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Gzy Rożestwieński się wymknął? 
Komunikacja kolejowa z Władywostokiem 

odcięta. 

Morderca w. księcia Sergiusza stracony. 

Burmistrz miasta Filadelfii wypowiedział wojnę swej party i 
i radzie miejskiej. 

Prez.Rooseyelt zabrania angażować skazańców do robót rządowych. 

TELEGRAMY. 
Tokio, 24go maja. — Wczoraj 

odbyła się ważna konferencya w 

mieszkaniu premiera w tem mie- 

ście. Donoszą, że rosyjska flota 

dostała się do Oceanu Spokojne- 
go na otwarte morze i że wiado- 
mość ta spowodowała konferen- 

cyą. 
Lndyn, 2Ągo maja. — Kores- 

pondent gazety "Daily Tele- 

graph" donosi telegraficznie, że 

komunikacya kolejowa do Wła- 

dystoku została przerwaną i że 

tym sposobem forteca została izo- 

lowaną. 
Korespondent gazety "Morn- 

ing Post" ze Szanghai -donosi, że 

flota wiceadmirała Togo znajduje 
się Jeszcze przy Masampho, u 

wybrzeża południowo wschodnie- 

go Kore!. 
Paryż, 24go maja. — Wczoraj 

pewna angielska gazeta podała 
notatkę, jakoby admirał Rożest- 
wieński umarł; nikt temu nie 

wierzy, zwłaszcza, ze niepodo- 
bieństwem jest otrzymać wiado- 
mości wprost od floty rosyjskiej. 

Petersburg, 24go maja. — Od 
10 dni od- admirała Rożestwień- 

skiego nie nadeszły żadne wiado- 
mości. W admiralicyi wyśmiewa- 
ją wiadomość, jakoby admirał u- 

marł. Wysłanie wiceadmirała By- 
rylewa <io Władywostoku było 
poprostu środkiem ostrożnści. 

Gdy przyjdzie do jakiej rozstrzy- 
gającej bitwy, w której przede- 
wszystkiem flagowe okręty bywa- 
ją zagrożone, to Rożestwieński 
mógłby, poledz albo stać się nie- 

zdolnym do dowodzenia: w tym 
wypadku zastąpi go natychmiast 
Byrylew. Jeżeli zaś Rożestwień- 
ski zwycięży, to oczywiście zosta- 

nie naczelnym dowódzcą. Pomię- 
dzy Byrylewem a Rożestwień- 
skim panują jak najserdeczniej- 
sze stosunki przyjaźni. 

Petersburg, 24go maja. — Ge- 
nerał Leniewicz donosi w depe- 
szy z 21 go maja, że rosyjskie 
wojska na wschód od kolei, które, 
d. 18 bra. zbliżyły się do wsi Sza- 

hotse, i zostały zaatakowane 

przez znaczne siły japońskie, — 

d. 19 maja zajęły tę wieś, a 20 

maja posunęły się dalej na połu- 
dnie. Oddział księcia Trubeckoj 
napotkał 17 maja przy stacyi 
Czangtufu artyleryą japońską i 

wyparłszy ją na południe, posu- 
nął się również dalej. 

Wszelkie wiadomości z frontu 

świadczą, że przygotowuje się 
wielka rozstrzygająca bitwa, cho- 

ciaż jeszcze trudno osądzić, czy 

gen. Leniewicz istotnie zacze- 

pnie występuje, czy też tylko ba- 

da siły Oyamy. Rosyjskich inwa- 

lidów i chorych, znajdujących się 
w Charbinie i na południe stam- 

tąd, wysłano do Irkucka celem 

opróżnienia i przygotowania szpi- 
talów dla nowych chorych. 

