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Gen. prokurator synodu, Pobiedonoseew i wice- 

gubernator Einlandyi, Deutsch, ich celem. 

Japończycy nie wierzą w szczerość zamiarów pokojowych cara. 
> 

PIĘKNY PODARUNEK DLA STANU ILLINOIS. 

Bojkotowanie amerykańskich towarów w Chinach już 
się rozpoczęło. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 20 lipca. — Wczo- 

raj wieczorem obiegała w Peters- 

burgu pogłoska o zamachu na 

życie Konstantyna Petrowicza 
Pobiedonoscewa, prokuratora sy- 

nodu. Wedle tej pogłoski w chwi- 
li, kiedy Pobiedpnoscew wraca- 

jąc z Carskiego Sioła wychodził 
« wagonu na platformę, jakiś 
człowiek Około 28-letni starał się 
podbiedz ku niemiu z rewolwe- 

rem rw ręku, ale inny podróżny; 
spostrzegłszy to, zatrzymał go, 
nim mógł strzelić i oddał go w 

ręce policyŁ 
Helsingfors, Finlandya, 20 lip- 

ca. — Zrobiono tu zamach celeraj 

zamordowania wicegub ern atora 

Deutscha, kiedy jakiś człowielj 
rzucił z odległości 50 krokowi 

bombę, która jednak upadła za 

blisko ł eksplodowała. W skutek 

eksplozyi wicegubernatoi> upadł 
na ziemię, a w okolicy rw promie- 
niu 100 jardów popękały wszy- 

stkie s!zyb y, — Wicegubernatora 
zawiedziono do stacyi policyjnej. 
Był poparzony pokaleczony w; 

nogi, a także tnlocno poikrwawio- 
ny, ale irany jego nie są niebez- 

pieczne. Człowieka, który, rzucił 
bombę, icigano, ale zdołał uciec. 
Dwie godziny przedtem Karl Le- 

onard Hohenthal został skazany. 
na1 dożywotnie więzienie ,przy( 

ciężkiej pnący za zamordowanie 
prokuratora generalnego Soisalo- 
na Soininena 6 lutego. 

Moskwa, 20 lipca* — boDor 

ziemstw rozpoczął się w, mieszr 
kaniu księcia Dołgorukowa. — 

Na sobór zebrało się 225 delega- 
tów. Ht. Heyden, prezes depu- 
tacyi soboiru, -która niedawno 
mała audyencyą u cara, przewo- 
dniczył. Prezydent komitetu or- 

ganizacyjnego Gołowin rozpoczął 
właśnie przemowę, w której wy- 

kazywał, jakie sioborowł robiono 
trudności i że gen. gubernator 
Kozłow przyrzekł, iż żadnych 
nadzwyczajnych nie przedsiębie- 
rze się śirodków, afcy mu prze- 
szkodzić, kiedy do sali wszedł 
szet połicyi z komisarzami i poli- 
cyantami. Szef oświadczył, że 

prefekt zabronił, by sobór się od- 

był i kazał zabrać dokumenta. 
Hr. Heyden zaprotestował prze- 
ciw temu postępowaniu, gdy szef 

policyi zaczął zapisywać nazwi- 
ska delegatów. Wtedy ozwałysię 
głosy: "ZapisŁzcie nazwiska wszy- 
stkich Rosyan!" Dużo osób obe- 

cnych, które nie były delegatami, 
żądało, by zapisano także ich na- 

zwiska. Policya wyszła, aby wy- 
dać rozkazy aresztowania, a 

wtedy sesya dalej się odbywała. 
Dokładnie i krytycznie oma- 

wiano plan zgromadzenia naro- 

dowego na zasadach, akie opra- 
cował "komitet pod prezydencyą 
ministra spraw wewnętrznych 
Bułygina i oświadczono,. iż jest 
on zupełnie niedostateczny do 

naprawy wewnętrznych stosun- 

ków Rosyi, gdyż zależny jest od 

posiadłości i przy systemie klaso- 
wym przeszkodziłby zgromadze- 
niu wykonywać istotnie wolę na- 

rodu, a wyłączenie licznych ka- 

tegoryj obywateli od wyborów 
stoi w sprzeczności z za«adą ró- 
wności i rozsądnej polityki kra- 

jowej. Równocześnie uznano, że. 

