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PRZYJACIELE NIEDŹWIEDZIA PÓŁNOCY.! 
Eooseyelt i cesarz Wilhelm opiekują się 

carem Mikołajem. " 

.W 

Ziemstwa żądają pokoju i przyrzeczonych swobód. 
t 

Oskar szwedzki protestuje przeciw zerwaniu uflii. 

Nowy skandal w Equitable Life Assurance Society. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 9 czerwca. — Kon- 

gres ziemstw nietylko odbył się 
pomimo zakazu dyktatora Trepo- 
\va, lecz nadto uchwalił rezolu- 

cyę, którą osobna delegacya wrę- 

czy carowi. Rezolucya gani cara, 

że zamiast przyspieszyć przeppro- 
wdzenie reform, wzmacnia poli- 
cyę i żandarmeryę; żąda stanow- 

czo zwołania parlamentu, ażeby 
zawrzeć pokój, albo prowadzić 
wojnę z wolą rosyjskiego narodu; 
zarzuca carowi, że nie wywięzu- 
je się z obowiązków, przyjętych 
względem Boga i Ojczyzny. Zda- 

rza się po raz pierwszy, że przed- 
stawiciele narodu przemawiają w 

taki sposób do cara, który dotych- 
czas nie wyrzekł się samowładz- 
twa. 

Petersburg, 9 czerwca. — 

Wczorajszy dzień Wniebowstą- 
pienia (wtdle kalendarza Juliań- 
skiego) nie przyniósł zapowie- 
dzianej proklamacyi o nadaniu 

Rosyi konstytucyi. 
Berlin, 9 czerwca. — Cesarz 

Wilhelm zamierza pójść ręka w 

rękę z Rooseveltem i pośredni- 
czyć między Rosyą a Japonią, by- 
leby nie dzijrłać wspólnie z inne- 

mi mocarstwami, a zwłaszcza 2 

Francyą i Anglią. Usiłowania 
Wilhelma i Roosevelta rozbijają 
się o to, że Japonia, zamiast 

spieszyć się z podawaniem warun- 

ków pokoju, pragnie przedewszy- 
stkiem zdobyć Charbin i Włady- 
wostok. Na naradzie rosyjskich 
książąt uchwalono traktować o 

pokój, jeżeli warunki podyktowa- 
ne (przez Japonią nie będą upoka- 
rzające. 

Waszyngton, 9 czerwca. — Pre- 

zydent konferował z posłami ja- 
pońskim, angielskim i niemiec- 

kim., którym zakomunikował pra- 
wdopodobnie depeszę Meyera, a- 

mejrykańskiefco pasła w Peters- 

burgu, że car Mikołaj byłby go- 

towym zawrzeć pokój. 
Petersburg, 9 czerwca. — Or- 

gany prasy urzędowe, które do- 

tychczas protestowały .przeciw 
zawarciu pokoju, dopóki wojsko j 
rosyjskie nie odniesie zwycięztwa 
zmieniły ton i zalecają zawrzeć 
pokój, byleby warunki, stawiane 

przez Japonię, nie były upokarza- i 

jące. Gazety nie zgadzają się na 

zbyt wysoką kontrybucyę wojen- 
ną.Prasa rosyjska ubolewa nad dy 
'misyą Delcassego, który był zde- 

klarowanym zwolennikiem Ro- 

syi. , 

Berlin, 9 czerwca. — Gazety 
niemieckie mają nadzieję, że u- 

padek Delcassego przyczyni się 
do nawiązania dobrych stosunków 
między Francyą a Niemcami. 
Cesarz Wilhelm robił grzeczność 
francuzkim gościom, przybyłym 
z okazyi ślubu następcy tronu. 

Budapeszt, 9 czerwca. — Ga- 

zety węgierskie omawiają wypa- 
dek w Chrystyanii i zwracają u- 

wagę Wiedeńczyków, że wbiew 
woli narodu węgierskiego cesarz 

austryacki nie na zawsze pozo- 
stanie królem węgierskim. 

