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Rożestwienski ma chore nerwy, 
liniewiczowi przeszkadzają (leszcze. 

Prawy Polak w mundurze podpułkownika pruskich huzarów.! 
Delegat arcybis. Simon powitany przez polskie duchowieństwo. 

Jacht amerykański "Apache" na czele innych jachtów. 

TELEGRAMY. 
Waszyngton, ig maja. —■ A- 

gent handlowy Richard S. Gree- 
ner donosi z W ładywostoku, że 

wszyscy zagraniczni agenci han- 
dlowi otrzymali rozkaz przesie- 
dlenia się do innych miast nad- 

brzeżnych. Wynika ztąd, żeWła- 

dywostok stanie się wkrótce głó- 
wną podstawą operacyjną floty; 
rosyjskie;, albo też, że Japończy- 
•cy przystąpią do oblegania mia- 
sta. Prawdopodobnie nastąpi je- 
dno i drugie. 

Petersburg, 19 maja. — Wice- 
admirał Byrylew otrzymał rozkaz 
stawienia się w Carskiem Siole. 

Vv*vjeżdża do W ładywostoku, a 

żeby objąć dowództwo nad flotą 
po Rożestwieńskim,cierpiącym na 

rozstrój nerwów. Rożestwien- 
ski podał się do dymisyi, lecz ad- 

miraliya pragnie ten fakt utrzy- 
mać w tajemnicy. 

Singapore, 19 maja. — Angiel- 
ski parowiec "Kong Wan I spo- 
kał flotę rosyjską 16 maja w od- 

ległości 120 mil od przylądka Ka- 

relia, a więc od brzegu Annam'u. 
Dzień przedtem widziano 42 ro~ 

syjskich okrętów z pokładu nie- 

mieckiego parowca "Segovia". 
Wąwóz Gunszu, 19 maja. — 

W ostatnich dniach padały ule- 
wne deszcze, które popsuły drogi 
i spowodowały wstrzymanie ope- 
racvj wojennych. Zachodzi oba 

wa, że w "obydwóch obozach sze- 

rzyć się będą choroby. Z dru- 

giej strony zaczynają się zielenić 

pola i dla koni nie zbraknie ni- 

gdzie paszy. 'Taki stan rzeczy 

sprzyjać będzie operacyom ro- 

syjskiej konnicy. Japończycy 
wzmacniają swoje lewe skrzy- 
dło i wysełają znaczne oddziały; 
do Korei. 

Lcnćyn, 19 maja. — Jedynym 
punktem oparcia dla floty Ro- 

żcstwieńskiego jest obecnie zato- 

ka Kwangczau, stanowiąca osta- 

tni punkt francuskich posiadłości 
ni morzu Chińskiem. Tam dopły- 
wać mogą łodzie z żywnością. 
Podobno trudno było Rożest- 
wicńskiemu zaopatrywać się w 

dostateczną Rość węgla. Obecnie 
nie jest lepiej i dlatego opóźnia 
si * wyprawa floty rosyjskiej na 

północ. 
Londyn, 19 maja. — Zatopio- 

ne w Porcie Artura rosyjskie o- 

krety Pereświet, Połtawa, Ret- 

wizan, Pobieda, Bajan i Pallada 

zostaną wydobyte z wody i na- 

prawione kosztem $75°>oco za 

sztukę. Pallada jest już wydoby- 
ta i znajduje się we warsztatach 
okrętowych. Z Haiczau donoszą, 
że Niemcy ściągnęli swoją flagę, 
skoro tylko znaleźli miejsce, na 

którem ma być założona stacya 

telegraficzna, łącząca Tsingtau 
z Szanhai. 

Petersburg, 19 maja. — Prasa 

rosyjska bardzo przychylnie przy- 

jęła ukaz carski, nadający różne 

przywleje Polakom i stanowiący 
dowód zasadniczej zmiany polity- 
ki rządu wobec Polaków. Ukaz 
ten przyczyni się niewątpliwie do 

uspokojenia w Polsce żywiołów 
(miarkowanych. Wybitni żydzi 

warszawscy przygotowują adres 

do cara, potępiający agitatorów 
żydowskich, którzy wywołali o- 

statnie zaburzenia w Królestwie. 
Sabler, zastępca prokuratora 
"świętego synodu" został przeto 
pozbawiony swego stanowiska,na 
którem uię umiał się zastosować 
do nowego kursu .carskiej-polity- 
ki. 

