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Pogłoska o bitwie morskie!. 
Książę Nakaszidze, gubernator w Baku, 

zamordowany. 

Policmajster w Siedlcach ciężko raniony przez bombą. 

Walka pomiędzy burmistrzem Filadelfii a "maszyną" 
zaostrza się. 

KS. A. F. SCHINNER Z MILWAUKEE, ZAMIANOWANY 
BISKUPEM W SUPERIOR, WIS. 

TELEGRAMY. 
Manila, 2$go maja. — Obiega 

tu pogłoska, jeszcze nie potwier- 
dzona, że nastąpiło spotkanie po- 

między flotą rosyjską a japońską 
na południe od wyspy Formosy i 

że Japończycy zostali pobici. 
Rosyjska flota wyruszyła od 

wybrzeży Indochin francuzkich 

14 maja, parę dni po połączeniu j 
się eskadr}" Rożestwieńskiego z j 
okrętami wiceadmirała Neboga- 
towa i donoszono, że główna 
•część floty płynie ku Władywo- 
stoku. Później pojawiły się zno- 

wu mniejsze okręty rosyjskiej 
floty u wybrzeży indochińskich, 
podczas gdy absolutnie nie wie- 

dziano, gdzie się znajdują wielkie 

okręty. W ostatnich dniach z Ja- 
ponii nadeszły wiadomości, jako- 
by główna eskadra Rożestwień- j 
skicgo dostała się na Ocean Spo- j 
kojny z Morza Chińskiego, prze- t 

płynąwszy przez kanały na pół- 
noc od Filipin. Japończycy utrzy- 
mywali zręcznie w tajemnicy 
miejsce pobytu eskadry admirała ; 

Togo i tylko wiedziano niekiedy 
o wycieczkach statków wywia- ! 

dowczych. Formosę zrobiono j 
podstawą operacyj od chwili, kie- 

dy Rożestwieński pojawił się w | 
cieśninie 2\Ialakki, ale nie wie- 

dziano, czy Tego tam się znajdu- 
je. Cieśniny pomiędzy wyspą a 

stałym lądem zapełnione były mi- 

nami i o tem doniesiono z Tokio. 

Zresztą mało miano wiadomości. 
— Manila jest połączona drutem 

podmorskim z Formosą, ale Ja- 
pończycy kontrolowali to połą- 
czenie. Z Formosy jednakowoż 
drut telegraficzny prowadzi do 

Fuczan w Chinach, a z Fuczan do 

Hongkong, które to miasto zno- 

wu podmorskim drutem połączo- 
ne jest z Manilą. W ten sposób 
megła do Manili nadejść wiado- 

mość o bitwie. 
Petersburg, 25go maja. — Sta- 

nowczo zaprzeczają wiadomości, 

jakoby Władywostok został od- 

cięty od świata. Być może, że ja- 
kaś cześć kolei została przez ja- 
kiś oddział japoński uszkodzoną 
chwilowo, ale trwale Japończycy 
nie mogliby utrzymać się w ta- 

kiem miejscu, a telegraf funkeyo- 
nuje jeszcze prawidłowo. 

Wszystko świadczy, że wielka 

bitwa lądowa jest bliską. Lenie- 

wtqz wysłał zuchwałą wycieczkę 
pod dowództwem Rennekampfa 
okrążającą lewe skrzydło Oya- 
my. Rennekampfowi udało się 
dostać na tyły nieprzyjaciela, ale 

zapłacił za to gorzko,gdy kozacy 

jego dotkliwe ponieśli straty. 
Obiega tu pogłoska, że Lenie- 

wicz zażądał odwołania Kuropa- 
tkina. 

Czauczawadze, Mandżurya, 25 
maja. — Japończycy rozpoczęli 
ruch naprzód w pobliżu Szanedze. 
Równocześnie i Rosyanie wyru- 

szyli naprzód i zajęli wsie Szach- 
«izu i Siaoszichdzu we środku, 
*kąd Japończycy cofnęli się na 

dalsze brzegi rzek Kucze i Gortz. 
Kie było jeszcze bitew ważniej- 
szych. Rosyanie robią codziennie 
rekonesanse. 

