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przyjmują: W e L w o w ie : Aduinistraeya „Gazety
Narodowej" ul. Kopernika 7 i biuro Sokołowskiej
Pasa! Hadsmana; W e W ied n ia : Haasensteiu A
Vogier (Otto ilast) Walfischgasse 10, .Rudolf Mosse
Seilerstadie 2, 4 Oppelik Gtiinangergasse 12, M.
Dukes Nachf.; Max. ług infeld A Emerich Lessner
I Wollzeile nr. 9, Schallok Jfoiizeile 11, J. Dannenberg H Praterstrasse 38, Adolf ChuHwski VI.
Getieidema'".t nr. 13; E. jorami I. Kotenturinstrasse 9 ; W B n depeszole: Juliusz Leopold VII.
Elisabethriug 6a; W e F ran k fdrole n M.: Maasenstein & Vogler i G. Daube & Comp.; W fa >
r y i n : C. AJ?,na Ciborowskiego następca: Ka
czkowski 14, Cito de Trevise Paris.

Dr. ALEKSANDER VOGEL
. lara r t iU k a y l: ul. Sykstusk ■. 1. 40, I. piętro
otwarto od godz. 10 rano do godi. } w południe.
Biura admlnlatraayl ■ ul. Kopernika 1. 7, par
ter (sklep), otwarte od godr. 9 rano do goda. 7
wiecie reL oez pi»e.-wy
P n M p ła t t na „G azetę N a rod ow ą ' w y n osi
w « Lwow ie :

aa prow in cyi i

ea f ra n ie) :

miesięcinie
8 kor. 8 kor. oO h.
kwartalnie
8 „ 7 „ 50 „ 10 kor. 50 h
półroeinie
1) t 15 , —
„ 81 .. — „
Za zmianę adresu dopłaca się 40 hal.
W r a z „Tygodnikiem mód 1 powieioi" luk
tei z warszawskim tygodnikiem „Ziarno" i 18 to
mami rocznie pruMi:
kwartalnie we Lwowie 8 kor. 40 h.
„
na prowincyi O „ 0< „
ń e Lwowie za odnoszenie do domu dopłaca *lę
40 hal. miesięcznie.

C E N A O G Ł O S Z E Ń : Ogłoszenia zwy*
ezajne na jednoizpaltowy wiersz drobnym drukiem
lub Jego nuejsce 20 hal. Nadesłane za wio— z lub
jego miejsca 60 haL Glosy j>abllc*noiol za
wiersz lub jego miejsoe ] kor. P.ywatna koreapondenoyji 6 hal. od wyrazu.

wychodzi o godzinie 6-tej wieczorem.
rów no pojedynczych gmin, jak i związków.
Gminom wolno posiadać fundusz rezerwowy
w pewnej, ściśle ograniczonej wysokości. Fundusz
ten używany być może tylko na cele wyznanio
we, w razie przeciwnym przysługuje państwu
prawo rozwiązania gminy i żądania wydania
tunduszu rezerwowego.
Ostatnie paragrafy dotyczą nadzoru nad
służbę kościelną; postanawiają one np., że czas
dzwonienia w kościele określony być może przez
księdza w porozumieniu z merem i dopiero
W rażie różnicy zdań sprawę rozstrzyga prefekt.
Paragraf 24 zabrania odbywania zebrań poli
tycznycn w kościołach ; par. 28 ustanawia wy
sokość kar na tych, którzy zmuszają kogoś do
wykonywania jakiejkolwiek praktyki religijnej
lub też w wykonywaniu iej przeszkadzają.
Oto w głównych zarysach treść usiawy,
która zmienia zasadniczo dotychczasowy stosu
nek Kościoła we Francy i do państwa i Francyi
do Stolicy Apostolskiej.

Numer kosztuje 8 h., ua prowincyi 10 hal.
(Numera dawniejsze kosztują po 10 ot.)

Z Macedonii.*)

W obec tego oczywiście organizacya m ace
dońska rewolucyjna nie mogfa zostać bezczynną
i rozpoczęła się zacięta walka chrześcijan z chrze
(Kor. Gag. Nar.).
ścijanami.
walka okrywająca sromem i zlew a
Zapowiadany od dwóch lat przez rząd fran
S o fia 9 lipcp
jąca
krwią
nieszczęsną
ziem.ę macedońską. W ten
cuski rozdział miedzy K ościołem a państwem
(Programy reform. — Ich połoxvioznośe. — A uarstał się faktem dokonanym ; Izba 341 głosami
ehia w Macedonii jafco następstwo. — Napady Gre sposób chytra polityka turecka osłabia chrześci
jan i przedstawia zarazem Macedończyków przed
przeciwko 233, a w ięc nadspodziewaną większo
ków i Serbów. — Interwencja Anglii. — Reformy
ścią 108 głosów, po niedługi-j dyskusyi i nad
na polu finanaowem. — Umniejszenie się wpływów Europą jako niegodnych współczucia i wolności.
spodziewanie słabym oporze stronnictwa kleryAustryi i Rosyi.— Nadzieje o ranizacyi rewolucyjnej) D yplom acja zaś europejska, reprezentowana przez
swoich agentów cywilnych, wysłanych rzeiromo
kaluego, przyjęła odpowiedni projekt rządowy,
Rosya i Austrya obda. żyły Macedonię d w o dla usunięcia bezprawia tureckiego, udaje, że jest
przekazany obecnemu gabinetowi w spujciznie
ma programami reform. Pierwszy opracowany bezsilną i bezradną w obec anarchii.
przez Guiubosa.
po powstaniu we wschodi iej M acedonii w r.
Od roku przeszło rząd angielski pod naci
Ustawa, uchwalona świeżo przez Izbę, zy
1902 nosi szyderczą nazwę, „reform strazmkow- skiem opinii publicznej i prawdopodobnie swoich
ska moc obowiązującą, rozumie się, dopiero po
skich", ponieważ zajmuje się głównie wiejskimi interesów, usiłuje w prow adzić istotne reformy
przyjęciu jej przez senat, który się jednak z przy
strażnikami polnymi, którymi są zwykle narzu w Macedonii. Usiłowania jego dążą do poruczejęciem lem niezawodnie ociągać nie będzie. Man
ceni Turcy i Albańczycy, którzy bez miłosierdzia nia misyi zreformowania Macedonii wszystkim
dat obecnej Izby deputowanych upływa na w io
rabują i gnębią ludność wiejską. R eform y te je  mocarstwom, zgodnie z przepisami traktatu ber
snę 1906 r., gdyby więc senat chciał uzupełnić
dnak bynajmniej nie przyniosły polepszenia w lińskiego. Nacisk rządu angielskiego w tym kie
ustawę tę jakiemikolwiek poprawkami, izba nie
sytuac-yi.
runku i osłabienie Rosyi z powodu wojny na
zdążyłaby ju ż niezawodnie załatwić się z niemi
Drugie powstanie macedońskie w r. 1903 i Dalekim Wschodzie złamały do pewnego stopnia
przed upływem mandatu swego. Senat wie jednak
wzburzenie umysłów w Europie przyniosły dru wyłączne stanowisko obu mocarstw „reform ator
dobrze, żt przyszłe wybory odbyw ać się będą
gi program reform. W e wrześniu 1903 na zje- skich". R eorganizacja żandarmeryi, cLociaż w
pod hasłem: „Z a, albo przeciw rozd zia łow i!", a
Delcasse o polityce francuskiej.
zdzie cesarza austryackiego z carem rosyjskim w bardzo ciasnych ramach, zostaje pod kontrolą
że w większości swojej życzy sobie rozdziału te
Gjnlois zamieszcza interwiew, jaki jego Miirzsteg opracow ano ten program, który też wszystkich mocarstw europejskich. N ajw ażnejszą
go, nie zechce więc niezawodnie sprawy odda
współpracownik
miał z byłym ministrem spraw' stąd nosi nazwę „reform miirzstegskich".
atoli byłaby kontrola finansów. Dlatego też A n
wać pod niepewne rozstrzygnięcie nowej Izby i
zewnętrznych, Deloassem. Delcassś oświadczył się
Charakterystyczną cechą tych ostatnich re glia, popierana przez Franc-yę i W łochy, przez
przyspieszy ją o ile mc żności.
za zbliżeniem francusko-angielskiem. Zbliżenie się form jest ich niejasność. Mianowany przez suł kilka miesięcy nalegała, abv opracow ano projekt
Z 37 paragrafów, z których składa się uto ma wielką wartość dla Francyi, gdyż unicmożli ■ tana Turek sprawuje ja k o naczelny inspektor reform w urządzeniach finansowych, bez których
stawa, 1 i 2 dotyczą zasad ogólnych, 3 do 9
rządy w Macedonii, z przydanymi sobie austrya- nie ma mowy o jakichkolwiek reformach w rzą
wia Niemcom wypowiedzenie wojny Francyi.
mówi o podziale majątków kościelnych i o pen
Cóż znaczyłby — powiedział Delcassś — ckim i rosyjskim agentem cyw iln ym ; agenci ci dzie. W reszcie więc ajenci cywilni rosyjski i ausyacb dla księży, 10 do 15 o budynkach kościel
flota niemiecka w. razie wojny, gdyby Anglia nie mają stanowczego prawa kontrolowania jego stryaoki opracowali jeden projekt urządzeń finan
nych, 16 do 22 o projektowanej organizacyi gmin
była z nami. Cóż miałyby Niemcy ze swych por czynności. Zandarm erya, i la której zastrzeżono sowych i przedstawili go rządowi tureckiemu
wyznaniowych, a 28 do 37 o dozorze poli
tów, gdyby nastąpiło najzupełniejsze ich zniszcze osobne zarządzenia i która miała być pod nad W edług tego projektu finanse Macedonii miały
cyjnym.
niu. Takie znaczenie ma dobrze przygotowana i zorem europejskich oficerow, pozostała nadal tu pozostawać pod kontrolą austryacko-rosyjską.
W yrażona w par. 2 zasada, na której opie
obmyślana wizyta floty angielskiej w Brest recką, gdyż ci ofieerowir europejscy nie mieli Rząd angielski stanowczo sprzeciwił się temu,
ra się cała ustawa, brzmi, jak następuje: „R zecz
a rewizyta
floty francuskiej w Plincout żadnej władzy w ykonaw czej Nie polepszyły więc oświadczając, że urządzenia finansowe powinny
pospolita nie zna, nie wspomaga i nie opłaca
wzmocniłaby jeszcze zbliżenie między Francyą a te reformy sytuacyi w Macedonii, a dziwić mu
być pod wspólnym nadzorem wszystkich państw
żadnego wyznania; w obec tego skreślona zo
Anglią. Porozumienie francusko angielskie i połą siał opór Austryi i Rosyi ;o do propozycyi an europejskich, które pi dpisały traktat berliński.
staje rubryka wyznań w budżecie państwa, de
czenie ich flot uważają za tak straszną broń w o gielskiej zamianowania je leralnego gubernatora I w tym kierunku miała Anglia poparcie ze
partamentów i kommun oraz wszelkie inne w y
jenną, że ani Niemcy, ani żadne inne m ocarstwo chrześcijanina, odpowiedzi ilnego przed wszyst- strony Francyi i W łoch . Po długich pertrakta
datki, dotyczące wyznań". Dotąd rząd francuski
kiemi mocarstwami
zgodr ie z duchem traktatu c ja c h , które trwały miesiącami, nareszcie Rosya
nie mogłoby zaryzykow ać swej zagłady na mo
wypłacał corocznie na pensye dla księży katorzu. Porozumienie angielsko-francuskie stworzyło berlińskiego.
i Austrya zgodziły się na zapatrywania angiel
Uckich i na ułrzymanie budynków kościelnych
lepszy stosunek między R osyą a Anglią.
Po ogłoszei .u tych riform organizacya re skie i uchwalono ustanowić kontrolę międzyna
nieco więcej, jak 40 milionów franków, na po
Następnie przedstawił Delcassś szczegóły z wolucyjna w Macedonii snalazła się w bardzo rodową. Jaki będzie los tego n ow ego urządzen.a
trzeby wyznania protestanckiego półtora miliona,
ostatniej rady gabinetowej. G dy wyjaśniał swe trudnem położeniu. W idzi ła ona jasno, że pro finansowego, nie można przewidzieć, ponieważ
a żydow skiego 150.000 fr. Odtąd wyznani« jest plany porozumienia francusko-angielskiego, w ów 
kwestyą prywatną, każda gmina wyznaniowa o- czas inni ministrowie za w o ła li: Ależ Niemcy m o ponowane reformy przedłuż \ okrutne rządy Tur sułtan nie dał jeszcze swego placet; w każdym
płacać będzie musiała sama duchowne pot rzeby gą nas zaatakować. Delcasse odpow ied ział: Niech ków w M acedonii; ale wi działa też, że gdyby razie uczyniono znaczny krok naprzód, gdyż
rozpoczęto na nowo walk i wywołano powsta zmniejsza się wyłączny wpływ państw „reform a
sw oje i duchowni utracą charakter urzędników
więc zaatakują, jesteśmy w m ożności im o d p o  nie, sprawa macedońska m tgłaby utracić sympa- torskich", mających na oku w pierwszej l.nii
państwowych.
wiedzieć.
tyę świata chrześcijańskieg o który widziałby w własne, egoistyczne cele i interesy.
Paragraf 9 określa w ysokość pensyj d o 
W końcu rzeki Delcassś, iż zdaniem jego, M acedończykach p^zc r ” ić w wszelkiej próby
Po ostatecznem uporządkowaniu finansuw,
żywotnich tych duchownych, którzy z chwilą zgodzenie się ze strony Francyi na konferencję
zaprowadzenia ładu w kraju. T o też przyjaciele można si ę spodziewać, że się przystąpi do upo
w ejścia w życie ustawy niniejszej będą mieli w sprawie marokkańskiej jest wielkim błędem.
Macedończyków radzili im zaniechać na razie rządkowania i innych gałęzi władzy. Taką mając
poza sobą 30 i 20 lat służby, pierwsi otrzymają
wszelkiej akcyi, aby tymczasem wyszła na jaw nadzieję, organizacya rew olucyjna zachowuje się
trzv czwarte dotychczasowego wynagrodzenia,
cała nieudolność reform projektowanych. M ace na razie biernie, pomimo że poiożenie M acedoń
Stosunki na Haiti.
drudzy połowę, w każdym jednak razie nie w ię
dończycy istotnie złożyli broń, zostawiając Austryi czyków jest wprost nie do zniesienia, lecz przy
cej, jak 1.500 fr. rocznie. W szyscy inni ducho
W edle telegramu, nadeszłego z Kingston na i Rosyi zupełną sw obodę w zaprowadzaniu re gotowuje się, abv raz jeszcze podnieść sztandar
wni otrzymają w pierwszym roku po wejściu Jamaice, panują na Haiti ńieprawdopodohne stoform.
powstania i wolności, skoro wstrętnemu bezpra
w życie ustawy tej całą pensję dotychczasową, sumri. Prezydent komitetu dla kontroli funduszów
wiu tureckiemu nie położy się końca w myśl
Rezultat jest dziś przed oczym a całego
w drugim dwie trzecie, w trzecim połowę, w państwowych wykrył, że z ostatniej, zaciągniętej świata.
uchwał traktatu berlińskiego.
...noff.
czwartym jedną trzecią, poczem ustają wszelkie przed rokiem pożyczki 12 milionów dolarów,
W Macedonii panuje zupełna anarchia. Tur
zobowiązania państwa względem nich.
skradziono 5 milionów. Prezydent doniósł na cy trzymają się z wielką energią swojej polityki,
Budynki kościelne wszelkiego rodzaju, które tychmiast ministrom o swojem odkryciu i zażą • dążącej do zagłady głównie elementu bułgarskie
dotąd należały do państwa, pozostają i po doko dał wytoczenia śledztwa Ministrowie jednak za go, który słusznie uważany bywa za jądro rucńu
naniu rozdziału jego własnością. Paragraf 11 p o  miast nakazać poszukiwanie za złodziejami, za  rewolucyjnego. D la zgniecenia tego narodu umie
stanawia jednak, że budynki, „służące do publi żądali od prezydenta, aby wygotował inne spra ją się oni po mistrzowsku posługiwać Grekami i
Ruch rewolucyjny.
cznego wykonywania praktyk religijnych" pań wozdanie. Prezydent nie zgodził się na to, a b o  Serhami. Rządy w Atenach i Belgradzie, obaw ia
Kuch
rewolucyjny
poczyna przenikać Ros>ę
stwo oddaje bezpłatnie do dyspozycyi gminom ją c się zemsty, schronił się pod opiekę amery jąc się rozwiązania kwestyi macedońskiej w du
wyznaniowym. Przywilej ten cofnięty być może kańskiego posła w Port au Prince. Mówią, że cbu autonomii, coby zniw ecz,ło ich rządzę tery- z jednego jej krańca po drugi Z K a u k a z u
osobnym dekretem w razie rozwiązania się gminy owymi 5 milionami podzielili się urzędnicy rze- toryalnego rozszerzenia
lę kosztem Macedonii, przychodzą coraz groźniejsze wieści. W Ty flisie
wyznaniowej, lub gdy budynek przez poł roau czypospolitej Haiti. Jedno z pism tamtejszych o- zaczęły wysyłać przez granicę oddziały w celu panuje już zupełna anarchia Władze w obec re
wolucyi są bezsilne. W czornj m uli<-y nieznajomy
nie był używany, lub wreszcie gdy gmina wyzna śmiehło się nazwać to rabunkiem i nazaiutrz je  wywołania jeszcze większego zamię^zania w sy
niowa nie chce dokonać niezbędnej restauracyi go redaktora zamknięto do więzienia. R zeczpo tuacyi i skompromitowania akcyi Macedończyków. mężczyzua zastrzelił z rewolweru oficera p olicji
spolita Haiti jest rzeczywiśc.e zbankrutowaną ; Turcy przepuszczają te oddziały bez przeszkód Na innem miejscu jakiś młody człowiek, prawdo
budynku. Restauracye takie dokonywane są ko
sztem gminy, na m ocy jednak pozwolenia mini w kraju nędza i niezadowolenie i każdego dnia przez granicę, protegują je, ba nawet zachęcają podobnie student, rzucił bombę na grupę policyantow. Kilku p o liy a n tó w , oraz kilka przecho
spodziewać się można wybuchu rewolucyi.
stra sztuk pięknych.
do napadów na Bułgarów. Czety greckie i serb
dzących w pobliżu kobiet i dzieci padło na zie
Z chwilą, gdy państwo odmawia wszelkiej
skie wkraczają do wsi i mordują bez litości księ
mię. Skonstatowano następnie śmierć 15 osob.
pomocy K o ś c olowi, ^ gminy wyznaniowe będą
ży, nauczycieli, wogóle inteligencję.
U jednego z robotni ków znaleziono 52 bomu.
jedyną jego oporą. Ustawa dopuszcza związek
Aresztowano młodą dziewczynę, która miała przy
kilku gmin, co ułatwi istnienie uboższym, zastrze
sobie bombę. U robotników arsenału znaleziono
*) Yidc koresp. w nr. 120, 136 i 156.
ga jednak państwo prawo kontrol. finansów za

Kościół a państwo.

