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NIE MA POTWIERDZĘ 
Wielkiej bitwy morskiej prawdopodobnie 

nie było. 

Zaburzenia żydowskie w Warszawie. 

Groźne wiadomości z południowego Kaukazu. 

Dalsza energiczna walka filadelfijskiego burmistrza z maszyny 
republikańską. 

TELEGRAMY. 
Londyn, 2Ógo maja. — Kore- 

spondent "Daily Chronicie" ze 

Sofii zapewnia, że rząd bułgarski 
zakupił cztery pancerne krążo- 
wniki i trzy kontrtorpedowce o i 

rzeczyp. argentyńskiej dla Rosyi, 
i że okręty te zamienią flagę buł- 

garską na rosyjską przy Nowej 
Gwinei. Jako komisowe za tę u- 

sługę rząd bułgarski otrzyma od 

Rosyi akcye kolei w Bułgaryi 
wartości $2,500,000. 

Petersburg, 26go maja. — A.i- 

miralicya nie otrzymała żadnych 
wiadomości potwierdzających ro- 

zesłane z Manili doniesienie o 

zwycięztwrie Rożestwieńskiego 
na morzu. Możliwem było jakieś 
starcie się mniejszych okrętów, 
ale nikt nie przypuszcza, by To- 

go ze swoją flotą wyruszył tak 

daleko na południe. — Szef admi- 

ralicyi, Awelan wyraził przekona- 
nie, że Rożestwieński z flotą pły- 
nie na północ i będzie się starał 

stoczyć bitwrę z Japończykami. 
Na zapytanie, czyli prawdopodo- 
bną, jest rzeczą, że Togo ograni- 
czy się na małych atakach torpe- 
dow*ych i dozwoli Rożestwień- 
skiemu dostać się do Władywo- 
stoku, by tam go zamknąć, od- 

rzekł z uśmiechem Awelan, że 

dzieje- £ortu Artura nie powtórzą 
się, a Rożestwieński nie da się 
zamknąć. Skoro dostanie się do 

Władywrostoku, to też starać się 
będzie staczać bitwy, bo jego za- 

daniem jest wydrzeć Japończy- 
kom panowanie na morzu. 

Admirał Birylew wyjechał spe- 
cyalnym pośpiesznym pociągiem 
do Władywostoku i zamierza tam 

przybyć przed Rożestwieńskim. 
Londyn, 2Ógo maja. — Ani tu, 

ani w Paryżu, ani też w Peters- 

burgu nie można otrzymać po- 
twierdzenia lub wyjaśnienia wia- 

domości nadeszłej z Manili o 

zwyycięztwie Rożestwieńskiego. 
Flota Rożestwieńskiego prawdo- 
podobnie znajduje się iooo mil 

od Formosy, gdzie spotkanie mia- 

ło nastąpić. 
Wąwóz Gunszu, 2Ógo maja. — 

Szwadron kawaleryi japońskiej, 
która rekognoskowała daleko za 

tyłami rosyjskimi, zaatakował 22 

maja na północny zachód od wą- 

wozu Gunszu, 12 mil od kolei, 
oddział Rosyan i pobił go, a na- 

stępnego dnia dostał się prawie 
do stacyi Tansiatun, 20 mil na 

północ od wąwozu. Pojawienie 
się Japończyków tak daleko od 

swej głównej siły świadczy, że 

chodzi im o dokładne rozpozna- 
nie pozycyj rosyjskich. Chińscy 
bandyci na granicy mongolskiej 
ustawicznie -dręczą małe rosyj- 
skie oddziały, napadają i znikają, 
przeszkadzają zakupowaniu ży- 
wności i uprowadzają bydło za- | 
kupion przez Rosyan. 

Gen. Kuropatkin przybył tu 

pociągiem specyalnym. Peron za- 

pełniony był generałami i ich 

sztabami we wspaniałych unifor- 
mach, witającymi byłego naczel- 
nika. Kiedy pociąg Kuropatkina 
nadszedł z południa, przybył z 

północy pociąg pocztowy wiozą- 
cy księżniczkę Reuss, która zo- 

staje dozorczynią chorych, i mał- 

żonkę gen. Sacharowa, która tak- 
ie zajmie się pielęgnowaniem 
chorych. 

