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Rozstrzygająca bitwa morska. 
Wieść o zupełnej porażce Kożestwieńskiego. 

Okręty wojenne Borodino i Orel, 3 krążowniki i jeden mniejszy 
okręt zatopione; kilka zajętych. 

BESZTA FLOTY ROSYJSKIEJ UCIEKA W NIEŁADZIE. 

Nowe zaburzenia socyalistyczne w Warszawie I Łodzi. 

TELEGRAMY. 
Waszyngton, 29 maja. — Kon- 

sul Harris w Nagasaki donosi do 

departamentu państwa, ie Ja- 
pończycy zatopili sześć rosyjskich 
statków wojennych, a mianowi- 
cie dwa wielkie okręty wojenne, 
trzy krążowniki i jeszcze jeden 
okręt. 

Waszyngton, 29 maja. — Wła- 
ściwie wiadomości nadeszłe o bi- 
twie morskiej, która się rozegra- 
ła, albo jeszcze się toczy w cie- 
śninie koreańskiej, przy wyspach 
Tsu ,są bardzo szczupłej niewą- 
tpliwą tylko jest rzeczą, że bit- 

wa została stoczoną, że Moskale 

ponieśli straty i że Togo "trzy- 
ma się" jeszcze w cieśninie ko- 

reańskiej : szczegółowych .wia- 
domości nie ma i tylko moina je 
sobie! uzupełnić, chociaż z wszel- 
kiem prawdopodobieństwem. 
Departament państwa otrzymał 
trzy depesze od swych urzędni- 
ków w Japonii* dwie z .Tokio od; 

posła Griscoma>, a trzecią z Na- 

gasaki, od konsula Harrisa. Pier- 

wsza depesza, nadeszła wczoraj J 
rano od Griscomaj donosiła, it 

Togo stoczył bitwę z Rożestwień- 
skim w cieśninie koreańskiej i ze 

jeszcze "trzyT^a,, zatokę. Druga 
doniosła, że Rozestwieński d, 20 

maja niedaleko Formosy; zatopił 
amerykański okręt kupiecki i nic 

o bitwie nie donosiła. Konsul Har- 
ris zaś doniósł, ze wedle pogło- 
sek floty stoczyły bitwę i że To- 

go zatopił lub zniszczył 6 stat- 

ków rosyjskich, między, nimi zaś 

okręt wojenny Borodino, 4 krążo- 
wniki i jeden okręt reparacyjny. 

Londyn, 29 niaja. — Król Ed- 
ward otrzymał z niewątpliwego 
źródła, telegraficzną wiadomość, 
że stoczoną została bitwa morsica 

i Togo w niej zwyciężył. 
Londyn. 29 maja, — Admirał 

Togo stoczył bitwę z głównemi 
siłami morskiemi admirała Roże- 

stwieńskiego w cieśninie koreań- 

skiej, pobił i rozproszył flotę ro- 

syjską, zatapiając okręty wojen- 
ne pierwszej klasy "Orel" i "Bo- 

rodino", trzy krążowniki i jeden 
okręt reparacyjny, a teraz .ściga 
resztki uciekającej floty. Parę *n- j 
nych okrętów rosyjskich, niezna- 

jomej nazwy, stało się niezdolny- 
mi do walki. Straty japońskie 
wynosiły, o ile się zdaje: jeden 
krążownik i 10 torpedowców. Bi- 

twa rozpoczęła się w sobotę po- i 

południu i zakończyła się pości- j 
giem, gdyż Rosyanie starają się 
ratować resztki swych sił, o ile i 

zdołają, w bezładnej ucieczce. 

