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ZE STOLICY KRAJU,
OBRADY SENATU I IZBY 

REPREZENTANTÓW.

Senat uchwala sto milionów do
larów jako budżet armii. — 
Przewóz napojów wyskoko
wych do Stanów dotkniętych 
prohibicyę. — Oryginalne roz
porządzenie prezydenta Roose- 
velta. — Dziwna powolność dla 
“Ajryszów”.

Washington, D. C., 7 kwietnia.
— W senacie przyjęto wczoraj 
bez większych poprawek budżet 
armii. Budżet ten daje do rozpo
rządzenia ministeryum wojny 
$100.000.000. Również podwyż
szono gaże oficerskie i żołd żoł
nierzom do 40 procent.

O godz. 5 :25 nastąpiło odrocze
nie.

W Izbie Reprezentantów na
stąpiło chwilowe zawieszenie bro
ni pomiędzy republikanami a u- 
tnyślnic przewlekającymi obrady 
demokratami. Obradowano nad 
projektem stawy Sterlinga o od
powiedzialności sądowej pracoda
wców. Ustawy takiej już dawno 
domagała się mniejszość demo
kratyczna. Ustawę tę przyjęto 
wszystkimi głosami, z wyjątkiem 
jednego kongresmana Littlefiel-
da. v

Littlefield tern tłumaczył swój 
opór. że ustawa taka. chociażby 
w kongresie przeszła, zostanie u
znaną przez sądy za niekonstytu
cyjną. , < t

Washington. D. C., 7 kwietnia.
_ Komisya senatu dla kfrestyj
prawnych zgodziła się na przyję
cie projektu ustawy, w sprawie 
przesyłania napojów alkoholo
wych z jednego Stanu do drugie
go. Projekt ten przedłożył sena
towi Knox, przewodniczący do
tyczącego podkomitetu.

Projek/ ten orzeka, że nic wol
no w handlu międzystanowym 
wysyłać trunków za pobraniem 
pocztowcm (Collect on Delivery). 
jeżeli na przesyłce będą znajdo
wały się zmyślone nazwiska. Tu
dzież miisi być wyraźnie uwido
cznione nazwisko adresata i prze
syłającego.

Do podkomitetu licznie napły
wają żądania, ażeby Stany miały 
prawo kontrolować przesyłki za
wierające napoje wyskokowe od 
chwili, gdy te przekroczą granicę 
Stanu. Wszystkie podobne pro
jekty odrzucono trzema głosami 
przeciwko dwom, a to z tego po
wodu. że są przeciwne konstytu- 
cyi.
’ Washington, D. C., 7 kwietnia.
_ Przed niejakim czasem czło
nek parlamentu angielskiego John 
rp p,oland, reprezetnant południo
wego okręgu wyborczego Kerry 
w Irlandyi i członek nacyonolisty- 
cznej grupy' Redmonda. prosił 
prezydenta Roosevelta. ażeby w 
statystyce urzędowej Stanów Zje
dnoczonych podawano osobno 
wykaz handlu Stanów Zjedn. z 
Trlandyą, a osobno z królestwem 
Wielkiej Brytanii. Rooscvelt 
wczoraj stosownie do życzenia 
Bolanda. wydał odpowiednie roz
porządzenie sekretarzowi Stanu 
Rootowi. W grupie Redmonda 
panuje wobec tego wielka radość.
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Przybyły.
Port 0kr#
Boston Bostoniaa
Glasgow Caltfomtft
Hongkong Emp. of Japan
Plymouth K. Wilhelm II.
Glaskow ’ Laurentlan
Liverpool Mairretania
Neapol Perugia
Gibraltar Paitnonia
Bołton Philadelphla
St. John Virglnian
Dover Zealand

Odpłynęły.
Manchester Calcdnntan
Havre Florida
Gibraltar K. LouŁse
Neapol Mołtke
Cherbourg New York
Pa.ermo Romanie
Bremen Seyd+łtz
Fiinme SlavonIa

Z POLA PRACY,
200.000 LUDZI POZBAWIO

NYCH JEST PRACY W 
FILA D ELFII.

