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mających AYyrworzyć
spoiny organizm pań
stwowy, pomimo rozbieżności icli interesów
.) aż w pierwszych dniach lutego rozpoczniemy narodowych i ekonomicznych.
Treścią przyszłej polityki prac parlamentu i
ty fal utonie „Nowej Reformy44 /rak znakomitej,
dwntewewej powieści Stefana Żeromskiego p. t.: rządu, wedle zapowiedzi urzędov/ej -^.Wiener
Zfg.“ — mhsi być program ekonomiczny
dziele ^se©agsag2
i socjalny. On ma być kitem, łączącym kra
Naj»»wtŁT utwór genialnego autora „Popio- je i ludy austryaekie we wspólnych dążno
łtiw" wypełniać będzie felieton naszego dzienni ściach.
Tutaj nadzieie rządu doznać mogą zawodu.
ka praez kilka miesięcy z rzędu.
Właśnie dlatego bowiem, że przyszli posłowie
Oli) «!■—WiWWHII ■■I. IW WW»». ilWMMUl pariumentarni reprezentować będą szerzej poję
to interesa nie pewnej tylko klasy, lecz ogółu
ludności pewnego kraju i narodu, — właśnie
dlatego tem jaskrawiej uwydatnić się może
..Zaczyna się nowy rozdział w wewnętrznej w pizyszłym parlamencie różnica w postulatach
historyi Anstryi44 — pisze urzędowa „Wiener różnych grup i stronnictw paidamentarnych. To,
Ztg " w artykule, komentująeym rozwiązanie Ra co było ujemną stroną obecnego pariamentn:
dy państwa i zapowiedź rozpisania nowych wy przymusowo łączenie interesów narodowych i
borów u* podstaw ie powszechnego prawa głoso krajowych i podciąganie ich pod wspólny mia
wania Idzie teraz o to, co będzie treścią tego nownik państwowości, wystąpić może w jeszcze
nowbgo rozdziała historyi austryackiej ?
jaskrawszy sposób w nowym parlajnencde.
Rząd ebiawia w tym kier"nkn swoje życze
Be co mogą posła, dajmy na to z kresów Bu
nie „Odtąd — powiada — zniesiony zo- kowiny Jnb wschodniej Galicyi, obchodzić spe
staj a rozdział między Indami a pań cjalne. ekonomiczne, lub nawet socjalne inte
stwom, gdyż równość prawna znosi ten resa Chorwatów z Dalmacyi? I na odwrót, czy
rozdział, a łączy je w jednę całość". W tę można żądać od pfęda z Zadarn. aby zapalał się
przejrzystą bibułkę owinąwszy swoja, centrali do budowy nowych kolei w Galicyi wschodniej,
styczną tendencję, zastrzegą się -zad austryac- aby zna* stosunki narodowe polsko-ruskie? Ba,
k? przed dałszem pozostawianiem mu niepodziel doświadczenie uczy że właśnie interesa ekono
nej troski e interesa państwa; odtąd parla miczne centralny eh krajów austryackieh, sprze
ment i rząd zbliżyć się mnaza len sobie, dą czne są z interesami kraiów kresowych Do
żyć d» skoneoddowama się obopólnego przez świadczamy tego w pierwszym rzędzie u siebie,
to, żo pwutaent zajmie się w przyszłości nie- w Galicyi.
tylko mieresaasi państwa, lecz także sprawami
Czyż więc iząd przypuszfza, że interesa na
„posBłzególnych obywateli".
rodowo i ekonomiczne krajów i narodów, w skład
W dalwyiB ciągu podkreśla rząd w swej państwa austryackiego wchodzących, zmienią się
^nnnłjrMi iwierdzeme, ze odtąd, gdy przez przez to, że zmieniło się prawo wyborcze do
równe prawo głosowania dobro pansrwa stałe parlamentu? Pod tym względem rząd może do
się synonimem dobra wszystkich obywateli, — znać srogiego rozczarowaniłi.
nstae mmi różnica między „koniecznoA rozczarowanie to nie będzie wcale następ
ściami pańłtwTKami44, a „komecznościami41 kra stwem reformy wyborczej, lecz faktycznego ujów i Indów austriackich. A stąd wniosek: no stroju państwa, który przez nową konstrukcję
wi posłowie dążyć muszą do „wyrównywa parlamentu zmiany zasadniczej doznać nie mo
li i aa apeoyalnycb interesów swoich wyborców że. Dokonara obecnie reforma wyborcza jest
z i»i “ 4tni państwa.
rrażnym krokiem naprzód ku konsolidacji pań
Reąl ",ięe niedwuznacznie dajo do poznania, stwa. To przyznajemy. Atoli ten krok nie wy
jafcio i Lisia;9 łączy z powszechnem prawem starcza na dokonanie tej konsolidacji. Do jej
ftoeewaaia. Oto przedewszystkimn spodziewa osiągnięcia pozostaje jeszcze porządny kawał
się wzssśtcnisnia idei prawno-pawtwowej, z c en- drGgi.J^“J—*
1
~'r"
tra lina ..'ania wszystkich interesów
Przedstawiciele państwowej idei austryackiej
i spraw, aarówno ogćlno-państwowych, jak wcześniej lub później przyjść muszą do przeko
krajo'ryeh. w rym parlamencie, który jedyną nania. że kto powiedział ,,A“, ten musi także
będzio' w państwie reprezentacją ogółu oby powiedzieć „B“. Owem ,.A“ jest powszechne
wateli, i * tym rządzie, który tego parlamentu głosowanie do parlamentu — a tem ,.B’4 musi
w p“z,T«io»ci ma być emanacyą. A więc na być rozszerzenie autonomii kr a j ó wr
dzieję wzmocnienia idei centralistycz przy równoczesnem oparciu ordynacyj sejmo
nej łącajr rząd z wynikiem nowych wyborów. wych na tych samych zasadach, na ja
Rząd, przyznać trzeba, jest w swoich wynu kich oparto reformę wyborczą do parlamentu.
rzeniach dość szczerym. Inna rzecz jednak, czy
Dopóki bowiem owych specjalnych po
powszeAnm głosowanie wytworzy ten łącznik stulatów poszczególnych krajów i ,,ludów" —
między p*óarwem a ludami Anstryi- który wy- o których wspomina „Wiener Ztg.“ — nie wy
równ»wad ma ich obopólne interesa. Ta nadzie eliminuje się z kompetencji parlamentu central
ja byłaby uprawnioną, gdyby Austrya, pod nego, a nic przeniesie ich do Sejmów krajo
względem etnograficznym, była państwem albo wych, — dopoty parlament austryacki funkcjo
jednolitem a’bo nie wyKaznjącem przynajmniej nować będzie wadliwie i nio będzio mieć siły
zbyt wybitnydi różnic na poln interesów naro do wytworzenia prawdziwie parlamentarnego
dowych i ekonomicznych. Ala Anstrya jest zlep rządu — Jednem słowem, rozwój konstytucyi
kiem sirtneznych jednostek administracyjnych, austryackiej, dotarłszy do powszechnego głoso
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Rasy rozSzlał a historyi Jteęi.

X. wiw „SzWRf
W odświętnej szacie, w liczniejszym niż zwykle,
a doborowym orszaku twórców, wystąpiła „Sztu
ka" na dziesiątej z rzędu wystawie swojej w
Krakowie. Bolesnem losu zrządzeniem otwarcie
jubiieuizowei wystawy odbyło się w tym samym
dum. w którym rozstał się z tym światem za
służony twórca i inieyator tej skonsolidowanej
organizacji artystycznej ś p. Jan Stanisławski.
Imię to zrosło się tak nierozerwalnie z Towa
rzystwem „Sztuka44 i z joj wystawami, że gdy
w dniu inauguracji wystawy zabrakło Stani
sławskiego w gronie komitetu, gdy nad cyklem
miniatui owych, a tak sympatycznie zawsze na
wystawach witanych pejzażowych jego Obraz
ków, zawieszono wieniec żałobny krepą okolo
ny, ezulhśiny wszyscy, że ubył Towarzystwu
„Sztuka44 jeden z jego filarów, którego myślą,
pracą i talentem organizacyjnym utrwalił* swe
istnienie i rozgłos, skromna w początkach, dziś
zasłużonem uznaniem i rozgłosem otoczona korooracya artystyczna. W tym gyganizacyjnym
telencie, w młodzieńczym zapale dla sztuki i
lei gorącem eBniłowaniu, w tej niepospolitej kulumysłowej, jakiej dowody dawał w każ“u swoim czynie, leży główna* część zasług i
Stanisławskiego do niewygasłej u potom
nych pamięci. Jako pejzażysta i profesor znajdzre następców, którzy dzieło jego poprowadzą
dniej 1 nj opuszczonym zastąpią posterunku.
Ale t nko1wieJ< pisać będzio dzieje kultury ar
tystycznej u nag ft. Ostatnim jat dziesiątku, nie
hiożo pominąć Stanisławskiego jako jednego
z p,onierów ruchu odrodzenia w dzieuzinie
Wszelkiego rodzaju usiłowań ai tystycznych.
Przypomnienie tej roli ś. p. Stanisławski ;go
»yfc obowiązkiem piszącego o wystawach „Sztu
ki", gdy mówić mu wypada o grupie artystów,
Współtowarzyszy tego sztandaru. Tem zaś wię* edf ża tegoroczna wystawa, jak na dziesięcioietai jubileusz przystało, przedstawia się niewykle ok azale. Podczas gdy na ostatnich dwóch
Wystawach „Sztuki44 kładło swe piętno pewne
'czerpanie twórczości, obecna wystawa przy ■
si znowu szersze tchnienie sztuki, większą
tezmaitość pomysłów, troskliwsza staranność o

wydobywan e artyslyi zuego wyrazu. Od chwili,
kiedy po ustąpieniu z widowni Matejki twór
czość malarska poczęła rćżnikować się i pozo
stawiwszy na boku kompozycję, zwróciła się
do odtwarzania natury* w szczegółach, do za
głębiania metou techniki i szukania efektów
sztneznoj kolorystyki, do odtwarzania wrażeń i
nastroju, kosztem szczegółów rysunkowych i po
mysłowości twórczej, usiłowanie to znajdowało
najdobitniejszy wyraz na wystawach „Sztuki
której członkowie, binrąc wzór z zagranicy,
rzucili hasło szczerej, niełałszowanej sztuki.
Dziś i te kanony poczynają zasuwać się w'
przeszłość. Zwulna choć nieśmiało poczyna od
zyskiwać swe prawa ścisłość w rysunku i ma
larstwie, kompozycja rodzajowa i historyczna,
barwna plama kolorystyczna. W kompozycji
rodzajowej mamy już znowu wyrazistość typu,
siłę rysunkową, poszanowanie światłocienia i
koloru, mamy próby kompozycji historycznej,
w pejzażu mamy szczerość, prawdę, siłę i ko
loryt! Przemhiął okres gromadzenia materyałów
nadszedł czas budowy.
Naprzeciw wejścia z głównej sali wita nas
Chełmoński. Obok znanych z zeszłorocznej
wystawy „Racławic44 spopularyzowanych w li
cznych reprodukcyach i tegorocznej premii Iow
Sztuk pięknych, wiszą dwa dziwnej piękności
pejzaże „Ranek44 i „Dniepr nocą44. Przemawia
w nich do nas Chełmoński całym wyrazem swe
go talentu. W pieiwszym mamy krajobraz letni
przed wschodem słońca W brzasku rannym nad
stawem unoszą się opary. Mimo przepysznie
malowanych szczegółów, czuć tu nastrój praw
dziwej poezji, umiłowanie przyrody, atmosferę
wsi polskiej, w całym blasku jej czarów. „Wie
czór nad Dnieprem44 tym samym przemawia do
widza nastrojem, świetny w tonie, nie zatraca
wybornych szczegółów rysunkowych, wysuwa
się na czoło pejzażu na wystawie, jako protest
przeciw sztucznej nowoczesnej interpretacji pej
zażu. Chełmoński, stary mistrz pejzażu, w miej
sce sztuczki daje prawdziwą sztukę, wskazując
drogę młodym, gdzie p!ękno i prawda i jak je
wyrażać należy.
Jeszcze dobitniej wskazuje to Fałat w swo
im przepysznym „Śniegu". Wmlkie to płótno,
będące waryant.em podobnego obrazu, wystawio
nego w tegorocznej Seccsyi wiedeńskiej, choć
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Im Avięcej gromadki się, zez.?gółowych i stwier
dzonych już dat i cjTr z wynorów do parla
mentu niemieckiego w zaborze pruskim, tem
korzystniej przedstawia się ich wjnik dla ży
wiołu polskiego. Bez przesady twioidzie można,
że odnieśliśmy taro na jrawdę vralne zwy
cięstwo. „Dztennik Puznański" określa jego
znaczenie temi słowy:
„Wynik wyborów’ wykazał jasno, że aiu ko
lonizacja, ani ustawy wyjątkowo nie osła
biły nas, że przeciwnie dodały nowego
z a p ii ł u, n o w e j energii: pokazaliśmy świa
tu, że ideały, za które walczymy, nio dadzą się
z duszy naszej wyrwać przemocą. Dziewię
tnastu posłów, dotychczas stanowczo wy
branych. w trzech olc'ęgach ściślejsze wybory.
Takiej liczby posłów me liezjło dotąd Koło
polskie parlamentu niomipekiego. 1>?Jeln.ro pol
skie zadokumentowały, i. są polsfcierai i
polskiemi pozostalią“.
Uwagi tu najzupełniej trafne. Na całej prze
strzeni. od Gdańska do Mysłowic, lud polski
szedł do walki z takim zapałem i z taką świa
domością swoich obowiązków narodowych, jak
nigdy jeszcze. Różnice, istniejące tak dłngo
między Vćielkopolską a Śląskiem, zatarły się
zupełnie. Przy pierwszych zwycięstwach Kor
fantego i Napleralskiego można było jeszcze
przypuszczać, że zawdzięczać je należy głównie
osobistej popularności kandydatów. Dziś już nie
może być o tem mowy i iś okazało się w ca
łej pełni, żo i tam całym już niemal ludem
polskim zawładnęła potęmio idea narodowa i
że oua jedynie prowadzi masy do walki i od
nosi zwycię.n wa!
'
”
Dla tej idei śląski lud polski przełamał wszy
stkie względy, z któremi liczył się dawniej, ze
rwał z ogromną większością swego duchowień
stwa. nie zważał na to, że naraża się na nowe
prześladowania ze strony niemieckich swoich
pracodawców. Nie odniosła skutku podstępna,
zdradziecka odezwa 245 księży górnośląskich,
nie ocaliło centrowców i to, że w dwóch okrę
gach przeciwstawiono narodowo polskim kandy
datom pół-polskich księży śląskich. Niemieckie
centrum przegrało sprawę na całej linii. Wyka
zują to wymownie następujące cyiry:
W poszczególnych okręgach śląskich otrzymali głosów:
Polacy centr. rządów. soc.
7300
6000
9200
26.400
bytuniskim
6500 12.300
5600
katowickim
27.000
19.700
3250
6800
400
pszcz.-rybn.
11.500
110O
2450
5900
opolskim

