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Zawarcie pokoju zapewnione. 
TAK PRZYNAJMNIEJ NA PEWNO UTRZY- 

MUJĄ DWIE GAZETY. 

Rosya nie zapłaci odszkodowania 'ani zwrotów kosztów wojny, 
ale zapłaci około $350,000,000 za różne "rachunki". 

Sachalin zostanie rozdzielony między Rosyą a Japonią. 

Japończycy wyrzekn§ się internowanych okrętów i ograniczenia 
rosyjskiej potęgi morskiej. 

TELEGRAMY, 
Portsmouth, N. Hv 23 sierpnia. 

— Dwie wybitne gazety: "Mor- 

ning Post" w Londynie i "Chica- 

go Record Herald" w Chicago, 
dzisiaj rano ogłaszają, że z naj- 
lepszego źródła mają wiadomo- 

ści, jakoby pokój był zapewnio- 
ny. Stało się to podobno za sta- 

raniem prezydenta Roosevelta 

tym sposobem, że obie strony in- 
teresowane zrobiły ustępstwa i 
ułożono się, by Rosya zapłaciła 
sumę dość znaczną, — może oko- 

ło $350,000,000 Japonii nie tytu- 
łem odszkodowania lub zwrotu 

kosztów wojny, ale tytułem za- j 
płaty za utrzymywanie jeńców 
rosyjskich i różnych innych wy- 
datków japońskich na korzyść 
Rosyi, i ażeby na wyspie Sacha- ! 
linie północna tejże część prze- 
szła na własność Rosyi, a połud- 1 

niowa na własność Japonii. Co 
do warunków tyczących się od- 
stąpienia Japonii internowanych 
w obcych portach okrętów i o- 

graniczenia potęgi morskiej Ro- 

syi na Oceanie Spokojnym, to 

podobno Japonia tych żądań się 
wyrzeknie. Wymienione wyżej 
gazety zapewniają, że oba rządy 
zgodziły się na takie załatwienie 

punktów spornych i że w prze- 
ciągu dni kilku pokój zostanie 

zawarty. 
Są to jednakowoż przecież tyl- 

ko pogłoski znowu. Na jakiej 
podstawie owe gazety je ogła- 
szają jako coś pewnego, niewia- 

domo dobrze, gdyż obok tych 
pogłosek obiegają inne, zapew- 

niające, że nowe instrukcye na- 

desłane Wittemu polecają temuż j 
nie robić już żadnych dalszych j 
ustępstw i raczej zerwać umay, 
aniżeli dalej się upokarzać. Z dru- 

giej strony podobno, też rząd ja- 
poński postanowił nie odstąpić 
od swych żądań, a gdyby na nie 
nie przystano, polecił swym peł- 
nomocnikom wyjechać do kraju 
bez zawierania pokoju. 

Takie tedy obiegają różne po- 

głoski; co do faktów zaś, to były 
one, krótko streszczone, następu- 
jące: 

Sesya pełnomocników, która 
miała się odbyć wczoraj popołu- 
dniu o godz. 3, została odłożoną 
do dnia dzisiejszego o godz. 9:30 
rano pod pozorem, że sekretarze 
nie wykończyli na czas protokó- 
łów dawnych sesyj. Wczoraj ra- 

no o godz. 10:30 panowie Witte 

i baron Rosen byli u sekretarza 

Pierce w warsztatach okręto- 
wych i z nim konferowali. 

