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W ZAWIESZENIU. 
Usiłowania prezydenta Hoosevelta, ażeby nie do" 

pnścić do zerwania rokowań pokojowych. 
REZYGNACYA LORDA CURZONA JAKO WICEKRÓLA INDYJ. 

Wypadek nieszczęśliwy w czasie uroczystości żydowskich. 
w Pittsburgu. 

Nowy dowód, jak nienaruszalnymi są śluby małżeńskie w oczach 
Kościoła katolickiego. 

TELEGRAMY. 
Portsmouth, N. H., 21 sierpnia. 

— Nie -da się dzisiaj przepowie- 
dzieć, jaki będzie wynik jutrzej- 
szej konferćncyi pomiędzy pełno- 
mocnikami pokojowymi, i pod- 
czas gdy jedni utrzymują, że 

przyjdzie do zerwania układów, 
inni zapewniają, że przyjdzie do 

jakiegoś porozumienia. Być tak- 
że może, że jeszcze i jutro spra- 
wa się nie rozstrzygnie, ale nieco 

się przewlecze. 
Tyle tylko wiadomo, że prezy- 

dent Roosevelt istotnie użył swo- 

jego wpływu, ażeby o ile możno- 

ści doprowadzić do jakiegośl po- 
rozumienia. Dał on w sobotę do 

poznania rosyjskim pełnomocni- 
kom, ze koniecznie pragnąłby wi- 

dzieć się z którymś z ich przed- 
stawicieli. Baron von Rosen, am- 

basador rosyjski w Waszyngto- 
nie i drugi pełnomocnik rosyjski 
pokojowy, w towarzystwie swe- 

go sekretarza, księcia Kudeczewa 

wyjechał w sobotę do Ports- 

mouth,potem do swojej rezyden- 
cyi letniej w Magnolia, Mass., a 

potem do Bostonu, skąd pocią- 
giem wyjechał do New Yorku, a 

w końcu na jachcie Sylph do Oy- 
ster Bay. Przybył tam o godz. 

• 4:17 popołudniu i wraz z sekre- 
tarzem swym natychmiast udał 

się do mieszkania prezydenta, z 

którym przez godzinę konfero- 
wał. Oczywiście ani od niego, a- 

ni od prezydenta niepodobna do- 
wiedzieć się o treści, konferen- 

cyi, ale zauważono, że baron Ro- 

sen miał twarz rozjaśnioną, kie- 

dy udawał się w podróż powrotną 
i wydawał się zadowolony. 

Wczoraj, vw niedzielę przedpo- 
łudniem o godz. 1045 przybyf 
baron von Rosen do hotelu Went- 
worth w Portsmouth i -natych- 
miast udał się do pokojów Wit- 

tego. Konferencya między oby- 
dwoma trwała około trzech go- 
dzin i od owego czasu prowadzi 
się bardzo ożywiona telegraficzna 
korespondencya z Petersburgiem. 

Zdaje się więc, że teraz w Pe- 

tersburgu i w Tokio ważą się lo- 

sy konferencyi pokojowej: od 

możliwych ustępstw lub decyzyj 
obu tych dworów zależy, czyli 
przyjdzie do zerwania układów, 
czy też do jakiego porozumienia. 

Obiega pogłoska, ale nie po- 
twierdzona dotychczas, że prezy- 
dent Roosevelt, dowiedziawszy 
się od barona Kaneko (o któ- 

rym wspominaliśmy w sobotę), 
do jakiej ostatecznej granicy 
dojść mogą ustępstwa Japonii, 
przedstawił to baronowi Roseno- 

wi; nawet niektórzy utrzymują, 
że Japonia gotowa jest policzyć 
odstąpione okręty internowane, 
części kolei sybiryjskiej jako 
część odszkodowania do sumy 
250 milionów dolarów, ale doma- 
gają się koniecznie uzupełnienia 
jeszcze tej sumy. 