Mayor tego miasta żąda od Ra
dy miejskiej $50.000 na rzecz 
niezatrudnionych. — Konferen- 
cya górników i właścicieli ko
palń. — Podjęcie pracy w fa
brykach Nowej Anglii. — Unia 
kelnerów bojkotuje Bryan’a.

Filadelfia, Pa., 7 kwietnia. —
Radzie miejskiej przedstawił ma
yor Rcyburn wniosek o uchwale
nie $50.000 w celu przyjścia z po
mocą robotnikom nie mającym 
zajęcia. Prawdopodobnie wniosek 
ten przez radę miejską zostanie 
przyjęty, ponieważ pomiędzy 
członkami rady ma wielu zwo
lenników. W mieście znajduje się 
około 200.000 pozostających bez 
pracy i cierpiących z tego powo
du okropną nędzę.

Plainfield, Conn., 7 kwietnia.— 
Tutejsze fabryki bawełny “Law- 
ton Bros.”, jak i kilku innych we 
wschodniej części Stanu Connec
ticut. podjęły na nowo pełną pra
cę. W fabrykach tych od trzech 
miesięcy 3000 robotników praco
wało od dwóch do trzech dni ty
godniowo.

Także fabryka “Goodyear India 
Rubber Glove and Shoe Co." w 
Naugatuck podjęła pełną pracę. 
W fabryce tej pracuje 2500 robo
tników.

Kansas City, Mo., 7 kwietnia.—
Wczoraj rozpoczęła się wspólna 
konfereneya przedstawicieli 35 000 
górników i właścicieli kolpalń wę
gla miękkiego w Stanic Missouri. 
W konferencyi bierze udział gu
bernator Folk i T. L. Lewis, no
wy prezydent “United Minę Wor- 
kers of America””. ^

Denver, Colo., 7 kwietnia. — 
Niemiła niespodzianka wydarzy
ła się podczas bankietu urządzo
nego w hali “El Jchel” na cześć 
W. I. Bryana. Nagle zastrajkowa- 
}o około 50 kelnerów, tak, żc nic 
miał kto podawać do stołu. Go
ście musieli się zadowolić prze
mową Bryana. Strajk wybuchł 
dlatego, że demokraci nic zgodzi
li na bankiet unijnych kelnerów.

DEMON OGNIA.
Eau Claire, Wis., 6 kwietnia. —

Olbrzymi jożar. który wybuchł w 
składach drzewa kompanii “F.ad- 
ger State Lumber". przez kilka 
godzin zagrażał zniszczeniem są
siedniej miejscowości Elk Mound. 
Stąd wysłano oddział straży po
żarnej. która w sam czas zdołała 
ogień zlokalizować. Szkody do- 
cfiodzą do $20.000. Zachodzi 
wszelkie prawdopodobieństwo, że 
ogień podłożyły “trempy”.

New Orleans, La., 6 kwietnia. 
— Ogień zniszczył na rogu ul. 
Tchonpitoulas i Natchcz cztery 
składy kupieckie, wyrządzając 
szkody na $20.000.

TAFT W NEBRASCE. 
Omaha, Nebr., 7 kwietnia. —

Przybył tu z Chicago rano o go
dzinie 9 minister wojny Taft. Na 
dworcu kolejowym powitał go je
nerał Gardner. dowódca okręgu 
wojennego w Stanic Missouri. 
Wszyscy następnie udali się na 
śniadanie do hotelu Rzymskiego.

Wieczorem Taft wygłosił mo
wę na bankiecie w Auditorium. 
Mówca odpowiedział na krytykę 
Bryana co do polityyki filipiń- 

I skiej McKinleya i Rooscvelta, 
przyczcm oświadczył, że w pze- 
mówieniach Bryana widoczną jest 
nieszczerość.

PIERWSZA ŚWIĄTYNIA 
HINDUSÓW

San Francisco, Cal., 7 kwietnia.
Dokonano tu poświęcenia pierw
szej świątyni Hindusów na rogu 
ul. Webster i Hubert. Świątynia 
ta jest zbudowana na wzór sław
nej świątyni Taj Mżahal w Tn- 
dyacb.
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SKANDALICZNY 
PROCES ROZWODOWY.

M ILIONER HOWARD 
GOULD I JEGO ŻONA.

