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Pełnomocnicy pokojowi. 
Ich zapoznanie się; toast prezydenta Roosevelta; przygotowania 

na ich przyjęcie w Portsmouth, N. H. 

Armia japońska w Mandżuryi liczy 
430,000 wojska. 

Arcybiskup Chapelle zachorował na żółtą febrę. 

KONWENCYA WOŹNICÓW WE FILADELFII; 

TELEGRAMY. 
Oyster Bay, 7 sierpnia. — Spo- 

tkanie pełnomocników pokojo- 
wych w Portsmouth odbyło się 
w następujący sposób: 

Około południa prezydent 
Roosevelt wsiadł na łódź 

(launch) należącą do "Mayflo- 
wer' u przystani Roosevelta, do- 

kąd przybył ze Sagamore Hill. 
Na przystani powitał go kontrad- 
mirał Coghlan i komendant 

"Mayflower", Winslow. Udano 

się w łodzi do "Mayflower" po- 
śród mnóstwa statków i jachtów, 
z których wznosiły się okrzyki na 

cześć prezydenta. Kiedy prezy- 
dent przejeżdżał koło "Dolphina", 
załoga tegoż stanęła w paradzie, 
trębacz zagrał powitanie, a pre- 
zydent wszedł na ''Mayflower". 
Okręt był udekorowany. Skoro 

prezydent nań wstąpił wywieszo- 
no flagę prezydencyalną, podczas 
gdy salwy narodowe odzywały 
się z "Dolphina", ''Galvestonu" i 

„Mayflower". Kilka minut przed- 
tem przybył okręt wojenny z peł- 
nomocnikami japońskimi i zarzu- 

cił kotwicę obok "Mayflower';. 
Wziął udział w witaniu prezyden- 
ta salwami, a kapela zagrała 
"Star Spangled Banner. Podczas 

gdy prezydent witał się z ofice- 
rami i załogą, japońscy komisarze 
wsiedli do łodzi i udali się do 

"Mayflower". Na ich cześć ozwa- 

ło się 19 strzałów działowych. 
Gdy weszli na "Mayflower", po- 
witał ich komendant Winslow i 
zawiódł ich do salonu recepcyjne- 
go, gdzie ich przedstawiono pre- 
zydentowi. Tymczasem nadszedł 
również okręt wojenny z pełno- 
mocnikami rosyjskimi i zarzucił 

kotwicę w porcie. W zupełnie po- 

dobny sposób odbyło się ich po- 
witanie na "Mayflower" i przed? 
stawienie prezydentowi. Potem 

prezydent zapoznał pełnomocni- 
ków obu państw ze sobą. Zapro- 
sił ich następnie na lunch, w cza- 

sie którego wzniósł toast nastę- 

pujący: "Moi panowie, wznoszę 

toast, na który nie ma nastąpić 
żadna odpowiedź, ale który pro- 
szę wysłuchać w milczeniu i sto- 

jąc. Piję na zdrowie i powodzenie 
suwerenów i ludów obu tych 
wielkich narodów, których repre- 
zentanci spotkali się na tym okrę- 
cie. Szczerą mam nadzieję i mo- 

dlę sie o to nietylko w interesie 

obu tych państw, ale też całej 
ludzkości, ażeby przyszło do spra- 
wiedliwego i trwałego pokoju po- 
między niemi 1" 

Prezydent Roosevelt o godz. 
2140 opuścił "Mayflower", ażeby 
powrócić do Sagamore Hill. Tym- 
czasem pełnomocnicy obu kra- 

jów serdecznie ze sobą się poże- 
gnali i najprzód japońscy, potem 
rosyjscy pełnomocnicy udali się 
na swe okręty. 