Na każdy sposób rzeczą jest 
pewną, że Japończycy nie odstą- 
pią od swojego żądania, by Sa- 
chalin przeszedł w ich posiada- 
nie i ażeby jakieś odszkodowanie 
Rosya zapłaciła: o ile usprawie- 
dliwioną jest inna pogłoska, do- 

nosząca, że prezydent Roosevelt 

nalega, aby obydwa rządy te dwa 

punkta sporne oddały pod sąd 
mocarstw bezstronnych, nie wia- 

domo,- ale zdaje się,, że Japonia 
na to stanowczo nie przestanie. 

Witte, o ile słychać, juz pesy- 
mistycznie zapatruje się na sy- 
tuacyę i sądzi, że przyjdzie do 

zerwania układów. Sam się wy- 
raził, prostując pewną wiado- 

mość, że wojska w Mandżuryi 
w najlepszem są usposobieniu i 

protestują energicznie przeciw 
zawieraniu "haniebnego pokoju," 
a nadto, że i położenie wewnę- 
trzne kraju, zwłaszcza po ogło- 
szeniu ukazu carskiego, tego jest 
rodzaju, iż naród również raczej 
domaga "się dalszego prowadze- 
nia wojny, aniżeli robienia u- 

stępstw zbyt wielkich. Japończy- 
cy również pesymistyczne mają 
zapatrywania, chociaż, jak zwy- 

kle, zamknięci są w sobie i nie 

wiele mówią. Także i wojska ja- 
pońskie nietylko przygotowane 
są na wypadek zerwania ukła- 

dów, ale nawet pragną stoczenia 

nowej walki. 

Chrystyania, 21 sierpnia. — 

Dzisiaj gromadzi się "storthing." 
Związek pracy dowiaduje się, że 

rząd norweski w przeciągu dnia 

lub dwóch dni przędłoży szwedz- 
kiemu riksdagowi projekt dopro- 
wadzenia do rozwiązania unii 

formalną uchwałą odwołania u- 

kładu istniejącego i porozumie- 
nia się co do warunków obu- 

stronnych. Są znane wprawdzie 
warunki główniejsze, jakie Szwe- 

cya postawi, i na niektóre z nich, 
jak np. na zniesienie fortec, Nor- 

wegia dobrowolnie się nie zgo- 
dzi, ale zaproponuje, by je prze- 

dłożyć sądowi polubownemu. 
Londyn, 21 sierpnia. — Wice- 

król Indyj Lord Curzon of Ke- 

dleston wniósł swoją rezygnacyę. 
Król Edward ją przyjął i Earl 

of Minto został zamianowany je- 
go następcą. — Rezygnacya lor- 

da Curzona została przesłaną 12 

sierpnia do departamentu spraw 
zagranicznych. Nastąpiła ona, 

jak się okazuje z "białej księgi" 
mieszczącej wszystkie odnośne 
dokumenta, z powodu nieporo- 
zumienia bardzo zaostrzonego po- 
między lordem Curzon, departa- 
mentem spraw indyjskich, a lor- 
dem Kitchenerem, naczelnikiem 

wojsk w Indyach, co do planu or- 

ganizacyi armii w Indyach. Mia- 

nowanie Earla of Minto wicekró- 
lem Indyj zostało już publicznie 
ogłoszone. 

Berlin, 21 sierpnia. — Działal- 
ność generała von Trotha w po- 
siadłośtiach niemieckich w połu- 
dniowo zachodniej Afryce wywo- 
łuje wszędzie coraz to większe 
niezadowolenie i oburzenie. Oso- 
bliwie oburza niedawno ogłoszo- 
na przez niego proklamacya roz- 

porządzająca tępienie krajow- 
ców jakoby dzikich zwierząt, bez 

oszczędzania kobiet i dzieci, jego 
nieporozumienia i spory z cywil- 
ną ludnością we Windhuk itp., i 

ogólnie dają się słyszeć głosy do- 

magające się jego odwołania. 

