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Z Królestwa polskiego
W arszawski korespondent Dziennika poz.
pisze pod d. 10 bm.:
Od pewnego czasu, zwłaszcza od chwili,
kiedy ostatni manifest carski uprawnił niejako
nadzieje reform w całem im perium , spostrzegać
się daje w naszem społeczeństwie ruch niezwy
kły, niebywały od lat 40, tj. od chwili, kiedy
kraj nasz pozbawiony został możności zbiorowego
w yrażania jakichkolwiek swych uczuć, pragnień
lub potrzeb.
Ruch ten zaczyna dojrzewać, a przynajmniej
nabierać fonn konkretnych. Mówią tu o zebra
niach, jakich widownią jest obecnie W arszaw a.
Zebrania te ogarniają coraz szersze warstwy
społeczne, nie ograniczając się już na zwykłem
w podobnych razach kole t. zw. pow ag m iejsco
wych, których kompetencyę możnaby niejedno
krotnie zak westy onować.
Dodać też należy, że wspomniane zebrania
i wszystko, co się na nich roztrząsa, nie posia
dają wcale cherakteru tajności, odbyw ają się bo
wiem na mocy poturzędowego upoważnienia,
udzielonego przez m inistra spraw wewnętrznych,
Księcia Świetopełka-Mirskiego. W tym celu za
wiadomił książę telegraficznie
nasze władze
miejscowe, że: „zgrom adzenia u br. Tyszkiewi
cza odbywać się będą z jego wiedzą i za jego
upoważnieniem .u
Bez czegoś podobnego, władza miejscowa
wszelkie objawy podobne a zbiorowe, zwłaszcza
posiadające ch arak ter polityczny, uważałaby za
niedozwoloną agitacyę, nawet za rodzaj spisku
i zamachu na legalny stan rzeczy i me tylko
rozwiązałaby je bez pardonu, ale uczestników,
przedewszystkiem zaś inicyatorów, pociągnęłaby
do surowej odpowiedzialności. Ale czasy się zm ie
niły, a kompetencye władz miejscowych, postę
pujących sobie, mianowicie z nam i, z najzupeł
niejszym absolutyzmem, znacznie zmalały.
Aby zrozumieć obecne położenie rzeczy u
nas i ocenić właściwy charakter tego ruchu
umysłów, należy się cofnąć nieco wstecz
Kiedy hr. Tyszkiewicz, prezes w arszaw skie
go Towarzystwa popierania handlu, przem ysłu i
rolnictwa przedstawił swego czasu księciu Mirskiemu swój memoryał, raczej postulat dla Kró
lestwa Polskiego, malujący położenie nasze i
wszelkie niedostatki, wypływające nie tylko z
ogólnej polityki państwowej względem nas, ale
z całego szeregu nadużyć, popełnionych i do dziś
popełnianych ze strony absolutyzmu różnych
dykasteryj władz miejscowych, od generał-gu—ifernatora począwszy a skończywszy na kom isa
rzu włościańskim — książę Mirski upoważnił go
do rozwinięcia akcyi zbiorowej w tym kierunku,
celem wyciągnięcia z niej zbiorowej konkluzyi,
mogącej stworzyć podstawę do określenia p ra
gnień i potrzeb społeczeństwa polskiego. Akcya
ta m a więc pod pewnym względem służyć za
laktyczne a zbiorowe poparcie memoryału hr.
Tyszkiewicza, wyrażając życzenia ogółu za po
mocą n arad i zebrań. Chcąc zapewnić w tej
mierze swobodę działania, a ustrzedz ruch ten
od wszelkich przeszkód i szykan formalnych ze
strony władzy miejscowej, udzielił książę Świętopełk-Mirski wyżej wspomnianego upoważnienia
do zebrań, które tym sposobem odbywają się
pod półurzędową sankcyą z jego strony.
Zebrań odbyło się kilka, a uczestniczyło na
nich od 150 do kilkuset osób. W śród uczestni
ków widzimy reprezentantów wszystkich warstw
społecznych. Każda gubernia Królestwa posiada
tu swych zastępców, złożonych z obywatelstwa
wiejskiego. Ziemianie rej wodzą w zebraniach.
Za podstaw ę i za punkt wyjścia w ybrano — i
słusznie — ostatni m anifest carski i wyraźne w
niem zapewnienie, że konieczne reform y w po
lityce wewnętrznej dotyczyć m ają wszystkich
poddanych bez wyjtku.
Tylko na tem stojąc stanowisku, można się
spodziewać, że ruch ogólny, udzieliwszy się i
naszemu społeczeństwu, można będzie wyzyskać
z jakąkolw iek dla naszego położenia korzyścią.
Wszelkie porozumienia się z partyą reform w
Rosyi, jakkolwiek w zasadzie dopuszczalne,
stać powinny chwilowo na dalszym planie. Tak
nazwane dążności konstytucy,ne należy zupełnie
z program u wykreślić, jak w ogóle wszystko,
coby stsło w związku z ograniczeniem, choćby
teorety tznem, istniejącej władzy monarszej i jej
atrybucyi. Należy się stanowczo ograniczyć na
zbiorowem wyrażeniu potrzeb miejscowych, o10
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3ronia życia.
(Ciąg dalszy.)

Tu n ie; tu 6pokój i ład.
Uważałam, że Maggie kładła na lalerz osobn# poreye i podaw ała służącemu, m ów iąc: „Dla
panny Ludwiki1*.
Przypom niałam sobie tę drugą siostrę, także
piękną bardzo — ale kalekę, czy też chorą, nie
wiem dobrze, bo papy nigdy nie zapytuję o ro 
dzinę jego przyszłej żony.
Cały skład domu podobał mi się.
Kucbnia bardzo dobra. W szystko „własne
go chowu*1, „własnego w yrobu1*.
— Znakom itego kucharza m ają państwo —
odezwała się babunia.
— O nie! tylko kucharkę. Wyuczyłam ją
sobie i dziś jest rzeczywiście całKiem z ido wa
lająca.
To „wyuczyłam ją sobie1*, zdaje mi się, że
nie zupełnie podobało się papie. Niech panna
K en et tre su je ; bardzo jej się to chwali, ale