Paryż, 9 czerwca. Radzca nie- 

mie<?kiej legacyi Flotów oświad- 
czył ministrowi Rourier, że rząd 
niemiecki ma obecnie nadzieję, 
że kwestya marokańska-zostanie 
załatwioną ku ogólnemu zadowo- 
leniu Niemiec i Francyi. Przesz- 

kody ku temu zostały obecnie u- 

•unięte, z chwilą ustąpienia Del- 

cassego. ,• 

Chrystyania, 9 czerwca. Rada 
•turo utworzyła ministerstwo i 

zaleciła wojsku i marynarzom 
posłuszeństwo wobec rozkazów 

nowego rządu. Ze sztandarów 
norweskich postanowiono usu- 

nąć znaki, przypominające unię 
ze Szwecyą. Dziś wywieszono na 

gmachach publicznych nowe fla- 

gi, a okręty norweskie powitały 
znak niepodległości 21 wystrza- 
łami armatnimi. Z książek do na- 

bożeństwa usunięto modlitwy za 

członków rodziny króla Oskara. 
Posłowie skandynawscy, którzy 
są rodowitymi Norwegczykami, 
podają się do dymisyi. Król Os- 

kar nie przyjął deputacyi nor- 

wegskiego storthingu która wre- 

szyć mu chciała przyjętą jprzez 

sejm uchwałę. Książę Gustaw, 
następca tronu szwedzkiego, po- 
wrócił z Berlina do Sztokholmu. 
W Malmo przyjął go okrzykami 
radości tłum ludu iq tysiączny. 

Kopenhaga, 9 czerwca. — Ksią- 
żę Gustaw naradzał się przed wy- 

jazdem z Berlina z cesarzem Wil- 

helmem, który go zpewnił, że nie 

sympatyzuje ze zamachem stanu, 

dokonanym w Chrystyanii. 
Oswego, N. Y., 9 czerwca. — 

John Jay Tonkin otrzymał nowy 

list,w którym zapowiedziano,że je- 
go 12 letnia córka zostanie upro- 
wadzona w sobotę, w południe, 
jeżeli Tonkin nie okupi się sumą 

$100,oco. Drugi list nadesła^ no z 

New Yorku z pogróżką, że dzie- 

wczynkę spotka śmierć. Tonkin 

naradzał się z dwoma detektywi- 
mi, którzy mu wskazali adresan- 

tów, lecz trzeba zebrać wyraźne 
dowody ich winy, ażeby ich moż- 

na aresztować. 
New York, 9 czerwca. — Su- 

perintendent towarzystw ubez- 

pieczeń Hendricks, który rewi- 
dował książki Eąuitable Life 
Assurance Society, doszedł do 

przekonania, że skutkiem łajdac- 
kiej gospodarki zarządu roztrw«>- 

niono sumę 10 milionów dola- 

rów. Oszustwa dopuszczono s'ę 
z taką bezczelnością, że niektó 

rym osobom można będzie wyto- 
czyć procesy kryminalne. Alvin 
W. Krach, prezydent Eąuitable 
Trust Company zapewnia, że 

Ipowyższa wiadmość nie jest pra- 

dziwą. 
Flint, Mich., 9 czerwca. — Po- 

spieszny pociąg nr. 3 kolei Grand 
Trunk, podążający ze Wschodu 
do Chicago, wykoleił się pol 
Dawson i trzy wagony do rowu, 
12 osób zostało pokaleczonych. 
Wysłano stąd na pomoc pociąg 
ratunkowy, a osoby ciężko ranio- 
ne umieszczono, w tutejszym 
szpitalu. 

Lynra, Mass., 9 czerwca. — 

Profesor Elihu Thompson <poddał 
się działaniu prądu elektrycznego 
o sile pół miliona wolt, ażeby u- 

dowodnić, że przy zachowaniu 
pewnych środków bezpieczeńst- 
wa prąd taki nie zagraża ludzkie- 
mu zdrowiu i życiu. Profesor ani 

drgnął pod działaniem prądu, po- 
mimo że unosił się nad nim słup 
światła a" z palców ulatywały w 

.powietrze tak wielkie iskry, że 

zapaliły świece na odległość 
dwóch stóp. 

o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Marynarze niemieckiego krążo- 

wnika "Medusa" ulegli wypadkowi na 

kolei żelaznej. D;wóch znalazło śmierć, 
czterech jest oiężko, a sześciu mnie"j 
ciężko ranionych. 

