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cze żydowscy" zebrali się w Warszawie i posta
nowili wydać odezwę przeciw ograniczaniu ży
dów w radach miejskich. Obecnie nadszedł z Pe 
tersburga tekst odezwy,, rozdanej wszystkim ro
syjskim posłom w Dumie, a omawiającej tę spra
wę. Brzmi ona w głównych ustępach, jak na 
stępuje:

„Znając nienawiść, jaką żywią w tym kraju 
Polacy do ludności rosyjskiej, która posiada 
Zresztą znaczną mniejszość, nie potrzeba być 
prorokiem, aby przepowiedzieć następstwa, do 
których logicznie doprowadzić musi podział na 
kurye. Polacy bynajmniej nie pogodzili się ze 
swem położeniem i ukrytem ich marzeniem jest 
odbudowania Polski niepodległej, 
a przynajmniej jej zupełna autonomia. Wyłączę 
nie Polaków w kuryę odrębną niewątpliwie da 
im rolę przewodnią w samorządach miejskich. 
Otóż to właśn e przewodnictwo Polaków, zda
niem osób, znających dohrze kraj Nadwiślański 
nie będzie zgodne nietylko z interesami ludno
ści rosyjskiej, lecz i z widokami rządu Uzyska
wszy stanowisko przeważne w samorządach miej 
skicb, Polacy mogą doprowadzić swój brak mi 
łości (mówiąc łagoine) do Rosyan w praktyce 
do takich granic, że Rosyanom wypadnie 
uciekać.

„Zważmy, jaką przeciwtrutkę możnaby na to 
obmyślić. Bardzo prostą: połączyć Polaków 
w jednej kuryi z żydami. Jakkolwiek parado 
ksalnie brzmi tu w zast sowaniu do danego 
przypadku hasła divide et impera pr/y bar
dziej jednak uważnem wniknięciu w istotę kwe- 
atyi kuryi — jest ono zupełnie na miejscu 
Przypuśćmy nawet, że przy połączeniu Polaków 
i żydów w jednej kuryi — Polacy przejdą je 
dnak w większości do samorządów miejskich, 
ale za to nie zajmą już oni stanowiska panują 
cego, czego gwarancyą jest ta nienawiść mię
dzy Polakami i żydami, jaka obecnie doprowa 
dzona jest do ostateczności. Wspomnijcie choć 
by o bojkocie handlu żydowskiego przez Po
laków.

„Mogą nam zarzucić, że przy takiem połą 
czenin w jednej kuryi Polaków i żydów wy 
niknąć może inne niebezpieczeństwo: prze
waga żydów, a więc interesy Rosyan znowu 
ucierpieć mogą. Sądzimy, że obawy te są pró
żne. Przypuszczenie, że danie żydom p a w 
równych z Polakami w samorządzie miejskim 
doprowadzi do zwiększenia wśród nich ruchu 
rewolucyjnego, nie wytrzymuje krytyki, wszy 
scy bowiem, nie wyłączając władz mieisco 
wych, wiedzą dobrze, iż nastrój rewolucyjny 
panuje tylko wśród proletaryatu żydowskiego 
i żydowskiej młodzieży uczącej się, zaś ży 
wioły żydowskie średnio zamożne i bogate 
jaknajdalsze są od niego i są żywiołem zu
pełnie godnym zaufania, z którego rekruto 
wać się będzie kontyngena wyborców kuryi 
polsko-żydowskiej.

„Wreszcie, gdyby dał się zauważyć wpływ 
szkodliwy takiego po!ączen!a, od rządu żale 
ży tak obstawić wybory albo postawić kuryę 
rosyjską w warunki takie, że w wyborach do 
samorządu miejskiego zawczasu zabezpieczO’ 
na będzie przewaga kuryi rosyjskiej. Wpro
wadzenie choćby na próbę połączonej kury: 
polsko-żydowskiej, odpowiadać więc będzie 
wymaganiom interesu państwowego".
Kuryer warszawski domaga się od działaczy 

żydowskich w Warszawie, aby stwierdzili, kto 
tę odezwę redagował i wysłał do posłów. Jest 
skłonny uważać ją za dzieło „prowokatorów 
czarnosecinnych", którzy pragnęliby jeszcze sil
niejszego zaostrzenia kwestyi żydowskiej w Kró 
lestwie. W każdym razie faktem pozostanie, że 
obrady nad samorządem znów tę kwestyę zao 
gniły w sposób niepożądany, a wynikający z po 
lityki rosyjskiej zarówny względem żydów, jak 
względem Polaków. „Granica osiedlenia" stała 
się powodem, że do Królestwa napłynęła fala 
„litwactwa*. Skutki tego ponoszą obecnie Po
lacy.

KROIIKA.
Wybory uzupełniające do tutejszej izby 

handlowej i przemysłowej rozpoczęły się dzisiaj ra- 
sali posiedzeń Izby. Komtsyi wyborczej prze

wodniczy p. delegat Fedorowicz, w skład komisyi 
wchodiąradcy Gustaw G. Bszes, Judkiewicz i Jawor
nicki. Obowiązki sekretarza pełni szef biura D« Be
nie. Wielu wyborców nadesłało pocztą swe begity-
macye; niektór/y zgłaszają się osobiście do urny.