1 Rosyi.
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Trzecia miłość pani Brzoskwini.
Opowiadanie z czasów wyprawy chińskiej.
(Ciąjc dalszy.)

XIX.
Poniedziałek 21 stycznia.
Pani Brzoskwinia już dawno wyraziła życze
nie odwiedzenia mnie na pokładzie „Redoutable",
tak, jak niegdyś, przed 15 laty, przyszła do mnie
n a „Triom phante" w ów czas, gdy — achl
uczucia jej dla mnie dopiero rozkwitać poczynały
Grzecznie zgodziłem się na to, lecz, że nie
chciałem dawać tematu do niepotrzebnych plotek,
poprosiłem panią Pow ój, moją teściowę, aby
. echciała towarzyszyć pani Brzoskwini i aby
te odwiedziny nie miały w sobie nic tajemniczego,
zaprosiłem jeszcze dwie m oje szwagierki i cztery
m łode gejsze, które prosiłem o wzięcie z sobą

damę sa

Petersburg 8 lipca.
(M atylda

Krzeeińska).

Przedstawienia baletowe, któreby wypełnia
ły cały wu czór w teatrze, należą do niezwykłych
rzadkości na scenach nawet największych miast.
Przeważnie stanowi balet wkładkę w operze czy
operetce, lub też dodatek do krótkiego przed
stawienia.
Wybitną natomiast rolę odgrywa sztuka
choreograficzna w Rosyi a przede w jzystkiem w
Petersburgu
Dwa razy bowiem w tygodniu
przedstawienia w carskim teatrze poś .nięcone są
wyłącznie popisom baletu. Jak zaś te przedsta
wienia są ulubione, dowodzi okoliczność, iż amfi
teatr jest za każdym razem do ostatniego miej
sca zapełniony, niekiedy kasa teatralna jest for
malnie oblężona przez żądnych tego widowiska,
a gdy zapowiedziany jest występ bohaterki ba
letu, Matyldy K rzesA skiej, w ów czas ceny miejsc
bywają podnoszone do bajecznej wysokości, a
mimo to me brak amatorów, którzy całą noc cze
kają pod kasą teatralną, byle tylko zapewnić so
bie bilet wstępu. WTystępy zaś Krzesińskiej nale
żą dziś do rzadsośd, gdyż, zdobywszy bardzo
znaczny majątek, ustąpiła ona ze sceny, żyje so
bie wygoanie na wsi i tylko na szczególne za
proszenie, gdy chodzi o cel dobroczynny, godzi
się „ ballerina assoluta pnmi<tsimau na występ w
w Petersburgu lub w Moskwie.
Krzesińska jest uczenicą cesarskiej szkoły
baletu; szkoła ta, zostająca pod kierunkiem wy
bitnych „p rofesorów ", dąży do utrzymania świet
nej tradycyi rosyjskiej oztuki choreograficznej.
Uczniowie i uczenice tej szkoły z dniem p rzyję
cia przechodzą na etat państwowy. Z j>omiędzy
rozmaitych przywilejów najwsżniejszym jest ten,
że po 30 'atach „nauki i pracy“ otrzymują
uczniowie pełuą emeryturę. T o też napływ adep
tów tej sztuki jest ogromny.
Z tej też szkoły wyszła — jak wspomniano
— Matylda Krzesińska. A jest oua dzieckiem
rodziny, uprawisjącej taniec zaw odow o. Ojciec,
matka i brat należeli lub należą do balem, jako
wybitni jego członkowie. Gwałtowny skok — w y
rażenie to można brać w dosłownem lub przenuśnem, „sym bolicznero" znaczeniu — ze stano
wiska uczenicy szkoły baletowej na priraaballerinę
przyszedł jej bez wszelkich trudności i od tej
chwili tj. od lat kilkunastu dzierży ona niepo
dzielnie berło królowej sztuki choreograficznej.
Popisami swoimi stworzyła ona nową szkołę a
n.emałym zaszczytem dla początkującej baletnicy
jest opinia, iż jej taniec ma „charakter szkoły
Krzesińskiej".
Ostatni wieczór niedzielny obecnego sezonu
przyniisł znowu w programie wystęn bohaterki
baletu Krzesińskiej, w utworze Lu f i l i . mai gardee, z muzyką Hertla. To, co Krzesińska w swej
roli pod względem gracyi. elegancji i siły od
dała, było przepiękne, wprost poryw ające. T o też
oklaski i Dra" a przy otwartej scenie nie miały
końca. Obsypywano ją kwiatami, wywoływano
po każdym akcie niezliczone razy i zmuszano
formalnie do nadprogram owych dodatkow. Na
wet po przedstawieniu trwały w daiszytn ciągu
owacye. Długo czek ;ć musiała służba, zanim się
widownia opróżniła. A Krzesińska, wdzięczna za

którzy w czoraj na jednym krążowcu do N aga nie rozmaite religijne emblemeta, wiszące na roz świętośi i świątyni — biedni, smętni więźniowie.
saki przybyli, a Japończycy ściskali ich zwartym maitych wysokościach wśród gałęzi drzew, tę
\\łaścirielka tej skromnej i mało odwiedza
pierścieniem i miotali obelgi, grozili im wycią- drogę ocieniających. VviLzą tam białe lisy, natu nej herbaciarni jest pani Paproć. Chociaż liczy
przybrali stół, a o oznaczonym czasie stali na gniętemi pięściami. Rozpoznałem w tym tłumie ralnie lisy fantazyjne, które japońska wyobraźnia ona przynajmniej dz.esięć wiosen mniej, niżeli
pokładzie, wypatrując przez lunety, czy jaka handlarzy chińską porcelaną, u których nieraz przekształciła na chude potwory z uszami nieto- pani Brzoskwinia, wygląda już jak przekwitła; nie
kupowałem, handlarzy, którzy zawsze z uśm ie perzów. Są tam dalej kolumnady z czerw ono ma zrezygnowała jednak jeszcze i codzień spostrze
łódź nie wiezie egzotycznych gości.
chem
na ustach nizko się kłamali i byli zawsze lowanych słupów drewnianych, pokrytych czar gam więcej wdzięków u niej.
P o upływie godziny daremnego w yczekiw a
pokorni
aż do przesady. Jakżeż inaczej wyglą nymi napisam i; czasami słupy te stoją daleko od
nia posłałem na brzeg po w iadom ość.
Skoro mnie tylko spostrzeże na drodze,
dali
teraz,
rcumamiętnieni złością. Oczy ich były siebie, czasami znów tak blizko siebie, że tworzą kłania się zaraz i przybiera wyraz zachwytu na
Urzędnik policyjny, pomirno udzielonego w ie
czór przedtem zezwolenia, sprzeciwił się udaniu straszne, twarze dziko wykrzywione 1 Byli dla jakby czerw oną ścianę, na ktorei spoczyw a zie twarzy, jakby m ów iła : czy mam wierzyć oczom
pań na okręt, podęjrzywając. że jest to oddział mnie w tej chwili zupełnie nowemi istotami, po lone sklepienie, utworzone przez gęste li towie. moim ? jakąż łaskę niebo mi zsy ła ! Uważam za
pensjonarek, przeznaczony do Szaniaj lub Singa- dobni do strasznych, starych śmiercią grożących Znajduje się także kilka dom ków przy tej d ro moj obowiązek równie grzecznie ją witae, potem
masek wojennych, jakie miałem sposobność u sa dze, małe budy kramarskie z kadzidłami dla zasiadam na werandzie, białemi matami w yście
pore. Głupiec!
świętych, enkierkami dla dzieci, które tu przy lonej i ocienionej zim ow eiri rużami
Pani Pow ój, która umiała zawsze panować murajów widzieć.
chodzą
się baw ić i małymi lisami z gipsu, nie
Jeden
z
chorążych
kopnął
psa
któregoś
z
nad sytuacyą. przyjęła tę obelgę z głową dumnie
Pani Paproć z ponownymi ukłonami przed
większymi
jak palec. Ziemia pokryta jest mchem stawia m ' zaraz kotkę domową, paunę f-ato, d o
kupców
i
za
to
wszyscy
solidarnie
chcieli
się
w górę wzniesioną i zadowoliła się tem, że w
lub opadłem liściem.
milczeniu odnrowadzifa moje
szwagierki
do zemścić...
piero sześć miesięcy liczącą. Potem dostaję her
U końca tej drogi znajduje się świątynia batę, w miarę słodką i cukierki, które nardzo
Z
trudnością
tylko
udało
się
naszemu
wsta
domu.
Pani Brzoskwinia jednak na myśl, że ktoś wiennictwu ułagodzić rozwydrzonych kupców, na tle ciemnej zieleni starych drzew. Mała św ią mi smakują.
mógł ją wziąć za wałęsającą się heterę, która inaczej byliby obu chorążych powlekli do n aj tynia drewniana, ale jakże dziw n a! Zupełnie otwar
Oprócz pielgrzymów, którzy tu czasami po
zapomina o ołtarzach swoich przodków i uśmiech
swój sprzedaje cudzoziem com , zemdlała...

bliższej stanicy policyjnej, podobnie, jak to w
zeszłym tygodniu uczynili z pewnym niemieckim

XX.

oficerem.
Ten zuchwały mały naród ze wszysik'emi
swojem i tajeńmicami kryje pod swoją uprzejmie
uśmiechniętą maską dziką nienawić do białej

Środa 23 stycznia
Przechadzałem się dziś z jednym moim k o 
legą

z

„Redoutelle" po

Motokagomachi,

wiel-

kiei ulicy handlowej. Podziwialiśmy zarówno
małe arcydzieła po wystawach, jak i uśmiechy
wdzięcznych małych Japonek z chytremi oczami.
Naraz, kilkanaście kroków przed nami skłębił się

Wschodzie m łodych, z temperamentem Japonek,
których zadaniem jest osładzać marynarzom tru tłum ludzi. Słychać było dzikie, wyjące głosy,
dy ich ciężkiego zawodu ; obecny mikado radby szkaradne obelgi. W środku tego wzburzonego
tej praktyce koniec p ołożyć, p oniew aż ubliża ona tłumu stało dw óch oficerów francuskich i prze
dobrej siawie narodu i dlatego policya w N aga ciwno nim gniew tłumu był skierowany. Pobie
saki dobrze pilnuje, aby żadna młoda
ma m e wsiadała na okręt.

Korespondencye.

Moi koledzy ucieszyli się bardzo, gdy im
zapowiedziałem, że przedstawię ich pani B rzos
kwini. Nakupili słodyczy i kwiatów, którymi

gitar.
O tych odwidzinach zawiadom ić jeszcze
musiałem japońską pohcyę, a to z następującego
Dowodu. Od wielu lat ma Jaoonia monopol eks
portowania do miast portowych na Dalekim

51 bom b Policya dokonała mnóstwo rewizyj d o
m owych i znalazła jeszcze 112 bomb.
Rewoiucyoniści wcale się nie kryją ze swy
mi ostatnimi celami. W przejeździe do Anglii
zatrzymał się w Brukseli członek centralnego ko
ni.tetu rewolucyjnego z Moskwy, Sewenuk. Twier
dził on, że w Moskwie wszystko przygotowane
do detron.zaoyi dynastyi i wprowadzenia prow i
zorycznego rządu W a.erpniu komitet rewolu
cyjny spodziewa się urzeczywistnić te pluny.

gliśmy na miejsce.
Zobaczyliśm y

dw óch

m łodych chorążych,

rasy.

Piątek 25 sierpnia.
codziennie

W samym środku zwiesza się z sufitu

jak

lampa coś w rodzaju dzwonu, również drewnia
nego, w który w ieizący uderzają, gdy tu przy
chodzą, aby za wiadomić bożka, iż ktoś chce

X XI.
Od kilku dni pielgrzym uję
świątyni lisa.

ta jak stodoła i bardzo pojedyncza, ja k wszystkie
świątynie tego bożka. Nie ma w niej ani jednego
boboszczyka o kształtach ludzkich. Pom im o sta
rego wieku, świątynia jest bardzo dobrze utrzy
maną, słupy i posadzka są czysto wymvte.

do

z nim rozm awiać.
Tuż naprzeciw św.ątyni stoi milutka, bardzo

cienista droga,

przechodząca w jednem miejcu obok ładnego
wodospadu. Przed piętnastu laty przeszedłem

stara herbaciarnia, prawie ukryta pomiędzy drze
wami. Przechodzi się do n.ej pizez mały, mchem
porosły, sklepiony mostek granitowy, przerzucony

wszerz i wzdłuż całe

przez strumyk; w dużej klatce stoją dwa żórawie,

W iedzie do niej prześliczna

Nagasaki

odkryłem i teraz byłbym jej nie

a

tej

drogi nie

odkrył,

gdyby

nadzwyczajnej

w ielkości;

należą

one

także do

modlitwach w świątyni zacnodzą, |estem prawie
zawsze jedynym klientem tej damy i wywiązuje
się między nami przyjacielski stosunes.
W ogolę dookoła tu rzadko tylko spotkać
można cz ło w iek a ; najczęściej jeszcze widuje się
półnagich, silnych nosiw odów , niosących dwa
wiadra u długiego drąga na plecach, a przycho
dzących po wodę do źródeł górskich.
Nie słychać żadnych grosów, tylko szmer
wody, sączącej się po granitach popod mchami i
czasami świergot ptaka, żalącego się, że bezbarwne
słońce styczniowe tak mało grzeje. Spokój jest
tu zupełny, a jakiś dziwny i zupełnie odrębny.
Pomimo obecności wesołej gospodyni wchłaniam
w siebie ten spokój i poję się nim...
(C. d, n.)

z
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uznanie, urocza, powabna,
chodziła przed kur
tynę i rozkosznym ruchem rąk dziękowała za
oklaski.
R.
P a r y ż 10 lipca.
(Złota doba karykatury i satyry. — Pocztówki na
czasie. — Wilhelm „Straszny". — W e dwa ognie.
— Stryjaszek Roosevelt. — Popularne piosnki. —
Francuzi przeciw przymierzu z Rosyą.)
Karykatura, w której Francuz tak bardzo
się lubuje, ma teraz wielkie pole do popisu i cie
szy się na bruku paryskim niebywałem pow o
dzeniem. Nie potrzebuje się ona uciekać do te
matów sztucznych, naciąganych ; wypadki bieżące
dostarczają karykutnrze dzisiejszej aż nadto o b 
fitego materyału. Zaledwie zniknął z bulwarów
po setki razy fotografowany, a nawet interviewowany ulubiony pincz króla Edwarda, oraz „papa"
Louber, który z wielkim orszakiem w iózł do pa
łacu Elizejskiego wózek dziecięcy hiszpańskiego
króla bebe, a już Paryżanie wzięli na kieł „ W il
helma Strasznego®, którego karytura ujęta w ra
my egzotycznego stylu marokańskiego.
Satyryczne widokówki
i pisma humory
styczne święcą tryumfy. Na narożnikach ulic
sprzedają podobizny W ilhelma z cL »rakterystycznym wąsem, w teatralnym kostyumie Lohengrina i sułtana marokańskiego, który przed człon 
kami konferencyi mocarstw wykony w a w sposób
arcykom iczny dance de ventre. Albo taki obrazek:
Maryanna z główką Loubeta w czapce frygijskiej,
używając promenady w porze wieczornej, dostaje
się w niebezpiecznej rue du M aroc w ręce dwóch
awanturników, z których każdy stara się ją prze
ciągnąć na swą stron ę; pod obrazkiem napis :
„Situaiion critiąue". „Pozostaniesz m o ją !“ w oła
E d w a rd : -P ójdź ze mną, bo inaczej nie ujdziesz
c a ło !" — krzyczy „Lohengrin". Dziewczyna mru
czy : nAh!... la b a r ie ! “ Następnie wyw ija się
zgrabnie z rąk obu napastników. W głębi obrazka
w idać żółto-czerw one, graniczne słupy hiszpań
skie, z poza których Dćroulede-banita woła, po
w iew ając trójbarwną ch orągiew k ą . Yive la Fran

