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NIEZLICZONE POGLOSK!: 
Zawezwanie reprezentacyi narodowej w Ro- 

sji wielce prawdopodobne. 
Zamach na króla Alfonsa w Paryżu. 

OTWARCIE WYSTAWY W PORTLAND, ORE. 

Zwycięztwo kompletne burmistrza Weavera w Filadelfii. 

TELEGRAMY. 
Paryż, 2 czerwca. — W szystkie 

gazety poranne dzisiaj podają po- 
głoski o śmierci cara. W rosyj- O 

skiej ambasadzie stanowczo o- 

świadczono, że pogłoska najzupeł- 
niej jest fałszywą. 

Petersburg, 2 czarwca. — W 

mieście obiegały dziś rano pogło- 
ski o śmierci cara, lub o ranieniu 

jego, albo o samobójstwie, albo 

wreszcie o jakimś zamachu. Opo- 
wiadano, że w Carskiem Siole 

dał się słyszeć jakiś strzał, czy 
też huk eksplozyi. Później jedna- 
kowoż rozpowszechniło się zapa- 

trywanie, że pogłoski były fał- 

szywe. 
Petersburg, 2 czerwca. — Spe- 

cyalna rada gabinetowa jeszcze 
nie rozstrzygnęła, czyli wojnę na- 

leży zakończyć. Natomiast wedle 
ostatnich wiadomości, car jest 
zdecydowany, położyć koniec na- 

prężeniu w kraju tym sposobem, 
iż manifestem do narodu .zwoła 

reprezentacyę narodową. Prezy- 
dent rady ministeryalnej Wittę 
bierze udział w naradach i sły- 
chać, że jest on za zawarciem po- 
koju i zwołaniem sejmu krajowe- 
go dla odwrócenia burzy. Partya 
wojenna jeszcze upiera się przy 
zdaniu, że wojnę dalej należy 
prowadzić, i rozumuje, iż chocia- 

żby Leniewicz nawet został po- 

bity, to sytuacya już niewiele się 
zmieni, podczas gdy zwycięztwo 
Leniewicza mogłoby zupełnie no- 

wy zwrot nadać położeniu. Ale 
z ministrów tylko ministrowie 

wojny i floty sprzeciwiają się u- 

kładom pokojowym. Rozstrzyg- 
niecie zależy oczywiście od cara 

samego, a ten, podobno wyraził 
się, że woli umrzeć, aniżeli pod- 
pisać haniebny pokój. Jest także 
mowa o postaraniu się o zawie- 

szenie broni, dopóki ziemski so- 

bór nie rozstrzygnie, co dalej czy- 
nić należy. 

Petersburg, 2 czerwca. — Pew- 

na gazeta tutejsza donosi, 2e 

przez całą noc trwała ożywiona 
wymiana depesz pomiędzy tutej- 
szą ambasadą francuzką a fran- 
cuskim departamentem spraw za- 

granicznych i że francuzki am- 

basador Bompard śpiesznie wy- 

jechał z Paryża do Petersburga, 
ażeby rozpocząć układy pokojo- 
we. 

Waszyngton, 2 czerwca. — Ro- 

syjski ambasador hr. Cassini od 

dwóch dni stara się usilnie roz- 

mówić się z prezydentem Roose- 

veltem, który jednak właśnie miał 

zatrudnienia inne pilne, nie da- 

jące się odłożyć. Hr. Cassini roz- 

mówił się z przyjacielem swym 

osobistym, ambasadorem niemie- 

ckim, baronem von Sternburg, 
który wczoraj wieczorem jadł o- 

biad w ambasadzie rosyjskiej, i 

wyraził nadzieję, że z prezyden- 
tem będzie mógł mówić w prze- 
ciągu 24 godzin. Podobno od tej 
konferencyi dużo zależy. 