Przedtem Witte ułożył się był 
z korespondentami gazet, że w 

południe o godz. 12:30 w hotelu 
Wentworth będzie się fotografo- 
wał wraz z nimi j nie było go je- 
dnakowoż w hotelu o oznaczonej 
porze i, absolutnie nikt>nie wie- 
dział, gdzie jest właściwie i ; co 

robi. Później, dowiedziano si&:.że 
w tej porz^ w warsztatach okrę- 
towych konferował ^jakimi spe ^ 

cyalnym wysłannikiem prezyden- 
ta Roosevelta do godz. 1 :io po- 
południu i że stało się to niespo- 
dziewanie. Wieczorem Witte o- 

trzymał długą depeszę z Peters-1 

burga: odc^O^-wani^je] mu- 

siało trwać £<r'p<&źna w" nocy, 
gdyż widziano światło* w poko- 

jach Wittego i Rosena jeszcze 
długo po północy. Równocześnie 

donoszą, że taik petersburskie, jak 
i tokioskie gazety wyrażają za- 

patrywania pessymistyczne. 
Tokio, 23 sierpnia. — Ministe- | 

ryum marynarki ogłasza, że kil- 

ka okrętów zabranych Rosyanoin 
nowe otrzymało nazwy. Peres- 

wiet nazywa się teraz Sagani; 
Poltawa zowie się Tango, Bajan 
nazwano Aso, Palladę nazwano 

Tsugaru, a Wart jag nazywa się 
Soja. 

Moskwa, 23 sierpnia. — Na pu- 
blicznem zgromadzeniu, które 

wczoraj odbyło się w ratuszu, o- 

mawiano carski ukaz tyczący się 
powołania "dumy" narodowej. 
Jeden z mówców w sposób nader 

gwałtowny krytykował ukaz, a 

inny zachęcał do powstania zbroj- 
nego. Później weszli do sali u- 

rzędnicy miejscy i prezydent mia- 
sta książę Galicyn; także i oni 

przemawiali, a w końcu przyję- 
to rezolucyę oświadczającą, że 

zgromadzenie przywiązuje wiel- 

ką wagę do konstytucji dumy, 
jako do pierwszego kroku w ce- 

lu dania ludowi udziału w pra- 
cach prawodawczych, ale iż pra- 

wdziwy rząd narodowy tylko pod 
tym warunkiem jest możliwy, 
gdy naród rosyjski natychmiast 
otrzyma wszelkie prawa obywa- 
telskie, wolność prasy i nienaru- 
szalność osób, a w końcu że zu- 

pełny pokój w całym kraju mo- 

żliwy jest tylko wtedy^gdy zo- 

staną zaprowadzone zmiany na 

zasadzie ogólnego prawa' do gło- 
sowania. Postąpienie zgromadze- 
nia przyjęto z entuzyazmem. By- 
ło tylko kilka głosów sprzeciwia- 
jących się. 

Moskwa, 23 sierpnia. — Dono- 

szą tu ze źródła zupełnie wiary- 
godnego, że odkryto rewolucyjne 
sprzysiężenie pomiędzy woj- 
skiem na przedmieściach Mo- 

skwy, i że aresztowano 26 woj- 
skowych, a między nimi kilku o- 

ficerów^ nim mogło przyjść do 

wykonania spisku. 
Petersburga, 23 sierpnia. — 

Niedostateczne pożywienie i bru- 

talne postępowanie pewnego pod- 
oficera były powodem, że w nie- 

dzielę pewien szwadron huzarów 
w Krasnem Siole nie chciał sta- 

wić się do służby. Podobno nie- 

zbyt poważny był to bunt, ale 

był powodem, żee huzarzy nie 

wzięli udziału w manewrach kor- 

pusu gwardyi, które 
% wczoraj się 

odbyły w obecności cara. 

Manewra te odbyły się po- 

między Carskiem Siołem a Kra- 
snem Siołem, a były oparte na 

doświadczeniach w Mandżuryi 
zyskanych. Car, carowa wdowa, 
wielcy książęta i inni wysocy o- 

ficerzy byli obecni, ale nie zapro- 
S2i>no żadnego zagranicznego at- 

tache wojskowego. 
Warszawa, 23 sierpnia. — Z 

powodu bardzo surowych woj- 
skowych zarządzeń, strajk roz- 

poczęty niezupełnie będzie ogól- 
nym. Dużo składów jest otwar- 

tych i tylko kilka banków, biur 

ubezpieczeń i biur handlowych 
zamknięto. Położenie jednakowoż 
jest poważne. Fabryki w Warsza- 

wie i Łodzi pozamykane są pra- 
wie wszystkie. W Łodzi przy- 
szło do zaburzeń, bo strajkierzy* 
wybijali okna w fabrykach, by] 

