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Niepewność trwa jeszcze. 
Może jeszcze i dzisiaj nie rozstrzygnie się kwe" 

stya pokojn lub wojny. 
RZEŹ ŻYDÓW W BIAŁYMSTOKU. 

PREZYDENT ROOSEVELT ODBYWA PRZEJAŻDŻKĘ 
PODMORSKĄ. 

NOWI ŚRODEK LECZENIA SUCHOT. 

TELEGRAMY. 
Portsmouth, N. H., 26 sierpnia. 

— Związek Prasy otrzymał upo- 
ważnienie donieść, że odpowiedź 
cara Mikołaja na ostatnie przed- 
stawienia prezydenta Roosevelta 
była częściowo pomyślną. 

Dziś rano o godz. 1130 nadesz- 
ła do asystenta sekretarza stanu 

Pierce'a długa depesza szyfrowa- 
na z Oyster Bay. 

Petersburg, 26 sierpnia. — Z 

wyrażenia się pewnego członka 
dworu carskiego wnosi reprezen- 
tant związku prasy. że wczoraj 
wysłano do pełnomocnika Witte- 

go depeszę, którą uważają w Pe- 

terhofie za zwiastunkę pokoju. 
Korespondent "Słowa" z Ports- 

mouth, który donosi o nadejściu 
depeszy oczekiwanej z upragnie- 
niem, zapewnia, iż Witte wyraził 
się, że próba jego wpłynięcia na 

Petersburg była pomyślniejszą, 
aniżeli oczekiwał. Korespondent 
dodaje, że są oznaki, iż doprowra- i 
dzono do jakiegoś porozumienia, 
a zupełne powodzenie teraz zale- 

ży tylko od wysokości sumy. ja- 
ką Rosya ma zapłacić. 

Portsmouth, N. H., 26 sierpnia. 
— Właściwie nie ma nic pewne- 
go, coby świadczyło, ze sytuacya 
zmieniła się od wczoraj, a pesy- 
miści twierdzą, że położenie się 
pogorszyło, podczas gdy inni za- 

pewniają, że zawarcie pokoju jest 
zapewnione. Mnóstwo depesz 
wymieniono pomiędzy Portś-, 
mouth, Oyster Bay, a Petersbur- 
giem: ci nieliczni, którzy znają 
ich treść dokładnie, zachowują 
ścisłe milczenie, a inni robią róż- 

ne wnioski stosownie do swoich 
z góry powziętych uprzedzeń. U- 

trzymują niektórzy, że o tyle 
przynaj mniej lepszy obrót przy- 
brała sprawa pokoju, iż prawdo- 
podobnie dzisiaj jeszcze nie na- 

stąpi ostateczne rozstrzygnięcie, 
ale potrzebne jest jeszcze poro- 
zumienie się z cesarzem japoń- 
skim: że przeto raz jeszcze na- 

stąpi odroczenie, — może do po- 

niedziałku, — by prezydent Roo- 

sevelt mógł porozumieć się z rzą- 

dem japońskim, tak jak już po- 
rozumiał się z rządem rosyjskim. 
Swoją drogą różne depesze do- 

noszą o nowych ogromnych i 

spiesznych przygotowaniach obu 

rządów do dalszego prowadzenia 
wojny, jakoteż np. o tem, że w 

Rosyi 400,000 wojska jest goto- 
wego do wysłania na teatr woj- 
ny i że tak wojska rosyjskie jak i 
japońskie nalegają na swe rzą- 

dy, by dalszych ustępstw nie ro- 

biono. 
Dodać należy, że ogólna opinia 

uważa za rzecz prawie niedorze*- 

czną lub nawet potworną, ażeby 
w obec porozumienia się co do 

najrozmaitszych innych punktów, 
kwestya dalszego prowadzenia 
wojny lub zawarcia pokoju zale- 