— Rosyanie przyznają, że stracili 

w ostatniej bitwie. morskiej 15,000 
marynarzy w nabitych, utopionych i 

wziętych do niewoli. 
^Wilhęlm poaeła do Mandżuryi 

euatg-i'' & f 
i 

pruskich generałów, ażeby się przy- J 
patrzyli, jak Japończycy młócę Ro 

syan. 
— Hamburski milioner Godefray 

zapisał Buelowowi, niemieckiemu kan- 

clefzo.wi sumę $1,375,000. Cesarz miar 
nował — Jak wiadomo — Buelowa 

księciem. 
— Umarł książę Leopold Hohenzol- 

lern, którego ambicya spowodowała 
wybuch wojny niemiecko francuzkiej 
w r. 1870. Księciu zachciało się wów- 
czas zostać królem hiszpańskim. 

— Pod Plymouth utonęła angielska 
łódź podwodna. 

— Oficerom trzech rosyjskich krą. 
żowników w porcie mamilskim pozwo- 
lono zwiedzać wyspy Filipińskie. 

— Król Alfons był .wczoraj aa ga- 
lowem przedstawieniu w Covent Gar- 

den, w Londynie. 
— W Erywaniu ogłoszono stan wo- 

jenny. Motłoch muzułmański rzucił 

się na Armeńczyków. 
— W Kongresie kubańskim posta- 

nowiono wniosek, ażeby generałowi 
Maximo Gomez przeznaczyć $50,000. 

— W Lublanie, w Krainie rozpędzili 
Słowieńcy niemieckich turnerów, któ- 

rzy paradowali po mieście. 
— Rząd chilijski pragnie pożyczyć 

20 milionów dolarów na budowę kolei 

żelaznej, mającej stano.wić sekcyę ko- 

lći panamerykańskiej. 
— Na zebraniu baptystów w South 

Bend odrzucono projekt rezolucyi, u- 

znającej Rockefellera, "króla naftowe- 

go" honorowym człowiekiem. 
— Na konwencji piwowaró.w w 

Atlantic City potępili delegaci dąże- 
nia towarzystw wstrzemięźliwości, po- 

mimo, że niektórzy browarnicy z za- 

sady piwa niei piją. 
— <?Petcf" Brownik w Louisville 

zwarycwał. Przed kilku laty został w 

głowę uderzony piłką. 
— Aresztowano pod zarzutetn sprze- 

niewierzenia Salomona S. Schilling, 
prezesa zbankrutowanego banku w 

Colutóbiana, O. 

-o- 
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Kronika Miejscowa. 
ZŁE WIDOKI. 

Zdaje się, że do porozumienia 
daleko. 

Znowu znacznie, się pogorszyły 
widoki załatwienia strajku woź- 
niców w Chicago. Wczoraj wpra- 
dzie próbowano doprowadzić do 

nowej konferencyi pomiędzy pra- 
codawcami a sirajkerami, ale pra- 
codwcy oświadczyli dosyć wyra- 
źnie, że, dalszych ustępstw robić 
nie myślą. Shea oświadczył nawet 

swą gotowość ustąpienia i nie bra- 
nia udziału w konferencyach, pod 
warunkami że. i Mayer nie będzie 
w nich brał udziału, ale i to nie 

pomogło. 
Tymczasem pracodawcy stano- 

wczo są zdecydowani teraz roz- 

syłać towary do firm, w których 
strajk panuje i w tych dniach na- 

leży oczekiwać wykonania tego 
zamiaru. Właściciele zaprzęgt>vv 
prawdopodobnie dopomogą im w 

tem, choćby sami narazili się na 

strajk, a najważniejsza firma" 
Rend Transportation Co., przez 
swego prezydenta, Cal. P. Ren- 

da, oświadczyła już stanowczo, że 

dostarczać będzie towarów wszel- 
kim firmom bojkotowanym', sko- 
ro otrzyma takie zamówienia. 

