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Wycofuje Wojska z Albanii. 

Skandal Emigracyjny w Galicyi, 
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100 agentów „Canadien Pacific 
— aresztowanych. 

Sytuacya w Mexyku: Carranza - nie ustąpi g 
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Masowe Chrzty Baplyskie w Indyach. i 
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Roosevelt w Brazylii. 
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Pankłiurstową wpuszczono do Stanów Zjednoczonych. 
— Sulzor kandy- Bj 

dałem na posła do législatif stanowej. — Craig wybrany I 
członkiem najwyższego trybunału. — Burza w 

innycb stanach. — Reforma mo- i 
netarna. 

Telegramy Zagraniczne. 
Z BALKANU. 

Wiedeń, 21 października. — Po- 

między Austryą a Serbią przyszło 
Jo groźnego znów naprężenia 
stosunków, a tu z powodu działań 
Serbii na albańskiem pograniczu: 
jak wiadomo, Albańczycy urzą- 
dzili napady na twierdze i miasta 

serbskie i greckie; ataki te siłą zo- 

stały odparte i poskromione, a na- 

wet Serbowie wkroczyli na tery- 

torya, gwarantowane dla Albanii 

i zajęli tam szereg cały ważnych 
strategicznie punktów. Głośno inó 

wiono, ze pomiędzy Grecyą a Ser- 

bią jest porozumienie, aby nie 

iważać na postanowienia trakta- 
tu londyńskiego, tak — jak go i 

ureya pogwałciła, ale zabrać Al- 
banii co się da. a może i całą za- 

garnąć. Austrya jednak stanow- 
czo wystąpiła przeciwko tym pla- 
nom i dwie noty wysłała do Bel-- 

gradu, domagając się wycofania 
wojs< serbskich z Belgradu, gdy 
zaś Serbia nie zważała na to, one- 

gdaj posłała Serbii ultimatum, iż 

uważać będzie dalsze przetrzymy- 
wanie wojsk serbskich w Albanii 
za akt wrogi względem siebie i 

wystąpi zbrojnie. Podobno w 

tern postąpieniu Austrya miała 

poparcie .Memie. ni wroztic 

Serbia ustąpiła i dzisiejsze tele- 

gramy donoszą, że Serbia wyco- 

fuje wojska swe z granic Albanii, 

zresztą dawszy dobrą i bolesną 

nauczkę Albańczykom... 
AFERA „CANADIAN PACI- 

FIC' W GALICYI. 

Lwów, 21 października. — Jak 

już poprzednie telegramy donio- 

sły, rząd zabrał się energicznie do 

kompanii okrętowej „Canadian 

Pacific", która w austryackich 
krajach koronnych nader rozle- 

głą prowadziła agitacyę: ostatnio 
aresztowano głównego reprezen- 
tanta komapnii tej we Wiedniu, 

a jednocześnie aresztowano około 
stu agentów firmy, przeważnie w 

Galicyi, gdzie najwięcej miała o- 

na odbiorców i skąd emigracya 

była najsilniejsza. W śledztwie 

toczącem się okazało się, że cała 

masa urzędników pomniejszych 
rządowych i krajowych, nawet po- 

licyjnych funkcyonaryuszy, stała 

pośrednio na żołdzie kompanii, 
wszyscy oni bowiem pomagali 
w expedyowaniu jak największej 
liczby pasażerów do Ameryki, na- 
wet takich, co nie odbyli wojsko- 

wych powinności, owszem poma- 
gali usuwać się od wojska 

— by- 

le dostać od kart okrętowych jak 

najwięcej komisowego. Jest tc 

na wielką skalę skandal emigra 
- 

cyjny, drugi już w ciągu ostatnich 

lat dwudziestu.... 

X MEXYKU. 

