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Robotnicy w Warszawie przejrzeli. 
Narzekają, na socjalistów i powracają do pracy. 

Ukaz carski na korzyść Polaków w guberniach litewskich i ruskich. 

Zamach na życie gubernatora w Ufie. 

Okręt "Baltic" opóźnia się z przybyciem do New Yorku. 

TELEGRAMY. 
Warszawa, 17 maja. — Piecho 

ta rozpędziła na Nalewkach ze- 

branie "rosyjskich i żydowskich 
socyalistów", strzelając do tłumu, 
Zaledwie kilka osób otrzymało 
lekkie rany. Tymczasem klub ro- 

botników ogłosił odezwę, potę- 
piającą agitatorów, którzy okła- 
mali robotników zapewnieniem, 
że w całej Rosyi wybuchła ogól- 
na rewolucya i że car zginął. 
Skutkiem takiego kłamstwa po- 
lała się w Warszawie krew robo- 
tników. Komitet wzywa robotni- 
ków do powrotu do pracy i do 

dochodzenia swych praw na dro- 

dze legalnej. W Łodzi także po- 
wracają robotnicy do fabryk. 

Petersburg, 17 maja. — Jest o- 

bs*cnie nadzieja, że w Rosyi usta- 

ną rozruchy na większą skalę. 
W Rydze zamordowano dwóch 
polieyantów. W Ufie zranionocię- 
żko gubernatora, generała Soko- 

łowskiego. Zamachu dokonano w 

ogrodzie publicznym. Sokołow- 
ski odznaczał się despotycznem 
usposobieniem i bezwzględnością. 
W ostatnich dniach rozwiązał 
'klub obywatelski i aresztował du- 
żo robotników, którzy w niedzie- 

lę brali udział w pochodzie ma- 

jowym. Jego poprzednik Bogda- 
nowicz został zamordowany 
przed dwoma laty. 

Petersburg, 17 maja. — Ogło- 
szono wczoraj carski ukaz, zno- 

szący ograniczenia praw Pola- 

ków w dziewięciu: zabranych gu- 
berniach. Wolno im teraz naby- 
wać ziemię, zakładać własne 

przedsiębiorstwa, używać języka 
w kościołach i zakładać szkoły, 
w których nauka będzie wykła* 
dana ,pa polsku. 

Senat zniósł wyrotó warszaw- 

skiego sądu wojennego, skazują- 
cy 9 osób fta śmierć za zamachy; 
na szefa policyi Nolkena i innych 
urzędników. Ponieważ w chwili 
dokonania zamachów nie fstniał 
jeszcze stan wojenny, spiskow- 
ców karać mają władze cywilne, 
a nie sąd wojenny. Czeka ich te- 

raz nowy proces. 
Poznań, 17 maja. — Do sąd-ii 

zawodowego wybrali pracodaw- 
cy sześciu niemieckich kandyda- 
tów, a robotnicy pięciu socyali- 
stów. Dotychczas przewagę w 

tym sądzie miewali Polacy, któ- 

rzy teraz ponieśli stanowczą klę- 
skę. 

Tokio, 17 maja. — W Haiczau, 
w prowincyi Szantung, wylądo- 
wali Niemcy 2 wywiesili sztan- 
dar niemiecki. Dotychczas nie 

stwierdzono, czy postępowanie 
Niemców należy uważać za no- 

wy zamach na całość państwa 
chińskiego, lub — jak twierdzą 
inni — za chęć robienia w okoli- 

cy Haiczau pomiarów geometry- 
cznych. Rząd japoński wstrzymu- 
je się jeszcze z wydaniem wła- 

snego sądu o tej sprawie. 
Berlin, 17 maja. — Rząd uwia- 

domił przedstawiciela prasy zje- 
dnoczonej, że wiadomość o zaję- 
ciu Haiczau przez wojsko nie- 
mieckie jest tendencyjnem 
kłamstwem. Niemcy nie pragną 
iść za przykładem Rosyi w Man- 

dżuryi i anektować Szantung. 
Niemcy trzymają się zawartego 
z Chinami traktatu i działają z 

wiedzą rządów we Waszyngto- 
nie i Tokio. 

