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NEBOetTOW POTĘfllY. 
Japończycy grożą zajęciem Sachalinu. ) 

Prezydent RooseveIt w roli pośrednika. I 

GABINET WĘGIERSKI PODOBNO UTWORZONY. 

Dalsze energiczne czyny burmistrza filadelfijskiego. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 3 czerwca, 1135 ra- 

no. — W admiralicyi panuje wiel- 

kie rozgoryczenie na Nebogato- 
wa. Nazywają go "tchórzem" i 

"zdrajcą," a wielu wyraża zapa- 

trywanie, że powinien być roz- 

strzelanym. 
Londyn, 3 czerwca. — Depe- 

sze z Szanghai donoszą, że Ja- 
pończycy przygotowują ekspedy- 
cyę do wyspy Sachalina i że za- 

grozili wysłaniem floty do Szang- 
hai, by zmusić tamtejsze władze 
do zachowania neutralności w o- 

bec okrętów rosyjskich tam się 
znajdujących. Słychać, że tutej- 
szy konsul rosyjski przystał na^ 
internowanie okrętów. 

Waszyngton, 3 czerwca. —Pre- 

zydent Roosevelt uczynił krok 

stanowczy celem doprowadzenia 
do zawarcia pokoju pomiędzy 
Rosyą a Japonią. Zależy teraz od 

Rosyi, czyli się skłoni <io rozpo- 

częcia rokowań, czy też dalej ze- 

chce prowadzić wojnę w Mandżu- 

ryi. Hr. Cassini, ambasador ro- 

syjski, wczoraj popołudniu był 
u prezydenta, zaproszony na pe- 

wną godzinę i spędził pół godziny; 
na rozmowie z prezydentem w te- 

goż prywatnych salonach w Bia- 

łym Domu. Wprawdzie nie oznaj- 
miono o szczegółach rozmowy, a- 

le podobno rzeczą Jest pewną, że 

prezydent starał się przekonać 
Cassiniego, iż jako przyjaciel Ko- 

syi, pragnie, ażeby Rosya starała 
się o zawarcie pokoju. Prezydent 
wykazywał przedewszystkiem o- 

kropności wojny, na które świat 

patrzy z przerażeniem, przypo- 
minał, że car zwołał konferencyę 
w Hadze, dowodził, że Rosya do- 

stateczne złożyła dowody (?!) 
dzielności i odwagi i że dalsze 

prowadzenie wojny byłoby tylko 
bezużytecznem poświęcaniem ży- 
cia tysięcy ludzi obu krajów. O- 
fiarował też swoje usługi, gdyby 
okazały się potrzebne. Hr. Cassi- 
ni wyrażał swoje zapatrywania 
(jakie wczoraj podaliśmy w na- 

szych "uwagach," — przyp. "Dz. 
Ch."), ale przyrzekł przedłożyć 
swemu rządowi zapatrywania 
prezydenta. 

Tokio, 3 czerwca. — Zapatry- 
wanie ze stanowiska rosyjskiego 
na zwycięztwo Japocńzyków w 

Morzu Japońskiem wyraził kapi- 
tan okrętu "Dmitryj Donskoj" w. 

taki sposób: "Jestem przekona- 
ny, że żadna flota na świecie nie 
równa się japońskiej. Ochotniczy 
oficerzy i szeregowcy mają krew 
tak zimną i tak są dzielnymi, że 

raczej podobnymi są do demo- 

nów, niż do istot ludzkich... Ofice- 

rzy ich są spokojni, a przytem są 
znakomitymi strategikami. Cała 

ich akcya na morzu jest niewzru- 

szoną jak skała. Zrobiliśmy błąd 
wielki, iż próbowaliśmy przefor- 
sować drogę przez cieśninę Tsu- 

szima. Teraz nad tem płaczę.." 
Tokio, 3 czerwca. — Główny- 

mi powodami porażki Rożest- 

wieńskiego były wedle zapatry- 
wania japońskich marynarzy: 

1) Niedostateczna służba reko- 
nesansowa i nadzwyczaj powol- 
na, przestarzała służba wywiado- 
wcza. 