Berlin, 19 maja. — Przykre 
wrażenie zrobiła tutaj wiado- 

mość, że podpułkownik Kęszyc- 
ki z pułku huzarów Zientena, ob- 

chodzącego swój I75ty jubileusz, 
przyczem oficerowie zapewniali 
ustnie i pisemnie o swej wierno- 
ści dla cesarza i państwa, sprze- 
dał swe dobra rycerskie w Po- 

znańskiem Polakowi, zamiast ko- 

misyi kolonizacyjnej. Kęszyck;- 
stwierdził swem postępowaniem, 
że mundur pruskiego huzara nie 

pozbawił go uczuć prawdziwego 
Polaka. 

Berlin, 19 maja. — Krawcy za- 

strajkowali w Essen i w Lipsku, 
a ponieważ w Hamburgu zaczęto 
przyjmować obstalunki dla Lip- 
ska, więc i tamtejsi krawcy 
urządzili strajk ze sympatyi. Pra- 

codawy w Hamburgu odpowie- 
dzieli wydaleniem od pracy wszy- 
stkich krawców, a pracodawcy w 

innych miastach oświadczyli rów- 

nież, że nie zniosą żadnego straj- 
ku ze sympatyi. 

Berlin, 19 maja. — Prasa nie- 

miecka nie przywiązuje wielkiej 
wagi do faktu, że na weselu na- 

stępcy tronu niemieckiego będzie 
obecny specyalny poseł francu- 
ski. Taki poseł był obecny na po- 

grzebie Wilhelma Igo i Frydery- 
ka ligo, nie brakło go także na 

weselu Wilhelma, kóry wówczas 
nie był- jeszcze następcą tronu, 

lecz zaledwie synem następcy 
tronu. 

Springfield, 19 maja. — Gu- 
bernator nie zgodził się na pro- 

jekt przemysłowców z W. Divi- 
sion ul. w Chicago, ażeby ulicę 
tę przedłużyć, przecinając w tym 
celu park Humboldta i Kościusz- 

ki. Projektowi temu byli przeci- 
wni komisarze parkowi, a guber- 
nator przyrzekł tylko delegacyi 
przemysłowców, że zezwoli na u- 

tworzenie w odnośnem miejscu 
bulwaru, ułatwiającego komuni- 

kacyę między dzisiejszą Division 
st. a drugą jej częścią poza par- 
kiem. 

New York, 19 maja. — Przy- 
była dotąd delegacya polskich 
księży, na spotkanie delegata A- 

postolskiego, arcybiskupa Simo- 

na. Delegacya udała się osobnym 
statkiem na otwarte morze i do- 

stała się przed wejściem do por- 
tu na pokład okrętu ''Deutsch- 

land", gdzie powitaia pierwszego 
polskiego dostojnika Kościoła, 

przybywającego do Stanów Zje- 
dnoczonych. Między delegatami 
znajdowali się księża S. Nawroc- 

ki, C. J. Gronkowski, F. M. Woj- 
talewicz z Chicago, ks. J. F( Szu- 
kalski z Milwaukee, ks. Kaz. Tru- 

szyński z Peru, 111. i ks. Wacław 
Kruszka z Ripon, Wis. 

Cambridge, Mass., 19 maja. — 

Prezydent Roosevelt wraz z in- 

nymi członkami komitetu, które- 

go zadaniem dbać o rozwój uni- 

wersytetu Harvarda, podpisał o- 

dezwę do studentów, wykazującą 
potrzebę zebrania funduszu 2)/i 
miliona dolarów na potrzeby za- 

rządu. W odezwie powiedziano, 
że złożono dotychczas na ten cel 

$1,800,000 a obecni studenci ma- 

ją użyć swego wpływu, ażeby 
tę sumę uzupełnić. I 

Siasconset, Mass., 19 maja. — 

Tutejsza stacya telegraficzna o- 

trzymała depeszę z parowca 
"Grosser Kurfuerst", że widziano | 
jacht "Apache" na 70 stopniu dłu- 

gości i 36 stopniu szerokości geo- 

graficznej. Ten jacht wyprzedzał 
inne, walczące z wiatrem niepo* 
myślnym. "Apache" stanowi wła- 

sność Amerykanina Edwarda : 