11.300
73OS
gliwickim
6206
1400
strzel.-koziclsk.
8500
7200
4300
480
kluczborskim
• 5200
-----7400
100
4600 11.700
raciborskim
5100
1300
Razem: 114.200 45.700 57.800 16.300
Kandydaci polscy otrzymaj; więc w tych 0kręgach niemal tyła głosów, ile wszystkie inne
party®, razem wziąwszy. Zaznaczyć ta zaś na
leży, że ostatnie dwa okręgi wogćle nie mogą
być uważane za okręgi p- ważnie polskie.
W raciborskim bowiem ęcei niż połowę
ludności stanowią na pól zniemczeni MOra
wia »ie, w kluczhorskim zaś przeważają naro
dowo róo rozbudzeni jeszc: a polscy protestanci.
Odliczywszy te dwu okręgi — w pozostałych
sześciu oddano głosów.
polskich
104.100
centrowy eh 3 ł.oOO
rządowych 45.000
iuutiiu słowy — centrum, kteme la panowa
ło nad ludem polskim od przeszło lat 30, uwa
żać się musi jaź za zupeteie wyperte z tej dziel
nicy. W okręgu Gliwickim i Kozielskim,
gdzie przyjdzie jeszcze do wyborów ściślejszych,
kandydaci centrowi raz jeszcze może zostaną
wybrani, lecz już tylko przy pomocy
rządowców. Nie jest zaś wykluczone, że przy
zręcznej agitacji jeszcze jeden z tych oki^gów
zdobyć będzie można.
Odzyskanie górnego Śląska, jest
więc faktem dokonanym. Marzenia kilku
pokoleń zamieniły się w rzeczywistość. Lecz i
w innych dwóch dzielniceh sprawa polska świę
ci tryumf wielbi W 'Prusach zachodnich zdo
byto na nowo okręg ś w i e c k i, a w dwóch
innych mamy pomyślne widoki przy wyborach
ściślejszych’ W każdym ni°mal okręga liczba
głągów polskich znacznie wzrosła. Ten
sam objaw spotykamy i w W. Ks. Poznańskiem.
T11 według obliczeń halcatystycznego „Tageblattu45, a więc organu dla nas wrogiego, ogól
na liczba głosów polskich wzrosła o blisko 46
tysięcy i wynesi 194.000,; liczba głosów' nie
mieckich uróść miała o 21.000 i wynosi 136
tysięcy, a liczba socyalistów dochodzi zaledwie
do 6.500 —zmniejszyła się od ostatnich
wyborów o 1560. Mimo wicj postępów ko
lon izacy i, która chlubi się, że w samem
Księstwie osadzili na polskiej ziemi 50.000
Niemców — głosy polskie przewyższają głosy
niemieckie zawsze jeszcze o 60.000.
W niektórych okręgach Księstwa udział w
akcie wyborczym wynosił 93 procent wszyst
kich uprawnionych do głosowania. -Test to udział
niemal niebywały, w Niemczec.h bowiem odda
wało dotychczas głosy przeciętnie tylko 75 do
80 procent wyborców'. W okręgu b a b i m o jsko-ntiędzy.rzeckim, z dawma, już jednym
z najbardziej zniemczonych, bo położonym nad
granica, brandenburską, głosy polskie
wzrosły od ostatnich wyborów z 6.700 na 8.540,
a wdęc o 1.800. — głosy niemieckie zmalały o
blisko 100!
Dowód wielkiego zapału solidarności naro
dowej dali także nasi robotnicy wychodźcy w
w Westfalii i w prowincji nadreńskioj. Tam na kandydata polsk:ego, postawio
nego. jedynie dla policzenia wyborców padło

głosów 38.900! Bazcm na obczyźnie oddano gło
sów polskich około 35.000. Gdyby tym wychodź
com dać można pracę w srronasb ojczystych,
u ileż silniejsza byłaby tam pczyeya polska!
Jedynie Mazowsze pruskie — z protestauoką swoją ludnością znów sprawie polskiej
zgotowało zawód. Tam liczba głosów polskich
podobno zmalał®. Lecz i tam ostatecznie zwy
cięży duch polski.
Wśród dotychczas wybranych posłów jest:
3 księży: ks. Stychel, ks. Skowroński,
ks. Brand y s, czterech redaktorów: Napieralski. Korfanty, Kułerski i Brejski,
trzech adwokatów: G h p z a a o w lt i, dr Dziem
bowski. dr Mieczkowski, siedmiu właści
cieli ziemskich: Czarliński. di Chłapow
ski, dr Skarżyński, hr. jMaciej Mielżyń3 k i. ks. R a <1 z i w i 11, Janta-P o ł c z y ń s k i, Ja
worski, wreszcie 1 przemysłowiec: dyrektor
cukrowni Grabski Kto w okięgu wrześnieńskim kandydować bcózla w miejsce
podwójnie wybranego posła ('zarlnLk lego do
tychczas niewiadomo.
Wybory ściślejsze odbędą się we wtorek
dnia 5 lutego. Oby i ten dzień przyniósł zwy
cięstwo sprawie polskiej.

nie dorównywa siłą, kolorytu jńerwowzorowi,
wystawionemu w Wie tniu, jest jednym z naj
celniejszych obrazów jubileuszowej wystawy
Siła artystycznego wyrazu, jaku bije z tego płó
tna, przykuwa doń oko widza.' Śnieżny pejzaż
w blaskach zachodu pafeerżnięty szerokim strum eniem wody bieżącej — przypomina najcel
niejsze partyo pejzażu „Berezyny", dając świa
dectwo niedoścignionego niistrzowstwa techniki
w szczegółach i w ujęciu pospolitego zresztą
tematu Wyborny pejzażysta, Ferdynand Ru
szczyć, obok fantastycznej kompozycji „.. nec
mergitur44, wyobrażającej okręt na falach wzbu
rzonego oceanu — a znanej z wystatvy w Wie
dniu, wystawił długi szereg stuilyów rysunko
wych i malarskich tz. , interienrów4*, w których
dał prawdziwe cacka techniki pastelowej. Zwła
szcza „pokój babuni44 i kilka partyj arenitektonicznycli „z... Włoch41 pod Warezawą, „kw iaty44
i drobne rvsnnki „z notatnika14, odsłaniają no
we dziedziny talentu tego wybornego artysty,
obracającego się z całą swobodą we wszelakich
rodzajach techniki rysunkowej i malarskiej.
Z niektórych drobiazgów jego bije tyle wdzię
ku i prostoty, tyle czuć w nich werwy malar
skiej 1 indywidualizmu, że oczu od tych prac
oderwać nie można. Pejzażjsta Ruszczyć rywa
lizuje zupełnie zwycięsko z malarzem rodza
jowym.
.
Z nowej strony przedstawia się także naj
młodszy profesor naszej Akademiii p. Józef
Pankiewicz, znany pizeważnie ze swych
szarych, mglistych, nastrojowych i poetyckich
nejżażów i z przepysznych akwafort. Jego „Por
tret kobiety44 w przepysznem oświetleniu rembrandtowskiem, technika przypomina dzieła kla
syczne w rysunku, oświetleniu i jednolitości
tonu. Jest to jeden z najcelniejszych portretów,
jakie kiedykolwiek pojawiły się na naszej wy
stawie: a bezsprzecznie- najlepszy na obecnej.
Dwa widoki kościoła 1 klasztoru Bożego Ciała,
doskonale w tonie, perspektywie i kolorycie, są
świadectwom wielkiej technicznej sprawności
artysty. Ścisłość linii rysunkowej, będąca nie
odłącznym warunkiem akwaforty, jest dla pana
Pankiewicza najlepszym sprzymierzeńcem w je
go usiłowaniach malarskich. Cykl akwafort, ob
jęty nrami 66 — 77, z których najlepszemi są
„Quai d'Anjou44 i „Port w Honflear44, świadczy.

że w tym dziale sztuki, od śmierci ś. p. p. Fel.
Jasieńskiego, nirma artysta nasz w Polsce
współzawodnika.
Prof. A x en to wic z, śvietnemi pastelowymi
studyami i portretami kobiecemi, wnosi zawsze
na wystawę pierwiastek estetycznej elegan
cji. Trzy jego studya: „Portret pani C.44,, „Pa
wie pióra41 i „Szkic do portretustreszczają
całą indywidualność tego artysty, polegającą
na snbteinem traktowaniu linii rysunkowej, ku
czemu najlepiej nadają się wdzięczne, ale wy
razu energii pozbawione fizyognomie i postaci
wykw intnych nam ze salonu, przybranych w po
wiew ne gazy lub kiry. Prof. Axeutowicz jest
w portretach swoich apologetą bndoarów, choć
umie także z lówną. swobmlą pędzla lub kred
ki, stworzyć pełen wyrazu charakterystycznego
portret męski (nr 1). lub rodzajow’ą figurę Hu
cułki. „Pawie pióra44 o cnarakterze nieco deko
racyjnym, czarują wulziękiem wyrazu i niedoścignionem mistrzowsi wem techniki.
Poza zwjkły swój zakres z lat ostatnich,
wychodzi prof. Wyczółkowski w obrazach
olejnych ,Brama tlnryańska41 i „Podwórze na
Zamku wawelskim’41. W pierwszym motyw' ar
chitektoniczny ciekawie uchwycony, łączy się
z świetnie oddaną perspektywą ulicy, na Be
której występują cienie wieżyc Maryackich.
„Róże" malowane olejno, łudząco przypominają
takież same pastelowe, których nikt n;e umie
tak cudnie wyczarowywać w papierze, jak twór
ca „Sarkofagów44 — jeden z niewielu, a może
jedyny polski artysta, który próbowmł kolejno
wszystkich metod techniki malarskiej i w każ
dej doprowadził do lnistrzowstwa, od rysunku
ołówkowego do akwaforty i Jnoroforty, od pa
stelu do tempery i malowania olejnego
Kartony Mehoffera do skarb? na Wawelu,
zapewniły wystawie wspaniałe tło dekoraeyjne.
W obszernych salach „Secesyi41 wiedeńskiej,
ginęły one wśród otoczenia, n?, naszej wysta
wie dekoracyjność ich wystąpiła w pełni, po
niekąd nawet przygniotła otoczenie. Dwa wiel
kie kartony „Pokłon trzech króli" (okno z ka
tedry w Frjbnrgu) i „Geniusz ujarzmiający
elemenra44, są płodami fantazji twterczej, która
w dwóch dziedzinach tak odiębnych, jak wi
traż i maiarstw'0 dekoracyjne, osiągnęła rezul
taty wysoce artystyczne. Witraż frybnrski jest

we wszystkieh ouezegóhich przepyszny. W in
nych dziedzinach malarstwa. Jak portrecie lub
pejzażu, nie dosięga p. Mehoffer tych wyżyn
artyzmn, na jakie wzniósł się w swej specjal
ności.
Trzy pejzaże S. Wyspiańskiego: „Wi
dok z okna", ujmują prostotą i siłą wyrazu,
oddającą jeden i ten sam temat w tra.ecli od
mianach. Posiadają ono zalety jaskrawego kon
turu i zaledwie że zaznaczonego kolorytu, charakteiystyczne dla właściwej naszemu artyście
metody, osiągania minimalnemi środkami rysun
kowemu, niepospolitych rezultatów artystycz
nych.
Z pomiędzy sześciu portretów Olgi B o z n a ńskiej najlepszemi są portrety architekta M.
1 p. Pająk<‘wnv. W portrecie pianisty S zupeł
ny brak podobieństwa nie odejmuje wartości
obrazowi, który posiada wszystkie charaktery
styczne cechy pędzla Boznauskiej.
Z młodszych pejzażystów wybijający się co
raz bardziej w pierwsze szeregi p. Kuczbor
ski,
krajobrazie „Staw44 rozwija wiele sen
tymentu. Obraz ten. może trochę szary, celuje
jednak poszanowanym rysunku i staranuost ią
o szczegóły, a odrębna metoda techniczna, zbli
żająca się do typu Scgantiniego, wyróżnia ten
pejzaż z pośród wiete innych nie wychodzących
poza granice banalności. Ż dużym temperamen
tem i szerokim rozmachem malowaną jest
„Grusza44 Szczygli u skiego, interesuj ący
motyw i ładną technikę daje p. Straszkiewicz w swojej „Nocy księżycowej". Oryginal
ną próbę pejzaża dałp Sichulski, który
obok dwóch umiłowanych przez siebie typów
huculskich, dał mały ciekawy pejzaż z roślin
nością Kilka zajmujących motywów wnętrz
cerkwi mołdawskich dał p. Maszkowski.
Z dwóch pejzażów Stan. Czajkowskiego
„Dworek na wsi14 jest dziełem dojrzałem i silnem w artystycznym wyrazie.
W nielicznym poczcie przedstawicieli rzeźby
pierwsze miejsce należy się prof. Laszczce.
„Głowa kobiety44, „Wiejska dziewczyna", „No
stalgia", zwracają na pierwszy rzut oka uwagę
doskonałym rysunkiem i śmiałością modełow a
nia. Każdemu z tych dzieł szlachetna linia ry
sunkn nadaje wdzięk niepowszedm wyróżnia-

wania w zastesowauin do wyborów parlamen
tarnych. nie ruszy się naprzód.
Austrya, wcześniej lub- ijćźniej, musi być pańswem o ustroju federacyjnym. Do tego przeko
nania przyjdą Idedyś 1 icchybuie sternicy jej
nswy pnństwowoj. Powszechne głosowanie do
parlameniu, to pierwszy ku idei zrealizowaniu
w tej myśli etap, po w -zechne głosowa
nie do Sejmów zrówniczesnem zwiększe
niem i.ch koinpetencyh — to kontynnacya wielkiej myśli, któr? nie dę przyszłość.

Waisie

Dotychczasowe wybory pełnomocników wiej
skich, którzy wycierają wyborców na ogólny
zjazd guberniałny, wybierający z kolei posłów
do Dumy, dałv dla parfcyj opozycyjnych wynik
w y 3 o c e u j e m n y fak przynajmniej wynika
łoby z doniesień nrzędowej petersburskiej Ajen
cji telegraficznej. Doniesienia te należy brać
naturalnie z ogromnemi zaasrzi żeniami, szcze
gólniej co do rtcklasyfikowywania wybranych
pełnomocników, wedła ich partyjnej przynale
żności, ale ttiemniej, nawet przy tych zastrze
żeniach. rezultat prawyborów dla stronnictw
opfizycyjuych, nie okażo się dobrym. Dla przy
kładu przytaczamy znano aotąd rezultaty pra
wyborów’ w pięciu różnych guberniach:
W gub. permskiej wybrano dotąd 177 peł
nomocników. Z tego 80 anu-konstytucyonalistów
(fc zw. „monat chistów44), 79 „prawych41 bezpar
tyjnych, 1 paździe”nikowca, 17 opozycyjnych.
Wedle zawodu wynramych zostało 9 sołtysów,
4 przewodniczących sądów gminnych, 1 staro
sta wiejski. 1 nauczyciel, 3 kupców, 159 włośeian.
W gub. kałngańskicj wybrano 231 peł
nomocników, 71 anti-konst., 137 prawych bezpart., 3 nrniark. bezpart. Wedle zawodu 141
chłopów i 60 funkeyonarynszów gminnych.
W gub. orłowskiej wybrano 92 pełnom.;
z tego 10 antikonstyt., 63 bezpart., 19 opozyc.
Wszyscy .włościanie.
W gub. kijowskiej wybrano 211 pełnom.,
z tego 33 antikonst. 167 konserw, 12 opozy
cyjnych. Według profesji 161 popów. 48 chło
pów.
W gub. charkowskiej wybrano 81 peł
nom., z tego 41 antikonstyt., 33 październikowców. 7 opozycyjny h. Wenie zawodu 34 popów,
41 chłopów
Razem tedy w pięciu wymienionych gubei’-
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niach wybrano 792 pełnomocników włościań
skich, którzy wedle przynależności partyjnej
dzielą się na autikonstytucyonalistuw 235, kon
serwatystów 426 październikowców 34, opozy
cyjnych 59. W“d!e zawodów wybrano 482 chbpów, 195 popów i 115 rozmaitych funkcyonarynszów gminnych, jak sołtysów, starostów, sę
dziów, p:sarzów wiejskwh itp.
Prawybory w kuryi robotniczej dały
nieco lepsze rezultaty I tak wybrano:
W gnb. orłowskiej 33 pełnomocników ro
botniczych; wszyscy opozycyjni;
W gub. charkowskiej 44 pełnom. robo
tniczych; wszyscy opozycyjni;
W gub. kijowskiej 31 peJnoin. wszyscy
socyaliści.
Udział w prawyborach, szczególniej w kmyi
robotniczej, jest slaby. Głosuje zaledwie 35 proc,
wym, śnionych do glosowania, którzy znowu
wskutek rozmaitych sztuczek i „wyjaśnień" rządowj ch stanowią zaledwie 40 proc, robotników.
W knryi włościańskiej udział w wyborach
jest żywszy, chociaż nie jednolity. Są np. po
wiaty, w których głosuje do 6<i proc, uprawnio
nych, nie brak jednak i takich miejscowości,
w którycn prawybory nie mogły się odbyć, po
nieważ nikt na nie nie przybył.

