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Nowe widoki 
Japonia zrzeka się kontrybucyi. 

Sąd roziemczy oznaczy cenę za połowę Saclialinu. 

500 Dziewcząt ofiarą bandy zbrodniarzy. x 

Miejsce urodzenia Lincolna w posiadaniu spekulanta. 

TELEGRAMY. 
Portsmouth, 29 sierpnia. — 

(Wczoraj odbyła się konferencya 
ministrów w Tokio i baron Komu- 
tz został już upoważniony do j 
przedłożenia Wittemu nowych ! 
warunków pokoju, który obecnie 
zdaje się być zapewniony. Podo- 

bno Japończycy mają zamiar wy- 
rzec się kontrybucyi i zapropono- ! 
wać, ażeby cenę za odstąpienie j 
północnej części Sachalinu ozna j 
czył sąd polubowny, mający się 
zebrać w Paryżu. Nikt tutaj nie ! 

wątpi, że Rosya zgodzi się na ten 

projekt. Projektodawcą prawdzi- ; 

wym jest w tym wypadku Roose- j 
velt Na ten projekt zgodził się | 
podobno car Mikołaj, o czem mi- 

kado i jego ministrowie wiedzie- 
li już wczoraj podczas sesyi rady 
państwa. 

Portmouth, 29 sierpnia.—Witte 
rozmawiał wczoraj z Takahirą. 
Mówili o zatopieniu łodzi rybac- 
kich na morzu Północnem przez 
rosyjską flotę i o pokojowem za- 

łatwieniu tej sprawy przez Rosyę 
i Anglią. Następnie zwrócił Ta- 
kahira uwagę na fakt, że cały; 
Sachalin znajduje się obecnie' w 

ręku 'zwycięzkich Japończyków. 
Jeżeli Japonia pragnie Rosyi od 

stąpić połowę wyspy, słu- 

szną jest rzeczą, ażeby za to o- 

trzymała odszkodowanie. Witt$ 
zgodził się na pogląd Takahiry. 

Bruksela, 29 sierpnia. — Wczo- 

raj zebrał się tutaj kongres par- 
lamentaryuszów, będących zwo- 

lennikami międzynarodowego po- 
koju. Zaraz na wstępie podniesio- 
no zasługi prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, za którego sta- 

raniem doszła do skutku druga 
pokojowa konferencya w Hadze, 
a obecnie przedstawiciele Rosyi 
i Japonii zjechali się w Ports- 

mouth, ażeby zawrzeć pokój. 
Przyjęto szereg rezolucyj wśród 

hucznych oklasków, które tele- 

graficznie przesłano do Oyster 
Bay. Król Leopold, przyjmując 
-u sjdbie parlamentaryuszów, o- 

Awutdczył, że portret Roosevelta 
zdobi stale jego biurko. 

Eerlin, 29 sierpnia. — Flota 

niemiecka przybyła do Swine- 

nmpde na powitanie floty angiel- 
skiej. Wymieniono wzajemnie 
grzeczności i starano się nie u- 

chybić w niczem ceremoniałowi. 
Dowódzcy okrętów angielskich, 
składali wizyty kapitanowi stat- 

ków niemieckich, 
a ci rewizytowali natychmiast 
kolegów. Gazety niemieckie nie 

umieszczają żadnych artykułów, 
który treść zdradzałaby naprę- 

żony stosunek, istniejący niewą- 
tpliwie między Anglią a Niemca- 

mi,mnóstwo ciekawych udaje się 
może, ażeby przyjrzeć się nie- 

zwykłemu widowisku, jakie 
przedstawiają dwie potężne połą- 
czone floty. Wieczorem odbył 
bankiet, na którym mówcy prawi- 
li dużo o przyjaźni, łączącej rze- 

komo Angffc z Niemcami. | 
Berlin, 2g_ sierpnia. — Na Po- 

wiślu szerzy się ,cholera* Jeden ̂  

flisak umarł w„.Bydgoszczy^, je- 
den robotnik we ftFardonie 
Trzech flisaków galicyjskich roz- 

chorowało się w Grudziądzu. 
Władze lekarskie zabraniają pi- 
sia wody z Wisły. Rząd pragnie 
zamknąć granicę," dzielącą' Pru£y. 
od Królestwa Polskiego. Osteow*q 
ski, generalny IconSiifr tósyjsfci vr 

Gdańsku działa wspólnie z wła- ] 
dzami pruskiemi. 

