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BROŃ DO NOGI. 
Japonia i Eosja są gotowe zawrzeć pokój. 

Warunki zastosowane do wielko- 
ści zwycięztw. 

Szwecja nie zgadza się na zerwanie unii z Norwegią. 

Bankier Bigelow skazany na 10 lat cuohthauzu. 

TELEGRAMY, 
Petersburg, 12 czerwca. — 

Rozchodzi się po mieście pogło- 
ska, że Japonia przedłożyła 
wprost Rosyi warunki pokoju tak 

umiarkowane, że car zgodził się 
na nie jako na podstawę do 

przyszłych rokowań. 
Tokio, 12 czerwca. — Ludność 

stolicy nie chce wierzyć, ażeby, 
po zwycięztwie admirała Togo 
przyjść miało do zawieszenia 
broni. Japonia nie powinna przy- 
stąpić <lo rokowań o pokój, do- 

póki Charbin i Władywostok nie 

zostanie zajęty przez generała 
Ojamę. W sobotę odbyła się de- 

monstracya ludowa, lecz ulewny 
deszcz zmusił demonstrantów do 

rozejścia się. 
Tokio, 12 czerwca. — .Kząa, 

zgodził się na propozycye prezy- 
denta Stanów Zjednoczonych i 

wymieniają już dygnitarzy, któ- | 

rzy zasiadać będą w komisyi, ma- 

jącej układać warunki pokoju. 
Zdania, są podzielone. Oprócz 
znacznej kontrybucyi żądają nie- 

którzy ustępstw terytoryalnych. 
Innym rozchodzi się o to, ażeby 
Rosy a nie przedłużała układów 
i ażeby ze zawieszenia broni nie 

korzystała w celu wzmocnienia 
swojej armii. 

Petersburg, 12 czerwca. — U- 
chodzi za rzecz pewną, że kon- 

ferencya komisarzy rosyjskich 
i japońskich nie potrwa długo. 
Komisarze rosyjscy dowiedzą się 
urzędownie, jakie warunki sta- 

wia Japonia i uwiadomią o nich 

cara,który w zasadzie przyjmie je 
lub odrzuci. Na wypadek przyję- 
cia zarządzone zostanie zawie- 
szenie broni, a w przeciwnym ra- 

zie rozpoczną się na nowo działa- 

nia wojenne. Rząd rosyjski zgo- 
dzi się na ustąpienie z Mandżu- 

ryi i na zapłacenie konstrybucyi 
przez oddanie Japonii kolei man- 

dżurskiej. Gotów nawet odstąpić 
Sachalin, lecz nie zgodzi się bez- 
warunkowo na odstąpienie kolei 

żelaznej, łączącej Charbin z 

Władywostokiem, gdzie musi 
posiadać stacyę okrętów wojen- 
nych. 

Tokio, 12 czerwca. — Gazety 
urzędowe ostrzegają, naród, aże- 

by nie łudził się nadzieją rych- 
łego (pokoju. Rząd poda łagodne 
warunki pokoju, lecz Rosya musi 

uwzględnić olbrzymie zwycięż- 
twa Japonii i przedstawić gwa- 
rancyę, że nie będzie myślała o 

odwecie. 
Petersburg, 12 czerwca. — Z 

Szanghai donoszą, że Rożest- 

wieński miał tak mało amunicyi, 
że w czasie swej długiej podróży 
mógł tylko trzy razy odbywać 
ćwiczenia w strzelaniu. Podczas 

bitwy przekonano się, że pociski 
nie dosięgają okrętów japońskich 
i nie robią im szkody. Marynarze 
na okrętach rosyjskich podnosili 
bunt, ponieważ karmiono ich nie- 

dostatecznie. Na okrętach "Na- 

waryn", „Borodino", „Aleksan- 
der III" i „Kniaź Suwarow" nie 
ocalał ani jeden oficer. Wszyscy 
poszli na dno wraz z okrętami. 

