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Komisarze pokojowi rozjeżdżają się. 
W SOBOTĘ BĘDĄ U PREZYDENTA. 

Cholera w Niemczech szerzy się. 

OSTATNIA WIADOMOŚĆ O PODRÓŻNIKU PEARY. 

Milionerom w Newport, N. J., przeszkadza żyć swobodnie 
motłoch. 

TELEGRAMY. 
Waszyngton, 7 września. 1— 

Tutejszy agent dyplomatyczny, 
Hioki oświadczył, że Japończycy; 
są niezadowoleni z warunków 

pokoju, lecz wkrótce uspokoją 
się, ponieważ mają zwyczaj ule- 

gania władzy. O rewolucyi nie 

może być mowy. 
Tokio, 7 września. — Tylko 

gazeta "Kokunin" jest z warun- 

ków pokoju zadowolona. „Nid- 
szi-Nidszi" nazywa je obrazą na- 
rodu. „Nipon" nazywa traktat 

pokoju tak gorzką pigułką do 

połknięcia, jakiej dotychczas w 

Japonii nie dano. Hrabia Okuma, 
głowa postępowców, powiada, że 
w Korei Rosyanie będą mogli na- 
dal przeciwdziałać wpływom Ja- 
ponii, a ponieważ Chiny są za 

słabe, ażeby w Mandżuryi utrzy- 
mać porządek, stosunki ukształ- 

tują się tam zupełnie tak samo, 

jak było przed wojną i staną się 

powodem nowej wojny. 
Tokio, 7 września. — Radyka- 

li burzą lud i nigdzie nie odbyły 
się radosne manifestacye z oka- 

zy i zawarcia pokoju. Zanosi się 
na burzliwe posiedzenia parla- 
mentu i na obalenie minister- 

stwa Katsury. Papiery na gieł- 
dzie spadają i zachodzi obawa 

nieurodzaju, który spowodować 
może finansowe przesilenie. 

Boston, 7 września. — .Prze- 

jeżdżały przez Boston dwa po- 
ciągi, odwożące komisarzy japoń- 
skich i rosyjskich do New Yor- 
ku. Baron Komura był na śnia- 
daniu w „Klubie kolonialnym", a 
Witte wyraził swój żal, że w Bo- 
stonie na dłużej pozostać nie mo- 
że. W przyszły wtorek komisarze 
rosyjscy wsiadają na okręt i wra- 
cają do Europy. 

Petersburg, 7 września. — Z 

ministerstwa spraw zewnętrz- 

nych rozesłano kopie traktatu 

pokoju co innych departamen- 
tów, ażeby każdy minister mógł 
się za9tosowąć do okoliczności. 

Liniewicz otrzymał rozkaz za- 

wieszenia broni. 

Oyster Bay, 7 września. — W! 

sobotę prezydent Roosevelt 

przyjmie delegatów japońskich i 

rosyjskich. Każda komisya do- 

zna osobnego przyjęcia. 
Tokio, 7 września. — Pod NaS 

butu, na zachodnim brzegu Sa- 

chalinu zadano resztkom załogi 
rosyjskiej dotkliwą klęskę. Było 
to jeszcze przed zawarciem poko- 
ju. Bitwa trwała 5 godzin i 130 
Moskali poległo. Straty •Japoń- 
czyków były nieznaczne. 

Petersburg, 7 września. — 

Miasto Baku ciągle się pali. Stra- 

ty będą ogromne. Podobno Ar- 

meńczycy wywołali zaburzenia, 
przebrawszy się w żołnierzy i 

strzelając do Tatarów i do woj- 
ska. 

We wsi ormiańskiej Makend 

wyrżnęli Tatarzy w pień wszyst- 
kich mieszkańców. 

W Kiszyniewie motłoch rabu- 
je żydowskie sklepy. 