Waszyngton. 29 maja. — Na- 
deszła tu także wiadomość, ale 

wcale niepotwierdzona jeszcze, 
jakoby równocześnie z bitwą roz- 

strzygającą w zatoce koreańskiej, 
stoczoną została jakaś bitwa przy 

Woosung, dokąd, jak wiadomo. 
Rożestwieński wysłał jakieś o- 

kręty. Komunikacya z Woosung 
jest jednakowoż przerwaną. Tak- 
że obiega pogłoska, że w zatoce 

koreańskiej znajdowała się tylko 
część floty Rożestwieńskieg:>, 
która istotnie stoczyła bitwę, 
podczas gdy reszta opływa Japo- 
nię od wschodniej strony i stara 

się dostać do Władywostoku. 
(Cieśnina koreańska oddziela 

wyspy japońskie od Korei i w 

najszerszem swem miejscu jest 
100 mil szeroką. Wyspy Tsu. 

koło których stoczono bitwę, 
znajdują się niemal w samym 
środku cieśniny, naprzeciw połu* 

dniowo wschodniego rogu pół- 
wyspu koreańskiego. Na wybrze- 
żu koreańskiem, na północ od 
wysp Tsu, znajduje się Masarn- 

pho. gdzie Togo czekał ze swoją 
flotą. Rosyjski1 okręt wojenny 
"Orel" był okrętem wojennym 
pierwszej klasy, o 13,156 tonach 

pojemności, najnowszej konstru- 

kcyi, wybudowany w r. 1904. miał 

zaś obok wielu dział mniejszych 
cztery działa 12 calowe i 12 sze- 

ściocalowych; załoga składała się 
z 740 ludzi. Borodino również 

był okrętem I klasy o 13,516 to- 

nach, miał załogę i działa takie 

jak "Orel.") 
Petersburg, 29 maja. — Nie ma 

tu wprawdzie wiadomości pew- 
nych o bitwie stoczonej w zatoce 

koreańskiej, ale wiadomości z 

Londynu i .Waszyngtonu nad- 

chodzące wywołują ponure uspo- 

sobienie, które nastąpiło po opty- 
mistycznych zapatrywaniach pa- 

nujących w sobotę. Onegdaj bo- 

wiem rozeszły się wieści o tem, 
że bitwa się toczy w cieśninie ko- 

reańskiej, że Rosyanie są na ra- 

zie górą, i że flota władywostoc- 
ka pojawia się w tyłach Japoń- 
czyków. 

Petersburg. 29 maja. — O ile 

się zdaje, wiadomość o zatopie- 
jniu jakiegoś amerykańskiego Jcu-> 

pieckiego okrętu przez Roże- 
1 stwieńskiego d. 20 maja jest pra- 

wdziwą. Prawdopodobnie admi- 

rał był zmuszony to uczynić, na- 

potkawszy taki okręt, aby nie 

wystawić się na to, że okręt ten 

rozgłosi wiadomość o tem. gdzie 
flota rosyjska się znajduje. Kosz- 

tować to może grubo Rosyę, ale 

w takich wypadkach nie zważa 

się na koszta..,. y 

Tokio, 29 maja, 2:15 rano. — 

Urzędowo donoszą, że flota .ad- 

mirała Roiestwieńskiego jest tak 

dobrze jak zniszczoną. Bitwa głó- 
wna została stoczoną pod wyspą 
Oki w archipelagu Tsu. 12 okrę- 
tów zostało zatopionych lub za- 

jętych, a dwa transportowce i 

dwa kontrtorpedowce zostały za- 

topione. 
Petersburg, 29 maja. — Gene- 

rał Leniewicz donosi w depeszy 
z 28 maja. że nie zaszła żadna 

zmiana w pozycyach wojsk w 

Mandżuryi. 
Łódź, 29 maja. — W czlsie 

rozruchów w pobliżu pewnej sy- 

nagogi wojsko strzelało do tłu- 

mów i zabiło dwóch żydów. W 

sobotę w nocy został zabity no- 

żem pewien robotnik, mylnie 
wzięty za szpiega policyjnego. 
Robotnicy są rozdrażnieni do 

wysokiego stopnia. Nadeszło du- 

żo wojska. 
Warszawa. 29 maja. — Polska 

partya socyalistyczna znowu o- 

głosiła "manifest." Domaga się 
ona, ażeby lud każdego, który nie 

należy do partyi socyalistyczncj 
i i nie chce do niej się przyłączyć, 

uważał za zdrajcę godnego stry- 
czka i aby palono ich mienie. Ró- 

wnocześnie grożą socyaliści roz- 

ruchami w kościołach, z powo- 
du, że Arcybiskup polecił ostrze- 

gać lud z ambon przed doktryna- 
mi socyalistycznemi. — Roczni- 
ca koronacyi przeszła spokojnie. 
Robotnicy, którzy zgromadzili 
się w lasach koło przedmieść, zo- 