2) Pojedyncze statki floty ro- 

syjskiej źle były ugrupowane, z 

czego się okazuje, że Rożestwień- 
fiki nie spodziewał się napotkać 
Togę przy Tsuszima.' 

3) Wiatr, rodzaj pogody i słoń- 
ce niepomyślne były dla Rosyan, 

Togo miał słońce poza sobą, a 

strzelał w kierunku wiatru. 

4) Rosyanie nie dość oszczęd- 
nie obchodzili się z amunicyą, 
tak, że wkrótec zabrakło' im tej- 
że. Zdaje się, że z tego to powo- 
du Nebogatow w końcu musiał 
się poddać. 

5) Celność w strzelaniu i w o- 

góle wyćwiczenie u rosyjskiego 
wojska, pozostawiały wiele do ży- 
czenia. 

Tokio, 3 czerwca. — W odpo- 
wiedzi na tysiące propozycyj i 

zapytań nadchodzących, departa- 
ment floty postanowił wybudo- 
wać nadzwyczajnie wielką latar- 

nię' morską na wyspie Okimo na 

pamiątkę wielkiego zwycięztwa 
admirała Togo nad flotą rosyjską 
w Morzu Japońskiem. Wedle pla- 
nu, światło tej latarni ma być wi- 
dzialne w promieniu 80 mil, a za- 

tem pokrywać całą scenę bitwy. 
Plan ten wybrano z pomiędzy 
wielu innyc!* dlatego, że pomnik 
taki znajdować się będzie w pobli- 
żu miejsca bitwy, będzie widzial- 
ny ustawicznie dla oficerów i 

wojska floty, a zarazem wielce 

będzie pożytecznym dla żeglugi. 
Gdyby znowu kiedy prowadzono 
wojnę, to możnaby uniknąć ta- 

kich nieszczęśliwych wypadków, 
jakie spotkały parowce Hitaczi i 

Sado. Koszta budowy pomnika 
pokryłyby składki publiczne, któ- 
re natychmiast zaczną się zbie- 

rać. 
^i\.ozne ur^yu&ic 

pizody, o ktprych donoszą tele- 

gramy, podajemy krótko w na- 

szych 'Uwagach." — Przyp. 
Red. "Dz. Ch.") 

Tokio, 3 czerwca. — Admirał 

Togo donosi, że krążowniki wy- 
słane na północ i na południe ce- 

lem ścigania statków rosyjskich, 
powróciły, nie ujrzawszy okrę- 
tów nieprzyjacielskich. Potwier- 
dza się wiadomość, że rosyjski 
krążownik Zemczuk w czasie bi- 

twy zatonął. 
Petersburg, 3 czerwca. — Aże- 

by uśmierzyć rozdrażnienie ty- 
sięcy rodzin rosyjskich, rząd ro- 

syjski prosił Francyę, by przez 
francuzkiego posła w Tokio sta- 

rała się otrzymać o ile możności 

dokładną listę oficerów i szerego- 
wców poległych i uratowanych w 

czasie ostatniej bitwy morskiej. 
Los setek zapewne nigdy nie bę- 
dzie wiadomy. 

Gen. Leniewicz* w depeszy z 

31 maja do cara Mikołaja dono- 

si: "D. 29 maja Japończycy roz- 

poczęli pochód i'zaatakowali na- 

sze wojsko w dolinie rzeki Tsu, 
około 3 mile za wąwozem Fen- 

szu, który pozostał w naszem rę- 
ku." 

Rosyjska prasa nie ustaje do- 

magać się zwołania reprczenta- 
cyi narodowej, by ta rozstrzygnę- 
ła, czyli ma się dalej prowadzić 
wojnę, czy też zawrzeć pokój, 
i do ogólnego chóru przyłącza się 
nawet reakcyjny "Świet." 

Zapewniają, że car zwoła ziem- 

ski sobór do Moskwy. 
Brighton (Anglia), 3 czerwca. 