Warszawa, 2Ógo maja. — Do 

wczoraj-szych rozruchów żydow- 
skich doprowadził soęyalistyczno. 
żydowski "bund". Członkowie tej 

organizacyi usiłują dzielnice ży- 
dowskie oczyścić z żywiołów 
wstrętnych i zaczęli burzyć osła- 
wione domy, karczmy i t. p. Wal- 
ka przeszła na sąsiednie ulice i 

trwała od rana do północy. Jesz- 
cze nie jest spokojnie. Władze 
nie przeszkadzały członkom 
"bundu" i ani jeden polic.yant się 
nie pojawił. Czasem patrol żan- 

darmów rozpędzał tłumy, ale do- 

puszczał do ich zbierania się na 

nowo. Rozlew krwi był znaczny. 
Wielu poranionych studentów 

znajduje się w szpitalach. Czte- 
rech rannych umarło w nocy, 

dziesięciu walczy ze śmiercią. 
Ośmiu było zabitych w ciągu 
dnia onegdajszego, a około ioo 

ranionych, z których 19 śmiertel- 
nie. Znaczną też jest szkoda ma- 

teryalna. Motłoch w końcu zaczął 
plądrować, a sprzęty rozbijano w 

kawałki. Siekierami rozbijano 
drzwi i okna, brutalnie obchodzo- 

i no się z mieszkańcami. Gdzienie- 

gdzie odzywały się strzały rewol- 

werowe. Gdy ciemno się zrobiło, 

oddziały kozaków wreszcie się 
pojawiły i strzelały do motłochu; 
5 osób ranili. 

Baku, 2Ógo maja. — Książę 
Nasaszidze, o którego zamordo- 
waniu wczoraj donoszono, .powra- 
cał w powozie z odwiedzin u per- 

skiego konsula, kiedy rzucono 

bombę. Mordercą księcia był pra- 
wdopodobnie Armeńczyk. 

Petersburg, 2Ógo maja. — Z 

południowego Kaukazu nadeszły 
bardzo niepokojące wieści o roz- 

ruchach pomiędzy Armeńczykami 
a Muzułmanami. Prowincya Eri- 

wan jest środowiskiem rozru- 

chów. Mieszkańcy uzbrajają się 
w bomby i rewolwery i gromadzą 
się w przeciwne obozy, a ani wła- 

dze, ani duchowieństwo nie są w 

stanie zażegnać burzy. Tuż było 
kilka starć; 7 osób zostało zabi- 

tych, a dużo ranionych. Rząd 
przysyła wojsko. 

Kiszyniew, 2bgo maja. — rrzy 

urzędowem śledztwie w sprawie 
licznych napaści ulicznych na ży- 
dów i studentów rozstrzygnięto, 
że aresztowani, a między nimi 

dwaj członkowie szlachty i pięciu 
obywateli, przekroczyli swe pra- 

wa, gdy zatrzymywali i bili prze- 
chodniów. Skazano wszystkich 
na krótkie więzienie, a jedna z o- 

fiar broniąca się rewolwerem, zo- 

stała skazaną na zapłacenie 25 
rubli. 

Paryż, 2ógo maja, — JNa ban- 

kiecie francuzkó japońskiego 
stowarzyszenia, wczoraj wieczo- 
rem przemawiał książę Arisuwa- 

ja, który przybył do Europy, aże- 

by w zastępstwie 'cesarza japoń- 
skiego być na weselu cesarzewi- 
cza niemieckiego. Oświadczył, że 