Newport, R. I., 7 sierpnia. — 

W skutek bardzo gęstej mgły, o- 

kręty wojenne wiozące pełnomo- 
cników Rosyi I Japonii znacznie J 
się opóźniły i tu zawinęły. Witte, j 
który przedtem już ośwadczył był 
prezydentowi, że nie jest maryna- ; 

rzem i wolałby choć część podró- | 
ży odbyć koleją żelazną, wysiadł 
i udał się do Bostonu w specyal- 
nym wagonie zamówionym przez 

prezydenta; baron Rosen jedna- 
kowoż ukończy podróż na statku 

Mayflower aż do Portsmouth. Ja- 
pońscy pełnomocnicy na okręcie 

Dolphin udadzą się również aż 

na miejsce. 
Do Bostonu przybył Witte o 

1140 wieczorem wczoraj i udał 

się do hotelu Touraine. Wraz z 

nim przybyli Gregory Wilenkin, 
finansowy agent ambasady rosyj- 
skiej i dwaj tajni detektywi. 

Portsmouth, N. H., 7 sierpnia. 
— Na dzisiaj przygotowanem by- 
ło wszystko na przyjęcie pełno- 
mocników : tylko pełnomocnicy 
nie przybyli, gdyż zatrzymała ich 

mgła. Stare miasto Porstmouth 

wyelegantowało się i odnowiło 
na przyjęcie gości tak, że samo 

siebie nie poznaje. Budynki są u- 

dekorowane i ozdobione portreta- 
mi sławnych Amerykanów od 

Waszyngtona aż do Rooseveita. 
Hotele przepełnione, także i w do- 

mach prywatnych mnóstwo bawi 

gości, a jeszcze każdym pocią- 
giem przybywają to delegacye, to 

ludzie prywatni. Postarano się je- 
dnakowoż o to, ażeby pełnomo- 
cników nie odwiedzali natręci, do- 

póki prace ich się nie ukończą. 
Departament państwa wydał 
$15,000 na zaopatrzenie sal kon- 

ferencyi w mahoniowe sprzęty. 
Do sal należy jedna wielka sala 

konferencyjna, do której przyle- 
gają z obu stron po cztery dalsze 

sale. W sali konferencyjnej stoi 

olbrzymi stół mahoniowy, w oko- 

ło którego może usiąść wygodnie 
12 osób. Kosztowne kobierce po- 

krywają podłogę, a okna wycho- 
dzące na przystań zdobione są 

zielonemi firankami aksamitnemi. 
Na małych stolikach stoją srebrne 

dzbany i kubki i wszędzie są też 

rozstawione wachlarze elektry- 
czne. 

Petersburg, 7 sierpnia. — "No- 

woje Wremia" podaje we wczo- 

rajszym numerze artykuł napisa- 
ny w roku 1850 przez znanego pi- 
sarza i agitatora rosyjskiego Ale- 

xandra Hertzena, w którym ten- 

że popiera alians amerykańsko- 
rosyjski i porównuje systemy 
rządowe Ameryki i Europy na 

korzyść Ameryki. Uważają ten 

przedruk źa bardzo ważny w 

przeddzieńzwołania reprezentacyi 
•krajowej i w chwili odbywania 
się rokowań pokojowych w Ame- 

ryce. Hertzen umarł w Paryżu na 

wygnaniu w r. 1870. Był on wy- 

dawcą "Kołokoła" w Londynie i 

jego artykuły i pisma zakazane 

były do niedawna w Rosyi. 
Lidiaputze, Mandiurya, 7 sier- 

pnia. — Japończycy zgromadzili 
przed armią rosyjską w Mandżu- 

ryi 430,000 wojska i 1,600 dział. 
Nie są w to wliczone oddziały 
generała Hasegąwa na Korei i 
inne oddziały, których przezna- 
czenie nie jest znane. 

Saratów, 7 sierpnia. — 2000 o- 

sób zgromadziło się tu przed bu- 

dynkiem, w którym rewolucyoni- 
ści zebrali się na posiedzenie. 
Tłum zgromadzony groził rewo- 

lucyonistom lynchowaniera, a ci 

obronili się wzęosząc portret ca- 

ra. Oddział kozaków eskortował 
rewolucyonistów do dworca ko- 

lejowego, ale po drodze przecież 
obrzucono ich kamieniami. 