Baku, Kaukaz, 25go maja. — 

Gubernator Baku, książę Naka- 

chidzu, został zamordowany 
wczoraj po południu o godzinie 
3 za pomocą bomby rzuconej pod 
jego powóz. Porucznik mu towa- 

rzyszący i pewien przechodzeń 
■ostali również zabici, a stangret, 

jak się zdaje, śmiertelnie ranio- 

ny. 
Zdaje się, źe czyn został popeł- 

niony z instygac.yi ormiańskiego 
komitetu rewolucyjnego ze zem- 

sty za to, że w czasie rozruchów 

pomiędzy Armeńczykami a Tata- 
rami w lutym, książę pierwszych 
nie bronił. Pomiędzy Rosyanami 
książę był lubiany i mimo ostrze- 

żeń, iż go nienawidzą Armeńczy- 
cy, bez otoczenia straży pojawiał 
się na ulicach. 

Warszawa, 25go maja. — Po- 

licmajster w Siedlcach zostać o 

północy -ciężko raniony rzuconą 

bombą. Znajdował on się z przy- 

jaciółmi na werandzie swego do- 

mu, gdy jakiś nieznajomy zbliżył 
się i rzucił bombę. Rzucił ją nieco 

za blisko, ale eksplozya nastąpiła 
i policmajster, jakoteż trzej go- 
ście jetgo zostali ranieni. Sprawca 
zamachu umknął. 

Paryż, 25go maja. — "Journa'ł" 
ogłasza oświadczenie popa Gapo- 
na, ale nie zdradza, gdzie on się 
znajduję, lub pośród jakich oko- 

liczności dał to oświadczenie. Ga- 

pon podobno oświadczył, że po 

wydarzeniach 22 stycznia obie 

partye rewolucyjne rosyjskie po- 

łączyły się i zmieniły swe plany 
i wszystkie grupy toraz są zdania, 
że wszelkie środki wiodące do 

zdobycia wolności dla narodu są 

usprawiedliwione. Nieporozumie- 
nia pomędzy przywódzcami jesz- 
cze nie dozwoliły obrać centralne- 

go komitetu, od którego musi 

wyjść odezwa do całego narodu 

rosyjskiego i który wedle mnie- 
mania Gapona tworzyć będzie ją- 
dro rządu prowizorycznego po o- | 
bal eniu caratu. 

Petersburg, 25go maja. — Mi- 

nister Bułygin wydał rozporzą- 
dzenie, na mocy którcigo ziem- 

stwa, dumy i inne prowincyonal- 
ne i dystryktowe organizacye 
przy swoich naradach winny o- 

graniczyć się na przedmiotach 
wchodzących w zakres ich sfery, 
ale nie wolno im układać planów 
tyczących się zmian w rządzie. 
Ukaz carski z 3 marca dozwala 
im robić propozycye dla dobra c- 

gólnego, ale nie dozwala zajmo- 
wać kwestyami zmian w rządzie. 
Rozporządzenie to kładzie koniec 

politycznym obradom i agitacy- 
om, któremi ziemstwa i dumy się 

zajmowały od niejakiego czasu. 

Warszawa, 25^0 maja. — Przy- 
szło tu do krwawej bójki pomię- 
dzy żydowskimi robotnikami a 

żydowskimi właścicielami domów 
nierządu. Powodetm było jakieś 
wesele, które wczoraj się odbyło. 
Cztery osoby zostały zabite, a 30 

pokaleczonych; w bójce posługi- 
wano się nożami. 

