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2 MILIARDY DOLARÓW KONTRYBUCJI. 
Tyle żąda otl Rosyi zwycięzka Japonia. 

Car mianował Trepowa dyktatorem. 
Konwencya Niemców katolików w Peru, 111. 

Gmach "ExpositiorT w Milwaukee spłonił wczoraj do szczętu. 

TELEGRAMY. 
Waszyngton, 5 czerwca. r. .. 

Trzy pomocnicze statki wojenne 
"Aurora," "Oleg" i „Zem- 
czuk" przybyły do Manili w sta- 

nie mocno uszkodzonym. Są nie- 

zdatne do służby wojennej. Nie 

mają nadto amunicyi i żywności. 
130 ranionych jest na pokładzie. 
50 marynarzy otrzymało pozwo- 
lenie wyjścia na ląd. Potrzeba 

będzie dwóch tygodni czasu, aże- 

by okręty Jako tako wyrcstauro- 
wać. Niektórzy sądzą, że nie wy- 

starczą dwa miesiące czasu, aże- 

by okręty doprowadzić do jakie- 
go takiego porządku. Generał gu- 
bernator Wright dał do zrozu- 

mienia rosyjskiemu admirałowi, 
że będzie musiał zastosować się 
do przepisów neutralności. 

Szanghai, 5 czerwca. — Holo- 
knik przyprowadził rosyjską łódź 

torpedową, która 6 dni błąkała 
się po morzu. 80 ludzi załogi cier- 

piało na brak żywności i wody 
do picia. Przewieziono maryna- 

rzy na rosyjski transportowiec, 
znajdujący się we Wufong. 

Tokio, 5 czerwca. — Admirał 

Togo złożył wizytę Rożestwień- 
skiemu,sławił jego męstwo i wy- 

raził nadzieję, że admirał rosyj- 
ski odzyska zdrowie i będzie 
mógł powrócić <io ojczyzny. Mi- 

nister japońskiej marynarki po- 
słał Rożestwieóskiemu kosz 

kwiatów i list własnoręczny, sła- 

wiący męztwo. rosyjskich mary- 

narzy. 
Tokio, 5 czerwca. — Jeden; z 

oficerów sztabu rosyjskiego oś- 

wiadczył, ze Rosyanie nie konie- 

cznie chcieli się dostać do Włady- 
wostoku. Byli tak pewni zwycię- 
stwa, że pragnęli zmierzyć się z 

flotą japońską i zniszczyć ją. Car 

kazał im zmiażdżyć nieprzyjaciół, 
więc spełnili *wój obowiązek. 

Petersburg, 5 czerwca. — 

Wszyscy cywilni we Władywoe- 
toku otrzymali rozkaz opuszcze- 
nia miasta, na którego zdobycit 
wybierają się Japończycy. 

Londyn, 5 czerwca. W tutej- 
szych kołach dyplomatycznych, 
panuje przekonanie, że przed u- 

pływem czerwca zostanie zawar- 

ty pokój, bez względu na to, ja- 
ki przebieg wezmą dalsze wypad- 
ki na polu bitwy w Mandżuryi. 
Rozchodzi się głównie o wyso- 
kość sumy, jaką Rosya ma za- 

płacić tytułem kontrybucyi wo- 

jennej. Japonia żąda dwóch mi- 

liardów dolarów,a więc dwa razy 

tak wielkiej sumy, jaką Francya 
musiała zapłacić Niemcom po ich 

zwycięztwu w latach 1870 i 1871. 
Jeżeli do tego przyjdzie, * Rosya 
będzie zmuszoną wyrzec się na 

długie lata posiadania floty. 
Petersburg, 5 czerwca. — W 

chwilach ogólnego rozprzężenia, 
spowodowanego niesłychanemi 
klęskami, nie traci rząd energii w 