Tokio, 2 czerwca. — Kontrad- 
mirał Voeikersam poległ dnia 27 

maja na okręcie wojennym Osla- 

blija. 
Ze Sasebo donosi depesza, że 

wiceadmirał Rożestwieński w 

rozmowie oświadczył, iż miał na- 

dzieję przepłynąć koło wysp Tsu 

pośród mgły, ale nagły wiatr po- 
łudniowo zachodni rozegnał mgłę 
i zdradził nieprzyjacielowi obec- 
ność jego floty. Rożestwieński 
ma ranę w gjowie i kilka, innych. 

lekkich ran; wbrew pogłoskom, 
jakoby był umierającym, nie gro- 
zi życiu jego niebezpieczeństwo. 

Japońskie straty w "bitwie w 

morzu japońskiem" (tak Togo u- 

rzędowo nazywa sławną tę bitwę) 
wynoszą 113 oficerów i szeregow- 
ców zabitych, a 424 ranionych. Z 

rewizyi listy strat okazuje się, że 

straty były mniejsze, aniżeli' 

przypuszczano. Najwięcej strat 

poniósł flagowy okręt Mikasa, 

gdyż 63 osób zostało zabitych lub 

ranionych. Togo został raniony 
na okręcie Adzuma. 

W czasie bitwy Rożestwieński 
nie mniej niż pięć razy zmieniał 

swój okręt flagowy. 
Japońskie ministeryum floty 

obecnie ogłasza, jakie straty po- 
niosła flota japońska od 15 maja 
do 12 grudnia 1904, gdyż teraz 

już nie ma potrzeby robić z tego 
tajemnicy. D. 15 maja zatonął o- 

kręt wojenny Yaszima: nadto 

zatonęły później w różnych bit- 

wach kontrtorpedowce Akasuti, 
kanonierka Oszima, kontrtorpe- 
dowiec Hadżatori, kanonierka 

Atago i krążownik Takasago. 
W bitwie zaś w morzu japoń- 

skiem, w nocy 27 maja br., zo- 

stały zatopione tylko torpedow- 
ce nr. 34, 35 i 69: straty lub u- 

szkodzenia poniesione przez in- 

ne statki były małe. 

Nagasaki, 2 czerwca. — Trzy 
tysiące ośmset jeńców rosyjskiefi 
zostało tu przywiezionych. Trzy 
uszkodzone okręty rosyjskie do- 

stały się na ląd u wybrzeży pro- 

wincyi Nagato. 
Berlin; 2 czerwca. — Wielki 

książę Włodzimierz nie przybę- 
dzie, jak zapowiadano, na wesel? 

cesarzewicza. Oznajmia o tem de- 

pesza z Petersburga, w której z 

ubolewaniem oznajmiają, że wiel- 

ki książę za.tiadto jest chorym, 
by mógł udać się do Berlina, a 

nadto życzy sobie brać udział w 

naradach rządu. Wielki książę 
Michał i w. księżna Pawłowna 

przywiozą podarunki cara do 

Berlina. 

Paryż, 2 czerwca. — Kiedy 

wczoraj o północy król Alfons hi- 

szpański z prezydentem Loube- 

tem w karecie jechał z wielkiej 
opery przez iluminowane ulice 

miasta, jakiś człowiek rzucił bom- 

bę na ich powóz. Bomba eksplo- 
dowała, uderzywszy o hełm je- 
dnego z kirasyerów za powozem 
jadących i kilkanaście osób zosta- 

ło lżej lub ciężej pokaleczonych. 
Król i prezydent pojechali dalej, 
zupełnie nieuszkodzeni jakoby 
cudem. Król nie położył się spać, 
dopóki go nie zapewniono, że 

nikt nie został zabity. Nazajutrz, 
t. j. wczoraj odbyły si? progra- 
mowo wszystkie wspaniałe uro- 

czystości urządzane na cześć kró- 

la, który bynajmniej nie okazy- 
wał trwogi lub rozdrażnienia. 