Petersburg, 2$go maja. — Ko- 

misya, która pod przewodnic- 
twem Kutlera z ministerstwa fi- 

nansów obradowała nad środkami 

podniesienia doe.hcdów, poleca 
zwiększenie podatków do wysoko- 
ści potrzebnej do opędzenia kosz- 

tów wojny. Także podatki docho- 
dowe mają być zwiększone tak, 

by rocznie zwiększały dochody o 

sumę $25,000,000. 
Poznań, 25go maja. — Został 

tu aresztowany Władysław Pa- 

włowskie, którego uważają za 

szpiega rosyjskiego. Schwytano 
go, kiedy rysował jeiden z fortów. 
Znaleziono podobno u niego ró- 

żne szkice i rysunki planów for- 

tyfikacyj. 
Berlin, 25go maja. — Miastecz- 

ko Schweigern w wirtemberskim 

okręgu neckarskim, liczące 2000 

mieszkańców, zostało nawiedzo- 
ne przez pożar, który połowę mia- 
sta zamienił w zgliszcza. Pomię- 
dzy spalonymi budynkami znaj- 
duje się także starożytny ratusz. 

Setki ludzi straciły całe mienie i 

są "bez dachu nad głową. 
Wiedeń, 25go maja. —Hr. Ju- 

liusz Andrassy przedłożył cesa- 

rzowi Franciszkowi Józefowi pro- 
gram węgierskiej opozycyi i wa- 

runki,pod którymi rząd może zy- 
skać jej poparcie. Dowiedziano 
się później, że rozmowa hrabiego 
z cesarzem absolutnie do żadnego 
pomyślnego rezultatu nie dopro- 
wadziła, gdyż opozycya trwa 

przy swoich żądaniach wojsko- 
wych, na które cesarz zgodzić się 
nie chce. 

Filadelfia, 25go maja. — Woj- 
na pomiędzy "maszyną" a burmi- 
strzem Weaver toczy się zacięcie. 
Złożeni z urzędu przez burmi- 
strza David J. Smith i Peter E. 

Costello postarali się o tymczaso- 
we zakazy sądowe zabraniające 
burmistrzowi odbieranie im urzę- 

du; w poniedziałek odbędzie sic 

rozprawa. Były sędzia Gordoa, 

jeden z adwokatów burmistrza,u- 
trzymuje że zafcaz sądowy jest 
nieważny, gdyż nic można zaka- 

zywać czegoś, co już zostało speł- 
nione. Zastępca Costelli, Acker, 
nie chciał ustąpić z urzędu, ale 

adwokat tego ostatniego oświad- 

czył, że Ackera zaskarzy o lekce- 
ważenie sądu. Weaver z adwoka- 
tami Gordonem i Grahamem wy- 

jechali do Nc/w Yorku, podobno 
w celu naradzenia się z Elihu 

Rootem. 
Milwaukee, Wis., 25go maja.— 

Prywatne wiadomości z Rzymu 
donoszą, że ks. A. F. Schinner, 

wikaryusz gen. dyecezyi Milwau- 

kee, został zamianowany bisku- 

pem dyecezyi Superior. :Ks. Schin- 
ner nie chce wyrazić swego zda- 

nia o tej wiadomości, ale panuje 
przekonanie, że jest ona prawdzi- 
wą. Ks. Schinner urodził się w 

Milwaukee, ma lat 42, otrzymał 
święcenia kapłańskie w roku 1886, 
był profesorem w St. Francis do 
roku 1892, a potem został miano- 

wany kanclerzem dyecezyi i se- 

kretarzem arcyb. Katzera. Po 

śmierci tegoż zatrzymał stanowi- 
sko wikaryusza generalnego u ks. 

akcyb. Messmera. 
San Diego, Cal., 25go maja. — 

Wczoraj koło La Grueila Canon, 
18 mil na południe od Eusenoda, 
zostać obrabowany wóz poczto- 
wy. Było w nim $800 pieniędzy 
rządowych przeznaczonych do 

wypłaty robotnikom, a straż nad 

niemi miał listowy Estrado. Otóż 

istnieje przypuszczenie!, że Estra- 

do strzelił do pocztyliona Poncho 

Avans, ranił go w kark, potem bił 

go tak długi, póki go nie zabił, i 

uciekł z pieniędzmi. 
Hutchinscn, Kas., 25^0 maja.— 

Pociąg osobowy kolei Santa Fe 

wczoraj wieczorem w skutek źle 

ustawionej zwrotnicy wpadł na 

wagony frac.htowe. Klerk poczto- 
wy C. D. Wolff z Kansas City 
został zabity. Konduktor lokomo- 

tywy Sny-der i palacz Vaughan 
zeskoczyli i pokaleczyli się śmier- 

telnie. Pięć innych osób lekko jest 
ranionych. 