— Przedstawienie „Legioiau“ dla młodzieży
szkół średnich po cenach zwykłych dramatu, odbę
dzie aię we środę dnia 20 bm. Biluty nabywać mo
żna w sali konferencyjnej I. szkoły realnej przy ul. 
Studenckiej w dniach 14, 15 i 16 bm. od godziny 
4—6 popcł.

— Ze statystyki m Krakowa. Według spra
wozdania miej. Biura statystycznego, ruch ludncśai 
w miesiącu sierpniu przedstawia się, jak noatępeje: 
Małżeństw zawarte 111; orodziło się żywo 368 (chło- 

174, dziewcząt 194. ślubnych 290, nieślubnych 
78), nieżywo 12. Zmarło ogółem 329 (Krakowian 255 
obcych 74, mężcayzn 164, kobiet 165). Za względu 
aa przyczynę śmierci zmarło 71 dzieci w wieku, do 
dwóch lat na nieżyt żołądku, na choroby dróg od 
dachowych 58 osób, na gruźlicę 45, na choroby or 
gauiczne serca 14, nowotwory 28, na dyfteryę 5, na 
koklusz 1, na odrę 1, na szkarlatynę 7, na tyfus 
brzuszny 2 W sierpniu zaszło w Krakowie 138 wy
padków zachorowań zakaźnych (nie licjąc 40 obcych, 
ieczonych w szpitalach). Najwięcej grasowała odra 
(45); poważnie też szerzył aię koklusz (13), dyfterya 
(10), stkarlatyna (33), cspica (5), czerwonka <t9) i t d. 
Z i ian w stanie posiadania realności zaszło 102,

czego 83 przez kontrakt kupna. Na targowicę miej- 
jką spędzono ogółem 8357 sztuk bydła, z czego 1627 
sztuk bydła grubego, .2115 cieląt, 4471 trzody chle
wnej ; z tego sprzedano do Krakowa ogółem 6929 
sztuk bydła, a mianowicie 1963 bydła grubego, 1963 
cieląt, 3458 trzody chlewnej.

Zagadkowe papiery wartościowe Tu 
tejszy lekarz Dr Ł. otrzymał onegdaj urzędowy list 
z krak. dyrekcyi Akcyj, Tow. Bankowego „Mercur*. 
wzywający go do podjęcia dywidendy od. zdeponowa
nych papierów wartościowych 4®/0 renty koronowej wę
gierskiej. Dr L. przeczytał list ze zdumieniem, nie 
składał bowiem żadnych papierów wartościowych do 
Banku. Dla wyjaśnienia zagadki, udał się do Banku, 
gdzie pokazano mu jego bilet z adresem mieszka
nia, proszący o złombardowanie 4 aatuk renty wę
gierskiej, wartości 700 k. Papiery noszą Nrs ; 115.515, 
94 957, 18.903.i 16 290. Dalej wykazano, że owe pa
piery w kopercie przyniósł posługacz publiczny i że 
udzielono na nie zaliczki 500 kor. Dr L, obejrzaw
szy swoją kartę wizytową, oświadczył, że pismo na 
niej nie pochodzi z jego ręki, a wyraz nieortografi 
znie napisany; z powarzaniem, wskazuje, że pistć 

go musiała csoba mniej inteligentna. Sam bilet uznał 
Dr L. za swój i wyraził przypuszczenie, że mu go 
skradziono lub wyjęto z za drzwi, gdy był złożony 
przy spoaobncśei wizyty. Sprawę oddano dyrekcyi 
policyi. Przeprowadzone dochodzenia wykryły posłań
ca publicznego, który papiery zastawiał. Posłaniec 
zeznał, że dnia 28 listopada br. przystąpiła do nieg< 
aa rogu Rynku i ul. Floryańskiej pani, mogąca liczyć 
przeszło 30 lat, czarno ubrana, z gęatym woalem na 
twarzy. Pani owa wręczyła mu zapieczętowaną ko
pertę z poleceniem, aby poszedł do „Mercura* przy 
ulicy Floryańskiej i przyniósł jej otrzymsne tam pie
niądze pod stary teatr na plac Szczepański, gdzie 
go będzie oczekiwać. Posłaniec poszedł do Banku, 
tam otwarto kopertę i po chwili wypłacono mu 50C 
kor. tytułem zaliczki na zawarte w kopercie papie
ry. Posłaniec wedle umowy przybył na plac Szcze 
pański, gdzie „czarnej damie* wręczył pieniądze, 
a za fatygę otrzymał 2 kor. Pilicy a zarządziła po 
szukiwania za „damą*; przypuszcza nadto, że pa
piery zagadkowe pochodzą z jakiejś większej kra
dzieży

— Z prasy. De. polski donosi: Gazetę naro
dową kupiło Tow. akcyjne, na którego czele stoją 
pp. Kozłowski, Starzyński, Krzeczunowicz, Tadeusz 
Cieńrk’, prof Milewski hr. Stadnicki. W ten sposób 
Gazeta narodowa przeszła do frondy podolskiej 
Naczelnym redaktorem pozostaje nadal Dr Aleksan
der Vogel.

