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Pięć artykułów uchwalono. 
Komisji pokojowej pozostaje siedm punktów 

najtrudniejszych do naradzania się. 

Król Edward spotyka sią z cesarzem Franciszkiem Józefem. 

JPogłoska o zamachu na życie prezydenta Koosevelta. 

KATASTROFA Z AUTOMOBILEM POWODUJE ŚMIERĆ 
DWOJGA BOGATYCH NARZECZONYCH. 

TELEGRAMY. 
> 

Portsmouth, N. H. i6go sier- 

pnia. — Przebieg i rezultat do- 

tychczasowych narami pełnomo- 
cników pokojowych był nastę- 
pujący : 

W poniedziałek na rannej se- 

syi jeszcze ściślej określono 

punkt i -żądań japońskich i sfor- 
mułowano go w ten sposób, by 
jasno z niego wynikało, że Japo- 
nia otrzyma protektorat nad 

Koreą. 
Na sesyi popołudniowej omó- 

wiono punkt 2 i punkt 3. W pun- 
kcie 2 Japończycy domagali się, 
ażeby oba państwa opróżniły 
Mandżuryę, jak tylko zdołają 
najśpieszniej po zawarciu pokoju 
wyznaczony podobno zostać od- 

powiedni termin lo tego potrze- 
bny) i aby Rosya wyrzekła się 
wszelkich specyalnych przywile- j 
jów od rządu chińskiego w Man- 

~dżuryi nabytych. W punkcie 3 
Japonia się zobowiązuje admini- J 
stracyą rządu chińskiego w Man- I 

dżuruyi w odpowiednim czasie 

napowrót zaprowadzić. 
Na wtorkową sesyą przezna- 

czono punkt pewien (5) bardzo 

drażliwy .odstąpienie Sachalinu, i j 
obawiano się, że już wczoraj 
konferencye się zakończą zerwa- 

niem układów. Tak tutejsze cza- 

sopisma jak i petersburskie wy- 

rażały przypuszczenie, że wczo- 

raj układy zostaną zerwane. Nie 

przyszło jednakowoż do tego. 
Najprzód załatwiono się z punk- 

tem 4 bardzo szybko. Punkt ten 

tyczył się wzajemnego zobowią- 
zania uznania terytoryalnej i ad- 

ministracyjnej nienaruszalności 
Chin i przyjęcia zasady wrót o- 

twartych w Mandiuryi. Obie 

strony jednogłośnie na ten punkt 
się zgodziły i życzyły sobie, by; 
to w nrotokole zaznaczono. 

Artykuł 5 tyczył się odstąpie- 
nia wyspy Sachalinu. Zdawało 
się, że nadaremną byłoby rzeczą 

naradzać się nad tym punktem, 
skoro Rosya wyraźnie ośtwiad- 

czyła, iż o tem nie może być mo- 

wy. Jednakowoż na wniosek ba- 

rona Komury odłożono naradza- 
nie się nad tym punktem na sam 

koniec konferencyi, — można 

było przystąpić do punktu 6. W 

tym punkcie domagała się Japo- 
nia wyrzeczenia się Rosyi na 

rzecz Japonii wszelkich przywi- 
lejów na półwyspie Liaotung, 
włącznie Portu Artura, Dalnfr- 

go, jakoteż wysepek Blonde i El- 

liot! Na to Rosyanie przystali. 
Punkta 1, 2, 3, 4 i 6 sformułowa- 
no i obie strony protokół tyczą- 
cy się tych punktów podpisały. 