ce! Quand memel

od tych dwu, oznaczono klasą II. Po cóż więc ma pism niemieckich, okazuje się bajką, zmyśloną przez
kto płacić dwa razy tyle za klasę I, skoro płacąc o tegoż Protopopowa, który jest znanym policyi ber
połowę mniej za klasę II, zupełnie takięm samem lińskiej hochstaplerem. Ów Protopopow był raz ka
coupś również jedzie. Gdyby przedsiębiorcą była pry rany gześciomiesięcznem więzieniem, a raz dwuletwatna osoba, powiedzianoby o niej, że najzwyklejszy niem za liczne oszustwa i cygaństwa. Ofiarą spryt
osznst i może prokuratorya wkroczyłaby w sprawę, nego hochstaplera padł pierwszy Pester Lloyd, po
ale że to skarb kolejowy, wiec wszystko w porządku dając jego zmyślone rewelacje, jako autentyczne, a
Przypomina to, jakgdyby kupiec jedno i to samo za tym dziennikiem Beri. Local-Anzeiger, oraz in
wino sprzedawał jako zwykły cieńkosz i jako naj ne pisma zagraniczne i polskie.
lepsze reńskie! Może krakowska dyrekeya kolei pań
§ Praskie sądownictwo. W Altonie w Pru
stwowych zechciałaby mieć inną moralność, niż ma
sach tamtejszy sąd wojenny wydał wyrok, który srułomiasteczkowy kramarz!
gością przewyższa wszystko, co dotychczas wydało
Wodociągi na Krupówkach już ułożone. Ukła
prnskie sądownictwo wojsko ve. Na ławie oskarżonych
dają je teraz na Chramcówkach i na nlicy Nowo
zasiadło tam dwóch landwerzjotów pruskicL, Strauer
tarskiej.
i Krogmaun. Dopuścili się oni podczas ówiczeń, na
Pogoda przeważnie bardzo piękna.
które ich powołano, małego wykroczenia i za to po
Wystawa przemysłowa w Zakopamem. ćwiczeniach odsiedzieć mieli kilkotygoduiowy areszt.
Z powodu, że roboty wodociągowe na drodze do wy W tym celu już po rozpuszczeniu reszty landwerzystawy nie zostały ukończone, komitet uchwalił odro stów zatrzymano ich w koszarach, skąd mieli być
czyć otwarcie wystawy do 20 lipca.
odstawieni do aresztów wojskowych w Harburgu.
Z Ottynli piszą nam: W ostatnich dniach u- Oni tymczasem, uważając się już znów za cywilnych,
biegłegu miesiąca byliśmy świadkami i uczestnikami zamiast na oznaczoną godzinę stanąć do apelu, poszli
pięknej i podniosłej w swoim rodzaju nroczystości. do kantyny i tam urządzili sobie sutą libację. Wy
Bo oto dnia 25 z. m. zawitał do nas dostojny bardzo słany po nich sierżant dopiero po dłuższej namowie
i bardzo ukochany gość w osobie ks. arcybiskupa zdołał icb naKłonió do nsłuchania rozkazu, gdy atoli
Webera, który Ottymą kończył swą wizytacyę kano prowadzono ich do Harburga, obaj kilkakrotnie sta
niczną w powiecie tłnmackim. Z radością mogliśmy wiali opór patrolowi a nawet usiłowali uciec, przyskonstatować, jak bardzo pomimo wszyetkiego kato- czem na dworcu kolejowym wybili kilka szyb i in
lickiem jest nasze miasteczko, jak przywiązane i nych dopuszczali się wybryków. Stawieni za to przed
pełue czci i hołdu dla swoich arcypasterzy. Już w sąd wojenny, tłómaczyli swoje postępowanie prze
połndnie pomimo zapowiedzianego dopiero na 5 przy dewszystkiem nietrzeźwym swoim stanem, a nastę
jazdu ks. arcybiskupa i pomimo tropikalnego upału p i e tem, że po ukończeniu ćwiczeń już się uważali
gromadzcy się tłumy wiejskiej ludności i mieszczań za cywilnych. Prokurator wojskowy innego był zda
stwa na rynku, gdzie dzięki inicjatywie komisarza nia. Uznał on wykroczenia obu landwerzystów za
rządowego p. Zygmunta Grossa urządzono bardzo bunt przeciwko władzy wojskowej i „dla odstrasza
gustowną bramę tryumfalną, przystrojoną zielenią i jącego przykłada* zażądał dla jednego z nich 13,
flagami, oraz emblematami arcybiskupiemi. Od bramy dla drngiego 11 lat ciężkiego więzienia. Trybnnał
w poprzek rynku świeżemi choinkami z lasu wyty przychylił się do jego zdania, lecz „obniżył" kary
czono nlicę do plebanii. U stóp bramy zebrali się na 7 względnie 6 lat więzienia. Obecne w sali są
reprezentanci władz, zboru izraelickiego, Towarzystwo dowej rodziny oskarżonych wybuchły głośnym pła
„Sokół" z p. Deyczakowskim na czele i straż ochot czem, gdy usłyszały ten wyrok. Skazany Strauer
nicza, która przyjęła i spełniała dzielnie obowiązek zaś, gdy go prowadzono do więzienia, usiłował ode
straży obywatelskiej, młodzież szkolna z gronem na brać sobie życie, zeskaknjąc ze schodów piętrowych
uczy cielskiem i spory zasób inteligencyi. Cały duży w dół klatki schodowej; upadł jednakże na siatkę
rynek zajął tłum wielotysięczny. Wreszcie około 6 drucianą i tylko ciężko pokaleczył sobie głowę. Dra
wieczorem przybył oczekiwany ks. arcybiskup, po koński ten wyrok wywołał nawet w prasie niemie
przedzany prześlicznie prezentującą się konną ban ckiej wielkie oburzenie. Nadmienić jeszcze wypada,
dę ryą wieśniaków polskich z Tarnawicy polnej. Przy że obaj skazani są w cywilnych swoich stosuukach
witany pięknem przemówieniem komisarza rządowego lndżmi bardzo porządnymi i spokojnymi.
Grossa i tradycyjnym Chlebem i solą, odwiedził ks.
§ O zamachu na hr. Szawałowa w Mosswie
arcybiskup ruską cerkiew i odprawił tam krótkie na przychodzą następujące szczegóły. Właśnie hr. Sznbożeństwo, poczem udał się do kościoła a właściwie do wałow załatwił był 70 próśb, kiedy przystąpił do
prowizorycznie urządzonej kaplicy, gdzie po bardzo niego ubrany w strój chłopski mężczyzna nizkiego
podniosłem kazaniu wraz z gronem specjalnie w tym wzrostu, liczący od 35 do 38 lat. Gzłowiek ów
mi przy każdej sposobności stosownej, czy nie
celu przybyłych księży spowiadał pobożny lud ma przystąpił do niego szybko i wyciągnąwszy rewolwer,
stosownej, że umrę w szpitalu, a moj majątek,
zurski do późnej nocy. Dnia następnego odbyło się zanim ktokolwiek mógł temu przeszkodzić, dał 5
zagrabi gospodyni.
uroczyste przy licznym współndziale parafian po strzałów. Z fz o ch kul trafiła jedna w ramię, drnga
Gdybym chociaż miał gospodynię! Tyniczaświęcenie kamienia węgielnego pod kościół od mie w podbrzusze, a jedna w okohcę seretk Hr. Sznsem jedynym towarzyszym mej doli i niedoli jest
Lum o, dnia 13 lipca 1905.
siąca zaledwie rozpoczęty. Podniosłego aktu poświę wałow z okrzykiem upadł na ziemię. Czwarty strzał
trzymiesięczny wyżeł, na szczęście, czystej krwi
K u le n d m n y K .
cenia dokonał ks. arcybiskup po odpowiedniem do zranił jednego z urzędników, piąty zaś utkwił w
angielskiej, R ock, który dc* tego stopnia wziął
W piątek 14 lipca Bonawentury Ap. — Gr. kat. tej okoliczności przemówieniu, w którem znalazły sie
mnie ju ż pod kuratelę, że spędza mnie z fotelu,
drzwiach. Natychmiast wezW&no lekarza, jednakże
także zasłużone słowa uznania dla obecnego przy hr. Szuwałow, nie odzyskawszy przytomności, w cią
głównej ozdoby wspaniałych mych apartamentów, Kośmy i Damiana. — Kai. słow. Dobrogosta.
W schód słońca 4'20, zachód 7 48.
tym akcie starosty tłumackiego Swobody, dla którego gu godziny ducha wyzionął. Sprawca zamachu wodając mi wym owną gestykulacyą i mimiką do
W sobotą 15 lipca Rozesłanie Ap. — Gt . kat.
dzieło budowy tego kościoła pięknym będzie pomni góle nie usiłował uciec, jeduakże na stawiane mu
poznania, że zająłem bezprawnie legalne jego Poł. ryzy Boh. — Kai. slow. Radl sława.
kiem jego inieyatywy i troski około wszystkiego, co pytania nie dawał żadnej odpowiedzi i udawał obłą
Wschód słońca 4 21, zachód 7'47.
legowisko.
W niedzielą 16 lipca A . 5 po S. MMP. Szk. — szlachetne i wzniosłe. Wśród ciszy, odpowiadającej
A jednak, zdaw ać by się mogło, że miałem
kanego. Posiadał przy sobie fałszywy paszport, który
wszelkie dane, materyalne i moralne, na w ła ś ci Gr. kat. N. 4 po Sosz. HI. 3.—Kai. slow. Dzierżysław. uroczystemu nastrojowi chwili, wśród tętna jedynie nigdzie w policyi nie był notowany.
W schód słońca 4-29, zachód 7*46.
głośniej i goręcej bijących serc swoich parafian od
ciela własnego ogniska dom ow ego, dobrego męża
§ G a pon napisał językiem ludowym brosznrę o
i wzorow ego ojca rodziny. Najpierw materyalnie!
czytał ks. Ludwik Schweigcr pamiątkowy akt po obecnem położeniu w Rosyi i zamierza rozrzucić ją
— Poseł Rappoport przeciw Kestrankowi. święcenia, który złożono obok kamienia w metalowej
Nie ulega kwestyi, że pieniądz, czyli wyra
w krociach tysięcy egzemplarzy po całym caracie.
żając się ściślej, brak pieniędzy, dość ważną o d  Do Poln. Corresp. nadeszło pismo posła Rappoporta, skrzynce na wszech czasów pamiątkę! Szybkie po
§ Wojny w X I X wieku, z okazyi obecnej
grywa rotę w stosunkach między ludźmi. Mówili w którem tenże odpiera zarzuty, jakie we Fremden- stępy, jakie czyni od niedawna rozpoczęta budowa
wojn1
' rosyjsku japtuiiikiej warto przytoczyć kilka dat
mi jednak starzy ludzie, że więcej, niż od ma blacie 21 maja br. pcdui<V przeciw jednemu z po kościoła, jest pięknym dowudem energii i sprężystości z większych wojen XIK stulecia, mogących ułatwić
słów
polskich
p.
Kestranek.
Poseł
Rappoport
zazna
proboszcza tutejszego ks. Schweigera, którego nazwisko
mony, szczęście małżeńskie zależy od zgodności
drogą porównawczą utworzenie sobie wyobrażenia o
charakterów Otóż zgodność mego charakteru nie czył, że cały fakt odoył się przed 5 laty, a nie cho złotemi zgłoskami powinno być zapisane na mnracb rozmiarach wojny obecnej:
dziło
wówczas
o
żadne
boniflkacye
dla
prywatnej
nowego domu bożego.
zna granic; nic niezdoła w ytrącić mnie z rów n o
Ilość wojska na teatrze wojny W rokn 1812:
Bankiet, jaki się odbył dla przybyłych gości
wagi i popsuć mi humoru i przypuszczam, opie fabryki, gdyż wówczas p. Rappoport jako poseł Izby
Francuzi
442.000 ludzi i 1.200 dział (pod Berezy
duchowieństwa
i reprezentantów
rając się na dość poważnych danych, że miałbym handlowej i przemysłowej krakowskiej npominał się zamiejscowych,
ną już iylso 68.000); ftosyanie 220,000 ludzi 940
o
słuszne
i
prawne
interesy
fabryk
gwoździ
w
Pod
władz miejscowych, odpowiadał poważnemu nastrojo dział. W wojnie 1866 roku: Austrya 512.000 ludzi
wszelkie warunki na typowego pantofla.
A jednak zdecydow ać się nie mogłem na górzu i Trzebini. Ze z zarzutami podobnymi wystę wi uroczystości. W następnych dwóch dniacn czynił i 1042 dział; Prusy i Włochy 550.000 ludzi i 1368
krok stanowczy. W krytycznej chwili stawał mi puje w obecnej chwili p. Kestranek, można wytłu ks. arcybiskup wycieczki do poblizkich wsi, niosąc dział. — W wojnie 1870/71: Niemcy 630.000 lu
zawsze na przeszkodzie brak odw agi, czy lekko maczyć tylko tem, że rozwój galicyjskiej fabryki wszędzie te same słowa pociechy, podnosząc na du dzi i 1742 dział; Francuzi 600.000 ludzi i 1000
myślności. Skoro zliczyłem wszelkie „p r o ", oba gwoździ, która obecnie zakłada także własną fabry chu i ntwierdzając w świętej wierze, tej najsilniej dział.
szej podpurze i ostoi życia. Dnia 29 z. m. odjechał
lały mi kalkulacyę liczne „contra". W iedziałem kę drutu, krzyżuje interesy kartelu żelaznego.
Ilość wojska w pojedynczych bitwach lądo
— Mianowania Cesarz mianował profesora nni- ks. arcybiskup do Lwowa, pozostawiając w sercach
dobrze, że stary kawaler jest straszydłem na
wych: Lipsk 16 do 18 października 1813 — razem
w róble i przedmiotem obrzydzenia dla niebianek, wersytetu czerniowieckiego dra Alfreda Halbana, mieszkańców naszego miasteczka za podjęte trudy i 472.000 ludzi i 2000 dział. — Grochów dnia 25
pragnących w yjść za mąż, a zwłaszcza dla mam, profesorem prana porównawczego na uniwersytecie znoje głębokie dla siebie uczucie wdzięczności, z któ lutego 1831 razem 127.000 ludzi i 370 dział (z te
rem życzyćby należało, oby poszły w parze, ta przez go R ola n ie 72.000 ludzi i 250 dział, Polacy
wyposażonych w dojrzewające lub dojrzałe la to we Lwowie.
rośle płci piękniejszej. Z drugiej jednak strony,
— Z kolei państw. Konsulem sanitarny dy- niego tak często głoszona miłość bliźuiego a przy 56.000 ludzi i 120 dział. Straty w pojedynczych bimąż uciekający z domii, będącego dian piekłem, rekoyi stanisławowskiej dr. A. Żukowski otrzymał najmniej zgoda i wyrozumiałość, tak bardzo dla tu twa< b lądowych: Lipsk: Zjednoczone państwa straci
również nie jest przykładem, godnym naśla tytuł inspektora kolei. Adjunkt J . Heindl przeniesiony tejszych stosunków pożądane.
ły 48.000 zabitych i ranionych, 5000 zaginionych
dowania.
z Pragi do okręgu dyrekcyi krakowskiej.
Z Rymanowa piszą nam : W ostatniej kores- razem 53,0QQ ludzi straty, czyli 17 proc. Francuzi
.Daremnie tłómaczył mi jeden z przyjaciół,
pondencyi była wzmianka o uznania godnej troskli 45.000 zabitych i ranionych, 15.000 w niewoli,
K r o n i k .a lw o w s k a .
jęczący od dawna w więzach hymenu, że roz
wości zarządu zdrojowego o wygody knracyuszów, 325 armat, razem 60 000 ludzi straty, czyli 34 proo.
myślając i ważąc wszelkie szanse, nigdy nie doj
-r
Z uniwersytetu. P. Julian Stanisław To którzy nie mają dosyć słów na wyrażenie zadowole
Grochów: Rosjanie 9.400 zabitych i ranionych,
dę do celu. Zdaniem tej powagi w sprawach karski, rodem ze Stanisławowa, syn Stanisława, in nia z wzorowego porządku i czystości tak w po- czyli 13 proc. Polacy 12 000 zabitych i ranionych,
małżeńskich, należy skok stanowczy uczynić z spektora szkolnego i wydawcy czasopisma Jutrzenka, mieszkaniach, jak i po za niemi utrzymywanej. Dziś czyli 21 proc. — Koniggratz: Prusacy 9.000 zabi
zamkniętemi oczym a, rzucić się do w ody, w któ otrzymał na uniwersytecie stopień doktora filozofii.
poświęcić się godzi parę słów usiłowaniom gospoda tych i raniouych, czyli 4 proc. Austryacy 24.000
rej utoną jedni, drudzy jednak pływają bezpie
rza, br. Jana Potockiego około urozmaicenia kura zabitych i rannych, 20.000 w niewoli i zaginionych,
-4- Z Sokoła. Gry i zabawy dla młodzieży
cznie, swobodnie i szczęśliwie.
cjuszom tak z rodzaju milusińskich, których tu tyle, 187 armat, razem 44.000 ludzi straty, czyli 2u proc.
szkolnej i członków Sokoła odbywać się będą bez
Przypuszczam nawet, że tych drug’ ch jest
płatnie na boisku przy ul. Ceinerowskiej przez całe ile motyli buja po łąkach i po polankach słonecz — St. Prhat Niemcy 20.000 zabitych i ranionych,
daleko więcej, że m ianowicie liczba małżeństw
nych, jak i starszych gości, którzy patrząc na grę czyli 10 proc. Francuzi 8000 zabitych i ranionych,
wakacye: Wtorki, czwartki i soboty od 6 do 8 wie
nieszczęśliwych wcale nie jest tak wielka, jakby
drobniuczkiej
dziatwy, po wypiciu ordynaetą lekar- 1000 w niewoli, razem 12.000 ludzi straty, czyli
czorem przeznaczone są dla młodzieży, poniedziałki,
sądzić można z kroniki w ypadków bieżących, lub
środy i piątki dla członków. Wpisy we wturek 18 ską przepisanej ilości kubków Celestyny, Klaudyi lub 10 proc.
sprawozdań sądowych. Szczęście kryje się skro
Tytnsa, zapominają o dolegliwościach swych i weso
Bitwy morskie: Trafalgar 21 października
bm. o 6 wieczór.
mnie, jak fijołek, gdy skandal, przy pom ocy stuło i swobodnie na wolnem, balsamiczną wonią lasów 1805: Anglicy posiadali 27 okrętów wojennych, ża
jKomitet
kolonii
rymanowskiej
przypo
gębnej reklamy, rzuca się natrętnie w oczy c a 
mina, że wyjazd dzieci, przyjętych na kolonię, na szpilkowych przcpełniouem powietrzu używają wcza- den niestraeony, 2500 ludzi straty. Francuzi 83 ołemu światu. Trudno, rzecz prosta, o statystykę,
su. Raz na tydzień urządza zarząd „bal" dla dzia irętów wojennych, z tego 19 zatonęło, 4 po bitwie
stąpi w poniedz-ałek 17 bm. z głównego dworca we
ch o ć w przybliżeniu tylko dokładną. Tw ierdzić
twy. W przestronnej sali zbierają się dzieci obojga wzięte, 7000 straty w ludziach. — Lissa, 20 lipca
Sambor-Chyrów o g. 9 rano,
jednak można z czystem sumieniem, że jed n o Lwowie w kierunku
płci z najróżniejszych stron i w swobodnej zabawie 1866: Austryacy 27 okrętów wojenuych, żaden nie
Dzieci mają się zebrać w poczekalni klasy 3 o 8 l/ t
skandaliczne przypada co najmniej na czterdzieści
znajdują zarazem rozrywkę i naukę, jak się znaleść. stracony, 170 ludzi zabitych i ranionych. W łosi 34
wedle czasu miejskiego. Karty przyjęcia mają oddać
siedm małżeństw, jako tako szczęśliwych.
Dla starszych, to już zabawa wybredniejsza a i z okrętów wojennych, z tego 2 zatonęło, 1 niezdolny
kierownikom, których pozuają po odznakach na rakosztem i trudem połączona. I tem nie zraża się hr. do walki, St>0 ludzi straty.
D laczego jednak nie żenią się nasi kaw a
mienin.
Potocsi wcale i jak program z ostatnich dwu dni
lerow ie? Nie obwijajm y prawdy w bawełnę.
Oblęż«nia: Sebastopol od 9 października 1854
-f- Strajk robotników budowlanych. Dziś za przykład służyć może, ma szczęśliwą rękę w do
Pierwszej i głównej przyczyny wstrętu do mał
do 8 września 1855: Rosjanie 75.000 ludzi i 1147
żeństwa, wstrętu, częstszego zresztą w ir n jc h , przedpołudniem odbyło się zebranie budowniczych i borze tak artystów jak i w układaniu programów. dział. Zjednoczeni 170.000 ludzi i 814 dział. —
więcej cywilizow anych społeczeństwach, niż u majstrów mnrarskich w sprawie strajku budowlanego. W poniedziałek podziwialiśmy grę słynnego skrzyp Strassburg od 13 sierpnia do 27 września 1870:
nas, szukać należy w egoizmie, w brzydkim, na Po długiej dyskusyi postanowiono nie czynić robotni ka Poselta, któremu akompaniował p. G abrysi; we Niumcy 40.000 ludzi i 168 dział oblężniczych ogim , pospolitym egoizmie. Kawalerowi dzieje się kom żadnych dalszych ustępstw i obstawać przy zgo wtorek odbył się zaś koncert bardzo dobrej muzyki prócz polowych. Francuzi 23 000 ludzi i 400 dział
90 pp. z Rzeszowa pod kierownictwem kapelmistrza wogóle.
na ogół, przynajmniej do pewnego okresu, zbyt dzie z 1 lipca br.
Robotnicy strajkujący ogłosili odezwę do miesz Fuchsa. Między iunemi usłyszeliśmy piękny marsz
dobrze, aby pragnąć chciał zmiany swego poło
Największa objętość obszaru wojny: Rok 1812
żenia. Korzysta on z wszelkich prawie przyjem kańców miasta, w której wyłuszczają powody wy przez kapelmistrza p. Fuchsa ułożony i „Rapsodyę — 450.000 kilm. kwadratowych. Napoleon zrobił z
ności, jakie zapewnia jednostce dzisiejsze życie buchu strajku i usprawiedliwiają kruk swój. Zarzu polską", utwór zacnego mecenasa dra Janoty, który nad Wisły do Moskwy 1500 kim. drogi, przyczem
społeczne, a wolny jest od wszelkich nieledwie cają oni w tej odezwie pracodawcom złą wolę w po wolne od pracy zawodowej chwile obraca na kom przeciętnie przypada na jeden dzień 20 kilometrów
je g o obow iązków i ciężarów. Poruszano wpraw stępowaniu z nimi a przedewszystkiem w interpreto pozycje, o których krytyka monachijgsa i strasbur- drogi.
ska bardzo pochlebnie się wyraża. Na koncercie wi
dzie tu i ówdzie myśl stawiania zatwardziałych waniu ostatniej ugody.
Inne liczby statystyczne: W r. 1870|?1 nieli
-i- Spraw a H e k a jly . Oprócz podpnłkownma dzieliśmy mnóstwo osób, z pośród których ogólną Niemcy w lazaretach poluych 300.000 leczących się,
kaw alerów pod pręgierzem, nakładania na nich
wvsokich podatków, lub zmuszania ich do służby Hekajły i majora Więckowskiego skazany został cześć wzbudzała postać twórczyń zakłaau tutejszego, pomiędzy tymi 90.000 ranionych; 240.000 z nich
w ojskowej w miejsce o jcó w rodzin. Na razie przez sąd wojskowy we Wiedniu także kapitan obro Anna hr. Potocka z wnuczętami, hr. Jan i Domini musiano zwolnić od dalszych obowiązków wojennych.
kowie Potoccy itd.
jednak wszelkie te piękne projekty n e mają ny krajowej Acht na 6-letnie więzienie.
W szpitalach na tyłach armii było oprócz tego
zbyt wielkich w idoków powodzenia. Za wielu
Z P rzem yśla . Komendę 10 korpusu objął hr. 512.000 słabych. Razem więc w szpitalach leczyło
K ronika krajowa.
starych kawalerów zasiada .w rządach i ciałach
Auersperg, dywizyoner kawaleryi. Z początkiem się podczas wojny 812.000 ludzi. Zabitych było
prawodawczych. Długo w ięc jeszcze śpiewać hę
Z Zakopanego piszą nam: Sezon tegoroczny sierpnia przybędzie do Przemyśla na inspekoyę za tylko 40.000. — Na zdobycz wojenną złożyło się
dziemy mogU „Niech żyje kawalerski stan"...
wczesnym napływem gości zapowiadał się niezwykle łogi generalny inspektor piechoty, arcyksiąże Fry 5.500 armat fortecznych, 800 000 strzelb, 100
chorągwi i orłów, 2.000 armat polowych i mitraOstatecznie jeanak abnegacya m oja czy do- dobrze, o ile atoli liczni letnicy zjechali w drugiej deryk.
liez. — Wojna ta kosztowała Francyę 14 miliardów
broduszność nie sięga tak daleko, abym widział połowie czerwca, o tyld w lipcu napływ ich się
Kronika powszechna.
franków, i
źdźbło w swojem oku, a pom ijał milczeniem zmniejszył i choć dzid już 12 lipca, w Zakopanem
§
Czytelnia
polaka akademików górniNaj większe wiadome straty w ludziach w jed
belkę w oku bliźniego. Przypatrzyć się trzeba jeszcze nie zbyt tojno. A wagony, wiozące podróżni
c z y c h w Przybramle prosi nas o zawiadomienie, nej bitwie pojedynczych oddziałów są następujące:
i odwrotnej stronie medalu, a nie rzucać bez ków do Zakopanego, jakież obszarpane, jakież trzęsąże wszelkich informacyj co‘ do wyższej szkoły montaRosyanie pod Pluwuą pojedyncze kompanie 7 5 °/0. —
względnie kamieniem potępienia na starych ka cel Wstyd i SEan lal, za który rumienić się potrzeba
nistycznej dawnej akademii górniczej) udziela do Mars la To n r : Niemcy, 16 pułk piechoty 6 8°/,.
walerów. Obok egoizmu przyczyniają się do roz wobec naszych braci zakordonowych. Jeśli dyrekeya
dnia 25 bm. czytelnia, od tego zaś czasu informo Francuzi 3 pnłł grenadyerów gwardyi 52°/#. — St.
powszechniającego się coraz bardziej wstrętu do krakowska w ten sposób zamyśla popierać ruch tu
rystyczny u nas, to powinna spółkę zawrzeć z dzier wać będą pp.: Józef Mildę w Silniczce gub. piotr Privat: Pruski batalion strzelców gwardyi 100°/, ofi
małżeństwa inne, daleko pow ażniejsze motywy.
kowskiej i Henryk Mach w Stebniku pod Drohoby cerów i 44#/0 ludzi.
Najpierw więc wychowanie kobiet w w a r żawcą hotelu George’a we Lwowie. Najoryginalniejczem, w Galicyi.
Stosunek ran od kal karabin, i pocisków ar
stwach, dostarczających najliczniejszego kontyn szem jest, iż między Krakowem a Zakopanem kur§ Skandali zna hlstorya z życia króla serb matnich był następujący: W r. 1866: od kul kara
gentu starych kawalerów i starych panien. W y  snje jeden, ale bardzo stary wóz cały I klasy, tak
padki przymusowego czy dobrow olnego celibatu podły atoli, że dwa coupś tego wozu naznaczono ja skiego Piotra o niezapłaconej pretensji „pułkowni binowych odniosło rany 79 — 9 0 % , od pocisków ar
są względnie rzadkie na tak zw. wyżynach i ni ko I klasę, trzecie zaś coupś ani gorsze ani lepsze ka" Protopopowa, którą powtórzyliśmy za jednem z matnich 3 — 1 6 % . W r. 1870/71 od kul karabino-