przytłumianiu wewnętrznych 
rozruchów. Ogłoszono wczoraj 
carski ukaz, nadający Trepowowi 
dyktatorską władzą. Generał zo- 

stał mianowany współpracowni- | 
kiem ministra spraw wewnętrz- I 

nych. Rydzewskiego mianował 
car senatorem,szefem policyi i do- 

wódcą żandarmeryi. Trepów po- 
siadł obecnie władzę rozwięzywa- 
nia wszystkich zebrań, zjazdów, 
stowarzyszeń i organizacyj, wy- 

wierających "szkodliwy" wpływ 
na normalny rozwój wewnętrz- 
nych wypadków. Car. pragnie po- 
zostać samowładcą Rosyi, a dy- 
ktator Trepów tylko przed nim 
ed&owiada za swe czynności. 

Petersburg, 5 czerwca. —• Na 

koncercie w Pawłowsku, blizko 

Carskiego Sioła przyszło do roz- 

ruchów, podczas których zabito 
i poraniono kilkadziesiąt osób. 
Publiczność nie pozwoliła orkie- 
strze odegrać marsza żałobnego 
na cześć poległych w ostatniej bi- 

twie morskiej. 
Berlin, 5 czerwca. — Wczoraj 

rano odbył się wjazd tryumfalny 
księcia następcy tronu i jego na- 

rzeczonej, księżniczki Cecylii, do 
zamku królewskiego. Podczas 
śniadania wypowiedział ce- 

sarz Wilhelm dwie mowy, nato- 

miast wieczorem, na bankiecie, 
nic nie mówił. W bankiecie brało 
udział 240 osób, przeważnie mini- 

strów, generałów i admirałów. 
Podczas parady panował taki 

ścisk na ulicach, że przeszło 500 
osób doznało uszkodzeń ciała. 

Wozy ambulansowe były w cią- 
głym ruchu. 

Springfield, 111., 5 czerwca. — 

W zakładach Zeigler panował ta- 

ki nieład i takie lekceważenie o- 
% 

bowięzujących przepisów, że wła- 
ściciele kopalni zapłacić będą 
zmuszeni miliony dolarów kary i 

odszkodowania skutkiem katas- 

trofy, powstałej z ich winy. 10 

wejść prowadziło do kopalni, w 

której znajdowało się 40 szybów, 
a. w każdym z nich przechowywa- 
no więcej prochu, niż należało. 

..Peru, I1L, 5 czerwca. — Odby- 
wa się tutaj 13 zjazd Zjednocze- 
nia Niemieckich katolików stanu 

Illinois. Przybyło wczoraj 160 de- 

legatów, 40 księży i kilka tysięcy 
członków różnych towarzystw. 
1000 zjednoczeńców przybyło z 

Chicago. Nabożeństwo celebro- 
wał biskup Reilly, po południu 
odbyła się parada, podczas której 
przygrywało 12 orkieslj.', a na- 

stępnie odbył się massmityng w 

gmachu Opery, gdzie ks. Schaefer 
mówił na temat: "Chrześciańska 
rodzina i miłość ojczyzny". Mów- 

ca zalecał branie ślubów kościel- 

nych i wychowywanie dzieci w 

duchu katolickim, ażeby społe- 
czeństwu nadać charakter społe 
czeństwa chrześciańskiego. Takie 

społeczeństwo posiadać winno 

rząd, liczący się z jego potrzeba- 
mi, a więc patryotyzm niemiec- 

kich katolików na tem polega, a- 

żeby rząd zniewolić do liczenia 

się z faktem, że szkoły publiczne 
nie odpowiadają potrzebom spo- 
łeczeństwa chrześcian w ogóle, a 

katolików w szczególności. 
Milwaukee, Wis., 5 czerwca. — 

Od 26 lat istniał tutaj gmach wy- 

stawy, stanowiący największą 
halę w mieście, w której odbywa- 
ły się konweneye, przedstawienia 
rozmaitości i wystawy stanowe i 

miejskie. Obecnie odbywał się 
międzynarodowy zjazd graczy v.» 

