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Rożesłwieński w niewoli. 
Dokładny raport admirała Togo o odnie- 

• sionem zwycięztwie. 
ROSYANIE STRACILI 22 OKRĘTÓW ZE SWOJEJ WIELKIEJ FLOTY. 

Dyplomaci wiedeńscy sądzą, że zawarcie pokoju jest niemożliwe. 

NOWE ROZRUCHY W ŁODZI. 

TELEGRAMY. 
Waszyngton, 31 maja. — Ja- 

pońskie poselstwo otrzymało 
wczoraj następujący telegram z 

Tokio: "Piąty raport admirała 

Togo, nadeszły popołudniu 30 
maja: Główna siła naszej floty 
złączonej zaprzestała ścigania, 
przyjąwszy poddanie się reszty; 
rosyjskiej głównej części floty u 

wysp Lianconzet popołudniu 2S 

maja, jak już donoszono, a kiedy 
była zajętą dysponowaniem 0- 

krętów poddających się, dostrze- 

gła w południowo zachodnim 
kierunku okręt obrony nadbrzeż- 

nej, "Admirała Uszakowa." Na- 

tychmiast w pościg wysłane I- 

wate i Yakumo zażądały podda- 
nia się, a ponieważ okręt się 
wzbraniał, przeto go zatopiono. 
Jego załogę złożoną 2 300 ludzi 
uratowano. Krążownik "Dmi- 

tryj Donskoj" został o 5 godz. 
wieczorem również napotkany, a 

mianowicie w kierunku północno 
wschodnim, natychmiast prześci- 
gnięty i ostrzeliwany przez 4 od- 

dział naszej drugiej floty pancer- 
nej. Został w nocy zaatakowany; 
przez drugą flotylę pancerną, 1 

następnego rana u południowo 
wschodniego wybrzeża wyspy; 
Urleung przy koreańskiem wy- 
brzeżu znaleziony. Nasz pościgo- 
wiec Sassanami zajął wieczorem 

27 maja na południe wyspy Ur- 

leung rosyjski pościgowiec "BUJ- 
NY", na którym znaleziono ad- 

mirała Rożestwieńskiego i inne- 

go admirała, obu ciężko ranio- 

nych, wraz z 80 Rosyanami, a 

między nimi .oficerów ..sztabo- 
wych okrętu flagowego "Kniaź 
Suwarow," który zatonął 27 ma- 

ja wieczorem o godz. 5129. Wszy- 
stkich ich zabrano do niewoli. 
Nasz krążownik Misaka i pości- 
gowiec Mtnrabumo zaataKowaiy 

też w południe 28 maja jakiś po- 

ścigowiec rosyjski, który w koń- 

cu zatonął. Wedle różnych nade- 

szłych tu raportów i zeznań jeń- 
ców, wynik bitew 27 do 29 maja 
jest następujący: 

Zatopione: Kniaź Suwarow, 
Alexander III, Borodino, Dmi- 

tryj Donskoj, Admirał Nachi- 

mow, Monomach,Zemczuk, Adm. 

Uszakow, Nawaryn i jakiś krążo- 
wnik obrony i dwa kontrtorpedo- 
wce. 

Zabrano następujące okręty: 
Mikołaj I, Orel, Admirał Apraxin, 
Admirał Sieniawin i kontrtorpe- 
dowiec Bujny. 

Wedle zeznań jeńców Oslabi- 

ja zatonęła o godz. 3 popołudniu, 
Nawaryn również został zatopio- 
ny. 

Krążownik Almaz widziano 27 

maja w stanie uszkodzonym, ale 

niewiadomo co z nim się stało. 

Szczegóły dokładne tyczące się 
uszkodzeń naszych statków jesz- 
cze nie nadeszły, ale o ile mogę 

dostrzedz, żaden nie został groź- 
nie uszkodzony, gdyż wszystkie 
są w akcyi. Straty całkowite je- 
szcze nieznane. Straty pierwszej 
dywizyi wynoszą nieco ponad 
400. Książę Yohito wyśmienitem 
cieszy się zdrowiem. Admirał Mi- 
su został 27 maja lekko raniony. 

