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Pokoj! Pokój! 
Eosya nie płaci kontrybucji i otrzyma połowę 

Sachalinu. 

Japonia odniosła wielkie zwycięztwo moralne. 

POŚREDNIK ROOSEVELT BOHATEREM DNIA. 

Poza traktatem jawnym — umowa tajna. 

TELEGRAMY. 
___________ 

Oyster Bay, 30 sierpnia. — O 
godz. 2:30 po południu został 
wczoraj prezydent Roosevelt u- 

wiadomiony przez Komurę u- 

Tzędownie, że pokój między Ro- 

syą i Japonią doszedł do skutku. 
Komisarze japońscy wyrzekli się 
z komisyą kontrybucyi wojennej 
i zgodzili się z komisyą rosyjską 
w kwestyi podziału wyspy Sa- 
chalinu. 

Portsmouth, 30 sierpnia. — U- 
goda prędko wczoraj doszła do 
skutku i po południu załatwiano 
tylko szczegóły podrzędnej wagi. 
Rosya nie płaci kontrybucyi, a 

Japonia odstąpi jej pół Sachalinu. 
Japonia pozwala Rosyi zabrać o- 

kręty, internowane w portach 
neutralnych i nie ogranicza jej 
praw utrzymania floty na ocea- 

nie Spokojnym. 
Kiedy Witte wrócił do hotelu, 

zrobiono mu owacyę. Był tak 
wzruszony, że w swym pokoju 
rzucił się na fotel f milczał przez 
długą chwilę. Nareszcie odezwał 
się: .Trudna do uwierzenia. Sam 
jeden nie zwątpiłem, że pokój 
dojdzie do skutku, pomimo że 

Rosya nie zapjłaci kontrybucyi. 
Nie zgodziłem się na wydanie 
Japonii internowanych okrętów, 
ani na ograniczenie praw pobytu 
aszej floty na Pacyfiku. Nietylko 
nie zapłacimy, kontrybucyi, lecz 
nadto otrzymamy połowę Sacha- 
linu. 

Witte odniósł nad Komurą 
wielkie dyplomatyczne zwycię- 
stwo, lecz zwycięstwo moralne 
jest po stronie Japonii, która wy- 
rzekła Isię wielu korzyli ze 

względów humanitarnych i cywi- 
lizacyjnych. 

Petersburg, 30 sierpnia.—Wia- 
domość z Portsmouth o zawar- 

ciu pokoju tem większe tutaj zro- 

biła wrażenie, źe ogólnie sądzo- 
no iż dzisiaj układy zostaną zer- 

wane. Wi otoczeniu cara nikt po- 
koju nie spodziewał się. 

Portsmouth, 30 sierpnia. — Po- 
kój doszedł do skutku, dzięki za- 

biegom pierwszego urzędnika 
Stanów Zjednoczonych — tak 

mówią komisarze japońscy, — 

Otrzymaliśmy wszystko, cz?go 

żądaliśmy przed woj.ią, a nadto 

dostał się nam póhvys*Liao- 
tang z Porce.u Artura i pół wy- 

spy Sachalinu. O pieniądze woj- 
ny nie prowadziliśmy i milszym 
nam jest pokój, niż pieniądze, 
zdobyte krwawą wojną, przeciw- 
ną interesom ludzkości i cywili- 
zacyi. 

Paryż, 30 sierpnia. — Panuje 
tu ogólne zdziwienie, że Japoń- 
czycy odstąpili od żądania kon- 

trybucyi. Roosevelt jest bohate- 
rem dnia, gdyż jemu przypisu- 
ją wszyscy zasługę doprowadze- 
nia Rosy i i Japonii do zgody, 

Berlin, 30 sierpnia. Tutejsze 
gazety poranne są pełne słów u- 

znania dla Japonii, której bezin- 
teresowność wprost zdumiewa. 
Prasa przyznaje, ze Japonia mia- 
ła prawo żądać odszkodowania. 

Zasługę dojścia układów do sku- 

tku przyznaje prasa Roosevelto- 
wi. 

