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BRON DO NOGI!; 
Proklamacja komisarzy zwiastuje pokój. 

Car głosi wdzięczność Rosyi dla Sta= 
nów Zjednoczonych. l 

W Rosyi głucha rezygnacya — w Japonii rozczarowanie. 

Anarchiści godz§ na życie cesarza Franciszka Józefa. 

TELEGRAMY. 
Portsmouth, i wrześtoia. — Ja- 

ponia i Rosya zgodziły się for- 

malnie na zawieszenie broni. O 

11 godzinie w nocy odwiedził 

Takahira barona Rosen i oświad- 

czył mu, że Komura otrzymał od 
mikada zlecenie porozumienia 
się z Wittem w celu uchwalenia, 

zaprzestania wojny. Dziś odbę- 
dzie się sesya i zostanie ogłoszo- 
na orokUnncya, do której za- 

stosują się generałowie na polu 
walki. 

Witte otrzymał telegram od 

Lamsdorfa, który z rozkazu ca- 

ra kazał zarządzić zaprzestanie 
wojny. 
Portsmouth, i września. — 

Wczoraj redagowano pilnie wa- 
runki pokoju, a panowie Komura' 
i Witte ustalą dzisiaj termin pod- 
pisania „traktatu Portsmouth- 

skiego". Traktat zawierać będzie 
15 artykułów i przemowę. Mar- 

tens i Dennison ustanowili już 
wspS1n:e brzmienie iociu pierw- 
szych artykułów. Witte zamierza 
12 września wsiąść na okręt i od- 
jechać do Europy. 
Portsmouth, 1 września. — Je- 

den z komisarzy, zapytany czy 
Komura i Takahira otrzymali od 
mikada podziękowanie za dopro- 
wadzenie układów do skutku, od- 
powieział: Togo otrzymał dopie- 
ro wówczas podziękowanie, gdy 
okręty rosyjskie pod Tsiszimą le- 

żały na dnie morza. 

Prasa rosyjska przyjęła wiado- 
mość o zawarciu pokoju z rezy- 

gnacyą. „Syn Otieczestwa" t*ło- 

maczy, że po haniebnej wojnie 
nie można było myśleć o zaszczy- 
tnym pokoju. Prasa japońska 
dziwi się, że zwycięska Japonia 
okazała się uległą, a pobita Rosya 
bezczelną. , 

Car Mikołstj nadesłał Roosevel- 
towi taką depeszę: Prezydencie 
Rooseveit! Przyjmij moje powin- 
szowanie i wyrazy podzięki za 

swe usiłowania, które doprowa- 
dziły układy pokojowe do pożą- 
danego końca. Za Pańskie trudy 
Rosya winna Panu wdzięczność. 
O takiej wdzięczności rozpisu- 

je się szerokie moskiewskie 

,,Ruskie Słowo". Gazety rządowe 
przypisują zasługę dojścia do 

skutku carowi, a nie Wittemu. 

Warszawa, i września. — 

Wszystkie gazety witają radoś- 
nie wiadomość o zawarciu poko- 
ju. Świat handlowy i przemysło- 
wy niema powodu do smutku. 

Na giełdzie panowało wielkie 

ożywienie. Jest nadzieja, że rząd 
zajmie się teraz sprawą reform i 

nada im kierunek liberalny. Lwa 

Tołstoja nic nie obchodzą warun- 
ki pokoju, obchodzi go jedynie 

fakt, że ustaje barbarzyńska woj- 
na, która 

— niestety — nie bę- 
dzie wojną ostatnią. Generał gu- 
bernator Maksymowicz wyjechał 
wczoraj ł Warszawy pod nie- 

zwykle silną eskortą. 
Berlin, i września. — Na Po- 

wiśilu stwierdzono 34 wypadków 
cholery w 12 różnych miejscach. 
Obawiają się takiej epidemii, ja- 
ka była w latach 1892 i 1893. U- 
waarło wówczas 800,000 osób. 