"skat". 1,500 osób znajdowało się 
w bogato udekorowanej hali, 

kiedy nagle rozległ się krzyk: 
"Gore"! Publiczność wybiegła 
na ulicę, lecz ogień trawił łatwo 

polne festony i chorągwie i sze- 

rzył się tak gwałtownie, że pomi- 
mo wysiłków straży pożarnej nie 

pozostało z całego budynku nic, 
prócz muru zewnętrznego. Stra- 

| ty wynoszą $300,000. Gmach "Ex- 

position" zajmował cały blok 

między 5 a 6 ulicą i między ulica- 

mi Cedar i State. Był ubezpie- 
czony na $75,000. 

o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Niemcy ubolewają, że Ameryka- 

nie podkopali ich handel aa wyspach 
Samoa — 

t- 

— Król Alfons hiszpański wyjćcha! 
ostatniej nocy z Paryża do Londynu. 
Dla biednych w stolicy Francyi ofia- 

rował $5,000. 
— Cesarz Wilhelm powiedział, że 

Japończycy zawdzięczają, swe zwy- 

cięztwa studyowaniu metody wojo- 
wania, praktykowanej przez Niem- 

ców. Teraz Niemcom wypada pójść 
w naukę da Japończyków. 

— Socjaliści w Berlinie zabrania- 

ją "towarzyszom" braó udział w uro- 

czystościach weselnych następcy tro- 

nu niemieckiego. 
— W Berlinie szerzy się ogromnie 

niemoralność. 
— AngieJski okręt wojenny "Cea- 

sar" zderzył się z barką "Afghani- 
stan." 21 ludzi z załogi barki utonę- 
ło. 

— Okręt, wojenny "Triumph" zde- 

rzył się z okrętem wojennym "Swiftr 
surę". Obydwa okręty uległy uszko- 

dzeniu. 
— Skutkiem trzęsienia ziemi w Al- 

banii utraciło życie w mieście Sku- 
teri 100 osób. 250 osób uległo okale- 
czeniu. 

— Rosya kazała wstrzymać roboty 
we warsztatach okrętowych. 

— Marynarze na okręcie Neboga- 
towa wywiesili podczas bitwy czer- 

woną chorągiew nad flagą rosyjską. 
— Do Amerylii wybiera się z od- 

czytami Medyolańczyk 01ivio, który 
dwa razy wyszedł cało z procesu o 

zamordowanie żony. 
— Na Węgrzech aresztowano sta- 

rą kobietę, która sprzedawała truci- 

znę żonom, chcącym pozbyć się mę- 
żów. 

— W New Yorku nic nie wiedzą o 

losie, jaki spotkał jacht "Apache", 
który brał udział w ostatnich rega- 

tach. 
— Burza zrządziła dużo szkody w 

Minneapolis. 
— W Bostonie aresztowano trzech 

dostojnych Chińczyków, którzy są 
braćmi i razem ze siostrą postano- 
wili zwiedzić Amerykę. Sprawa opar- 
ła się o prezydenta. 

o 

NOWE ZAWIKŁANIA. 

Burmistrz odpowiada na krytyki. 

Prośba do prezydenta Roosevelta. 

Z początkiem nowego tygodnia 
bynajmniej nie polepszają się 
widoki rychłego zakończenia 
strajku woźniców; obie strony 
bardzo wojowniczo są jeszcze u- 

sposobione, a jeżeli nie przyjdzie 
do porozumienia, to jak słychać, 
jeszcze 10,000 innych woźniców 
zastrajkuje, a przez to bezrobo- 
cie ogarnie tysiące robotników in- 

nych gałęzi. 
Unia "Truck Drivers', z którą 

właściciele wozów mają kontrak- 

ta, jutro wieczorem zbierze się na 

naradę nad kwestyą sądu polu- 
bownego. Prezydent tej unii, 
Hugh Mc Gee, jest zdania, że 

jego unia nie zgodzi się na to, by 
pracodawcy pod sąd polubowny 
oddali kwestyą, czyli mają pra- 
wo rozsyłać towary do firm, u 

których strajk panuje. Zasadą li- 

nii jest, że unionistom nie wolno 

pracować wspólnie z nieunioni- 
stami, a gdyby zaczęto rozwozić 

towary do firm bojkotowanych, 
to złamałaby tę zasadę. 

