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lub jego miejsce 20 bal. A adeałane za wieiez lub
jego miejsce 60 hzL CHoay publlozsośol za
wiersz lub jego miejsce 1 kor. P ry w a tn a koreapondenoya 6 hal. od wyrazu.

Eedaktor nacie Im

Dr. ALEKSANDER YOtfEL.
S i o n . r e d a k o y l : ul. Sykstuska 1. 40, I. piętro
otwarte od godi. 10 rano do godi. 1 w południe.
B iu ra a d m liils tr a w y l: uL Kopernika 1. 7, par
ter (oklep), otwarte od gode. 9 rano do godk. 7
wleeeorem boa praerwy,
P n o d p U t a n a nO a i « ę A a r o d o w ą " w y n o n
w® Lwowie :

n o p ro w in c ji t

u fr a a rie f:

mieiięeinie
kwartalnie
półrocznie

9 kor. 9 kor. 9 0 h.
6 „ 7 , M , 10 kor. 6 0 b.
12
1 5 ,
— , 2 1 ,
— „
Za zmianę adreeu dopłaoa się 40 bal.
Wraz z - T y ( o A s ik ie m m ó d1 1 eowleiel" lub
tei z waritawikim tygodnikiem , Z la n e 0 i 12 to
mami rocznie prem ii:
kwartalnie we Lwowie 8 kor. 4 0 b.
„
na prowlnoyi 8 „ 8 0 ,
We Lwowie za ednonenie do domu dopłaoa się
4 0 hal. miesięcznie.

wychodzi o godzinie 6-tej wieczorem.
Listy z Warszawy.

Warunki pokoju
rosyjsko-japońskiego.
Dzisiejsze telegramy doniosły z Nowego
Jorku, że główny rosyjski pełnomocnik pokojowy
W itte stan ął tam wczoraj. Pojutrze już rozpo
cząć się m ają konferencye pokojowe w Portsmouth a cały św iat śledzić je będzie z natężoną
uwagą.
Przypom inam y więc w krótkości propo*ycye pokojowe, które — oczywiście całkiem nieoficyalnie i nie z odpowiedzialnego źródła — do
tychczas ze strony Rosyi się pojawiły. Według
wiadomości, które w tym kierunku są publicznie
znane, będzie oferta Rosyi obejmować następu
jące punkty:
zwrot Mandżuryi C hinom ;
odstąpienie — m oże tylko w dzierżawę, —
Liaotuóskiego półwyspu z Portem A rtura J a 
ponii ;
odstąpienie Sachalinu Ja p o n ii;
uznanie japońskiego protektoratu nad Koreą;
odstąpienie wschodnio-chińskiej kolei że
laznej Japonii, względnie japońskiemu zarządowi
na rzecz Chin;
wreszcie wielka kwestya odszkodowania wo
jennego, w której to sprawie Rosya dotąd — jak
wiadom o — zajęła stanowisko stanowczo nega
tywne. Poniew aż jest rzeczą jasn ą i ponieważ
nie m ożna przypuszczać, aby Japończycy zechcieb się zrzec wszelkiego odszkodowania w
gotówce, m ają się pojaw ić następujące propozycye:
wykupno wschodnio-chińskiej kolei przez
Chiny; dalej
wykupno rozmaitych rosyjskich kolejowych
i innych koncesyj i praw na terytoryum chińskiem przez Chiny i
wypłacenie przypadającej za obie pozycye
sumy przez chińskie kasy na rzecz Japonii. Jak
wysoką cenę R osya poda za te pozycye, dotąd
niew iadom o; że jednak Chiny jakiekolwiek zobo
wiązania, odnoszące się do tej sprawy, na pewne
odrzucą, to już zostało wyraźnie ogłoszone za
rów no w nocie cyrkularnej Chin, jak w ustnych
kom entarzach posłów chińskich przy rozmaitych
dworach. Nadto, jak donoszą, Chiny same doma
gać się będą ze swej strony odszkodowania w
wysokości dziesięciu milionów dolarów od Rosyi
sa spustoszenia, poczynione w czasie wojny na
terytoryum chińakiem. Czy więc wśród takich
warunków wspomniane rosyjskie propozycye będą
brane poważnie przez Japonię pod dyskusyę, jest
rzeczą co najm niej wątpliwą.
*
Ale nawet gdyby się przypuściło, że Japo
nia przekaz n a Chiny za możliwy do przyjęcia i
do wyegzekwowania zechce uznać, to jeszcze po
zostaje pytanie, czy wysokość wymienionych sum
wykupna, choćby bardzo wysoko liczona, może
osiągnąć kwotę trzech, a tem bardziej pięciu mi
liardów. Jest rzeczą jasną, że sum a ta m usiałaby
zostać bardzo w tyle za m iliardowemi preten
sjam i. W kołach dyplomatycznych utrzym uje się
teraz — nie w iedzieć,jak to nazw ać: m niemanie
czy pogłoska—że W itte m iał otrzym ać pełnomo
cnictwo na postawienie w sprawie ewentualnego
uzupełnienia przyznanej przez Rosyę sumy aż do
wysokości, żądanej przez Japonię, wniosku bardzo
oryginalnego, który będzie tak ustylizowany, iż
odejmie odnośnej wypłacie charakter upokarzają
cego odszkodowania wojennego. Mówią m ianowi
cie w tej sprawie w kołach dyplomatycznych, że
Hosya chce złożyć znaczną część kwoty w formie
dobrowolnej ofiary cara, ze względów ludzkości,
n a rzecz rannych Japończyków, oraz na rodziny
po poległych Japończykach. W podobny sposób
ma potem nastąpić taka ofiara ze strony cara
n a rzecz rannych Rosyan i na pozostałe po po
ległych Rosyanach rodziny, naturalnie jednak
musi naprzód nastąpić wypłata na rzecz Japoń
czyków.
Jak się rzeczy ułożą, okaże najbliższa przy
szłość.

Warszawa 1 sierpnia.
(Położenie ogólne. — Sprawa szkolna. — Protest
partyi narodowo- demokratycznej. Policya warszawska
w opressyi. — Nowe obostrzenia cenzuralne. — Gen.
gubernator Maksimowicz. — Sprostowanie plotek.—
Nowa socyalistyczna partya żydowska.)
Położenie ogólne nie wiele się zmieniło.
Żyjemy ciągle w okresie pewnego oczeki
wania, raz mniej raz więcej w gorączkowy stan
przechodzącego. Istotne jednak zm iany, czy re
formy nie przychodzą. W szystko, co się stało już,
jest albo niczem, albo ezeka na ostateczne zała
twienie, opracowanie lub zatwierdzenie.
Najbardziej paląca kw estya szkolna pozo
staje w zawieszeniu. Przew idzieć nie można, co
z niej wyniknie, choć do rozpoczęcia nowego ro 
ku szkolnego zaledwie parę tygodni. Prasie wol
no pisać o różnych projektach idealnych szkół
prywatnych, mających zastąpić szkoły rządowe.
Projekty te są po większej części nie wykonalne.
W ostatnich czasach kilka gazet umieściło relacye z rozmów na tem at szkół z p. Szw arcem ,
kuratorem okręgu naukowego. Ze przy każdym z
tych interviewów p. Szwarc zapew nia o „swych
najlepszych chęciach0, lub t. p. — to zupełnie
istoty rzeczy nie zmienia. K o n k lu zja z nich w ąt
pliwa, kurator bowiem zw raca uwagę, że główne
punkta reformy szkolnej nie zostały ostatecznie
opracowane. Na pytanie w ięc: co robić? — nie
ma stanowczej odpowiedzi i być jej nie może.
Ów protest polskiej partyi narodowo dem o
kratycznej nie odniósł, jak należało się spodzie
wać, żadnego rezultatu. Zdołano zebrać 10.000
podpisów — poczem władza, opierając się na
zakończeniu protestu, w którem się dopatrzyła
„podburzania do rewolucyi“, zakazała zbierania
dalszych podpisów, urzędy zaś pocztowe i tele
graficzne otrzymały nakaz nie przyjm owania lis
tów i depesz, dotyczących widocznie agitacyi w
tym kierunku. Tym sposobem dalszą czynność ua
rzecz protestu uniemożliwiono. Drukować go
także nie wolno, nawet gazetom rosyjskim, przy
najmniej w dosłownem brzmieniu. Jeszcze raz
powtórzyć należy, że wobec zbyt ostrej formy
protestu można było to wszystko z góry prze
widzieć.
Wszystko więc pozostało nie zmienionem
w obec ciągłego naprężenia umysłów.
W śród policyi warszawskiej panuje ciągły
stan naprężenia i coraz większa objawia się nie
chęć do służby. Niema dnia, żebyśmy nie słysze
li o zamierzonem lub spełnionem zabójstwie ja 
kiego policjanta, o poranieniu, zbiciu lub t. p.
W szystko to dzieje się w większej części tych
wypadków na mocy wyroków socjalistycznych.
W obec tego policjantów , skazanych na śm ierć
przez terror, naznaczają przeważnie do straży
przed zamkiem, gdzie niebezpieczeństwo dla nich
jest najmniejszem, zwłaszcza, jeśli się ich używa
do służby wewnątrz zamku. Służba w zamku
trw a ciągle, bez względu, ezy gen. gubernator
jest obecny, czy nie. Ale i tu nie dają im spo
koju teroryści.
Dziś rano z rogu małej uliczki za Zamkiem
strzelano do policyanta Stanisława Kładzika. R a
niono go tylko dość lekko. Kiedy po opatrunku
lekarskim chciano go przewieść do szpitala, ranny
oparł się temu, prosząc, aby go zostawiono na miej
scu, ponieważ podczas transportow ania go do
szpitala usiłowanoby go niewątpliwie zabić F ak t
nader charakterystyczny tak dla stosunków, p a 
nujących u nas wogóle, jak dla położenia, w ja 
kiem się znajduje policya
Od kilku dni znać u nas znów pewne obo
strzenia cenzuralne. Tak np. w sprawach, doty
czących strajków, napadów ulicznych, strzałów
do policyi, m anifestacji i wszystkiego, co się z
tem łączy lub wiąże, wydano stanowcze polece
nie, aby się zw racać tylko do policyi, od której
zależy absolutnie, co można a czego nie m ożna
drukować. Czynność tę spełnia p. Akajomow,
urzędnik do szczególnych poruczeń pr<y szefie
policyi warszawskiej, a zarazem redaktor Gazety

stracyi K ról. Polskiego". I jedno i drugie nie
jest praw dą. Malwersacyj w zarządach tak ki&ju
naszego, ja k w ogóle wszędzie, jest tyle, że własci
wie wszystko na niej się opiera. Ale wiadomość
jest zredagowana tak, aby czytelnik mógł się do
myślać, że i jen. Maksimowicz jest w tem skom 
prom itowanym . Jest to poprostu kalumnia. W ia
domo, że jen. Maksimowicz jest najpierw o so 
biście bardzo zamożny, a potem nigdy w życiu
w żadnej nieuczciwości adm inistracyjnej nie brał
udziału.
Tak sam o nie rozumiem, dlaczego rozgło
szono między innemi, jakoby nam groził nieba
wem ogólny stan oblężenia w kraju. Jest to
przesaua. P raw dą jest tylko, o czem już dono
siłem, że jen. Maksimowicz nosi się z zamiarem
ogłoszenia tego stanu w razie powtórzenia się
zam achu z bombą lub masowego wystąpienia
tłumu do walki z wojskiem i policyą.
J a k wiadomo, poza „Bundem ", „Związkiem
socjalistycznym Polski i Litwy", oraz „Polską
partyą socjalistyczną* (P. P. S.) powstała od
niedaw na „Polska partya socyalistyczna Proletaryat", najm niej liczna ze wszystkich. W grun
cie pod pozorem i firmą „polskości* jest ona
również żydowską. Świadczy o tem ostatnia jej
odezwa do .Towarzyszy robotników- pod godłem:
„Proletaryusze wszystkich krajów, łączcie s ię "
Treść jej mniej więcej brzm i: Robotnicy, bądźcie
g o to w i; arcybiskup warszaw ski gromi socyalistów
i kazalnic, a więc mamy teraz przeciw sobie
carat, burżuazyę, duchowieństwo i prasę i t. d...
W końcu odezwy o k rzy k : .P re cz z c a ra te m !
Precz z narodową dem okracją! Precz z antyse
mityzmem !“ co tem wyraźniej dowodzi, że główną
rolę g rają żydzi.
Wątpić można, czy „robotnik polski", o któ
rym mowa w odezwie, zapomnieć zechce tak
odrazu, źe dotąd głównymi jego wyzyskiwaczami
byli właśnie żydzi. W ie on o tem tak dobrze, że
prawie każdy z tego właśnie koła jest urodzo
nym, naturalnym , a można rzec n a w e t: odru
chowym antysemitą.
Michał.

policyjnej.
Jen. gubernator Maksimowicz bawi ciągle w
obozie pod Zegrzem i jego okolicach Dawniej
rozeszła się pogłoska, że uciekł, dziś głosi jakieś
pisemko niemieckie, że uciekł z pow odu: „milio
nowej malwersacyi, jaka się wykryła w admini
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Trzecia liść pani Brzoskwini.
Opowiadanie z czasów wyprawy chińskiej.
(Ciąg dalszy.)

L.
Wtorek 15 p a idtiem ika.
Po długich krążeniach po morzach chiń
skich i japońskich zawinęliśmy znowu do N aga
saki. Prawdopodobnie po raz ostatni jestem w tem
mieście i nie m am nadziei zobaczenia go jeszcze
kiedyś w przyszłości.
Jestem w Nagasaki i cieszy mnie to.
Pozostaniem y tu przez trzy tygodnie i bę
dziemy podziwiać przepyszne kwiaty, łagodne
słońce jesienne, ustawicznie błękitne niebo i złote
pomarańcze.

Niepokoje w armii rosyjskiej

(Numerz dawniejsze kosztują po 10 ct.)

brygady, a więc na stanowisko już ponad samo
dzielnym gospodarstwem pułkownika, uw ażano
nieraz za rodzaj d egradacji. Częściowo zdołano
później ukrócić, właściwie utrudnić tylko owo
system atyczne pkradanie pułku przez pułkownika
Pomimo to jednak gospodarstwo pułkowe jest i
dotąd jednym ciągiem konszachtów pomiędzy do
staw cam i a zw ierzchnością pułkową.
Żołnierze wiedzieli o tem zdaw na i wiedzą
dziś doskonale. Ale dyscyplina nakazyw ała im
milczenie nawei wobec tak oczywistej krzywdy.
Dopiero teraz, kiedy ta dyscyplina zaczęła się
rozluźniać, kiedy się przekonano, że przyczyną
strasznych klęsk militarnych Rosyi jest nierząd i
złodziejstwo, nietylko w pułkach, ale w całej adm inistracyi wojskowej, wystąpił też i krzywdzony
od wieków żołnierz przed front, dopom inając się
o swe słuszne prawa.
D latego to właśnie w każdym prawie roz
poczynającym »ię ruchu wśród wojska złe, zgni
łe łub spleśniałe pożywienie jest pierwszym po
wodem niesubordynacyi. Żołnierz wie nietylko,
że mięso jest zgniłe, ale i to, że na tem rozmai
ci jego zwierzchnicy coś zarobili. Doktor pułko
wy lub okrętow y, orzekający zwykle w tych ra 
zach, że pożywienie jest dobre, działa tak albo
dlatego, ponieważ jest także w spółce z dostaw 
cami, albo w prost z rozkazu pułkownika.
W tych więc przyczynach szukać też nale
ży źródła rozruchów wśród rezerw istów w Gó
rze K alw aryi pod W arszawą i dlatego to w ła
śnie wyraziłem wątpliwość, czy zwierzchność
pułkowa zechce o tem donieść wyżej. Zwierz
chności chodzi zwykle w takich wypadkach o
wła»uą skórę.
Podobne też wieści dochodzą równocześnie
z różnych garnizonów, głównie w głębi Kosyi.
Dziś słyszałem to i o dwóch pułkach z C harko
wa, gdzie żołnierze zagrozili, że w razie, jeśli się
jedzenie nie polepszy, urządzą coś podobnego do
tego, co było w Odessie.

tają się za łby — to już szczyt uciechy 1 Całe
życie Włochów spraw ia na obcym wrażenie
farsy, od której nie są wolne i najpoważniejsze
chwile tego ich życia...
Ale wróćmy do rzymskiej republiki dzienni
karskiej, na poły dziwacznej, n a poły poważnej,
myślącej i krotochwilnej. Ułatwi mi zadanie confrere Aldo Chierici, redaktor wybornego pism a
humorystycznego Travaso Nanizał on szereg pe
rełek bum oru włoskiego na barw ną nić jedw a
bną i ułożył je w wykwintny tom ik: „Ił Quarto
Potere a Ruina" („Czwarta potęga w Rzymie ).
Sam tę książeczkę napisał, sam .ułożył ilu stracje
k a ry k atu ry ; sam po części czcionki u k ła d a .
Jestto więc zatem w całem słowa znaczenia self

maade mam.

