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Rooseyelt bohaterem dnia. 
ŻĄDA POKOJU W IMIĘ CYWILIZACYI. 

Car skłonny do poddania się konieczności. 

^Węgrzy gotowi pójść za przykładem Norwegczyków. 

Equitabie Life Assurance Society źródłem powstania trustów. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 10 czerwca. — Ga- 

zety otrzymały pozwolenie ogła- 
szania wszystkich depesz zagra- 
nicznych, odnoszących się do 

sprawy rokowań o pokój. Rząd 
pragnie widocznie oswoić lud- 
ność z myślą, że wojna wkrótce 

skończy się. Podobno Oyama i 

Liniewicz otrzymali od swoich 

rządów wskazówki, ażeby aż do 

dalszych rozkazów unikali rozle- 
wu krwi.Car zamierza ogłosić ma- 

nifest, zapowiadający rokowania 
O pokój i zwołujący "carski par- 
lament (gosudarstwiennaja du- 

ma). 
Waszyngton, 10 czerwca. — 

Prezydent wyjechał na dwa dni 

do Yirginii. Jego nieobecność w 

Białym Domu stanowi dowód, że 

jego usiłowania do stałego pogo- 
dzenia Rosyi z Japonią nie natra- 

fiają na poważne przeszkody. 
Roosevelt doznał poparcia swych 
usiłowań we wszystkich stoli- 
cach europejskich, nie wyjmując 
Petersburga i lada dzień spodzie- 
wa się wiadomości z Tokio,że Ja- 
ponia jest gotową do traktowa- 

nia o pokój. 
Waszyngton, 10 czerwca. — 

Wczoraj wysłał prezydent Roose- 

velt dwie noty: jedną do Peters- 

burga, drugą do Tokio. Zaleca w 

nich odnośnym rządom porozu- 
miewanie się wprost o pokój,lecz 
ofiartije swe ipośrednictwo, gdyby 
tego okazała się potrzeba. Prezy- 
dent został przedtem poufnie 
powiadomiony, że jego propozy- 
cye zostaną przyjęte przychylnie. 

Rzym, 10 czerwca. Przedstawi- 
ciel rosyjskiej ambasady Krupień- 
ski nie wierzy w zawarcie pokoju 
dopóki w Mandżuryi nie zostanie 

stoczoną walna bitwa. Od jej 
wyniku zależy honorowy dla Ro- 

syi pokój lub dalsza węjna. 
Petersburg, 10 czerwca. — Na 

radzie ministrów odczytał car 

list cesarza Wilhelma, radzący 
zawrzeć pokój. Car podziękował 
Rożestwieńskiemu i oficerom 
marynarki za męztwo i poświę- 
cenie, okazane w ostatniej bitwie 
morskie i. 

Petersburg, 10 czerwca, — 

Kongres burmistrzów i ziemstw 

cdrcczył się do czasu powrotu z 

Petersburga do Moskwy deputa- 
cyi, która stara się o posłuchanie 
w Carskiem Siole.Na czele deputa- 
cyi znajduje się baren Hayden. 
Petersburska rada miejska indor- 
sowała uchwały kongresu 
ziemstw w Moskwie. 

Ckryztynia, 10 czerwca. — W 

twierdzy Akerhus ściągnięto fla- 

gę unii ze Szwecyą i zastąpiono 
ją norweską flagą narodową.Cere- 
monia odbyła się w obecności 

wojska i 30 tysięcy ludu. Kiedy 
na szczycie wieży ukazał się znak 

niepodległości Norwegii, saluto- 

wały go wystrzały armatnie, a 

obywatele zdjęli z głów kapelu~ 
sze. 

Sztokholm, 10 czerwca. — Ca- 
ła rodzina królewska oczekiwała 
na dworcu przybycia następcy 
tronu, księcia Gustawa. Ludność 
przyjęła go z wielkim entuzya?- 
mem. Miasto było rzęsiście ilu- 
minowane. > 

Kopenhaga, 10 czerwca. — Ża- 
den książę szwedzki ani duński 
nie przyjmie korony norweskiej, 
a król Oskar nie chce wprawdzie 
prowadzić wojny z Norwegią, 
lecz nie uzna jej niepodległości. 
Norwegii nie pozostanie nic in- 

nego, jak przyjąć formę rządu re- 

publikańską której nie uznają 

Niemcy, Rosya i Dania. Rząd nor- 

wegski będzie miał do zwalczenia 
wiele trudności, zanim zdoła usta- 

lić się. 
Berlin, 10 czerwca.—Na cześć 

delegacyi francuzkiej odbyła się 
na placu ćwiczeń w Doeberitz 
parada, a następnie odbył się ban- 
kiet. Cesarz wzniósł toast na 

wał się Lacroix wychylił pucha 
cześć francuzkich oficerów, a ge- 
nerał Lacroix wychylił puchar 
na zdrowie członków cesarskiej 
rodziny. 