Pozostaje teraz do załatwienia 

jeszcze 7 punktów, a pomiędzy 
nimi dwóch, które wedle oświad- 
czenia Wittego absolutnie są dla 

Rosyi niemożliwe do przyjęcia, 
a kilka, które wydają się do 

przyjęcia bardzo trudnymi.W ja- 
kim one następują porządku, do- 
brze nie wiadomo: tyczą się o- 

ne: odstąpienie Sachalinu, od- 
szkodowania pieniężnego, odda- 
nia chińskiej kolonii wschodniej 
Chinom, części' głównej linii ko- 

lei syberyjskiej idącej przez pół- 
nocną Mandżuryą, która wedle 

żądania Japończyków ma być 
oddaną pod zarząd Chin, a nie 

Rosyi, przywilejów tyczących 
się połowu ryb wzdłuż wybrzeży I 
aybiryjskich na północ od Wła- j 

dywostoku aż do morzua Be- 

rynga, dalej jeden z punktów po- 

daje ograniczenia dla floty ro- 

syjskiej na dalekim Wschodzie a 

inny domaga się wydania Japo- 
nii rosyjskich okrętów wojen- 
nych internowanych w portach 
na dalekim Wschodzie. Rzeczą 
jawną jest, ze omawianie tych 
punktów więcej zajmie czasu i 

na większy natrafi opór ze stro- 

ny Wittego, niż omawianie do- 

tychczasowych. 
Prezydent Roosevelt wyrzekł 

się wszelkich prób doprowadze- 
nia do zawieszenia broni na da- 

lekim Wschodzie i zdaje się, że 

skoro przyjdzie do porozumienia, 
to protokóły jak najśpieszniej 
zostaną podpisane, aby nie do- 

j puścić do dalszego rozlewu krwi, 
— a jeżeli zostaną zerwane, to 

natychmiast dalej wojna energi- 
cznie będzie prowadzoną. 

Wyborg, Finlandya, iógo sier- 
i pnia. — Sąd wojenny skazał 

Prokopa, który zastrzelił dnia 
21 lipca naczelnika policyi w 

Wyborgu, pułkownika Kremer- 

i czenkę, na śmierć przez powie- 
szenie. Prokopo nie chciał przy- 
znać się do winy, z powodu że 

proces nie odbywał się przed są- 
dem fińskim, a świadkowie nie 

chcieli składać zeznań z tego sa- 

mego powodu. Około 5000 ludzi 
zrobiło demonstracyą celem za- 

protestowania przeciw odbywa- 
niu się sądu wojennego i garni- 
zon wzmocniono gdyż obawiają 
się rozruchów. 

Moskwa, iógo sierpnia. — 

Wczoraj rozpoczął się kongres 
związków chłopskich, na który 
przybyli delegaci z 22 gubernij. 
Przyjęto rezolucye, pomiędzy 
któremi kilka domaga się, ażeby 
reprezentantów krajowych wy- 
bierano za pomocą ogólnego gło- 
sowania, ażeby zamierzona re- 

prezentacya krajowa miała pra- 
wo robić projekty do ustaw i 

kontrolować finarfse, ażeby wła- 

sność klasztorów i religijnych 
zakładów i domeny państwowe 
przeszły na własność ludu, jako- 
też ażeby nauka była przymuso- 

wą i ażeby szkoły sekularyowa- 
no. 

Londyn, i6go sierpnia. — Ko- 

respondent do "Daily Tele» 

graph" z Tokio donosi, że wkró- 
tce zostanie ogłoszone zajęcie 
•Kamczatki. Garnizon tamtejszy 
składa się z jednego tylko bata- 

lionu. 

Ischl, i6go sierpnia. — Król 
angielski Edward, który udaje 
się do Marienbadu na kuracyę, 
wczoraj wieczorem był gościem 
cesarza Franciszka Józefa. Ce- 
sarz spotkał się z królem w 

Gmunden i przybył z nim tutaj. 
Obiad zastawiono dla 20 osóU 
Nie ma żadnego politycznego 
znaczenia to spotkanie monar- 

chów; dziś król udaje się do Ma- 
rienbadu. 