Szósty raport, nadesłany po- 

południu 30 maja: 
Zatonięcie Oslabiii i Nawary- 

na potwierdzone. Sissoj Welikij 
również, jak na pewno donoszą, 
zatonął^ rano 28 maja. Urzędowy 
raport o stratach rosyjskich do- 

tychcazs jest następujący: 6 o- 

krętów wojennych zatopiono: O- 

slabija, Nawaryn, Sissoj Weły7 
kii, Kniaź Suwarow, Car Alek- 

sander III i Borodino. Następu- 
jących 5 krążowników zatopio- 
nych: Admirał Nachimow, Dy- 
mitryj Donskoj, Władimir Mo- 

nomach, Świetlana i Zemczuk. 

Zatopiony okręt obrony nadbrze- 

żnej Admirał Uszakow. Zatopio- 
ne dwa okręty specyalne, Kam- 
czatka i trzy pościgowce. Zajęte 
dwa okręty wojenne, Oreł i Mi- 

kołaj I, dwa okręty obrony nad- 

brzeżnej, gen. adm. Apraxin i 

Admirał Seniawin, jakoteż kontr- 

torpedowiec Bujny. 
A zatem Rosyanie stracili ra- 

zem okrętów 22, których pojem- 
ność wynosiła razem 153,411 ton, 

oprócz krążownika Almaz, o któ- 

rym przypuszczają, że zatonął. 
London, 31 maja. — Korespon- 

dent "Daily Express" z Tokio do- 

nosi, że krążownik Gromoboj z 

eskadry władywostockiej, wraz z 

800 ludźmi załogi, wyruszył z 

Władywostoku w nadziei złącze- 
nia się z resztą floty Rożestwień- 
skiego, i że uderzywszy o minę 
japońską zatonął ze wszystkimi 
ludźmi. Zdaje się, że wiceadmi- 
rał Skrydłow był na Gromobo- 

ju. 
Petersburg, 31 maja. — Pierw- 

sze pewne doniesienia z rosyj- 
skich źródeł o bitwie w cieśninie 

koreańskiej nadeszły od 'kapita- 
na Czagina, komendanta krążo- 
wnika Almas, który dostał się do 

Władywostoku. Kapitan uwiada- 
mia cara, że widział jak okręt 
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że admirał Rożestwieński był ra- 

niony. Czagin widział, jak admi- 

rała spuszczano na kontrtorpe- 
dowiec Bujny i sądzi, że znajdu- 
je się on w bezpieczeństwie, cho- 

ciaż "Bujny" nie nadszedł jesz- 
cze do Władywastoku, gdy Cza- 

gin wysyłał depeszę. 
Tokio, 31 maja. — 50 rosyj- 

skich marynarzy, a między nimi 

kilku ranionych, znaleziono iS 

mil od Miszing. Wczoraj wysa- 

dzono na ląd 23 ludzi załogi Au- 

rory i 10 innych jeszcze uratowa- 

no. 

Petersburg, 31 maja. — W Car- 
skiem Siole odbyła się onegdaj 
wieczorem rada wojenna, na któ- 

rej usilnie radzono carowi, ażeby 
ogłosił manifest do narodu. Do- 

tychczas jednakowoż tego nie u- 

czynił. 
Gdyby uwierzono gazetom tu- 

tejszym, to trzebaby myśleć, że 

Rożestwieński odniósł zwycię- 
ztwo. Cenzor przepuścił wszyst- 
kie doniesienia pomyślne dla Ro- 

syi, a przekleślił wszystko, co 

się tyczyło klęski rosyjskiej. A- 

le wieści o klęsce szły z ust do 
ust i przez przywódzców partyj 
antyrządowych zostały roztele- 

grafowane po całym kraju. Lud- 

ność prowincyi nie wie nic jesz- 
cze o klęsce. 

