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W Mandżuryi wojska jeszcze z sobą walczą. 

Sułtan marokański w zgodzie z Francyą. 
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ZAWALENIE SIĘ DOMU W NEW YORKU. 

Trzeci Neger w Texas spalony żywcem na stosie. 

TELEGRAMY. 
Tokio, & wrześinia. — Prezes 

kolei Southern Pacific, E. H. Har- 
riman został znieważony przez 
motłoch uliczny, a w tajnego 
radzcę stanu, markiza Ito, rzuca- 
no kamieniemi. Zburzono drukar- 

nię rządowego organu "Kokumin 
Szimbun'' i podłożono ogień pod 
gmach ministerstwa spraw we- 

wnętrznych. Odbyły się zbiego- 
wiska przed domami prezesa 
ministrów Katsury i bawiąćego 
w Ameryce ministra spraw ' ze- 

wnętrznych , Komury. Policya 
okazała się bezsilną i powołano 
pod broń gwardyę narodową. Pa- 

nuje ogólne niezadowolenie z wa- 
runków pokoju, zawartego y? 

Portsmouth. 500 osób jest poka- 
leczonych, w tej liczbie- 200 poli- 
cyantów. 

Tokio, 8 września. — Przed- 

wczoraj zburzył motłoch 10 

ćhrześcijańskich świątyń, oraz 

szkołę ̂ misyonarzy. Na rozkaz 

mikada ogłoszono stan oblężenia, 
lecz pomimo to wieczorem pono- 
wiły się rozruchy. Rząd wstrzy- 
muje wysełanie depesz alarmują- 

cych. Zawieszono wydawnictwo 
gazety "Niroku", nawołującej 
lud do buntu. W innych miastach* 

olbywają się także demonstracye 
antyrządowe. 
New York, 8 września. — Ba- 

ron Komura jest tego udania, że 

rozruchy wywołał rozkaz rządu, 
ażeby w parku Hibaya zbierano 

się na mityngi, Komura oświad- 

czył, że posiadał takie pełno- 
mocnictwo do zawierania trak- 

tatu pokoju, iż wykluczoną jest 
* możność nie ratyfikowania go 

przez cesarza japońskiego. 
Petersburg, 8 września. — Z o- 

kazyi zawarcia pokoju odbyło się 
w Peterhofie dziękczynne nabo- 
żeństwo, na którem byli obecni 

car, wielcy książęta i dygnitarze. 
W Mandżuryi uwiadomiono 

wojsko o zawarciu pokoju,/ lecz 

do zawieszenia broni dotychczas 
nie przyszło. Japończycy przed- 

! siębiorą rekonesanse, skutkiem 

czego nie obywa się bez krwa- 

wych starć. Trudno zoryentować 
się w sytuacyi na polu walki., 

Pekin, 8 września. — Nie 

przysłano dotąd urzędowego u-, 

wiaĆTomienia o warunkach za- 

wartego traktatu pokoju. Ucho- 

dzi za rzecz pewną, że Rosya za- 

i warła z Japonią traktat tajny, 
skutkiem czego rząd chiński jest 
mocno zaniepokojony. 

Berlin, 8 września. — Rzeźni- 

cy tutejsi i z 50 innych wię- 1 

kszych miast żądają stanowczo, 

ażeby rząd otworzył granicę dla 

dowozu żywego bydła, ponieważ 

istnieje brak mięsa, co powoduje 
ogromną drożyznę. Korzystają 
na tem agraryusze. Tutejsza 
rada miejska postanowiła zwołać 

konwencyę rzeiników z całego 

kraju, ażeby zmusić rząd do u- 

stępstwa. Bydło sprowadzane z 

zagranicy niema ulegać opłacie 
cła. 

% 

Berlin, 8 września. — Wczoraj 
zameldowano 15 nowych wypad- 
ków cholery i 6 wypadków 
śmierci. Zachorowało dotychczas 
ogółem 105 osób, a umarło 15. 

W Hamburgu chorują 4 osoby. 
Z Poznania, Bydgoszczy i Mal- 

borga donoszą o szerzeniu się 

zarazy. Na okręcie "Mastadt'*, 
którjr z Hamburga odpłynął do 

Holandyi, zachorował na cholerę 

1 palacz okrętowy. Parowiec za- 

trzymano w kwarantannie. 