Michał.

Korespondencye.

Rzym 31 lipca.
(Rzymski światek dziennikarski. — Burza w loży
dziennikarskiej w parlamencie. — Życie farsą. —
Mnożą się wieści o niepokojach w wojsku, Stworzenie pierwszego dziennikarza. — Sylwetki
które i do nas zaczynają przenikać, choć w
dziennikarzy rzymskich.)
mniej groźnych okolicznościach.
Osobliwy to ludek, ci rzymscy dziennikarze
Znam ienny pod tym względem fakt zdarzył
się przed kilku dniami « ,aiasteezku Góra Kal- — zawsze to nerwowe i hałaśliwe, zawsze nie
w arya pod Warszawą, gdzie około 2 tysiące r e  zadowolone, zrzędzące i zwadliwe. A jednak
zerwistów, ściągniętych z wewnętrznych gubemij w gruncie rzeczy to „najpoczciwsze chłopy" na
rosyjskich, wszczęło rozruchy dla złego i niedo świecie. K toby zaglądnął do sali dziennikarskiej
statecznego jedzenia. Zbuntow ani rozbili jedyne w tutejszym urzędzie telegraficznym, dniem lub
w miasteczku, zresztą przeważnie żydowskiem, nocą, zdawaćby mu się mogło, że tam się s ta 
dwie traktyernie, oraz skład z m ąką, różnymi czają bójki i spory zacięte. Panowie giornalisti
artykułami spożywczymi i codziennej potrzeby. wykrzykują i gestykulują zawzięcie, omal, że się
Żołnierze nasyciwszy głód, zaprzestali dalszych nie pobiją. Za chwilę uspakajają się wszyscy, za
jęci pisaniem. Takie to ju ż usposobienie połu
aw antur i powrócili spokojnie do koszar.
O ile władza wojskowa pociągnie ich za dniowców i tych, którzy „piszą do gazet" i tych,
to do odpowiedzialności i czy w ogóle pociągnie, którzy je czytają. G vałtowny tem peram ent prze
dew szystkiem !
tego przewidzieć trudno.
W arto też widzieć tutejszych moich kole
Każde praw ie t. zw gospodarstwo pułkowe
w arm ii rosyjskiej ma na swujem sumieniu różne gów po piórze na jednem z bardziej ożywionych
grzechy wobec żołnierzy, co spraw ia, że nieza posiedzeń na Monte Citorio. Istn e piekło 1 Nie
dowolenie biednego a okradanego sołdata jest wiadomo kto bardziej hałasuje, czy panowie
prawie w każdym ze znanych a licznych w y onorevoli (posłowie), czy też ci tam panowie
padków nieposłuszeństwa pierwszym motywem z lóż dziennikarskich. Sypią się okrzyki, dowcipy,
ruchów i buntów. Główna zasada ekonomiczna łajania, naw oływ ania posłów po ich przyzwiskach.
arinii polega na tem, że pułk każdy otrzymuje Dziennikarze miauczą, mruczą, grzechoczą jak
pewną sum ę z ministeryum wojny, stosownie d t żaby — jednem słow em : bawią publikę, wysoką
rodzaju broni, warunków miejscowych itd. Otrzy izbę i siebie samych. Zdarza się nawet, że ten
mawszy — niech robi, co chce, byleby ludzie lub ów z najweselszych kolegów wpada na salę
nie um arli z głodu, mieli niezłe mundury, a ko i prowadzi głośną rozmowę z deputowanymi.
me i sprzężaj (w Rosyi niem a kolumn pociągo Żadnej sztywności, powagi, surowości, gdyż ina
wych, czyli t. zw. trenu, jako osobnego rodzaju czej ławy dziennikarskie strajkują, a w łam ach
swych pism na izbie poselskiej nie pozostawiają
broni) były w porządku.
Podobna zasada w kraju, gdzie ludzie by suchej nitki. Ceyż myślicie państwo, że inaczej
w ają uczciwi, gdzie wszyscy zarządzający mie się dzieje w sądzie? Tam wprawdzie dziennika
niem ogólnem nie myślą tylko o tem, jakim by rze nie m ają sposobności do w ystępowania; ale
sposobem coś ukraść z tego mienia — mogłaby za to kłócą się p aio w ie z trybunału z adw oka
mieć niejedną stronę dobrą. Ale w R osyi wszel tami, oskarżony z prokuratorem lub przew odni
kie podobne rzeczy kończą się na łapownictwie, czącym, przysięgli z rzeczoznawcami, albo też
a w rezultacie na krzywdzie biednego człowieka. wszyscy razem nawzajem ze sobą. Publika nie
Za czasów staro-m ikołajow skich i jeszcze za p a  posiada się z radości i „darzy wykonawców
nowania Aleksandra II pułkownicy dorabiali się oklaskam i" — zupełnie jak w teatrze, na farsie.
fortun, do tego stopnia, że aw ans na generała Bywa też, że adwokaci stron przeciwnych chwy
(Koresp. „Gaz. Nar.")
Warszawa 1. sierpnia.

K ram pani Liszki prom ienieje już z daleka
Na około mnie panuje cm entarna cisza i ta
ja k ogromny bukiet ze świeżych kw iatów na cisza poczyna mnie wreszcie niepokoić. Czyżby
ciemnem t l e ; całą wystaw ę zalegają wyłącznie to miejsce było zupełnie opustoszałe. Czyżby
czerwone róże i żółte chryzantemy.
moja przyjaciółka już stąd odleciała ?
Lecz w tem z głuchym szczękiem otwierają
się podwoje świątyni i pojawia się panna Ina
Ponieważ ona mnie się nie spodziewa, mu
moto w domowej sukni; trzym a w rękach mio
szę, aby ja zobaczyć, dotrzeć aż na dziedziniec
tłę i odm iata zeschłe liście z progu. Jakże była
pagody, w którym ona m ieszka. Ukrywam się
zachw ycającą!
tam poza pniem stuletniego cedru. Czekam długo
Twarzyczka jej oblała się pąsem, gdy mnie
na tem czcigodnem miejscu, gdzie dusza Inamoty
spostrzegła.
Rzuciła miotłę i poskoczyła ku mnie
tak dziwnie się ukształtowała w uwielbianiu sta
rych symboli. Pomiędzy dużemi flizami, któremi z dziecięcą radością...
Naturalnie idę najpierw do panny Inamoto.

Dziw ne! Nic się nie bała, ona, która za
wybrukow any jest dziedziniec, rośnie tr a w a ; w i
wsze
była tak pełną obaw...
docznie nie wielu pobożnych tu przychodzi. Po
środku wznoszą się olbrzymie palmy sagowe a
Lecz to tylko okoliczności tak szczęśliwie
cedr, poza którym się ukrywam, szeroko rozpo się zdarzyły; jej mały braciszek był w szkole,
ściera swoje poziom e gałęzie, w wielu miejscach służąca w mieście a ojciec u sąsiedniego bonzy.
popodpierane. Dziedziniec otaczają terasy pełne Byliśmy zupełnie sami.
grobów, a strzeże ich budha z granitu. W prost
Inamoto się śmieje. Śmieje się, ponieważ
przedem ną znajduje się stara świątynia z drzewa jest młodą, ponieważ jest zadowoloną, ponieważ
cedrowego, niegdyś złocona i polichromowana, słońce jasno świeci, ponieważ kwiaty pachną
dziś szara, prawie już rozpadająca się.
w około...

Ubieram się szybko, jak student na wakaK ryję się jak złoczyńca w lesie. W iem , że
cyach, aby ja k najprędzej dostać się do miasta. w Japonii nie może mi się zdarzyć nic strasznego,
I nareszcie jestem na zachwycających uli ale nie chciałbym, aby ta m ała, niewinna istotka,
cach i zbieram uśmiechy dziewcząt, gejsz i han której spokój przyszedłem zakłócić, m iała z mego
powodu jakie nieprzyjemności,..
dlarek bibelotów.

Numer kosztuje 8 h., na prowincyl 10 hal.

W nagłówku jest m o tto : „Dziennikarz podo
bny jest karabinierow i: zawsze przy służbie."
Opowiadanie kolegi Aida sięga czasów zam ierz
chłych, baidzo zamierzchłych, bo doby stw orze
nia świała i pierwszego żurnalisty.
...Gdy Pan Bóg stworzył ludzi — pisze
Chierici — wyznaczył każdemu człowiekowi ja 
kieś powołanie. K to m iał cięty język, został
adwokatem, człowiek zamaszysty — żołnierzem;
kto miał talent w nogach — kasyerem, śpioch
został — ministrem i t. d. Gdy już wszyscy zo
stali obdzieleni, ozwał się głosik z poza tronu:
— A ja czego mam się jąć, Panie?
Był to człowieczek, który przypadkowo, czy
umyślnie ukrył się w fałdach purpury tronowej
i z poza osłony spoglądał na wszystko ciekawem
okiem krytyka.
— Cóż robić ? Chociaż żadnego zajęcia, ża
dnego rzem iosła nie ma już do rozdania — rzekł
Stw órca •— musimy przecież coś wyszukać dla
tego człowieczyny, bo inaczej nie byłoby spokoju
na ziemi.
K ażdy i ludzi zawodu musiał się z małym
czemś podzielić. Nie było jednak na tem prawie
nic dobrego. Adwokat ustąpił nieco ze swego
krętactw a, artysta ze swej zawiści, żołnierz po
dzielił się z nim chętką pojedynkową, naw et n a
uczyciel ludowy ustąpił mu cząstkę swej biedy.
Jeden tylko poeta podzielił się z nim po bratersku
swymi snami i zapałem . Człowieczek był zado
wolony i z tej mieszaniny i z radością zawołał,
u ciekając:
— Panie, ja zostanę dziennikarzem 1
Aldo przenosi się następnie do pory obecnej
i z wielkim talentem oraz dowcipem charaktery
zuje pism a rzymskie i ich pracowników. O ddając
a tout seigneur toui honnettr, umieszcza na czele
wykwintnego arystokratę, redaktora francuskiej
L ' Italie, hr. Bertoletti, który jest zawsze szy
kownym, zarów no w stroju, jak i piórze. Dalej
widzimy pyszną karykaturę małego profesora Fląmingo, otyłej „m atki dziennkarzy", signury Fełicetta. Są tam też sylwetki pełnych powag i dobrej
tuszy redaktorów pism katolickich pp. Durantini
i Fraschelłi. Są zawzięci polemicy i znam poje
dynko wicze z Tribuny: Belcredi, Morello i Lodi;
miarodajny dla całych Włoch krytyk teatralny,
btanislao M anca; najsprytniejszy reporter, Bertini,
który sobie „własnoręcznie* wybudował willę w
Abruzzach, sprzedając każdym razem oddaną mu
do dyspozycji lożę teatralną za. . sto cegieł. Jest
też w tej galeryi osobliwości wysmukły jak tyczka
distributore (kierownik ekspedycji miejskiej) T ri
buny, C avaterra, który jak wódz doświadczony
zna po imieniu każdego strillone (roznosiciela),
a gdy ten źle się spisuje, wymierza mu karę za
pomocą kułaka na miejscu, gdzie go dopadnie.
Świetne są sylwetki redaktorów brukowego Messag gero (który wychodzi już o godz 6 z rana; i
są om specyalistami od mezzo litro (oczywiście
wina).
Nie zapomniał Chierici o znanym karyka
turzyście i poecie Pascarella (jego specjalnością
są osły), o pełnym werwy reakcyoniście z Giornale d'Italia, Vettorim, który jako adw okat
w jednym z procesów politycznych na głowę
przeciwnika swego, wodza partyi republikańskiej
wylał flachę atram enlu, a w rezultacie proces
wygrał.
Jest wykwintny esteta mons. di Boccafurni,
nerwowy i rozczochrany dyrektor Ag. Stefaniego,
Casalengo, są ciskający gromy wydawcy socyalistycznego Avanti, genialny rysownik Calantara,
oraz światły krytyk o lwiej głowie, Podrecca.
Przed paru laty zmuszony do ucieczki do Lu-

ledwie widocznych. Tylko w głębi jest troszkę południu jest doroczne święto gejsz i tancerek;
światła, tam, gdzie złoty lotos w yrasta z ogrom będziemy wszystkie w najpiękniejszych kostyunej wazy...
mach... Przyjdź koniecznie.
— Czy chcesz teraz zobaczyć mój dom ? —
pyta panna Inamoto.
Zrzuciwszy obuwie, wchodzę do stuletniego
Poszedłem potem do pani Powój i przybra
ale czystego białego dom ku; wewnątrz wszystko
łem
minę
uroczystą, gdyż, jak mi to jeszcze w lecie
białe a tylko bukiet kwiatów w wazie z bronzu
moja
teściowa
zapowiadała, na październik miała
rozprasza monotonię. Zczerniały od dymów ka
zjechać
pani
Chryzantema
z mężem.
dzideł ołtarz przodków, z czerwonej i złotej laki,
Nie było jej jednak. Widocznie w przezna
jest bardzo piękny a tablica genealogiczna nad
czeniu było zapisanem, abym pani Chryzantem y
zwyczaj długa.
Zbliża się już jednak godzina, w której po nigdy już więcej ujrzeć nie miał...
Cóż jednak dzieje się z panią B rzoskw inią?
wróci braciszek ze szkoły. Panna Inamoto od
prowadza mnie przez ogród aż do m uru w tem Jest chorą. Lecz nic niebezpiecznego.
miejscu, z którego ją poraź pierwszy zoba
K rząta się koło niej sta ra służąca, która
czyłem.
później oznajmiła mi w tajem nicy, że to młodość
w pani Brzoskwini zamiera...