Wielką sensacyę wywołało poka- 
zanie się cholery w Hamburgu. 
Umarł tam emigrant z Polski, o 

którym przypuszczano na razie, 
że cierpi na zapatenie płuc. Rząd 

J 

czyni co może, azgby szerzeniu 

sig zarazy zaradź. Dwóch męż- ] 

I czyzn zachorowafo w miejscu 
przy ujściu Noteci do Warty. 
Wiedeń, i września. — Policya 

czuwa nad bezpieczeństwem ce- 

sarza Franciszka Józefa, który; 
bawi w Tyrolu na manewrach, 
gdzie anarchiści pragną go zgła- 
dzić ze świata. Aresztowano 

dwóch podejrzanych mężczyzn. 

Jeden z nich nazywa się Jeri i 

miał przy sobie dwa nabite re- 

wolwery, oraz blaszaną puszkę z 

dynamitem. 
Londyn, i września. — Japoń- 

ski finansowy komisarz Takaha- 

shi zapewnia, że Japonia prowa- 
dząc wojnę, oszczędziła pieniądze 
i posiada obecnie w różnych ban- 
kach 175 milionów dolarów, mo- 

gła przeto bardzo dobrze obyć się 
bez odszkodowania pieniężnego. 
New York, 1 wrześinia. — Ży- 

dzi odwiedzili Wittego w intere- 
sie swych współwyznawców w 

Rosyi, doręczyli mu memoryał, w 

którym powiadają, że jeżeli Ro- 

sya krzywdzi żydów i zmusza ich 

do emigrowania, sprawa ta prze- 
staje być jej sprawą wewnętrz- 

ną. Rząd kraju, do którego ży- 

| dostwo tłumnie napływa, ma pra- 
wo radzić Rosyi, ażeby żydów 
nie krzywdziła, a tem samem za- 

trzymywała ich u# siebie. Żydzi 

czują się w Stanach Zjednoczo- 
nych szczęśliwymi, ponieważ cie- 

szą się tutaj równouprawnieniem. 
Dlaczego nie mają w Rosyi uży- 
wać pełnych praw obywatels- 
kich? Żydzi przestaną w Rosyi 
szerzyć anarchię, jeżeli rząd ni- 

mi zaopiekuje się. Będą równie 

dobrymi patryotami rosyjskimi, 
jak dobrymi patryotami amery- 
kańskimi są w Ameryce, niemie- 
ckimi w Niemczech lub francus- 

kiemi we Francyi. 
New York, 1 września. — Pani 

Hyde, wdowa po Henryku B. 

Hyde, założycielu „Eąuitable", 
pobierała dotychczas $25000 ro- 

cznej pensyi. Pani Jamesowa W. 

Alexander miałaj zapewnionych, 
na wypadek śmierci męża $18,000 
dożywotnej pensyi. Na regular- 
nem posiedzeniu obecnych dyrek- 
torów zniesiono odnośną uchwałę 

dawnych dyrektorów i wypłatę 
pensyi pani Hyde wstrzymano. 
Waszyngton, 1 września. — 

Pzii zbieia się komisya, złożona 

ł ofterów annii i sławnych inży- 
nierów tak amerykańskich jak za- 

zagranicznych, której przedłożo- 
ne zostaną wszystkie dane, po- 

trzebne do rozstrzygnięcia kwe- 

styi, czy kanał panamski ma 

mieć szluzy, lub ma posiadać 
stałą, jednolitą powierzchnię. O- 

pinia znawców zostanie zakomu- 
nikowana stałej komisyi kanało- 

wej, na której zalecenie prezy- 

dent wyda odpowiedni rozkaz. 

Koszta kanału bez szluz są dwa 

razy tak wielkie, jak koszta ka- 

nału ze szluzami. 