Czifu, 24go maja. — Przybyło 
tu 44 żołnierzy i marynarzy obłą- 
kanych z Portu Artura, a między 
nimi pewien porucznik z okrętu 
Sebastopola. Wszystkich natych- 
miast przeprowadzają na szpital- 
ny okręt Whampa, który pod fla- 
gą brytyjską uda się wprost do O- 

dessy. Towarzyszą pacyentom 
członkowie byłego medycznego 
sztabu Alexiejewa i inni oficerzy 
i dozorcy. Stan umysłowo cho- 

rych jest najrozmaitszy od me- 

lancholii aż do gwałtownego sza- 

leństwa. Każd£ z nfch potrzebuje 

osobnego dozorcy. Niektórzy za- 

chorowali na szkorbut, a wszyscy 
także fizycznie bardzo są podupa- 
dli. 

Czifu. 2Ągo maja. — Urzędnicy 
banku rosyjsko chińskiego w 

Porcje Artura skarżą się, że nada- 
remnie starali się nakłonić Japoń- 
czyków do wydania przeszło' stu 

worów urzędowych i prywatnych 
dokumentów i listów, powierzo- 
nych bankowi w czasie oblężenia 
do wysłania, a po kapitulacyi 
skonfiskowanych przez Japończy- 
ków. Po zburzeniu urzędu pocz- 
towego rzeczy te złożono w skle- 

pieniach banku i miano je roze- 

słać przy pierwszej sposobności. 
W obec postępowania Japończy- 
ków, bank nie jest w stanie wy- 
konać swych poleceń i rozesłać 

posyłek i przekazów w różne 

strony do Ameryki, Niemiec, An- 

glii i Francy i. 
Petersburg, 24go maja. — Pół- 

urzędowo wczoraj oznajmiono, 
że Iwan Kalejew, który 17 lutego 
zamordował wielkiego księcia 
Sergiusza w Moskwie, został tam 

stracony wczoraj rano o godzinie 
3. Na szafocie Kalejew przema- 
wiał i powiedział między innemi: 

"Utrzymywano, jakobym błagał o 

łaskę. To kłamstwo. Trzymam się 
tradycyi "woli ludu". Nie proszę 
o żadną łaskę. Cieszę się, że u- 

mieram". — "Wala ludu" nazy- 
wała się dawniej partya, nim po- 

łączyła się z teraźniejszymi rewo- 

lucyonistami. 
Paryż, 24go maja. — Sekretarz 

stanu Hay przybędzie tu w przy- 
szły poniedziałek i zabawi dwa 

dni. Złoży wizytę ministrowi 

spraw zagranicznych Delcasse, 
który mu wizytę odda, ale będzie 
to ściśle tylko wymiana grzeczno- 
ści. Nie będzie publicznych recep- 

cyj ani żadnych innym manifesta- 

cyj lub bankietów, gdyż pan Hay 
musi się szanować. 

Wiedeń, 2Ągo maja. — Straże 

ogniowe w Tyrolu grożą straj- 
kiem. Na konwencyi straży ognio- 
wych w Innsbruku przyjęli rezo- 

lucye, że porzucą pracę, jeżeli 
nie otrzymają dostatecznej sul- 

wenc.yi. W czasie pożarów ogra- 
niczą się na ratowaniu ludzi za- 

grożonych, ale gasić ognia nie 

będą. Panuje zaciekawienie, jak 
w obec tej groźby zachowają się 
władze tyrolskie. 

Filadelfia, 24go maja. — Wy- 
buchła tu ciekawa wojna pomic-i 
dzy burmistrzem Johnem Wea- 

ver, a republikańską "maszyną", 
której .zawdzięcza swój wybór i 

radą miejską, której większość 
należy do "maszyny".- 

Miasto Filadelfia jest właścicie- 
lem zakładów gazowych, które 

zostały oddane w dzierzawę kom- 

panii "United Gas Improvemcnt 
Co." na lat 30 z tem zastrzeże- 

niem, że po latach 10 (które upły- 
wają w roku 1907) miasto ma 

prawo odebrać swą' własność, 
skoro życzyć sobie będzie. Otóż 

obecnie rada miejska, naturalnie 
w porozumieniu z "maszyną", 
postanowiła oddać owej kompanii 
zakłady gar;owe na dalszych lat 

75 za $25,000,000. Rzeczą jest po- 
wszechnie wiadomą, że tak kom- 

pania, jak w porozumieniu z nią 
"maszyna" republikańska niesły- 
chanie wyzyskują miasto, i że 

"maszyna" swą gospodarką do- 

prowadza miasto prawie do ban- 

kructwa. 