Mexyk. miasto. ?1 pa/dzierni- 

! 

walczących z powodzeniem prze- 
ciwko J Inercie, Carranza. ogłosił 
orędzie, donoszące, że nic spocz- 
nie i walki nie zaprzestanie do sa- 

mego końca a broń złoży nie prę- 
dzej, aż Ifnertę wygna z Mcxyku, 
lub go w swe ręce dostanie: Hu— 

erta nic da krajowi pukoju, bo 

kraj zbrodniarza i zdrajcy uznać 

nic może, a jeśli teraz w udanych 
wyborach, które nic mają żadne- 

go prawa za sobą, ani nie są wol-j 
nymi, wyłoni sję u steru jaka itH 
na kreatura Huerty. to konstytu- 

cjonaliści zwalczać go będą z tą 
samą bezwzględnością, jak same-j 
go Huertę. W stosunku Mexyku 
do Stanów Zjednoczonych żadna 
zmiana nie nastąpiła. Niemcy 

( tylko coraz agresywniej wystę- 
pują, energicznie dopominając 

( się u rządu rewolucyonistów i 

Huerty o uwolnienie 40tu swoich 

poddanych, pojmanych wraz z 

kilku innymi obcokrajowcami 
przez rewolucyjnego wodza Yillęj 
w Torreon: mianowicie kiedy 
Villa Torreon zdobył, wziął o- 

wych cudzoziemców za zakładni- 
ków dla zabezpieczenia siebie 

przed napadem ze strony rządo- 
wych — i trzyma ich dotychczas 
w uwięzi. 

O MORD RYTUALNY. 

Kijów, 21 października. — 

| V\ czurajsza rozprawa miała do- 

i starczyć dowodów, żc dwaj żydzi, 
którzy wraz z Beilisem zostali o- 

: skarżeni o mord 'rytualny, speł— 
j niont na chłopcu Juszyńskim, a u- 

trzymywali, że w dniu mordu nie 

byli w Kijowie, byli tam rzeczy- 
• wiście i dopiero w dni parę wy- 
jechali z miasta. Gdyby się to u- 

; dału udowodnić, byłby tu sukces 
; prokuratoryi. Zato jeden ze świa- 
dków niejaki Gajewski zeznał, że 

; kiedy mieszkał u Czeberiakowy,· 
na którą również pada podejrze— 

i nie spełnienia tego morderstwa, | 
' 

posłyszał urywki rozmowy, jak 
« się namawiano, by Juszyńskiego 
sprzątnąć, a na żvda winę zwa- 
lić.... 
— Proces ów tak wiele - 

głosu narobił w swieci. że możli- 

• wem jest, iż wda się weń mini- 
. steryum sprawiedliwości, a nawet! 

już przewidują wycofanie zupeł-j 
: 
ne skargi przeciw Beilissowi i za- 

I rządzenie nowego śledztwa. 
Z FRANCYI. « 

Paryż, ii października.— Do-1 
! noszą z Epinal, że zabili się tam 

' 

; dwaj wojskowi awiatorzy, poru .j 
cznik Garnier i saper Jenrot, po-.jB 
wracający z Buc; spadli uni z|® 
wysokości 800 stóp. W tymże | 
dniu i czasie zabił się inny lutnik 

j wojskowy w tej samej miejsco—j 
wości — experymentujący kapral] 
Dautreche. 
Z INDYI ANGIELSKICH, j 
Kalkuta, 21 października. — j 
Dokończenie na stronicy 2). 

S. p. Antoiii Małecki 
Odszedł od ukochanej niwy naukowej ba- 

dacz polski, człowiek wielkiej prawości, wie- 
kiem strudzony, wezwany na odpoczynek 

długi, na sen nieprzespany, wieczny. . 

We Lwowie zmarł dnia 7-go październi- 
ka, we wtorek o godzinie 7-mej zrana prof. dr. 

Antoni Małecki, nestor polskiej nauki. 

Sp. Antoni Małecki urodził się w 
roku 

1821 w Objezierzu pod Obornikami. Począt- 

kowe nauki pobierał w domu. W Poznaniu u- 

częszczał do gimnazyum św. Maryi Magdale- 

ny. W roku 1840 udał się na uniwersytet 
do 

Berlina. Po złożeniu egzaminu z filologii po- 
wrócił r. 1845 (Jo Poznania, gdzie był nauczy- 

cielem przy gimnazyum, w którem kształcił 

się jako chłopiec. W wolnych od zajęć 
zawo- 

dowych chwilach urządził w Poznaniu szereg 

interesujących odczytów publicznych o poe- 

tach polskich i ich znaczeniu w literaturze. W 

roku 1850 powołano go na profesora filologii 

do Krakowa. Urządził tamże wkrótce po obję- 

ciu profesury przy wszechnicy Jagiellońskiej 

seminaryum filologiczne a nadto zreorganizo- 

wał umiejętnie i odpowiednio do wymagań 
nauki gimnazyum św. Anny. Po 4 latach 

owo- 

cnej pracy przy uniwersytecie usunięty 
został 

dekretem ministeryalnym wspólnie z Helclem, 

Wincentym Polem i Zielonackim z profesury. 
Osiedlił się w Poznaniu, ale wkrótce powołał 