CT.BA O O Ł O B Z E H : O g ło a s e n ia i » y
o a a j n e na jednoszpaltowy wiersz droonym dr »tn*m
lub jego miejsce *20 Pal. B w d a sła n s m w .t j t iub
jego miejsce 60 bal, O łe s y p a b llo z n o ś o i
wiersz lub jego miejsce 1 kor. P r y w s t a a k o r c a
p o n ó U n o y a 6 bal od wyrazu.
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partych na zagwarantowanem przez ostatni ma go, jednakże bez przyznania praw a egzystencyi walerów tego orderu m ajora Begnicour za u- 15.000 fr. a 67 biskupów po 10.000 fr. — razem
nifest carski równouprawnieniu. Możemy to uczy obrządkowi unickiemu, tj. słowiańsko-katolickie- dział w denuncyacyach.
900.000 fr. Dalej 185 wikarych generalnych
Zwolennicy Combesa sądzili, że sprawa 470.000 f r .; 3 452 proboszczów po 1600 do
nić tem bardziej i z tem lżejszem sercem, bo mu. (Jest to stanowisko, proponowane jeszcze
śmierci Syvetona jest już pomyślnie dla nich 1200 fr razem 4,321.800 fr.; 31.000 zastępców
szczerze, ponieważ konstytucya i jej zasady, jak przez jenerał-gubernatora Im iereiyńskiego).
tego dowodzi smutny stan konstytucyonalizmu w
I to wszystko... Jak widzimy, koncesye mi załatwioną. Śledztwo już było na ukończeniu, proboszczów (desservants ) (po 1300 do 900 fr.)
Europie, wyszłaby nam tylko na niekorzyść, nistra W ittego nie idą daleko, właściwie mówiąc, gdy się nowe ukazały okoliczności, wymagające i 7000 w ikarych po 450 fr. razem 30,300.000 fr.
przekonawszy nas, że urzędowa większość p arla są minimalnie, do tego stopnia, że owo równo wyjaśnienia, a wskazujące, że Syveton nie ode Kanonicy otrzym ują razem 160.000 fr.: wreszcie
m entarna może w danym razie tak samo krzyw uprawnienie, gwarantowane przez m anifest c a r brał sobie sam życia. Rzeczoznawcy techniczni pensye i zasiłki wynoszą 675,000 — ogółem
dzić i pozbawiać wszelkich praw słabszą m niej ski, byłoby w tym rar.ie, przynajmniej w stosun- zwrócili uwagę sądu na fakt następujący;
36.826.000 franków.
Obok komina znalazł się drugi kurek g a 
szość, jak rząd autokratyczny. Zeszedłszy z tego cu do nas, najzupełuiejszem nieuprawniemem.
Ja k z tego zestawienia widzimy, pobory
stanowiska, akcya zbiorowa zam iast w yrażenia
Dodać należy, że w spraw ie zniesienia uka zowy tak skonstruowany, że tylko robotnik fa duchownych świeckich we Francyi. odpowiednio
konkretnych życzeń, weszłaDy od razu na pole zu, ograniczającego praw a kupna majątków chowy kluczem osobnym otworzyć no zdoła. do godności, są bardzo szczupłe. Gdy proboszcz
błędnej politykomanii, nibyto szersze, ale w grun ziemskich na Litwie przez Polaków i katolików, Otóż na tym kurku znalazły się ślady, że został katolicki pobiera co najwyżej 1600 fr., pastorowi
cie i z naszego stanow iska najzupełniej bezpro wyraził się minister "Witte. że rozporządzenie to: przez kogoś niefachowego rozebrany i tak sam o protestanckiem u, przyznaje rząd pensye w wyso
duktywne. Takiem jest zdanie wszystkich ludzi
tak wiele przyniosło korzyści dla państw a (?), nie fachowo na nowo złożony w sposób, kości 3000 fr., a rabinow i żydowskiemu co n aj
trzeźwych, rozumiejących istotne położenie o- że na razie o zupełnem jego zniesieniu mowy który monterowi fachowemu nigdy wydarzyć się mniej 2500 fr. Jeśli porównam y pensye kapła
nie inoże. Rzeczoznawcy oświadczają zatem, że nów katolickich we Francyi z dochodami du
becne i obliczających możliwe szans?, mogące być nie m oże“ .
skierow ać obecny ruch umysłów w kierunku
Tak w ogólnym zarysie stoją rz e c z y w lak gaz dostał się przez t n kurek do pok->ju Syve- chownych w innych krajach, przekonamy się, że
tona, że Svveton na krześle, a nie w fotelu, jak kler francuski musi się zadowalniać bardzo sżczuwłaściwym i praktycznym
zwanej sprawie polskiej.
twierdzono
oddechał tym gazem, po chwili płem wynagrodzeniem.
Z pociechą zaznaczyć należy, że akcya
wcale krótkiej stracił przytomność i padł ku
zbiorowa, znajdująca wyraz w zebraniach i w
W razie zerwania konkordatu i separacyi
kominkowi, przy którym siedział. Stąd też rana, zniesienie budżetu wyznań byłoby ze strony rzą
głosach, jak ie się na nich słyszeć dają, nie idzie
którą znaleziono na jego skroni. Rzeczoznawcy du francuskiego bezprzykładnym gwałtem, roz
dalej i że w tych właśnie granicach, na pozór
skromnych, a praw ie jedynie korzyść rokują
W czoraj po ukonstytuowaniu się komisyj proponują, aby od żony Syvetona zażądano w y bojem, na myśl o którym oburzają się nawet
cych, utrzym ać się potrafi. Ogólny ton jest u- izby posłów francuskiej objął przewodnictwo no jaśnienia co do tej okoliczności
bezwyznaniowi socyaliści. którzy w takim kroku
m larkowany, nie szowinistyczny
upatrują bezprawie i nadużycie wolności. Nie
wy prezydent Doumer wśrud oklasków w cen 
Tak się przedstaw ia w ogólnych zarysach trum a hałaśliwych okrzyków na skrajnej lewicy.
należy zapominać, że fundusze na cele kościelne
obecna akcya zbiorow a, której inioyatywę dał W przemowie swojej objaśniał powodv, które
nie są bynajmniej jakim ś podarkiem rządowym,
książę Mirski, za pośrednictw em hr. Tyszkiewi doprowadziły do jego wyboru i podniósł, że skoro
łaską itp., ale obowiązkiem, długiem republiki,
P aijż 9 stycznia.
cza. Na razie pomińmy wszystkie inne nazw iska, wybór ten stał się faktem dokonanym, pożądazaciągniętym wobec Kościoła.
tak osób stojących na czele ruchu, jak mówców, nem jest, aby wspomnienie tych walk znikło. (Paryż w dniu beatyfikacji proboszcza francuskiego.
Za czasów wielkiej rewolucyi rząd zabrał
miejsc zebrań itd. Ujawnienie ich byłoby chw i Z kolei poświęcił gorące słowa uznania swemu — Echa uroczystości rzymskich. — Książęta sa olbrzymie dobra kościelne, z których dochód ro
lowo nie pożądane, a w danym razie grani- poprzednikowi Brissonowi, poczem zapewnił, że baudzcy w Watykanie. — Budżet na cele ducho czny jest cztery razy większy od budżetu na cele
czyćby naw et mogło ze szkodliwą niedyskrecją. będzie bezstronnie swój urząd spraw ow ał; izba wne. — Sprawa Syvetona. — Jego następca w par wyznań. Dobra te pochodziły z ofiarności wielu
Powtórzyć tylko raz jeszcze należy, że cały zaś niechaj uchwali reformy, jakich kraj się do
pokoleń i stanowiły niezaprzeczoną własność Ko
lamencie.)
ten ruch, jakkolw iek silny i gorąco <lo serca m aga, gdyż Francya musi być silną, aby z h o 
Z polecenia kardynała-arcybiskupa R icharda ścioła. Przy zawieraniu konkordata episkopat
brany, opiera się na punkcie legalnym, jest zu norem spełnić swą misyę pokojową
odbyły się wczoraj we wszystkich kościołach francuski zgodził się dobrowolnie na iudemmzapełnie jawnym i nie niema wspólnego ze wszelką
Wywody Doum era skrajna lewica przery paryskich uroczvs:e nabożeństwa z wystaw ie cyę dóbr kościelnych, a ta indemnizacya ma
pokątną agitaeyą.
w ała bezustannymi okrzykami. W ołano: „Jesteś niem Przenajśw. Sakram entu i „Te Deum“. S ta  obowiązywać po wsze czasy. Jak z tego przed
Chodzi tylko o rzeczywisty rezultat. Od pan z d ra jc ą !“ „W ybrała pana h o ło ta !“ Pod ko ło się to z okazyi odbywającej się równocześnie stawienia stanu rzeczy widzimy, zawieszenie bu
czasu, kiedy książę Mirski do rozwinięcia akcyi niec jego mowy rozległy się ponowne oklaski w w Rzymie beatyfikacyi błogosławionego Jana dżetu w yznań byłoby gwałtem , rozbojem i wątpić
w tym celu upoważnił, zmieniły się warunki. centrum , a ze zdwojoną siłą okrzyki na skraj Chrzciciela Vianney, proboszcza m. Ars.
należy, czy którykolwiek rząd zdecyduje się na
On sam, jako człowiek najlepszej woli, a prze nej lewicy. Następnie Combes złożył oświadcze
Z Rzymu telegrafują, że obrzędy beatyfi coś podobnego.
dewszystkiem jako stojący na zasadzie równo nie, że zgadza się, aby n a piątkowem posiedze kacyjne odbyły się tam z wielką okazałością.
Rozgłośna spraw a tąjemniczej śmierci de
uprawnienia, a więc polegający na m anifeście i niu obradowano nad interpelacyam i w sprawie Miejscem ceremonij była nie jak zazwyczaj, sala putowanego Syvetona wikła się i gm atwa, a to
na wyraźnych słowach monarszych, pomagałby, ogólnej polityki rządu, poczem posiedzenie zam  beatyfikacyjna w W atykanie, lecz sam a bazypka z winy prokuratoryi, która wszystko możliwe czy
t. j. według sił i szczerze, ny życzenia zbioro knięto.
św. Piotra, wspaniale przyozdobiona. Na uro- ni, aby nie. dopuścić do wyświetlenia rzeczy i
we w jak najszerszej mierze uwzględnić i w ży
czyst
ść przybyli kardynałowie francuscy: Per- ubicia, całej „afery". Dziś nie ulega wątpliwości,
Co zajdzie na tem posiedzeniu dowiemy
cie wprowadzić.
się za kilkanaście, może za kilka godzin W ta  raud, Laboure, Coullić i M athieu; biskupi z La- że winowajcami śm ierci S w eto n a są masoni i
i „arcykapłan" Combes. Z tym ostatnim musi
Od tej pory jednak, jeśli on sam nie stracił jemniczony w akcyę Combesowską paryski k o re Cfon, Beauvais, Belley itd. bardzo wielu prała
znaczenia, to dzieli wpływy z W ittem , jako pre spondent Nowej Pressy donosi pod d. 11 bm. tów, proboszczów i zakonników francuskich, oraz już być bardzo źle, sKoro jego osobisty przyja
ciel i wódz socyalistów francu kich, Jaures, wy
zesem rady ministrów, a zarazem przewodniczą
„Combes nie ustąpi dobrowolnie*. P rzy ja kilka tysięcy pielgrzymów z Francyi. Ojciec św.
cym w komisyi, mającej zasady manifestu ca r ciele i wrogi radzą mu, aby ustąpił, i gabinet przyjmował ich bardzo serdecznie na osobnem stąpił w swym wpływowym dzienniku Humanite
skiego w życie wprowadzić. Otóż, jak się zdaje, bez walki zeszedł z pcda. Na to odpowiada Com posłuchaniu i wygłosił do nich prześliczną, pod- całkiem otwarcie przeciw rządowi i władzom są
m inister W itte nie chce iść tak daleko, jak bes, ż? rk c rc nie p-juis nię' do Gj misy i w jesieni, nicMą allckuoyę. W bazylice osobną lożę zajęła dowym i twierdzi wprost, że z ich-w iny spraw *
śmierci Syvetona dotąd wyjaśnioną nie została.
książę Mirski w kwestyi polskiej, i uwzględnić kiedy to jeszcze żadnej porażki nie doznał i rodzina błogosławionego.
Combes czynił wszelkie możliwe wysiłki,
zam ierza tylko punkta pomniejszego znacze ustąpienie jego miałoby głęboki sens polityczny Po południu udał się Pius X w otoczeniu
nia i wagi. Minister W itte, zastanaw iając %się to jużcić dzisiaj nie wolno cofać się z pola wal 25 kardynałów i dworu papieskiego do bazyliki, sypał szczodrze złotem na wsze strony, by P a 
nad kwestyą polską, zniósł się z kilku Polakam i ki, podczas gdy część bloku z wrogami się po by uczcić relikwie błogosł. Ja n a z Ars. Papież ryż w miejsce Syvetona nie wybrał kandydata
z Petersburga, przyczem wyraził opinię, że je
kum ała i przeciw niema się zw róciła. W jesieni z wielką radością brał udział w ceremoniach. opozycyjnego. Jak wypadły wybory, rzecz wiado
dyny człowiek, z którymby chciał w tej m ierzi ustąpienie jego byłoby czynem heroicznym, a Jan-B aptysta Vianney był bowiem pierwszym ma. Ofiara niedołężnego a przewrotnego min stra
traktow ać, jest profesor W łodzimierz Spasowicz, obecnie tchórzostwem.
proboszczem beatyfikowanym za jego pontyfikatu, m arynarki, Pelletana, spensyonowany przezeń
zamieszkujący obecnie w Warszawie. Skutkiem
a i na to należy zwrócić uwagę, że podobnie, adm irał Bienaime, człowiek niezwykłego taktu i
„Gdyby Combes — dodaje korespondent
prawości, pobił kandydata rządowego więKszością
tego przybyli do W arszaw y pośrednicy, chcący
w czas był ustąpił, byłaby nadal otw artą droga jak Jan z Ars, tak swego czasu i obecny papież 1273 głosów Taką sam ą mniej więcej przewagę
w tym celu naw iązać stosunek pomiędzy m ini
i
był
skromnym
duszpasterzem
wiejskim,
do prow adzenia jego polityki dalej. Obecnie, gdy
strem W ittem, a prot. Spasowiezetn.
W Rzymie i Paryżu wielkie wrażenie wy głosow miał Syveton przy poprzednich wyborach.
upadek Combesa jest nieuchronnym, sta ra ją się i
W ybór adm irała powitał cały Paryż, cała
Mamy więc chwilowo w W arszaw ie akcyę stronnictw a republikańskie, aby gruzy obalonego w arła okoliczność, że we wczorajszych uroczy
podwójną — jedną z inicyatywy ks. Mirskiego, gabinetu nie zatarasow ały drogi dalszemu poli stościacn w W atykanie uczestniczyli ofieyalne nieskorrum pow ana Francya z wielkim entuazmem. Po całem mieście, po wszystkich bulwa
drugą m inistra Wittego.
tyki republikańskiej prowadzeniu. Gabiuet Com książęta z domu Sabaudzkiego. Stało się to po
Ja k słychać, koncesye, po za które Witte besa nie może istnieć, ale jego polityka antykle- raz pierwszv od r. 1870. Mianowicie w loży dla rach wznoszono o k rzy k i: „Vive B ien aim e! A bas
nie chciałby przejść chwilowo, ograniczają się rykalna, wolnościowa ma być nadał prow adzoną, książąt krwi byli obecni Tommaso książę Genuy les m oucharas!u (Precz ze szpiegami policyjny
mi :). Tłumy śpiewały na ulicach m arsyliankę;
do następujących punktów :
i najbliższe wybory powinne się odbyć pod uro w uniformie adm irała floty włoskiej, jego mał- wieczorem urządzono pochody z pochodaiami.
1) W prowadzenie ziemstw, t.j. sam orządów kiem owoców tej polityki. Taka je s t tendencya i żonka ks. Izabella i ich syn, F ernando ks. UdiWywoływaniom nie było końca. Admirał m usiał
gubernialnych i powiatowych, jednakże w za grup republikańskich, która jeżeli się spełni, to ! ny (ur. 1884). Nadmieniam, że księstwo Genuy
się
pokazać na balkonie i przemówić do Lłumów.
kresie ograniczonym, w którychby element, wcho gabinet Combesa nie padnie o piątkową rozpra i odznaczają się wielką pobożnością.
Policya
i wojsko były skonsygnowane w dniu
dzący w skład ziemstw z wolnego wyboru, znaj wę nad ogólną polityką rządu. Można się nawet
Nie można dziś przewidzieć, jak i obrót wyborów. Nie obeszło się bez aresztowań.
dował się w stanowczej mniejszości, mniej wię znacznej spodziewać większości po stronie gabi : przybierze spraw a oddzielenia Kościoła od pań
W. Koryatowiez.
cej tak samo, jak obecny skład ziemstw w gu netu. K iedy w niedalekim już czasie upadek g a stwa. Bardzo być może, że z upadkiem Com
berniach litewskich.
binetu nastąpi, to skutkiem zajścia, które nie bę besa, który niewątpliwie nastąpi w czasie n a j
2) W prowadzenie sam orządów m iejskich n a dzie przeciw dzisiejszej polityce republikańskiej bliższym, pogrzebaną też będzie i spraw a sepatakichże warunkach. (W ziem stwach i sam orzą wymierzone. Gabinet paduie, ale nie żadna kws- raeyi. Możliwem też jest, że i jego następca
podejmie się tej sprawy. Wobec tego nie od
dach miejskich język polski zaprowadzony byłby stya polityczna będzie tego przyczyną.1*
Nadanie najwyższego pruskiego orderu woj
Głosowanie nad wyborem nowego prezy rzeczy będzie pomówić o funduszach, jakie rząd skowego obrońcy i zdobywcy P ortu A rtura wy
tylko w spraw ach w ew nętrznych, w kom unikadenta izby było tajne, i Doum er otrzym ał wię francuski łoży na cele kościelne. Budżet mini wołało w Niemczech drwiny z jednej i wielkie
cyi z władzą obowiązywałby jęzvk ro sy jsk i!)
3) Język polski, jako wykładowy, w szko kszość 24 głosów. Na 585 posłów stanęło po sterstw a wyznań wynosi we Francyi 40 milio niezadowolenie z drugiej strony
Po wysadzeniu
łach elem entarnych, oraz do pewnego stopnia w stronie Combesa tylko 240 posłów — na ten je  nów franków. Coinbes, przewidując (czy nie zbyt w powietrze „Petropaw łow ska“ z adm. M akadynie zastęp mógł on liczyć stanowczo. Ale g ło  pochopnie?), że jego większość w izbie skreśli rowem, telegrafował malborczyk do c a ra : „Ża
początkowych klasach szkół miejskich.
4) K atedra języka i literatury polskiej n a sowanie po rozpraw ie nad polityką rządu będzie tę sumę w budżecie na rok przyszły, roztrwoni! łoba Rosyi jest też żałobą Niemiec**. P ra s a souniwersytecie warszaw skim z wykładem w lęzy- jaw ne i łatw o być może, iż owa większość 2-1 znaczną część tych funduszów na cele masoneryi, cyalistyczna wywodzi, że cesarz Wilhelm roz
głosów z d. 10 bm. zamieni się w mniejszość tj., na denuneyantow, na łapówki dla urzędników szerzył obecnie to swoje powiedzenie, m iano
ku polskim.
5) Rozszerzenie warunkowe praw języka że znowu znajdzie się większość, która Combę posłów i wyborców.
wicie, iż radość Japonii jest oraz radością Nie
Przypatrzm y się bliżej cyfrom budżetu. Z 40 miec.
polskiego w rozpraw ach sądowych, o ile strony sowi otatecznie wotum zaufania uchwali.
Godnem uwagi jest, że rada legii honoro milionów fr. przypada 3*5 m. fr. na utrzym anie
i świadkowie tego żądają?
Konserwatywna Post powiada, że na takie
6) W kwestyi unitów przyznanie t. zw wej nie dała się zteroryzować rządowi i wczo i restauracyę kościołów i kaplic, reszta na pen dowcipy zważać nie w arto, ale na seryo brać
opornym praw a należenia do Kościoła katolickie raj jednomyślnie uchwaliła wykreślić z listy ka sye, I tak : 17 arcybiskupów pobiera rocznie po należy kom entarze pism liberalnych. Tak np.

Z parlamentu francuskiego.

Koiespondencye.

Ordery malborskie.

niech o tem nie mówi, bo papa tego nie lubi.
Z rozmowy dowiedziałem się, że posłano
na kolej po młodszego K eneta, który studyuje
w Berlinie medycynę i tylko na ślub siostry
'przyjeżdża na dni kilka.
Jakoż o godzinie 9 wieczorem kabryolet
zatrzym ał się przed dworem. Cudnie było i dzi
wnie ciepło.
Siedzieliśmy na werandzie. Młody K enel
sam powoził z bajeczną precyzyą. skręcił wokoło
zajazdu i osadził dwa rosłe piękne ardeny na
miejscu.
Czyż nie wiedział, że nas obcych zastanie
i wziął nas z daleka, w cieniu wieczoru, za do
brych znajomych, czy też nic sobie z nikogo
nie robi? Dość, że wpadł między nas, jak bom
ba, w kilku susach, przeskakując stopnie we
randy i składając lekki ukłon w naszą stronę,
podbiegł ku siostrze, ram ieniem ją otoczył, nam i
wcale się nie krępując
— Jak się masz, Maggie!.,. pokaż mi się!
Cudnie wyglądasz?
— Nie pleć, D ic k : czekaj, aż cię przedsta
wię i uprzedzę pannie Kojanowskiej, że mam
brata trzpiota, narwanego.
— Mój brat, Dick tj. Edw ard — dodała
popraw iając się,
B rat Dick tymczasem po złożeniu nam

głębokiego ukłonu, zamienił shafcehands energi
czne z panam i, zwłaszcza ze swoim bratem. W i
docznie kochają się, bo starszego Keneta twarz
cała rozjaśniła się, jak gdyby kto snop prom ie
ni na nią rz u cił; do tej pory nasz miły gospo
darz silił się tylko na swobodę, ale wyraz tw a
rzy jego był zasępiony. Chwilami zamyślał się
tak, że niezawodnie nie wiedział, co się dokoła
niego dzieje.
Może mu krow a zdechła dnia tego, albo
jaki kupiec nie dopisał? Kto wie, co tam w t a 
kiem handlarskiem sercu nurtow ać może ? Dia
niego ślub siostry stanowi tylko zły albo dobry
in te re s ; a cena okowity pewnie więcej ma wagi
w oczach jego, niż losy przyszłej pani Koja
nowskiej .
Nawet w naszej obecności nie zaniedbał go
spodarstw a. Przeprosił nas i wyniós. się do swo
ich gorzelni, czy cukrowni, czy tartak u , czy cze
goś podobnego, bo sam a już się gubię w tycb
jego dostatkach... na Dapic zarobionych.
W racając, było to wkrótce po cbiedzie,
niósł w ręKu spory bukiecik pełnych fiołków.
r Dla M aggie"—my ślę sobie. Ale nie zauw a
żyłam, że skręcił na górę i tam przepadł.
Papa z uśmiechem zwrócił się wtedy do
panny K enet i z a p y ta ł:
— Nowe hołdy dla Lulu?