-Randolph. J 

Waszyngton, 19 maja. — Na 
1 

pierwszem roęznem zebraniu na- 

rodowego stowarzyszenia ame- 

! rykańskich lekarzy oświadczył dr. 
William Osler, że stan New 
York posiada największą zasługę, 
iż wyprzedza inne stany w usiło- 
waniach skutecznego zwalczania 
choroby suchot. Stowarzyszenie 
tamtejsze zapobiega szerzeniu sig 
suchot, kształcąc publiczność, le- 

karzy i pacyentów. Przez trzy dni 
trwać będą d&baty na temat "Tu- 

berculosa". 

Różne notatki telegraficzne. 
— Na "międzynarodowy" kongres 

gospodarczy w Berlinie nie przybył 
ani jeden delegat z zagranicy. Radzą 
na nim tylko Niemcy. 

— Generał major Lippe otrzymał 
naganę za swą. radę, ażeby Niemcy 

zwróciły Francyi Lotaryngię. 
— żona fabrykanta Hoetzel w Ad- 

iershof otruła troje dzieci l siebie ar- 

szenikiem. 
— Cesarz "Wilhelm oświadczył o- 

ficerom w Strasburgu, że niezgrabni 
w paradzie, jak Japończycy. Ma na- 

dzieję, że za przykładem Japończyków 
odznaczą, się sprawnością na polu bi- 

twy. 
— Sułtan marokański lekceważy 

teraz Francuzów, licząc na przyjaźń 
cesarza "Wi)h(tjma. 

— Na synodzie episkopalnym w 

Anglii postanowiono nie dawać ślu- 

bów kościelnych rozwodnikom i roz- 

wódkom. 
— Rząd grecki zakupił 30,000 karar 

binów Mannlichera. 
— Z wielkiem zapałem przyjęto 

wczoraj w Caracas prezydenta Ca- 

stro< który powrócił z podróży po 
Wenezueli. 

— Francuzi uchwalili, że rząd za- 

grabi majątki kościelne, a długi 
przejmą na siebie katolickie stowa- 

rzyszenia. 
Sejm norwcgski uchwalił jedno- 

głośnie zakładanie osobnych norwes- 

kich konsulatów za granicą. 
— Stan zdrowia senerała Maximo 

Gomez znacznie się poprawił. 
— Pod Louisville, Ks., zderzyły się' 

dwa pociągi frachtowe kolei Illinois 

Central. 8 osób przypłaciło katastro- 

fę życiem. 
— Roosevelt zapowiedział, że jeże- 

li kontraktorzy na roboty przy kana- 
le panamskim będą chcieli rząd zwią- 
zkowy wyzyskać, kontraktorzy zagra- 
niczni zo3taną przypuszczeni do współ 
zawodnldtwa z przedsiębiorcami a- 

merykańskiml. 
— Porucznik Granville Chapman z 

Fort Reno otrzymał śmiertelny po- 
strzał podczas manewrów. Ktoś strze- 
lił pełnym ładunkiem. 

— 13ty pułk konnicy powraca z Fi- 

lipin, ponieważ wyszedł mu czas służ- 
by. 

— Dostawszy 14 razy odkosza, zna- 

lazł sobie 67 letni Frank Messing z 

Cincinnati żonę, w osobie swej 45 
letniej gospodyni. 

o 

Kranika Miejscowa. 
Krok naprzód w załatwieniu 

strajku. 
Stało się rzeczą prawdopodo- 

bną, że sąd polubowny rozstrzy- 
gnie spór pomiędzy strajkujący- 
mi woźnicami a właścicielami za« 

przęgów i firmami bojkotowane- 
mu Po naradzie trwającej dzień 

cały i część nocy do godz. 2-giej 
rano, woźnice przystali na to, by 
rozwozili towary do tych firm 
bojkotowanych, które zgodzą się 
na sąd polubowny. Dziś rano 

komitet wyznaczony przez 
"Teamsters Joint Couneil" przed- 
łoży tę propozycyę właścicielom 
zaprzęgów. 

