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ANAKCHIA W ODESSIE. 
Bunt szerzy się i w marynarce 

i w wojsku. 

Kozrachy w portowych miastach bałtyckich. 
Dalsze skandale łapownictwa w Milwaukee. 

SIEDM OSÓB LYNCZOWANYCH W WATKINSYILLE, GA. 

TELEGRAMY. 
Londyn, 30 czerwca. — Depe- 

sze z Odessy do "Telegraph" i 

"Daily Mail" nadesłane wczoraj 
wieczorem o godz. 10 *40 donoszą, 
że z "Kniazia Potenikina" strze- 

lano do miasta ze wszystkich 
dział i zrządzono dość znaczne 

straty. Donoszą, że jeszcze na 

dwóch okrętach zbuntowały się 
załogi u przylądka Fontaine, 10 

mil od Odessy. Transportowiec 
wiozący Rosyan z Portu Artura 

i pewien rosyjski parowiec zosta- 

ły zatrzymane przez "Kniazia 
Potemkina" o godz. 5 i zmuszone 

do stania pod jego działami. In- 

ny parowiec zatrzymany przez 
ten okręt wojenny stanął w pło- 
mieniach. Bomba rzucona na uli- 

cy zabiła sześć osób. Słychać, że 

zagraniczni konsulowie w Odes- 
sie zawezwały swe rządy, by wy- 

słały okręty wojenne dc bronie- 
nia swych poddanych. Może to 

wytworzyć krytyczne położenie 
międzynarodowe. 

Petersburg, 30 czerwca. — We 

wszystkich portach bałtyckich 
wybuchł bunt i zachodzi obawa 

rozruchów w Kronsztadzie. 
Petersburg, 30 czerwca. — W 

! ciach rządowych panuje przera- 
żenie z powodu zajść w Odessie. 
Zachodzi obawa, że duch buntu 

ogarnie armię lądową. W takim 

wypadku na seryo może się roz- 

począć wojna domowa. Admirał 
Awelan został spiesznie powoła- 
ny do cara; komendant dystryk- 
tu wojskowego Odessy gen. Ka- 
cnanow został upoważniony do 

ogłoszenia prawa wojennego; na- 

czelnik floty czarnomorskiej, wi- 

ceadmirał Czuknin, wyjechał 
spiesznie, niewiadomo czy do" O- 

dessy, czy do Sebastopola. Tele- 

graficzne połączenia są pod kon- 

trolą rządu i nie można otrzymać 
dokładnych wiadomości; za to 

krążące pogłoski są przerażają- 
ce. 

Opowiadają, że eskadra admi- 

rała Kruegera z Sebastopola znaj- 
duje się na morzu na ćwiczeniach, 
ale że dużo jego oficerów już 
pcćziaiiło los oficerów na "Knia- 

r.iu Potemkinie," że ich pomor- 
dowano i połowa okrętów znajdu- 
je się w rękach buntowników. 
Do tych okrętów podobno należą 
pancerniki Czesma, Sinope,Trzech 
Światitelij, Dwanatciat Aposto- 
łów. Wedle depesz nadeszłych do 

dyplomatów tutejszych, Odessa 

była w ręku powstańców przy- 
najmniej przez czas niejaki, a 

wojsko było bezsilne, albo nawet 

wzbraniało się strzelać. 
Odessa, 30 czerwca. — Po wy- 

buchu rozruchów setkami zabija- 
no tu powstańców. Stan oblęże- 
nia w mieście ogłoszony. O pół- 
nocy jeszcze liczne budynki sta- 

