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Gazety rosyjskie o wizycie Tafta w Japonii. 

Pełnomocnicy japońscy u prezydenta 
Roosevelta. 

WIELKIE NIESZCZĘŚCIE KOLEJOWE W ANGLII. 

PARLAMENT SZWEDZKI GODZI SIĘ W ZASADZIE NA ROZ- 

ŁĄCZENIE Z NORWEGIĄ. 

TELEGRAMY. 
Tokio, 28 lipca. — Wedle wia- 

domości tu nadeszłych, Japoń- 
czycy d. 24 lipca w pobliżu Alko- 

wy na wyspie Sachalinie wysa- 
dzili na ląd więcej wojsk i zajęli 
Alexandrowsk w Syberyi. Rosy- 
anie podpalili Alkowę i Mumikę. 

Z Korei donoszą, że Japończy- 
cy posuwają się naprzód i przed- 
nie ich szeregi oddalone są już 
tylko 80 mil od ujścia rzeki Tu- 

men. Przednie ich szeregi liczą 
40,000 ludzi. 

Petersburg, 28 lipca. — Gazety 
tutejsze omawiają podane przez 
gazety pogłoski o prawdopodob- 
nych warunkach pokojowych Ja- 
ponii. "Nowoje Wremia" sarkas- 

tycznie powiada, że Japończycy 
bardzo oszczędnie prowadzili 
wojnę,jeżeli tylko po milionie do- 
larów dziennie wydawali: ale że 

Japonia rachunek swój powinna 
podać tym, którzy do wojny pod- 
judzali, a nie tym, których zmie- 

szono do wojny. 
"Wiedomosti" bardzo ostro 

krytykują wizytę Tafta i panny 
Roosevelt u cesarstwa japońskich 
i powiadają, że porę na wizytę o- 

brano beztaktownie. Utrzymują 
też, że dziecinnym jest wykręt, 
jakoby wizyta ta nie miała żad- 

nego tła politycznego. 
Waszyngton, 28 lipca. — Jea- 

nem z żądań Japończyków będzie 
niezawodnie, ażeby Władywo- 
stok został neutralizowany, a za 

to zobowiąże się Japonia znieść 

fortyfikacye w około Portu Ar- 
tura. Za to jednak prawdopodob- 
nie Japonia ufortyfikowałaby 
wybrzeża Korei. Kwestya, co ma 

się stać z Władywostokiem, bę- 
dzie prawdopodobnie jednym z 

na jgłówniej szych punktów spor- 

nych. Słychać też, że baron Ko- 
mura zażądał, nim przyjął urząd 
pełnomocnika, ażeby Japonia no- 

wą pożyczkę zaciągnęła i tym 
sposobem przygotowaną była na 

wszelkie wypadki, dalej ażeby 
zajęto Sachalin, po trzecie by zdą- 
żano ku Władywostokowi, a po 
czwarte, aby marszałek Oyama 
jeszcze stoczył bitwę rozstrzyga- 
jącą. Pierwsze trzy żądania już 
wypełnione, a czwarte widocznie 
zostanie wkrótce wypełnione. 

Urzędowe przyjęcie pełnomoc- 
ników japońskich i rosyjskich 
na pokładzie "Mayflower" odbę- 
dzie się w Oyster Bay 5 sierpnia 
o godz. 1:30 popołudniu. Zdaje 
się, że Elihu Root przedstawi u- 

rzędowo prezydentowi pełnomo- 
cników, poczem ich się ze sobą 
zaznajomi, a nastąpi galowy o- 

biad. Następnie pełnomocnicy u- 

dadzą się do Portsmouth, N. H. 

na krążownikach Mayflower i 

Dolphin. 
Moskwa, 2S lipca. — Policya 

wczoraj udała się do domu Golo- 
wina, prezydenta stałego biura 
organizacyi ziemstw dystryktu 
moskiewskiego i przewodniczące- 
go ostatniego soboru ziemstw, ja- 
koteż do domu sekretarza biura, 
ażeby zrobić rewizyę. Zabrała 
wszelkie dokumenta odnoszące 
się do wydarzeń na soborze 

Nowy sobór żiemstw i miej- 
skich Narządów odbędzie się w 

sierpniu w Moskwie, a wezmą w 

nim-udział po dwaj chłopi z każ- 

dej pr^mę^i .f^prezentanci ró- 

żnych liberalnych stowarzyszeń. 