I je zmusić do zamknięcia. Strajk 
na kolejach żelaznych i ulicz- 

nych trwa dalej, a komunikacya 
telegraficzna pomiędzy Warsza- 

wą a Łodzią nie funkcyonuje na- 

leżycie. W Łodzi gazety nie wy-< 
chodzą. 

Moskwa, 23 sierpnia. — Sub- 

skrypcye na nową państwową 1 

pożyczkę krajową bardzo sśi nie- ; 
zadowalniające. Na mocy takazu 
carskiego z 17 sierpnia rozpisano 
pożyczkę krajową 5 procentową 
na sumę stu milionów dolarów. 

Subskrypcye wyniosły zaledwie 
sto tysięcy! 

Tanger, 23 sierpnia. — Francu- 

ski poseł Taillandier doręczył 
sułtanowi notę domagającą się 
odszkodowania w sumie 10,000 
franków za aresztowanie francus- 

kiego poddanego w Algeryi. O- 

prócz tego zażądał ukarania urzę- 
dników odpowiedzialnych za a- 

resztowanie i wynagrodzenia po 

500 franków dziennie dla aresz- j 
towanego, dopóki nie zostanie u- 

wolniony. Zdaje się, że sułtan jak 
najśpieszniej zastosuje się do żą- 
dań Francyi. — Aresztowany 
jest naczenikiem algerskiej osady 
Garb, i jest muzułmaninem. Suł- 
tan mniema, iż posiada juryzdyk- 
cyę nad każdym muzułmaninem 
od chwili, gdy ten znajdzie się w 

granicach jego państwa: ale o- 

czywiście Francy a nie podziela 
tego zdania co do algerskich mie- 

szkańców. 
Chrystyania, 23 sierpnia. — 

Storthing 'uchwalił- 104 głosami 
przeciw 11, by stosownie do pro- 

jektu rządu rozpocząć ze Szwe- 

cyą układy w sprawie rozwiąza- 
nia unii. Rząd norweski uwiado- 
mi rząd szwedzki o wyniku re- 

ferendum i starać się będzie do- < 

prowadzić do przyjaznego roz- ] 
wiązania unii. Komitet do ukła- j 
dania się ze Szwecyą, prawdopo- 
dobnie składał się będzie z mini- 

stra spraw zagranicznych Loe- 

vlanda, prezydenta storthingu C. 
C. Bernera i byłego ministra 

spraw wewnętrznych Vagta. 
Przypuszczają tu, że Szwecya w 

końcu przystanie na kandydaturę 
księcia Bernadotte. 

New York, 23 sierpnia. — W 

dzielnicy wschodniej odbyło się 
zgromadzenie ligi rewolucyjnej 
rosyjskiej celem omówienia so- 

botniego ukazu carskiego. Zebra- | 
ło się około 300 osób. Wszyscy 
mówcy krytykowali cały projekt 
jako niedostateczny i obliczony 
tylko na sympatyę rządów kon- 

stytucyjnych. Dr. Szilowski mię- 
dzy innemi dowodził, że z trzech 

powodów cały ten projekt zasłu- 

guje na potępienie: najprzód re- 

prezentanci narodu muszą przy- 

sięgać, że będą lojalnymi w obec 

samowładztwa, powtóre głodo- 
wać mogą tylko ci, którzy mają 
niejaki majątek, wreszcie samo- 

władztwo ma prawo odrzucać 
wszelkie uchwały choćby więk- 
szością głosów przyjęte. 

W innej hali odbyło się zgro- 
madzenie otwartych anarchistów. 