wolucyi będzie wiecznie współwinnym niesłycha zinach społecznych. Panna z wielkim majątkiem,
nych i najbardziej brutalnych przeciw rew olucyi?" jak i robotnica lub służąca i dzisiaj je szcze dość
Geffroy pisze: „N a przymierze z narodem ro s y j łatwo znajdzie męża. Inaćzej w warstwach śre
skim godzim y się ; z caryzmem — n ig d y ! T o coś dnich, gd zie zwykle inteligencya
idzie ręka
potw ornego". Hermann-Paul przedstawił T repo w rękę ze skrom nością środków materyalnych,
wa, przechadzającego się wczesnym rankiem po gdzie jednak skrom ność ta w większej liczbie
„cichych " ulicach Petersburga. Na chodnikach wypadków nie wyłącza dość wielkich pretensyj
spią rewolucyoniści snem... wieczuym.
i kosztownych aspiracyj.
Bankier: „D obra ra d a ! Sprzedaj pan swe
Jeśli zaś gdzie, to u nas pretensye te prze
russes; one jeszcze bardziej spadną". W łaściciel kraczają na ogoł wszelką dozw oloną miarę K o 
renty: „A co potem i'" B an k ier: „Zaopatrzy się bieta, przyzwyczajona od pierwszej m łodość, do
pan w espagnols “ . M ikołaj: „Gdy wam to Ma- tryumfów na balach, do codziennego niemal urokko zaprzątnie głowę, gotów jestem posłać wam częszczania do teatru lub na koncerty, upatrująca
na pom oc flotę rosyjską". R ou yier: „Me^ci hien! w zabawie cel i treść sw ojego życia, czuć się
Mamy dość łodzi podw odnych".
Galouis dał o- me będzie szczęśliwą w stosunkach, nakładają
brazek kolei syberyjskiej. Na wpół nagi i obdarty cych na nią wiele i ciężkich obowiązków . Nie
kozak w lecze się piechotą do domu. „D roga cy m ówię już o tem, że ogromnej większości tych
wilizacyjna" do żółtych — to długa smuga krwi, niebianek nie przygotowano wcale do tych o b o 
zasiana trupami. Są też i obrazy o wiele strasz wiązków, że zmiana położenia zastaje je całkiem
niejsze. Gohier personinkuje bom by i każe im bezradne.
Z drugiej znów s treny człowiek ruzumny i
przemawiać. Delanoy przedstawia mużyków śpie
wających i niosących na żerdzi w tryumfie zna uczciwy wahać się będzie przykuć do swego b o 
ną w całej Rosyi głową. Tak się przedstawia ów ku istotę, której dać nie m oże wymarzonego
numer Assietłe au Beurre, m ający za temat przez nią szczęścia, która przytem obraca się w
„P recz z aliansem rosyjskim ". Od żadnego jeszcze całkiem innej sferze pojęć, zapatrywań i potrzeb
narodu car nie doznał tak dotkliwej i obrażają duchowych i materyalnych.
Nie chcę bynajmniej twierdzić, że w na
cej krytyki, jak to uczynili je g o właśni amis et
alliees. Pismo to radykalno socyalistyczne roz szych warunkach człowiek rozumny znaleść nie
chwytuje chciw ie publiczność paryska, co jest może rozumnej, stojącej na w ysokości sw ego za
dania kobiety. Liczne na szczęście i u nas d o
tez wym ownem znamieniem obecnej doby.
brane i szczęśliwe małżelastwa zadają kłam ta
W . Koryatowicz.
kiemu przypuszczeniu. Małżeństwa jednak niedo
brane i nieszczęśliwe, których również nie brak,
dowodzą, że nie każdy Pompiliusz znajduje
sw oją Numę, że w każdym razie małżeństwo
jest skokiem w przyszłość
nieznaną i nie
pewną.
Moja Ludwisiu, naucz się robić,
Nie ulega jednak kwestyi, że skok ten był
Bo cię nie weźmie żaden królewicz,
by mniej ryzykowny i znalazłby daleko więcej
Tylko cię weźmie szewczyk ubogi,
Będziesz mu nosió skóry do wody. zwolenników, gdyby w warstwach naszych, d o 
starczających najliczniejszego kontyngentu sta
Pieśń ludowa.
Zostałem więc starym kawalerem — och, rych kawalerów i starych panien, wychowywano
bardzo już starym ! Tysiące oznak mówi mi, że piękniejsze, ch o ć podobno słabsze latorośle ro 
zostawiłem ju ż poza sobą t. zw. moment psy dzaju ludzkiego w innych, niż dotychczas poję
chologiczny. Ciocie i kuzynki dały za w y ciach, nauczano je liczyć się lepiej z rzeczyw i
grane swatom, a mniej
lub więcej piękne stymi warunkami życia, wpajano w nie świado
damy ze szczególną jakąś pobłażliwością przyj m ość, że najpiękniejsza nawet kobieta nie jesi
mują m oje hołdy. Co zaś najsmutniejsze, to fakt, bożyszczem, przeznaczonem wyłącznie do odbie
że młode panienki coraz częściej biorą mnie za rania hołdów mniej lub więcej bezmyślnych,
lecz także jednostką społeczną, której przysługują
powiernika tajemnic swych najskrytszych. Przy
szłość przedstawia się w ciemnych nadzwyczaj pewne prawa, na której jednak ciążą także pe
kolorach i jedna z matron, która nie przestała wne obowiązki. „M oja Ludwisiu, naucz się r o 
.
Jdarzyć mnie swoją przychylnością, przepowiada bić..."

Na innej, bardzo aktualnej pocztów ce przed
stawiony jest „Guillaume le Terrible", który się
stara rozerw ać w szący na jego piersiach łańcuch
Złotego Runa. Zwisającego złotego barana zastę
puje medauon z głową m łodego Alfonsa. Między
ogniwami łańcucha widać popiersia króla Edwar
da i prezydenta Loubeta. Na innej karcie W il
helm sm aży na rożnie głowy Loubeta, Edwarda
i Alfonsa nad ogniskiem, w którem się pali tur
ban Abd-el-Azisa.
Tę samą trójkę widzimy na chuśtawce.
W zdychający sułtan, w pozycyi pochylonej, dźwi
ga na plecach deskę, na środku której siedzi
m ały „L oubecik". Na krańcach zaś deski „W iluś" i .E d z io ", grożący „L oubecikow i" rew olw e
rami. Podpis: „W zięty we dwa ognie“ . A lb o s ce 
na z autom obilem : „En pannę*. Palacz Loubet
przemyśliwa nadaremnie nad aparatem, dlaozego
utknął i nie da się w prow adzić w ruch. Nie d o 
strzega, że karze'ek Delcassó dostał się między
koła. Nie brak i Roosevelta, pośrednika pokoju.
Ten ma na głowie olbrzymi cylinder popielaty
stryja - Sama, przepasany czerw ono - niebieską
wstążką gwieździstą. W prawej i lewej ręce
trzyma na nitce talerzyki, na których sied zą: car
i mikado. Prezydent ma minę zakłopotaną. Wi
docznie chciałby mieć więcej rąk z talerzyk am
i poum ieszczać na nich znane figury, dla których
chciałby też pełnić rolę „uczciw ego* mackerela.
Pocieszne
były
niezliczone
karykatury,
przedstawiające niemowlę-Alfonsa u piersi p oczci
wej noimou Louneta, przybranego w strój mamek parj skich. K roi hiszpański przedstawiał też
wysmukłego torera, tańczącego z Loubetem w ko
styumie „C arm enfantastyczną tarantelę. Na
innym obrazku Delcasse ja k o piękna Otóro rzu
cał zalotne spojrzenia na królewskiego gościa
z Madrytu.
Przeszczepiona z Wiednia na bruk paryski
piosnka: „K om m K arlinchen!" nie wyszła dotąd
z mody. Pod znaną ir^ludyę dowcipnisie podkła
dają bezustannie jakiś now v tekst. Pierwotnie
śpiew ano: Yie.ts Po4tpoule, viens l Za pobytu
króla Alfonsa w Paryżu kursowała piosnka ta
ze słow y : AA, r leńs nounoune...“ Obecnie na po
rządku dziennym jest wierszyk, zaczynający się
od słow a: „M a-m a ro -co -co ". G dy w Paryżu za
częto m ów ić głośno o wojnie z Niemcami, p o
jaw ił się w jednem z pism tutejszych dyalog
znanego humorysty 1’ierre Mdle’a z jakąś prze
kwitłą emancypantką, która cieszyła się, iż ma
przyjść do zbrojnej rozprawy. Rozum owała bo
wiem, że szeregi „brzydszego rodzaju" na wojnie
się przerzedzą, a -dla niewiast staną otw orem
podw oje biur, kantorów i urzędów
W czoraj pojawił się w Paryżu bardzo inte
resujący a nawet sensacyjny numer czasopisma
satyryczno-politycznego:
Assietłe au Seurre.
Cały ten numer poświęcony jest przymierzu francusko-rosyjskiemu, a motto jego op iew a : A bas
Talliance russe ! Na całość złożyły s’ ę pióra i
rysunki wybitnych pisarzy 1 artystów o kierunku
socyahstycznym, j a k o : Hermann-Paul, Bellery
Desfontaine, Kupka, d’ Ostoya, oraz Anatole Franoe, Jaures. de Pressense, Descayes, Mourey,
Geffroy, Seyerine itd
K arta tytułowa przedsta
wia rolnika rosyjskiego, którego czoło ocieka
krwią. Smagany nahajką kozaka, wznosi ku nie
bu błagalne dłonie. Obok niego pług potrzaskany.
Z pomiędzy przeoranych bruzd w ydobyw ają się
gorące opary i zaciemniają firmament. Z nich
tworzą się g -oźne, burzą i ulewą brzemienne
chmury.
Na pierwszym obrazku jest krwawy m oloch
w purpurze, a poniżej słowa Anatola France
(faksimile rękopisu): „S ojusz rosyjski Ajiał w r o 
zumieniu francuskiem stanowić gwuM ncyę prze
ciw trójprzymierzu. Atoli rząd rosyjski widział w
tym sojuszu li tylko źródło niewyczerpane poży
czek. Francuskie oszczędności trwoni się na sza
lone przedsiębiorstwo na dalekim
W schodzie.
Głupota i występki caryzmu, których współwinn
są nasi finansiści i sfery kierujące, m ogą dopro
wadzić Francyę do strasznej katastrofy finanso
wej. Oszczędni obywatele, strzeżcie się na przy
szłość przed ru b lem !".
Na jednej z rycin soldatesca, śpiewając i
pijąc szampana, otacza ( ara. On zaś wystraszony,
w negliżu i pantoflach czerwonemu rękami stara
s ę osłonić berło i koronę. Tekst do tego rysun
ku ułożył J au rós: „C o to za system rządzenia,
który zmusza żołnierzy, aby pożądali klęski I N ie
idzie jednak wszystko na marne. Z pogrom u ar
mii i caryzmu wyradza się zw ycięstw o ludu ro
syjskiego, który z nieszczęścia wydobędzie wol
ność.
Inna scena: B.odaty, npiły pop łączy węzłe m
małżeńskim Francyę z R osyą; poniżej s ło w a :
„W razie rozwodu posagu się nie z w ra ca ".
D’Osto?a w ym alow ał chorążego, który nad tłu
mami leżących na ziem i rewolucyonistów unosi
krwawy sztandar carski. De Pressensó dopisał:
„Autc kratyczny car pogodzi Rosyan z Polakami
pod ciężkim batem kozackim. Czy ten kraj re-