New York, 25go maja. — Zna- 

ny kapitalista William Ziegler, 
który, jak wiadomo, interesował 

się wielce wyprawą do bieguna 
północnego, umarł wczoraj rano 

w swojej wili w Northton, Conn. 
W październiku zeszłego roku w 

skutek pewnego wypadku doznał 

wewnętrznych uszkodzeń i od te- 

go czasu był chorym. — Ziegler 
urodził się w roku 1843 w Beaver 

county, Pa.; w młodości swej był 
zecerem, a w roku 1870 zajął się 
wyrobem proszku do pieczenia, 
w skutek czego z czasem dorobił 
się milionów. 

o 

Różne notatki telegraficzna. 
—> Z Odessy donoszg,, że dowódzca 

drugiej armii mandżurskiej, gen. 
Kaulbars, powraca tamże z powodu 
zrujnowanego zdrowia. 

— Były rosyjski asystent ministra 
Plehwego,f Styszyńskl, został zamiano- 

wany szefem nowego biura dla spraw 
włościańskich i rolnictwa. 

— żydzi w Petersburgu i innych 
miastach rosyjskich postanowili przez 
trzy miesiące nie odwiedziać teatrów, 
koncertów itp. na znak żałoby z po- 
wodu zajść w żytomierzu. 

— Stracenie Kalojewa, mordercy w 

księcia Segiusza, odbyło się w Schlis- 
selburgu pod Petersburgic/m. 

— Nowy ambasador amerykański 
w Petersburgu, Meyer, listów swych i 

depesz nie powierza pocztom i telegra- 
fom rosyjskim, tylko wysyła je przez 
kuryerów specyalnycli do Berlina. Ga- 

zety petersburskie drwią z niego. 
— Petersburskie "Moskiewskija 

"Wiedomosti" w długim artykule żali 

się na ukaz carski ogłaszający wol- 
ność religijną i zapowiada, że 450,000 
prawosławnych Rosyan w Królestwie 
przejdzie na katolicyzm. 

— Frankfurckiego bankiera Ale- 
xanrlra Schwarzschild, o którego u- 

cieczce z Frankfurtu n. M. niedawno 

donoszono, znaleziono zastrzelonego 
w górach Tannus. Odebrał sobie ży- 
cie w skutok nieszczęśliwych speku- 
lacji. 

— Znana niemiecka aktorka Ama- 
lie Schoenchen umarła w Mona- 
chium w 71 roku życia. 

— W Paryżu znowu dwaj lekarze 
badali stan umysłu księżnej Ludwiki 
ze Sachsen Coburg i uznali ją za zu- 

pełnie zdrową. 
— Rosyjski wielki książę Mikołaj 

bawi w Paryżu, w pewnym hotelu. 
Wczoraj zakradli się złodzieje do je- 
go apartamentów i ukradli jego adju- 
tantowi ?2000. 

— Na konwencyi górników zacho- 
dniego związku w Salt Lake City, U- 
tah, przyjęto rezolucye na korzyść 
Btrajkerów w Chicago. 

— Miasteczko Reynoldsburg, O., stoi 
■w płomieniach. Z Columbus wysłano 
straż ogniową. 

— Wczoraj złożyli swe papiery u- 

wierzytełniające prezydentowi Roose- 
yeltowi nowy brazylijski ambasador 
Sennor Juan Nacuba i nowy poseł ar- 

gentyński Porteila. 
— W Columbus, O., odbywa się re- 

publikańska lconwencya stanowa. No- 

minacyą otrzyma ponownie obecny 
gubernator Herrick. 

ZASTÓJ W HANDLU DRZE- 
WEM. 