Co najmniej z ubolewaniem stwierdzić mnsiray, że nieiylko władze administi acyjne. ale
nawet niektóre sądy galicyjskie okazują potę
pienia godną gorliwość w spełnianiu żądań Rosyi, nawet zupełnie bezprawnych, gdy chodzi o
wydanie w ręce rzadn carskiego wychodźców,
zwłaszcza z Królestwa Polskiego. Ta dziwna
gotowość do usług wobec caratu objawiła się
obecnie w Krakowie w sposób tak jaskrawy,
że musi obudzić silny protest w społeczeństwie.
Otrzymujemy mianowicie opis faktu następują
cego.
W ostatnich dnia h listopada 1906 r. niejaki
Jan Szczotka, włościanin z Łyszyn, powia
tu puławskiego, uniknął przed pościgiem władz
rosyjskich do Krakowa i tutaj znalazł pracę.
Niedługo zażywał spokoju, gdyż d 4 grudnia
1906 uwięziła go tutejsza policya i odstawiła
do sądu kaniego skutkiem poufnego zawia
domienia, jakoby Szczotka brał udział w zbro
dni rabunku w obrębie Królestwa Polskiego
Władze rosyjskie nie postawiły wcale
wniosku o wydanie Jana Szczotki, mimo to
jednakże krakowsk. sąd karny, z własnei inicyatywy, zwrócił się do władz ro
syjskich z zapytaniem, czy Rosya nie. żą
da wydania Szczotki? Obrońca uwięzionego,
dr Gertler, wniósł 13 grudnia 1906 r. podanie
o uwolnienie Szczotki, motywując je tern, że
medopaszczalnem, według ustawy, jest przy
trzymywanie w więzieniu kogokolwiek bez za
żądania władcy obcej, szczególniej wobec zu
pełnego braku dowodów jakiejkolwiek
winy, błąd odrzucił podanie, ponieważ (Szczotka
przyznał, że go władze rosyjskie poszukiwały
z powodu obwinien1 a o rzekomy udział w ra
bunku.
Dnia 12 stycznia b. r. dr. Gertler przedsta
wił akt oskarżenia, sformułowany przez władze
sądowe rosyjskie 9 października 1906 r., a za
rzucający Szczotce zbrodnię obrazy majestatu,
popełnioną przez zerwanie w szkole portretów
carskich Aleksandra II i Mikołaja II, podarcie
ich i wyszydzenie w czasie zaburzeń na tle
hasła, wzywającego ludność do niepłacenia po
datków, niedawania rekrntn i wprowadzenia do
szkół i sądów gminnych języka Dolskiego O
tej sprawie władze rosyjskie przemilcza
ły — jasnern jest jednak, że właśnie z jej po
wodu chcą mieć Szczotkę w swych rękach.
Traktat między Rosyą a Austryą, zakreśla
miesięczny termin dla postawienia wniosku o
wydanie Gdy wniosek taki nie nadszedł do dn.
19 stycznia h. r., obrońca zażadał uwolnienia
Szczotki. I tym razem sąd krakowski odmó
wił, motywując odmowę tern, że władze rosyj
skie już 27 grudnia zawiadomiły sąd, że w dro
dze dyplomatycznej zażądał wydania Szczotk.
Według ustawy odmowa ta była nieprawną,

jący je z pośród całego szeregu innych rzeźb
na wystawie.
Rzeźbiarze Glicenstein i W i11ig naja
wiele rysów wspólnych w swej metodzie. Obaj
modelują z wielką rutyną i widocznie zostają
pod wpływem wzorów włoskich, co tylko na
ich pochwałę zaznaczyć można. „Młodość" Glicensteina celuje ładnym rysunkiem prońlu.
„Bożyszcze" i „Głowa starca" Wittyga wzno
szą się po nad miarę dzieł przeciętnych, dając
świadectwo szczerego i uznania godnego wy
siłku artystycznego. P. Szczepkowski w
marmurowym portrecie p. E. P. zwraca uwagę
tą samą subtelnością i wdziękiem w traktowa
niu szczegółów, jakie cechują wszystkie jego
dotychczasowe prace. Mimochodem tu tylko za
uważyć można, że gips zdaje się być wdzię
czniejszym dla p. S. materyalem od marmuru,
gdyż lepiej oddaje pewne charakterystyczne
rysy jego indywidualizmu.
Szereg rzeźbiarzy na wystawie „Sztuki" za
myka p. Kuna dwoma dziełami, z których
pierwsze „Irydyon" wciela w rzeczywiście
artystyczny kształt postać bohatera poematu
Krasińskiego, druga zaś p. t. „Staruszka" świad
czy, że artysta przyswoił sobie już w pełni
technikę swej sztuki i włada nią zupełnie swo
bodnie z pewnym nawet szerokim polotem i
sprawnością.
Sprawozdanie zamknąć wypada wzmianką o
katalogu, który w tym roku pojawił się po raz
pierwszy z illustracyami na wzór dorocznego
katalogu sezonowych wystaw wiedeńskich „Ser.essyi" i „Hagenbundu". Zapisując ten fakt
z uznaniem trudno się jednak powstrzymać od
uwagi, że wybór reprodukcyj do tego rodzaju
katologu powinien się ograniczać ściśle i wy
łącznie do najlepszych dzieł pomieszczonych na
wystawie. W katalogu „-Sztuki" obok naprawdę
pięknej reprodukcyj „Kobiety z pawiemi pióra
mi" Aientowicza reszta reprodukcyj mogła po
zostać śmiało w tece autorów, wartość ich bo
wiem artystyczna mału przyczynić może rekla
my wystawi". Odbitki klisz wykonane zostały
bardzo artystycznie w krakowskim zakładzie
„Zorza", co na pochwałę młodego zakładu za
pisać należy.
FK.

Na karnawał!
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ponieważ „zawiadomienie" nie może zastąpić w poniedziałek, a to dlatego, że w niedzielę oświadczeniu trzej Lamarque’owie przerazili się- szkół średnich Krakowa i Podgórza. Bal ten, jak
umotywowanego „żądania".
niema pracy i przyrządy wentylacyjne spoczy Młoda gcneracya potępia straszną teoryę swego widać z dotychczasowych zapowiedzi, będzie jednvm
Po terminie prawnym 20 stycznia, za wają. Chodników, przepełnionych gazem, wen przodka.
z najwspanialszych w bieżącym karnawale Do upię
Sztuka Lerouxa, pomimo braku żywości drama kszenia przyczynią się obmyślane pizez komitet nie
pośrednictwem ministerstwa, przyszło żądanie tylatory nie mogą należycie przewietrzyć i
tycznej. została przez publiczność dobrze przy spodzianki, między niemi artystyczne karnety, wy
wydania. Sąd n i 3 zawiadomił o tem obroń skutkiem tego łatwiej powstać może wybuch.
jętą.
konane częścią w drukarni Rippera, częścią przez
cy, zaś Izba karna przedłożyła wyższym inKolonia polska poniosła bolesną stratę przez śmierć młodzież szkół średnich, która ochoczo podjęła się
staneyom wniosek o wydanie Szczotki
ś. p. Jana Rusteyki, wychodźcy z r. 1848. Po tej pracy. Wskutek wielkiego zapotrzebowania bile
władzom rosyjskim, jakkolwiek w pierwszej inchowano go na cmentarzu Montmorency, a nad gro tów na galeryę, należy wcześniej zgłaszać się dc
stancyi nasunęły się pewne wątpliwości,
czy zachodzi ku temu prawna podstawa.
bem jego przemówił Mickiewicz. Rnsteyko, przyja p. Witolda Pilewskiego (Łobzowska 12 H p.) co
Paryż, 28 stycznia.
Główny zarzut, jaki czynią Szczotce władze \Poc &ątck karnawała, -Przyjęcia w pałacu Elizejskim, y ciel Adama 'Mickiewicza i Jana Działyóskiego, był dziennie między godziną 12—1, gdzie też będą wy
rosyjskie, polega na tem, że wraz z dwoma to Loubet a Follióres. — Premiera w „Ode.onie" p- t- „Dom również więźniem pruskim, a mianowicie w r. 1863 dawane zaproszenia. Dzień przed balem we wtorek
sędziów". — Śmierć Rusteyki.)
warzyszami miał wczesnym rankiem zapukać do
przesiedział w Moaoicie kilkanaście miesięcy. W ży od godz. od 3—7, a w dzień balu od 10—1 i od
drzwi handlu wódką (monopolu), pod pozorem
(=) Z powmdu karnawału rozpoczęły się w pa cia tutejszej kolonii polskiej brał żywy udział, pra 3 komitet urzędować będzie w kasie starego tea
tru.
kupna i zażądać 25 rubli. Gdy karczmarz od łacu Elizejskim przyjęcia u prezydenta republiki cując silnie w stowarzyszeniach polskich.
W sobotę 2 lutego odbędzie się w Resursie
mówił, któryś z trzech przybyszów, uderzył ge Failieres’a, o .czem, rzecz prosta, rozpisują się dzien
urzędniczej (hotel Saski) bal kos ty urno w y.
ręką. Karczmarz wybiegł, lecz przybysze pozo niki tutejszo. Wedle tych relacyj, obecny prezy
Początek o godzinie 9 wieczór. Wstęp na salę i
stali w monopolu. Władze schwytały dwóch dent republiki ma być jeszcze więcej demokraty
galeryę dla członków i zaproszonych akademików
sprawców napadu i po krótkim procesie przed cznym, niż poprzednik jego Loubet. Za czasów
sądem polowym, nazajutrz o godzinie 6 rano, 8a<łi Carnota panował w pałacu Elizejskim ów zi
Celem uregulowania nakładu, prosimy o wcze po 2 K. dla innych zaproszonych gości 5 K od
osoby. Bilet familijny (na 4 osoby) dla członków 6
wykonano wyrok. Bliższych szczegółów mny nieco, jednakże wykwintny ceremoniał patry- sne naaesłanie prenumeraty.
K, dla gości, 5 K. Nieczłonkowie mogą brać udział
brak, jasną jednak jest rzeczą, że wyrokiem cyaiu, z którego pochodził Carnot. Prezydent Fanro
jedynie za zaproszeniami, które wydaje sekn taryat
było rozstrzelanie. Dowodów na to, że próbował nawTet przemycić pewne zwyczaje z dwo
„Nowa Reiorma" wychodzi obecnie
najpóźniej do 31 b. m.
Szczotka istotnie brał udział w zajściu z karcz rów monarchicznych, co mu się po części udało,
d**ra razy dziennie*
Klub pocztowy występuje z nowością, która
marzem, akta nie podają, jest tylko zwłaszcza że były to czasy, gdy car z carową zje
wT z miarka, że ktoś tak powiedział
żdżał do Francyi i nawzajem Faure podróżował do o godzinie 6 rano i o pół do piątej po południu, zasługuje na żywe zainteresowanie żądnej zabaw
D. 22 stycznia obrońca zarzuciwszy gołosło- Rosji. Kiedy do pałacu Elizejskiego wprowadził się
Pomimo znacznego zwiększenia kosztów wy publiczności krak iwskiej. Bal kostyumowowność niczem me udowodnionego oskarżenia, Loubet, zapanowały tam znowu mieszczańskie zwy dawnictwa, prenumerata nie została podwyż maskowy wznowić ma tradycye da wnych wytwor
nych redut. Dotychczasowe zgłoszenia zapewniają
wniósł podanie o wstrzymanie toku sprawy i czaje. Lonbet pochodził ze wsi, ale przez trzydzie szoną i wynosi miesięcznieudział kilkudziesięciu masek i wielu pięknych kozażądanie od władz rosyjskich całkowitych ak stoletni pobyt w stolicy stał się Paryżaninem. Pod
w Krakowie: 2 korony;
tów wszystkich spraw, które się toczą przeciw czas przyjęć wyglądał, dobrze w nienagannym tra
w kraju: z jednorazową przesyłką 2 kor. styumów, a datsze zgłoszenia napływają tłumnie.
ko Szczotce. Na wyrm-lek, gdyby nawet wszyst ku i owym cylindrze, który posiadał wszystkie po 70 hal., z dwufazową przesyłką 3 K 20 li. Lista zgłoszeń otwarta. Klub pocztowy chętnie wy
daje je w’ lokalu klubowym (ul. Lubicz, hotel Euro
ko, co w sprawie z karczmarzem zarzucają wła trzebne „hnit-reflets".
pejski).
dze rosyjskie, było prawdą, ze -stanowiska pra
M. Loubot nosił białe rękawiczki, gdy podczas
„W ieczorki wełniane", urządzane co czwar
wniczego nie może być mowy o zbrodni rabun przyjęć napływającym gościom podawał rękę na po
tku w salach *'tarego teatru staraniem komitetu pań
ku, lecz w najgorszym razie o usiłowanom witanie. Było to lekkie, szybkie dotknięcie dłoni,
na opuszczone dzieci, zostające pod opieką „Rady
wymuszeniu lub usiłowanej kradzieży, — za zwłaszcza gdy przesunęło się kilkuset zaproszonych.
Kraków, 30 stycznia. opiekuńczej", cieszą się stale wielkim udziałem. —
co wydanie nie jest dopuszczalnem.
Może i Faliióres będne podobnie robić po przeby
W razie wydania grozi Szczotce prawdopo ciu kilku lat prezydentury, obecnie, w’ pierwszym
Pr<ed wyborami do parlamentu. W biurach Trzeci wieczorek odbędzie się we czwartek, to jest
dobnie śmierć, gdyż dostałby się w ręce osła roku swojego urzędowania bije od niego jeszcze miejsk. biura statystycznego w Krakowie panuje od jutro, a czwarty także napewne za tydzień. Bilety
wionego sądu polowego. Obrońca, dr Gertler, serdeczne ciepło gościnności. Fallióres nie nosi rę kilkunastu dni ożywiony ruch, celem przygotowania ne te wieczorki sprzedawane będą tak, jak na po
zażądał ponownego*- rozpatrzenia sprawy, ale kawiczek. Uścisk jego ręki mięsistej jest Bilny, a materyału wyborczego. Kilku specyalnie przeznaczo przednie, osobom zaproszonym przez panie komite
motywy te nie przekonały sądów krakowskich. gość mimów oli również nieco silniej ściska dłoń nych do tego urzędników trutynuje nadesłane do towe. Zaproszenia wydaje jeszcze Czerny, sekretarz
O ile wiadomo, sprawa ta znajduje się obecnie prezydenta. A Fałlieres nie nuży się Przez całą tychczas arkusze ze spisem zamieszkałych w ka stowarzyszenia „Rady opiekuńczej" w gmachu sądu
w ministerstwie, od władz tedy central godzinę stoi przy drzwiach drugiego salonu i ka żdym domu mężczyzn, którzy uprawnieni są do wy wyższego, a we czwartki przed rozpoczęciem wie
nych będzie zależeć jej rozstrzygnięcie Obrońca żdy gość musi przejść koło niego, Dawniej można bierania posła. Arkuszy takich nadesłano już około czorku o godziny 4 w kasie starego teatru, gdzie
dr Gertler wniósł do ministerstwa sprawiedli było wejść niespnstrzeźenie do pała',u Elizejskiego. 2200; pozostaje jeszcze do nadesłania przeszło 200 również nabywać można bilety na galeryę, która
wości przedstawienie całego przebiegu sprawy, Wielka fala gości płynęła prosto do sal po prawej Gdy już wszystkie arkusze będą w rękach urzędni będzie otwarta dla użytku pukliczności.
Wieczór batystowy, który ma się odoyć
wykazując, że gdyby gołosłowne twierdzenia stronie, zaś prezydenta witali tylko dygnitarze. — ków biura, zostanie sporządzony dokładny, alfabe
władz rosyjskich były prawdziwemi, to i wtedy Fallińres nie dzieli w ten sposób publiczuości, przy- tyczny spis wyborców, z podaniem adresu. Spis taki dnia 2 lutego na rzecz ochronki dla małych dzieci
motywy czynów Szczotki wskazywałyby na po na jmniej dotąd. Dopóki przybywają goście jeden za zostanie wydrukowany w pewnej ilości, stosownie w Podgórzu, zapowiada się świetnie, a komitet
lityczną ich naturę. Wobec tego Szczotka ma drugim, a pełniący służbę „huissier" może wywo do zapotrzebowania, (około L00 egzemplarzy) bro krzątający się gorliwie około urządzenia zabawy
zupełne prawo do korzystania z gościnności, ływać ich nazwiska, prezydent Fallićres cierpliwie szur, które nabywać będzie można za zwrotem ko ma niepłonną nadzieję, że ofiarna publiczność nie
zaniedba sposobności połączenia wesołej zabawy
jaką daje każde cywilizowane państwo wychodź stoi przy drzwiach w otoczeniu Bwojej rodziny i sztów druku.
com politycznym Wprawdzie parlament jnż nie sekretarzy, przyjmując obywateli francuskich jako
Oprócz tego spisy te będą wyłożone w swoim z doorym uczynkiem przyjścia w pomoc opuszczo
obraduje, mimo to posłowie nasi powinni aająć pierwszy między nim'
czasie w magistracie, celem przeglądania ich przez nej dziatwie bezdomnej. Podczas zabawy przygry
się sprawą biednego włościanina, który szukał
Niedawno odbyło ąię pierwsze przyjęcie w bie wyborców, dla wnoszenia ewentualnych reklamacyj. wać będzie tak sympatyczna wszystkim orkiestra
u nas schronienia przed pościgiem władz ro żącym sezonie na cześć ciała obcych dyplomatów Jak dotąd obliczenia wykazują, liczba wyborców w „Harmonii “ pod osobistym kierunkiem dyrektora, p.
J Górskiego. — Kogoby pominięto przy rozsyłaniu
syjskich
Było to przyjęcie inauguracyjne, po którem przyj Krakowie dosięgiue cyfry 17.000.