stali otoczeni przez wojsko, a 

kiedy na zawezwanie nie chcie1i 

się rozejść, wojsko strzelało i ra- 

niło 40 osób. Innych aresztowa- 

no. Byli to sami żydzi. 
Wiedeń, 29 maja. — Położenie 

we Węgrzech znacznie się jesz- 

cze pogorszyło i zachodzi obawa 

groźnych następstw, zwłaszcza, 
że rozeszła się wieść, iż w przy- 
szłym tygodniu Jm Tisza ustę- 
puje, a utworzenie gabinetu zo- 

stanie powierzone baronowi Fe- 

jervary. który jest znienawidzo- 

ny od czasu, kiedy jako węgier- 
ski minister krajowej obrony od- 
znaczał się zbytnią lojalnością do 

korony. Od r. 1867 położenie w 

Węgrzech nie było tak groźne, 
jakiem teraz się staja 

Berlin, 29 maja. — Para cesar- 

ska wróciła onegdaj do Berlina; 
cesarzowa miała gęsty welon, a- 

by zakryć bandaże na twarzy. 

Popołudniu cesarz odsłonił pom- 
nik Fryderyka w Charlottenbur- 
gu. Bardzo uprzejmym okazał si? 
cesarz w obec wojskowych człon- 
ków delegacyi francuzkiej na we- 

sele cesarzewicza i zaprosił ich, 
by pozostali dłużej w Berlinie i 

byli obecnymi na różnych woj- 
skowych ćwiczeniach. 

Filadelfia, 29 maja. — Owa 
"United Gas Improvement Co.", 
której oferta dała właściwy po- 
wód do wypowiedzenia walki po- 

między burmistrzem Weaverem 
a "organizacyą," oznajmiła, że 

cofa swą ofertę, widząc iż ogół 
ludności nie życzy sobie, aby ją 
przyjęto i nie przyjmie odnośnej 
ustawy, gdyby ją obie izby nady 
miejskiej uchwaliły. 

Missoula, Mcnt., 29 maja. — 

Kiedy pociąg kolei Northern Pa- 

cific "North Coast Limited", one- 

gdaj wieczorem o godz. 11 przy- 

był do małej stacyi Bearmouth i 

nabrawszy wodę, miał dalej ru- 

szyć, jakiś wysoki barczysty męż- 
czyzna nagle pojawił się przy 
•konduktorze lokomotywy i pala- 
czu, i zawoławszy: "ręce do gó- 
ry!", wymierzył ku nim <hva re- 

wolwery. Obaj urzędnicy usłu- 

chali. Rabuś rozkazał im zejść, 
odczepić wagon ekspresowy, i z 

nim powrócić na lokomotywę, a 

potem da1 ej jechać około dwie 

mile. Gdy to uczyniono, rabuś 
kazał zatrzymać się, zejść razem 

z nim i pomaszerować napowrót 
do wagonu ekspresowego, urzę- 

dnik ekspresowy na wołanie kon- 

duktora lokomotywy otworzył 
•drzwi, ale zatrzasnął je natych- 
miast, gdy ujrzał, że chodzi o o- 

brabowanie wagonu. Rabuś za- 

groził wysadzeniem wagonu w 

powietrze dynamitem: wtedy u- 

rzędnik ekspresowy wyszedł. Ra- 

buś rozbił dynamitem drzwi sza- 

fy żelaznej, a kiedy dym .się roz- 

szedł. rozkazał konduktorowi lo- 

komotywy i urzędnikowi ekspre- 
sowemu wejść do 'wagonu i za- 

palić zapałkę. Konduktor lokomo- 

tywy uczynił to, ale ujrzawszy, 
że urzędnik ekspresowy tymcza- 
sem porwał polano i zamierzył 
się na rabusia, natychmiast zga- 

sił zapałkę. W tej chwili polano 
spadło na głowę rozbójnika, któ- 

ry upadł. Wtedy go związano, 
złączono wagony i udano się do 

Drummond. gdzie rozbójnika od- 

dano w ręce władz. Nie odzyskał 
on przytomności i może umrze. 