Prezesem dumy narodowej zo- 
stał mianowany Solski z komite- 

tu ekonomicznego. Prezesem ho- 

norowym mianował car arcy. 

księcia Michała Mikołajewicza. 
W Moskwie zastrzelił porucz- 

nik Koliński dziewczynę, poczem 
odebrał sobię życie. Koliński 

był siostrzeńcem pani Sergiuszo- 
wej Witte. *- 

Komisarz polięyi ^ Białym- 
stoku został raniony odłamkiem ». 

bomby dynamito^ej^n3śo ł 

Hamburg, 7 września. — W 

zarządzie prżewozowej kompa- 
nii hambursko amerykańskiej pa- 
nuje popłoch. Trzecia osoba, któ- 
ra miała styczność z emigranta- 
mi, zapadła na cholerę. 1,000 e- 

migrantów przebywa na okręcie 

"Bułgaria" w kwarantannie, aże- 

by można ich bez obawy prze- 

wieźć do New Yorku. Komisarz 

amerykański zapobiega, ażeby 
cholera .nie 'dostała się do Sta- 

nów Zjednoczonych. 
Berlin, 7 września. — Do 

wczoraj zameldowano 26 wypad- 
ków śmierci i 90 wypadków za- 

padnięcia na cholerę. W Kostrzy- 
nie trzymają w kwarantannie 30 
flisaków. W Poznaniu umarła na 

cholerę Karolowa Schefler, żona 

właściciela okrętu. W Bydgosz- 
czy stwierdzono także wypadek 
śmierci skutkiem zarazy. 
New York, 7 września. — Ce- 

sarz Wilhelm rozmawiając z 

kongresmanami amerykańskimi, 
zauważył, że ze strony Japonii 
grozi żółte niebezpieczeństwo. 
Ponieważ Japończycy boją się 

głównie Amerykanów, Roosevelt 

powinien stanąć na czele ludów, 

przez Mongołów zagrożonych. 
Karlstad, 7 września. — Jeden 

z komisarzy norweskich oświad- 

czył, że zatarg Szwecyi z Norwe- 

gią zostanie załatwiony ku ogól- 
nemu zadowoleniu. Szwecya u- 

zna, że Norwegia musi zostać 

państwem od niej niezależnem. 
New York, 7 września. — Do 

St. Johns, N. F., powrócił statek 
"Erik" i przywiózł wiadomość, 
że śmiały podróżnik Peary wsiadł 
21 sierpnia na okręt ,,Roosevelt" 
u przylądka Sabinę i udał się w 

dalszą podróż na północ, w kie- 
runku bieguna. Załoga okrętu- 
cieszy się dobrem zdrowiem. 
New York, 7 wrześłiia. — 300 

woźniców w usługach "New 

York Mail Company" porzuciło 
wczoraj pracę, tłómacząc się, że 

zarząd kompanii nie dotrzymuje 
względem nich zobowiązań. Tru- 

dno przewidzieć, jakie ten strajk 
pociągnie za sobą skutki. Za- 

stępca superintendenta poczty, 
Fox jest tego zdania, że zastój w 
rozwożeniu posełek pocztowych 
nie potrwa długo. 
Newport, N. 7 września. 

— 

Tutejsi milionerzy skarżą się, że 

poby w Newport nie jest dla nich 

przyjemnym. Lud prosty prze- 
szkadza im jeździć konno lub sa- 
mochodami, fotografowie zdej- 
mują fotografie z ich rezydencyj, 
reporterzy sensacyjnych gazet 
przekupują ich służbę i dowiadu- 

ją się o tajemnicach familijnych, 
które publikują w piśmidłach. 
Podatki wypada im płacić wielkie 
i dlatego powstał plan założenia 

osobnej osady z własnym zarzą- 
dem. Do tej osady motłoch z 

Newport nie będzie miał przy- 

stępu. 

Detroit, Mich., 7 września. — 

Fred Walker z Pontiac, Mich., 
wraca z Panamy do domu. Wy- 
słano go do Panamy, ażeby zba- 
dał tam stosunki w jednej z ko- 

palń. Ci, którym się jego wizyta 
nie podobała, uprowadzili go, wię- 
zili i obchodzili się z nim tak o- 

krutnie, że .biedak o mało nie 

zwaryował. 