Oyster Bay, 28 lipca. — Prezy- 
dent wczoraj przyjął na lunchu 

japońskich pełnomocników poko- 
jowych, ministra spraw zagrani- 
cznych barona Jurato Komurę i 

posła w Stanach Zjednoczonych 
Kogora Takahirę. Później długo 
z nimi rozmawiał. 

Baron Komura i poseł Takahi- 

ra przybyli tu o godz. 12:20 w 

południe pociągiem kolei Long 
Island, do którego przyłączono 
dla nich wagon specyalny. Byli 
sami w Wagonie; u obu wejść 
stały straże. Nikomu nię wolno 

było wejść. Zaufani posłańcy pre- 
zydenta przybyli po nich i za- 

wiedli ich do powozu przez pre- 
zydenta przysłanego, który ich 

zawiózł do Sagamore Hill. Baron 
•Komura skłonił się dziennika- 

rzom, którzy się przedstawili, a- 

le nie chciał nic mówić. Poseł Ta- 
kahira uścisnął rękę paru znajo- 
mym dziennikarzom, ale oświad- 

czył im, że nic ważnego powie- 
dzieć im nie może. Posłowie 

wprost udali się do Sagamore 
Hill i po drodze zwracano na 

nich uwagę. Bawili u prezydenta 
do godz. 3:30, poczem wrócili na 

dworzec. Poseł Takahira, który 
mówił za siebie i za swego towa- 

rzysza, powiedział, że miłą była 
ich wizyta i rozmowa. Baron Ko- 

mura życzył sobie prezydentowi 
złożyć wyraz szacunku i w imie- 
niu cesarza podziękować mu za 

jego starania o przywrócenie po- 

koju na dalekim Wschodzie. To 

polecenie spełnił. Zapytywany o 

szczegóły rozmowy i czyli była 
mowa o układach pokojowych, 
Takahira powiedział, że być to 

może, ale że nie byłoby rzeczą 

stosowną, by mówił o treści roz- 

mowy i że nie może tego uczy- 
nić. 

Sztokholm, 28 lipca. — Obie i- 

zby szwedzkiego riksdagu przy- 

jęły i' zatwierdziły raport specy- 

alnego komitetu w sprawie ukła- 
du z Norwegią. W izbie niższej 
jednogłośnie przyjęto polecenie, 
by oddzielenie Norwegii uznać, 
ale kilkunastu posłów sprzeciwia- 
ło się pożyczce $25,000,000 na ce- 

le wojskowe. Socyalista Branling 
oświadczył, że taka pożyczka 
sprzeciwia się pokojowemu roz- 

działowi i ze strony Norwegii u- 

ważanoby ją za groźbę. 
Chrystyania, 28 lipca. — Rząd 

norweski zamierza zaproponować 
storthingowi, by zarządził ogólne 
głosowanie narodu nad kwestyą 
rozwiązania unii ze Szwecyą. 
Zdaje się, że głosowanie odbędzie 
się 13 sierpnia. Projekt rządu 
storthing złożył w ręce komitetu 

specyalnego. 
.Lonayn, 25 lipca. — .tsryiyjsKa 

flota kanałowa wyruszy 20 sierp- 
nia do Morza Bałtyckiego i po- 
zostanie tam do końca września. 
Wiadomość o tern wywołała sen- 

sacyę, gdyż manewra floty bry- 
tyjskiej od wielu lat nie odbywa- 
ły się w Morzu Bałtyckiem i u- 

patrują w tern związek z podró- 
żami cesarza Wilhelma po Mo- 

rzu Bałtyckiem, ażeby niejako 
niwelować jego wpływy w kra- 

jach skandynawskich. Admirali- 
cya oświadcza, że chodzi po pro- 
stu o zwykłe ćwiczenia. 