Burmistrz Weaver postanowił 
położyć .temu koniec, zerwać z 

maszyną i wypowiedzieć wojnę 
wszystkim przekupionym żywio- j 
łom, a zatem i większości rady 
miejskiej. Ma poparcie zdrowej 
części obywatelstwa. Samo "ve- 
to" przez niego założone przeciw 
uchwale rady miejskiej, nie wiele, 
jak się zdaje pomoże, gdyż ponad 
to veto rada miejska, swą uchwa- 
łę zdoła przeprowadzić, jeżeli ze- 

chce, co się rozstrzygnie we 

czwartek. Ale burmistrz w inny 
sposób stara się złamać "maszy- 
nę". Przedewszystkiem zażądał 
rezygnacyi dyrektora robót pu- 

blicznych, Costella, i dyrektora 
bezpieczeństwa publicznego Smy- 
tha, obu najsilniejszych filarów 

"maszyny", prowadzących hanie- 
bną gospodarkę wyzysku miasta. 

Gdy zrezygnowali tylko warun- 

kowo, t. j. do czasu kiedy ich na- 

stępcy zamianowani i zatwierdze- 
ni zostaną, — burmistrz poprostu 
złożył ich z urzędu i zamianował 
na ich miejsce innych. Rada miej- 
ska zapewne nie zatwierdzi tych 
mianowań: ale w tym razie będą 
oni pełnili urzędy interymistycz- 
nie. Przytem, przy rozdawnictwie 

urzędów, burmistrz we Filadelfii 
ma prawie absolutną władzę, a 

jest 20,000 urzędów zawisłych od 
burmistrza. Jest on zdecydowany 
wszystkie narzędzia "maszyny" 
posuwać i może to uczynić; już 
sama ta groźba może złamać u- 

por maszyny. Przytem zawezwa- 

no dobrych obywateli, aby przy- 

byli na sesyą rady miejskiej we 

czwartek. Burmistrz obrał swymi 
adwokatami Elihu Roota z New 

Yorku i byłego sędziego Jamesa 
Gay Gordona. 

Waszyngto, 24go maja. — Pre- 

zydent wydał rozporządzenie za- 

braniające zatrudniać skazańców 

przy robotach rządowych. Kwe- 

stya zatrudniania takich robotni- 

ków powstała przy pewnych ro- 

botach w Arkansas przy regula- 
cyi rzek i przystani, do których 
kontraktor zamierzali zaangażo- 
wać skazańców. Urzędnicy de- 

partamentu wojny sprzeciwiali 
się temu, a generalny prokurator 
Davis orzekł, że takie postąpienie 
sprzeciwiałoby się duchowi, jeże- 
li nie literze ustaw robotniczych 
w Stanach Zjednoczonych. 

Springfield, 111., 24go maja. — 

W walce stoczonej przez W. W. 
Paula i jego synów Wilforda i 

Alberta z jednej strony, a trzema 

pomocnikami szeryfa z drugiej 
strony, W. W. Paul i Wilford 
Paul zostali zastrzeleni. Konstabl 
Roundtree próbował skonfisko- 
wać klacz i źrebię Paulów na mo- 

cy wyroku sądowego pozyskane- 
go przez Johna Watsmeyera. 
Paulowie zagrozili mu rewolwe- 
rami, poczem on powrócił do Wa- 

verly i postarał się o rozkaz are- 

sztowania Paulów. Pomocnik sze- 

ryfa H. L. Turner i jego dwaj po- 

mocnicy Rob. Breeding i Jas. 
Canfield spotkali Paulów milę ou 

Waverly, chcieli ich aresztować i 

nastąpiła strzelanina z powyż- 
szym rezultatem. Breeding otrzy- 
mał postrzał w ramię. Albert Paul 
został aresztowany. 