Różne notatki telegraficzni). 
— Cesarz Wilhelm ubolewa, że uli- 

ce w miastach amerykańskich są pod 

psem. Kongreąmani nasi ubolewali, że 

koleje żelazne w Niemczech takie, 

jak a was ulice. 

— Związek niemiecki restauratorów 

wzywa rząd, ażeby zapobiegł, drożyz- 
nie mięsa. 
— Regent bawarski, państwa katoli- 

ckiego, na złość katolikom zamiano- 

wał prezesem rady państ.wa protestan- 

ta. 

— Na Szlązku przestała grasować 
zaraźliwa choroba kurczu szczęk. Ule- 

gło tej zarazie 600 osób. 

Firma Armour założyła w Ham- 

burgu filię sprzedaży mięsnego ekstra- 

ktu. 

Przepowiadają, że prezydent 
Roosevelt otrzyma w przyszłym roku 

nagrodę Nobla za przywrócenie poko- 
ju. 
— Rząd węgierski rozwiąże parla- 

ment i rozpisze nowe wybory. 
— Jedna z gazet w Barcelonie zale- 

ca socyalistom używać bomb dynami- 
towych. Kto może, ucieka z tego mia- 

sta. 

—Kontradmirał Nebogatow eostał 

zdegradowany i odtfany pod sąd wojen- 
ny. Poddał się Japończykom pod Cu- 

szimą bez oporu. 

wany i oddany pod sąd .wojenny. 

Poddał się Japończykom pod Cuszimą 
bez oporu. 
— W armeńskim kościele w Ate- 

nach znaleziono skład ukrytej broni. 

Wyrodna matka ubiła na śmierć 

dwu letnią córeczkę. Zwłoki dziecka 

porzuciła na ulicy. Przeszkadzało ono 

matce do wyjścia za mąż. 
'— W Denver odbyła się parada 

członków "Grand Army of the Repu- 
blic". Pochód trwał przez 3 godziny. 
— Rząd niemiecki nie pozwala Mar- 

cinowi Miller być konsulem amery- 

kańskm w Akwizgranie. 
— William Gerrity i jego żona w 

New Y.orku mieli równocześnie sen, 

że ich 15 letni syn w Pennsylvanii u- 

legł wypadkowi, który spowodował je- 

go śmierć. Sen we wszystkich szcze- 

gółach okazał się zgodny z rzeczywi- 

stością. 
n 

Kronika Miejscowa. 
Nasza policya. 

Nowy szef policyi Collins ka- 

zał aresztować więcej osób w je- 

dnym miesiącu swego urzędowa- 
nia, niż poprzednik w dwóch lub 
trzech; pomimo to nie można je- 
szcze zauważyć zmiany na lepsze. 
Postępowanie szefa podoba się o- 

bywatelom miasta, dlatego, że 

widzą jego dobre chęci. Wytężył 
on wszystkie siły, aby znieść zbro- 

dnię, wsadził za kraty przeszło 
ioo oddawna w mieście poszuki- 
wanych opryszków — jeszcze nie 
pomogło. Niedawno temu prze- 

konano się, że dużo policyąntów 
pełniących służbę w nocy, patrzy 
przez palce na sprawki oprysz- 

ków, jedynie dla tego, że ów zło- 
dziej lub drab zna osobiście poli- 
cyanta, często mu „zafunduje'' 
etc. Dopóki takie rzeczy panują, 
spokoju w mieście nic będzie. 
Szef policyi dowiedział się o tem 

wczoraj i odtąd zacznie wysełać 
nadpolicyantów, którzy śledzić 

będą stróży pokoju publicznego. 