Londyn, 28 lipca. — Depesza 
z wyspy Guernsey do agencyi 
prasy donosi, że wielki francuzki 

paiowiec frachtowy rozbił się u 

zachodnich brzegów wyspy. Po- 
dobno okręt zupełnie jest rozbir 

-J 

ty, ale z lu4zi nikt życia nie stra- 

cił. Przedtem donoszono, jakoby 
ten parowiec był osobowym i na- 

leżał do "Norddeutscher Lloyd." 
Ciągle jeszcze mgła gęsta panu- 
je. 

Cleveland, O., 28 lipca. — Au- 
gust Pfaff, tu zamieszkały, który 
udawszy się do Niemiec został 

aresztowany za dez-ercyę przed 
31 laty, został już na wolność 
wypuszczony. Otrzymał o tem 

tem wiadomość listowną syn je- 
go. Aresztowany został 8 lipca, a 

wypuszczony 16 lipca i za kilka 

tygodni wybierze się z powrotem 
do Ameryki. W liście nie m£ po- 

danych szczegółów tyczących 
się wypuszczenia jego na wol- 
ność. 

Liverpool, 28 lipca. — Elektry- 
czny pociąg specyalny kolei Lan- 
cashire and Yorkshire z Liver- 
pool u do Southport, wpadł wczo- 

raj wieczorem na próżny pociąg 
stojący na dworcu Hall Road. 

23 osób zostało zabitych i mnó- 
stwo pokaleczonych. Pierwszy 
wagon, zapełniony podróżnymi, 
został pogruchotany na kawałki 
i tylko 6 osób się uratowało. Ko- 

lej tę niedawno zamieniono na e- 

lektryczną. 
Helena, Mont, 28 lipca. — W 

skutek wykolejenia się pociągu 
frachtowego kolei Northern Pa- 
cific jadącego na wschód, pomię- 
dzy Myers a Bighorn, około 70 
mil na wschód od Billings, wczo- 

raj cztery osoby straciły życie, a 

kilka zostało pokaleczonych. Po- 

wodem było osunięcie się mostu 

żelaznego nad małą rzeką, tak, 
że lokomotywa i cztery wagony 
runęły do wody. Zabici zostali: 
konduktor lokomotywy Jame3 
Wilson, palacz Edward Lucifer i 

dwaj nieznajomi włóczęgi; moc- 

no pokaleczony jest hamulcarz 

John Campbell i nieznajomy włó- 

częga. 
New York, 28 lipca. — IJrzecl 

miesiącem sędzia Iiigginbotham 
rozporządził, ażeby Tred Lindsay 
z Brooklyna, który rozłączył się 
był z żoną, tygodniowo wypłacał 
jej $6, codziennie ją przynajmniej 
raz pocałował i raz na tydzień z 

nią i z dzieckiem wybierał się na 

przechadzkę. Dodał też, że Lind- 

say za miesiąc musi raportować, 
czy wylenił rozporządzenie. Te- 
raz Lindsay zgłosił się do sędzie- 
go i oświadczył, że z żoną zupeł- 
nie się pogodził i jest najzupeł- 
niej szczęśliwy. Słychać, że do 

poróżnienia się małżonków do- 

prowadziły teściowe. 

Long Island City, L. I., 28 lip- 
ca. — Czterej robotnicy, którzy 
tu pracowali przy kopaniu dołu 

do rur gazowych, zostali zasypa- 
ni i mają do zawdzięczenia tylko 
szczególnemu wypadkowi, że ich 
uratowano. Kilku robotników 
szło tamtędy i ujrzeli wystającą 
z piasku rękę ludzką i część ra- 

mienia. Stanęli przerażeni, kiedy 
ręka nagle się poruszyła. Na- 

jtychmiast odrzucili piasek, ura- 

towali człowieka, a zaraz ,potem 
drugiego, trzeciego i czwartego. 
Uratowanych zawieziono <do szpi- 
tala, gdzie lekarzom udało się 
przywrócić im przytomność. 

n. 