Jacksonville, Flav 29 sierpnia. 
— Parowiec "Peconic", idący z 

Filadelfii do New Orleans z ła- 
dunkiem węgli, nie mógł w dro- 

dze oprzeć sfę gwałtownej burzy 
i utonął. Z 22 osób załogi dwie 

tylko zdołały ocalić życie, dopły- 
nąwszy do brzegu w łodzi. Sil- 

ny bałwan uderzył w okręt z 

boku. wytrącił go z równowagi 
i spowodował jego zgubę. Dwaj 
marynarze, którzy ocaleli, pełnili 
na okręcie służbę. Ich towarzy- 
sze spali. Kkiedy okręt już tonął, 
przebudzeni wskoczyli do drugiej 
łodzi,, lecz ta prędko się z nimi 

przewróciła i poszła na dno. 

New York, 29 sierpnia. — A- 

resztowany pod zarzutem wielo- 
żeństwa George A. Witzhoff — 

taki sam Niemiec, jak chicagoski 
John Hoch — stał na czele bandy 
złodziei, złożonej z 27 osób, któ- 

rych ofiarą padło 500 dziewcząt. 
Zbrodniarze żenili się z ofiarami 
jedynie w tym celu, ażeby po ślu- 
bie ograbiać je z pieniędzy, bry- 
lantów i innych kosztowności. 
Dbkonawszy kradzież^, znikali. 

Witzhoff jest z zawodu denty- 
stą i dotychczas nie był nigdy; 
karanym. 

St. Louis, Mo., 29 sierpnia.—A- 
eronauta wzniósł się balonem w 

•powietrze, ażeby, nisłępnie wy- 

skoczyć i spuścić się na ziemię 
przy pomocy spadochronu, do 

którego był przyczepiony tra- 

pez, na którym produkował się ze 

swą sztuką gimnastyk John Wil- 
liams. Kiedy żeglarz napowietrz- 
ny wyskakiwał z łódki balonu, 
Williams wyskoczył także, lecz 

nie dosięgnął trapezu, i z wyso- 
kości 1,200 stóp runął na ziemię 
gdzie rozbił się na śmierć. Jego 
towarzysz nie doznał uszkodze- 
nia. Przedstawienie odbyło się w 

Red House Park pod Cahoikia, 
111. 

noagenVllic, x\.y ,j oiti jpmu. 

Fa*mę mającą Ho akrów 

gruntu, na której urodził się A- 

braham Lincoln, nabył wczoraj 
na publicznej licytacyi {speku- 
lant R. J. Collier z New Yorku, 
dając za nią $3,600. Taką cenę 

mógł był zapłacić każdy zwy- 

czajny farmer, któryby nie przy- 
wiązywał żadnej wagi do miej- 
sca urodzeniu wieLkiego prezy- 
denta Stanów Zjednoczonych. 

Milwaukee, Wis., 29 sierpnia. 
— William W. Allis, prezes gło- 
śnej firmy E. P. Allis Company 
i jeden z dyrektorów Wisconsin 
National Bank, zwrócił się do po- 

licyi z prośbą, ażeby dopomogła 
mu do odzyskania $41,000, które 

przegrał w karty. Partnerzy Al- 

lisa wyśmiali go, zadając mu py- 

tania, czyby zwrócił im pienią- 
dze, gdyby oni przegrali je. Allis 
chciał następnie wymódz na gra- 

czach, ażeby mu zwrócili przy- 
najmniej $25,000 lecz ci nie przy- 
stali i na taką propozycyę. 

Sędzia Quales pragnie sprze- 

dać polisy głośnego Bigelowa, a- 

żdby osiągnięte ze sprzedaży 
pienfądze rozdzielić między wie- 

rzycieli bankructwa. Takich po- 
lis jest 20 i przedstawiają one no- 

minalną wartość $535,000. Bige- 
low wpjłacjł na ni,'e gotówką 
$50.000. 

o 

Wymarzeni ludzie. 

— Kto są, ci dwaj, tam? Przed 

chwilą widziałem ich razem; jeden 

pisgł, a drugiego przejeżdżało koło 

motorowe? v.a 
— Jeden jest reporter, a drugi robi 

mu wypadki 

Różne notatki telegraficzne. 
— Gazety nowojorskie bronią ce- 

sarza W ilhelma przed zarzutem _mą- 
cenia pokoju. 