Paryż, 8 września. — Poseł 

Faillandier donosi, że sułtan ma- 
rokański uwzględnił wszystkie 
żądania, wyłuszczone we francu- 
skiem ultimatum z powodu aresz- 
towania algierskiego kupca Bou- 
zian. Wielki wezyr Si Fidzel 

Garnit odwiedził posła francu- 

skiego i dał mu pfcłną satysfak- 
cyę. Rząd tutejszy bardzo jest za- 

dowolony z pokojowego załatwie- 
nia sprawy. 

Montreal, 8 września. — Kato- 

licy francuscy na przedmieściu 
St. Louis de Mole napadli na 

świeżo założoną kwaterę Armii 

Zbawienia. Policya była za słabą, 
ażeby, bronić napadniętych, ujęli 
się przeto za nimi Anglicy i przy- 

.szło do wielkiej bijatyki. Zanosi 

się na rozruchy religijne. Milicya 
stoi po stronie protestantów.. 

Petersburg, 8 września. — Po- 

wstanie Tatarów na Kaukazie 

jest dziełem agitatorów turec- 

-kich. Stoi ono w związku z pla- 
nami Czerkiesów oderwania się 
od Rosyi. Władze miejscowe są 
za słabe, ażeby skutecznie zapo- 
biegać rzezi Armenńczyków i ni- 
szczeniu ich własnoślci. 

Szkody w Baku są ogromne. 
Czego nie zniszczył pożar, stało 

się łupem rabusiów. Chłopi po 
wsiach napadają na szlachtę i za- 

bierają im broń. 

Tyflis, 8 września. — Kopalnie 
nafty Nobla w Baku uległy zni- 
szczeniu. Ceny nafty, benzyny i 

ubocznych produktów ogromnie 
poszły w górę. Zapasy w rezer- 

woarach, ićtóre jeszcze istnieją, 
wyczerpią się po kilku dniach. 

New York, 8 września. — Na 

ulicy Mott zawalił się dom, który 

komisya budowlana powinna by- 
ła wypróżnić i rozebrać, ió-letnia 

Marie Garioso i 43-letni Jos. Fari- 
nia postradali życie, 20 innych o- 

sób uległo pokaleczeniu. Poli- 

cyant spostrzegł niebezpieczeń- 
stwo i ostrzegł lokatorów i prze- 
chodniów. Gdyby nie to, nie- 

szczęście byłoby jeszcze większe. 
Farinia byi już na ulicy, lecz 

wrócił do mieszkania, ażeby ra- 

tować jakieś kosztowności. Wtem 
dom runął i zasypał go gruzami. 
New York, 8 września.- — 

Pocztmistrz Wilcox oświadczył, 
że strajk 300 woźniców nic go nie 

obchodzi. Przedsiębiorca dowoże- 
nia posełek pocz£owyph spełnia 
swe obowiąki pomimo strajku. 
Ma dość ludzi do dyspozycyi, a 

policya zapobiega, ażeby straj- 
kierzy nie dopuszczali się nadu- 

żyć. 
Forth Worth, Texas, 8 wrześ- 

nia. — 20-letni Keger Steve Da- 
vis napadł na żonę farmera S. P. 

Norris, a schwytany, przyznał 
się do zbrodni. Przywiązano, go 
do rury gazowej, zatkniętej w 

ziemię i obłożono go drzewem. 

Nie długo męczył się, gdyż -silny 
wiatr rozdmuchiwał ogień. Mąż 
pokrzywdzonej farmerki zapalił 
stos w obecności 3,500 osób*. W 

przeciągu kilku miesięcy "zlyn- 
czowano" w tutejszej okolicy 
trzech Murzynów. v » 

New York 8 września. — 

Śledztwo wykazuje, że nietylko w 

"Eąuitable" nadużywają dyrek- 

torzy swych stanowisk. Idea ] 
wzajemności jest w nowojorskich 
towarzystwach ubezpieczeń ży- 
cia legendą, a właściciele polis nie 

maj4 tam do mówienia, :£o- 

mimo że na pozór wolno im wy- i 

bierać dyrektorów. Faktycznie j 
zarządy wybierają dyrektorów i 

wyznaczają im pensye. Prezy- 
dent Mc Cali z "New York Life'' 

i prezydent Negeman z „Mutual" 
pobierają rocznie po $100,000 
pensyi; wiceprezydenci dostają 

po $75,000, a pensye innych urzę- 
dników wynoszą po 40, 50 i 60 

tysięcy dolarów. 31-letni syn pre- 
zesa Mc Cali pobiera $14,000 ro- 

cznie, pomimo, że pracuje dopie- 
ro od 6 lat w ofisie towarzystwa. 