paryska.
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Katastrofa w Bedesa.
Kopalnie węgla kolo Reden należą do najwy
datniejszych w zagłębiu rzeki Saar. Malutka
miejscowość Reden leży na północny wschód od
miast Saa?'briicken i St. Johannn i połączona
jest z nien i koleją. Węgle są jednakże spła
wiane rzeką Saar do miasta Saarbrucken, gdzie
znajduje się osobny port i maszynowe przyrzą
dy do wyładowywania węgli. Zagłębie węglowe
rzeki Saar ma 90 kilomel rów długości a 40 ki
lometrów szerokości i rozciąga się przez część
prowincyi nadreńskiej, Lotaryngi i Bawaryi.—
W Lotaryngi: i Bawaryi kopalnie pochodzą z pó
źniejszych czasów i są mniej wydatne, natomiast
kopalnie nadreńskiej prowincyi są bardzo da
wne i mają obfite pokłady. W zagłębiu rzeki
Saar kopalnie pruskie miały w 1904 r. przeszło
46.000 robotników i dały okrągło 10.6 milionów
ton węgla, z czego na rządowe kopalnie przypadło przeszło 10 milionów ton.
Katastrofa we wspomnianej kopalni wywoła
na została wybuchem gazów, podobnie jak w
Cournóres. Węgiel kamienny, jak wiadomo, powstaje z roślin skamieniałych. W ogromnych
zagłębiach bagnistych rosły niegdyś olbrzymie
lasy, które z biegiem wieków skutkiem przewro
tów geologicznych znalazły się w głębi ziemi,
pokryte gliną i piaskiem. Owa bogata roślinność
w ciągu wieków zamieniła się powoli w węgiel,
w brunatny węgiel, a wreszcie w kamienny
węgiel. Ten proces zwęglania rozpoczyna się
przedewszystkiem pod działaniem atmosferycz
nego kwasorodn. Gdy pokłady roślinne zostały
pokryte gliną i piaskiem, dalszy proces odbywa
się bez wpływu powietrza w następujący spo
sób: Część kwasorodu tkanek roślinnych łączy
się z węglanem i daje kwas węglowy; w-reszcie
część wodorodn z pewną częścią węglanu (carboncum) wytwarza rozmaite węglowodory, mię
dzy niemi methan, CH,, należący do grupy
Cn H,n-|-2. Im dłużej trwa ten proces chemicz
ny z daiszemi zmianami, któie pomijamy, tem
więcej węgiel zawiera węglanu ’ tem większą
jest jego wartość opałowa. Uwolniony ze związ
ków methan, pomieszany z powietrzem atmosferycznem, należy do silnie i łatwo zapalnych ga
zów. 1 oto w ten sposób wybuchy gazów są
ściśle połączone z powstaniem węgla.
Dopóki ek.ploatacya węgla odbywała się w
niewielkiej głębokości, niebezpieczeństwo wy
buchów było małe, im głębiej atoli sięgano,
tem większe powstawało niebezpieczeństwo.
Ulepszona wentylacya i lampy bezpieczeństwa
Davys’a należą do pierwszych zdobyczy techni
cznych, które mają zabiezpieczyć górników
przed wybuchami gazów. Dalej stwierdzono, że
do pewnego stopnia, stan barometru w kopalni
wskazuje na wywiązywanie się gazów, które
mianowicie intenzywniej wytwarzają się przy
niskim stanie barometra 1 to jest równie wska
zówką do zachowania ostrożności Doświadcze
nia z barometrem czyniono w szybie Gabryelw Karwinie na Śląsku Także nagromadzony
pyl węglowy łatwo wybucha, siejąc zniszczenie.
Zwykle po 'wybuchu gazów następuje wj buch
pyłu i z tego powoda istnieje przepis, że ko
palnie węgla mają być regularnie zwilżane wo
da. Stwierdzono wreszcie, że gazy uwięzione w
głębi skał i znaidujące się pod ogromnem ci
śnieniem, uwolniwszy się nagle, wybuchają
z pizerażającą siłą. Mimo wszelkich usiłowań
dotąd nie zdołam? usunąć niebezpieczeństwa,
grożącego ze strony wybuchających gazowe
Często powodom katastrofy jest nieostrożność,
ale czasem mj większa nawet ostrożność nie
zapotdega nieszczęściu. Co spowodowało kata
strofę w Reden, stwierdzić może dopiero śledź,
two na miejscu, które jest nadzwyczajnie utru_
duione i zwykle nie daje pożądanego wyn'ku
Nierzadko wyhuchy w kopalinach zdarzają się*

dzie kolej na obie Izby parlamentu, na armię i
marynarkę, na świat urzędniczy, uniwersytet, świat
artystyczny — a szereg tych przyjęć będzie prze
platany wielkiemi balami, na które spieszą pięć do
sześciu tysięcy gości. Na przyjęcia, o których wspo
mnieliśmy, przybywa znacznie mniej gości, mimo to
jednakże można w salonach naliczyć kilkaset osób.
Nie brak i na nich pewnej poufałości. Wszędzie
stoją grupy gości, rozmawiających wesoło, jedni
drugim pokazują sławnych ludzi, a z ostatniego sa
lonu dolatują dźwięki muzyki. Tańców na przyję
ciach tych nie ma O godz. 11 prezydent wiedzie
guści do bufetu, gdzie przy szampanie toczy się
pogadanka. Około północy salony sa już prawie
puste.
Przyjęcia te, Bogiem a prawdą, nie wiele się
różnią od siebie. Na przyjęciu ciała dyplomaty
cznego można było oglądać zbiór przeróżnych mun
durów. Dyplomaci przybywają zazwyezaj wTe fra
kach, ale za to obcy attachós wojskowi i z mary
narki występują w błyszczących mundurach. Chiń
czycy w swoich narodowych strojach odbijają sil
nie od otoczenia, a zachowanie ich bywa nieco
nieśmiałe Natomiast Japończycy zupełnie dostroili
się do otoczenia europejskiego i dopiero skośne ich
oczy zdradzają pochodzenie tych zamorskich gości.
W tym tłumie różnobarwnym brakuje owych stro
jów kobiecych, które życiu paryskiemu nadają do
piero właściwo piętno. Są i na przyjęciach w pa
łacu Elizejskim wspaniałe „dzieła" knwców z rue
de la Paix, ale te stroje giną w ogromnej masie
bardzo skromnych toalet, na które zdobyć się może
niewielki budżet nawet wybitnych dygnitarzy, nie
mogących sobie pozwolić na zapłacenie kilkunastu
tysięcy franków za suknię żony lub '■orki. Ale to
jest właśnio po rcpnblikańsku.
W teatrze „Odeon" mieliśmy w sobotę zajmują
cą premierę trzyaktowej sztuki tendencyjnej p. t.
„Dom sędziów". Autorem jej jest znany dzienni
karz Gaston Leroui. Sztuka, posiadająca mimo
tendencyjności znaczną wartość literacką, osnuta
jest na tie błędów sprawiedliwości nie przypadko
wych, ale pochodzących z fałszywego pojęcia, które
posiadają czasem sędziow ie o swojej misyi.
„Dom sędziów" ' to rodzina Lamarque’ów, której
członkowie od wieków poświęcają się stanowi sę
dziowskiemu. Głowa rodziny Petrus Lamarque ma
właśnie obchodzić setną rocznicę swoich urodzin
Ów Petrus Lamarąne w imię sprawiedliwości, fał
szywie pojętej, popełnia cały szereg przestępstw7, a
właściwie zbrodni. Obok niego żyją dwa pokolenia
sędziów z tej rodziny: syn Petrusa Ludwik Lamarque, sedzia łagooniejszych zasad, tudzież dwaj
synowie jego, a wnukowie Petrusa: starszy Jan Lamarque i młodszy Maryan Ludwik, który niedawno
wstąpił do sądownictwa. Jan, surowy w urzędzie,
jest takim i w domu. Podejrzywa swoją żonę Beatryczę na podstawie bardzo luźnych oznak o wiarołomsuwo i wydaje nieubłagany wyrok. Pomylił się,
jak później wyszło na jaw, ale to jest rzeczą pry
watną i dla tendencji sztuki ma drugorzędne zna
czenie.
Ale oto ten sam Jan Lamarąuo, jako prokurator
ma oskarżyć niejakiego Tiphaine'a, który rzucił
bombę do pałacu sprawiedliwości, mimo to oświad
cza, że nie jest anarchistą. Z aktów śledztwa, które
przeprowadził sędzia Leperrer, okazuje się, że trzej
bracia Tiphaine!ow ie, krewni oskarżonego o rzuca
nie bomby Tiphaine’a, zostali skazani na śmierć i
straceni przed laty; chociaż byli niewinni. Skazał
ich Petrus Lamarąne. Wnuk jego Jan widzi ten
straszny błąd, ale nie chcąc narazić na szwank
zdrowia starca i bonom domu, pragnie sprawę wrzu
cić do kosza. Jednakże odzywa się silny głos opi
nii publicznej, a sędzia Leperrier żąda rewizyi pro
cesu niewinnie skazanych. Stuletni starzec, Petrus
Lamarque, zapy tany o tę sprawę, przyznaje Bię do
winy Bracia Tiphaine nie popełnili zorodni, za
którą on ich skazał, ale byli niebezpiecznymi dla
społeczeństwa i byli zbrodniarzami, więc mnsieli
dać głowę. Petrus oświadcza, że dumny jest z tege
czynu, sprawiedliwość bowiem często „musi być nie
sprawiedliwą, ażeby’ była pożyteczną". Po tem

Akeyą przedwyborczą ze strony gminy kieruje
m. biur? statystycznego dr Rudolf Si
korski.
Reorganizacya płac urzędników magistratu.
Wczoraj odbyło się posiedzenie sekcyi II (skarbo
wej) i III (prawniczej) pod przewodnictwem prezy
denta dra Lea. Z powodu uchwalenia państwowego
projektu reorganizacyi płac urzędników państwo
wych, prezydyum miasta wstrzymało się z przedłeżenicm Radzie miasta uchwalonego jnż przez sekcyę
II i III projektu reorganizacyi etatu i płac urzę
dników i służby magistratu i opracowało nowy pro
jekt zupełnie analogiczny do projektu dla urzędni
ków państwowych Projekt ton połączone sekeye II
i HI w dniu wczorajszym uchwaliły.
Podług nowego projektu płaca służby miejskiej
podwyższoną będzie w stosunku 25 prc. cd płacy
dotychczasowej.
Główna wygrana na los krakowski z tego ro
cznego ciągnienia, w kwocie 50.000 koron, podjętą
została dzisiaj w kasie miejskiej przez wysłannika
jednego z domów bankowych z Berna.
Odczyty. Staraniem „Czytelni dla kobiet" wy
głosi dr Julian Gertlor we czwartek 31 b. m
o godz. 7 wieczorem w lokalu „Eleuteryi" (Rynek
główny 1. 17, n p.) odczyt na temat: „Reforma
kodeksu cywilnego wobec kwestyl kobiecej". Wstęp
wolny.
We czwartek 31 b. m. odbędzie się w „Kółku
dzienuikarskiem" Zjednoczenia odczyt akad. Joza
fata Bohuszewicza p. t „Stuletnia walka o
uniwersytet polski we Lwowie, a ostatnie zajścia
na nim".
Slllb. Wczoraj w południe odbył się w kościele
Fclicyanok na Smoleńsku ślub dra Jana Rękiewieża, radcy policyjnego, z panną Felicyą K or.o t ki e w i c z ó w uą.. córką byłego dyrektora policyi w Krakowie. .Ślubu udzielił młodej parze ks.
kan. Krupiński.
Posiedzenie stałej delegacyi zjazdu polskich
górników Odbędzie sio 1 lutego b. r. o godz. 10
rano w lokalu Stowarzyszenia górniczego (ul. św
Jana 1. 13) w Krakowie.
Z teatru miejskiego. W premierze sobotniej
„Rycerzy północy" Ibsena biorą udział pp.: Solski
(Ernulf z Fiordów, witeź islandzki), Mielewski (S,ygurd Mocn.y, król morza), Andruszew ski (Gunnar,
lennik w Helgeland), Węgrzyn J. (Torolf), Arltawinówna (Dagna, córka Ernulfa), Wysocka (Jordis),
Węgrzyn ii. (Koro). W dniu wczorajszym oubyła
się próba efektów świetlnych przy pełnych dekora
cjach.
Jutro we czwartek po raz trzeci „Bakarat".
Drugie przedstawienie zgromadziło publiczność na
der liczną.
Z teatru ludowego. Dziś odbyła się jeueraina
próba z zapowiedzianego na jutro wodewilu Kwa
śniewskiego p. t. „Papa Pepy". Rolę papy objął
zawsze mile witany przez publiczność, p. Zaremba,
rolę Pepy — p. Frączkowska; reszta ról główniej
szych spoczywa w rękach pp. Mirskiej, Modzclew
skiego, Sieniawskiego, Barwińskiego i Borońskiego,
role drugorzędne grają pp.: Ogiński, Stański, Ka
czanowski i w. i Śliczna i melodyjna muzyka Sonnonielda, szczerze komiczne sytuacye przedstawia
jące życie zakulisowe, liczne śpiewy, rnkie sztukę
przez jiięć aktów przeplatają i doskonało kunlety
są zapowiedzią zupełnego powodzenia tej sztuk..
DzuObne wystawy sklepowe. Zainicyowane przez
kraj. Związek tnryst. współ ubieganie się w urzą
dzaniu ozdobnych wystaw sklepowych, przyjęte zo
stały skwapliwie przez tutejsze kupiectwo. Właści
ciele najwybitniejszych iirm zgłosili swój udział w
konkursie. Pomiędzy nimi są pp. H. Schwartz, A.
Hawełka. Reim i Ska, M. Praus, Skórczew ski i Po
lakiewicz i inni. W tych dniach ogłoszone będą
nazwiska jurorów, którzy zajmą się w’ swoim cza
sie zwiedzaniem wystaw
Z karnawału. Jak JUŻ donieśliśmy, odbędzie się
9 lutego bal lekarzy, na dochód tak czynnego,
a poparcia potrzebującego, Tow ratunkowego. Dnia
6 lutogo odbędzie się w salach starego teatru bal
Tow. kolonii wakacyjnych dla uczniów
naczelnik