ły w płomieniach, ale na ulicach 

było spokojniej. 
Petersburg, 30 czerwca. — We- 

dle depesz, które wczoraj popołu- 
dniu nadeszły, w Odessie komple- 
tna panuje anarchia. Ludność 
przerażona zamyka się w domach. 
Ulice zapełnione rozwścieczony- 
mi robotnikami, którzy walczą z 

wojskami. Magazyny, wszelkie 
budynki nad przystanią, dużo o- 

krętów, — spalone. Majtkowie 
zbuntowani z "Kniazia Potemki- 
na" wysiedli na ląd z kartaczow- 
nicami i wraz z powstańcami z 

za barykad strzelali do woj.s,ka. 
Wojsko strzela na oślepcdo mie- 
szkańców, którzy pojawiając się 
sa alkach, a ci chronią ai$ jak 

mogą przed strzałami; dużo zo- 

stało pozabijanych. 
W Odessie znajduje się 40,000 

wojska różnej broni, ale nie ma 

fortyfikacyj, w którychby mogło 
się zamknąć, gdyby powstańcy 
zyskali przewagę. Z 600,000 mie- 
szkańców tylko 200,000 jest Ro- 

syan, około 150,000 jest żydów, 
a resztę tworzy mieszanina Gre- 
ków, Ormian, Turków i wszel- 
kich europejskich narodowości. 

Zwłoki Omilczuka zabrano na- 

powrót na okręt, a potem dele- 

gacya załogi udała się do naczel- 
nika dystryktu wojskowego O- 

dessy z prośbą, by wyprawiono 
Omilczukowi pogrzeb z honora- 

mi wojskowymi. Admirał porto- 
wy sam się ofiarował udać się ja- 
ko zakładnik na okręt (?!), aże- 

by poręczyć za bezpieczny po- 
wrót eskorty i kapeli wysianej 
na pogrzeb Omilczuka. 

Krążownik Saratów należący 
do floty ochotniczej podobno zo- 

stał spalony. Admirał Krueger 
otrzymał rozkaz zawezwać bun- 

towników do poddania się lub 

zatopić okręt. 
Libawa, Kurlandya, 30 czerwca. 

— Rosyjscy marynarze zbunto- 

wali się onegdaj wieczorem, na- 

padli no budynki rządowe, zrabo- 
wali broń i strzelali do kwater o- 

ficerskich. Wysłano artyleryę, ka- 

waleryę i piechotę przeciw bun- 
townikom. Wynik bitwy jeszcze 
nie znany. Straszne rozdrażnienie 
panuje między ludnością. 

Petersburg, 30 czerwca. —Roz- 

ruchy agrarne rozszerzyły się po 

całej gubernii chersońskiej. Dużo 

dóbr zostało opuszczonych przgz 
właścicieli, którzy schronili się 
do Elizabetgradu. Podobne sto- 

sunki panują w gubernii ekatery- 
noslawskiej, gdzie podpalania są 
na porządku dziennym. 

Ryga, 30 czerwca. — Strajkerzy 
i chłopi zwabili tu w zasadzkę 
kozaków i napadli na nich. Jeden 
kozak został zabity, a dużo po- 
kaleczonych. 

Rewal, 30 czerwca. — 400 ro- 

botników kolejowych przyłączyło 
■ się do strajku tutaj. Do Gaspal 
wysłano szwadron kozaków do 

stłumienia buntów tam wybuch- | 
łych. 

Lódi, 30 czerwca. — W mie- 

ście wczoraj panował spokój wię- 
kszy, niż kiedykolwiek w ostat- 
nich miesiącach. Mieszkańcy 
przechadzali się spokojnie po głó- 
wnych ulicach, odwiedzali ko- 

ścioły, a tysiące robotników za 

miastem zbierały się na pikni- 
kach. Obchodzono uroczystość 
ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła. Fabry- 
kanci mają nadzieję, że prace bę- 
dą mogli wkrótce rozpocząć na 

nowo. Po godz. 9 wieczorem po- 
zamykane są teatra, sale koncer- 

towe i inne podobne lokale, a na 

ulicę nie wolno nikomu wycho- 
dzić. Obliczają, że w czasie roz- 

ruchów około 400 osób cywilnych 
zostało zabitych, a 1000 poranio- 
nych; liczb dokładnych otrzy- 
mać nie można. Stan oblężenia 
jeszcze nie zniesiony. Należy 
skonstatować, że od początku ro- 

ku tu w fabrykach podniesiono 
płace o 20 procent. 