Portsmouth, 1 września. — Da» 

ły się tutaj odczuć trzy silne trzę- 
sienia ziemi, jakich nikt nie pa- 

mięta. Budynki chwiały się, obra- 

zy poruszały się na ścianach, a 

wystraszeni ludzie wybiegali na 

ulicę. Trzęsieniu tworz3'ł dziwny 

szmer, podobny do łoskotu spo- 
wodowanego eksplozyą na daleką 
odległość. 
San Bernardino, Kai. — W gó- 

rach ztąd odległych o 10 mil sza- 

leje od poniedziałku pożar lasu, 

szerzący się w dwóch kierunkach. 

Ogromne przestrzenie ziemi, sta- 

nowią dziś pustynię. O kontroli 

iiad pożarem nie może być mo- 

wy.. 

Różne notatki telegraficzne. 
— Podpisanie traktatu pokoju w 

Portsmouth ma się odbyć z wielką, u- 

roczystością. Wszyscy komisarze [wy- 

stąpią, w galowych uniformach. 
— Sułtan marokański uwolnił Ał- 

gerczyka Bouzain, zapowiedział wsza- 

kże, że na dalsze ustępstwa Francy! 
nie zgadza się. 
— Oszukani przez właściciela cyr- 

ku sztukmistrze amerykańscy znajdu- 

ją się we Francyi bez środków utrzy- 
mania 1 pieniędzy na powrót do oj- 

czyzny. Właścicielem cyrku był Mc 

Caddons. 
— Dziś odbywa się właściwa kon- 

ferencya Szwedów i Norwegczyków 
w Karlstad, w Szwecyi, w sprawie u- 

regulowania stosunkó.w dwóch państw 
skandynawskich. 
— Miasto Coli w Panama nie podda- 

no oólnej dezynfekcyi. Miasto jest o- 

toczone bagnami. 
— Na konkursie szachistów w Bar- 

men Janowski z Paryża i Maroszy z 

Budapesztu podzielili się pierwszą 1 

drugą nagrodą. 
— Nad Renem zanosi się na nowy 

strajk węglarzy. 
— Były dyrektor banku, Edward 

Sanden, chciał ofiarować milion ma- 

rek, byle tylko wypuszczono go z wię- 
zienia. Cesarz Wilhelm podanie od- 

rzucił. 

— Lokaj zmarłego fabrykanta ar- 

mat, Kruppa, chciał wyzyskać wdowę 
po zmarłym, ofiarując jej listy, kom- 

promitujące nieboszczyka. Wyzyski- 
wacza uwięziono. 
— Generał Trepów nie obawia się 

teraz rewolucyi w Rosyi. 
— Papież był jednym z pierwszych, 

którzy do cara wysłali depeszę z o- 

kazyi dojścia do skutku układów po- 

kojowych. 
— We Włoszech umarł sławny te- 

nor Tamagno. 

u——— 

Kronika Miejscowa. 
Rzecznik związkowy. 

Do Chicago przybył' główny 
rzecznik związkowy William H. 
Moody. Przyjechał tu wczoraj z 

Bostonu i ulokował się w hotelu 

Auditorium. Moody zwołał na- 

tychmiast adwokatów Morrison 

i Pagin na konferencyą w 6pra- 
wie trustu mięsnego, 
Rzecznik wmiesza się w śledz- 

two sprawy poruszonej przez 
władze związkowe i nie odjedzie 
aż rzecz dokładnie zbada. Wczo- 

raj nie chciał gadać o szczegółach 
bo czuł się zmęczony podróżą. 

? 

W miesiącu sierpniu popełnio- 
no 22 morderstw. Dlaczego tyle? 
Nikt sobie z tego sprawy zdać 

nie może; ani mayor ani rzecznik, 
ani szef policyi nie mogą tych nie- 

bywałych rzeczy wytłomaczyć. 
W ośmiu miesiącach 108 mor- 

derstw. Takiej liczby niema na- 

wet dwa razy taki jak Chicago, 
Londyn w dwunastu miesiącach. 

Spis samobójstw pokazuje sze- 
rzącą się manię — 44, z tego za- 

ledwie 5 niewiast pozbawiło się 
własnego życia. 
Wypadków gwałtownej śmier- 

ci na kolejach było 59, a 16 zabi- 

tych przez wozy. Najwięcej ludzi 
zabiła kolej Northwestern, bo aż 
II w jednym miesiącu. 