Japonia ceni okazywane jej sym- 

patye. Powiedział: "Jestem prze- 

konany, że stosunki pomiędzy Ja- 
ponią a Francyą nie rozluźniły 
się, ale zacieśniają się zwłaszcza 
w skutek wspólności interesów 

przemysłowo handlowych". 
Filadelfia, 2Ógo maja. — Bur- 

mistrz Weaver przyszedł wczoraj 
z kilku policyantami do sal de- 

partamentu robót publicznych i 

bezpieczeństwa publicznego, i zło- 

żonym z urzędu dyrektorom Co- 
stello i Smyth, którzy tam się 
znajdowali, kazał iść precz. Ci u- 

słuchali, a policyanci strzegli 
drzwi. Równocześnie adwokaci 
burmistrza w wyższym sądzie 
stanowym postarali się o suspen- 
do\yanie tymczasowego zakazu 

sadowego wydanego przeciw bur- 

mistrzowi w sprawie złożenia z 

urzędu Costelli i Smytha. Kiedy 
potem burmistrz szedł z ratusza 

na śniadanie do Union League, 
tłum kilkutysięczny zrobił mu na 

ulicy ogromną, owacyę. — Przy- 
wódzęy republikańskiej organiza- 
cyi gromadzą się na narady przy 
zamkniętych drzwiach. Położenie 

staje się coraz więcej drażliwe. 
Burmistrz Weaver otrzymuje li- 

czne telegramy i listy gratulacyj- 
ne ; między innymi telegrafował 
burmistrz Dunne z Chicago: 
"Winszuję panu energicznego 
postępowania dla dobra miesz- 
kańców. Edward F. Dunne, bur- 

mistrz m. Chicago". 
Thebes, 111., 2Ógo maja. — 

Wczoraj odbyło się tu uroczyste 
otwarcie wielkiego mostu kolejo- 
wego; na 'ceremonią przybyło c- 

koło iooo obcych gości specyal- 
nymi pociągami z Chicago i St. 

Louis. Główną przemowę wygło- 
sił gubernator Folk z Missouri. 
Na zakończenie uroczystości zro- 

biono próbę wytrzymałości mo- 

stu: przepuszczono przezeń ró- 
wnocześnie 28 lokomotyw z ten- 

derami, ważących razem 8,400,- 
000 funtów, które jechały powoli 
jedna za drugą i zatrzymywały 
się razem> w różnych częściach 
mostu. Gubernator stanu Illinois, 
Deneen, nie mógł przybyć, gdyż 
zatrzymała go w Springfieldzie 
sprawa strajku w Chicago. 

Augusta, Ga., 26go maja. — 

W skutek kolizyi wagonu węglo- 
wego kolejowego z wagonem 0- 

sobowym na kolei elektrycznej Au- 

gusta Aiken w lesie kilka mil za 

Augusta, dwie osoby zostały za- 

bite, 3 śmiertelnie pokaleczone, a 

trzy lżej uszkodzone. Wypadek 
wydarzył się na znacznej pochy- 
łości przy Clearwater, S. C. Wa- 

gon węglowy miano zawieźć do 

domu maszynowego; na wzgórzu 
oderwał się on od wagonu moto- 

rowego i stoczywszy się z prze- 
rażającą szybkością, wpadł na 

wagon osobowy i zdruzgotał go. 
Zabici zostali motorowy Hołdom 
1 kolejowy urzędnik Boddie, a 

śmiertelnie pokaleczeni: konduk- 

tor Hill, C. W. Cheatham i A. W. 
Roberts. 

New York, 2Ógo maja. — Se- 
nator Thomas C. Platt, prezydent 
"United Express Co.", oświad- 

czył wczoraj, że strajkierzy a 

ekspresowej kompanii nigdy wię- 
cej nie otrzymają posad. "Ludzie 
w Chicago" — powie- 
dział, — "odeszli od robo- 

ty na zawezwanie Teamsters' U- 
nion i nietylko tym sposobem 
złamali kontrakt unii z kompanią 
ekspresową, ale, co gorsza, swój 
własny układ z kompanią, na mo- 

cy którego mieli stosować się do 

przepisów. W skutek tego kom- 

pania nie mogła należycie wypeł- 
nić zobowiązań w obec publiczno- 
ści i znaczne poniosła straty. Po- 

nieważ kompanie ekspresowe są 

sługami publiczności i zobowią- 
zane są ustawami do rozwożenia 
towarów i ruchomości, przeto nie 