Paryż, 10 czerwca. — Niemcy 
wystosowały notę do mocarstw 

projektującą zebranie się na kon- 

gres w —sprawie marokańskiej. 
Rząd niemiecki uprzedza sułtana 

marokańskiego, który chciał kon- 

gres taki zerwać i lekceważy tra- 

ktat madrycki z r. 1780, przyzna- 
jący Francuzom (polityczną kon- 

trolę nad cesarstwem marokań- 
skiem. Nota niemiecka mąci spo- 
kój europejski, obrażając uczucia 
narodowe Francuzów. 

Budapeszt, 10 czerwca. — Po- 

słowie opozycyi w węgierskin 
sejmie wysiali do Chrystyanii 
depeszę ze zapewnieniem, że Wę- 
grzy pójdą za przykładem Nor- 

wegczyków, ażeby uzyskać nie- 

podległość. 
Waszyngton, 10 czerwca. —S'.- 

kretarz rolnictwa Wilson posta- 
nowił zrezygnować z urzędu, po- 
nieważ jeden z jego podwładnych 
zapoznał z treścią urzędowego 
sprawozdania o zbiorach bawełny 
niektórych spekulantów i dopo- 
mógł im tym sposobem do osią- 
gnięcia wielkich korzyści. 

New York, 10 czerwca. — Ko- 

mitet Fricka wykazał w swym 

raporcie, że depozyta Eąuitable 
Life Assurance Society wynoszą 

36 milionów dolarów, lecz kompa- 
nia nie może obracać temi pie- 
niędzmi. Superintendent Henci- 

ricks zbadał bliżej tę sprawę i 

wykazał stratę 10 do 20 milionów 

dolarów, powstałą ztąd, że dyre- 
ktorzy posiłkow ali się depozytam* 
biorąc udział osobisty w zakłada- 
niu różnych trustów. 

New York, o czerwca. — Wi- I 

ceprezydent Hyde zgadza się na 

odstąpienie swoich akcyj za 5 mi- 
lionów dolarów pod warunkiem, 
że ani Frick ani Harriman nie 

będą mieli kontroli nad Eąuitable 
Society. Nowi właściciele akcyj 
mają wybrać 24, a właściciele po- 
lis 28 nowych dyrektorów. 

Springfield, 111., 10 czerwca. — 

Raport komisji górnictwa zarzu- 

ca zarządowi kopalni w Ziegler 
karygodne niedbalstwo, skutkiem 

czego nastąpiła w kopalni eksplo- 
zya, podczas której 51 górników 
utraciło życie. Od 23 marca nie 

poddawano kopalni należytej re- 

wizyi; nie zważano na przepisy, 
regulujące sposób eksploatowania 
kopalni; przetrzymywano w po- 
dziemiach wielkie zapasy prochu; 
nie doprowadzano do szybów 
świeżego powietrza, ażeby zapo- 
biegać eksiplozyom gazów. 

St. Louis, Mo., 10 czerwca. — 

Dzisiaj o godzinie 8mej rano, 

Najprzewielebniejszy Ks. Arcy- 
biskup jan J. Glennon,podczas u- 

roczystej mszy św. odprawionej 
w seminaryjnej kaplicy, udzieljł 
około 5ociu kandydatom stanu 

duchownego większych i mniej- 
szych święceń.- — Święcenia ka- 

płańskie otrzymali: ks. T. Dalton, 
J. Spencer, J. McMahon, J. Mor- 

gan, J. Thomson, P. Newman, F. 