Sprawcy zamachu jeszcze nie 

aresztowano prawdopodobnie, 
chociaż aresztowano kilka osób 

•podejrzanych. Policya sądzi, że 

sprawcą był hiszpański anarchi- 
sta. Przed przybyciem króla do 

Paryża aresztowano kilkunastu 

anarchistów przybyłych z Hisz- 

panii, w skutek ostrzeżenia nade- 

szłego z Madrytu, ale zdaje się, 
że podówczas jeden umknął i ten 

moie wykonał zamach. 
Król i prezydent otrzymali ze 

wszech stron telegramy gratula- 
cyjne. Dotychczas na młodego 
króla Alfonsa już cztery; robiono 

zamachy. < 

Rzym, 2 czerwca — Wczoraj, 
w dniu Wniebowstąpienia Pań- 

skiego, otwarty został 'Kongre^ 
Eucharystyczny, a Papież odpra- 
wił Mszą św. w kościele św. Pio- 
tra. Było około 50,000 ludzi na 

nabożeństwie. Z amerykańskich 
dygnitarzy, którzy w procesyi po- 
przedzającej Papieża wzięli u- 

dział, byli obecnymi: Arcybiskup 
Patrick J. Ryan z Filadelfii, i Bi- 

skupi: Janssen z Belleville, 111., 
Garvey z Altoona, Pa., Scannell 
z Omaha, Neb. i Garrigan z Siou.x 

City, la. 
Waszyngton, 2 czerwca. — W 

obecności członków gabinetu 1 re- 

prezentantów ciała dyplomatycz- 
nego, prezydent Roosevelt wczo- 

raj o godz. 4:22 w Białym Domu 

pocisnął guzik bateryi elektrycz- 
nej i tym sposobem otworzył wy- 

stawę Lewis and Clark w Port- 

land, Ore., a z bateryi na połud- 
niowej stronie Białego Domu o- 

zwały się salwy z 21 wystrzałów. 
Prezydent wygłosił mowę, a po 
otwarciu wystawy, odbyła się 
krótka recepcya. 

Równocześnie oclDyiy się cere- 
monie otwarcia wystawy w Port- 

land, Oregon, w obec wiceprezy- 
denta Stanów Zjednoczonycn, 
Fairbanksa, członków kongresu, 
kilku gubernatorów itp. Odbył się 
wspaniały pochód, a pomiędzy 
mówcami, głównymi byli prezy- 
dent wystawy Meyers i wicepre- 
zydent St. Zjedn. Fairbanks. Od- 

czytano telegram od prezydenta 
Roosevelta. 

Filadelfia, 2 czerwca.—Wczoraj 
wieczorem, w obu izbach rady 

miejskiej jednogłośnie cofnięto u- 

stawę nadającą "United Gas Im- 

provement Co." przywilej-na dal- 

szych lat 25 i równie jednogłośnie 
zatwierdzono zamianowanie Col. 

Sheldoma Pottera dyrektorem 
bezpieczeństwa publicznego, a 

A. L. Ackera dyrektorem robót 

publicznych. Burmistrz Weaver 

ze swoim adwokatem znajdował 
się w czasie głosowania w izbic 

obok sali posiedzeń wyższej izby. 
Sale posiedzeń były przepełnione; 
manifestacyj jednakowoż nie by- 
ło. Oprócz tego prezes komitetu 

finansowego wniósł rezolucyę, by 
w przyszłym roku stopa podatko- 
wa wynosiła jak dotychczas po 

$1.50 od $100. Stało się to rów- 

nież wedle życzenia burmistrza 

Weavera, podczas gdy organiza- 
cya republikańska wyraziła zda- 

nie, że podatek należy podwyż- 
szyć. Zwycięztwro burmistrza by- 
ło przeto dotychczas kompletne. 

New York, 2 czerwca. — Tu- 

tejsi woźnice, z których 38,000 
należy do unii, postanowili nie 

zarządzać strajku z sympatyi dla 

strajkujących ich kolegów w Chi- 
cago, ale zamierzają posyłać im 

wsparcie po $1900 dziennie. W 

tym celu każdy z nich składa 5 
centów dziennie. Dotychczas 
posyłano $1000 dziennie. 