Tak właściciele zaprzęgów, jak 
i woźnice po długiej konferencyi 
subkomitetów nad wieczorem 

zgodzili się na przedłożenie sądo- 
wi polubownemu kwestyi, czyli 
woźnice unijni pogwałcili kon- 

trakta, gdy nie chcieli zawozić 
towarów do firm, w których pa- 
nuje strajk. Podczas gdy sąd ten 

będzie się naradzał, wolno będzie 
właścicielom zaprzęgów rozwozić 
towary do owych firm. O półno- 
cy subkomitet unionistów układ 
ten przedłożył swemu "joint 
council": tam jednakowoż po- 
wstały gorące debaty i nie osią- 
gnięto rezultatu, a dziś dalej ma 

się nad tem odbywać narada.: 
jWłaści ciele zaprzęgów obrali 

już członkiem komitetu polubow- 
nego Edwarda Hines, prez. firmy 
Edward Hines Lumber Co. Woź- 
nice jeszcze nie obrali swego 
członka. Co do trzeciego członka 
tego komitetu, to kilka osób wy- 
mieniono jako odpowiednie: są 
między niemi burmistrz Dunne, 
sędzia Tuley, były sędzia Water- 
man, William Prentiss, W- P. 
Rend i Arthur Dixon. 

Gompers, który wczoraj konfe- 
rował z licznymi komitetami i 
różnemi osobami, jedynie w celu 
doprowadzenia do zgodzenia się 
na sąd polubowny, wyjechał 
wczoraj wieczorem, ale powróci 
jutro i ma nadzieję, że sprawa za- 

łatwi się pomyślnie. Komitet al- 

dermański na dwóch sesyacli 
wczorajszych konferował z repre- 
zentantami obu stron. 

Dorożkarze, którzy od parę ty- 
godni pasażerów swoich nie za- 

wozili do firm bojkotowanych 
(tylko zazwyczaj stawali przy 
chodniku po przeciwnej stronie u- 

licy) oznajmili, że teraz już za- 

wozić będą wszystkich tam 

wprost, gdzie im się poleci. 
W procesie toczącym się o 8 

zakazów sądowych w obec "Mas- 
ter in Chancery", wczoraj prze- 
słuchiwano Shea'a, ale ten wzbra- 
niał się dawać odpowiedzi na za- 

dawane mu pytania "ażeby się 
nie inkryminować", ■chociaż 
"Master" rozstrzygał, że zapyta- 
nia są na miejscu i odpowiedzi 
inkryminować go nie mogą. 

Pogrzeb małego Enocha Carl- 
sona odbył się wczoraj z luterań- 

skiego zboru na rogu 28 ul. i 
Princeton ave. W tymże samym 
czasie na stacyi policyjnej przy 
28 ulicy niejaka pani Johnowa 
Gudgeon, 2626 Fifth ave., identy- 
fikowała murzyna, który chłopca 
zastrzegł, pomiędzy kilku aresz- 

towanymi i wskazując na jednego 
z nich oświadczyła stanowczo, że 

to on zabił chłopca. Był to nieja- 
ki Edward Gordon. Pani Gud- 

geon była świadkiem strzelania 
i mogła dokładnie widzieć mor- 

dercę. Oprócz tego niejaki 
F. F. Gilbert, 505 State 

street, identyfikował murzy- 
na Bransona Harrisa, jako jedne- 
go z owych dwóch murzynów, z 

których jeden strzelił do chłop- 
ców. 

Mniejszych zaburzeń znowu 

było kilka. Z różnych stron nad- 

chodzą skargi, że teraz głównie 
rozruchy wywołują murzyńscy 
"łamacze strajku" swojem wyzy- 
wającem zachowaniem się lub 

wprost napaściami. Wczoraj rano 

podobno unionista John Sullivan 
został w pobliżu składów Peabo- 

dy Coal Co. opadnięty przez czar- 

ny^ nipiinionietfiw i rthify 

nie dlatego, że miał znaczek unij- 
ny. Mieszkańcy w okolicy 27 uli- 

cy i Dearborn str. skarżą się, że 

w ich okolicy murzyni zachowują 
się szczególnie wyzywająco i że 

łatwo może tam przyjść do zabu- 

rzeń. 
Waina konferencya. 