Paryż, j6go sierpnia. — Pre- 
mier Rouvier w depeszy do bry- 
tyjskiego sekretarza stanu spraw 
zagranicznych, Lorda Lands- 

downe, wyraził serdeczne podzię- 
kowanie rządu francuskiego za 

okazałe podejmowanie eskadry 
francuskiej i objawił zapatrywa- 
nie, iż dowody wzajemnej przy- 

jaźni, składanie w czasie tych 
odwiedzin, dają gwarancyę u- 

trzymania pokoju europejskiego. 
Londyn, iógo sierpnia. — Bry- j 

tyjska eskadra kanałowa składa- 

ją ca się z n okrętów wojen-' 
nych, 8 krążowników i flotyli 
torpedowej wyjechała do Morza 
Bałtyckiego pod komendą admi- 
rała Sir Artura Wilsona ze Spit- j 
head. Eskadra ta w czasie swej 
podróży zawinie do czterech 
portów, a między nimi do Swine- 
muende i Neufahrwasser. 

New York, i6go sierpnia. — 

Włoski krążownik Dagalli o- 

trzymał telegraficzny rozkaz od 
ministra marynarki, ażeby na- 

tychmiast wyjechał z New Yor- 
ku. W sobotę włoskie socyali- 
styczne stowarzyszenie wydało 
bankiet na cześć załogi tego o 

krętu i przy tej sposobności maj- 
tkom rozdano cyrkularze anar- 

chistycznze, zachęcając ich do 
naśladowania załogi "Kniazia 
Potiemkina", i do opuszczenia o- 

krętu i pozostania w Ameryce. 
Oficerzy krążownika dowiedzieli 
się o tem i wszystkch majtków, 
którzy wzięli udział w bankiecie, 
aresztowano kiedy powrócili na 

okręt. Zarządzi się ostre śledz- 
two. 

New York, i6go sierpnia. — 

Onegdaj urzędnicy kolei Erie 
widocznie obawiali się, że życie 
prezydenta było w niebezpie- 
czeństwie, gdyż pociąg ze Chau- 

taqua nie przybył po linii głów- 
nej, tylko po linii bocznej. Po- 

ciąg w sobotę rano nagle zatrzy- 
mał się w Suffern. Odbyła się 
żywa rozmowa telefoniczna, po- 
czem urzędnicy kolejowi, roz- 

mówiwszy się krótko z prezy- 

dentem, postanowili skierować 

pociąg na linię boczną. Policya 
w Paterson otrzymała list, w 

którym donoszono, że istnieje 
zamiar wysadzenia w powietrze 
pociągu wiozącego prezydenta w 

pobliżu Ridgewood, N. J. 
..Filadelfia, i6go sierpnia. — 

Rząd waszyngtoński zarządził 
śledztwo, dowiedziawszy się, że 

niektórzy kontraktorzy, dostar- 

czający armii czapek i rękawi- 
czek, przy składaniu ofert umie- 

li zręcznie pozbyć się konkuren- 
tów celem stawiania cen dowol- 

nych i tym sposobem rząd oszu- 

kali o jakich $150,000. Major 
Frederick S. Strong kieruje 
śledztwem. Cała oferta wyszła 
na jaw, kiedy pomiędzy kontrak- 
torami powstała sprzeczka o po- 
dział zysków. Dotychczas już się 
okazało, że 50 procent dostar- 
czonych towarów nie odpowia- 
dało przepisom i jest rzeczą 

prawdopodobną, że inspektorzy 
rządowi byli w porozumieniu z 

kontraktorami. 
Waszyngton, i6go sierpnia. —■ 

Czterem specyalnym agentom 
departamentu akcyzy polecono 
wnieść rezygnacye. Dwaj z nich, 
kap. Ch. H. Ingram i jakiś inny, 
którego nazwiska nie podają, za- 

stosowali się do polecenia. Spe- 
cyalny agent C. H. Burg nie 

chce podać się do rezygnacyi. 
Komisarz 'Yerkes powiada, że o- 

wi czterej agenci nie są podej- 
rzani o nieuczciwość, tylko o za- 

niedbywanie obowiązków. 
San Francisco, Cal., iógo sier- 

pnia. — Z Reno, Nev., donoszą, 
że hodowcy bydła z Lovelock, 
Humboldt county, Ney., widzieli 
wulkan czynny. Dostrzegli oni 
w pewnem miejscu płynną lawę 
i idąc za jej biegiem w górę, 
znaleźli wulkan. Skały w pobli- 
żu były rozpalone, a podziemny 
grzmot świadczył, że wewnątrz 