Opatów, 7 sierpnia. — Wczoraj 
rano czterdziestu uzbrojonych 
mężczyzn napadło na tutejszy 
skarb rządowy. Wszystkie straże 

pozabijano albo poraniono. Roz- 

bójnicy zabrali $10,000. 
Petersburg, 7 sierpnia. — Po 

kilkumiesięcznych przygotowa- 
niach i wahaniach nareszcie pro- 

jekt zwołania reprezentacyi kra- 

jowej jest prawie zupełnie wykoń- 
czonym i wszelkie jego punkta 
ostatecznie są uchwalone i zreda- 

gowane. Ogólne tu panuje prze- 
konanie, że car w rocznicę uro- 

dzin swego syna, dnia 12 sierpnia 
ogłosi ukaz tyczący się repre- 
zentacyi krajowej. 

Rzym, 7 sierpnia. —Amerykań- 
scy pielgrzymi, którzy 29 lipca 
byli w Rzymie, wyjechali do Flo- 

rencyi. Zabawią tam parę dni, po- 
czerń udadzą się do Szwajcaryi. 
Po zwiedzeniu Szwajcaryi wybio- 
rą się z powrotem do Ameryki. 
Pielgrzymka składa się z przeszło 
100 osób, a na jej czele stoją bi- 

skup Keiley ze Savannah, Ga. i 

biskup Northrop z Charleston, S. 
C. 

New Orleans, 7 sierpnia. — 

Arcybiskup 'Chapelle zachorował 

onegdaj na żółtą febrę; każdy ka- 

tolik w New Orleans modli się o 

jego zdrowie. Stan jego wczoraj 
się pogorszył; jednakowoż jest 
nadzieja, że czcigodny prałat wy- 

zdrowieje. Opiekuje się nim dr. 

Larrore i c!r. Guitecas, obaj spe 

cyaliści w tego rodzaju choro- 

bach. 

Nadzwyczaj szybka pomoc ze 

strony Roosevelta, który polecił 
drowi Wymanowi zająć się zwal- 
czaniem żółtej febry, znajduje 
wszędzie wielkie uznanie i wysła- 
no do prezydenta listy dziękczyn- 
ne. Lekarze pod zarządem dra 

Wymana na koszt rządu będą się 
opiekowali chorymi, a koszta czy- 
szczenia miasta, które wedle obli- 

czenia dra Wymana wynosić bę- 
dą około $2,000 dziennie, poniesie 
miasto, które ma fundusze. Nad- 

to rozmaici biznesmani zobowią- 
zali się dostarczyć $2CC0 dziennie. 

Do dnia wczorajszego zachoro- 
wało 533 na żółtą febrę, a umarło 

105. 
Milwaukee, Wis., 7 sierpnia.— 

W sprawie oskarżenia Charlesa 
Phistera o kradzież $14.000 nowa 

powstała sensacya. Oto prezy- 
dent "Wisconsin Rendering Co.", 
Fred. C. Gross, dobrowolnie ogło- 
sił list otwarty, w którym o- 

świadcza, że oskarżenie wniesione 

przeciw Phisterowi jest najha- 
niebniejszą intrygą, jaką można 

było obmyśleć, że Pfister nietylko 
nic kompanii nie jest winien, ale 

nawet bezinteresownie dopomógł 
kompanii w pewnej tranzakcyi biz- 

nesowej i że on, Gross, więcej je- 
szcze oburzony jest na to oska- 

rżenie, aniżeli Pfister być może. 

New York, 7 sierpnia. — Pre- 

zydent kompanii ubezpieczeń na 

życie "Eąuitable", Paul Morton, 
jadąc ze żoną wczoraj w samo- 

chodzie, na 44 ulicy wpadł na 

tramwaj linii 8 ave. Wraz z nimi 

jechali dwaj przyjaciele, których 
spotkali na dworcu kolejowym. 
Powodem najechania było, że 

Morton chciał wyminąć tramwaj, 
ale koła samochodu ześliznęły się, 
tak, że samochód uderzył o tram- 

waj. Konduktor tramwaju wy- 

padł na ulicę, ale tylko lekko się 
potłukł. Samochód został trochę 
uszkodzony, a zresztą obeszło się 
bez poważniejszego wypadku. 