Strajk Szerzy się. 
Szeryf grozi wezwaniem milicyi i 

regularnego wojska. 
Układy całkiem zerwano i po 

upływie 7 tygodni trwania straj- 
ku woźniców stan rzeczy w mie- 
ście małej doznał zmiany. Szeregi 
strajkierów powiększyły się przez 
to, że, zaświetowało 1,000 rozwo- 

zicieli drzewa, a jeżeli właścicie- 
le składów drzewa zechcą przyj- 
mować nieunionistów, rozrzuco- 

na po całem mieście polieya nic 

będzie zdolna, nawet przy pomo- 
cy zaprzysiężonych podszeryfów, 
utrzymać publicznego porządku. 
To też szeryf wzywa ogół miesz- 
kańców do spokoju, ostrzegając 
przed milicyą i wojskiem związ- 
kowem, które nie pałkami poli- 
cyjnemi, lecz kulami i bagnetami 
zmusi motłc-ch uliczny do posza- 
nowania prawa. 

Ponieważ Cornelius P. Shea 
naraził niepotrzebnie tysiące swo- 

ich ludzi na utratę chleba, ponie- 
waż nadto grozi mu kara za prze- 
stąpienie praw krajowych, pragną 
woźnice złożyć go z urzędu i po- 

wierzyć kierunek swych spraw 
człowiekowi godnemu większego 
zaufania. Członkowie rady wyko- 
nawczej stowarzyszenia woźni- 
ców nie zgadzali się od dawna z 

opinią prezesa narodowej organi- 
zacyi, który działał samowolnie. 

Pracodawcy są teraz nieubłaga- 
ni i żądają bezwarunkowego pod- 
dania się unionistów. Natomiast 
Shea pociesza się tem, że w da- 

nym razie ogłoszonym zostanie 

strajk generalny. 
Obecnie strajkuje 5,000 ludzi, a 

pomimo, że ich liczba wzrasta, 

panował wczoraj na ulicach mia- 
sta względny spokój. Począwszy 
od dnia dzisiejszego, detektywi 
pełnić będą służbę zwykłych po- 
licyantów. 

Mayor Dunne nie traci nadziei 

pogodzenie stron powaśnionych. 
Komunikuje się z osobami wpły- 
wowemi, ażeby zażegnać niebez- 

pieczeństwo na wypadek potrze- 
by wezwania do pomocy policyi 

wojska. Postanowił powołać do 

służby i,oco nowych policyantów. 
Z liczby 2,300 policyantów, peł- 
niących służbę w śródmieściu, 
wysłano wczoraj 42 do składów 
drzewa. Dwóch policyantów, któ- 
rzy nie dość gorliwie spełniali 
swe obowiązki, uwolnił wczoraj 
trybunał policyjny ze służby. 

Sędzia związkowy Kohlsaat za- 

decydował we wtorek, że prezes 
unij woźniców Shea powinien 
dać odpowiedź na pytania, sta- 

wiane mu przez "Master in 
Chance/ry" Shermana. Shea nie 

zastosował się do tego wyroku i 
zostanie prawdopodobnie dzisiaj 
wtrącony do więzienia zalekcewa- 
żenie sądu. Shea nie chce zdra- 
dzać tajemnice zarządu unii, któ- 
re go kompromitują. Za jego 
przykładem poszli inni przywód- 
cy strajkierów. 

Wymowne cyfry. 
291 osób zmarło w Chicago, w 

pierwszych trzech miesiącach ro- 

ku, nienaturalną śmiercią. 101 0- 

sób dopuściło się somobójstwa, 
13 utonęło, 17 zginęło pod kołami 

tramwajów, 52 przejechały pocią- 
gi kolejowe, 3 osoby przejechały 
wozy, 13 spadło ze schodów, z o- 

kien i t. p., zetknęły się z druta- 
mi elektrycznymi, 21 zostało 

pochwyconych przez tryby ma- 

szyn, 4 osoby zginęły od postrza- 
łów przypadkowych, 3 otruły się 
przypadkowo, 13 zaczadziło się 
gazem, 3 zaduszone zostały dy- 
mem, 3 zmarzły w lutym, podczas 
mrozów, 8 umarło z różnych 
przyczyn. Jednę osobę napadnięto 
i zabito, jedna poniosła śmierć 
podc,zas bijatyki, 2 osoby przebito 
a 26 zastrzelono z rozmysłem. 