Powody skargi rozwodowej. — 
Pijaństwo i nieprzyzwoite zacho

wanie się milionerki. — Ile ko
bieta może wypić — Niesłycha
ny rekord pijacki pani Gould.

New York, 7 kwietnia. — Ho
ward Gould, starający się o roz
wód ze swoją małżonką, z domu 
panną Katarzyną Clemmons, 
przedstawił sądowi przez adwo
kata swego dowody, dla których 
domaga się rozwodu. Gould żąda 
procesu tajnego, natomiast jego 
żona stara się, ażeby rozprawy 
procesu odbywały się publicznie.

Jednym z pierwszych zarzutów 
Goulda przeciwko małżonce jest 
skandaliczne prowadzenie się jej 
z aktorem Farnum. Gdzie tylko 
Fornum zc swoją trupą dawał 
przedstawienia, pani Gould za 
nim jeździła, i po przedstawieniu 
zabierała go do swojego mieszka
nia automobilem. Z aktorem tym 
przemieszkała często w hotelu St. 
Rcgis. gdzie wywoływała swojem 
zachowaniem się powszechne 
zgorszenie.

Jej prowadzenie się doprowa
dziło do publicznego skandalu, 
kiedy w r. 1906 pani Gould w 
towarzystwie aktora Farnum 11- 
dala się na farmę Bluc Gap, gdzie 
się upiła, spadła ze stołka na po
dłogę i obficie womitowała. Gdy 
przyszła do siebie, poczęła pić w 
dalszym ciągu, poczem udała się 
do ogrodu, gdzie spadła z ławecz
ki i w stanie bezprzytómnym 
przeleżała przez kilka godzin.

W dalszym ciągu oskarżenia 
Gould stwierdza, żc przed ślubem 
żona jego przedstawiła mu sto- 
simek jej z “pułkownikiem Buf
falo Bill” (Cody) jako zupełnie 
niewinny. Tymczasem małżonek 
dowiedział się po ślubie, żc jego 
żona, będąc jeszcze panną Clcni- 
mons. żyła z “Buffalo Bill” w An
glii. Francj i i Ameryce jak z mę
żem.

Dalej przedstawia Gould ilosc 
trunków wypijanych przez jego 
małżonkę codziennie. Zwykle ra
no przed śniadaniem wypijała 
cztery wódki. Następnie przed 
posiłkiem w południe, piła kilka 
trunków mieszanych: wypijała w 
dalszym ciągu pół litra wina. po
czem raczyła się likierami naj
rozmaitszego gatunku. Przed o- 
ibiadem “łyknęła” sobie dla zao
strzenia apetytu znowu kilka, 
“mieszanych”, poczem wypijała 
nieograniczoną ilość szampana.

Zona również nic szczędziła mu 
różnych domowych przykrości. 
Dokuczała mu na każdym kroku, 
jak równicy i służbie, którą cią
gle zmieniała. Gdy jej raz powie
dział. że weźmie z nią rozwód, 
wówczas, abv mit dokuczyć, za
kupiła na jego rachunek klejno
tów za $05,000-

Ażeby ją od tego sposobu ży
cia odciągnąć, nieszczęśliwy mał
żonek wyjechał z nią na włas
nym yachcie “Niagara” w podróż 
naokoło świata. Wszędzie, gdzie 
zatrzymywali się w portach, żona 
nie omieszkiwała publicznie go 
kompromitować. Po powrocie do 
domu powstała jej w głowie ro
mantyczna myśl wybudowania 
zamku w Port Washington. L. T-, 
na wzór historycznego zamki! 
“Castle Killarney”, w Irlandyi. 
Zamkowi* temu nadała nazwę 
“Castle Gould”. Sprowadzono bu- 
downiczychcli. kontraktorów i t.
d. Ale zamku ukończyć nic mo
żna było, bo pani Gould robotni
kami zaczęła sama komendero
wać. i Wyzywała ich od ostatnich 
wyrazóW. jeżeli ci nie chcieli się 
do jej kaprysów zastosować. Ko
szty budowy zamku wynosiły 
$1,700.000. .

DROBNE WIADOMOŚCI 
_ KRAJOWE,

MORD I SAMOBÓJSTWO NA 
TLE EROTYCZNEM.