Wczoraj w sali posiedzeń komi- 
tetu finansowego rady miejskiej 
odbyła się ważna konferencya. 
Na zaproszenie komitetu lokalnej 
transportacyi przybyli reprezen- 
tanci wszystkich kompanij tram- 

wajowych, ażeby oświadczyć,czy- 
li i pod jakimi warunkami są go- 
towi odprzedać miastu swe linie. 

Był także obecnym burmistrz 
Dunne. Zaproszeni zapewnali, Ż2 

są gotowi miastu odprzedać swe 

linie, ale za mało dotychczas mie- 

li czasu, ażeby sformułować pro- 
pozycye i dlatego proszą o udzie- 
ipjijp im ywłnki. Burmistrz ,sa.iTi 

był zdania, że należy im udzielić 
dosyć czasu do sformułowania 
propozyc.yj i zgodzono się na to. 

Terminu nie oznaczono. 

Znowu zuchwały rabunek 
klejnotów. 

Wczoraj wieczorem trzech ra- 

busiów przyszło przed skład jubi- 
lerski należący do L. A. Antoine 

; pn. 312 North ave. właśnie, kiedy 
właściciel chciał skład zamykaći 

jeden z nich zamknął na klucz 

drzwi z tyłu, drugi drzwi z przo- 
du, a trzeci wybił uderzeniem o- 

kno wystawowe i porwał różne 

klejnoty w łącznej wartości $2000, 
poczem wszyscy trzej uciekli. An- 

toine był w składzie z trzyletnią 
córką swoją Ethel, ale nie powa- 

żyli się wołać o pomoc, gdyż je- 
den z rabusiów groził im wymie- 
rzonym rewolwerem. Cała napaść 
trwała około 4 minuty. Dopiero 
kiedy rabusie uciekli, Antoine 
uwiadomił policyą, która teraz 
szuka zbrodniarzy. 

Rozszerzenie ulicy Hai ".ted. 

Wczoraj przed południem od- 

była się w komisyi lokalnych u- 

lepszeń narada nad sprawą roz- 

szerzenia ulicy Halsted na prze- 
strzeni trzech mil. Konferował 

prezes komisyi Andrew Lynch z 

Frankiem Ml. Smythe i Braćmi 
Klein. Była to tylko narada wstę- 
pna. Chodzi tu o rozszerzenie uli- 

c,y Halsted od Chicago ave. aż do 
Archer ave.; koszta tego rozsze- 

rzenia wyniosą podobno półtrze- 
cia miliona dolarów. 

Pożar hotelu. 

Goście hotelu Crowna pn. 9— 
11 Clark str., w liczbie około 25, 
znajdowali się wczoraj wieczo- 
rem w wielkiem niebezpieczeń- 
stwie, kiedy po godzinie 10 na 

3 piętrze w jednym z -pokojów 
wybuchł pożar. Kurytarze zapeł- 
niły się dymem, nim goście i per- 
sonal dowiedzieli się o wybuchu 
pożaru. Zawiadomiono straż o- 

gniową, ale nim ta jeszcze przy- 

była, właściciel hotelu, David 

Duffy, odkrył, że dym wydobyta 
się z pokoju na 3 piętrze, w któ- 

rym zamieszkał niejaki Barney 
Goohagen, kaleka. Duffy wyła- 
mał drzwi i ujrzał, że łóżko Goo- 

hagana już stało w płomieniach. 
Goohagan paląc fajkę w łóżku za- 

snął i dopiero Duffy go obudził. 
Pożar ugaszono szybko, jego 
sprawca nie został prawie wcale 

uszkodzony, a szkoda zrządzona 
przez pożar wynosi około $100. 