żała tylko od pieniężnej kwestyi, 
gdyż na każdy sposób dalsze pro- 
wadzenie wojny więcej pochłonie 
pieniędzy, aniżeli wynosi suma, 

o której zapłacenie chodzi. 
Libawa» 26 sierpnia. —Sąd wo- 

jenny nad 137 buntownikami o- 

krętu "Kniaź Potemkin" wydał 
już wyrok. Ośmiu oskarżonych 
skazano na śmierć przez roz- 

strzelanie, ale polecono, ażeby za- 

mieniono tę karę na. dożywotnie 
więzienie. Dziewiętnastu innych 

j skazano na więzienne kary przy 
ciężkiej pracy o rozmaitych ter- 

minach. 
Odesa, 26 sierpnia. — Wywóz 

zboża z portów Czarnego Morza 

stał się niemożliwym wskutek 
braku kolejowych komunikacyj, 
gdyż rząd zarezerwował wszelkie 

pociągi na cele wojskowe, a mia- 
nowicie albo na wysyłkę wojska 
do Mandfżuryi w czasie, gdyby 
dalszą miano prowadzić wojnę, 
albo na sprowadzenie 'wojska z 

Mandżuryi, gdyby przyszło do 
zawarcia pokoju. Tysiące wago- 
nów zboża zgromadziły się 
wzdłuż 'kolei południowych, a 

wszystkie magazyny są przepeł- 
nione zbożem oczekującem okrę- 
towego transportu. Exporterzy 
poniosą ogromne straty, gdyż nie 

są w stanie dotrzymać kontrak- 
tów. , 

Warszawa, 26 sierpnia. — w 

Białymstoku przyszło znowu do 

rzezi żydów. Za granicą nie wie- 

le wiedzą o tej rzezi, gdyż cenzu- 

ra nie przepuszcza telegramów 
odnoszących się do tego, a urzę- 

dowe raporta, jak zwykle, są o- 

strożne. Wedle urzędowych ra- 

portów jednakowoż jakaś groma- 
da żydów rzuciła bombę między 
żołnierzy, których kilka zostało 

zabitych, a wtedy żołnierze za- 

częli strzelać i przy tem zamie- 

szaniu" 40 żydów zostało zabi- 

tych, a 180 ranionych. Naoczni 

świadkowie jednakowoż donoszą 
o zajściach o wiele krwawszych. 

Londyn, 26 sierpnia. — Są 
wszelkie oznaki, że anglojapoń- 
ski sojusz został podpisany. W 

departamencie spraw zagranicz- 
nych nie chcą nic o tem mówió 

ale związek prasy dowiedział się, 
że układ podpisano przed kilku 

dniami. Nowy ten układ w nie- 

których szczegółach o wiele ob- 

szerniejszy obejmuje zakres, ani- 

żeli dawniejszy; pod innymi 
względami zaś zawiera pewne 0- 

graniczenia, I tak np. w dawniej- 
szym układzie znajdował się ar- 

tykuł, wedle którego Japonia zo- 

bowiązywała się dopomódz Wiel- 

kiej Brytanii w wypadku, gdyby 
kilka mocarstw przeciw niej wy- 

stąpiło, podczas gdy w nowym 
ta pomoc Japonii jest przewi- 
dzianą tylko we wojnach kolonial- 
nych Anglii na dalekim Wscho- 
dzie. 

Wiedeń, 26 sierpnia. — Na ra- 

dzie dworskiej, która odbyła się 
w Ischlu pod prezydencyą cesa- 

rza Franciszka Józefa, uchwalo- 

no, jak teraz na jaw wychozi, a- 

żeby wytrwać w stawieniu czoła 

koalicyi węgierskiej i w razie po- 
trzeby rozwiązać radę państwa. 
Gabinet Fejervary pozostać ma 

na urzędzie, jeżeli węgierska o- 

poz^ya nie wyrzeknie się zna- 

nych żądań wojskowych, któ- 

rych monarcha, jak to kilkakrot- 

nie stanowczo oświadczył, wypeł- 
nić nie jest w stanie, gdyż jed- 
ność w wojsku niezbędnie jest 
potrzebną. Zdaje' się rzeczą nie- 