Dunne i Healy. 
Mayor Dunne stanie w przy- 

szłym tygodniu przed grand ju- 
ry. Radca stanowy Healy chce 

wiedzieć dlaczego burmistrz nie 

kazał zamknąć wszystkich sal 

koncertowych, i z tego powodu 
stawia urzędnika miejskiego w 
nie bardzo przyjemne położenie. 
Mayor może się zdoła wykręcić 
ze zgubnej dla siebie sytuacyi 
przez natychmiastowe zamknię- 
cie złych szynków i sal koncer- 

towych. Healy pamięta doskona- 
le przyrzeczenie burmistrza i je- 
go szefa policyi i to go poniekąd 
zmusza do śledztwa w tej spra- 
wie. Burmistrz w tym wypadku 
nie ponosi winy — zachodziły 
nieprzezwyciężone trudności: 

strajk — szulerzy — sprawa 

tramwajowa. Healy ma wyobra- 
żenie, że mayor osobiście wie o 
kilku salach koncertowych, któ- 

rych nie kazał jeszcze zamknąć. 
* 

Szef Collins zabrał się znów 

do pracy, aby oczyśicić miasto z 

sal koncertowych. Krótko po 

wydaniu rozkazów policya przy- 
wuozła na różne stacye 40 ludzł 
— między tymi 20 Chińczyków. 
Wczoraj zamknięto cztery salo- 

ny, w których.młodzież oddala- 
ła si$ hulance, a które otwarte 

Dozostały tylko diatego, że oszu- 

kano policyę, twierdząc, iż to są 
•hotele. 

* 

Szef policyi zdał mayorowi 
sprawozdanie z Dnia Robotni- v 

ków. Dowiadujemy się z tego ra- 

portu, że złodzieje kieszonkowi 

nikogo nie okradli, i stąd 

mjfżna wnioskować, że lepsze sto- 
sunki wkrótce zapanują. 

* > 

Kolektorów pieniędzy wyści- 
gowych jest dużo w Chicago — 

wczoraj aresztowano trzech. 
* 

Już trzecią kradzież popełnio- 
no w ratuszu. Pierwszy raz za- 

brano 200 dwudolarowych psich 

lidensyj, a teraz ktoś skradł 150 
cygar z biura klerka miejskiego. 

Sprawa kanału Hennep\n. 

Sędzia Humphrey wysłuchał 
wczoraj rano 67 zarzutów Her- 

veygo Booth w procesie kanału 
Hennepin. Adwokaci Sheldon i 

Andrews broniący komisarzy 

dróg oskarżają związek o niesu- 
mienność wr butTowie mostów 

przez kanał. Booth zbił wszystkie 
ich zarzuty z wyjątkiem dwóch. 
Wkrótce nadejdzie decyzya. 
Sprawa ta trwa kilka lat, od ro- 
ku 1898. 

Nowe wydatki dla miasta. 

Nowy tunel wodociągowy w 

South Chicago pochłonie $2,500,- 
000. Brak wody w Kensington, 
West Pullman i Pullman zmu- 

sza miasto do pobudowania tego 
tunelu. 

Na 95tej ulicy miasto zaprowa- 
dza rury odchodowe kosztem 

$850,000. 
Poeta i kogut. 

W sądzie toczy się ciekawy pro- 
ces między A. B. Edwardsem a 

Carlem Kunze. 
^ 

. Carlemu Kunzeowi przeszka- 
dzał kogut sąsiada p. Edwardsa 

w pisaniu poezyi. Zirytowanypo- 
eta wpadł do domu sąsiada, i po- 

rządnie obił właściciela koguti. 
Edwards skarży poetę — po- 

starał się o pięć warrantów. 

Wierszopis byłby z pewnością 
lepiej zrobił gdyby nietylko obi! 
ale i zabił koguta zamiast jego 
właściciela. 

Wybrzeża kąpielowe zamknięte. 

Wydział zdrowia zamknął 

wczoraj wszystkie wybrzeża ką- 
pielowe utrzymywane kosztem 

miasta. Kasa miejska świeci 

pustkami i dlatego mieszkańcy 
muszą się zadowolnić kąpielą w 
wannie. 

Miasto wydało na ten cel $1600 
— 385,000 osób korzystało ze 

wspaniałomyślności miasta. Ze- 

szłego roku było ich znacznie 

więcej, przeszło pół miliona. 

Pożar. 