Urzędnik miejski obrabowany do 

nitki. 
Do mieszkania Williama Roa- 

cha, miejskiego urzędnika, pn. 
710 Union str., dostali się wczo- 

raj nad ranem dwaj rabusie i za- 

brali mu nietylko całą gotówkę i 

zegarek, ale nawet i jedyne jego 
ubranie. Nadaremnie błagał, aże- 

by mu pozostawili przynajmniej 
spodnie: jeden z rabusiów zabrał 

wszystko, co się dało, do zawi- 

niątka, podczas gdy drugi stał nad 

Roachem z rewolwerem w ręku. 
Po odejściu niepożądanych gości 
Roach narobił hałasu. Jeden z 

jego sąsiadów pożyczył mu stare 

ubranie, aby przynajmniej mógł 
wyjść i uwiadomić polic.yą. 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Od dnia 1 czerwca gubernator 

Deneen zacznie mianować różnych u- 

rzędników. Ma kilka tysięcy posad do 

rozdania. Ile z nich otrzymają Polacy? 
Obaczymy • •!• • • 4 j 

— Wczoraj wyjątkowo departament 
zdrowia oświadczył, że woda do picia 
ze wszystkich stacyi wodociągowych 
jest zdrową. 

— Wczoraj odbyły się inspekcye kil- 
ku teatrów w śródmieściu z ramienia 

departamentu budowy. Uznano, że do 

wszystkich przepisów miejskich za- 

stosowano się w teatrach Studebaker, 
Hyde and Behman's i Trocadero. 

— Alderman 24 wardy, Alfred 
Hahne, otrzymał wczoraj od swoich 

wyborców w podarunku brylantową 
spinkę. 

— Wczoraj 12 kandydatów podda- 
ło się egzaminowi służby cywilnej na 

kucharzy miejskich, a 8 na inżynie- 
rów architektura! nych. 

— Profesor uniwersytetu chlcagos- 
kiego, Frederick Starr, 5634 Jackson 

ave., spadł wczoraj w swem mi es z kar 

ulu z 2 piętra w skutek załamania 

się poręczy i potłukł się boleśnie, ale 

nie niebezpiecznie. 
— Dzisiaj przedpołudniem zapewne 

los wielożeńcy Hocha, oskarżonego 

o zamordowanie przedostaniej swej 
żony, zostanie złożony w ręce sę- 

dziów przysięgłych. 
— Związkowa grand Jury, zajmują- 

ca gig śledztwem w sprawia "trustu i 

mięsnego", odracza się dzisiaj na tnj 
tygodnie. 

— Komitet rady miejskiej postano- 
wił przeliczyć na nowo głosy oddane 
w czasie wyborów wiosennych w 19 
i 20 wardzie. Simon 0'Donnell, rywal 
aldermana Powersa w 19 wardzie, po- 
starał się o tą. decyzyę. 

— Kiedy 25 letni handlarz Jan 
Bogianis wczoraj przejeżdżał przez 
Halsted str., na Randolph str. uderzył 
tramwaj o Jego wóz. Bogianis wypadł 
na bruk 1 ciężko pokaleczył się w 

grzbiet, a może i wewnętrznych doz- 
nał uszkodzeń. Jest w szpLtalu Illi- 
nois. 

— Na Elston ave. wykoleił się 
wczoraj tramwaj 1 przed domem pn. 
57 Elston ave. uderzył o wóz Ludwika 
Jarneckiego, grosernika, 183 ArmI- 
tage ave. Jarnecki wypadł na bruk f 
mocno się pokaleczył. 

— "W. Grand Boul. Hall. na rogu 
47 ul. 1 Grand Boul. odbedzie sie dzi- 

siaj koncert pani Theodore Sturkow, 
nauczycielki muzyki. W koncercie 
tym weźmie udział skrzypek Jan A. 

Małlek, który odegra "Nocturn" Cho- 
pina, "Legendę" Wieniawskiego 1 
"Czardasza". 