zaproszeń, raczy się zgłosić do sekretarza p. Roma
na Bolesława Kleina w Podgórzu przy ulicy Mi
ckiewicza L. 34 H piętro, listownie lub osobiście
w godzinach popołudniowych. — Wstęp za zwro
tem zaproszenia
Zabawa na bursę dla kształcącej się żydow
skiej młodzieży odbyła się w sobotę dnia 26 b m.
i powiodła się pod każdym względem. — RrogTam
rautu był nader urozmaicony, bo śpiew p. Landówny, artystki opery berlińskiej, zadowoinił w wy
sokim stopniu artystyczne wymagania publiczności,
a występ p. Zimajer - Rapackiej i p. Zejdowskiego
wywołał wesoły nastrój. Do kadryla stanęło około
140 par, którym przewodził p. Doliński. Ocnocza
»abawa trwała do rana. Zabawa powieli- sio trkże i pod względem kaso wym, co śn iadczy korzyst
nie o sympatyi, jaką odrazu zdobyła sobie myśl
założenia tak pożytecznej instytucyi w Krakowie.
Dpf'fyzna mięsa. Jak się dowiadujemy, w osta
tnich dniach ceny bydła rzeźnego na targrwieach
spadły przeszło o 20’/,, również obniżyła się cena
nierogacizny. Na placu Jabłonowskich z powodu
potanienia bydła sprzedają podmiejscy rzeźnicy ta
niej szynkę surową, bo po 64 hal. za funt; tym
czasem w sklepach rzeźniczych i jatkach w Kra
kowie utrzymują się wciąż dawne ceny wygórowa
ne, a rzeź.nicy i masarze udają, że nic nie wiedzą
o zniżeniu się cen bydła.
Stosunki bezpieczeństwa w naszem mieście.
Jakie panują w naszem mieście stosunki bezpie
czeństwa, mimo wprowadzenia policyi konnej i po
większenia liczby poiicyant.ów, świadczy dosadnie
fakt, który zdarzył się w ubiegłą środę. O godzinie
10 wracało towarzy stwo, złożone z trzech mężczyzn
i dwueh pań, sióstr jednego z nich, z przedstawie
nia w teatrze do Podgórza. Na ulicy StolarsKiej,
a więc w centrum miasta, zaczepiło ich trzech do
brze podpitych mężczyzn; mimo, że zaczepieni nie
chcąc doprowadzić do awantury, przeszli, nie rea
gując wcale na zaczepki, weseli młodzieńcy, obsy
pując ich obelgami, odprowadzili zaczepionych na
ulicę Grodzką, gdzie bez najmniejszej przyczyny
wszczęli z nimi awanturę i pobili jednego z zacze
pionych. Skutkiem hałasu zebrała się grupka wi
dzów1; poczęto wołać na policyę, naturalnie bezsku
tecznie, Dopiero po dłuższej chwili zdołano sprowa
dzić polieyanta z najbliższego posterunku, pod Hawełką. Jeden z napastników, znany policyi awan
turnik K., uderzył już wobec sprowadzonego poli
cjanta L. 99, zaczepionego w twarz. Po długim
oporze ze strony napastników, zdołał polieyant od
prowadzić wszystkich na policyę, gdzie spisano pro
tokół. Jak dotąd, na tem zakończyła się sprawa.
Pożądanem byłoby’, żeby policja nie ograniczała się
na spisaniu protokołu, ale wdrożyła dochodzenia i
ukarała przykładnie winnych. Wybryki takie, na
które jest często narażona publiczność nawet o
wczesnej stosunkowo porze ze strony żądnych wra
żeń,, wesołków" — winny’ bezwarunkowo ustać.
Nozownictwo w Krakowie Kroniki pogotowia
ratunkowego notują w ostatnich tygodniach cały
szereg wypadków, w których pokaleczone zostały
różne osoby nożami lub scyzorykami Wczoraj po
południu zgłosił się na stacyę ratunkową znowu
niejaki Groch, muiarz, 36 lat liczący, któremu nie
znajomy mężczyzna zadał szereg ran nożem, mię
dzy innemi dwie ciężkie w głowę, w łopatkę i
grzbiet. Groch twierdził, że został napadnięty bez
żadnego powodu i nie umiał podać nazwiska nożo
wnika, którego zna tylko z widzenia.
Z Podcorza. Krajowa dyrekeya skaron, uznając
za słuszne żądanie publiczności, żeby urzędowanie
w urzędzie podatkowy m w nasz* m mieście odby
wało się w tych samych godzinach, co urzędowa
nie sądu, zarządziła także dla tutejszego urzędu
podatkowego urzędowanie jednorazowe, które będzie
się odbywało w godzinach od 8 rano do 3 popo
łudniu, zaś dla stron nd 8 rano do 2 popołudnie
Przy sposobności zaznaozyćby należało, że pomie
szczenie dla urzędu podatkowego w nowym, okaza
łym budynku, nie jest jednakże tak odpowiednie,
jakby się to zdawać mogło: brak mianowicie po
koju dla woźa ‘go, skutkiem czego umywalnie, Bto

Perfumy franc., angiel krajowe i na wagę. Wodę koloó. prawdziwą i kraj. Wodę do włosów. Wody,
Pasty i proszki do zębów. Saszetki. Pudry, łabędzik!. Farby do farbwama włosów. Szczotki gąbki, grze
bienie. Rękawiczki do mycia ciała. Rozpylacze do perfum, poleca dużym wyborze
niż I^SZ^iizI©
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lik woźnego, paki z węglami i inne przedmioty
umieszczone zostały na korytarzu, co niezbyt przy
czynia się do podniesienia powagi instytucyi, a wej
ście do urzędu nadaje charakter raczej mieszkania
prywatnego. Prócz tego popełniono przy urządzaniu
pomieszczenia dla podatkowego urzędu szereg błę
dów, i tak, na kurytarz, wiodący do biur i kasy
podatkowej, prowadzą ciężkie, grabę, żelazne drzwi;
okna zaś tego kuryt.arza nie są zaopatrzone zupeł
nie kratami. Nadmienić należy, że kasa podatków0
znajduje się na parterze. Spodziewać się należy,
io kompetentne sfery wglądną w tę sprawę i osu
ną powyższe braki.

Z kraju.

bardzo wielu mówców z różnych partyj, między in
nymi wicemarszałek Rady powiatowej dr Ringelheim, poczem uchwalono płomienny protest przeciw
bezprawnemu zarządzeniu kahału, a zarazem posta
nowiono udać się przed mieszkanie dra Schiitzera
i wręczyć mu uchwaloną na wiecu rozolucyę. —
W kilku minutach sformułował się pochód kilkuty
sięczny, który’ przyszedłszy przed mioszkanie dra
Schiitzera, zgotował mu entnzyastyczną owacyę.
W mieście panuje poruszenie; powszechnie sądzą,
że kahał nie ośmieli się zatwierdzić suspenzyi, mi
mo. że dr Scliiitzer zasadniczo oświadczy ł, iż z wy
stępów publicznych tłomaezyć się nie będzie.
Onegdaj Salomonowej Lauferowej, mającej sklep
w Rynku, skradziono sumę w kwocie 500 koron.
Podejrzenie padło na Wincentego Bratouia, którego
też uwięziono. Kradzież ta stoi w związku z licznemi kradzieżami w ostatnich czasach, spełnianych
systematycznie przez małoletnich. Przed sądem bę
dą również odpowiadały osoby, które kapowały
przedmioty kradzione.
IV No w ym Sączu agent połicyi tarnowskiej
Loibel, przyaresztował Fischla Fischa, subjekta, któ
ry na rzecz swej pracodawczym, Taube Goldfarb
w Tarnowie, zeskamotowak wiele przedmiotów ga
lanteryjnych, na łączną kwotę 1000 koron.
Z Polskiej Ostrawy piszą nam, że dn. 2 lutego
b. r. otwarta tan zostanie ua Zarubku „polska
ochronka macierzy szkolnej". Otwarcie ochronki bę
dzie uroczvsfe; po nabożeństwie w kościele nastąpi
poświęcenie nowego lokalu, poczem odbędzie się wie
czorek patryotyczny, w którym weźmie udział chór
panien śląskich z Cieszyna, oraz chór robotniczy
z Witkowie.
Zmarli.
Karo1 Kobierski, malarz historyczny i por
trecista, zmarł w Wiedniu w 59 roku życia.
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Rosyan. którzy zamierzali wysadzić w powie
trze rosyjski parowiec pocztowy, tłara ludzi zer
wał i zrzucił szyld rosyjskiego konsulatu. O
wydarzeniu tem donoszą urzędownie; Egipski
miaister spraw zagranicznych złożył rosyjskie
mu agentowi dyplomatycznemu w Kairze wizy
tę i wyraził mu ubolewanie z powodu tego wy
padku Równocześnie zawiadomił minister, że
polecił gubernatorowi w Aleksandryi, aby ró
wni iż złożjł tamtejszemu rosyjskiemu konsulowi
wizytę i przeprosił go. Nadto na żądanie rosyj
skiego zastępcy w Kairze, władzo miejscowe,
wśród zwykłego ceremoniału, przytwierdzą z po
wrotem szyld na miejscu, z którego go zer
wano.

Freerwy ruchu kolejowego. Z dyrekcyi kolei
państwowych otrzymujemy następujące doniesienie:
Ogólny ruch pociągów na częściowym szlaku
Tarnopol—Ostrów, Borezowica —Trembowla kolei
lokalnej Tarnopol—Kopyczyńce, podjęto napowrót
dnia 27 stycznia b r. z tem ograniczeniem, iż na
wspomnianej przestrzeni aż do odwołania tylko pouągi nr 3452 i 3455 będą kursować. Ruch pocią
gów towarowych na szlakach Hliboka—Berhomet,
Meżybrody—Karupczia Czudin, Hatna—Dorna Wa
tra, Wania—ros. IMdawica bukowińskich kolei lo
kalnych, tudzież ruch ogólny pociągów na prze
strzeni Zagórz—Mozó Laborcz, podjęto napowrót
dnia 28 stycznia.
—a—gamma—a—gsa——agą——
Na szlaku Czortków—Kopyczyńce podjęto napo
wrót ogólny ruch pociągów.
Na szlakach: Stryj—Ławoczne i Sianki—Fenyvósvolgv podjęto napowrót ruch pociągów osobo
(Telegramy „Nowej Reformy^ z 30 stycznia.)
wych.