Zdaje się, że sprawa ta zostanie 
w tych dniach poruszoną w ra- 

dzie państwa. , 

Gazety niemieckie omawiają u- 

kaz carski. Podczas gdy gazety 
socyalistyczne i skrajno liberal- 
ne wyszydzają ukaz, zowiąc go 

"żartem cara Mikołaja," gazety 
inne -umiarkowanie go chwalą, a 

''Norddeutsche Zeitung" oświad- 

cza, że car jednem posunięciem 
pióra przeniósł Rosyę do rzędu 
państw konstytucyjnych. 

Kttsbur& 21 sierpnia.—Wczo- 

raj odbyła się tu ceremonia po- 
łożenia kamienia węgielnego poci 
synagogę rosyjsko żydowską 
Beth Davi<ł przy Miller str. bli- 
sko Washington str. Wybudo- 
wano platformę 50 stóp długą i 

tyleż szeroką ponad fundamenta- 
mi dla rabinów, urzędników sy- 

nagogi i zaproszonych gości. 
Przed ceremonią zgromadziło się 
dużo osób na platformie: kiedy 
zaś pojawił się pochód 800 syo- 
nistów z kapelą na czele, zawe- 

zwano ich, by przemaszerowali 
przez platformę. Za nimi zaczęli 
się tłoczyć inni ludzie, a policya, 
która chciała ich powstrzymać, 
okazała się. bezsilną. W jednej 
chwili platforma zapełniła się do 

ostateczności, — naraz powstał 
wielki trzask i przeszło 500 osób 

przez załamane deski spadło w 

głąb z wysokości 15 stóp. Pow- 

stała panika, krzyk i gwałt nie 

do opisania, co utrudniało doby- 
wanie zasypanych gruzami. Uda- 

ło się jednakowoż wydobyć 
wszystkich i nikt ślmiertelnie nie 

został skaleczony. Pomimo tego, 
że trzej rabini, Osliński, Graff- 
man i Blum, jakoteż zarządca śy- 
nagogi Nathanson, byli pokale- 
czeni, ceremonia położenia ka- 

mienia przecież się odbyła. Po- 

między pokaleczonymi znajdo- 
wał się, oprócz wyżej wymienio- 
nych, także policyant Adam Lef- 
tewski. 

Cincinnati, O., 21 sierpnia. — 

Joseph Mara, były urzędnik miej- 
ski, został wczoraj rano zabity 
nożem przez Alberta Barnes, 
który niedawno przybył z Atlan- 

ta, Ga. Powód i szczegóły afery 
niewiadome; Barnes został are- 

sztowany, ale oświadcza, że bro- 
nił tylko własnego życia. 

Baltimore, Md., 21 sierpnia. — 

Zasada nienaruszalności małżeń- 

stwa w kościele katolickim po- 
nownie została stwierdzoną o- 

statecznem rozstrzygnięciem gło- 
śnej sprawy Rospigliosich. Kar- 

dynał Gibbons dał wczoraj zwią- 
zkowi prasy następujące objaś- 
nienia: W roku 1887 zmarły ar- 

cybiskup Chapelle, który podów- 
czas był proboszczem kościoła 

*śKv. Mateusza w Waszyngtonie, 
prosił kardynała o zezwolenie "in 

disparitate cultus" na związek 
małżeński* panny Reid z pułk. 
Parkhurstem. Dyspensa "in dis- 

paritate cultus" daje się na ślub 

osoby katolickiego wyznania z 

osobą wyznania niekatolickiego. 
Dyspensę taką udzielono i zapi- 
sano to w protokółach ksiąg ka- 

tedralnych. Po niejakim czasie 

pułk. Parkhurst rozwiódł się z 

żoną, a ta wyszła za księcia Ros- 

pigliosi. Ślub jednakowoż był już 
nieważnym, jak księżna się do- 

wiedziała, gdyż Kościół katolicki 
nie uznaje rozwodów. Otóż księ- 
żna Rospigliosi starała się pozy- 
skać uznanie władz kościelnych 
dla swego ślubu i utrzymywała 
jakoby dyspensa do pierwszego 
ślubu nie była udzieloną po for- 
mie "in disparitate cultus", a za- 

tem jakoby pierwszy jej ślub z 

pułk. Parkhurstem w oczach Ko- 
ślcioła katolickiego był nieważ- 

nym. Jednakowoż propaganda 
zarządziła śledztwo, monsignor 
Marchetti został wysłany specy- 
alnie ze Rzymu do Baltimore, a- 

