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Dzień może rozstrzygający. 
Dziś po południu odbędzie się sesya pełnomo- 

cników pokojowych. 
Nowe strajki w Królestwie Polskiem. 

SUŁTAN WYSP SULU OŚWIADCZA SIĘ O RĘKĘ 
PANNY ALICYI ROOSEYELT. 

Trzęsienie ziemi w czterech stanach. 

TELEGRAMY. 
Portsmouth, N. H., 22 sierpnia. 

— Mnóstwo przypuszczeń, nie- 

zmiernie wiele pogłosek, — ale 
nic pewnego: oto sytuacya ty- 
cząca się konferencyi pokojowej 
do dziś rana. Dzisiejszy dzień je- 
dnakowoż może być rozstrzyga- 
jącym, jeżeli nadejdą odpowiedzi 
ze stolic Japonii i Rosyi, a zwła- 
szcza z Rosyi. Ponieważ do rana 

nie nadeszła depesza z Petersbur- 

ga i ponieważ, skoro nadejdzie, z 

pewnością będzie szyfrowana i 
trzeba będzie ją odcyfrowywać, 
co zawsze kosztuje dość wiele 

czasu, przeto możliwą jest rze- 

czą, że jeszcze i dzisiaj nie bę- 
dzie sesyi rozstrzygającej. Peł- 

nomocnicy obustronni nie mieli 
nic ważnego do czynienia i zaba- 
wiali się, jak mogli. 

Witte oświadczył wyraźnie, że 

prezydent Roosevelt nie propono- 
wał sądu polubownego tylko że 

mu chodzi o to, by "dalej prowa- 
dzono układy i może stopniowo 
dochodzono do jakiegoś porozur 
mienia. Nadto Witte oświadczył 
z wielką stanowczością jednemu 
z reprezentantów prasy, że Ro- 

sya nie zapłaci żadnego odszko- 

dowania. 
Zgromadzić się mają pełnomo- 

cnicy pokojowi dziś popołudniu o 

godz. 3 i do tego czasu mają być 
przygotowane protokóły ze sesyj 
dtych czasowych. 

Oyster Bay. 22 sierpnia. — 

Wczorajszy dzień niezmiernie 
wiele zatrudnienia przyniósł pre- 
zydentowi Rooseveltowi i jego 
sekretarzowi; od rana do wieczo- 

ra wymieniano depesze telegrafi- 
czne, zwłaszcza z Portsmouth, a- 

le także i z całym niemal śhvia- 

tem, — ale nową sensacyę two- 

rzyła nowa wizyta tajemniczego 
barona Kaneko u prezydenta. 
Konferował on z prezydentem 
przez całą godzinę, a potem Roo- 

sevelt ze swym sekretarzem Bar- 
nesem naradzał się przez dwie 

godziny. Niepodobna oczywiście 
dowiedzieć się, co było treścią 
tych konferencyj; za to przypusz- 
czeń jest tem więcej. 

Tak Japończycy, jak Rosy anie 

zapewniają, że na j zupełniej sze 

mają zaufanie do prezydenta 
Roosevelta i uważają go za naj- 
lepszego swego przyjaciela. 

Portsmouth, N. H., 22 sierpnia. 
— Walter E. Rushford doręczył 
Wittcmu w imieniu żydów z 

Lawrence, Mass., memoryał, w 

którym wyrażone jest życzenie 
ażeby przyszło do zawarcia po- 

myślnego pokoju. Memoryał pod- 
pisany jest przez 600 żydów. 

Warszawa, 22 sierpnia. —Ośm- 

dziesięciu uzbrojonych socyali- 
stów próbowało urządzić pochód 
po ulicach, ale natrafili na oddział 
kozaków. Przyszło do krwawego 
starcia; ośmiu socyalistów zosta- 

ło zabitych, a innych aresztowa- 

no. 