Wydawcy gazet liberalnych są 

powiadomieni o wiadomościach 
z Tokio i ostrzegają czytelników, 
by nie oddawali się fałszywym 
nadziejom na podstawie ogłoszo- 
nych wiadomości. Gazeta giełdo- 
wa dość otwarcie nazywa grze- 
chem ukrywanie w obec narodu 

faktu, iż dla Rosyi znikła nadzie- 

ja odzyskania panowania na mo- 

rzuu Nowoje Wremia i Russ przy- 

znają, że los Ros.yi na dalekim 
Wschodzie jest rozstrzygnięty, 
ale nie wszystkim raportom ja- 

pońskim wierzą. Obie gazety* po- 
dają bardzo smutne wstępne ar- 

tykuły. 
W! admiralicji odbywają sic 

smutne sceny. Kobiety, — mat- 

ki i żony, a wiele z nich w gru- 
bej żałobie, zapełniają ko^rytarze 
i wnoszą pisemne podania o po- 
wiadomienie ich o losie tego lub 

owego okrętu. Admiralicya od- 

powiada, że jeszcze sama nie ma 

dokładnych wiadomości. Na uli- j 
cy gromadzą się tłumy, aby od- 

czytwać biuletyny, ale dowiadu- 

ją się z nich bardzo mało. 

Wiedeń, 31 maja. — Tutejsze 
gazety, z wyjątkiem "Fremden- 
blattu" nie przestają wyrażać za- 

dowolenia z porażki rosyjskiej w 

cieśninie koreańskiej. "Fremden- 

blatt", półurzędowy organ rządu, 
oświadcza, że japońskie zwycię- 
ztwo zbyt jest wielkie i doniosłe, 

ażeby mogło być zadawalniające 
dla Stanów Zjednoczonych i 

Wielkiej Brytanii j dodaje, że 

prawdopodobnie nie sprowadzi 
pokoju, tylko przysporzy nową 

pracę dyplomatom celem utrzy- 
mania w równowadze stosunków 

międzynarodowych. To przypu- 
szczenie potwierdza pewien dy- 
plomata tutejszy, który'utrzymu- 
je, że im więcej klęsk ponosi Ro- 

sya, tem nieprawdopodobnieszą 
staje się rzeczą, iż zawrze pokój, 
gdyż ten mógłby przyśpieszyć 
międzynarodowe rozbicie stosun- 

ków. 
Petersburg, 31 maja. — Admi- 

rał Durnowo, członek rady pań- 
stwa i dyrektor poczt i telegra- 
fów, otrzymał depeszę od syna, 

który jest kapitanem kontrtorpe- 
<łowca "Bujny." Młody ten oficer 

donosi, że wiceadmirał Roże- 

stwieński wypadł ze swego okrę- 
tu flagowego w morze, krótko 

przed zatonięciem tegoż, ale go 
uratowano, zabrano na okręt Buj- 
ny i przywieziono do Władywo- 
stoku. (?) Inna depesza również 
donosi o tem, że Bujny przybył 
do Władywostoku 29 maja o go- 

dzinie 6 wieczorem, i przywiózł 
admirała Rożestwieńskiego, ra- 

nionego ciężko w głowę, grzbiet 
i piersi. 

Władywostok, 31 maja, — Do 

godz. 4:30 popołudniu 30 maja 
(porównaj telegram poprzedzają- 
cy) znajdują się w przystani Zło- 

tego Rogu tutaj tylko dwa okręty 
potężnej floty wiceadmirała Ro- 

żestwieńskiego, a mianowicie 
szybki krążownik Almas i kontr- 

torpedowiec Groźny, gdyż oba 

przy rozpoczęciu bitwy w sobo- 

tę, stosownie do rozkazu otrzy- 
manego, by jak najśpieszniej dą- 
żyły do Władywostoku, oddzieli- 
ły się od floty. O godz, 4 popołu- 
dniu 30 maja więcej okrętów tej 
floty nie pojawiło się i ze stacyj 
sygnałowych na wyspach Askoid 

i Rimskykosakow raportowano, 
że żadnych nie dostrzeżono. Ofi- 

cerowie okrętów Almas i Groźny 
powiadają, że straty floty były 
straszne, kiedy oni przerznęli się 
przez nieprzyjaciół i w ich oczach 
dwa japońskie okręty zatonęły 
(?) a dwa krążowniki bliskie by- 
ły utonięcia (?). 