żeby zbadać księgi katedralne i 

przekonał się, że dyspensa udzie- 

loną została zupełnie po formie 

wymaganej. Ostatecznie sprawa 
oparła się o Papieża. Ten roz- 

strzygnął, że pierwszy ślub był 
ważnym, rozwód (chociaż oboje 
małżonkowie na niego się zgo- 
dzili i chociaż, w oczach władz 

cywilnych zupełnie prawny) był 
nieważnym \y oczach Kościoła 
katolickiego, a zatem i drugi ślub 

był nieważnym. Równocześnie 
Papież rozstrzygnął, że jest to 

ostateczne rozstrzygnięcie i dal- 

szej apelacyi nie ma. A zatem ta- 

ką jest nienaruszalność małżeń- 
stwa po formie zawartego w o- 

czach Kośdoła katolickiego, że 

tenże w tym wypadku rozstrzyg- 
! nął, iż ważnym był ślub katolicki 

z protestantem, pomimo że oby- 

dwoje za wspólnem porozumie- 
niem się rozwiedli, a nieważnym 
następny ślub tejże katoliczki z 

katolikiem, dopóki pierwszy jej 
mąż żyje. 

o 

Różne notatki telegraficzne. 
— W Warszawie ukaz carski o 

"dumie" zrobił przykre wrażenie, z 

powodu że dla Królestwa Polskiego 

wyjątkowe mają być ustanowione re- 

guły. 
— Z petersburskich gazet niejaki 

entuzyazm z powodu ukazu cara oka- 

zują tylko "Nawoje Wremia" 1 "Rus- 

ekije Słowo"; inne krytykują szczegó- 
ły projekty dumy i domagają się wol- 

ności prasy, wolności zgromadzeń, ja- 
koteż amnestyi politycznej. 

— W Kiszyniewie w sobotę wieczo- 

rem przyszło do demonstracyj nie- 

przyjaznych i do starcia z policyą po 

ogłoszeniu ukazu carskiego. Nikt je- 
dnakowoż nie został zabity. 

— Trzej oficerzy, którzy ze Sacha- 

linu przybyli na ląd stały, utrzymują, 
że rosyjskie wojska we wnętrzu wy- 

spy zajmują pozycye prawie nie do 

zdobycia i doznają poparcia ze strony 
skazańców. 

— Sławny francuski malarz Adolph 
Guillame Bouguerean umarł wczoraj w 

Paryżu. Był ożeniony z Amerykanką 
Elżbietą J. Gardner. 

— W Varese we Włoszech, blisko 

Medyolanu, leży umierający Epancisco 
Tamayno. 

— Niemiecki okręt szkolny "Stosch" 

otrzymał rozkaz udania się do Tange- 
ru. Oświadczają urzędowo, że nie ma 

on dyplomatycznej misyi. 
— Gazety madryckie donoszą, że 

książę Ferdynand bawarski zaręczył 
się z infantką Teresą, drugą siostrą 
króla. Alfonsa hiszpańskiego. 

— Z Pekina donosi depesza, że Chi- 

ny w Belgii podjęły pożyczkę $2,400,- 
000 w celu budowania kolei Lubań. 

— Cesarz Wilhelm ogłosił, że z oka- 

zyi srebrnego swego wesela, z małżon- 

ką nie będzie przyjmował osobistych 
podarunków, ale chętnie przyjmie o- 

fiary na cele publiczne. 
— Książę Henryk pruski po jesien- 

nych manewrach marynarki niemie- 

ckiej wybiera się znowu do Stanów 

Zjednoczonych. 
— Landgraf Alexy heski umarł li- 

cząc lat 76. 
— Francya podobno zamierza urzą- 

dzić demonstracyę floty w Tangerze z 

powodu Aresztowania pewnego kupca 
z Algeryi przez władze marokańskie. 