Z powodu ukazu carskiego, a 

raczej z powodu pominięcia Kró- 
lestwa Polskiego. przy powoły- 
waniu "dumy" narodowej, ogło- 
szono strajk ogólny w całem Kró- 
lestwie. Najprzqd> zastrajkowały 
personale kolei nadwiślańskiej i 

innych, i wiele pociągów pozosta- 
wiono na stacyach. Do strajku 
przyłączyli się ludzie pracujący;; 

w fabrykach w Warszawie, Ło- 

dzi i Pabianicach. 
Wiedeń, 22 sierpnia. — Żywio- 

ły burzliwe w Budapeszcie ko- 

rzystały z dnia urodzin cesarza, 

ażeby robić demonstracye hała- 

śliwe. Przed redakcyą socyalisty- 
cznego "Głosu Ludu" chrześci- 

jańsko socyalni zrobili demon- 

stracyę, poczem socyaliści odpo- 
wiedzieli swoją, demonstracyą, a 

kiedy już prawie przychodziło cTo 

bójki, nadeszła policya i rozpędzi- 
ła burzycieli, z których kilku zo- 

1 stało poranionych, pałaszami, a 

kilkunastu aresztowano. 

W Semlinie, na granicy chor- 

wacko słowackiej, 150 nauczycie- 
li (!) z południowych Węgier 
zrobili demonstracyę i z wieży 
"milennium" ściągnąwszy flagę 
wywieszoną z okazyi urodzin ce- 

sarza, poszarpali ją w drobne ka- 

wałki. Oczekuje ich niezawodnie 
proces. 

Berlin, 22 sierpnia. — Casarz 

Wilhelm porzucił zamiar wzięcia 
udziału w manewrach floty we 

wrześniu. Nikt nie umie wytłó- 
maczyć niezwykłego tego postą- 
pienia, ale za to pogłosek jest 
mnóstwo. 

Jolo, via Manila, 18 sierpnia 
(opóźniona depesza). — Dzisiaj 
panna Alicya, córka prezydenta 
Roosevelta, otrzymała propozy- 
cyę małżeństwa ze strony sułta- 

na Sulu, który powiedział jej, że 

zrobiłby ją chętnie sułtanką 
wysp Sulu, gdyż naród jego ży- 
czy sobie, by została u niego. Suł- 
tan doręczył pannie Alicyi mnó- 

stwo prezentów. 
Panna Roosevelt przybyła tu 

dzisiaj ze sekretarzem Taftem i 

tegoż towarzyszami podróży. U- 

łożono wspaniały program ich 

podejmowania. Sułtan ze swym 
orszakiem i mnóstwem dygnita- 
rzy Morosów zajął miejsce na 

głównej platformie z sekretarzem 
Taftem i panną Roosevelt. Odby- 
ły się między innemi walki by- 
ków, ale bezkrwawe. 

Waszyngton, 22 sierpnia. — 

Sekretarz floty Bonaparte ogłosił 
werdykt sądu śledczego w spra- 
wie katastrofy na kanonierce 

Bennington. Wedle tego werdyk- 
tu katastrofa wydarzyła się w 

skutek zbyt wielkiego nacisku pa- 

ry w kotle B, a rlastępnie w sku- 

tek zamknięcia wentylu łączące- 
go kocioł z aparatem mierniczym. 
Palacz D. N. Holland popełnił 
błąd, iż zamknął wentyl. "En- 

sign" Charles D. Wade popełnił 
błąd, iż nie przekonał się osobi- 

ście, czyli wentyle są w porząd- 
ku i w stosownym czasie oddane 

zostały do reparacyi, tylko zau- 

fał raportowi podwładnego, a za- 

tem powinien być oddany pod 
sąd wojenny. Werdyktu jeszcze 
nie potwierdził departament flo- 

ty- 
New York, 22 sierpnia. — So- 

cyaliści w dzielnicy wschodniej 
miasta zbierają składki celem 

rdopomożenia do przyjazdu do A- 

meryki rosyjskim marynarzom, 
którzy zbuntowawszy się, ostate- 

cznie dostali się do Rumunii. Jest 
ich około 400; większość znajdu- 
je się w Rumunii, a inni w Rzy- 
mie. 