możliwą, by premier obecny mógł 
porozumieć się ze stronnictwami 

opozycyjnemi. 
Oyster Bay, N. J., 26 sierpnia. 
Prezyden Roosevelt wczoraj 

w .podmorskiej łodzi torpedowej 
Plunger odbył podróż podmor- 
ską.. Łódź zanurzała się kilkakro- 

tnie; raz była pod wodą przez 

przeciąg 50 minut i w tym cza- | 
sie różne robiła ewolucye. Wier j 

> 

czorem prezydent wyrażał się z 

wielkiem zadowoleniem o zale- 
tach tego statku podmorskiego. 
— Zdecydował się na tę podróż 
Roosevel't po naradzie z por. Nel- 
sonem. Komendant statku zape- 
wnił go, że podróż taka podmor- 
ska bynajmniej nie jest niebezpie- 
czną od przejażdżki pośpiesznym 
pociągiem podziemnym i objaśnił 
mu dokładnie cały mechanizm. 

Przejażdżka prezydenta odbyła 
się między goz. 3 a 6 popołudniu 
w "Long Island Sound" u wej- 
ścia do Oyster Bay. 

Lewiston, Mont., 26 sierpnia. 
— Samuel Studziński, handlarz 
futer i właściciel zakładu zastaw- 

niczego, został znaleziony wczo- 

raj w swoim składzie zamordo- 

wany. Zdaje się wprawdzie, że 

morderstwo popełniono w celu 

rabunku, ale jakaśl tajemnica je- 
szcze jest z niem połączona. Na 

piersiach swej ofiary morderca 

przyczepił kartkę, na której 
krwią było napisane: "K. C. nu- 

mer 17", a podobną kartkę znale- 
ziono przed małym piecem w 

tymże lokalu. Studziński miał lat 

67. 
Waszyngton, 26 sierpnia. — 

Tutejsze poselstwo z rzeczypo- 
spolitej Costa Rica otrzymało u- 

rzędowe zawiadomienie, że w 

czasie ostatnich wyborów prezy- 

dencyalnych żaden, z kandyda- 
tów nie otrzymał potrzebnej wię- 
kszości głosów. Jeżeli kandydaci, 
którzy wszyscy należą do partyi 
liberalno postępowej, nie będą 
mogli porozumieć się między so- 

bą. to kongres rozstrzygnie spra- 

wę. 

Boston, Mass., 26 sierpnia. — 

Wskutek rozstrzygnięcia sę- 

dziego George'a T. Wentwortha, 
którego obrano sędzią polubow- 
nym pomiędzy cieślami a ich pra- 
codawcami w kwestyi podniesie- 
nia płac, otrzyma 6000 cieśli pod- 
wyższenie płac z 37lA centów na 

41 centów za godzinę, podwójną 
zapłatę za pracę pozą godzinami 
urzędowemi i ośmiogodzinny s\ 

stem pracy. 
New York. 26 sierpnia. — Na- 

śladowcą Hocha jest niejaki dr. 

Georg A. Witzhoff, podobno ze 

Szwajcaryi pochodzący, który 
żenił się, jak słychać, około 50 ra- 

zy. Jedną z ostatnich żon jego 
była córka byłego burmistrza z 

New Yorku, którą opuśicił wkró- 
tce po ślubie. Miar pewien sy- 
stem postępowania i na żenieniu 

się zarabiał zawsze pewne sumy 

pieniężne od $100 do $10000. Je- 
go "żony" w najrozmaitszych 
znajdują się miastach, ale wiele 
z nich nie chce wystąpić w są- 
dzie przeciw niemu, gdyż nie 

chcą przyznać się 'do tego. We- 
dle doniesień z Chicago, St. 