— Do dnia wczortjszego zacliorowa- 

ło w New Orleans na żółtą febrę 1385 

osób, a umarło 196. 
— Strajk telegrafistów na kolei 

Northern Pacific urzędowo został od- 

wołany. 
— 11 letni chłopiec szkolny John 

Goodson zastrzelił 7 letnią Hannę Mc 

Quade we Feenfield Township za De- 

troit, kiedy ta, jadąc z dwoma star- 

szemi siostrami w powoziku, nie chcia- 

ła chłopcu pozwolić wejść do powozu. 
Chłopca aresztowano. 

— Wielka fabryka Newcastle Forge 
and Bolt Co. w Newcastle, Pa/, spaliła 
się. 600 ludzi traci zatrudnienie. Szko- 
da zrządzona $100,000. 

— Grand jury w San Francisćo po- 

stawiła w stan oskarżenia burmistrza 

Schmltza za łapownictwo 1 ochrania- 
nie zbrodni. 

— Wczoraj w New Orleans powsze- 
chnie palono siarkę rozdawaną przez 
urząd zdrowia, celem niszczenia mo- 

skitów. Podobno spalono przeszło 100,- 
000 funtów siarki. 

— Matka króla włoskiego, Małgo- 
rzata, znajdowała się w niebezpiecze!- 
stwie życia, kiedy wspinając się w 

swym automobilu na górę małą św. 

Bernarda, niespodzianie natrafiła na 

barykadę ^ kamieni i samochód się o* 

balił. Na szczęście nikt z 5 osób znaj- 
dujących się w.samochodzie nie został 
uszkodzony. Zdaje się, że był to żar 

mach morderczy. 
o 

Kronika Miejscowa. 
Federacya Pracy. ^ 

Wczoraj o 2 godz. po południu 
zaczął wiceprezes 0'Neil przy- 
woływać 350 delegatów różnych 
unij do porządku, ażeby zagaić 
posiedzenie Federacyi Pracy i u- 

wiadomić zebranych o rezultacie 

zeszłotygodniowych wyborów. 
Charles Doli,'wybrany ponownie 
prezydent, nie stawił się na po- 
siedzena, mając słuszne ku temu 

powody, natomiast stawiło się 40 

tęgich policyantów, których za- 

daniem było trzymać w ryzie 
"zabijaków", gotowych krew roz- 

lewać w interesie przeciwników 
Dolla. 

Trwało 10 minut, zanim 0'Neil 

przy pomocy młotka uciszył de- 

legatów i był w stanie wezwać 
sekretarza do odczytania proto- 

j kółu. Czy takowy odczytano lub 

nie, trudno wiedzieć, gdyż stu 

delegatów krzyczało z wszyst- 
kich sił, że wybory z przed ty- 
godnia nie są ważne. Innyćh stu 

wrzeszczało równocześnie, że 

wybory są ważne, a nie mniej 
głośno odzywała się gromada in- 

nych, stawiających wniosek, aże- 

by odroczyć hałaśliwe posiedze- 
nie. Przewodniczący uznał za 

stosowne do życzenia tego za- 

stosować się, lecz nie zastosowali 
się do niego przeciwnicy Dolla. 
Sądzili, że po ich wyjściu ze sa- 

li, zjawi się Doli i przy pomocy 
swoich przyjaciół zagai na nowo 

posiedzenie. Sala wypróżniała się 
powoli, kiedy krzykacze doszli 
do przekonania, że Doli stchó- 

rzył. 
Reszta narad odbyła się w 

przyległych szynkach, gdzie ście- 

rały się żywo zdania przedstawi- 
cieli dwóch przeciwnych obo- 

zów, gdzie wszakże do żadnej bi- 

jatyki nie doszło. "Gorętsi" po- 
zostali na ulicy i tam argumen- 
towano raz po raz pięścią, lecz 

policyanci występowali w roli 

pośredników, a gdzie nie poma- 
gały słowa, tam pomagały palki. 
>Kilku delegatów Federacyi Pra- 

cy aresztowano, a kowal ''Patty" 
Lavelle, który rzucił się na poli- 
cyanta, został osadzony na głów- 
nej stacyi, gdzie stanie dzisiaj 
przed surowem obliczem sędzie- 
go policyjnego. 