— Szkoda — m ówiła mi w godzinę potem
panna Deszcz-kwietniowy, siedząca obok pana
Swong na białej macie — że nie przyszedłeś za 
— Czy chcesz zobaczyć n aszą świątynię ? — raz wczoraj. Byłbyś poszedł z nami do pagody
pod koniem z żetu, gdzie była wielka uroczystość.
zapytuje.
W stępujem y do prastarej świątyni, zapeł Najlepsze tancerki z Nagasaki brały udział w unionej drażniącym i fantazję symbolami, o dziw roozystości, a ja stałam wysoko, na obłoku i w
nych formach, groźnych gestach, w p o m to k u za roli bogini rzucałam złote strzały. Ale ju tro po

(C. d. n.)
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cerny, prowadził tam... gospodę i na beczkach było zadow alniać się ciemnemi i dusznemi cha
z wina pisywał artykuły o polityce i estetyce. łupami chłopskiemi, dziękując Bogu, że m ają bo
Trudno wyliczyć wszystkich oryginałów gazecia- daj — kominy. Młodość znosiła jednak chętnie i
nych; jest ich cały legion. A jakie to pyszne, łatwo te konieczne u nas następstw a przemie
zabawne o b ra zk i!
szkiwania n a łonie natury, a hum or studencki
Wspomnę jeszcze o bajecznie otyłym redak zapraw iał się na dublańskiej barb&ryi, nadając
torze pewnego bardzo poważnego dziennika Ca- poszczególnym zakątkom wsi charakterystyczne
salim , zwanym „najtłuściejszym dziennikarzem nazwy „Syberyi*, „Kamczatki* i t. p., które
całych W łoch“; o koledze N orsa, z Secolo, wła przechowywały się z pokolenia w pokolenie. H u
ścicielu największego nosa n a całym półwyspie. m or ten jednak kosztował młodzież zbyt drogo,
W zmianka należy się i bardzo wpływowemu we bo trzeba było płacić za niego nadwątlonem
wszystkich m inisterstw ach, m ałem u cavaliere zdrowiem. Należało więc pomyśleć o położeniu
Rossi, który raz poszedłszy o zakład, założył końca szkodliwej idylli. W r. 1894 zbudował
organ... akuszerek. Jest on od lat prezydentem sejm krajow y dom mieszkalny dla uczniów w Du
syndykatu korespondentów. .11 Q uarto Potere blanach. w którym odtąd mieli obowiązkowo
a Rom a* dla ciętego dowcipu i wielu ciekawych mieszkać i stołować się. Dom m iał pomieszcze
anegdot jest dziełkiem najbardziej teraz popular- nie dla 40 studentów. Niebawem okazał się za
nem na bruku rzymskim.
szczupły i w ybudowano gm ach drugi. „Dom za
K . Rossczyc.
kładowy* stał się ogniskiem wspólnego życia,
wspólnej pracy i zabawy dla młodzieży dublańskiej. Oprócz jadalni i pokojów mieszkalnych
znajduje się tu przestronna sala zabaw, bibliote
ka i łazienki. Dwanaście miejsc zupełnie bez
Pięćdziesięciolecie.
płatnych umożliwia pobyt w zakładzie niezam oźO milę od Lwow a, w kierunku do Żółkwi, uym uczniom. Innym ułatw ia stosunki organizawyłania się na widnokręgu sm uga brzozowego i cya „Bratniej pomocy*.
świerkowego lasku. Lasek ów — to bram a do
Dublan. W stępu do niego broni mały kopczyk,
usypany rękom a młodzieży ku uczczeniu konstytucyi 3 m a ja ; u wyjazdu z ciemnego szpaleru
drzew lśni się b iała plam a posągu Bogarodzicy.
Zdała widne dwa gm achy. Jeden, położony bo
kiem do drogi, to internat. D rugi, zwrócony do
na miesiąc sierpień 1905.
niej frontem, to Akademia, mieszcząca, prócz sal
wykładowych, pracownie i muzea. Na lewo, na
najwyższem wzniesieniu, wśród gęstej zieleni,
kryje się kapliczka szkolna, dalej m ieszkania pro
Prenumerata „Gazety Narodowej"
fesorów, okolone w raz z gm achem szkoły ogro
wynosi miesięcznie we Lwowie
dami, z poza których wyglądają zabudow ania
folwarczne, gorzelnia i magazyny. Wszystko to
1 *
tworzy tak zwane „nowe D ublany- . Dawne za
budow ania Akademii, oddane dziś na użytek niż
szej szkoły rolniczej, stary typowy dw ór, za (2 kor.), a z przesyłką pocztową o 25 ct. drożej
mieszkiwany ongi przez profesorów i pochylona K w artalnie we Lwowie 6 kor., na prow incji 7
od starości przybudówka przy folwarku, stanow ią kor. 50 h. Półrocznie we Lwowie 12 kor., na
„stare Dublany*. Poza tem — staw y, wieś i nie pro w in cji 15 kor. Rocznie we Lw owie 24 k or.,
n a prow incji 30 kor.
zmierzone torfowiska.
Szkoła dublańska, założona w r. 1856, ist
nieje pół wieku. Za parę miesięcy fakt ten będzie
uroczyście upamiętniony.
Od skromnych nad wszelki w yraz począt
ków do obecnego swego stanu, który bez prze
Lwów, dnia 3 sierpnia 1905.
sady można nazw ać stanem kwitnącym, przebyła
K a le n d a n t y lt
szkoła dublańska długą i żm udną drogę. P o w sta 
W piątek 4 sierpnia Dominika W y z. — (>r, kat.
nie swe zawdzięcza gal. Tow arzystw u gospodar
Maryi Mandat. — Kai. slow. Ostromira
skiemu, które nabyło za 44.294 złr. folwark Du
Wschód słońca 4-46, zachód 7 25
blany i zorganizowało tu wyższą szkołę rolniczą,
W sobotę 5 sierpnia N. M. P. Śnieżnej. — Gr.
otw artą d. 9 stycznia 1856 r., w obecności pre kat. Trofyma — Kai. slow. Wodzisława.
Wschód słońca 4 47, zachód 7 24.
zesa komitetu Tow. gosp., ks. Leona Sapiehy,
W niedzielę 6 sierpnia. Przemienienie Pańskib.
nam iestnika ówczesnego, hr. Agenora Gołuchow- — Gr. kat. Chrystyny. — Kai. słow. Chlebosława
skiego i licznego grona ziemian. W chwili swego
Wschód słońca 448, zachód 7 22.
pow stania m iała szkoła 24 uczniów. Personal
nauczycielski, prócz dyrektora Erazm a LelowskieDo dzisiejszego numeru dołączamy dla szan.
go, składał się z pięciu profesorów i dwóch do prenumeratorów Ziarna dodatek bezpłatny za lipiec:
centów. Zakład m iał dojeżdżającego lekarza i ka
p. t.: „Ozem się trujemy*.
pelana. Środki naukowe były naturalnie szczupłe
i niedostateczne, a najważniejszy z nich, folwark,
— Minister spraw zagranicznych hr. Goznajdował się w opłakanym stanie. N atom iast
hojnie rozdano pomiędzy młodzież stypendya, lach ow ski powraca w niedzielę do Wiednia ze
które miały przyciągnąć ja k najwięcej adeptów swego urlopu w Vitel. Zaraz w najbliższych dniach
uda się do Isehl do cesarza.
do studyów rolniczych.
C ała historya tej szkoły w pierwszym jej
— Z m inisterstw a rolnictw a. Szefami sekcyj
okresie je s t pasm em najpiękniejszych aktów oby w ministerstwie rolnictwa zamianowani zostali Alfons
watelskiej ofiarności. Jak sam a szkoła i folwark br. Weiss von Starkenfels i Karol Webem.
powstały z funduszów, zebranych w drodze skła
— Mianowania. Cesarz zamianował nadzwy
dek, podobnie i fundusz, potrzebny na utrzym a czajnego profesora uniwersytetu Stanisława Krzyża
nie zakładu, pochodził głównie z ofiar pryw a nowskiego zwyczajnym profesorem nauk pomocn. hitnych, rząd bowiem przyczyniał się do niego storyi i historyi średniowiecznej w Krakowie.
śmiesznie drobną kwotą, wystarczającą mniej
— Opróżnienie zam ka królew skiego na
więcej na opłacenie jednej aiły nauczycielskiej.
Były chwile, w których byt szkoły poważnie był W aw el a z załogi wojskowej już ukończono. Knncezagrożony, atoli ziem iaństw o nie dało jej upaść. larye, sąd, areszta garnizonowe przeniesiono do no
W reszcie w styczniu r. 1878 nastąpił fakt, wych koszar, zaś batalion 56 pp. do bastyonu forzdaw na upragniony i oczekiwany : objęcie szkoły tecznego. Jedynie w osobnych budynkach na Wawelu
przez wydział krajow y. „K rajow a wyższa szkoła mieszczą się jeszcze baterya artyleryi polnej i szpital
gospodarstw a rolnego* rozpoczęła teraz okres garnizonowy. Opróżniony zamek odebrał oddział bu
downictwa wojskowego i niebawem odda go miastu.
szybkiego i pomyślnego rozwoju.
Zreorganizowano ją jako szkołę wyższą w
K ronika lwowska.
pełnem znaczeniu tego wyrazu. Zrewidowano
-f- Tropikalne npały, które od kilku dni we
i uprządkowano plan nauk. Uzupełniono zbiory.
Ulepszono i podniesiono tereny doświadczalne. Ćo Lwowie panują, doszły dziś w południe do 30 stopni
roku powiększały się i rozszerzały laboratorya i Celsjusza w cieniu.
+
Prawo publiczności począwszy od r. szkol
muzea. Tak powstawały kolejno : stacya meteo
rologiczna, stacya kontroli nasion, stacya o c h ro  nego 1904/5 nadało ministerstwo oświaty pry
ny roślin, chemiczna stacya kontrolna dla a n a  watnej szkole ludowej 4-klasowej żeńskiej, utrzy
lizy ziemi, nawozów, środków pastewnych itp. mywanej przez Siostry szkolne de Notre Danie we
W ybudow ano gorzelnię.
Ważnym warunkiem Lwowie.
rozwoju było postawienie odpowiedniego budynku
+■ Po strajku robotników budowlanych.
szkolnego, któryby, oprócz sal wykładowych, p o  Po onegdajszem zgromadzeniu strajkujących na placu
mieścić mógł pracownie i muzea, odpow iadające powyslawowym, gdy uchwalono przyjąć ugodę i wró
rozszerzonym po reorganizacyi szkoły wym a cić do pracy, przyszło przed halą muzyczną do burzli
ganiom. Budynek ten stanął w r. 1888 i, jak wego zajścia między grupą robotników a kilku pro
niegdyś skrom na pierwsza szkoła z przed lat 32, wodyrami partyi. Robotnicy mianowicie, którzy już
poświęcony został uroczyście w przytomności na zgromadzeniu nie taili swego niezadowolenia z
dostojników krajow ych. W r. 1902 otrzym ała wyniku strajku, obstąpili kołem pp. Hankiewicza,
szkoła dublańska tytuł Akademii, bez jak iej W ityka i innych przywódców eocyaiistycznych, ob
kolwiek zresztą zm iany w organizacyi.
rzucili ich obelgami i narzekając na zawód, przez
Typ jej, po doświadczeniach półwiekowych, nich spowodowany, grozili im „połamaniem kości* i
t. p Po chwili uspokoiło się wzburzenie robotników
ustalił się ostatecznie.
Celem zakładu jest kształcić naukow o przy a przywódcy wówczas usunęli się im z oczu.
szłych właścicieli, dzierżawców i rządców więk
Zamach sam obójcay. Wczoraj wieczór za
szych posiadłości ziemskich na samodzielnych żył ślusarz kolej. Jan T. w znacznej ilości rozczynu
gospodarzy. Trzy lata trw a pełne studyum du- fosforowego w zamiarze samobójczym, z powodu nie
blańskie. Wykłady uzupełniają dem onstracje i snasek domowych. Wezwane pogotowie ratunkowe
ćwiczenia praktyczne n a własnym folwarku, wy przepłukało desperatowi żołądek i pozostawiło go
cieczki naukow e do wzorowych gospodarstw i
kuracyi domowej.
p raca w laboratoryach. Środki naukowe zakładu
-+ Zatrucie g rz y b a m i. Nowy wypadek zatru
są dziś obfite i wzorowe. Składają się na nie,
prócz pięknie zagospodarowanego folwarku, pole cia grzybami zaszedł wczoraj we Lwowie. Oto żona
doświadczalne, ogród botaniczny, pasieka, bogata woźnicy Katarzyna Bohoniewska uzbierała sobie
biblioteka fachowa, wszechstronne zbiory nauko grzybów za rogatką Zieloną i nie wiedząc, że nie
we, podzielone na dziesięć gabinetów, laborato które z nich są trujące, zjadła je, poczem zachoro
rya, staoye kontrolne i stacye meteorologiczne. wała ciężko. Pomocy udzieliło jej tow. ratunkowe;
Siły naukowe stanowi grono dwudziestu profeso stan zdrowia chorej groźny.
Rodzina dozorcy domu Gągola, która przed
rów, docentów i asystentów. Cały zakład znaj
dwoma
dniami zasłabła z powodu zatrucia grzyba
duje się pod nadzorem wydziału krajow ego.
Frekwencya, wynosząca dziś około 80 słucha mi, wyzdrowiała i wszyscy już szpital opuścili.
czów, rośnie od kilku la t szybko. W ostatnich
K ro n ik * krajowa,
latach dziesięciu potroiła się prawie. Na wzrost
Z M ielnicy piszą nam pod dniem 1 bm. Byli
frekw encji wpłynęły przedewszystkiem zmiany,
przeprow adzone w tym czasie przez sejm i wy śmy wczoraj świadkami niezwykłej i pięknej uro
dział krajowy, a polegające głównie n a znacznych czystości. Oto pół powiatu ujechało się do zamku w
ułatw ieniach, ja k zniesieniu kosztownego um un Mielnicy, by złożyó życzenia w 72 rocznicę urodzin
durow ania i zniżeniu opłaty za utrzym anie w swemu tak bardzo zasłużonemu marszałkowi hr,
internacie z 1,080 na 700 koron. Wpłynęło na Mieczysławowi Dunin-Borkowskiemu, Kiedy po ucz
wzrost ów bez wątpienia i przyznanie szkole ty cie goście zamkowi wyszli na terasę, uderzył nas w
tułu akadem ii. Nie zmieniło to w praw dzie nicze oczy wspaniały a niezwykły widok. Oto kilkotysięczgo w ustroju, ani w istocie zakłada. Szkoła du ny tłum włościan, przy blaskach pochodni, z muzy
blańska była i przedtem szkołą wyższą, o typie ką na czele szedł przed ganek, by złożyć życzenia
akademickim. Przyznanie wszakże tytułu akade swemu ukochanemu marszałkowi. Więc najpierw
mii dodało jej pewnej powagi. „Dublany" należą banderya konna, chłop w chłopa z łuczywami w rę
dziś do najpopularniejszych szkół polskich, a jako kach, za nimi muzyka, potem kilkadziesiąt wozów,
najwyższy polski instytut naukowy dla rolnictwa przybranych w emblematy gospodarcze, więc w zie
leń i zbóż girlandy, wiozło kobiety i dziewczęta
służą jednakow o w szystkim dzielnicom.
Nie tak daw no jeszcze przem ieszkiwanie w strojne jak Da wesele, za niemi zwarty tłum wło
Dublanach dla studyów nie należało do przy ścian i znowu na koniec konna banderya z pocho
jemności. Małej kultury w ioska nie m ogła zdo dniami w ręku. I morze głów pokryło podwórze
być się na odpowiednią ilość mieszkań, zastoso zamkowe i tysiące głosów zawołało: „Żyj nam dłu
wanych do średniej bodaj stopy życiowej. Trzeba go panie marszałku, mnohaja lita*... I w ciszy tego

Dublany i Dublańczycy.