Dlaczego me żenią się
nasi kawalerowie.

3(ronika.
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wych 7 0 — 9 4 % , od pocisków armatnich 5 — 25% .
Przeciętnie na każdy karabin padło podczas ca
łej kampanii w r. 1866 u Austryaków 64 strzałów,
w r. 1870|71 u Niemców 56 strzałów. Cyfrę tę
trzeba jednak ściśle obliczaó, bo jeden jedyny kor
pus (III. niemiecki) pod St. Privat spotrzebował sam
1,150.000 strzałów karabinowych.
Zwykle zostąje zabitych i ranionych oficerów w
stosunku do szeregowców 2 — 6 % . Podczas kampanii
w r. 1870/71 Niemcy stracili w ranionych i zabi
tych z całego kompletu armii 2 4 % oficerów, a tylko
12% ludzi. Stosunek ranionych do zabitych bywa w
bitwach zwykle 3 : 1 ; na czterysta strzałów karabi
nowych trafia przeciętnie tylko jeden.

Zmarli.
Jan in a z F o l o r o w ic z ó w W szel& rzyń sk a
umarła w Rudkach dnia 12 bm.. przeżyw szy lat 60,
Zwłoki przewiezione będą do Lwowa i pogrzeb od
będzie się tu w piątek o 4 popoł. z dworca kolejo
wego na cmentarz łyczakowski.

Wt t-eiłegio św ia tu .
Mad ry t 13 lipca. W starożytnym zamku maurytańskim, Albambra, zawaliło się znowu kilka skle
pień. Powodem ma być podmywanie wzgórza, na
którem Alhambra stoi, przez rzekę Darro. Powstał
plan przełożenia koryta tej rzeki.

U g i p o w ie l n a Sprawozdanie centra?1 aj sta
cyi meteorologicznej we Wiedniu i austryackicb kolei
państwo wych. Dnia 12 lipca 1.105 r. o godzinie 7
rano. Ozerniowce -J-18‘2, Tarnopol —1—. Lwów +17'0.
Skole —1■— Przemyśl —
Jarosł aw + 1 9 6. Taruów
• , Nowy Zagórz 17-0 Kraków +17 5. Praga + 1 9 8
W iedoń+19’0. Senunering — — Budapeszt + 2 2 ,7. Ischl
4-17'S ftiya + 2 8 6, Tryest +21.6 Gelsyusza.

MAŁY FEJLETOli

straszno było patrzeć na starca i na drzewko i
na to, co się stać miało . Burza coraz bardziej
huczała... ale chłopię było młode, zm ęczone... ot
i usnęło...
Nagle wielka, wielka, wielka światłość je
ocknęła... drzewko stało w płom ien iach .. Starzec
klęcząc modlił się...
.

.

.

.

.

.

.

W parę miesięcy potem obcy człowiek umarł — pochowali g
na miejscu, gdzie rosło
dawniej drzewko... pode. s burzy dziwne świsiło
rybakom stamtąd przyświeca... a ludzie, żegnając
się, m ów ią: „M iłość się św ieci"..

Zofia z Fredrów hr. Szeptycka.
Żegiestów, 22 lipca 1882.

Z K R A K Ó W A.
(Telefonem i pocztą.)
— W Krakowie otwarty został dziś nowy ko
ściół przy ulicy Łobzowskiej, zbudowany przez ss.
Karmelitanki Bose, wygnane w r. 1875 przez Kulturkampf z Poznania.
— Wczoraj w magistracie odbyła się narada
nad założeniem projektowanego gal. Związku tury
stycznego. W dyskusyi wyłoniły się dwa zdania;
przeważna część obecnych oświadczyła się za tern,
by stworzyć organizacyę o charakterze związkowym,
obejmującą Cały kraj, nie zaś tylko towarzystwo tu
rystyczne. Po dłuższej dyskusyi wybrano komisyę, w
której skład weszli pp.: Wróbel, Battaglia, Chronowski, Muczkowski i K.ygowski; komisya ta zbiera
się dziś
celem
wygotowania
nowego projektu
statutów.

Z W ARSZAW A
(Pocztą.)

— K uryer codzienny otrzymał pozwolenie na
zmianę tytułu na Glos polski.
— Rada zarządzająca kolei warszawsko-wie
LEGENDA*)
deńskiej,
postanowiła zaprowadzić w korespondencyi
Nad brzegiem morza leży T ska mała i bie
wewnętrznej język polski. Prócz tego postanowiono
dna - ■ opodal sterczy, jakby wieża kościoła
w niektórych wydziałach zaprowadzić druki z tekstem
wśród miasteczka, pomięd/.y skałami mniejszemi,
polskim obok urzędowego, odpowiadać po polsku na
jedna wyższa, dziksza i smutniejsza od wszyst
kich, którą dziś lud zwie „Skałą ofiary". Gdy pisma po polsku wystosowane, nadto postarać się,
na morzu burza szaleje, u szczytu tej skały dzi aby napisy zewnętrzne na stacyach mogły mieć tłó wne światłe. świeci, które dobrze znają okoliczni marzenia w języku polskim.
— Bezrobocie szewców, czeladników masar
rybacy, bo niejednemu życie uratowało — to
też z daleka, gdy widzą tajemnicze jego błyski, skich i introligatorów trwa dalej a nadto powstało
żegnając się, m ów ią: „M iłość się św ieci", a jak bezrobocie w cukierniach. Strajkujący szewcy urzą
pytać, co znaczy to powiedzenie, opowiadają dzili onegdaj na Lesznie demonstracyę i pobili tych
szewców, którzy pracy nie przerwali.
taką legendę:
P-zed laty, nie wiadomo skąd, przybył do
— Onegdaj wieczorem tłum strajkujących ro
wioski człowiek dziwnie mądry i dziwnie dobry botników zebrał się przed cukiernią p. Waszkiewi
— ch oć był ubogi, zawsze umiał w biedzie ka cza na rogu ulic Kruczej i Hożej i począł rzucać
żdego poratować, ch oć mówił mową tak prostą, kamieniami. Rozbito okna wystawowe i zniszczono
że rozumiało go dziecko najmniejsze i starzec wewnętrzne urządzenie cukierni. Szkoda znaczna.
najstarszy, jednak zdawało się jakby c^dzień się P< wodem napadu było to, że właściciel odmówił żą
uczył czegoś nowego, bo codzień też i aiugich daniu strajkujących, aby natychmiast zaprzestał u
uczył; choć twarz miał zawsze pogodną, jednak siebie pracy.
m ówiąc z nim, każdy czuł, że on więcej od in
— W kościołach łódzkich odczytano w nie
nych w życiu pracował., więcej może i cierpiał... dzielę ostrzeżenie naczelnika wojennego Shutlewona,
G dy przybył, widzieli go tylko wiele modlącego który zapowiada, że w razie śpiewania w kościołach
się
później chodził coraz częściej na n a j pieśni zakazanych dokonywane będą aresztowania.
wyższą ze skał, i to wtedy, gdy noc się zbliżała,
— Dużo kozaków, staeyonowanych w Łodzi,
a z nią chmury, burzę zw iastujące; i wtenczas oddano pod sad wojenny z powodu popełnionych
widzieli wszyscy, jak tam wielki ogień się za  przez nich morderstw i rabunków. Codziennie ma
palał i całą noc świecił, a rybacy, patrząc nań,
szerują przez miasto do więzienia garnizonowego
omijali złe wiry... Wreszcie i zamieszkał na skale. grupy kozaków, okutych w kajdany. W koszarach
Postawił sobie chatkę — w niej nad tapczanem kozackich znaleziono wielką ilośó zegarów i biżuteryi
duży kra-ż zawiesił, a w około chat* i na skały
a także i gotówkę, pochodzącą z rabunku.
nawiózł ziemi i rokrocznie sadził kilka drzewek,
ale żadne nigdy przyjąć się nie c h c ia ło ; to też
Z W IŁ M A .
parę razy do roku widzieli ludzie, jak opuszczał
W Mińsku wybuchł strajk ogólny. Onegdaj
chatę i szedł w głąb kraju, gdzie lasy i góry, wieczorem tłum żydowski urząaził demonstracyę;
a po kilku dniach wracał stamtąd jakby młodszy, kozacy dali ognia, ua który demonstranci odpowia
a ludzie mówili, że musiał dzieckiem gdz.eś ro 
dali strzałami z rewolwerów.
snąć razem z drzewami, kiedy je tak kocha, że
chodzi do lasu jakby do cudow nego miejsca.
Nareszcie jednego roku, czy słońce mniej
paliło, czy już tak Pan Bóg chciał, przy chatce,
na skale, zazieleniło się jedno drzewko, a zazie
Z j a r o s ł a w s k i e g o powiatu dono
leniło się tak ślicznie, że nie tylko obcy człowiek,
szą nam : Krążą tu pogłoski, jakoby planowany
który się nien. cieszył, jak matka pierworodnym
był w naszym powiecie s t r a j k r o l n y . O ile
synem, ale i ludzie ze wsi mówili, że podobnego
informacye moje sięgają, prawdą jest tylko, iż
drzewka i w lesie nie spotkać...
po wsiach kręcą się nieznar ludzie, którzy w oLata mijały — prawda, że drzewko rosło,
góle ferment niezadowolenia wszcząć ebeieliby,
* ale i człowiek się starzał — do lasu już nie ch o
nie znajdują atoli wśród włościan gruntu podat
dził, może dlatego, bo sw oje miał drzewko, ale
nego i z całą stanowczością twierdzić można, że
m oże i dlatego, bo mu za ciężko Lyło... Schodził
do strajku nie przyjdzie, zwłaszcza, jeśli władza
tylko do wioski po chleb dla siebie i po suche
dopilnuje, aby owi „nieznani" mieli utrudniony
gałęzie lub trzaski, aby wśród burzy rozpalać
przystęp do wsi i miasteczek naszego powiatu.
ogisń na skale dla rybaków — później już i
schodzić mu było trudno — wtecky umówił chło
pię ze wsi, aby mu przynosiło chleb i drzewo
na ogień, a o drzewo więcej niż o chleb mu
chodziło.
Jednego dma kazał chłopięciu przynieść
drzewo i prosić księdza proboszcza — nazajutrz
Z Węgier.
więc z chłopięciem przyszedł i ksiądz, chłopię
składało trzaski, dwa. starcy z sobą rozmawiali
B u d a p e szt 13 lipca. Prezydent gabinetu ge
i później chłopiec opowiadał, że obcy człowiek nerał Fejervary w początkach września znów
kilka razy powtarzał, iżby mu nie żal było umie rozpocznie rokowania z opozycyą. G dfby zaś i te
rać, jeno mu żal, że ognia ju ż na skale nie bę rokowania nie doprowadziły do pomyślnego re
dzie komu rozpalać, aby rybaków retow ać i że zultatu, sejm węgierski zostanie 15 września od 
gdyby miał jaki skarb, dałby go cały na ofiarę roczony na czas muogran;czony. W celu zaś
do kościoła, żeby Pan Bug przysłał kogoś, któ utrzymania czynnego stanu artmi, żołnierze, któ
ryby po śmierci jego ognia podczas burzy pilno rzy l października kończą swoją służbę, zostaną
wał — a ksiądz na to odpowiadał tuk jakoś, że zatrzymani pod chorągwią.
wszystko, coby mu było drogie, a coby Panu BoB u dapeszt 13 lipca. (Tel. wł.) Hr. Stefan
d dał, to będzie twój skarb. I potem raz jesz
Tisza rozpoczął w jednym z dzienników szereg
cze, zeszedł obej człowiek do wioski — był w
artykułów o sytuacyi. W pierwszym artykule
kościele, spowiadał się, przyjął Ciało i Krew Pa
wskazuje hr. Tisza, że sytuacya pogorszyła «ię
na Jezusa i długo się modlił, potem wszystkich
głównie wskutek tego, iż ci, którzy przedtem w y
pozdrawiał i opowiadał, że mu dobrze na skale,
stępowali jako obrońcy ugod), obecnie przyłą
bo drzewko coraz więcej cienia daje, nie że bez
czyli się do żądań wojskowych, do tych samych
tego cienia trudnoby mu i 2 y ', bo słońce bardzo
żądań, które przed niedawnym czasem potępiali.
pali atarą głowę i razi stare oczy... I poszedł.
Jesień nadeszła, a z nią najgorsze tu rz e;
Parlament francuski.
raz szło chłopię pod gorę na skałę (samo później
P a r y ż 13 lipca. Izba deputowanych na po
to opow iadało) z Chlebem i drzewem na ogień—
siedzeniu wczorajszem przyjęła 18 pierwszych
w icher dął i deszcz padał, chłopię się pośliznęło,
artykułów ustawy o obowiązkowem ubezpieczeniu
za ciężko było drzewo dźw igać, to i rzuciło je,
robotników na starość i nieudolność do pracy.
myśląc, że na jeden dzień stary bez swego ognia
Z powodu kilku poprawek dokonanych przez se
się obejdzie, zaniosło mi tylko chleb. Starzec, nat, ustawa ta wróciła do Izby.
widząc, że drzewa niema, jęknął, m ów iąc: „Burza
będzie, a niema co zapalić 1“ — potem długo,
Szw tcya i Norwegia.
długo myślał i patrzał w niebo i trochę klęcząc,
S z to k h o lm 13 lipca. Specyalna komisya
modlił się — chłopię, widząc, że mu przykrość obu Izb zakończyła swe obrady i wkrótce przy
zrobiło, chemio po drzewo wracać, ale go nie stąpi do ostatecznej decyzyi. Obecnie odbędą się
puścił, bo ju ż burza się zrj wała, tylke z uśmie między rozmaitemi stronnictwami a także między
chem (dziecko później m ówiło, że taki uśmiech obu Izbami wspólne konlerencye, .Tak sądzą, w
;akby słońce zaświeciło) pow iedział: „Jak się pierwszej połowie przyszłego tygodnia komisya
ściemni, a będzie potrzeba, moje drzewko zapa owa poweźmie ostateczne wnioski.
lę", co jakoś tak dziwnie było słyszeć, że aż
strach zbierał.,.
P etersb u rg 13 lipca. Poseł koreański opu
Później trochę ułożył chłopię do snu na szcza w tych dniach Petersburg. Poselstwo zo
tapczanie i przykrył je, bo zimny wicher dął, a
staje zwmięte.
sam pozbierał trzaseczki, które z ostatniego oP e te rsb u rg 13 lipca. W prowincyach nad
gnia były pozostały i zaczął je rozpalać tuż pod
bałtyckich
od dłuższego czasu panuje susza, k tó
samem zielonem drzewkiem. Chłopięciu serce się
ścisnęło i zamknęło oczy, bo mu jakoś tak ra wvpal.ła plony. Ponieważ żniwa nie dadzą
ani czwartej części przeciętnego zbioru, grozi w
i *) Przegl. poi. Ogłasza obecnie kilka uryw tych prowincyach głód.
P etersb u rg
13 lipca.
Generał
Stessel
ków z pism śp. Zofii hr. Szeptycki ej. Powtarzamy
niniejszy pełen uroku szk.c pt. „Legenda, jakich lu skazany został na areszt domowy. Pow ody nie
znane.
dzie mało, Bóg wiele zna“ .