Paryż, 30 czerwca. —• W celu 
zabrania zwłok amerykańskiego 
admirała Paula Jonesa, przybę- 
dzie do Paryża d. 6 lipca 535 a- 

meryfcańskich oficerów i maryw 

narzy, którzy na stacyi kolejowej 
Esplanady Inwalidów zostaną u- 

:nr©czyście powitani przez wojsko 
francuzjtie. Potem Amerykanie 

^udadzą pię daiwych kwater w ko- 

szarach szkoły wojskowej. Popo- 
łudniu odbędzie się ceremonia od- 
dania zwłok w amerykańskim ko- 

ściele przy Avenue de 1'Alma. Na 

tę uroczystość otrzymało zapro- 
szenie wielu dyplomatów, urzęd- 
ników, a przedewszystkiem Ame- 

rykanów. 
Milwaukee, 30 czerwca. — Pro- 

kurator Mc Govern oświadczył 
wczoraj, że William Murphy, by- 
ły alderman, uznany winnym bra- 

nia łapówek, złożył kompletne ze- 

znanie, które spowoduje grand 
jury do wystąpienia przeciw 
członkom rady miejskiej w taki 
sam sposób, jak przeciw superwi- 
zorom. Miurphy długoletnim był 
członkiem rady miejskiej i podo- 
bno w każdej tranzakcyi brał u- 

dział. Za przyjęcie łapówki w pe- 

wnym wypadku został skazany 
na rok więzienia, ale zezwolono 
na wznowienie .procesu po 3 mie- 

sięcznem odsiedzeniu przez nie- 

go kary. Zdaje się, że teraz wy- 
dał swoich współwinnych, a za to 

jemu przyrzeczono uwolnienie od 

kary. Adwokaci teraz robią świe- 

tne interesa, gdyż oskarżeni ła- 

pownicy i ci, którzy oczekują o- 

skarżenia, mnóstwo dają im pole- 
ceń. 

St. Louis, Mo., 30 czerwca. — 

Peter Eidam, który strzelił do 

siebie w zamiarze samobójczym, 
w miejskim szpitalu poddał się 
operacyi potrzebnej do wyjęcia 
kuli. W czasie operacyi serce mu 

bić przestało, a w przeciągu 
dwóch minut lekarze orzekli, iż 

umarł i dwaj z nich odeszli do in- 

nej pracy, podczas gdy jeden zo- 

stał i wstrzyknął jeszcze Eidamo- 

wi roztwór soli.'Po niejakim cza- 

sie dały się dost£zedz u pozornie, 
zmarłego oznaki' fycia, a w końcu 

przyszedł do siebie. Zdaje się, że 

wyzdrowieje. 
Atlanta, Ga., 30 czerwca. — Z 

Watkinsville, Ga., nadeszła wia- 
domość, że tłum ludzi białych u- 

biegłej nocy wdarł się do więzie- 
nia i przemocą wyprowadziwszy 
sześciu murzynów i jednego bia- 
łego aresztanta, uprowadził ich, 
aby ich rozstrzelać. Klucznika 
zmuszono,by szedł razem na miej- 
sce egzekucyi. Ofiarami lynchu 
byli: Lon Aycock, biały, i murzy- 
ni : Lewis Robertson, Rich Ro- 
bertson, Sandy Price, Claude El- 

der, Ben Harris, Joe Patterson i 

Jim Yearly. Słychać, że tylko 
czterej z nich oskarżeni byli o 

większe zbrodnie, a trzej inni za 

drobne przewinienia byli areszto- 

wani. Później doniesiono, że Joe 
Patterson udał tylko zabitego, 
kiedy ofiary lynchu padły pod 
strzałami, a po odejściu tłumu 
wstał i uciekł. 