Czas odnowić przedpłatę

kronika.

letniego wieczoru rosła, potężniała i biegła ku nie
bu pieśń z piersi tysiąca, jak echo gromu potężna,
jak burza wspaniała, pieśń ludu „Mnohaja lita“. I
pieśń w dal płynęła, łącząc jakąś serdeczną nicią
nas gości zamkowych z tym różnobarwnym tłumem,
z tym ludem ruskim, na jednej zrodzonym ziemi. I
w oczach niejednego z nas łza błysła pod powieką;
na widok tej czci i miłości jaką lud tutejszy oka
zuje swemu tyloletniemu marszałkowi, jak umie go
nawet w dzisiejszych czasach uznać i ocenić. I gło
wy nasze mimowoli nawet chyliły się w strouę sę
dziwego marszałka i ze słowami pieśni, może i bez
wiednie łączyły się i nasze życzenia. I sercem ca
łym szeptali wszyscy: „Żyj nam długo — muohaja
lita*. A on stał na ganku, jak barwnym wieńcem
otoczony całą rodziną i gronem przyjaciół; i serce to
tak szlachetne, a jak kryształ czyste, musiało chyba
w piersiach żywiej mu zabić, bo głos mu drżał, gdy
ludowi dziękował. A słowa jego, jak rzewna muzy
ka, serdeczne i ciepłe, siały i zgodę i miłość w lud
ten, któremu życie poświęcił — jeszcze bardziej
zbliżając do niego... Na prędce sporządzono ludowi
poczęstunek i długo w noc w ogrodzie zamkowym
lud bawił się i tańczył. I późno w noc dolatywały
nas dźwięki muzyki i echa pieśni serdeczne i rze
wne: „Mnohaja lita*.
K.
Wlec w Zakopanem, odbyty, jak donosiliśmy
w poniedziałek w sprawie szkół w Królestwie, cha
rakteryzuje następująco korespondent Czasu: Jesteśmy
pu wiecu w sprawie szkolnej w Królestwie Polakiem,
0 szczegółach doniosły depesze. Kilka więc słów
wrażenia ogólnego. Wiec wr Zakopanem. To już z
góry daje kontury ogólne takiego zebrania. Przeciętny
Gralicyanin, otrzaskany z sejmikami, wyborami i pra
wyborami, z uroczystościami i festynami patiyotycznymi, nigdzie już może poza Zakopanem w lecie nie
zobaczy tyle przejęcia i dobrego zaciekawienia, co
tutaj w „stolicy letniej trzech zaborów*. Uważny
psycholog dojrzy, jak i kiedy „rosną serca*, co je
zapala. Dojrzy, jeżeli chce... jak łatwo zapalić. Kom
pleks taki wiecowy składa się z kilku warstw, które
łączy wspólny afisz zapraszający, Wspólne miejsce,
wspólny temat, a różniczkuje je odmienny cel przy
bycia. Jedni tu przyszli, by się „skąpać w atmosfe
rze zapału*. Koroniarze, Podolacy, ludzie z Litwy,
Ukrainy i Rosyi przyszli po moment uczuciowy dla
tego kawała duszy, który się nazywa Polakiem. To
jedni. Tych najwięcej. Są obok nich i zaraz obok
drudzy: ci chcą się wygadać. Zdawałoby się, że tu
powinni przeważać ludzie z zaboru rosyjskiego, z
kraju, gdzie tak niedawno otworzyły się usta poli
tyczne. Tymczasem nie. Ludzie z Galicyi nie dają
sobie wydrzeć prymu. Warto słyszeć mówców takiego
wiecu, by się przekonać, by dostrzec licytacyę ambicyj. Licytacyę na gromkie słowo, licytacyę na rewolucyjność słowną. Ambicyę wzmaga audytoryum,
z góry gwarantujące swoje wotum ufności i swą
aprobatę. Następuje tutaj trzecia warstwa, chyba najnieliczniejsza: ludzi dobrego pragnieuia, ludzi chcą
cych coś zdziałać. Ci na wiecu zakopiańskim, o ile
ich nie porwał potok słów, zdań i okresów, ci przyssli
z jednym wyrazem: „Pieniędzy!* Potrzeba pieniędzy,
bo inaczej szkół prywatnych z językiem polskim wy.
kładowym w Królestwie, szkół tych nie będzie. Pod
koniec wiecu delegat warszawski wyznał przecież, że
„szkoły polskiej w Królestwie pragnie każdy, ale w
kasach naszych pustka*. Jaka niepowetowana do
prawdy szkoda, że nie od tego rozpoczął. Tyleby od
padło dekoracyjuośei. Tylko, że to... może trochę trudniej
sze od deklaracji uczuć rewolucyjnych. Tu trzeba czasem
1 należy być nawet wobec zebrania niepopularnym.
Zrezygnować z oklasku. Wreszcie czwarta warstwa,
ua poły złożona z ludzi już poprzednio w życiu
widzianymi spektaklami politycznymi zblazowana, a
na poły z jednostek, żyjących „dla swej ciekawości*.
Wybory do stanisławowskiej rady powiatowej.
Prezydyum namiestnictwa rozpisało ponowny wybór
jedenastu członków rady pow. w Stanisławowie z
gminy m. Stanisławowa na 5 września.

Nowa kaplica w zamka żywieckim . Z
Żywca donoszą, że arcyksiążę Karol Stefan buduje
w tamtejszym zamku kaplicę nową, na wzór kaplicy
Wazów na W awelu. Roboty prowadzi krakowski
architekt Stryjeński.
W iec ruski w Turzem (pow. starosamborski) odbył się pod gołem niebem za staraniem po
wiatowej organizacyi komitetu narodnego. Na dzie
dzińcu parocha Jasieniekiego zebrało się — według
DHa — około 500 wieeowników. Przewodniczył ks.
Jaworski ze Strzelbie. Referaty wygłosili : dr. Sta
chura adwokat samborski, dr. Kormosz, Merenewicz
i ks. Jaworski. W uchwalonych rezolucyach domaga
no się między innymi: podziału Gslicyi na 2 pro
wineye: ruską i polską, oraz aby wszyscy ruscy wy
borcy głosowali przy wyborach wyłącznie na kandy
datów ruskich.
Z Rabki. Siódma lista gości kąpielowych,
przybyłych do Rabki do d. 28 z. m. wykazuje osób 2045.
W R y m a n o w ie W zakładzie kąpielowym od
będzie się dnia 6 bm. na łące w Gniewoszówce
wielki fe s ty D , połączony z zabawą kwiatową, na
rzecz kolonii leczniczej. Wieczorem w sali dworca
gościnnego zabawa z tańcami.
Utonięcie jednorocznego ochotnika. W
Martyuowie nowym, koło Halicza utonął w Dniestrze,
podczas kąpieli jednoroczny ochotnik 19 p. obrony
krajowej, B. Szeremeta. Smutny ten vypadek wyda
rzył się wobec 40 jego towarzyszów broni, z których
jeden pospieszył mu z pomocą, lecz — niestety —
bezskutecznie. Ciało topielca wyłowiono dopiero na
zajutrz przy Martyuowie starym. Stroskanych rodzi
ców dosięga w tym roku już drugi taki tragiczny
wypadek z dorosłymi synami, z których trzeci jest
artystą teatru ruskiego.
Z a tru c ie g rz y b a m i. W Monasterzyskach
dwie rodziny Piotrowiczów i Szczudłowskich zatruły
się grzybami, razem 7 osób, z tych czworo zmarło,
mimo pomocy lekarzy tutejszych, 3 osoby walczą ze
śmiercią.
Samobójstwa w arm ii. Z Przemyśla dono
szą: W Siedliskach pod Przemyślem, gdzie stoją
załogą jeden batalion 45 pp. i artylerya forteczna,
odebrał sobie życie wystrzałem z rewolweru pewien
jedn. ochotnik, syn radey sądowego z Pragi. W liście
pozostawionym podał jako przyczynę samobójstwa
sekatury ze strony kapitana. Nadto pozostawił zmarły
listy do redakcyi pisma socyal. Prawa Lidu w Pra
dze i do pewnego socjalisty w Przemyślu a w listach
tych opisuje okropne stosunki, jakie panują w kom
panii, w której on służył.
W Cieszynie nastąpi dnia 13 bm. uroczyste
otwarcie II. wakacyjnego kursu uniwersyteckiego dla
nauczycieli szkół ludowych i wydziałowych, urządzo
nego przez polskie tow. pedagogiczne.

strażacy w szalonym pędzie spuścili się z 2 piętra
po rurach mosiężnych; konie same wyszły ze stajni,
zajmując miejsce przy sikawkach ; szory automaty
cznie opadły na ich grzbiety. Wszystko gotowe.
Przyczepiają węże, już mają parę i pompy są w peł
nym biegu. Nie ubiegła nawet minuta, a już si
kawki zionęły ogromnymi strumieniami wody.
Następnie udał się ks. arcybiskup na parowiec
pożarny, całe towarzystwo wsiadło na okręt, który
puścił się w górę rzeki. Tu puszczono w bieg wszyst
kie pompy. Cztery potężne strumienie wody wzniosły
się w powietrze. Następnie przyczepiono jedn«j si
kawkę ; cały parowiec drgał konwulsyjnie od nie
zmiernie szybkiego biegu maszyn parowych. Mons.
Symon podziwiał technikę amerykańską, która prze
wyższa wszystkie podobne rzeczy, istniejące w
Europie.
§ Bunty wóród kozaków. Z Nowo Czerkawska donoszą, że cały pułk kozaków odmówił policji
pomocy w uspokajaniu rozruchów. Rozkaz telegrafi
czny ministra wojny nie odniósł skutku. Z Łodzi
nadchodzą wiadomości o wrzeniu wśród kozaków.
Policmajster Połtawy uwolnił ze służby dwu byłych
kozaków, ponieważ agitowali za rewolucją.
§ Kongres syonistów w Bazylei skończył się
wczoraj. Prezydentem syonistów wybrany został ban
kier Wolfssohn a siedzibę wielkiego komitetu prze
niesiono z Wiednia do Berlina.
§ Zjazd katolików niem ieckich odbędzie się
w tym roku w Strasburgu w dniach od 20 do
24 sierpnia.
§ Pius X 1 sądy włoskie. Z Rzymu piszą :
Skomplikowana kwestya prawna będzie musiała być
rozstrzygniętą przez sądy włoskie. W r. 1901 umarła
w Rzymie pani Ottalayi, zapisując swój majątek,
składający się z domu w Rzymie, Stolicy Apost.
Leon XIII nie przedsięwziął był kroków celem wej
ścia w posiadanie domu, który objęli najbliżsi krewui zmarłej zapisodawczyni, ale Pius X w ro
ku zeszłym polecił jednemu z adwokatów kuryi, aby
spadek odebrał. Wskutek tego spadkobiercy p. Otta
layi wystąpili ze swej strony o nieważność testa
mentu na zasadzie tej, iż zapis został uczynionym na
rzecz instytucyi (jednostki pewnej), nie uznanej przez
państwo, a raczej nie upoważnionej, gdyż Stolica
Apostolska nie przyjęła prawa gwarancyjnego, jaki
parlament w r. 1871 wydał na jej rzecz. Jedno
cześnie spadkobiercy winni byli doręczyć pozew kar
dynałowi Merry del Val. W tym celu woźuy Mancini dwa miesiące śledził za kardynałem, który
rzadko Watykan opuszcza i nareszcie dowiedziawszy
się, że sekretarz stanu odprawi mszę św. w jednym
z klasztorów, w bramie doręczył mu pozew. K ardy
nał nie chciał przyjąć dokumentu, ale, skoro woźny
os'wiadczył, że przyprowadził dwóch świadków, po
lecił odebrać pozew sekretarzowi swemu. Dnia 7 bm.
sprawa będzie sądzoną. Kwestya teraz w tem leży,
czy kardynał sekretarz stanu odniesie się do rządu
włoskiego o upoważnienie do objęcia spadku, co wo
bec kierunku, jaki zainicjował dzisiejszy papież, nie
jest memożliwem.

§ Bankructwo Jalusota w Paryżu, o którem
donoszą depesze, wywołało ogromne wrażenie w ca
łym świecie i odbiło się poważnie na całym targu
cukrowym. Jaluzot był bogaczem, szacowanym na
kilkadziesiąt milionów franków. Jest on dyrektorem
i współwłaścicielem wielkiego magazynu Printemps
i udział ten daje mu rocznie l l/» miliona franków,
nadto jest prezesem rady nadzorczej zakładów Jules
Jaluzot et Cie, mających na celu produkcję cukru
i spirytusu, oraz handel tymi produktami. Pozatem
jest on właścicielem dwóch pistn nacyonalistyczuych
w Paryżu, w których jako poseł do parlamentu idee
swe propagował. Stał on na czele grupy, grającej na
zwyżkę cen cukru. Międzynarodowa konweneya bru
kselska zniosła sztuczne popieranie produkcji cukro
wej, obniżenie zaś wskutek tego cen, wywołało
zwiększenie wszechświatowego spożycia tego artykułu
o 800.000 ton, podczas kampanii ubiegłej. Tymcza
sem na rok bieżący przewidywano powszechnie
zmniejszenie produkcyi, a wskutek tego zwyżkę cen
Zaczęła się też ona od października z. r. i ceny w
styczniu doszły do 44 fr. Przewidywania okazały
się tymczasem zbyt pesymistyczne i zniżkowcy za
częli brać górę nad zwyżkowcami i w ubiegłą so
botę notowano kurs 28 franków. Jaluzot tymczasem
kupował w styczniu po 40 do 46 fr. To też nie
mógł już pokryć na lipcowe ultimato swych zobo
wiązać, które na tę datę dochodziły do 2 milionów.
Aktywa jego jednak są ogromne i tylno brak go
tówki zmusił go do uznania się za niewypłacalnego.
Bankructwo zgłosiło też kilka inuych firm jak Letroui i Boudreaui, Parvilliers i Sfea, Deboyse itd.
Ogromne straty poniosą zapewne fabrykanci cukru.
Według cen, za które w lutym i marca nabywali
buraki, ich samych cukier kosztować będzie 32— 34 fr.
straty więc ich według cen obecnych wyniosą po
5—6 fr. za 100 kilowy worek. To też nic dziwnego,
że akcye wielkiej raflneryi 8ay spadły odrazu z
997 do 465 fr. Wiadomość o niewypłacalności Jaluzota wywołała popłoch śród licznych klientów kasy
oszczędności, otwartej przy magazynie Printemps.
Zaczęło się formalne oblężenie, kasa jednak wy
płaciła pieniądze wszystkim zgłaszającym się.
§ Nowy m ateryał wybuchowy. Współzawo
dnictwo w ulepszaniu materyałów wybuchowych nie
daje spokoju wynalazcom. Po liddycie i „szimose*,
którego strasznych skutków doświadczają uczestnicy
wojny obecnej na Dalekim Wschodzie, przychodzi
kolej na nowy materyał wybuchowy, nazwany „dunnitem*; tajemnicę jego składu nabyły niedawno St.
Zjednoczone za olbrzymią sumę. Gdy granaty, liddytem napełnione, pękają na 30 części, mniej więcej,
pociski, zawierające taką samą ilość dunnitu, rozla
tywały się podczas dokonywanych prób na 2.000 do
3.000 kawałków. Nadto skutkiem wywołanego wy
buchem olbrzymiego rozcieńczenia powietrza u zwłok
znajdujących się tul w pobliżu, następowało pęka
nie naczyń krwionośnych i miękkich części ciała,
chociaż odłamki pocisku ich nie dotykały. Bloki gra
nitowe zamieniały się w proch, w murach fortów
wyrywał „dunnit* wielkie otwory, a nie ostał się
jego działaniu nawet najgrubszy pancerz okrętu.

Z nich jednak nie wynika nic na poparcie hypotezy
o jednostronnej zmianie klimatu (na lepsze lub gor
sze). Także historyczne precedensy nie uprawniają
do żadnych wniosków co do stałej zmiany klimatu
na większym obszarze.

Zmarli.
Ms. B azyli Topór Kam iński, radca konsystoryalny dyecezyi stanisławowskiej, najstarszy jubilat
duchowieństwa ruskiego w krąju, zmarł w 97 roku
życia, a w 72 kapłaństwa, w Lachowicach, gdzie
przez lat 66 był proboszczem.