proponowane zgromadzenie naro- 

dowe obejmowałoby znaczną i- 

lość socyalistycznych sił cesar- 

stwa, i posłużyłoby do wytwo- 

rzenia ogniska ruchu socyalnego, 
co mogłoby doprowadzić do wol- 

ności politycznej i reprezentanci 
narodowej. Dlatego uznano za 

rzecz pożądaną, ażeby w razie 

wykonania projektu Bułygina 
lub podobnego, delegaci ziemstw 

i dum wzięli jak najliczniejszy 
udział w zgromadzeniu naroao- 

wem i utworzyli silną grupę, któ- 

raby pozyskała gwarancyą wol- 
ności osobistej i publicznej. 

Liczne irezolucye zawierające 
także ową krytykę, przyjęto je- 
dnogłośnie. Również przyjęto re- 

zolucye ubolewające nad nad- 

zwyczajną administracyjną i po- 

licyjną kontrolą przy wyborach i 
domagające się, ażeby publicznie 
odbywały się rozprawy projekto- 
wanego zgromadzenia, które po- 
winno stać w 'bezpośrednich sto- 

sunkach z carem bez mięszania 
£ię radyi państwa. 

Tokio, 20 lipca. — Panuje tu 

mniemanie, że car Mikołaj napi- 
sał do gen. Liniewicza list zachę- 
cający i przyrzekł mu dostarczyć 
wojska, zapasów i wszelkicn 
irodkówl do odniesienia zwycię- 
ztwa, Równocześnie doniesiono 

tu, że car zarządził mobilizacyą 
czterech korpusów armii. Fakta 

te w połączeniu z doniesieniem, 
źe pełnomocnictwa udzielone 
Wittemu są ograniczone, służą 
jako diowód, źe nie należy brać 
na seryo życzenia Rosyi, aby po- 
kój za,warto. 

Rosyjska kwatera w Godzya- 
cŁant w Mandiuryi, 20 lipca. — 

Komendant trzeciej armii rosyj- 
skiej gen. B&tjanow, w rozmowie 
z ko/respondentem związku pra- 

sy przybrał ton bardzo zwycięz- 
ki. Utrzymywał, że Japończycy 
nie są w stanie iść naprzód dlate- 

go, że z jednej strony pozycye 
rosyjskie sią za silne, a z drugiej 
st^rjony .Japończycy jeszcze nie 

przyszli do siebie po bitwie pod 
iMukdenem. Zakończył swe prze- 
<mówienie słowami: "Armia ro- 

syjska nigdy jeszcze nie była tak 
silną, jak teraz jest pod każdym 
względem. Japończycy wiedzą o 

tern i dlatego życzą sobie poko- 
ju". 

Seoul, Korea, 2ogo lipca. —Po- 
mimo odradzania reprezentantów 
obcych mocarstw, rząd koreański 
przecież zdecydował się wysłać 
do Waszyngtonu dwóch repre- 
zentantów, by ci starali się zy- 
skać posłuchanie u komisyi poko- 
jowej. Ci reprezentanci są ludźmi 

młodymi, nie mają urzędów, ale 

odbyli studya we wyższych 
szkołach amerykańskich. Cesarz 
Korei z prywatnej swej szkatuły 
dał im 10,000 jen, aby w gazetach 
amerykańskich wyrabiali opinią 
dla Korei przychylną. Japoński 
poseł również odradzał od wysła- 
nia tych reprezentantów. 