A4U^aiijr* r») 

W biurze policyjnym zaszły 
niesłychane zmiany. Wczoraj 
wieczorem nowy szef policyi zre- 
formował całą armię policyan- 
tów, kapitanów pozmieniał, pię- 
ciu awansował, dużo poniżył — 
zwłaszcza w dzielnicach znanych 
ze zbrodni. Tajna policya nie za- 
dowalnia szefa — zmieni ją zupeł- 
nie. Szef faworytów niema. Poli- 

tyka nie ma z nim nic do czynie- 
nia. Aldermani nie mają głosu w 

wyznaczaniu nowych kapitanów 
— szef policyi obejdzie się bez o- 

pinii aldermanów, a uwolniwszy 

się od wszelkich wpływów poli- 
tycznych, będzie mógł usunąć ze 

służby niekompetentnych. 

Mostowy. 
Mayorowi Dunne nadesłano 

protest przeciw mianowaniu 

Johna Collinsa mostowym przy 

ulicy Rush. Autor protestu po- 

wiada, że Collins jest ex-zbrod- 

niarzem. Był on' podobno her- 

sztem bandy rabusiów. Książki 
w sądzie kryminalnym, wykazu- 

ją, że w roku 1879 człowiek tego 
samego nazwiska i imienia skradł 

duże zapasy jedwabiu, wartości 
$1,500 w składzie Cahn, Wam- 

poldi and Wallafech. Towarzysz 
Collinsa wydał go i herszt wraz z 

całą swoją bandą odsiedział parę 
lat w więzieniu. 

Collins ma nieprzyjaciół poli- 
tycznych i dlatego zbrodnię po- 

pełnioną dawno temu przedsta- 
wiono Dunneowi. 

Ekspozya. Wypadku 
W tramwaju Evanston zaszła 

eksplozya w hamulcu tak silna, 
że kilka przestraszonych kobiet 

wyskoczyło z tramwaju. Nastę- 

pujące pokaleczyły się: 
L. Starr, 444 Evans ave., draś- 

nięcia na twarzy i stłuczone kola- 

na. 

. A. J. Olsen, 931 Winona str. 

uszkodzenia wewntrzne. 

J. B. Bamer, 457 Farwell ave. 
bolesne wewnętrzne uszkodzenia. 

J. Kennedy, 755 Spaulding av. 

upadła i straciła na jakiś czas 

przytomność. 
T. B. Holley, z Evanston, pa- 

dła nieprzytomna. 

Motorowy chciał wtrzymać 
tramwaj na miejsce, bo na torze 
siedział mały chłopiec. Prędkie 

zakręcenie prądu elektrycznego 
spowodowało eksplozyę. 

* 

Na State ulicy Harry Stern- 

berg, roznosiciel gazet, dostał się 
pod koła tramwaju. Rany są 
śmiertelne i chłopiec najprawdo- 

podobniej umrze. 

Dunne i jego plan tramwajowy. 

Mayor Dunne był wczoraj za- 

jęty konferencyą ze swymi do- 

radcami tramwajowymi. Zwołał 

on dwóch specyalnych doradców, 
Darrowa i Plumba i aldermana 

*VWrno, prezesa komitetu trans- 

portacyi, aby szczegółowo omó- 

wić swój "plan kontraktowy." Za 

radą komitetu burmistrza wybie- 
rze jeszcze jednego adwokata, z 

administracyą miasta nic wspól- 

nego nie mającego, aby uregulo- 
wał sprawy prawne. Komitet 

chce, aby trzecia część interesów 

prawnych załatwioną była przez 
tego prawnika. 
W kołach transportacyjnych 

szerzy się pogłoska, jakoby ma- 

yor chciał porzucić swój plan 

kontraktowy na jakiś czas, aby 

zacząć "potępiać" własności kom- 

panij tramwajowych. Badania 

adwokata Darrow wykazały, że 

koszta z takiem potępieniem 

99cio letniego kontraktu połączo- 
ne byłyby mniejsze niż poprzed- 
nio obliczono. Mias:? odbierając 
kompaniom 99cio letni kon- 

trakt naraża się na poważny pro- 
ces, który z pewnością zakończył- 
by się zażądaniem odszkodowa- 

nia przez właścicieli tramwajów. 
Darrow szperał w księgach roz- 

maitegp rodzaju, dla bliższego o- 
bliczenia tego odszkodowania. 

