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Rożestwieński kluczy. 
Togo prawdopodobnie poznaje się na 

lisich, zamiarach. 

Oalsze zaburzenia wywoływane przez "Bund" w Warszawie. 

BURMISTRZ FILADELFIJSKI TYMCZASOWO GÓRĄ. 

Plany kolonizacyi japońskiej w słanie Texas. 

TELEGRAMY. 
Tokio, 27go maja. — Obiega tu 

pogłoska, że flota japońska i flo- I 

ta rosyjska toczą bitwę w cieśni- 
nie koreańskiej (?). j 

Tsingtau, 27go maja. — Pry- 
watny telegram, który tu nad- 
szedł, donosi, że rosyjska flota I 

władywostocka wyruszyła z 

Władywostoku i popłynęła w kie- j 
runku południowym.. 

Szanghai, 27go maja. — Chiń- 
skie władze wydały rozkaz, aże- I 
by okręty wojenne rosyjskie, któ- ! 
re zarzuciły kotwice pod Woo- ; 

sung, opuściły ową przystań w 

przeciągu 24 godzin. Rosyanie \ 
dotychczas nie usłuchali razkazu. j 
— 17 okrętów należących do flo- 

ty bałtyckiej zarzuciło kotwice Ji J 
wysp Saddle, 60 mil na południo- j 
wy wschód stąd, we czwartek w | 

nocy. Wczoraj wieczorem stam- j 
tąd odpłynęły. 

(Wczoraj w ciągu dnia z Tsin- 

tau telegrafowano, jakoby cała 
flota rosyjska zgromadziła się 
pod Woosung: widocznie była to 

wiadomość przekręcona lub prze- \ 

sadzona. Woosung znajduje się 

nad jednem z ujść rzeki Jangtse- 
kiang. podczas gdy Szanghai le- 

ży nad innem jej ujściem.) 
Londyn, 2"go maja. — Kore- 

spondent z Szanghai do "Daily j 
Express" donosi, że wszystkie | 
krążowniki chińskie wczoraj sta- 

ły w pogotowiu do wyruszenia, 
podczas gdy równocześnie taotai 

zażądał od rosyjskiego konsula- 

tu, by rosyjskie okręty; opuściły 
wody chińskie. Dodaje, że prezy- 
dent Roosevelt telegraficznie za- 

żądał od wicekróla i od taotai. a- 

żeby strzeżono neutralności chiń- 

skiej. 
Tokio, 27go maja. — Panuje tu 

mniemanie, że wysłanie części 
floty rosyjskiej w okolicy Szan- 

ghai ma na celu wywabienie w 

zasadzkę części floty japońskiej. 
O miejscu, w którem teraz znaj- 
duje się główna, część floty ro- 

syjskiej, panują różne zdania; je- 
dni przypuszczają, że dostała się 
na otwarty Ocean Spokojny, a 

inni, że powróciła nad wybrzeże 
chińskie. 

Londyn, aygo maja.—"Lloyds" 
otrzymuje wiadomość ze Szan- 

ghai, że rosyjskie okręty wojen- 
ne przybyły do wysp Saddle i że 

trzy parowce ochotnicze floty ro- 

syjskiej : Władymir, Woroneż i 

Jarosław, — jakoteż węglowe pa- 
rowce Livońia. Curonia i Meteor 

stoją na kotwicach przy Szan- 

ghai. 
Petersburg, 2/go maja. — Pe- 

wna radykalna gazeta antirządo- 
wa ogłasza dzisiaj pogłoskę, jako- 
by Stany Zjednoczone zamierza- 

ły 'kupić od Rosyi wyspę Sacha- 
lin. Powiada, że rząd amerykań- 
ski przypuszcza, iż będzie mógł 
tanio nabyć tę wyspę obfitującą 
w lasy i kopalnie, gdzie Rosya 
bronić jej nie jest w stanie. — 