Faktem jest niezaprzeczonym, 
że sprawa robotników nic nie zy- 
ska przez takie zajścia, jakich 
widownią w ostatnich czasach 

były hale zebrań związku woźni- 
ców Federacyi Pracy, 
m Z urzędu zdrowia. 

Raport komisyi zdrowia nie 
brzmi pomyślnie, gdyż wykazu- 
je, że w zeszłym tygodniu zmar- 

ło ogółem 577 osób, gdy tym- 
czasem w zaprzeszłym tygodniu 
było 539, a w odnośnym tygod- 
niu zeszłego roku tylko 437 wy- 

padków śmierci,. Śmierć zabiera 
dużo dzieci, gdyż takich, które 

I nie skończyły roku wieku, umar- 

ło 169, a dzieci pomiędzy dru- 

giem a piątym rokiem życia u- 

marło nadto 65. Największa ra- 

ta śmiertelności przypada na 

choroby kiszek, 145. Na chorobę 
nerek -umarło 35, na suchoty 46, 
na choroby serca 31 osób. Gwał- 

towną śmiercią umarło 58 osób, 
24 więcej, niż w tygodniu zaprze- 

szłym, a 31 więcej, niż w odno- 

śnym tygodniu zeszłego roku. 

Na rogu'ulic Laflin i 16 in- 

spektor zdrowia wylał na ulicę 30 

galonów mleka, które było zmie- 

I szane z wodą. 
Pożar. 

Włosi na Clark i 22giej ulicy 
I "obchodzili wczoraj Wniebowzię- 

cie Najświętszej Maryi Panny. 
Przy tej okazyi udekorowano do- 

my lampioTiamij zielenią i kolo- 

rami narodowymi. 
Wieczorem wybuchły dwa po- 

żary w tej okolicy wszczęte palą- 
cemi się chińskiemi latarniami. 
Ulice przepełnione były dziećmi, 

I jak zwykle między Włochami. 
I Straż pożarna jadąc do ognia 

przejechała i raniła dwie osoby; 
niebezpiecznie. 

Pożar wybuchł w salonie D. 

I Castenelli, 2044 Archer ave. Za- 

paliły się dekoracye. Straż praco- 
wała do późnej nocy nim zdoła- 

ła szybko szerzące się płomienie 
ugasić. Przytem raniła jeszcze 
trzy osoby. Williama Fish prze- 

jechał wóz z drabinami i zdruz- 

gotał mu rękę, którą trzeba bę- 
dzie amputować;' 

Kolizya tramwajowa. 
Kolizyę na kolejach ulicznych 

w Chicago rozpowszechniają się 
ze pzkodą dla obywateli i kompa- 
ni j tramwajowych. 

Wczoraj wieczorem tramwaj 
ulicy Halsted wjeżdżając na 

most (22nd str.) wykoleił się^i u- 

derzył całą siłą w tramwaj jadą- 
: cy miastu. Trzech zostało ra- 

nionych, powstała panika, 2 któ» 

rej kobiety i dzieci odniosły ma- 

łe rany. 
James Hickey, 170 Halsted ii., 

nogi zmiażdżone. Zawieziono go 
do szpitala i aby zachować nie- 

szczęśliwego przy życiu odjęto 
mu obie nogi. f 

Abe Ziegler, 129 W. I4thstr., 
noga złamana — zabrano go w 

patrolce do domu. \ 
Theodore Harding,< 131 Van 

Buren str., skaleczony lekko. Za- 

wieziony do domu. 

Z Evanston. 