o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Profesor F. Martena, doradaca 

prawny rosyjskiej komisyl pokoju, od- 

jechał wczoraj okrętem "La Lorralne" 

"do Elu ropy, ażeby carowi doręczyć jak 

najprędzej kapię traktatu portsmouth- 
skiego. x 

— W obwodzie Susze na Kaukazie 

zburzyli Tatarzy wszystkie gorzelnie 

i przędzalnie jedwabiu. 
— Rosyjski literat Maksym GorkiJ 

ubiega się o mandat poselski do do- 

my narodowej. 
• 

— W Malborgu umarło na cholerę 

6 osób: jedna kobieta 1 pięciu mę& • 

czyzn. 
1 

— Trudno się porozumieć komisa- 

rzom szwedzkim i norweskim w spra- 

wi© rozwiązania unii skandynawskiej. 

Rząd norweski gromadzi wojsko na 

skandynawskiej graąicy. 
Rozbójnicy" marokańscy upro- 

wadzili matkę dowódzcy powstańców 
Raisuli. Jego brat wybrał się w dro- 

gę, w celu oswobodzenia matki. 

— W tajemnej misyi wysłał Roose- 

velt Williama L. Penfield do Anglii. 
— Z Szanghal donoszą, że w Chi- 

nach ustaje bojkot kupców amerykań- 
kach. 

Amerykańscy oficerowie są obec- I 
ni na manewrach wojsk francuzkich 

pod Chateau Brienne. 
— Rabusie wpadli w New Yorku do 

szulera! i zabrali |8,200. Podobno od- 

dźwierny lokalu był z rabusiami w 

zmowie. 
M 

I 

— We Filadelfii otruł George John- 

son gazem siebie i syna, który wrócił 

do domu po siedmiu latach nieobecno- 

ści. Był na Filipinach, gdzie utracił 

nogę i podkopał zdrowie. 
— W Milwaukee odbywa się drugi 

zjazd .weteranów z hiszpańskiej woj- 
ny. 150 delegatów było obecnych pod- 
czas zagajenia sesyi. 
— Zmarły adwokat H. W. Baird w 

Cleveland - rozporządził przed śmier- 

cią, ażeby zwłoki Jego spalić, a popiół 
przechowywać w butelce. 
— Zwłoki mężczyzny wydobyto z 

Niagary. Pani Woodward uznała je za 

zwłoki swego męża, więc przeniesiono 
Je do jej mieszkania, w tem otrzyma- 
ła list z Chicago, napisany własnorę- 
cznie przez opłakiwanego wrzekome- 
go topielca. 

Kronika Miejscowa. 
Strajk drukarzy. 

Strajk chicagoskich drukarzy 
"Typothetae" pociągnie za sobą 
wszystkie , ipiasta w Stanach 

Zjednoczonych. Konwencya dru- 

karzy, odbywająca się obecnie w 
Niagara Falls, zgadza się na po- 
parcie tego strajku i z pewnością 
powoła członków do ogólnego 
bezrobocia. Strajkerzy żądają 
"zamkniętego szopu" i ośmiogo- 
dzinnego systemu pracy. 
W tych dniach zdszło poróżnienie 
między Federacyą muzykantów 
a manażerami teatrów. Federa- 

cya żąda renumeracyi za nadpro- 
gramowe przedstawienia. W po- 
niedziałek odbędzie się zebranie 

manażerów, na którem podobno 
ma przyjść do korzystnej dla mu- 
zykantów ugody. 

Wolna Irlandya. 
Do Chicago przyjechał wielki 

irlandzki patryota, William Red- 

mond. Klub ziomków Redmonda 

urządził wczorf[j bankiet na jego 
cześć i zaprosił nań kilku urzę- 

dników miasta, między nimi bur- 
mistrza Dunne. - 

Mayor Dunne, jako pierwszy 
programowy mówca, powitał go- 
ścia i ziomka i oświadczył mu, 

że miasto Chicago z radosnem 

sercem wita ludzi pracujących dla 

sprawy narocfowej. Najważniej- 
szym mówcą był sam gość. Za- 

pewnił on ziomków, że w przy- 
szłej elekcyi członków do parla- 
mentu angielskiego pastya libc- 

ralna odniesie wielkie zwycię- I 
3two. Zwycięstwo to wprowadzi 
reformy do Irlandyi i zapewni 
niezależność Zielonej Wyspy od 

rządu angielskiego — w niedale- 

kiej przyszłości. 