Petersburg, 17 maja. — Rozbi- 

ły się układy Rosyi z Argentyną 
o nabywanie okrętów argentyń- 
skich. Obecnie zjawił się w Pary- 
iu agent, który pragnie nabyć o 

kręty argentyńskie dla rządu, ja- 
pońskiego. 

Admiralicya nie zdradza miej- 
sca pobytu i zamiarów Rożest- 

wieńskiego, zapowiada wszakże, 
że wkrótce zostanie stoczoną 
wielka bitwa morska. Niezadługo 
odpłynie z Libawy na pomoc Ro- 

żestwieńskiemu nowa dywizya 
rosyjskiej floty. 

Ambasador Alvensleben złożył 
deklaracyę, że cesarz Wilhelm 
nie wypowiedział w Strasburgu 
nic takiego, coby obrażać mogło 
armię rosyjską. 

Berlin, 17 maja. — Sułtan 
marokański przyjął specyajnego 
posła niemieckiego w swoim pa- 

łacu, otoczony dygnitarzami pań- 
stwa i w obecności poselstw za- 

granicznych ?*osłowie francuski i 
angielski powitali hrabiego Tat- 

tenbach w przedsionku pałaco- 
wym. Hrabia zapewnił sułtana 

0 życzliwości cesarza Wilhelma 
1 wręczył mu w imieniu cesarza 

wielki krzyż orła czerwonego, 

wysadzany brylantami. 
Berlin, 17 maja. — Gazety nie- 

mieckie nie posiadają się ze zło- 

ści, że cała wyprawa niemieckiej 
księżniczki, wychodzącej za mąż 
za następcę niemieckiego tronu, 

•wyprawa nabywana za niemiec- 

kie pieniądze, pochodzi z Paryża. 
W1 Niemczech kupiono tylko nie- 

co bielizny i dwa płaszcze futrza- 
ne. Gniewa to nawet cesarza 

Wilhelma, który wszakże nie mo- 

że przełamać uporu wielkiej księ- 
żne;] Anastazyi, matki narzeczo- 

nej cesarzewicza. Pani ta tak lek- 

ceważy Niemców, że nawet na 

ślub córki nie przybędzie do nie- 

mieckiego Berlina. 
New York, 17 maja. — Okrę- 

tem United States" przybyło 
wczoraj do New Yorku: 52 stu- 
dentów jednego z uniwersytetów 
norweskich. Przybywają na koszt 
króla Szwecyi i Norwegii, są śpie- 
wakami i zamierzają urządzać w 

Ameryce koncerty na norweskie 
cele dobroczynne. Głownem 
wszakże ich zadaniem jest zwie- 
dzać tutejsze uniwersytety, badać 

metody nauczania i wewnętrz- 
nych urządzeń. 

Memphis, Tenn., 17 maja, — 

W parku Forrest odbyło się z 

wielką uroczystością odsłonięcie 
pomnika generała Nathirm B. 

Forrest, bohatera z czasów woj- 
ny domowej. Wnuczka generała 
pociągnęła za sznur, podtrzymu- 
jący zasłonę. Urzędnicy miejscy 
świętowali. W paradzie, poprze- 
dzającej obchód właściwy, brał 
udział syn generała, otoczony 
przez weteranów. Na czele po- 
chodu maszerowało wojsko 
związkowe. 

Queenstown, 17 maja. — Pasa- 

żerowie parowca "Oceanic", któ- 

ry przybył do tutejszego portu, 
powiadają, że po .drodze poro- 
zumiewali się za pomocą aparatu 
Marconiego z załogą parowca 
"Baltic", który wczoraj powinien 
przybyć do New Yorku. Paro- 

wiec ten uległ uszkodzeniu pod- 
czas burzy morskiej i miał pod- 
czas telegraficznej rozmowy 84 
godzin opóźnienia. Nie będzie 
mógł stanąć w New Yorku przed 
przyszłą niedzielą. Na pokładzie 
okrętu "Balti-c," znajdują się mię- 
dzy innymi Jaoąuin A. Naburo, 

poseł brazylijski, książę Suther- 
land i Charles M. Schwab, głowa 
trustu: stalowego. 