Lou'is, Filadelfii, Kansas City 
Cleveland i Buffalo, Witzhoff w 

miastach' tych żenił się, występu- 
jąc pod rozmaitemi nazwiskami, 
a zawsze mu chodziło o zyskanie 
pieniędzy. Tymczasem z oska- 

rżeniem wystąpiły .cztery kobie- 

ty z Brooklynu- New Yorku, Bo- 
stonu i Newarku. 

New York, 26 sierpnia. — Cyr- 
kularz rozesłany przez "New 
York Post Graduate Hospital" 
wywołał pewną sensacyę pomię- 
dzy lekarzami. 0,pisu:e on nową 

metodę leczenia suchot, za pomo- 
cą soku z ziemniaków, buraków, 
cebuli, szpinaku, kapusty i in- 

nych jarzyn, który pacyentom po- 
daje się w dwóch dozach dzien- 
nie i który przedziwnie pomyśl- 
ne podobno wywołuje skutki. We- 
dle twierdzenia zarządu szpital- 
nego, II suchotników najzupeł- 
niej uleczono t$ metodą, a 50 le- 

czy się obecnie. Sok ten, wraz z 

pewną dyetą mleczną, podobno 
przyczynia się do odnawiania 1 

wytwarzania krwi zdrowej u pa- 
cy en tów. 

Allentown, Pa., 26 sierpnia. — 

Państwo. Alienowie C. Deppowie 
z Hickory Run od wczoraj są 
rodzicami 23 dzieci, gdyż znowu 

bliźnięta powiększyły ich rodzi- 

nę. Są oni pobrani od lat 18 i za- 

pewne w całych Stanach Zjedno- 
czonych najliczniejszem obdarze- 
ni zostali potomstwem w tak kró- 
tkim przeciągu czasu.' 

—o 

Różne notatki telegraficzne. 
■ II 

— Rosyjski minister spraw zewnę- 

trznych, Lamsdorff, urzędowo zaprze- 

czył pogłosce, jakoby w obec reportera 
oświadczył, że Rosya stanowczo nie 

zapłaci ani kopiejki Japończykom. 
— Japoński reprezentant baron Ka- 

neko, zapytywany o widoki pokojowe, 
wyraził się .wczoraj, że są. one, jak po- 

goda (wczoraj było bardzo ponuro w 

Oyster Bay), ale że pogoda ta w je- 
dnym dniu zmienić się może. 

—W Simli, we Wschodnich Indyach, 
toczy się jeszcze walka na pióra po- 

między Lordem Curzonem, wicekrólem 
który zrezygnował, a lordem Kitche- 

nerem, naczelnym dowódzcą, wojsk in- 

dyjskich. 
— Cesarz Korei obchodził wczoraj 

swe urodziny okazałem przyjęciem 
ciała dyplomatycznego i zagranicz- 
nych kupcó.w. 

— W Londynie panna Goulter, cór- 
ka amerykańskiego milionera, poka- 
leczyła się groźnie wskutek wypadku 
ze samochodem. 

— Władze wojskowe i marynarskie 
francuskie otrzymały rozkaz przygo- 

towania się do mobilizacyi wojsk ko- 

lonialnych na wypadek wyprawy do 
Marokko. 

— Milioner amerykański Spreckels 
zakupił wspaniałą, bibliotekę zmarłego 
germanisty prof. dra Karla Weinholda 
w Berlinie i podaruje ją. stanowemu 

unwiersytetowi kalifornijskiemu. 
— Na cesarskich manewrach nie- 

mieckich będą, obecnymi także czterej 
wyżsi oficerowie chińscy, których rz$d 
niemiecki zaprosił. 

— Były wirtemberski porucznik uła- 

nów, baron Robert von Pogenhart, a 

syn znanej z rozrzutności księżny 
Ysenburg Buedingen, zostać za oszu- 

stwo skazany na 14 miesięcy więzie- 
nia. 