— Strajk szynkarski. Jednodniowy demon
stracyjny strajk szynkarski odbyć się ma we środę 
dn. 27 grudnia we Lwowie. W tym dniu wszystkie 
szynki będą zamknięte. Tak zdecydowano na zgro
madzenia lwowskich szynk trzy, aby zi demonstrować 
przeciw podwyższeniu can spirytusu. Gaz. nar. po
dając tę informację, pisze: „Jest to pierwszy strajk, 
za którym się oświadczamy i pragnęlibyśmy, aby 
się ciągnął przez cały rok. Żałować trzeba, że na 
ten jednodniowy strajk nie została wybraną jakaś 
niedziela lub dzień świąteczny, ale środa po świę
tach, w którą zwykli klienci szynków będą dosta
tecznie „przealkoholizowani* a finansowo wyczerpa
ni, aby nie nawiedzać Szynków. Szynkarce okazali 
wielką roztropność w wyborze dnia na strajk*.

Proces lotnika Warchałowskiego. 
Z Wiener-Neuztadt donoszą: Przed tutejszym sądem 
powiatowym rospoczął s’,ę onegdaj proces przeciw 
lotnikowi Warcbałowskjemu. Oskarżycielem jest lot
nik Lettis. W akcla oskarżenia zarzuca inżynierowi 
Warchał owakiemu^ ie w dniu 29 wrześaia w czasie 
wzlotów na ;,alu awiatycznem w Wiener-Neustadt, 
lekceważąc międzynarodowe przepisy awiatyczne, 
wzbił się w górę w chwili, gdy on lądował. Tern 
limem „odciął mu pówietne' wskutek czego aparat 
jego w próżni atracił równowagę j runął w dół. — 
Letkie odniósł przytem rany, z których musiał się 
'.eczyć przez dwa tygodnie. Rozprawa zgromadził* 
cały zastęp lotników i sportsmanów, częścią w cha
rakterze świadków, częścią słuchaczy.

Inżynier Warchałowsjfi tłómńczył się, że w chwili, 
gdy rozpoczynał wzlot, nie mógł widzieć zbliżające
go się lotnika Lettis*, Zarzuca mu brak wprawy 
w kierowaniu aparatem i w tem widzi jedyną przy
czynę katastrofy. Po zeznaniach świadków, którzy 
składają świadectwa na korzyść oskarżonego, sędzia 
<.droczył rozprawę celem zbadania jeszcze kilku świad- 

ów, którzy na rozprawę się nie zgłosili. W razie 
epetrzeby nastąpi zbadanie terenu i przesłuchanie 
świadków w miejscu, gdrte zaszła katastrofa,
- P. Cnrie Skłodowska wygioaiła na ban 

kiecie ku czci laureatów nagrody Nobla przemówię 
nie następujące:

„Mam dziś podziękować szwedzkiej Akademii u 
miejętności z* wielki zaszczyt, jski muie spotkał. 
Sądzę, że spada on nietylko na mnie osobiście. Pr»ez 
długie lata poświęcaliśmy z Piotrem Curie całe dni 
pracy nad naazem wapóloem odkryciem radu i pilo
nu, mam przeto wrażenie, iż trefnie tłomaczę zamia
ry Akademii umiejętności, jeżeli uważam moją dzi
siejszą nagrodę Nobla także za uczczenie nazwisk* 
Piotra Curie. Pozwólcie też panowie wypowiedzieć 
mi słowa radości ze stanowaka pracy nad radioa
ktywnością, Odkrycie zjawisk radioaktywnych datuje 
się dopiero cd lat 15. Radioaktywność jest nauką 
bardzo młodą. Patrzyłam na przyjście tego dziecka 
na świat i pracowałam ze wszystkich sił nad jego 
wychowaniem. Dziecię wyrosło... jest piękne... Ra
dioaktywność jest zupełnie nową umiejętnością, któr* 
łączy się ściśle z fizyką i chemią, lecz jest całością 
dla siebie. Mamy instytuty i l«boratorya radioakty
wne, wielu badaczy poświęca się studyum nad zja
wiskami radioaktywności. Ewolucya była wspaniała... 
nie też nie można sobie pomyśleć piękniejszego u- 
znania, jak to, któremu dała wyraz szwedzka Aka
demia umiejętności, udzielając trzech nagród Noblu — 
lednej za fizykę, dwóch aa chemię — badaczom te
go zakresu, mianowicie Henrykowi Berąnerelowi, 
Piotrowi Curie, Maryi Curie, E Ruthefordowi*.

P Curie, na uroczystoś :iach roidania nagród, któ
re odbyły sę pod przewodnictwem króla, miała od- 
;zyt o dała/h promK»i;ętwóresyoh, wysłuchany z u 
wagą prsez zebranych, mimo półtoragodzinnego trwa 
nia. Daia 11 b. m. p. Curie wraz z innymi laureata
mi, została zaproszoną na obiad do zamku królsw 
ikiego.

— Skarby Ahdul Hainidt. Z Paryża do- 
nosią: Przeciw wyda-iiu pałaej kwoty, otrzymanej 
z licytacyi skarbów Abdui H.mida, na rzecz rządu 
tureckiego, wystąpił sądownie jeden z krawców pa
ryskich, przedstawiając swe pretensye na ośm ty
sięcy franków za suknie, dostarczone dla haremu 
sułtana. Drugą pretensyę podniósł właściciel kine 
matografu z Konstantynopola, któremu w czasie ro 
wolucyjnych dni zburzono nsmiot. Sąd odrzucił o- 
bydwie pretensye, przyznają® całą sumę, zdobytą 
drogą licytacyi skarbów, rządowi tureckiemu.