*v V< 

Portsmouth, 30 sierpnia. Roz- 

chodzą się pogłogkij że poza tra- 

ktatem ogęlni^^iś znanym i- 
stnieć bedzie inny;układ, tajny, 
który Japonia z£\Vfze'z;R5syą na 

warunkach, cktóre w TPortsmoGth,, 
bliżej omawiane -nie- 

si korespondenci gazet japoń- 
skich- są mocno niezadowoleni z 

polityki rządu w Tokio. Nadanie 
traktatowi formy prawnej i za- 

da walniającej obie strony, po- 
trwa jeszcze dość długo, może 

kilka tygodni. Ułożenie traktatu 

powierzono radzcy tajnemu mię- 
dzynarodowemu i panu Denniso- 

wi, japońskiemu prawnemu 
doradzcy. 

Berlin, 30 sierpnia. — Japonia 
odniosła wielkie moralne, a Ro- 

sya wielkie dyplomatyczne zwy- 

cięstwo. Jeżeli obie strony są za- 

dowolone. Roosevelt słusznie u- 

ważać się -ma prawo za najwy- 
trawniejszego męża stanu. 

Berlin, 30 sierpnia. — Zagrani- 
czni posłowie byli na bankiecie 
na cześć komisarzy, którzy wy- 

bierają się w podróż w celu po- 

znania stosunków parlamentar- 
nych w różnycE krajach. Komi- 
sarze udają się do. Japonii, nastę- 

pnie do Ameryki, a potem do Eu- 

ropy. Cesarzowa na Nowy rok za- 

mlierzai ogłosić edykt, zapowia- 
dający zwołanie chińskiego par- 
lamentu za lat dwanaście. 

^Milwaukee, Wist,v 30 sierpnia. 
— Milioner William W. Allis 

stał się ofiarą szynkarza Franka 
H. Dare i niejakiej Rose Whit- 

ney, która w szynku przebywała. 
Dave polował dawno na kieszeń 

Allisa, marząc o odebraniu mu 

$10,000. Kiedy przyszło do gry i 

Allis zaczął się „palić"; szulerzy 
korzystali 2 jego naiwności i o- 

brali go z 41 tysięcy dolarów. 

Allis gniewa się niezmiernie na 

policyę, która zdradziła jego ta- 

jemnicę. Allis sądził, że przy po- 

mocy policyi odzyska swe pienią- 
dze bez rozgłosu. 

New York, 30 sierpnia. — Fa- 

brykant cukierków George Loft 

zwrócił się do komisyi zdrowia 

ze skargą, że chmary pszczół od- 

wiedzają jego zakład, kradną mu 

cukier i kąsają jego robotników. 
Jeżeli komisya zdrowia temu nie 

zaradzi, Loft wezwie pomocy po- 

licyi. Ktoś założył pasiekę na da- 

chu domu, w sąsiedztwie fabryki 
Lofta i ciągnie zyski z miodu, 
pochodzącego z kradzieży jego 
cukru. 

Różne notatki telegraficzna. 
— Józef Speck von Sternberg, brat 

posła niemieckiego we Waszyngtonie, 
kupił majątek ziemski na Litwie. 

— Kongresman W. A. Smith z Mi- 

chiganu został wczoraj przez cesarza 

Wilhelma zaproszony na obiad. 

— W Szczecinie spuszczono na .wo- 

dę nowy parowiec "Kaiserin Augustę 
Victoria." 

— Bogaty Armeńczyk Vartanian, 

uchodzący za obywatela amerykań- 

skiego, został zamordowany w Kon- 

stantynopolu. 
— W Odessie rzucono bombę na 

bulwarze. Ponieśli śmierć dwaj spra- 

wcy zamachu. 
— Maksymowicz, generał guberna- 

tor warszawski, zrezygnował z urzę- 

du. 
— Chłopi w Polsce organizują się 

przeciw bandom złodziejów i anarchi- 

-BtóW; * 

: —-W Pekinie czynią się przygoto- 
wanła£ną przyjęcie Alicyi Roosevelt, 

Jctóra ma tam przybyć około 12 wrze- 

śnia. 
— Dyplomaci angielscy nie mają 

powodu cieszyć się z rezultatu konfe- 
rencyi w Portsmouth. 

