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Ani Tokio ani Petersburg nie wierzy w pokój. 

Chłopi i demagodzy nie dopuszczani 
do dumy narodowej. 

SUŁTAN MAROKAŃSKI PRZECIWNY KONGRESOWI. 

Żóita febra w New Orleans.—Strajk telegrafistów 
w St. Paul. 

TELEGRAMY. 
OysteT Bay, 4 sierpnia. — Am- 

basador rosyjski baron Rosen to- 

warzyszy Wittemu, wysłanniko- 
wi cara do Oyster Bay, gdzie 
Rooserelt ugości rosyjskiego mi- 

nistra i pomówi z nim "poufnie." 
New York, 4 sierpnia. — Ser- 

giusz Witte objeżdżał wczoraj 
miasto, zwiedzał dzielnice zacho- 

dnią ,oraz strony zamieszkane 

przez Rosyan. Rył w rzezalni na 

galeryi, przeznaczonej dla publi- 
czności, gdzie nikt na niego nie 

zwracał uwagi. Jutro na okręcie 
"Mayflower"zostanie prezydento- 
wi przedstawioną oticyalnie naj- 
przód delegacya japońska, potem 

rosyjska. Następnie wsiądą Jar 
pończycy na okręt "Dolphin", 
Rosyanie zostaną na pokładzie 
"Mayflower". W! poniedziałek 
odbędzie się powitanie delegatów 
w Portsmouth, gdzie we wtorek 

rozpoczną się układy. 
Londyn, 4 sierpnia. — Kores- 

pondencya z Tokio zapowiada, że 

dojście do skutku pokoju jest w 

obecnych warunkach niepodo- 
bieństwem. Rosya musi otrzymać 
jeszcze jedną lekcy ę upokorzenia, 
ażeby stać się skłonniejszą do 

przyjęcia japońskich warunków 
zgody. 

Petersburg, 4 sierpnia. —• 

"Swiet" zapowiada, źe komisya 
pokojowa młócić będzie w Ports- 

mouth słomę. "Moskiewskie 
Wied*" zauważyły, ze Witte o- 

krył Rosyę hańbą, schlebiając w 

N^w Yorku Amerykanom. Japo- 
nii nie wolno żądać od Rosyi od- 
szkodowania wojennego. O poko- 
ju może być mowa, gdy Japonia 
legnie u nóg zwycięskiej Rosyi» 
która ze swej strony; podyktuje 
warunki zgody. 

Petersburg, 4 sierpnia. — W 
radzie państwa omawiano szcze- 

góły odnoszące się do dumy nar 

rodowej. Ilość chłopstwa bez o- 

światy wynosi 69 procent ludno- 
ści. Ani takim chłopom ani dema- 

gogom nie można pozwolić brać 
udziału w polityce wewnętrzne] 
kraju. 

Tokio* 4 sierpnia. — Wczoraj 
rano pokazały się dwa rosyjskie 
kontrtorpedowce pod Czung- 
szing, na północno zachodnim 

brzegu Korei i zaczepiły mały o- 

kręt handlowy '"Keiszo". Dali 60 
strzałów, z których 7 trafiło w o- 

kręt. Kapitan i jeden z chłopców 
okrętowych ponieścli śmierć, 
dwaj marynarze zostali ranieni, 

poczem kontrtorpedowce cofnęły 
się do Władywostoku, a "Kaiszo" 
odpłynął dalej, w swoją stronę. 

Na południe od rzeki Tiumen 

wysełają Rosy anie coraz więcej 
wojska. Jest go tam teraz 22,000. 

Trzy armie Liniewicza mają na- 

przód wysunięte znaczne oddzia- 

ły konnicy. 
Paryż' 4 sierpnia. — Sułtan 

marokański naradzał się z na- 

czelnikami plemion, a ci zauwa- 

żyli, że konfereneya w sprawie 
marokańskiej jest zbyteczna, 
gdyż zjazd zwołany jest w tym 
celu ażeby państwa europejskie 
podzieliły się Marrokiem. 