Cettinje (Czarnogóra), 2 czer- 

wca. — Wczoraj rano w całej 
Czarnogórze dało się 'dostrzedz 

trzęsienie ziemi, a w niektórych 
miejscowościach zrządziło znacz- 

ne szkody. Kilka domów zostało 

zburzonych, jeden człowiek za- 

bity, kilka pokaleczonych. Góra 
Bielcasca po raz pierwszy okazu- 

je cechy wulkaniczne. Wielką 
szkodę zrządziło trzęsienie ziemi 
w Skutari, w Albanii, gdzie 500 
domów się zawaliło, a 200 osób 
zostało zabitych lub ranionych. 

New York, 2 czerwca. — Wal- 
ter Damrosch, dyrygent orkiestry 
symfonicznej nowojorskiej, za- 

kończył swój zatarg z "Mutual 
Musical Protective Union" tym- 
czasowo w ten sposóh że zapła- 
cił $1000 kary, ale z protestem. 
Sprowadził on był bowiem pię- 
ciu muzyków, Francuzów któ- 

rych poznał w czasie podróży 
swej w Europie, nie przekonaw- 
szy się przedtem za pomocą a- 

nonsów, czyli nie otrzyma odpo- 
wiednich sił pomiędzyĄtriteftfcami 
tutejszymi. Przybysze chcieli za- 

pisać się do unii, ale 

jęto. 
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Różne notatki telegraficzne. 
— W odpowiedzi na powinszowania 

i słowa uznania ze strony japońskiego 
ministeryura spraw zagranicznych, 
Togo oświadczył telegraficznie, że nie 

od. i jego flota tyle, ile cnoty cesarza 

japońskiego i duchy Jego przodków 
odniosły zwycięswo. 

j— Niewiadomo dotychczas nape- 

wno, czyli władywostocki okręt wojen- 
ny Gromboj zatoną! z załogą. 800 lu- 

dzi. Zaprzeczają, temu stanowczo z Pe- 

tersburga. Co do Skrydłowa, to bawi 

on w Petersburgu, a zatem, nieprawdy 
jefet, by utonął. 

j— Arcybiskup Białogrodu, prymas 
Serbski, Mgr. Innocent, umarł wczo- 

f— W Łodzi nie ustają rozruchy i fa- 
brykanci prosili rząd o ogłoszenie sta- 
nu wojennego. 

— Powieściopisarz niemiecki Bald- 
win Moellhausen, który odbywał dłuż- 
sze podróże do Ameryki i dużo powie- 
ści napisał na tle stosunków amery- 

kańskich, umarł w 81 roku żvcia w 

Berlinie. 
— Z Tilsit, Memel i Gumbinnen, 

przeszło 500 Rosyan szupasem wysła- 
no za granicę. Powód niewiadomy. 

— Ojciec święty przesłał na ręce 
kardynała Koppa w podarunku dla 
cesarzewicza niemieckiego i jego na- 

rzeczonej wspaniały obraz mozaikowy 
przedstawiający Przemienienie Pań- 
skie. Również wysłał list do cesarza 

Wilhelma. 
— W Kamerunie wybuchło znowu 

powstanie krajowców; w Kam został 
; kupiec Hermann zamordowany. 

— W Santiago de Chili został o- 

twarty kongres pośród zwykłych cere- 

monij. Prezydent Riesco przemówił o 

stosunkach i potrzebach kraju. 
— Patent Johna Paula Jonesa jako 

kapitana floty w Filadelfii, podpisany 
przez" prezydenta kongresu Johna 

Hancocka, a wystawiony 10 paździer- 
nika 1779, znajduje się podobno w po- 

siadaniu itewnej damy we Filadelfii, 
a departament państwa będzie się sta- 
rał go nabyć. 

— Związek reńsko westfalski pra- 
codawców wymówił miejsca wszyst- 
kim zorgahizowanym robotnikom bu- 
downiczym od d. 12 czerwca b. r. Do- 

tyczy to 20,000 robotników. 
_ 

— W Naialic w Czechach areszto- 
wano Alfreda Heufleina, zarządcę ko- 

palń węgli "Triumph" za sprzeniewie- 
rzenie 200,000 koron. 
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Kronika Miejscowa. 
TAJEMNICE ZAKULISOWE. 