Ostatnie wiadomości.

Telegramy i telefonematy.

M adryt 13 lipca. W senacie postawił B armiers wniosek o zniesienie §§ 439 do 447 usta
wy karnej, dotyczących pojedynków i podporząd
kowanie wszystkich czynów karnych, mianem
pojedynków dotąd objętycń, pod ogólne zasady
i przepisy ustawy karnej. Wniosek ten przekazał
senat osobnej komisyi, a w jesieni po ponownem
zebramu się kortezów, przyjdzie on pod ODrady
senatu i izby.

O

nowania doświadczalnych pól torfowych („uprawa
roślin"), mniejszych robót m elioracyjnych i publ.cznych robót melioracyjnych.
Wskutek tego wystosował W ydział krajow y
do K oła polskiego memoryał, podnosząc w nim
następujące postulaty:

I. Doświadczalne pola torfowe.

Dla osuszania rozległych nagien torfowych
w naszym kraju, wydany został cały szereg ustaw
Sztokholm 13 lipca. (Tel. własny). Osob krajowych a roboty zostały lub będą wykonane
nym pociągiem uda się jutro szwedzki król Oskar
przy pom ocy funduszu krajowego i państwowego
wraz z następcą tronu ze Sztokholmu do Gestie,
funduszu m elioracyjnego.
skąd okrętem w towarzystwie ministra spraw
Do tych pierwszorzędnych melioracyj grun
zag.aiiicznych przejdzie król na pokład „H ohen tów torfowych n a leżą : osuszanie bagien oleskich
zollerna", Spotkanie z cesarzem Wilhelmem ma
i stojanowskich, tudzież regulacya Pustej (R adopotrwać aż do piątku. Słychać, że cesarz W il sławski), Sołotny i Rokitny, Przegnojówki i Błotni
helm ma następnie na swym ja ch cie pojechać w dorzeczu Styrii i Bugu, a osuszenie bagien
do Sztokholmu.
Niskich, Rudnickich i Rzemieńskich, tudzież re 
gulacya górnej Trześniówki w dorzeczu W isły.
Te pierwszorzędne melioracye jednak umożliwiają
(Tel „Gaz. Nar.“)
tylko doprowadzenie do kultury nieużytków tor
Częstochowa 13 lipca. Druga komisya, fow ych ; aby zaś nieużytki zamienić na grunty
wbrew uchwale pierwszej, z przed kilku miesięcy uprawne, potrzebne jest wykonanie całej sieci
orzekła onegdaj, że prochownia pod Jasną Górą row ów drugorzędnych, mechaniczna uprawa i
nie grozi tej ostatniej niebezpieczeństwem.
coroczne nawożenie torfow kainitem i tomas^ną.
W arszaw a 13 lipca. W arszawski sąd okrę
Ponieważ nasi rolnicy, a zwłaszcza w łościa
gow y wojenny skazał Chila Krausego, lat 20, za nie, nie są obeznani z tego rodzaju uprawą, za 
zamach na życie polieyanta w Łodzi w dniu 15 kłada wydział krajowy od szeregu lat na grun
br., na śmierć przez powieszenie.
tach torfowych w każdej gminie w obrębie peWarszawa 13 lipca. Żydowskie komitety rymetrów wykonanych melioracyj pierwszorzę
socyalistyczne, korzystając z drobnych strajków dnych w zorow e pola doświadczalne, przy 50 proc.
szew ców, introligatorów i czeladników cukierni zasiłkach kraju i państwa i udziela gminom bez
czych, zapowiadają na piąte* strajk powszechny. płatnej pom ocy inżyniera fachow ego dla kultury
Nie ma jednak obawy, aby taki strajk udało się torfowisk. Rezultal tych doświadczeń, podejm o
im znowu w yw ołać.
wanych przy stosunkowo skromnej pom ocy pań
W a rsza w a 13 lipca W iadom ości o zamie etwa i kraju, jest zadowalający srdyż prawie cały
rzonym strajku rolnym w Królestwie podczas okręg konkurencyjny bagien Stojanowskich, o
powierzchni 5.026 morgów, zajęty jest onecnie
żniw okazują się nieprawdziwemi.
pod kulturę lub eksploatacyę torfu na opał, a
cena gruntów znacznie poszła w górę, gdyż obe
2
t t o s y jL
cnie żądają właściciele 200 k za 1 morg, pod
(Tel. Gaz. Nar.)
czas gdy przy wykupnie gruniów pod główne ka
Petersburg 13 lipca. (Pet. Ag.) M-uister
nały, sami włościanie uznali oznaczoną kom isyomarynarki Avellan otrzymał dymisyę, z pozosta
nalme cenę 160 k. za 1 morg, za wygórowaną.
wieniem na dotychczasowem stanowisku jen.
Gchwalone przez sejm subweneye na doadjutanta carskiego. Ministrem marynarki został
św iQd czen a z kulturą torfową wynosiły w roku
wiceadm irał Birilew.
1901 10 000 kor., w 1902 — 8.000 kor., w
„ Potemkin".
1903 — 8.700 kor., w r. 1904 — 6.980 k o r , w
Konstanza 13 lipca. Dopiero wczoraj w ie r. 1905 - 5 700 kor., z czego po 2.000 kor.
przypadało na zakupno naw ozów mineralnych na
czór rosyjska eskadra odpłynęła stąd, zabierając
ze sobą „P otem kina". Z trudnością tylko p o  grunty włościańskie w perymetize bagien Ole
wiodło się wypom pować wodę z kadłuba .P o  skich i Stcianowskich, reszta zaś na pola d o
temkina", którą jak wiadom o, zbuntowani mary świadczalne w różnych okolicach kraju.
Do r. 1904 wypłacało- ministerstwo rolni
narze wpuścili, otworzywszy klapy. „Potem kin"
tylko dlatego nie zatonął, że port w tem miejscu ctwa bez trudności zasiłki państwowe w tej sa 
jest bardzo płytkim i „P otem kin" poprostu o- mej wysokości, z wyjątkiem przypadającego na r.
siadl na dnie. Maszyny „Potem kina" są w bar 1904 zasiłku dla gruntów włościańskich na ba
gnach Oleskich i Stojanowskich — reskryptem
dzo złym stanie.
zaś z dnia 8 kwietnia 1905 odm ówiło to mini
Rewolncyoniścl w Bosyl.
sterstwo wogóle wypłaty zasiłków na dośw iad
M agdebu rg 13 lipca (Tel. w ł.) Magdehur- czenia tortowe w kwocie 5.700 kor. (z dotacyi
ger Ztg dowiaduje się z Petersburga, że zarzą państwowej wynoszącej 388180 kor.), m otywu
dzone śledztwo wykryło, iż szereg wysokich u
jąc tę odm ow ę następującym lakonicznym usię
rzędników prefektury w Moskwie należał do re pem : „weil es beabsicbtigt, seine Leistung vun
wolucyjnego związku. Położenie jest z każdym Beitrfigen zur Errichtung und Erhaltung von D edniem coraz bardziej rozpaczliwe.
munstrationsobjecten difcaer Art iu Galizien in
Kolonia 13 lipca. (Tel. wł.). Koln. Ztg do Hinkunft thunlichst einzuschranken".
wiaduje się z Petersburga, że nad jeziorem ka
Wymienione ministerstwo wyraziło przytem
spijskim w m iejscowości Karassubassar odkryła zapatrywanie, że subw tncyonow ane przez lat 15
tajna polieya 33 pak, napełnionych patronami i wzorowe pola torfowe ju ż spełniły swe zadanie,
karabinami typu z r. 1891. Patrony miały napi oraz że w zamian byłoby skłonne subweneyonosy* 12 kompania 81 i 51 pp. Prócz tego znale w ać jedno większe gospodarstwo torfow e w Gaziono w 6 koszach 1200 patronów.
licyi, którego roczne koszty preliminuje na 6000

Z ziem polskirh.

Niemieccy koloniści. *
P e t e rs b u r g 13 lipca. (Telegram własny).
Niemieccy koloniści w południowej R osyi zw ró
cili się do niemieckiego cesarza (!) z prośbą o
ratunek przed bandami, plądrującemi i rabujące mi ich mienie.

Ładna kradzież.
Kolonia 13 lipca. (Tel. własny.) Kcln. Ztg.
donosi, że w Samarze znaleziono milion rubli w
złocie i w notach, zawiniętych w jedw ab. Część
pieniędzy była w pace w wagonie, który przy
był z Dalekiego W schodu. W agon ten w Sama
rze został odczepiony i na boczny tor sprowa
dzony. Z wagonu tego nieznani spraw cy skradli
pakę i zanieśli na cmentarz, skąd ją znów p o 
wtórnie skradziono. Znaleziono 16U.00U rubli w
papierach i złocie. Przy zbadaniu innych pak w
wagonach wykryto, że paki te zawierały również
znaczną ilość rubli. Dotyczące dokumenty mają
się znajdować w rękach zandarmeryi.

Wojna.
Bukowania pokojowe.
Echo de Paris donosi, że Murawiew

nie
będńe pełnomocnikiem pokojow ym R osyi. Car,
przyjmując go na audyencyi, miał p ow ied zieć:
Zdaje się, że jesteś pan bardzo chory. Lepiej, że
pan nie pojedzie do Ameryki.
W miejsce Murawiewa głównym pełn om o
cnikiem ma być ustanowiony Witte.
T e le g ra m y „ O u ^ . y ? a ro low eJ “ .

Londyn 13 lipca. (Tel. wł.) Daily Telegraph
donosi, że widoki pokoju przybrały p o m y ś l n y
o b r ot, gdyż ca r przyszedł do przekonania, iż
trudną misyę pełnomocnika pokojowego należy
powierzyć którejś personąe gratae i urząd ten
pnruczył Wittemu.
L o n d y n 13 lipca Times donosi, że ja p oń 
scy pośrednicy pokojow . otrzymał, zlecenie zer
wać rokowania na wypadek, gdyby R o sy a za
sadniczo sprzeciwiała się żądaniom japońskim.
Japońskie operacye pizeciw W ladyw ostokow i
będą bez przerwy kontynuowane ; toż samo bę
dzie dalej prowadzoną okupacya Sachalmu.
„Z powodu burzy we W iedniu linia telefo
niczna Lwow-W iedeń nie funkeyonuje od godziny
pół do 3 popołudniu". Takie doniesienie otrzyma
liśmy dziś z lwowskiej filii Biura koresponden
cyjnego. Od pewnego czasu otrzymujemy takie
lub podobne doniesienia prawie codziennie, a to
zamiast wiadom ości, które wiedeńskie Biuro k o 
respondencyjne przysyłać nam winno. Codziennie
linia telefoniczna przerwana I
Rzecz jednak dziwna. Nasz korespondent
wiedeński w tym samv m czasie rozmawiał z na
mi telefonicznie i podał nam telefonem swoje
informacye...

Dział rolniczy.

do 8000 kor. kwotą 8000 do 4000 kor. rocznie.
Otóż wydział kraj. nie podziela tego zapa
trywania, jakoby dotychczasowe doświadczalne
pola torfowe spełniły swe zadanie, gdyż jak z d o
świadczenia okazało się, pola te wówczas dzia
łają zachęcająco na włościan, jeżeli się znajdują
w każdej gminie, w której się znaczniejsze torfo
wiska znajdują, a nadto rozpoczęto właśnie r o 
boty pierwszorzędne na rozległych torfowiskach,
na których nie założono dotychczas ani jednego
pola d o ś w ia d c z a ln io (legulacya Pustej i Błotni,
osuszenie bagien Rzem.cńskich, reguiacya gorne|
Trześniówki).
R ów n ież nie podziela wydział kraj. zapa
trywania, aby zrealizowanie mglistego dotąd po
mysłu urządzenia większego gospodarstwa to rfo 
wego miało zaspokoić potrzeby kraju i zastąpić
dotychczasow e liczne poia doświadczalne w po
szczególnych gminach, a to ze względu na nie
korzystny kształt kraju, którego długość po linii
dawnej kolei K arola Ludwika i Północnej od
Podwołoczysk do granicznej Białki pod Dziedzi
cami, wynosi 620 kim i wzdłuż linii kolei Trans
wersalnej od Husiatyna do Zwardonia 841 kiru.
Gdyby nawet to projektowane gospodarstwo tor
fowe posiadało idealne położenie w samym środku
kraju, to i tak odległość od granic kraju wyno
siłaby koleją K a rd a Ludwika 810 kim,, a koleją
Transwersalną 420 kim. A więc nawet marzyc
o tem niepodobna, aby włościanin galicyjski mógł
korzystać z takiego gospodarstwa, które raożeby
zapewniło egzysteacyę jednemu gospodarzowi tor
fow em u, któremu poruczonohy kierownictwo tego
gospodarstwa, ale dla kraju nie przymosłoby
spodziewanego pożytku, a wykonane pierw szo
rzędne mehoracye byłyby bezużyteczne, bo osu
szone torfowiska bez uprawy przez własc.cieli
pozostałyby nadal nieużytkami.
II. Subtreneyonowanie dr bnye-k melioracyj.
Z tak zv'anej dotacy. dyspozycyjnej na
drobne melioracye, udziela ministerstwo roln i
ctwa Galicyi zasiłków w w ysokości subwencyj
przez kraj przeznaczonych, jakkolwiek w p ro 
wincyach alpejskich równoczesne subweneyonowanie z funduszów krajow ych nie jest wym a
gane. Dopóki udział kraiu w tej dotacyi wynosił
kilka lub nieco ponad 10 prc., ministerstwo rol
nictwa me stawiało żadnych trudności. Gdy je 
dnak w ostatnich latach uchwalona przez seim
suma subwencyj krajowych wymagała udziału
w tej dotacyi państwowej kilkanaście procent
(w r. 1903 16*25 prc. a w r. 1904 18-5 prc.),
zażądało ministerstwo rolnictwa przedkładania
sejmowi osobnych projektów ustaw dla zape
wnienia wykonania tego rodzaju mniejszych robót,
odsyłając te roboty do państwowego fund iszu
melioracyjnego i wykluczając w ten sposob Galicyę z udziału w dość pokaźnej dotacyi dyspo
zycyjnej na drobne melioracye, która wynosiła w
r. 1903 1 042.000 k., w r. 1904 1,157.000 k.. a
na rok 1905 preliminowaną
jest w sumie
1,177 620 koron.

Na przedstawienie wydziału kraj. z d. 17 liwystosowane za pośre' dnictwem namiestnictwa a poparte przez ministra
Mdmoryał Wydziału kra] o melioracyach dia Galicyi, odstąpiło wprawdzie ministerstwo
W ostatnich dwu latach napotykają wnioski rolnictwa od żądania, aby dla tych robót w yda
subwencyjne Wydziału krajowego w ministerstwie wane były osobne ustawy krajowe i przyznawane
rolnictwa, z powodu zmiany referentów, na coraz były zasiłki z państwowego funduszu meliora
większe trudności, bądź to wskutek odmawiania cyjnego, datowanego roczną sumą 4 milionów ko
subwencyj, bądź też rozkładania wypłaty poszcze ron, iecz za to zadecydow ało taki rozkła.i su b
gólnych subwencyj na tak długi szereg lat, iż wencyj na cały szereg lat, iż suma subwencyj
pom oc państwowa staje się iluzoryczną Trudności państwowych w danym roku zredukowałaby się
te odnoszą się przedewszystkiem do subweneyo- do jednej piątej części. Trzy kładem tego nowego
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redukowania subwencyj dla Galicyi, jest zabudo
wanie usuwisk górskich w gminach Młynne i Ja
worzno, pow. Limanowskiego, które spow odo
wane zostały ulewnymi deszizam , i powodzią w
r. 1903 i wedle praktyki stosowanej w krajach
alpejskich winny być zabudowane w tym samym
roku z państwowego funduszu zapom ogow ego,
tudzież zabudowanie potoku Łopusznianki w po
wiecie Nowotarskim.
Subwencya krajow a i państwowa dla pierw
szego z tych zabudowań wynosi, po 80.500 kor.,
dla drugiego zaś po 34.500 k. i według uchwały
sejmowej ma b yć wypłaconą w 2 rabach rocznych
po 15.250 k., względnie po 17.250 k. Tymczasem
ministerstwo rolnictwa, uznając za niewłaściwe
przedłużanie czasu budowy przy tych robotach,
reskryptem z d. 26 kwietnia 1905, przyznało za
siłki dla tych robót z dotacyi dyspozycyjnej na
drobne melioracye, płatne w latach dziesięciu i
to dopiero od r. 1906. Gdy uchwalona przez
sejm w budżecie r. 1905 suma subwencyj krajo
wych na drobne melioracye 285.121 k. łącznie z
zasiłkiem państwowym 16.000 k., ra w z y m a n ie
krajowego biura melioracyjnego, odpowiada udzia
łowi Galicyi w dotacyi państwowej (1,177.620 k.)
w wysokości 25-6 prc., jest jasnem, Ze przez po
dobne rozkładanie subwencyj państwowych na
przeciąg czasu pięć razy dłuższy, niż sejm preli
minował udział Galicyi zmniejszy się pięć razy
i zredukuje się do 5 prc., podczas gdy w stosun
ku do powierzchni gruntów uprawnych (ról i łąk
przedstawiających w Galicyi 34 prc. takichże
gruntów uprawnych w calem państwie) udział
ten pewmien w ynosić 34 prc.