Waszyngton, 30 czerwca. — 

Wczoraj wieczorem ogłoszono 
korespondencyę pomiędzy prezy- 
dentem, sekretarzem wojny Taf- 
tem a byłym naczelnym inżynie- 
rem Wallace z komisyi panam- 
skiej. Okazuje się, że rezygnacya 

-została wniesioną na żądanie se- 

kretarza Tafta, a przez prezyden- 
ta natychmiast została przyjętą z 

uwagą, iż zaraz wchodzi w życie. 
Baltimore, Md., 30 czerwca. — 

Na brzegu rzeki Choplank w tym 
stanie znaleziono szkielety przed- 
historycznych Indyan, około 8 

stóp wysokich. Szkielety te znaj- 
dują się teraz w "Maryland Aca- 

demy of Science. Niektóre z nich 

są szczątkami kobiet i dzieci; je- 
den szkielet mężczyzny jest kom- 

pletny. Obliczają, że szkielety te 

leżały w ziemi około 1000 lat. Na 
miejscu, gdzie je znaleziono, znaj- 
dują się strome nasypy piasku i 
żwiru, a kości leżały 20 stóp pod 
powierzchnią. 

o ?—— 

Różne notatki telegraficzne. 
— Do Łodzi wysłano 15,000 nowego 

wojska. 
— Grippenberg^ który jak wiadomo 

wyjdchat z Mandżuryi z powodu nie- 
porozumień z Kuropatkinem, został 
mianowany generalnym Inspektorem 
piechoty.. 

— Obliczają, je w Odessie nie mniej 
niż 1000 osób zostało zabitych zaprze- 

1 szłej noey. Szkody zrządzone prze* 
! pożary, wynoszą miliony. 

— Nazwiska pełnomocników rosyj- 
skich i japońskich do rokowań poko- 
jowych dopiero jutro zapewne zostaną 
ogłoszone. 

— Cesarz zamianował admirała von 

Koester wielkim admirałem niemiec- 
kiej marynarki. Nowy to tytuł dotych. 
czas w Niemczech nieużywany. 

— W Camp Mc Kinley w Honolulu 

czterej żołnierze 24 pułku amerykań- 
skiej artyleryi nadbrzeżnej zostali a- 

resztowani pod zarzutem fałszowania 
złotych 5 i 10 dolarówek. 

— W prowincyi arabskiej Assyr 
wybuchło powstanie I tureckie wojska 
tam wysłano. 

— Duński parowiec icess Marie, 
jadący do Japonii, został zatopiony 
przez rosyjski pomocniczy krążownik 
Terek, który uznawszy ładunek paro- 
wca za kontrabandę, zabrał na własny 
pokład załogę^ a statek zatopił. 

— Niezwykle liczne były wczoraj 
nieszczęścia kolejowe w Stanach Zje- 
dnoczonych. W skutek wykolejeń lub 
zderzeń pociągów pod Kansas City 2 

osoby zostały zabite a 3 pokaleczone; 
pod Ellis, Kan., 3 zabite; pod San 

Anotnio, Tea., 1 zabita. 3 pokaleczo- 
nych; pod Atwater, O. 2 zabitej 14 po- 

kaleczonych, a pod Echo, Pa#, 1 zabita, 
3 pokaleczone. 

— Nowy sekretarz marynarki ame- 

rykańskiej, Chariels J. Bonaparte^ Ju- 
tro obejmie swój urząd. ■ 

— Prezydent Roosevelt wczoraj u- 

dał się na letni pobyt do Oyster Bay. 
— W Terre Haute, Ind.. spalił się 

śpichrz zbożowy należący do Mer- 
chants Distilling Co. i pożar zrządził 
szkodę na $100,000. 

— We Phillipsburg, Kas. i okolicy 
szalał huragan. w skutek którego 6 o- 

sób zostało zabitych, a 20 pokaleczo- 
nych. 

— Dzisiaj król angielski Edward 

VIIj obchodzi swe urodziny i rozdaje 
mnóstwo ordefrów i tytułów. 
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Kronika Miejscowa. 
SPRAWY ROBOTNIKÓW. 

"*7 ... 

Kompanie ekspresowe w tarapa- 
tach. 