Corneliusz P„ Shea. 

W,unii woźniców założyła się 

klika, której celem będzie zreor- 
ganizować całą unię. Do Chica- 

go nadeszły już listy z innych 
miast, w których podobne kliki 

proponują wielkie reformy. Krót- 
ko po konwencyi woźniców od- 

bytej zeszłego miesiąca w Fila- 

delfii zebrał się komitet z dwu- 

dziestu czterech wodzów, który 

żąda degradacyi obecnego pre- 

zydenta unii woźniców, Shea, 
zaprowadzenia "referendum" i 

nowej konstytucyi. 
Zarzuty czynione prezydento- 

wi są bardzo poważne, oparte na 

sprawozdaniach ostatniego sej- 
jnu. 

W czasie dwuletniego urzędowa- 
nia Shea'a, unia woźniców stra- 
ciła 34,689 członków. 

Pożar. 

Wczoraj wieczorem wybuchł 

pożar na trzeciem piętrze w fa- 

bryce Charles Sethness Chemical 

Company, 262—268 North Curtis 
st. Pomimo że schody zapełniły 
się kłębami gęstego dymu z eks- 

plodującej gazoliny, kapitan 

James 0'Malley i inni strażnicy 
weszli na trzecie piętro i urato- 

wali życie trzem robotnikom, któ- 

rych wynieśli na rękach z płomie- 
ni. Publicznośę powitała straża- 
ków grzmotem oklasków i krzy- 
kiem radości. Szkoda zrzą- 

dzona przez pożar nie przewyższa 
sumy $300. 

Mleczarze. 

Sędzia Gibbons skazał I5tu 

mleczarzy na zapłacenie $25 ka- 

ry za sprzedawanie mleka /bez 

licensyi. W spisie ukaranych 

znajdujemy także Polaka, Józe- 
fa Cusiekskiego, 1147 N. Lincoln 

st. 

Paweł Ratkowski, 656 N. Ash- 

land ave., zapłacił $100 kary za 

przekroczenie przepisów budo- 

wlanych. 
Chodniki. 

Rzecznik miejski, p. Jan JP. 

Smulski, przedstawił burmistrzo- 
wi okropny stan, w jakim się 

znajdują chodniki w zachodniej i 

południowej dzielnicy miasta. 

Pan Smulski żąda, aby mayor wy- 
dał odpowiednie rozporządzenie, 
wzywające obywateli do naprawy 
chodników. Przez to zmniejszą 
się wydatki miasta, zmniejszy się 
liczba procesów wytoczonych 
miastu o odszkodowanie. Bur- 

mistrz chce sam rzecz zbadać, 
nim wyda odpowiedni rozkaz. 

Protest. 

Na wczorajszem zebraniu 

"Soutłf Halsted Street Property 
Owners" zaprotestowano prze- 

ciw proponowanemu rozszerza- 

niu Halsted ul. Komitet wyzna- 

czony przez radę miejską do zba- 

dania tej sprawy, oświadczył w 

•swem sprawozdaniu, że dużo rze- 

czy stoi na przeszkodzie. Projekt 
— zdaniem właścicieli — zniżył- 

by wartość niektórych realności 

do zera, a korzyśić odniosłyby tyl- 
ko wielkie firmy, które myśl roz- 

szerzenia radzie miejskiej podały. 
- Konferencya. 

Konferencya między mayorem 
miasta a właścicielami tramwa- 

jów nie odbyła się wczoraj z po- 
wodu nieobecności Johna M. 

Roach'a, głównegó manażera 

kompanii. Zebranie odłożono na 

dzisiaj. Mayor Dunne ejice nakło- 

nić kompanie, aby prowadziły 
tramwaje na ulicy Halsted z pół- 
nocnej strony miasta aż do połu- 
dniowej bet przesiadania się na 
Halsted i 0'Neil. Przy tej spo- 

sobności burmistrz -ponowi ukła- 

dy z kompanią w sprawie umia- 
stowitnia kolei ulicznej. 
Do biura burmistrza nadchodzą 

oiagłe zażalenia, odnoszące, się 

głównie do przesiadania z jedne- j 
go tramwaju na drugi na Halsted j 
ulicy. 

City of Traverse. 

Los szulerczego parowca City 
of Traverse spoczywa w rękach 
gubernatora stanu Indiana, który 
przyrzekł działać ręka w rękę z 

władzami stanu- Illinois. 