III. Publiczne roboty melioracyjne, subweneyonowane z państwowego funduszu melio
racyjnego.
W czasie powodzi w lipcu 1903 okazały się
zbudowane poniżej Krakowa wały nadwiślańsLie
za nizkie, a okręgi konkurencyjne spółek w o
dnych, które uiściły 30 prc. datek, zostały zato
pione, a plony doszczętnie zniszczone. Gdy w po
dobnych wypadkach rząd przeprowadza podoLne
uzupełnienia robót ochronnych kosztem państwo
wego funduszu zapom ogowego, a po powodzi w
1899 r. wykonał rząd w Austryi górnej natych
miast bez pianów i kosztorysów na podstawie
opinii referenta ministeryalnego roboty ochronne
za sumę przeszło jednego miliona koron, odniósł
się wydział krajowy zaraz po pow odzi w 1903 r.
do rządu, czy i jaką kwotę przeznacza ze skarbu
państwa ua nieodzowne podwyższenie wałów nad
wiślańskich — me otrzymawszy zaś ua to za
pytanie żadnej odpowiedzi, postanowił przedłożyć
sejmowi projekty ustaw, zapewniających podw yż
szenie w ałów nadwiślańskich przy pom ocy pań
stwowego funduszu melioracyjnego, mianowicie •
1) o podwyższenie prawego wału nadwiślańskie
go między Podgórzem a Niepołomicami w p o
wiatach Podgórskim, Wielickim i Bocheńskim
kosztem 1,000.000 k . ; 2) o podwyższenie lewego
wału nadwiślańskiego od ujścia Białuehy do gra
nicy państwa w powiecie krakowskim kosztem
900.000 k., 3) o obwałowanie lewego brzegu
Wisły od stacyi kolejowej w Grzegórzkach do
ujścia Biełuchy kosztem 33.000 k.
Ze względu na nagłość robót W ydział kra
jow y zarządził wykonanie zajęć i opracowanie
projektów z takim pospiechem, że plany w ołówku
1 kosztorysy zostały ukończone przed sesyą s e j
m ową lak, iż ua posiedzeniu z d. 24 listopada
1903 uchwalił Sejm wszystkie powyższe trzy pro
jekty ustaw.
P o wykończeniu graficznej części projektów,
przesłał je wydział krajowy prezydyum namie
stnictwa, a ministerstwo rolnictwa wstawiło pierw
sze raty 50 prc. zasiłków na podwyższenie w a
łów pod 1) i 2) wymienionych do preliminarza
państwowego funduszu melioracyjnego na r. 1904,
jednakże nie w wysokości odpowiadającej progra ■
mowi budowy (50.000k.), lecz w kwotach niższych
po 45 000 k.
W stawienie jednak tych zasiłków, obliczone
na chw ilowe uspokojenie dotkniętej kięską ludno
ści, nie posunęło sprawy naprzód, gdyż minister
stwo rolnictwa nie zatwierdziło projektów i nie
zezwoliło na rozpoczęcie robót, zasłaniając się
brakiem dat co do ilości wielkiej wody W isły,
która pierwotnie przez rząd przyjęta, okazała się
za małą i przez krajowe hiuro melioracyjne na
podstawie stanów wody z r. 1813 została po
większoną. Gdy wreszcie kemisya techniczna,
złożona z delegatów ministerstwa spraw w ew nę
trznych, rolnictwa i handlu na konferencyi, która
się odbyła w K rakow ie od 3 do 7 kwietnia 1905,
oświadczyła się na podstawie opinii centralnego
Biura hydrograficznego za przyjęciem większej
ilości wody Wisły i wyższej niwelaty wałów nad
wiślańskich, wyłoniła się nowa trudność ze stro
ny delegatów ministerstwa rolnictwa, kiorzy w
protokole reambulacyjnym oświadczyli, jakoby
W isła nm była rzeką górską pod K rakow em , a
skutkiem tego zasiłek państwowy nie mógł być
wymierzonym w uchwalonej przez sejm wysokości
60 prc.
Przeciw temu oświadczeniu, do którego
przy łączył się także delegat namiestnictwa, wniósł
wydział kraiowy rzeczowe przedstawienie do prezydyum namiestnictwa, łecz mimo upływu blizko
2 lat od powodzi z r. 1903 nie doczekał się d o
tąd załatwienia sprawy przez ministerstwo rolnictw a
Gdy v:skułek takiego nieprzychylnego tra
ktowania i przewlekania spraw galicyjskich kraj
nasz upada pod względem ekonomicznym, wy
dział krajowy uprasza prezesa Kora hr. DzieduszjCkiego o przedstawienie powyższych grawam inów K ołu polskiemu i wywarcie odpowiedniego
wpływu na ministerstwo rolnictwa, ażeby:
I zaasygnowało na popieranie doświadczeń
z kulturą torfowisk zasiłek państwowy nu r. 1905
w kwocie 5.700 kor., oraz zalegający za r. 1904
zasiłek na zakupno nawozów mineralnych na
torfowiska włościańskie w kwocie 2 000 k o r.;
II. asygnowało zasiłki państwowe na drobne
melioracye w takiej wysokości i w takich ratach
rocznych, w jakich kraj te subweacye w ypłaca;
III. przedłożyło jak najrychlej do cesarskiej
sankcyi uchwalone przez sejm projekty ustaw o
podwyezzeniu wałów nadwiślańskich od Podgórza
do Niepołomic i od teścia Białucny d« granicy
państwa, tudzież o obwałowaniu lewego brzegu
W isły od stacy; kolejowej w Grzegórzkach do
ujścia Białuehy

Dolegliwości podeszłego wieku
(retour o ’age).
Elixir de Virglnie leczy nabrzmienie i zra
nienie żył, phlebit, nanrzmienie jądr, hemoroidy i
jest jedynym w dolegliwościach pudeszłego wieku
przeciwko; krwotokom, zapaleniom, dusznościom, bo
leściom żołądka, nerwowościom, zatwardzeniu i ob
strukcji żołądka. Nabyć można w Paryżu, Pharmacie Monde 2 rue de la Tacherie — we Lwowie
w aptekach pp. Ruckera, Wewiórskiego i Mikolaacha,
w Krakowie w aptekach pp. Wiszniewskiego i R«dyka. Opis wysyła się bezpłatnie.
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pełnego odurzenia; stopniowo jednak orzeźwiał
mnie chłód panujący w grocie i mogłem zdać
sobie dokładnie sprawę z mego położenia. D o
strzegłem, że łańcuch zwieszał się na długość
dwóch łokci; w taki sposób Bractwo Siedmiu za
(Powieść i angielikiego).
mierzało przeciągać moje męczarnie. Gzy była
dla mnie jaka szansa ratunku? Roześmiałem się
(Ciąg dalszy.)
gorzko,
a ten śmiech rozpaczy powtórzyło ponuWioślarze oddalili się szybko, nie mogłem
j re echo
groty.
dosłyszeć końca strasznej wieści. Uwagę moją
Nagle zrodziło się we mnie szalone, na
nadto zajm owało okropne położenie w łasn e; szyję
więziła obroża przykuta d o łańcucha w górze, miętne pragnienie przebłagania panny Ward za

Straszna siódemka.

nogi przywiązane były do pni drzew, unoszących
się nad wodą. Zrozumiałem teraz znaczenie słów
wydanego na mnie wyroku. Z odpływem m o
rza ciężar opadającego promu będzie odrywał
zwolna tułów mój od g ło w y ; wzdrygałem się na
myśl czekających mnie męczarni, krew krzepła w
żyłach, odstępowała prawie przytomność, a fala
napływająca zwolna do groty, kołysała już naw pół nieżywego człowieka.
K siężyc wszedł tymczasem, blade jeg o pro
mienie przedzierały się do wnętrza mego ciem 
nego w ięzien ia; ten księżyc, regulujący czas przy
pływu i odpływa morza, miał b y ć świadkiem
mojej męczeńskiej śmierci. Stawiałem sobie py
tanie, jak długo jeszcze żyć m o g ę ? Lockhart, po
walając mnie na ziemię, musiał zadać mi silny
cios w głowę, bo chwilami byłem w stanie zu

brak ufności i wyrządzoną szlachetnej dziewczy
nie k rzyw dę; to pragnienie gorącym prądem
krwi ożywiając serce, rozbudziło przytępione wła
dze mego umysłu. Ona była także skazaną na
śmierć niechybną G dybym sam zdołał się wyra
tow ać, może mógłbym ocalić ją również. Dążyć
j'je j

z pom ocą stanowiło najważniejsze dla mnie
zadanie, w tym celu należało starać się o zrzuj cenie pętów. Ręce miałem na plecach związane
■
niezbyt siln ie; prześladowcy moi uważali tę
ostrożność za zbyteczną, bo trzymany obręczą w
górze, z wolnemi nawet rękoma nie mógłbym
się schylić dla uwolnienia nóg z więzów. Mimo
to z niemałym trudem i wysiłkiem zdołałem ro
zerwać sznury, krępujące dłonie, któremi następ
j nie zdjąłem knebel, zatykający mi u sta ; stanowi
ło to wielką ulgę, całą piersią odetchnąłem sw o

z
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bodnie. Zastanawiałem się w dalszym ciągu, co klamrę paska zaczepić o sznur, krępujący mi no
jeszcze wolnemi rękoma dokazać mogę.
gi. Niestety, daremne trudy! W yciągając rękę,
ja
k mogłem najdalej, niepodobna mi było dosię
Długie studya naukowe wyrabiają w cz ło 
wieku zdolność do jasnych i konsekwentnych gnąć sznura 1 G dyby jednak silniejsza faia unio
wniosków przy rozważaniu ch oćb y najcięższego sła w górę prom, wtedy może zdołałbym pasek
położenia. Przekonanie, że od mego życia zawi przesunąć przez linkę. Pochyliłem się, o ile to
sło istnienie drugiej osoby, dodawało mi energii, było m ożliw e i czekałem w pogotowiu. Szybko
zachęcało do czynienia nadludzkich wysiłków. biegły drogocenne chwile. Nagle uczułem, że po
Nie mogłem powstrzymać wprawdzie odpływu dnosi się prom, skorzystałem z krótkiej sekundy
morza, odwiązać nóg od ciężkiego pnia drzewa, i przeciągnąłem klamrę z rzemieniem przez po
zrzucić z szyi wiążącej mnie o b r o ż y ; jedna próba wróz. Dokonałem trudnego dzieła!
tylko dostępną b y ła : Gdybym znalazł sposób za
czepienia ogniwa łańcucha nad głową o drzewo
promu, ten ostatni po odpływie morza ciężarem
swoim ciągnąłby łańcuch i hak przykuwający go
w górze, a nie ciało moje. Jeślibym tego dokazać
potrafił, zyskałbym na czasie i obmyślił może
inny jaki środek ratunku
Zadanie zdawało się
niepodobnem do wykonania, gdyż rękoma nie
mogłem dosięgnąć promu ; postanowiłem jednak
zdobyć się na taki herkulesowy wysiłek, nie
chciałem z bierną bezczynnością wyczekiwać
spełnienia się straszliwego wyroku nikczemnej
Włoszki. Z każdą chwilą opadała więcej woda,
coraz trudniejszem czyniąc spełnienie zamierzo
nego dzieła.
Odpiąłem gruby skórzany pasek, jaki mia
łem na sobie i usiłowałem pochylić się, aby

lOtwarolo marzklch"1 r ‘I 1 ozsrwca, słonyoh kąpieli z końotsm maja.

D R O B N E O G Ł O SZE N IA
po a ot. od wyrazu.

|^or»kiekąpiel^8lono-błotne

H e rb a ta
•hińzko-rozyjłks, zbiór majowy, świełe
Souohong L złr. 3'75, II, złr. 3-— . Okru
chy najlepsze iłr. 1*75. Okruchy drobm
złr. 1*30 za fant. Dwór Łzpszyn Brzelany.

V

Ł.
Wspaniała pobrzeie
morskie, park i las. Silne fale morskie.
Rano, popolndnin i wieczór koncerty orkiestry EichbergerDessan i mna/kl wojskowej. Teatra, renniony, wyścigi konne, tennis, korso kwiatowe, żaglowe, regata, podróże dla przyjemności parowcem.
Wyjaśnienia i cenniki wysyła Dyrekcya kąpielowa jakoleź przedsię
—biorstwo : „Verbandes Dentscher Osiseeb".der“ .________

M f i r p l f l I A H r fW ! najlepuy gztu™ ” l w lO ■ nek, wybrane, dnie, codilet
świeżo rwane, rozsyłu w 5-kil. koiurkach
opłacore po k. 4-30 sa pobraniem. Ł. Priaz,
Zaleazczyki.
97

M nrolo (A prlkozy), słynne, codzien
IflU I O IO nie świeżo rwane, wyborne,
w 5-cio klg. koszykach 4 k. 75 h., wiśnie
hiszpańskie 3 kor. 60 h. wysyła natych
miast /ranko za zaliczką D. Gettlried w
Zaleszczykach 1. 3.
100

*
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*

"

6ości

—

kąpielow ych 1904 :

21.569.

Kawiarnia Amerykańska
61
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za nogi grubymi, obsuwającymi się na dół pień

f i i m

P f l ł f ń i '*** P* 4 *n^ panów, frontowy,
I u n u j do wynajęcia zaraz — Miki.
ła ja 1 2 . parter.

P o £ s n k a j e m

y

Początek o gol*. 9 wieczór.

Ruch pociągów kolejowych

We ffszysfficŁ księgarniach

*

J
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POCIĄG
iposp. oaob
przycti o g,

~ 20

C ana 1 k oron a.

231

—

61

—

610

77*29
7-50
8-05
8-15
818
8-50

10 05
10 3r
11*45
11-55
130
1-40

2.30
345
4-32
500
5 25

*
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*************
Przyjaciele przemyśla
krajowego! Przemysłowcy!
Rękodzielnicy 1 Kapcy!
prenumerujcie „Dźwignię przemysłewehandlową". Kto nadeśle zawczasu 1 k .
na kwartał Ill-ci, ten otrzyma nr. zapaso
we z I-go półrocaa odwrotną pocztą bez
płatnie. Adres: Redakcya „Dźwigni —
Lwów
445
10-20

M i l i G ip i

10-50

B racia T e re y a n e fw .
F m n e l u k a , posługuj ęcy
ubogim, uL K lep u rowsba
L U w P n y tu lU k *^, za
biera się na żądanie meble do
naprawy a roznosi reperowane
i nowo zaku pione. Ceny umiar
kowane — robota staranna.
I j 3 . a e r a . t 37-

(n u d w o r z e c g łó w n y )

Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadn,
Pragi), Oświęcima, Wieliczki, Orłowa, N. Sącza (p. Tar
nów), Zakopanego, Jasła, Krosna, Iwonicza, Rymanowa,
Sanoka, Chyrowa (p. Przemyśl)
Ickan, Czortkowa, Kałusza, Delatyna (p. Kołomyję od 1/6 do
30/9 wł. w niedzielę i rz. k. święta), Korózmezo (od 1/5
do 80/9 wł.), Serethu, Berthomethu, Czudina, Brodiny,
Putny, Dom y Watry (od 1/7 do 81/8), Suczawy
Podwołoczysk, (Odessy i Kijowa), Brodów
Ławocznego, (Pesztu), Borysławia, KałuBza
Rawy ruskiej, Sokala
Stanisławowa, Żydaczowa
Sambora, M. Laborcza, Sanoka, Chyrowa
Jaworowa
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi), Oświęcima, Zakopanego przez Kraków, Wieliczki,
Orłowa (p. Tarnów), M. Laborcza (Pesztu) i Chyrowa
(p. Przemyśl)
Kołomyi, Żydaczowa, Potutor, Korozmezó
Rzeszowa, Jarosławia, Lubaczowa
Ławocznego, Kałusza, Stryja, Borysławia, Kochawiny
Podwołoczysk, Kopyczyniec, Husiatyna, Potntor
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi)
N. Sącza, Jasła, Tarnobrzegu, Dynowa, Rymanowa,
Iwonicza, Sanoka, Chyrowa (p. Przemyśl)
Ickan, Czortkowa, Kałusza, Zaleszczyk, Wyżnicy, Koemania,
Nowosielicy (p. Zuczkę), Serethu, Radowiec, Borhometu (w poniedziałek), Suczawy
Sambora, Zakopanogo, N. Sącza, Jasła, Krosna, Iwonicza, Ry
manowa, Sanoka, Chyrowa, Strzyłek
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa
Tuchli (od 1516 do 3019), Skolego (od 115 do 8019), Drohoby
cza, Borysławia
Jaworowa
Bełżca, Sokala, Lnbaczowa, Rawy ruskiej
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi),
Oświęcima, Suchy, Kocmyrzowa, Wieliczki, Orłowa (p.
Tarnów), Mielca (p. Dębicę), Dynowa, Chyrowa (p. Prze
myśl)
Podwołoczysk (Odessy, Kijowa), Brodów, Potutor, Zaleszczyk,
Husiatyna, Iwania pustego, Skały, Kopyczyniec, Grzy
małowa
Ickan, Żydaczowa. Kałusza, Nowósielicy, Serethu, Barhomethu,
Czudina, Brodiny

2-51

—

—

415

-

6-30

8-25

655
7-30
—

—

8-35

10-55
11-10

2-00
2-40
2-50
2*55
4-10
4-20
J5 50
5 58

6™
6-S5
7-30
9-00
10-05

Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi,
Kocmyrzowa, Zakopanego (p. Kraków) (od 2516 do 1519
wł.), Orłowa (od 117 do 15|9 wł.), N. Sącza (p. Tarnów),
Jasła, Dynowa, Lubaczowa, Sanoka, Rymanowa, Iwoni
cza, Chyrowa (p. Przemyśl)
Ickan, (Bukaresztu), Żydaczowa, Potutor, Czortkowa, Korbsmezó, Nowosielicy, Dorny Watry, Suczawy
Sambora, Orłowa, N. Sącza, Jasła, Krosna, Iwonicza, Ryma
nowa, Sanoka, Chyrowa, Strzyłek
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Warszawy, Pragi,
Karlsbadu), Oświęcima, Wieliczki, Tarnobrzogu, Dyno
wa, Lubaczowa, Jasła, Iwonicza, Rymanowa, Sanoka,
Chyrowa (p. Przemyśl)
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyczyniec, Zalesz
czyk, Skaty, Iwania pustego, Husiatyna
Ławocznego, (Pesztu), Kałusza, Borysławia, Drohobycza, Ko
chawiny

b yw ają produktowano n a j t r w a l s z e , n le p r z e p u s z c z a ją c e w o d y 1 n a j 
ta ń s z e e e m o a t e w e d a o h ó w k ). Znaczna o .zczędu ość cem entu sto su n
kowo wobec dachó -ok iunych. Bardzo delikatna g 'a z n r a C e m e n to w a
* na;roim aitu tych barwach. D rukow ane w skazów ki do fab rykacyi b ez
płatnie. T ą samą praBą można w y rab ia ć, przy tastosow anln odpow iednich
form ta . te cem entow e p ły ty m ozaikow e, cem entow e

Iłr > B e r n h a r d ! S o h n

Q . E . D ra n e rt,

Z ało ona
F a b r y k a masr.yn
E I L E N B I R G 5 6 , przy

1854.
Ipsku

10-40

10-55

11-00

L . 1819.