Było tam dużo polieyantów, ale 

przemówienia pomimo tego bar- 

dzo były gwałtowne. Kiedy wre- 

szcie jeden z mówców zapowie- 
dział, że i w Ameryce przyjdzie 
wkrótce do rewolucyi anarchisty- 
cznej, powien sierżant policyjny 
oświadczył, że nie pozwoli na I 

dalsze przemówienia tak podbu- 
rzające. 

Buffalo, N. Y., 23 sierpnia. — 

Wczoraj popołudniu załamało się 
rusztowanie przy "American Ra- 

diator Works" i 8 robotników 

spadło na kamiennz podłogę w 

suterenach. Jeden z nich, Anton j 
Schultz z Cleveland, zabił się na 

miejscu, inni pokaleczyli się nie- 

bezpiecznie. Jeden był z Union- 

ville, jeden z *3uffalo; a wszyscy 
inni z Cleveland. 

Bosworth, Mo., 23 sierpnia. — 

W skutek eksplozyi w maszynie 
na łodzi do wydobywania mułu 

pod-Norbonne, Mo., czterej męż- 
czyźni zostali .formalnie rozszar- 

pani w kawały, tak, że ich zwłok 

niepodobna było rozeznać. Byli 
to Jones Lynch z Bosworth, I- 

saac Made z Norbonne i dwaj 
nieznajomi robotnicy. 

o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Gazety japońskie wykazują., ze 

wojna z Rosyą przyniosła konstytucyę 
państwu carów. 

— Minister kolejowy rosyjski, ksią- 
żę Chilkow nagle wyjechał do Syberyi 
w niewiadomym celu. 

— Minister rolnictwa rosyjski o- 

świadczył reprezentantom prasy, że 

bardzo przesadzone są wiadomości, ja- 
koby w 22 guberniach głód zagrażał. 
Tylko w 6 guberniach położenie isto- 
tnie jest niedobre; zresztą żniwa dopi- 
sały. 

— Z Berlina zaprzeczają stanowczo 

wiadomości, jakoby książę Henryk pru- 
ski zamierzał wybrać się do Stanów 

Zjednoczonych. 
— Sąd wojenny w Wuerzburgu ska- 

zał porucznika Hertla z magazynów 
artjieryi na 1 % roku więzienia i na 

wygnanie z armii za defraudacye. 
— Parowiec Terra Nova, kttiry ura- 

tował załogę ekspedycyi Zieglera i Ha- 

li do bieguna północnego, przybył z 

uratowanymi do Hull w Anglii. 
— W Montrealu w Kanadzie odby- 

wają się uroczystości na cześć księcia 
Ludwika Battenberga, który przybyi 
do Quebec z eskadrą. Odwiedzi on tak- 
że Ottawę, Toronto i wodospady Nia- 

gary. 
— W Manili udało się lekarzowi 

Wilkinsonowi wyleczyć najzupełniej z 

trądu pewnego pacyenta, który jedna- 
kowoż — umarł na chorobę wątroby. 

— Pewna włoska kolonia w New 
Yorku wysłała do Papieża Piusa X or- 

nat sprawiony kosztem $5,000 i go- 
tówką $3,500 jako świętopietrze. 

— Ambasador amerykański w Me- 
ksyku, Conger, zrezygnował i nie uda 

się do Chin jako specyalny reprezen- 
tant rządu amerykańskiego. 

— Położenie co do szerzenia się żół- 
tej febry w New Orleans niewiele je- 
szcze się zmienia, a pogorszą się w 

stanie Louisiana. 
— W rzece pod Kilburn, Wis., uto- 

nęli Ben Dennis z Chicago i "Sophie 
Nordbloom, kiedy kąpiąc się, dostali 
się na głębią. 

— W Portland, Ore., pożar wybuchł 
.w restauracyi przy E. Stark str., po- 
chłonął 20 budynków i zrządził szkodę 
na $150,000. 

— W Halifax, N. S. odbywa się kon- 
gres związku kanadyjskich lekarzy. 