mogą się wystawiać na powtó- 
rzenie takich stosunków, a zatem 

nie mogą przyjmować do pracy 
ludzi, którzy je wprawiają w kło- 

poty. Kompanie ekspresowe mu- 

szą mieć służbę, na którą liczyć 
mogą w każdym wypadku, a za- 

tem nie mogą angażować ludzi 

łamiących umowy. 
MiiwauKee, 20go maja. — w- 

koło 150 -cieśli, którzy mieli za- 

trudnienie w browarach, a od 

dwóch miesięcy zastrajkowali, 
powrócili do pracy na dawnych 
warunkach: 8 godzinowa praca i 

35 centów z godzinę. Strajk po- 
wstał w skutek różnicy zapatry- 
wań co do tego, czyli robotnicy 
w heblowniach mogą wykony- 
wać pewne roboty, do których 
cieśle mają prawo. "American 
Federation of Labor" teraz roz- 

strzygnie tę kwestyą. 
o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Z Manili donoszą., że około 50 

okrętów wojennych, prawdopodobnie 
rosyjskich, widziano 20 maja ze zar 

cŁodnich wybrzeży wysp Batan (w po* 

ławie drogi między Luzon a Formo- 

są). 
'— Z Petersburga urzędowo zaprze- 

czają. wiadomości, jakoby gen. Lenie- 
wicz żądał odwołania Kuropatkina. 

— Brytyjski rząd rozkazał zatrzy- 
mać parowiec rosyjski Alexymorow. 
który nabiera węgle w Millwalldock 
do Pettersburga. 

— Na wyspie Madagaskar krajow- 
cy zaatakowali francuskie wojska ko- 

lonialne, pobili jeden oddział, którego 
dwóch oficerów poległo, ale w końcu 
powstanie stłumiono. 

— W Limogęs we Francyi zastraj- 
lcowało 1,100 szewców. 

— Papież nie wyśle reprezentanta 
na wesele cesarzewicza niemieckiego, 
bo nie bywa to w zwyczaju, ale zape- 
wne wyśle list gratulacyjny i może 

podarunek. 
— Porucznik Hugo Moser z 22 puł- 

ku piechoty bawarskiej został skaza- 

ny na 9 miesięcy więzienia w forte- 

cy za lekkomyślne zabicie szeregowca 
Hagera. Wymierzył on do niego ze 

strzelby, sądząc, że jest nienabitą i 

pociągnął cyngiel: padł strzał i Hager 
został na miejscu zabity. 

— Przed sądem wojskowym w Mo- 

nastyrze dywizycyjny pastor Bach- 
stein stanie za obrazę Kościoła kato- 

lickiego w odczycie "Rzut oka w du- 

szę ultramontanizmu". 
— Ambasador amerykański w Ber- 

linie, Tower, doręczył niemieckiemu 

departamentowi spraw zagranicznych 
trzy złote mefdale przesłane przez 
prez. Roosevelta trzem marynarzom 
niemieckim, którzy uratowali życie 
kilku marynarzom amerykańskiego 
pancernika Monadnock w wodach 
chińskich. 

— W prowincyi Constantine w Al- 

geryi niesłychane szkody zrządził hu- 

ragan na przestrzeni 1400 mil kwa- 

dratowych. 
— W Albanii na czarnogórskiej 

granicy, przy wsiach Barica i Krupi- 
sza, jakoteż w Kosowej, od trzech dni 

toczy się bitwa pomiędzy muzułmana- 
mi a chrześcijanami. 

— Do Bad Nauheim w Niemczech 

przybył król belgijski Leopold i po- 

południu wczoraj dwiei godziny spędził 
w towarzystwie sekretarza stanu Ha- 

ya~ 
— Wielka burza zrządziła znaczne 

szkody w całym szeregu miejscowości 
•w północnej części stanu Texas. 