Różne notatki telegraficzne. 
— Na cześó sekretarza wojny Tafta 

i panny Alicyi Roosevelt, wczoraj w 

Tokio poseł Griscom urządził wielki 
festyn ogrodowy, a bankierzy i kupcy 
urządzili bankiet, w czasie którego 
tańczyły gejsze. 

— Czang Czi Tung, gubernator 
dwóch chińskich prowincyj Hu, zamó- 

wił, w Kobe, Japonii, 6 kanonierek i 2 

torpedowce dla rzeki Jangtse. Koszto- 
wać będą półtora miliona dolarów^ 

— Petersburska gazeta Nowosti zo- 

stała zasuspendowaną. na 2 miesiące, 
prawdopodobnie za to, że ogłosiła re- 

zolucye soboru ziemstw w Moskwie. 
— W gubernii kijowskiej, w pobliżu 

żerynki powstały rozruchy agrarne. 
— "W Petersburgu strajk powstał w 

newskich warsztatach. Były też małe 

rozruchy, ale kozacy łatwo rozpędza- 
li demonstrantów. 

-r W pewnej wsi niedaleko Kiszy- 
niewa, Euskanowskiej (?), powstał? * 

* 
rozruchy przeciw żydom 1 kilku ży- 
dów zostało zamordowanych. 

— W Bazylei rozpoczął się kongres 
Syonlstów. Przybyło przeszło 1000 de- 
legatów z 22 państw; dr. Max Nordau 
obrany został prezydentem. 

—1 Finansiści europejscy już zaczęli 
się porozumiewać ze sobą. w sprawie 
oczekiwanej pożyczki rosyjskiej, pra- 
wdopodobnie potrzebnej do wypłace- 
nia odszkodowania Japonii. 

— Amerykańskim konsulem w An- 
tung w Mandżuryi został zamianowa- 
ny James W. Davidson z Minnesoty. 

— Na żółtą febrę onegdaj umarło w 

New Orleans 6 osób, a nowych wypad- 
ków zachorowania zameldowano 10. 

— Kiedy wczoraj lądował w New 
Yorku Hermann Schudow, który przy- 
był z Bremy na okręcie Main, areszto- 
wano ga "Oskarżony jest o sprzenie- 
wierzenie $10,000 z pewnego banku w 

Bremie. 
— W Cold Springs nad Black River 

(niedaleko South Haven, Mich.), uto- 
nęła 18 letnia Fanny Hochfelder z 

Chicago i 9 letni synek hotelisty W. 
H. Heald, w skutek przewrócenia się 
łodzi, w której wyjechaJi. 

—W New Yorku aresztowano Johna 
J. Callahana, pierwszego klerka w der 

partamencie pocztowym zagranicz- 
nym, za kradzież zawartości listów re- 

gestrowanych. Był on urzędnikiem 
pocztowym od roku 1892. 

O 

J. E. Ks. Arcybiskup Symon 
w Chicago. 

JE. ks. Arcybiskup zwiedził sie- 
rociniec. [„ 

JE. nie zapomniał także o sie- 
rotach i starcach w Avondale. 

Siostry Franciszkanki krzątały 
się dość zwinnie, aby przyjąć 
znanego polskiego Arcypasterza 
godnie. Wejście do sierocińca u- 

strojono w kolory polskie, a nad 
samemi drzwiami umieszczono 
napis upleciony z żywych kwia-' 
tów: Witamy. Sierotki ubrane 

były czyściutko: dziewczęta w 

białych fartuszkach, a chłopcy w 

niebieskie bluzki. Już od godziny 
2giej popołudniu czekały dzieci 
poustawiane rzędem na JE. ks. 