Moskiewskie "Russkoje Słowo" 
ogłasza depeszę z Władywostoku 
donoszącą, że mieszkańcy całego 
wybrzeża wschodnio sybiryjskie- 
go, włącznie Sachalinu i Kamcza- 

tki, zagrożeni są głodem w sku- 
tek wojny. Z Ochocka nadeszła 
wiadomość do Władywostoku, że 

zapasy ryb w Sachalinie ubiegłej 
zimy były wyczerpane i że miesz- 

kańcy musieli spożywać psy swo- 

je. Nie ma mąki na wyspie i lu- 
dzie głód cierpią. Podobne sto- 

sunki panują na Kamczatce. W 

dystrykcie amurskim wcale nic 

pracują, żebracy wszędzie się wa- 

łęsają, a Oroszanie (szczep sybi- 
ryjski nad brzegami zatoki tar- 

taryńskiej) umierają z głodu. 
Warszawa. 27go maja. — Bu- 

rzenie domów rozpusty odbywa- 
i ło się we wszystkich dzielnicach 

bez interwencyi policyi. Do 

członków "bundu" dołączyło się 
wielu żydów i chrześcijan. Nie 

| szczędzą nawet domów należą- 
cych do "przyjaciółek" możnych 
panów. Po 48 godzinnem plądro- 

! waniu przez motłoch, nareszcie 
władze wystąpiły, a piechota i 

kozacy rozpędzili \ burzycieli. 
Strzelano do tłumów i 3 osoby 
raniono. Po przywróceniu poko- 
ju aresztowano 50 osób. Wczoraj 
w czasie zaburzeń 19 osób zosta- 

ło pokaleczonych, a w szpitalach 
umarły 3 osoby pokaleczone we 

środę. Wczoraj do Warszawy 
przybyło 6,000 wojska, a wieczo- 

rem ogłoszono prawo wojenne. 
! Z powodu rozruchów, nabożeń- 

stwo w rocznicę koronacyi odbę- 
dzie się w kaplicy zamkowej, a 

nie w katedrze, jak to bywa w 

zwyczaju. Uważają życie gub. 
MaxymowIcza jeszcze za zagro- 
żone; rozrzucono bowiem cyrku- 
larze ostrzegające, by lud trzy- 
mał się zdała od katedry od go- 
dziny 10 rano do 2 po południu 
w dniu rocznicy. 

Paryż, 27go maja. — Policya 
zarządza nadzwyczajne środki o- 

strożności na czas pobytu w tern 

mieście króla Alfonsa i szczegól- 
niejszą zwraca uwagę na osoby 
podejrzane o anarchizm. Pięciu 
podejrzanych aresztowano w 

skutek nadeszłej z Madrytu wia- 

domości, że hiszpańscy przy- 

wódzcy anrachistyczni wyjechali 
do Paryża. 

Bad Nauheim. 27go maja. — 

Sekretarz stanu Hay ukończył 
swoją komisyą i wyjeżdża dzisiaj 
do Paryża, gdzie go oczekuje je- 
go małżonka. Profesor Goedel 

jest zadowolony z wyniku kura- 

cyi, ale zalecił pacyentowi jesz- 
cze przez kilka miesięcy po- 
wstrzymać się od zajęć urzędo- 
wych, ażeby wynik leczenia b)ł 
trwałym. Hay zamierza przeto 
spędzić miesiące letnie w swojej 
wili. Cesarz Wilhelm zaprosił 
Haya, by przybył do' Wiesbade- 

nu, ale Hay na radę swego leka- 
rza odmówił, tak jak nie przyjął 
też zaproszenia króla Edwarda. 
W Paryżu i w Londynie Hay ża- 

dnych wizyt urzędowych robić 
nie będzie. 