Seattle, Wash., 2ogo lipca. — 

Parowiec Minnesota, na którym 
przybywają członkowie japoń- 
skiej komisyi pokojowej z baro- 

nem Kamimurą na czele, wczoraj 
wieczorem przepłynął koło wy- 

spy Tatoosh, a późno wieczorem 

stanął u Port Townsend. 
Petersburg, 20g0 lipca. — Od- 

dział pociągu kolejowego, w któ- 

rym Witte z małżonką wybierał 
$ię do Paryża, był zarzucony 
kwiatami i mnóstwo przyjaciół i 

ornych odjeżdżającego było 

na dworcu, aby z nim się poże- i 

gnać. Pomiędzy obecnymi znaj- 
dowali się także pewien sekretarz ! 

, poselstwa chińskiego i poseł ko- 

reański. 

f 
Gotha, 2ogo lipca. — Książę 

Karol Edward osiągnął pełnolet- 
ność i objął rządy księstwa. 

I Wjazd do stolicy odbył się bardzo 

uroczyście. Młodego księcia przy- 
jęto na dworcu z honorami woj- 
skowymi, poczem książę udał się 
do zamku Friedenstein, gdzie go 
oczekiwała jego matka, księżna 
Albany. Złożenie przysięgi i for- 
malne objęcie rządów 'odbyło się 
w sali tronowej w obec reprezen- 
tantów cesarza Wilhelma, króla 
Edwarda i innych panujących. 
Byli też obecni ministrowie, inni 

dygnitarze, oficerzy, urzędnicy i 

różne delegacye. 
Berlin, 20go lipca. — Cesarz 

Wilhelm wkrótce odwiedzi dwór 
królewski w Kopenhadze. Ponie- 
waż wizyta ta następuje w tak 
krótkim czasie po' zjeździe cesa- 

rza ze szwedzkim królem Oska- 
rem w Gofle, przeto przypisują 
tej wizycie znaczenie polityczne 
w związku z uregulowaniem sto- 

sunków w Skandynawii. 
Ostenda, 20g0 lipca. — Zakoń- 

czył się tu turniej międzynarodo- 
wy szachowy, który od kilku ty- 
godni budził wielkie zajęcie u 

wszystkich miłośników szachów. 

Pierwszą nagrodę ($1000) pozy- 
skał G. Maroczy z Budapesztu;1 
drugą ($600) i trzecią ($400) na- 

grodą podzielić się muszą D. Ja- 
nowski z Paryża i dr. S. Tar- 

rasch z Norymbergii. Czwartą na- 

grodę ($300) otrzymał C. Schlech- 
ter z Wiednia, a piątą ($160) R. 

Teichman z Londynu. Inni udział 

biorący w turnieju, podzielą się 

wyzna-czonemi na ten cel $500. 
Waszyngton, 20go lipca. — 

John C. Eckleson z Filadelfii, li- 

czący lat 38, został aresztowany 
krótko po północy, kiedy próbo- 
wał przedostać się przez parkan 
otaczający Biały Dom. Miał on 

W kieszeni listy z projektami re- 

form rządowych, jakoteż polece- 
nia od senatorów i posłów, by go 
zamianowano konsulem w Rósa- 

rio w Argentynie. Eckleson ubie- 

głej soboty zachorował na udar 

słoneczny. Odda go się pod obser- 

wacyą lekarską. 
Springfield, 111., 20go lipca. — 

Gubernator Deneen otrzyma! od 

pani Johnowej A. Logan list, w 

którym ta pani ofiaruje stanowi 
Illinois cenną swoją, kolekcyą hi- 

storyczną. Kolekcya ta obejmu- 
jąca głównie pamiątki odnoszące 

się do życia generała Johna A. 