Strajkierzy kompromitują praco- 
dawców. 

Pragną jednak -z nimi zgody. 
Ciekawe historye opowiadają 

przywódzcy strajkierów przed 
wielką ławą przysięgłych. Prezes 

amerykańskiej unii woźniców, 
Cornelius Shea i przywódca chi- 

cagoskich woźniców Albert 

Young twierdzili, że jeszcze 
przed rokiem otrzymali od firmy 
Montgomery $io,ooo, ażeby za- 

rządzić strajk woźniców u kom- 

panii ekspresowej Sears, Roebuck 
i Spółka. Young twierdził nadto, 
że teraz, przedwczoraj, ofiarowa- 
no mu $25,000, ażeby tylko 
strajk woźniców odwołał. Opo- 
wiadali panowie Shea i Young 
nadto, że mogli zarabiać bajecz- 
ne sumy, zarządzając strajk we 

"Fairze", w zakładach kompanii 
Chicago City Railway i w wiel- 
kich gmachach biznesowych. 

Oskarżenia panów Shea i 

Youoig wywołały w stowarzysze- 
niu pracodawców równie żywe 
dyskusye, jak między strajkiera- 
mi, którzy mają sposobność prze- 
konać się, że ich dobrobyt lub nę- 
dza zależą zwykle od dobrej lub 

złej woli ich przywódców. Ogro- 
mną sensacyę wzbudził fakt, że 

ani Shea ani Young nie stawili 
się wczoraj na posiedzenie 
"Teamsters Joint Council." Ko- 

mitet wykonawczy woźniców wy- 
brał komisyę, która zamiast trak- 

tować ze stowarzyszeniem praco- 
dawców, odwiedza pojedyńczc 
firmy i przyrzeka odwołanie straj- 
ku, jeżeli tylko właściciele firm 

ugodzą się nie zmuszać unioni- 
stów do odstawiania towarów 
kompaniom ekspresowym, które' 
— jak wiadomo — z unią woźni- 
ców nie chcą mieć nic wspónego. 
Komisarze unii woźniców otrzy- 

mują odpowiedź, że wszystkie 

firmy pojedyncze tak uczynią, jak 
postanowi stowarzyszenie praco- 
dawców. 

UROCZYSTOŚĆ U STÓP PO- 

MNIKA TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI. 

Dzień flagi amerykańskiej. 
Istniejące w Chicago Towarzy- 

stwo Flagi Amerykańskiej po- 
stanowiło w tym roku obchodzić 
bardzo uroczyście 128 letnią ro- 

cznicę ukazania się Amerykań- 
skiego sztandaru, w dniu 14 czer- 

wca. Komitet Towarzystwa wzy- 
wa mieszkańców, ażeby dekoro- 
wali domy i sklepy, mayor mia- 
sta zarządzi święto narodowe, 
składy, banki, fabryki i urzędy 
będą zamknięte, urządzoną zosta- 

nie wielka parada, a główna uro- 

czystość odbędzie się u stóp po- 
mnika Tadeusza Kościuszki, bo- 

hatera dwóch światów, Polaka, 
który walczył w obronie sztanda- 
ru tutejszej wolności. Przed po- 
mnikiem Kościuszki wypowie- 
dziane będą główne mowy. Jed- 
nym z mówców będzie minister 

marynarki, który wygłosi odczyt 
o Jonesie, pierwszym admirale, 
który pierwszą flagę amerykań- 
ską wywiesił na maszcie pierw- 
szego amerykańskiego okrętu. 
Polakom nadarza się sposobność 
odegrania pierwszorzędnej roli w 

tej międzynarodowej, amerykań- 
skiej uroczystości. Mamy liczne 

Towarzystwa rycerskie o barw- 

nych mundurach, ze sztandarami 
tak bogatemi, jakich nie posiada 
żadna narodowość. Całe rycer- 
stwo, tak kościelne, jak narodowe 

winno stanąć do apelu, wziąść u- 

dział w pochodzie i znaleźć się w 

parku, u stóp pomnika naszego 
rodaka, któremu w dniu 14 czer- 

wca cześć odda całe Chicago, zda- 

jące sobie sprawę, czem był Ko- 

ściuszko w walce o niepodle- 
głość, w walce o honor gwiaździ- 
stego sztandaru. 