góry odbywa się rewolucya. 
Portland, Vt., iógo sierpnia.— 

Onegdaj wydarzyło się wielkie 
nieszczęście automobilowe. Asy- 
stent komisarza policyi Harris 
Lindsley z New Yorku, narze- 

czona jego panna Evelyn Wil- 
ling, milionerka z Chicago, Am- 
brose Cramer zj Ghicago, sio- 
strzeniec panny Willing i ich 
"chauffeur" J. Adamson, jechali 
w automobilu z Manchester, Pt. ! 
do Williamstown, Mass., kiedy j 
w North Bennington pociąg ko- j 
lei Rutland uderzył w automobil. < 

Oboje narzeczeni zostali zabici 
na miejscu; chłopiec i chauffeur 

wypadli z siedzenia i pokaleczyli 

się mocno ale nie niebezpiecznie. 
Automobil został zdruzgotany i 

potem się spalił. Lokomotywa -i 
jeden wagon, który ona pchała 
w tył, wykoleiły się, ale z jadą- 
cych nikt nie został uszkodzony. 
Nieszczęście wydarzyło się u o* 

strego skrętu, tak, że ani chaf- 
feur automobilu, ani konduktor 

lokomotywy nie dostrzegli na 

czas grożącego niebezpieczeń- 
stwa. 

Narzeczeni mieli się pobrać w 

przyszłym tygodniu. Panna Wil- 
ling, licząca około 28 lat, była 
córką zmarłego przed trzema la- 

ty milionera Henryka Willinga, 
jednego z założycieli firmy Mar- 
shall Field and Co., uchodziła za 

wielką piękność, a w podróżach 
po Europie odrzuciła dużo kon- 

1 kurentów z wysokiej arystokra- 
cyi. .i'"'- -1" 

—o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Pełnomocnicy pokojowi, pomimo 

że są gośćmi Stanów Zjednoczonych, 
przecież bardzo wielkie mają wydatki. 
Dużo kosztują telegramy da rządów i 

1 tak zeszłe niedzieli rachunek jednej 

I tylko kompanii kablowej wynosił 
j $191,000. 

— O ile słychać, marszałek Oyama 
wciąż jeszcze uszczupla swe wojska 
.w Mandżuryi, by zwiększać siły w Ko- 

rei. 
— 17 sierpnia, jak donoszą z Pe- 

tersburga, udaje się na teatr wojny i6 

korpus armii. 
— W żytomierzu onegdaj przyszło 

do rozruchów ulicznych, a w Białysto- 
ku wybuchły demonstracye antiżydow- 
skie, w obec których policya zachowa- 

ła się obojętnie. 
— W Odessie sąd wojenny skazał 

dwóch młodych ludzi na 20 lat ciężkich 
robót, a jednę dziewczynę na 13 lat za 

.to, że znaleziono u nich bomby. Proku- 

rator wojskowy, który domagał się ka- 

ry śmierci, apelo.wał. 
— WAndaluzyi w Hiszpanii, pod 

Osuną, 5000 robotników uzbrojonych 
w strzelby, plądruje domy. Władze są 
bezsilne, gdyż więzienia przepełnione 
są ludźmi, którzy tylko dlatego dali się 
zamknąć, by zyskać pożywienie. 

— W Berlinie odbywa się między- 
narodowa "konferencya trzęsień zie- 

mi". Ambasador Tower reprezentuje 
Stany Zjednoczone. 

— We Wilhelmhafen ujrzano dwóch 
Anglików podpływających w jachcie 
do tej stacyi floty niemieckiej, a po- 
tem szybko odpływających. ścigano 
ich i aresztowano jako szpiegów. 