Logana i do dziejów kraju i sta- 

nu Illinois, znajduje się obecnie 

w sali historycznej domu pani 
Loganowej we Waszyngtonie 
Gugernator Deneen w imieniu 

rządu stanowego podziękował 
dawczyni za wspaniały podarunek 
i przyrzekł, że postara się u ''ge- 
nerał assembly", by ta poleciła 
wybudować trwały budynek na 

pomieszczenie kolekcyi. 
Waszyngton, 20g0 lipca. —De- 

partament państwa otrzymał z 

Szanghai wiadomość telegraficz- 
ną, że rozpoczął się właśnie zapo- 

wiadany oddawna bojkot amery- 
kańskich towarów ze strony kup- 
ców i przemysłowców chińskich, 
wywzajemniających się za ogra- 
niczenia imigracyjne dla Chińczy- 
ków w Stanach Zjednoczonych. 
Bojkot ten został zarządzony 
przez gildy kupieckie w Szanghai, 
Kantonie, Tientsin, Hankau i 

Niuczwang. Panuje tu przekona- 
nie, że rząd chiński starać się bę- 
dzie, ile zdoła, ograniczyć dzia- 
łalność tego bojkotu,przeciw któ- 

remu Stany Zjednoczone nie są 

w stanie urzędowo wystąpić. 
—o 

Różne notatki telegraficzna. 
— Fabryki Putiłowa w Petersbur- 

gu zostały ostatecznie zamknięte. Ro- 

botnicy i agitatorzy próbowali robić 
dejmonstracye i nawet rzucono bom- 

bę, ale ta nie eksplodowała. Demon- 
strantów rozpędzili koaacy. 

— Petersburskim gazetom zabro- \ 

niono dawać sprawozdania o soborze 
zlemstw .w Moskwie, ale "Słowo" po- 
mimo tega podało obszerne sprawo- 
zdanie. 

— W Loschwitz w Saksonii umarł 

wybitny malarz Edward Leonbardi. 
— W Stuttgarcie umarł poseł Os- 

kar Galler, przywódzca demokracyi 
południo.wo niemieckiej. 

— W Monachium aresztowano pra- 

ktycznego lekarza dra. Karola Rotha 
z Thalmaessing, podejrzanego o za- 

mordowanie trzeciej swej żony. 
— Amerykański senator Chauncey 

Depew przybył wczoraj z Akwisgranu 
do Paryża i w sobotę wybierze się do 
New Yorku. 

— Obie Izby szwedzkiego sejmu 
zakończyły swe tajne sesye, a teraz 

wspólny icb komitet opracowuje noc 

.welę do ustawy tyczącej się wyró- 
wnania nieporozumień pomiędzy 
Szwecyą a Norwegią. 

— Na Kubie aresztowano Alfreda 
Bucka, byłego kasyera banku stano- 
wego w Mapleton, Minn., który pozo- 
stawił bank w złych interesacli, a po- 
dobno sprzeniewierzył $G0,000. 

— W New Yorku jeszcze zwiększy- 
my się .wczoraj upały. Na ulicach tem- 

peratura dochodziła do 100 stopni, a 

w ciągu dnia umarło 72 osób, a za- 

chorowało 312 na udar słoneczny, 
śmiertelność Wielka panuje także 
między zwierzętami: końmi, psami, 
kotami. Około 200 kotów nieżywycn 
zebrano. 

— W Pittsburgu wielka burza przy- 
niosła ulgę, toż samo stało się w Al- 
bany, gdzie termometr w przeciągu 
5 minut spadł o 22 stopni: z 92 na 70. 

— Pierun uderzył w kopalnią wę- 
gla West Riverside, 2 mile od Des 
Moines, la., i prochownia tam eks- 
plodowała. Czterej górnicy stracili ży- 
c}e. 

— Nowy sekretarz stanu Elihu 
Root wczoraj złożył przysięgę urzędo- 
wą, a dzisiaj na New York wyjedzie 
do Oyster Bay, ażeby odwiedzić pre- 
zydenta. \ 

— W Seattle, Wash., umarł na uli- 
cy w skutek udaru słonecznego gene- 
rał OIiver O. Ashton z Bostonu, któ- 
ry we środę z małżonką przybył tam 
z Alaski. 

•O 

STRAJK WOŹNICÓW PRZE- 
GRANY. 

Zarządzono głosowanie. 