— W sądzie spadkowym w Wa- 
szyngtonie zatwierdzono testament 
zmarłego sekretarza stanu Jońna 
Haya. Spuścizna jego ma wartość 
$250,000. 

— Zmarła niedawno wdowa milio- 
nera Julia E. Hickley w Muskegon, 
Mich, zapisała $700,000 na cele dobro- 
czynne. 

— Liczba nowych wypadków śmier- 
ci i zachorowania na żółtą, febrę w 

New Orleans zwiększyła się, podobno 
wskutek upałów. Do dnia wczorajsze- 
go zachorowało 1,005, a umarło 232 o- 

sób. 
— Konwencjra "American Bar Asso- 

ciation", zakończyła się właśnie w 

Narragansett Pier, R. I., uchwaliła 
złożyć uznanie prezydentowi Roose- 
yeltowi za doprowadzenie do ultłaaów 
pokojowych między Rosyą a Japonią. 

— Wedle orzeczenia rzecznika gene- 
ralnego w Madison, Wis., szeregowcy 
milicyi mogą otrzymywać bezpłatne 
bilety kolejowe, ale oficerom to nie 
przystoi. 

O 

Kroniką Miejscowa. 
Strajk drukarzy bliski. 

38 drukarń spodziewa się za- 

strajkować w przyszłym tygod- 
niu. Niektóre drukarnie ogłasza- 
ły w gazetach za ludźmi niena- 

leżącymi do unii i dużo się zje- 
chało z różnych miast. Jeżeli 
strajk przyjdzie do skutku, to 600 

drukarzy porzuci pracę — może- 

bną nawet jest rzeczą, że wszy- 
scy wyjdą. 

Drukarze żądają podwyższenia 
płacy i oś'm godzin pracy. 

Rekolekcye księży. 
Z rozporządzenia Arcybiskupa ! 

Quigley'a 400 rzymsko katolic- 1 

kich księży z archidyecezyi chi- 

cagoskiej uda się w poniedziałek' 
28 sierpnia, na rekolekcyę do u- 

niwersytetu Notre Dame, blisko 
South Bend, Ind. 

Przewielebny ks. Francis Nu- 

gent z St. Louis, Mo., będzie kie- 
rownikiem rekolekcyi. W piątek 
JE. ks. Arcybiskup Quigley od- 

prawi uroczystą* pontyfikalną 
mszą świętą i księża wrócą do 

domu. 

Więcej dochodu. 

Biuro kompensacyjne przestało 
zmuszać firmy do płacenia poda- 
tku od gruntu podchodnikowego 
w śródmieściu. Firmy zaraz po 
zmierzeniu miejsca przez nie u- 

żywanego nadsyłają czeki 4° biu- 

ra Pattersona. Miasto w ten spo- 
sób dostałp już $12,166.96. Suma 
ta podwoi się, bo ona przedsta- 
wia podatek za pierwsze 6 miesię- 
cy tego roku, a zresztą nie wszy- 
stkie firmy zapłaciły ten poda- 
tek. Niech miasto dobrze śledzi 
mierników, bo oni z pewnością 
narażeni są na łapownictwo. 

Nagrody kontestu. 

Nagrody za najlepsze plany no- 

wego gmachu powiatowego roz- 

dano wczoraj kompaniom, które 
najlepsze plany i specyfikacye 
nadesłały. 

Pierwszą nagrodę. $5000, do- 
stali architekci Barnctt, Haynes 
and Barnett z St. Louis, Mo. 

Drugą nagrodę $2,500 dostali 
Holabird and Roche z Chicago. 

Trzecią nagrodę $1,000 otrzy- 
mali Shepley, Ratan and Coo- 

lrdge z Bostonu. 

Honorową wzmiankę — Huehl 
and Schmid z Chicago. 

Trzy kompanie, włączając tak- 
że tę która dostała honorową 
wzmiankę dostaną według ugo- 

dy po $1,000, a ośm innych otrzy- 
ma wielkie zero. 

City of T.raverse. 