Arcybiskupa. Starzy czekali w 

kaplicy. O godz. 2:30 przyjechali 
księża: Jelinek, Cosimi, Nagorz- 
nik, Bieniarz i Pyterek. Kwa- 
drans później nadjechali także 
ks. Ładoń i ks. Siatka, a o 3ciej 
Wiel. ks. Gordon i Sobieśzczyk.. 
O pół do 4tej nadjechał powóz 
arcybiskupi i wysiedli z niego: 
JE. ks. Arcybiskup Symon, ks. 

Spetz, ks. Fiori i ks. Furman. 

Siostry powitały JE. nadzwyczaj 
serdecznie. Wiel. ks. Spetz, kape- 
lan Domu Przytułku dla Sierot 
i Starców, oprowadzał JE. po ca- 

łym domu. Nasamprzód JE. zwie- 
dził kaplicę. Tu zastał starców i 
staruszki. JE. rozmawiał z nimi, 
pytał o wiek, czy mają dobrą ob- 

sługę i prosił, aby się modlili za 

tych, którzy się nimi opiekują. 
Następnie zwiedził także obszer- 

ne sale sypialne i podziwiał pa- 

nującą wszędzie czystość. Wre- 

szcie, gdy Dostojny Gość ze- 

szedł na pierwsze piętro, Siostry 
odsunęły portiery i wprowadziły 
Go do pięknie udekorowanej sali 

zapełnionej sierotkami i Siostra- 
mi. Nasamprzód powitała zacne- 

go Arcypasterza dziewczynka, 
sierotka; potem nastąpił ślpiew — 

a następnie życzenia składane 

JE. przez dziewczynki. To Go 

bardzo rozrzewniło — widział 
bowiem tu pracę mozolną Sióstr 

Opiekunek nad tą dziatwą osie- 

roconą. Nawet prawie najmniej- 
sze, zaledwie cztery lata liczące 
dzieci składały mu życzenia w 

czysto polskim języku. Tak sa- 

mo było z chłopcami — od naj- 
mniejszego do największego — 

nawet dwóch małych murzynków 
powitało JE. ks. Arcybiskupa. 
Na zakończenie przemówiła 
dziewczynka, żegnając Dostojne- 
go Gościa, z życzeniem że go 
wkrótce znów zobaczą w murach 
Przytułku. 

Przy końcu JE. odezwał się 
mniej więcej w te słowa: 

— Wszystko to coście dziate- j 
czki mówiły, mówiłyście prawdę, > 

ale w jednem z wami się nie zga- 
dzam. [W! czem, tego chjrba nikt 

nie zgadnie. — Mówiliście, że nie 
macie ojca ani matki. — A kto 

wam tu jest ojcem? 
— Ojciec Andrzej (Spetz) — 

brzmiała śmiała odpowiedź. 
— A kochacie wy Ojca Andrze- 

ja? 
— Tak!! 
— A modlicie się za Ojca An- 

drzeja? ^ 

— Tak!! 
— Kto jest waszą, matką? 
— Siostry! 
— Kochacie wy Siostry?, 4 

— Tak! -i 
— A modlicie się za nie? 
— Tak! •, 

* * 

Przy tem byli obecni wszyscy; 
(powyżej wymienieni księża i Oj- 
cowie Zapała i Beigers T. J. — 

którzy cokolwiek później nade- 

szli. 
JE. ks. Arcybiskup cieszył się 

niezmiernie, że dzieci mówią tak 

czysto polskm językiem. Sio- 
strom podziękował za trudy, za- 

chęcał do dalszej pracy. Wyrażał 
się także, że Siostry są najbliż- 
szą pomocą naszym kapłanom i 

za to należy im się1 cześć i uzna- 

nie. 
jn aj więcej wzruszającą Dyia 

scena przy samem wejściu JE. 
ks. Arcybiskupa do Przytułku. 
Otóż kiedy JE. szedł szpalerem 
utworzonym przez sierotki, małe 

dziecię trzyletnie, także sierotka, 
wyciągnęło do Niego rączki, a 

On wziął je na ręce. Inne zaś ob- 

stąpiły Go ze wszech stron, gar- 
nęły. się do Niego, podnosiły rą- 
czki, aby je wziął także na ręce. 