New York, 29 maja. — James 
Dalrymple, superintendent sy- 
stemu kolei ulicznych w Glasgc- 
wie, którego zaprosił burmistrz 

miasta Chicago, by tu dopomódz 
do założenia miejskiego systemu 
tramwajowego. — przybył na. pa- 
rowcu Campania. Powitało go 
kilku członków "New York Mu- 

nicipal Ownership League." Dal- 

rymple opowiadał, że w Glasgo- 
wie miasto z powodzeniem' zaj- 
muje się utrzymywaniem zakła- 

dów gazowych, elektrycznych, 
tramwajowych, kąpielowych, wo- 

dociągowych i telefonicznych. Od 

czasu, kiedy w r. 1894 miasto ob- 

jęło na własność tramwaje, płace 
ciągle wzrastają, a cena jazdy się 
zmniejszyła. Cenę gazu1 zniżono 

teraz na 50 centów. 
o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Wiadomości z Mandżuryi świad- 

czy że marszałek Oyama zaprzestał 
działanie -zaczepne, a nawet tu i ov* 

dzie się cofa. Przypuszczają, że cho- ' 

dzi tu o ważny manewr wojskowy. 
W Serbii utworzony został nowy 

gabinet z premierem i ministrem 
spraw wewnętrznych M. Stojanowi- 
czep. Wszyscy ministrowie należą, do 
partyi skrajno radykalnej. Skupczyna 
dziś będzie rozwiązaną.. 

— Sekretarz stanu Hay przybył da 
Paryża, zabawi kilka dni, ale nie bę- 
dzie składał ani przyjmował wizyt u- 

rzędowych. 
— W Wezuwiuszu utworzyły się po- 

dobno nowe kratery. 
— Don Francisco Silvela, były pre- 

mier hiszpański! i znakomity mąż sta- 
nu jest umierającym. 

— Redaktor socyalna demokraty- 
cznej gazety "Freie Presse" w Strass- 
bu*gu, Pierotes, został za obrazę króla 
saskiego w związku z aferą hr. Mon- 
tignoso, skazany na 4 miesiące wię- 
zienia. 

— Pułkownik w s. s. von Ciriacy 
zoatał w Dreźnie skazany na 3 lata 
więzienia i 5 lat utraty czci za oszu- 
stwo w 23 wypadkach. 

— Na wąskotorowej kolei Speyer- 
Gersheim wykoleił się pociąg robotni- 
czy; 5 osób zostało zabitych, a dużo 
groźnie pokaleczonych. 

— Król szwedzki Oskar uwiadomił 
radę ministeryalną. w Norwegii, że nie 
będzie sankcyonował ustawy ustana- 
wiającej oddzielenie służby konsular- 
nej Norwegii. Ministeryum zrezygno- 
wało, ale król nie przyjął rezygnacyi. 

— Na zgromadzeniu przeciwników 
armii w Paryżu, na którem byli też 
i anarchiści, uchwalono gwizdaniem 
powitać przybycie króla Alfonsa do 
Paryża. 

-1- Słychać, że podsekretarz stanu 
Loomis zostanie mianowany posłem 
w Brazylii, a poseł w Japonii, Gris- 
com, podsekretarzem stanu: ale ta 
zmiana ma nastąpić dopiero w jesieni. 

— Król włoski z małżonkę, wczoraj 
otworzył w Rzymie międzynarodową, 
konferencyę rolniczą. 

— Były gubernator West Virginii, 
EL W. Wilson, umarł wczoraj w Char- 
leston. 