nieporządki na kolei państwowej. Z Ckabówk i otrzymujemy pod datą 29 b. m. następujące
pismo
Przybyliśmy do Chabówki z Zakopanego w licz
bie około 20 osób, pociągi :m rannym, bez żadnego
spóźnienia. Zaraz na wstępie spotyka nas wiado
Z miejskiej centralne targowicy na bydło w Krakowie.
mość, jakoby pociąg, ze Stryja dążący, w śniegu
Kraków 29 stycznia. Na dzisiejszy targ spędzono: bydła
mknął i dopiero miał wyjsc ze śtacyi Stróże czyli
rogatego rosłego 243 sztuk, jałtwnika 111, cieląt 316,
posiadał około 2' t godzin spóźnienia. W nieszcze
owies i kóz 0, nierogacizny 337; razem 1007 sztuk,
Płacono: widy z paszy po —’— do —’— koron;
gólnych tedy humorach zasiedliśmy do obiadu, lecz
woły optsowe po 82’— dn 84"—, krowy po 8(J-— do 81’—,
pioBze wyobrazić sobie nasze zdziwienie, gdy po
zaś buhaje po 76’ — do 84— za 100 kilogramów żywej
odejściu pociąga do Zakopanego najspokojniej w świę
wagi, cielęta na sztuki 24- do 56—; nierogaciznę tu
cie oznajmiają nam. że wyjedziemy „ najwcześniej “
czną po —’— do —•— za jeden cetnar metryczny żywej
wagi; nierogaciznę tuczną po 116’— do 124’— za jeden
o godzinie 6 przed wieczorem zamiast o pierwotnie
cetnar metryczny rzPźnoj wagi.
oznaczonej godzinie 3 po południu.
Sprzedano: dla miejscowej konsumcyi bydła rogatego,
Nie na tem jtdnak koniec. Oburzenie nasze nie
cieląt i nierogacizny 776 sztok, na eksport bydła roga
bawem jednak dosięgnąć miało zenitu. Oto po utego 36, nierogacizny 129 sztuk; pozostało do drugiego
targu bydła i nierogacizny
sztuk.
pływie niespełna 20 minut komunikuje nam znoCeny powyższe obliczonu bez opłaty akcyzowej.
wui portyer z uprzejmym uśmiechom, że... pociąg
Cciinik ziemiopłodów. Kraków, 29 stycznia. Płacono za
ów w e a i e nie przyjdzie, bo — jak można było
100 kg. netto- Pszenica biała 16’60 do 17 00, czerwona
w duszy sobie dośpiewae — nie opłaci się wyda
żółta 16 20 do 16-60, węgierska 15 90 do 16-30: iyot
krajowe 12-60 do 13 80, węgierskie 1420 do 14 60; ję
wać na węgiel! Przecież w 5 kwadransy później
czmień na Krupy 13 30 dc 14- -, browarny 14 30 do 14 W,
mia* i Łan już iść wieczorny pociąg, więc które
na paszę —■— do —•—; owies z opłat? akcyzową 16 30
muś z genialnych urzędników ruchu błjBła genicl
du 17-20: proso —•— do —•—; jagły 28’— do 32 —; tana myś1 połączenia tych pociągów razom, A że tam
Z Warszawy.
t-J-ka 14-— do 14-80; Kukurydza 12’50 do 12-90, groch
— Z liczby 109 uwięzionych za bezrobocie pra 18-50 do 28-—; fasola 19 50 do 2850 wyka 13 00 do
pareaet podróżnych posiedzi jeszcze godzinę, czy
cowników krawieckich, 14 postanowiono uwolnić z 14-20: rzepak zimowy 3050 do 31 50; koniczyna na
dwie po stacjach dłużej — to bagatela...
sienna czerwona 110 — do 152-—, biała 70-— do 92-—;
Przeliczyła się jednak owa pomysłowa głowa ko twierdzy w Brześcin-Litewskim. Los pozostałych tymotka
50’— do 64-—; esparsetta —'— do —'—; so
lejarza. Bo oto to jedno fałszywe pominięcie na sza-, więźniów nie jest jeszcze zdecydowany.
czewica 40’— do 68: słoma 4-— do 5-—; siano 4’20 do
chowricy skombinowanych nieporządków kolejowych'
— Izba sądowa zatwierdziła dzisiaj wyrok w 6 00; koniczyna pastewna 6 40 do 7 20; ziemniaki 5-—
podziałało na interesowanymi podróżnych uświada sprawie Itinsohna, skazujący go na 8 la1 ciężkich do 6 00; jaja za kopę 8 60 Jo 4'80; masło za 1 kg. 2’20
do '2-60; spirytus ni &S° Tralesa za 1 hi. —•— do
miające. Posypały się słowa oburzenia i protesty; robót.
200'—; spirytus na 75° Traleso, —•— do 160-—.
w ciągu kruckiego czasu 19 osób z zebranych tu
Z Lodzi.
Budapeszt, 30 stycznia Pszenica na kwiecień 7-42 do
pasażerów wszystkich 3-ch klas kolejowych, ocze
— Sąd połowy skazał wczoraj roDOinika, Stani 7 43; pszen.ca na maj —•— do------ ; pszenica u? paź
kujących pociągu, ułożyło, podpisało i wysłało te sława Polatińskiego. za bandytyzm na śmierć dziernik ?'78 do 779; żyto na kwiecień 674 do 6’75;
na kwiecień 7‘37 do 7'38; kukurydza na maj 6'20
legTaiiczną skargę do Dyrek-yi kolejowej w Kra przez rozstrzelanie. Wyrok ma być dziś uy- nwiet
do 5 21; Kukurydza na lipiec 5'35 do 5‘36; rzepak na
konany.
kowie następującej treści:
sierpień 12 80 do 12-90.
„Derekcya kolei państwowych. Kraków. — Po
— Gazety łodzkio notują ciekawy przyczynek do
Oferty mierne, chęć kupna słaba, usposobienie ustalo
ciąg ze Stryja Puknął w śniegu miedzy Wolą a historyi terorn partyjnego. Przed tygodniem do wła ne; taję
Stróżami jeszcze przed południem Stacye Nowy ściciela domu przy ulicy Wólczańskiej, p. A. F.,
Sącz i Sucha nic nie zrobiły, aby uruchomić nowy zgłosiło się 5 ludzi, uzbrojonych w rewolwery i za
"B, Gabnyąisira. Krzysztofory
pociąg i umożliwić nasażerom wszystkich dalszych żądało. aby swemu byłemu czeladnikowi, Maksowi
Stacyj w kierunku Krakowa, choćby spóźniono o Jezu Ilkowskiemu, z którym niegdyś miał zatarg, KrWynajmuje i sprzedaje pierw
jednę lnt dwie godziny, ale jako tako możliwe wypłacił 832 rb,. lub... wydał za niego swo szorzędnych fabryk fortepiany, pianina, harmo
uskutecznienie zamierzonej podróży. Dowiadujemy ją córkę. Temu drug emu żądania p. F stanow nie i manole za gotówką lub na spłaty nawet
się co chwila o odkładaniu wyjazdu z Chabówki, czo odmówił, po pieniąaze zaś kazał im przyjść za (lwudzń-stomiesięczne Instrumenty używane od
O godz. 2 m 45 komunikowano nam, że pociąg kilka dni, w ubiegłą, sobotę. P. F., przeczuwając, cen najniższych
Nr 1212 przyjdzie o g. 6 m. 30. Obecnie o g. 3 że to zwykły szantaż, zawiadomił o wszystkiem kom. 15 po połud. zawiadamiają, że pociąg Nr 1212 mitoty partyjne. W sobotę komitety przysłały ao
wcale nie odejdzie i zmuszeni jesteśmy oczywi domu p. F 30 ludzi z poleceniem, aby pochwycili
ście dla względów fiskalnych czekać do g. 7 m. 43 bandytów Tak się też stałe O godz. 6 wieczorem
(t. j. ao wieczornego pociągu'. Zebrani pasażerzy w sonotę przyszło eo mieszkania p. A. F. dwóch
na stacyi Chabówka protestujemy energicznie bandytów, potem znowu dwóch, a w końcu jeszcze (Telegramy „Nowej Reformy1- z d. 30 stycznia.)
przeciw takiemu skandalicznemu nadużyciu i żąda trzech. Wszystkich 7 schwvtano, odtłbnane im 8
Napadi i sastesąd.
my wdrożenia surowego śledztwa
brauningów i 1 buldog. Schwytanych uprowadzili
Warszawa. W Banku Handlowym zgłosił się
Hrabiostwo Stanisławowie Tarnowscy, Marya Po ze «obą robotnicy, Co z nimi zrobiono, nie wia
do dyrektora Sawickiego jakiś mężczyzna
tocka z Krakowa, dr Feliks Majewski dr Mieczy domo.
sław Staszewski, Seweryn Podgórski, Jadwigę WilZ okazy: zamknięcia sesyi parlair. marnej w mundurze elektrotc rnika i zaządał, rzeko
limek, Józef Kreiml (kupiec z Nikolsburga), inży odbył się, jak to już donieśliśmy wczoraj w depe mo na cele partyi bojowej, kwoty ty
nier Stanisław Trylski (Zakopene). Anderszewski, szy z Wiednia, uroczysty raut pożegnalny we wspa siąca rnbli
W tej chwili zjav/iło się w Banku kilka męż
Zieliński, Kirkorowa, Kunegnnda Korczyńska, Ru- niale przystrojonych apartameniacn prezydyum ra
chla Klegsbalkowa, Berta Mycza. ks. Józef Gross, dy ministrów. Gospodarzem był prezydent ministrów czyzn, należących do partyi bojowej,
Zofia Beckerowa z Warszawy, Aron Lóflelholz
Beck ze swoją małżonką. Na raut przybyli człon i wydaliwszy z sali personal Banku, nad po
Oprócz tego kilka z podpisanych osób wyraża kowie Rady państwa w większości prawic dwóch chwyconym napastnikiem, który niegdyś do par
swój zamiar wystąnienia zbiorowo z powództwem trzecich, przeważna część członków Izby panów, ca tyi bojowej należał, złożyło sąd doraźny. Na
cywilnen? do sądu w Krakowie przeciw dyrekcyi ła śmietanka biurokracj i wiedeńskiej z ministrami mocy wyroku tego sądu zastrzelone na miej
koiejowej o wynagrodzenie z winy koiei poniesio i szefami sekcyjnymi na czele, przedstawiciele han scu owego napastnika Był on, jak się pokazało,
nych izkód i strat
dlu i przemysłu, wielkiej własności, świata finan bez broni i nie miał upow ażnienia do zbierania
Kolej nie może w tym wypadku tłomaezyć się sowego, słowem wszyscy, którzy czy to bezpośre skłaaek.
jakąś siłą wyższą, linia bowiem od Chabówki była dnio, czy pośrednio mieli jakąkolwiek styczność
Prawybozy ao Easry
1 Jest od śniesu wolną. Można było pchnąć jeden z obu ciałami prawodawczcmi.
Warszawa. Odbyły się tu prawybory mężów
wagon de Sucnej zakopiańską lokomotywą, a stam
Sensacyę wywołało przybycie posłów radykal
tąd jako z większej stacyi zestawić dodatkowy po nych czeskich w narodowych czamarach i wybi zaufania robotników fabrycznych. Wy
ciąg nadzwyczajny. To samo mogła, a właściwie tniejszych posłów socyalistycznych. Koło polskie brano przeważnie członków party’ socvaiislyczpowinna Dyła zrobić stacya Nowy Sącz. Zresztą przybyło w komplecie, nadto z Polaków byli obt - lizcli.
tysiące sposobów było dla zaradzenia złemu. Ni cnymi gubernator Banku austro-węgierskiego Bi
Petersburg. (Pet. Ag. teł.) W guhernii ka
gdzie indziej podobny skandal nie byłby nawet mo liński, hr Lanckoroński, szefowie sekcji Ćwikliń łu s k i e j, przy wyborach z miasta, wybrano
żliwy. Tylko u nas w Polsce zapominają o zasa ski, Jorkasz-Koeb i Kniaz.iołucki, ks Lubomirska, 18 wyborców, w tem 1 monarchistę, 2 bezpar
dzie: „czar to pieniądz“ Dobrej woli ze strony7 radca dworu Rosner, dr Bieńkowski, polscy spra tyjnych z prawicy, 3 bezpartyjnych umiarkowakolei nie było widać, natomiast, wszelkie objawy wozdawcy parlamentarni; Smólski, lnlender, Kwa- nj ch, 1 pażdzieruikowca. 10 kadetów i należą
najzwyczajniejszego, nie szukającego żadnych na szewski, Obogi i Nowicki, dalej dr Monat, prez -s cych do party, pokojowego odrodzenia. Miedzy
wet obsłonek, lekceważenia elementarnych intere polskiego Związku literackiego i wielu innych. — kadetami wybranymi znajduje się były poseł
sów podróżujących, oraz swych względem tychże Raut zakończył się tańcami, któro rozpoczął w picr- do Dumy Nowo sil co w, w któreno domu odwszą parę minister Korytowski z żoną, prezydenta było się-zebranie moskiewskiego ziemstwa miej
ODOwiązków.
O dalszych krokach naszych i przebiegu całej ministrów p. Beckową. Nastrój rautu i zabawy ta skiego.
Petersburg. (Pet Ag. teł.) Z depesz, janie
necznej — jak podają wiedeńskie dzienniki — był
oprawy doniosę Warn w swoim czasie.
wesoły, jednak nie dla wszystkich; niewesołym tu nadeszły w dniach 25—28 stycznia o prze
Inżynier S t. Trylski."
W związku z tym faktem notujemy podobny, ja był dla tych mianowicie posłów, którzy nic mają biegu wyborów mężów zaufania z pośród chło
pów, robotników i małej własności, wynika na
ki się zdarzył przed kilku dniami na dworcu ko nadziei pojawić sic w przyszłym parlamencie.
lei północnej w Krakowie, gdzie naczelnik stacyi
WyDUch w konami beigrauzkim. 0 wybuchu stępujący rezultat Na 4982 wybranych już
pozwolił odejść pospiesznemu pociągowi wiedeńskie tv pokojach serbskiego następcy tronu krążą w mężów zaufania, jest 17«1 monarchistów, oraz
mu, pomimo zapowiedzianego kilkunasto minutowe Belgradzie przeróżne wersye. Jedna z nich naj takich, którzy się do nich przyłączają, 1956
go tylko spóźnienia poc.ągu państwowego i zmusił mniej prawdopodobna twierdzi, że następca tronu, umiarkowanych. Nadto wybrano 65 kadetów i
podróżnych do przeczekania na dworcu do godz. 4 który podczas wybuchu znajdował się w pałacu, takich, którzy się z nimi łączą. Między 2212
rano I w tym wypadku podróżni oburzeni lekce sam sfabrykował bombę i przywiódł ją do wybu mężami zaufania z małej własności ziemskiej
ważeniem ich słusznych żądań, wnieśli zbiorowe chu, ażeby sio przekonać o jej działaniu. Wedle jest 1036 popów. Podczas wyborów nigdzie po
zażalenie, które zapewne znajdzie swój skutek u drugiej wersyi miała u księcia odbywać się uczta, rządku me zakłucono.
nowego dyrektora, p. Banhansa.
podczas której z niewiadomych przyczyn padły li
Bomba w szkolCt
Tarnów, 29 stycznia. (Z sali sądowej. Zgroma czne strzały. Strzały te słyszał pewien służący
Odesa. W gmachu szkoły handlowej imienia
dzenie żydowskie. Owacya dla dra Schiitzera. Z kro ambasady, który także widział kilkunastu oficerów,
niki policy jnej). Przed kilku dniami odby ła się roz uciekających z konaku. Mówią także o zamachu lo cesarza Mikołaja, gdzie dwie wyższe klasy straj
prawa karna przeciw Janowi Nowakowi, nauczycie- kaja. który strzelał do księcia, przywiedziony do kują. znamziono 7-m i o f u n t o w ą b o m b ę, na
pełnioną melinitem. W chwili gay bombę
low ludowemu i Józefowi Wójcikiewiczowi o zbro- ostateczności znęcaniem się księcia.
znaleziono, płonął i nż lont. Wybuch mógł
unię oszczerstwa i zbrodnię gwałtu publicznego
przez Wymuszenie Oskarżeni, jak to już pisała „N.
poczynić ogromne spustoszenia.
Uniwercytei ludowy im. A. Mickiewicza.
We czwartek Helena Witkowska; „O uniwersytetach
Reforma" w listopadzie z. r., pisali listy oszczer
np! owadzsdio przez banaytów.
cze do tarnowskiego konsystorza o pewnym kapła lądowych".
Repertoar teatru miejskiego
Tyflis. Teroryści zabili kupca ‘ bizanowa,
nie, zarzucając mu czyny niemoralne, a równocze
We środę: „Skąpiec".
który odmówił wydania im pieniędzy. Zabójców
śnie wystosowali list do ks. Bryndzy, proboszcza
>Ve czwartek: „Bakarat".
w Lisiej Górze, domagając się kwoty 5000 koron.
W piątek „Rycerze półnoi y".
W sobotę po południu: „Retieem polskie"; wieczór:
Wraz z porwanym gimnazyalisią. AramianPodobny list z żądaniem 2000 koron przesłali kla
cem, szli koledzy i jedna ae znajomych pan
sztorowi Sercanek w Zbylitowskiej Górze, grożąc „Rycerz* północy".
W niedzielę po południu „Betieem polskie".; wieczór:
Bandyci, grożąc rewolwerami, zabronili ruszać
w razie odmowy bombami. Rozprawie przewodniczył „Moralność,pani Dolskiej".
się z miejsca, dopót powóz, uwożący Aiamianradca Radwański, bronił adw. dr Gnldhammer, oW poniedziałek: „Wachlarz lady Wanaermere".
Z kalendarza. We czwartek 31 stycznia: Piotra Ko ca nie oddali się. Od ojca porwanego gimnagl.arżał zast prok. Rychlicki. Trybunał uznał oskar
żonych winnymi ouu zarzuconych im zurodni i ska lasko i Marceli wd.; w piątek 1 lutego: Ignacego b. m. zyalisty zu żądano 50 tysięcy rubli Poszukiwa
i Lrygidy p.; w sobotę 2 lutego: Oczyszczenie N. M P.
nia bez rezultatu.
zał Nowaka na 10 miesięcy, Wójcikiewicza na 8 i Kaudyda m.
mn sięcy ciężkiego więzienia. Nowak karę przyjął,
Wieczorem na ulicy poraniono strzałami z re
Wschód słońca 31 stycznia o godz. 7 min. 17, zachód
Wojcikiewicz zaś zgłosił zażalenie nieważności od o godz. 4 miu. 29; długość dnia godzili 9 minut 12.
wolweru agenta ochrony, Melic-gana. Towarzy
Z krak iwskiego ibserwatoryum. Onia 29 stycznia ter szący mu polieyanu i dwóch przechodniów, ko
wymiaru kary.
mometr doszedł od — 6-0 do ■+ 40 C.; barometr oCelem zaprotestowania przeciw susnenzyi dra padał.
rzystając z ciemności, odstrzcliwajac się. ucieSchiitzera, jako prymaryusza żydowskiego szpitala
Dnia 30 stycznia o godzinie 7 rano stan barometru kJi.
za artykuły, umieszczane w „Głosie Tarnowskim’*; 729 4 mm. termometru — 40 C.; wiatr południowo-za
Adtirosyjshie demonstracje.
wdbyło się W SODOtę pnnliczne zgromadzenie żydów ■ chodni.
flkie w synagoaze Merza przy bardzo licznym uPetersburg. (Pet. Ag. teł.) Dnia 20 b. m. w
Aleksandryi z powodu aresztowania trzech
dzialc publiczności. Na zgromadzeniu zabierało głos
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Czasopismo satyryczno-humorystyczne ilustrowane pod no
wą redakcyą:
Wł. Borkowskiego

KnturtrofD u) Ropnlnl.
Wstrząsające sceny.