Szef policyi Collins każe aresz- 
tować każdego włóczęgę w mie- 
ście Chicago. Szef powiada, że 
każdy chcący pracować, nie po- 
trzebuje wałęsać się po ulicach 

miasta, bo pracy jest dosyć. 
Szef policyi postarał się o no- 

we warranty, które ułatwią are- 

sztowanie 1,500 różnego rodzaju 
przestępców prawa, których przy 

pomocy starych warrantów nie 

mógł sprowadzić za kraty więzie- 
nia. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIL 

— Zmarły prezes kompanii "Na- 

tional Packing", S. A. McLean, pozo- 

stawił żonie i dzieciom $90,000. 

Edward Cheatham i Jego żona 

zostali boleśnie poparzeni. Małżonko- 
wie jechali samochodem, kiedy eks- 

plodowała gazolina w zbiorniku, u- 

mieszczonym pod automobilem. 
— W Hammond, Ind. aresztowano 

urzędnika miejskiego, radcę Harno- 

skiego, który przyjął łapówkę od 

Kamratha. 
— William Buckler, mieszkający pn. 

817 Touhy ave., popełnił samobójstwo, 
zaczadziwszy się gazem, śmierć matki 

doprowadź ła go do tego. 
— Tramwaj na ulicy Van Buren ul. 

wpadł na wóz, wskutek czego John 

Hush i Joseph Alen odnieśli małe po- 

kaleczenia. 
— F. C. Rossiter, znany inżynier, 

który przyczynił się do odbudowania 
miasta po wielkim pożarze .w 1871 ro- 

ku, został wczoraj zabity przez pociąg 

kolei Lake Shore and Michigan South- 

ern. 

— Drabina spadła z trzeciego piętra 

na State ulicy i mocno skaleczyła 

przechodzącą panią Mattie Graves. 
— Wartość osobistej własności w 

powiecie Cook wynosi tego roku |450,- 

000,000; a zatem $625,000 mniej niż 

zeszłego roku. 
— Dwaj rabusie weszli do domu pań- 

stwa Eixon w biały dzleó 1 zabrali du- 

^żo cennych drobiazgów, obliczonej 

wartości $400. 
— Komisarz robót publicznych, 

Patt^rson, chce wiedzieć, czy kompa- 

nia Illinois Tunnel zostawiła miejsce 

na proponowany system kolei podzie- 

mnej. 
liaz ucnoazący z rury w uuiciu 

Grace zaczadził dwojga ludzi, Otona 

Beyer 1 jego przyjaciela Miliarda 

Chldestera. 
— Policya wykryła wątek kradzieży 

dwjistu psich licensyl. 
— Dwie mosię- 

żne blaszki znaleziono u Dr. William 

E. Hall. 
— J. O. Berkley, 104 W. Madison 

umarł w szpitalu powiatowym. Berk- 

ley myjąc okna na druglem piętrze, 

stracił równowagę 1 spadł na kamien- 

ny chodnik, wskutek czego odniflsł bo- 

lesne uszkodzenia wewnętrzne. 
— Z rzeki blizko Kinzie ulicy wycią- 

gnięto zwłoki nieznanego mężczyzny. 
— Marcin Ratajczak z Hawthorne, 

Ul. został wczoraj zabity w kamienio- 

łomach przy 31szeJ i 48mej ave. Ra- 

tajczak znalazł śmierć pod kołami .wa- 

gonu wywożącego kamień. 

O 

Stan zdrowia króla Alfonsa. 

Wychodzący w Tryeście Pun- 

golo opowiada następującą histo- 

*yę: Na dworze angielskim wie- 

dziano bardzo dobrze, że król 

Alfons dlatego tylko jedzie do 

Londynu, aby się oświadczyć o 

rękę księżniczki Connaught, wnu- 
czki króla Edwarda. Żeby więc 

wiedfieć, czy królestwo mają się 

zgodzizć na ten związek, wybrał 
dwór angielski dwóch bardzo dy- 
styngowanych i bardzo rozum- 

nych lekarzy, z których jeden był 

psychiatrą, a drugi lekarzem cHo- 
rób płucnych i przedzielił ich do 
angielskiej świty Króla hiszpań- 

skiego. 
Ci dwaj lekarze obserwowali 

całe zachowanie się króla, widzie- 
li go w kąpieli i bardzo zręcznie 
zbadali jego .organizm, poczem 
zdali królowi sprawozdanie, że 

według ich najgłębszego przeko- 
nania jest on obciążony dziedzi- 

cznie nietylko suchotami, ale i pe- 

wną.. psychozą. Na skutek tegQ 
dwór angielski dał dygnitarzom 

króla Alfonsa do zrozumienia, że 

powinni mu radzić, aby się nie o- 
świadczył. 