Tokio, 31 maja. — Rzeczy te- 

raz niemal jest-pewną, że do- 

niesienie o wrzekomem zatopie- 
niu jakiegoś amerykańskiego 0- 

krętu przez flotę admirała Roże- 

stwieńskiego było mylne, i stąd 
powstało, iż brytyjski parowiec 
Albania w podróży do Japonii zo- 

stał zabrany, ale potem odzyska- 
ny przez japońskie okręty wojen- 
ne. 

Łódi, 31 maja. — Strajk sze- 

rzy się. Około 35,000 robotników 
dotychczas odeszło od pracy. W 

nocy pewien sierżant policyjny 
został przez strajkierów zabity, 
a fabrykanci proszą rząd o opiekę. 
600 robotników próbowało prze- 

mocą dostać się do szpitala Czer- 

wonego Krzyża, sądząc, że jeden 
z ich towarzyszy, raniony we 

dnie przy rozruchach, leży tam 

umarły. Kozacy nadjechali i- 

strzelali; kilkulekko raniono. 
2000 wojska przytyło z Wars?a-> 

wy. Położenie krytyczne, a nie- 
którzy fabrykanci uciekli do 

"Warszawy, podczas gdy innych 
nie puścił motłoch. 

o 

Różne notatki telegraficzne. 
I — W Mandżuryl daje się dostrze- 

gać bardziej ożywiony ruch między 
wojskami naprzeciw siebie stojącemi, 
zwłaszcza po stronie japońskiej. 

— W Petersburgu panuje jeszcze 
większa rozpacz z powodu, że niektó- 
re okręty zostały zabrane przez Ja- 

pończyków, aniżeli z powodu zniszcze- 
nia innych okrętów: wielu wyraża za- 

patrywanie, że kapitani tych okrętów 
powinni byli raczej wysadzić je w po- 

wietrze, niż poddawać się. Szczegól- 
nie krytykują admirała Nebogatowa. 

— W Paryżu zaprzeczają, pogłosce, 
jakoby Japonia dała do poznania, że 

bidzie żądała od Rosyl $100,000,000 
odszkodowania. 

— Król hiszpański Alfons przybył 
do Paryża, powitał go na dworcu pre- 
zydent Loubet, i we wspaniałym po- 
chodzie zawiózł go do pałacu d'Orsay. 
Po drodze na avenue du Bois de Bou- 
logne, ktoś krzyknął: "niech żyje a- 

narchia", ale go aresztowano^ 
— Nieporozumienie pomiędzy dwo- 

rem cesarskim w Berlinie, a wielką 
księżną wdową Anastazyą z Mecklen- 
burg Schwerin, matką narzeczonej 
cesarzewicza, zostało usunięte, i w. 

księżna weźmie udział w uroczysto- 
ściach weselnych. 

— W Lipsku został na dwa lata 

więzienia skazany za sfałszowanie 
wekslu dr. Huberti, prezes akademif 
wojskowej, do niedawna wielce szano- 

wany. 
— Niemiecka rada państwa wczoraj 

została zamkniętą. 
.->- Baron Fejervary wyrzekł się 

próby utworzenie nowego ministery- 
um węgierskiego. 

— Gazeta japońska w Tokio, "Jijl 
Szimpo" posłała wicekrólowi Indyj, 
Curzonowi, $5,000 na wsparcie nie- 

szczęśliwych, dotkniętych ostatniem 

trzęsieniem ziemi, i otrzymała serde- 

czny list od wicekróla. 
— Austryacki poseł w Niderlan- 

dach, A. Okolisanyi, uisarł wczoraj. 
— Argentyński, poseł w Berlinie, 

Sciior Garvin Menson, umarł wczoraj 
na paraliż serca. 