— On taki dobry I — odparła Maggie z i nie mogę sobie wyobrazić naszego w i pilnego
przejęciem
pożycia.
Widocznie i worzą towarzystwo wzajemnej
Jak to będzie?
adoracyi, bo • ter Dick, gdy tylko wypuścił sio
Kilka godzin u nich spędziłam, a od razu
strę z objęć, natychm iast z a p y ta ł:
odgadłam jakiś ład i skład, panujący w tym domu
— Jakże Lulu się m iewa ?
filistersKim; to pewnie ład : skład burżiuzyi
Teraz znowu trochę gorzej. T rudno jej zbogaconej, ale nie mniej lad i skład. A u n as?
się ruszyć.
C h ao s!
Przyznaję, że mnie te troszkę upokarza
Zauważyłam, że mu tw arz pochm urniała
wobec
przyszłej władczyni tutejszej ten bezrząd,
na tę odpowiedź.
ta niezaradność nasza. Dlaczego ja to widzę,
Czy można pójść do mej ?
skoro nie mogę znaleść na to lek arstw a? Wola
— Można — odparł starszy Kenet; — cieszy
łabym nie widzieć.
się z twojego przybycia.
Mamy zgraję kucharzów i kuchcików, mamy
— W takim razie, państwo wybaczą, że się
poczet ogrodników, mamy gospodynię i klucznice,
całkiem ulotnię na dzisiaj. Nie jestem cenzuralny
ale to wszystko jakieś ospałe, niechętne; wsz stw moim podróżnym kurzu. Dotrzymam tow a
kiegu brak, wszystko się kupuje.
rzystw a Lulu.
i
Czyby to praw dą było, że ich zasługi z d a
Za chwilę słyszałam przez otw arte okno na 1 wna niepiacone? że oni tylko siedzą na miejscu,
górze, nad werandą, śmiech głośny, wykrzykniki, aby odebrać zaległości ?
znowu śmiech i coś, jakby przekomarzanie. Po
Tak Papużka przebąkuje, ale trudno uwie
tem rozmowa ożywiona bardzo, której echo przy rzyć, aby papa znosił coś takiego.
nosiło nam czasetn oderwane wyrazy.
Co ta pani o nas pomyśli ? Żeśmv niedo
— Dzieci hałasują — odezwał się K enet, łęg ? Parwem uszowskie zdanie nie może być
jako stary -pater fam iiias1* protekcyonalnie, oczy inne.
(C. d. n.)
m a okno górne wskazując.

Czerwiec.
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GAZETA NAnGDOWA z Soboty dnia 14 Stycznia
Beri. Tageblatt podnosi, że to odznaczenie Stessla
musi poprostu obruszyć sfery rosyjskie, skoro,
ja k rosyjska adm inistracya w ojskowa zapowie
działa, Stessel m a być jeszcze przed sąd wojenny
postawionym. Członków rosyjskiej rady wo
jennej odznaczenie to Stessla wystawiło poprostu
n a śmieszność z jej sądem wojennym i m ogą oni
posądzać Niemcy o nielojalność.
Beri. Volksztg. podnosi, że dotychczas nie
było tego zwyczaju, aby w toku wojny oficerom
stron wojujących obcy m onarchowie nadawali
ordery. Dotychczas zostaw iano zawsze pierw szeń
stwo własnym m onarchom oficerów. D la tych
m onarchów jest to poprostu obrazą, skoro obcy
ich uprzedza, gdy oni jeszcze się w ahają i na
bliższe relacye czekają.
Wszelako — dodaje Post — także organom
konserwatywnym nie w sm ak te odznaczenia.
Reicłtsbote p isz e : „Można powątpiewać, czy
właśnie w Rosyi zrozum ieją taki akt sympatyi
szlachetnej i byłoby chyba mądrzej, dekorowanie
walecznych generałów pozostawić ich cesarzom.
Takie wciskanie się w cudze spraw y bywa nie
kiedy wcale fatalne".
Deutsche Tageszeitung wprawdzie nie po
dziela tych obaw, skutków fatalnych nie będzie,
ale takie czyny wyzywają krytykę zagranicy, a
cesarz stoi zbyt wysoko, aby się podaw ał za
przedm iot takich krytyk.
Post nie dodaje uwag od siebie, ale to
właśnie jest krytyką dosadną. Z agranica też po
czyna się odzywać. Neues Wiener Journal w
artykule pod nap. „Wilhelm Wszechobecny" po
wiada : Po tragedyi krotochwila, -a tą krotochwiią są orderowe telegramy Wilhelma. Co zajdzie
jaki wypadek dziejowy, zaraz kładzie ces W il
helm n a nim sw oją pieczęć. Tak też pokwitował
krw aw y rachunek Portu A rtura — asygnata na
nieśm iertelność dla Stessla i Nogiego — (podp.)
Wilhelm Imperator Rex. Cesarz widocznie czuje
się — powołany, czy niepowołany — superarbitrem
św iata, jak gdyby on miał obowiązek wydawać
o wszystkiem swój sąd najwyższy. Ces. Wilhelm
lubuje się w parad ach wojskowych, taką paradą
były dla niego straszliwie krwawe boje o Port
Artura Przyglądał się im, jak walkom gladyatoryów cesarz rzymski itd,

-i- Demonstracye z zakresu chorób za
kaźnych zainaugnrował wczoraj wieczorem fizyk

4-

Tow arzyskie zebranie przem ysłowców.

W małej sali hotelu francuskiego odbyło się onegdaj
wieczór pod przewodnictwem ks. Andrzeja Lubomir
skiego pierwsze przez „Związek fabryozny" zainicjo
wane towarzyskie zebranie przemysłowców, w którem wzięli udział radcy dwom Laskowski, Zaleski,
Piwocki, dyrektorowie Terenkoczy, Ulmer i kilka
dziesiąt osób ze świata przemysłowego. Referat wy
głosił dyrektor Battaglia na temat projektu ustawy
o spółkach z ograniczoną poręką. Spółki tego typu
od dwunastu lat istniejące w Niemczech, w liczbie
10 000 z kapitałem 2 1/* miliarda marek, okazały
się nader praktyczną formą łssocyacyi gospodarczej
zwłaszcza na polu przemysłu, Niedawno rząd austryacki wniósł w parlamencie projekt ustawy, za
prowadzającej tę nową formę na wzór niemieckiej.
(Należy ją ściśle odróżnić od znanej u nas formy
stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych z ograni
czoną odpowiedzialnością.) Szczególnie w naszym
kraju nowa forma może ułatwić rozwój przedsiębior
czości przemysłowej. W dyskusyi zabierali głos dr.
Gargas, Ulmer, dyr. Terenkoczy i dr. Peldstein.
Wynikiem było porozumienie się reprezentantów
„Związku stow. zarobkowyeh i gospodarczych" i
„Centr. związku fabrycznego" oo do wspólnego opracowania memorynłu, który będzie zawierał wnio
ski o zmianę projektu w myśl potrzeb galicyjskich.
Podobne zebrania odbywać się będą odtąd co mie
siąca zarówno we Lwowie jak i w Krakowie.
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w naszym tonie uie jesteśmy odosobnieni; ona uwal
nia jednostkę od męki wyboru; zaspakaja dalej na
sze pragnienie rozmaitości w stosunku do tego, co
było wczoraj i co będzie ju tro . O wiele ważniejszym
jest jednak cel mody jako wyrazu przynależności do
pewnej warstwy społecznej. Moda wiąże nas z na
szą sferą towarzyską a wyłącza od innych. Połącze
nie i odgraniczenie — to są podstawy mody. To też
nie potrzebuje ona umiarkowania i zmusza nas do
najokropniejszych rzeczy. Nie to staje się modnem,
co jest piękne, lecz pięknem jest to, co modne. Moda
podlega specjalnym, nie estetycznym lub etycznym
przepisom.
Ona nie wciska się do głębi życia duchowego;
my jej też nie pragniemy w zakresie religijności,
wiedzy i etyki. Moda leży zawsze na peryferyi i mu
si pozostać zewnętrznym objawem, ponieważ jej
zmiana może byó określoną tylko w stosunku do
niezmienności naszego ja. Ale właśnie ze względu
na to znaczenie mody jako wyrazn ukształtowania
życia zewnętrznego, używają jej ludzie, żyjący ży
ciem wewnętrznem, jako maski, jako świadomego
środka, aby zachować swój osobisty smak dla siebie
samego. Takim naturom delikatnym jest właściwa
obawa, by nie zdradzić pewnych szczególnych obja
wów wewnętrznych, szczególnymi objawami zewnętrzymi Jest to tryumf duszy, która tu swego wroga
(szablon, powszedniość) zmienia w sługę pierwiastka
osobowości.