Waszyngton, 24go maja. —Au- 

gust Machen, były superinten- 
dent departamentu dostaw urza- 

du pocztowego, który został ska- 

zany za udział w oszustwach po- 
cztowych, przyznał się do winy 
w dalszem oskarżeniu, wedle któ- 

rego on, jakote^ W. G. Crawford 
i George E. Lorenz wzbogacili 
się przy sprzedaży torb skórza- 

nych dla listonoszów. Machen 
został skazany na dalsze dwa lata 

więzienia karnego,ale swem przy- 
znaniem się do winy uchronił się 
od dalszych procesów, gdyż jesz- 
cze ii skarg przeciw niemu było 
wniesionych. Za zezwoleniem sę- 

dziego, Machen oświadczył przy 
swem przyznaniu się do winy, ze 

nie miał nic do czynienia z wpły- 
waniem na komitet, który badał 
oferty, tylko że finansowo był 1 
interesowany przy kontrakcie. 
Podówczas nie wiedział, że prze- , 

kracza ustawy i nie.miał takiegQ.jj 
:jramiaru^<v,7oq mzi.--A r: 

Różne notatki telegraficzne. 
— Z Rygi donoszą telegraficznie, że 

szef policyi dystryktu Snylten został 
ciężko raniony wystrzałom przez gro- 

madę rewolucyonistów. 10 osób aresz- 

towano. 
— Z Charkowa telegrafują, że w 

skutek wykolejenia się pociągu kole- 
jowego pod Losawią wczoraj dużo o- 
sób zostało pokaleczonych i pozabija- 
nych. 

— Wyższa izba norweskiego parla- 
mentu oświadczyła się również za 

niezawisłą służbą konsularną Norwe- 
gii i uchwała ta teraz przeszła przez 
obie izby. 

— W Madrycie policya aresztowała 
szajkę oszustów, którzy od wielu lat 
oszukiwali mnóstwo Europejczyków i 
Amerykanów zmyślaniem "ukrytego 
skarbu". 

— W Baracaldo w Hiszpanii wy- 
buchły rozruchy robotnicze; skonsy- 
gnowano wojsko, odbyły się walki u- 

liczne i dużo osób zostało poranio- 
nych. 

— Z posiadłości afrykańskich Nie- 
miec donoszą, o nowych licznych roz- 
ruchach krajowców. 

— Sekretarz stanu Hay, zaproszony 
przez kanclerza niemieckiego Buelo- 
wa, by przybył do Berlina, wymówił 
się grzeczni© stanem swego zdrowia. 

— Inspektor urzędu pocztowego, 
George C. Holdep, który urzędował w 

Filadelfii, został złożony z urzędu z 

powodu, że pożyczył był pieniądze od 
pewnego członka kompanii, której 
księgi rewidował. 

— W Topeka, Kas., aresztowano 
dwóch włóczęgów, którzy w Paulina, 
Kas., zrobili zamach koleijowy, stara- 
jąc się narzuceniem na szyny belek 
doprowadzić do wykolejenia pociąg 
osobowy. 

— W New Yorku zamknięto bank 
"Merchants Trust Co.", założony w r. 

1899, z powodu że nie mógł zaspokoić 
rachunków w sumie $553,000. Akty- 
wa banku jednakowoż tak bardzo 
przewyższają passywa, że z depozyto- 
rów i akcyonaryuozy nikt straty nie 
poniesie. 

— W New Yorku republikańskie 
Jsluby wczoraj wydały wspaniały ban- 
kiet na cześć -Whitelawa Relda, który 

I wkrótce wyjeżdża do" Londynu jako 
ambasador. 

UKŁADY ZERWANE. 

W składach drzewa bezrobocie. 

Milicya w pogotowiu do działania. 