Oprócz tego targnęło się bez- 

skutecznie na własne życie 70 o- 

sób, a 1892 uległo okaleczeniu. 
Na torach tramwajowych było 
419, na torach kolei żelaznej 163 
wypadków, a zwyczajne wozy 

najechały 194 oś#6. 389 osób spa- 
dło z rusztowania, z drabin i z o- 

kien, 32 zetknęło się z drutami 

elektrycznymi, 44 okaleczyły ma- 

szyny, a 24 osoby odmroziły 
członki. 108 osoby skaleczono 

podczas napadów, 54 podczas bi- 

jatyki, 59 pokłuto nożami, a 50 

postrzelono. 
Kasyer banku budowlanego. 

Wi dniu ii maja wyjechał z 

Chicago fabrykant wódek i likie- 

rów Antoni Pitra, kasyer czc- 

ski.ct^o towarzystwa "American 

Building Association", zamiesz- 

kały pn. 4801 Honore str. Rewi- 
zor stanowy znalazł niedawno 

kasę Pitra w należytym porząd- 
ku, a uwagę dyrektorów towa- 

rzystwa zwrócił czek Pitry na 

$4,500, nie honorowany w banku 
z tego względu, że gotówka towa- 

rzystwa była wyczerpaną. Ogó- 
łem sprzeniewierzył niesumienny 
skarbnik około $u,coo i wyje- 
c.hał prawdopodobnie do Europy. 
Pozostała żona zapewnia, że nic 

nie wie o obeenem miejscu poby- 
tu męża. 

Przeciw "tanebudom". 

Po raz drugi stawał przed są- 

dem "Mike" Fewer, szynkarz z 

rogu ulic Halsted i Adams, który 
pomimo, że zapłacił raz karę, po- 
zwalał w swojej knajpie tańczyć 
młodzieży przez całe noce, nie 

zważając, że w ten sposób nie 

przyczynia się bynajmniej do 

podniesienia poziomu moralności 
w sąsiedztwie. Rzecznik stanowy 

Healy wystąpił stanowczo prze- 
ciw Fewcrowi, żądając zamknię- 
cia jego budy. Pragnie nadto o- 

czyścić różne dzielnice miasta z 

podobnych szynków a równocze- 
śnie departament policyi z takich 

"stróżów bezpieczeństwa", którzy 
od właścicieli "sal tańca" biorą 
łapówki i patrzą przez szpary na 

to wszystko,co się w takich "tanc- 

budach" dzieje. Sędzia Mc Ewen 

przekazał Fewera sądowi krymi- 
nalnemu. 

Rada szkolna i Federacya Pracy. 
Na posiedzeniu rady szkolnej 

wystąpił dr. R. A. White z wnio- 

skiem, ażeby .przeprowadzić śle- 

dztwo w sprawie stowarzyszenia 
nauczycieli, które niewłaściwi* 
zachowało się w obec teraźniej- 
szego strajku. Dr. White wywo- 
dził, że stowarzyszenie postąpiło 
niesłusznie, przystępując do Fe- 

deracyi PraCy, które baczy na in< 
teresa tylko jcidnej. klasy ludno- 
ści. Nauczyciele służyć winni 
sprawie ogółu, tymczasem niektó- 

rzy z nich sympatyzują publicz- 
nie ze strajkierami, a żaden nie 

protestował na zebraniu Federa- 

cyi Pra-c.y przeciw rezolucyi, po- 
chwalającej wybryki młodzieży i 

okazyi strajku. Rada szkolna 
wniosek dra White odrzuciła pc 
wysłuchaniu radcy szkolnego 
Thompsona, przedstawiciela Fe- 

deracji Pracy. Ten powiedział, 
że Federacya każe swym człon- 
kom szanować prawo i potępia 
wszystkie wybryki straj kierów. 
Za głupie wnioski niektórych de- 

legatów nie można czynić odpo- 
wiedzialną Federacyę, zupełnie 
ta ksamo, jak za niemądre ode- 
zwanie się nauczyciela lub nau- 

czycielki nie odpowiada rada 
szkolna. Wniosek narwańca, po- 

chwalającego bunt dzieci szkol- 

nych został pogrzebany w korni- 

syi i taki sam los powinien spo- 
tkać wniosek dra White w radzie 

szkolnej. Jak już powiedzieliśmy, 
wniosetk White'a upadł. 