miejski, dr. W Legeżyński, w salach instytutu fizyologicznego prof. dr. Becka, gdzie zebrało się sporo
publiczności, a w jej gronie wiele pań. Na wstępie
podziękował dr. Legeżyński prof. Beckowi za udzie
lenie sal i przyrządów, prof. Obrzutowi za preparaty
bakteryologiczne i anatomo-patologiczne człowiecze,
dr. Kuczerze za ich zestawienie, prof, Grabowskiemu
za preparaty zwierzęce, prof. Szpilmanowi za modele
bakteryj i pasożytów, wreszcie p. M. Peny es za mo
dele chorób zakaźnych, pochodzące z bawiącego we
Lwowie mnzeum anatomicznego.
Dr. Legeżyński demonstrował w sali wykłado
wej za pomocą doskonałego scioptikonu w obrazach
świetlnych diapozytywy najważniejszych bakteryj cho
robotwórczych, tudzież mikroskopowych fotografij
tkanek zdrowych i niszczonych gruźlicą. W słowach
dla ogółu przystępnych objaśniał dr. Legeżyński
kształty, rozwój oraz właściwości bakteryj. Przed
oczami widzów przesunęły się o kilkaset i kilka ty
sięcy razy powiększone bakterye. Mianowicie: paciorkowate tj. drobne kulki, układające się w łań
cuszki (przy zapaleniach ropnych) dwoinki (bakterye
w kształcie knlek, układające się po dwie razem),
dalej bakterye w kształcie pręcika prostego: prątek
ze siana, prątek tyfnsu brzusznego (długości 3*2 do
O-8 mikromilimetra tj.
000 mm.), poruszający się
za pomocą rzęs (wici). Rośnie on we Krwi ludzkiej,
Zmarli.
żywotność zachowuje przez kilka miesięcy w ziemi,
4- Domy podom in& ańskle między ulicą
Henryk
Gliński,
powieściopisarz i publicy
w bieliźnie i snkniach chorego, w wodzie lub kale. Arsenalską a Zacerkiewną, zakupione przez miasto,
sta,
zmarł
przed
paru
dniami
w Odessie, przeżywszy
Zdrowego człowieka zakaża przez dostanie się do w celu rozszerzenia nlicy, ua zburzenie, lecz dotąd
jelit z wodą zakażoną, pokarmami* Dalej prąiek nie zburzone, zagrażają zawaleniem. Wczoraj mu lat 66. Z oryginalnych jego utworów najwięcej się
podobała powieść pt. „Tylko doktor" i obraz sceni
wąglikowy, długi, nieruchomy, układający się w siano pospiesznie jeden z tyuh domów delożować.
czny pt. „Uczeni delegowani". Przetłómaczył bardzo
nitki, prątek influenzy, bardzo krótka nieruchoma
wiele dzieł, zwłaszcza Vernego, na język polski, zaś
~h
Fałszywo
jednokoronów
kl
pojawiły
się
pałeczka (nie znaleziono go poza ustrojem człowie
z polskiego na rosyjski „Starą baśń“ Kraszewskie
na
bruku
lwowskim.
Wczoraj
urząd
akcyzowy
zaka) ; prątek dżumy ma postać krótkiego, nierucho
mego pręcika, o zaokrąglonych końcach; prątek tęż kwestyonował jeden taki falryfikat u handlarza dro go, oraz kilka utworów mniejszych Sienkiewicza.
Nadto pisywał wiele artyknłów i korespondencyj do
cowy, pałeczka w kształcie szpilki, przeszczepia się biu J. Landaua.
4- Francuska bona ałodziejką.
Na szkodę dzienników i tygodników polskich. R. i p.l
np. przez ukąszenie owada; prątek błonicy (dyl tery i)
wygląda jak nieruchoma dość szeroka pałeczka, n. Mieczysława Zielińskiego, właściciela dóbr w
Strzeliskach nowych, zamieszkałego obecnie w willi
miejscami zgrubiała.
X e n te ffo k w ia ta ,
Do naibardziej szkodliwych i rozpowszechnio „Palatyn" przy nlicy Gołębiej, dokonano w maju nB
e
lg
ra d 13 stycznia. Królobójcę pułkownika
nych należy prątek gruźlicy, który ma kształt smu biegłego roku znacznej kradzieży biżuteryj, oraz
Maszyna
wybrano
prezesem kasyna oficerskiego.
kilku
tysięcy
koron.
Pomimo
kłej, nieruchomej, często z przerwami barwiącej la- j garderoby wartości
P etersbnrg 13 stycznia. Banda rozbójników
poszukiwań,
nie udało się wpaść na
sęczki. W plwocinie wysuszonej, zakrytej przed świa- 1 energicznych
' ----Ł |~
.....
tłem żyją prątki i zdolne są do dalszego rozwoju trop właściwego sprawcy, który, nie obawiając się napadła na pociąg towarowy kolei jekateryńskiej i
prawie przez rok cały. Promienie słoneczne żabimią rf czego, przebywał aż do wczoraj w domu poszko obrabowała go.
je szybko, tak samo para i woda gorąca. Pod śnie dowanych. Kradzieży tej bowiem — jak stwierdził
P etersburg 13 stycznia. Do Now. Wrem.
giem, przy mrozie —10 żyją wiele tygodni. Prątki podczas rewizyi rzeczy agent policyi Przestrzelski — telegrafują ze Stanicy Jasmanchalińskiej, że dżuma,
gruźlicze znajdują się w wielkiej ilości w śluzie dopuściła się bona francuska, Marya Lamboley, Pod która się tam pojawiła, wykazuje ostrzejszy cha
suchotnika, który rozprasza je w powietrzu w czasie czas rewizyi w jej kufrach znaleziono w szkatułce rakter, niż kiedykolwiek stwierdzono. Nie było je
Lwów, dnia 13 stycznia 1905.
kaszlu lub mówienia. Najczęściej zarażamy się ukryta biżuteryę wartości 4500 kor., oraz znaczną dnego wypadku wyzdrowienia, mimo, że zastrzykiprzez wdechanie pyłu zakażonego, pizez picie suro ilość damskiej garderoby. Przesłnchana bona przy wano surowicę Jersena. Jedynym sposobem walki z
Kalendarzyk.
Gr. k a t wego mleka od krów gruźliczych, przez ranki na znała się do winy. Osadzono ją w aresztach poli epidemią jest najsilniejsze izolowanie zarażonych.
W sobotę 14 sty czn ia F elik sa z Noli.
Nowyj Hod. — K ai. slow . M adogosta,
skórze itd. Nie wszyscy chorujemy na gruźlicę, choć cyjnych.
W ciągu miesiąca zmarło 350 osób. W Jamance i
W schód słońca 7‘53 zachód 4-26
prawie wszyscy się nią zarażamy, gdyż aby uledz
Soroczynce od d. 7 bm. stan się polepszył z chwilą
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W niedzielę 15 sty czn ia M aura O p . — G r. k a t zakażeniu, trzeba posiadać nabytą lub wrodzoną
gdy zmarło ostatnich czterech chorych na dżumę.
S y lw estra. — K ai. słow . D om osław a.
Z H u s ia ty n a donoszą: Nad ranem 8 bm.
skłonność do gruźlicy. Na gruźlicę umiera rocznie
W schód słońca 7 52, zachód 4-27.
P etersb u rg 13 stycznia. Kawkaz przynosi
wybuchł, zdaje się z powodu nieuwagi przy obcho
W poniedziałek 16 sty czn ia M arcelego
.. I pap- w Galicyi 24.000, a w samym Lwowie 1000 osób. dzeniu sie z wódką, groźny pożar browaru, należą następujące szczeeóły o rozruchach w kopalniach
Z widzianych wczoraj obrazów wymienić je
— Gr k at. M ałachyja Pr. — Kai. słow. W łodzim irza.
nafty: D, 28 grudnia rozpoczął się strajk w kopal
W schód słońca 7 52, zachód 4*27.
szcze należy: prątek trądu i nosacizny, podobne do cego do" hr. Gołuchowskiego. Ogień zniszczył do niach kaspijskich, czarnomorskich i ostjejkatskich i
gruźliczych; przecinkowiec cholery (w kształcie prze szczętu browar oraz przyległe mieszkania dzierżawcy. szerzył sio w dniach następuych coraz bardziej, za
— Namiestnik hr. Potocki wyjechał dziś po cinka); krętek dum powrotnego, w kształcie śrubo Dzięki szybkiemu i energicznemu ratunkowi zlokali równo w okręgu kopalnianym, jak i w m. Baku.
południu z szefem binra prezydyalnego, radcą dwo wato skręconych nici; grzybek promieniczy w po zowano pożar.
Dzienniki przestały wychodzić, większość drukarń
S am o b ó jstw o . W Kołomyi w środę wieczo nie pracnje, ruch tramwajów wstrzymany. Partye ro
ru, W. Zaleskim, w sprawach urzędowych do Wie staci ziarna, pasożyty zimnicze i wiciiisze, komary,
rem odebrał sobie życie wystrzałem z rewolweru botników batachańskich przybywają do kopalń i fa
pośredniczące w zakażeniu człowieka zimnicą.
dnia.
Po demonstracjach, nagrodzonych gromkimi Maryan Sakowski, nauczyciel szkoły Indowej na bryk i żądają zaprzestania pracy oraz wypuszczają
K rw illk ft lw o w sk a .
oklaskami, dr. Legeżyński przeprowadził zebranych przedmieściu Rosenheuk Samobójca Uczył lat 26 i parę z kotłów, ale za ukazaniem się policyi szybko
-r- Demonstraeye socjalistów w radzie do sal osobnych, gdzie oglądano żywe bakterye pod dopiero przed trzema tygodniami ożenił się. Małżeń się ulatniają.
miejskiej. Na wezorajszem posiedzeniu, zaraz po mikroskopem, modele bakteryj, hodowle bakteryj, stwo jednak było niedobrane i to zdaje się było po
P e te rs b u rg 13 stycznia. Do JV. Wrem. donoszą
jego otwarciu postawił p. Hudec nagły wniosek o preparaty anatomo-patologiczne człowiecze i zwie wodem jego rozpaczliwego czynu,
z
Tebris
(?) pod datą wczorajszą: Trzęsienie ziemi
rozszerzenie ordynacyi wyborczej do rady miejskiej rzęce, wreszcie woskowe modele chorób zakaźnych.
Z p o w o d u zasp śnieżnych wstrzymano powtarza się z wielką siłą. Ostatniej nocy dało się
na zasalzie powszechnego prawa wyborczego. Nagło śó Ponadto wystawiono aparaty do odrażania (dezynuch ogólny na szlaku ILeńczyce-Kocmyrzów kolei uczuć kilkakrotnie i słychać było silny huk pod
tego wnicsku odrzuciła rada 21 głosami przeciw 26. fenkcyi), plany mającego powstać sanatoryum dla lokaluej Kraków-KocniyrZóW, aż do odwołania.
ziemny.
W tej chwili galerye — a socjaliści widocznie byli niezamożnych suchotników, oraz środki, służące do
P alerm o 13 stycznia. Wczoraj przedpołu
K r o n ik a p o w sw ch iw ,
powiadomieni, te p. Hudec z wnioskiem takim wy walki z chorobami zakaźnemi.
dniem w obecności hr. Turynu, jako zastępcy cesa
stąpi i tłumnie zgromadzili się wuzoraj na galeDr. Legeżyńskiemu i wszystkim jego współ
§ Polacy w Anglii. Od proboszcza misyi św
ryach — podniosły krzyK, wrzask., który wstrząsnął pracownikom szczere należy się uznanie za przypio- Kazimierza w Manchesterze, ks. Alojzego Foltina, o- rza Wilhelma, członków gabinetu i posłów, nastąpiła
salą. Socjaliści sypali z galeryi karteczki, bili no wadzenie do skutku demonstracyj z dziedziny nauki trzymuje Czas garść szczegółów o kolonii polskiej ekshumacya zwłok Crispiego. Zwłoki te z wielkimi
gami o posadzkę, wołali „na latarnię z nimi" itp. o chorobach zakaźnych. Szerszy nasz ogół, nie wy w tem mieście. „Misya istnieje w Manczesterze od honorami przewieziono do tutejszego Panteonu. Po
i wreszcie poczęli spiewaó „Czerwony sztandar". łączając inteligencyi, bardzo mało jest obznajomiony lat kilkunastu. Polaków mieszka tu około 400, Li południu zaś odbyło się uroczyste odsłonięcie po
Radni byli widocznie zaskoczeni tą wrzaskliwą de z właściwościami chorobotwórczych bakteryj, ze spo twinów około 600. Polacy pochodzą przeważnie z mnika Crispiego.
Rzym 13 stycznia. Międzynarodowe stowarzy
monstracją i skonsternowani czekali, jak się ona sobami ich szerzenia się. Wielu bardzo ludziom nie państwa rosyjskiego, znajduje się jednak również
■kończy. Dopiero po upływie jakich dziesięciu mi wiadomo, jak łatwo można się zarazić, jak zarażeń sporo Galicyan, a wśród nich 80 Rusinów. Przez szenie artystów uchwaliło rezoluoyę, wedle której
nut wiceprezyd. Michalski począł dzwonió i nawoły nuikać i walczyć z chorobami zakaźnemi w samym dłngie lata nie było przy misyi księdza stałego. Go odkopanie Herknlanum ma być przez rząd włoski,
wań do spokojn. To jednak podnieciło tylko demon ich zarodku. Byłoby pożądanem w interesie społe pewien czas tylko przejeżdżali księża dla słuchania uczonych włoskich i kosztem Włoch wykonane. N ad
strantów do tem gwałtowniejszych okrzyków i do czeństwa, afty demonstracye dr. Legeżyńskiego spowiedzi. Był tu więc ks. Jezuita de Lassberg, ks, to rząd włoski nie powinien pod żadnym warnntem brutalniejszych obelg. W obec tego p. Michal miały jak najwięcej widzów. Nieocenione ztąd wy - prałat Bronikowski, ks. Hughes, Anglik, umiejący kiem zrzec się swoich praw i obowiązków, żadnym
ski przerwał posiedzenie i radni przeszli do sal są nikną korzyści tak dla zwiedzających instytut fizyo- cokolwiek po polsku, wreszcie ks. Wajtis, który też osobom prywatnym lub towarzystwom dozw.olić
siednich. Skoro galerye przycichły nieco, p. M i logiczny prof Becka, jak i dla ich otoczenia.
pierwszy osiadł tu stale. Po nim objąłem misyę, mieszania się do tej sprawy. (Profesor amerykański
chalski otworzył znowu posiedzenie i oznajmił, że
4- P o g rz e b ś. p. K arola H rabego odbył się przyjeżdżając przez dwa lata dorywczo z Londynu, Waldstein, Niemiec, objeżdżał świat cywilizowany,
nagłość wniosku p. Hudeca odrzuconą została. Ga dziś popołudniu, a był to pogrzeb nadzwyczaj smu od dnia zaś 21 stycznia r. 1903 jestem proboszczem zbierając składki na odkopanie Herkulanom).
lerye wybuchły znown wrzaskiem.
P a ry ż 13 stycznia. Rada legii honorowej ntny, wstrząsający jak straszna tragedya. Za trumną stałym. Od tego czasu starałem się uzyskać od wiaTeraz — zamiast galerye opróżnić — poczęto szedł tylko jedyny synek zmarłego, czternastoletni dzy duchownej pozwolenie na własny kościółek. Sta chwaliła jednogłośnie wykreślić z listy odznaczonych
z niemi pertraktować, bo inaczej tego nazwać nie gimnazyasta, wdowa bowiem tak ogromnie została rania te uwieńczone zostały skutkiem pomyślnym: majora Begnicoura za udział w donosach.
można. P. Śliwiński zaczął mówić, że wniosek Hu dotknięta przedwczesną śmiercią ukochanego męża, dnia 27 lipca r. z. biskup de Casartelli poświęcił
W alencya 13 stycznia. Robotnicy tutejsi roz
deca załatwiony jest dotychczas tylko co do nagłości, że zapadła w ciężką chorobę i walczy między ży nam kościółek misyjny i odprawił w mm pierwszą poczęli strajk jeneralny. Wczoraj wieczorem przyszło
zaś co do 3-miesięcznego terminu nie głosowano ciem a śmiercią; nadzieja jej uratowania jest nad Msze św. Kościółek powstał jedynie z drobnych o- do starcia z polieyą, kilkn robotników zraniono.
jeszcze. M icepr. Michalski pospieszył dodać: Ależ zwyczaj mała. Z rodziny przyjechał brat zmarłego fiar osiadłych tu Polaków i Litwinów. Nabożeństwa
rozumie się samo przez s ię ; będzie traktowany re a zebrało się także duże grono serdecznych przyja odbywają się na przemian pc polsku i litewsku.
(Man puwietna. Spraw ozdanie centralnej sta
gulaminowo. Galerye w odpowiedzi zaśpiewały: „O ciół zmarłego, aby mu oddać ostatnią przysługę, Przy kości"le mamy salę na zebrania i zabawy, o- cyi m eteorologicznej we W ied n iu i au stry a ck ich kolei
cześć wam książęta-. Radni siedzą milcząc, patrzą Szli w żałobnym pochodzie, nie mogąc ukryć żalu i raz czytel. .. Czytelnia jest bardzo skromna, gdyby państw ow ych. D nia 12 sty czn ia 1905 r. o godzinie 7
Czerniow ce —' —. Tarnopol —•—. Lwów -j-12.
jedni na drugich i czekają bezradnie. Aż wszedł te smutku, nie mogąc ochłonąć z wstrząsającego wra wiec rodacy* zechcieli nam pomódz i nadsyłać ksią rano.
Skole —5‘0 Przem yśl — . J a ro s ła w —■—. T arn ó w
raz na podjum przewódca socjalistów p Hudec i prze żenia. Karawan pokryty był wieńcami a niesiono żki* lub pisma peryodyczne, bylibyśmy im za to —■—. N ow y Z agórz —4-9. Kraków —0 4 P ra g a -f-0'9.
mówiwszy do nich, dał znak do odwrotu. Zaraz też także wieńce od jego wspólników i funkeyonaryu- szczerze wdzięczni. Adres misyi jest następujący: W iedeń—0-7. Sem m ering —■—. Budapeszt + 0-6 Ischl.
odezwała się na galeryi jakaś komenda. Wśród szów jego przedsiębiorstwa, na czole pochodu przed S. Casimirs Church. Pilling street, Rocbdale Road. —7-4, R iv a —0'3, T ry e sl —0'8; Celsyusza.
śpiewu i hałasów, poczynają demonstranci wychodzić duchowieństwem.
Manchester. England".
powoli. Słychać tupanie, hałas i śpiewy na schodach
§ Ludwika Michel
Marsylii zmarła, jak
■a- Powszechne wykłady uniwersyteckie.
„Madmozele* i „frajliny“.
i korytarzach, wreszcie ten sam śpiew i okrzyki do
Druga serya tegorocznych powszechnych wykładów donosiliśmy duia 9 bm., skutkiem zapalenia płue,
W ypadek przychwycenia francuskiej bony
chodzą do sali przez podwójne okna zupełnie wy
nniwersyteckich rozpocznie się w poniedziałek, dnia głośna agitatorka anarchistyozna,. Ludwika Michel, na kradzieży, o czem dziś w kronice lwowskiej
raźnie z ulicy, wzgl. z Rynku. U wejścia głównego
16 bm. i obejmować będzie następnjące wykłady : przeżywszy 69 lat. Urodzona w roku 1836 w Vrondo gmachu ratnszowego przemówił do nich dr. Wy
piszemy, nasuw a wiele uwag.
Prof. dr. J. Bołoz-Antoniewicz: Sztuka chrześcijań conrt, otrzymała bardzo staranne wychowanie, została
Z pośród społeczeństw zachodniej i środko
rostek, wzywając do rozejścia się, co też demonstranci,
ska we Włoszech od Konstantyna do Justyniana (z nauczycielką i założyła w dzielnicy Montmartre w
wobec zbliżającego się licznego oddziału policyi pie
wej Europy żadne nie posługuje się przy wycho
obrazami świetlnymi). — Prof. hr. B. Dembiński: Paryżu, szkołę prywatną. Za namiętną agitacyę w wywaniu młodego pokolenia cudzoziemkami tak
szej, w spokoju uczynili.
Ostatnie lata Rzeczypospolitej Polskiej. — Prof. dr. sprawie komuny paryskiej i za czynny w niej udział,
Tymczasem w sali zabrał głos r. Aszkenazy.
licznie stosunkowo, jak my.
E. Habdank Dunikowski: O klejnotach (z demon- zesłano ja w roku 1871 do Nowej Kaledonii, skąd
Chroniczna słabość do bon i guwernantek
Mówił, że galerya złożyła dowód dojrzałości poli
stracyami). — Doc. uniw. dr. K. Hadaczek: Sztuka powróciła" dopiero w roku 1880 ua zasadzie ogło obcej narodowości w zamożnych i średniozam oż
tycznej, w dzisiejszych bowiem stosunkach, demonszonej w tym roku amnestyi dla wszystkich ucze
nych domach naszych tak jest powszechną, że
stracya ta była bardzo przyzwoitą (?) i bardzo tak rzymska, część II. (z obrazami świetlnymi). — Doc.
uniw. dr. B. Mańkowski: O wychowaniu domowem, stników komnny. Niedługo cieszyła się wolnością, bo mało kto się zastanaw ia nad jakością wycho
towną (?). Co do wniosku r. Hudeca, to wnosi go od
część II. — Prof. dr. E. Porębowicz
Literatura w trzy lata po powrocie do Francyi, skazano ją na
wawczego importu, dostarczonego nam z zagra
siebie z tą zmianą, by rada wezwała prezydyum
włoska XV i XVI wieku na tle kultury Odrodzenia. 6 lat więzienia za podburzanie do grabieży sklepów nicy. A przecież pomyśleć o tem warto.
miasta, by do 3 miesięcy przedłożyło jej projekt roz
— Prof. dr. M, Raciborski: O kształtach roślin (z piekarskich.- Ułaskawiona, odmówiła przyjęcia tej
Jak wśród wszystkich społeczeństw, tak też
szerzenia prawa wyborczego do rady miejskiej.
obraz, świetln.). — Doc. uniw. dr. K. Wojciechow ulgi. Po wyjściu z więzienia, znów rozpoczęła agi- wśród Niemców, Francuzów i Anglików dziew
Z ulicy dobiegała ciągle do radnej sali pieśń
ski: Twórczość Bolesława Prusa na tle epoki. — tacye, skutkiem czego zamknięto ją chwilowo, jako
częta, panny młode i kobiety c dobrych kwalifio „magnatach" i okrzyki „hańba" i „na latarnię
Asyst. uniw. W . Źłobicki: Wiek pary i elektrycz chorą umysłowo, w zakładzie dla obłąkanych w kacyach naukowych i m oralnych znajdują chleb
z nimi", przy tym też akompaniamencie rozprawiano
Vienne. Działalność literacką rozpoczęła w piśmie
0 wniosku r. dra Aszkenazego. Oświadczyli się za ności. Szczegółowe programy, zawierające także prze prowincyonalnem Echo utworaifu poetyckimi, pisa u siebie, więc nie szukają go w świecie szerokim,
lecz pozostają w ojczyźnie, ile możności pod onim krótko rr. Markiewicz, Hudec, Śliwiński i Czar
pisy o kolokwiach sprzedają księgarnie i portyer ny mi pod wyraźnym wpływem Wiktora Hugo. Prócz piekuńczemi skrzydłami rodziców lub krewnych.
necki — i ostatecznie panowie radni, widocznie
wiciu pism ulotnych, ogłosiła drukiem w r. I88b
Każdą trzym a siła przyw iązania na uwięzi, już
przekonani argumentami sooyalistów, uchwalili wnio uniw. |. o 10 hal.
W seryi pierwszej w listopadzie i grudniu pamiętniki.
to przywiązania do rodziców i rodziny, ja k też
sek r. dra Aszkenazego z poprawką r. Ihnatowicza
1904 odbyło się 58 wykładów, liczba słuchaczów
§ Patentowany karabin maszynowy. Ko do kół towarzyskich, z któremi się zrosła lub
w tem brzmieniu: „Prezydyum B ady m. spowoduje
wynosiła razem 10.059 osób, a mianowicie 4937 munikat, wydany przez austryackie tow fabryk zżyła, już wreszcie do całej tej nieokreślonej
w drodze regulaminowe! opracowanie projetku roz
mężczyzn i 5122 kobiet. Przeciętnie na 1 wykładzie broni, douosi, że towarzystwo to nabyło od berliń atm osfery, k tó ra ją otacza, w której przeciętne
szerzenia prawa wyborczego do Rady miasta w prze
było 85 mężczyzn i 88 kobiet, razem 173 osób.
skiego tow. fabryki broni „Schwarzlose" prawo wy mu człowiekowi najlepiej i do której też każda
ciągu sześciu miesięcy".
Z karnawału. W rzędzie tegorocznych ba
-4- Bada m. Lwowa w ciągu dalszym wczo lów w karnawale jedno z pierwszych miejsc zajmie robu i sprzedaży patentowanego karabinu maszyno kobieta tęski. Duszno w niej tylko istotom , któ
wego systemu Schwarzlose, a to dla większej części rym tam jest bardzo źle, a źle jest albo licho
rajszego posiedzenia — po uchwaleniu wniosku so
bez^wątpienia bal „Czytelni akademickiej*. Można krajów europejskich i pozaeuropejskich.
ukwalifikowanym duchowo, albo też wykolejo
cjalistów i przez to ustępstwo okupiwszy sobie chwi to twierdzić z tem większą pewnością, że protektorat
nym moralnie i częstokroć skompromitowanym.
lowy spokój, bardzo zresztą pożądany dla rady miej
§
P
sy
c
h
o
lo
g
ia
mody.
przed
paru
dniami
wy
objęli p. Mieczysławowa hr. Pinińska i marszałek
Takie
oto, czy bardziej winne, czy też bardziej
skiej w obecnym okresie przedwyborczym — uchwa
głosił w Berlinie prof. Georg Simmel zajmujący od
Stanisław hr. Badeni, a nadto bale „Czytelni aka
nieszczęśliwe
ale w każdym razie bardzo wątpli
liła nieznaczne i tylko formalne znaczenie mające
demickiej" mają jak najlepsze, tradycye, które utrzy czyt na temat psychologii mody. Na pytanie : „Co wych przymiotów duchowych i moralnych, zre
zmiany regulaminu dla komisji wyborczej, dalej
to jest moda?“ odpowiedź prelegenta brzm iała; „Jest
mać stara się komitet balowy ; nie szczędzi więc za
uohwaliła na wniosek p- Pawlewskiego, by wśród
to wy raz typowych przeciwieństw w dualistycznej na zygnowane są szukać szczęścia na obczyźnie d a
biegów, byle tylko odpowiedzieć wszelkim oczekiwa
tych 47 radnych z obecnej rady, którzy pozostają
turze ludzkiej, socyalistycznych i indywidualistycz lekiej ; takie też rw ą się w ostateczności i w n a 
niom. Prawdziwą ozdobą tegorocznego balu będą
jeszcze w radzie 3 lata, przeprowadzić rewizyę i
nych skłonności. Te dwa w zasadzie sprzeczno kie sze strony, nieustraszone naw et bardzo niepo
zaproszenia, na które komitet rozpisał konkurs. Jury
unieważnić mandaty tych, którzy choć są zdrowi
runki walczą o przewagę nad nią, a nasze życie chlebnymi i niekorzystnymi opisami tychże w ich
pod przewodnictwem p. prof. Koyatea uznało za naj
1 nie mają urlopu, na posiedzenia rady nie uczęszczają,
jest kompromisem między tymi kiernnkami. Moda macierzystym języku. Bo, powiedzmy sobie szcze
lepszy projekt p. Tadeusza Nowakowskiego, słucha
a wreszcie w sprawie gwarancyi 400 000 kor. uchwa
i jest naśladownictwem danego wzoru; panowanie nad rze, przeciętnej Ąngielki, Francuzki lub Niemki
cza architektury. Wykonanie w styiu klasycznym;
lonej przez miasto dla kolei Lwów-Podhajce, poczy
nami przychodzi jej łatwo, bo tendeneya do naśla- nie zwabi do nas ani urok kraju w dotychczaso
na greckim fryzie dwie płaskorzeźby, po jednej stro
niono żądane przez wydział kraj. zmiany, znane już
! downictwa kieruje jako moment psychologiczny na- wej kulturze, ani wreszcie stosunki nasze tow a
nie gibka postać pląsającej tancerki, po drugiej
szem życiem. Postępowanie zgodne z modą daje nam rzyskie i obyczaje, miłe nam i dobre dla nas,
naszym czytelnikom.
oparta o kolumnę dziewczyna trzyma w ręku cytrę.
O godz. 10 posiedzenie zamknięto, nie d o 
powne k orzyści. Przedewszystkiein uspakaja nas, że lecz dla cudzoziemców nie pociągające, a co n aj
Całość wykonana piórkiem robi ujmujące w ra żen ie.
szedłszy nawet do porządku dziennego.