— W Washburn, Wis., spalił się 
wczoraj wielki tartak firmy Akely and 

Sprague; pożar zrządził szkodę na 

$150,000. 
— W pobliżu La Crosse, Wis., ką- 

piąc się utonęli 9 letni Alexander As- 
sytin, 12 letni Teodor Wright i 14 le- 
tni Henry Wright. 

o 

Kranika Miejscowa. 
SHEA OTRZYMAŁ WOTUM 

ZAUFANIA. 

Jego nadzieja zwycięztwai. 

Wczoraj odbyło się zebranie 
Federacyi Pracy, w którem wzię- 
li udział delegaci 300 unij. Oma- 
wiano różne pogłoski, jakoby 
między przywódcami strajkierów 
i urzędnikami różnych organiza- 
cyj istniały nieporozumienia, 
które mają się zakończyć złoże- 
niem z urzędu Corneliusa P. 

Shea, prezesa narodowej unii wo- 

źniców. 
Ehea omawiał szczegółowo o- 

becny stan rzeczy i przepowia- 
dał ostateczne zwycięztwo wo- 

źniców. Stopniowo strajk obej- 
mować będzie różne gałęzie prze- 
mysłu, skutkiem czego pracoda- 
wcy staną się gotowymi do u- 

stępstw. Shea zapewniał, że jest 
gotów wytrwać do końca na sta- 

nowisku przywódcy strajku, lecz 

ustąpi chociażby natychmiast, je- 
żeli delegaci życzyć sobie .tego 
będą. 

Chas. Dold, prezes Federacji 
Pracy, wytłoniaczył zebranym, 
że pogłoski o ustąpieniu Shea 

ztąd powstały. że kierunek straj- 
kiem woźniców przeszedł w ręce 
komitetu wykonawczego, w któ- 

rym jednak p. Shea posiada głos 
decydujący. Praktykuje się to 

zawsze, jeżeli ważne interesy te- 

go wymagają. Shea zasługuje na 

ogólne zaufanie. Po przemówie- 
niach w podobnym sensie kilku 

wybitnych przywódców robotni- 
ków, postawiono wniosek, ażeby 
dla Shea uchwalić wotum zaufa- 
nia i wniosek ten prawie jedno- 
głośnie przyjęto. 

Postanowiono nadto wydruko- 
wać plakaty z napisem: "Tu nie 

przyjmuje się żadnych towarów, 
odstawianych przez scabów." Ta- 

kie plakaty będą wywieszane w 

składach kupców, sprzyjających 
straj kierom. | 

Zapowiedziano, że strajk po- 
trwa kilka miesięcy, lecz skończy; 

się wygraną woźniców, jeżeli in- 

ne unie postępować z nimi będą 
solidarnie. 

"Building Materiał Trades 
Council" indorsowała wczonaj po 
południu strajk woźniców, posta- 
nowiła wspierać ich materyalnie 
i wezwać wszystkie inne unie do 

powiększenia funduszu strajkie- 
rów. 

Unie malarzy nie pochwaliły; 
rady rzemieślników budowla- 
nych, która woźnicom odmówiła 
poparcia. Rzemieślnicy sympa- 
tyzują ze strajkierami i prawdo- 
podobnie zmuszą radę do cofnię- 
cia pierwotnej uchwały. 

Tak jak rzeczy .stoją obecnie, 
niema nadziei pokoju w Chicago. 
Coraz nowe zastępy unionistów 

powiększać będą szeregi świętu- 
jących woźniców, do czego nie 

byłoby przyszło, gdyby kompanie 
ekspresowe nie trwały w uporze 
i nie chciały pozbawiać możności 
zarobkowania tych woźniców, 

którzy przed strajkiem byli w ich 

usługach. 
... Mściwy klerk. 