— Francuski ambasador w Berlinie, 
Bihourd, przybył do Kassel, gdzie bawi 
cesarz Wilhelm, ażeby z nim konfero- 

wać w sprawie Marokka. 
— Rezultat głosowania w Norwegii 

był taki: 321,358 głosów za odłącza- 
niem się od Szwecyi, a 161 przeci.w. 

— Z raportów o szerzeniu się żółtej 
febry w New Orleans wynika, że pro- 
cent śmiertelności stale się zmniejsza. 
Do dnia wczorajszego zachorowało 
1080 osób, a umarło 172. 

— Sekretarz wojny Taft doznał 

wspaniałego przyjęcia w Iloilo. Cesa- 
rzowa chińska przesłała chińskiemu 
konsulowi w Manili polecenie, aby się 
dowiedział, czy panna Roosevelt nie 
odwiedzi Pekinu. 

— Walter Sanger Pullman, jeden ze 

synów zmarłego znanego milionera* 

George'a M. Pullmana, bawiący w San 

Meto, Cal., w czasie przejażdżki wy- 

padł z buggy i tak ciężki się pokale- 
czył, że zachodzi obawa o jego życie. 

— Konwencya woźniców .we Filadel- 
fii onegdaj uznała strajk chicagoskl za 

usprawiedliwiony. Głosowano Jednako- 
woż "viva voce" 1 niektórzy utrzymu- 
ją, iż prezydent Shea nieprawnie roz- 

strzygnął, jakoby wniosek przeszedł. 
o 

Kronika Miejscowa. 
$2,700. 

Policya zwiedzając różne dziu- 

ry u ukrycia szulerów skonfi- 
skowała $2,700 pieniędzy należą- 
cych do miłośników gier przez 
prawo zakazanych. Asystent sze- 

fa policyi, Schuettler obrócił te 

pieniądze na cele policyjne, po- 
słał je do biura pensyjnego, z 

którego wdowy i sieroty po 
zmarłych w służbie miasta poli- 
cyantach otrzymują miesięczne 
wsparcia, wynoszące $18. Wła- 
ściciele tych pieniędzy domagają 
się ich zwrotu. Schuttler nie chce 

oddać. 
Policya zaciągnęła rady adwo- 

kata, podradcy korporacyjnego, 
ten oświadczał jej że pieniądze 
należą do niej. Szulerzy tymcza- 

sem udali się także ,po radę do 
adwokata, i to także do podrad- 
cy korporacyjnego — a ten po- 
wiedział im, że miasto nie ma 

żadnego prawa do tych pienię- 
dzy. 

Policya udała się, ale teraz do 
radcy korporacyjnego Lewisa. 
Ten sprawę zbadał dokładnie i 
twierdzi, że właściciele tych pie- 
niędzy stracili je w interesie 

przez prawo zakazanym, a za- 

tem nie mają po co się zgłaszać. 
Szulerzy wytoczą Schuttlero- 

wi proces, a jeżeli asystent szefa 

policyi sprawę przegra, to będzie 
musiał z własnej kieszeni wydać 
$2,700, bo pieniądze skonfisko- 
wane wydano prawie wszystkie. 

Sprawa Stockowskiego. 
Patrick Harding, polieyant ze 

stacyi Lake, dowiedział się w 

poniedziałek, że twierdzenie Sto- 
ckowskiego, jakoby on w czasie 

morderstwa dwóch polieyantów 
znajdował się w więzieniu w Jo- 
liet, jest prawdziwe — i to zwal- 
nia Stockowskiego. Harding dla 

dokładniejszego poznania spra- 
wy sam, osobiście udał się do J0- 
liet i przejrzał książki, fakt ten 

potwierdzające. Stockowski fak- 

tycznie siedział wówczas w wię- 
zieniu za rabunek, na którym go 

pochwycono. 
Ludwik Growozecki, więzień, 

który policyi o tem doniósł, po- 
wiedział w poniedziałek przed 
Hardingiein—że mylił się w tej 
sprawie. Teraz twierdzi, że Sto- 
ckowski brał udział w napadzie 
na północnej stronie miasta, a 

nie w zamordowaniu polieyan- 
tów Devine i Pennel. 