Lotnicy W Trypolisie z Pzrjża donoszą: 
Przed niedawnym czasom ogłosił rząd turecki zapo- 
rnoeą paryskiego biura „Awistor*, konkurs dla lot
ników, którzyby chcieli podążyć do Trypolisu i poł 
nić wojskową służbę wywiadowczą. W przeciągu 
kilku dni zgłosło się przeszła 70 lotników, wśród 
których nie brak i zwycięsów wielkich konkursów 
lutniczych. Wśród ochotników znajduje się takż« 
Cnińczyk, który niedawno zdobył pstent lotniczy w 
Paryżu. Niektóray lotuicy dodali do zgłoszenia pro
śbę, by pozwolono im występować pod pseudo
nimem.

Wybory W Los Angelos. Pisma amery 
kańskie przynoszą obszerne opisy wyborów, jakie 
odbyły się niedawno w Los Angelos po znsnym pro
cesie braci Namara, sprawców zamachu dynamitowe-

« gmach redakcyi limesa. Charakterystyczny 
moment wyborów stanowił fakt, że po raz pierwszy 
przystąpiły do urny kobiety, która niedawno zdoby
ły sobie w Kalifornii prawo głosowania przy wybo
rach gminnych. Rezultat wyborów przyniósł zwycię

kandydata demokratycznego Aleksandra, który 
otrzymał 85 000 głosów na 49 000 przeciwnika, kao- 
dydata socyalistęcznego, Ilarrimana. Zwycięstwo swe 
zawdzięcza Aleksander poparciu wyb rców-kobiet, 
x których 40 000 na 65.000 głosujących oddało mu 

głosy. Wybory miały kilka epizodów charakte
rystycznych : pierwszy głos oddiła p. Karolina Seve- 
rance, 90 letnia staruszka, która od 50 lat walczyła 

szeregach kobiet o prawo wyborcze. Wśród gło
sujących znajdowała się także jedna z wybitniej szych 
sufrażystek Kalifornii, 72-letnia Sarah Flaught. Wsku
tek wzruszenia w kilka minut po złożeniu głosu
□legła udarowi serca i zakończył* życie.

— Adoracya wspólna psń Arcybractwa Pr/en. Sa
kramentu, odbędzie w<i czw.rtek, dnia 14 b. m, o go 
dżinie 3 popołudniu w kościele Felicjanek na Smo
leńsku.

Z Uniwersytetu. P. Maryan Geppert, praktykant 
sądowy r dem z Krakowa, otrzymał na tutejszym Uni
wersytecie stopień doktora praw.

— Sprawy miejskie. Sekcya ekonomiczna Rady m 
Krakowa, na odbytem wczoraj posiedzeniu, poleciła 
postarać e1? o lepsze oświetlenie niektórych ulic w mie 
ście, jak drugiej części ulicy Starowiślnej, ul. Miodo
wej, ul. św,, Sebastyana, ul. Poselskiej Sekcya obrado
wał- nad zasadami pl nu regulacyjnego zachodnich 
terytoryów miasta, za Parkiem Jnrd- aa i Krakowskim. 
Sekcya poleciła budownictwu przedłożenie jeneralne- 
go planu tych okolic w ośmiu dniach.

Sekcja prawa cza odbjb wezoraj posiedzenie i u- 
chwałiła utworzenie posady urzędnika kancelaryjnego 
w XI klasie rangi dla miejskiego domu kalek. Unor
mowano sprawę składania uroczystego ślubowania od 
osób obcych, do gminy przyjętych.

WINSTON CHURCHILL.

Austen Vane.
Sakloe ■ amerykańskiego życia politycznego

(Ciąg dalszy), 
XV,

Post scriptnm.
Post seripta nie są; w modzie. Przesycony widz 

wychodzi z teatru przed końcem widowiska, roz
wikławszy węzeł intrygi, zanim jeszcze kurtyna 
zapadła. Nie przejmują się, nie unoszą widzowie 
pierwszych rzędów. Ale ponad nimi jest galerya, 
skąd wznoszą się okrzyki i śmiechy i szlocha
nia — gdzie ludzkie namiętności grają, tak, jak 
w tyciu; galerya, którą kolejno wstrząsa gniew, 
mściwość, szyderstwo, to znów tryumf, miłość 
lub nienawiść — galerya, która się nie spieszy 
i bije oklaski długo po końcu sztuki, aż wresz
cie ociągając się wraca do domu — ażeby da
lej tam dumać i marzyć. Ten, kto pogardza ga- 
leryą, nie jest prawdziwie artystą, gdyż tam ży- 
je dusza sztuki. Wznosimy więc ku niej oczy, 
jej poświęcamy nasze dzieło — dla niej to jesz
cze na chwilę unosimy kurtynę, choć już publi
czność pierwszych rzędów wyszła.

Trudno naturalnie opisać kilku prostemi sło
wy, jakie zawrzało wzruszenie i podniecenie 
w Ripton, w Leith, w całym Stanie — jak długi 
i szeroki — gdy się dowiedziano, że córka pre
zesa Flinta ma wyjść za Austena Vane. Jak Mr 
Flint przyjmie tę wiadomość? Mr. Flint, można 
powiedzieć, przyjął ją filozoficznie; gdy zaś Au
sten pojechał do Fairview celem omówienia 
sprawy, uścisnął rękę przyszłemu zięciowi i obaj 
zgodzili się na jedno — że nadal zgadzać się 
nie będą. Pozatem śmiało można powiedzieć, że 
Mr. Flint odetehnął swobodniej — w cichości 
ducha bowiem od lat trawiła go obawa, że Wik- 
torya może wyjść za cudzoziemca. Tę więc po
ciechę miał przynajmniej.