Adrian, J. Gilfillan, T. 0'Sul!i- 
van, H. Courtney, P. Moser, J. 
Kelly. Tozurę i święcenie mniej- 
sze, między innymi otrzymali: 1 

Franciszek Ksaw. Pudło, należą- 
cy do dyecezyi La Crosse, Wis, 
Antoni Małkowski, Green Bay, 
Wis., Jan Kasprzykowski, Fort 

Wayne, Ind. i Wawrzyniec Mi- 
chalski, Wheeling, Va. — Pan 
Fr. Ksaw. Pudło na życzenie 
swego Biskupa otrzyma większe 
święcenia: Subdyakonat, Dyako- 
nat i Prezbyterat w dnich i7go, 
18, i 20g0 czerwca, w kościele ka- 

tedralnym pod op. św. Józefa, w 

La Crosse, Wis. 
o— 

Różne notatki telegraficzne. 
— Król Alfons oglądał wczoraj o 

sobliwości Londynu, był na bankiecie 

Marlborough House i na balu w pała- 
cu Buckingham. 

— Syn następcy tronu szwedzkiego, 
książę Gusta.w Adolf, żeni się z księ- 
żniczką Małgorzatą Wiktoryą, córką 
księcia Connaught. 

— Dzisiaj w Caracas odbędzie się 
urzędowe ogłoszenie generała Castro 
prezydentem Wenezueli z ponownego 
wyboru. 

— W Poznaniu rozpoczął się nowy 

proces hrabiny Węsierskiej Kwilec- 

kiej o wydanie jej syna żonie zwrot, 
nikarza Meyera. 

— Zarząd Krzyża Czerwonego w 

Rosyi wywołał nowy skandal. W Char- 
binie sprzedano 5,000 funtów tytoniu, 
ofiarowanego dla wojska. 

— W Moskwie rozpędziła wczoraj 
policya pałaszami 2,000 robotników- 

Kronika Miejscowa. 
NIEWIELKA ZMIANA 

w sytuacyi strajkowej. 
Wszelkie szczere czy nieszcze- 

re usiłowania, ażeby doprowadzić 
do konferencyi pomiędzy praco- 
dawcami a strajkującymi woźni- 
cami spełzły znowu, na niczem; 
nie pomogła także propozycya 
Shea'a, ażefby taka konfejrencya 
odbyła się bez współudziału jego 
i Mayera.Ostatecznie pracodawcy 
oświadczyli, że nadal układy o do- 

prowadzenie do pokoju lub poro- 
zumienia, mogą się toczyć jedynie 
ze wspólnym i.ch pełnomocni- 
kiem, którym mianowany został 

John V. Farwell jr., prezes komi- 

tetu wykonawczego "Chicago 
Employers' Association". 

Shea zresztą wyjechał wczoraj 
do Wheaton, 111., dokąd został 

zawezwany jako świadek w pro- 
cesie kolei Panhandle przeciw 
miastu Chicago o $500,000 od- 

szkodowania za to, że w roku 1894 
w czasie wielkiego strajku kole- 

jowego spaliło się 700 wagonów. 
| Shea został powołany, ażeby o- 

rzekł, czyli podpis Eugena V. 
Debsa na pewnym dokumencie 

jest prawdziwym, ale nie mógł 

musiano go zawieźć do szpitala 
Union. Napastnicy jego uciekli. 

* Dalrymple wyjechał. 
James Dalrymple, rzeczoznaw- 

ca tramwajowy ze Szkocyi, wy- 
jechał wczoraj po południu osta- 

tecznie z Chicago, pożegnawszy 
się z burmistrzem Dunne. Udaje 
się do Buffalo, do Waszyngtonu 
i do Filadelfii, w końcu z Bosto- 

nu d. 20 bm. wyjedzie do Szko- 
cyi na parowcu Saxonia. W po- 
dróży spisze obszerny raport, w 

którym poda też swoje wskazów- 
ki i rady i nadeśle go burmistrzo- 
wi Dunne. Burmistrz wielce jest 
zadowolony z odwiedzin Darym- 
ple'a. Głównie zapatrywaniem 
Szkota jest, że administracya sy- 
stemu tramwajowego powinna 
być ściślej biznesowa. Nie wy- 
starczą tu. reguły służby cywilnej. 
Każdy mężczyzna posiadający 
odpowiednią inteligencyę i fizy- 
czne zdrowie, może natychmiast 
być przyjęty na konduktora tram- 

waju. Po sześciu miesiącach po- 
syła go się do szkoły motorowych 
i płaci mu się dalej pensyą. Jeże- 
li w miesiącu nie nauczy się słu- 