Z e la w o w a d o
(z dworea głównege)
Krakowa. (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy, Pragi,
Karlsbadu, Kocmyrzowa, Rozwadowa, Dynowa, Jasła,
Chabówki, Zakopanego, Orłowa, N. Sącza (p. Tarnów)
Ickan, (Jass, Bukarosztu, Konstantynopola), KOrOsmezb (od 1/5
do 30|9 wł.), Kałusza, Serethu, Berhometu, Czudina,
Nowosielicy, Brodiny. Suczawy, Dorny Watry
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu),
Chyrowa, Pesztu, Sanoka, Mozo Laborcza, Rymanowa,
Iwonicza, Chabówki, Zakopanego (p. Rzeszów), Mielca
(p. Dębicę), ortowa, Wieliczki, Oświęcima
Ickan, (.lass, Bukarosztn, Botuszau), Żydaczowa, Potutor, Korósmezo, Czortkowa, Nowosielicy, Brodiny, Putny, Dorny
Watry (od 117 do 8118), Suczawy
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, H u
siatyna, Czortkowa
Jaworowa
Ławocznego, (Pesztu), Kałusza, Drohobycza, Borysławia
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina. Pragi, Karlsbadu),
Lubaczowa, Chyrowa, Rozwadowa, Nadbrzezia, Dynowa,
Orłowa (p. Tarnów), Zakopanego (p. Kraków od 2516 do
1519 wł.)
Krakowa, (Wiednia, Warszawy, Pragi, Karlsbadn), Sanoka,
Rymanowa, Iwonicza (p. Przemyśl), Dynowa, Tarno
brzegu, N. Sącza, Orłowa, Wieliczki, Oświęcima, Zako
panego (p. Kraków) (od 2516 do 1519 wł.)
Sambora, Strzyłek-Topolnicy, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa,
Iwonicza, Jasła, Nowego Sącza, Orłowa
Ickan, Worocbty (od 1|7 do 3019 wł. w niodziolę i święta) Ka
łusza, Delatyna (p. Kołomyję), Serethu, Berhometu
Czudina, Radowiec, Suczawy
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Potutor, Grzymałowa
Bełżca, Sokalu, Lubaczowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, Czort
kowa, Zaleszczyk, Husiatyna, Skały, Iwania pustego,
Grzymałowa
Ickan, (Botuszan, Jass, Bukaresztu), Potutor, Kałusza, Czort
kowa, Zaleszczyk, Wyżnicy, Korosmezo, Koemania. Dor
ny Watry, Suczawy, Nowosielicy
Krakowa, (Wiednia Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadn),
Chyrowa (p. Przemyśl), Jasła, Chabówki, Zakopanogo
(p. Rzeszów), Wieliczki, N. Sącza, Dworów
Ławocznego, Drohobycza, Borysławia, Kałusza, Kochawiny (od
115 do 8019 co niedzieli i święta)
Rzeszowa, Lubaczowa, Chyrowa, Sanoka (p. Przemyśl)
Sambora, Chyrowa, Sanoka
Kołomyi, Żydaczowa, KbrózmezS (od 115 do 3019 wł.)
Jaworowa
Ławocznego, (Pesztu), Drohobycza, Borysławia, Kałusza
Krakowa, (Wiedniu, Wrocławia, Berlina, Warszawy). Chyrowa,
M. Laborcz, (Pesztu), Sanoka (p. Przemyśl), N. Sącza,
Orłowa, Oświęcima
Rawy ruskiej, Sokala
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów
Przemyśla (od 1'5 do 30l9 wł.), Chyrowa, Sanoka, Rymanowa,
Iwonicza, Jasła
Ickan, Czortkowa, Zaleszczyk, Dolatyna, Wyżnicy, Nowosie
licy, Berhomethu, Czudina, Serothu, Brodiny, Putny,
Domy Watry, Suczawy
Sambora, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, Iwonicza, Jasła, N.
Sącza, Orłowa, Zakopanego
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Warszawy), Dynowa, Tarno
brzegu, Jasła, Orłowa, Wieliczki, Chabówki, Zakopanego
(od 1|5 do 2416 i od 16(9 do 80|4)
Podwołoczysk, Potutor, Kopyczyniec, Skały, Iwania pustego,
Husiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa
Stryja, Drohobycza, Borysławia

Konkurs.
Cel m obsadzenia posady a d ja n k ta K a sy z roczną płacą 1.600
koron, d datkiem aktywalnym 400 koron i z prawem d o oięcia ti-zpchleoi po 2 0 U kor. rozpisuje się niniejszem konkurs z le-unit em do
10 s ie r p n ia b. r.
Do p oća ń dołączone być m ają:
1) m etryka urodzenia, na dow ód, że petent nie p rzek re z y ł 40
lat życia ,
2) świadectwa ukończ m ch =tudyów i z egzam inu z rachunko
w ości państw ow ej,
8) św iadectw o z d otych czasow ej służby, p r z y c z o m
k on ieezr ein je s t, a b y p e te n t m i a ł p rz y n a ; tnnlej je d n tr o cz ą p ra k ty k ę
w J e u n e j z k as O s /c z d n o ś i w k ra ju .
4) świadectw.: zdrowia,
5) curriculum vitae.
Podania m ają b y ć w niesione w pow yższym terminie na ręce
podpisanej D y rek cy i.
B uczaez, d. 10 lipca 1906.
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D y r e k c y a p o w ia to w e j K usy o sz c z ę d n o ś ci.
I g n a c y W a ch o w icz .

M iecz y sła w B u rzy ń sk i.

i

Wypływający na wiosnę sok z brzozy, był ju i w sta
rożytnych czasach używany i znany przez panie jako
znakomity środek przeciwko wielu brakom eory. Prze*
racyonalne przyrządzenie chemiczne i przes wypróbo
wane doświadczenie, ndało się z tego naturalnego pro
duktu zestawić sztnezny balsam, którego korzystne działanie na cerę prawie
cudownym nazwać można. — Przez siopniowe łuszczenie się skóry, odświeża
s ę t kow.i i wkiótce usuwa w zupełności każdego rodzaju wyrzu;y, piegi,
piamy wątrooiaiie, czerwunoś i nosa. — Balsam ten wygładza powstałe na
twarzy zmarszczki i blizny z ospy, nadaje cerze świeżego młodocianego wygl ąi u Ceea s ł u k a 3 tor. Dr. henrieTa m ydło benzoe, utrwalające dzia
łanie balsamu po k. 120 i 70 bl. D o nabycia we wszystkich wlększjeb
aptekach, d rog< erya ch i p <rrumeryaeh, m ianow icie: we Lwowie u Z y 
gmunt. R u :kr a ; w Krakowi# u Wiktora Redyka apt.; w Czorniowcach u
Golichow8kk>go n:st. Maht apt., Schmiedt & Fomin droguerya; w Tarnopolu
u Mw»ya-ia K r z y ż . u o w s k i e g o ; w Tarnowie u Maurycego Adlera, J. N iesio_ łow sk e g o ; w B ielsk u u Alfreda BInmenthala i w d.pgneryi A. Hass.

O b w ie s z c z e n ie .
Niniejszem zwraca się «w?igę na zamieszczone w „GaztKtio N arodow ej" Nr. 151 z duia 6 lipea 1905 ogłoszenie
e- i k. Intendantury 11 korpusu nr. 4923 z dnia 30 czerwca
1905, celem zapewmeuia dostawy w drodze kontraktowej
sinna, słom y, drzewa opałow ego i węgli kamiennyub dla
sL.cyi:
CzoriDowce, Nowa Żuczka i R adow ce;

Na dworzec „Podzamcze"
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa) Brodów
Podwołoczysk, Kopyczyniec, Husiatyna, Czortkowa, Potutor
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Kopyczyniec, Czortkowa, Za
leszczyk, Skały, Iwania pustego, Husiatyna, Brodów,
Grzymałowa
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyczyniec, Czort
kowa, Zaleszczyk, Iwania pustego, Skały, Husiatyna

UWAGA:

dla dzienników wiedeńskich
jakoteż dla inny oh gazet krajowych
i zagranicznych załatwia najtaniej
RUDOLF MOSBE
Wiedeń I ., SellerstKtte 2.

D o JLwowa z

POCIĄG
piiap., osuń.
odch. o g.

Ickan, (Jass, Bukaresztu, Konstantynopola), Żydaczowa, Worochty (od 1/7 do 30/9 wł.) Delatyna (od 1/10 do 80/4 wł.),
Zaleszczyk, Nowusieliey, Beihomothn, Czndina, Serethu,
Radowiec, Dorny Watry i Suczawy.
Krakowa, (Berlina. Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsba
du, Pragi), Wieliczki, Orłowa, Zakopanego, N. Sącza,
(p. Tarnów), Jasła, Chabówki, Zakopanogo (p. Rzeszów)

i Nowe Humoreski 3

*
H

Uniwersalnej prasy do mat&ryałów
budowlanych, ręŁą poruszanej 1 Sernardiego
nowego systemu prasowania na mokro,

<C*as środkowo - europejski).

150

*

Z apom ocą m ojej patentowanej

Obowiązujący z dniem 1-go m aja 1005 roku.

Tego jeszcze m było!

*************
*
*

Wysokie dochody przynosząca gałąź zarobkowa dla ruchliwych
________________________przedsiębiorstw_I_______________
435

n y poważnych redektantów celem p rzep ro w adzen ia próbnych prasow ań.

d o n a ty c h m ia s t o w e g o k u p n a
p a ń s k ie g o m a ją tk u
z pałacem, lasem, dobrą komnnikacyą i ile
możności z grzelnią. Zaliczka 500.000 ko
ron i więcej. O dokładne oferty upraszają
Broekere & Comp. Interes-rolnicso-komisowy w Poznania (Posen), ul. Rycerska
40 ( R itte is tr a s se 40)
455

Nry „Lotnych Listków* z I-go półrocza,
oraz początek illustrowanej powieści otrzy
ma b e z p ł a t n i e każdy, kto pod adre
sem: R edak cja „Lotnych Listków" —
Lwów, aadeśle prenumeratę na II-gie półrocae, albo też 1 k . kwartalnie na próbę.
♦44

d. n.)

p łyty trotoarowe 1 kamienie piaskow e dla celów
murarskich, fro sz ę żądać prospektów . Pożądane zw iedzania ze stro 

M r m l n (“P1? 1*01?) wspaniałe Zaleszn lU I O lu czyckie, codzienuie świeżo rwa
ne, wysyła w koszykach 5-cio kg. franko
sa zaliczką po 4'30. D. K R A TZ, właścieiel
ogrodów w Zaleszczykaoh.
95

M n r b J a + korony> ciśnie 3 *80, franko
IT1UI U IP zi zaliczką wysyła w J-klg.
koszach C. M. Teifer — Zaleszczyki.
96

(C

.

I . £ ftli# * *Ss*minem państwowym, pra
ś ( 9 IIIK gnie zmienió posadę — rekomendacye i świadectwa ma ładne. Zgłosze
nia „Leśnik" w Administracyi „Gazety
Narodowej".
gt

K W i a ł U wazonowe i lampa wisząca do
**
I C I l j sprzedania. Adres: ni. Zimorowicza 1 a U. p.
99

czynił dostanie się na piasczyste wybrzeże.

zadusii !

kami; z chwilą zaś, gdy puszczę łańcuch,

J ó z e f M ik u ło w sk i P o m o r s k i
k ie ro w n ik stuoyi chem. roln. w D u blan ch
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Czas upływał, w oda opadała coraz niżej.
Widziałem wyciągniętą jak struna jedwabną kra
watkę, słyszałem trzeszczenie paska rzemiennego,
pękającego od nadmiernego ciężaru, byłem pewny,
że zerwie się zaraz, a wtedy nie będzie już dla
mnie ratunku. Przymknąłem oczy, wyczekując ostatniej chwili życia ; pani Koluchy tryumfowała,
ja zostałem pokonany.
A le cóż to znaczy ? Co się stało ?

Usłyszałem łoskot nad głow ą i padłem na
W ypadało teraz połączyć pasek z ogniwa prom niespodzianie. Jeden rzut oka wyjaśnił
mi łańcucha nad głow ą ; miałem postronek, któ rzecz c a łą : hak żelazny, wbity w skałę, dość sil
rym skrępowano mi ręce; przywiązawszy jeden ny iżby mógł utrzymać ciało zaduszonego czło
koniec do łańcucha, zobaczyłem, że był za krótki, wieka, nie podołał zdwojonem u ciężarowi mojej
nie dostawał do paska. Zerwałem jedwabny kra osoby i promu, wyciągniętego napół z wody dzię
wat z szyi i nim przydłużyłem powróz, który w ki zaimprowizowanej lince; w ten sposób hak
ten sposób zdołałem związać z rzemiennym pa wyrwany został ze skały. Cud Opatrzności zdzia
skiem.
łał tylko, że zostałem ocalony, gdyż po chwili
Spojrzawszy na osobliw y sznur, mający być ów zbawczy sznur byłby się zerwał niechybnie,
dla mnie deską zbawienia, straciłem więc na Najgroźniejsze niebezpieczeństwo minęło, ale wy
dzieję ratunku; wiedziałem , że ów sznur nie u- padało się śpieszyć. Rozwiązałem spętane nogi
trzyma ciężaru opuszczającego się stopniow o z i mając ciągle na szyi złow rogą obrożę z przy
odpływem morza promu. Chwyciłem rękoma za czepionym do niej łańcuchem, wskoczyłem na od
łańcuch nad głową, lecz zrozumiałem, że p ozo łam skalny u wejścia do groty. Zauważyłem z
stać długo w tej pozycyi nie zdołam, ciągniony radością, że szybki odpływ m orza możliwem

k tó r e z a w a r ły u m o w ę c o d o k o n t r o li n a w o z o w e j na r o k 1905,
z k ra jo w ą s ta cy ą c h e m .-r o ln ic z ą w D ubU na h, zob ow ią zu ją cych
się zatem do sprzedaży n aw ozów w ed łu g norm gw aran cyjn ych usta
now ionych przez W yd ział k ra jo w y król G alioyi 1 L o d o m e ry i z W .
K s. K rakow skiem :
1) J ó ze f K a rrooh — Lw ów , ja k o przedstaw iciel Biura sprze
d a ży Ż u żli T h om a sa w W ie d n iu oraz firm y Thonaasphospbatfabriken w Berlinie.
2) Firm a Thom asphosphatfabriken w Berlinie.
3) O ddział handlow y e. k. G a licy jsk iego to w a rzistw a gosp o
darskiego we L w o w i15.
4) F irm a E B&hlsen
K raków .
6) Z w iązek h a n d low y dla K ó łe k rolnic-.ych w Krakowie.
6) Z arząd g łó w n y K ółek ro ln iczy ch — I.w ó w .
7) Bank roln iczy
Lw ów .
8) F irm a Meilech 1 M Pinka-t L an dau w G o rlica ch

przy ul. Trzeciego Maja 1. 11, we Lwowie.

mnie ściskająca gardło obroża.

dworea „Podzamcze"
Podwołoozyk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, Hu
siatyna, Czortkowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów,Potutor, Grzymałowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, Za
leszczyk, Husiatyna, Skały, Iwania pnstego, Grzymało
wa, Czortkowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy) Brodów
Podwołoczysk, Kopyczyniec, Skały, Iwania pnstego, Potutor,
Husiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa
■ESift
%

2-13

Pora n ocn a ozn a o zo n a je s t ram kam i. — Czas ś r o d k o w o -e u r o p e js k i je s t p ó ź n ie js z y o 36 m in u t od
czasu lw ow sk iego. — Z w y k le b ile ty do ja z d y i w s z e lk ie g o in n eg o ro d z a ju b ile ty , illu strow an e p rz e 
w od n ik i, ro z k ła d y ja z d y itp . n a b y w a ć m ożn a p rz e z o a ly dzień w biurze m ie jsk ie m o. k. k olei
p a ń stw o w y ch , pasaż H au sm an a 1. 9.

’

Kam onka strum., Krechów, Mosty wielkie i Ż ółk iew ;
Gzortków, Halicz, Kołomyja i Zaleszczyki;
Złoczów, Brody, Tarnopol, Trembowla i Zborów na czas
o i 1 p a ź d z ie rn ik a 1905 d o 30 września 1906.
Bliższe warunki dustawy mogą byó pr zejrzane w c. i k.
wojskowych magazynach p r o w i a n t o w y c h we Lw ow ie, 1 zernirweacb, Stanisławowie i Złoczow ie, następnie w fi ach
tychże u r zę dó w w Brz«żanach, Kamionce s tr um iło w e j, Ko ło 
myi, Monasterzyskach, Mustacn wielkich, Nowej Ż tczce, Tar
nopolu, Zborowie i Żółkwi, jak ró wnież we wszystkich s t a 
r os tw ac h ok ręg u 11 kor pus u.
Lwów, dnia 30 czerwca 190 5 .
O.
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i k . I c t e n d a n t u r a . 11. k o r p n s u .
m asz

W ydaw ca i odpowiedzialny redaktor P l a t o n K o s t e c k i .

Z drukarni i litografii Pillera i Spółki.