Newark, N. J., 17 maja. — Za- 

mężna od czterech tygodni Min- 
nie Guerin przybyła z mężem w 

odwiedziny do rodziców i bardzo 

się zmartwiła, kiedy gościnnie po- 

dejmowany jej mąż przebrał mia- 

ry w piciu. Nie chciała z pijanym 
wyjść na ulicę i pozostała w do- 

mu. Poszła do apteki, kupiła tam 

karbolu i zażyła trucizny w ła- 

zience, gdzie znaleziono ją bez 

życia. 
o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Pod Portem Artura parowiec 

"Kilo" najechał na minę podwodną., 
i utonął. Załogę uratowano. 

— Japończycy skonfiskowali holen- 

derski okręt "Wilhelmina", ponieważ 
dowoził węgiel do Władywostoku. 

— Rząd rosyjski zgodził się na za- 

łożenie w Petersburgu klubu liberałów 
umiarkowanych. 

— Francuzi agitują w tym celu. a- 

żeby wydrzeć Niemcom Loteryngię. 
Ta agitacya Niemców gniewa. 

— W chacie ubogiego robotnika 

znaleziono cenny obraz sławnego ma- 

larza Duerera, malowany w r. 1524. 
Obraz przedstawia Zbawiciela w cier- 

niowej koronie. 
— Prokurator w Bytomiu, na Szląz- 

ku, wystąpił ze skargą przeciw radzie 

nadzorczej polskiego banku ludowego. 
Zarzuca oskarżonym fałszowanie bi- 

lansów. 
— Monsignor Rodolfo Caroli zosta! 

mianowany auditorem przy delegacie 
apostolskim we Waszyngtonie. 

v 
— W Audaluryi, w Hiszpanii, zawio- 

dły żniwa. Ludności zagraża klęska 
głodowa, skutkiem braku deszczów. 

— Gubernator ze Santjaso telegra- 
fował do Hawany, że stan zdrowia ge- 

nerała Maximo Gomez budzi poważne 
obawy. Cierpi na próchnienie kości. 

— Wyścigi jachtów,które miały się 
rozpocząć wczoraj, zostały skutkiem 

niepogody odłożone na dziś. Widoki 

zwycięztwa posiadają trzy jachty: a- 

merykaóski "Atlantic", angielski 
"Vahalla" i niemiecki "Hamburg". 
Wczoraj była mgła i na morzu, a o- 

prócz tego wiał silny wiatr. 
— W Brooksville, W. Va., żona 

Henryka Blackshire najęła zbójców i 
ci zamordowali jej męża. żonobójczy- 
ni rozchodziło się o otrzymanie poś- 
miertnego. 

— Lekarze stanu Illinois mają trzy- 
dniową konwencyę z Rock Island, 111. 

— Wielki parowiec niemiecki "Co- 
ronią" osiadł wczoraj na piasku pod 
Sandy Hook. Wybrał się w drogę do 

Liverpool. 
— Polak S. Torański z Canton, O., 

otrzymał list od generała Kuroki z 

podziękowaniem za przysłane mu 

polskie numizmaty. Do listu była za- 

łączona fotografia generała. 
u— 

Kronika Miejscowa. 
Gompers w Chicago. — Ósma 

ofiara śmiertelna strajków. 
— Strajki szkolne. 