— Niemieccy katolicy w Poznań- 
skiem przestają stronić od tamtejsze- 
go Kriegerbundu. , 

-j-'. —rr J. -JM. Śtudebaker został wybrany 
dyrektorem "Equitable Insurance So- 

ciety." t y 

Kronika Miejscowa. 
Pożar w sierocińcu. M 

Wczoraj rano o szóstej wy- 
buchł niebezpieczny pożar w 

przytułku dla sierot „Uhlich E- 

wangelical Lutheran Orphan A- 

sylum" pn. 211 urling st. 

Superintendentka zakładu pan- | 
na Pfeifner okazała dużo zimnej ; 
krwi w czasie niebezpieczeństwa. | 
Robotnik przechodzący obok za- 

kładu zauważył buchający okna- 
mi dym i zakrzyknął przeraźli- 
wie: gore! gore! Zbudzona opie- 
kunka zerwała się natychmiast z 

łóżka i pobiegła obudzić dzieci 

dzwonem, któr/m zwykle ich bu- 
dziła. 

Okoliczni mieszkańcy pomo- 
gli władzom zakładu w wypro- 
wadzeniu 150 małych sierot. 

Wszyscy wyszli bezpiecznie. 
Pożar powstał w pralni na par- 

terze a sypialnie dzieci znajdowa- 
ły się na pierwszym piętrze. 
Dom był drewniany i gdyby nie 

robotnik, 'który pożar w zarodku 

zobaczył i ludzi pobudził, dom 

spłonąłby doszczętnie, a kto wi<^ 
może' i sieroty krzepiące się 
snem. Szko"da wyrządzona nie 

przewyższa $200. 

Samobójstwo. 
Wczoraj w południc policya 

rozpoczęła łowy w rzece blisko 
mostu Wells, za ciałem niewia- 
sty 4oto letniej, Jennie Johnson. 
W pobliżu mostu jeździło w ło- 
dziach mnóstwo poTicyantów z 

linami, do których przyczepione 
były ostre, stalowe ft&ki. Wczo- 
rajsze poszukiwania nie wyłowi- 
ły ciała, dalszy ciąg nastąpi dzi- 

siaj. , 

1 Jennie Johnson powtarzała 
często w domu przed dziećmi, że 

się utopi. 

Podatek kompanij kolejowych. 

Komisya śledcza w sprawie po 
datków zakończyła wczoraj śle- 

dztwo i to tryumfalnie, bo miasto 
zyska przez to $5,000,000 rocznie. 

Ostatnia sesya odbyła się wczo- 

raj, a komisya przeglądała po- 
datki kompanij kolejowych. Pra- 
wie we wszystkich wypadkach 
potwierdziła oszacowanie aseso- 

rów, niektóre tylko zredukowała. 

Umyślnie podajemy podatek 
kompanij kolejowych aby dać ja- 
kie takie wyobrażenie naszym 
czytelnikom o ogromnych su- 

mach pieniędzy, jakiemi te kom- 

panie rozporządzają. 

Warunki zawartego pokoju. 
Japonia wydarła Rosyi półwysp Liaotung, łącznie 

z Portem Artura, Dalnym, \tyspami Blonde i Elliott. 

Japonia posiada odtąd wyłączny wpływ w Korei, 

gdzie udzielać będzie cesarzowi swych rad w kwe- 

styach militarnych i finansowych. 
Rosya poddaje japońskiej kontroli wschodnią kolej 

żelazną, prowadzącą od Charbina do Portu Artura. 

Z tej kontroli wynika dla Jaj)onii finansowa i poli- 
tyczna korzyść. 

Koncesya chiilska z roku 1896 odnosząca się do 

kolei żelaznej w północnej Mandżuryi, mającej kolej 
syberyjską połączyć z koleją Ussuri, ulega takiej 
zmianie, że kontrolować będą tę kolej Chiny, przy po- 

mocy chińskiego wojska. 
Japonia otrzyma sowite wynagrodzenie pieniężne 

za utrzymanie licznych jeńców rosyjskich, z którymi 
obchodzono się bardzo po ludzku. 

Rybakom japońskim wolno odtąd łowić ryby i psy 
morskie na rosyjskich wybrzeżach, na północ od zato- 

ki Beringa. 