MAŁY FEJLETON.
z dziejów wachlarza.
Czy wachlarz może mieć dzieje swoje ? —
odpowiedzią na to są liczne studya o tym
przedmiocie lekkim, delikatnym. Uczeni historycy
nieraz już wznosili go na tro n historyi i opowia
dali o jego losach w różnych czasach i w śród
różnych narodów. Najbardziej interesującem dzie
łem w tym zakresie jest książka autora francu
skiego Oktawiusza Uzanne.
Obecnie Niemcy pozazdrościli Francuzom
tego dzieła i historyk niemiecki Jerzy Buss, w y 
stąpił z nową książką o wachlarzu.
O ile dzieło Uzanna odznaczało się wdzię
kiem i lekkością opracow ania, odpowiednią do
traktowanego przedmiotu, o tyle Buss opracował
studyum gruntownie, nagrom adził olbrzymią ilość
m ateryału historycznego i puścił w świat dzieło,
będące interesującym , a równocześnie ważnym
przyczynkiem do dziejów rozwoju kultury.
O rozwoju w achlarza w ścisłem tego wy
razu znaczeniu me ma mowy. W szystko na świe
cie w m iarę postępu zm ieniano, ulepszano, wach
larz jeden tylko od wieków praw ie się nie zmieńia. Inny m ateryał, form a nieco odmienna, pię
tno czasu, oto przem iany, jakie w ciągu wieków
uwidoczniły się na tym przedmiocie ; w gruncie
rzeczy jednak wachlarz je s t taki sam , jakim był
przed wiekami. Tylko znaczenie jego nieco się
zmieniło.
W najdawniejszych czasach w achlarz n a
leżał do insygniów władzy. Nie berło dzierżyli
w ręce pierwsi królowie Egiptu, lecz w achlarz.
W Japonii, jeszcze w wieku ubiegłym, wachlarz
misterny, z żelaza wykuty, złotem inkrustow any,
był ozdobą głównego wodza wojsk japońskich,
niby buław a marszałkowska.
W cerem oniach religijnych wachlarz po
ważną rolę odgrywał u Egipcyan, Greków, Rzy
mian, a naw et u pierwszych chrześcijan.
Zacząwszy od I I wieku aż do XIV przy
uroczystych nabożeństwach stał zawsze przy oł
tarzu dyakon z wachlarzem z piór pawich lub
innych.
Pierwotnie zwyczaj ten wywołała potrzeba
chronienia sprzętów, przy cerem oniach religijnych
używanych, od natręctw a much i innych owadów.
Później zaniechano tego zwyczaju.
Pozostał on tylko jako ślad dawnych cza
sów w postaci dwóch dyakonów z wachlarzami,
stojących zaw sze u boku papieża przy uroczy
stościach kościelnych.
Im kraj gorętszy, tem znaczenie w achlarza
jest większe. Książęta indyjscy i dziś jeszcze od
bywają cerem oniał wśród istnego lasu wachla
rzy najrozm aitszych kształtów i barw. Z dw o
rów europejskich tylko francuski, za czasów Lu
dwika XIV, nadał wachlarzowi znaczenie cere
monialne i etykietalne.
Z dziedziny potrzeby i pożytku powoli, z
bięgiem czasu, wachlarz przechodził w dziedzinę
elegancyi, aż wreszcie w okresie Odrodzenia stał
się przedmiotem zbytku. Ale bo też nigdy, ani
przedtem, ani później, nie widziano wachlarzy
tak artystycznych, tak kosztownych. Najbogatsze
m ateryały, najdroższe klejnoty składały się na
wyrób tego przedmiotu. I znów, jak niegdyś był
on oznaką władzy królów nad narodem, tak stał
się symbolem władzy, jak ą płeć piękna roztacza
nad m ęską połową rodu ludzkiego.
Od XVI. wieku wszedł w modę wachlarz
składany, którego wzór z Chin zaczerpnięto. W
dwieście lat później pojawiły się w Europie p ier
wsze wachlarze japońskie.
Do XVIII. wieku w achlarzam i posługiwali
się mężczyźni na równi z kobietami, Fryderyk
Wielki, a nawet Napoleon, nie gardzili w achla
rzam i w dni upalne. Później jednak, aż do n a 
szych czasów, wachlarz stał się prawie wyłączną
w łasnością kobiety.

X ca łeg o św iata,
I n s b r u k 3 sierpnia. Panowała tu wczoraj
gwałtowna burza z niezwykle silnem wyładowaniem
elektryczności. Piorun uderzył wieczorem w pociąg
kolejowy. Stanął w płomieniach cały wagon, a po
dróżni mniemali, że to palą się trawy na polach.
Nikt nie odniósł obrażeń.
G aste iii 3 sierpnia. Przybył tu
południu król belgijski Leopold.

wczoraj po

S w ln em fln d e 3 sierpnia. Aresztowano w
Osternothhufen pochodzącego z Austryi urzędnika
berlińskiej fabryki optycznej pod zarzutem szpiego
stwa wojennego, w chwili, gdy fotografował teren
forteczny.

Gera 3 sierpnia. W sasko-turyngijskim okrę
gu tkackim wydalono 12.000 robotników, domagają
cych się podwyższenia płacy. Turyngijski związek
tkacki uczynił toż samo, tak że obecnie 30.000 ro
botników zostało bez pracy.
S a la m a n k a 3 sierpnia. Trąba wodna wyrzą
dziła wielkie szkody.

Stan pow ietrza. Sprawozdanie centralnej s ta 
cyi meteorologicznej we Wiedniu i anstryackich kolei
państwowych. Dnia 2 sierpnia 1905 r. o godzinie 7
rano. Czerniowce —' —, Tarnopol —■—, Lwów +18 9.
§ Rzekoma zmiana klim at II. Liczne czaso Skole —
Przemyśl —
Jar osł aw + 2 0 1 , Tarnów
pisma zajmują się sprawą zmian w klimacie, które
. Nowy Zagórz — Kraków +19-5. Praga +19 8
od kilku lat dziesiątek mają się podobno w Europie Wiedeń+21-2. Semmermg +19-8 Budapeszt +22-8. lschl
-f-17-8 Riva + '
Tryest +24*9 Celsyusza.
zwolna dokonywać. I gdy dawniej przy takioh zraia

nach klimatu bajano o pewnem stałem pogorszeniu
się naszych stosunków atmoBferycznyoh, to teraz
twierdzi się, że zbliżamy się do cieplejszej epoki, do
„nowego trzeciego okresu*. Oznaki tego widzi W il
helm Schuster, który uważa się za autora tego od
krycia, w objawach wśród świata ptaków. Oto zau
ważyć się daje, ii wiele ptaków, które są właściwie
przelotnymi, zimują w kraju; nadto zimowe leża tych
śpiewaków i drapieżców, które stały się stałymi pta
Kronika powszechna,
kami, z każdym rokiem obejmują większą szerokość.
§ Z pobyto ks. arcyb. Symona w Chicago. Dalej mają ptaki z północy nie tak licznie, jak da
Nietylko Polacy, lecz też i Amerykanie witają pol wniej, do nas przybywać, natomiast znajdują się u
skiego arcypasterza z wielką czcią i bardzo ser nas w lecie ptaki, jakich dawniej w Europie środ
decznie. W Chicago podejmował mons. Symona kowej nie widywano. Wszystko to może prawda, ale
mayor (prezydent) miasta, sir Edward Dunne, który wniosek z tego, że wzrost ciepłoty stale w naszym
się wyrażał z wielkiem uznaniem o tamtejszej lu klimacie postępuje, jest całkowicie chybiouy. O zmia
dności polskiej. W kilka dni póŻDiej urządzono z nie temperatury można na pewne wnioskować tylko
polecenia mayora na stacyi pożarnej dla Jego eksce na podstawie obserwacyj termometru, a te są z olencji fałszywy alarm, aby dostojny gość mógł wi kresu, jakich stu ostatnich lat do dyspozycji z wię
dzieć straż pożarną przy akcyi. Zadzwonił gong; kszej części krajów środkowej i północnej Europy.

Krytyka i teatr.
i.

Wspomnienie studenta.
Lat z górą dwadzieścia minęło od chwili, gdy
zaciągnąwszy się w szranki uniwersytetu lwowskiego,
w chwilach wolnyoh od nauki spędzałem wieczory
w teatrze, gdyż już wtedy myślałem o nim, duszą
całą byłem mu oddany, a jedynem marzeniem bie
dnego studenta było módz przynajmniąj... pisaó o
teatrze. — Pisać źle czy dobrze, było mi wtedy obojętnem i byle tylko módz pisać, zgodziłem się chę
tnie zostać młodym i niedoświadczonym humorystą,
a poparty przez moich ówczesnych kolegów, władają
cych stokroó lepiej piórem odemnie a mianowicie:
Stanisława Kossowskiego i Kazimierza Ostaszewskiego •
Barańskiego, zacząłem pływać po bystrych falach
krytyki i zostałem.,, humorystą, naturalnie bezpła
tnym, gdyż o honoraryum mowy być nie mogło,