— W Altonie stracono przed czte- 

rema laty niewinnie rzeźnika Meinau 
za rzekome zamordowanie dziewczy- 

ny. Teraz wykryto rzeczywistego mor- 

dercę. 
— Student uniwersytetu w Monar 

chium, słuchacz filozofii, okazał się 
złodziejem zabytków sztuki i staroży- 
tności. 

— Historyczny klasztor św. Piotra 

w Erfurcie zostanie odnowiony kosz- 

tem miliona marek. 
— Francya grozi wysłaniem floty 

do Maroka, jeżeli sułtan marokański 
nie ukarze zbrodniarzy, którzy uwię- 
zili francuskiego kupca. 

— Państwa europejskie mianowały 
komisarzy, którzy czuwać będą. nad 

finansami w Macedonii. 
— Generał gubernator Moskwy, 

Durnowo, podał się do dymisyi. 
— W Niemczech panuje obawa o 

przyszłość kolonij w Afryce południo- 
wo zachodniej i wschodniej. "W jed- 
nym tylko Kamerunie panuje spo- 

kój. 
— Marion Rapp z New Yorku w 

przeciągu trzech lat wychodziła za 

mąż 8 razy. Obecnie siedzi w kozie i 

rozmyśla nad przyszłością. 
— Oszukańczy statystyk związko- 

wy F. A. Peckham złożył $10,000 kau- 
cyi. W grudniu wygrał $50,000, a te- 

raz sprzedał kopalnię za $73,0v0. M0- 
że poświęcić $10,000, ażeby dostać 

się na wolność. 
— Pod Logansport, Ind., zderzył się' 

pociąg osobowy kolei pennsylwań- 
skiej z towarówką. Palacz Eversole 
stracił życie, a maszynista Grady jest 
ciężko raniony. Pasażerowie doznali 

wstrząśnień. 
— Dżuma azyatycka pokazała 3lę 

w Panamie. 
— żółta febra zabiera w Nowym 

Orleanie coraz mniej ofiar. W piątek 
zaczyna się tam połó.w ostryg. 

— W dniu robotników weźmie w 

New Yorku w paradzie udział 50,000 
unionistów. 

— W Richmond, Ind., w parku Glen 
zapadł się namiot, kiedy pryczerka 
Shaw wygłaszała w nim kazanie. 

— 8 letni George Mapes w Macomb, 
111., zagasił kubełkiem .wody ogień, 
który w całym domu spowodował po- 
płoch. , 

u w 

Kronika Miejscowa, 
Szuka pensyi. 

Francis 0'Neill były szef poli- 
cyi nadesłał do biura pensyjnego 
swoją aplikacyę z prośbą o mie- 

sięczne wsparcie. Według prze- 
pisów prawa e^-szefowi należy 
się- podobna zapomoga. Następ- 
ne zebranie komisyi pensyjnej 
przejrzy tę sprawę. 

Ex-szef otrzyma $900 rocznie, 
największą sumę jaką biuro ko- 
mukolwiek wypłaca. Ex-szef Fr. 
0'Neill służył miastu 32 lata, 
najdłużej ze wszystkich policyan- 
tów. 

Strajk drukarzy. 
Drukarnie nie należące do 

"Chicago Typothetae" mają się 
wkrótce dołączyć do strajku o 

system ośmiogodzinny i o "szop 
otwarty". Niektóre unie druka- 

rzy już się oświadczyły za straj- 
kiem. mówiąc, że walka ^Typo- 
thetae" jest także ich walką. Pra- 
wie wszystkie unie drukarzy po- 
rzucą pracę z sympatyi do straj- 
kerów. 

Burmistrz i komitet transporta- 
cyi. 

Burmistrz Dunne i jego tram- 

wajowy radca Anthony B. Du- 

Pont, stanęli wczoraj przed komi- 
tetem transportacyi i jego radca- 

mi Clarencem S. Darrow, G. E. 

Plumb i Edgarem B. Tolman. 
Komitet ten złożony z I3stu al- 
dermanów pytał się o szczegóły 
dotyczące 264 milowej kolei uli- 

cznej mającej należeć do miasta. 