Oszczędny Patterson. 

Nadkomisarz budowlany Pat- 

terson postanowił oszczędzać fun- 

dusze miejskie, którym grozi wy- 

czerpanie z powodu kosztów, rtti 

jakie naraża miasto strajk wo- 

źniców. Pan Patterson zamierza 

znieść urzędy inspektorów hy- 
drantów i wypowiedział miejsc; 
J. S. Krajeckiemu i jego trzem 

towarzyszom. Każdy inspektor 
hydrantów pobierał po 3 dolary 
dziennie. Patterson zamierza nad- 
to w każdym domu urządzić na 

koszt miasta wodometry, ażeby 
w każdym domu płacono podatki 
stosownie do tego, ile tam wody 
zużywa się. Obecnie najwięcej 
za wodę płacą właściciele małych 
domów, gdzie najmniej wody zu- 

żywa się. 

Drogi trunek. 

Policyant David Mc Enery z 

28 precynktu nie zważał na a* 

larm, który go uwiadomiał o na- 

padzie rabusiów, był bowiem tak 

pijany, że zaledwie był w stanie 

utrzymać się na nogach. Przy- 
znał się przed trybunałem poli- 
cyjnym, że przepłukał gardło 
dwoma kieliszkami "twardego." 
Trybunał skazał stróża porządku 
publicznego na utratę 10 dniowej 
pensyi. Nie każdemu zdarza się 
zapłacić za dwa kieliszki sznapsa 
około 30 dolarów. 

Krytyka stosunków w radzie 
szkolnej. 

Rada -szkolna postanowiła 
przeznaczyć $45,000 na utrzyma- 
nie trzech małych szkół dla dzie- 
ci okaleczałych. Ta uchwała nie. 

podoba się komitetowi rady miej- 
skiej, a alderman Dailey zarzu- 

cał radzie szkolnej lekceważenie 
obowiązków. Powiedział, że pre- 
zes rady szkolnej Plamondon nie 

zwiedzał nigdy szkółek dla dzit- 

ci okaleczałych, a zamiast stawić 

się osobiście przed komisyą rady 
miejskiej, przysłał dwóch radz- 

ców, którzy ją okłamują. W szko- 

le Fallon znajdują się okaleczałe 

dzieci w piwnicy, obok kuchni, a 

ze szkoły Tilden nie ujdzie żad- 

ne okaleczałe dziecko z życiem n* 

wypadek pożaru. Na utrzymanie 
takich pułapek na dzieci prze» 
znacza rada szkolna $45,000. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Pierwsze tramwaje miejskie za- 

czną kursować po ulicach, na których 
przedtem utrzymywała komunlkacyę 
Chicago Passenger Railway Co. 

— Na stacyach kolei górnych mają 
być wywieszone nazwy stacyj, które 

"wieczorami będą, oświetlone. 
— Istnieje projekt, ażeby koleje 

górne przewoziły lekkie frachty z jed- 
nej dzielnicy miasta na drugą. 

— Chicago City Railway Co. jest 
winna miastu $30,000. 

— W tramwaju linii Milwaukee ave. 

uległa paraliżowi serca Christina Hen.- 

ning z pn. 99 Moffat str. 
— Charles Mager z pn. 2433 Wa- 

bash ave. zostanie gwałtem dostawio- 
ny do sądu okręgowego, ażeby zdać 
świadectwo w sprawie F. W. Solona, 
oskarżonego o branie łapówek. 

— Wczoraj nie odbyło się posiedze- 
nie rady miejskiej, ponieważ zachodzi- 
ła obawa, że uchwały zapadłe na tem 

posiedzeniu będą nieprawne. 
— Mayor miasta Dunne udaje się 

dziś wieczorem, w towarzystwie wy- 

bitnych demokratów do Cleveland, O., 
na zaproszenie tamtejszego burmi- 
strza p. Toma Johnson. 