GAZETA NARODOWA
przeciwnie, sam kapowałem po kilkadziesiąt nume że o mnie mówili — a gdy w antrakcie zaszedłem
rów „Różowego Domina", by przekonać redakcyę, do bufetu, z niezwykłą uprzejmością witali. — Lecz
ie dzięki mojemu współpracownictwu sprzedaż poje sława moja trwała króiko — prysła jak bańka, gdy
dynczych numerów znacznie się wzmogła, a tern sa w następnym numerze Gareiy naroaowei ukazała
mem akcye moje, jako humorysty na giełdzie dzien się wzmianko, tej treści: „Wczorajsza notatka o przed
nikarskiej zaczęły otrzymywać kursa. — Dusza moja stawieniu komedyi „Świat nudów" była umieszczoną
rosła, pióro zaczęło się wyrabiać, koledzy szanować, bez wiedzy redascyi i z nią się nie solidaryzujemy".
tak dalece, że przy wyborach do wydziału czytelni Rozpacz moja była wielką — dzień ten był dla mnie
akademickiej byłem postawiony jako jeuen z najpo dniem rozpaczy i umartwienia — czas dłuższy ochło
ważniejszych kandydatów, gdyż byłem współpraco nąć nie mogłem — a po głębszem zastanowieniu się
wnikiem ,,wielu" pism i „koiespondentem" za gra postanowiłem... złamać pióro krytyka i wz ąć się
nicę (tj. takim, który pisze do zagranicznych dzien do .. nauki.
Ludwik Heller.
ników).
Marlenie moje zostało w części spełnione —
Z W A R SZA W Y
otrzymywałem od czasu do czasu bilet redakcyjny
(Pooitą.)
wolnego wstępu do teatru i s i a d y w a ł e m na
— Sytuacya strajkowa w Warszawie obecnie
redakcyjnych „fotelach". Żadna ludzka siła nie by
łaby mi w stanie wydrzeć tego „Passe-partout", ono jest następująca: Wczoraj zakończono bezrobocie w
było mojij damą, ono utorowało mi przystęp do a r emalierni tow. „Labor" na Pradze. Robotnicy od satystów, i to artystów tej miary, jak: Rychter, Ład- megu rana stawili się do pracy i już jej nie przery
Fabryka liczy onecnie 1100 robotników. —
nowski, Zamojski, Zboiński, Lubicz i inni — ono wali
pasowało mnie na współpracownika, a tern samem Bezrobocie w fabryce Lillpopa, Rau i Loewensteina
dało mi prawo do pisywania recenzyj o artystach, trwa nadal. Zarząd, nie doprowadziwszy układów,
teatrze, a co najważniejsze o dyrekcyi! Była to prowadzonych z delegatami, do pożądanego rezultatu,
broń w moim ręku przeciw tym,, którzy nie potiaflli zerwał je wczoraj, pomimo znacznych zamówień, ja
dostatecznie ocenić moich zdolności i którzy odwa kie fabryka posiada. Przędzalnia E. Briggs br. i Sp.
żyliby się lekceważyć moje społeczne stanowisko. Ja, w Markach pomimo oczekiwań układów z robotnika
student uniwersytetu, ośmnastoletni młodzian — mi do skutku nie doprowadziła, w obec czego fa
zostałem krytykiem. Nigdy nie zapomnę tych chwil, bryka jest nadal nieczynna W fabryce machin i
kiedy usiadłszy na „fotem" redakcyjnym, wyjmowa odlewni Orthweina i Karasińskiego na Złotej Dezrołem notesik w czerwoną oprawiony skórkę i w nim bocie w oddziale giserskim trwa dalej. W fabryce
skrzętnie notowałem wrażenia, patrząc wokoło siebie, Rohna i Zielińskiego wczoraj rano kilku z pośród
czy moi sąsiedzi zauważyli, źe jestem krytykiem, bo strajkujących robotników przystąpiło do pracy, więk
czyi mógłby przeciętny widz zajmować się pisywa szość wszakże nie przybyła. W parowej fabryce wy
robów drzewnych Aleksandra Miillera trzydniowy
niem uwag podczas akcyi na scenie!
Naturalnie wrażenia, jakie wpisywałem w no Btrajk stolarzy wczoraj się zakończył.
tatniku, były zawsze ujemne, bo czyż krytyk może
— Minister komunikacyi zezwolił na rozwie
pisać dodatnio ! (tak wtedy myślałem). P iagi ieuiem szenie po dworcach kolejowych w Królestwie pry
mojem było wyszukać przecież coś złego, czy to watnych ogłoszeń i afiszów kupców i przedsiębiorców
w grze artystów, czy też w sztuce a nawet reiyse- w języku polskim obok rosyjskiego.
ryi, aczkolwiek przyznać muszę otwarcie, że miałem
— Onegdaj w domu przy ul. Nowolipie na
wtedy tyle pojęcia o teatrze, ile może mieó ślepy o
padli lokatorzy na złodzieja Gaszczyńskiego i pobili
kolorach!
Gdy już upłynęło pare miesięcy, a żaden z po go nożami śmiertelnie.
ważniejszych dzienników nie chciał udzielić mi
twych szpalt na wylanie mych uwag na papier, po
ParJelki na Slązku.
stanowiłem użyć protekeyl!
W czoraj odbyła się w Wiedniu rada gabi
Tą drogą doszedłem do celu — gdyż w dwa
netowa, która trw ała półtorej godziny. W radzie
tygodnie później, gdy redaktor Gazety Narodowej
tej wzięli udział wszyscy ministrowie. N a początku
wyjechał za granicę, a stały recenzent zachorował,
obrad stała spraw a seminaryum czeskiego dla
protektor mój, reporter tejże gazety, zaprowadził mnie
Ślązka, niektóre kwestye dotyczące stosunku Auw nocy po przedstawieniu komedyi Paillerona
stryi do W ęgier i uprawa traktatów handlowych.
„Świat sadów" do redakcyi, wskazał miejsce przy
Co się tyczy spraw y pierwszej, zapadła podobno
jednym ze stolików, dał podłużny kawałek papieru
uchwała, iż z nowym rokiem szkolnym z a ł o 
i rzekł: „Pisz pan — lecz krótko" i... napisałem, co
żone
zostanie
sam oistne
semi
następuje: „Po wczorajszem przedstawieniu „Świat
n a r y u m c z e s k i e w P o l s k i e j Ost ranudów" wyszedłem z teatru znudzony, dzięki złej
w i e w miejsce dotychczasowych czeskich klas
grze artystów, którzy widocznie Btarali się o to, by
równoległych w Opawie. Dotyczący reskrypt m>
tytuł sztuki odpowiadał usposobieniu publiczności.
nisteryalny ukaże się w ciągu n a j b l i ż s z y c h
Nie pomogła dobra gra p. Aszpergerowej (księżnej)
10 d n i .
i p. Kwiecińskiego (podpri fekta) — nie wyratowali
sytuacyi, publiczność wyszła z teatru znażona, chu
ci aż sztuka jest arcydziełem komedyi."
(Poapisano) L. H.
Mój protektor przeczytał recenzję, uśmiechnął
się, pogratulował a otworzywszy okienko, oddał skrypt
mówiąc : „Na jutro rano". Radość moja była bezgra
niczna — wyszedłem z redakcyi oszołomiony i i za
W ied e ń 3 sierpnia. Z okazyi pobytu sza
partym oddechem poszedłem do kawiarni teatralnej, cha perskiego we Lwowie otrzymali ordery per
liy tam, spotkawszy artystów, módz im dać do zro skie : radca dworu i szef biura prezydyplnego
zumienia, że jutrzejsza krytyka to moje dzieło! W acław Zaleski order Słońca i Lwa II klasy;
Wchodtę w progi kawiarni z powagą wielkiego kry prezydent M. Michalski i radca policyi W. Wenz
tyka, siadam przy jednym ze stolików, wyjmuję ka ordery słońca i Lw a III klasy; koncypitta n a
wałek papieru i zaczynam pisać. Obok siedziało kil miestnictwa dr. St. Skrzyński i praktykant na
ku artystów a między nimi znany artysta Władysław m iestnictwa d r S t. Iszkowski ordery Słońca i
Woleński, który w wyź wspomuianem przedstawieniu Lwa IV klasy; wreszcie urzędnicy dyrekcyi po
grał profesora Bcilac'a 1
licyi: starszy kom. dr. J. Reinlander, kom. R.
W‘ lefiski — był to artysta pełen zapału, lecz Rappel, kierownik policyi w Podwołoczyskach
niezwykle drażliwy na punkcie krytyki, gdy więc St. Sienkiewicz i kierownik ekspozytury poi.
zobaczył, że piszę na dziennikarskim (podłużnym) na dworcu J . Łysakowski ordery Słońca i Lwa
kawałku papieru, zbliżył się ku mnie i zapytał:
IY klasy.
— Cóż szanowny „Redaktor" (I?) pisze?
Komisya przemysłowa.
— O przedstawieniu.
W iedeń 3 sierpnia. Na wczorajszem posie
— V więc krytyka ?
dzeniu komisyi przemysłowej toczyła się rozpraw a
— Tak panie.
nad s t a n o w i s k i e m i n s t r u k t o r ó w
— Czy dobra ?
stow arzyszeń
przemysłowych.
— Sprawiedliwe.
Rząd zaproponował w swym projekcie noweli
— A o mme ?
Na to zapytanie nie dałem odpowiedzi, nie przemysłowej, aby instruktorowie podlegali n a
projekt,
ehcąe zdradzać moich poglądów na grę artystów miestnikom. Referent Foerg zmienił
aby p o d l e g a l i o n i w p r o s t m i n i 
przed czasem!
— A więc redaktorze proszę byó sumiennym, s t e r s t w u h a n d l u . Czeski poseł Seifert
rola profesora w „Śniecie nudów" uieżwykle truana, wniósł przywrócenie projektu rządowego. P oparł
go w dłuższej przemowie poseł Małachowski, wy
artysta bez zapała nie wy krzesze z niej ognia.
— Wiem o tem, bądź pan spokojnym, znam kazując, że referent i jego zwolennicy są większy
się na grze artystów, inaczej nie byłbym recen mi centrabstam i aniżeli sam rząd. Dla jednolitości
administracyi jest szkodliwą rzeczą stw arzać w
zentem I
Inni artyści, obserwujący nas, uśmiechali się kraju nowy od namiestnika niezawisły organ.
szyderczo, odczułem to, ie lekceważą moje stanowis Łatwiej jest przemysłowcom w danym razie uko — postanowiłem też zemścić się na nich — po daw ać się do nam iestnika w spraw ach, dotyczą
stanowiłem całą gorycz wylać na papier — postano cych instruktorów, ja k do m inistra, a i kontrola
wiłem — mówiąc językiem teatralnym — eerśnąó nad instruktoram i łatwiejszą jest w krają. Z a
ich porządnie! — Wyszedłem z kawiarni rozgnie stępcy rządu bronili przedłożenia rządowego i
wany — a przyszedłszy do domu — nie kładłem wykazywali, że jeżeli obecnie instruktorowie n a
się spać, lecz noo całą pisałem, a raczej wprawiałem leżycie spełniają swe zadania, to tylko dlatego,
gię w pisaniu, by módz w najbliższej krytyce zem że namiestnicy a specyalnie w Galicyi i Czechach
ścić się godnie na tych, którzy odważyli się mnie wspierają ich i gorącą opieką o ta c z a ją ; dlatego
lekceważyć. Wybiła dziewiąta rano, gdy wyszedłem rząd chce ten faktyczny stan nadal utrzymać.
■ domu, by przeczytać Gazetę narodową, a prze Komisya p r z y j ę ł a w n i o s e k r e f e r e n t a .
de wszystkiem ruDrykę z teatiu.
P. Małachowski po stwierdzeniu wyniku gło
Recenzya moja była w całości wydrukowaną! sow ania, wskazując na to, iż Galicya znajduje
Dzień ten był dla mnie dniem tryumfu! C=.ły się w zupełnie innych stosunkach, niż inne kraje
świat teatralny od dnia teeo liczyć się musiał ze koronne, dom agał się, aby dla Galicyi zrobiono
mną — a gdy wieczorem zająłem fotel redakcyjny — wyjątek i instruktorów galicyjskich poddano wła
czułem to, ie artystki i artyści obserwowali mnie, dzy namiestnictwa, a nie wprost m inisterstw a.
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Nad sprawą tą postanowiono przeprowadzić dys- wiają, Japończycy nie uczynili tak znacznych
postępów, jak to ogólnie sądzono. Musieliby oni
kujyę n a przyszłem posiedzeniu komisyi.
posunąć się dwa ra*y tak daleko, jak dotych
Z Wągier
czas, ażeby dosięgnąć do właściwej Rosyi, a tyl
Budapeszt 8 sierpnia. G rupa 36 posłów li ko w takim razie mieliby prawo dyktować w a
beralnych postanowiła prosić kierownictwo partyi runki pokojowe.
To, co się dzieje wewnątrz państwa, nie
o zwołanie konferencyi stronnictw a n a 17 bm.
Komitet ściślejszy tej grupy m a wypracować pro może wywierać wpływu n a politykę zagraniczną,
jekt, który pędzie przedłożony konferencyi. P ro  a teir mniej n a kwestyę, czy wojnę należy pro
jek t ten m a zaw ierać oświadczenie się za sana- wadzić dalej, czy nie.
W itte dał jednakże do zrozumienia, że po
cyą stosunków na podstawie z r. 1867 1 zazraczyć, że jest obowiązkiem każdego posła popie mimo tych zapatryw ań dołoży wszelkich siaran,
ra ć usiłow ania koalicyi, dążące do załatwienia ażeby pokój zawartu. Dodał przytem, że jest za
przesilenia. W razie nieprzyjęcia tych wmosków, pokojem jako Rosyanm i jako człowiek, który
zawsze chciał uniknąć wojny. Do osiągnięcia
grupa 36 posłów wystąpi z klubu.
B u d a p e sz t 3 sierpnia. Magyar Hirlap do tego celu jednakże potrzebuem jest, ażeby i J a 
nosi, ze na konferencyi partyi liberalnej pod ko pończycy kierow a'i się również uczuciami pokoniec bieżącego m iesiąca przewodniczyć będzie ob jowem i. Pow inni oni n ab rać tego przekonania,
radom K a ro l Hieronymi i pod jego przewodem że Rosya wprawdzie chce pokoju, ale nie bez
utworzy się stronnictwo, poza koalicyą stojące, warunkowo. Rosya nigdy nie przyjm ie w arun
ze stu członków złozóne, pod nazwą „stron ków, które choćby tylko pozornie naruszają jej
nictwa środkowego" n a zasadzie dotychczasowego honor.
program u polityki liberalnej.
N. Jork 3 sierpnia. Japoński radca legaeyjny Sato oświadczył, że tylko cesarz japoński,
Parlament angielski.
pełnomocnicy pokojowi i kierujący ministrowie
Londyn 3 sierpnia. W izbie posłów 0 ’Dowd zn&ią japońskie warunki pokojowe. Nawet pre
(narodowiec irlandzki), który zapowiedział był zydent Roosevelt ich nie zna.
interpelacyę, czy w obec protestu Niemiec nie
Doniesienie jednego z pism londyńskich, że
odbędą się ćwiczenia eskadry angielskiej na Bał Witte poczyni starania, ażeby w Ameryce uloko
tyku, pytania tego nie postawił i na wczorajszem wać pożyczkę rosyjską, fotw ierdza się. Tutejsi
popołudniowem posiedzeniu oświadczył, że nie bankierzy odbędą w tej kwestyi naradę z W ittem .
staw ia tego pytania, ponieważ zaniechano pierw o
N. J o r k 3 sierpnia. Natychmiast po przy
tnych przygotowań do ćwiczeń floty angielskiej, byciu okrętu „Cesarz W ilhelm" Witte wręczył
zatem niema już niebezpieczeństwa zaw ikłiń prof. M artensowi następujące oświadczenie, które
międzynarodowych.
tenże głośno odczytał wobec
przedstawicieli
biuro R eutera dodaje, że Dowd jest zupeł p ra s y :
nie mylnie poinformowany, jeżeli mniema, że za
Przybywam z upoważnieniem poznania wa
niechano przygotowań. Odpowiedź, jak ą sekre runków, k tó re nasz waleczny wióg uważa za
tarz parlam entarny adm iralicyi chciał dać n a py konieczną podstawę rokowań pokojowych. W y
tanie jego w imieniu admiralicyi, brzm iała: Nie raźnie podnoszę, źe jest mojem poważnem życze
ma powodu do protestow ania i żadne też pro niem, ażeby oba na^oay rycerskie, które bliżej
testy nas nie doszły.
zaznajomiły się dopiero na polu walki i jeden
u drugiego poznał cenne przymioty, znajom ość
Marokko.
tę dalej pielęgnowały, aż dojrzeje ona do trwałej
P a ry ż 3 sierpnia. (Ag. Havasa). Nota, doty przyjaźni. Tym czasem trzeba wpierw rozważyć
cząca konferencyi marokkańskiej jest dość obszer warunki, jakie staw iają Japończycy i zbadać, czy
na ; rozwija ona program , Który w myśl życzeń są możliwe do przyjęcia dla Rosyi, zanim wejdzie
Francyi ma być w M aroaku przeprowadzony, ona w formalne rokow ania pokojowe.
przyczem jednak Francya nie chce przesądzać
Dotychczas w podobnych razach było zwy
uchwał konferencyi. Nota om awia w końcu, w czajem, że wszystkie te prelim inarze były z a ła 
jaki sposób Francya sądzi, że najlepiej byłoby twiane przed zebraniem się pełnomocników, któ
w praktyce wykonać reformy w Marokku. W rych zadaniem było sprowadzić ostateczne poro
szczególności traktow ane są osoLne dwie propo- zumienie. Fakt, że cesarz rosyjski zgodził się
zycye, odnoszące się do bezpieczeństwa życia odstąpić od tego starego, systematycznego zwy
mieszkańców i do kwestyi finansowej.
czaju i zam ianował misyę, która ma poznać w a
runki naszego walecznego w roga, jest wymo
wnym dowodem przyjaznych uczuć, jakie cesarz
K o p ru n a g . 3 sierpnia. W czoraj w dzień
i jego poddani m ają do narodów Stanów Zjedno
odjazdu cesarza Wilnelma jakby na komendę po
czonych.
jawiły się we wszyskich dziennikach tutejszych
T eraz chciałbym narodowi waszem u po
artykuły, wzywające ludność, aby gorącem i
wiedzieć i donieść, że jest gorącem życzeniem
sympatyami powitała flotę angielską, która w przy
cesarza i narodu rosyjskiego wzmocnić jeszcze
szłym miesiącu odwiedzi porty Danii.
węzły przyjaźni między obydwoma narodam i.
M a d ry t 3 sierpnia Rząd uchwalił kredyt Z powodu tego szczerego życzenia cesarz bez
2O0.UO0 pesetów na podróż króla do Berlina.
wahań-n przyjął serdeczne zaproszenie waszego
pierwszego obywatela.
Gdy dążenia do stworzenia wspólnej pod
stawy
do rokow ań pokojowych chwilowo się
R uś petersburska zamieszcza krótką no
różniły,
cesarz i naród rosyjski mimo to zapa
tatkę o o d m o w i e p o z w o l e n i a o t w i e 
rania
ś r e d n i c h z a k ł a d ó w naukowych m iętają ten dowód przyjaźni narodu am erykań
skiego.
z w ykłado wym j ę z y k i e m polskim.

Z ziem polskich.

Wojna.

.Rozmaitości.

Yele* ram y „G azety l.a ro d o -.ą l".
R u ch k o n s ty tu c y jn y .
Petersburg 3 sierpnia. (Pet. Ag.) Prawit.
W iesh.ik zdając sprawę z konferencyi, która
onegdaj odbyła się w Peterhofie pod przew od
nictwem cara donosi: Po omówieniu kwestyi,
czy zrewidowany przez radę minisirow projekt
Bułygina zgodny jest ze wskazówkami, zaw artemi w reskrypcie carskim z 3 m arca, przystą
piono do obrad nad poszczególnymi artykułami.

Petersburg 3 sierpnia. Noto. W emia do
nosi, że projekt rady narodowej, przedstawiony
przez radę ministrów do carskiego zatwierdzenia,
skutkiem różnych krytyk ze strony przedstawicieli
narodu i delegatów syazdu moskiewskiego posta
nowiono poddać pod powlorne narady osobnej
rady, złożonej z osób, powołanych przez cara.
P ra g a 3 sierpnia. Narodni L isty donoszą
z P etersburga: Ostatnia rad a ministrów pod
przewodnictwem ca ra przyięła pierwszą część
projektu konstytucyi Bułygina bez zmiany.
Rokowania pokojowe.
N ow y J o r k 3 lipca. Minister Witte po wy
lądowaniu rozm aw iał z pewnym dziennikarzem
i stanowczo zaprzeczył, jakoby był powiedział,
iż warunki pokojowe Japończyków będą n>e do
przyjęcia i że jego zdaniem konfereneya pokojo
w a w ciągu tygodnia skończy się bez rezultatu.
Nowy Jork 3 sierpnia. Podczas jazdy na
okręcie „Cesarz Wilhelm W ielki" WTitte tak się
wyraził wobec sprawozdawcy B iu ra R eutera :
P raw ie w całej Europie i Ameryce panuje nie
znajom ość stosunków rosyjskich. Klęski rosyjskie
nie posia ia ją znaczenia takiego, iżby Rosy a stra
ciła już potęgę, jak ą miała przed wojną, lub też
żeby Japończycy dzięki swoim zwycięstwom uzy
skali tak ą nad ilo s y ą pizewagę, iż Rosya musi
się ich bać. Jak spraw y obecnie się przedsta-

£2 Ciekawy epizod z życia hr. Wedela.
Tymi dniami przeszedł w stan spoczynku (z powod-i
sędziwego wieka) minister dwora pruskiego i wielki
koniuszy Wilhelma II., A. Lr. Wedel. Był on synem
b. ministra stanu królestwa hannowerskiego. Z po
wodu ustąpienia tego dygnitarza E igam przytacza
interesujący epizod z czasów jego młodośoi.
Było to w r. 1848, kiedy w całej Europie rewolucya była na porządku dziennym. Razu pewnego
10-letni Wedel, wracając ze szkoły, był świadkiem,
jak ludność bombardowała pałac ministerstwa oświaty.
To kamienowanie bardzo się podobało małemu szkolarzowi; przyłączył się więc do tłumu i wraz z in
nymi tak długo walił kamieniami w okna, póki w
nich nie zostało ani jednej jzyby.
Demonstranci zatrzymali się na chwilę, a po
tem uzwał się okrzyk:
— Musimy jeszcze wytłuc okna Wedelowi!
— Chodźmy! — zawołano zgodnie.
— Dobrze. Ale gdzie on mieszka? — pytał
ten i ów.
Nikt nie mógł tego określić. Wtedy mały
Wedel wyrwał się z tłumu i zawołał t
— Chodźcie panowie za mną, ja was z pew
nością zaprowadzę na miejsce!
W 10 minut potem dom jego ojca był po
dobnym do gmachu ministerstwa oświaty.
Hiabia Wedel często opowiadał o tym kapital
nym wypadku, ale nikomu nie wyjawił, jak obszedł
się z nim ojciec, gdy się dowiedział, kto to właściwie
sprow idził dem< nstrantów pod jego okna. Wielki
koniuszy dodawał tylko :
— Bądź co bądź, nigdy w życiu nie ubawiłem
się tak wybornie, jak właśnie w owym dniu pa
miętnym.

a swą osobę wyobraża sobie jako jedną z figur sza
chowych. Zamiast iść prosto przed siebie, opisuje on
linię, którąby odnośna figara miała władnie zrobić:
ukośną, gdy jest laufrem, pod kątem prostym, gdy
mu się wydaje, że jest wieżą, posuwa się ostrożnie
naprzód lub w tył, gay się uważa za króla lub królowę. Pewnego razu zagadnął jakiegoś człowieka
zupełnie mu nieznanego: ()Nieszczęśliwy! Czyż pan
nie widzi, że pan sam idzie na zgubę? W czieru
ciągach jest pan matt!" Zagadnięty mniemał, że ma
przed sobą waryata i pełen strachu umknął. Innym
razem spotkał Blackbnrne na jednej z ulic młodą
kobiety i zawołał na jej widok z całej siły: „Szach
królowej! Szach królowej!" Tym razem wynik był
pomyślniejszy Młoda dama nie uciekła, lecz uśmiech
nęła się uprzejmie, uważając słyszane słowa za
komplement.