Berlin, 27go maja. — Z Wies- 
badenu donoszą do "Tageblatt". 
że stan zdrowia cesarzowej budzi 

poważne obawy od czasu wypad- 
ku, który jej się wydarzył w nie- 

dzielę. Urzędowo temu zaprze- 

czają, ale widocznie jest w tem 

coś prawdy, gdy wyjazd pary ce- 

sarskiej znowu odłożono. Sły- 
chać. że cesarzowa po wypadku 
leżała półtorej godziny nieprzyto- 
mna na schodach, nim to dostrze- 

żono^!). Oprócz rany na głowie 
ma pokaleczenia przy kolanie i 

wywichnęła kostkę. Niewiadomo, 

kiedy wstanie z łóżka, ale pewną 
jest rzeczą, że nie będzie na od- 

słonięciu pomnika Fryderyka w 

Charlottenburgu. 
Paryż, 27go maja. — Umarł tu 

baron Alphonse de Rothschild. 
głowa francuzkiego domu Rot- 

szyldów, na atak bronchitis w 

połączeniu z pedagrą. Zmarły był 
dobroczynnym, niedawno ofiaro- 

wał 10 milionów franków na za- 

łożenie przytułku dla ubogich. U- 

rodził się w roku 
v 1827. Głową 

francuzkiego domu zostanie teraz 

baron Lambert de RothschiM z 

Brukseli, który zyskaf sławę jako 
finansista. Pogrzeb odbędzie się 
zwyczajem Rotszyldów bardzo 
skromnie. 

• Filadelfia, 2?go maja. — Chwi- 
lowo burmistrz Weaver wydaje 
się zwycięzcą i nie wiadomo, co 

uczynią jego przeciwnicy, którzy 
całą noc się naradzali. Obie par- 

ty e objął przygotowania do przy- 
szłej sesyi rady miejskiej, która 

się odbędzie we czwartek i są 
oznaki, że do tego czasu tyle 
przynajmniej aldermanów da się 
nawrócić: iż veto burmistrza się 
utrzyma. Komitety obywatelskie 
odwiedzają aldermanów, by ich 
nakłonić do poparcia burmistrza. 
Równocześnie odbywają się en- 

tuzjastyczne zgromadzenia oby- 
watelskie, ażeby poprzeć burmi- 
strza w jego usiłowaniach; na je- 
dnem z nich przemawiał były ge- 

neralny pocztmistrz Charles E- 

mory Smith. Rezolucye przyjęte 
na korzyść burmistrza poparli o- 

bywatele bez względu na partye 
polityczne. Nowy przez burmi- 
strza zamianowany dyrektor ro- 

bót publicznych. Acker, po nara- 

dzie z Weaverem, cofnął konkurs 
na czyszczenie ulic na rok 1906. 
Oferty miano otworzyć I czerw- 

ca; kontrakt wart jest około $i,- 
000,000, a dotychczas mieli kon- 

trakt Vare Bros., z których jeden 
jest senatorem stanowym a drugi 
regestratorem. 

Waszyngton, 27go maja. — Do 

departamentu handlu i pracy nad- 
szedł raport amerykańskiego kon- 
sula z Tamsui na wyspie Formo- 

sie, Fred. D. Fishera, który dono- 
si, że pewien bogaty japoński go- 

spodarz zamierza w Texas zało- 

żyć kolonię japońską. Fisher wia- 

domość tę zaczerpnął z pewnej 
gazety japońskiej. Wedle donie- 
sienia tej gazety poszukuj© się 
1000 farmerów w Japonii do u- 

prawiania tymczasowo 9.800 a- 

krów w polach "Paddy" w Tex- 
as. Fisher rozmawiał z tym Ja- 
pończykiem, a ten oświadczył, że 

zamierza w pierwszym roku na 

kolonię tę wydać $350,000. 
Topeka, Kans., 27go maja. — 

Minister finansów Shaw wyraził 
się w biurze gubernatora Hocha. 

gdzie zgromadziło się wielu prze- 
mysłowców, w taki sposób: "Nie 
ma niebezpieczeństwa bankruc- 
twa dla rządu. Moglibyśmy co ro- 

ku budować jakiś kanał panam- 

ski, a nie spostrzeglibyśmy na- 

wet, że podatki na to większe 
płacimy. Nasze położenie finan- 

sowe wcale złe nie jest, gdy po- 

wiadają, iż corocznie musimy do- 
kładać po 30 milionów dolarów. 