Poszukiwany przez policyę. 
Z biura szefa policyi 0'Neilla, 

nadesłano nam następujące za- 

wiadomienie z prośbą o umiesz- 
czenie : 

"Na dniu i/go maja, jakiś chło- 

piec przyprowadził do "psiarni" 
miejskiej (dog- pound) psa i pro- 
sił dozorcę by zwierzę zabito, 
mówiąc, że pies ukąsił jego sio- 

strzyczkę. Przekonano się teraz, 

że pies podlega wściekliźnie. Po- 

żądań em jest, aby policya dowie- 

działa się o nazwisku chłopca lub 

jego rodziców. Informacyę podać 
można sierżantowi biurowemu 

na stacyi 33go precynktu, p. nr. 

99 W. North avenue". 
o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— W przyszłą sobotę zostanie o- 

twarte nowe miejsce ludowych za- 

baw, tak zwane "White City". 
— P. Shelly 0'Ryan zarzucał wczo- 

raj radzie szkolnej, że elementarne 

szkoły publiczne schodzą, z jej winy 

na psy. Nauczycielki nie mogą podo- 
łać swemu zadaniu, a rodzice odbiera- 

ją dzieci ze szkół publicznych i pose- 

łają je do szkół parafialnych, stoją- 

cych znacznie wyżej od szkół publicz- 
nych. 

— Richard T. Crane zobowiązał się 

utrzymywać 25 stypendystów, którzy 

po ukończeniu tutejszych szkół wyż- 

szych, pragną wykształcić się na tech- 

ników. 
— Komitet szkolny rady mietfsklej 

rozbiera kwestyę, czy dla małoletnich! 
kalek otworzyć jednę wielką szkołę 

wychowawczą, albo też trzy małe, w 

różnych dzielnicach. 
— Pani doktorowa De Vere zarzu- 

ca swecnu małżonkowi, że nazwał jf 

krokodylem, że groził jej rozbiciem 

czaszki 1 straszył ją, że o jej clalo o- 

cierać sobie będzie z błota podeszwy 
butów. 

— Ponieważ 30 letni Robert Twlt- 

ty z pn. 4110 Armour ava, chciał wyjśd 
z domu, ażeby brać udział w zaburze- 

niach strajkowych, Jego żona tak się 
rozgniewała na męża, że strzeliła do 

niego i położyła go trupem. DoatułA 

następnie pomieszania zmysłów. 
— Peter Marenkokisz wziął od 60 

osób po 10 dolarów, przyrzekając ka- 

żdej korzystne zatrudnienie. Ponieważ 
oszukani czekali napróżno na pracę, 

kazali Marenkolclsza aresztować. 
— Murzyn Edward Gordon został 

przekazany sądowi kryminalnemu pod 
zarzutem zamordowania 8-letnlego E- 

nocha Carlson, który wraz z Innymi 

chłopcami wyszydzał Negra. 
— W hotelu Leslngton odbywa alf 

konwencya redaktorów ze stanu Illi- 

nois. Jestto 40ta z rzędu konwencya 

roczna. 
— Przed dom pn. 483 Ashland ave. 

zajechali złodzieje. Weszli do miesz- 

kania Cbarlesa Simon, zabrali stoło- 

wiznę wartości $300 1 odjechali w spo- 

koju. 
o 

Wpadnięcie. 
— Gdzież poznałeś swoją żonę? 
— W kąpielach, w Copotach. Stała 

nad brzegiem 1 wpadła do wody. 
— No 1 ty także wpadłeś. 