— Bez wieści znikł od dłuższego 
czasu bogaty młody Amerykanin 
nazwiskiem Mulford Martin. Ma- | 
tka jego w marcu wyjechała z 

nim do Europy, ażeby czuwać 
nad jego kształceniem. Zwiedzi- 
wszy Francyę, Anglię i Irlandyę, 
przybyli obydwoje 28 kwietnia 
do Brighton i zamieszkali tam w 

pewnym hotelu. Młody Martin 

poznawszy się z pewną chórzy- 
atką teatralną, wieczorem prze- ] 

chadzał się z nią nad przystanią. 
Dziewczyna opuściła go na chwi- 
lę, a on czekał na nią. Kiedy wró- 
ciła, jego już nie było. Od tego 
czasu niewiadomo, co z nim się 
stało. Matka jego zwróciła się do 

pewnego "medium"; powiedzia- 
no jej, że młody człowiek, mając 
związane ręce i nogi, znajduje się 

w pewnym oznaczonym <lomu. 

Zrobiono tam .poszukiwania, ale 

żadnego śladu nie znaleziono. 

Zdaje się, że Martin nie żyje. 
Wiedeń, 3 czerwca. — "Neue 

Freie Presse" donosi, że genera- 
łowi Fejervary udało się prze- 
cież utworzyć gabinet węgierski 
i że nazwiska członków tego ga- 
binetu zostaną ogłoszone w po- 

czątkach przyszłego tygodnia. 
^ 

Donoszą tutaj, że krwawa bit- 
wa pomiędzy serbskimi a bułgar- 
skimi oddziałami została stoczo- 

ną pod Kiczewo w Macedonii. 

Poległo 20 Bułgarów i 12 Serbów, 
i obie strony miały licznych ran- 

nych. Serbowie wzięli w niewolę 
pewnego przywódzcę bułgarskie- 
go, który podobno jest kapitanem 
armii bułgarskiej. 

Konstantynopol, 3 czerwca. —■ 

Rząd serbski uwiadomił Turcyę, 
że odwoła swego posła 2 Kon- 

stantynopola, jeżeli do 12 czerw- 

ca nie otrzyma zadosyćuczynie- 
nia za nieprawne postąpienie w 

serbskim konsulacie w Monasty- 
rze. Urzędnicy policyjni zarzą- 

dzili rewizyę u owego konsula, a 

rząd serbski domaga się teraz 

przeproszenia i złożenia z urzędu 
szefa policyi w Monastyrze. 

Madryt, 3 czerwca. — Wczoraj 
wieczorem o. godz. 6 eksplodowa- 
ła bomba w pałacu gen. guberna- 
tora, w skutek czego znaczna 

szkoda została zrządzoną. 10 o- 

sób zostało aresztowanych. 
Wieczorem odbyła się rada ga- 

binetowa, na której była mowa o 

odkryciu spisku anarchistyczne- 
go w Barcelonie. 

Filadelfia, -3 czerwca. — Bur- 
mistrz Weaver wczoraj zaządał 
rezygnacyi od Williama H. Ba- 

lcera, asystenta dyrektora robót 

publicznych, który jest członkiem 

"organizacyi", a pobierał pens\ę 
$4,000. Niewątpliwie inne osoby 
jeszcze zostaną złożone z -urzędu. 
Następcą Bakera został zamiano- 

wany były pocztmistrz Thomas 
L. Hicks. Złożony z urzędu zo- 

stał także Alexander Colville, a- 

systent dyrektora bezpieczeństwa 
publicznego. I 

Bedford, I1L, 3 czerwca. — Kil- 
ku robotników, którzy z pewnego 
wagonu frachtowego zsypywali 
piasek, znalazło pakiet papierów- 
wartościowych na $300,000. Pa- 

piery te należą do banku w Wil- 

mington, 111., który d. 9 maja zo- 

stał obrabowany. Rabusie wów- 
czas zabrali te papiery i $2500 go- 
tówką. Papiery zwrócono banko- 
wi. 

Waszyngton, 3 czerwca. — 

Wkrótce już znowu nastąpi zmia- 
na w gabinecie prezydenta Roo- 

sevelta, gdyż do departamentu 
sprawiedliwości przejdzie p. Bo- 

naparte, świeżo zamianowany 
sekretarzem floty na miejsce Mor- 
tona. Dotychczasowy prokurator 
generalny, Moody, pragnie ko- 

niecznie zrezygnować, aby się po- 

święcić swej praktyce adwokac- 
kiej, ale na prośby prezydenta 

| pozostanie na stanowisku, dopóki 
nie zakończą się procesa właści- 
cieli rzezalń. 