Gdyby nasze dochody chwilowo 
nie były większe niż w roku 1890. 
to mielibyśmy rocznie deficyt 90 
milionów dolarów. Zwiększać do- 

chody to rzecz kongresu; ja nic 

nie mam z tem do czynienia". 
New York, 2/go maja. — Ges- 

sler Rousseau, który sporządził 
"maszynę piekielną" przeznaczo- 
ną do wysadzenia w powietrze o- 

krętu "Umbria" został przewie- 
ziony do karnego więzienia sta- 

nowego, gdzie spędzi 3 do 5 lat 

na mocy wyroku sądowego. 
Rousseau ciągle utrzymuje, że 

jest niewinnym. Podejrzanym on 

jest trównież o to, że bombę po- 

łożył u stóp'pomnika Fryderyka 
we Waszyngtonie. 

— o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Gen. Leniewicz doniósł do Pe- 

tersburga o pewnej pomyślnej wy- 

cieczce oddziału kawaleryi pod do- 

wództwem Miszczenki d. 17 bm. 
— W Toruniu rozpocznie się w po- 

niedziałek proces kryminalny byłego 
porucznika i instruktora szkoły arty- 

leryi i inżynieryi w Charlottenburgu, 
Hellmutha Wepsela, oskarżonego o cf- 

szustwo i o sprzedaż planów fortec 

niemieckich rządowi francuskiemu. 
— W Schwerinie dzisiaj rozpoczy- 

nają. się balem dworskim uroczystości 
pożegnalne Cecylii, narzeczonej cesa- 

rzewlcza niemieckiego. 
— Pastor dywizyjny Bachstein, o- ] 

skarżony o obrazę Kościoła katolic- i 

kiego, został przez sąd wojskowy w < 

Berlinie uznany nieiwinnym. 
— W Niemczech we wtorek j we 

środę panowały przymrozki. 
— Z żytomierza donoszą, o nowem 

rozdrażnieniu panującem pomiędzy 
chrześcijanami a; żydami. Obie strony 
uzbrajają, się. j 

— Rząd rosyjski po raz trzeci o- 

strzegł Chiny, że1 będzie zmuszony te- 
atr wojny rozszerzyć na Mongolię, je- 
żeli rząd chiński nie zmusi Japonii do 
zachowania neutralnej sfery na północ 
od wąwozu Tie. 

— Komisarz Coppolani, gen. guber- 
nator Maurytanii, został 12 maja w 

Tidzikcza zamordowany przez Mau- 
rów. ścigano morderców i czterech z 

nich zabito, a w czasie ścigania pole- 
gło czterech żołnierzy krajowych. 

— Rząd francuski wysyła do Indo 
Chin W pierwszych dniach sierpnia 
drugi oddział floty złożony z 12 ma- 

łych okrętów wojennych. 
— U króla Edwarda odbyła się 

wczoraj wielka, czwarta w tym sezo- 

nie, recepcya ciała dyploratycznego i 
innych gości. 

✓ — Hr. Juliusz Andrassy powrócił s 

Wiednia do Budapesztu i oznajmił 
tam, że jego misya zupełnie się nie 

powiodła. 
— Król szwedzki Oskar, przyszedł- 

szy do zdrowia, na nowo objął rządy 
kraju. 

— Gubernator stanu Illinois Deneen 
ogłosił proklamacyą o święcie "Wień- 
czenia grobów" we wtorek, 30 maja 

— Legislatura stanu Massachu- 
setts odroczyła się wczoraj sine diei 

— W północnym Wisconsinie przy- 
mrozki zrządziły na polach i w ogro- 
dach znaczne szkody. 

— W Barberton, O., zbankrutował 
"First National Bank". 
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Kronika Miejscowa. 
Z POLCYĄ ŻARTÓW NIEMA. 

Rewolwery i pałki w robocie. 

Rzemieślnicy przy budowlach nie 
sympatyzują z woźnicami. 