—; Prezydent Roosevelt wczoraj 
przemawiał na uroczystości odsłonię- 
cia. pomnika generała Slocum w 

Brooklynie. 
— W pobliżu Montrose, Colo., przy 

budowie tunelu osunęła się ziemia; 
10 robotników zostało zabitych, a 25 

zasypanych, ale jest nadzieja, że ci 
ostatni zostaną uratowani. 

— Z New Yorku wybrał się pewien 
skuner do Porto Rico z niebezjecz- 
nym ładunkiem dynamitu i nafty. 

o 

Kronika Miejscowa. 
STRAJK TRWA DALEJ. 

Projekt tajnego głosowania wo- 

źniców. 

Shea przeciwny projektowi. 
Sprawami strajku woźniców 

zajmuje się obecnie wydział wy- 

konawczy narodowej unii woźni- 
ców, której Shea jest prezyden- 
tem. Otóż większość członków 
komitetu wykonawczego projek- 
tuje, ażeby unie woźniców w ca- 

łym kraju glosowały tajnie, czy 

strajk chicagoski ma ustać lub 
trwać dalej. Shea sprzeciwia si£ 
temu projektowi, ponieważ wo- 

źnice w nowojorskich kompa- 
niach ekspresowych postanowili 
nie świętować ze sympatyi ze 

strajkierami chicagoskimi, a n&d- 
to donosi James Barry, agent 
woźniców w* usługach kompanij 
ekspresowych, że podróżując te- 

raz po Wschodzie, miał sposob- 
ność przekonać się, że tamtejsi 
unioniści nie rozumieją powo- 
dów, dla których woźnice w Chi- 

cago zostali zmuszeni do strajku. 
Głosowanie tajne całej unii wo- 

źniców stanowiłoby przeto wo- 

tum niezaufania- dla prezesa 
Shea. 

Adwokat pracodawców Levy 
Mayer oświadczył, że niema po- 
wodu jeździć po raz drugi do 

New Yorku, ponieważ tamtejsze 
kompanie ekspresowe są nieugię- 
te i nie chcą na krok ustąpić. Za 
ich przykładem idą tutejsi praco- j 
dawcy, którzy postanowili nie \ 
wdawać się w żadneukłady ze 

stfajkującymi woźnicami.- Jest 
wszakże nieprawdą/jąkąby: tutej- r 

si pracodawcy wymagali ażeby 
woźnice unijni pozbywali się 
swych unijnycl^ znaczków. 

Właściciele składów twardego 
drzewa, w liczbie 20, postanowili, 
począwszy od dziś, odstawiać to- 

war swoim odbiorcom przy po- 
mocy nieunionistów, o ile policya 
będzie zdolna otoczyć ich nale- 

żytą opieką.- 
Wczoraj porzuciło pracę 10 

woźniców, zatrudnionych w skła- 

dach drzewa firm John G. Bene- 
dict i Howes Bros. Odeszli nad- 
to od roboty ludzie w zakładach 

firmy Standard Sash and Door 

,Company. 
Wybitni praywódzcy strajku 

muszą stawić się przed "grand 
jury," która rozbiera ciekawą 
sprawę. Szynkarz Michael F. Cur- 

tis z pn. 3501 State st. opowiadał, 
że w jego lokalu zeszedł się 7 
maja Cornelius Shea z agentem 
woźniców Patrykiem Mc Mahoń. 

W ich poglądach nie było zgody. 
Mc Mahoń nie chciał swoich I,- 
200 ludzi odwołać od pracy i za- 

powiedział, że w radzie połączo- 
nych woźniców wystąpi z wnio- 

skiem, ażeby strajk odwołać. Na 

to odrzekł rozgniewany Shea, że 

z takim człowiekiem jak Mc Ma- 

hoń da sobie radę w przeciągu 
24 godzin. Rzeczywiście, naza- 

jutrz został Mc Mahoń napadnię- 
ty przed domem pn. 3547 i stra- 

sznie pobity, jak przypuszczać 
należy: z rozkazu Corneliusza 
Shea. 