Wczoraj przybył do Chicago 
Samuel Gompers, prezydent "A- 
merican Federation of Labor", a- 

żeby swoim wpływem doprowa- 
dzić do rozwiązania problemu 
strajku woźnic. O ile są- 
dzić można z jego wła- 

snych słów, będzie on się starał o 

doprowadzenie do porozumienia 
pomiędzy obu stronami, ale sam 

nie będzie ani podawał warun- 

ków, ani radził, jakie warunki 
przyjąć lub odrzucić należy. 
Wczoraj już konferował przez 
kilka godzin z reprezentantami 
strajkerów, a potem też z repre- 
zentantami związku właścicieli 
zaprzęgów, dziś zamierza się po- 
rozumieć z komitetem pięciu al- 
dermanów, mianowanym wczo- 

raj przez burmistrza. 
Stosownie do onegdajszego po- 

lecenia rady miejskiej, burmistrz 

wczoraj zamianował komitet z 5 
aldermanów, który ma się starać 

doprowadzić do porozumienia 
strony walczące. Do komitetu we- 

szli: Dever (dem., 17 warda, ad- 

wokat,) Finn (dem., 20 w., adwo- 
kat) ; Mc Cormick (rep., 21 war- 

da) ; Dixon (rep., 2 w., członek 
"Arthur Dixon Transfer Co.) i 
Badenoch (rep., 32 w., agent 
gruntowy). Konferowali oni już 
wczoraj i dzisiaj dalej odbywać 
będą narady. Dzisiaj porozumie- 
ją się z Gompersem. Podobno 
Dever i Finn niejako zapatrywać 
się będą na sytuacyą z punktu 
widzenia strajkerów, a Mc Cor- 
mick i Badenoch z punktu wi- 

dzenia pracx>dawców. 
Prezydent organizacyi woinic, 

Shea, jak słychać, rad. będzis 

zrzucić odpowiedzialność z wła- 
snych ramion i wielce jest zado- 

wolony tak z przybycia Gomper- 
sa, jak i mianowania komitetu 
miejskiego. Gompers musi w pią- 
tek być w Dayton, O., ale uda- 
wszy się tam jutro wieczorem, 
zamierza powrócić w sobotę. 
Burmistrz wczoraj przywódzcom 
strajkerów dał do poznania, że 

będzie zmuszony zawezwać po- 
mocy wojska, jeżeli nie ustaną 
zaburzenia. 

Wczoraj popełnione zostało 
morderstwo na młodym 8-letnim 

chłopcu z powodu strajku. Dwaj 
mężczyzni, — policya sądzi, że 

byli to 29-Ietni Thomas Ballin- 

ger i 24-letni James Jones, któ- 

rzy, właśnie wydaleni przez Pea- 

body Coal Co., otrzymali sw% 

zapłatę, — szli 2/mą ulicą w kie- 
runku wschodnim, kiedy groma- 
da chłopców grających w piłkę 
powitała ich pojawienie się okrzy- 
kami szyderczymi. Murzyni wi- 
docznie rozgniewali się i wyjęli 
rewolwery, ale chłopcy nie wiele 
zważali na to, nie sądząc by se- 

ryo grozili. Nagle padł strzał i 

8-letni Enoch Carlson, 2701 Prin- 
ceton ave., upadł raniony śmier- 
telnie. W okamgnieniu zebrało 

się mnóstwo luidzi i zaczęło ści- 

gać uciekających murzynów; ci 

jednak znikli z oczu gdzieś na ro- 

gu 26 ul. i Dearborn str. ii nie 

schwytano ich. Chłopca zawie- 

ziono do szpitala Wesleya, gdzie 
umarł pół godziny później ku nie- 

opisanej rozpaczy rodziców. 
W ciągu dnia było kilka napa- 

ści i kilku murzynów zostało po- 

kaleczonych. Charles Bockwitz 

opierając się aresztowaniu, kiedy 
przeszkadzał jechaniu wozu z to- 

warami, został tak silnie przez 
policyanta uderzony pałką, że ma 

złajaną kostkę u ręki; Theodore 

Slaughter, przedtem zatrudniony 
przez związek właścicieli za- 

przegów, został w kłótni z dwo- 

ma innymi murzynami groźnie 
pokaleczony, a George Tallman i 

Henry V. Coles zostali mocno 0- 

bici na 14 i' State str., kiedy je- 
chali na wozie. Porozwożono ich 

do szpitali. 
.Mnóstwo osób aresztowanych 

za powodowanie zaburzeń, zo- 

stało wczoraj przez różnych sę- 

dziów, skazanych na kary pienię- 
żne od $i do 25, ale na najwięk- 
szą karę, bo $100 został skazany 
Glen Wells, który obił niejakiego 
G. S. Thomasa. 