Japonia otrzymuje południową część wyspy Sacha- 

lin u. 

Stary gmach powiatowy. 
Stary gmach powiatowy ogro- j 

dzony jest wysokim płotem — 

wkrótce zacznie się rozbieranie. 

Budynek nie postał ani trzydzie- 
stu lat. Upadające mury grożą 
każdemu. Wczoraj wywieszono 
także tablice na, których zapo- 
wiedziano wyprzedaż starego 
materyału z gmachu. Granito- 
we kolumny stoją jeszcze całe, a 

tak wszystko do niczego. Wew- 

nętrzne obicia, podłogi itp. wy- 

starczą na opał dla kilkuset fa- 

milij. 

Strajk przy „Majestic". .. 

Gromada strajkerów strasznie 

obiła czterech woźniców dowo- 

żących materyał do nowo budu- 

jącego się teatru „Majestic" na j 
Monroe ulicy. | 

Strajkują tam maszyniści od j 
poniedziałku. Strajkerzy — jak 
nam powiedział manażer teatru 

p. Jacobs — nic nie żądają — po- 
kłócili się tylko z unią woźniców, 
stąd strajk. 

W chwili, kiedy rozmawialiś- 

my z Jacobsem nadszedł także, 
ale zapóźno, prezes unii woźni- 
ców Cornelius Shea. Nie mieszał 

się do -sprawy, bo już było po 

wszystkiemu. Bójka pomiędzy 
dwiema uniami zaszła wczoraj o 

godz. pierwszej. 

Zmniejszono podatek następu- 
jących kolei: 

Chicago and Sorthwestern z 

$2,267,047 na $2;237;o47- 
Wisconsin Central z $48,375 

$10000. 
Chicago Great Western z $75,- 

200 na $5,000. 
Chicago and Erie $75,000 na 

$20,396. 
Chicago, Indianapolis and Lou- 

iville z $125,000 na $109,946. 
Wabash z 397,950 na $85,350. 
Chicago and Western Indiana 

S1,*875,895 na $M75 #5°- 
Miejskie własności tejże kolei 

z $20,000 na $5,000. 
Northwestern Elevated z $829,- 
900 na $214,960. 

Lake st. Elevated z $107,975 
na $46,38g. v 

Metropolitan Elevated z 959," 
000 na $409,000. 

Potwierdzono opodatkowanie: 
Chicago, Burlington and Quin- 

cy $2,2395982. 
Union Stock "Eards and Tran- 

sit Co. $2,065,640. 
Chicago Terminal Transfer 

$1,1118,550.^ 
Chicago Rock Island $1,078,- 

65 7- 
Santa Fe $645,757. 
Lake Shore ajnd iMjichigafi 

Southern $96,212. 

Chicago ancf Alton $228,980. 
Baltimode and Ohio $63,560. 
South Side Elevated $488,381. 

Są to ogromne sumy, ale one 

przedstawiają tylko podatek od 
własności w mieście Chicago, a 

przecież te kompanie przechodzą 
przez setki innych miast w któ- 

rych także trzeba płacić podatek. 
Dosyć na tem, że koleje amery- 
kańskie przedstawiają wartość 

$12,000,000,000. 
o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Henry Lamb, 3606 Wabash, któ- 

ry doniósł polłcyi, że rabusie zabrali 

mu kosztowności na $2,000, a rzeczy- 

wiście nic, bo sam je zostawił w skła- 

dzie zastawnym, został wczoraj od ka- 

ry zwolniony. 
— Na 63ciej ulicy przejeżdżał po- 

ciąg Rock Island. Równocześnie je- 
chał Albert Anderson na wozie; konie 

przestraszyły się, Anderson spadł z 

woza i pokaleczył się lekko. 
— W Lemont, 111., został zabity Au- 

gust Dreski, zwrotniczy. Dresklego u- 

derzyła lokomotywa i położyła tru- 

pem na miejscu, ✓mocno poszarpane 
zwłoki zawieziono do przedsiębiorcy 
pogrzebowego Gercharza. 