Z drugiej strony pragną przy- 

sięgli "grand jury" rozpatrzeć za- 

rzuty, czynione pracodawcom, 
jakoby ci sprowadzali negrów i 

kazali im jeździć po ulicach jedy- 
nie w tym celu, ażeby drażnić 
ludność i wywoływać zaburze- 

nia. Przywódzcom strajkierów 
będzie sposobność udowod- 
nić prawdziwość tych zarzutów. 

.ZnaWca spraw tramwajowych. 

James Dalrymple, szkocki zna- 

wca spraw tramwajowych, wy- 
brał się wczoraj rano tramwajem 
na zwiedzenie miasta. W siadł do 

"kary" linii Cottage Grove ave., 

przesiadał się tu i tam, obejrzał 
rzezalnie i ulicami Ashland i Ar- 

cher ave. wrócił do śródmieścia. 

Odkrył "nowość", że na rogacn 
ulic miasta Chicago nie mógł do- 
szukać się ich nazw i że za swo- 

je pieniądze nie mógł niekiedy 
w tramwaju usiąść. Po południu 
przyglądał się paradzie, a później 
bawił się w różnych klubach. Do- 

wiedział się tam, że mayor mia- 

sta przeznacza w różnych dziel- 

nicach miasta po kilka ulic na 

takie miejsca, gdzie tolerowane 

będzie "zło konieczne." Reszta 

miasta oczyszczoną zostanie z 

jaskiń zepsucia. Co to wszystko 
ma wspólnego z kwestyą tram- 

wajów chicagoskich? 
Dzień wieńczenia grobów. 

Pogoda sprzyjała, więc wszy- 
stkie pociągi, koleje górne i tram- 

waje roiły się publicznością, po- 
dążającą w różnych kierunkach 
— na cmentarze. Weteranów wi- 

dziano wszędzie, zwłaszcza tam, 

gdzie się znajdują liczne groby 
ich poległych lub zmarłych na- 

turalną śmiercią towarzyszów. 
Na cmentarzach Oakwood, Mount 
01ive, Mount Hope, Kalwaryj- 
skim, Polsko Czeskim, Mount 
Greenwood, Mount 01ivet, 

Zmartwychwstania Pańskiego, 
Rosehill, Waldheim, Forest 

IIome, Concordia, Graceland i 

Narodęwo Czeskim wygłaszano 
mowy. Gubernator Deneen, sę- 
dzia Mc Ewen i reprezentant 
Smejkal przemawiali na cmenta- 

rzu bezwyznaniowym czeskim. 

Ogół Polaków podążał na cmen- 

tarz św. Wojciecha. 
Rozbójnictwo kwitnie. 

Rozboje, dzięki strajkowi i bra- 

kowi policyi, wyłącznie strajkiem 
zajętej, przybiera tak groźne roz- 

miary, że ludzie nie są pewni ży- 
cia i mienia ani na ulicy, ani' w 

tramwajach, ani w sklepach, ani i 

w mieszkaniach. Zuchwalstwo 
rabusiów dochodzi do najwyższe- 
go stopnia bezczelności. Kilka o- 

fiar rabunków przewieść musia- 
no do szpitalów. W obrabowaniu 
Pćtera Brown, powracającego z 

teatru, brała udział jakaś dziew- 
ka. Skradziono mu $196. Kupca 
K. Rolnika z pn. 160 W. Madison 
str. zbili zbóje do nieprzytomno- 
ści, a nie mogąc znaleźć pienię- 
dzy, ocucili goj ażeby wymusić 
na nim zeznanie, gdzie ukrył $18. 
W tramwaju linii 26 ul., napeł- 
nionym pasażerami, trzech dra- 

bów napadło na Jana Liskę z pn. 
939 W. 17 ul. i zabrało mu $525 
w oczach konduktora i publicz- 
ności. W składzie herbaty pn. 
870 W. North ave., rozbili łotrzy 

dynamitem kasę żelazną, lecz do- 

znali zawodu, gdyż ffie znaleźli 

w niej ani centa. O napadach na 

ulicach nawet nie wspominamy. 
Rabusie nietylko ograbiają prze- 
chodniów, lecz kaleczą i biją ich 

nawet wówczas, kiedy ci nie sta- 

wiają im oporu. 
o— 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— 21 letni Frank Tusanl gra lepiej 

smyczkiem na strunach skrzypiec, niż 

brzytwa na wlasnem gardle. Chciał 

sobie odebrać życie, lecz pokaleczył 
się tylko nieszkodliwie. 