Według nowego zeznania Sto- 
ckowski, Kroll i Helman napadli 
człowieka a później strzelali do 

polieyanta, Kaznera Andrusish. 

Policya trzyma Stockowskie- 

go za kratami aby dowiedzieć się 
prawdy w tym wypadku. 

Raport komitetu śledczego. 
Komitet śledczy w sprawie tu- 

nelów pracował sześć tygodni. 
Wczoraj członkowie komitetu 

wręczyli komisarzowi robót pu- 
blicznych', Pattersonowi, szcze- 

gółowy raport śledztwa. Przeko- 
nali się, że kompania Illinois 
Tunnel nie szkodził żadnym bu- 

dynkom — że tunele w śródmie- 
ściu są w najlepszym porządku. 
Śledztwo zarządzono dlatego, że 

właściciele budynków w śród- 

mieściu skarżyli się • przed bur- 

mistrzem, twierdząc że funda- 
menta ich gmachów zapadają 
niewiadomo z jakiej przyczyny. 
Natychmiast padło podejrzenie 
na kompanią tunelową. Komitet 

sprawdził jednak rzetelność i a- 

kuratność pracy przy tunelach, a 

właściciele zapadających gma- 
chów przekonali się, że ich fun- 

damenta nie są w najlepszym 
porządku. 

Potrzebuje jeszcze $500. 

Johann Hoch, morderca swo- 

jej żony, jest trochę zniechęcony 
powoli nadchodzącemi składka- 
mi na ponowienie procesu. 

Niedawno temu Hoch oświad- 

czył, że potrzeba mu będzie 
$600 na ten cel, a teraz dowie- 
dział się, że $1,200 zaledwie wy- 
starczy. 

Hoch ma $700 i .potrzebuje je- 
szcze $500. Prośba rozesłana do 

ziomków Hocha, Niemców, nie 

sprowadziła spodziewanych do- 

nacyj. Dwóch tylko nadesłało li- 

sty. Jeden zawierał $2., a drugi 
dwucentowy znaczek pocztzowy 
i następujące słowa: 

Biedny Hoch, wszyscy biedni! 
Stracenie Hocha odłożono na 

25 sierpnia. Gub. Deneen nie u- 

wolni go. 

Cele więzienne. 
Komisarz zdrowia Whalen 

przygotowuje raport dotyczący 
więzienia w ratuszu. Należy o- 

czekiwać znacznych zmian, bo 

dotychczas cele więzienne były 
w okropnym porządku. 

—Powiadam,że znalazłem cele 

więzienne w niezdrowym i nie- 

sanitarnym stanie — rzekł Dr. 
Whalen po dokładnem zbadaniu. 

Burmistrz Dunne da dziś roz- 

porządzenie, by poczynić zna- 

czne zmiany. 
Z biura powiatowego. 

Urzędnicy powiatowi wysilają 
się aby zebrać potrzebny fundusz 
na opłacenie pensyj deputowa- 
nych za miesiąc czerwiec. Oka- 
zało się na specyalnem posiedzeń 
niu, że kasa nie posiada żadnych 
pieniędzy, którymi mogłaby roz- 

porządzać. Nareszcie zdołano tę. 
sprawę załatwić; zaczerpnięta 
pieniędzy z funduszu pożyczko*' 
wego. Wieczne kłopoty finanso- 

we tak w miesicie jak i w powie- 
cie. Powiatowi to jeszcze idzie 

jako tako, — bo przynajmniej 
będzie miał pieniądze na budowę 
nowego gmachu powiatowego, 
który pochłonie $5,000,000 — ale 

miasto już nawet o pożyczce 
myśleć nie może. Pełno długów, 
— coś $20,000,000. 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Albert Lang, 32 lat, umarł w szpi- 

talu powiatowym — cierpniał na żołą- 
dek. 