Zapowiedziana na wczoraj rano 

konfereneya, zamiast przynieść 
spodziewany pokój, zakończyła 
się stanowczem oświadczeniem 
agentów kompanij ekspresowych, 
że w niczem strajkierom nie ustą- 
pią. i w żadne dalsze układy z ni- 

mi wdawać się nie myślą. Zale- 
dwie wymożono na nich, że wzię- 
li udział w konferencyi wieczor- 
nej stowarzyszenia pracodawców, 
na którą zaproszono także Jame- 
sa Barry,przywódzcę strajku. Rze- 
cznik kompanij ekspresowych za- 

znaczył, że kontrakt z unią wo- 

źniców opiewa, iż nie wolno im 

strajkować przez sympatyę, a po- 
nieważ kontrakt ten zerwali, kom- 

panie w żadne dalsze umowy z 

nimi wdawać się nie mogą. 
W tych warunkach centralna 

rada woźniców na odwołanie 
strajku zgodzić się nie mogła, 
zwłaszcza że w ciągu dnia właści- 
ciele składów drzewa kazali wo- 

źnicom dowozić budulec firmom 

bojkotownym i wywoływali tymi 
rozkazami dalsze strajki. Porzuci- 
ło wczoraj pracę w składach drze- 
wa 462 woźniców, a dziś pójdą za 

ich przykładem inni. Strajk wo- 

źniców szerzy się przeto i grozi 
obecnie zastojem ruchu budowla- 

nego, któremu właściciele skła- 

dów drzewa chcą zapobiedz, spro- 
wadzając do Chicago nowe zastę- 
py "scabów". 

Taki stan rzeczy grozi nowemi 
zaburzeniami i mayorowi miasta 
nie pozostanie nic innego,jak we- 

zwać gubernatora o przysłanie 
milicyi. Generał adjutant guber- 
natora, T. W. Sc.ott, bawi już w 

Chicago i czyni odpowiednie 
przygotowania," ażeby gwardya 
narodowa była w możności wy- 

stąpić czynnie na wypadek po- 

trzeby. 
Tymczasem występują czynnie 

ą4dy. Sędzia Kohlsaat powołał 

przed siebie wszystkich strajkie- 
rów, obwinionych o lekceważenie 
jego wyroku, ażeby nie przeszka- 
dzali nieunionistom w usługach 
kompanij ekspresowych w pełnie- 
niu obowiązków. Prezydent Shea 
i inni przywódcy woźniców są 
także narażeni na procesy, a sę- 
dzia związkowy Bethea zmusił 
kompanią Goodrich Transporta- 
tion do odstawiania firmom boj- 
kotowanym frachtów dla nich 

przeznaczonych. Zarząd kompanii 
"Goodrich Line" nie chciał takich 
frachtów odstawiać z obawy 
przed strajkiem swoich ludzi. 

Gdyby kompania "Goodrich" 
do tego rozkazu nie mogła się za- 

stosować,nastąpiłaby z winy unio- 
nistów przerwa w komunikacyi 
międzynarodowej, a wówczas wy- 
stąpiłoby na widownię regularne 
wojsko związkowe. 

Sędziowie policyjni karzą suro- 

wo wszystkich tych, którzy biorą 
czynny udział w zaburzeniach, 
zwłaszcza takich, przy których 
policya znajduje broń ukrytą. 
Młodzież szkolna w obec strajku. 

Ogólne panuje zdziwienie, że 

Federacya Pracy mogła pochwa- 
lić publicznie niewłaściwe zacho- 
wanie się młodzieży szkolnej w 

obec strajku. Szkoły publiczne 
nie są dla unionistów, ani 'dla ża- 

dnej innej klasy ludzi, lecz dla 

całego społeczeństwa. Nie wolno 
przeto rodzicom, a tem mniej u- 

czniom, szerzyć propagandy na 

rzecz jednej kasty społecznej. Ra- 
da szkolna postanowiła przeto u- 

trzymać porządek szkolny wszy- 
stkiemi siłami, jakiemi rozporzą- 
dza. 