Filadelfia, 7 sierpnia. Dzi- 

siaj rozpocznie się tu trzecia rocz- 

na konwencya międzynarodowa 
związku woźniców (Intern. Bro- 

therhood of Teamsters; otworzy 

ją burmistrz Weaver d hali "Odd 
Fellow's Tempie". Zebrało się o- 

koło 300 delegatów i wszelkie 0- 

znaki są, że główne wydarzeniem 
będzie walka o ponowny wybór 
prezydentem Corneliusa P. Shea. 

Niewiadomo jeszcze, kto jest je- 
go rywalem; przeciwnicy jego je- 
dnak, którymi dowędzi sekretarz 

i skarbnik Edward C. Turley o- 

świadczają, że w chwili stoso- 

wnej postawią swego kandydata i 
że ten niezawodnie zwycięży. 

Louisiana, Mo., 7 sierpnia. — 

Onegdaj rano, kiedy przez rzekę 
Mississippi przejeżdżał •wyciecz- 
kowy pociąg kolei Chicago and 

Alton; jakiśi człowiek, podobno 
pijany, w jednym z wagonów za- 

czął strzelać z rewol weru i zastrze- 

lit "a miejscu Mariona Warnera 
ze Secor, Ul., ranił pannę McDo- 
nald, obrabował innego podróżne- 
go, ale w końcu został związany 
przez podróżnych, którzy go od- 

dali w ręce władz, gdy pociąg tu 

nadszedł. Aresztowany nie chce 

podać swego nazwiska, i przeczy, 
by kogo zabił lub ranił. Trudno 
będzie dokładnie oznaczyć, czyli 
rozbój odbył się w stanie Illinois 

czy w Missouri; zawieziono are- 

sztowanego na razie do Pitts- 

field, 111.i gdyż świadkowie utrzy- 
mują, że napaść odbyła się jesz- 
cze w stanie Illinois. 

Różne notatki telegraficzne. 
— W Moskwie odkryto 

zno.wu jednę t kwater terrorystów; 

skonfiskowano mnóstwo broszur, 

bon b i różnych materyj wybuchowych. 
— Japończycy w Mandżuryi rzucają 

mię Izy wojska rosyjskie proklamacye 
w k tórych wzywają, by nie robiono 

wyc eczek i nie przelewano nadare- 

mnie krwi w obec toczących się roko- 

wań pokojowych w Ameryce. 
— Były nauczyciel Kulikowski, któ- 

ry 11 lipca zastrzelił Szuwalowa, został 

przez sąd wojenny na śmierć skaza- 

ny. 
— Tajni policyanci w Warszawie na 

ulicy Krochmalnej w dzielnicy żydow- 
skiej aresztowali w pewnej kawiarni 
70 socyalistów. 

— W Słodowicach strajkerzy porwa- 

li zarządcę jednego z młynów, związali 

go i wrzucili do kanału, gdzie utonął. 
— Petersburskie "Słowo" oświadcza 

w artykule wstępnym, że Rosya potrze- 
buje pokoju i że może go zyskać tyl- 
ko zawierając sojusz z Japonią. 

— Cesarz Wilhelm przez pięć tygo- 
dni zamierza głównie zajmować się 
przeglądami wojsk i ćwiczeń, które za- 

kończą się manewrami jesiennymi. 
— Od gubernatora niemieckich po- 

siadłości we wschodniej Afryce nade- 

szły wiadcmcści o buntach krajowców 
.w górach Maturbi, na północ od Kil- 

wy i nad wybrzeżem Samanga. 
— W Rumunii wskutek posuchy 

żniwa są zagrożone. Zarządzono modli- 

twy i procesye błagalne. 
— We węgierskim komitacie Saros 

miasteczko Bartfeld, liczące G.100 mie- 

szkańców, spłonęło prawie do szczętu. 
— Z Berlina donoszę, że wszelkie 

nieporozumienia pomiędzy Francyą. i 

Niemcami-w sprawie marokańskiej zo- 

stały pomyślnie wyrównane. 
— Na pier.wszyni kongresie anato- 

micznym, który się odbywa w Genewie 
w Szwajcaryi, znajduje się 260 delega- 
tów z różnych stron świata, a i Ame- 

ryka dobrze jest reprezentowany. Kon- 

gres zakończy się bankietem 10 sierp- 
nia. 