Z polityki. 
Gubernator Deneen opuścił o- 

negdaj nasze miasto przekonany, 
że daremną byłoby rzeczą dla 
niego mieszać się do agitacyi na 

rzecz byłego gubernatora Yates, 
który stara się o senatorstwo. 

Deneen rozmawiał o tem :dużo z 

partyą republikańską, która Ya- 
tesa popiera. Dla Deneena jest to 

sytuacya dość drażliwa dlatego, 
że obok Yatesa kandyduje także 

obecny senator Cullon. Szczegóło- 
wo pytał się o zdania pionierów, 
a sam nie zdradzał przyjaźni do 

jednego anr do drugiego. Oni, to 

znaczy republikańscy przewódcy, 
oświadczyli mu, że były guberna- 
tor ma liche szanse, w powiecie 
Cook, i w Chicago na poparcie li- 
czyć nie może. '— inne powiaty 
obrać go nie mogą, bo mają za 

mało głosów. Nawet dużo wprost 
powiedziało Deneenowi, że popie- 
rać Yatesa nie będą, bo popiera- 
jąc go, naraziliby się sami na nie- 

powetowane szkody, a to z powo- 
du żc były gubernator nie cieszy 
się popularnością między mie- 

szkańcami miasta Chicago. 
Przyjaciele Deneena wierzą 

święcie, że gubernator do tej kam- 

panii mieszać się nie będzie. 
* 

Stronnicy senatora Cullcm 
twierdzą, że Yates nie wystąpi z 

kandydaturą na senatora nie ma- 

jąc zapewnionego poparcia ze 

strony administracyi stanowej, są 
oni pewni, że Yates nietylko że 

nie wystąpi jako ikandydat, ale 

nawet będzie popierał Culloma, 
dlatego też myślą, że Cullom bę- 
dzie w roku 1907 ponownie wy- 

brany senatorem do Washingto- 
nu. 

* 

Deneen nie przyjechał do Chi- 

cago w celu politycznym — za- 

I czepiony. przez politykicrów mu- 

[ siał z nimi konferować; głównym 
| jego celem było wybranie komi- 

sy i parkowej. 
* 

Partya demokratyczna otworzy 
kampanię z początkiem września. 
Komitet centralny uchwalił' za- 

brać się do dzieła krótko po wy- 
cieczce (pikniku), którą myśliwe 
wrześniu urządzić. Obecnie robią 
się przygotowania, aby wybrać 
mówców na kampanię. Piknik u- 

rządzi partya Harrisona, która 

trzyma jeszcze lejce strony de- 

mokratycznej w tym powiecie; 
niewiadomo co na to powiedzą 
stronnicy Dunna i Hearsta, podo- 
bno niają zamiar bojkotować. 

Kolizya tramwajowa. 
Edward Prindiville i Peter 

Peppers odnieśli ciężkie rany w 

kolizyi; która zaszła między 
tramwajem Kedzie a wozem roz- 

wożącym lód. Prindiville ma rę- 

kę złamaną i czaszkę pękniętą. 
Peppersa odwieziono również do 

szpitala, odniósł on wewnętrzne 
uszkodzenia, oprócz nogi i ręki 
złamanej. 

42 straciło zajęcie. 
Komisya parków zachodniej 

dzielnicy miasta oddaliła od pra- 

cy 37 ogrodników i przyjęła dwie 
nadesłane rezygnacye. Zrezyg- 

nowali: George Moxley, superin- 
tendent stajni w parku Garfielda 
i superintendent Union parku. 
Wczoraj także wydalono głów- 
nych zarządców w parkach: 
Humboldt, Garfield i Douglas, 
którzy pobierali bajeczne pensye, 
a nic,albo bardzo mało robili. Od- 

tąd żadnych tytułowych posad 
nie będzie, będą tylko robotnicy. 