Mayor zaprzeczył pogłoskę 
twierdząc, że wczorajsza jego 
konferencyą do podobnego rezul- 

tatu nie doszła. 

Komitet tramwajowy również 

radzi mayorowi podać plan kon- 

traktowy pod głosy na małym ba- 

locie w przyszłych wyborach. 
Niewiadomo czy burmistrz zgo- 

dzi się na ten projekt. 

Wczoraj popołudniu burmistrz 
Dunne brał udział w próbach no- 

wych tramwajów, sprowadzo- 
nych przez kompanię City Rail- 

way. Próby wypadły jak najle- 

piej. Kompania Union Traction 

zazdrości konkurentce i obiecuje 

wszystkie stare "gruchoty'' zastą- 
pić tramwajami lepszymi. 

Mayor podziwia zachowanie 

się obu kompanij; bo one znając 
doskonale zamiary miasta, dąże- 
nia burmistrza do umiastowienia 

wszystkich kolei ulicznych, jed- 
nak płacą setfcT tysięcy dolarów 
za nowe tramwaje, aby tem zna- 

cznie ulepszyć system. Widocz- 

nie nie wierzą w powodzenie mia- 
sta w tak ważnej rzeczy. 

Wielka wojna w Europie. 
Dr. E. Banjamin Andrews,pre- 

zydent uniwersytetu w stanie 

Ntbraska, przewiduje wojnę An- 
g'Ji z innem mocarstwem europej- 
skiem — najpradopodobniej z 

Niemcami. Dr. Andrews zapewnił 
delegatów na konwencyi pedago- 
gów z powiatu 
Cook, gdzie wczoraj przemawiał, 
że w razie gdyby przyszło do roz- 
prawy pomiędzy Anglią a Niem- 
cami to inne narody wmieszają się 
i będzie wojna międzynarodowa, 
w której wszystkie mocarstwa 

europejskie staną na polu, goto- 
we do bitwy. 
"Duch niezadowolenia szerzy 

się w koloniach angielskich — 
rzekł Dr. Andrews — a Niemcy 

pragną tę iskrę niezadowolenia 

zmienić na zgubne dla Anglii o- 

gisko. Niemcy są przeciwne An- 

glii, stosunki są naprężone, a wal- 
ka tych dwóch przeciwnych sobie 

narodów, wmiesza w to inne pań- 
stwa". ^ 

Mówca w dalszym ciągu swej 

mowy wyraził się,że Anglia w po- 
dobnym wypadku udałaby się po 

pomoc do Stanów Zjednoczonych, 
lecz sympatya nie jest po stronie 

państwa, które tyranizowało 
trzynaście kolonij w ośmnatem 
stuleciu. 

Mówiąc o pokoju zawartym 

między Japonią i Rosyą, Dr. Ben- 

jamin Andrews wspomniał, że 

Anglia odegrała ważną rolę w 

doprowadzeniu wojny do końca. 
o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Sędzia Cha^ton skazał czterech 