New Orleans, 3 czerwca. —Te- 

lefonicznie donoszą, że parostatek 
H. M. Carter uderzył o most ko- 

lei Louisiana u ujścia Red River 
około północy i zatonął z wszy- 

! stkimi ludźmi, którzy się na nim 

znajdowali. Włącznie załogi uto- 

nęło 20 osób, a między niemi ka- 

pitan H. M. Carter. Nieszczęście 
wydarzyło się około milę poni- 
żej Alexandryi. 

Tokio, 3 czerwca. — Groźne 
trzęsienia ziemi nawiedziły środ- 

kową Japonię na przestrzeni od 

prowincyi Hiroszima aż do cie- 

śniny Szimonoseki. Jak wielkie- 
mi są szkody zrządzone, i ile hi-' 

dzi straciło życie, niewiadomo, 
ale zachodzi obawa, że straty o- 

każą się bardzo wielkie. 
-—-o — 

Różne notatki telegraficzne. 
— Z Manili donoszą, że jakieś dwa, 

a potem trzy okręty wojenne widzia- 
no powoli zbliżające się ku zatoce 

Lingajan na wyspie Luzon (75 mil na 

północ od zatoki Manili) 
— W Berlinie rozpoczynają, się u- 

roczystoścl Weselne cesarzewicza i 

przybywa mnóstwo reprezentantów 
panujących, domów. 

— Suknia ślubna Cecylii, narzeczo- 

nej cesarzewicza niemieckiego, w Pa- 

ryżu została wykonaną i kosztuje 50,- 
000 franków. 

— W Stuttgardzie w izbie posłów 
odrzucono niezmierną większością 
głosów wniosek, by zezwolono na za- 

prowadzenie szkół ludowych bezwy- 
znaniowych. (Stuttgart jest stolicą 
Wirtembergii, jednego z nielicznych 
katolickich krajów niemieckich). 

— Senior pruskich oficerów, gen. 
por. Emil von Tresckow w Quedlin- 
burgu, który 21 maja b. r. skończył 
95 lat życia, — obchodził wczoraj 80 

rocznicę wstąpienia swego do wojska. 
— W Dreźnie strajkuje 10,000 robo- 

tnic w fabrykach papierosów z powo- 
du wykluczenia od pracy części zor- 

ganizowanych robotników. 
— W Mannheim zastrzelił się pro- 

kurysta "Braeuhaus'u" w Wuerzbur- 

gu, Ludwig Schmityi, w chwili, gdy 
go miano aresztować za defraudacye. 

— W Budapeszcie klub narodowy 
stawia pomnik Waszyngtona za to, 
że w Cleveland, O., postawiono po- 
mnik Kossutha. 

— Ze Skutari w Albanii jeszcze 
ciągle nadchodzą .wiadomości hiobo- 
we o szkodach zrządzonych przez 
trzęsienie ziemi. Najmniej 100 osób 
zostało zabitych, 250 pokaleczonych, 
miasto zburzone. Mieszkańcy obozują 
pod gołem niebem, a konsulowie w 

namiotach. 
— W Paryżu wielkie znowu panuje 

rozdrażnienie przeciw Niemcom, z po- 
wodu, że sułtan z Marokko odrzucił 
francuzkie projekta reform, dopóki 
ich nie zatwierdzi międzynarodowa 
konferencya, Jak to radzą Niemcy. 

— Ambasador francuzki w Peters- 

burgu Bomparcł; który, za urlopem 
bawi w Paryżu, nie wyjechał do Pe- 

tersburga. Wiadomość odnośna była 
fałszywą. 

— Sekretarz stanu Hay wyjechał z 

Paryża do Londynu. 
— Kiedy wczoraj król Alfons w 

Paryżu wyjeżdżał z "Theatre Fran- 

cais", 6 koni jego eskorty spłoszyło 
się 1 zrzuciło jeźdźców. Ale nieszczę- 
ścia znaczniejszego nie było. 