Tokio, 12 czerwca. — Z głó- 
wnej kwatery donoszą że 9 czer- 

wca spędzili Japończycy nie- 

przyjaciół ze "tvzgórz pod Liang- 
czuiczuang i Nangczangtsu. 
Wzgórza te zajęto. W tym sa- 

mym dniu obsadzono inne wzgó- 
rza pod Czangtu, Szusangtai i 
Tuaikcziatsu. Zresztą stan rzeczy 
nie uległ zmianie. 

Sztokholm, 12 czerwca. — Pre- 

[ zes ministrów Ramstedt oświad- 

czył, że sejm szwedzki nie zgodzi 
się na oderwanie się Norwegii od 
unii i że żadne mocarstwo euro- 

pejskie nie uzna niepodległości 
Norwegii, obawiając się, ażeby 
za przykładem Norwegczyków 
nie poszły inne narody. 

Saloniki, 12 czerwca. — W po- 
bliżu Wodela przyszło do starcia 
między Grekami a Bułgarami. 
Grecy stracili trzech ludzi, gdy, 
tymzcasem poległo lub zostało ra- 

nionych 28 Bułgarów. Nadto 

zgładzili Grecy ze świata 17 Buł- 

garów wziętych do niewoli. Na- 

stępnego dnia przyszło do starcia 

pod Libadi, podczas którego zgi- 
nęło 3 Greków i 16 Bułgarów. 
Wojsko tureckie staje po stronie 
Greków. 

Tanger, 12 czerwca. — Maury- 
tańscy bandyci wpadli do au- 

stryackiego wicekonsula w Maza- 

gan i zamordowali wicekonsula 
Madden, oraz angielskiego pod- 
danego, który był przedstawicie- 
lem Danii. Żonę jego postrzelił!, 
poczem uciekli. Władze austrya- 
ckie i angielskie zażądały od mi- 

nistra spraw zewnętrznych satys- 
fakcyi. Morderstwa dopuścił się 
Bennany wraz ze swoim niewol- 
nikiem, ze zemsty osobistej. O- 

bydwóch aresztowano. 

Chrystiania, 12 czerwca. — W; 

Norwegii modlono się wczoraj 
nietylko zą ojczyznę, lecz i za 

króla Oskara, który tyle dobrego 
zrobił dla dobra kraju. Dr. Fridt- 

jof Nansen radzi, ażeby Norweg- 
czycy zastosowali się do sąsiadów 
i ażeby przyjęli formę rządu mo- 

narchiczną. 
Pittsburg, 12 czerwca. — Spe- 

cyalny pociąg kolei pennsylwań- 
skiej przybył z Chicago na 10 mi- 
nut prędzej, niż był powinien. 
W minutę później udał się w 

dalszą drogę do New Yorku. W 

jednem miejscu utrzymują, że 

podróż z Chicago do New Yorku 
trwać może tylko 16 godzin, bez 

żadnego dla pasażerów niebezpie- 
czeństwa. 

Waszyngton, 12 czerwca. — 

Generał Corbin nadesłał następu- 
jącą depeszę do sekretarza woj- 
ny: 

Generał brygady William H. 

Carter zdał raport, że kapiteli 
Stacey na czele 800 ludzi zasko- 
czył obóz powstańców i położył 
trupem 40 ludzi wraz z icn do- 

wódzcą Daiguhob. 6 powstańców 
wzięto do niewoli, zdobyto wiele 
broni i znaleziono ważne papiery. 
Amerykanie mają tylko dwóch 
lekko rannych. Daguhob był je- 
dnym z naj niewygodni ej szych 
"fanatyków" na wyspie Somar. 
Władze cywilne pomagały woj- 
sku. 

Milwaukee, 12 czerwca. — 

Frank B. Bigelow, były prezes 
"First National Bank", przyzna! 
się w sobotę po południu do 

sprzeniewierzenia półtora miliona 
dolarów, bankowych pieniędzy, a 

sędzia Quarles skazał go na 10 lat 

pobytu w domu karnym. Podo- 
bno Charles T. Pfister namówił 

Bigelowa do przyznania się do 

winy i do niezwłocznego odsia- 

dywania kary. • 

Buffalo, N. Y., 12 czerwca. — 

Jego Excellencya ks. Arcybiskup 
Symon upoważnił Wieleb. ks. W. 