Plan gmachu powiatowego. 
Wczoraj komisya wybrała naj- 

lepszy, ze wszystkich nadesła- 

nych, plan i specyfikacye <io no- 

wego gmachu powiatowego. W 

tych dniach przedstawi go preze- 
sowi ikomisyi powiatowej Brun- 

dagemu. 
Komisya ogłosiła konkurs i 

wyznaczyła trzy nagrody $5,000, 
$2,500 i $1000. 

Nie ogłoszono jeszcze kto ten 

konkurs wygrał. 
Na Division ulicy. 

Wczoraj wieczorem, pomiędzy 
7mą a 8mą, tramwaj uderzył i 

lekko zranił synka p. Franciszka 

Kwasigrocha. Chłopiec bawił się 
w pobliżu kolei, ciągnął mały wó- 
zek. Nadjeżdżający tramwaj u- 

dcrzył zabawkę, a tem samem 

pociągnął chłopca, potem odrzu- 
cił na stronę, zadając mu małe 

draśnięcia na twarzy. 

Szulerzy poza granicami miasta. 

Urzędnicy powiatowi wystąpią 
przeciw szulerni, która leży tuż 

poza granicami miasta Chicago, 
na 12tej lu. i 48th ave. Szef Col- 
lins nie wysłał tam swych latają- 
cych kolumn dlatego, że miejsce 
to leży za granicą, a więc nie wol- 

no mu było. Władza powiatowa 
uspokoi sprytnych szulerów, mi- 
łośników "pokra". 

Ocaleni. 
Przez dwa dni gazety angiel- 

skie szeroko rozpisywały się o 

zniknięciu dwojga młodych ludzi 
na jeziorze Michigan. John Char- 
ters i Zelda Stewart wybrali się 
w małem czółenku na jezioro; 
wiatr i bałwany ^dbiły ich dale- 
ko od brzegu, stracili wszelką 
nadzieję powrotu. Czterdzieści 
godzin tułali się po jeziorze bez 

pożywienia i nadziei zobaczenia 
znów swoich. 

W domu obojga trwało wielkie 
zaniepokojenie. Wysłano szybko 
łódź ratunkową, która kursując 
kilkanaście godzin po wzburzo- 

nych falach jeziora znalazła ko- 

chanków 45 mil od brzegu, a za- 

tem w środku, blizko Fort Sheri- | 
dan. 

Młoda para opowiada teraz ro- 

dzicom, krewny 171, znajomym i' 1 

reporterom gazet o strasznych'! 
przygodach jakie ich spotkały. 
Część swego ubrania spalili na 

daremne sygnały. Radość w do- 
mu musi być niezmierna, bo stra- 

cono wszelkie nadzieje odszuka- 

nia pary. 
o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— W sobotę odbędzie się wyclectka 

starych drukarzy. 
— 3 letnie dzecko, synek Tomasza 

Barry, poparzyło się gorącą wodą ze- 

szłego tygodnia i wskutek tego wczo* 

raj umarło. 
— Alexander Bollzlnas, 4531 Pauii- 

na str. umarł w szpitalu Provident. 
Bollzlnas został zeszłego tygodnia w 

środę pożgany nożem. 
— Thomas F. Mangan, 1750 Lexing- 

ton str. padł na State ulicy 1 wyzioną! 
ducha. Mangan cierpiał na chorobę 
sercową. 

— Dzisiaj odbywają się egzamiha 
"Civil Service" na posady powiatowe. 

— Na 20tej 1 Indiana ul. belka spa- 
dła na Alex. Jacobsona 1 potłukła go 

tak, że odwieziony do szpitala św. Łu- 

kasza umarł. 
— John Wright przechodził obok 

budującego się domu, spadła na niego 
cegła i zadała mu głęboką ranę w gło- 
wie. Biedak marnował się tydzień y? 
szpitalu powiatowym i umarł. 

— Pocztmistrz Coyne dostał telei 

gram z Washingtonu z pozwoleniem 
zaangażowania 9 nowych llstonoszów. 