— W New Mesico rzeka Rio Gran- 
da wzbiera i zalewa miejscowość 
Tome, 20 mil od Albuquerque. Mie- 

szkańcy schronili się na góry. Inne 

miejscowości są. zagrożone. 
— W Canton, O., zbankrutował 

bank "People's Deposit". 
— Komendantem okręgu stanu II- 

lin iosroanagzciy 
linois organizacyi "Grand Army of 

the Reipublic" został obrany generał 
John C. Smith z Chicago. 

— Rosyjski ambasador w Waszyng- 
tonie, hr. Cassini, który wkrótce ustę- 
puje z urzędu, był wczoraj na bankie- 
cie wydanym przez ambasadora fran- 

cuzkiego Jusseranda i jego małżonkę. 
— W Baltimore wydarzyła się ko- 

lizya tramwajowa na linii wiodącej z 

przedmieścia Westport; William 
Stembler został zabity, a 35 osób po- 
kaleczonych; z tych niektóre śmier- 
telnie. 

o 

C. A. SHEA UWOLNIONY. 

Pracodawcy występują zaczepnie. 
Brak funduszów dla strajkierów. 

W strajku obecnym pracodaw- 
cy zdają się być pewni zwycięz- 
twa, jak tego dowodzi decyzya 
kompanij ekspresowych, ażeby 
nie przystawać na żadne ustęp- 
stwa, a nadto postanowienie wła- 
ścicieli składów drzewa, którzy 
zmuszają niejako swoich furma- 
nów do porzucania pracy. Za 

przykładem składników drzewa 

zwyczajnego kazali wczoraj wła- 
ściciele magazynów twardego 
drzewa swoim ludziom dostar- 

czać towar firmom bojkotowa- 
nym, nowy przeto zastęp woźni- 

ców był zmuszony porzucić pra- 
cę i narazić na bezrobocie 7,000 
ludzi, zatrudnionych w tartakach 
i we fabrykach mebli. 

Strajkującym woźnicom zaczy- 
na bieda zaglądać w oczy. Coraz 
mniej ich kolegów zarabia pienią- 
dze, któremi dzielić się mogą ze 

strajkierami, a inne unie nadseła- 

ją wsparcia tak skąpo, że posta- 
nowiono złemu zaradzić. Wybra- 
no wczoraj komisyę, której człon- 
kowie objeżdżać mają cały kraj, 

j ażeby nakłaniać różne unie do za- 

silania kasy woźniców. Wezwano 
nadto na niedzielę mityng dele- 

gatów chicagoskiej Federacyi 
Pracy, ażeby każdemu delegato- 
wi dać mandat do zbierania skła- 
dek na rzecz strajkierów. Jeżeli 
który woźnica pracujący składa 

miesięczny podatek i żąda odzna- 
ki na miesiąc czerwiec, nie otrzy- 
muje takowej, dopóki nie złoży 
dolara nałożonej na niego kon- 
trybucyi. 

Cornelius P. Shea, prezes sto- 

warzyszenia woźniców poczynił 
wczoraj rano przygotowania do 

pójścia do więzienia, był bowiem 
pewny, że spotka go kara za lek- 

ceważenie wyroku sądowego. 
Tymczasem stało się inaczej. Sę- 
dzia Kohlsaat przyznał mu pra- 
wo nie odpowiadania na pytania 
drażliwe w obec faktu, że Shea 

przed sądem kryminalnym musi 
oczyścić się z zarzutu sprzysięże- 
nia się, nie może przeto składać 
przed innym sądem zeznań, które 

go kompromitują. Natomiast li- 

znął tenże sędzia winnymi lekce- 
ważenia sądu Bernarda Mulligan, 
prezesa unii no. 720 i członka tej- 
że unii Johna Donahue. Skazał 
ich na pobyt w więzieniu na tak 

długo, dopóki nie rozmyślą się 
i nie zdecydują się odpowiadać na 

pytania "mastera" Sherman. 