John Cornling był klerkiem w 

groserni Franka Shirlander pn. 
415 — 35 ul., l,ecz w sobotę wy- 
dalono go ze służby. Cornling po- 
stanowił zemścić się. Wczoraj 
nad ranem zakradł się do miesz- 
kania grosernika. wtargnął do 

pokoju grosernika i obezwładnił 
jego żonę uderzeniami kija. Na- 

stępnie zaczął bić Shirlandera, a 

kiedy ten stawił mu opór, wście- 

kły Cornling dobył rewolweru 
i strzelił dwa razy do swego by- 
łego pracodawcy. Shirlander 
stracił przytomność, raniony w 

rękę i w piersi, a wówczas Corn- 

ling'przyłożył pistolet do własnej 
skroni i celnym strzałem odebrał 
sobie życie. Shirlandera i jego 
żonę odwieziono do szpitala Pro- 

vident, gdzie oboje odzyskują 
zdrowie. 

Napad na ulicy. 
Wm. Ganz powracał wczoraj 

z siostrą Maryą do domu. W po- 
bliżu domu. na krzyżówce Ro- 

bey ul. i Bloomington Road prze- 
chodziło trzech drabów, z któ- 

rych jeden oderwał dziewczynie 
zegarek, przypięty do stanika. 
Ganz rzucił się na bandytę, wtem 

padł strzał i nieszczęśliwy padł 
na ziemię. Kiedy o wypadku u- 

wiadomiono policyę, rabusie 

przepadli bez śladu. Rana Ganza 

jest bolesną, lecz nie grozi mu 

utratą życia. 

Przygoda Romana Rusinka. j 
Na stacyę policyjną W. Chica- 

go ave. przybyła wczoraj późnym 
wieczorem zadyszana dziewczy- 
na i oświadczyła, że jej bratu 
Romanowi Rusinkowi z pn. 518 
Milwaukee ave. grozi wielkie 

niebezpieczeństwo. Policyanci 
pospieszyli pod wskazany adTes 

i znaleźli tam Rusinka bez przy- 
tomności. Miał kilka ran na twa- 

rzy, które trzeba było opatrzeć w 

szpitalu powiatowym. Rusinek 
mieszka we wyżej wskazanym 
domu na dolnem piętrze, lecz wy- 

brał się na górne piętro, odwie- 

dzić znajomą dziewczynę. Jego 
wizyta nie podobała się W. Ka- 

trowskiemu, który wszczął z nim 

kłótnię. Z kłótni przyszło do bój- 
ki, podczas której Katrowski od- 

niósł zwycięztwo, rozbiwszy o 

głowę Rusinka butelkę z piwem. 
To zwycięztwo przypłacił Katro- 

wski pobytem w celi stacyi poli- 
cyjnej i utratą tej sumy pienię- 
dzy, jaką dzisiaj "będzie zmuszo- 

ny złożyć sędziemu Severson. 

Z urzędu zdrowia. 

Stan zdrowia mieszkańców 
miasta Chicago znacznie popra- 
wił się w zeszłym tygodniu. O i- 

le śmiertelność w zaprzeszłym ty- 

godftiu wzmogła się, o tyle w ze- 

szłym tygodniu zmalała. Umar- 

r ło tylko 454 osób, gdy w zaprze- 

szłym tygodniu zanotowano 539 

| wypadków śmierci. Na zapalenie 
płuc umarło w zeszłym tygodniu 
48 osób, gdy w tygodniu zaprze- 
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szłym liczba ofiar tej choroby 
wynosiła 70. Na dyfteryę umarła 
tylko jedna osoba a na szkarla- 
tynę nikt. Koklusz pochłonął 11 

ofiar. Z ogólnej ilości wypadków 
śmierci przypada na płeć męzk^ 
266. a na płeć żeńską 188. Dzieci 
niżej roku iycia umarło 99, a 

starców ponad 60 lat wieku 102. 

Na suchoty umarło osób 62, a na 

choroby serca 43. -33 osoby zmar- 

ły przedwcześnie, jako ofiary; 
wypadków i zbrodni. 