Berlin, 4 sierpnia.— W Londy- 
nie panuje przekonanie, że krą- 
żenie angielskich okrętów po Bał- 
tyku przyczyni się do wzmocnie- 
nia dobrych stosunków między 
Anglią a Niemcami. Tutaj zacho- 

dzi obawa. że floty angielska i 

niemiecka odbyć mają równo- j 
cześnie manewry na zbyt małej 
przestrzeni. Mogą zajść nieporo- 
zumienia przy przejmowaniu de- 

pesz wysełanych za pomocą apa- 
ratów bez drutu, manewry za- 

kończyć się mogą starciem okrę- 
tów angielskich z niemieckimi. 

Tokio, 4 sierpnia. — Kompa- 
nie wywozowe doszły do prze- 
konania, że nie należy przewozić 
japońskich robotników do pracy 

przy kanale Panamskim. Nie bę- 
dą tam mieli opieki w chorobie. 1 

a na wypadek śmierci robotnika 

pozostała rodzina nie będzie mia- 

ła za co wrócić do kraju. Nie 

zwraca się robotnikom kosztów 

podróży, woda do picia jest tam 

niezdrowa, a warunki sanitarne 

wprost nieznośne. 
New Orleans. 4 sierpnia.—Wło- 

si. którzy głównie zapadają na 

żółtą febrę, nie donoszą władzom 

o chorobie i nie stosują się do 

przepisów sanitarnych. Chorzy 
jedzą banany i inne owoce, a to 

sprowadza niechybną śmierć. No- 

.wych wypadków choroby zanoto- 

wano wczoraj 54. a wypadków 
śmierci 5. Dotychczas zachoro- 

wało ogółem 432, a umarło 84 o- 

sób. Z niektórych miejscowości 
Louisiany, Alabama i Mississippi 
donoszą o pojedynczych wypad- 
kach zapadnięcia na febrę. 

Gubernator rozkazał szeryfowi 
skonfiskować wszystkie uzbrojo- 
ne statki stanu Missssippi, które 

krążą po wodach Louisiany i 

wstrzymują tam komunikacyę. 
Okręt "Winona" skierował wszy- 

stkie statki, które z New Orleans. 

chciały się dostać na wody sta- 

nu Mississippi do wyspy Ship, po- 

czerń uwiadomił gubernatora 
Blanchard, że statki mogą wrócić 
do New Orleans. Prowadzi się 

spór o to, że każdemu okrętowi 
wo*no mu tylko przybijać do ta- 

kich ,portów» gdzie istneje kwa- 
rantanna. 

New York, 4 sierpnia.—Amba- 
sador austryacki baron Hengel- 
raueller oświadczyć, że rząd au- 

stro węgierski (n^e .popiera by- 
najmniej emigracyi do Ameryki. 
We fabrykach narzekają na brak 

rąk do pracy, pomimo że robotni- 

cy nie zarabiają tam mniej' niż w 

Artieryce. Ludność wiejska, za- 

miast do okolicznych fabryk, wy- 

biera się do Ameryki nie z namo- 

wy rządu, lecz agentów kompa- 
nij przewozowych. 

.St. Paul» 4 sierpnia. — Na prze- 
strzeni między Willison i Grand 
Fork 48 procent stacyj telegrafi- 
cznych jest obsługiwanych pomi- 
mo strajku. Z Bismarck, N. D., 
■donoszą, że wszyscy telegrafiści 
na linii kolei Northern Pacific po- 
rzucili pracę» z wyjątkiem trzech. 