# 

JE. wypoczął chwilkę przed 
Przytułkiem a potem w towarzy- 
stwie swego sekretarza, ks. Py- 
terka, który przyjechał po Niego, 
księży Spetza, Jelinka i Swiercz- 
ka udał się na 48 ulicę do parafii 
św. Józefa. Podróż trwała dwie 

godziny. Jechano ulicami Diver- 
sey, Milwaukee ave., Humboldt 
boul. do Parku Humboldta. Tu 

powozy objechały dokoła pomnik 
Kościuszki, któremu się JE. 
przypatrywał. Dalej powozy je- 
chały ulicami Grand ave., Oakley; 
boul., Western ave. aż do 4^ uli- 

cy. 
Na Józefatowie. 

Na Western ave. czekały na 

JE. prawie wszystkie towarzy- 
stwa z parafii św. Wojciecha. 

Było ich kilkanaście — nastę- 
pujące; jedno tylko pewnie wy- 

puściliśmy; Tow. św. Michała 

Arch.; Tow. św. Szczepana ;Tow. 
św. Józefa; Tow. św. Barbary; 
Tow. Najświętszej Maryi Pan- 

ny; Tow. św. Jadwigi (Foreste- 
rzy); Tow. Serca Jezusa; Tow. 

św. Józefa; Tow. Polek; Tow. 
Foresterek (kilka grup) 
Niewiasty Różańcowe; 
Tow. św. Alojzego; Sokoli; So- 

kołki; Sokolęta; Husarzy; Uła- 

ni; Tow. Dziewic i Dzieci Ma- 

ryi. 
* 

Na samym przodzie szła duża 

miejscowa kapela "Białego Or- 
ła." 

Widok przedstawiał się nad- 

zwyczaj wspaniały j chorągwie 
kościelne, polskie, amerykańskie 
i Obrazy niesione przez towarzy- 
stwo Dziewic. 

Z wieży słychać było daleko 
rozkołysane dzwony, głoszące 
przybycie nadzwyczajnego Go- 
ścia. Ułani i Husarya otoczyli 
powóz J. E. ks. Arcybiskupa a po 
obu stronach kroczyli mali sokoli 
i sokółki. Parada ciągnęła się 47 

ulicą, a potem przeszła na 48mą. 
Zdała widniał duży napis Wita- 

my. Domy -udekorowane były w 

flagi polskie, amerykańskie, 1 

kolory papieske; — nie brak było 
lampionów — setki ich wszędzie 
porozwieszano. Ulice zapełniły 
się tysiącami ludu — tak, że 

mógłby człowiek po głowach 
chodzić. Na ulicy, przed plebanią 
utworzył się ogromny szpaler z 

towarzystw dziewic i niewiast. 

Kapela "Białego Orła" zagrała 
"Boże coś Polske"# 

J. E. wysiadł z powozu i dru- 
gim ogromnym szpalerem dziew- 

cząt w bieH z zielonymi wianusz- 
kami na głowach udał się na ple- 
banię. 

Tu czekali już na niego nastę- 
pujący księża: ks. Pyplatz (pro- 
boszcz), ks. Scieszka (asystent), 
B., ks. Kozłowski, ks. Furman, 
B., ks. Kozowski, ks. Furman, 
ks. Źyłła, ks. Chodniewicz, ks. 
Koj tek. 