— W styczniu byłt> napadów na o- 

soby 84, w lutym 94, w marcu 123, vr 

kwietniu 180, a w maju 349. Skutkiem 

strajku wzrosła liczba napadów w o- 

statnim miesiącu tak niepomiernie. 
Skutkiem napadów majowych utraci- 
ło życie 21 osób. 

— Skutkiem strajku zmniejszy się 
znacznie tegoroczna suma podatków 
od majątku ruchomego w powiecie 
Cook. 

— Młody Włoch Joseph Bogo został 

przekazany sądowi kryminalnemu, 
ponieważ dobył noża na F. A. Leh- 

wick, kiedy ten go obraził. 
— 18 letni klerk w składzie Mar- 

shall Field and Co. został aresztowa- 

ny pod zarzutem sprzeniewierzenia 
własności pracodawców. 

— Czyściciel okien James Rafferty 
żąda od właścicieli hotelu Chicago 
Beach $50,000 odszkodowania, ponie- 
waż wypadł z okna I uszkodził sobie 

mlecz pacierzowy. 
— Właściciel domu Melville Jonea 

upominał lokatorkę, ażeby nie zakłó- 

cała spokoju sąsiadom. Energiczna pa- 

ni Richardson strzeliła do Jonesa z 

rewolweru i wpakowała mu kulę w 

ucho. Przekazano ją sądowi kryminal- 
nemu. 

— Wincenty Budzik z pn. 1025 

Hoyne ave. wypadł z tramwaju linłl 

Milwaueke ave., blisko Clearer str. i 

pokaleczył się boleśnie. 
— Rabusie rozbili szafę żelazną w 

aptece F. .W Thomasa, róg Jackson 
boul. I Western ave. Zabrali $400. 
Sprawili się tak cicho, że nikt z lo- 

katorów nie zauważył eksplozyi. 
o 

Przypadkowe spotkanie. 
Wszędzie spotkać się można 

przypadkowo, ale królom spotka- 
nie takie zdarzy się może chyba 
tylko w Paryżu. Wiadomo, że 

królowie Anglii i Belgii lubią Pa- 

ryż i pobyt incognito w murach' 

nowoczesnego Babionu nad Sek* 

waną. 
Niedawno temu król Edward, 

| przejeżdżając przez stolicę Fran- 

cyi, nie mógł odmówić sobie przy* 

jemności jednego z teatrów na 

bulwarze Kapucyńskim. Zaopa- 
trzony w bilet do loży, jak zwy* 

kły śmiertelnik, król ze swym 

adjutantem, ubrany po cywilne- 
mu, pojawił się w teatrze w pół 
godziny po rozpoczęciu widowi- 
ska. Rozglądając się po sali, ze 

zdziwieniem spostrzegł, że w 

; pierwszem rzędzie krzeseł siedzi 

| król belgijski. Monarchowie po- 
witali się uprzejmem skinieniem 

głowy. Po upływie pół godziny 
król Edward) opuścił teatrzyk, 
król Leopold zaśl pozostał do 

końca widowiska. 
o 

— W Paryżu nnarł hr. Andrzej 
Mniszech. Z pochodzenia był to Po- 

lak, ale osiadły na obczyźnie 1 ożenio- 

ny z francuzką, z domu Legatinerie. 
Zmarły oddawał się malarstwu. będąc 
przytem znawcą i zbieraczem dzieł 

sztuki. Pomiędzy Innemi posiadał bo- 

gaty zbiór mistrzów holenderskich. 
— Jak donosi "Katolik", kopalni* 

"Szlązk" w Chropaczowie straciła ra- 

zem 400 robotników polskich z Gali- 

cyi, których musiała wydalić na roz- 

kaz prezesa rejencyi. Obecnie brak 

rąk do pracy. Zarząd kopalni wysłał 
trzech urzędników, którzy mają po- 

starać się o ludzi .do pracy *r kopalni 