Pomimo zapewnień stron obu, 
że żadnych ustępstw dalej robić 

niepodobna, wczoraj przecież, 
były niejakie oznaki, że przyjdzie 
do jakichś rokowań. Reprezen- 
tanci woźniców wyrazili się, że 

możliwą jest rzeczą, iż odwoła 
się strajk u ekspresowych kom- 

panii, byleby obie strony przysta- 
ły na to, ażeby nie robiono różni- 

cy pomiędzy unionistami a nieu- 

nionistami, ażeby unionistom 
wolno nosić odznaki, i ażeby nie 

pracowano pod strażą policyjną. 
Słychać także było, że woźnice 

życzyli sobie doprowadzić do 

konferencyi wyłącznie pomiędzy 
reprezentantami kupców z ulicy 
State a organizacyą "Teamsters' 
Joint Council", ale ażeby w t?j 
konferencyi nie wzięli udziału ani 

Levy Mayer, ani Shea. Trudno 

jednakowoż, by to się udało. 
Majowa grand jury w swoim 

raporcie w sobotę ogłośzonym, 
pomiędzy innymi, krytykowała 
także burmistrza Dunne, oskarża- 

jąc go, że nie dość był zabiegli- 
wym w ciągu rozruchów. Buf- 

mistrz obszernie odpowiada na te ? 
zarzuty, wykazuje, że nigdy nie i 
zachodziła potrzeba wzywania j 
milicyi, że dotychczas policya 
zupełnie wystarczała do utrzy- 
mania porządku i stłumienia roz- 

ruchów, skoro powstawały, że 

grand jury przy przesłuchiwaniu 
jego bynajmniej go nie zapyty- 
wała, dlaczego milicyi nie wzy- 
wał, i że swoją krytyką udowod- 
niła, iż jest niesprawiedliwą i 

uprzedzoną. 
Strajkujący krawcy, których 

organizacya dała właściwy powód 
do tego, że wybuchł strajk woź- 
niców, skarżą się, że o nich zu- 

pełnie zapomniano i że przy 
wszelkich naradach nad rozpo- 
częciem rokowań lub układów 
wćale o nich nie ma mowy. 

Strajkują oni od 28 tygodni, a 

trzy czwarte pomiędzy nimi nie 

otrzymały ani centa wsparcia z 

funduszów strajku. Zdaniem ich, 
woźnice nie powinni teraz cofać 
się w strajku, dopóki nie zostanie 

rozstrzygniętą sprawa krawców, 
o którą głównie chodzić powin- 
no, 

Organizacya "Chicago Federa- 

tion of Labor" wczoraj wysłała 
do prezydenta Roosevelta pety- 
cyą, ażeby, zwołując specyalną 
sesyę kongresu, włączył do spraw 
jakie mi sesya ma się zająć, także 

sprawę rozsyłania pakietów przez 

urząd pocztowy, gdyż w skutek 

tego, że poczta nie przyjmuje do 

posyłki pakietów większych, kom- 

panie ekspresowe zyskały tak 

wielkie monopole i taką niezależ- 
ność. 