Preżes unionistów -zapewnia, że 

dopiero po upływie czterech lub 

pięciu dni odczują zarządy kole- 

jowe brak telegrafistów. Pociągi 
osobowe kursują dość regularnie. 
Pociągi towarowe opóźniają się 
nieco, Lecz przychodzą także. Tyl- 
ko na liniach kolei Northern Pa- 

cific i Great Northern istnieje nie- 

ład. Koleje te nie przyjmują fra- 

chtów, ulegających zepsuciu. Za- 

rządy kolejowe zapewniają» że 

strajkerzy za kilka dni powrócą 
na swoje stanowiska. 

o 
— Amerykański poseł w Petersbur- 

gu otrzymał z Japonii $10,000 do roz- 

dania między japońskich jeńców w 

rosyjskiej niewoli 

Różne notatki telegraficzne. 
— 15 nowych lłnij tramwajów elek- 

trycznych powstanie w Petersburgu 
kosztem 15 milionó.w dolarów. 

— Rosyanie zamówili 12 kontrtor- 

pedowców. 
— Siedliskiem rządu japońskiego 

na Sachalinie będzie odtąd Aleksan- 
drowsk. 

— Francuzi byli powodem niemiłego 
zajścia na granicy niemieckiego Kar 
merunu i francuskiego Konga. Potur- 
bowali Niemców, ijomimo ich grze- 
czności. Tak mówią Niemcy. 

— Nadzwyczajny sejm szwedzki 
został rozwiązany. 

— Traktat handlowy między Buł- 

garyą a Niemcami został podpisany. 
— Chile pragnie zreorganizować 

s.woją. armię na sposób niemiecki. 
— śpiewaczka Marie Hanfstaengl 

dostała obłędu. Była uczennicą sław- 

nej Viardo Garcia. 
— W Paryżu zbankrutowała kasa 

oszczędności "Printemps", w której 
składali pieniądze biedni robotnicy. 

— Pomocnik pocztmistrza w Rich- 
mond, Ky., przyznał się do kradzieży 
listów regestrowanych. 

— Na kontraktora S. T. Roberts w 

Des Moines, la., napadło w jego ofisie 
dwóch Murzynów. Zabrali mu $415 
w gotówce i czek na $500. 

— W Baltimore jakiś Neger spowo- 
dował eksplozyę kotła parowego na 

okręcie ekskursyjnym "Jane Moseley", 
na którego pokładzie znajdowało się 
500 osób. 

— 1,200 funtów nitrogliceryny eks- 
plodowało we fabryce "Nitro Pow- 
der Co." w Mingo Hollow, N. Y. Lu- 
dzie uciekli, zanim eksplozya nastąpi- 
ła. 

— W Pittsburgu 13 letni JL)avid Ba- 
ker zastrzelił ligo brata Charlesa. Po- 
kłócili się o palant do podbijania pił- 
ki- 

Wardowi superintendsnci oska- 
rżeni. 

Komisarz robót publicznych 
Fattcrson zamierza postarać się o 

to, ażeby komisya służby cywil- 
nej zarządziła śledztwo w spra- 
wie oskar/f/i uniesionych pr'e- 
ciw kilku superintendentem war- 

dowym. Superintendent 26 war- 

dy, Mitchell oskarżony je?t o 

nadużywanie własności miejskiej 
do celów prywatnych, o niezdol- 
ności i t. p. Wplątani w to oska- 

! rzeni są też asystent tegoż Moses 
Levis i przodownik Henry Ken- 
nedy Superintendenta 5 wardy 
Cronina* oskarżają również o rć- 
żne nadużycia. Podobno miasto 

urządziło mu biuro i stajnię dla 
konia i wózka: Cronin jednako- 
woż utrzymuje swe biuro w tyl- 
nym pokoju jakiegoś szynku, a 

zaprząg swój na podwórzu za 

tymże szynkiem, gdzie go nikt 
znaleźć nie może, pieniądze zaś 

przeznaczone do opłacania naj- 
mu biura i stajni chowa tlo kie- 
szeni. Także i inni superinten- 
denci są oskarżeni o różne nadu- 

życia. 
Trędowaty w Chicago. 