Kronika.

w

wyżej tylko ciekawe. Są i muszą się tutaj czuć
obcemi, a jeśli mówią inaczej, to chyba kłamią
z grzeczności.
Słowem, nie szowinizm, nie uprzedzenie do
obcych narodowości, lecz prosta kombina-ya
psychologiczna prowadzi nas do wniosku, że
zastęp bon i guwernantek z Niemiec, Francyi
lub wreszcie z Anglii jest wogóle wartości po
śledniejszej. Wniosek ten logiczny potwierdziłoby
mnóstwo przykładów; scen skandalicznych, gor
szących zajść, no, a przedewszystkiem mnóstwo
wypadków spaczonego wychowania. Ileż to dzieci,
oddanych pod opiekę bon i nauczycielek fran
cuskiej lub niemieckiej narodowości, skarłow aciało moralnie, szczególnie wtedy, gdy nie było
bystrego, przenikliwego oka m atki. Iluż chłopców
nauczyło się od bon i guwernantek-cudzoziemek
tego, czego właśnie nauczyć się nie m iały?
Wobec tego wszystkiego zapytać się godzi,
czy w arto, czy jest rozumnem ubiegać się o cudzo
ziemcze edukatorki, wyszukiwane dla nas prze
ważnie z mętów społecznych? Czy mogą rodzice
ze spokojnem sumieniem ryzykować zdrowie fi
zyczne, umysłowe i moralne dzieci swoich —
dla konwersacyi, schodzącej częstokroć zaledwie
do wartości biegłej paplaniny, czy wreszcie nie
lepiej przyjmować w dom dziewczęta i panny
nasze, odpowiednio ukwalifikowane, na których
przecież nie zbywa, a których przeszłość i te
raźniejszą w artość m oralną z blizka łatwiej przej
rzeć? Chociażby zas biegłość konwersacyjna, ta
jedyna prawie korzyść z opieki wychowawczej
Francuzek lub Niemek, przy tem ucierpiała, to
czyż straty tej nie można powetować łatwo w
czasie, nauki w gimnazyach lub na pensyach ?
A wszakże najbliższą, najpilniejszą, najży
wotniejszą spraw ą jest chronić potomstwo od
złego, utrzym ać je w zdrowiu fizycznem i moralnem, bo ono rozstrzygać ma o jego przeszłości.

* Z te a t r u . Wczorajszy występ p. S i o m a s z 
towej na scenie lwowskiej wypełnił teatr po brzegi
1T i
, -“ a P™ Z-y 8w6j debiut wyborną
w
S
a
w
S
T
- y
8iflecz
Ci“’ ngra“
scenie
warszawskiej , krakowskie,
nas* nic znana
W sztuce tej p. Siemaszkowa świeciła tryumfy w
Warszawie i rzeczywiście odegrała rolę Jnlki z nie
zrównanym artyzmem, prawdą i naturalnością.
dram at Kisielewskiego można nazwać nawskróś
cha l k yCZnym ’ JCS0 tezą jest usamowolnienie du
rni tei i d e ^ s a ^ i t W1-?ZTW szablonu- Przedstawiciela
mi tej idei są Julka i Jerzy, młody student którv
odnajmuje pokoj u jej rodziców. Rudzice Jnlki to
ludzie zwykłego pokrojn; matki ideałem wydanie za
mąz córek, ojciec jest radcą i pochłania go biuro i
fstotv
r
Y nie iStDieje- Si0stry JuIki są
S S l . T H ’ prZeC1i tue panny “a wydaniu.
Ona
jedna odrodziła się, dusi ją ta atmosfera codziennego
s a l o n u ; egzaltowana marzycielka ma temperament
utalentowana, uczy sie malować, sztukę pokochała
swą namiętną duszą.
^ P
ał‘l
Jnlka wywołuje zgorszenie i oburzenie rodziny
Matka r - 7 - W SZk°Ie °braz treści erotycziiej’.
Matka, dowiedziawszy się 0 tem, nie pozwala na
dalszą naukę i nakłania ją, by poślubiła p. Aleksandra a zrob, świetną partyę. Julka rozpacza, ko
cha Jerzego kocha sztukę; ona nie potrafi zabić
swojego ja, zyć z dnia na dzień. Jerzy, to dusza ej
pokrewna, on ją hartuje do oporu; u niego wybumoże
?eraZ On
^ prócz swego
8,6 CÓ
Ź W ^ niemoże?...
On m
nic nie ma,
dramatu
r i
h f°
°? Ja wyzwoli> Padzie do „stawybawi.
““
monety- a wtedy on /ulfcą'
Lecz Julka nie ma już siły do opierania sic
naleganiom i prośbom m atki; zostaje narzeczeni
J e s T c S • t ^ 10SZf,egO Aleksandra Kolskiego?
Jest chwila ze Julka godzi się z losem. Rolski za
pewnia ją, ze malować będzie mogła, ile zechce ba
nawet jego ucieszy, g d /s ła w n ą f o s i a ^ ^ T j S
nazwisko stanie się sławnem. Ale wnet J u k a wpada w rozterkę z sobą. Jerzy wraca; Julka ch ce^słuchac jego namowy, wydostać sic z sieci, uciec,
ffd^e m n t S oma, 1
EZtUCft ~ lecz 0 czelU>
g , w
j
y ma w cał-m maHtku 35 złoE
f „ ° padaja skrzydła Julii. Wtedy Jerzy odchodzi Julka goni za nim, chce go nawrócić ale
«
nie wrócił. Co „„ p ^ i e F
n i. S „ „ „ !
Czy ulegnie rozpaczy, czy będzie dalej pisał drama
ty, których nikt drukować nie chce? A może zostame fihstrem jak jego otoczenie. I Julka prawdopo
dobnie poślubi Eolskiego i będą stanowić 0 jedno
niedobrane małżeństwo więcej na świecie.
J
Antor nie dopowiedział rozwiązania akcyi To
h\ilTrZz
nl<; sztuki M o powodem, że pu
bliczność po czwartym akcie dłuższa chwilę uie
opuszczała sali teatralnej, nieświadoma żejuź koniec,
, ,. , W .szt.uce Kisielewskiego wiele jest myśli głę
bo k ich . trafnych. W alka ducha i materyi, ideału z
prozą zyma, jest, była i będzie, lecz potężny dnch
V ? , zawsze na wJŻyny, wyzwoli z szablonu.
W sztuce tej są właściwie dwie tylko główne
iole, Julki j Jerzego, inne nie dają artystom pola do
;
™asz owa stworzyła doskonałą kreacyę,
^
Ł X naturaInie i swobodnie, że owa Julka
szalona była istotą wcieloną w jej postać, gł08 i ruchy. Doskonałego partnera miała w osobie p. Solskiego. Ucharakteryzowany przewybornie oddał nie
zrównanie rolę młodego 2apaleńca dekadenta który
pluje na wszystko, podrzuca bujną czuprynę z rozmachem artystycznym. Publiczność obu artystom nie
szczędziła oklasków, a p. Siemaszkową przyjmowano
gorąco, Pan Roman me zadowolił nas zupełnie tym
razem ; inteligentny ten artysta nie popsnje żadnej
roli, ale postać sędziego Roiskiego wyszła zdaniem
Ja ln iT W Jeg0 iutei'Pretacyi trochę za karykatuWobec licznie zebranej pu
bliczności koncertowała u nas wczorąj włoska śpie
waczka Francesąuina Prevosti, znana od szeregn lat
w świecie teatralnym jako znakomita Violetta i Rozyna. Chociaż wszystkie zalety jej pięknego głosu
nadają sic prawie wyłącznie do sceny, gdzie prócz
zalet głosowych artystka może także posługiwać się
grą sceniczną i w ten sposób swe warunki głosowe
postawić w lepszem świetle, to jednak artystka umiała wczoraj i z estrady koncertowej swym pięknym, mile brzmiącym i doskonale wyszkolonym
głosem sopranowym o charakterze lirycznym i kolo
raturowym zachwycić publiczność i wywołać ogólne
uznanie; Tostiego „Ave Maria" i arya Rozyny z
„Lyrulika sewilskiego" wywołały burzę oklasków i
zmusiły artystkę do kilku dodatków nadprogramo
wych. w ogóle wczorajsza publiczność zdawała się
chętnie korzystać ze sposobności usłyszenia dobrej
śpiewaczki operowej, gdyż w tym sezonie, nasza Fil
harmonia jest prawie jedyną większą instytucyą, da
jącą naszemu światu muzycznemu s*posobność usły
szenia od czasu do czasu aryi operowej choćby na
wet tylko z estrady koncertowej.
Orkiestra wojskowa pod kierownictwem kapelm.stra p. Konopaska wykonała wcale dobrze utwory
Czajkowskiego, Dworzaka, Griega i Masseneta a
Griega pieśń z drugiej suity „Peer Gynt" musiała
być powtórzoną.
(grj
* z F ilh a rm o n ii lwowskiej. Teresa Carrenno,
po koncercie w Krakowie 16 bm., zjeżdża do nas i
da dwa koncerty a mianowicie we środę Ig j w
piątek 20 bm. Najznakomitsza ta obecnie pianistka
nazwaną została przez Lipsk, decydujący 0 sile ar-