Obiegają teraz niejasne pogł> 
ski, jakoby przygotowywała się 
w Chicago ogólna wojna robotni- 
ków z kapitałem, że Tobotnicy 
oszczędzają swe pieniądze., nie 

kupują nic, czego nie potrzebują 
a nawet nie b ud u j ą 
domów na swoich lotach jak to 

zwykle bywa o tej porze, byleby 
przygotować się do tej jakiejś 
wojny ogólnej. 

Strajkujący krawcy, ze wzglę- 
du na których najpierwiej woźni- 
ce zastrajkowali, przyjęli rezolu- 
cyę, by nawet w tym razie wytr- 
wać w strajku, gdyby woźnice u- 

godzili się z pracodawcami, jeże- 
li przy tych układach o nich nie 

będzie wzmianki. Strajkują oni od 
grudnia. Firma Montgomery 
Ward and Co. ogłosiła nazwiska 
19 krawców, którzy strajkują od 

grudnia i przy każdym wymieni- 
ła, ile zarabiał. Okazuje się, ze 

z tych 19 krawców dziesięciu za- 

rabiało po $24 tygodniowo, czte- 
rech po $22, trzech po $20, jeden 
$17, a jeden (pomocnik) $12 ty- 
godniowo; każdy z nich był obo-, 
wiązany pracawać tylko 8 -godzin 
dziennie, a za pracę poza tęmi go. 

> c-e-. r; 

dżinami półtora razy większą .pła- 
cę, za pracę zaś nocną lub w świę- 
ta, podwójną płacę. 

Zastrzelony. 
W ipobliżu Ashland ave. i 44 

ulicy został krótko przed półno- 
cą zastrzelony 18 letni robotnik 

John Gut, zam. pn. 4404 Ashland 
ave. Kilka osób tam pokłóciło się 
przy dyskusyi o strajku; ktoś 
strzelił do Glrta, kula przeszła 
mu płuca i młody człowiek padł 
trupem na miejscu. Policy a are- 

sztowała kilka osób; nazwiska ich 
przechowują w tajemnicy. 

Przeciw lichwiarzom. 

Kontroler Mc Gann utrzymuje, 
że nareszcie udało się trzymać 
zdała od ratusza gromady* lich- 

wiarzy, którym urzędnicy zapisy- 
wali swe pensye, pożyczając od 
nich pieniądze, tym sposobem, że 

ostro zakazano miejskim urzędni- 
kom i pracownikom to czynić. A- 

le teraz stała się obowiązująca u- 

stawa stanowa, zezwalająca na 

takie zapisywanie swych ipensyj 
na rzecz ludzi dających pożyczki 
jeżeli także i żona pożyczającego 
podpisze zobowiązanie. Kontroler 
nie jest teraz pewnym, czy miasto 

ma prawo swoim urzędnikom i 

pracownikom zabraniać korzysta- 
nia z tej ustawy, ale na każdy 
njposób spróbuje i będzie się sta- 

rał doprowadzić do tego, by rada 

łniejska wydała odnośny ordy- 
nans. 

"Pierworodny syn" miasta umie- 

rający. 
Aleksander Beaubien, pierwsze 

(białe) dziecię płci męzkiej tirr>- 

dzóne w Chicago, leży śmiertelnie 

chory w swem mieszkaniu pn. 98 
Whipple str. i lekarze każdej 
chwili oczekują jego śmierci. 

Chicago było wioską indyjską, 
kiedy Aleksander Beaubien uro- 

dził się tu d. 29 stycznia 1822 ro- 

ku. Ojciec jego, kanadyjczyk, 
Francuz, iprzybył w te strony z 

Detroit w roku 1804. Bawił tu 

krótko, ale potem powrćfcił w ro- 

,ku 1810, jako reprezentant „Ame- 
rican Fur Co.", której to kompa- 
nii"prezydentem był John Jacob 
Astor. Ten stary Beaubien przy- 
czynił się wielce do zwiększenia 
fortuny Astorów. Był on ożenio- 