Przed sędzią Mack stawało 
wczoraj 12 smarkaczów, którzy 

! zmuszali współuczniów w szko- 
łach do strajku. Jedni z mcji pisa- 
li na tablicach szkolnych ogniste 
proklamacye, inni grozili pobi- 
ciem chłopcom i dziewczętom, je- 

j żeli nie przyłączą się do strajku. 
Jeden z takich podżegaczy obja- 
wił życzenie, ażeby całą szkołę 
wysadzono w powietrze dynami- 
tem. Sędzia Mack wyseła takic.h 

"agitatorów" do szkoły popraw- 
czej, do której między innymi do- 

stali się: Jan Bąkowski z pn. 230 
Harvcy str., ze szkoły "Drum- 

mond"; August Skarżyński z pn. 

1015 Winchester ave.; z tejże 
szkoły; Mik. Nygier z pn. 232 
Center str., ze szkoły "Carpen- 
ter"; Franciszek Palczyk z pn. 

204 Webster ave., z tejże szkoły; 
Piotr Szymański z pn. 977 Robey 
str., ze szkoły "Pułaskiego". 

Statystyka przestępstw. 
W pierwszym kwartale bieżące- 

go roku wniesiono w Chicago ió,- 
381 skarg przeciwko różnym oso- 

bom, którym w 2836 wypadkach 
zarzucano zbrodnie, w 1568 ra- 

zach przekroczenie praw stano- 

wych, a w 11,977 razach lekcewa- 

żenie ordynansów miejskich. 
Z liczby zbrodni — 2,836 — 

przypada na rodowitych Amryka- 
nów 2,111, a 725 na obywateli, u- 

rodzonych za granicą. Z liczby 
6,000 Słowaków żaden nie dopu- 
ścił się zbrodni, natomiast na 

Niemców przypada 6.1, na Pola- 

ków 4.5 procent, a na Irlandczy- 
ków 2 proc.ent. 

Kradzieży dopuściło się 170 

Murzynów, 73 Niemców, 63 Pola- 

ków, 33 Irlandczyków, 27 Wło- 

chów i 22 Rosyan; kradzieży z 

włamaniem się dopuściło 276 ro- 

dowitych białych Amerykanów, 
73 Negrów, 31 Niemców, 8 Pola- 

ków, 5 Rosyan, 3 Irlandczyków. 
Rabunku dokonało 14 Niemców 
i 8 Polaków, a z 35 wypadków 
morderstwa przypada 13 na A- 

merykanów, 2 na Negrów, I na 

Austryaka, 1 na Anglika, 3 na 

Niemców, 4 na Polaków, po 2 na 

Rosyan, Irlandczyków, Włochów 
i Szwedów. 

Skradzione przedmioty prze- 
chowywało źo Rosyan (żydów) i 

7 Polaków, za jakich często tak- 

że chcą uchodzić żydzi. 
~-:rt Oszustwa dopuściło sie 112 A- \ 

merykanów, 12 Niemców i 4 Po- 
laków. 

Jak widzimy z powyższego, 
chicagoscy Niemcy nie mają po- 
wodu szczycić się wyższością 
swojej kultury. Natomiast s«i 

mniej gwałtowni, niż Polacy. W 

krwawych bójkach bradzo udział 
76 Polaków, a tylko 58 Niemców, 
33 Irlandczyków, 18 Włochów, 25 
żydów, 50 Murzynów. 

Broń ukrytą znaleziono przy 
20 Polakach i 11 Niemcach. 547 
Polaków oskarżono o niewłaści- 
we zachowanie się, a 4 o opór 
przeciwko władzy. 

Zabijacy pod sądem. 
"Grand jury" przekazała sądo- 

wi kryminalnemu trzec.li zawodo- 

wych "zabijaków" i dziewięciu u- 

rzędników unii pod zarzutem 

przyczynienia się do śmierci po- 
woźnika Chas. J. Carlstrom, nieu- 

nionisty, którego zaczepiono na 

ulicy, powalono na ziemię, sko- 

pano nogami i zbito tak niemiło- 

siernie, że umarł z ran poniesio- 
nych. Śledztwo wykazało, że "za- 

bijacy" działali z polecenia urzę- 

dnków unii powoźników i otrzy- 
mywali pieniężne wynagrodzenie 
za pobicie nieunionistów, którzy, 
zajmowali miejsca strajkierów. 