Mayor miasta nie chciałby na- 

rażać miasto Chicago na wstyd i 

pomimo wezwąń obywateli, aże- 

by nie zwlekał z przy- 
wołaniem milicyi, postano- 
wił przekonać burzycieli spokoju 
publicznego, że nie wyczerpał 
wszystkich środków utrzymania 
porządku. Wczoraj przyszło dwa 

razy, przy moście Madison ul. do 
większych zbiegowisk. Nadto 
zgromadził się na rogu Archer 
ave. i Loomis str. tłfim ludzi, u- 

zbrojonych w kamienie i inne po- 
ciski. wstrzymując pochód wo- 

zów idących pod eskortą policyi. 
Ta okazała za każdym razem nie- 

zwykłą energi Strzelała z rewol- 

werów—wprawdzie na wiatr tyl- 
ko — a następnie władała pałka- 
mi tak obrotnie, że tłum rozsypy- 
wał się na wszystkie strony. Gło- 

śniejszych krzykaczy pakowano 
do wozów patrolowych i odsta- 
wiano na stacye policyjne. 

Tymczasem władza sądowa 
zbiera dowody,' które rzucają po- 
dobno niekorzystne światło na 

charakter prezesa zjednoczonych 
woźniców, Corneliusa Shea. Nad- 
to spotkał woźniców dotkliwy za- 

wód. Zwołano ha wczoraj mityng 
rzemieślników budowlanych, któ- 

rzy mieli się oświadczyć z goto- 
wością popierania woźniców. 

Tymczasem ci uchwalili, że ze 

sympatyi ku woźnicom strajko- 
wać nie będą. chociaż materyał 
budowlany będzie pod opieką po- 

licyi dostarczany przez nieunioni- 
stów. Orzekli nadto, że pomagać 
materyalnie strajkierom nie my- 
ślą. Uchwały te zawiodły oczeki- 
wania przywódców strajku, któ- 

rzy liczyli, że rzemieślnicy budo- 
wlani zasilać będą kasę strajlkie- 
rów sumą 10 tysięcy dolarów ty- 
godniowo. 

Ogółowi publiczności przyto- 
czone powyżej faikta nie wystar- 
czają. Nie uspokaja ich nadto 
szef policyi swoimi raportami, że 
zawiesza codziennie po kilkadzie- 
siąt gwiazd' na piersiach nowych 
policyantów. Odzywają się coraz 

doniosłej głosy, że obywatelstwo 
jest pozbawione wszechstronnej 
działalności policja, zajętej wyłą- 
cznie strajkiem, że rozdrażnie- 
nie straj kierów wzrasta a mo- 

tłoch uliczny staje się coraz zu- 

chwalszy. Obywatele zadają so- 

bie pytanie, czy je&oemu tylko 
mayorowi. miasta ma^być wolno 

decydować, kiedy milicya ma być 
przywołaną. Jeżeli mayor Dunne 

tych głosów nie usłucha, zaczną 
się zbierać mityngi obywatelskie, 
żądające stanowczo przysłania 
gwardyi narodowej dla utrzyma- 
nia band niesfornych w. karbach 
posłuszeństwa. 

Na jednej tylko stacyi Des- 

plaines str. sprowadzono wczoraj 
patrolkami 50 aresztantów. W 

kilku miejscach cieśle odeszli od 

roboty, kiedy materyał budowla- 
ny zaczęli przywozić nieunioni- 
ści. W hotelu pn. 1341 State str. 

przyszło do ogólnej bijatyki mie- 

dzy gośćmi, mającymi różne zda- 
nia o -Sstrajku. Dowiedziano się. 
że istnieje zamiar wysadzenia 
dynamitem magazynu kompanii 
American Express. Wczoraj za- 

przysiężono^ 115 nowych policy- 
natów. 

Rzecznik miejski Smulski o po- 
trzebach dzielnicy północno- 

zachodniej. 
Wczoraj wieczorem, w "North- 

west Club" pn. 140 Evergreen 
ave. odbył się bankiet z przemó- 

wieniami, od których spodziewa- 
no się poparcia myśli, by ratusz 

stanął w dzielnicy zachodniej 
miasta. Niespodzianką było, że 

myśl tę poparł tylko jeden czło- 
nek klubu, ald. Raymer. 