Długie przygotowania policyi 
do aresztowania '(pływa:ącej szu- 

lerni" spełzły wczoraj na niczem. 

Szulerzy znów zakpili z policyi. 
Piętnastu detektywów i pluton 
policyi ukrył się w zaroślach bli- 
sko doku szulerczego parowca i 

czekali na jego nadejście, lecz 

nie przyszedł. Parowiec wrócił 

: dopiero wieczorem, lecz wylądo- 
j wał w dokach "Illinois Sleel 
[ Company." Szulerzy natychmiast 
i rozbiegli się po mieście, a policya 
j mogła gonić chyba tylko za wia- 

! trem. Tak zawsze jest— w tę 
sprawę powinny się wmieszać 
władze związkowe. Na co dare- 

mnie gonić tych, o których po- 
chwyceniu nie może być mowy? 

.Prasa morderców. .. 

Jest typ pism, który zyskał so- 

bie powszechną nazwę "krawy". 
tylko dla treści zgubę czytają* 
cym przynoszącej. Prasę tę mo- 

żna inaczej przezwać i nawet słu- 
sznie: biblioteką morderców. Bi- 
blioteka ta powstała i rozkorze- 
niła się szeroko jedynie przez 
swe przesadne popisy zbrodni. 

Niezadowoleni raportami dane- 

mi publiczności takich spraw wy- 

•dawcy "dime novels" postanowili 
pokazać szatańską swoją zręcz- 
ność w opisach, innowacyach, do- 
daniach i powtarzaniu kilkorazo- 

wem faktów nadzwyczaj szczu- 

płych, aby tem zaciekawić, wzbu- 
dzić. zdenerwować umysły pu- 
bliczności do czasu kiedy znów 

jakaś okropna zbrodnia popełnio- 
ną zostanie. 

Czcionka nie wystarcza im; 
postarali się o rysowników o sza- 

tańskiej fantazyi twórczej, naby- 
li najkrwawszych farb, aby 
tem więcej podniecać słabą na- 

turę człowieka obrazami scen naj- 
okropniejszych, fikcyjnymi por- 
tretami zbrodniarzy. 

Te fikcyjne sceny, rysowane 
przez "artystów" biblioteki mor- 

derców" podniecają najniższe u- 

czucia w człowieku, uczą go zbro- 
dni. zatwardzają w nim serce, o- 

ziębiają litość, wzbudzają zami- 
łowanie do zbrodni, do tego co 

jest okropne, krwawe, psują na- 

szą młodzież, robią z niej zbrod- 

niarzy. 
Młodzież czyta te okropne fan- 

tazye, "dime novels," policya nie 

czyni odpowiedzialnemi za zbro- 
dnie tych wydawców "Biblioteki 
morderców"* rodzice pozwalają 
synom czytać te plugawe książ- 
ki, nic na to nie mówią. 

Wielka jest odpowiedzialność 
rodziców, którzy na takie rzeczy 
pozwalają, — Niech dzieci czyta- 
ją, bo przez to się uczą. ale niech 

czytają książki uczciwe. 

Lekarstwo roślinne. 

Nowy wyna^zek doktora Rus- 

sell'a z New Yorku skonfundo- 
wał ljekarzy chicago9kićh nie- 

zmiernie. Wczoraj nadeszły ob- 
szerne telegramy z New Yorku 

I szczegółowo opiewające wynala- 
zek. Dr. Russell wynalazł sposób 
Uczenia suchot, w 5ciu miesią- 
cach wyuczył 11 osób — a prze- 
cież wiemy, że straszna ta cho- 
roba dotychczas uważaną była 
poniekąd za nieuleczalną. Lekar- 
stwo składa się z soków kilku- 

dziesięciu roślin warzywnych 
jak: ziemniak, cebula, burak, 
brukiew, marchew, kapusta etc. 
etc. etc. 