Chcąc utrzymać strajkujących 
woźnic.ów w posłuszeństwie, zwo- 

łano wielki mityng, który odbył 
się w hali na rogu ulic Monroe i 

Peoria. Tam dowodzili mówcy' 
strajkierom, że strajk nie ustanie, 
dopóki 'każdy strajkujący unioni- 
sta nie odzyska swego stanowi- 
ska. Wszystkiemu złemu winni 

pracodawcy, a zwłaszcza ich ad- 
wokat Levy Mayer. On powodu- 
je zaburzenia na ulicach, za jego 
sprawą sądy prześladują straj- 
kierów, on urzędników unij wsa- 

dza do kozy i wytoczył prezeso- 
wi Shea proces kryminalny. Tak 

przemawiał między innymi ten 

sam Shea, który przed sędzią 
Kohlsaat ściskał rękę adwokata 

Mayera. Wygląda to wszystko 
jak komedya, która jednak dla 

strajkierów skońc.zy się tragicz- 
nie. Tysiące woźniców pozostaną 
bez sposobu odzyskania miejsc 
porzuconych z rozkazu lekko- 
myślnych przywódzców. 

Właściciele składów drzewa 

oświadczają, że opieka policyjna 
im nie wystarcza. Dopiero wów- 
czas będą wysełać na miasto swo- 

je. wozy, j e ż e 1 i n a d po 

rządkiem publicz- 
nym czuwać będzie milicya. 
Należy wszakże zaznaczyć, że 

gawiedź uliczna coraz mniej do- 

puszcza się gwałtów, że .przeto 
obawy właścicieli składów drze- 

wa nie są uzasadnione. 

Dostojni goście. 
Przybyła wczoraj do Chicago 

liczna deputacya, złożona z kon- 

gresmanów i senatorów związko- 
wych, którzy w przyszły czwar- 

tek, i czerwca reprezentować 
będą rząd związkowy podczas o- 

twarcia wystawy w Portland, O- 

regon. Panowie ci zamieszkali w 

Auditorium Annex. Przybył nad- 

to do Chicago wiceprezydent 
związkowy Charles W. Fair- 

banks, który jednak nic stanął w 

hotelu, lecz udał się do Evanston, 

gdzie bawi jako gość Charlesa 
G. Dawes. Deputacya udaje się 
jutro w dalszą drogę. 

Ojciec czuje się pokrzywdzonym. 
Peter Blumenfeld z pn. 396 W. 

Taylor str. jest biednym szew- 

cem, lecz wystąpił ze skargą prze- 
ciw praktykom sądu dla małole- 
tnich. Jego 12 letni synek Reuben 

nie uczęszczał regularnie do szko- 

ły, został przeto przez sędziego 
odesłano do szkoły poprawczej. 
To się ojcu nie podoba. Jego sy- 
nek nie dopuścił się żadnego 
przestępstwa, a jeżeli jest prze- 

stępstwem chodzenie poza szko- 

łą, z jakiej racyi wyroków w ta- 

kich sprawach nie wydają przy- 

sięgli? Karanymi bywają tylko 
ludzie, zdający sobie sprawę ze 

swych czynności i w miarę donio- 
szłości przestępstwa. Z jakiej ra- 

cyi karze zwyczajny sędzia mało- 

letnich chłopców, którzy prze- 
stępstwa nie dopuścili sig żadne- i 

go, zwłaszcza jeżeli dzieci nie 

wiedzą, co czynią, jeżeli zamiast, 
do szkoły, idą poza szkołę. Przez 

przymusowy pobyt w szkole po- 
prawczej bywają może dzieci su- 

rowiej karane, niż prawziwi, do- 
rośli przestępcy. Sędzia Honore 
będzie rozpatrywał wywody Blu- 
menfelda w sprawie jego "pocie- 
chy", patrzącej ze wstrętem na 

czerwone gmachy szkół publicz- 
nych. 