— W Pittsburgu spalił się teatr 
Fifth ave. i mocno uszkodzony został 

sąsiedni teatr Grand Opera House. 
Pożar zrządził szkodę na $150,000. 

— Na sesyi dyrektorów "Eąuitable 
Life Ins. Co." w New Yorku odrzuco- 
no 24 głosami przeciw 13 raport komi- 
tetu śledczego, nieprzychylny dla u- 

rzędników kompanii. 
— W Wenatchee, Wyo., dwaj syno- 

wie Rev. Freda Coopera* liczący lat 
8 i 14, zostali zabici przez piorun, 
kiedy byli zatrudnieni w sadzie. 

— Z Cleveland, O., donoszą, że 

"S.tandard Oil Co." obniżyła cenę naf- 
ty 1 gazollny o pół centa do centa na 

galonie. 
— W Warsaw, 111., umarł poseł do 

kongresu Marsh, liczący 70 lat. 
— W Bay City i Saginaw strajkują 

personale tramwajowe, domagając 
się podwyższenia płac. 

— W południowej części stanu Wis- 

consjln pojawiły się liczne roje sza- 

rańczy "17 letniej". 

—o 

Zwalczanie alkoholizmu u dzieci 
szkolnych. 

W skutek rozporządzenia re- 

gencyi królewieckiej urządzono 
w szkołach ankietę, odnoszącą 
się do używania przez dzieci na- 

pojów alkoholicznych. O rezulta- 
cie ankiety .uwiadomiono regen- 

! 
cyę, która poleciła nauczycielom, 
aby przestrzegali dzieci przed pi- 
ciem wódki i je karali, skoroby 
napomnienia były bezskuteczne. 

Gdyby pra-codawcy dawali wódkę 
dzieciom szkolnym, pasącym by- 
dło, natenczas należy dzieciom 
zakazać służyć u takich gospoda- 
rzy. Skoroby zaś rodzice przy- 

zwyczajali dzieci do używania na- 

pojów alkoholicznych, trzeba po- 
dać wniosek o oddanie takich 
dzieci na wychowanie przymuso- 
we. Jeżeli nauczyciel spostrzeże 
dziecko pijane albo zauważy, iż 
dzieci przynoszą do szkoły napo- 
je alkoholiczne, ma o tem natych- 
miast donieść regencyi. 

Kronika Miejscowa. 
UKŁADY O POKÓJ. 

Burmistrz nie traci nadziei. 

Niewiarygodne 'oskarżenia. 

Wczoraj zebrali się w ofisie 

mayora miasta przywódcy woźni- 
ców z przedstawicielami właści- 
cieli furmanek, a do tego mityn- 
gu burmistrz Dunne przywięzy- 
wał tyle wagi, że zrzekł się przy- 
jemności pojechania do Cleve- 
land, na wielki demokratyczny 
piknik. Rozchodzi się teraz o to, 

ażeby sąd polubowny rozstrzyg- 
gnął sprawę, czy pracodawcom 
ma być wolno odstawiać frachty 
przy pomocy unionistów firmom 
przez nich bojokotowanym. Nad 
tą sprawą radziła wczoraj wie- 
czorem rada połączonych woźni- 
ców, a dziś ma się odbyć w ratu- 

szu ponowny mityng, od którego 
przebiegu zależy odwołanie lub 

dalsze trwanie strajku. 
"Grand jury" majowa rozwią- 

zała się węzoraj, przesłuchawszy 
przywódzców woźniców, panów 
Shea i Barry w sprawie oskarżeń 
pracodawców, którzy rzekomo 

przekupywali urzędników unij 
woźniców, ażeby w interesie jed- 
nych biznesistów zmuszali swych 
ludzi do strajkowania u innych 
biznesistów. Zeznania Shea i 

Barry'ego były tak sprzeczne, a 

Robert J. Thorne z firmy Mont- 

gomery tak stanowczo zaprze- 

czył ich twierdzeniom, że trudno 
ocenić, ile prawdy jest zmiesza- 

nej ze stekiem kłamstw, wypo- 
wiedzianych w tej sprawie. Dość 

powiedzieć, że Thorne podobno 
przed dwoma laty ofiarował ła- 

pówkę panu Shea, a tymczasem 
twierdzi tenże Thorne, że przed 
dwoma laty nie znał wcale pana 
Shea, że poznajomił się z nim 

dopiero w tym roku. Pewne świa- 
tło na tę sprawę mógłby rzucić 

John C. Driscoll, były sekretarz 
unii woźniców, lecz ten wyjechał 
z miasta i trudno go odszukać. 