Kruszkę do zapewnienia ducho- 
wieństwa polskiego z dyrekcyi 
budowy pomnika Kościuszki, że 

przybędzie do Milwaukee w so- 

botę 17 czerwca, — aby wziść 
udział w proczystości odsłonięcia 
pomnika Kościuszki, 
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Różne notatki telegraficzna. 
k Niezwykle burze nawiedziły Szlązk 
Prusy Zachodnie i Wschodnie. 

— Rozchodzą, się nowe wieści O 

starej chorobie, która trapi cesarza 

Wilhelma. Rak przeszkadza mu ga- 

dać. 
— Niemcy szerzy w Poznańskiem 

taką "moralność", że sąd skazał puł- 
kownika Schlott, 7- Mogilna, na 18 

miesięcy więzienia i pozbawienie szlif 
oficerskich. 

— Cesarz Menelik abisyński jest 
podobno więcej cywilizowanym md- 

narchą, niż jego europejscy koledzy. 
— Agitatorzy w Rosyi gardłowali 

dotychczas za pokojem. Obecnie gar- 

dłują, że Rosya ma się wyrzec pano- 
wania na Pacyfiku i zapłacić kontry- 
bucyę. 

— We fabryce maszyn w Norym- 
berdze zastrajkowała część robotni- 
ków. Zarząd zamknął 30,000 ludzi. 

— Norwegczycy nie .wierzą, ażeby 
Szwecya wypowiedziała im wojnę. 

—Sząd szwedzki zakazał konsulom 
przyjmować jakiekolwiek rozkazy 
samozwańczego rządu norwegskiego. 

—(Jenerał Castra złożył w sobotę 
przysięgę jako nowo wybrany prezy- 
dent Wenezueli. 

—W Neapolu aresztowano powra- 
cającego z Ameryki Glacomo Campoli, 
w którego posiadaniu znaleziono dwie 

sztaby złota, warte 12000. Złoto była 
skradzione. 

— Eksprezydent Cleveland został 

jednym z dyrektorów Eąuitable Life 

Assurance Society. 
— Z Waszyngtonu donoszą, że fam 

układać się będą rosyjscy i japońscy 
komisarze o warunkach pokoju. 

— W Ashland, Wis., spaliła się fa- 

bryka "Sulphite Fibrę Company". 
Straty wynoszą $50,000 a fabryka by- 
ła ubezpieczona tylko na $20,000. 

— W Indianapolis umarł John H. 

Eagle„ najstarszy drukarz amerykań- 
ski. Doczekał się 90 lat wieku. 

— John Crushian. urodzony w Ot- 
tawa w r. 1799 umarł w MSrąuette, 
Mich. 

o 

W SPRAWIE STRAJKU. 
W zewnętrznych oznakach ma- 

ło się zmieniło położenie w wiel- 
kim strajku woźniców w Chica- 

go, ale o ile się zdaje, zaszło kil- 
ka ważnych zmian mniej wido- 

cznych na zewnątrz, które mogą 
dużo wpłynąć na zmianę położe- 
nia. 

Pracodawcy jeszcze ciągle o- 

świadczają, że nie będą się wię- 
cej wdawali w rokowania pokojo- 
we i dalej będą się posługiwali 
swymi robotnikami nieunijnymi; 
przywódzcy robotników nato- 

miast równie otwarcie zapowia- 
dają, że przygotowują się do dłu- 

giej kampanii, mogącej potrwać 
całe lato i dłużej, i że strajkerzy 
są w stanie wytrzymać o wiele 

dłużej, niż pracodawcy. 
Tymczasem właściciele zaprzę- 

gów uchwalili za pomocą listo- 

wnego głosowania znaczną więk- 
szością głosów, ażeby nie zmu- 

szać swych woźniców do dostar- 
czania towarów firmom u któ- 

rych strajk panuje. Podobno 

padło za tą uchwałą aż 175 gło- 
sów, a przeciw tylko 3. 
Podczas gdy to wygląda na zna- 

czne zwycięzwo strajkerów; z 

drugiej strony słychać, <ze Shea 
traci dużo zwolenników i na zgro- 
madzeniach unij, na których o- 

bierano delegatów do konwencyi 
"International Brotherhood", wy- 
bory wypadły po większej części 
niekorzystnie dla Shea'a>, tak, że 

ponowny wybór jego prezyden- 
tem staje się wątpliwym. 