Wczoraj o godz. 4:30 wybuchł 
pożar w stajaj pn. 410—414 Mil- 

waukee ave. Właściciel postawił 
latarnię na ganku i zaczął filtro- 

wać konie, gdy nagle koń kopnął 
latarnię, ta obaliła się i wybuchł 
pożar. Heynes, właściciel, sam 
starał się ogień zagasić, uwijał 
się z wodą przez pół godziny, 
lecz nic nie pomogło, musiał a- 

larmować straż. Podczas wypro- 
wadzania koni siedmiu straża- 

ków musiano zaprowadzić do ap- 
teki i trzeźwić, bo dym ze słomy 
i siana ubezwładnił ich zupełnie. 
Uratowano zaledwie dwa konie, 
ośm się spaliło. Szkoda wynosi 
$3,000. 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 

Kury przyspieszyły śmierć 29 

letniemu negrowi, Aleksandrowi Mun- 

ro. Munro zakradał się do kurnika 

należącego do Alberta Lubno.w, 47 N. 

Mozart st. Właściciel posłał śmiercio- 

dajną pigułkę złodziejowi. 
— 300 robotników strajkuje priĄ 

budującym się teatrze „Maje3tic". 

Teatr miał być w tym miesięcu otwar- 

ty. Jeżeli taft dalej pójdzie, to „Maje- 
stic" zostanie ukończony razem z no- 

wym ratuszem. 

— Charles Yick poznał swego napa- 
stnika, Eddiego Turnera w sądzie. 

Turner okradł; Vlcka z $120. Znajduje 

się pod kaucyą $2000. 
1 

— Znaleziono Williama Gabel nie- 

żywego w łóżku. Umarł na chorobę 

sercową. 
— Dziecko, o którem w wczorajszej 

kronice pisaliśmy, że się poparzyło, |» 

Umarło wczoraj w szpitalu św. Łuka- 
sza. 

— Sędzia Cavelry skazał negra, 

Georga Patterson na zapłacenie $200 

za noszenie broni. 
— Profesor Garriot, z biura meteo- 

rologicznego, zapowiada deszcz na dzi- 

siaj. Może odgadł. 
— Radca związkowy W. H. Moody, 

wrócił wczoraj do Washingtonu.Moody 
jest zadowolony ze swych pomocni- 

ków, Morrisona i Pagina. 
— "Kochana Matko! do widzenia. 

Cierpiałem dość długo. — Frank." — 

Taki notesik posłał matce samobójca 

Frank R. Richards, dentysta. 
— W pierwszy dzień otwarcia szko- 

ły publicznej zapisało się 220,000 dzie- 

ci. Władze- szkolne spodziewają wię- 

cej. — liczba dojdzie do 300,000. 
— Nieobecnych sędziów chicagos- 

kich zastępują sędziowie ze Spring- 

fieldu i ze stanu Wisconsin 
— śmiertelność w nowym zakładzie 

dla suchotników w Dunning zmniej- 

szyła się o 15.31 procent. Jest tam du- 

żo słońca i zdrowego powietrza 
— Leona Krentzinger, 2872 Hermi- 

tage ave. straciła kochanka i odebrała 

sobie życie zaczadziwszy się gazem, a- 

by się z nim w pozagrobowem życiu 

połączyć. Może się miną.... 
— 4 letni Edward Eugel wpadł do 

wanny, w której była wrząca woda. 

Umarł wskutek strasznych poparzeń 

—Wracając ze szkoły J. Foley, 1777 

W. 22nd str. ugryzł pies w nogę. Ojciec 

chłopaka zastrzelił psa natychmiast 
— 

za pozwoleniem właściciela. 
— Z Texas nadeszła wiadomość o 

śmierci Pawła Rybickiego. Synowie 

nieboszczyka znajdują się w Chicago. 
— G9 letni starzec D. Moran, 676 

Halsted umarł pod nożem na stole o- 

peracyjnym. Cierpiał na katar żołądka. 
— John A. Richards najprawdopo- 

dobniej umrze wskutek ran wczoraj od" 

niesionych w fabryce Marx Manu- 

facturing Co. Pas porwał Richardsa i 

wrzucił go pod stalowy świder, który 

go mocno poszarpał. 
— Chory na umyśle George Stanan, 

w Dunning udusił się wczoraj przy o- 

biedzie. Chciał połknąć za duży kawał 

wołowiny. 
— "Król kokainy" Joseph Arm- 

strong, negcr wynosi się z miasta. 