Żona jego zamknęła się przez jeden dzień u

siebie w pokoju, nie przyjmując nawet najser 
deczniejszych przyjaciółek — ona to bowiem 
marzyła o tytule. Skoro jednakże wreszcie od
kryła, że lód Vane’ów i Austenów, to dwa naj
starsze rody w Stanie, podziałało to na nią jak 
kropla balsamu; odtąd, mówiąc o Austenie, ni
gdy nie omieszkiwała powiedsieć, że pradziad 
jego przecież był ambasadorem przy dworze 
hiszpańskim — w czasach, gdy własny jej pra 
dziad wręcz odmiennym oddawał się zajęciom.

Hilary Vane przyjął wiadomość z chmurnem 
zadowoleniem. Dr Tredway mówił potem, że to 
mu na zdrowie oddziałało lepiej, niż wszelkie le
ki i specyaliści. Gdy zaś sama Wiktorya przy
jechała pewnego dnia i s adła przy łóżku pod 
baldachimem — wtedy już podbiła starego do 
reszty; złożył przed nią broń, jak dotąd nigdy 
i przed nikim jeszcze i odtąd znów zapragnął 
żyć — żyć dla Austena i dla Wiktoryi. Wikto
rya już potem przyjeżdżała co dnia — iw pię
kne, jesienne poranki godzinami czytywała Hi
laremu głośno w słońcu, za domem, obok kwia 
towego ogiódka Sary Austen. Tak, cna sobie 
nawet przypisywała zasługę, że rozwinęła w Hi
larym gust do czytania — chociaż oń, copraw- 
da, nawet znienawidzonego Emersona byłby słu
chał chętnie — byleby módz słuchać jej głosu.

Zdarzało się też nieraz, że Wiktorya, oder
wawszy oczy od książki spostrzegała, iż sta
rzec z szczególniejszym wyrazem zachwycenia 
wpatruje się w ogródek, albo w sylwetę Sawa- 
neku poza liliową mgłą. Odgadywała wtedy, 
gdzie myśl jego krąży; wiedziała, że duma on 
o lym skaibie bezcennym, który posiadał, stra
cił — a za którym teraz tęskni. W takich chwi
lach Wiktorya zamykała książkę i sama w pa
dała w zadumę.

Czemże właściwie jest szczęście? Czy zado
woleniem? Gdyby tem jedynie było, mogłoby 
trwać wiecznie — gdyż zadowolenie to stan 
bierny. Lecz pełna, drgająca, kipiąca radość, 
radość aż zuchwała w swem uniesieniu, możeż 
ona trwać przez życie całe — nie tracąc siły 
ani napięcia, śpiewając wytrwale pobudkę swą 
ku podbojowi świata? Intenzywność własnych 
uczuć w takich chwilach trzeźwiła Wiktoryę —

budziła w niej lęk. Szczęście doskonałe 
jestże sprzesznem z porządkiem świata? czy

s ten tylko dążyć może napizód, ten piąć się 
górę, kto poczucie? pusiki niezaspokojonej nu

w samym sobie?
Skoro jednakże tyko zjawił się Austen z Pep 

perem, by odwieźć ją do domu, do Fairview — 
wnet odżywała w niej na jego widok ta dumna 
wiara, że jemu było przeznaczonem poprawiać 
świat, a jej — pomagać mu w tem. Jakież cu 
dawne godziny spędzali razem w lej najcichsze;, 
a najbarditiej do dumań usposabiającej z pór ro
ku w górach — jesieni! Jesień i szczęście! 
Szczęście tak jaskrawo barwne, jak szkarłat tyeb 
buków na górskich skłonach, szczęście, urągają
ce zamierającej przyrodzie, — a tak nieprawdo
podobne, jak samo marzenie — jak te wzgórza 
we mgle przed ich oczyma.

Raz, po dług em milczeniu, obudziło Wiktoryę 
z zadumy poczucie, że Austen się w nią wpa 
truje. Z rozchylonemu wargami spojrzała nań, u- 
śmieebn ęta z głębi zamglonych oczu.

— Marzyłaś, Wikłojyo?...
— Tak — odpowiedziała z prostotą i umil

kła znowu.
Austen lubił te jej milczen'a — gdyż mówiły 

mu one o niezbadanych jeszcze tajniach w tym 
niezgłębionym skabcu, który mu los darował. 
A jednak czuł chwilami, że wieje z tych głębin 
smętek jakiś cichy, jak smętek jesieni, i pragnął 
go rozpędzić.

— To wszystko takie piękne jest, taki® 
downe — zaczęła Wiktorya — że aż czasami 
myślę, że to tak z tem wssystkiem będzie, jak 
z temi barwami — o, widzisz?... że to nie po 
trwa długo,.. I, właś ie zadawałam sobie pyta 
nie, czy my też taksamo będziemy ssczęśliwi, 
gdy świat odkryje, żeś ty jest wielki?-

Austeu potrząsł głową z-łagodnym wyrzutem 
Trapisz się niepotrzebnie Wiktoryo —

rzekł. — Nie bój się droga, pi zekonasz się wkrót
ce, że świat nie taki domyślny, jak ty!

(D. a. n).