400 woźnic i 100 parobków 
kompanii Parmelee zagroziło 
strajkiem, jeżeli zamiast 60 resp. 

50 dolarów, nie będą otrzymywa- 
li $70 resp. $55 miesięcznie. 

Na rogu Center i 32 ul. utwo- 

rzyło się wczoraj takie zbiegowi- 
sko, że policyanci Miller i Kenne- 

dy dobyli rewolwerów i strzelali 
z nich na postrach, ażeby zmusić 

gawiedź do rozejścia się. 

Dwa razy pobity. 
Lulce Keefe, nieunionista, znaj- 

dował się na rogu ulic Madison i 

Market, 'kiedy ujrzał przed sobą 
trzech drabów. Bili go pięściam1, 
kopali nogami i zabrali mu $15* 
Kiedy Keefe odzyskał przytom- 
ność, puścił się w dalszą drogę, a 

kiedy znalazł się na rogu ulic 
Madison i Canal, przyskoczyło do 

niego dwóch ludzi L zażądało 
znów pieniędzy. Ponieważ ich już 
nie miał, został ponownie zbity 
pięściami i skopany nogami. 
Keefe nie omieszkał opowiedzieć 
swej przygody policyi, która — 

jak twierdzi mayor miasta — zu- 

pełnie wystarcza do utrzymania 
porządku publicznego. 

Pojętni uczniowie. 

Dwaj chłopcy w wieku szkol- 

nym tłómaczyli się przed sędzią 
Mack, że pewien strajkier namó- 

wił ich, ażeby wpadali do miesz- 

kań nieunionistów i gospodarzyli 
tam po hajdamacku. Nauka nic 

poszła w las. Wpadli do mieszka- 
nia Jamesa Broadshaw pn. 420 
S. Oakley str., ukradli tam zega- 
rek wartości $50, potłukli różne 

sprzęty, a w kuchni ponjieszaii 
cukier ze solą i pieprzem. Podo- 

bnie gospodarzyli w innem mie-jj 
szkaniu. Sędzia Mack zauważył, 
że szkoda tak pojętnym uczniom 

przerywać edukacyę. Przekazał 
ich szkole poprawczej Johna Wor- 

' thy, gdzie x największych urwi- 

szów wyrastają niekiedy bardzo 

pofządni ludzie. 

Niezgrabny woźnica. 

Roy Wells zauważył, że niema 
nic łatwiejszego, jak kierować 

końmi, zgodził się przeto pełnić 
służbę woźnicy u firmy Franklin 
Mac Veagh and Co. Pod opieką 
dwóch podszeryfów podążał ku 

mostowi na State ul., ażeby do- 
stać się na dok firmy Western 
Cold Storage Co. Podszeryfi byli 
o tyle ostrożni, że zeszli z wozu, 

widząc jak Wells obchodzi się z 

końmi, lecz ten nie tracił pewno- 
ści siebie i używał leców i bata 
tak energicznie, że wreszcie wraz 

z końmi i wozem wpadł do rzeki. 

Konie utonęły a Wells pływał, 
lecz napił się dużo brudnej wo- 

dy, zanim go wyciągnięto na 

brzeg. Obecnie nie chce już być 
woźnicą. Zostawia tę przyjem- 
ność unionistom. 

Pod zarzutem morderstwa. 

Przed sędzią Barncs toczy się 
sprawa przeciw Janowi Lerenzo- 

wi i Janowi Nadolskiemu, oska- 

rżonym o napad na szynk Abra- 
hama Rieger pn. 811 N. Robey st. 

i zamordowanie w nim gościa 
Fritza Krueger. Trzecim oskarżo-« 

nym w tej sprawie był Frank 

Krueger, lecz ponieważ szynkarz 
Rieger poznał tylko Lorenza i 

Ńadolskiego, jako rabusiów, pro- 
kurator cofnął przeto skargę 
przeciw Frankowi 'Krueger. 
Wczoraj przesłuchiwano matkę i 

szwagra Nadolskiego jako świad- 

ków, a ci zeznawali, że Nadolski 

był w tym czasie, kiedy odbywał 
się napad na szynk, zupełnie w 

innem miejscu, niż na Robey st. 