tystyeznej wirtuozów, „królową pianistek1*. Przed kil
ku dniami koncertowała Carrenno w Berlinie w sali
Beethovena, ze współudziałem tamtejszej orkiestry
filharmonieznej i zachwyciła wszystkich grą swoją
pełną zapału, siły nadzwyczajnej, techniki niebywa
łej i głębokiem zrozumieniem kompozytorów, których
utwory wykonuje z prawdziwem namaszczeniem.
* K o n c e rt na rzecz tow. manipulantek i urzę
dniczek pocztowych pod protektoratem p. Seferowiczowej a kierownictwem dyr. Sołtysa, przygotowy
wany na niedzielę, 15 bm. w sali „Sokoła" zapo
wiada się bardzo pięknie. Wobec ogłoszonego afi
szami doborowego programu, na który składają się
występy pań: Sołtysowej i Kruszelniekiej, tudzież
pp. Fiszera, Juliana Pulikowskiego i Bomana Pulikowskiego, w końcu Chóru akademickiego, postępuje
raźno rozsprzedaż biletów tak z ramienia pań ko
mitetowych, jak i przy kasie koncertowej.
]£* Prof. Yilem Kurz powrócił z Pragi, gdzie
wraz z swą małżonką pnią Rużeną Kurz grał na
koncercie, urządzonym przez „Spolek ceskych zurnalistów“ . Oboje małżonkowie grali Sindinga waryacye
na 2 fortepiany, Dworzaka legendę D-dur i Glazunowa wale koncertowy; cała prasa tamtejsza wyraża
się z chwalebnem uznaniem o doskonałej grze oboj
ga tych koncertantów. Zachęcony ich wielkim sukce
sem artystycznym komitet „Tow. dziennikarzy cze
skich1* zaprosił obojga małżonków Kurzów do wzię
cia udziału także w drugim koncercie, lecz obo
wiązki prof. Kurza we lwowskiem konserwatoryum
muzycznem uniemożliwiły uczynienie zadość temu
zaszczytnemu zaproszeniu.
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botnikami. Do pewnego szybu w targnęło 1500 odprowadził Od czterdziestu lat nie był żaden
zwłaszcza ceny z b o ż a ; pszenica dziś spadła
strajkujących, zniszczyło budynek nad szybem członek dynastyi sabaudzkiej w Watykanie.
— Certyfikatyści pocztowi uchwalili wczoraj i urządzenie i pobiło kilkunastu pracujących.
znów o 10 halerzy.
utworzyć stowarzyszenie pod nazwą „Stow. certyfika
L o n d y n 13 sty c zn ia. Poseł angielski w Rio
B an k r e ia la y we Lwowie.
ty stów pocztowych w Galicyi" z siedzibą w K ra 
Janeiro zażądał od rządu brazylijskiego w yja
Swiatopołk-Mirski.
Lw ów dnia 19 stycznia.
kowie; filie będą we wszystkich miastach galicyj
śnień z powodu napadu n a parow iec angielski
Dziś notujem y za 50 kilogram ów loco Lwów.
Londyn 13 stycznia. (Tel. wł.). Standard
skich.
W aluta koronow a.
donosi z Moskwy o następujących szczegółach w Para, albowiem 30 ludzi w darło się nań, po
Pszenica gotow a od 8'70 do 8 95, pszenica na
— Sąd wyższy uchwalił wypuścić na wolną dymisyi M irskiego: Ukaz cara, opublikowany 12 rwali kapitana a statek splądrowali.
term in a 8-40 do 8-60. Ż y to gotow e 6 70 do 6'85, żyto
stopę Julię Braehównę, nii.nipulantkę zakładu zasta grudnia, miał wyjść już 6 grudnia, t. j. w dniu
ouriyn 13 T ycznia. Przy wyborze uzu n a term ina 6.40 do 660 Owies obroczny gotow y 6-90
wniczego Angelusa, za kaucyą 6000 kor. Kaueyi imienin cara. Ukaz był podpisany już 5 grudnia pełniającym w jednym z okręgów Londynu wy do 7-25. Owies obroczny na term in y 6.60 do 6'85. J ę 
dotąd nie złożono.
i drukarnia państwowa tego samego dnia za brano do izby panów Lawsona, konserwatystę; czm ień pastew ny 6’25 do 6-75, jęczm ień brow arn ian y
otrzymał on 2136 głosów, zaś kontrkandydat 7-25 do 7-60. R zepak 10'50 do 10-75. L n ia n k a 0.— do
jęta już była drukiem ukazu.
O—. Groch pastew ny 7-— do 7-25, groch do gotow a
Z W A R S Z A W A .
Tegoż dnia przybył książę Sergiusz z Mo Strauss, liberał, 2060 gł. Decydującem w walce n ia 8-50 do 10-—. W yka 7-50 do 7-75. Bobik 6 80 do
(Pocztą.)
skwy i miał dłuższą tajną audyencyę u cara. Po wyborczej było stanowisko kandydatów wzglę 7'00. H reczka 7\50 do 7 80. K ukurudza now a za 56 kilo
— P. Pawłowski w Petersburgu otrzymał tej audyencyi wezwał ca r Mikołaj W ittego do dem niepożądanej immigracyi Lawson był za 8'50 do 8-75. chmiel sta ry za 56 kilo 280’— do 240'—,
koncesyę na wydawanie pod cenzurą prewencyjną ty- pałacu cesarskiego i oświadczył mu, że tylko z ostrym i śro d k a m i, zapobiegającymi tej immi Koniczyna czerw ona 65'— do 85'—, koniczyna biała
5 0 — do 6 5 —, k o niczyna szw edzka 65-00 do 75.00. T y 
goduika w języku polskim p. t. Piękno.
m otka 24 — do 28-—
niechęcią podpisał ukaz, zaw ierający ustęp o na gracyi.
daniu konstytucyi.
S p iry tu s p aritas T arnopol za 50 litr. nowy
L o n d y n 13 stycznia. Prezydent m inistrów od 46-25
do 46-50.
Na to oświadczył Witte, że do tej klauzuli Balfour wygłosił w Glasgowie mowę, w której
WlcdeA 13 stycznia. Cukier 37-20 do 37-30
nie przywiązuje tak wielkiej wagi. Oświadczenie na wstępie podniósł zasługi rządu około reorga(stale). — N afta g alicy jsk a 39-— do 40-70 sp iry tu s
to przyjął car do wiadomości i polecił zredago nizacyi armii i floty. Rządowi, g.iy zajm ował 51-40 do 51-80.
wać inny ukaz z opuszczeniem klauzuli o k o n  się tak gorliwie sp raw ą wojskową, nie chodziło
W ledeA 13 stycznia. Kurs w koronach i po 50
stytucyi. Druk poprzedniego ukazu wstrzymano. o obronę Anglii, na co wystarcza mała arm ia, klg. P szenica 10 50 do 11 00, żyto 8-00 do 8-15, jęcz
Traktaty z Niemcami
mień 3-75 do 9'80, kukurudza 815 do 8-25, owies
Budapeszt 13 stycznia. Przybyli tu m ini Mirski o tem wszystkiem nie wiedział, a gdy się lecz o obronę granic afganistańskich. Dzięui wy 7.25
do 7-40, rzepak 1150 do I2-—
później
o
tem
dowiedział,
podał
się
natychm
iast
danym
zarządzeniom
Anglia
zupełnie
zabezpie
strow ie: Gołuchowski, Gautsch, Bylandt-Rheidt,
B a d a p e s i i t dnia 13 stycznia. K u rs w koro
do
dymisyi,
k
tó
rą
c
a
r
przyjął.
Postępek
W
ittego
czyła
północno-zachodnią
granicę
indyjską.
ArtyCali, Kosel, Buąuoy i Klein celem konferowania
n ach i po 50 klg. N otow ano pszenicę n a kw iecień 19 40
lerya
angielska
w
przeciągu
2
lat
otrzym
a
nowe
podkopał
od
razu
jego
popularność
w
Rosy
i.
z m inistram i węgierskimi w spraw ie traktatu
do 19-42, n a paździer. 17 10 do 1712, żyto n a kw iecień
działa, odmienne od typów europejskich i wy 15 30—15-32, żyto na październik 13 96 -13 98, owies
handlowego z Niemcami.
Wrzenie w Rt»syi.
przedzi pod tym względem wszystkie inne p ań  n a kw iecień 14-02—14 04, owies n a październik 12-12—
B u d a p e sz t 13 stycznia. Na wozorajszej
stwa.
Siła zbrojna floty angielskiej w ciągu 12-14, k u k u ru d za n a m aj 14'88—14'90. R zepak n a sie r
Niżny
N
o
w
ogród
13
stycznia.
Stowarzy
wspólnej konferencyi ministeryalnej obradow ano
pień 22-40—22‘60.
szenie
nauczycieli
obchodziło
wczoraj
10-letni
pierwszych 24 godzin jakiegokolwiek zatargu z
O ferty na pszenicę: mierne.
i powzięto uchwały o bieżących kwestyach nie
jubileusz. Na licznem zgromadzeniu jubileuszo- obcem mocarstwem będzie mogła być trzykrotnie
Chęć k u p n a : ograniczona
mieckiego
traktatu
handlowego.
W
myśl
tych
* Jenerałow a Zamoyska o wychowaniu.
Usposobienie: słabe.
wem omawiano tematy współczesne, co wywo zwiększoną. Balfour wskazał na szereg zaw arNakładem Biblioteki kórnickiej ukazało się w Po uchwał udzielono delegatom iustrukcyj. Delegaci
Stan p ow ietrza: pięknie.
łało pewne wzburzenie. PoHcyanci wkroczyli do tych już traktatów o sądach rozjemczych i za- I
udadzą
się
do
B
erlina
dla
kontynuowania
ro

znaniu niezwykle ciekawe i obszerne, bo 582 stro
sali i poczęli rozpędzać zebranych białą bronią. znaczył, że gdyby pomiędzy wszystkiemi m ocar- j
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Die B o lle des Klerus in der modernen Ge- j nem, jeśli urzędnicy w granicach ustaw wyko- 150-tej rocznicy jego istnienia adres, w którym akcyi morskiej, który oddany będzie do zbadania
sełlschaft; 8° str. 40 u Manza w Regensburgu, ; nają swój konstytucyjny obowiązek. Inny okól- wywodzi, że los uniw ersytetu jest jaknajściślej radzie ministrów. Na wykonanie tego planu bę
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9-godzinny czas pracy, łącznie z czasem potrze dzień po owem pierwszem publicznem posie R osya zastrzega sobie prawo w kwestyi tej p o  K. Torosiewicz z Rusiłowa, dr. Funkenstein z Czerwyświetla całą sprawę i wykazuje przekonywująco,
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Suez 13 stycznia. R osyjska flota odje Hr. K. Roztworowski z Hrehorowa. Hr. M. Tar
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B.
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chała w południowym kierunku, prawdopodobnie nowska ze Śniatynki. K. Romański z Hrusiatyez.
Jseperinar lwowskiego teatru miejskiego. cenach własnych ; nie wymierzanie k ar lub grzy
P e te r s b u r g 13 stycznia. Carstw o 'sp ę d z ą do Dżibutti.
F . Prevosti z Berlina. A. Misiągiewicz z Sanoka.
W sobotę „W sieci11 I. A. Kisielewskiego.
wien za udział w tym strajk u ; postanowienie, że całą zimę w Carskiem Siole, nie będzie też ża
M. Steuerinann z Sambora. W . Ulrich i T. Zima
W niedzielę popoł. „Betleem polskie" R y d la —
z Borysławia. F. Biautferger z Pragi. T. Bukojemwieczorem „Zaczarow ane kolo“ R ydla, w ystęp 'W andy wyższy urząd górniczy m a być zarazem urzędem dnych balów dworskich ani wielkich recepcyj.
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R zj w 13 stycznia. Księstwo Genuy udali
Essen 13 stycznia. W niektórych szybach, się do Watykanu. Papież wprowadził ich do sw o
W ie d e ń 13 stycznia. (Telegram własny). z Lubaczowa. M. Żychoń z Bojaniec. M. Komornicka
Repertuar teatru krakowskiego
podczas zmiany robotników, przyszło do starcia ich apartam eutów prywatnych. Rozmowa trw ała Na giełdzie zbożowej mdie usposobienie od kilku z Zawadki. Dr. M. Zawadzki i dr. S. Rowiński z
W sobotę „C yrano de B ergerac“ R ostanda
W niedzielę „Cyrano de B ergerac" R ostanda.
między strajkującym i a chętnymi do pracy ro- j pół godziny, poczem papież sam ich aż do drzwi dni trw ające, zamieniło się dziś w form alną Krakowa.
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(Telefonem i pocztą.)
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Opowiedział Heesemu o sam obójstwie księcia
Wszyscy się śmieli.
mieli, nie potrzebowali się nam yślać Jedna tu
Cogarine, sir Ham iltona i księżnej Galicynowej.
Heese tłumaczył się teraz, dlaczego wczo
Heese zdawał się obojętnie przypatrywać,
była
tylko dla wszystkich droga: droga do ka
J e n y br. O u p te d s .
Potem opowiadał, że niejaki Jurków zastrzelił raj nie odszukał już Lipariego, nie wspomniał
jak
wielkie
i małe m ają:ki przewalały się przez
syna.
się w lasku palmowym na ławce dwudziestej jednak ani jednem słowem o wczorajszej wy
Śmiali się i żartowali. Nie um awiali się, co stoły z ruletam i i ginęły bezpowrotnie w kasach
1 siódmej, że Albrecht Buelow otruł się w sali gry, granej i o dzisiejszej przegranej.
bankowych.
m
ają
przedsiębrać, ale szli, jakby po poprzedniem
że hrabia Wessels odebrał sobie życie w kościele
Bawiono się potem dobrze. Baron Lipari
Hollwigk opowiadał o rozm aitych syste
porozumieniu się, na plac przedkasynowy, na
św. Bartłom ieja...
Jrł.O T X Ł & X L 8
i Hellwigk byli w doskonałych hum orach i sy
mach,
które mu zalecano jako niezawodne. Na
— Gdzie znajduje się ten kościół — zapytał pali anegdoty. Wszystkie jed n ak one i cała ro z którym roztaczało się wesołe, swobodne, elegan
dworcu
w Venlim iglia kupił za dziesięć franków
ckie życie, jak w jakiem miejscu kąpielowem na
(Ciąg dalszy.)
Heese.
m owa obracały się około Monte Carlo. Inny prom enadzie przed źródłem.
zaklejoną kopertę, zaw ierającą system, gw aran
Heese tak był zachwycony cudownością
Hellwigk wzruszył ramionami.
tem at rozmowy był tu niemożliwy.
I znowu wydało się Heesemu kasyno nie tujący przy kapitale obrotowym trzystu franków
natury, że zbrodnią mu się wydało spędzić taki
— Nie mam pojęcia. Może to jest ten
Hellwigk kazał przynieść flaszkę Heidsiecka.
winnem a ładnem i przyjemnem. W szedł do codziennie zysku franków dwieście.
dzień w zamkniętych salach gry i postanowił kościół na drodze do Kap Martin.
Gdy kelner postawił ją na stole, L ipari załam ał
— Może chcesz pan spróbować tego sy
niego z dwoma swoimi towarzyszami, jak do
sobie nie wejść już do nich dzisiaj. Ani już
W tej chwili pojawił się baron L ipari i już ręce i zawołał:
stemu
? — zapytał ze śmiechem baron Lipari.
teatru lub sali koncertowej, w której nic czyha
z daleka wołał do n ic h :
nigdy.
Ależ, moi panowie, jesteśm y jeszcze
Hellwigk
czekał tylko na takie pytanie.
na człowieka żadne niebezpieczeństwo.
Hellwigk nie patrzył na morze. Opowiadał
— P a trz c ie ! Są tu obaj. To bardzo ładnie. przed objadem !
—
W
łaściwie
powinienem to uczynić. Za
W takiem usposobieniu przechadzał się po
tylko ciągle o Monte Carlo. Wszystko tu znajdo A ja w as szukam, ja k zgubionej szpilki.
Mimoto niedługo trwało, a flaszka była salach, przyglądał się biegającej kulce, przyglądał płaciłem przecież dziesięć franków.
T eraz pokazało się, źe Hellwigk o wszyst próżną. Hellwigk zamówił drugą. Heese jednak
wał wspaniałem, eleganckiem, wszystko chic,
I dając swym towarzyszom znak ręką, aby
pschutt i smart. Przychodziły jednak i jemu kich powyższych historyach dowiedział się od koniecznie chciał przyjąć ją na swój rachunek. się roznamiętnionym twarzom graczy, z których
za
nim
nie szli, podszedł natychm iast do n aj
togo i owego rozpoznawał. Widział, jak ludzie
myśli, jakie przedtem miał Heese. 1 jem u zdawało Lipariego. Zaraz też dodał Lipari jeszcze kilka Spierali się obaj, aż wresscie Hellwigk rzekł:
bliższego stołu.
przegrywali i to go bawiło.
!
się, że nie ma tu drzewa, na któremby ktoś się najnowszych wiadomości.
Przecież to jest zupełnie obojętne, kto
B aron Lipari i Heese usiedli na sofie, z któ
Potem mówił:
Hellwigk, odkąd wszedł do sali, stał się j
już nie powiesił. Brał ale te rzeczy z zupełnie
zapłaci. W szak jesteśm y w Monte C arlo !
rej mogli widzieć grającego Hellwigka.
milczącym; był podobny do człowieka, który przyj
innej strony, aniżeli Heese. Nie był on czułym
— Moi panowie, poznaliście już tutejszy
Monte C arlo! Na to słowo pieniądz traci
Lipari opowiadał Heesemu rozmaite historye
bankiecie
ma wygłosić mowę i nad nią rozmyśla.
ja k Heese, który mimo swej olbrzymiej postawy cudowny klimat. Raz może na dziesięć lat spa swą w artość. Dwadzieścia franków za flaszkę
o
kasynie,
o lęku dyrektorów kasyna przed a n a r
m iał nerwy bardzo wrażliwe. Hellwigk był ty dnie tu troszkę śniegu, przyniesionego wiatrem szam pana nie g ra tu najmniejszej roli. Drobna Hellwigk jednak myślał tylko o je d n e m : chciał
chistami, o graczach, którzy wiele przegrali lub
grać a wstydził się tam tych obu. (miewało go j
powym oficerem niemieckim. Uważał, że w pe z gór, ale natychm iast się stopi. Czy wiecie, staw ka i one są lub... ich nie ma.
wiele wygrali. Opowiadał także o rozm aitych
to, że tam ci nie przystępują do gry. N a to atoli
wnych okolicznościach potrzeba posłać sobie dlaczego tem peratura nie spada tu nigdy na zero?
Nikt nie potrafi w Monte Carlo usunąć się
przesądach g ra c z y : nie wolno wejść do sali
kulę w łeb. Gra się, przegrywa i zabija. I jest
A gdy odpowiedzi nie otrzym ał, rzekł ze z pod jego wpływu. Atm osfera jego jest już się nie zanosiło. Na ogolnikowe zapytanie Hellpraw ą nogą ; jeden gra tylko siedząc, inny tylko
wigka odparł baron L ipari, że w drugim dniu
to rzeczą zupełnie naturalną. Hellwigk miał się śm iechem :
dem oralizująca, pozbaw iająca człowieka siły woli.
stojąc; niektórzy noszą przy sobie talizmany.
pobytu w Monte Carlo stanowczo ju ż nie g r a . ,
za znawcę w takich spraw ach i um iał zapoznać j
— Poniew aż zero zaanektow ał dla siebie
Gdy trzej panowie powstali od śniadania,
(C- d. n.)
Gdy
to mówił, uśmiechnął się do Heesego, który
się już z całą chronigue scandaleuse m iejscową. | b a n k !
mieli tw arze winem zarumienione. Dokąd iść
______________________ uśm iech ten zrozumiał.
i