— Ten sam los spotkał Andrzeja 
Modryskiego, który chciał przejść 
szyny kolei Eastern Illinois nd 89teJ 
ul. Lokomotywa zabiła ga na miej- 
scu- 

— Na torach kolei Burlington zna- 

leziono ciało Thomasa Transoma, o- 

grodowego, którego przejeżdżający po- 

ciąg uderzył i zabił. 
— Obawiając się powtórnej żenia- 

czki swego męża, pani Weimet popro- 
siła listownie klerka .wydającego 11- 

censye, aby mu pozwolenia odmówił. 
— Sędzia Mack postarał się o przy- 

tułek dla siedmiorga dzieci należą- 
cych da Józefa Zielińskiego, 72 Raw- 

son str. Matka tych nieszczęśliwych 
dzieci traciła pieniądze na trunek, a 

dzieci spały na gołej podłodze. 
— Płoty ogradzające trawniki po- 

między ulicą a chodnikami muszą być 
wszystkie usunięte. W mieście jest 
takich płotów 80,000. 

— Dzisiaj wieczorem odbędzie się 
koncert w parku Lincolna. Będą gra- 

ne między innemi utwory Webera 

Karłowskiego, Moszkowskiego 1 To- 

bianego. 
— Na chorobę sercową umarł wczo- 

raj wieczorem nagle bankier R. H. 

Hubbard z Mankato, Minn, 
— Szeryf Green z Indiana szuka 

mordercy Waltera Hale z Valparaiso 
— w Chicago. 

— O 2giej godzinie dzisiaj rano za- 

szła kłótnia między małżonkami na 

32giej i Benson ul. żona trzema wy- 

strzałami z rewolweru zastrzeliła swe- 

go męża, Williama Van Vorheea. 
— Kompania Chicago City Railway 

wytoczyła 13 osobom proces za sprze- 
dawanie "transfers." 

— Strażak Mayer udusił się w staj- 
ni, napełnionej dymem. Mayer rzucił 

się do stajni, aby wyprowadzić konie 
lecz już więcej nie wyszedł. 

— Higglns porzucił żonę 1 pięcioro 
dzieci w kwietniu pozostawiając je bez 
kawałka chleba. Biedna matka mu- 

siała prosić miasto o .wsparcie. 
— Lekarz Berry i pacyent Jego 

Simon Flet nie mogli się zgodzić. 
Rozchodziło się o rachunek. Lekara 
dał pacyentowl kopniaka, tak że pa- 
cyent zleciał ze schodów. Z tego pro- 
ces. 

— William Brady, alias Ryan I 

Fred Smith, alias Krueble oskarżeni 
o napadnięcie tramwaju stawali wczo- 

raj przed sędzią, w Englewood. Odsta- 
wiono ich do sądu kryminalnego pod 
kaucyą $6,000. 

— Franka Wart aresztowano za 

kradzież naczyń srebrnych w hotelu 
Auditorlum. 

o 

Śmiertelne ukąszenie koman. 
Z Wiednia donoszą, że w tam- 

tejszym szpitalu garnizonowym 
zmarł przed kilku dniami pułko- 
wnik' sztabu jeneralnego, J. 
Schirmbeck, wskutek zakażenia 
krwi wywołanego ukąszeniem 
komara. Zmarły pułkownik przed 
dwoma tygodniami wybrał się na 

przejażdżkę wierzchem w okolice 
Wiednia. Po drodze ukąsił go w 

kark komar. Początkowo pułkow- 
nik nie zwracał na to uwagi, do- 

piero , gdy spuchlizna przybrała 
większe rozmiary, udał się do 

azpitala garnizonowego, gdzie 
też dokonano operacyi. Było 
już jednak za późno,, i we dwa 

dni potem nastąpiła śmierć.. Przy 
tej sposobności pisma wiedeńskie 
przypominają iż w ten sam spo- 
sób w Wiedniu "przed czterema 

laty zginął kapelmistrz KraUL 

MOJ ZEGAREK. 