go minister austryacki, jakby pragnął błąd 

swój naprawić na. profesora filologii klasycz- 

nej do Insbruku. Pozostał tamże do 
roku 1856, 

po którym to czasie mianowany został profe- 

sorem języka i literatury polskiej przy wsze- 

chnicy lwowskiej. Stanowisko swoje, jako pro- 

fesor spełniał sumiennie dla nauki polskiej i z 

wielką dla słuchaczy korzyścią aż do roku 

1873. Śp. Małecki umiał w wykładach umieję- | 

tnie wykazywać wielkie znaczenie i doniosłość i 

literatury i języka polskiego i do nich uczniów 

swych zapalać. 
W roku 1872 był rektorem uniwersytetu, 

następnie członkiem Akademii Umiejętności w 

Krakowie, posłem na sejm, wieczystym człon- 

kiem izbv Danów a od r. 1882—1893 był preze- 

sem rady wykonawczej Macierzy Polskiej. Od 

roku 1871 był przez długie lata członkiem ra- 

dy miasta Lwowa, gdzie miał pieczę nad 
roz- 

wojem szkolnictwa w mieście. Szkoły lwow- 
skie nie odpowiadały w chwili objęcia ich 

przez miasto najskromniejszym wymaganiom, 
lecz 30-letnia działalność Małeckiego wiele na 

polu tem dobrego zdziałała. A przytem miał 

w Małeckim język polski nic tylko wytrawne- 

go znawcę, ale gorącego rzecznika praw przy- 

rodzonych. Śp. Małecki był nadto wicekura- 
torem zakładu imienia Ossolińskich we Lwo- 

wie. , 

Z działalności literackiej zmarłego zazna- 

czyć należy, że pisma jego były filologiczne, 

gramatyczne, krytyczno-cstetyczne i history- 

czne. Już na uniwersytecie w Berlinie wydał 
w „Orędowniku naukowym" rzecz o Mickie- 

wiczu. W r. 1844 napisał doktorską rozprawę 

po łacinie o starożytnej Akademii. W Krako- 

wie wydał część swych prefekcyi o filologii 

klasycznej. W r. 1854 przełożył poprawnie tra- , 

gedye Sofoklesa Elektrę i Antygonę. W tym 1 

samym roku napisał pierwszy swój dramat: 

„List żelazny". W roku następnym wydał dra- 

mat „Wieniec grochowy". I jeden i drugi dra- 

mat grany był z powodzeniem także i na na- 

szej scenie. W r. 1860 napisał śp. Małecki część 

tragedyi pt. „Jadwiga", ogłosił nadto: „Wy- 
bór mów staropolskich świeckich, sejmowych 
i innych" nakładem Kazimierza Józefa Tu— 

I rowskiego. W ze stawionych tamże umiejętnie 
I mowach zasługuje na wyszczególnienie i dzi- 

siaj jeszcze mowa posłów ziem pruskich do 

króla Kazimierza Jagiellończyka! W roku 1863 

wydał śp. Małecki Gramatykę języka polskie- 

go, uwieńczoną nagrodą przez wydział krajo- 

wy. Napisał nadto dwutomową „Gramatykę 

porównawczą języka polskiego," dalej „W 

sprawie pisowni polskiej". Oprócz dzieł filolo- 

gicznych, dramatycznych i gramatycznych pi- 
sał dzieła estctyczno-krytyczne, jak o Janie 

Andrzeju Morsztynie, o Fryczu Modrzew- 

skim, o stanowisku i dziełach autora Irydyona. 
I Najznamienniejszem dziełem zmarłego uczo- 

nego była praca: „Juliusz Słowacki, jego życie 
i dzieła w stosunku do współczesnej epoki, 