Burmistrz Dunne spocił się odpo- 
wiadaniem na liczne pytania: kto 

będzie kolej budował? kto da na 

to pieniądze? gdzie jest pozwole- 
nie na zaczęcie pracy przy tej ko- 

lei ? 
Było to pierwsze zebranie, na 

którem burmistrz Dunne stawił 
się ze wszystkimi swymi dorad- 
cami. 

Na niektóre pytania nie odpo- 

wiedział wcale, na inne częścio- 
wo, a niektóre sprawy prżyrzekł 
później komitetowi objaśnić. i 

Komitet chce wiedzieć wszyst- 
ko w tej sprawie, lecz mayor bro- 
ni się i nie chce tłomaczyć tego 
co dotychczas zdziałał dlatego 
jedynie, że nie wszystko jest zu- 

pełnie gotowe. 
Zebranie zakończyło oburze- 

niem komitetu na mayora i jego 
pomocników, z powodu, że mayor 
nie chce wydać nazwisk kapita- 
listów, którzy w ten interes pie- 
niądze włożą. 

.JUTRZEJSZE ZAĆMIENIE 
SŁOŃCA. 

Jutro, d. 30 sierpnia, przypada 
zupełne zaćmienie słońca, które 

częściowo obserwować będzie 
można także w Chicago, jeżeli 
właśnie będzie pogoda. Kto jed- 
nakowoż zechce je widzieć, musi 
wstać dość wcześnie. 

Kiedy słońce jutro wejdzie w 

Chicago, to z tarczy jego widzial- 

ną będzie tyl'ko mniej więcej po- 
łowa w kształcie pierwszej kwa- 

dry księżyca, tak, jak to przed- 
stawia fig. 1 na naszych ryci- 
nach. 

fz 

^Księżyc zacznie się przesuwać 
przed tarczą słoneczną o godz. 
4:40 rano, a że wschód słońca w 

'Chicago wypadnie dopiero o 

godz. 5:20, przeto pierwsze to 

dotknięcie pozorne nie będzie wi- 
dzialne w naszem mieście. Kie- 

dy zaćmienie będzie największe, 
o godz. 5:34, to blisko dwie trze- 
cie części słońca będą zasłonię- 
te w Chicago, tak jak to przed- 
stawia fig. 2. 

Fig. 2. 

O godz. 6:28 kończy się zać- 
mienie słońca, a księżyc uspnie 
się z przed tarczy słonecznej w 

punkcie oznaczonym k na fig. 3. 

'SŁONCE 
i 

Fig. 3- 

Trwać będzie w ogóle całe za- 

ćmienie jedną godzinę 48 minut 
i 14 sekund, a w Chicago jedną 
godzinę, 16. minut i 14 sekund. 

Litery na naszych rycinach o- 

znaczają: Z — zachód, W — 

wschód, Pn — północ, Pd — po- 
łudnie. 

Całkowite zaćmienie słońca bę- 
dzie widzialne w Hiszpanii, do- 

kąd wysłano przedstawicieli na- 

szej floty związkowej, w celach 
obserwowania niezwykłego na 

pozór zjawiska. 
Nowy gmach powiatowy. 

Pisaliśmy onegdaj o nagrodach 
za plany nowego gmachu powia- 
towego. Największą sumę otrzy- 
mali architekci z St. Louis, Mb. 
— a jednak plany ich nie będą 
przyjęte przez władze powiato- 
we. 

Wczoraj zebrała się komisya 
doradzcza w sprawie budowy te- 

go gmachu i jednogłośnie przyję- 
ła projekt architektów chicago- 
skich, którzy w konteście otrzy- 

mali trzecią nagrodę. Plany i spe- 
cyfikaty przedstawione przez ar- 

chitektów Holabird and Roche z 

Chicago wystarczają dla powia- 

w 

tu. Według tych planów gmach 
■pochłonie tylko $3,500,000 za- 

miast $5,000,000. Słyszeliśmy na- 

wet zdanie dobrego architekta w 

tej sprawie, który stanowczo 

twierdził, że architektura gmachu 
projektowanego przez architek- 
tów chicagoskich jest stanowczo 

lepszą od projektów St. Loui- 
skich lub Bostońskich. Rysowa- 
nie szczegółowych planów zacz- 

nie się skoro architekci otrzyma- 
ją instrukcye od komisyi powia- 
towej. Konstrukcya nowego 
gmachu zacznie się 10 grudnia. 
Obecnie toczy się spór o inżynie- 
rów mających plany stalowego 
szkieletu przygotować.Powiat żą- 
da ludzi rzetelnych i znanych i 

architekci pomimo, że im się wła- 
ściwie należy ich wybór, zgodzą 
się na żądanie powiatu. 