żby mtorowego, oddala go się. 
Do personalu tramwajowego nale- 

żą ludzie, którzy zarówno mogą 
pełnić służbę konduktora jak i 

Waszyngton, 10 czerwca. —Tekst depeszy prezydenta Roosevelta do Japonii i Ro- 

syi, domagającej się zawarcia pokoju w imię ludzkości, a przesłanej drogą dyplomatyczną obu 

rządom d. 8 czerwca,-jest następujący: 
"Prezydent czuje, że nadszedł czas, w którym w imię calej/ludzkości musi przeko- 

nać się, czyli nie byłoby rzeczą myżliwą doprowadzić do końca straszny i ubolewania godny kon- 

flikt obecnie się toczący. Tak z Rosyą jak i z Japonią łączą Stany Zjednoczone węzły przyja- 
źni i życzliwości. Stany Zjednoczone życzą dobrobytu i powodzenia obu tym krajom i czują, 
że postęp świata jest powstrzymanym przez wojnę toczącą się pomiędzy obu tymi wielkimi 

krajami. 
* 

* 
* 

"Dlatego Prezydent uprasza rosyjski i japoński rząd, nie tylko ze 

względu na nich samych, ale w interesie całego świata cywilizowanego, ażeby wspól- 
nie rozpoczęły rokowania pokojowe. Prezydent proponuje, aby te rokowania to- 

czyły się wprost i wyłącznie pomiędzy stronami wojującemi; czyli, ażeby odbyło się 
spotkanie rosyjskich i japońskich pełnomocników lub delegatów bez żadnych po- 

średników, celem przekonania się, czyliby nie było rzeczą możliwą dla tych przed- 
stawicieli obu mocarstw ułożyć warunków pokoju. Prezydent uprzejmie uprasza, 

ażeby rząd (rosyjski) (japoński) zgodził się na takie spotkanie i prosi także (japoń- 
ski) (rosyjski) rząd, ażeby na to przystał. 

* 

"Chociaż Prezydent nie sądzi, aby jakikolwiek pośrednik został zawe« 

zwany do samychżfc rokowań pokojowych, to przecież najzupełniej je3t gotów uczy- 
nić co zdoła, jeżeli oba rządy interesowane sądzą, że usługi jego dopomogą do uło- 

łożenia preliminaryów co do czasu i miejsca spotkania. Ale także jeżeli te prelimi- 
narya zostaną ułożone wprost przez oba mocarstwa, lub w jakikolwiek inny sposób 
Prezydent będzie zadowolony, gdyż jedynym jego celem jest doprowadzić do spo- 

tkania, któreby stosownie do życzenia całego świata cywilizowanego doprowadziło 
do pokoju." 

■ 

— W sprawie marokańskiej układa 

się z Francyą w imieniu rządu nie- 

mieckiego zniemczały Polak, książę 
Radoliński. 

— Francuzka izba deputowanych 
przyjęła poprawkę do prawa, na mocy 

której parafie będą, mogły korzystać 
bezpłatnie z kcściołó.w, które przejdą 
na własność rządu. 

— Sekretarz marynarki Paul Hor- 
ton został mianowany przewodniczą- 
cym rady dyrektorów w Equitable 
Life Assurance Society. 

— Z Waszyngtonu donoszą, że rząd 
zy/iązkowy nie poz'.volił na zabicie 35 

ba.wołów w rezerwacyi Colorado. 
— We Filadelfii uwięziono 41 robo- 

tników, którzy nie chcieli odpowiadać 
na pytania sędziego. 

— Przeciw Frankowi G. Bigelow, 
byłemu prezesowi i Henrykowi G. 

Goli, byłemu kasyero.wi banku Natio- 
nal, wniesiono skargi kryminalne o 

sprzeniewierzenie. 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: La Savoie z Harre, Lu- 

cania z Liverpoolu. 
Plymouth: Hamburg z N. Y. 
Oueenstown: Carpathia z N. Y., 

Campania z N. Y., Republic z Bosto- 
nu. 

Londyn: Pomeranian z Montrealu. 

Hamburg: Graf Waldersee z N. Y. 
Genua: Sicilia^z N. Y. 

Odeszły: 
Dover: Deutschland do N. Y. 