W parku Palos wczoraj odbyt 
się piknik org. "Department Storę 
Driyers' Union", na którym było 
około 3,000 osób, pomimo że nie 

przybył Shea, którego oczekiwa- 
no. Niejaki F. O. Larson, za- 

przysiężony jako "deputy; sher- 

riff" był tak nijJostrożjiVy, że 

przybył na piknik i bawił się we- 

soło. Poznano go, wyrzucono z 

sali tańców, obito nielitościwie i 

zaledwie udało się policyi urato- 

wać go i na przejeżdżającym po- 

ciągu kolejowym wywieźć do 

miasta. Podobny los spotkał in- 

nego kolegę Larsona pół godziny 
później. 

W szpitalu Provident umarł 36 
letni. Porter Miller, murzyn, któ- 

ry w czasie zbiegowiska w sobo- 

tę w nocy został postrzelony 
przez policyanta Richarda Debow 
również murzyna. Debow jest w 

areszcie do czasu, w którym jury 
koronerska ogłosi werdykt. 

W czasie zbiegowiska w sobotę 
w nocy, w pobliżu ulic Congress 
i Halsted został miejski policyart 
Thomas C. Smith postrzelony 
dwoma wystrzałami z rewolweru, 
prawdopodobnie śmiertelnie i za- 

wieziono go do szpitala powiato- 
wego. Aresztowany jest "deputy 
sherrift" G. B. Lindsay, który 
prawdopodobnie go ranił, a który 
lekko raniony jest w kostkę u 

nogi. 
Konstable na bazarze kościelnym. 

Od lat kilku zdarzyło się one- 

graj po raz pierwszy, że na baza- 

rze ("fairze") kościelnym poja- 
wili się konstable w tym celu, a- 

żeby aresztować osoby bazar 

urządzające za aranżowanie "gier 
szczęścia". Było to w kościele N. 

M. P. na rogu Wabash ave. i El- 

bridge place, gdzie bazar odbywa 
się od dwóch tygodni. Aresztowa- 

ni zostali proboszcz ks. 0'Calla- 

ghan i trzej obywatele. Sędzia po- 
koju Lee pozostawił ich na wolnej 
stopie pod kaucyą po $200. O ich 

aresztowanie postarał się znany 

"ksiądz — reformator" Jeremiah 
J. Crowley. 

Burza wczorajsza. 
Wczoraj burza piorunowa 

zrządziła znaczne szkody w kil- 

ku miejscach, a piorun uderzył 
w trzy różne świątynie około go- 

dziny 4 rano i dwie z nich znisz- 

czył prawie do szczętu. Jedną 
z nich był "Unity Church" w Oak 

Park. w którym do uderzeniu cio- 

runu pożar rozszerzył się tak 

szybko, że straż ogniowa nic zdo- 
łała uchronić go od zniszczenia; 
szkodę tam zrządzoną obliczają 
na $20,000, a same organy tam 

warte Ryły $3,000. Zniszczonym 
został w podobny sposób budynek 
zajmowany przez "Sacramento 
Avenue Methodist Episcopal 
Church" na rogu Sacramento av. 

i Adams str.; szkoda tam zrzą- 
dzona wynosi $25,000. Lżej zaś 

uszkodzony został "Congrega- 
tional Church" na rogu 59 ulicy 
1 La Salle str. Nadto pioruny 
zrządziły dość liczne choć mniej- 
sze szkody, w różnych innych 
budynkach w mieście, a w 7 pię- 
trowym budynku pn. 170 Madi- 
son str., należącym do aldermana 
2 wardy George'a F. Hardinga jr. 
pożar spowodowany przez pio- 
run, zrządził szkodę na $8,000. 

.Nieszczęście na kolei ulicznej.. 

Ubiegłej nocy, około 12 godz., 
tramwaj linii Elston ave. uderzył 
na Warsaw ave. o "buggy", w 

któtem siedzieli dwaj mężczyźni. 
Obaj wypadli na bruk; jeden z 

nich na miejscu został zabity i 

zwłoki jego zabrano do przedsię- 
biorcy pogrzebowego Donohue 

na Milwaukee i California ave. 