Nadto obiega pogłoska, że dzi- 

siaj w obec grand jury nadzwy- 
czajna przygotowuje się sensacya 
a mianowicie, podobno cały sze- 

reg świadków złoży zeznania, iż 
wielu najwybitniejszych przy- 
wódzców robotniczych, od sty- 
cznia rozrzuca tysiące dolarów 
na urządzanie orgij szampano- 
wych w naj szkaradniej szych dy- 
stryktach zepsucia w Chicago i 

w towarzystwie najwśtrętniej- 
szych żywiołów miasta. Do tych, 
którzy takie orgie urządzają, na- 

leżą podobno: Shea, Driscoll, 
Mc Gee, Barry, Young, Mc Car- 
thy, Hughes, Mullin i Reitz; są 

podobno dowody, że niejednokro- 
tnie po kilkanaście godzin spfi- li 

dzali na libacyach takich, z któ- 

rych każda kosztowała po kilka- 
set dolarów. 

Te wiadomości, w połączeniu 
z sobotnimi wydarzeniami tragi- 
cznymi, o których na innem 

wspominamy miejscui, mogą 
niezawodnie zachwiac stanowi- 
skiem przywódzców robotni- 
czych i mieć wpływ na dalsze 
wydarzenia, skoro się okażą pra- 
wdziwemu 

Tragiczne wydarzenia w związ- 
ku ze strajkiem. 

Zupełnie niewinny człowiek 
znowu stracił życie w skutek za- 

burzeń strajkowych, a pewna 
kobieta i ośmioro dzieci straciło 
głowę domu i żywiciela rodzi- 

ny. 
48-letni tapicer, Samuel Rohl- 

ston, zam. pn. 4714 State str., 0- 

negdaj wieczorem około godz. 8 

znajdował się przypadkowo na ro- 

gu 43 ulicy i State str., kiedy 
tamtędy przejeżdżał wóz rozwo- 

żący towary firmy Rothschild & 
Co., na kórym siedział woźnica 

Ray Griffin i policyant murzyn 
Frank Austin, dopiero przed 2 

tygodniami przyjęty do słtfzby. 
Ktoś z przechodniów zawołał: 
"scab" do Griffina. Jak później 
sam Griffin opowiadał policyi, 
Austin w tejże chwili Wyjął re- 

wolwer i strzelił do ludzi. Kula 

trafiła nie szczęśliwego Rohlsto- 
na; najpizód odbiła się o półdola- 
rówkę w jego kieszonce u kami- 

zelki, ale zaraz potem weszła do 

brzucha i Rohlston upadł, a w 

przeciągu kilku minut skonał. 
Austin kazał Griffinowi popędzić 
konie, ale zabiegł im drogę sier- 

żant .policyjny 0'Brien i z wnie- 

sionym rewolwerem kazał im się 
zatrzymać i Austinowi zejść 2 

woza. Tymczasem zbiegło się 
mnóstwo ludzi i szukano powro- 
za, 3>y lynchować Austina, ale 
nadjechał szybko zawezwany wóz 

policyjny i Griffina i Austina za- 

wieziono na stacyą w Hyde Park. 