Dziś niewątpliwie przysięgli sę- 

dziego Barnes wydadzą wyrok w 

tej sprawie. 

Ukarany adwokat 

Sędzia Kersten roztrząsał 
wczoraj sprawę Syero Kavorres, 
Gustawa Kavorres i Williama 

Demontralis, oskarżonych o pod- 
palenie sklepu, ażeby wyzyskać 
kompanię asekuracyjną. Adwokat 
T. J. Symmers protestował prze- 
ciw zeznaniom jednego ze świad- 

ków, a kiedy sędzia kazał mu u- 

siąść, Symmers zauważył, że nie 

spodziewa się uzyskać dla swoich 
klientów sprawiedliwego wyroku. 
Sędzia Kersten dojrzał w tem o- 

dezwaniu się obrazę sądu i ska- 

zał gorąco kąpanego adwokata na 

zapłacenie $25 kary. Symmers za- 

stosował się do rozkazu i roz- 

stał się z mamoną. 
■ I*1 ■ ■ ■■ 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Policya 'schwytała ptaszka, który 

pani Karolinie Harris skra^? brylanr 
ty, warte $1,000. 

— 75 letni pastor Peter Goeble a 

Elgin, bawił w domu kolegi pn. 113 

Diversey str., gdzie zaczadził się ga- 

zem przez własną, nieostrożność. 
— John Needham upił się, wpad! 

pod koła wozu piekarskiego i złamał 

nogę w dwóch miejscach. 
— Wskakując na tramwaj, upadł 

> 
25 letni Albert J. Pierce i dostał się 
pod koła, które mu odcięły prawą no- 

gę 1 zmiażdżyły lewą, rękę. 
— Pani Francis E. Roach nie chce 

być żoną męża, który dostał się do 

kryminału za kradzież. Pragnie 
wszakże zajmować się wychowaniem 
dzieci złodzieja. 

— Sędzia związkowy Grosscup 

przyznał miastu prawo korzystania 3 

ulic, na których kompania Union 

Tractlon utrzymuje komunlkacyę 
tramwajową, pomimo że jej kontrakt 
z miastem już wyszedł. 

— Prezydent Rooserelt mianował 

Johna F. Stevens prezesem komlsyl 
kolei żelaznych na Filipinach." Pan 

Steyens Jest obecnie drugim wicepro- 
zesem kompanii Rock Island. 

— Gubernator Deneen naradzał się 
wczoraj z prezesem stanowego komi- 

tetu republikańskiego. Gubernator ma 

kłopot z rozdawaniem, "Jobów" polity- 
cznych. O każdy urząd ubiega się kil- 

ku kandydatów. 
— Robert R. Gapczyński wystąpił 

z podaniem do sądu, ażeby wolno mu 

było nazywać się "Hinf". Pod tem 
nazwiskiem pragnie Gapczyństt ucho- 
dzić za prawdziwego Amerykanina. 
Prawdziwy "Gapczyński". 

— Carl Haertel był zakochany, a 

nie miał szczęści* w grze hazardowej. 
Ponieważ terał i!« do nitki, otnal u 

stosowne palnąć sobie ▼ łeb i 
czynił w parka Douglasa. 

0 

Uświęcany zwyczaj łapówek. f, 
Każdy choćby jako tako obez- 

nany z stosunkami w Króle$twia 
Polskiem wie, z jaką; trudnością 
przychodzi interesantom załat- 
wianie swych spraw w biurach* 
i urzędach tamtejszych. W najle- 
galniejszych sprawach nie można 

zgoła uniknąć naj różnorodniej- 
szych korowodów, jfeieli nie poś- 
więci się pewnej sumy nai „łapów- 
ki", które zaliczają się już do u- 

święconego zwyczaju. W tych' 
dniach pierwszy, wydział karny, 
warszawskiego sądu okręgowego 
wydał wyrok w sprawie Włady- 
sława K., byłego sekretarza sę- 

dziego pokoju 8 rewiru miasta 

Warszawy, oskarżonego o .wymu- 
szanie datków pieniężnych od Of 

sób, prowadzących sprawy przed! 
W. W„ sędzią pokoju. 