Sędzia kazał mu zapłacić $200 albo 
o- 

puścić miasto, za sprzedawanie ko- 

kainy małym chłopcom. Przyjął 
to o- 

statnie. 
— Wincentego Slynkę, który podo- 

bno pożgał nożem Jana Kosińskiego 

w So. Chicago, odesłano do szkoły po- 

prawczej. Liczy lat 11. 
— Sędzia odebrał lOcio letnią córkę 

Johnowi Gushi. 148 W. Polk str. Oj- 

ciec zmuszał dziecko do żebrania. 

v Benham Cain szuka rozwodu. 
Po- 

wiada, że jego żona była zamężną 
kie- 

dy on ją poślubił i że jej mąż żyje je- 

szcze. 

— Benjamin Guthrie, neger, wyzy- 

skiwał pieniądze pod fałszywemi po- 

zorami. Zarabiał na tem wyśmienicie. 

Wczoraj stawał przed sędzią w sądzie 

kryminalnym. 
— Bił żonę i dzieci nielitiściwie 

— 

za to dostał się do kozy. Tak się stało 

z Johnem Farrell, którego sędzia Ca- 

velry posłał do Bridewell Ma tam 

odrobić $15. 
— Sędzia Dooly skazał 4 ludzi, 

któ- 

rzy brali udział w bójce podczas 
kon- 

certu w Union park na zapłacenie 

$100. 
• ^ f»]q. 

— £iX'ZUI UUUiai it\j 
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rence Polson dostali się znów w ręce 

policyL Ograbili Xasteronesa, 328 
Erie 

ze złotego zegarka i kilkunastu dola- 

rów. 
— Siała eksplozya zaszła w tramwa- 

ju. Pani Celia Lynch, C558 Bishop 
st. 

z przestraszenia straciła przytomność, 
nawieziono ją. do Peoples' Hospital, 

gdzie przyszła znów do siebie. 

— W Chicago pojawił się znów nie- 

bezpieczny rozbójnik Eddie Fay. 
Poli- 

cya boi się tego opryszka. v 

Telegrafista Lloyd Ward, 770 

Jackson boul. popełnił samobójstwo 

zaczadziwszy się gazem. 

— Polacy przyczynili się do tego, że 

kompania kolejowa Illinois Northern 

nie skradła miastu kilka akrów ziemi. 

— Wczorajsza .woda była czysta. 

— Zalotnik A. J. Wallace, zapłacił 

$200 kary. Jeśli ma dość pieniędzy to 

może nadal uprawiać swój zawód. 

— Sąd kryminalny ma jeszcze 

1,450 do przejrzenia 
— Tylko..'.. ' 

RUCH PAROWC6W. 

Przybyły: 
' 
_ 

'" * 

Liverpool: Ivernia z Bostonu. 

Londyn: Mesaba z New Yorku. 

Hongkong: Coptic ze San Francisco. 

. Odeszły- 
New York; Oceanlc do Liverpool, 

Rotterdam do Róterdamu. 

Oueensto^ni Carpathia, do • New 

Yorku. 
' ' 

• 

Liverpool: Jordland do Filadelfii, 

Baltic do New Yorku. 

CO KOSZTUJE ŻONA MILIO- 
NERKA? 