Onegdaj też po południu na 18 
ul. i Sangamon str., kiedy mu- 

rzyn Frederick Jones, 105 Adams 

str., składał z woza drzewo pod 
opieką dwóch policyantów, któ- 

rzy starali się rozpędzić tłumy 
obrzucające ich kamieniami, 
niejaki John Hince, woźnica, 
zbliżył się do Jonesa i siekierą 
zadał mu dwie rany: jedną w gło- 
wę, a drugą w rękę, poczem śpie- 
sznie. odjechał. Aresztowano go 

jednakowoż, nim zdołał uciec, a 

Jonesa, po opatrzeniu ran tegoż 
przez lekarza, zawieziono do do- 

mu. 

Nieszczęście automobilowe. 

Straszne nieszczęście wyda- 
rzyło się onegdaj wieczorem po 

godz. 8, kiedy wesołe towarzy- 
stwo powracało z otwarcia ogro- 
du "Bismarcka" z dzielnicy pół- 
nocnej do dzielnicy południowej. 
Jeden z automobilów runął w 

rzek"£ na Rush str., gdzie most 

był otwarty, a z pięciu osób w 

nim siedzących, trzy utonęły, a 

dwie ledwie uszły śmierci, ale 
również wpadły w wodę. 

Było ciemno, deszcz padał, i 

kierownik automobilu, W. H. 

Hoops jr. spostrzegł dopiero pa- 

rę stóp przed mostem, że most 

jest otwarty. Podobno wytężył 
wszystkie siły, by zatrzymać i 

skręcić samochód i byłoby mu 

się to udało, gdyby bruk asfal- 
towy nie był ślizki; guma u koła 
automobilu pękła i samochód ze- 

śliznął się w wodę. 
Utonęli: Jerome G. Kurtzman, 

zarządca "Liąuizone Co,", mie- 

szkający w hotelu Del Prado, 
jego żona, i niejaki W. A. Hart- 

ley, 1700 Michigan ave.f który 
parę godzin przedtem pozyskał 
był rozwód z żoną i miał zamiar 
ożenić się powtórnie może już 
dzisiaj. Uszli śmierci, bo ich wy- 

dobyto z wody: W. J. Hoops jr., 
4105 Drexel boul., skarbnik "Ca- 
dillac Automobile Co." i pani J. 
Runyon z New Yorku, która tu 

mieszkała w hotelu Lexington, a 

parę godzin przedtem była na' 
weselu) swe i córki. Pajni Runyon 

iJt -i: 

z przestrachu groźnie zachoro- 
wała. Zwłoki utopionych wczoraj 
dobyto. 

Z urzędu zdrowia. 

W zeszłym tygodniu zwiększy- 
ła się nieco śmiertelność w mie- 

ście ; powodem była, jak się zda- 

je, wielka zmienność pogody i 

głównie zwiększyły się wypadki 
śmierci w skutek chorób płuco- 
wych. Umarło 514 osób; o 47 
więcej niż w tygodniu poprzedza- 
jącym, a o 94 więcej, niż w od- 
nośnym tygodniu zeszłego roku. 

Na dyfteryą umarły 4 osoby; na 

szkarlatynę 1, na ospę 1, na ty- 
fus 8, na koklusz 8; samobójstw 
było 10, a innych gwałtownych 
wypadków śmierci 38. 

Szwedzi tutejsi w obec wydarzeń 
w Norwegii. 

Tutejsi Szwedzi po większej 
części podobno nietylko pochwa- 
lają postąpienie Norwegczyków, 
którzy złożyli z tronu króla Os- 

kara, ale nawet zbierają setki ty- 
sięcy podpisów na petycyą, wy- 

stosowaną do prezydenta Roose- 

velta, by tenże uznał prowizory- 
czny urząd norweski. Petycya ta, 
wraz z podpisami zebranymi na 

licznych arkuszach, zostanie o- 

prawioną i już dzisiaj wieczorem 

w hali Schoenhofena (na rogu 
ulic Ashland i Milwaukee ave.) 
wręczoną delegacyi złożonej ze 

Szwedów i Norwegczyków, któ- 
ra ma ją zawieźć do Waszyngto- 
nu. Do delegacyi należą znani 

wybitni Szwedzi i Norwegczycy: 
Paul O. Stensland, prezydent 
banku Milwaukee aive. State 
Bank, F. Herman Gade, bur- 

mistrz z Lake Forest, John An- 

derson, wydawca' "Skandinaven", 
Nicolay Grevstad, redaktor 

"Skandinaven", Helge A. Han- 

san, prezydent „State Bank of 

Chicago" i 'kilku innych, 
"Dzień Sierot". 