Evanston bez szefa policyi. 
W "arystokratycznem" Evan- 

ston był dawniej szefem 'policyi 
Newell C. Knight, który przyjął 
ten urząd dla "funu," który 
wszakże przed rokiem złożył u- 

rząd, przestawszy w spełnianiu 
go widzieć przyjemność. Obecnie 
spełnia obowiązki szefa policyi 
w Evanston kapitan Mersch i by- 
łoby rzeczą stosowną mianować 

go rzeczywistym szefem i prze- 
znaczyć mu szefowską pensye. 
Lecz p. Mersch nie jest dostate- 

cznym "arystokratą". Mieszkań- 
cy Evanston woleliby mieć sze- 

fem swej policyi A. S. Trosta, 
który w ostatniej wojnie dorobił 

się rangi pułkownika. Rozchodzi 

się teraz o to, że p. Trast turzę- 

duje teraz w "demokratycznem" 
Springfield, gdzie pobiera więk- 
szą pensyę, niż szef policyi w "a- 

rystokratycznem" Evanston. 
Trzeba jakoś wygładzić drogę dla 

"arystokraty", ażeby ten zdecy- 
dował się porzucić stolicę staną 

Illinois dla świecenia swemi epo- 
letami pułkownika w stolicy chi- 

cagoskich dorobkiewiczów. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Stan zdrowia przemysłowca i po- 

lityka Greame'a Stewart bardzo się 

pogorszył. Zalała się krwig. komórka 

mózgowa i życiu pacyenta grozi nie- 

bezpieczeństwo. 
— Zgnębiony chorobą, i brakiem 

pracy cieśla Carlo Piepo targną! się 

na życie żony i swoje własne. Sam po- 

niósł śmierć na miejscu. Nieszczęśli- 
wa kobieta jeszcze żyje. 

— 12 letni F. Wachowski fBstał po- 

strzelony przez A. Trombolaka i ma 

strzaskany kośó w nodze. Rannym o- 

piekują się Siostry Nazaretanki. Chło- 

pcy bawili się "nienabitym" rewolwe- 

rem. 

— Gorzej poszło óv ieimemu puaiu- 

gaczowi Johnowi Jackson, w szynku 

Epsteina pn. 187 W. Madison str. Je- 

den z gości postrzelił go w brzuch, 

pokazując mu nowy rewolwer. Jack- 

son umarł w szpitalu powiatowym. 
— Jan Cheska (?) z pn. 1872 Os- 

wald str., wyszedł z domu zdrów, po 

blaszankę piwa, a wrócił z pobitą, gło- 

wą i pokaleczoną, twarzą. Brał udział 

w bójce innych gości w szynku. 
— W sobotę aresztowano czterech 

zabijaków, którzy chcieli się przypo- 

dobać strajkierom, niepokojąc nieu- 

nionistów. 
— W sobotę napadów na nieunioni- 

stów zanotowano znacznie więcej, niż 

w innych dniach zeszłego tygodnia. 
— Franciszek Knojza z pn. 16 Fot 

pl. wrócił do domu i ujrzał synka, zar 

jadającego pomarańcze. Spytał się żo- 

ny, czy ona dała chłopcu pieniądze 
"na zbytki". Otrzymawszy twierdzącą 

odpowiedź rozbił o głowę niewiasty 

wiadro od wody, a pani Knojza odpła- 

ciła się małżonkowi, uderzając go w 

głowę polanem drzewa. Oboje musiano 

umieścić w szpitalu powiatowym. 
Winna temu pomarańcza. 

O 

Miliarderzy w starożytności. 
Wylicza ich dziennik paryski 

"Gaulois". Według- statystyki 
dziennika' tego — niewiadomo, oo 

prawda, zkąd zaczerpniętej — 

pierwsze miejsce należy się kró- 

lowi Salomonowi, który posiadał 
jakoby 20 miliardów podług obe- 

cnej wartości franków; na samą 

budowę świątyni Dtawida otrzy- 

mał od ojoa 10 miliardów. Bo- 

gactwa Krezusa dochodziły "tyl- 
ko" do 10 miliardów; świątyni 
Delfickiej ofiarował dary warto- 

ści 100 milionów. Aleksandrowi 
Wielkiemu przyniosła jego wy- 

prawia1 zdobywcza przeszło czte« 

ry miliardy. August, najbogatszy 
cesarz rzymski, wydał przeszło 
50 milionów na samą budow£ ter- 

mo w. Majątek Lukullusa oszaco. 

wano na 3 miliardy. 