•Kilkunastu chłopców szkol- 

nych i jednę dziewczynkę szkolną 
aresztowano za udział w zaburze- 

niach1 strajkowych. W różnych 
szkołach publicznych przyszło do 

małych zaburzeń lub i strajków, 
a nawet w szkole katolickiej pa- 

rafialnej św. Karola, na rogu 

Cypress ave. i Ashland ave., za- 

strajkowało kilkunastu chłopców. 
Również wydano aresztowania 
rodziców różnych chłopców zi 

nakłanianie dzieci do "strajkowa- 
nia". 

Śledztwo w sprawie rozmyśl- 
nego zamordowania Charlesa j". 
Carlstroma dalej się toczy i pro- 
kurator utrzymuje, iż posiada do- 

syć dowodów, by doprowadzić do 

skazania 6 osób winnych współu- 
działu wraz z Charlesem Gil- 

hooleyem i Markiem Looneyem, 

podobno głównie winnymi. 
John Mitterman, 2176 Archer 

ave., który odebrał sobie życie 
w poniedziałek w nocy, pozosta- 
wił list do siostry w Niemczech, 
z którego wynika, iż wystąpiw- 
szy z unii obawiał się losu Carl- 

stroma i prawdopodobnie popadł 
w częściowe obłąkanie w skutek 

tego. 
Wczoraj zastrajkowali woźni- 

ce u firmy Lyon and Healy z 

powodu, iż firma ta wydaliła 
dwóch unionistów za to, że nie 

chcieli odwozić towaru do firmy 
Montgomery Ward and Co. 

Gompers mieszka w hotelu 

"Brigg's House". 

Dobrze się obłowili. 

Kiedy T. D. Lande, właściciel 
składu jubilerskiego pn. 482 W. 

Madison str., wczoraj wieczo- 
rem miał skład swój zamykać, 
czterej rabusie1 z zewnątrz zata- 

rasowali drzwi żelaznym drą- 
giem, rozbili okno wystawne i za- 

brawszy mnóstwo klejnotów do 
worków umknęli. Lande przypa- 

trywał się temu z wnętrza składu, 
nie mogąc się wydostać przez 
drzwi zabarykadowane1; nie ma- 

jąc broni nie mógł odpędzić ra- 

busiów, a kiedy chciał pobiedz do 

telefonu, rabusie grożąc mu re- 

wolwerami, zatrzymali go na 

miejscu. Cały rabunek trwał nie 

więcej niż dwie minuty. Prze- 
chodnie i sąsiedzi, widząc co się 
dzieje, wołali tpolicyę, ale rabi> 
sic z zimną krwią dokonywali 
swego rabunku,trzymając w ręku 
rewolwery, poczem pobiegli 
przez Madison str. do Loomis 

str., potem na południe i wreszcie 
znikli w zaułku na Monroe str. 

Policya teraz szuka rabusiów. 
Wedle obliczeń Landego, war- 

tość skradzionych 'klejnotów wy- 
nosiła $4,400. 

Podarunek na budowę ratusza. 