Bezrobocie zecerów. r m 

Zwołano wczoraj wiec woźni- 
ców, ażeby omówić sprawę, co u- 

czynić należy wobec faktu, że 

trzy kompanie ekspresowe, a 

mianowicie: Page Bros. Express, 
Bosworth Bros. i Western Subur- 
ban odstawiają frachty firmom 
bojkotowanym. Tymczasem nie- 

tylko właściciele składów depar- 
tamentowych wytoczyły proces 
kompaniom ekspresowym, że te 

nie chcą podejmować się obsługi- 
wać firmy bojkotowane, lecz wy- 
stąpiło nodto przeciw kompaniom 
miasto, grożąc odwołaniem licen- 

syj, jeżeli kompanie nie będą speł- 
niały swych zobowiązań zastrze- 

żonych miejskim ordynansem. 
Z jednej strony grożą kompa- 
niom skargi sądowe i władze 

miejskie, z drugiej strony grożą 
woźnice strajkiem, jeżeli kompa- 
nie zastosują się do wyroków są- 
dowych i ordynansów miejskich. 

Członkowie połączonej rady 
woźniców zostawili prezydento- 
wi Shea wolne pole działania, wy- 

jeżdżając z Chicago. Edward JF. 
Gould wyjechał do New Yorfcu, 
a E. L. Turley do Filadelfii. Shea 
ipozostaje na stanowisku, zagro- 
żony procesami i zarzucany oska- 
rżeniami socyalistów, Jctórzy 
twierdzili wczoraj, że przyspo- 
rzył stowarzyszeniu milwauckich 

piwowarów $850,000, dostarcza- 

jąc im 2,000 unionistów na miej- 
sce strajkierów. Shea nie wiele 
sobie robi z procesów i "dynami- 
ciarzy," którzy zawsze — jak 
mówi — noszą bomby za pazuchą. 

Dziś kończy się kontrakt unii 

Typographia ze związkiem dru- 

karzy Typothetae. Unioniści za- 

żądali stopniowego zredukowania 
godzin pracy z 9 na 8, -dla zecerów 
z działu robót akcydensowych. 
Drukarze tego żądania nie uw- 

zględnili i zagrozili przyjęciem 
zasady "open shop". Obecnie roz- 

puszczono pogłoskę, że 400 dru- 
karń akcydensowych zostanie na 

kilka dni zamkniętych, a 2,500 ze- 

cerów będzie zmuszonych świę? 
tować. Gdyby ta : pogłoska się 
sprawdziła, 15,000 ludzi pratóją*' 
cych w drukarnia oh phitroli^a- 

torniach zostałoby wraz z zecera- I 

mi pozbawionych pracy. 

.Majątek ruchomy milionerów.. 

Obecnie odbywa się szacowa- 

nie majątków ruchomych nasze- 

go obywatelstwa, ażeby wypo- 
środkować, jakie kto płacić powi- 
nien podatki od ruchomości. Po- 

kazuje się przytem, że uchodzący 
za milionerów ludzie cieszą się 
zaledwie zwyczajnym dobroby- 
tem. Taki naprzykład Max J. 
Sulzberger oświadczył, że posia- 
da zaledwie $25,000 ruchomego 
majątku, M. Cudahy $150,000, a 

H. N. Higinbotham $12,000. U- 

chodzący za bogacza C. R. Crane 
nie posiada więcej majątku, niż 

$12,235. Nałożony na tych panów 
podatek nie zuboży ich. Postał 
Telegraph and Cable Co. posiada 
tylko $25,000 ruchomego mająt- 
ku, a Western Union Telegraph 
Co. $120,000. Za najbogatszą z 

naszych koinpanij uważać należy 
"zbankrutowaną" Chicago Union 
Traction, która pomimo rozciąg- 
niętej nad nią kurateli sądowej 
rozporządza kapitałem 3^ milio- 
na dolarów. Chicago Edison Com- 
pany wykazuje tylko półtora mi- 
liona ruchomego majątku. 
... Ze spraw miejskich. '»" w 

Mayor Dunne postanowił z 

Detroit sprowadzić pana A. B. 