Mam zegareg — przyjaciela 
Z lat dziecięcych, z szkolnej ławy! 
ś.wiadka smutków I wesela. 
I tęsknoty, 1 zabawy! 
Mierzył dolę 1 niedolę, 
Ranki, zmierzchy, mroki, świty, 
Dobre chęci, dobra wolę, 
I zwątpienie 1 zachwyty! 
Mierzył złote dni dzieciny, 
I młodzieńczy wiek zapału, 
Wszystkie myśli, wszystkie czyny, 
Aż do pragnień Ideału! 
Mierzył to, co miłość snuła. 
Co nadzieja tkała tęczą, 
To, co wiara w posąg kuła, 
Mierzył marzeń nić pajęczą! 
Noc minioną, zorzę nową, V 
Czas pogodny 1 czas łzawy — 

Wszystko mierzył Jednakowo 
Mój towarzysz z szkolnej ławy! 
Czasem tylko, gdym w tęsknocie 
Zamarzonem okiem wodził 

To opóźniał się w obrocie 
I jak gdyby wolniej chodził. 
Wtedy... wtedy ml się zdało, 
że wskazówka wolniej krąży, 
że w lot za tem, 50 się chciało, 
Całe życie nie nadąży! 
że to "tik-tak" nie dość szparklera, 
że osłabła w swojej sile... 

Potrząsałem więc zegarkiem, ^ 

By przyspieszał o.wą chwilę! 
Każdy moment pożądania 
Rósł w mej duszy na godziny..* ! 
Chciałem wszystkie dni zarania v 

Zmieścić w kółka i sprężyny! 
Całą młodość rozmarzoną 
Zmienić w jeden dzień na nleblal 
Byle zgonić baśń przęśloną 
I przytulić ją do siebie! 

Lecz daremnie dłoń swawolna 
Poruszała ciche kółka — 

Mój zegarek cykał zwolna, 
A myśl biegła jak jaskółka! 
Upłynęły długie lata, 

A w nich młodość, szczęście, zdro 
wla — 

Siwe włosy, 3ak poświata, 
Zaświeciły na mej głowie! 
Smutniej w myślach, nio nie cieszy. 
Nic radością nie zaświeci — 

A zegarek tak się spieszy, 
Tak mu pilno, tak gdzieś leci! 

Niby rącza bieży woda, 1 

Zatapiając wszystko w fali!...- 
A mnie każdej chwili szkoda, 
Bo już bliżej, niźll dalej! 

El. (K. Latkowski). 
r> 

Więzienie króla na licytacyi. 
We Włoszech odbędzie «się 

wkrótce publiczny przetarg wię- 
zienia, które zaliczało króla 
Franciszka Igo do swych mimo- 

wolnych mieszkańców. Stara wie- 
ża w Rocca di Pizzighettone, 
gdzie rycerski król zamknięty zo- 

stał ,jako jeniec w przededniu bi- 

twy pod Pawią, w d. 24 lutego r, 

1525, — będzie sprzedana prze* 
licytacyę. Król zajmował tam ce- 

lę na drugiem piętrze i stamtąd 
wysłał do matki, Ludwiki Sa- 

baudzkiej słowa, które stały się 
sławnemi: "Wszystko stracone 

prócz honoru." 
r? 

o -j 
Klęska żywiołowa. 

Huragan, jaki nawiedził jak 
wiadomo z* depesz, liczne miej- 
scowości w kraju nadreńskim,Lo- 
taryngii i Niemczech południo- 
wych, zrządził olbrzymie spusto- 
szenia. Najgwałtowniej szalał w 

Sedanie i okolicy, gdzie spad! 
grad, wielkości jaja gołębiego. O* 
gród botaniczny jest zupełnie zni- 

zniszczony. Drzewa i słupy tele- 

graficzne wszędzie powyrywane. 
Mnóstwo domów zburzonych i 

zrównanych z ziemią. Drpty 
miejskiej kolei elektrycznej po- 

zrywane, również telefoniczne i 

"telegraficzne. Cała oklica między 
Charleville i Bazeille* spustoszo- 
na. Kilka dworców kolejowych w 

okolicy bardzo ucierpiało; dachy 
są pozrywane a słupy sygnałowe 
poprzewracane; w wielu miej- 
scach poupadały na szyny, tak, 
że ruch kolejowy był wstrzyma- 

ny. Nie obeszło się też bez ofiar 
w ludziach, są zabici i ranieni. O- 

gółem obliczają straty, przez hu- 

ragan zrządzone, na 1*6 miliona 
marek. %\ 
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