Straszny zamach w Pittsburgu.— 
Zazdrosny starzec. — Zeznania 
konającego anarchisty. — Sil- 
verstein opowiada w szpitalu 
szczegóły zamachu na Union 
Square w Nowym Yorku. — 
Znał Berkmanna i pannę Gold
man.

Pittsburg, Pa., 7 kwietnia. —
Pięćdziesięcio-dzicwięcio letni Sa
muel L. Gardner z McKees 
Rocks, zastrzelił z zazdrości 17- 
letnią Dorotę Yost. Następnie 
sam strzelił do sidbie i umarł w 
trzy godzin}' później.

Gardner, inżynier z zawodu, 
był żonatj' i miał kilkoro doro- 
słj’ch dzieci. Mieszkał w pobliżu 
rodziców dziewczyny. Obie ro
dzin}' żyły na bardzo zażyłej sto
pie. Rano Gardner udał się do 
mieszkania rodziców Doroty, po
czem wszedł do jej pokoiku. Na
tychmiast rozległy się dwa strza
ły. Gdy rodzice przybiegli, zasta
li już tylko trupa córki i Gard- 
nera leżącego !>ez przytomności.

Żona Gardnera wyjaśniła, że 
przed dwoma tygodniami mąż jej 
przyznał się, że kocha Dorotę. 
Strasznego czynu dopuścił się 
dlatego, żc dnia poprzedniego Do
rota poszła w towarzystwie,pew
nego młodego człowieka do ko
ścioła. Wczoraj ragtf „kupił sobie 
rewolwer, by dokonać krwawej 
zemsty.

ZEZNANIE KONAJĄCEGO 
ANAIICEISTY.

New York, 7 kwietnia. — Le
żący w szpitalu na łożu śmierci 
Sclig Silbersten, w którego ręku 
eksplodowała bomba w “Union 
Srjuare” podcąas demonstracyi 
bezroboczych, opowiadał wczoraj 
posługaczowi szpitalnemu bliż
sze szczegóły tego wypadku: 

“Bombę Oporządziłem z pustej 
metalowej kuli. którą wypełniłem 
gwoździami. Do środka nalałem 
nitrogliceryny i nasypałem pro
chu strzelniczego. Gdy przyby
łem do parku zobaczyłem pęlicy- 
anta. który mnie kilka dni temu 
był pobtt. ‘Następnie włożyłem 
w bombę knot. który chciałem za
palić papierosem. W zdenerwo
waniu jednak palący się papieros 
wetknąłem za daleko i bomba eks
plodowała”.

Dalej opowiadał $ilverstein, że 
człowieka, którego bomba przy 
nim zabiła, zupełnie nie znał. Na
tomiast przyznał się. żc zna Berk
manna i pannę Goldman. W dal
szym ciągu przyznał się, żc była 
to już druga bomba przez niego 
sporządzona: nic chciał jednak 
powiedzieć, co uczynił z pierw
szą.

SCHWYTANIE KOSMOPOLI
TYCZNEGO OPRYSZKA.

St. Louis, Mo., 7 kwietnia. —
Jakiś elegancko ubrany mężczy
zna w banku “Mercantile Trust 
Co.” wyciągnął niejakiemu Mi- 
chaelowi E. Hogan $1000 z kie
szeni. które ten właśnie był ode
brał od kasyera. Ale zaraz na 
schodach złodzieja przytrzyma
no. Usiłował on jakiemuś drugie
mu mężczyźnie pieniądze oddać, 
ale to mu się nie udało. Areszto
wany zeznał przed policyą. że na
zywa się Frank Sellik i jest bu
chalterem w Nowym Yorku. Zna
leziono przy nim kilka dyamen- 
tów, oraz sporo gotówki.

Policya badała sprawę dalej i z 
pomocą systemu Bertillona (od
bicia palców) wykryła, że aresz
towany jest znanym złodziejem 
“Kid” Burkę, ąlias Fisher, które
go również dobrze zna policya 
paryska i londyńska.

I i

KRWAWE ROZRUCHY 
W PORTUGALII.

RZĄD W  OKRUTNY SPOSÓB 
TŁUMI WSZELKĄ OPO- 

ZYCYĘ.