(1866—1867)". W r. 1903 doczekało się dzieło 

to trzeciego wydania. 
W ostatnich 30 latach zajmował się śp. Ma- 

Iłccki historyą politycznej 
i wewnętrznej Pol- 

ski. Wydał w tych czasach dwutomowe dzie- 

ło: „Z przeszłości dziejowej, pomniejsze pis- 

ijna" (1892), „Z dziejów literatury" (1890), 

,|Runy słowiańskie i mikorzyńskie kamienie", 

umieszczone w naszych Rocznikach Towarzy- 
stwa Przyjaciół Nauk. „Kronikę Baszka czyli 
tak zwaną kronikę Wielkopolskę," „W kwe- 

styi fałszerstw dokumentów" (1904), „Stu- 

dyum nad Bullą Inocentego VI z roku 1136, 

wydaną dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego" 
(1894), Wolna ludność włościańska w pierw- 

szej dziejów polskich epoce." „Jan Ostroróg i 

jego memoryał o urządzaniu Rzeczypospoli- 
tej," „Rewizyę dziejów polskich od 962—1146, 

„Studya heraldyczne" 2 tomy, 1890, „Lechici 

w świetle historycznej krytyki," 1807. 

Sześdziesiąt lat sypał śp. Małecki hojną 
dłonią ziarna złote, gromadząc do spichlerzy 
naukowych bogate plony swej pracy. Zostawił 

po sobie posiew, którym karmić się będą dłu- 

gie jeszcze pokolenia. W dziejach naszej kul- 

tury zostawił śp. Małecki na zawsze ślad wy- 

bitny swej owocnej pracy i dociekań nauko- 

wych. We wszyhtkich pracach zmarłego układ 

i forma były jasne, język żywy i poprawny. Ja- 
ko badacz i znawca historyi literatury i dzie- 

jów przeszłości śp. Małecki wybitne zajmuje 
stanowisko. Co się tyczy atoli jego badań po- 

równawczych nad językiem polskim, to spot- 
kały się one z krytyką Kryńskiego i ks. Mali- 

nowskiego. Nadto Suchecki poddał ostrej kry- 
tyce prace jego: ,,o naturze spółgłoski j·" Na- 
tomiast wszyscy bez zastrzeżeń przyznają, że 

dzieło o Słowackim jest bezsprzecznie najlep- 

szą dotąd biografią mistrza fantazyi, pieśnia- 
rza z harfą królewską i wielkiego czarodzieja 
/sztuki - słowa. 

W dziele „Studya heraldyczne" wyświeca 
autor w interesujący sposób niejasne lub nie- 

znane szczegóły i zwraca się w rzeczonej kry- 

tyce przeciw wywodom Piekosińskiego o tym 

samym przedmiocie. Zdaniem Małeckiego 

szlachta nasza nie posiadała do końca 13 wie- 

ku żadnych herbów własnych. Nigdzie w dzie- 

le Małeckiego nie zauważa się ostrej lub osobi- 

stej krytyki zapatrywań przeciwnika, jakoby 

było niejako potrzebą śp. Małeckiego „snuć 

miłość dla ludzi, jak jedwabnik nić ze siebie 

snuje." Znakomitą jest praca zmarłego uczo- 

nego pt. „Lechici w świetle historycznej kry- 

tyki." 
Mówi w niej autor z wielką znajomością 

przedmiotu o pierwszych początkach nazwy 

Polaków, o nazwie Kadłubka: Lechici, o bała- 

muctwie na tle dziejowej tradycyi w epoce 

przed Długoszem, rozbiera kwestyę, czy Piast 

pochodził z narodu Lechitów i skąd się oni 

wzięli. W końcu dzieła powstaje przeciw „łat- 
wowierności" naszej, która zdaniem jego po- 

lega na tem, że rzeczy proste, zamiary, dające 
się po ludzku osięgnąć, nie znajdują zwykle 

uznania i wiary, natomiast idee fantastyczne 
i nadzwyczajne trafiają często do serca i prze- 

konania naszego. I tak nD. nie należy też Ma- 

łecki do zwolenników „hipotezy najazdu", jaką 
Piekosiński w swem dziele: „O powstaniu 

społeczeństwa polskiego" postanowił, opiera- 
jąc się na herbach szlacheckich, w których wi- 

dzi znaki runiczne i na opowiadaniach Albe- 

kiego o organizacyi rycerstwa za czasów Mie- 

szka I. 

Tyle o pracach naukowych zmarłego pro- 

fesora. 