Jim Sce, Chińczyk. chory na 

trąd w najwyższym stopniu, przy- 
był tu wczoraj z Jelle Stone, 
Mich. i zabrano go do Dearborn 
Medical College na rogu 12 ul. i 

Michigan ave., ażeby tam zająć 
się jego leczeniem. Okazało się 
jednakowoż z badania lekarzy, że 

choroba jego przeszłą 
już w stadyum 
w którem absolutnie jest nieule- 

czalną. Zapewne tedy wyślą go na 

koszt rządu do rodzinnego jego 
miasta, Czin Kiang w Chinach. 

Jim Sce utrzymywał pralnią w 

Jelles Stone, Mich. Chory był od 

lat kilku» ale nie troszczył się o 

to nie wiedząc zapewne, jakiego 
rodzaju jest jego choroba. Zwró- 
cił uwagę na niego jednakowoż 
lekarz dr. L. Blake, który prze- 
konał się. że jest to trąd i przy- 
wiózł pacyenta do Chicago. 

Curry obity. 
Frank Curry, znany "łamacz 

strajku", który w czasie strajku 
woźniców kilkakrotnie z policyą 
miał do czynienia, poskarżył się 
policyi' iż wczoraj wieczorem w 

pobliżu Harrison str. i Custom 

House place napadł na niego po- 
mocnik szeryfa Allen C. Loury, i 

obił go niemiłosiernie i zabrał mu 

$5° gotówką. Porucznik policyi 
Cunningham nie bardzo wierzy, 
by Loury istotnie obrabował Cur- 

ry'ego; nie ma jednakowoż wąt- 
pliwości, że go obił. Loury. które- i 

go aresztowano, nie przeczy że o- 

bił Curry'ego, ale utrzymuje, że 

Curry napadł na niego. 
Loury siedzi w areszcie; aresz- 

towano też Curry'ego, ale na ra- 

zie puszczono go na wot.ość, 
gdyż jest on oskarżony :> różne 
inne wykrcczenia i stoi poj wy- 

soką kar.r} ą. * i 

Napaść na polieyanta. 
Na rogu 15 ulicy i Canal str. 

prz\ &zio wczoraj znowu do zabu- 
rzenia w skutek strajku woźni- 
ców. Około stu osób napadło na 

wóz rale.ący f'o łVdams Exprrss 
Co. i na inny wóz firmy Carson» 
Piric, Scott and Co. Obrzucono 

wozy kamieniami, kawakłami 

drzewa, grudkami ziemi i t. p. 
a nawet ozwały się strzały rewol- 

werowe. które jednakowoż nie 

zrządziły żadnej szkody. Poli- 

cyant Ryan był na wozie należą- 
cym do Adams Express Co. Gro- 
mada napastników ściągnęła go z 

wozu i obiła niemiłosiernie, nim 
nadeszli polcyanci ze stacyi przy 
Maxwell str., którzy go uwolnili. 

Rozpędzono burzycieli, a aresz- 

towano T. Harrisa. Tima Hurleya 
i Charlesa Cohena. 

Biedna staruszka. 

Wczoraj rano policya znalazła 
na rogu 50 ulicy i State sti". leżą- 
cą nieprzytomną staruszkę, Niem- 

kę, którą przewieziono na stacyą 

policyjną w Hyde Park. Tam 

przyszła do siebie. Nie umie ona j 
rozmówić się po angielsku, opo- j 
wiedziała po niemiecku, że nazy- j 
wa si? Ameiina Ruess, że ma bli- 

sko 100 lat, do niedawna jeszcze 
mieszkała u có*ii:i gdzieśl nad Re- 
nem i utrzymuje, że ją opadnięto 
i zabrano jej $6oo> które miała u- 

krytc w trzewiku. Gdzie obecnie 

mieszka, nie umie opowiedzieć. 
Zdaje się, że należy do dobrej ro- 

dziny, ale umysł jej zapewne w 

skutik wys kiego wieku nieco , 

szwankuje. Zatrzymano ją na ra- 

zie na stacyi. 
Polski chłopiec zabity. 