Unioniści zgłaszają się do pracy. 
Pierwszy rozkaz strajkowania 

wydano 6 kwietnia, a w 3 tygo- 
dnie później zarządzono bezrobo- 
cie, którem zostało dotkniętych 
5,121 osób. Strajk trwał przez 104 
dni i kosztował różne unie $300,- 
000. Strajkujący woźnice są stra- 

tni pieniędzy. Pracodawców ko- 
sztowała walka ze strajkierami 
dwa^ miliony; miasto wydało na 

utrzymywanie porządku $175,000, 
a powiat $100,000. Zapobiegało 
nieporządkom 2,200 zwyczajnych, 
iftoo specyalnych policyantów i 

3400 zaprzysiężonych podszery- 
fó*w. Podczas bójek unionistów z 

nieunionistami poniosło śmierć 21 

osób, a zostało poranionych 450. 
Takie fakta opowiadano sobie 

wczoraj po południu, w głównej 
kwaterze woźniców przy Ran- 

dolph str., na mityngu, na którym 
dowiedziano się nadto, że 70 unio- 
nistów zgłosiło się do firmy Mar- 
shall Field i dostało tam pracę, że 

kompanie ekspresowe odstawiają 
frachty firmom bojkotowanym 
przy pomocy unionistó\v, którzy 
nie protestują przeciw takim pra- 
ktykom. Zebranie było tak burzli- 
we, iż trzeba było przywołać po- 
licyę, ażeby utrzymywała jaki ta- 

ki porządek. Lżono przywódz- 
ców strajku i nie dopuszczano ich 
do głosu. Burzliwem było także 

posiedzenie ''Teamsters Joint 
Council", na którem już po pół- 
nocy zapadła uchwała, że unie 
interesowane bezpośrednio mają 
dzisiaj głosować przez kartki, czy 

strajk ma trwać nadal, lub czy na- 

leży odwołać go. Większość rady 
wykonawczej woźniców radziła 
im głosować za odwołaniem bez- 
robocia. 

Zauważono także, że skoro po 

lięya przestała jeździć na wozach, 
obok "scabóty", wzmogła się licz- 

ba napadów na nieunionistów. O- 
becnie należy mieć nadzieję, że W 

ęhicago zapanuje porządek. 

Upał mniejszy. 
Termometr wskazywał wczo- 

raj około 10 stopni ciepła mniej, 
niż przedwczoraj, a oprócz tego 
wiał łagodny wiatr północny, 
zmniejszający działarfie upału; 
Pomimo to zanotowano 18 no- 

wych wypadków porażenia słone- 

cznego i 17 wypadków śimierci. 
Kilka osób umarło .wczoraj w 

skutek porażenia, doznanego w 

poniedziałek i wtorek. W New 

Yorku było wczoraj 167 osób ra- 

żonych, a umarło skutkiem upału 
75 osób. 

Między umarłymi wczoraj w 

Chicago wymieniamy 46 letnią J. 
Franiak z pn. 132 Augusta str.; 

34 letniego Maksa Garszyńskiego 
z pn. 638 N. Ashland ave.; Miko- 

łaja Gazę z pn. 451 Elston ave; 
28 letniego A. Madurę z pn. 328 
Cornell str. i Jana Millera z pn. 

552 Wolfram str. 
Wiele niemowląt ulega obecnie 

letnitj chorobie. Komisarz zdro- 
wia radzi matkom karmić niemo- 

wlęta głównie własną piersią. O 
-ile p.otizeba, należy im dawać do 

picia wodę jęczmienną zamiast 

zwyczajnej; nie wypada ich kar- 

mić ani chlebem, ani innemi twar- 

demi rzeczami, lecz wypada poić 
je za pomocą butelki. Przede- 

wszystkiem .trzeba dzieci często 
kąpać i nie pozwalać im spać w 

łóżku razera z innemi osobami. 

Ze spraw miejskich. 
Kontroler miejski zlecił sze- 

fowi policyi wnosić skargi sądo- 
we przeciw przedsiębiorcom, któ- 

rzy ne wykupują licencyj. Komi- 
sya parków zachodnich nie zapła- 
ciła podatków w sumie $78,456, 
przypadających miastu. Kontroler 

uprasza gubernatora, ażeby w tej 
sprawie pośredniczył. 