Pani A. M. Billings, matka C. 
K. G. Billingsa, wczoraj oświad- 

czyła, że gotową jest .podarować 
miastu na budowę ratusza część 
gruntu na rogu Washington boul. 
i Bishop str., należącą do niej, je- 
żeli miastu uda się nabyć na wła- 
sność sąsiadujące grunta zajmo- 
wane przez Zion Tabernacle i 

Zion Churc.h. Grunt pani Billings, 
zajmujący 100 stóp frontu na 

Washington str. a 125 stóp na Bi- 
shop court, znajduje się naprze- 
ciw .parku Union po drugiej stro- 

nie ulicy; jeżeliby nabyto na wła- 
sność grunta wyżej wymienione, 
to cały kompleks zajmowałby 103 

stóp frontu na Ogden ave., 195 
na Washington boul: i-125 na Bi- 

shop court. Burmistrzowi wydaje 
się to grunt wprawdzie za mały, 
ale miejsce' odpowiednie i sądzi 
on, że dałoby się na własność na- 

być dość wiele gruntu) dodatko- 

wego, ażeby ratusz mógł stanąć. 
Podoba się ten plan także panu 
Bang, prezesowi komisyi parków 
dzielnicy zachodniej. 

Proces Hocha. 

Wczoraj rozpoczęły się prze- 
mówienia prokuratorów i adwo- 

katów w proc.esie Hocha od prze- 

mowy podprokuratora T. J. Hea- 

ly, który zaraz na początku za- 

znaczył, że> od sędziów przysię- 
głych domagać się będzie wyda- 
nia wyroku śmierci na oskarżo- 

nego za żonobójstwo. 
Obrońca Hocha dzisiaj prze- 

mawia i być może, że cały dzień 

będzie mu potrzeba do ukończe- 
nia przemówienia. Po nim nastą- 
pi przemówienie podprokuratora 
Olsona, a potem instrukcye sę- 

dziego. Zapewne jutro sędziowie 
przysięgli wydadzą wyrok. 

Syndykat tramwajowy. 
Utworzył się syndykat tram- 

wajowy rozporządzający dostate- 

cznym funduszem, ażeby wybu- 
dować i utrzymywać linią na A- 

dams str. Na czele stoi J. J. 
Cummings, członek "Mc Guire- 

Cummings Mfg. Co." Pół milio- 
na dolarów subsrybowano. Gdy- 
by miasto" nie przyjęło oferty 
syndykatu, to wystąpi on z ofer- 

tą wybudowania tej lini dla 

miasta. Syndykat zamierza 

objąć budowę i utzyma- 
nie tej linii tramwajo- 
wej stosując się do (ustawy 
Muellera i płacić miastu odszko- 

dowanie, dopóki miasto nie bę- 
dzie mogło wydawać "certyfika- 
tów Muellera", które przyjmie 
jako zapłatę. Do syndykatu nale- 

żą głównie fabrykanci artykułów 
tramwajowych ze wschodnich 

stanów. .. 
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KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Wczoraj niezdrową, do picia był® 

woda ze tacyj na Chicago ave., w Lakę 

Vlew, na Harrlson str. i na Ashland 

aye. 

— Burmistrz Dunne otrzymał w po- 
darunku laskę ze złotą gałką od ad- 
wokata J. E. Ingrama, republikanina, 
ale długoletniego przyjaciela p. 
Dunne. 

— Sędziowie związkowego obwodo- 

wego sądu apelacyjnego dzisiaj po 
raz pierwszy urzędować będą w no- 

wych swych salach na 7 piętrze nowo- 

wybudowanego gmachu związkowego. 
— D. 24 maja odbędzie się w Audi- 

torium bankiet klubu bankierów, nai 

którym między innymi przemawiać 
będzie sekretarz marynarki p. Paul 
Morton. 

— John McNulty, 3839 Carnell ar., 
jadąc na przepełnionym tramwaju li- 
nii Halsted str. przyczepiony z boku, 
został strącony i przejechany przea 
tramwaj jadący w kierunku przeciw- 
nym. Zabrano go do szpitala powiato- 
wego, gdzie wkrótce potem umarł. 

— 15 letni John Zink, 4350 Lowe 

ave., został na Clark str. i 16 ul. ude- 

rzony przez tramwaj linii Wentworth 
ave. Jest w szpitalu powiatowym mo- 

cno pokaleczony; może umrze. 

— Szef policyi 0'Neill również za- 

pewnia, tak jak inni urzędnicy, iż 

pracowanie w ratuszu z powodu złego 
stanu sanitarnego tego gmachu jest 
niebezpiecznem dla zdrowia i życia. 