Liverpool: Arabie do Bostonu, Cu- 
flcTdoN.Y. 

tego orzec i powrócił do Chica- 
go- 

Rada powiatowa znajduje się w 

kłopocie finansowym, w 

skutek strajku. Na wczorajszem 
posiedzeniu komitetu finansowe- 

go przedłożono rachunek, z któ- 
rego wynika, że specyalnym po- 
mocnikom szeryfa należy się za 

maj pensya w sumie ogólnej 
$27,096, a nadto za rewolwery I 
amunicyą $3,871. Uchwalono wy- 
płacić pensye, a z zapłaceniem 
rachunku za broń powstrzymać 
się nieco. Fundusz rezerwowy po- 
wiatu wynosi $45,000. 

Około $200,000, które szef *po- 
licyi ma zebrane jako fundusz po- 
licyjny na nowe stacye, zostanie 
pochłoniętych na opłacenie spe- 
cyalnej policyi. Komitet finanso- 
wy rady miejskiej chwali 
wczoraj; że specyalnym policy- 
antom ma się płacić po $2.50 na i 
dzień. Komitet w poniedziałek 
poleci radzie miejskiej, ażeby tę 
uchwałę zatwierdził i polecił 
wziąć pieniądze z generalnego 
funduszu policyjnego. Zdaje się, 
że specyalni policyanci we środę 
otrzymają zapłaty 

Na 63 ul. i Halsted st., 30 letni 
woźnica J. E. Lunnegan został 

iprzez unionistów opadnięty i tak 
[• strasznie obity i pokaleczony, że 

motorowego. Konduktorzy i mo- 

torowi jednakową otrzymują 
.pensyą. 

Kłopot z mostem. 

Most na Taylor str. od onegdaj 
popołudniu jest zepsuty, nie da 
się zamknąć i dotychczas nie zna- 

lazł się nikt któryby zdołał na to 

poradzić. Kiedy most był otwar- 

ty, złamał się słup żelazny 24 stóp 
długi, i mostu zamknąć nie mogą. 
Superintendent budowy mostów, 
Bielfeld, oświadczył wczoraj, żc 

nie udało mu się dotychczas zna- 

leźć żadnego inżyniera, któryby 
na to poradził. 
•m Kula w głowie. •«. 

Frank Klatt, 690 Noble str., 
przed kilku dniami opuścił wię- 
zienie, w którem odsiadywał ka- 

rę za rabunek.'Na przecięciu ulic 

Sangamon i Kinzie znaleziono go 
z iprzebitą czaszką.Przy nim był 
John Schmuck. Obaj opowiadali 
że jacyś dwaj mężczyźni na nich 

naipadli, że Klatt jednemu z nich 
musiał dać 80 centów, ale drugi 
strzelił i ranił Klatta \y głowę. 
Rana Klatta jest prawdopodobnie 
śmiertelną; zawieziono go do 

szpitala św. Elżbiety,; a Schmu- 
cka aresztowano. Policya nie wie- 
rzy ich anowiadaniiŁ 

\ 

Biuro .meteorologiczne przenie- 
— sione. "i 

Związkowe biuro meteorologi- 
czne zostało wreszcie przeniesio- 
ne z wieży w Auditorium, gdzis 
istniało od lat .przeszło dziesięciu 
na 14 piętra, nowego gmachu 
związkowego. Ażeby jednako- 
woż nie nastąpiła żadna przerwa 
w obserwacyach i rozsyłaniu wia- 

domości, odbywać się będą obser- 

wacye kierunku wiatru, jakoteż 
stanu termometru i barometru, 

jeszcze przez czas niejaki w da- 

wnem biurze,podczas gdy inne 

ohscrwacye i pomiary od dnia 

dzisiejszego już w nowem biurze 

się odbywają1. 
Nowe biuro meteorologiczne 

zajmuje całe 14 piętro gmachu 
związkowego i oczywiście zao- 

patrzone jest w najnowsze instru- 

menta wszelkiego rodzaju. Rozsy- 
łanie rezultatu spostrzeżeń do 

prasy odbywać się będzie za po- 

mocą nowo urządzonych przyrzą- 
dów pneumatycznych. 