Nowo otwarły

Magazyn nowości i strojów damskich

W piąiek dn. 15 grud nia'Wiktora, y 
grudnia: Wiktora.

Repertuar tsatrs miejskiega lis. Juliusza Slawacklega. ,
Czwartek 14 grudnia „Oficer gwardyi* komedya saty- , 

ryc.2na w 3 aktach Fr. Molnara.
Piątek .15 grudnia „Legion*, 10 scen dramatycznych rj 

3t. -Wyspiańskiego. Ir
Sobota 16 grudnia „Żywy trup*, dramat w 6 aktach : 

Lwa Tołstoja.
Niedziela 17 grudnia o g. 3 i pół po połud. „Kościu

szko pod Racławicami*, obraz historyczny w 7 odsło- 6 
dach z muzyką. Napisał A. W. Lasota., (Ceny popu- 
larne). O godzinie 7 i pół wieczór „Żywy trup*, dra- (i 
mat w 6 aktach Lwa Tołstoja.

Poniedziałek 18 grudnia „Legion* 10 scen dramaty
cznych St. Wyspiańskiego.

Stewarzysseń.
Z Ogniska nauczycielskiego. Nadzwyczajne wal

ne zgromadzenie członków Ogniska naucz. • dbędzie 
aię w sobotę dnia 16 b. m o godzinie 5 popołudniu 
plac Szczepański 1. 3, I p ętro). Na porządku dzien
nym: Oderwanie ziemi chełmskiej; ustanowienie wkła
dek na r. 1912; pragmatyka dla nauczycielstwa. Na wy 
tadek brsku kompletu następne zgromadzenie tego sa
mego dn a o g wpół do 5 popoł.

— Z „Sokoła*. Opłatek dla członków . Sokoła” i ich 
rodzin odbędzie się w „Sokole* krakowskim w piątek 
t, j. 22 bm. o godrinie wpół do 9 wie torem. Bilety 
n-leży w?ześn!ej nabywać w kancebryi „Sokoła' i
y handlu Zajączka i Lank- s a w Rynku gt. (Hotel 
Drezdeński), staraniem kom syi obchodowej odbędzJe 
się „Zabawa Sylwestrowa* w dniu 31 bm. t. j. w nie
dzielę w wielkiej sali „Sokoła*.

— Kursy jazdy na nartach. Sekcya narciarska Aka
demickiego Związku Sportowego uiządza w Zakopa
nem w c as e świąt Bożego Narodzenia dwa lruray 
jazdy na n rtach : 1) w dniach ;ż0, 21 i 22 b, m., 2) 
w doiach 26, 27 i 28 b. m. Kurs pierwszy ma na celu 
wyszkclsnie narciarzy, by mogli brać udział 
eieczkach, urządzanych przez Sekcyę w czasie świąt 
Bi żego Narodzenia, a odbędzie się w razie zgłoszenia 
się conajmniej 10 uczestników. Oba kursy prowadzić 
będzie przodownik Sekcji, p. Wł. Pawlica. Współu 
dz:ał w kursach dla członków A. Z. S. i Tow Naroia 
rzy bezpłatny, dla nieizłonlców 3 kor. W timże <z-- 
sie urządzone będą również liczne wycieczki w Tatry 
dla słabszych i w.-rawniejsłych narciarzy. Kursyw ra
zi® pomyślnych warunków śniegowych. Zgłoszenia 
przyjmuje) aię w lokalu Związku (Uniwersytet Jagitd 
loński sali nr. 2, od 7-8 wieczorem, w Zakopanem

domu turystycznym A. Z. S. (ul. Łukaszów- 
ki 1. 2).

Z kraju.
Z Kęt piszą n»m: Staraniem uczniów lut. semi 

narjum nauczycielskiego został urządzonym w dniu 
10 bm uroczysty wieczór ku uczczeniu pamięci trzech 
wieszczów, który wypełnił po brzegi doborową publi
cznością salę „Sokoła* a Pomocy Koleżeńskiej przy- 
aperzył funduszów. Umiejętnie ze»taw:ony program 
rozpoczęło słowo wstępne, poczem nastąpiły deklema- 
cye, oraz produkeye muzyczne i wokalne uczniów pod 
kierownictwem prof. Markowskiego. OgóiDy poklask 
znalazła orkiestra mięszsna, która odegrała trudny 
marsz Mendelsona, jakoteż piękny polonei z orkiestrą 
w układde na chór męski prof. Markowskiego do 
Słów Z. Krasińskiego „Burzy grom* Na pierwsze miej
sce wysunął się w popisach muzycznych kwartet smy- 
cikowy (prof. Markowski, Rzepecki, Dubiel <Zefer) 
Na zakończenie odegrsU uczniowie ze współudziałem 
p. Maryi Weźbałtówny 3 i 4 akt z „F>1 rerów* Adam- 
taszczyka. Umiejętna reżyser,a prof. DobrowoUbij.gr 

sprawiła, iż mł dociam amatorowie wywiązali sic z 1 
tama bez zarzutu. Żywy obraz na zakończenie situki wzruszył wszystkich do głębi, szczególnie, “ wybo ‘
d^koracya wykonana przez 'uczniów p^ k"?Z* 
oX%^mę B®śladowała1 wiernie