Wczoraj po południu tramwaj 
linii Robey str. w pobliżu Fuller- 
ton ave. przejechał i zabił chłop- 
ca na miejscu 8 letniego Tomasza 

Wysiewicza. którego rodzice 

mieszkają w domu pn. 1092 N. 

Robey str. Trudno dowiedzieć 
się o szczegółach nieszczęścia i 
niewiadomo, czy swawola jaka 
chłopca, czy też nieostrożność 
personalu tramwajowego je spo- 
wodowała: rozstrzygnie to śledz- 

two koronera. Zwłoki chłopca 
znajdują się w lokalu przedsię- 
biorcy pogrzebowego Poklenkow- 

skiego pn. 287 W. Webster ave. 

Wilk w owczej skórze. 

Harry Fischer. 127 Cleveland 
ave. .wczoraj wieczorem zeszedł- 

szy z tramwaju linii Sod wiek st., 

przeszedł ulicą Blackhawk str. 

do Hudson ave., kiedy zbliżył się 
do niego jakiśl człowiek, pokazał 
mu gwiazdę policyjną i oświad- 

czył mu. że jest tajnym policyan- 
tem i ma rozkaz go aresztować. 
Fischer, który nie poczuwał się 
do żadnej winy, powiedział, że 

pójdzie z nim dobrowolnie na sta- 

cyą policyjną. Szli razem przez 
czas niejaki* ale nagle ów wrze- 

komy detektyw wyjął rewolwer 

i zmusił Fischera do oddania mu 

złotego zegarka i gotówką $15. 
Potem uciekł, a policya uwiado- 
miona o napaści przez Fischera, 
nadaremnie dotychczas stara się 
odkryć rabusia. 

... Droces Dringanowicza. 
Zdaje się, że proces Dringano- 

wicza jutro się zakończy. 
Zeznania wczorajszych świad- 

ków bardzo były niepomyślne dla 

oskarżonego. Sąsiedzi Dringano- 
wicza opowiadali* że tenże w o- 

bec nich przyznał się do zbrodni 

popełnionej i jako powód podał 
razdrość, a podobne zeznanie też 

złożył porucznik policyi Schlau. 
Także i lekarze,, którzy obserwu- 

ją oskarżonego, podobno stano- 

wczo orzekną, że nauka nie uzna- 

je "lunatyzmui epileptycznego"' 
w którym można — by popełniać 
czyny tego rodzaju, jakich dopu- 
ścił się Dringanowicz. 

Wczorajsze rozprawy już o 12 

godzinie odłbżony do dnia dzi- 

siejszego o godzinie 10 rano. Dzi- 

siaj zapewne prokuratorya i o- 

brona wystąpią z przemówieniami 
które jutro się zakończą. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Policya wczoraj nadaremnie u- 

rządziła obławę na statek "Eagle", 

który przywiózł szulerów z okrętu 
"Traverse City"; statek wymkną.! się 
na jezioro i doścignąć go nie było 
można. 

— Superintendentem systemu par- 
ków dzielnicy zachodniej zostanie 

Jens Jensen, zawodowy ogrodnik wy- 

kształcony w Kopenhadze, a bawią- 
cy w Ameryce, od lat 20 i zdaje się, 
że na specyalnej sesyi komisarzy, 
która dziś się odbędzie, otrzyma no- 

minacyę. 
— Johann Hoch zaangażował no- 

wego obrońcę: będzie nim Frank D. 

Comerford na miejsce Izadora Plot- 
kiego. 

— W zakładzie obłąkanych w Kan- 

kakee umarł dr. Horatio F. Wood, by- 
ły lekarz chicagoski, który od lat 4 

bawił w owym zakładzie jako pa/- 

cyent. Liczył lat 43. 
— W hotelu presbyteryańskim tu- 

tejszym we wtorek operowano IG let- 

niego Williama J. Bryana jr., syna 

znanego demokratycznego polityka, 
któremu utworzył się wrzód na kola- 
nie. Operacya piowiodła się. 