Członkowie klubu samochodów 

(Chicago Automobile Club) za- 

mierzają pojutrze, we środę, w 

samochodach obwozić po mieście 
dzieci z sierocińców. Zamierzają 
co roku obchodzić w ten sposób 
"Dzień Sierot". 

Samochody o godzinie 2 po po- 
łudniu wybiorą się do różnych 
zakładów sierot, pozabierać z nich 

dzieci, a potem obwozić je po 

różnych parkach i bulwarach. 
Przejażdżki te odbywać się będą 
pod kierownictwem pana Ira M. 

Cobe, prezydenta klubu. Ma on 

nadzieję, że około 200 członków 
klubu przyjmie jego zaproszenie 
i odda swe samochody na cel tak 

piękny. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Burmistrz Dunne dzisiaj po.wrfl- 

cił do Chicago z Cleveland. 
— Prawybory partyi socyalistycznej 

odbędą, się w sobotę 2 września. 
—Komitet miejski nowego ratusza 

dzisiaj na sesyi rady miejskiej poleci 
wybudować ratusz w dzelnicy zacho- 

dniej; dyskusya zapewne będzie ożf- 
wioną. 

— Charles Hardina, 730 Allport ar., 

liczący lat 12, utonął wczoraj, kiedy 
przechylił się przypadkowo przy ło- 

wieniu ryb w "Allen Slip", w pobliżu 
22 ulicy 1 Center ave. 

— 49 letni Rafael Maloney wczoraj 
rano o godzinie 9, pracując' na rusz- 

towaniu przy domu maszynowym fir. 
my Sears, Roebuck and Co. przy Ho- 

man ave., spadł z wysokości 75 stóp 
i śmiertelnie się pokaleczył. 

— Stan. Bryk, 18 Larrabee str., Xf- 

padł zeskakując z tramwaju na prze- 

cięciu Chicago ave. i Carpenter str. 

Skaleczył się mocno w głowę. Opar 
trzono mu ranę w szpitalu powiato- 
wym, poczem wrócił do domu. 

— Na ulicach Clark i Polk oneg- 

daj tramwaj uderzył o wóz należący 
do Wells Fargo Express Co., i obalił 

go. 5 osób zostało pokaleczonych; s 

tych 23 letni Ellison Jones, woźnica 

1 58 letni Andrew Turnpole tak cięż- 
ko, że musiano ich zabrać do szpita- 
la Samarytanów. 

— Józef Johnson, policyant parko- 
wy, jadąc na koniu obalił onegdaj na 

Jacksou boul. I California ara John 

Canare, 195 California ave. Camere ul 

padłszy rozbił sobie czaszkę i musla- 

no go zawieźć do' szpitala. Johnson 

uciekł ale go wczoraj BChwytffho. 
'V Dzlftl&J 1 Jutro odbyw&ft alg m 

gzamina .wstępne da szkoły normal* 

nej w salach szkoły Englewood na 

G2 ul. i Princeton ave. Zgłosiło się 
1000 kandydatów i kandydatek. 

— W śródmieściu zostanie otwarty 
dnia 22 czerwca "szpital przypadko. 
wy" (Emergency'Hospital) na C pię- 
trach budynku pn. 309 Fifth ave. dla 
takich pacyentów, którzy ,w nagłych 
wypadkach potrzebują, zaopatrzenia. 

— Od dnia dzisiejszego w Chicago 
wychodzi codzienne czasopismo żydo- 
wskie pod nazwą. "Daily Jewish 
Press". 

O 

WYROKI ŚMIERCI WE 
FRANCYI. 

Francuzka izba deputowanych 
ma niebawem roztrząsać drobną 
na pozór, ale zasadniczą kwestyę. 
Chodzi o to, czy wyroki śmier- 
ci mają być i nadal wykonywane 
publicznie. 