Na ulicach Lizbony leżało wczo
raj siedmiu zabitych i stu ran
nych. — Szczegóły walk lud
ności z żołnierzami w stolicy i 
na prowincyi. — Wynik wybo
rów.

Lizbona, 6 kwietnia. — W sto
licy panuje niesłychane rozgory
czenie z powodu okrutnego po
stępowania rządu w obec wczo
rajszych demonstracyj. Rozruchy 
te powstały na tvieść o protestach 
stronnictwa republikańskiego, 
które oskarżało rząd o chęć sfał
szowania wyniku wyborów. W 
mgnieniu oka zebrały się tV:e- 
przejrzane tłumy na placu, gdzie 
znajdowała się główna kwatera 
republikanów, ale już w chwilę 
potem zjawiły sic tam oddziały 
piechoty i jazdy, które natych
miast przystąpiły do ataku. Wów
czas z tłumu począł się .sypać na 
żołnierzy grad kamieni, ci zaś da
li ognia. Świadkowie tej strasz
nej sceny opowiadają, żc plac był 
formalnie zlany krwią. Dotych
czas jednak nic ukazało się w ża
dnym z dzienników lizbońskich 
sprawozdanie z bratobójczej, wal
ki. gdyż rząd wyraźnie to zaka
zał.

Lizbona, 6 kwietnia. — Głów
ny atak demonstrujących tłumów 
skierowany był przeciw redak- 
eyorn gazet reakcyjnych, t. j. 
“frankistów”, stronnictwa “rege
neratorów” i nacyonalistów. 
GmacJiy te jednak wprzód już 
otoczone zostały przez kawale- 
ryę, która natychmiast białą bro
nią rozpędzała manifestantów. 
Wojska nic doptiszc ały do żad
nych zbiorowisk irlicznycli.

Lizbona, 6 kwietnia. — Obli
czanie głosów, oddanych przy 
wczorajszych wyborach, idzie 
bardzo wolnym krokiem. Spra
wozdania z niektórych okręgów 
rząd umyślnie trzyma w tajemni
cy. a urny wyborcze otoczył woj
skiem i policyą. Dotychczas zna
ne są wyniki ze 107 okręgów; w 
żadnym z nich nie wybrano kan
dydata republikańskiego.

Lizbona, 6 kwietnia. — Dziś 
ponowiły się tu rozruchy, gdy 
podjęto znów wybory, wczoraj z 
powodu krwawej demonstracyi 
przerwane. I tym razem jednak 
wojsko 7. całą bezwzględnością 
rozpędziło tłumy. Dotychczas 
wybrano czterech republikanów.

Lizbona, 7 kwietnia. — Stwier
dzono ostatecznie, że podczas 
przedwczorajszej manifcstacyi 
żołnierze zastrzelili siedmiu oby
wateli a stu ciężko ranili. Wojsko 
strzelało na ślepo bez żadnej roz
wagi i doszło do tego, żc w ciem
nościach wywiązała się walka 
między nicm a oddziałem gwar- 
dyi obywatelskiej: padło wów
czas trzech żołnierzy.

Bezpośrednim powodem przed
wczorajszej rzezi na ulicach Liz
bony był spór, który się wywią
zał między republikanami a mo
narchistami o obliczanie głosów’ 
ipo wyborach. Republikanie oba
wiali się. że monarchiści przy li
czeniu dopuszczać się będą o
szustw. W kościele św. Domini
ka, będącym najsilniejszą placów
ką republikanów, zażądali monar
chiści. aby pod pozorem spóźnio
nej pory zatrzymano przez noc 
urny wyborcze w świątyni. Sprze
ciwili się temu republikanie i 
wnet spór zamieni! się w bójkę, 
która wnet przeniosła się częścio
wo na ulicę. Nagle zjawiło się 
wojsko, które wypędziło walczą
cych z kościoła i zajęło świąty
nię. Żołnierze z wnętrza koścłola 
dali kilka salw. które jednak nie 
uczyniły tłumom nic złego. Kie
dy jednak demonstranci w coraz 
to znaczniejszej liczbie otaczać

poczęli kościół, wówczas żołnie
rze zatarasowali wrota i dosta
wszy się na zewnętrzne krużgan
ki, otworzyli stamtąd morderczy 
ogień na tłumy. Z dołu odpowie
dziano strzałami, a bitwa ta 
trwała trzy godziny, póki szarża 
kawaleryi nie oczyściła placu.