Ciężkie zarzuty. 
Pani Sofie Erickson skarży się 

na swego męża Karola, że zosta- 

wił ją w Szwecyi na koszu, a kie- 

dy odszukała go w Chicago i zna- 

lazła się w jego domu, obchodził 
się z nią nieludzko. Zgrażał życiu 
jej i jej córeczce: odkręcał w no- 

cy gaz, a kiedy pani Erickson 
chorowała, kazał jej kupić truci- 

zny, gdyż powiedział, że niema 

pieniędzy na doktorów. W tych 
warunkach sędzia Willis zaTcazaf 
okrutnikowi wyciągać pieniądze 
z banku i pozbywać się swoich 
realności, dopóki nie udowodni, 
że skarga jego żony nie jest uza? 

sadnioną. 
Prokurator i inspektorzy policyj- 

ni. 

Majowa "grand jury" zajmuje 
się gorąco sprawami takich szyn- 
ków, w których automaty robi;j 
konkurencyę unii muzykantów i 

gdzie wesoła młodzież raczy się 

likierami, a dla rozmaitości — 

tańczy. Prokurator Healy wypy- 
tywał inspektora policyjnego 
Wheelera, czy wie o takich szyn- 
kach w swoim dystrykcie i otrzy- 
mał zapewnienie, że pan inspek- 
tor otrzymywał zapewnienia od 

swych podkomendnych, że w 

dzielnicy jego panuje wszędzie 
wzorowy porządek, młodzież za- 

chowuje się spokojnie i przyzwoi- 
cie, a w szynkach nie dzieje się 
nic złego. Po krzyżowych zapy- 

taniach prokuratora, przyrzekł 
inspektor Wheeler przekonać sic 

osobiście, czy jego detektywi nic, 

nie wiedzą o norach na Madison 

str. i na różnych "kornerach" w 

jego dzielnicy. 
— o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE, 
— Na dworcu Union zgubiła wczo- 

raj pani Katharine Peck walizkę, w: 

której znajdowało się ubranie warto- 

ści $150. 
— W lipcu 1898 r. przyrzekła pani 

Katherine Lewis swepiu mężowi wy- 

stawić dobry obiad, tymczasem pan 

małżonek poszedł i nie wrócił. Nie 

wierzył widocznie w zdolności ku- 

charskie swojej połowicy. 
— Pani Carry Perlberg tłómaczy 

się w są.dzie kryminalnym, dlaczego 

na kwicie podatkowym sfałszowała 

podpis skarbnika powiatowego Han* 

berga. 
— Na rogu ulic 18 i Paulina napa* 

dło dwóch drabów, uzbrojonych w re- 

wolwery, na Karola Shelfer z pn. 440 

Wood st. Zabrali mu zegarek, różne 

drobiazgi 1 $14 w gotówce. 
— Prokurator stanowy Healy po- 

stanowił pozamykać wszystkie nory 

palenia opium i wszystkie knajdy sze- 

rzące zepsucie. 
— Przez nieostrożność kolegi zosta1 

wczoraj postrzelony w nogę podszeryf 
William S. Allen, przed domem pn. 

2 W. Madison st 

— Na rogu ulic Washington 1 Green 

pokaleczono wczoraj Michaela Kea- 

ting z pn. 221 Congress st. Nie zdaje 
on sobie sprawy, co spowodowało 
dwóch nieznanych mu drabów do na- 

paści. 
— Policyancl ze stacyl Desplaines 

strzelali w nocy na rogu lic Madlsoa 

1 Halsted do rabusiów, którzy chcieli 

ograbić Geralda Hill. Rabusie strze- 

lali także, dopóki nie zniknęli z oczu 

pollcyantów. 
— Tramwaj linii Grand ave. naje- 

chał na T>uggy" Olafa Anderson. Kort 

został zabity na miejscu, a powozik 
roztrzaskał się w kawałki. Anderson 

wyszedł cało z afery. 
— Komlsya sużby cywilnej rozpa- 

truje zarzuty przeciw Solonowi "bos- 

sowi" 2giej wardy, który używa w 

swojej wardzie opinii łapownika. 

Nieporozumienie. 
Wierzyciel pyta lokaja, czy Jego 

pan w domu. 
— W domu, ale nie przyjmują 
— Mnie wcale nie chodzi o tct ieby 

przyjgł, tylko, żeby dat 
'-i-5 i3* / i/fh.d "Ar -' 