Saarbrucken Władze górnicze Dodają jako
przypuszczalną przyczynę katastrofy, że dwaj
strażnicy, których zadaniem było badanie naj
dalszych rozgałęzień chodników, czy nie nagro
madziły się w nich gazy, w niedzielę nie wy
pełnili swego obowiązku. Dlatego katastrofa na
stąpiła tak niespodziewanie. Katastrofa
pochłonęła liczne oiiaiy w kilkunastu rodzinach,
albowiem istnieje zwyczaj, ze govmcy spokre
wnieni z sobą pracują w lej samej szychcie,
aby następnie wspólnie od roboty odchodzić i
wspólnie wolny czas pi-zepedzać. Wynoszeniu
ofiar towarzyszą straszne sceny. Na trnpj rzu
cają się żony lub matki, celem rozpoznania, czy
to ich najbliższy już nie żyje. Niestety, zwłoai
są tak wybucnem zniszczone, że rozpoznanie
tożsamości osobj należy do rzadkości.
St. Johann. Żonom i matkom zabitych przy
eksplozyi górników towarzyszą na mieisce nie
szczęścia księża i zakonnice. W partyach po 10
osób wpuszcza się krewnych do szybu, gdzie
złożone są wyuobyte z kopalni zwłoki. Dnie
kobiety, które przybyły w towarzystwie księ
dza, poznały zaraz na wstępie w dwóch leżą
cych z brzegu trupach swoich mężów, rodzo
nych braci i z krzykiem rozpaczy rzuciły się
na ciała, W innem miejscu, łkając kurczowym
piaczem. stoi młoda dziewczyna przed trupem,
w którym poznała swego narzeczonego. Za 10
dm miał się odbyć ślub tej pary.

Cadowc«i ocaleni.

3

runki. Równocześnie starał się przez swoich
przyjaciół o coinięcie dotyczącej uchwały Rady
ministrów Zdecydował się on na zgłoszenie dymisyi dopiero, gdy wszelkie jego warunki od
rzucono. W gabinecie postanowiono, że Poionjf
nie ma się już pojawiać na posiedzeniu Sejmu.
O jego dymisyi doniesie Izbie prezydent gabi
netu Weckerle. Jak słychać, partya niezawisło
ści w swojem votum zaufania dla Polonyi/ego
wyrazi żyezenic, ażeby powiodło mu się na
drodze sądowej odeprzeć podniesione przeciwko
niemu zarzuty

Z narlamests Irauccskiego.
Izba przyjęła wczoraj budżet po
odrzuceniu zmian, przedsięwziętych przez senat,
454 przeciw 86 głosom i przystąpiła do dal
szy ch obrad nad ustawą o zgroma dzeniach.
Wniosek o odroczenie obrad do dnia dzisiej
szego nad tym punktem porządku dziennego
o dr z n co no 432 przeciw 137 głosom.
Dep. socyal Allard uzasadniał w dłuższych
wywodach wniosek o zmianę, aby zgłoszenie
zgromadzenia publicznego obowiązywało i na
dal i zawierało nazwisko tego księdza, który
zwołuie zgromadzenie. Mówca zarzucił rządor i
że się cola.
Minister wyznań Briand, zwalczał wniosek
o zmianę, protestując przeciw zarzutom A Har
da. Życzeniem ministra jest, aby rząd uprawie1
p o i e d n g w c z ą, ale niezłomną politykę. W tyi
wzglądzto liczy rząd na poparcie większo6 ”
Izby.
Wniosek Allarda o zmianę został 501, prze
ciw 63 głosom odrzucony.
Paryż. Senat na wczoraj szem nocnem posie
dzeniu przyjął budżet 265 przeciw 12 głosom,
odrzucając jeden anvkuł, przyjęty przez Tzbę
deputowanych.
Paryż.

Puniba z powoda grzmota.
Paryż. Wczoraj wieczorem powstała w Theatre francais wielka panika. Wywołała ją
gwałtowna burza, która przeciągała nad
Paryżem. Publiczność, słysząc huk piorunów
przypuszczała, że to odgłos eksplozyi i tłumnie
rzuciła się ku wyjściu. Komisarzom połicyi po
wiodło się jednakże nspukoić publiczność, pcczem przedstawienie odbyło się spokojnie do
końca.

IŁalaiwiony zatarg.
Londyn. Z Waszyngtonu telegrafują: Guber
nator damajki wystosował do admirała Davisa
nowy list z oświadczeniem, że poprzednie swo
je swoje pismo, które dało powód do zatargu,
cofa z wyrazami ubolewania. Wobec tego, oba
rządy uważają sprawę tę za zupełnie zała
twioną

Reden. Dwóch górników ocalało w cudowny
wprost sposób. Jakkolwiek znajdowali się oni
w pobliżu centrum wybuchu
prąd eksplo
zyi przeszedł ponad ich głowami. Czołgając się
po ziemi, z n ytężeniem wszystkich sił, dowlekli
się oni do szybu wentylacyjnego, gdzie świeże
Z Maroka.
powietrze znów ich orzeźwiło. Wówczas gór
Londyn. Z Tętna nu telegrafują do „Daily
nicy ci wrócili do płonącego szybu Mail". Rajsńli przebywa obecnie w Laczmes.
i ocalili jeszcze dwóch rannych to Armia sułtanska wvruszyla przeciwko jego
warzyszów.
zwolennikowi, szeikowi Zelal. Zdaje się jednak
że, że powtórzy się ta sama komedya, jak w
7*pact jatnakcwc*,
Zinat; woisko sułtańskie jest bowiem znpełnie
Berlin. Z St. Johann donoszą Urzędowo zdemoralizowane i z niedhęcią tylko wypełnia
stwierdzono, ze ogólna liczba ofiar katastrofy rozkazy swoich dowódców Z innej strony do
wynosi 148,''z których 62 już wydobyto. Ana noszą, że Zelal podda się sułtanowi.
liza gazów, wydobywających się z kopalni, wy
Słychać także, że sułtan wyznaczył nagrodę
kazała, że pożar juz ustał i że ekspeaycyom, wysokości J 00.000 dolarów za zabicie lub poj
które mają zjechać w celu wydobycia reszta' manie Rajsnlego

zwłok, nie grozi już niebeznieczeństwo.
St. Johann. Karastrofa w kopalni nastąpiła
tak szy bko, ze według opinii fachowców, zasko
czeni nią. górnicy zginęli natychmiast.
Oddziały ratumowe wszystkich kopalu w okięgn przybyły pociągami nadzwyczajnemi i
przystąpiły natychmiast do akcyi ratunkowej.
Dotąd wydobyto 77 zwłok, niedających się roz
poznać, oraz 25 rannych Liczba zabitych i
przepadłych, jak dyrekeya poaaje. ma wyno
sić 158. Dotąd zfebrano 30.000 marek dla ofiar
a dalsze sumy zostały zapowiedziane
SaarbriiCKen. Wczoraj tłum robotników zdo
łał przełamać kordon żandarmeiyi i przemocą
wtargnął do szjbn aby nieść pomoc zasypanym
a jeszcze żyjącym gómiKom. JednaKże dotarł
szy prawie do miejsca katastrofy, musiał tłum
wrócić. Górników tych ogai n<;ły kłęby duszą
cego djmu. taft, iż tylko z trudem, czołgając
się, dostali się w bezpieczne miejsce.
Saarbrucken. Trzech profesorów górni
ctwa dotarło wczoraj no miejsca katastrofy,
musiało jednak zawrócić, gdyż groziło im udu
szenie Pewien młody górnik, który zdołał się
ocalić, opowiada, że ekspiozyi towarzyszyła tak
silna detonacya. iż Wszyscy górnicy zostali po
waleni na ziemię, poczem dopiero podniósłszy
się mogli się ratować.
Reden. Starszy dyrektor górniczy Fel sen,
który zjechał był do szybu, oświadczył, że we
dług przeprowadzonych badań, możliwość,
iżby w zniszczonym szybie znaj dowali
się jeszcze żywi górnicy, jest zupeł
nie wykluczona. Prace ratunkowe wstrzy
mano dopiero w chwili, gdy nie ulegało już
wątpliwości,-iż nie ma już żywych w szybie.

Po^greb oiisr
St. Johann. W Reden odbył się dziś pogrzeb
pierwszych 60 ofiar katostrofy. Złożono je w ró
wnych zupełnie < rumnach szarobrunatnych. z metalowemi okuciami.

Wcme i mialra

wiurtomoici „.rtouej Reformę"
z dnia 30 stycznia.

Dziękrlynue posiedzenie.
Wiedeń. Rada miejska odbędzie jutro posie
dzenie, na którem w osobnej rezolucyi wvrazi
podziękę cesarzowi za sankeyonowanie reiormy
wyborczej i upoważni prezydyum do złożenia
podzięki tej do rąk cesarza.

Drclysna.
Wiedeń. Fabrykanci mydła postanowili pod
wyższyć cenę mydła zwykłego o 2 korony na
1Ó0 kilogramach.

Dymisya Pclonyfego.
Budapeszt. (Węg. Biuro koresp.) Minister
sprawiedliwości Polony, wręczył prezydento
wi ministrów Wekerlemn na piśmie prośbę
o dymisyę.
Budapeszt. Polonyi do ostatniej chwili wzbra
niał się zgłosić dymisyę i sta wiał rozmaite wa

Ppmuup.rata kwartalna w Krakowie i na prortir.cyi 2 K.
Do nabycia wc wszystkich agencyach i księgariRach ko
lejowych na stacyach. Numer pojedynczy 40 Ii.

Erwaore starsts.*
Londyn. Biuro Reutera donosi zY-llems t a d t (na wyspie < 'uracao) pod datą wczoraj
szą; Według doniesień z Karakas (Wene
zuela), gubernator dr Mata na czele oddziału
wojskowego wykrył w nocy na 27 b. m. w po
dwórzu domu wiceprezydenta Gameza, tajny

wiec polityczny. Przyszło do walki, w ciągu
której dr Matai kilku jego towarzyszy
zginęło, a szereg żołniei-zy i dowódców od
niosło rany.

stacya
Waszyngton, Senat przyjął bill, mocą którego
w Nowym Orleanie utworzoną będzie stary a
i m i g r a c y j n a.

Hcsfea głndows w CkinsAb.
Londyn Z północnych Chin donoszą, że w kil
ku okręgach klęska głodowa, przybiera
straszne lozmiary, Znatzna liczba wsi
wymarła znpełnie. Komitety ratunkowe zwraca
ją się po pomoc do całego świata.

Odpowiedzialny redaktor i wydawca:

Konopiński.

NADESM.KE.

fAruytuły w tym dziale nie pochodzą c-d
redakcyi).

(m? dola 2 lażcgo b. r. ctulilsanie
RaaBrt muzyk' sclonecesl

w

kawkami „gers®1
w Krakowie, ulica Grodzka, 42.

Dr. Samel Ko&igsbgrf&r
otworzył kancelaryę adwokacką
we Lwowie przy nlicy Kościuszki 14

Proszek ceserowy Hermana jest wszędzie bar
dzo nlnbinny. Za 40 h. można mięt wyborną h-gt
minę na kilka osób. Bliższe szczegóły o tym pro
szku, jak i o innych podobnych przetworach, znaj
dują się w ogłoszeniu na ostatniej stronie.
646

Eursa telegraficzne.
Wiedeń. 30 stycznia. (Giełda południowa.)
Marki 117 >2. Renta majowa 99T5. Renta koronowa
węgierska 95 <0. Akeye austr. zakl. kred. t>88-75. Łkcye
węg. zakł kred. 83U-5O. Akeye Anglobankn 317-50. Akeye
Unionbanku 594-50-AkeyeBankvercinu 571-58 Akeyt Landerbanku 466-50. Akeye kolei p.iństwuwreh 691 -50. I/om
oardy 164"—. Akeye kolei Elb«;thaJ —-00. Akeye fabryki
broni —•—. Akeye tytoniowe — 00. Alpiny 621'75.
Rima-Mnraiiyi 573 50. Ikeye praskiego Tow. żelaznego
----- . Łosi turecki'. 168 75. Hubie 253 —,
Uspoa ibieuie: ustalone.
Berlin, 30 stycznia. (Giełda poranna.)
Akeye kredytowe 216 75 Tow. aysLontowe 18tr2&
TJspo">bienie- spokojne.

Adres wydawnictwa:

Władysław Borkowski, Kraków, ulica Niecała I. 4.
Na zadanie wysyła się numer ..D,abła“ na okaz bezpłatnie.

Środa 30 fckyeżMu 1901

I? fi fi O Et M A.

N O W A

Nr. 50,

W3Ł

w chorobach phcnych, niezylach, silnym kaszlu,
zołzach, iuOnpnzie

#5 Mina ’

jRoehe

przez licznych profesorów i lekarzy co dzień zapisywana.

Ponieważ są liclie naśladownictwa, pr%elo prosimy żądać zawsze
w oryginalnem opakowaniu „Roclie“.

p«i»ieca apetyt i sprawia, ż# przy#yw* ciała, usuwa
kaszel, wjdzmliay, sprawia, ż» pety nocn# znikają.

Dostać można na zarządzania lekarza w aploicach
po 4 ff za flaszkę

Ela
H&zylea (Swajcurya).

Rząd. owaw.

Ma|leps?,y SiesłsteU <t®
fzyszcjeurn krwi ::k
toynalczśony przez:

Syi

szŁoła pry na iorłBpi^nie

w ptyssle, w prostko*'

Au&tryi:::

Zawiadamiam P. T Publiczność, iż

.zr

'-j. ‘

puder antyseptyezny

Z poważaniem

niemowląt i dzieci.
Prawdziwy tylko
z maiką „Opatrzność11. Cena pudełka 70 hal.

mydło hygieaiicz ae

632 i 6

jest najlepszym mydłem do mycia dzieci. Spo
rządzone z materyałów najdelikatniejszych, od
powiada najwybredniejszym wymogom hygieny.
Cena pudełka 70 halerzy.
74 38 52
Ostrsega się przed nailadownictwamtlt

M5&0 Bi»$i
Kraków, Długa 7.

Tysiące podilęuowanll

PAL^RMI^ KAW7
»„j **»*«.„
....

poleca e ęSdowo
i hurtownio

P25ft®?5®8fn}

wy barów® gatunki

5V każdej aptece i drogueryi do nabycia! — Żądać należy wyraźnie

U A
pudru antyacptyezneflo. «ay,
Główny skład
■ rB.
mydła hyglenlrznego
wysiłkowy
W Ł>
S. HAY, aptekarz, ces. i król, dostawca nadworny we Lwowie.

R»uy palonej
najnowszym
i najlepszym spo*
sobsmza pomwSa
’nWM‘

KRAKÓW
ł!r#»y-«*

|9 ,4^

»4aaM

oajhlll n‘Oh'I

soipy

r I łl#
ealną aąztrMoąo
zoą BiłnrpkiSe op ifcp oinroip oju»;m«y[
oz (o?Im i ąo Q3 pn
-pęłwia aiuoimBę, jCsejdozAgo
wuwiiirę -/nopooiug. ‘ijuloe/g ‘ZąręBU
-oj Isjiewuuj 'luipuBmin -ajyBzs ‘/pitol
bor. ‘/oi^ei ‘(oąoje) Jzudoą ‘oj/ioą /is/t
3bib ‘JipesjLiąe 'LjLipunsąsi# -in/ism
-M3jB ii/iejozrą faiąpzAM n(p aineiinsjj

o
f*
<>

o
<,
<,
<,
,,
<,
4,

aiuiiDJfl 1 OTńjatlft

J

ernr) 1 sainoi ‘auęłid

S►

j 2 lencn#ibjj
>
♦
►owo*+♦♦♦♦

i iwiilwi leuniiznb

iiieral. sito.

przy ul. św. Gertrudy pod Nr. 4

wyrabia pod kontrolą komisji Prremynłowoj Tow. Lek. Krak, polecone preer toi Tow.

wody mineralne sztuczne
odpowiadając# składem chemicznym wodom: BILIŃSKIEJ, 0E8SHUPI ERSKlEJ, 3KL
TEPśKIEJ. \ ICH?, “AB ićENBADZKIEJ, H0MBURG, K1SS1NGBN, tudzież

specyalne lecznicze

si e o

jak: litową, bromowa, jodową. żelazLtą, kwesną, oraz i.'odv lecznicze normalne
z przepisu Pref. Jaworskiego.
Sprzedaż oząstkowa w aptekach i tłngueryach. — Cenniki na żądanie franco.