Tymczasem nadeszła noc; wal
ki w różnych częściach miasta 
nie ustały, ale szło już teraz na 
pięści i noże.

Wśród rannych znajduje się 
wiele dzieci, potratowanych przez 
kawał eryę.

Również w miasteczku Alcan- 
tara przyszło do rozlewu krwi. I 
tam gwardye obywatelskie doko
nały krwawego dzieła; jedna tyl
ko osoba została zabita, ale liczba 
rannych jest bardzo znaczna.

Rząd wczoraj już dokonał licz
nych aresztowań. Wśród ludno
ści wzburzenie i rozgoryczenie 
jest niesłychane. Powtórzenie się 
krwawych scen przedwczoraj
szych jest każdej chwili możliwe.

Nawet wśród konserwatyw
nych stronnictw panuje przeko
nanie, że rząd postąpił nierozum
nie sięgając do tak drastycznych 
środków; rzeź. przedwczorajsza 
na ulicach Lizbony wzmocni tyl
ko niewątpliwie szeregi opozycyi. 
Tymczasem stolicy panuje nie
mal stan wojenny. Z polecenia 
władz wszystkie sklepy muszą 
być zamykane o 9-ej wieczór. Jest 
to bardzo dla mieszkańców do
tkliwe zarządzenie, gdyż jak 
wiadomo w Lizbonie ruch ulicz
ny rozwija się dopiero z nadej
ściem wieczoru.

SPRAWY DALEKIEGO 
WSCHODU.

Kanton, 7 kwietnia. — Bojkot 
towarów japońskich w Chinach, 
z powodu konfiskaty i następne
go uwolnienia parowca japoń
skiego “Tatsu Mam”, rozszerza 
sio coraz bardziej. Agitatorzy u-j 
rządzają ciągle masowe zebrania, 
na których wzywają do bojkotu. 
Wczoraj pomimo ulewny deszcz, 
przybyło na zgromadzenie prze
szło tysiąc Chińczyków, przybra
nych w kolor biały (ti Chińczy
ków oznaczający żałobę).

UCIECZKA NIEBEZPIECZ
NEGO RZEZIMIESZKA.

Ossining, N. J., 7 kwietnia. —
Z więzienia “Sing Sing". uciekł 
Joseph La Salle. który z końcem 
zeszłego roku został za rabunek 
skazany na jedenaście łat więzie
nia. Jego współtowarzysz w celi 
więziennej oświadczył, żc niema 
pojęcia, co się z Lasallem stać 
mogło. Straż więzienna jest zda
nia, żc Lasallc musi się gdzieś u
krywać w gmachu więziennym, 
ponieważ nicmożliwem jest. aże
by mógł w nocy w ccii uciec. Do
tychczasowe poszukiwania nie 
przyniosły żadnego rezultatu.

KWARANTANNA DLA PRZY
BYWAJĄCYCH Z KUBY.

Washington, D. C., 7 kwietnia.
— Zarząd szpitala wojskowego 
dla sanitarnej służby cywilnej o- 
głnsil kwarantannę osób przyby
wających z Kułby, gdzie grasuje 
żółta febra. Wyjątek uczyniono 
jedynie dla podróżnych przyjeż
dżających z Hawany, Marianao 
i Cam-p Columbia, które to mia
sta nic są objęte chorobą.

FLOTYLA TORPEDOWCÓW
PRZYBYŁA DO ZATO

KI MAGDALENY.

San Francisco, Cal., 7 kwietnia.
Otrzymano tu wiadomość tele
grafem bez drutu, że amerykań
ska flotyla torpedowa, która je- 
cha a w ślad za eskadrą wojenną 
F.vansa, przybyła dziś do zatoki 
św. Magdaleny, a zatem o jeden 
dzień wcześniej, niż to było obli
czone.

DRORNE WIADOMOŚCI 
ZAGRANICZNEJ

ZMIANA RZĄDU W ANGLII.!