roznoslcieli gazet na dolara kary za 

sprzedawanie "transfers." 
— Na moście Clark str. upadła Eli- 

za Grater, 183 Indiana ave. Odniosła 

lekkie uszkodzenia. 
— Gus Feager, 197 La Salle are. u- 

bliżył żonie Morana i został postrzelo- 

ny przez Jej męża. 
— Uwiesiwszy się z tyłu na wozie 

Joseph Colobrace dostał się pomiędzy 

dwa wozy, które mu lewą nogę zmlaż- 

i dżyły. Odwieziono go do szpitala po- 

wiatowego. 
— Józefa Majotewicz zaczęła wal- 

kę ze złodziejem kieszonkowym, 
któ- 

ry chciał przywłaszczyć sobie Jej pie- 

niądze. Odstraszony przez dwóch z 

pomocy nadchodzących strażaków 

zbiegł. 
— Młody Stefino Prumafeda nie 

zdążył przejść przed wozem i konie 

go podeptały niebezpiecznie. 
— "Mam za wiele na sumieniu" — 

odezwał się Frank Weber w sądzie 
— 

i byłoby dobrze gdybyście mnie pa- 

nowie gdzieś wysłali. Jam zabił żonę 
i kilkoro dzieci. — żona i dzieci ży- 

ją, tylko Weberowi pomieszało się w 

głowie i odesłany został do Elgin. 
— 40to letni nieznany mężczyzna 

padł ł wyzionął ducha na ulicy Hal- 

sted blizko Washington boul. Przy- 

czyną śmierci była choroba serco.wa. 
— J. R. Ferguson zapłaci ^5 kary 

za swoją fałszywą agenturę mał- 

żeństw. 
— Josepha Ajello, włodarza na pe> 

wnej sekcyi żelaznej kolei Northwes- 

tern uderzył pociąg i zadał mu bolesne 

uszkodzenia wewnętrzne wskutek któ- 

rych umarł. 

DO lCllil VU1 lOl. viww • 

Park ave. popełnił samobójstwo od- 

kręciwszy dwa kurki gazowe w po- 

koju, w którym się znajdował. 
— Sędzia uwolnił i uznał niewin- 

ną Różę Velom, którą oskarżono o 

kradzież rozmaitych rzeczy w szpita- 

lu. 

— Jamesowi 0'Brlen pomieszało się 

w głowie cokolwiek, opowiadał sędzie- 

mu, że mieszka w Iowa i przybył do 

Chicago aby kupić meble za $1,500. 

Jego rodzice zapłacą ten rachunek. 

— śniło mu się. Policya odesłała go 

do Dunning. 

— Do Dunning odesłano także Ka- 

tarzynę Lawrence, która twierdziła, 

że włosy próbowała 1234123 41234412 

że włosy farbowała na czerwono, aby 

mieć przewagę nad mężczyznami. 
— Sędzia puścił na wolność Viclan- 

za Lobaddo, fuszera irlandzkiego płó- 

tna — bo nie umiał się z nim rozmó- 

wić. Lobaddo Jest Włochem 1 ani gło- 

wa po angielsku nie umie. 
— "Pytały się o godzinę — a potem 

Jak odeszły nie miałem pieniędzy .w 

kieszeni" — rzekł Henry Burmuth w 

procesie przeciw trzem "facetkom", 

które go okradły z pieniędzy na Wa- 

bash ulicy. 
— W hotelu Chicago Beach pobij 

się kucharz ze służącym, który wy- 

jąwszy nóż z kieszeni zadał kuch* 

rzowl śmiertelną ranę w brzucho. 

Kucharz nazywa się Downing, a służą- 

cy Benjamin. 
— Sędzia Gibbons skolektował do- 

żo pieniędzy od mleczarzy, a między 
nimi także $1 od Wojciecha Cesorga, 

201 Cleaver str. 1 $10 od Jana Gaezy* 

kowsklego, 663 Holt str. Miastu prsjr* 

było jakie $200. 
— Ograniczona Minnie Hunt po- 

wiada, że panienki w Interesie "Mliii* 

nery" nie powinny wychodzić za mąż. 
To tak samo jak: mężczyźni, które? 

mają prace* biurowe nla powinni 

jeść. 
— Dr. Crafts z Washington powi* 

da: Są jeszcze dwa nlebezpieczefa 
stwa: angielskie opium ! amerykań- 
skie piwo. — Pewnie wOdkę możni 
lać w żołądek jak w dziurawy but I 

nic nie szkodzi! 
— W Chicago istnieje towanf* 

stwo "Penny Saving Society" — ktd« 

rego celem jest wspierać dzieci ubo 

gie, kupować im obiady, kolacya 1 dać 

im przytułek etc. 