— W Filadelfii i okolicy niesłycha- 
na ulewa zrzędziła znaczne szkody. W 
mieście dwa domy się zapadły i miesz- 

kańcy z trudnością, uszli śmierci. 
— W Camberland, Wyo., w kopalni 

nr. 1 należącej do Union Pacific Coal 

Co., zapadła się część szybu, dwaj gór- 
nicy zostali zabici, dwaj ciężko poka- 
leczeni, a sześciu lekko uszkodzonych. 

— W Dubois, Pa., .w czasie burzy 
piorun uderzył w dworzec frachtowy, 
zabił Josepha Hire'a, śmiertelnie ranił 

Steke'a Rendusa, a trzech innych dość 
niebezpiecznie uszkodził. 

— W Cleveland, O., pociąg pośpie- 
szny kolei Cleveland and Pittsburg 
wpadł wieczorem na tramwaj. Jedno 

dziecko na miejscu zostało zabite, 6 o- 

sób śmiertelnie, a 15 lżej pokaleczo- 
nych. 

o 

Kronika Miejscowa. 
Nowy szef policyi pracuje. 
Nowy szef policyi Collins za- 

brał się na prawdę do pracy nad 

wytępieniem robaka, który od sa- 

mego początku toczył i toczy mia- 

sto Chicaga Morderstwa i napady 
Chicago. Morderstwa i napady 
tak się rozpowszechniły w na- 

szem mieście, że nie było dnia, o 

którymby gazety mogły śmiało 

pisać, że obył się bez- zbrodni. 
Nowy szef wysyła całe kom- 

panie tajnych policyantów do tak 

zwanych sal koncertowych, do- 

mów rozpusty itp. Pomaga to 

niemało. Już wczoraj patrolki 
kursowały dość często odwożąc 
szulerów na stacye policyjne. Był 
nawet wypadek, że karciarz sam 

wprowadził (widocznie przez o- 

myłkę) tajnego policyanta do do- 

! mu, gdzie za stołem siedziało kil- 
ku miłośników ''pokra". Na je- 
go widok szulerzy rzucili karty i 

dalej_ w nogi. Było już za późno, 
policya zabarykadowała wszyst- 

1 kie drzwi — i po jednym wpro- 
wadzała karciarzy do patrolki. 

Biuro morderstw jest już w 

pełnym biegu. W sobotę wieczo- 

rem nadszedł raport do asystenta 
policyi, Schuettlera o morder- 
stwie pani 0'Connell. Dwóch de- 

tektywów wraz z fotografem i 

rysownikiem Tarnowskim udało 
się na miejsce zbrodni. Wykaza- 
ło się, że mąż pani 0'Connell, 
dawny policyant zastrzelił żonę, 
a potem uciekając przed ścigają- 
cą go policyą sam się postrzelił — 

i to podobno śimiertelnie. 

Rysownik Tarnowski ma także 

pod swoją opieką biuro informa- 

cyi, w którem znajdować się bę- 
dą opisy i fotografie zbrodniarzy. 

Jeżeli nowy szef policyi z taką 
gorliwością będzie nadal praco- 
wał — to obywatel miasta Chica- 

go będzie wreszcie mógł przejść 
się wieczorem bez obawy nap'adu. 

Policya ściga Poklewskicgo. 
Dochodzą nas wiadomości z 

Cleveland, że policya wpadła na 

trop zbiegłego oszusta, S. K. Po- 

klewskiego. W sobotę zdołano 
nawet odszukać jego meble i żo- 

nę. Donieśliśmy naszym czytelni- 
kom w ostatnim numerze, że 

zbiegły oszust wysłał żonę i me- 

ble kilka dni przed swojem ulo- 
tnieniem się. Żonę jego polieya 
znalazła w Cleyeland — on z pe- 

wnością także będzie się tam u- 

krywał przez jakiś czas, aż go po- 
lieya złowi i odstawi sprawiedli- 
wości. 