New York, 22 sierpnia. — Ka- 

pitan policyi Miles CReilley o- 

trzymał skrzynkę z cygar napeł- 
nioną bawełną strzelniczą. Po 

raz to trzeci w czterech dniacli 

I różne osoby otrzymują "piekiel- 
ne maszynki" nadsyłane pocztą. 
Jak wiadomo, otrzymali już ta- 

kie maszynki bankier Jacob H. 
Schiff i bracia Guggenheim. Kie- 

dy 0'Reilley ostrożnie otworzył 
skrzynkę, spostrzegł, że wew- 

nątrz nalepione były zapałki o- 

pierające się o papier piaskowy j 
w ten sposób, by przy szybkiem 
otworzeniu przez potarcie zapali- 
ły się i materyę wybuchową do- 

prowadziły do eksplozyi. 
New York, 22 sierpnia. — Zna- 

ny żeglarz napowietrzny Kna- 
benshue wzniósł się w swym 
aparacie do latania z pewnego 
próżnego plaou budowlanego na 

62 ulicy i poszybował do gmachu 
"Times'a" a potem napowrót. 
Kiedy przebył przestrzeń 200 do 

300 stóp, stał się jakiś mały wy- 

padek w okręciku i trzeba było 
powrócić, ale dało się to szybko 
naprawić i Knabenshue na nowo 

puścił się w podróż. Niezmierne 

tłumy ludzi przyglądały się tym 
podróżom. Drugi raz wzniósł się 
do wysokości 1000 stóp; tam za- 

trzymał się statek na czas nieja- 
ki i był nieruchomy przez kilka 

minut, poczem powoli podążył 
ponad Broadwayem ku gmacho- 
wi "Times'a", gdzie zawrócił. 
Statek ten budzi niezmierne zain- 
teresowanie. 

St. Louis, Mo., 22 sierpnia. — 

Ubiegłej nocy, krótko po godz. 
ii, wyraźne trzęsienie ziemi dało 

się uczuć na bardzo znacznym j 
obszarze w południowej części | 

stanu Illinois, i w części stanów j 
Missouri, Tennessee i Indiana. J 
Zdaje się, że najsilniejsze było w:j 
St. Louis. Trzęsieniu ziemi to- j 
warzyszył grzmot podziemny, a ; 
także i tajemnicze błyskawice. I 

Mieszkańcy w St. Louis prze- j 
straszyli się, słysząc, że drżą szy- j 
by i naczynia na półkach; w East j 
So. Louis wielu powybiegało z j 
domów na ulicę. Psy skomlały, a 

( 

dzieci budziły się i kwiliły; wiele 

domów trzeszczało. W stanie Il- 

linois rozciągało się to trzęsienie 
ziemi od East St. Louis na pół* 
noc aż do Springfieldu. W Chica- 

go go nie dostrzeżono. Doniesie- 
nia o tern trzęsieniu nadchodzą z 

Cairo, Belleville, Paducah i O- 

wensboro. W wielu miastach o- 

brazy spadały ze ścian, ale zna- 

cznej szkody nigdzie nie było. 
Trwanie trzęsienia było różne: 

od dwóch sekund do minuty, ale 

więcej od samego wstrząsania 
ziemi przeraził jakiś łoskot pod- 
ziemny i błyskawiczne światła. 

New Orleans, La., 22 sierpnia. 
—Nie da się zaprzeczyć, że wal- 

ka ze żółtą febrą nie ma dotych- 
czas oczekiwanego powodzenia: 
wczoraj zachorowało znowu 61 

osób, a 9 umarło. Nowych środo- I 

wisk zarazy pojawiło się 16. Do- j 
tychczas zachorowało 1,458 osób, 
a umarło 210. Złą rzeczą jest, 
że zaraza szerzy się dalej i poja- 
wiła się w Missouri, gdzie w 

miasteczku Gregory jeden czło- 

wiek umarł na żółtą febrę, a o- 

prócz niego dwaj inni zachoro- 

wali. 
Notre Dame, Ind., 22 sierpnia. 