— Pojawiła się nowa książka pt. 
"The Boolc of Chicagoans", zawiera- 

jąca krótkie życiorysy około 500 oby- 
.wateli wybitniejszych miasta Chica- 

go. 
— 74 letni J. J. Jeraw, 353 W. 43rd 

str., wypadł z okna na 2 piętrze w 

swojem mieszkaniu i zabił się na 

miejscu. 
— 13 miesięczny Ant. Pocheskus w 

mieszkaniu swych rodziców pn. 4417 
Wood str., przypadkowo oblał się u* 

kropem i umarł parę godzin później. 
— Andrew Munroe, 4501 Wood str., 

pracujący w rzezalniach firmy Nelson 
Morris, spadł w otwór elewatoru i 
tak mocno się potłukł, że wskutek 
tego umarł parę godzin później. 

— Na zapłacenie $100 kary został 
skazany Albert Bassy, liczący lat 38, < 

za to, że kupował kokainę a potem 
ją rozprzedawał różnym osobom. 

Z ZIEM POLSKICH. 
Piotrkow. — Miasto nasze po ; 

ostatnich wypadkach łódzkich by- 
ło widownią, jak o tem doniósł 
komunikat urzędowy, z początku 
manifestacyi, bardzo zresztą nieli- 
cznej (do ioo osób, wyłącznie ży- 
dów) a następnie pogromu t. zw. 

"achtesów". 
4 

Pogromcy wpadali do domów, 
odbywali rewizye, bili w okrutny 
sposób "achtesów", przeważnie 
wyrostków i młodziutkie dziew- j 
częta, poczym oddawali ich w ręco i 
policyi. Chodzili oni po domach j 
całą bandą, uzbrojeni w palki i 

noże, nie napotykając nigdzie o- 

poru. 

Wogóle pobito i dostarczono, 
do policyi przeszło 50 osób, wy- 
łącznie dziewczęta i chłopców od 
lat 14 do 18.Zaznaczyć należy, że 

postępek ten był przeważnie 
przyjęty dobrze przez sfery dro- 
bnomieszczańskie żydowskie, a 

niemal wszędzie piętnowany 
wśród ludności polskiej. Podobny 
nastrój żydów wywołany był cią- 
głą obawą pogromu, którą nie 

wiem dlaczego wciąż byli żydzi 
miejscowi przejęci. Najcharakte- 
rystyczniejsze jest to, że obawy 
te podzielali i działacze "achteso- 

wi" organizując za przykładem 
miast rosyjskich ''samoobronę" 
przeciw chrześicianom". 
Trudno wnioskować, co jest po- 
wodem zaostrzenia stosunków po 

między poszczególnemi grupami 
żydów, dlaczego w Piotrkowie 
żydzi bili swych współwyznaw- 
ców "achtesów". 

Bytom. — "Dnia 12 lipca br. 

stawała towarzyszka dr. Estera 

Golde przed sądem karnym w By- 
tomiu, oskarżona) o obrazę stanu 

nauczycielskiego regencyi Opol- 
skiej. Oskarżenie opiera się na 

zeznaniach szpicla z Bytomia 
Kordy i komisarza policyi Heru- 

da>, którzy stawili się jako jedyni 
świadkowie w tej ciekawej sprar 
wie. 