Rzecznik miejski Smulski oży- 
wczą zimną wodą oblał projekto- 
dawców tej myśli i wywołał bu- 

rzę oklasków wykazywaniem po- 
trzeb dzielnicy północno zacho- 

dniej. Powiedział on między in- 
nemi: 

"Irytuje mię zawsze, kiedy, sto- 

ję w śródmieściu oczekując tram- 

waju. 'który ma mię zawieźć do 

dzielnicy -północno zachodniej. 
Zawsze przechodzi pięć innych 
tramwajów jadących w zacho- 
dnim kierunku, nim jeden nadej- 
dzie, który mię może zawieźć do 

domu, a kiedy wreszcie nadejdzie 
to mnóstwo pasażerów trzyma 
się pasów i jeszcze mogę uważać 

się za szczęśliwego, jeżeli w ogó- 
le dostanę się na wagon. Zapo- 
mnijcie o tym planie dostania ra- 

tusza, a postarajcie się raczej o 

lepsze ulice i lepszą transporta- 
cyą. Także nasze chodniki są złe; 
mamy za mało miejsc do zabawy 
dla dzieci, a powodem tego jest 
to, że wy, przedstawiciele dziel- 

nicy północno zachodniej nie ma- 

cie dosyć energii, by wysunąć sio 

naprzód i zdobyć te rzeczy. Nie- 

chaj obudzą się członkowie tego 
klubu. Jesteśmy organizacyą spo- 

łeczną a zaledwie nas znają. Mo- 

żemy stać się potęgą i myślę, że 

czas już, abyśmy wystąpili!" 
Podobno te słowa wywołały 

istotnie ruch ożywiony w klubie 

i postanowiono rozbudzić w sobie 

energią, tak jak p. Smulski to 

radził. ) 
Samobójstwo. 

W tych dniach znaleziono w 

krzakach przy Evanston zwłoki 

mężczyzny w średnim wieku, 

który prawdopodobnie odebrał 

sobie życie. Zwróciło to uwagę 
przyjaciół p. Janochy, urzędnika 

j. w usługach kompanii gazowej, 
który przed kilkunastu dniami 

I wyszedł z domu i nie wrócił. Wy- 
brali się do wskazanej przez po- 

licyę trupiarni, gdzie było im tru- 

dno identyfikować samobójcę, 
którego zwłoki uległy już zepsu- 
ciu. Obecna przy konfrontacyi 
gospodyni Janochy p o- 

znaław trupie swego 
pana po rękach i po braku jedne- 
go oka. Janocha nie pozostawił w 

domu, i nie miał przy sobie ża- 

dnych notatek, któreby tłóma- 

czyły jego krok rozpaczliwy. Po- 

dobno był mocno zadłużony. 

Skarga przeciw kompaniom tram- 

wajowym. 
Generalny prokurator stanowy 

William H. Stead i rzecznik po- 

wiatowy John Healy wnieśli skar- 

gę do sądu przeciw kompaniom | 

Chicago City Railway i Union j 
Traction, zarzucając im, że samo- 

wolnie rozszerzyli sieć swoich li- I 

nij. że na przestrzeni przeszło 20 

mil nie utrzymują komunikacyi i 
i że nadużyli przywileju nadanego j 

im przez miasto na utrzymywa- 
nie omnibusów konnych. P®stą- 

*piły te kompanie nieprawnie, za- | 
stępując konie siłą elektryczną 
lub kablem i dlatego tracą w obec 

prawa swe przywileje. Za- 

rząd miejski jest tego zdania, że 

skarga jest uzasadniona i zmusi 

kompanie wyżej wymienione do 

ustępstw-na rzecz miasta. 

Policyant miał własne zdanie. 

Policyantom nie wolno w kwe- 

styach służby mieć własnego 
zdania, lecz muszą ślepo wykony- 
wać rozkazy. Na rogu 47 ul. i 
Prairie ave. ulgnął w błocie wóz 

"Employers Association" i nie 

mógł ruszyć z miejsca. Wysłano 
mu na pomoc woźnicę od patrolki 
George a Fortier z 20 policyjnego 
dystryktu. Ten urzędnik, ujrzaw- 
szy na wozie sądowe "injunc- 
tion", nie chciał wyprządz koni z 

patrolki i pomódz "scabowi" wy- 
dostać wóz z błota. Został za to 

zasuspendowany w urzędzie na 

miesiąc czasu. Może być, że w 

tym czasie strajk się skończy i 

Fortier nie będzie potrzebował 
wyrzekać się swoich "zasad", a- 

żeby pełnić nadal służbę policyj- 
ną. 