Na brukowanie ulic przezna- 
czono sumę $389,000. Bruki prze- 
ważnie będą asfaltowe. 

Szef policyi karze policyantów, 
którym udowodniono branie ła- 

pówek lub inne niewłaściwe za- 

chowanie się. 
Inspektor do pilnowania, ażeby 

kominy nie zatruwały miasta dy- 
mem, otrzymuje setki skarg, że 

komin ratusza wydaje więcej dy- 
mu, niż dziesiątki największych 
kominów fabrycznych. 

Kosztowna drzemka. 

S. J. Crofts z pn. 5531 W. Ohio 

str., w Austin, udał się na dwo- 

rzec kolei żelaznej i wsiadł do wa- 

gonu w tej myśli, że dostanie się 
do śródmieścia. We wagonie za- 

snął, a kiedy się przebudził, uj- 
rzał przed sobą kilku bandytów, 
którzy zabrali mu zegarek, kosz- 

towności i pieniądze, a nadto go 

poturbowali. Jak się pokazało, 
wagon nie poszedł do Chicago, 
lecz zepchnięto go na boczne szy- 
ny, gdzie rabusie mieli sposo- 
bność ograbić śipiocha. 

Liny straży pożarnej. 
Przy czyszczeniu kanału na ro- 

gu 21 pl. i Wood str. stracił przy- 
tomność Walenty Propiński z pn. 

157 Cleaver str. Obezwładnił go 

gaz kanałowy. Jego towarzysze 
zaalarmowali straż pożarną ze 

stacyi na'rogu 21 i Paulina str., a 

strażacy Peyton, Birmingham i 

Magraff, jeden po drugim spu- 

szczali się do kanału, ażeby wy- 

dobyć na wierzch Propińskiego. 
Lecz wszyscy trzej stracili przy- 
tomność w kanale. Dwa razy 
urwała się lina, na której się do 

kanału spuszczano i dopiero 
czwarty strażak Mulaney wydo- 
"był swoich trzech towarzyszów i 

Propińskiego na powierzchnię zie- 

mi, używszy drabiny do swego 
dzieła ratunkowego. Na świeżem 
powietrzu odzyskali wszyscy 

przytomność. Każdy z nich leczy; 
się obecnie w domu. 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Rabusie okradli wczoraj zrana 

tandeclarza Jamesa Michael w jego 
składzie pn. 268 W. Madison str. Za- 

brali mu z szafy żelaznej brylanty 
wartości d.w6cŁ do trzech tysięcy do- 

larów. 

— Zmarły w Lak© Genera. Georg® 
P. Braun zostawił $800,000 majątku. 
Na szpital Aleksyanów zapisał $5,000. 

— Dziś odwiezie szeryf do Jollet 
Daniela Kipley, bratanka byłego ni- 

ta. policyi. Kipley został uznany win* 

nym morderstwa. 
— Istnieje zamiar wystawienia w 

Chicago nowej, olbrzymiej hali aa 

konwencye. 
— Nieludzka córka 68-letniego 

Franka Hocken z pn. 34 Wallear »t. 
zapomniała się do tego stopnia, że o 
biała twarz ojca kwasem karbolowym. 
Biedak oślepł na oba oczy. 

— Policyant John Henderson pił w 

szynku pn. 1626 Dearborn st., a kie- 
dy przyszło do wyrównania rachun- 
ku, zamiast płacić, postrzelił szynka- 
rza, Williama Jones. 

— Na rogu 78 ul. i Wentworth 
okradli rabusie konduktora Bartleya 
Lynch z pn. 5907 Yale ave. Motoro- 

wy dowiedział się o napadzie dopiera 
wówczas, kiedy rabusie wystrzałami 
powstrzymali konduktora od pogoni. 