ny z Indyanką i wielkie miał 

wpływy u Indyan. Płacono mu 

$1000 rocznie, co wówczas ucho- 

dziło za książęce wynagrodzenie. 
Nabył on tu 60 akrów gruntu po 

$1.25 akr. od rządu jpóżniej jedna- 
kowoż toczył się proces o te 

grunta, i najwyższy tru- 

bunał Stanów Zjednoczonych roz- 

strzygnął na niekorzyść Beaubie- 
na. Aleksander Beaubien urodz'ł 

się w Forcie Dearborn. Miał 8 

lat, kiedy w te strony przybył 
pewien francuzki misyonarz i o- 

chrzcił go: był to pierwszy 
chrzest w Chicago. Licząc lat 13 
Aleksander Beaubien ubił niedź- 
wiedzia : ostatni to był niedźwiedź 
zabity w Chicago. 

W roku 1862 wstąpił Aleksan- 
der Beaubien do policyi; po czte- 

rech latach wystąpił, ale w rokit 

1882 nmpowrót został przyjęty i 

od owego czasu już w służbie po- 
został. Dopiero przed tygodniem 
z powodu choroby musiał opuśc:ć 
swe stanwisko na stacyi przy 
Harrison str. W' roku 1822, d. 2 

kwietnia, ze żoną obchodził złote 

wesele. Podczas gdy on liczy lat 

83, żona jego liczy lat 71. 

Demokratyczne kluby wardowe. 

Stronnicy Harrisona wczoraj 
odnieśli zwycięztwo przy miano- 

waniu prezydentów i sekretarzy 
do wyborów w klubach wardo- 

wych,ktąre się odbędą w przyszły 
wtorek, nad stronnikami burmi- 
strza Dunne i Hearsta, w dwóch 
wardach i w ogóle zdaje się, że 

Harrisończycy kontrolować będą 
wszystkie prawie wardy. W 20 

wardzie skarbnik miejski F. W. 
Blocki został obrany prezesem,, 
podczas gdy jego przeciwnikiem 
był George Mc Connell, sekretarz 
komitetu kompanii Dunne. W 13 
wardzie. komitet wykonawczy o- j 
brał Johna E?v'Owensa, którego 

sobie życzył Dunne, ale "zakontc- 
stowano" ten wylxfr. W 26 war- 

dzie ułożono się, że 0'Shaughne- 
ssy, zwolennik Hearsta, ozna- 

czył salę a zwolennicy Harrisona 
zamianowali urzędników. Lista 

prezydentów i -sekretarzy w róż- 
nych wardach jest następująca: 

1—Michael Kenna, T. J. Mc 

Nally. 
2 —F. S. Sloan, N'„ Fitzgerald. 
3* Patrick White, H. Kerwin. 
4 —James Dały, H. Stućkart. 
5 —James McCormick, P. Car- 
rol. 

6 —W. L. 0'Connell,D. R. Le- 

vy. 
7 —William Rothmann, £. 
Brennan. 

8 —Harry Hildreth, Alex Wiś- 
niowski. 

9 —William Loeffler, D. Eg-an. 
10 —E. J. NovAc, Fj. Lutz. 
11 —A. J. Sabath, John Joyce. 
12 —M. Zimmer, J. E. Mullen. 

13 —John E. Owens (kontest). 
14 —Rogef C. Sulliyan,Thomas 

Little. 
15 —J. Schramm, J. J. Neusse.' 
16 —Stanley Kunz, Jan Kcfti- 

dziorski. 
17 —W. E. Dever, R. J. Mc 

Grath. 
i8 —John J. .brennan, jonn 

0'Neill. 
*9 —John Powers, T. F. Ryan. 
20 —F. W. Blocki, John Gaynor. 
21 —James A. Quinn,E. R. Died- 

rich. 
22 —W. H, Lyman, J. J. Lyons. 
23 —James J. Gray, James- f. 

Bo\tfcrs. 

24 —W. E. Ehemann, T. Kwi- 
dzińskr. 

25 —William Quinlan, H. T. 
Brocklious. 

26 —T. J. Dawson, Jcseph Rams- 

berger. 
27 —Silas Ueachman, Gus Klaę- 

roth. 
28 —Nie załatwiono. 