— Mała Sadle Jacobson, (dziecko 
trzyletnie) wypiła butelkę lekaratwa^- 

i umarła. Dziecko bawiło się butelki. 
— Sędzia Prindiville skazał George'a 

Parker na zapłacenie $100 kary — Par 

ker nosił rewolwer. 
— Wczoraj identyfikowano zabite- 

go przez kolej Chicago and Alton — 

był nim Wm. Harris, 215 — 25th str. 

— Wczoraj znaleziono Martę Haw- 

kinson w łóżku nieżywa- Lekarz twiep- 

dzi, że umarła na chorobę gardłową.. 
— James Daley, który w niedzielę 

zastrzelił swoją żonę został umieszczo- 

ny w więzieniu powiatowem. 
— Katarzyna Reiser, w kłótni z sąr 

siadką, pi Patrick Hlordan, rzucił na 

swoją przeciwniczkę butelkę 1 wybił 
okno w jej salonie — sędzia kazał jej 

zapłacić $50 kary. 
— Ed. Mc Andrews poznał w czło- 

wieku zabitym przez tramwaj linii 

Wentworth — swego brata. 
— Jan Toszolski, 134 Cleaver str. 

chciał uwolnió krowę z drutu w który 

się wplątała. Okazało się, że był w nim 

prąd elektryczny tak silny, że mocno 

poparzył Toszolskiego, musiano go od- 

wieźć do szpitala. 
— Pollcya aresztowała Jamesa Pa- 

tricka, Który postrzelił Julię Bauer, 

swoją narzeczoną. Patilck chciał ją za> 

bić. 
— Zaniedbanie rany sprowausuiw 

śmierć. May Hanson skaleczyła się w 

rękę przed paru tygodniami 1 ranę 
wcale zaniedbała — dostała wkrótce 

zakażenia krwi a wczoraj umarła w 

szpitalu św. Józefa. 
—Frank Lorenz niebezpiecznie zra- 

nił nożem Freda Burnt, za to> że ten 

ostatni nie dai mu papierosa. 
— Wczoraj nie było żadnego sę- 

dziego w ofisle. Budynek powlato.wy 
Jest próżny. 

— Sędzia skazał Ernesta Wood na 

zapłacenie $2 kary. Wood wjechał na 

most na Rush ul., pomimo, że Jui 
dzwoniono aby się wstrzymać bo most 

będzie otwarty. 
— Charles Prlndiville pośliznął się 

i spadł nieszczęśliwie ze schodów ko- 
lei górnej. Biedak potrubował się bar* 

dzo. 
— Zwrotnik George Rangdon umarł 

wczoraj wskutek potkaleczeń jakie od- 

niósł w poniedziałek rano. Pocigg ko- 

lei Chicago Terminal uderzył go. 
— Policya aresztowała 6 grający dl 

w kości. Sędzia skazał każdego na z* 

płacenie $3 kary 1 koszta. 
— Czteroletnia Beatrice 0'Connell 

bawiąc się zapałkami zapaliła na sobie 
ubranie. Poparzyła się strasznie, tak, 
że krótko potem umarła. 

o 

Ilustracyę polskie w Petersbur- 
gu- 

W jesieni otwartą będzie w 

stolicy Rosyi wystawa prac pol- 
skich artystów ilustratorów. 

.Ten dział sztuki jest w Króle- 
stwie Polskiem w rozkwicie. 
Wybitni artyści Polacy traktują 
ilustracyę poważnie. Tego rodza- 

ju utwory Siestrzeńczowicza, 
Kossaka, Antoniewicza, Grudziń- 
skiego, Radziwiłłowicza i in- 

nych, znane są szeroko i poza 

granicami ziem polskch. Na wy- 
stawie petersbruskiej osobny 
dział stanowić będą ilustracyę 

powieści Sienkiewiczowskich, 
odznaczające się niezwykłą sta- 

rannością w wykonaiiiu i dosko- 

nałością w traktowaniu szczegó- 
łów. 