Brak nauczycielek. 
Komisya szkolna krzywo spo- 

gląda na brak sił nauczycielskich. 
Szkoły normalne i pozamiejskie 
muszą się zadowolić nauczy- 
cielkami z małem wykształce- 
niem, bo innych nigdzie niema. 

W okolicach zamieszkałych 
iprzez Niemców potrzeba jest nie- 
mieckich nauczycieli, którzy 
prócz zwyczajnej pensyi pobie- 
rają $50 za naukę języka niemie- 

ckiego. 
Do rady szkolnej nadchodzą 

prośby ze szkół dla małych dzie- 

ci o więcej opiekunek. Rada, a 

zwłaszcza superintendent szkół 

publicznych E. C. Cooley znaj- 
duje się w krytycznem położeniu, 
bo brak ten pozostawi czarną 

plamę w księgach szkolnictwa 

chicagoskiego. 
Kolizye i wypadki. 

Tramwaj Madison st. wpadł na 

wóz blizko Clark ul., dwaj pasa- 
żerowie otrzymali bolesne rany. 

William Reeves, 120—i8th st. 

ma ramię złamane, odwie^zijono 
go do szpitala powiatowego. 

Thomas Burns, 199 Washing- 
ton blvd. lewe ramię zmiażdżone. 
Zabrano go do szpitala wypad- 
kowego, pn. 309 — 5th ave. 

— Fr. Rampolo, 214 De Ko- 

ven str. spadł z tramwaju Hal- 
sted i rozciął sobie głowę. 

Podobnie wydarzyło się Ed- 
wardowi Loder który chciał 

wskoczyć na tramwaj ulicy San- 

gamon. 
John Boyle, 269 W. Adams ul. 

wpadł pod koła pociągu St. Paul 

które mu zgruchotały prawą no- 

gę. Leży w szpitalu Monroe. 

Chicago and Northwestern R. R. 

Wczoraj wydano po raz pier- 
wszy tegoroczny raport dochodu 
i rozchodu kompajnii ikolpjowej 
Chicago and Northwestern. Ra- 

port obejmuje cały rok od Igo 

lipca 1904 do Igo lipca I9°5* 
Kompania ta operuje 7>4°8 
kolei żelaznej. Ogólny dochód ze- 

szłoroczny wynosi $55>745>275» 
od pasażerów $I3,339>7I3 5 fracht 

$39,292,830; ekspres, poczta i 

różne $3,122,730. 
Koszta opera cyi i ipodatek 

(rozchód) wynoszą $38,649,311. 
A zatem ćochod'i pozoitaje $17.- 
095,963. Inne wy.łatki i procenta 
cd bondów $7,^51,567. 

Odciągając to od powyższej su- 

my ł dodając do tego jeszcze 

$553,435 — (dochód boczny) — 

pozostaje czystego dochodu 

$10,417,882. 
Ociągnąwszy jeszcze od tego 

dywidendy 15 procent pozostaje 
w kasie $5,242,898. — $4,600,000 
z tego pójdą na nowe koleje, kon- 

strukcye itp. — bilans wynosi 
$642,898. 

Kompan'ia zarobiła $2,430,641 
więcej niż w roku 1904. 
WAŻNE DLA NIEKTÓRYCH. 

o 

Rochester, N. Y. 25 sierpnia, 05. 

Szanowny Panie 1 

Egzamina służby cywilnej nft 

listonoszów i klerków poczto- 
wych odbędą się w. każdej pocz- 
cie każdego stanu z końcem li- 

stopada. Aplikanci n}e mogą li- 

czyć mniej jak 18 a więcej jak 

45 lat; muszą mieć najmniej 5 

( stóp i 4 cale wysokości a apli- 
; kacye ich mają być nadesłane 30 
1 dni przed egzaminem. Nie po- 

trzeba podawać numeru domu, w 

którym się mieszka. 