T o i otro „
Dowcipna odpowiedź Talleyranda,
Na pewnym pół-dyplomatycznem obiedzie, da
wanym przez hr. Pozzo di Boigo w Paryżu, pewna
znakomita, lecz prostoduszua dama, zwróciła się do
Talleyranda z temi słowy :
— Mości książę, miałabym się na co uskarzyć,
dałeś się słyszeć, że nie mam rozumn.
— Cały świat to powiada, oprócz mnie jedne
go — odpowieuział stary dyplomata.

D zielna obrona.
— Moja siostra broniła pana wczoraj gorąco,
gdy ojciec powiedział, ie pan jest półgłówek.
— Tak? I cóż powiedziała?
— Źe nie można każdego człowieka z pozo
rów sądzić.

Dział ekonomiczny
jj Likw idatorzy I węglersko-galicjJakiej
kolei żelaznej otrzymali z krajowej dyrekcyi skarbu
zawiadomienie, że w sprawie ugody w toczącym się
procesie o należytości odpisano procenta zwłoki i inne
należytości w łącznej kwocie 74.741 kor. Katem na
leży uważać za rzecz pewn^, że z d. 1 września
kwota likwidacyjna 403®/lon kor. w 4°/0 rencie ko
ronowej z dodaniem 12 kor. 18 bal. gotówką za
każdą rkcyę będzie wypłacona.

Z rynków towarowych.
B m d a p c w c t dnia 8 sierpnia. Kurs w koronach
i po 60 klg. Notowano pszenicę na pażdzier. 16-10—
161SI, pszenicę na kwiecień 16 58—16-60, żyto na paź
dziernik 18JU--13U2, na kwiecień 1906 1»46—13-48
owieu na październik 11-72—11-74, na kwiecień 1906
12-18—12-20, kukurudza na sierpień 15-80—14-82, na
wrzesień Ou-GO—00.00, na maj 1906: 12-30—12-32, rze
pak na sierpień 24*20 - 21-40.
Oferty na pszenicę mierne.
Chęć i upn i : słaba.
UsposubiBiiie: spokojne.
Stan pow ietrza: npał.

Z rynków pieniężnych.
W i e a e ń 8 sierpnia (Telegram „Gazety Na
rodowei"). Zaman-ęcie giełdy o godzin e 2 minut 30
popołudniu. Akcye austryackrego zakładu kredyto
wego 665 75, węgierskiego zakładu kredyto wego 781 —
Anglobanku 309-75, CTnionbanku 544-25, Bankn dla
krajów koronnych 452 25 Bankyereinu 55i —, BodenciwAitu 1080-— galicyjskiego Banku hipotecznego 554-—
kolei państwowych 672 — kolei południowej 88 75,
tiam w aiu A. —■—, B. —•—, kolej ElbentUa 444 25
kolei północnej 5895 kolei czerniowieckiej 582—, alpiny 829'— Kima Muranya 55100, praskiego towar-r st-ra żelaznego 27o3-— fabryki broni 558-—, tureckie
tytoniowe 380-00, galicyjskiego karpackiego Towarzy.
stw a naftowego 920—, oblig. węg. indemniz. 96-60.
renta majowa 100*55, austryacka renta koronowa
100-50, wygi Brska renta koronowa 96 70, 56-let. listy
Towarzystwa kred. ziemskingo 100-—, 4-procentowe
listy banku hiputecznego 99 00, 4 i pół procentowe
listy bankn kraiowego 101-90, 5 procentowe listy Ban.
ku hipoteczne*,u 112-00 4-procent. Banku kraj. 100-00,
4 i pół pre. Banku kraj. 102-10, 5-procentowe komu
nalne obligacye Banku ir a j. —•—, 4-procentowe ga
licyjskie ól ligacyo propin- 100 17, 4-procentowe gaucpożycz’a arajowe z r. 1893 99 75 4-procentowa po
życzka m iasta Lwowa 99-00, losy tureckie 141-75
marki 117 53, ruble 258-—.

N A D ESŁA N E
(Za tę rubrykę Redakoya nie odpow:ada.)

Hemoroidy.
Jeżeli o hemoroidach, chorobie przykrej i bo
lesnej a bardzo rozpowszechnionej, mało się mówi,
tak ie chorzy nawet przed lekarzem się tają, to jesz
cze mniej jest tych, którzy wiedzą, że istnieje od lat
kilku Środek zwany E lłxir de Y lrg in le, który le
czy gruntownie tę przykrą i dokuczliwą chorobę.
Nabyć można: w Paryżu, Pharmacie Moride, 2 rue
de laTacherie. — We Lwowie w apt. pp. Ruckera,
Wewiórskiego i Mikolascha, a w Krakowie pp. Wi
szniewskiego i Redyka. Opis wysyła się bezpłatnie.
P o 4-Ietn iej p rz e rw ie o tw o rz ą 15 czerw c a br.

Przyjechali do Lwowa d. 3 sierpnia.
Hotel Europejski (Alberta Szkowrona.) A.

hr. Ożarowska z Wysocka, E. br. Gourowicz z
Odessy, K . Abgarowicz z Dubienka, P. K lurzróski z Odessy, P. Januszkiewicz z Komarna, F. Ko
walewski z Czorwonogrodu, ks. Włazowski z Kra
kowa, M. Oborska i C. Lubieńska z Kiiowa, ks. J.
Q Hailut j nacye szachisty Znany szachista Łucvk ze Stanisławowa, L. Malczewscy z Drezna,
Rlackburne ulega tak silnemu podnieceniu nerwów W . 7-ahajski z Wiednia, P. Hizszan i E. Heuffel z
przy bardziej interesującej partyi, że następnie cierpi Preszburga.
na bardzo oryginalne hallucynacye. Ulice, place,
wszystko przedstawia mu się jako wielka szachownica

IH U H

Z historyi Litwy.
Dziejami litewskiemi ząjm owała się parę
wieków, bo jeszcze od czasów kronikarza S tryj
kowskiego, wyłącznie nauka polska. W 'ek XIX.
zaznaczył się także obfitym pocztem prac, p o 
święconych zbadaniu folkloru litew skiego; a
w ięc. pomnikowem dziełem G. Narbutta, oraz
Lompilacyą K raszew skiego i pracami Jucewicza
(Ludwika z Pokiewia). Do połowy tego stulecia
ząjęcie się nasze folklorem Litwy było wielkie,
jakiego już nie spotka się w dalszych latach, po
roku 1860. Najwybitniejszą bowiem pracą, po
świeconą tej kwestyi, było wydawnictwo prof. A.
Mierzyńskiego p. t. „Zrodła do mitologii litew 
skiej", w którem zebrano sumiennie autentyczne
świadectwa od Tacyta do XV. wieku wtącznie,
oceniono je krytycznie i wszechstronnie. Temu
też autorow i zawdzięczam y szereg drobniejszych
prac, tvczących się starożytnej Litwy, począwszy
od rozpraw y o Janie Łasickim i jego zapiskach
*) Brtickner Aleksander. Starożytna L itw a:
ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne. War
szawa. Nakładem ks.ęgarni naukowej 1904, str. 166.

o bóstw ach żmujdzkich, aż do rzeczy p. n. „Romowe".
Ale prace polskie z przed roku 1850, mimo
swojej obszerności, nie m ogą w yrów nać późnie/izyin. Pełne były fantastycznych wymysłów,
bajek i bredni, nie mogły więc dać autentyczne
go obrazu dziejów, ani mitologii litewskiej. Nie
lepiej działo się z pracam i, wydanemi w językach
obcych, tak me umiano odróżnić praw dy od
fałszu. Całokształtu mitologii tej, powszechnie uważauej za starożytną i oryginalną, nie miała
dotąd nauka. To też z tem większą radością n a 
leży powitać om awiane dzieło prof. Rriicknera, w
którem znajdziemy na podstawie badań własnych
autora i obcych oddzielone ziarno dobre od złe
go, na którego wynikach można śmiało oprzeć
się, jako na niezaprzeczonych faktach.
Przedew szystkiem mylne jest szeroko roz
powszechnione mniemanie, jakoby Litwini byli
jednym z najstarszych narodów w Europie. W ia
domo bowiem dobrze, iż pochodzą om z jednego
pnia ze Słowianam i, Niem< anii, Grekam i itd., a
więc nie są an. starsi, ani młodsi od innych.
Starożytność znowu języka litewskiego jest tylko
pozorna i przypadkowa, bo niemal każde narze
cze słowiańskie jest równie stare, a nieraz star
sze. Niezaprzeczona starożytność L itw y zasadza
się na czem innem : n a nieprzei wanem przeby
waniu w jednej i tej samej zien
przez lat co
najm niej dw a tysiące. A że Litwini zerwali
rychło spójnię etnograficzną ze Słow ianam i i

przez długie wieki nie wychylali się po za obręb: Był to naród czysto rolniczy, spokojny i skrom 
swoich lasów, moczarów i bagien, nie dziw za- I ny. Żył po wsiach, po dw orach i małych gro
tem, że pierwotne dzieje Litwy upstrzono rozlicz dach, pod w ładzą królików. Zamożniejsi posiadali
nemu bajkami, a cóż dopiero mitologię ? W y star mnóstwo niewolników i kobiet. Kobiety były rz e
czy przejrzeć byle jaki dawny lub nowszy, pod czami zdobytemi 'u h kupow anem i; jedne ginęły
ręcznik dziejów litewskich, a przekonam y się, z trupem męża na stosie, inne przechodziły w raz
czego tam nie m a V S a bóstwa etyczne i przyro z ruchomościami n a własność svna. córki, oprócz
dy, trójca, żywioły złe i dobre, fatum, sąd po jednej, zanijano Zony nie zasiadały razem z
śmiertny, barw ne mity, wyrobione kulty, bogate | mężczyznami do stołu, dotrzymywały im tylko
świątynie, słowem — to wszystko, co Indya, Iran, tow arzystw a w pijatyce. Za napój służył kum ys
Grecya i Rzym wytworzyły, można znaleść w ca i miód. Pomimo p rz jję cia chrześcijaństw a skła
łości lub w części w mitologii litewskiej i pru dali Prusow ie ofiary dawnym bogem po lasach.
skiej, a co z nią nie m a nic wspólnego. Oczy Z obrzędów pogańskich zachowali nadto uroczy
szczeniem tej prawdziwej stajni Augiaszowej za sto ść dożynek i pogrzeb, polegający na paleniu
ją ł się sumiennie prof. Briickner.
zwłok przy śpiewach, wysławiających czyny n ie
Skreśliw szy po krótce dzieje Jadźwingów, boszczyka. Z innego znowu źródła wiemy, że
wykazał autor, jak niewiele mamy autentycznych Prusowie czcili gaje, pola i wody, poświęcone
faktów w kwesty' wierzeń tego szczepu. I tak JI bóstwom pow ietrza, wody, ziemi i ognia, ciałem
bajka, zapisana w kronice Wincentego Kadłubka, niebieskim, ptactwu, zwierzętom i gadom. W
jakoby Jadźwingowie wierzyli w metampsychozę znam ienitszych miejscach utrzym ywał cfiarnik
dusz po śmierci, okazała się wymysłem, bo oni święty ogień. Główną część kultu stanowiły ofia
wierzyli w życie zagrobowe, będące dokładnem ry i wieszczby: poganie bowiem widzieli w ofie
odbiciem życia ziemskiego. Taką sam ą bajką jest rze zapłatę bogom za doznaną pomyślność. Zw ie
podanie, zapisane przez pruskiego kronikarza rzętam i ofiarnemi b y w a ły : byk, kozieł, kura,
D usborga, z którego tylko szczegóły są praw dzi Świnia, wszystko barw y czarnej, wyjątkowo tylko
wę. n. p. o zabijaniu niemowląt płci żeńskiej, o in n e j; ofiarowywano też bogom napoje. Życia
obcinaniu piersi niewiastom (naturalnie w zn a Prusow ie nie cenili i często uchodzili przed złą
dolą lub nieszczęściem — samobójstwem- Obrzę
czeniu symbolicznem).
Daleko więcej szczegółów dochowało się o dy pogrzebowe stały w ścisłej łączności s w iarą
Prusach, którzy ustępują z widowni dziejowej w życie pośm iertne: to też palono na stosie i
równocześnie z Jadźwingam i (około r. 1280). daw ano do grobu zm arłym : sługi, konie, zbroję,

odzienie, psy, ptaki łowcze i t. d W iara w n ie
które podrzędne istoty mityczne żyje do dzis:aj
wśród ludu litewskiego. NajposDoiif.szą z nich
Ajtwar, inkluz, lataw iec naszego ludu. przyno
szący temu, kto go żywi, zboże, p eniądze i t. p.
Inna zrow u postać, K au k a, lesi czems w rodzaju
k rasnoludka. Kształt jej ludzki, wzrost m aleńki,
m ieszka pod ziem ią, w za u łk a ch ; odwdzięcza się
za stara n ia o nią chodzeniem około bydła, zno
szeniem zboża i t. p Ł aum a znowu, to zm ora
naszych wierzeń lub m im una. O niej opowiada
ją , że -odmienia niechrzczone azieci, jak ja moż
na złowić i pojąć w m ałżeń stw o ; czasem leż
jest zw yczajną czarownicą, co odbiera' krowom
m leko. Z Łaum ą złączono najzwyklejsze objawy
p rz y ro d y : belemnity poszły od palców lub piersi
łaum y, ślinę jej w idać w postaci grzybów po
drzewach i ścianach. W ogóle łaum ę wyobrażano
sobie w przeróżnych postaciach : jako szczęście,
dolę, śm ierć. W dzisiejszych pieśniach ludowych
są wprawdzie wspom inane także istoty m tyczne,
ale pieśniom tvm nie należy zbytnio ufać. Oto
ju ż wszystko, co można powiedzieć o pogaństwie
Prusów.

(Dok nast.)

GAZETA NABODOWA

Straszna siódemka.
(Powieść i angielskiego).

(Ciąg dalszy.)

— Pierwszym rannym pociągiem wróciw
szy do Londynu — mówiła dalej panna Beringer — powiadomiłam o wszystkiem F ord’a i
Tylor a ; przekonani są zarów no, ja k ja , iż yacht
wynajęty został na użytek pani K oluchy. Pocią
giem o dwunastej dwaj urzędnicy jad ą do Hastings i pytają, czy pan w raz z adw okatem Dufrayerem nie zechcielibyście im towarzyszyć ?
Pomoc w asza może być bardzo skuteczną, skoro
jesteście poznajom ieni najdokładniej z działalno
ścią złowrogiego bractw a i sposobami, jakim i
zwykło się ono posługiwać.

— Nie — odpowiedziała, bleduąc nieco,
obowiązek zatrzym uje mnie w Londynie.
— Zechcesz mi powiedzieć, co dalej w
obchodzącej nas sprawie czynić zam ierzasz?
— W olałabym o tem zamilczeć — mówiła
— często mury naw et m ają uszy...
Przy tych słowach obejrzała się dokoła z
nagłym, lubo zaraz przygasłym błyskiem w oczach.
— Nie mam zwyczaju — dodała — wyja
wiać komukolwiek planów moich przedwcześnie.
Czeka mnie dużo zajęcia, powinnam korzystać z
każdej chwili czasu. Przypuszczam, źe pani K o
luchy nie ujdzie tym razem naszej pogoni, lecz
jeden krok fałszywy, jedna najm niejsza niedyskrecya mogą mieć fatalne następstwa. Żegnam cię,
panie Head ; rada jestem z tego, że masz do
mnie zaufanie.
— Najzupełniejszą ufność — odparłem, ści
skając ją życzliwie za rękę.