— Murzyn Miller chciał swojej 21- 
letniej żonie wydrzeć rewolwer, kt6« 
rym się bawiła. Podczas szamotania 
się męża z żoną. padł strzał 1 Mu- 
rzynka padła trupem na miejscu. 

— City Railway Co. zakupiła 200 
nowych, eleganckich wagonów. Union 
Traction Co. myśli także przedai^ 
wziąść różne ulepszenia. 

— Jakaś "pani" puszcza w dzielni- 
cy Lalce View ,w obieg fałszywe, pa- 
pierowe 20 dolarówki. Bądźcie ostro- 
żni. 

— W hotelu Bismarck przytrzyma- 
no wczoraj kręcącego się tam 681eb- 
niego George'a W. Long. Miał w kia- 
szeni rewolwer, wytrychy 1 inne przy- 
bory złodziejskie. 

— Dozór kościelny włoskiej parafii 
w Melrose Park postarał się o wyrok 
sądowy, zabraniający tamtejszym ma- 
sonom przeszkadzać procesyl, z okap 
zyi ś.wlęta Matki Boskiej z Karmelu. 

— Podszeryf Otto Goldschmidt z<> 
stał na rogu Ashland ave. 1 18 ul. po» 
kaleczony przez strajkierów. 
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Koziołki króla Alfonsa. * 

Z Londynu piszą do 'Tester 
Lloyda": "Bawiący tu niedawno 

młodociany król hiszpański pro- 
dukował się przed królową Ale- 
ksandryą jako.. akrobata. Gdy 
monarchini angielska, po balu 

dworskim, na cześć króla Alfon- 
sa wydanym, zamierzała wraz zt 

swoją ochmistrzynią dworu udać 
się do sypialni, spotkała w kory- 
tarzu 19 letniego króla, do które- 
go komnat ta sama prowadziła 
droga. Młody monarcha był w. 

świetnym humorze, życzył królo- 
wej dobrej nocy, a następnie spy- 
tał niespodzianie, czy chce prze* 
konać się jakim on jest zręcznymi 
akrobatą; królowa przystała na 

to z uśimiechem, a król, w jednej 
chwili przebiegł w koziołkach 

długi korytarz, z wprawą, która 

przyniosłaby zaszczyt każdemtf 
zawodowemu cyrkowcowi". 
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$2,500 za deklamacyę. 
Londyński potentat finansowy, 

sir Ernest Cassel, kupiec z Gtyv 
który zrobił olbrzymi majątek w. 

Afryce, przyjmował w tych 
dlniach u siebie króla angielskiego, 
a przyjęcie, jakie monarsze zgoto- 
wał, należy do najślwietniejszych' 
bardzo ożywionego sezonu tego- 
rocznego. Między innemi zdołał 

pozyskać uczestnictwo Eleonory] 
Duse, przebywającej czasowo w, 

Londynie. Znakomita tragiczka 
włoska deklamowała kilka poezył, 
za co otrzymała 500 £st ($2,500), 
honoraryum. Musiała się wza- 

mian zobowiązać, 
w ciągu reszty, s t z o • 

n u nie będzie się popisywała 
w żadnym domu prywatnym zt 

sztuką swoją. j 
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RUCH PAROWCÓW. 
Przybyły j 1 

Neapol: C^ta 41 Napoił z V. YH 
Romanie z N. Y. 

Liverpool: Merlon e Filadelfii, Ch- 

ronią z N. Y. 

Kopenhaga: United States z N. Y. 
New York: Italia z Neapolu, —o+ 

nlg Albert z Neapolu. 
Queensto\vn: Ultonla z N. Y, Maj»> 

etlo z N. Y. 

Odeszły: 
New York: Cedrlc do Llverpoolo, 

Rynbam do Rotterdamu, Oscar n do 

Kopenhagi. 
Hamburg: Asauan do San Franek 

sco. 

Havre: Hudson do Nccr Yoriro, Bar- 
matlan do Montrealu. 

Southamptoni Kroaprias Wilhelm 
te K. Y. 