W roku 1894 senat, na wniosek 
D. Burdoux, uchwalił, że wyroki 
śmierci powinny być wykonywa- 
ne w murach więziennych, bez 
udziału "żądnej wrażeń" publi- 
czności. Izba deputowanych je- 
dnak, gdzie wniosek taki uzasa- 

dniał deputowany Józef Reinach, 
odrzuciła go znaczną większością 
głosów. Izba nic uznała argumen- 

* 

tów mówcy, który w świetnem 

przemówieniu powiedział między 
innemi: "Nie zwlekajcie z nową 
reformą, jeżeli chodzi wam o po- 
wagę sądownictwa, jeżeli dbacie 

o złagodzenie obyczajów, skoń- 
czcie już raz z tem widowiskiem, 
jakie musi znieprawiać duszę na- 

rodu, zakończcie ten podwójny 
skandal: tłum czyni sobie święto 
z ludzkiej męki, skazany czyni 
z siebie widowisko, miast spełniać 
akt pokuty. Wzywam was, w 

imię ideałów ludzkich, uchwalcie 
prawo, jakie nam przesłał senat. 

Ludzkość oczekuje na to odda- 
wna." 

Nie uchwalono jednakże. 
A stało się to dzięki przygod- 

nej koalicyi zwolenników jawno- 
ści z "abolieyonistami", dążący- 
mi do zupełnego zniesienia śmier- 
ci. 

Tajność egzekucyi, to rzecz 

drobna, rozumowali oni, trzeba, 
by egzekucyi takich nie było 
wcale. Proponowany ćwierćśro- 
dek mógłby tylko oddalić tę pożą- 
daną chwilę. Wparę lat potem po- 
nowiła się ta sama historya. Tym 
razem senat -uchwalił nowe prawo 
jak i poprzednio, a izba deputo- 
wanych postanowiła rozprawy 
nad tą kwestyą odroczyć. No i 

odroczono. Obecnie sprawę 
wszczyna deputowany Dejeante. 
Jaki będzie los wniosku — ntc 

wiadomo. 
Warto jednak przypomnieć so- 

bie jeszcze jeden znamienny u- 

stęp z mowy Reinacha, wygłoszo- 
ny w 1894 roku. 

Deputowany hr. du Perier de 
Larsan utrzymywał, że skasowa- 
nie jawności wzmocni powagę 
wyroków śmierci, których był 
zwolennikiem deputowany Bo- 
vier Lapierre, widział w tym 
środku jutrzenkę lepszej przy- 
szłości, gdy wyroki takie staną 
się zbyteczne, a na to wszystko 
odpowiedział Reinach króciutką 
uwagą: "W Szwecyii wyroki, na- 

der rzadkie zresztą, wykonywują 
się w murach więziennych; to 

samo ma miejsce w Anglii i W. 

Niemczech, a tam sądy szafuje 
obficie wyrokami śmierci". 

o 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: St. Louis ze Southamp- 

ton, Cedric z Liverpoolu, Weimar z 

Genuy, Minnehaha z Londynu, Moltke 
4 Hamburga Federiea z Tryestu. 

Queenstown: Celtlc z N. Y. 

Liverpool: Armenlan z N. Y., Ropu- 
bile z Bostonu, Campania z N. Y. 

Rotterdam: Noordam z N. Y. 

Cherbourg: Brem en z N. Y. 

Odeszły: 
New York. New York do Southam- 

pton, Umbrla do Llyerpoolu, Finland 
do Antwerpii, Montreal do Havre, 
Pennsylrania do Hamburga, MInnea- 

polis do Londynu, Astoria do Glas- 

gow, Perugia do Neapolu. 
Antwerpia: Kroonland do N. Y. 

Cherbourg: Deutscbland do N. Y. 

Liverpool: Etruria do N. Y. 

rr.Londyn: Montroge do Montrealu. 
Brtma: Pri&oetsln AliM do N. Y 

Łr. :• vii -2 1 