— O. Sorin, generalny przełożo- 
ny Zakonu śKv. Krzyża i założy- 
ciel uniwersytetu Notre Dame, 

otrzyma posąg z bronzu, który 
zostanie ustawiony na gruntach 
uniwersytetu kosztem $25,000. 
Przybył on z Francyi w te stro- 

ny w roku 1841, a umarł w r. 

1893. . 

—o 

Raźne notatki telegraficzna. 
— Gazety w stolicach europejskich 

;wyrażafe prawie jednozgodnie pessy- 

mistyczne przypuszczenia co do wyni- 
ku obrad w Portsmouth, N. H. 

— Obiega pogłoska, że ostateczną, 
koncesyą, Rosyi byłoby wypłacenie 
150 milionów dolarów za utrzymanie 
jeńców rosyjskich w Japonii. 

— Panowie Komura i Takahira 

wczoraj dali się fotografować. Do fir- 

my, w której szafach bezpieczeństwa 
przechowywano dokumenta japońskich 
pełnomocników pokojowych, napisano, 
by nadesłała rachunek. 

— W Kurlandyi ogłoszono stan oblę- 
żenia. 

— W Szwajcaryi aresztowano dwie 

osoby posądzone o urządzenie zama- 

chu na życie włoskiej królowej wdowy 
Małgorzaty. 

— ślub księda Ferdynanda bawar- 

skiego z hiszpańską infantką Maryą 
Teresą odbędzie się przy końcu' roku 

bieżącego. 
— Znany w Niemczech chemik, rze- 

czoznawca .win, dr. Moeslinger, został 

aresztowany w Neustadt a d. Haardt, 
pod zarzutem, że pouczał fabrykantów 
win, w jaki sposób mają wina fałszo- 

wać, by tego nie odkryto. 
— Niemcy wysyłają dalsze wojska 

do tłumienia buntów w afrykańskich 
posiadłościach. W południowo zacho- 
dnich posiadłościach zostanie zniesio- 

ną dyktatura wojskowa zaprowadzony 
przed rokiem. 

— Komisya budowy kanału Panama 

obrała herb do swojej pieczęci i do u- 

żytku rządu Panamy, przedstawiający 
galar 15 wieku skręcający między dwa 

wysokie brzegi, z napisem: "Ląd roz- 

dzielony — świat połączony". 
— Generałmajor Wood z adjutantem 

swym kap. Dorey bawi ch.wilowo we 

Waszyngtonie i wkrótce ud£ się na Fi- 

lipiny. 
— W Butte, Mont., wskutek zderze- 

nia się pociągu kolejowego z tramwa- 
jem, 9 osób zostaio zabitych, a kilkana- 
ście pokaleczonych. 

— W pobliżu Whitefisli Bay, Wis., 
obalił się pewien tramwaj u ostrego 
skrętu; Henry Altpass został zabity, 
a kilka osób ciężko się pokaleczyło. 

— W Louisville, Ky., zbankrutował 
bank Western National. 

— W Minnesocie huragan zrządził 
znaczne szkody w zasiewach, jedna o- 

Boba straciła życie, a kilka zaginęło 
bez wieści. 

— Joseph H. Mc Avoy z Chicago, 
człowiek majętny i niegdyś polityk, u- 

marł w 74 roku życia w małym hotelu 
w Baltimore, Md., gdzie mieszkał od 8 
miesięcy. 

o 

Kronika Miejscowa. 
Znów kolizya tramwajowa. 

Tramwaj Western ave. wpadł 
na* wóz farmerski, zderzenie było 
silne, trzech zostało ranionych. 