Na pytanie to odpowiada 
dziennik londyński "Daily Mir- 
ror" na podstawie liczb, skrzę- 
tnie zebranych u źródła. Chodzi 

mu snadź o wykazanie rodakom, 
zwłaszcza z rodzin arystokraty- 
cznych, którzy gwałtem poszu- 

kują bogatego ożenku z milio- 

nerkami amerykańskiemi, że nic 
tak to łatwo panie te utrzymać,al- 
bo żyć ich kosztem, potrafią bo- 
wiem przepuszczać przez palusz- 
ki swoje setki tysięcy dolarów 

rocznie, niewiele pozostawiając 
dla mężów. 
Bądź co bądź, liczby przez 

dziennik angielski zebrane są tak 
ciekawe, że warto je tu powtó- 
rzyć. , 

SUKnie i Dienzna miiiunciiu a- 

merykańskiej kosztują, co naj- 

mniej, w okrągłych liczbach 

$40,000 rocznie. Doliczyć do te- 

go wszakże należy stroje zbytko- 
wne, koronki i klejnoty, na które 

pani taka wydaje rocznie mniej 
więcej $50,000. 
Z sukni najdroższą jest dwor- 

ska, obowiązująca podczas przy- 
jęcia u dworu angielskiego, o co 
każda z milionerek amerykań- 
skich stara się gorliwie, otrzy- 

mawszy bowiem zaproszenie na 

przyjęcie dworskie, dopuszczoną 
zostaje do domów arystokracyi 
angielskiej. 
Suknia taka kosztuje zwykle 

do $4,000, jeżeli jednak ma zwró- 
cić na siebie uwagę, cena jej do- 
chodzi do rozmiarów wprost ba- 

jecznych. Dość powiedzieć, że 

panna Consuelo Vanderbilt, obe» 

cnie małżonka księcia Marlbo- 

rough, zapłaciła za swoją 25,000 
funt sterl., a więc blisko $125,000. 
Niemniej może kosztują toale- 

ty zimowe, ozdobione futrami. 

Ma się rozumieć, że strojów ta- 
kich i okryć nie kupuje się go- 

towych. Są one zrobione ze skó- 

rek, dobranych osobiście przez 

kupującą z pośród najcenniej- 
szych i bez skazy, to też zwykle 
milionerka amerykańska płaci 
za okrycie zimowe od 5 do 6 ty- 

sięcy dolarów. 

Znacznie już taniej Kosztuje 

suknia balowa, bo tylko 300 do 

400 dolarów, sukni jednak takich 

zużywa żona milionerka do 30 

rocznie, a zatem stosunkową ta- 

niość sukni wyrównywa ich licz- 

bą. Przytem wycięta suknia nie 

obejdzie się bez zarzutki, konie- 
cznie gronostajowej, za zarzutkę 
zaś taką trzeba zapłacić $3,000 
do $6,000. 
Trudno obliczyć koszt kapelu- 

szów, wziąwszy jednak pod u- 

wagę, że w wyprawie np. pannyt 
Goelet, gdy wychod2iła za księ- 
cia Roxburghe, znajdowało się 

niemniej, jak 80 kapeluszów naj- 
fantastyczniejszych i najdroż- 

szych, nie omylimy się chyba, 
przyjąwszy, iż wydatek na ten 

artykuł mody sięga od 500 do 

750 doi. rocznie. 

Buciki i pończochy, bezwarun- 
kowo jedwabne, ręcznie haftowa- 
ne lub malowane, kosztują do ty* 

siąca doi., rękawiczki zaś i chust- 

ki drugie tyle rocznie. 

Razem tedy milionerka ame* 

rykaskia potrzebuje mniej wię- 

cej, przyjąwszy liczby najniższe, 
$100,000 rocznie, aby odziać się I 

obuć "przyzwoicie". 
Cóż zatem pozostaje „nieszczę- 

śliwemu" małżonkowi takiej pa- 

ni? Ha, musi mu wystarczyć na 

potrzeby własne' 4 do 5 tysięcy 
dolarów rocznie, wypłacanych 
łaskawie przez córkę spekulanta 
lub handlarza amerykańskiego, 
której udzielił w zamian tytułu a- 

rystokratycznego. 
o 

? i*) 

Jonek opłakał, gdy go chciano 
ożenić. 

Ojciec rzecze: Czego się boisz 

głuptaku? ja się też ożeniłem z 

twoją nutką. 
* 

Jonelę: Ale tatuś ożenił* stę l 

matusią, a ja mam się żenić z ob- 

ca dziewucha 1 