Zapalenie stawów, Nerwobóle,
Bo! zębów, Ból głowy - - - po jednorazowem uiyoiu od szeregn lat znany
i rozpowszechniony.

„Sangalla Ceylcn Tea“.
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Nieomylnych w leczeniu Nieżytu,Kaszlu nem swego, Zapalenia
opłucnego. Chrypki,Zakatarzenia, .rytocyi pierniowej Astmy, eto,
Nie-iordnych dla osob które zbytecznie gtos utrudzają.

Bardzo użyteczno dia Palących.
Pudełko zawśeratące 72 Padłytek i sposób zatrean a takowych: w#
Lwowie, w ap.ekacnPP. Mikolascha.Wewiórskiego. Krr,Tżancwsirieto,
Ruckera. Fhrbara; w Krakowie, w aętek. PP. Wiszni, wskiego, Redyk#
i Trauczyńskiego; w Poznaniu, u P. Glabisza i w Czerwonej aptece, etc.

*d d og

L. 84

647 1 2

i(3te8Bi! Mm

Obowiązki i piawa ustanowić się ma
jącego lekarza określone są ustawą z dnia
Piw© EBsareowe, Jasu©,' a la pilzueńskie. 2 lutego 1891 dz. ust. kraj. Nr 17 i in
strukcją Namiestnictwa na zasadzie tej
Bawar Teacsyoski, & la Spafcenhrau.
ustawy wydaną, a płaca roczna wynosi
kwotę 1000 K.
Pcrter Tenezyfiski, kuracyjny.
Zgłoszenia zaopatrzone dokumentami
Sprzedaż na flaszki i butelki.
przepisowi § 7 powołanej ustawy odpo
wiadającymi należy wnieść najpóźniej
'ani5uic»iia przyjmują następujące SKŁADY:
W Krakowie: Antoni Tylko fb. kierownik browaru w Tenczjnkn do dnta 28 lutego b. r.
i Skawinie), ul. św Tomasza 11, (Hotel Saski),
Baligród, 26 stycznia 1907.
we Lwowie: Bronisław Illukiewicz, ul. Podzamcze 8.
&6 b 10
Naezelnik gminy.
w Czerńiowcactl: Józef Dawid, Schlangengasse 12,
Zarządy proplnacy>ne w Zakopanem i w Szczawnicy,
oraz

Zarząd Browaru Akcyjnego w Teuczynhu.

Pytanie:
J-,kie są korzyści spółek losowych, założonych na zasadzie art. 2G6 —270 kod. handl.???

K.ab łw, ul. Siarowlilna 6.

Odpowiedź:

Wysład języków: angielek., franeuek.,
niewieck. włosk., rosyjsk. eto., przez
B*ntzy«ieH fl<ln»»nyeb narodowości tylko
a akademit-kieia wykształceni#!!). — Od
pierwszej lekcji począwszy uczeu rozma
wia tylk# w języka, którego nauczyć
się pragnie.
Poczałki — Koi wersacyst. — Gramatyka.
Literatura.
Lekcy# zbiorowo i esobe# od 8 rano do
10 wiecz. Zapiśy w każdym czasie Le
kcje próbne bezpłatnie. Żądać prospekty.
Bitiro tłumaczeń.
635 1 6

NadzwyczajB#! Ponieważ kapnjąo tylko 2 losy tureckie i wypłacając cenę kupna w 31
ratach po 12 K Łb h (inno koszta wyklncaono!) gra się przez cały czas spłaty na

10© LOSÓW TURECKICH

Ciągnieni# najbliższ# już 1 lutego. — Główna wygrana: Fr. 300,000.
Proaimy o rychło przystąpienie, wzgl. zażądanie bezpłatnoj oferty Losy turecki# poje
dynczo sprzedajemy po 200 K (w ratach po 7 K)
634 2 3

lofeaSsil

Z dniem 1-go stycznia b. r. przeniosłem mój

M M 0B3W i» OlSiSS i
do domu własnego przy ulicy Szewskiej L. 17

Cena 1 flaszki — 1 1<ox»oxm.£U
(naprzeciw dawnego lokalu).
Główny s&ład wysyłkowy: Laboratoryuin ohemioine aptekarza
Polecając się nadal łaskawym względom Szanownej P. T. Publiczności,
pozostaję z poważaniem
EDELMANA w Bohorodozs naoh.

Cała rodzina rozkoszuje sie

galaretką owocową, przyrządzoną z paczki proszku gala
retowego Herrmanna za 40 halerzy I
Można dostać o smaku ananasowym, czereśniowym, malinowym, po
ziomkowym, pożyczkowym, czeremchowym, maraskinowyw.
Paczka deseru piankowego 40 h, proszek kremowy 40 h, proszek
asoJtowy 30 h, omletyna 16 h.

zegarmistrz,

Do legumin używajcie „omletyny" zamiast faji Kolosalna
oszczędność 1 Smażcie pączki z omletyną! Przewyborny przysmaki

WlsdeA, IV., Margaretbenstr. 27.

Wszędzie do nabycia.

Telefon 3523.
Zażądać mego cennika z 2000 odbitek
za darmo, opłaconego.
136 16 0

Hurtownie: GERMAN et GUNIrlER, Wiedeń, VII.

MAX BOI5NEL

*ttn£zj fzpni |
-3jsG ’.?<m0i*i£zbi

poleca znano zo swej dobroci piwa:

Pocztą wysyła się najmniej 2 flaszki. — 10 flaszek wysyła się franko (opłatnie)
do każdej stacyi pocztowej za 10 koron.
na ostatniej wystawie paryskiej najwyższą nagrodą Grand
(My Ostipzefya e.1^ usilnie przed pojawiającemi się tn i ówdzie naśla- Prix, Nagrodzony
oraz złotym medalem
589 3 10
lownictwami i uprasza się wyraźnie żądać Ichtyomentholu Edelmana w plom
bowa nem opakowaniu.
272 3 7

Z 1 szwonkiem . , . . ■ Złr P20
Z 2 dzwonkami . . ■ , . ,,
l'5O
Świ, cąey w nocy ....
„ l‘6O
Wyrób 1...................„2' Kolejowy W............................. „
2'5‘J
Z przyrządemmuzycznym . . „ 4 25
3-Ietaie pism, poręczenie Za niestoso
wny zwrot pieniędzy.
Wysyłko za zaliczką.

sarpy ą«p #go nt8 *ą#p gig WuaiJS ca
sum „'9 aia „[w?m azH^Zaod * fqoiL^
11 «»s
ooo'03
po arał»4jd«ą : ‘spi^dsM jsaf Lnąazrj
-od ‘tp/uąłid ‘ąaiuj^Aąaąsł ąopjspią i
ąsppfAną/y Męjącuui lAos.a^jdsąŁ ij

Kretfyt osobisty iii: urzędnikfiu

gi

fl.HAWEŁKflwKR/iKOa»F

Ceglana hwaUfihouanesa

W myśl uchwały Bady z dnia 26 sty

Zralasm

gr

1 jasiu. źygmunta Lity^błego w Siemikoweash, po .zta Sianstho^ce.
529 10 2$

Erosrj Ataęjny o Knezyiiftii cznia b. r. Zwierzchość miasta Baligrodu
rozpisuje kenkurs na posadę lekarza
miejskiego.

■anMnHBMHKnBaBaHBSSgaraBaMHBBHUBHMKHBHMHnraUH

prey odbiorze 1 klg. naraz, frenko opa Tysiące uwierzytelnionych podziękowań i kilkaset, atestów pp. Lekarzy, Kii
nik 1 Szpitali świadczą o stateczności Ichtyomentholu.
kowanie 1 porto do każdej miejscowości
Austro-Węgier — poleca
lohtyomeut&ol do nabycia we wszystkich aptekach drogneryach kra
kowskich, krajowych i zagranicznych.
Ca. 1 krst tort. Dwora Ausb.-Wji. i krtl. Greijt

W
palaJ
Mały

3«n iiankow BOilAHIi i UIflf! Iwto, SyRatushg 8.

p*J wntcaą nerką ochronną ,Palma". importewaaą run1 z Cejlonu, t urzędownio cham.
331 • o
badaną po cenie

iti nainr. m-i fłllSSJ75 za
20 za
iii
„
liclt-i nło
lii C K
K 10'65
zr 1 62'/,

.

&

K. D24CA i Cliii URSrtl a KHHGSIć

nsnw& częstokroć

o.

t

pod firmą

Wajp pzedn jejszą

łlcrbnte Mon

JS 3
P-_
h s

uprawniona

Uisądowo

Prjyjmeje także zamówienia na nowe poweay.
taki i t p. roboty, reperacje 1 grun
towne iduwimia tychże
633 1 8
esauiki za darmo, oplatnlo.

©olciecli u^zG^sIłi

PASTYLEK EERAKft
ffl

w Srak wie, pLBI&icjki 4 (dawniej lleissnar,

codziennia świeżo palono zapomocą gorącego powietrza i surowe,
poleca handel towarów koloniab
Hych pod firmą

< Jeżeli kto kaszle w sposób rozpo zny
niech tylko zażyje Pastylek Geravdel'a »
Dosyć jest raz spróbować żeby sip przekonać o skuteczności

©iotran Kareto

JANA SZYMSX9EGO

derarowy. patokę, wysyła w " kg. bla3zankach
szesolni# aamkniętysh p« 6 baron Z opłatą
poczty i blaia;inki. - Mi d 3 pitny zaś w szklany«h ep aUny h ga a^rk-eh za 5 kg. po 5 bor.
SO h róv "iiti z cytatą .oczly Na żądani#
w bas.ka-rh koleją itar ląd dóbr zien. iklcb

poszukuje Okręgowy Urząd pośred
nictwa pracy Kraków ul. Jabłonow
skich 1. 19. Zgłoszenia ustne i pi
Mufaua Cw w iffl«. semne Dokładne podanie warunków
HANNS JCOMFt/lO
konieczne.
6^9 3 3
Dom rozsyłtnwy w Brilx Nr. 998 (Czeehy)
noszukuje zdolnych kelnerów
kau
Proszę .to własnym interesie zażądaj mego cjami na tegoroczny sezon do „incasbooato 'im.tr polskiego katalogu z prze-zło
LOCO odbitkami darmo i opłatnie.
97 16 20 sa°. Bliższa wiadomość tamże. 629 2 5
•OJ1Ź[(I n '0» JK tMOf dO£

Ml, B-B 39.

biaokłs pryzmuws.

przedni fabrykat z prawdziwego nieir^szŁzsln. go drzewa Bruyei-a.

li

poleca obficie zaopatrzony magazyn wyrobów optycznych i mechanicznych —
oraz piacownię mechaniczna.
202 24 O
Przyjmuje wszelkich systemów mtiszyny do pisania do naprawy lub czyszczenia,
gramofony i t p., urządza dzwonki elektryczne i telefony.
Wszelkie zamówienia lub naprawy wjkonujo bezzwłocznie; z prowincy. wysyła
odwrotną pocztą.
83 9 o
wał* ixywa»*. aa oliwnych osiach, świeżo od- Posiada własną szlifieinię szkieł optycznych, każde zatem zamówienie na oku
rrwMia, tanio do sprzedania.
>.
lary lub binokle ze szkłami kombinowane®*-, wykonuio w przeciągu 24 godzin .2
j *:
Pot. osy nowe i używano, gruntownie od-

Poieca najiiowszeyo

Min 'Mi panslay ijaij

Gładka głuwka z wygiętym
S
odlew, z Brayfera, oj Lach
K| Bjasl wiśniowy z ustnikicm z ro
ga 1 treatką z jedwabią,
BSjHSP około 21 cm. długa K, k SO
Takasama fajka jednak z
rzeźbioną naokoło główka
; .„ni,. 1 drrowa Brayera K. 1*60
n Cenie przeto
nrzeło w Da.eoie.
s»JW’.kszy
wytćrprzyrz*
paleoie,
przeto
w |<>w
szyfcłośd i sitaka
nlspneicigniane. można w mym ka'łloga,
który rosayia eię darmo
i opsatnie.
Do nabycia przez flimę

N. JflWORN CKI.

«#wi tao #au włzki resoru we z jednem i dwo~
wa siedzeniami w pracowni

K wzwyĄ — Zgłozsuia do Administracji
„N. Refermy11 p«d: „Kapitał". 608 3 4

2 drzDM Brus óra,

u

K. ZIELIKSK
OPTMKI HECrJflhlił,

P° Cenaeft
najniższych.

An

pszjm proszkiem do zasypywania dla

SdKrałE Bracciietti, AJa (Folutfcioay Tsrol).

a wzbegała^my aasz pizemysł. Rcz ry.
syka ntoiaa ulokować kapitał
ia 20*J. w piasdMf}fei»s5»wash. (Od 1J00

FAJKI

1

przez powagi lekarskie polecany, jest, aajle-

po ś. j». mym Ojcu Wincentym Bu
rzyńskim objąłem i jako były współ
praca W”ik
nadal będę prowadził,

Ozonujmy

Żą&ać rce flasza«ei»
mającycb jasno - uk-Mpshl znek Sabj-yezny z podplssem PRO?. uLRO
LmSIG PAffiŁlAiy©- — Hsisfaś n:o£ua w IkażilcJ iA/k*ks?«j apteee.

konseTwatewyitki wiedeńskie i z egzaminom
FROF. 65ROLAMO PAGLSAftO
państwowym.
N. a lschep.
wTrahiany od ręka 1838 przy sumienuero praestrzeganin oryginalnych recept przez pierwotuą
Bi, św. Jaai. 3.
C18 1 2
firrrę, przez wynalazco założoną, a obecnie przez jego prawnych gpaiiKobiereów dalej prowadwmą we FLOBEKCYI, VIA Fii^DOŁJFINI (WŁOCHY).
93 39 0

C. i k. dostawcy nadwornego

•361 4 48

Z Drukarni Literackiej w Krakowie, ul. Jagiellońska 10.

644 1 5

Kurs prey«ofcouu)czy

do egzaminów z rachunkowości kasowej, państwowej i kupieckiej,
składanych w Wydziale kraj.; w c. k. Namiestnictwie i w c. k. Aka
demii handlowej we Lwowie, został otwarty i obejmować będzie na
stępujące przedmioty:
1) Rachunkowość państwową ogólną i kupiecką.
2) Buchalteryę pojed., podwójną.
3) Kurespondencyę kupiecką i prace kantorowe.
4) Sten_gi afię, kaligrafię, jeżyk niemiecki i język włoski.

oficerów, nauczycieli i t. d. Samoistne stowa
rzyszenie oszczędności i zaliczek związku urzę
dników udzielają pod b. przystępnemi warun
kami osobistych pożyczek także na kilkoletnil
spłaty. Poirednictuł wyłączone Adresy stowa
rzyszeń pod: *o za darmo: Centraileitung de#

Boamten-yereines, Wiedeń, I., Wipplingeretrasss
L. 35.

117 32 52

Wm8's,'“ derek na Ronie
świetne ciepłe i nieprzemakal. gatunki
od K 2 60, firma pol
ska A. Wóiabecg,
Wiedeń, II., Unt,
Donaustr. 23b.
199 5 6

Salon ciułany polsKlch
(53. Frista)
ul. Floryańska L. 37, I p.
Sprzedaż oryginalnych obrazów piorwswrzędnych artystów polskich Salon otwarty od 10
do 12 i od 3—5-tej. 226 14 15

Lila pań osobne godziny.
Koi zystny reeńliat tejże zapewniony
Wykłady objął rut. egzam. nauczyciel rachun. państw.
454 1 0

Fraków, nl. DleOowsua

II piętro,

do roznoszenia dziennika. Wiadomójć
w Administracyi „Nowej Reformy*.
394 9
Rządca drukarni L, K, Górak ,