Liczba ludzi, których Poklew- 

ski oszukał powiększa się z każ- 

dym dniem. Trzydziestu postara- 
ło się już o warrant na łotra. 

Sumę skradzionych pieniędzy 
obliczają na kilka tysięcy. Samej 
United States Express Co., Po- 

klewski winien jest $1000, a prze- 
cież jest jeszcze blisko 50 innych 
ludzi, których Poklewski oszu- 

i.-c} 

Rewizya wykazała, ze oszust 

miał ogromny zapas akcyj, nie 

mających żadnej wartości, które 

011 sprzedawał po $10. 
Pokazuje się także z wiadomo- 

ści z innych miast, że Poklewski 
popełnił liczne oszustwa w Cle- 
yeland, Buffalo, Nowym Yorku 
i Wilmington, Del. 

Podobno proces o zastrzelenie 
balwierza Stanisława Jerleckiego, 
którego śmierć jury koronerska o- 

głosila za przypadkową, jest znów 

poruszony przez wdowę balwie- 
rza. Przypominamy tylko, że Po- 

klewski był właśnie tym czło- 

wiekiem który "przypadkowo" 
postrzelił śmiertelnie Stanisława 

Jerleckiego. 
.Tych, których Poklewski oszu- 

kał możemy pocieszyć nadzieją, 
że policya (jak sama z Cleveland 

donosi) wkrótce oszusta pochwy- 
ci i wsadzi go tam, gdzie już da- 

wno powinien był się już znajdo- 
wać za kratkami więzienia. 
Potem rozpocznie się jego 
proces, a poszkodowani dostaną, 
jeśli nie wszystkie to przynaj- 
mniej większą część swych pie- 
niędzy. 

Matka oddaje dziecko policyi. 
Filomena Moscha przyszła z 

płaczem na stacyę policyjną Har- 

rison, niosąc na rękach trzytygo- 
dniowe bliźnięta. Zbliżywszy się 
do biurka sierżanta spytała się 
gdzie mogłaby zostawić jedno 
dziecko. 

— Czyje jest to dziecko? — 

spytał sierżant. 
— Moje — odpowiedziała ko- 

bieta i poczęła z płaczem opowia- 
dać smutne położenie w jakiem 
się obecnie znajduje. 

Przed dwoma miesiącami u- 

marł jej mąż, a krótko po jego 
śmierci przyszły na świat bliźnię- 
ta ; kobieta nie mogła zapracować 
na utrzymanie pomimo najwię- 
kszych wysiłków. Wreszcie po- 
stanowiła oddać jedno bliźnię 
pod opiekę policyi. 

Sierżant zapewnił matkę że 

dziecko będzie miało przytułek. 
Natychmiast zwołał patrolkę i za- 

wiózł dziecię do domu św. .Win- 
centego. 

Matka spojrzała po raz ostatni 
na odjeżdżający wóz i padła om- 

dlała na podłogę. Przyszedłszy, 
do siebie zabrała swoje drugie 
niemowlę i poszła do domu. 

Dringanowicz skończy na szubie- 

nicy. 
Jan Dringanowicz, morderca 

żony i dwojga dzieci zawiśnie na 

stryczku. W sobotę o godz. 2giej 
jury wysłuchawszy wszystkich 
pro i contra wydała wyrok śmier- 

ci na Dringanowicza. Jedno balo- 
towanie wystarczyło aby uzna^ 
go winnym śmierci żony i dwojga 
swych dzieci. Dringanowicz o- 

party o ścianę wysłuchał wyro- 
ku z zimną krwią. Dwóch podsze- 
ryfów wyprowadziło skazańca z 

sądu do więzienia, gdzie morder- 

ca oczekiwać będzie stracenia, 
które nastąpi z końcem września. 

Proces zakończył się dramaty- 
cznym omdleniem E. M. Seymou- 
ra, adwokata, który -do ostatniej 
chwili bronił swego klienta. 