o 

TAJEMNICZA GWIAZDA. 
* 

•W jednem z większych miast 
nadmorskich, Cherbourgu, przca 
kilka tygodni cała ludność była 
poruszona nadzwyczajnem zjawi, 
skiem: oto co wieczór na widno- 

kręgu ukazywała się nieznana 

gwiazda osobliwego bliiku i 

wielkości. Łamano sobie głowjf, 
coby to być mogło: Może kome- 

ta, jak w r. 1812, zapowiedź wiel- 
kich nieszczęść? Może meteor j.o- 

wego rodzaju, bolid peryodycz- 
ny? Piorun w kształcie kuli? Od- 
bicie zorzy zachodniej? Balon 

świetlany? Próba oświetlenia ele» 

ktrycznego, za pomocą którego 
przewrotny Albion będzie mógł 
badać wybrzeża francuskie 

Tysiące osób szukały co wie- 

czór rozwiązania zagadki i gubi« 
\y się w domysłach. Ileż papieru 
i atramentu zużyto w tym celu! 

Prefekt polecił przeprowadzić 
śledztwo, a komendant pancerni* 
ka ułożył raport. Oficerowie ma- 

rynarki nie wyjawili swego zda- 

nia. Głęboka tajemnica otaczała) 

wciąż zjawisko świetlane. Naj- 
poważniejsze dzienniki pisały, że 

bolid, widziany w Tunisie, pra- 

wdopodobnie przybył do Cher* 

bourga. Codzień można było czy- 
tać brednie w tym rodzaju. 
Tymczasem od trzech miesięcy; 

piękna planeta Wenus, gwiazda 
pasterzy, najświetniejsza ze 

wszystkich, co wieczór rzuca ol- 

śniewające blaski w zachodniej 
stronie nieba. Można ją widzieć 
nawet w dzień, przed zachodem 
słońca. Od wielu tysięcy lat ludz- 

kość pozdrawia ją i uwielbia. H$» 
mer nazywa ją królową gwiazd, 
zachwyca się jej blaskiem czy-, 

stym i pięknoiplf/juź za czasów 
Semiramidy i Kleopatry kochan- 

kowie przysięgali na nią. Czczono 

je we wszystkich mitologiach, t 

starożytni pisarze wciąż o niej 
wspominają. 
Świeci prawie zawsze na nie- 

bie, to jako gwiazda poranna, to 

jako wieczorna. W tym roku 

przypada okres szczególniejszego 
jej blasku, zdarzający się co lit 

ośm. Okazuje się, że świat niele- 

dwie o niej zapomniał. 
Za czasów Homera, Hezyoda! 

Wirgiliusza więcej obcowano a 

naturą, a pasterze chaldejscy le- 

piej znali astronomię, niż pokole* 
nie dzisiejsze, które, z małemi 

wyjątkami, żyje jak ślimak vr, 

skorupie, albo kret w norze, ni« 

troszcząc się o dziwy świata. 

Wilgotna atmosfera nadmor- 

ska zwiększyła sztucznie blask 

gwiazdy, wywołując zdumienie 

śró3 mieszkańców Cherbourga, 
mało obeznanych ze zjawiskami 
niebieskiemi. Bujna wyobraźnia 
dokonała reszty. 
Przez lunetęv planeta ukazujp 

się ona coraz bardziej do słońca, 

a następnie świecić będzie, jafco 
gwiazda poranna. 

o 

Nowa •pteyalnoM. 

Majster: — Czy umiesz czytać? 
• 

Terminator: — Umiem, proszę pa* 

na majstra, ale tylko wieczorem. 

Majster: — A w dzień nie! 

Terminator: — Nie bo ja ehodzlłeza 

do ifikotr wieczornej. 