JROKCS-CJIRCO.

poleca

Kartki, Peleryny, Kamasze. Kamizelki, Berlacze Zdzisław Zdanowicz w Krakowie
Cenniki na żądanie wysyła opłacone.

W a w k o w “ * r«

st. T a l: S c

GAZfóTA JSAROSOWA

l
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T a zaciętość cechowała leśnika w życiu pry- stwianej bałwochwalczo woli własnej i chęci zy
watnem i cechuje zachowanie jego teraz przed sku, co go doprowadziło fatalnie do popełnienia
kratkam i sądu. W łaśnie jednak ów duch bunto zbrodni...
Następnie prokurator wyjął z aktów pod
wniczy. nie słabnący nawet wskutek podeszłego
kreślone
arkusze i szczegółowo dowodził, jak
wieku podsąanego. nasuw a wniosek, że był on
pr*ci
zdolny popełnić przypisywaną mu zbrodnię. Nie porucznik padł ofiarą zbrodni z ręki oskarżo
D y try e h a TT e d e n .
znał nigdy uczucia strachu, gotów zawsze bez nego, a wreszcie mowę sw oją zakończył nastę(Z niemieckiego).
względu na grożące mu niebezpieczeństwo, siłą [ pująeym apelem do ławy przysięgłych :
odpierać liczniejszych nawet przeciwników. Jest
■U ąg dalzzy.
— Szanow ni sędziowie p rzysięgli! Pudsąto
okaz gwałtownej, popędliwPj natury, skorej w duy przez ciąg procesu niekorzystne czynił w ra 
Należał do „najostrzejszych11 w swoim za
wodzie, posiadał wysokie zdoluości oratorskie, a każdej chwili co zapasów ze zwierzętami i ludź żenie, nie mógł upartenii zaprzeczeniami oczy
wrażenie wywoływane swoją wymową potęgował mi, szerzącej wśród nich śm ierć i zniszczenie, a wistej winy i zuchw ałą, w yzyw ającą niemal po
jeszcze odpowiednią do słów
giestykulaeyą. czyniącej to słusznie i prawnie, wedle pojęć wła staw ą zjednać sobie sym patyi: w przeciwnym
W' tych razach, długi trzymany przez nieso w snej etyki. Z nadużyciem siły fizycznej szło u nawet jednak raz.e. wrodzone poczucie spraw ie
prawej rę ct ołówek odegrywal rolę pałeczki dy niego w parze b ru talstw o : bezgraniczna śmiałość j dliwości nie dozw alałoby panom ulegać dodatnim
rozwijała j wywieranym przez niego wpływom. Sąd wasz
rektora orkiestry, mierzył nim niby zabójczą doprow adzała go do zapamiętałości
tępicieiskie
żądze.
Prowadził
eksterminacyjną
wal- j byc musi bezwzględny, bezstronny, w oskarżo
bronią w podsąunego. lub uderzał dla poparcia
kę
z
niewinnymi
ptakami,
bez
względu
na
uświęj nym musicie uznać winnego lub niewinnego.
*woieti dowodzeń w a k u sprawy, leżące na
to
n
ą
tradycyę
i
przepisy
ochraniającego
je
p
r
a
1Żądam , aby zbrodnia należycie została ukaraną.
stole.
wa.
Stłum
ił
w
sobie
w
sz
e
lk
ie
szlachetniejsze
I
Złowrogie samolubstwo skłoniło wyrodnego czło
Oskarżonego — zaczął mowę swoją pro
k urator - mimo oczywistych potępiających go skłonności; w zakamieniałych. nie znających co j wieka. siedzącego na ławie oskarżonych, do p ła 
dowodow, nie można było skłonić do przyznania to serce, piersiach jego rozrastało się potężnie i wienia rąk w krvci niewinnej oliary — żądam
się do winy. Przy negowaniu wszystkiego obsta samolubstwo, nie uwzględniające cudzych uczuć j krwi tego przestępcy na zadośćuczynienie o pom
wał z właściwą jego cnarakterow i za cięto ścią., i interesów , mające uznanie jedyuie dla uoó- i stę wołającej zbrodni. Nikczemnie, zdradziecko
39

Życie za życie.

DROBNE 0 G Ł 0 8 Z M U

Owoce kandyzowane j

z akademii) rolniczą w Czechach, d kłado e
obeznany z uprawą roślin w ogóle, a bu-J
raków cukrowych i chmielu w saczególuośij, dalej le sadownictwem, gospodarstwem 1
iasowem, chowem bydła, ursądzenismi mlecz.,>ó i gorzelń, w końcu z buchalteryą poszukuje possdv. J ó i .fan Neuman,!
N ow osiółki p. Ilu ssaków .
5,

i r

o

N ab yć

l

można

i n

Katdy od dlnższ-go czasu kaszlący. Lepiej zapo
biegać chorobie, niż leczyć ją dopiero po wy
buchu
Osnby chore na p rze n lek i) n ieżyt oskrzeli
któro Sirolina wyleczy.

a

Ostrzega się

n a^ przepis ie k a rs k i|

lleytaeya
inw entarzy żywych i m artw ych
w Sdlaeneińoaoh d n ia 21 1 ii, go
1906 na którą zaprasza się chęć
kupna mających
Spis siazegółowy na żądanie beiplatuie
udziela Dyrekcya dóbr w Oknie koło
Grzy matowa.
71

Do nabycia za bezcen 45-Łomowe w ozdo
bnej oprawie, aowe zupełnie dzieło pt.
„Onckeus AUgemeine Gezch h hte . Cena
ostateczna koron 500. I askawe oferty pod
P. M. 86 w adminiztiacyi
340

jjy d ło z a r o d o w e
(rasy Schwyz 300 sztnk i Suuenthal 300 sztuk), inwen
tarze martwe w znacznej ilości, wszystko najprzedniejszej
jakości — sprzedaje

w ać się b ęd zie każdej środy.

Colosseum

pierza gęsiego

r n r ty tk o M e t. - m
Roi yłnm zupełnie nowe, w are piene,
ręką darte, pół kilo tylko 60 et., to n a r
w lepszym i»tunku tyłku 7o ct. w pocz
to* j uh pakiu^rh pióbnyol 5 kg. za po
brań e n poeztowem.

P o c z ą te k o god z. 9 w ie czó r.

h

e

w aptekach po 4 kor. za flaszkę.

stały stosunek z fabryką

Bardzo użyteczna dla Palących.

Zapotrzebowanie 10 —15 wagonow rocznie za gotówko.
Łaskawe zgłoszenia uprasza się nadsyłać pod „GlattesGe
schaft 5.000“ do in sertu ! kancelftre Jan a Grdgra w
P raze — Jfndrksfea n itce 19.
s*

Pudełko zawiera
7k Pastylek . jposób zażyw ania takow ych: wa
Lwowie, w aptekach PP. Mikolascha, W ewiorskiegu.
w Krakowie, w aptek. PP. W iszniew skiego, Kedyka

CU

• b iw ią in fą e y

PROGRAM:

han d el p te rw n w In łth iw le ,
k o ł o P r a g i ( C t c e h y A M ).
Wymiana dozwolona. Upraezam • dokła
dny adrez.
72

POCIĄG
ponp. |osol>
triy e h . o e.

-

H e r m a n ó w •

3.25|

—

6-00

—

6-10

od 1. do 15. styczn ia:

Codziennie o godz. 8 wieczór przedstawienie.
W niedzielę 1 święta 2 przedstawienia o 4 pop. i o 8 wlecz.

Ogier
kasztan, potnej krwi angielskie-j,
pięcioletni, 16 miary, do sprredania. Zgłoszenia; Zarząd stada
w Krzywem, poczta Skałat.
51

£wów
R . D ilm a r ,

Kto kocha

10-02
10-20
11-25
1-10
1-30
1-40
230
4-35

k. nadworny dostawca

pajiąkt n a fto w e ,
la m p y
e l e k t r y e s n e , oraz w a z e lk ie p r z y b o r y d o
ty c h ż e .

przyrodą ■ przem ysł — prenumeruje
,.b ltn g n ię
sa nadesłaniem J W * r.
aa kw artał pod adresem : Bedakeya
„Dźwigni", Lwów.
70

Piece
i kuchnie
naftowe.

Dla pań

na
g w iazd k ę
w y k w in tn e up om in k i
poleca

„£len“
zawierające mydła i perfumy,
P a p f l i m U niezrównar e o zapschn:
r u r r u i l l j fiołek, heliotr p, lewkonia,
Yang-Yang, konwalia i inne.

Ekspedycya anonsów
I I E l JM R . Y H L

S O H

A

L

E

K

W iedeń, I. W ollreile 11> parte* ^1. piętro
sałołoue w r. 1873 — Talefou 6i9.
Konto ciekowe ot?, pocztowsj *.y oszczędności
4 316.
Poleca tię do najtm&etej i ita jreeM n iejn ej poeta t co do zamówię ó i na era
tów do ws*yetkioh gaeet krajowych %lagrcmictnyeh. Fachowe rado, pcojeKtn
na inonty, jako tei oceny tychie wolne od opt'dy. N ajnowsiy wielki katalog
gazet tUa ineerv/qpyeh gratie i » łato**.. *
Włnsay zbiorowy wykaz w czasopitmach „N ową Preeeyu i „Nowego Wted.
Tagblótu■ dla anonżów katdej treści, jako t o : t ‘ na i sprzedały w kaidej
gałęzi, zpółek, agentyi zaetfp^^t, podań o paso ty i wypis ofert itd.

«S3*W*

—

8-40

nafty krajowej.

Kasetki

445
5-03
5-30
5 40
5-50

S k ł a d ty lk o niezapalnej

Lnowsk fabrykaa ehemlesna

a d u łe m

3 0 . llp c a 1 0 0 4 r o k u .

( C m środkowo - europejski).

P a s a ż u

ir

Orkiestia. — Reklamograf. — Welsing Poili, międzynarodowa śpiewaczka. —
Trups Bomć, śpiew i tańce transformacyjna. i panie i i pan. — Kirsteo
i Marietts, ładziwiające prodnkeye siłą zębów. — Wagnor Feliks, tonor ope
rowy.
Orkiestra — „W Hotelu”, fraszka sceniczna. — Seppl Werner,
komik.
Trupa Fidardy, fenomenalni gimnastycy salonowi. — Trupa A uro
ra. 6 bella de Serilla, piawdziwe Hiszpanki; śpiewy i Tańce. — Bioskop

,

m ydeł toaletowych 1
perfum.
886

e

N ieom ylnych w eczeniu N rt-iytu,K aszlu nerw ow ego. Zapalenia
opłucnego, C hrypki,Z akał ai^enia, Iry tao y i piersiow oj, A stm y,eto.
niezb ęd n y ch dla osoó które zbyteoznie głos utrudzają.