Edward Tourenza, farnbr mo- 

cno pokaleczony. 
John Tourenza, syn jego, ma 

rękę złamaną. 
Mary Hore, pasażerka, upadła 

w tramwaju i straciła przytom- 
ność, zawieziono ją do domu pn. 
do domu pn. 4062 Rockwell str., 
gdzie lekarz zbadał jej stan i po- 
wiedział, że odniosła uszkodzenia 
wewnętrzne. 

Kolizya zdarzyła się wieczo- 
rem. Motorowy, J. E. Angstein 
powiada że wóz zobaczył zapóź- 
no, tramwaju nie mógł już w 

biegu zatrzymać. 
.Niebezpieczny eksperyment w 

sądzie. 
Wczoraj sędzia Richardson i 

jego klerk siedzieli sobią swobo- 
dnie przypatrując się z chciwo- 

ścią nader niebezpiecznemu eks- 

perymentowi z gazoliną i naftą— 
''czy te płyny eksplodują." 

Robiono to z następującego 
podu: 

H. J. Ibsen wytoczył proces 
E. R. Bertrandowi, który podob- 
no wynalazł ciekawy płyn. Ber- 

trand twierdzi, że płyn jego wy- 
nalazku zmieszany z gazoliną 
lub naftą usuwa wszelkie niebez- 

pieczeństwo eksplozyi. Wynalaz- 
ca sprzedał swój patent Ibseno- 
wi na pewną okolicę miasta za 

$100 — bardzo tanio. Ibsen za- 

rzuca Bertrandowi oszustwo. 

Wczorajszy eksperyment w są- 

dzie wypadł pomyślnie dla wyna- 
lazca — płyny zmieszane nie 

eksplodowały. Sprawa nie skoń- 
czona. 

Profesor Uniwersytetu chicago- 
skiego, Paweł Miliukow, Ro- 

syanin, aresztowany. 
Z Rosyi nadeszła wiadomość, 

ze profesor uniwersytetu chica- 

goskiego, Paweł Miliukow został 

aresztowany w swym domu bli- 

sko Petersburga. 
Przed jedenastu laty Miliukow 

zajmował katedrę historyi na u- 

niwersytecie w Moskwie. Już 
wówczas zaczął on agitacyę po- 

lityczną, mającą wprowadzić- rer 

formy do despotycznej Rosyi. 
Rząd kazał go aresztować, 'óde- 

: brał mu katedrę historyi; i wy- 
I pędził z Rosyi. 
! Miliifkow przyjechał do Ame- 

ryki i dostał się do uniwersytetu 
chicagoskiego, gdzie go uważano 
za bardzo zdolnego profesora. 
Kiedy w roku bieżącym wybu- 
chła powszechnie w Rosyi ta sa- 

ma agitacya, Miliukow porzucił 
uniwersytet w marcu i udał się 
do kraju, aby wraz z innymi ludź- 
mi pracować nad reformą. Wie- 

dział on bardzo dobrze co go cze- 

ka, a jednak pojechał. 
Miliukow został tajnie aresz- 

towany razem z Maksymem Gor- 
ki jem? ale go uwolniono. Nie 
zważał na policyę i znów zaczął 
agitacyę, on i wielu lekarzy, ad- 

wokatów i inżynierów. 
Policya wykryła ich i natych- 

miast aresztowała. Miliukowa 
czeka Sybir albo długoletnie wię- 
zienie. 

Wczorajsza gorączka potrwa. 
Wczorajsza gorączka spowodo- 

wała śmierć dwu ludzi, a kilku- 
nastu padło na ulicach i trzeba 
ich było odwozić do szpitala. 
Przeciętna' temperatura wynosiła 
90 stopni. Profesor Garriot na 

wieży, nowego gmachu związko- 
wego powiada, że gorąco potrwa 
jeszcze .kilka dni. 

Zmiana przepisów. 
Szef straży pożarnej Campion 

wrócił z konwencyi strażaków w 

Duluth, Minn. Zjazd ten przy- 
czyni się do tego, że przepisy 
strażaków chicagoskich będą zu- 

pełnie zmienione. Teraźniejsze 
przepisy są stare i nie można ich 
zastoswać w obecnych warun- 

kach, zwłaszcza, że kiedy obecne 

reguły przyjmowano, a zatem w 

roku 1881, miasto bvło małe i 
7 * 

nie potrzebowało ścisłych przepi- 
sów. 