-Na początku 1904 roku, do wia- 
domości Senatu doszło, iż sekre- 
tarz sędziego pokoju 8^ rewiru 
miasta Warszawy pobiera 

% 

przy 
wydawaniu nakazów egzekucyj- 
nych nielegalne opłaty. 

Z przeprowadzonej przez człon- 
ka izby sądowej rewizyi okazało 
się, iż sędzia pokoju Magnus o- 

trzymuje rocznie na wydatki kan- 

celaryjne 1330 rubli. Z pieniędzy; 
tych sędzia płacił 600 rubli se- 

kretarzowi, który już od siebie 

obowiązany był trzymać i opła- 
cać odpowiednią- ilość pisarzy. 
Sekretarz K. trzymał trzech pi- 
sarzy, i płacił im 45 rubli miesię- 
cznie, tak, że z pensyi zostawało 
mu się tylko 5 rubli. Za to cały 
dochód z opłat kancelaryjnych 
sędzia odidewał sekretarzowi i 

nie kontrolował 
/ go pod; tym 

względem. 
Rewident przyszedł do wnios- 

ku, że sekretarz pobiegał za na- 

kazy cgaakiŁłyjin *p.*fr€3i^po .10* « 

kopiejek, 30 a nawet i 50 kopie- 
jek. Nakjiiźów takich wydawano 
rocznie kilkanaście tysięcy. 

Na śledztwie pierwiastkowem 
zbadano adwokatów przysięgłych 
Bogatkę, Rotblata 1 Kierskiega 
oraz kilkanaście innych osób. 

1 Wynik badań by} taki, i£ 
stwierdzono pobieranie przez se- 

kretarza kilkudziesięciokopiejko- 
wych łapówek, dawanych na mo- 

cy zwyczaju. Ad w. przys. Kier- 
ski zeznał, iż naddlatki dawał 1 

musu, nie z dobrej woli. ) 
Pociągnięty do odpowiedział- 

nośici za wymuszanie datków, 

Władysław K., nie przyznał sig 
do winy. Zdaniem obwinionego 
istnieje we wszystkich rewirach 

sądowych miasta Warszawy zwy- 

czaj, iż powód, odbierający nakaa 
egzekucyjny, daje sekretarzowi, 
oprócz 10 kopiejek za markę, 
naddatki w ilości 10 do 40 kopie- 
jek. Datki takie otrzymywał i o* 

skarżony na mocy zwyczaju, nie 

uciekając się bynajmniej do wy- 
muszania. 

.Prokurator popiera* osKar-tciu® 

opierając się na zeznaniach świa- 
dków, szczególniej adwokata 

Kierskiego, a popierał celem u- 

krócenia ,,us więconegozwycz-aju" 
brania łapówek i zażąda! surowej 
kary art. 377 i 378 k. k., to jest 
ograniczenia praw i rot. aresztan- 

ckich. v 

Obrońca podsądnsgo, ad w. 

przys. Fr. Szymański, zauważył 
przedewszystkiem, iż gromy pro- 

kuratorskie na „uswięcpny zwy- 

czaj" łapówek skierowane są nie 

pod iwłaUciwem adresem, bo dla 

Kaczyńskiego owe drobne, kilku- 

nastokopiejkowe datki przy o- 

trzymaniu tytułów wykonaw- 
czych stanowiły poprostu kwe- 

styą życia, ponieważ cała jego 
pensya — jak to widać nawet z 

aktu oskarżenia — szła na utrzy- 
manie kancelaryi. 

Sąd skazał Kaczyńskiego z ark 

k. k. na 40 rqj>li grzywien. 
Fakt powyższy dosadnio ilust- 

ruje stosunld urzędnicze * Kró- 
lestwie. 
ogólnej 
m 
nie 
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