Oskarżenie głosi, że tow. Este- 

ra Golde, mówiąc na zgromadze- 
niu w Katowicach o krzywdach, 
jaikie się dnieją ludności polskiej 
w państwie pruskiem, napadła na 

szkołę pruską, charakteryzując j% 
jako miejsce "nie nauki, lecz knu- 

ta," że szkoła ta dzieci demorali- 
zuje, robi z nich "papugi," bez- 

myślnie powtarzające wyrazy bez 
rozumienia ich — nauczyciele zaś 

dbają jedynie o to, żeby za ger- 
manizacyę sypały się na nich or- 

dery. 
Tow. E. Golde oświadcza, że, 

nauczycieli obrażać nie miała za- 

miaru, gdyż ci muszą robić to, 
co ikażą im z góry. Chodziło jej o 

krytykę całego systemu szkolne- 

go, gdyż zadaniem jej było wy- 
jaśnić ludowi, jaka jest szkoła lu- 
dowa i jaką być powinna. "Nie- 

możliwem jest, żebym mówiła o 

knucie, bo wiem, że w szkole uży- 
wają do karcenia dzieci nie knuta, 
lecz trzcinki." 

Następuje przesłuchanie świad- 
ków. Szpicel Korcza, wyuczył się 
na pamięć ąktu oskarżenia i po- 
wtarza go w sądzie dosłownie. 
Adwokat Seyda żąda, żeby świa- 
dek powtórzył po polsku inkry- 
minowane frazesy. Szpicel mówił 
ohydnym, łamanym językiem, 
plącze się, niektórych słów wcale 

powiedzieć nie umie, inne stwa- 

rza, jak "diemoralizm", "demora- 
licznie," "niemoralizm". W koń- 

cu, zapomniawszy, że ma. powtó- 
rzyć zapamiętane frazesy po pol- 
sku, tłumaczy się naiwnie, że tłu- 
maczenie z niemieckiego na pol- 
skie jest trudne. 

Komisarz Herud przyznaje się 
otwarcie, że rozumie po polsku, 
ale nie "hochpolnisch," a ponie- 
waż w tym języku oskarżona po- 
pełniła wszystkie swe zbrodnie, 
więc on nie może złożyć katego- 
rycznych zeznań. 

Adwokat Seydai stawia wnio- 
sek, żeby sąd pozwolił tow. Golde 
mieć wykład na ten sam temat po 
polsku i niech świadek Korda re- 

feruje go. Będzie to najlepszy do- 
wód, że podobny referat przekra- 
cza siły i inteligencyę głównego 
świadka. 

Sąd odrzucił ten wniosek, ale 
oskarżona bez tego została unie- 
winniona. Koszty procesu, który 
stał się wielką kompromitacyą pc- 
licył pruskiej ponosi kasa pań- 
stwa<. 

Warszawa. — Dnia 14 lipca, po 
godzinie 9 w., na widnokręgu od 

strony północnej Warszawy, po- 
dziwiano przecudowny krajobraz 
wywołany reOeksyą świateł pro- 
mieni zachodzącego słońca, bar- 
dzo rzadko zjawiający się u nas, 

jaka "fata morgana". Obraz 
przedstawiał odbicie Saskiej Kę- 
py, lub coś w rodzaju jakiegoś 
parku z sadzawką w pośrodku, o- 

śwktlony od strony zachodniej 
kolorem żółto różowym, jakby 
łuną pożarną, od strony zaś Wi- 
sły białem oświetleniem, niby e- 

lektrycznem. Widok był imponu- 
jący. Zjawisko trwało 5 minut, 
poczem ukazały się czerwone 

chmury z pasami białemi, 6 go- 
dzinie zaś 10 zajaśniał czystjr 
błękit. 

— W domu pod nr. 69 przy u- 

licy Grzybowskiej, rozegrała się 
smutna scena sądu dorafnego 
nad złodziejem. Ścigany on był 
przez grono ludzi, którzy przyła- 
pali go na gorącym uczynku w 

jednym z domów przy ul. Wro- 

niej. Po drodze grupa ścigających 
ciągle rosła tak, że w podwórzu 
domu, do którego wpadł złodziej, 
zgromadził się pokaźny tłum lu- 

dzi. Rozpoczęła się obława. Wy- 
kryto, że złodziej schował się do 

piwnicy. Kilkunastu ludzi, uzbro- 

jonych w kije, udało się tam za 
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