w Jaśle Tow Internatu dla^dziewizjt katolickich Ce 

lem jego ret zebranie odpowiednich funduszów na 

szych szkół żeńskich, znalazły stosowe

przeszło 4300 kor.;ńego wynosi 4 kor. 80CbaL WydzLł To^wa^8 zwyczaj.' 
wątpi, że of arność społeczeństwa pozwoli mu rozp- 
zęie dzieło mzeczywUtmć Tą myślą kierowcy zw/a- 

ca się z gorącą prośbą o dalsze łaskawe dato a ró- 
wnucześme składa podziękowanie dotychczasowym 
stałym członkom Towarzystwa, oraz w miesiącu listo 
padzie br. nowym ofiarodawcom: p. ministrowi Dłu 
gorzowi, pp. Kamili Dlugoszo-ej, Wł. Płockiemu M x 
Garv»yowi, Aug Gorayskiemu, X. Jan. Bachowi X 
Józ. Gardzielowi, Miecz. Bękowskierau, Genowefie Tur' nauow-j, Edw. Fil.powiczowej X. Jań. ja”Te,owi x 
óyg. Kwiecińskiemu, Mar. Lisowieckiemu. X m. 
sk emu, X. Jan. Sroczyńskiemu, Drowi Jńz. Rortfriwt 
Zgrom dżemu SS. Wizytek w Jaśle, Wład KLominkn’ w? oraz Izie z hr. Zborowskich Sroczyńto® Wv 
dział Towarzystwa, w którego w skład wchodzą no’ 
A. Baranowska, prezezowa; L. Bahrówm, akarhni 
czka; 8. Kaniowski, sekretarz, uprasza 0 przesyłanie 
dalszych datków pod adresem: Ludmiła Bahrówna

Wiadomości sądowe i policyjne. 
Aresztowanie. Tutejsza dyrekeya policvi areszło

wala -mżącą Zofię Pisarską, która od dłuższego czasu 
przyjmowała w Krakowie służbę w tym tylko celu 
aby za parę dni dopuścić się kradzieży, noezem 
łużby uciekaia. Między innemi Pisarska okradła K 

tarzyoę Dudową, a Helenie Goleniowej skradła korale 
wartości 3u0 kor. Nadto popełniła cały szereg kradzieży 
Dochodzenia w toku.

Dnia 13 grudnia tantnoiaieii uosxedi od —l-g e«i a. 
(-4 2 Cols Barometr podnosił się. Dnia 15 gruda < 
{Cdzinia 7 rano stan bwomeL-u 744-0 mm
romehra + 2 0 Cal Wiatr : północno zachodni. '

KONRADA SCIBOROWSKIEGO
RESTAURAGYA STAREGO TEATRU DBbor0Wa kBch“ia Piwo piłaieńsłtie.

pod kierukiem
pierwszorzędnego kucharza

Z WARSZAWY.
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OD MOWYM ZARZĄDEM eaopatreona obficie w najlepsze

Organizacja szpiegów w Galicji.
Policya lwowska dokonała w przeciągu ostatnich ( 

trzech tygodni niebywałego dotąd, a dla ścigania ro- , 
syjskiego szpiegostwa na terenie galicyjskim, ogrom- ' 
aie ważnego odkrycia. Oto wyśledzono i wykryto ca- 
łą bandę szpiegowską, operującą głównie w trzech 
najważniejszych dla raehu szpiegowskiego miastach 1 
Grtieyi, a to w Brodach, Lwowie i Krakowie, a kie- , 
rowaoą z centralnych kół warszawskiej „ochrany*, j

Na wykonawcę całej akcyi w Galicyi usysfcała , 
.ochrana*, jak stwierdzono, poddanego auatryackiego, , 
niejakiego Stecyszyna. Stecyszyn mieszkał przez dłu- f 
gie lata w Brodach, gdzie sprawował funkeye pod
rzędnego urzędnika. Należał do partyi moskaloftlskiej

zapewne za jej pośradoictwem wszedł w atosimki 
ze sferami czynowników i wojzkowych roayjjkich. 
Poszlakowany przez brodzkie władze o szpiegostwo, 
zbiegł przed rokiem do Rosyi i wstąpił w służbę 
ochrany. Przed odjazdem zorganizował po miastach 
galicyjskich szpiegów, których zadaniem było obser
wowanie wszelkich faktów, odnosrącyrh się do spraw 
mojskowych i wojskowo-kolejowych Główne ekspo
zytury tej armii znajdowały aię w Krakowie, we 
Lwowie i w Brodach. Stecyszyn wysyłał do Galicyl 
'misaryuszy, którzy objeżdżali poszczególnych szpie

gów, odbierali od nich kerespondencyę i dawali po- 
traebne wskazówki. Sam do Galioyi nigdy nie przy
jeżdżał. Głównym jego emisaryuszem był pewien 
młody człowiek, podający się za technika, który 
przybierał siedm nazwisk. Drugą osobą, która była 
w ustawicznych rozjazdach w sprawach Stecyszyna, 
była jego kochanko, młoda i pięuna kobieta, która 
również pośredniczyła w odbieraniu raportów od 
szajki. Oboje z- stali aresztowani we Lwowie i obe-

le zaajdują się już w więzieniu śledczem.
Rozporządzając wielkiemi sumami, Stecyszyn for