W r. 1891 obchodzić miano 8o-letni jubi- 

lepsz śp. Małeckiego. Tenże, dowiedziawszy 

się, że komitet, złożony z profesorów uniwer- 

sytetu we Lwowie i Krakowie, członków Aka- 

demii umiejętności i różnych naukowych In- 

stytucyi, projektuje uroczysty obchód jubileu- 

szowy, oświadczył kategorycznie, że prosi bar- 

dzo usilnie o zaniechanie obchodu. Ze wszyst- 

kich stron Polski szły listy i telegramy z ży- 

czeniami dla jubilata. Minister oświaty Hartel 

nadesłał bardzo serdeczną depeszę gratulacyj- 

ną a Rada miasta Lwowa z okazyi ukończenia 

80 lat życia, wspaniały wręczyła jubilatowi a- 

drcs, w którym zaznaczyła, że z uczuciem du- 

my patrzy ona na ogrom jego działalności 

naukowej, która, poświęcona kształceniu języ- 
ka polskiego, rozświetlaniu mroków dziejów 

naszych, wykrywaniu skarbów naszej wspa- 

niałej literatury, krzepiła i krzepić będzie naj- 

dalsze pokolenia, uczy je równocześnie kochać 

całetn sercem mowę ojców i przeszłość pełną 

sławy narodu. Także Akademia umiejętności 
w adresie swym złożyła jubilatowi hołd, jako 
reprezentantowi polskiej wiedzy i nauki i zło- 

Dokończenie na str. otej. 

Oryginalny Szantaż 
Zarazki żółtej febry w nowej roli. 

Różowe Widoki 

; Projekt ulepszenia komunikacyi tramwajowej 
już gotów. 

Raport Wallace'a. 

Proponuje dwa dworce zniżenie torów kolejowycl 
I * 

i Nie wolno nosić fotografii w zegarkach. — Rewelacye o sprawkai 
wróźbiarzy, — Dalsze protesty, — Sufrażystki cieszą si;. 

— Ruch budowlany. — Błąd techniczny może 
Ellis'a uwolnić. 

i 

j SZANTAŻ ZA POMOCĄ ZA- 
RAZKÓW. 

1'rzed trzema tygodniami pani 
1\ I. Steelc, mieszk. pur. 851 
Shcriflan Road, llighland Park, 

żona prezesa fabryki „Standard 

Forging ^ °·'\ położonej ]>iir. cSo 

Kast Jackson ul., otrzymała list 

z pogróżką, że jeżeli nie przynie- 
I sie $J5,ooo do pomnika ( iranta w 

; parku Lincolna, najpóźniej wczo- 

j raj wieczorem, ona i jej familia 

padną ofiarami żółtej febry. Do 

1 i>t 11 dołączone było małe pudeł- 
ko z kartonu, zawierające kawa- 

J łeczek waty. 1 -i^t był pełen kar- 

1 czemnych wyrażeń. Przestraszo- 

na pogróżką, pani Steelc wrzuciła 
! list do naczynia do odpadków i 

|j opowiedziała o tom jednej 
ze 

1 swej przyjaciółek, l'a jej doradzi- 

i ła, aby list i pudełko oddała wła- 

; dzom pocztowym, co też pan:· 

Steele uczyniła. 
Przez trzy tygodnie szef in- 

spektorów pocztowych, gen. 

James K. Stuart i jego asystenci 

napróżno usiłowali odkryć nie- 

znajomego szantażystę. Napróż- 
no przez cały dzień i całą noc dy- 

bano 11a niego przy pomniku Ja- 

Jacksona. Od dnia otrzymania li- 

j stu domu Steele'w strzegli pry- 
watni· detektywi. 
Chociaż list był wysłany „spé- 

cial delivery", nie ma na nim ża- 

dnych wskazówek co do autora. 

Xa żądanie władz chemik zba- 

dał watę, znajdującą się w pudel- 
ku, i znalazł w niej istotnie zaraz- 

ki żółtej febry. Treści listu nie - 

głoszono, lecz podobno szantaży- 

I sta zagroził, że jeżeli nie otrzyma 
! pieniędzy, zarazi mikrobami po- 

! karmy i napoje, spożywane przęz j 
I familie. 

: UNlb iK-ALYA L/lIN il i 

WATOWYCH JUŻ NIE- 
' 

. DALEKA. 

Xa wczorajszem łącznem po- 

siedbeniu subkomitetu lokalnej 

transportacyi z łona rady miej- 

j skiej 
i reprezentantów kompanii 

j tramwajowych załatwiono wszęl- 
I kie kwestye sporne, które (- 

tychczas uważano za główne 

przeszkody przeciw połączeniu 

j kompanii, tramwajowych. Jeżeli 
i plenarny komitet i rada miejską 
| zatwierdzi decyzve subkomitetu, 
! obie kompanie bedą połączone i 

komunikacya ulepszona jeszcze 

przed Bożem Narodzeniem. 