— Delegacye członków "Hyde Park 
and Garfield Park Protective Assoo- 
iation udały się wczoraj do burmistrza 
ażeby zaprotestować przeciw wydaniu 
licencyj kilku szynkarzom. 

— Burmistrz Dunne wczoraj powie- 
dział, że od lat 13 zawsze regularnio 
odsyła wszystkie bezpłatne bilety ko- 

lejowe i inne podobne podarki, jakie 
mu nadsyłają, ale nie chce wp.ywaO 
bynajmniej na innych urzędników, Dr 
czynili to samo, gdyż zapatrywania 
pod tym wzgldem ihogą być różne. 

— Wczoraj zorganizowała się korni* 
sya specyalna parkowa, której preze- 
sem jest ald. Bellfuss i ustanowiła 9 
komitetów. 

— Związkowa grand Jury zajmująca 
się śledztwem "trustu mięsnego", ma 

już tylko kilku świadków do przesłu- 
chania i zapewne załatwi się z tem do 
jutra. 

— Słychać, że policya Już dowie- 
działa się, który to dorożkarz w sobo- 
tę wieczorem przejechał sędziwego 
adwokata Juliusa Rosenthala, który w 

skutek tego umarł. Prawdopodobnie 
winny zostanie wkrótce aresztowany. 

— Małoletni Theodore Petek wniósł 

przez swego "najbliższego przyjacie- 
la", Victora Arnolda, skargę o $5000 
odszkodowania przeciw James C. 
Kirk Co., za to, że pracując dla niej, 
ciężko został skaleczony. 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
Ne'w; York: United States z Kopen« 

hagi. 
Antwerpia: Zeeland z N. Y. 
Brema: Barbarossa i Kalser Wil- 

helm der Grosse z N. Y. 
Queenstown: Oceanie z N. Y. 

Odeszły: 
New York: Caronla do Llverpoolu, 

Kalser Wilhelm der Zweite do Bre- 

my, Vlctorian do Liverpoolu. 
Liverpool: Lake Manitoba do Mon* 

trealu. 

Warszawa. — W tych dniach' 
rano dała żandarmerya rozkaz 

trzymania na dworcu w pogoto- 
wiu wagonu sypialnego (sleepin- 
gu) i postawienia go na godzinę 
czwartą (na pół godziny przed 
odjazdem pociągu berlińskiego) 
na przeciwnych relsach po stro- 

nie, na której pociągi przychodzą 
do Warszawy. Jakież było zdu- 
mienie funkcyonaryuszów kolei, 
gdy o czwartej wysiadł z powo- 
zu Czertkow z żoną. Przecho- 

dząc na -peron, zauważył Czert- 

kow, że wagon przeznaczony dla 

niego stoi w bliskości jakiegoś 
parkanu. Obawiając się zamachu, 
cofnął się z żoną, a wagon kazał 

przesunąć dalej, poczem wsiadł 
do niego z żoną. Następnie w 

wielkiej tajemnicy zatoczono wa- 

gon dalej na przestrzeń, a dopie- 
ro w ostatniej •c.hwili złączono go 
z pociągiem. Czertkow prz y 
wchodzeniu drżał na całem ciele, 
a nogi uginały mu się ze strachu. 

Charakterystyczne, że nie chciał 

płacić za bagaż, nadano mu1 więc 
zadarmo. Ze strony rządu nie od- 

dano mu honorów, winnych ta- 

kiemu dygnitarzowi. Na chwilę 
przybył tylko pożegnać go Mak- 

symowicz. 
o— 

— W Półwsl, w powiecie opolskim 
na Górnym Szlaku znalazła żona po* 
Bledziclela pana Płachetki w ogrodsl* 
garnuszek ze srebraeml pieniędzmi, 
które według daty na nich wyrytej, 
muszę pochodzić z czazów 86 IztnloJ 
wqjajr. *"v •• 
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