— W przyszłych wyborach jesien- 
nych wypadnie nam głosować na 6 sę- 

dziów sądu wyższego i na 9 członków: 

komisy! kanałowej. Prawybory odtffc- 
dą się prawdopodobnie w końcu czer- 

wca. 

— Gubernator ogłosi w tych dniach 

listę osób, powołanych na różne urzę- 

dy stanowe. Ciekawi jesteśmy, ilu Po- 

laków dostanie "joby" z łaski "bossa" 

republikanów. 
— Stan zdrowia Graeme'a Stewart 

znacznie się poprawił. Lekarze mają 

nadzieję utrzymania go przy życiu. 

\ — W.. Kuryat z pn. 9G6 W. 21 ul. 

czyścił rewolwer, padł sti*zal i Ludwi- 

ka Kuryat, młoda dziewczyna, padła 
trupem na miejscu. 

— Pani J. Manning z pn. 206 S. 

Paulina str., została potrącona przez 

tramwaj i złamała dwa żebra. 

— Roznosiciel gazet, 9 letni Joseph 
Dugo wypadł z tramwaju i złamał no- 

gę. 
— Pawła Fryczek znaleziono w pi- 

wnicy domu pn. 628 Dickson str. bea 

życia. Umarł nagle na paraliż serca. 

Nadużywał podobno trunków. 

— Znaleziono zwłoki Hendersona 1 

panny Buetzen, którzy 14 maja utonę- 
li, wybrawszy się łodzią, na spacer. 

Dwaj towarzysze utopionych uratowa- 

li się, trzymając się łodzi tak długo, 
dopóki nich nie wydobyto z wody. 

— Andrzej Bejdochowski z pn. 453 

Desplaines str. pogniewał się na 

współlokatora i strzelił do niego kilka 

razy z rewolweru. Za każdym razem 

zrobił dziurę w powietrzu, pomimo to 

wsadzono go do "dziury" na stacyi 
policyjnej. 

— W Auditorium bawi 8 oficerów 

japońskich, którzy zwiedzili Anglię, a 

teraz pragną zapoznać się w Ameryce 
z taktyką wojenną ftitejszej mary- 

narki. 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Zeeland z Antwerpii, 

Mesaba z Londynu, Kalser Wilhelm 
der Grosse z Bremy. 

Antwerpia: Vaderland z N. T. 
Havre: La Gascogne z N. Y, 

Brema: Koeln z Galveston. 

Odeszły: 
New York: Armenlan do Lirerpoo- 

lu, Kronprinz Wilhelm do Bremjr, 
Carpathia do Liveirpoolu. 

Liverpool: Caronla do N. Y., Loke 

Cliamplain do Montrealu, Sylvania do 
Bostonu. 

Londyn: Hungarlan do Montrealu. 

o 

Wyścigi thiściochów. 

W1 Brukseli ma się odbyć ory- 
ginalny wyścig, bo każdy z jć£o 
uczestników powinien ważyć 
więcej, niż ioo kilogramów. Z 
Niemiec nadeszło najwięćej zgło- 
szeń. Brukselskie Pogotowie ra- 

tunkowe będzie czuwało nad cen- 

ńem zdrowiem ścigających się, 
dla których przygotowują wspa- 

niałą ucztę i nagrody pieniężne 
za poniesione trudy. Dziesięcio 
kilometrowy tor wyścigowy bę- 
dzie przestawiał w każdym razie 
widok zajmujący. -■ 
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