Węże uciekły. 
Dwa wielkie węże, jeden 19 

stóp, a drugi 15 stóp długi, wczo- 

raj rano wymknęły się ze swojej 
klatki w .składzie firmy H. W. 
Vahle and Bros., pn. 45 State st. 

i znalazł)- sobie małpkę na śnia- 
danie. Naturalnie wywołały ogro- 
mny popłoch pomiędzy innemi 

zwierzętami w składzie i zrządzi- 
ły znaczne spustoszenie, nim się 
udało je schwytać. Trzeba było 
zawezwać pana Cy de Vry, zna- 

nego dyrektora zwierzyńca w par- 
ku Lincolna, ażeby węże schwy- 
tać i napowrót zamknąć do klat- 

ki. 

Kto będzie stróżem w ratuszu? 

Jak wiadomo, naczelny stróż w 

ratuszu, Bliss został złożony z 

urzędu z powodu niezdolności. 
Na liście kandydatów, którzy .po- 
myślnie złożyli egzamina na tę 
posadę, drugim z rzędu był 
James Linahan, piastujący obec- 
nie ipodobny urzą.d w gmachu bi- 
blioteki publicznej, ale ten urzę- 
du nie chce przyjąć, chociaż pen- 
sya w ratuszu: wynosi o $100 wię- 
cej na rok. Trzecim na liście jest 
zaś Louis Lewis, murzyn, o któ- 

rego cały spór pomiędzy stróżami 
i pomywaczkami podłóg wybuchł, 
kiedy Bliss zamianował go swym 
asystentem. Ten to spór doprowa- 
dził do złożenia z urzędu Blissa. 

Szpital "biskopa" ostatecznie 

sprzedany. 
"Biskop" Kozłowski wraz ze 

swoim sztabem nareszcie musiał 

wyrzec się szpitala na Frankfort 

str., który budował bez pieniędzy, 
nie chcąc .później lub nie mogąc 
płacić za jego wybudowanie. Po- 
nieważ upłynął termin, w którym 
miał iprawo jeszcze odzyskać je- 
go własność, popłaciwszy długi, 
przeto ostatecznie tytuł własno- 
ści szpitala został przepisany ak- 

tem urzędowym (master's deed) 
na rzecz kontraktora Johna F. 
Labahna. Budynek ten, 167 stóp 
długi a 100 szeroki, został sprze- 
dany za $23,000. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Wczoraj rozpoczęło się no;w6 

przeliczanie głosów oddanych przy 

wyborach wiosennych w 19 wardzie. 

W pierwszych 11 precynktach bardzo 

małą. znaleziono różnicę, a i to na ko. 
rzyść ald. Powersa, a na niekorzyść 
protestującego 0'DonnelIa. 

— Jakiś doktor J. Lode z Alexao- 

dria, Ind., przyszedł .wczoraj da za- 

rządcy więzienia powiatowego Whit- 

mana z propozycyą, że kupi zwłoki 

Hocha, gdy tegoż powieszą, ażeby Jo 
patem zabalsamować wedle nowego 

jakiegoś systemu i .w szklanej skrzyp 
ni wystawiać na widok publiczny. Do- 

którowi wskazano drzwi. 
— Z powodu śmierci 6 letnfej Hen- 

ryki Crisp, która otruła się przypad- 
kowo, biorąc da ust paciorki, farbo- 

wane jak się później okazało z przy- 
mieszkiem arszenlku, — koroner Hoff- 
man prosił urząd zdrowia, by tenże 

wydał zakaz sprzedawania takich za- 

bawek. 
— Przed Będzlf Kavanaugh od 

wczoraj toczy się sprawa o umorie* ' 
nlo promu wytooaoaego W. J. 

sowi ,w związku z /katastrofę, w 

trze Iroąuols o lekkomyślne 
stwo. Levi Mayer broni oskarżonego. 

— Kowal C. G. Deaklns umarllna* 
glo w swojem mieszkaniu pn. 34 W. 

Madisoij str. z niewiadomej przy jzy* 
ny. 

— Zdaje się, że zwiększa się llciba 

wypadkó.w ospy. Wczoraj doniesiono 
do urzędu zdrowia o 7 nowych wypad* 
kach; wszystkich pacyentów przewie* 
ziono do szpitala izolacyjnego. 

— W niepokojący sposób zwiększa, 
ją się rabunki ,w domach i napaści u« 

liczne, zapewne z powodu, że pollcya 
tyle ma do czynienia ze strajkiem, 

— Jako podejrzanych o jakiś udział 
w zamordowaniu we czwartek Johna 
Gute na Ashland ave. i 24 ulicy, poli- 
cya dotychczas aresztowała Karol* 
Margulę i 25 letniego Andrzeja Rika. 