Dupont, uchodzącego za znawcę 

spraw, mających związek z ko- 

munikacyą tramwajową. Dupont 
miał wytknąć linie tramwajów 
miejskich, obliczyć koszta utrzy- 
mania tramwajów w ruchu i 

przypuszczalne dochody, z utrzy- 
mywania komunikacyi. Projekt 
mayora potępili republikańscy 
członkowie miejskiego komitetu 
komunikacyi, a przyłączył się do 

opozycyi demokrata Maypole. O- 

pozycya nie zna pana Dupont, 
nie może przeto mieć pewności, 
że jego projekty i obliczenia bę- 
dą trafne. Jeżeli mayor Dunne 
zna go lepiej, niech go sprowadzi 
na własną odpowiedzialność. 

Burmistrz naradzał się z pana- 
mi Dupont z Detroit, Tom John- 
son z Cleveland i Clarence S. 
Darrow. Doszedł do przekonania, 
że na razie może powstać 133 mil 

różnych linij tramwajowych, a 

w następnych dwóch latach 110 

dalszych mil, przedłoży przeto 
radzie miejskiej projekt wydania 
odezwy, ażeby kontraktorzy nad- 
sełali deklaracye, pod jakiemi wa- 

runkami zechcą kłaść szyny i do- 
starczać wagonów tramwajo- 
wych. 

Między odnośnym komitetem 

rady miejskiej a zarządem Chica- 
go City Railway Company toczy- 
ły się wczoraj narady, ile kompa- 
nia winna płacić miastu podatku 
za licensye utrzymywania ruchu 
tramwajowego po ulicach mia- 
sta. Radni miejscy i rzecznik Tol- 
man żądali po $100 rocznie od ka- 

żdego wagonu, tymczasem zarzą<S 
kompanii pragnie płacić podatek 
tylko od takich wagonów, które 
kursują przez cały dzień. 

Nie warto być usłużnym. 
Conrad Kraft był na dworcu 

kolei Rock Island i miał zamiar 

wsiąść do pociągu, wtem przy- 
stąpiło do niego dwóch panów, 
prosząc go grzecznie o zmienie- 
nie 50 dolarowego banknotu. 
Kraft zastosował się do prośby i 
pozbył się"drobnych,"ażeby zaraz 

potem przekonać się w wagonie, 
że jego banknot 50 dolarowy jest 
fałszywy i pozbawiony wartości. 
Policya została poinformowana o 

oszustwie. 
* 

Bankrutom grozi proces. 

Maklerska firma Knight, Don- 

nelly and Co. ogłosiła swą niewy- 
płacalność, a Robert Minnehan u- 

trzymuje, że przyjęto od niego 
$50,000 już wówczas, kiedy wła- 

ściciele firmy wiedzieli, że są 
bankrutami. Grozi przeto tymże 
właścicielom proces kryminalny, 
zwłaszcza że rozchodzą się wie- 

ści, jakoby urzędnicy firmy ma- 

klerskiej spekulowali pieniędzmi 
^klientów firmy nie na ich, lecz.na 

swój własny rachunek^ 

' 
KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— W obronie własnej strzelił wczo- 

raj policyant Thomas Johnson, na ro» 

gu Learitt i 19 ulicy do tłumu ludzi, 
który go atakował. Skaleczył śmiertel- 
nie 151etniego chłopca^ poczem chcia- 
no go "lynczować". Wóz patrolowy 
przywiózł mu na pomoc towarzyszów, 
którzy tłum rozpędzili pałkami. 

—> 7 wypadków przejechania przez 
pociągi, tramwaje i wozy ciężarowe 
zanoto.wano wczoraj w księgach poli- 
cyjnych. 

— 16 letni Stanisław Witczak z pn. 
8656 Monistee ave. skaleczył się w rę. 
kę, strzelając ślepymi ładunkami. 
Grozi mu zatrucie krwi. 

— 28 letni Jan Rominski spadł z wa- 

gonu napełnionego węglem. Złamał 
lewą, rękę i nadwerężył kość biodro- 

wą. Rominski mieszka pn. 318 N. San- 

gamoń str. 
— Urzędnicy .w osadzie Spring Fo- 

rest sprzysiężyli się w celu przywła. 
szczenią sobie funduszów osady. Cze- 
ka ich proces kryminalny. Rozpatruje 
tę sprawę tutejsza "grand jury". 