Shea przed sądem. 
Lorneiius r. snca sranąi wczo- 

raj przed "mastrem" Sherman 

dopiero wówczas, 'kiedy groziło 
mu aresztowanie, a adwokat Le- 

vy Player zadawał mu pytania, 
odnoszące się do jego przeszłości 
i jego spraw prywatnych. Te py- 
tania dowodziły, że Mayer zńa 

stosunki, w jakich Shea stał w 

North Cambridge, Mass., z oso- 

bami karanemi kryminalnie. Rzu- 
cał on nadto cień na przywódcę 
strajkujących woźniców, jako 
męża i ojca. Shea protestował 
energicznie przeciw zmuszania 

go do odpowiadania na tak drażli- 
we pytania^ które wszkże Levy 
Mayer zadawać mu zamierza w 

dalszym ciągu, w przyszły ponie- 
działek. 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Kasa miojska zapłaciła rachunek 

za nowe sprzęty, któremi rzecznik 

miejski p. Jan F. Smulski przyozdo- 
bił swój ponury ofis. Pan Smulski 

zwrócił kasie miejsldelj $275, oświad- 

czając, że za to, co osobiście staluje, 

sam płaci. 
— Kupiec Jacob Cohen z Jackson- 

ville, 111., skarży się, że w tutejszej 
szulerni przegrał $48,000. Ta strata 

przyprawiła go o bankructwo. 
— W zeszłą, niedzielę palił się skład 

drzewa firmy Rittenhouse and Em- 

bree. Strażacy tak dzielnie walczyli z 

rozpaczliwym żywiołem, że właścicie- 

le firmy ofiarowali $200 na ich fun- 

dusz pensyjny. 
— Biznesita i politykier Greame 

Stewart rozchorował się z nadmiaru 

pracy. Będzie zmuszony przez dłuższy 

czas wypoczywać. 
— Firma Schulhof and Freund, u- 

trzymuje w domu pod nume- 

rem 284 Fulton ulica dwa szynki: 
w piwnicy dla ubogich robotników, 
na parterze dla eleganckich gości. Po- 

mimo ta opłacać zamierza tylko jednę 

licencyę. 
— Majowa "grand jury" zajmuje 

się obecnie "tancbudami" i knajpami 
podejrzanemi w północnej dzielnicy 
miasta. 

— Dziś nastąpi otwarcie ogrodów; 
w których odbywają się zabawy pu- 

bliczne. Właściciele takich ogrodów 
zapowiadają wiele nowych atrakcyj. 

— Zmarł nagle 81-letni Milton J. 

Palmer, brat zmarłego przed trzema 

laty biznesisty Pottera Palmer. 
— "Boss" 2giej wardy, Frank W. 

Solon, stawał wczoraj przed komisyą 

służby cywilnej. Jest oskarżony o bra- 

nie łapówek, nadużywanie władzy 1 

niemoralne postępowanie. 
— Pięciu żołnierzy 7 pułku piło W 

lokalu Johna Sheehan, a kiedy przy- 

szło do zapłacenia należności, jeden 
z nich postrzelił kelnera Harrye'go 
Laird. Wszystkich aresztowano. 

w domu-pn. 170 Wabash ave. wszyst- 
kie kości, dostawszy się między su- 

fit a klatkę elewatora. Wyzionął du- 

cha na miejscu. 
— Lokomotywa kolei Lakę Shore 

wpadła wczoraj na 92 ul. do rzeki. Z 

powodu mgły nie widział maszynista, 
i że most był otwarty. Tak on Jak i pa- 
! lacz są poranieni. 

— Trzej chicagoscy Rotschildowie, 
Issac, Charles i William ule mają ani 

centa, ażeby popłacić-długi, które wy 

nost» sumf (120,259. 
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A. 