— Stara książka reguł zawiera 

takie "głupstewka" — jak się wy- 
raził szef: 

— Zatrudnionym w ofisach nie 
wolno czytać książek ani gazet. 

— Muszą być przy biurku kwa* 

drans przed rozpoczęciem pracy. 
— Nie wolno opuszczać biur- 

ka wieczorem bez opowiedzenia 
się przełożnemu. 

— W sobotę muszą pracować 
do 3ciej — punktualnie. 

— Każdy strażak musi wpła- 
cać $2 miesięcznie na gazety, 
czarnidło, ręczniki i t. p. 

— Żadnemu strażakowi nie 

wolno wejść do salonu w unifor- 
mie. 

— Żadnemu strażakowi w uni- 
formie nie wolno palić na ulicach 
lub w publicznych miejscach. 

— Nie wolno strażakom u- 

częszczać na "fairy". 
Dobre zastosowanie nowego wy- 

nalazku. 

Przed kilku dniami pisaliśmy 
0 aparacie automatycznym, któ- 

ry sam raportuje pojar. Wczoraj 
wynalazek ten okazał swoją prak- 
tyczną wartość w domu 211—213 
Madison ul. Straż pożarna zdoła- 
ła ugasić płomienie w zarodku — 

1 gdyby nie aparat, szkoda była- 
by wynosiła kilkadziesiąt tysięcy 
dolarów. Stróż domu zauważył 
pożar wtenczas kiedy straż nad- 

jechała. Kompania wyrabiająca 
te przyrządy automatyczne nie 

potrzebuje lepszego ogłoszenia. 
Z krucyaty przeciw szulerom. 

Latające kolumny aresztowały 
wczoraj oślm kobiet, które wstę- 

pując w ślady swych mężów na- 

raziły się przez grę w "pokra" na 

prześladowanie ze strony policyi. 
Detektyw Schubert powiada, że 

te same kobiety aresztowano ze- 

szłego tygodnia, wczoraj zmieni- 
ły swe nazwiska. 

Na Madison ulicy aresztowano 

Franka Jones, który zbierał pie- 
niądze zakładników. I 

Wspominaliśmy niedawno w! 
krótkich notatkach o ośmiu Chiń- 

czykach, których policya zastała 

przy "fantanie." Sędzia Prindi- 
ville skazał wczoraj każdego na 

zapłacenie $10 i kosztów.. 
Na Clark tulicy policya aresz- 

towała 7miu szulerów, znów 
Chińczyków. 

Detektywi Schubert i Barchard 
sprowadzili na stacyę policyjną 
wczoraj wieczorem ośmiu miłoś- 
ników "pokra" z West Randolph 
ulicy. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE, 
— Pożar zrządził $1000 szkody w 

dwupiętrowym budynku pa. 68 — 44tłi 

ave. 

— Sędzia Prlndiville nałożył $10 ka» 

ry na Hugha Edisona, który skradł 

drobnostkę wartości 98 centów. 
— Policya aresztowała wczoraj Wil- 

liama Edwards, prawdopodobnie po* 

szukiwanego kryminalistę. 
— W wagonie osobowym kolei Bur-; 

lington pękła belka. Pociąg musiały 
stanąć i wagon zmienić. 

— Policya trzyma Jobna Hennesye- 
go, który uderzył adwokata Oraya Lu- 

casf. 

— Wczoraj aresztowano negra W. 

Jeffersona, któremu zarzucają kra- 

dzież setek listów z poczty. 
— Komisya budowlana przeglądała- 

wczoraj Howard's Theatre, w którym 
zrobiono znaczne zmiany. Teatr jest yr, 
dobrym porządku. 