Posady te płacą od $600 do 

$1200 rocznie, są ludzie w każ- 

dym społeczeństwie dla którycH 
taka posada byłaby wszystkiem 
Dużo ludzi dla braku wykształ- 
cenia obawia się egzaminów, dla- 

dlatego też na posiedzeniu dyre- 
torów odbytem dnia 20 sierpnia 
1905 roku postanowiliśmy przy- 

gotować 75ciu takich aplikantów: 
w naszej szkole — bezpłatnie. 
Aplikanci muszą posiadać jak$ 
taką znajomość czytania, pisa-, 
nia, ortografii i arytmetyki. Każ- 

dy aplikant musi wypełnić wła- 

snoręcznie swoją aplikacyę. 
Ponieważ sprawa ta zaintere- 

suje dużo czytelników pańskiego 
pisma, prosimy o łaskawe umie- 

szczenie tej wiadomości. 
Z szacunkiem 

Board of Trustees, Franklin 
College, 

Rochester, N. Yu 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Rabusie .wpadli i zabrali w do 

mu pp. Gray, 189 — 29th str. kosztow* 

noścl na $300. 
— George Kaufman szedł do kościo- 

ła i nawet wtenczas rabusie nie mo 

gli mu dać spokoju; zabrali mu $6. 
— Sędziowie nakładają, grube kary, 

za włóczęgostwo. Wczoraj sędzia sk* 

zał 7 ludzi na $25 kary. 
— Pani B. Bock, 318 Ward, sio 

dząc w gronie swych przyjaciół Bp* 

dła z krzesła 1 wyzionęła ducha. Cho- 

roba sercowa, 
— Rosie Volum, 18to letnia, kradła 

różności w szpitalu Presbyterlan — 

nareszcie detektywi .wszystko wykry- 
li. 

— Za żebraninę sędzia Dooley wpar 

kował Williama Adllson do kozy. fo 

wiedział mu, że to skutecznie działa 

na zbolałe nerwy!! 
— Jutro Grecy obchodzić będą pa- 

miętną bitwę Missolanohl w parku 
Ravina. W tej bitwie padł grecki bo- 

hater Marco Bozzarls, a odwaga Gro 

ków zyskała im współczucie Byrona. 
— Sędzia Glbbons skazał 5clu Wła- 

ściciell kruczków na małą karę dl» 

tego, że nie mieli llcensyl. 
— Pani Bear i panna 0'Nelll ,włO 

czą się po sądach — o dwa koty, ktd- 

rym Bear miała dać trucizny. 
— Złodzieje weszli do domu Char- 

lesa Joachim, 2611 Butler str, 1 zabra- 

li dwa złote zegarki 1 $10. 
— Herberta Wilde oskarżano o róż- 

ne kradzieże w składach 1 sędzia ska? 

zał go na zapłacenie $25 kary. 
— Rabusie napadli 1 ograbili z $9 

Samuela Marcelle na 5th i Polk u. 

— Pani Bonnler Price zgubiła 400 

dolarowy dyamentowy pierścionek ir 

hotelu Great Western. 
— Inspektor Joseph Eronica zosta! 

na miejscu zabity w fabrykach Illi- 

nois Steel Co. Eronica przeglądał wa- 

gony. Niespodziewanie ruszyły alf I 

Eronica został na miejscu zmlażdźo 

ny. 
— Wawrzyniec Szwenśza .wyłado 

wywał kamienie w Illinois Steel Co, 
Spadły na niego dwie deski 1 powali* 
ły go na ziemię zabijając na miej* 
scu. 

— 5 letni Bernice Darquenic a- 

marł w szpitalu Provident. Darąuenl- 
ca przejechał wóz, Chłopleo znalazł 

śmierć przypadkowo. 
— Eliza Schucher poparzyła się 

wrzącą wodą. Pomimo, że rany oka- 

zały się bardzo niebezpieczne na rf» 
kach 1 nogach Shucher nie dała się 
wziąć go szpitala powiatowega 

— John Downey stawał wczoraj 
przed sędzią Prindiville. Downey Jest 
głuchoniemym i nie mógł odpowiadać 
na oskarżenie. Sędzia wysłuchał go pi- 
semnie a potem skazał na $25 kary ss 

żebranie na ulicach miasta. % 

— Słynny wynalazca amerykański, 
Jak donoszą, z New Yorku, zbudował 
nowy motor elektryczny, z którego 

pomocą, można każdy ,w6t zamienić 
natychmiast na samochfid. 
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