Polska w — poęzyi Włoskiej. 
Jeden z młodych, wielce uta- 

lentowanych poetów włoskich, 
medyolańczyk p. Antoni Curti, 
wydał świeżo bardzo ładny poe. 
mat, pod tytułem "A la Polonia", 
żona zaś jego podała ten utwór w 

przekładzie francuzkim w Bulle- 
tin polonais. • 

Autor zaczyna od pejzażu pol- 
skiego. W tym względzie musi- 
my zaznaczyć, że przedstawia 
sobie Polskę — mylnie nieco —« 

jak ową Sarmacyę Rzymian gdzie 
niebo miało być szkliste, słońces 
bez blasku, a kraj pełen melan- 
cholii. 

Posłuchajmy tylko: 
"Ile smutku w tym zakątku 

świata, równym,gładkim, jak za- 

marzła woda moczaru. 

Ile melancholii w tym kraju, 
gdzie słońce błyśnie jasno na kit- 
ka dni, a potem zmęczone swym 
wysiłkiem, kryje się, ustępując 
miejsca chmurom dżdżystym i 

wiatrom* które spadają w oka- 

mgnieniu na ogrody, na sady i łą- 
ki i zmieniają je w błotne kobier- 
ce. 

Orzeł Swobodnie tam przelata 
miasta i przegląda się w wodzie, 
która drzemie w leniwych stru- 

gach. 
Grody i wsie, rozsiane po owej 

przestrzeni, są podobne do kwia- 

tów, co tryskają u brzegów drogi 
z między kamieni, lub na dachach 
ze szczelin między dachówkami. 

Jednakże lud rozsypany w cię- 
żkiej szarzyźnie tej melancholii 
przywiązany jest do swej ziemi, 
jak starzec do życia. I poezya o- 

krytej sławą ojczyzny tryska tam 

wartkim i żywym strumieuiem 
zarówno w skromnej.•ęhatce ubo- 

giego, jak w zbytki bogatych pa- 
łacach". 

Że Polska 
płaszczyzną i że) monotonnośc f 

melancholia nie stanowią bynaj- 
mniej jej znaniom,o tem wiemy 
wszyscy. Są w niej Karpaty, jest 
Ojców, są lasy litewskie, puszcza 
Polesia, stepy Ukrainy, a słońce 

pali nieraz równie 'gwałtownie, 
jak na podgórzu lombardzkiem. 
Lecz zarzuciwszy młodemu poe- 
cie nieznajomość polskiego pejza- 
żu i klimatu, musimy mu zaraz 

złożyć hołd za szczytne pojęcie 
o dziejach naszych. Streszcza 

się ono w kilku następujących 
wierszach: "Kiedyś przez te mia- 

sta, przez te lasy, te pola i wrzo- 

sowiska przebiegały, przelatywa- 
ły pułki jeźdźców silnych jak 
bronz, pełnych odwagi, postrach 
wszystkich nieprzyjaciół, i o- 

brońcy do ostatniej kropli krwi 
twoich dziejów, Polsko, którycli 
hasłem było: sprawiedliwość i 
sława". 

— ~L onłrtf 
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nie stulecia niezawisłości-.odsiecz 
Wiednia, trzy rozbiory, epokę ni* 

poleońską. Podkreśla próby zrzu* 

cenią jarzma, a potem maluje gro- 
,bowy spokój, jaki zapanował po 
ostatnich niepowodzeitfach. A£ 
Wsześnia przypomniała Europie, 
że Polska żyje jeszcze, nad czem 

szerzej poeta się rozwodzi. Zapo- 
wiedzią końca- wszystkich cier* 

pień narodu i obrazem przyszłej 
jefo szczęśliwości kończy się ten 

r.iękny poemat, w którym skry- 
stalizowało sJę współczucie szła* 

chctnegó serca dla nas. 

Szkoda wielka, że p. Curti pi- 
sze w dyalekcie medyolańskim, 
gdyż zamknąwszy się w gwarze 
miejscowej nie może być tak ii- 

znanym i cenionym jakby tył 
niewątpliwie gdyby się posługi- 
wał językiem literackim Włoch. 

» 
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