— Agent matrimonialny, J. F. Fer- 

guson, został wczoraj aresztowany. 
Ferguson oszukiwał ludzi na grube pie- 
niądze. 

— Morris Salmonson, klerk w biu- 

rze małżeństw, chorował trzy tygo* 

dnie, wczoraj wrócił do pracy. 
— Do domu pani Howell, 2452 Ml* 

chlgan ave., wkradli się złodzieje 1 za- 

brali $25 w kosztownościach. 
— Dzisiaj zbierze się komisya egza» 

minacyjna "County Clvil Servlce", 
celu przesłuchana aplikantów; na po- 

sady powiatowe. 
— Wilbur Schmidt, 802 W. 21st pi., 

spadł ze schodów i potłukł się tak bo- 

leśnie, że umarł wczoraj w szpital^ 
powiatowym. 

— Jury koronerska oświadczyła 
wczoraj że pani Katarzyna Gulek, któ- 

ra umarła nagle w szpitalu SS. Naza- 

retanek, umarła wskutek zapalenia 
płuc. 

— John Malone zapłacił $1 l koszta 

za to, że znęcał się nad koniem. 

— Pożar zrządził $100 szkody yn 

stajni 1 mieszkaniu Hermana Bahlke, 
239 Jensen ave. 

— Robert Davls mył okno na 7mem 

piętrze 305 Clark str. Stracił równowa- 

gę i runął na kamienny chodnik, 
śmierć była natychmiastowa. 
..— Wiktor Skusel został niebezpie- 
cznie pobity w salonie na 48 Ada uL 

Skusel pokłócił się z Belewiczem o 

szlankę piwa, a Belewicz zadał mu kil- 

ka cięć nożem. 
— James Spencer sprzedał skradzio- 

ny pierścionek za $2 detektywowi 
Burkę. Burkę dał mu $2 lecz równo- 

cześnie porwał go za kołnierz 1 zapro- 
wadził na stacyę policyjnf. 

O + 

Z MASZEJ OKOLICY. 
— Pijany natręt .wyrządzał szkodę 

w składzie owoców na Dlvlslon 1 Mil- 
waukee ave. Słowa przestrogi nie po- 

mogły, więc Grek musiał użyć pięści 
a wreszcie pałki policyjnej. Pijak od- 
szedł ze sińcami na twarzy. 

— Sąd okręgowy Stanów Zjednoczo- 
nych zarządził wczoraj licytacyf w 

składzie trunków na Milwaukee ara. 

blisko Clearer ul. Beczki gorzałki 
sprzedawano po $10. 

— Wczoraj przed południem wypa- 
dła z tramwaju Milwaukee ave., bliska 
Division niewiasta 1 odniosła uszkodzę* 
nia wewnętrzna Patrolka zabrała nie* 

szczęśli.wą do domu. 
1 

— Do Jakiego stopnia 
są niektórzy Niemcy 
brutalni wskazuje wczorajszy fakt Na 
Ashland blisko Milwaukee ave. rozwo- 

zlciel piwa, Niemiec, z własnej winy o 

mało co nie przejechał staruszki cze- 

kającej na tramwaj. Z biedą zdołała 

się usunąć z drogi. Woźnica zamiast 
przepraszać począł "donnerwetrowaó^ 
na czem świat stoi. 

o 

Najlepszy kandydat. 
Jak zdobywa się czasem popu- 

larność polityczną, poucza jedno 
z czeskich pism prowincyonal- 
nych. Sprawozdanie o wycieczce 
tamtejszego stowarzyszenia rze- 

mieślniczego zawiera ustęp na- 

stępujący: "Szczególną zasługę 
zdobył sobie jeden z tutejszych 
wybitnych obywateli, który ofia- 
rował ubogim, spracowanym rę- 
kodzielnikom hektolitr piwa pil- 
żeńskiego, 500 par kiełbasek, 100 

cygar i 10 bochenków chleba. 

Dzięki mu za to i uznanie 1- Nie 

zapomnimy mu tego przy najbliż- 
szych wyborach I'' 