Kara cielesna w Danii. 

Brutalność mężczyzn silnych 
tak się rozpanoszyła w Danii, że 

pobicia i gwałty dokonywane na 

słabszych mężczyznach i na ko- 

bietach były tam na porządku 
dziennym. Z tego powodu' (juft- 
skie kobiety wniosły do rządu i 

do paMamentu petycyę z żąda- 
niem silnych środków zaradczych, 
a rezultatem tego jest nowa usta- 
wa, uchwalona przez parlament, 
mocą której brutalne obchodzenie 
się ze słabszymi nie będzie już ka- 
rane w Danii .pieniężnie, lecz wię- 
zieniem, lub przymusowemi robo- 
tami. Nadto jeżeli brutalnych 
czynów dopuści się mężczyzna w 
wieku 18 do 55 lat, a brutalność 
sprowadzi znaczny ból u po- 

krzywdzonego, tak; że uczyni go 
na czas pewien niezdolnym do 
pracy, wtedy sędzia, obok • kary 
przepisanej ma prawo podykto- 
wać jeszcze karę cielesną aż do 27 
uderzeń rózgą lub knutem, tym 
ostatnim jednak tylko wtedy, je- 
żeli przestępca w przeciągu osta- 
tnich lat 5 był już karany za pobi- 
cie aresztem, lub karą pieniężną 
w wysokości 200 koron. Również 
za zbrodnie nieobyczajne, popeł- 
nione na dziewczynkach niżej lat 
dwunastu, stosowne będą kary 
cielesne. 

Ustawa ta wchodzi już w życie 
z dniem 8 września br. 

n 

Nieczytelny rękopis. 
/ 

Znane są niedogodności i zawi- 

kłania, wytwarzające się na tle 

nieczytelnych recept lekarskich. 

Oto nowy przyczynek: W Buda* 
peszcie mieszka pisarz sławny i 

utalentowany, który jednak od- 

znacza się pątwornie nieczytel- 
nym charakterem pisma. Pe- - 

wien chinolog, otrzymawszy 

próbkę tego pisma, uznał je po 

pewnem wahaniu za "prawdopo- 
dobnie południowo - tybetańskie'',, 
dyalekt za wymarły, a całość 

nadto za cyfrowaną. Jeden jedy- 
ny zecer w Budapeszcie potrafi 
przy pięknej pogodzie odcyfro- 
wać wyjątkowo powoli wypisana 
wyrazy, przyczem asystują oso- 
biście przyjaciele i członkowie 

rodziny autora. Za to zecer otrzy- 

muje osobną dopłatę, ma dwa dni 
w tygodniu wolne i nazywany 

bywa "mój drogi Maroczy", O- 

tóż zdarzyło się pewnego wieczo-* 

ra, że pisarz otrzymał w kawiar- 
ni nadzwyczaj ważną wiado- 

mość polityczną. Z telefonu sko- 

rzystać nie mógł — zwróciłby na 

to uwagę towarzystwa. Zażądał 
'więc od kelnera jednej z onych 
wąskich kartek, na których kel- 

nerzy spisują rachunki gości, 
skreślił na niej słowa: "Fajerve- 

ry, desygnowany na prezesa mi- 
nistrów" !I posłał ten rękopis z 

ustną wzmianką: "Nadzwyczaj 
ważne''! do redakcyi. Tam uzna- 

no to wszystko w pierwszej chwi- 
li za lichy żart; na szczęście je- 
dnak domyślano się wkrótce au- 

tora. "Łatwa na to rada — o* 

świadczył redaktor — wezwiemy 

naszego drogiego Maroczego". O 
fatalnościl Maroczy miał swój 
dzień wolny. Wśród ogólnej kon- 

stemacyi najmłodszy członek re- 

dakcyi zaproponował posłać kart- t 

kę do apteki, gdzie przecież umie- 

ją sobie radzić z najnieczytelniej- 
szymi rękopisami. Propozycyę tę 

przyjęto z uznaniem. Gdy upłynął 
kwadrans i drugi jeszcze kwa- 

drahs, wrócił posłaniec oczekiwa- 

ny z niecierpliwością z apteki i ^ 

milczeniu postawił butelkę mleka 

migdałowego na stole. 
o— 
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