Wczoraj wieczorem zebrali się 
wybitni lekarze naszego miasta, 
aby wydać swój sąd o sprawie. 
Wyrażano się o RusseUa bardzo 

pochlebnie. Zresztą Russell zna- 

ny jest ze swych cennych wyna- 
lazków. 

Wynaleźć skuteczną kuracyę 
na suchoty to znaczy być z obe- 
cnie żyjących ludzi największym* 

Niewinny. 
Jeff Murphy, neger, został u- 

znany przez sędziego Kerstena 
niewinnym morderstwa. 

Murphy był nieunijnym wo- 

źnicą w ostatniem bezrobociu. 
Oskarżono go o udział i morder- 
stwo Charlesa A. Bearda w bój- 
ce na ulicy Wabash. Murphy, 
według oskarżenia, uderzył cegłą 
w głowę Bearda i zabił go. Oska- 
rżony twierdził że nie było go 
wówczas w Chicago, a dużo ne- 

grów, którzy udział w bójce bra- 
*i potwierdziło zeznanie oskarżo- 
nego. 

Rozwoziciele piwa tryumfują. 
Rozwoziciele piwa w Evan- 

ston tryumfują nad tamtejszą' 
policyą. Wczoraj odbyły się dwa 

procesy wytoczone rozwozicie- 
lom przez policyę. Policya are- 

sztowała Ahrensa i Daleiden za 

dowożenie piwa miastu wstrze- 

mięźliwości. Proces nie miał ża- 

dnej podstawy i sędzia chcąc nie 

chcąc musiał obu rozwicieH u- 

wolnić. Poprzednio rozwożono 

piwo ukradkiem, przynajmniej 
w nakrytych wozach, teraz bro- 

wary dowozić je będą wagonami. 
Niemcy się tam osiedlą. 

Piotr Pietruszewski. 
Wczoraj po południu wsko- 

czył do rzeki z mostu na Cly- 
bourn place i utonął niejakiś 
Piotr Pietruszewski, mieszkają- 
cy podobno pn. 942 N. Paulina 
str. 

Przechodnie widzieli jak rzu- 

cił się do wody, chcieli go z wo- 

dy ratować lecz było zapóźno. 
Przyjaciele samobójcy nie wie- 
dzą co go doprowadziło do samo- 

bójstwa. 
o 

Córka królobójcy. 
W Belgradzie zaszedł wypa- 

dek, który wstrząsnął całem mia- 

stem. Panna Awakumowiczów- 
na, córka prezydenta gabinetu 
królobójców, wyskoczyła z dru- 

giego piętra na bruk uliczny i 
zabiła się na miejscu. Otworzyw- 
szy okno stanęła w niem i głośno 
zaczęła krzyczeć do ludzi idą- 
cych ulicą: "Przysięgam, najja- 
śniejszy królu, że nie jestem wca- 

le winna, i że wcale nie mordo- 

wałam ani ciebie, królu, ani kró- 

lowej Dragi." Trzeba zaś wie- 

dzieć, że Awakumowicz był pre- 
zydentem gabinetu, który się ut- 

worzył z królobójców rano dnia 
ii czerwca 1903 roku, po owej 
strasznej nocy morderstw w pa- 
łacu królewskim. 

Owóż jedyna córka Awakumo- 
wicza, dziewczyna bardzo nerwo- 

wa, tak wzięła sobie do serca wy- 
padki owej strasznej nocy, że 

wyobraziła sobie, iż ją Bóg uka- 
rze za zamordowanie króla i kró- 

lowej. Awakumowicz ogłasza w 

dziennikach list otwarty, w któ- 

rym oświadcza pod słowem ho- 

noru, że to nie prawda, iżby on 

wydał rozkaz wyrzucenia zwłok 
króla i królowej przez okna pa- 

łacu na ulicę i że przeto twier- 
dzenie, iż córka jego leciała z o- 

kna tak, jak z rozkazu jego le- 

ciały ciała króla i królowej, jest 
fałszywe, bo on takiego rozkazu 
nic wydawał , 