Przesilenie ekonomiczne w Rosyl. 
"Wieczorna Poczta" podaje, że na 

giełdach rosyjskich panuje obecnie 

panika, której końca trudno przewi- 
dzieć. W szczególności bardzo ujemna 
wrażenie wywarła wiadomość o zam- 

knięciu zakładów Putiłowsklch. co na- 

raziło na ogromne straty posiadaczów 
akcyi tego przedsiębiorstwa. W ogól- 
ności kapitały, włożone w papiery rzą- 
dowe i prywatne, z powodu wojny i 

położenia wewnętrznego topnieją, już 
nie z dniem każdym, lecz z każdą go- 

dziną. Realizacya papierów nastręcza 
ogromne trudności l połączona Jest a 

olbrzymieml stratami. Zamknięcie za- 

kładów Putiłowsklch z rozporządzenia 
generała Trepowa kosztowało ludnośó 
w ciągu Jednego dnia 720,000 rubli, 
będących owocem długoletniej 1 cięż' 
klej pracy tysięcy osób. W sprawie tej 
zabiera głos "Ruskoje Słowo", które 
z powodu spadku kursu papierów ro- 

syjskich oblicza straty dotychczaso- 
we w następujący sposób: Renty pań- 
stwowej jest u nas w obiegu na 3 

miliardy; licząc o 17 rubli straty na 

sztuce, otrzymamy ogólną, sumę strat 
na 510 milionów rubli. — W Rosyi są 
22 towarzystwa kredytowe miejskie, 
które wypuści obligacyj 1500 milio- 

nów rubli; obligacye spadły o 15 pro- 
cent, strata wynosi 225 milionów ru- 

bli. Banki ziemskie przy sumie akcyj 
na 2000 milionów, licząc 17 procent 
spadku, dają straty 340 milionów; 11- 

sty zastawne czteroprocentowe szla- 

checkie, dzteroprocełitolWe włościań- 
skie 13% procentowe włościańskie—" 

ogółem na sume 700 milionów rubli— 

przy 28 procent straty dały razem 200 
milionów rubli. Towarzystwa kolejo- 
we, przy ogólnej sumie obligacyj 2500 
milionów, przy 22 procent spadku dt- 

ły straty przeszło 500 milionów. We- 

dług więc obliczenia "Rusk. Słowa**, 
nie licząc strat w towarzystwach ak- 

cyjnych prywatnych (zakłady prze- 
mysłowe, fabryki, kopalnie ł t d.); 
suma wymienionych powyżej strat 

wynosi 1775 milionów rublt 
r> ■ 

Wybuch w mieszkaniu rewolucyonl* 
stffw, i 

"WartszaWaWj DniefKTiiik" do 
że w Petersburgu przy ulicy "Siódmal 
rota" w mieszkaniu pewnego studen- 
ta komunikacyi, który mieszkał ra- 

zem z matką., był do wynajęcia pokój. 
Pokój ten wynajął pewien student In- 

stytutu górniczego. — Do niego wczo- 

raj o godzinie 4teJ po południu przy- 
szedł również student Instytutu gór- 
niczego. Obaj zamknęli 6ię w pokoju 
1 siedzieli cicho. Gospodarz, student 
komunUacyj, zaniepokojony olszą, 
długi czas nie mógł usn^ć, jednaki* 
przed świtaniem zasnął. — O godzi- 
nie 6tej rano zbudzony został hała- 
sem, wkrótce do pokoju wpadł kole- 

ga współlokatora, wołając: "prędzej, 
po doktora! na pomoc!". W pokoju 
wynajętym drzwi znaleziono strzas- 

kane, sufit zasiany gwoździami, a na 

łóżku leżał poraniony student • gór- 
nik z rozdartym brzuchem 1 urwany 

ręką. Dano znać stróżom 1 policyl. To- 
warzysza, który był razem z nim w 

nocy w pokoju, aresztowano. 

o 

Proste "wyjaśnienie. 
Córka bogatego farmera,która co 

dopiero opuściła akademię, pyta: 
— A ileż, stary przyjacielu, tamta 

Mała krdwa (wskazuje i*ęką.) daje 
mleka dziennie? 

— żadnego, panieneczka 
— Co? żadnego? a to czemu? 
— Bo to wół, moja panieneczko. 

o 

Prawdę powiedział! 
(Rzecz w biurze asekuracyjnem); 
— Może się pan chce Jeszcze wyżej 

ubezpieczyć? 
— Nie, nie, dosyć. Ja teraz przecież 

więcej będę wart po imiaretr aniżeli 
za życia! 

-■ % 