29 —Isaac Miller, M. J. Doherty. 
30 —Joseph Shrahan, J. Bracty. 
31 —J. Fitzgerald, Ed'. Carrol!. 

32 —.-P. J. Murray, J. H. Wade: 

33 —Nie załatwiono. 

34 —F. S. Ryan, Henry Held. 

35 — M. J. Collins, John Reedy. 

Bazary kościelne nie są szuler- 

niami. 

Donosiliśmy o tern, że ks P. J. 
0'Callahan, proboszcz katolickie- 

go kościoła N.M.P. i trzej aresz- 

kowie jego parafii, zostali aresz- 

towani pod zarziftem, że bazar, 

który urządzili,równa się szulerni 

gdyż odbywają się w nim różne 

"gry szczęścia". Oskarżył ich sus- 

pe.ndowany ks. Jeremiah J. Crow- 

ley. 
Wczoraj odbyła się rozprawa w 

obec sędziego Lee. Podprokura- 
tor Lindley wyraził opinią, że gry 

szczęścia odbywające się na ba- 

zarath ("fairach") kościelnych 
nie mogą być nazwane szulerką i 

radził umorzyć skargę. Tak też 

uczynił sędzia Lee, oświadczając 
że nawet wahał się, czyli ma wy- 
dać rozkazy aresztowania, gdyż 
procesa takie wedle jego zdania 

nie mogą mieć dobrego ceJu. 
Mnóstwo parafian ks. 0'Calla- 

ghan, obecnych przy rozprawie, 
oklaskami,' i ipowi&wtaniAm chu- 
okłaskaifli i powiewaniem chu- 

stek wyraziło swą radość z dy« 
cyzyi sądu. 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Skoro nowy "charter" dla miasta 

Chicago wejdzie w życie, urzg.d rzecz- 

nika miejskiego zostanie zniesiony*. 
W kolach republikańskich teraz jest 
o tern mowa, by dano panu J. F. Smul. 
skiemu nominacyę sędziego. 

— Miejski komitet ratusza 1 bu- 

dynków publicznych wczoraj Jeszcze 
się zastanawiał nad kwestya przenie- 
sienia ratusza do dzielnicy zachodniej 
miasta. Kilkakrotnie proponowano, by 

sprawę tę złożyć do aktów; uch,walo- 
no jednakowoż odłożyć jij, na tydzień. 

— Architektem rady szkolnej 

($6000 pensyi) został ostatecznie za- 

mianowany Dwight Heald Porkins. 
— 38 letni Józ. Gawroński, raniony 

we środę wystrzałem z rewolweru 

przez Benjamina. Millera, umarł wczo- 

raj w szpitalu fcw. Łukasza. 

r... 
— 30; łetnl Martin Hafison spad! 

wczoraj rano o gods. 1 po za portoi i 

«< Ml 

przed pewnym domem na Milwaukee 
ave. i Carpenter str. do suteren z wy- 

sokości 10 stóp i zabił się na miejscu. 
Zdaje się„ że był pijrfhy. 

— Roman Woznawski (?) chłopiec 
zam. pn. 10G Cleaver str., b^vił się w 

piłkę z innymi chłopcami na przecię- 
ciu ulic Blackhawk i Dlcksdh, nie u- 

ważał, że nadjeżdża szybko wóz i zo- 

stał przejechany. Ma ramię złamanfe 
i wewnętrzne uszkodzenia. 

— W prooesie "trustu mięsnego" 
zdaje się, że dopiero .w poniedziałek 
lub we wtorek z^l.^zkowa grand jury 
wniesie jakieś osk\;żenia. 

— 52 letni Włoch Joe Motta, 83 
Gault ct., został przez nieznajomego 
człowieka napadnięty i postrzelany vf 

lewą, nogę i .w bok. Jest w szpitalu Co- 
lumbusa. 

— Franz Schwarz, 88 Bingham str., 
stolarz, został znaleziony nieżywy 
w swem mieszkaniu. Przyczyna śmier- 
ci niewiadoma. 