-o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Firma Allis Chalmers Ca do- 

starczy maszyn do stacyi wodociągo- 

wej Washington Heights, pomimo że 

firma Platte Iron Works wystąpiła a 

korzystniejszą, na pozór dla miasta o- 

fertij.. 
— Prokurator stanowy ż^da złoże- 

nia z urzędu konstablów Benjamina 
Błock i Louis'a Grossman. 

— Pani Pearl White skarży się, że 

jej małżonek Clarence wybił ją. w pier- 
wszym tygodniu po ślubie. Takie po- 

stępowanie męża w miesiącu miodo- 

wym nie podoba się pani White. 
— Sędzia związkowy Kohlsaat u- 

znał prawomocność ordynansu miej- 
skiego, zakazującego fabrykom za- 

nieczyszczać powietrze miejskie gę- 

stym dymem. 
— Kiedy tysiące robotników straj- 

kują, dobrowolnie, 35-letni Antonio 
Greeke z Hegewisch poderżnął eobl 

gardło, ponieważ nie mógł znaleść 

pracy. 
— 45-letnla modniarka Carlemia 

Brosliam targnęła się na własne życie, 
chcąc otruć się gazem. Przeszkodzono 
temu zamiarowi. 

— Pomiędzy osobami oskarżoneml 
o lekceważenie s^du i branie udziału 
w zaburzeniach, należy Jan Grunt- 

kowskl. 
— Kolej Nickel Platę obniża ceny 

biletów jazdy z okazyi dnia wieńcze- 

nia grobów. 
— Założone w r. 1878 stowarzysze- 

nie "Northwestern Traveling Men's" 

nie jest w stania wypłacić $50,000 na- 

leżnego pośmiertnego. Towarzystwo 
bankrutuje. 

— Pociąg kolei pennsylwańskiej na- 

Jcfchał na 33 ul. na powóz, zdruzgotał 
go i przyprawił o śmierć 27-letniego 
Szczepana Maśkiewicza z pn. 3032 

Throop st. i 18-letniego Adama Magio 
z pn. 2919 Farrell st. 34-ietni John 

Mc Closkey z pn. 3034 Throop st. zła- 

mał czaszkę i ma połamana żebra. 
— 70-letni John Kultzen, zamiatacz 

w parku Lincolna, został przejechany 
przez pędzą.cy szalenie samochód. 

Kultzen został pokaleczony śmiertel- 

nie. 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Fumessia z Glasgow, 

Bremen z Bremy, Republlc z Neapo- 
lu, Prinz Adalbert z Genuy. 

Glasgow: Astorla z N. Y., Corin- 
thian z- Montrealu. 

Londyn: Minneapolis z N. Y. 

Antwerpia: Finland z N. Y. 

Cherbourg: Kaiser Wilhelm II s 

N. Y. 

Neapol: Prlnz Oskar z N. Y. 
Odeszły: 

Ntfw York: Prinzessln Alice doBr^- 

my, Slavonla do Tryestu, Cevlc do 

LlverpooIu. 
Marsylia: Gallla do N. Y. 
Chrlstlanla: Oscar II do N. Y. 

Havre: Sardinian do Montrealu. 
Liverpool: Carthagenlan do Filadel- 

fii, Ireirnia do Bostona. 

o- 

Skandal. 

Przyjaciółka I: — Wiesz, Zuzia 

znów owdowiała? 
Przyjaciółka II (stara panna): — 

Nie możo byó!.... Mój Boże!.... 

Taka młoda kobieta i Jut trzeciego 
męia chowa, ajaani jednego jeszcze 
nie miałam....y,ń> skandal, dopraw* 
dyl • »>• kt 