Z powozu wysiedli także księ- 
ża Zmartwychwstańcy którzy ra- 

zem z Jego Ekscelencyą przyje- 
chali: ks. Spetz, ks. Jelinek i ki. 
Świerczek, a z nimł reporter 
"Dziennika Chicagoskiego". Po 

przyjęciu przez księży J. E. 
wszedł do parloru, a za nim idzie 
dziatwa szkolna, aby Go także 

powitać. W imieniu całej szkoły; 
powitały go trzy dziewczynki. J. 
E. pochwalił ich czystą wymową 
i wręczył każdej złoty medalik, 
na pamiątkę. Następnie dzieci 

odśpiewały pieśń. 
— Śpiewacie jak ptaszki koło 

Krakowa — odezwał się ks. Ar- 

cybiskup — wymowa wasza jest 
piękna czysta, śpiewacie po pol- 
sku, dlatego ten śpiew wasz 

brzmi jak śpiew ptaszyn. Nie za- 

pominajcie tego polskiego języ- 
ka, angielskiego używajcie tylko 
w koniecznej potrzebie. 

uoazina juz Dyia oia — poaa- 
no kolacyę. W czasie kolący! 
przemawiali rozmaici księża. 
E. między innemi wspomniał źe 

chciałby koniecznie odwiedzić 
rodaków w Texasie, ale już teraa 

z trudnością wlecze nogi za sobą. 
Po kolacyi przebrał się i z proce*- 

syą udał się do kościoła, aby -u- 

dzielić Sakramentu św. Bierzmo- 
wania. Kościół był tak przepeł- 
niony, że przepchnąć się było nie- 
podobieństwem. 

Do Bierzmowania przystąpiło 
717 osób. J. E. ks. Arcybiskup 
przemówił krótko do przystępu- 
jących tłómacząc znaczenie Sa- 

kramentu, którego miał im udzie- 
lić. 

Po Bierzmowaniu odprawił 
benedykcyę, udzielił obecnym 
błogosławieństwa i zmęczony; 
wyszedł z kościoła przez zakry- 
styę, bo przez kościół nie moin* 

się było przecisnąć. 
O godzinie 9:40 opuścił pleba- 

nię św. Józefa i udał się do domu, 
do rezydencyi chicagoskiego Ar* 
cypasterza. « 
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Program. 
Dzisaj rano J. E. zwiedzi para- 

fię św. Jana K. [Wieczorem para- 
fię św. Jadwigi. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Konstabel Courtney przy pomocy; 

dwóch innych drabów naciągał koble- 

ty. Aresztował Je i puszczał je nastę- 

pnie wolno, po otrzymaniu łapówki. 
Przekazano hultajską trójkę sądowi 
kryminalnemu. 

— U stóp Franklin str. wydobyto 
z rzeki zwłoki nieznanego, 50 letniego 
topielca. Zwłoki złożono w trupiarni 
Jordana. 

— Leon Janicki porzucił żonę Stefa- 

nie, a Weronika Olechnowicz sprzenie- 
wierzyła się mężowi Józefowi. 

— Parowiec "J. F. Eddy" udertyj 
wczoraj w dom pz& 260 S. Water atn i 
uszkodził ścianę. t 

— W lokalu pn. 166 Clark str. are- 

sztowano wczoraj 140 osób, uprawia^> 
jących grę hazardową. Sędzia policyj- 
ny na stacyi Harrison str. nakłada na 

graczy znaczne kary pieniężne. Wła- 
ściciele Jaskiń gry płacą po $100 1 ko- 

szta sądowe. Stoły do gry rozbija poli- 
cya siekierami. 

— W zakładzie krawieckim na rogu 

Halsted i Van Buren str. pobił się 
krawiec z przykrawaczem. Nożyce, że- 

lazka i łokcie fruwały w powietrzu, 
siejąo postrach między 150 dziewczę- 
tami. 

— Właściciel gmachu Rookery uży- 
wa 7,749 stóp miejsca pod chodnikiem 

i pod ulicą Qnincy, nie płacąo miastu 

żadnej dzierża,wy. 
— Wybitny przemysłowiec i obywa- 

teł Rockwell King umarł wczoraj na 

zatrucie krwi. 
— Nowy szef policyl Collins uważa 

za rzecz niestosowną, że ze stacyj po- 

licyjnych przysełano mu kwiaty s oka- 

syi jtfo nominacji 