Nazwisko jego na razie niewiado- 
me. Drugi, groźnie pokaleczony, 
wedle papierów przy nim znale- 

zionych, nazywał się Robert Galt 
a mieszkał pn. 445 W. Division 

str., dokąd go zawieziono. Ma 

czaszkę pękniętą nie odzyskał 
przytomności, dlatego nie można 

było się od niego dowiedzieć, kim 

był jego towarzysz. 

Skarga na porucznika policyjnego. 
Rzecznik komisyi służby cy- 

wilnej F. X. Busch formułuje 
skargę przeciw pewnemu porucz- 
nikowi policyi o pobicie pewnego 
obywatela. 

Obwinionym jest porucznik 
Maurice Bowler ze stacyi 35 uli- 

cy a oskarża go Feliks J. Węgier- 
ski, zam. pn. 3137 Morgan str. 

Węgierski przybył na stacyą, a- 

żeby podnieść $233 deputowanych 
przez Jana Junkalskiego, oska- 

rżonego o defraudacyą. Sierżant 

biurowy właśnie zamierzał oddać 

Węgierskiemu pieniądze, otrzy- 

mawszy pokwitowanie, kiedy 

nadszedł porucznik Bojler, na- 

padł na Węgierskiego, kopał 
go nogami i zawiódł go przed sę- 

dziego Underwooda, który na- 

tychmiast Węgierskiego uwolnił. 

Skargę wniesie adwokat komisyi 
służby cywilnej. 

Skazani. 

Na śmierć skazani zostali przez 

sąd przysięgłych Jan Lortnz i 

Jan Nadolski, oskarżeni o zamor- 

dowanie d. 19 marca Fritza Krue- 

ger w szynku Abrahama Riegera 
pn. 811 N. Robey str. Sędziowie 
przysięgli naradzali się w sobotę 
popołudniu aż do godziny 9, nim 

werdykt ogłosili. Zdaje się, że a- 

dwokaci skazanych starać się bę- 
dą o wznowienie procesu, zwłasz- 

cza że przynajmniej co do Nadol- 

nego, nie dość jasne były dowody 
iż brał udział w morderstwie, jak 
o tem donosiliśmy w sobotę. 

Sędzia George Kcrsten w so- 

botę wysłuchał argumentów ad- 

wokata Isadore Plotkę, obrońcy 
żon obój cy Hocha, domagającego 
się wznowienia procesu, ale je 
odrzucił, i odrzucił także żądanie 
odłożenia oznaczenia dnia strace- 

nia, poczem naznaczył dzień 23 
czerwca, pomiędzy godz. 10 rano 

a 2 popołudniu na wykonanie wy- 
roku śmierci na skazanym. 

Z urzędu zdrowia^ 

W ubiegłym tygodniu umarło 
w Chicago 467 osób: o 13 więcej 
niż w tygodniu poprzedzającym, 
a o 15 więcej, niż w odnośnym ty- 

godniu zeszłego roku. Na dyfteryę 
umarło 8 osób, na koklusz 15, na 

szkarlatynę 1, na tyfus 7. Samo- 

bójstw było aż 14, a innych gwał- 
townych wypadków śmierci 31. j 

.W, oorównaniu z zeszłym ro- 

kiem, śmiertelność w maju zno- 

wu się zmniejszyła, i urząd zdro- 
wia z satysfakcyą zaznacza, że 
coraz to lepsze widocznie panują 
stosunki zdrowotne w mieście. 
Już w zeszłym roku uwżano pro*- 
cent śmiertelności za izczególme 
nizki, w porównaniu ze stosunka- 
mi w innych wielkich miastach: 

wynosił on 13,98 od tysiąca. W< 
roku bieżącym zaś spadł jeszcze 
do 12,88. Razem umarło w maju 
2180 osób, o 107 mniej, niż w ma- 

ju roku zeszłego.Co do powodów 
śmierci, to zwiększyła się śmier* 
telność w porównaniu 2 majem 
roku zeszłego, z powodu koklu- 
szu (z 3 wypadków na ćo), z po- 
wodu chorób sercowych, w skutek 

samobójstw (z 38 na 49) i w sku- 
tek wypadków gwałtownych (ze 
112 na 145); co do innych powo- 
dów śmierci, zmniejszyła się 
śmiertelność bardzo znacznie. 

o r- > 

EXTRA. 