— W znanym procesie Franka W. 
Solona dzisiaj jako świadpk stawać 
będzie były burmistrz C. H. Harrison 
i obecny burmistrz Dunne. 

—Burmistrz Dunne zawetuje uchw* 

łę rady miejskiej, która zeszłego po- 
niedziałku dała powód do tak ożywloi 
nych dyskusyj, gdyż zdaniem jego wy« 

nagrodzenie roczne $10 dla miasta jfst 
tak drobne, że albo znacznie podnieść 
je wypada, albo też raczej nic nie ż&. 
dać. , 

o ■ 

Jak" minister odkrył gwiazdę. 
t 

Z okazyi niedawnej śmierci 

słynnego astronoma Struwego 
dzienniki rosyjskie przypomina- 
ją zabawną anegdotę z życia jego 
ojca, który był również znakomi- 

tym uczonym. Wilhelm' Straw?, 
cpowiada mianowicie w swoich 

pamiętnikach Pirogow (słynny; 
chirurg rosyjski, zmarły w rokui 

1881) starał się usilnie o wybu- 
dowanie obserwatorym koło Pe- 

tersburga. Przedewszystkiemf 
chodziło o pozyskanie przychyl- 
ności ministra oświaty, którym 
był podówczas UwaroW). Struwe 

skorzystał z przybycia Uwarowa1 
do uniwersytetu w Dorpacie i 

zaprosił go do zwiedzenia tam- 

tejszego obserwatorium. Z po- 
między licznych przyrządów 
przedewszystkiem rzucał się vV 

oczy niln i) mi Irl 
— Wiem — rzekł Struwe — 

że ekscelencya nic nie zobaczy, 
ale warto spojrzeć dla przekona- 
nia się, jak ten instrument nie- 

słychanie czuły na każde pokręce- 
nie śrubki. 

Minister spojrzał w! rurę. 
— Przepraszam pana — odparł 

— widzę zupełnie wyraźnie, na- 

wet zdaje mi się, że dostrzegłem 
gwiazdę. I 

— To niepodobna, eksceleficyo I 
— krzyknął Struwe. 

— Niech się pan sam przekona 
— zachęcał go Uwarow. 

— Struwe — ciągnie dalej Pi- 

rogow — spogląda, milczy, kręci 
głową, jeszcze raz patrzy.., Na- 

gle twarz jego przybiera zdumio- 
ny, rozentuzyazmowany wyrazi. 

— Ekscelencyol — woła w u- 

niesieniu — winszuję, winszuję! 
Zrobił -pan odkrycie! To coś nad- 

zwyczajnego i niepojętego! Jak 
się to mogło stać, żeby właśnie 

pan, raz spojrzawszy w teleskop, 
odkrył nową, zupełnie nieznany 
gwiazdę? Dzisiaj wpiszemy j% 
do listy nowo odkrytych ciał nie- 
bieskich. 

Jeszcze tego samego wieczora 
miał Struwe odczyt przed gre- 
mium profesorów o odkryciu mi- 

nistra. Niebawem stanęło obser- 

watoryum w Pułkowej i Struwe 
kierował niem, póki go syn nie 

zastąpił. 
Nie wiem — kończy Pirogow—• 

czy Struwe ochrzcił gwiazdę i- 
mieniem Uwarowa; słyszałem tyl- 
ko o minerale uwarowicie. 

Minister do końca życia wie- 

rzył w "swoją gwiazdę" nigdy mu 

na myśl nie przyszło, że gwiaz- 
da była z góry przeznaczona do 

roli, jaką odegrał. 
O 

Poczciwy Jaś. 
Mały Jaś wybiera się z rodzicami 

do cioci, która właśnie uroczyście ob- 
chodzi dzień swoich imienin. 

Wiadomo, te na imieninach a cioci 
zawsze bywa. tort, a tu jak na zlośd, 
młodszy braciszek Jasia, Kazio, jest 
niezdrów i musi zostać w domu nia- 

nią. ^. 
Zanosi- się biedaczek od płaczi, ale 

poczciwy Jaś pocleaza braciszka: 
— Nie p^act Kaziu; jak wró<k oA 

cioci, ta^<c«a$taujtk ml tort fi 
kowiŁ 