— 45 letni John Price, zamieszkały 
na rogu ulic Wells i Erie, wszedł do 
szynku pn. 262 S. Clark str. i tam za- 

skoczyła go nagła śmierć. Uległ parar 
liżowi serca. 

— Wczoraj 
> 

przy niezwykłym udzia- 
le publiczności, odbył się pogrzeb 
Graeme'a Stewart. Brały w nim udział 
liczna deputacya klubów i towarzystw, 
do których zmarły kupiec i polityk za 
za życia naletżaL 

— Harry Faulke rozwiódł się przed 
ośmiu laty z żoną, która dopiero te- 

raz dowiedziała się, że niema męża. 
Otrzymywała od niego pieinądze na u- 

trzymanie, nic nie wiedząc o procesie 
rozwodowym. 

— Aresztowano dwóch podpalaczy, 
którzy za puszczenie z dymem pożaru 
pewnego szynku otrzymali po 50 oej^ 
tów i po kilka szlanek piwa wynagro- 
dzenia. 

o 

Niezwykłe zjawisko. 
O niezwykłem zjawisku atmo- 

sferycznem donosi "Gazeta Sano- 
cka". Wi sobotę 10 bm., między 
godziną gl/2 — io}4 rano, skłę- 
bione chmury pokrywały całe nie- 
bo — z wyjątkiem niewielkiej 
przestrzeni jaśniejącej błękitem. 
W środku tej przestrzeni błysz- 
czała tarcza słoneczna, a naokoło 
słońca w promieniu (jak się wy- 

dawało) kilkumetrowym, jakby; 
cyrkiem zatoczona, mieniła się 
barwami tęczowemi bardzo re- 

gularna obręcz tej szerokości, ja- 
ką zwykle tęcze na niebie mają* 
Wyrazistość barw tej tęczy koli- 

stej nie była jednakową, w nie- 

których miejscach przechodziła 
w barwę szarą przejrzystą. Gd# 
słońce zaćmiły chmury, zakryty 
także i ową tęczę, ale widocznie 

była ona ponad warstwą tych 
cięższych chmur, bo gdzie chmu- 
ry były przedarte widać było wy- 
raźnie w tem miejscu część tę- 
czy niezmienioną co do barwy i 
położenia. Niedługo potem 
chmury odsłoniły tarczę słonecz- 

ną, widoć jeszcze było całą tę- 
czę, ale po chwili zaczęła bled- 

nąć, rozpraszać się, aż wreszcie 
rozwiała się nie wśród chmur leca 
na jasnem tle błękitu. 

P. Zdzisław Sykutowski z Śnie- 
tnicy donosi nam: "Wczoraj II 

bm., idąc przez wieś Berest, po- 
wiatu Grybów wieczorem, ujrza- 
łem o godz. gl/2 na południowo « 

zachodnim nieboskłonie kometę, 
która ukazała się nagle w kształ- 

cie błyskawicy oślepiającej, a na- 

stępnie zmieniwszy kolor z czer- 

wonego na blado różowy, zaczęła 
się lekko posuwać po niebie, cią- 
gnąc za sobą wspaniały ogon, 

wyginający się lekko i zmienia- 

jący co chwilę kształt i wielkość. 
Zjawisko trwało 8 minut, poczem 
znikło zupełnie." 

RUCH PAROWCÓW. 
Przybyły: 
Ncfw York: Madonna z Marsylii, 

Citta dl Napali z Genuy. 
Liverpool: Haverford z "Filadelfii, 

Saionla z Bostonu, 
Neapol: Cretic z N. Y. 
Hamburg: Deutscbland z N. T. 

Chcrbourg: Groaser Kurfuerst z N. 

T. 
Odeszły: 
New York: Hamburg do Hamburga* 

La Loralne do Harre, Prlnzessln A- 

llce do CherboUrga. 
Quein«town: Noordland do Fllad4l> 

fU,::MWefettc-do. N. Y. 