— Członek legislatuiy z 6 dystryk- 
tu, M. L. Mc Kinley, znajduje się w 

szpitalu Mercy i powoli przychodzi 
do siebie. Został on uszkodzony gdy 
spadł z konia w West Baden, Ind. 

— Szarlatan John Alexander Dowie 
stara się teraz zebrać $200,000 i armi."> 
złożoną, z 3,000 ludzi, ażeby udać się 
do Paryża i tam zyskać łatwowier- 

nych. 
— 14 letni Michael HarHngton, sio- 

strzfeniec ald. Careya, od wtorku znikł 
bez wieści, wyszedłszy ze swego mie- 
szkania pn. 41"59 Western ave. 

— Z. Franta, liczą.cy lat 33, zam. 

na rogu 47 tli. i Wood str., chory na 

zapalenie płuc, został przez lekarza 

posłany do szpitala. Nie chciano go 
przyjąć z niewiadomej przyczyny i 12 
godzin później Franta umarł ,w swo- 

jem mieszkaniu. 

Monofon. 

Aparat, o którym manny mó- 
wić jest użyteczny, mały, elegan- 
cki, lekki. Niefaz wspominano 
0 niebezpieczeństwie zarazy przez 
telefony. Nie wiadomo kto mówił 
w konchy transmisyi. Ze wstrę- 
tem czasem przybliżamy usta do 

aparatu, zwilżonego oddecłfem 

osoby, która poprzednio rozma- 

wiała u tego samego aparatu. E- 

manacye dróg oddechowych 
niekiedy szkodliwe, w ustacli 

znajdują się rozmaite mikroby. 
Nie wchodząc w szczegóły, moż- 

na śmiało twierdzić, że dzisiejsze 
aparaty tefefoniczne przedsta- 
wiają pod względem hygieny isto- 
tne niedogodności. Już dawno 

nakazano desynfekcyonowanie 
aparatów i wprawdzie istnieje 
dużo arifcyseptyiczrtlych środków, 
któremi nietrudno umyć płytkę 
1 kornet. Ale w praktyce niełatwo' 

otrzymać zupełflą czj^tość przy- 
rządów. Oddawna szukano lep- 
szego sposobu i nareszcie od kil- 

ku tygodni posiadamy go. Wszy-- 
scy ministrowie francuzcy już 
się nim posługują. Oto Tow. 

przemysłowe telefonów sfabryko- 
wało nowy aparat, którym rtio* 

żerny bez obawy zarazy dowoli 
•telefonicznie rozmawiać. Dźwię- 
ki wymienionS' dostają się do 

przyrządu za .pomocą kometa, 
który jest jednocześnie rączką do 

trzymania całej skrzynki. Otwór 
kornetu dochodzi do wysokości 
ust, ale ukośnie, w ten sposób, i i 
nie jest w sferze "zaraźliwości". 
Ten mały aparat nazywa się Mo- 

nofonem, gdyż jest tak zbu^ow?.- 

ny, iż w jednem pudełku zamknię- 
ta jest część, do której się mówi i 
słuchawka. Nie należy sadzić, że 

dźwięki stają się w nim mniej 
wyraźne dlatego, li płytka "mó- 

wiąca" więcej* jest oddalona od 

ust, niż w zwykłych aparatach. 
Przeciwnie. Wynalazcy zastoso- 

wali doń mikrofon tak doskonały 
że wynagradza zupełnie utrat? 
doniosłości mogącej wyniknąć x 

powodu większej odległości. 
1 -o— 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Llgurla z Neapolu. 
Liverpool: Pomeranlan % Montrea. 

lu. 
Havre: La Lorralne z N. T. 

Odeszły: 
New York: Bluecher do Hamburga, 

Barbarosfto, do Bremy, jka, Touraine 
do Harre, North Amerlęk do Neapolu, 
Parisian do Glasgow. 

Oueenstown: Frlealand do Filadel- 

fii, Óaltlc do N. Y. 

AntJwieł-pia: Montreal do Montrealu. 
: Lhrerpool: Kenslnfton do Momtrear 

ln, Ylrginia do Montrealu. 
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