X Z Z 5 2 5 Z 2 S 5 2 9 Q i

m ą jw lę k u a w k r a ju

o

PASTYLEK GERADDEL’A fryzów dębowych.

53

wraz z przy borami. Obmióskt
ŁjosaAuW 14, Lwów.

Fabryka

R

Ruch pociągów kolejowych

m w I j ą S n^meńt^lnei^csasowA Codrtennle koncert nnuykl wojskowe).

poziomkowe sekret młodości i piękności,
tatrzańskie i stanowe.
Mydło fiołkowe I indory Dnnean
1 kor. 80 hal. sa sztukę.
M ydło „Suprem * 1 wyśmienite 30 hal. za
sztukę.

j

"\ j Wi f t l kt e stow arzyszan ie d la a rty k u łó w b u d ow lan ych
w P r a d z e , pragule n a r ią z a ć

Oglądać można na miejscu codziennie. S przedaż o d b y 

Amerykańska
Aparat fotograflezny Kawiarnia
p„y„ TrzeeIeg0M
#jaLnjm.LJ|,J

Woda kolońska t ulików.
Wody kwiatowe.
Mydło Zabłockiego:

„

B tsel (S cliw elz).

• Jeżeli kto kaszle w sposób rozpaczny
niech tylko zażyje Pastylek GeraudeKa. >
d o sy ć je st raz spróbować żeby się przekonać o skuteczności

R upię

s a

A stm atycy, k tórym Sirolina p rzyn o si znaczny
ulgę.
4- Zołzo!, u te (skrofaliczne) dzieci, cierp.ące n i
obrzęk gruczołów, katary nosa i oczów itd. Na
takie dzieci Sirolina znakomicie wpływa na ugól[i
ne odżywienie.
p rzeJ lichem i u aślad o w u ietw ain i! D latego należy uw ażać na to ,
aby k ażda fitiszka b y ła zao p atrzo n a w nasz znak sp e c ja ln y
—= „Roche“ i 2udać zawsze S irollny „K o e h e ”. ---------

740

„Zarząd dóbr Tłumacz^

Rzadka sposobność!

3.

HOFFMANN L i BOCHE & Co.

F

Z powoda w ydzierżaw ienia dóbr
s/iat-bcińce i Cnernleho wce od
będzie się publiczna dobrow olna

r a

G.

Hi# powinien u iyw a ć Sirolluę ?
S

H

— Gzy drzewo bukowe łatw o było dostrzedz ze znaczniejszej odległości V — stawił
Dytanie. — Twierdzić to można potakują;o w
dzień jasny, wobec kogoś obeznanego dokładnie
z miejscowością, ale w szaraw ym zmroku wcze
snych godzin porannych i ze względu na obcego
z dalszych stron przybysza, rzecz ta nie może
być dowiedzioną.

w chorobach płuc, przewlekłym nieżycie oskrzeli, krztuścu, zołzach,
grypie (influencyi).
Podnieca apetyt, podnosi wagę ciała, usuwa kaszel 1 plwocinę, usuwa poty nocna.

w koszykach ■/» 4 l/j kg- po i k. u t . i
po 2 k. 30 h., jej EOM/cziców po t h o t .
i po a koron. D w ór L ipazyn Brzeżauj-.

T .

P ro k u rato r usiadł, a sędziowie zamienili
z sobą cichym głosem zdania i znaczące wej
rzenia
Publiczność zachowywała głębokie mil
czenie, spoglądając z natężoną uwagą na obroń
cę podsądnego, który po krótkiej pauzie powstał,
aby wypowiedzieć obronę. Był to elegancki, trzy
dziestoletni mężczyzna, rzeeby można zbyt spo
kojny i zbyt modnie ubrany ; z gęstym zarostem
blond włosów, spiczasto przyciętą jasn ą brodą,
niebieskiemi o ehłodnem wejrzeniu oczyma, białem, wysokiem, gładkiem nez najlżejszej zm arszcz
ki czo łem ; donośny organ jego głosu dochodził
do najdalszych rzędów słuchaczy, zwłaszcza gdy
kładł nacisk na zdanie jakie, mające mieć więk
szej wagi znaczenie. Lubił również słowa swoje
popiera'- giestykulaeyą, którą jednak szafował
oszczędniej od prokuratora.

Obrońca bez retorycznych wstępów rozbie
rać zaczął rzeczowe dowody procesu, a hipotezy
oskarżyciela z urzędu, przy zachowaniu form
właściwego um iarkowania, logicznymi wywodami
poddaw ał surowej krytyce.

Zalecana przez najznakomitszych profesorów i lekarzy

p > 9 ftł. id wyr* mi.

% kilo

w ydarł on życie młodzieńcowi, rokującem u naj
świetniejsze nadzieje, osierocił niepocieszoną po
stracie syna matkę, pozbawił n a zawsze szczęścia
zrozpaczoną narzeczoną. Żądam oka za oko. ży
cia za życie. Sędziowie przysięgli z niezachw ia
ną stanowczością wydajcie na winnego wyrok
potępiający!

—

Do Lw ow a z
(nn dw orzee głów ny)
Ickan, (Jass, Bukaresztu, Konstantynopola), żydaozowa Delatyua (od l / 10do 30|4), Zaleszczyk, Nowosieliey, Berhomethu,
Czudiua, Serethu, Radowiec, Dorny W atry i Suczawy
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi), Wieliczki, Orłowa, N. Sącza Jasła, Chabówki,
Zakopanego
Tarnopola, Borek wi^i;,-ich, Grsymałowa
Krakowa, (Be,lina, Wrocławia, Warszawy, Wieun.a, Karlsbadu,
Praei) Orłowa, Nowego Sąeta, Oświęcima, Zakopanego
i . Przemyśl, Wieliezai, Rymanowa, Sanoka, Chyroz a
lokan, Ozortkowa, Kałusza, Delatyna przez Kołomyję (od 11/6 do
30/9 w niedzielę i święta) Kórózmśzó (od 1/5 do 80/9 wł.),
Brodiny, Pntny, Suczawy, Dorny W ytry (od 1/7 do 31/8)
Sertthu, Berhomethu
Rawy ruskięj, Sokala
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów
Lae ocznego, (Pesztu), Ohyrowa, Borysławia, Kałusza
Sambora, Chyro wa
Stanisławowa, Żydc.-zowa, Pututor
Jaworowa
KrakowL, (Beriiua, Wrocławia, W a r s z a w y . Wiednia, K a ls. adu,
P r.g i;, Zakopanego przez Kraków, Wieliczki, Stróż, Orło
wa, Mezd Laborcz (Pesztu;
Stryja Borysławia
Rzeszowa, Jarosław;,>, Lmh,jeżowa
Kołomyi, Żydaczowa, Fotutor, Kórósmezii
Lawocznego, Ki «za, Ohyrowa, Borysław a, Kochawmy
Krakowa (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragili N.
Sącza, Jasła, Tarnobrzegu, Rymanowa, Iwonieza, Sanoka,
Chyrowa
Ickan, Ciortkowa. K.ńj.sza, Zaleszczyk, Kocmama, Nowosieliey
przez Zuezkę, Wyżnicy, Serethu, Suczawy, Radowiec
Podwołoozysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzy mało wa, Husiatyna, Kopyc/,j u ;« , Kozuwy
Tuchli (od 15/6 do 30/9), Skoiego (od 1/5 do 30/»), Stryja, Dro
hobycza, Borysławia
Jaworowa
Bełżca, Sokala, Lubaczowa, Kawy r u a siej
Podwołoozysk, (Odessy, Kijowa), Brudów, Grzymałowa, Potutor,
Zaleszczyk Uusiatyna, Iwtnia pust., Skały, Kopyczyniee
Krakowa. (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karisbs lu. Pragi),
Oświęcim*, Suchy, Kocmyrzowa, Wieliczki, Orłowa, Mie.ua
via Dembica, Samoora, Chyrowa
Ickan, zjydaczowa, Nowosieliey, Seroitm, Berhomethu, Czudina
i jouiny

POCIĄG
posp.|ose¥7
odehod. o g.

"T?4ł>
2-51
410

Ickan, ^Jass, Bukaresztu. Botuszan), Żydaeeowa, Potutor, KOrótmezS, Czortkowi,
owosielicy, Brocuny, Patny, ^oraa
Watry (od 1|7 do 3-/8) S usuwy
PoowołoMy^MKijowa, Jde.sy), BrodĄw, Kopyoaynioo, Busiatyna,

6-30

8-85

6-45
6-50

8-35

1-55

910
9-25
10-35
10*45
10*50

2-45
2-55
3-05
380
3-40
5-48
5-55

Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi), Za
kopanego przez Kraków (od 25/6 do 15|9), N. Sącas, Or
łów . (od 1/7 do 15/9), Jasła, Lubaczowa, Sanoka, Ryma
nowa, Iwonicza, Ohyrowa
Ickan (Bukaresztu)^ Potutor, z.ydaczowa (od 1/5 do 3tb9) Ciortkowa,
Knsiatyn-, Kórotmezó, Nowosieliey, Dorny Watry,Snczawy
Krasowa, (Berlina, Wiocławia, W iednia, Warszawy;, Pragi,
Karlsbadu, Osw ęc.ma, Wielicski, Lobacsowa, Taraobrsegu, Iwonicza Rymanowa, Sanoka, Chyrowa
SamhorL, .Jhyrowa, ńanoka, Rymanowa, Iwonicza, Jasła
Podwołoozysk, (Odessy, Ki owa), Brodów, Kopyczyniee, Zalesz
czyk, Shrły, iw ania pustego, H asiatyna
Lai cznego, (Pesztu), Chyrowa, Kałusza* Borysławia, Koehawiuy

Na dw orzec „Podzam cze”
Tarnopola^ Boruk wielkich, G zymałowa
Podwołoc-zysk, (Odezsy, Kijowa), Brodów
i oJwołoczysk, (Odezsy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa, Busia
tyna, K opyzyniee, Czortkowa
f odwołoczysk, icdessy, Bajowa), Kopyczyniee, Zaleszoiyk, Potutor, Iw aa l i p u s te g o , Skały, Uusiatyoa, Brodów, Grsymał
i o !V.. ivt»ysk, (uaessy, Kijowa), Brodów, Kopyczyniee, ^ia.eszfczyk, Potntor, iwania pustego, Skały, Husiatyna

L ir o w a do
(i d w .ren głów nero)
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy,
Karlsbadu), Roswndowa, Jasła Chabówki Zakopanego
przez Rzeszów, Orłowa, Noweg„ Są-za
cJtan, (Jas., Bukaresstu Constancy), KSra.mezS (od 1/5 do 30A)»
SłoK rung Seretu, Berhomethu, Borodiny.dłuctawy IW .
ny Watr] Kocmama
Krakowa, iWIednin, Wrocławia, Berlina, Pragi Kari.badni
Chyrowa, Pesztu, Sambo’™, Sacoka, Me^o U b 0^
Rymanowa, Iwonicza, Jasła, Stróż, Kielca, Uiłowa wis-’
lioiki, Oświęnima
'

6-40
7-05
9-00
10*05
10*42
10-55

11-00
11-05
1110

Lawuesuego, (Pesztu^ Drohonycsa, Borysła* ia
Jaworowa
Krakowa, Wiednia, Wio da wi a, Berlina, Pragi, Karl»h,du. Lu
baozowa, Sambora Cnyrowa, Rozwadowa, Nadl.ljreais Zakopanego (v. Jfcvkóc od 86,F ao 15/9)
Krakowa, (W iednia, Warssawy, Pragi, Karlsbadu), Sanoka, Ryman-.w* twon.cz*, Tarnonuogu, Stróż, Nowegc ńacze ( * .
/owa (od 1/7 do 15|9),
Lawoc*ne.*f>, Chyrowa, Borysławia, Kałusz*, C h iio ro ^
SamborEi, Chyrowa
Tarnopola, Potutor
Czerniowieo, Dslatyna, Zaleszczyk, Nowosieliey
Bełżca, Sokala, Lunjozo* a. Rawy ruakioj
Podwołoozysk. (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniee, Czort.
kowft, HuaiafcynŁ., dkały, iwanir paatdgo, G^rzym^lowd
Ickan, (Botuszan, Jaw, Bukareaifcn), Ka/uaia, Zvdm*ow^ Oiorfcowa, ZaKsiczyli, Wytu-oy, KdrosmozS, Koomania, Dorny
W atT , Suczawy, Njwostel ey
Krakowa, (Wiedm», Wrocławia, Borilna, Pragi, Karlsbadu), J » .
zła, Chabówki, Zakopanego, Wieliczki, N.Sacza, Lu ■osow'
Oświęcima
TuohT Jo d 15/6 do JO/9 włącznie), Skoiego (od 115 do 30/9 wł >
Stryja, Chyrowa, Bor r iławia, Chodorowa. Kałusza
Rzee.iowa, Lnbaoaowa. Chyrowa
Sambora, Chyrowa
Jaworowa
Kełomyi, Żydaozowa
Krakowa (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy, Pragi,
KMiiuadu), Chyrowa, ilezó-Laboroz, (Pesztu). Ń. Saoza.
Orłowa, Oświęcima
Lawocznego, Pusz u), Chyrowa, Borysławia Kałusza
Rawy ruskiej, Sokala
Podwołoczysk, (Kyowa. Cieszy), Brodów
Przemyśla (od 1/5 de 80/9 wł.), Chyrowa. N. Z>g*raa
Ickan, Czortkowa, Zaleazozyk Delatyui Wyinioy, Nowosieliey,
Berhom ithu, Czodiua, Łer* nu Brodiny Dorny Watry, Suozawy
Krakowa (Wiedais., Wrocławie, Warszawy), C-hyrowa, Rymano
wa, Iwonicia, Tarnobrzega, Orłowo*, Wioliozki, Chabówki,
Zakopanego (od 1/5 do %/8 i od 10/9 do 30/«) Jaała|
Podwołoozysk,
. .
izysk, Brudów Kopyozyoieo, *Iwania pustego -Potntor
Skuły, Hnsiatyns, Zaleszczyk, Grzymałów*
Stryja
Rawy rue ;iej, Lahaczo^a f każ lej aiedsieli)

L dworea „PodzamezePodwołoczysk ^Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniee, Busia
tyna Ci irtkowa
10-52 Tarnopol* Potntor
podwoło«zy»k (Kiiowa, Odessy), Brodów, Kopyuzyniec, Zalesi
esyk, Husiatyna, Skały, Iwaaia pustego, Gizymałowa,
Czortkowa
6-43

2-09

m

Podwołoozysk, (Kijowa, Odessy), Brodów
Fodwołoozyss, Brodów, Kopyczyniee, i want* pustego, Skały,
Potutor, Husiatyna, Zalesrcztk, Grzymałów;.

t waga: Pora aocna oznaczona jest ramkami. — Czas środkowo europajsk je s t póżamjszy o
36 minut od czasu lwowskiego. — Zwykłe bnety do jasly i w^zelse^o inoego ro isa iu oiLeo;
ilustrowane przewoduiki, rozkłady jazdy iip. nabywać można w biurze mt.jszte.n
k. koist p tństwowycb, pasaż H usmana L 9, przez cały dzień.

rn m m m m m m m m m m m

V\ yńawftłi i śitipowieńóialiiy n-Biiklor Pi at on Kost ecki .

Z druKarui i litografii Pillera \ Spółki.