Brat Źegleń sprzedał patent 

Otrzymaliśmy dzisiaj następa- 
pujący telegram od Brata Kazi- 
mierza Żeglena, wynalzcy kulo- 

chronnego pancerza: 

Petersburg, 5 czerwca. 

Patent sprzedałem za trzy- t 

dzieści tysięcy. W lipcu będę z 

powrotem w Chicago. 
Źegleń. 

6:55 przed południem. 
u 

.Pochodzenie Juliusza Verne'a.., 

Tygodnik genewski "La semai- 
ne litteraire" zamieszcza w osta- 

tnim numerze artykuł o pocho- 
dzeniu Juliusza Verne'a. Verne 
—jak pisze — miał się urodzić nie 
w Nantes, lecz w Płocku, jako 
syn biednego żyda. Nazywać się 
miał Joel Olszewicz. Pseudonim, 
pod którym pisał autor fantasty- 
cznych podróży, jest tłómacze- 
niem na francuzkie pierwotnego 
nazwiska. Olcha w starofrancuz- 
kim i dzisiaj jeszcze w ludowym 
języku nazywa się verne. Genew- 
skie pismo dodaje jeszcze, że kie- 

dy J. Verne przybył jako młody 
chłopiec do Francyi po dłuższej 
tułaczce, budził podziw swych 
współwyznawców gruntowny 
znajomością talmudu. Jakie po- 

wody skłoniły Verne'a do wywę- 
drowania z ojczyzny i czem się 
pierwotnie we Francyi zajmował 
— nie wiadomo. "La semaine lit- 
teraire" objaśnia, że powyższe 
wiadomości o pochodzeniu J. Ver- 

ne'a otrzymała od pewnej staru- 

szki, która go znała dzieckiem.-— 

Należy jednak zaznaczyć, że po- 
dobne pogłoski krążyły już daw- 

niej w prasie, wywołując dysku- 
syę i zaprzeczenia. 

Syn zmarłego niedawno pisa- 
rza, Juliusza Vernego, ukończył 
w tych dniach przeglądanie i po- 

rządkowanie spuścizny literac- 

kiej, pozostałej po ojcu. Spuści- 
zna to dzieli się na trzy części: 
Pierwsza zawiera dziewięć wier- 
siedem dramatów teatralnych i 

siedem dromatów prozą, nadto 

trzy nowele; romans bez tytułu i 

dwa obrazy historyczne. Cała ta 

literatura pochodzi z okresu przed 
"Pięcioma tygodniami w bolonie." 

Część druga zawiera dwa dzieła, 
napisane przed "Podróżami nad- 

zwyczaj nemi" i jest niejako wstę- 

pem do nich. Jedno nosi tytuł 
"Podróż po Anglii i Szkocyi", 
drugfe "Paryż w wieku XX". 

Część trzecią stanowią opowiada- 
nia, a między niemi tom nowel, 
sześć romansów jednotomowych 
i dwa dwutomowe "Agencya 
Thomson and Co.", oraz "Tajem- 
nice Wilhelma Storitza," wresz- 

cie jedno dzieło niedokończone. 
o 

On wiedział. 

— Patrzaj mężulku, narzeczony 

Stasi przysłał Jej 6 funtów cukier- 

ków! 
— Ja jeszcze wczoraj wiedziałem, 

że przyśle! 
r— Czy on ci to mówił? : 

— Mówić-ni# mówił, alt połyoajrl 
Aieoiediy;! ... 
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