Burmistrz Dunne z Chicago 
przekroczył ustawę miasta Evan- 

ston dotyczącą jazdy samocho- 
dów i dostał się w ręce tamtej- 
szego burmistrza, który kazał jnu 
zapłacić $10 i koszta. W ten spo- 
sób ustawy małego miasteczka 

są ważniejsze niż przyjaźń istnie- 

jąca między dwoma mayorantf. 
Mayor Dunne, jego sąsiad 

John Boylston i motorowy 
ward1 Stykes wyjechali sobie 

wczoraj samochodem. Zajęci iy- 
wą rozmową wszyscy trzej zapo- 
mnieli, że przekroczyli granicę 
miasta Chicago, i że już są w 

Evanston. Nie pomyśleli nawet 
o tem, że samochód pędzi prędzej 
niż powinien. Na ulicy Forest, 
blisko Greenwood, w Evanston, 
wstrzymał ich sierżant policyi 
Jamieson. 

— Co się stało?! — pyta bur- 
mistrz. 

—Panowiejedziecie za prędko I 
Proszę podać swoje nazwiska 1 
— rzekł sierżant. 

Do sierżanta przyszedł roz- 

kaz z biura szefa policyi. 
| — Przyprowadź wszystkich na 

stacyę policyjną. 
Na stacyi policyjnej mayor 

Dunne prosił natychmiast, aby 
jego sprawę traktowano tak sa- 

mo jak przestępstwo zwykłego 
obywatela. Mayor pożartował z 

(urzędnikami przedmieścia, nie 

chciał żadnych uwzględnień, za- 

płacił $10 koszta, i pojechał da- 

lej. 
John J. Sloan zrezygnował. 

John J. Sloan, superintendent 
domu poprawy Bridewell, nade- 

słał burmistrzowi swoją rezyg- 

nacyę. Od pierwszego wrześlriia 

I występuje w nowe obowiązki ja- 
ko dyrektor kompanii granitowej. 

Pan Sloan sprawował obowią- 
zki superintendenta chwalebnie 
przez pięć lat. 

Mayor nie chce przyjąć jegc? 
rezygnacyi, bo nie jest wcale u- 

zasadnioną. Dochody jego są 

dość wielkie i burmistrz, natural- 
nie za porozumieniem się z radą 
miejską, chce mu pensyę pod- 
wyższyć, aby go skłonić do dal- 

szego urzędowania w Bridewell. 
t / 

o—— 

Niebaczny redaktor. 

W1 niemiłem położeniu znalazł 
się niedawno redaktor pisma, wy- 

chodzącego w Helsingborgu. 
Grono robotników szwedzkich u- 

rządziło demonstracyę na rzecz 

Norwegii i ruchu separatystycz- 
nego. Chcąc tym robotnikom dać 
nauczkę, redaktor ogłosił w pi- 
śmie swojem artykuł wstępny, 
który kończył się następująceml 
słowami: "Niechajże jadą do 

Norwegii, skoro kraj ten tak mi- 

łują! Nikt ich tutaj zatrzymać i 
żałować nie będzie. Zapłacimy im 

nawet podróż do granicy norwe- 

skiej". Następnego dnia przyszło 
do redakcyi pięciu robotników, z 

prośbą o przyrzeczone pieniądze 
na podróż: Z trudnością wytłó- 
maczył im. że przyrzeczenia jego 
ifa seryo brać nie należy, że to 

tylko zwrot stylowy. Podczas tej 
rozmowy poczekalnia, sala redak- 

cyjna, biura, przedsionek, koryta- 
rze i schody zapełniły się robotni- 
kami, którzy przyszli po pienią- 
dze na bilet do Norwegii; ponie- 
waż napływu nie można było się 
pozbyć, przeto redaktorowi nie 

pozostawało nic innego, jak 
wszystkim opłacić podróż do 

Norwegii, lub rozpędzić ich przy 

pomocy policyi. Wybrał to osta- 

tnie, ale za to stracił popularność 
na awftse, 
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