List Leona XIII w Chicago. 
Pułkownik Thomas łi. Keeic o* 

trzymał list Papieża Leona XIII 

zawierający błogosławieństwo i 

pochwałę "Golgoty", obrazu na- 

szego rodaka, Jana Styki. 
List zawierał duży pergamin 

ślicznie ozdobiony przez braci 

zakonnych w Watykanie. Na nim 

wypisane są słowa Ojca Św., Le- 

ona XIII. 
Dokuument ten przysłano z 

Rzymu na żądanie pułkownika 
Keefe, aby więcej zachęcić ludzi 

do zwiedzenia wystawy, której 
dochód z pierwszych trzech dni 

pójdzie na cele dobroczynne. Wy- 
stawa rozpocznie się 10 sierpnia. 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Charles H. Reinhold mieszkający 

pn. 344 63rd str., fabrykant guzików, 
popełnił samobójstwo, zaczadzl.wszy się 

gazem w swoim cfisie. Powodem sa- 

mobójstwa były nieporozumienia do* 

mowe. 
— May Adams, lat 29, pokłóciwszy 

się z salonlstą Johnem Fait, z którym 

żyła — napiła się karbolowego kwa- 

su. Samobójstwo nie przyszło do sku- 

tku. 
— Frank Hanson uszedł kratek wię- 

ziennych, przyrzekając że wstąpi na* 

tychmiast do marynarki. 
— Nocny stróż, Henry Lette, nachy- 

liwszy się nad studnią stracił równo- 

wagę i wpadł do wody. Znaleziono go 

kilkagodzln później nieżywego. 
— Pociąg frachtowy k^oi Illinois 

Central uciął rękę i głowę 15 letniemu 

Eddie Meyera z Hounewood, 111. Chło- 

piec zeskoczył z wagonu 1 dostał slf 
pod koła. 

— Goorge Fitzpatrick, spadł z woza 

1 potłukł się śmiertelnie. Ma czaszką 
pękniętą. 

— Pacyenci Domu dla obłąkanych w 

Dunning, 111., grali w piłkę z klerka 

mi kompanii Mc Neli and Higgins —» 

—i wygrali 
— Sędzia Tuthill skazał Johna 1 Oli- 

vera Sackett na 3 miesiące pobytu yr 

domu poprawy i zapłacenie $50 kary, 

za kradzież gazu. 
— Inga Hanson, winna krzywoprzy- 

sięstwa pójdzie w tych dniach do Jo- 

liet — na czas nieoznaczony. Obecnia 

znajduje się w więzieniu powlatowem. 
Jest poważnie chora. 

—Biblioteka Newberry będzie zam- 

knięta dla publiczności od dzisiaj aż do 

21go sierpnia — z powodu czyszcze- 
nia. 

— W sobotę wybuchł pożar .w gro 
serni 179 So. Water str. — szkoda wy- 

rządzona niewielka, 
— Jury koronerska uznała, te R» 

bert Holland, który spadł z platformy 
Metropolitan Eleyated na Ballou uli- 

cy, spotkał śmierć przypadkowo. Kom- 

pania nie jest odpowiedzialna. 
— Sędzia Cavelry uznał Patricka 

Muldoon, niewinnym napadu na Cur* 

ry'ego. Muldoon cierpi na umysł — » 

tłum zmusił go do uderzenia Curry'ego 

Cury zapłacił $50 za noszenie broni. 
— John Pelach,lat 40 został zabity; 

przez pociąg kolei Chicago Terminal. 
Ciało mocno poszarpane zawieziono do 

kostnicy powiatowej. % 

— Martin Kearns upadł wczoraj na 

chodniku 1 potłukł się śmiertelnie. Ma 

czaszkę pękniętą. Nieszczęśliwego od- 

wieziona do szpitala po.wlatowego. 
Kearns liczył lat 53, mieszka pn. 2424 

Wentworth ave. 
— George Wllcox, lat 25, mieszka- 

jący z matką pn. 241 N. 45th ave. na- 

pił się kwasu Dtrorpidkoir* czy też u- 

myślnie, Umarł wczoraj w okropnych 
bolcielacfc. 