mował swój sztab przedewszystkiem wśród półmto- 
ligencyi, podnrsędaików kolejowych, lub ludzi mło
dych bez stanowiska. Już w połowie listopada polł- 
cya lwowska wiedziała, że w szajce pracuje niejaki 
Teodor Harcsuk, robotnik kolejowy w Krakowie 1 
śledziła jego poruszenia. W ten sposób po areszto
waniu Hsrczuka, udało się wpaść do gniazda szajki. 
Znajdowało się w Brodach, gdzie pod kierunkiem 
wysłanników Stecyszyna, praeowali: Włodzimierz 
Wierzbicki, były strażnik finansowy, Tadeusz Ba
ch ows; i, urzędnik kolejowy, Tadeusz Sydor, młody 
człowiek, bez zajęcia, wreszcie matka Stecyazyns, 
Irena Stecyszynowa. W mieszkaniach wszystkich pię
ciu przeprowadzono rawizyę, których rezultatem był 
bogaty materyał dowodowy. Harczuka, Wierzbickie
go, Bechowskiego, Sydora i Stecyszyna aresztowano 
i odstawiono do Lwowa.

W trakcie aresztowań dowiedziała się policya, że 
w jednym z pierwszorzędnych hoteli we Lwowie, 
przebywaełegeneka, przystojna kobieta, która otrzymuje 
tajemne stwunki z aresztowanymi. Przez kilka doi po
licya śledziła bacznie poruszenia tajemniczej damy, 
aż wreszcie ona setna postępowaniem swojem do- 
sturczyła dostatecznego msteryału, stwierdzającego 
jej współudział w działslności sspiegowskiej.

Obsorwacye policyjne naprowadziły na stosunki 
„damy* z młodzieńcem, który podawał się za tech
nika i pod pseudonimem żył w sferach rewoluęyj- 
oej młodzieży. „Technik* ów dowiedział się o aresz
towaniu damy i doniósł o tem Stocyszynowi. - 
Wieść ta wprawiła Stecyszyna widocznie w zdener
wowanie, gdyż wysyłał list za listem z zapytaniem 
o los kochanki. Pod wpływem listów „technik* zde
cydował się na interwencyę w policyi w sprawie 
*resztow«nej kobiety. Pewnego dnia wieczorem za
telefonował ktoś do dyrekcyi policyi z zapytaniem, 
co dzieje się z aresztowaną i jaki los ją cz ka. Ko- 
mism, odbierając telefon, pod pozorem, że wpierw 
musi sam zasięgu ąć żądanych ioformacyj, kazał za
czekać nieznajomemu przy telefonie a tymczasem, 
wziąwsry ze sobą ajenta policyi, udał aię na wspo
mniane miejsce, gdzie po krótiriem śledztwie niezna
jomego przytrzymał.

Sprowadzony na policyę technik opowiadał, że 
jest niebezpiecznym rewolncyonistą, którego Rosya 
ściga zawzięcie. Policya jednak stwierdziła, że nazy
wa się Adam Padała i był na żołdzie Stecyszyna. 
Uwięziono go zaraz. Tajemnicza dama nazywa się 
Zsfia Rudzka recte Kucharzewska i liczy lat 22

Stwierdzono dniej, że aresztowany Stecyszyn we 
Lwowie samym angażował ludzi młodych, którzy 
mieli dostarczać mu wiadomości tak poiityeznyrh, 
jak i wojskowych. Między inpymi zwerbował młode
go ofieyanta wydziału krajowego, dopiero co ukoń
czonego gimnazyalistę, Romana G >tza, mcskalefila, 
którego także aresztowano. Wreszcie aresztowano 
Zygmunta Diuckiego, montera. Cułą srajkę szpiegów, 
złożoną z 9 osób, odstawiono do więtionia śled
czego.

Krakowska dyrekeya policyi wyśledziła i areszto
wała za udział w szpiegostwie robotnika kolei Pół
nocnej w Krakowie, Rusioa, Teodora Harczuka. 
Aresztowanie jego stoi w związku z wykrytem przez 
wilicyę lwowską szpiegostwem Zofii Kuchzrzewskiej. 

Aresztowany Harcsuk miał bliższe stosunki z Fde- 
monem Stecyszynem. Do miss litania Harczuka zgła
szali się szpiegu wie, wyprawiani przez Steryszyns, 

jadący z Króleztwa do Lwowa; u Harczuka prze
bywali i mieszkali. Hsrczuk jest żonatym i ojcem
dwojga dzieci. Będzie odesłany do Lwowa.

Ze sportu.
Lawa-Tennir-Association. — Amatorstwo i profęsyona- 
lizm- — Mistrzostwo Wiednia. — Z prasy sportowej.

Ostatni doroczny kongres angielskiej Lawn Tennis 
Associatlon przyniósł określenie „amatora* w sporcie 
teanisowym. Amatorem jest zatem: kto nie grał ni
gdy o nagrody pienięina i o zakłady, w ogóle w ce
lach zysków pieoiężuyoh ; dalej kto nie grat o na
grodę z osobą lub przeciw osobie, nie będącej sma- 
orem; kto nie uczył za pieniądze, wyjąwszy w szko

le, gdzie stanowisko nauc»ycielą połączone jest z tym 
obowiązkiem; kto nie wykorzystywał pieniężnie wy-

. . poleca na aezon jesienny i zimowy
oiuzki barchanowe, flanelowe, jedwabne, try

kotowe, gazowe i koronkowe.
Modele paryzkie — Ceny iprzysl^one.

Cztery GABINETY artystyczne z pianinami.
fete sa!e ww®sela i SB®.

DobrowoUbij.gr