Subkomitet odnośny składa, się 

{z aldermanów: Błocka, Capitai- 
! n'a, Twigg'a, Bergen'a i Hazen'a. 

Zamierzone połączenie jest 
! najważniejszem ulepszeniem 
! transportacyi miejskiej od roku 

1907. w którym nadano kompa- 
I niom tramwajowym obecne kon- 
J 
cesye. 
Xa posiedzeniu wczorajszem. 

które trwało całe popołudnie, za- 
łatwiono trzy trudności. Jedna 

, dotyczyła elektroliza. Elektro- 

technik miejski Palmer stanow- 

czo był za tcm. aby obecny ordy- 
nans miejski po/ostał bez zmia- 

ny. Po długich debatach subko— 

Hattcrnian i Glanz pożyczają pienią- 

dze'na properta. 1110 Milwaukee av. 

mitet oświadczył się jednogłośn 
y.w ustępstwem na korzyść kor 

panii tramwajowych. 
Ażeby zapobiedz skutkom ele 

troli/.y wskutek błądzący* 
prądów elektrycznych, kompan 
musiałyby wydać, jak twierdz 

$>6,000,000 rocznie, aby zastos 

wać sic do ordynansu miejskieg 
Według zaś kompromisu, wczor 

przyjętego, wydałyby tyli 
|>i,000,000. 

Co do czyszczenia ulic, konip 
iric będą płaciły $51.50 miesięcj 
nic za każdą milę podwójny* 
torów. 

Trzecia kwestya odnosiła s 

do kładzenia szyn, tzw. „T rail: 

Kosztują one razem z tore 

okuło $3000 więcej od mi 

Uchwalono sprawę tę pozostaw 

dyskrecyi wydziałowi nadzorci 
mu. 

Gotowy ordynans unifikacyji 
będzie przedłożony 11a pleni 
nem posiedzeniu komitetu loka 

nej transportacyi we czwartek, 
w poniedziałek radzie miejskie 
Komitet lokalnej transportac 

omawiać będzie jutro kwest 

kolei podziemnych. 
RAPORT INŻYNIERA 

WALLACE'A. 

W raporcie swym, który el 

pert miejski, inżynier John 
Wallace, wczoraj przedłożył * 

mitetowi dworców kolejowych 
łuna rady miejskiej, tenże api 
buje plany budowy nowe 

dworca pasażerskiego „Cnioi 
jak je opracowała kolej „Peni 

sykania'. W edług tych plam 

nowy dworzec pasażerski i 

stanąć w bloku, otoczonym uli» 
mi L'anal, Adams, Clinton 
Jackson lilvd. 

Plany tejże kolei co do bud< 

wy stacyi frachtowej inż. Wal 
cc poleca /mienie. Miała ona s' 

nąc miedzy ulicami Jefférsoi 
Desplaines, na południe od 
Van Buren. W allace poleca, a 

stacyę posunięto na południe 
do ulicy Harrisem i aby dalej I 

ry swe zniżyła niżej poziomu n 
cy na północ od południowej c 

nogi rzeki Chicago. Według W 
lace'a, miasto powinno kolej 
tego zmusić, chociaż koszta zi 

żenią będą znaczne, ażeby d 

sposobność śródmieściu rozwiń 

się w kierunku zachodnim, f 

sunięcie stacyi frachtowej na { 

łudnie umożliwi otwarcie uli 

Congress i rozszerzenie ulic Hi 

rison i Van Buren, Umożliwi ta 

że budowę t. zw. „civic cente 

blisko przecięcia ulic Congress 
Halsted, jak proponowano w 

nie komisyi chicagoskicj. 
Wallace także poleca rozsz 

rżenie do 100 stóp ulicy Canal 

12tej do Harrison i-dalej na 
noc. Ma ona .być przeciągnięta 
kierunku północno-wschodni 

ul. Lake aż do dzielnicy pć 
nocnej. Dalej proponuje dwa 
tra na tei ulicy.wyższe piętro < 

ruchu szybkiego, niższe dla i 

chu powolnego, l'lica Monroe i 

ma także być przeciągnięta pra 
rzekę 
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