Odroczenie parlamentu. — PrasJl 
krytykuje nieobecność króla. 
Katastrofa budowlana w.^Scn- 
dynie. — Z państwa knuta i 
grabieży. — Zwycięstwo Du
my. — Olbrzymi projekt.

Londyn, 7 kwietnia. — Kan
clerz skarbu i prawdopodobnie 
przyszły premier Herbert Asquith 
wyjechał wczoraj wieczorem do 
Biarritz, miejscowości klimatycz
nej na granicy francusko - hisz
pańskiej, dokąd go wezwał ba
wiący tam chwilowo król Ed
ward. Prasa angielska nie jest 
wcale zbudowana tą nieobecno- i 
ścią króla, w chwili, gdy w kra- ■ 
ju rozgrywają się wypadki poi i- >* 
tyczne pierwszorzędnej wagi. 1 
Dzienniki ostro krytykują króla i : 
wyrażają nadzieję, że w najbliż- j 
szych dniach powróci do Londy- 1 
nu. Ogłoszono tu również, że ' 
Campbell - Banncrmann. przesy
łając królowi swą rezygnacyę, 
wyraźnie mu polecił Asquitha ja
ko swego następcę.

W parlamencie przemawiał 
wczoraj Asquith zawiadamiając 
Izbę o ustąpieniu Bannermanna i 
o podróży swej do Biarritz. Rów
nocześnie zażądał on od Izby, a
by się odroczyła ze względu na 
to, że w kraju niema chwilowo 
odpowiedzialnego gabinetu. Żą
daniu Asquitha Izba uczyniła za
dość. przyczcm przewódcy wszy
stkich stronnictw bez wyjątku od
dali hołd zasługom ustępującego 
premiera.

ZWYCIĘSTWO M M M f l  
Petersburg, 7 kwietnia. — D ^ |

ma odniosła dziś walne zwycię
stwo nad biurokratycznym rzą
dem, zmusiwszy wicc-ministra 
handlu, Aleksiejewa, do ustąpie
nia. Aleksiejew był równocześnie/ 
naczelnym szefem wydziału dla 
żeglugi parowej. W departamen
cie tym panowały od dłuższego 
już czasu takie nieporządki i nad- „ 
użycia, żc komisya z łona Dumy 
groziła odrzuceniem całego bu
dżetu tego ministeryum, jeśli A- 
Ieksicjew nie zostanie usjmiętyv . 
Zwycięstwo Dumy uważane tu 
jest za pierwszy krok w kierunku 
ustanowienia odpowiedzialnego 
gabinetu.

______________

NAPAŚĆ NA KONSULA 
Mukden, 6 kwietnia. — Dat"

tutajszego konsulatu Stanów Zje
dnoczonych wdarło się dziś czte
rech Japończyków i dokonując 
zemsty osobistej zbili straszliwie 
zajętych tam urzędników. Kon
sul jeneralny Straight zwrócił się 
natychmiast do rządu chińskiego, 
który też napastników kazał are
sztować. Dotychczas jednak Ja
ponia nic dała żadnego zadość
uczynienia obrażonemu przedsta
wicielowi Stanów' Zjedn. i spra
wa ta będzie niezawodnie przed
miotem korespondencyi dyploma- j 
tycznej. I

KATASTROFA BUDOWLA- 1  
NA.

Londyn. 7 kwietnia. — Przy I
ulicy Castle zawaliły się wczoraj I 
dwa domy. służące za mieszkanie I 
przeważnie kelnerom. Z cztjir- I 
dziestu mieszkańców tylko dwu4^  
dziestu uratowano nicposzkodo- I 
wanych: dwudziestu zaś zginęło. I 
Dotychczas wydobyto z gruzów I 
dwadzieścia trupów. Powodem I 
nieszczęścia było osunięcie się I 
fundamentów. I

-  ■ -  — —  — «

OLBRZYMI PROJEKT. - ■ 
Petersburg, 6 kwietnia. — W j

Dumie rozpoczęła sięMziś dyskttoal 
sya nad projektem budowy l£°!iSjj| 
nadamurskiej. Minister k o m u n ii 
cyi zawiadomił Dumę, że bw k^fl 
wa kolei tej o jednym torze koar-« 
tować będzie 240 milionów rcbłfeJ