— Frederick Hofsaes, 382 Clybourn 
ave., został zabity na miejscu. Hofsaea 

był kotłowym u Euston and Co., Blacfo 
hawk i Hawthorne ul. Czyścił kotły 
właśnie kiedy rura paro.wa pękła. Para 

ogarnęła go zupełnie 1 poparzyła na 

śmierć. 
— Neger, Charles Thomas, uderzy! 

policyanta 1 zapłacił za to uderzenie 
$20. 

— Dzisiaj przeszło 700 deputowa- 
nych otrzyma swą. pensyę za miesiąo 
czerwiec. Powiat wypłaci $43,602. 

— John Cooke przemocą odbiera!, 

pieniądze żonie, tracił je setkami. Te* 

raz musi wyrabiać aplikacyę do Chi* 

cago Title and Trust Company — za- 

leży czy dostanie czy nie. 
— Arnold De Lewiński, skrzypek, 

którego ojciec 9cio letniej dziewczyn- 
ki skarżył o ubliżenie, został uznany 

niewinnym. 
— Konduktor C. W. Wright, wyrzu- 

cił robotnika Jamesa 0'Brien z tram- 

waju, za co go sędzia pochwalił. 
0'Brien skarżył Wrighfa I przegrał. 

— Polic}'a poszukuje właścicieli 

psów, którzy nie mają. llcencyi. 
— W rzece znaleziono ciało Thoma* 

sa Platt. Ciało leżało w wodzie 10 dni. 

Platt mieszkał pn. 48 Orleans str. 
— Elmer Anderson oskarżony o za* 

branie J. K. Gregoremu 15tu dolarów, 
nie stawił się przed sędzią Prlndiville. 

Stawione za niego poręczenie przepa- 
da. 

— Policya przytrzymała złodzieja 
który skradł konie 1 powóz ex-szefowi 

policyi, J. J. Badenochowl. 
— Henry Neubauer nie miał llcen* 

cyl a prowadził restauracyę — policya 
przedstawiła go sędziemu. Neubauer 
przyrzekł natychmiast postarać się o 

pozwolenie — sprawę odłożono do 

przyszłego tygodnia. 
— Policya dostała w swe ręce oa 

dawna pożądanego opryszka Barreta. 
— J. R. Lingren konsul zjednoczo- 

nego królestwa: Szwecyi I Norwegii 
pozostanie na stanowisku konsula w 

Chicago ale tylko dla Norwegii. 
— Thomas Quinn otruł się trucizny 

na pluskwy "Parls Green" — podobno 
W celu odebrania sobie życia. 

— Sędzia Prindlville skazał 8 kobiet 
— szulerów, o których wczoraj dono- 

siliśmy na zapłacenie $25 kary i ko- 

sztów. 
o 

Zapowiedź sensacyjnych proce- 
sów. 

Na temat, co będzie po skoA- 
czesiu wojny, piszą "Nowosti" w. 

sposób następujący: "Po zawarciu 
pokoju czeka Temidę ogromna 
praca. Z początku wojowaliśmy i 
na wojnie kreowaliśmy bohate- 
rów i intendentów. Po wojnie bę- 
dziemy ich sądzili. Na wokandzie 
jest cały szereg najsensacyjniej- 
szych procesów: sprawa genęrała 
Stoessla, sprawa admirała ks. 

Uchtomskiego, sprawa Nieboga- 
towa, sprawa koncesyi leśnych 
nad rzeką Jalu i mnóstwo spraw 
o roztrwonienie, o przywłaszcze- 
nie lub o łapownictwo zarówno 

przed wojną, jak podczas wojny. 
•Procesy te odbędą się, o ile tyfko 
przyszli ich bohaterowie nie czmy- 

chną za granicę." 
o ■ 

Niedzielny Jeździec. 
Berajter (do stajennego): — Dajcie 

temu panu konia z krótko obciętym o- 

gonem; 
1 

Jeździec: — Nie, ale! Za eo Ja ilft 

będę trzy mai?! 