— P ojadę do Hastings — oznajmiłem —
Gdy tylko wyszła, zapakowałem mentelzatelegram em wezwę D ufrayePa.
czek, wysłałem telegram do D ufrayer’a, a o na
— Cieszy mnie t o ! — zawołała — teraz znaczonej godzinie podążyłem do Charing-Cross ;
jedenasta, w południe spotkasz pan inspek zastałem już na stacyi mego przyjaciela, oraz
tora policyi wraz z Tylor’em na stacyi Charing dwóch urzędników tajnej policyi. W siedliśm y do
Cross.
wagonu i pociąg ruszył niebawem. Zdarzyło się
— Pani nie będziesz nam towarzyszyła ? — szczęśliwie, że w przedziale siedzieliśmy sami
pytałem.
tylko, F o rd bowiem w stanie gorączkowego

i
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niezbędną liśmy rząd wież nadbrzeżnych, a za niemi cią
gnącą się ciemną bagnistą przestrzeń.
— Czyż nie mówiłem, że panna B eringer
W samej rzeczy na stacyi Hastings czekało
Ford kierow ał ło d zią; po usilnem całogojest jed y n ą osobą, mogącą pomódz nam skutecz nas kilku ajentów Tylor’a.
dzinnem wiosłowaniu statek przybił do lą d u ;
n ie? — dowodził — to istny ogar, który pędząc
— Czy zaszło co now ego? — pytał Ford w gąszczu wysokich trzcin skryliśmy się wszy
za zdobyczą, nie da się nikomu prześcignąć. Z jednego z witających go ukłonem ludzi.
scy. Inspektor policyi ręką wskazał jed n ą z wie
tego, co mi zakomunikowała, widzę, że cała
— Nic dotychczas — odparł zagadnięty — życzek, oddalonych od nas paręset yardów za
szajka zbrodniarzy ukryw a się w jednej ze zru j nie ulega jednak wątpliwości, że pewna ilość ledwie.
nowanych wież nadmurskich, jakich spotyka się członków tajnego stowarzyszenia przebywa w
— Tam schronili się niewątpliwie sojuszni
dużo w tam tej okolicy. Ta, którą wypada nam wieży Nr 59; yacht parowy popłynął w dół cy występnej Włoszki — rzekł — nie widać
mieć teraz na oku, pod Nr. 59, wznosi się na kanału.
prawdzie światła, którego palić nie chcą przez
bagnistem wybrzeżu zatoki Pevensey. Banda
— Tego spodziewałem się właśnie — rzekł ostrożność. Zostawmy łódkę w zaroślach, a ci
przestępców wyczekuje chwili, w której statek,
Ford — im prędzej staniem y na straży, tem chaczem pod osłoną trzciny podejdźmy do wieży,
pilnie strzeżony wskutek rozesłanego cyrkularza,
pewniejsze powodzenie. Gdy tylko się zmierzchnie aby nie zw racać uwagi spiskowców. Jaką drogą
będzie mógł ją zabrać. N aturalnie, nic dla nas
pani Koluchy do nich podąży, wodą czy lądem,
wyruszymy zaraz.
łatwiejszego, jak iść prosto do wieży i przyłapać
tego
odgadnąć trudno, w każdym razie nie ujdzie
Kilka następnych godzin zajęły nam przy
członków występnego stowarzyszenia, lecz głów
czujnej
straży naszej. Yacht parowy widać stąd
nym celem naszej wycieczki jest pochwycenie gotowania do w ypraw y; postanowione było, że dodał, wskazując ciemny punkcik na powierzchni
pani Koluohy, mogącej dziś lub jutro zjechać do wyjdziemy uzbrojeni w strzelby, jakbyśm y za wody.
Hastings niewątpliwie. Zadaniem więc naszera mierzali polować na dzikie kaczk i; broni zaś
Wzrokiem śledziłem w kierunku wskaza
musi być baczne obserwowanie wieży, tak, iż- użyjemy na grubszego zwierza, w razie gdyby
nym i ujrzałem światło kolorowych latarni, poru
szajka
złoczyńców
chciała
nam
staw
iać
opór.
byśmy mogli* zaaresztow ać Włoszkę. . gdy tylko
szających się zwolna w odległości mili od w y 
tam przybędzie. Panna B eringer jest przekonaną,
O szóstej popołudniu nasze grono, złożone
brzeża.
że kierowniczka B ractw a Siedmiu ukrywa się z Dufrayer’a, Ford’a, T ylor’a, mnie i kilku prze
(C d. n.)
obecnie w Londynie; nie dzielę tego zdania. branych po cywilnemu policyantów, wyjechało
Członkowie złowrogiego bractw a w ostatniej z miasta, udając się na puste, bezludne wybrzeże.
chwili stawić nam mogą zacięty opór, przedsię Tu czekała łódka, w której popłynęliśmy do za
brałem jednak odpowiednie środki ostrożno toki. Przy świetle wschodzącego księżyca dojrze
podniecenia nie zachowywał potrzebnej
ności.

ostroż ści, abyśmy
pomoc.

w

potrzebie

■«“

DROBNE OGŁOSZENIA
po 4 hi. od w ynun.

Dr. Fryd.

Hertoata

Lenglela

«hia*ko-ro.yj«k», »biór mejowy, świeże
Soachong I. iłr . 3-76, II. iłr. 3-—. Okru
chy najlepsze iłr . 1-75 Okruchy drobne
iłr . 1*30 za funt. Dwór Łupizyn Brzeiany.

DnnLrlnrłu do zmstenia i na kompot
n C l I H I U U y 3 k. 80 h. Ja b łka papie
rówki 1 Gruszki 3 k. 80 h. SUwld ogrom
ne 3 k. wysyła w 5 klg
koszach franco
za zaliczką S. Faleck, Zaleszczyki nr. 4.
100 klg. Jabłek lub Gruszek 35 k. stacya
kolejow i Zaleszczyki.
119
lo h łL r a

rajskie k. 3-50, Gruszki 3-— ,
Renklody 4’ — , Śliw ki olbrzy
mie 3'— w koszykach 5 kg. franko ea za
liczką C. M. Teifer, Zaleszczyki.
l3 o

Jam n a

z yskali

t*

Zalecona przez Towarzystwo lekarskie krakowskie

..

.

;^

sz c z a w a alkaliczno-sodow a, z a b ie ra ją c a części składow e chem iczne, ja k

•'

* -•'I*;*..-*

—

\\)v ir a h i a i n o -

'

68
Wypływający na wiosnę sok 1 brzoty, był już w sta
rożytnych czasach używany i znany przez panie jako
znakomity środek przeciwko wielu brakom cery. Przez
racyonalne przyrządzenie chemiczne i przer wypróbo
wane doświadczenie, udało się z tego naturalnego pro
duktu zestawić sztuczny balsam, którego korzystne działanie na cerę prawie
endowuem nazwać można. — Praez stopniowe łuszczenie się skóry, odświeża
się takowa i wkrótce usnwa w zupełności każdego rodzaju wyrzuty, piegi,
plamy wątrobiane, czerwoności nosa. — Balsam teu w ygładta powstałe na
twarzy zmarszczki i blizny z ołpy, nadaje cerze świeżego młodocianego wy
gląda. Cena słoika 3 kor. D r. Ł en g leP a m ydło benzoe, utrwalające dzia
łanie balsamu po k. 1-20 i 70 hl. Do n abycia we wozystkioh w iększych
aptek ach , drog n ery ao h 1 p arfn m ery aeh , mianowicie: we Lwowie n Zymanta R uckeia; w Krakowi* u Wiktora Badyka apt.; w Ozerniowcach u
•olichowskiego nast. Mahl apt. Sehmiedt & Fomin droguerya; W Tarnopolu
u Mareyaua Krzyżanowskiego; w Tarnowie u Maurycego Adlu.a, J. Niesiołowsk e g t ^ w Bielsku u Alfreda Blumenthala i w drogueryi A. Hass.

S

wyrobu naszego, pod Kontrolę komisy I przemysłowej Towarzy
stwa lekarskiego. U ży w an ą b y w a w z g a d z e , kurczach i

P ow szed nie jako znakomity uznany mate.yał budowlany, ro
produkcyt w samych Niem ctech około 000 milionów kamieni.
P o d p isa n a fabryka d ostarcza, o p arta na swem SO-letniem dośw iad
czeniu
»

w lekłych k atarao h żołądka, z dobrym skutkiem .

Cena flaszki w K rakow ie 15 ct.
Do n ab y c ia w ap tek ach i d ro g aery ao h , skład
w aptece 1. Wewiórskiego.

kompletne maszynowe urządzenia

62

dla Lwowa

zaopatrzone

w

K. Rżąca i Chmurski w Krakowie

B e r n a r d iffg o p r a sy d o w y r o b u
s z tu c z n e g o k a m ie n ia ,

o konstrukcyi niezwykle — jak świadczą dowody — wytrzymałej.

Zupełnie pojedyńcza metoda fahrjkueyl.

właśelciale fabryki wód mineralnych.

P od g w aran cy ą n a jtrw a lsz y 1 n ajtań szy kam ień sztuczny.
Proszę Żądać prospektów i próbek. — Rroszę przysłać franco 100
klgr. piasku do przerobienia bezpłatnego.
434

Pożyczki pieniężne
kości, niezwłocznie, na 3'/j, 4, 5 Pro- ndzielim osobom każdego stano na skrypt d łu 
żny, weksel, policę aseknraoyjną, hypotekę
ltd. Spłaty także ratami. G. L 81ht»ffel,
B e r lin W . SB, P. B .
4*7
potrzebny. Zgłoszenia pisemObaiar dworski Rnska
wieś o. p. Dubiecko.
435

(Czas środkow o - europejski).
POCIĄG
[ po»p. | oąob.
yeti o g.

Ogrodnik,

Różne owoce, 'S K M S r

rwane k. 4’— , Gruszki stołowe i Jabłka
papierówki k. 3'80, w yiyła w 5-k lg koszy
kach franko za zaliczką I . N l g l o r , Z Ś -

le o z c s y k l n r. 2.

114

1-31

—

64

—

610

d u m n o Zaleszczyckie. najdelikatniejsze
U W U w O Renklody sławne koron 4'— ,
Gruszki stołowe k. 3-30, Jabłka papierówki
k. 3-— , Śliw ki olbrzymie k. 3 — , świeżo
rwane wyayła w koszykach 5 kg. franko
za zaliczką. G ru szki lub Ja b łka wielkie
100 klg- koron 30'— , s t a c y a Zalesiał y k i. I
I). & S. W e n k e rt, spółka owooarska
w Z a le s z cz y k a ch .
116

Świeży miód
> k. 60 h. franco.
[w a n c z a n y .

w
K

deserowy, kuracyjny
najlepszy, 5 klg.

*

X
X

1 30

10 05
10 35
11-45
11-55
—

1-40

—

—

150

2.30
—

—
345

o n e n le w lc s —
107
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We wszystkich księgarniach X
LUDW IKA ST A S IA K A

J

i* Nowe Humoreski xi
Cana 1 korona.
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X X X X X X X X * X * K tt

MEBLE GI|Ti
J S r a e ia

T ercyane

Założona
Fabryka m aszyn,
1864.
E I łe n b u r g ( 3 6 ) p r z y L ip s k u .

O bow iązu jący z dniem I-g o m a ja 1905 ro k u .

Ekonom

żonaty, kwiatowy i dobry
_
warzywnik, poszukuje po
sady zaraz lub od 15 sierpnia. Posadę mo
że objąć i po kawalerzkn. Łaskawe zgło
szenia uprasza się: Ogrodnik, ul. W ąw o
zowa nr. 6, Przemyśl.
117

Dr. Bernhardi Softn 6. E. Oraenert,

Ruch pociągów kolejowych

iw ,

F r a n r l M b a , posługujący
u b o g im , u L K l e p a r u w a k a
L 1 S „ P n y t n l i i k o ^ , za
biera się na żądanie meble o o
naprawy a roznosi reperowane
i nowo zakupione. Ceny umiar
kowane — robota staranna.

10-20

10-50

Do

L w ow a z

POCIĄG
posp. oson.

K rakowa, (Berlina, W rocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi), Oświęcima, Wieliczki, Orłowa, N. Sącza (p. T a r
nów), Zakopanego, Jasła, Krosna, Iwonicza, Rymanowa,
Sanoka, Chyrowa (p. Przem yśl)
Ickan, Czortkowa, Kałusza, Delatyna (p. Kołomyję od 1/6 do
30/9 wł. w niedzielę i rz. k. święta), Kórózmezó (od 1/5
do 30/9 wł.), Serethu, Berthomethu, Czudina, Brodiny,
Putny, Dorny W atry (od 1/7 do 81/8), Suczawy
Podwołoczysk, (Odessy i Kijowa), Brodów
Ławocznego, (Pesztu), Borysławia, Kałusza
Rawy ruskiej, Sokala
Stanisławowa, Źydaczowa
Sambora, M. Laborcza, Sanoka, Chyrowa
J
Krakowa, (Berlina, W rocławia, Warszawy, Wiednia, K arlsbadu,
Pragi), Oświęcima, Zakopanego przez Kraków, Wieliczki,
Orłowa (p. Tarnów), M. Laborcza (Pesztu) i Chyrowa
(p. Pizem yśl)
Kołomyi, Źydaczowa, Potutor, Kórózmezó
Rzeszowa, Jarosław ia, Lubaczowa
Ławocznego, Kałusza, S try ja, Borysławia, Kochawiny
Podwołoczysk, Kopyczyniec, Husiatyna, P o tu to r
Krakowa, (Berlina, W rocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi)
N. Sącza, Jasła, Tarnobrzegu, Dynowa, Rymanowa,
Iwonioza, Sanoka, Chyrowa (p. Przemyśl)
Ickan, Czortkowa, Kałusza, Zaleszczyk, Wyżnicy, Kocmania,
Nowoeielicy (p. Zuczkę), Serethu, Radowiec, Berhometu (w poniedziałek), Suczawy
Sambora, Zakopanego, N. Sącza, Jasła, Krosna, Iwonicza, Ry
manowa, Sanoka, Chyrowa, Strzyłek
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa
Tuchli (od 1516 do 8019), Skolego (od 115 do 8019), Drohoby
cza, Borysławia
Jaworowa
Bełżca, Sokala, Lubaczowa, Rawy ruskiej
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, W iednia, K arlsbadu, Pragi),
Oświęcima, Suchy, Kocmyrzowa, Wieliczki, Orłowa (p.
Tarnów), Mielca (p. Dębicę), Dynowa, Chyrowa (p. P rz e
myśl)
Podwołoczysk (Ode»ey, Kijowa), Brodów, Potutor, Zaleszczyk,
Husiatyna, Iwania pustego, Skały, Kopyczyniec, Grzy
małowa
Ickan, Źydaczowa, Kałusza, Nowósieliey, Serethu, Berhomethu,
Czudina, Brodiny
Krakowa, (Berlina, W rocławia, W iednia, Karlsbadu, P ra Sb
Kocmyrzowa, Zakopanego (p. Kraków) (od 25lb 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), Źydaczowa, Potutor, Czortkowa, Korós’ mezó, Nowosielicy, D orny Watry, Suczawy
Sambora, Orłowa, N. Sącza, Jasła, K rosna, Iwonicza, Rym a
nowa, Sanoka, Chyrowa, Strzyłek
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Warszawy, Pragi,
K arlsbadu), Oświęcima, Wieliczki, Tarnobrzegu, Dyno
wa, Lubaczowa, Jasła, Iwonicza, Rymanowa, Sanoka,
Chyrowa (p. Przemyśl)
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyczyniec, Zalesz
czyk, Skały, Iw ania pustego, Husiatyna
Ławocznego, (Pesztu), Kałusza, Borysławia, Drohobycza, Kochawiny

6-30
6-55
7-30
8-25

8-35

9 00
9-20
10-55

2-00

11-10

2-40
2-50
2-55
4-10
4-20
5 50
B 58

"6™
6-35
7-30
9-00
10-05
10-40
10-55

11-00
11-05

1110

Ickan, (Jass, Bukaresztu, Botuszan), Źydaczowa, Potutor, Kórosmezó, Ozoi-tkowa, Nowosielicy, Brodiny, Putny, Dorny
W atry (od 117 do 8118), Suczawy
Podw-ołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, H usiatyna, 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.)
Krakuwa, (W iednia, Warszawy, P ragi, Karlsbadu), Sanoka,
Rymanowa, Iwonicza (p. Przemyśl), Dynowa, Tarno
brzegu, N. Sącza, Orłowa, Wieliczki, Oświęcima, Zako
panego (p. Kraków) (od 2516 do 1519 wł.)
Sambora, Strzyłek-Topolnic.y, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa,
Iwonicza, Jasła, Nowego Sącza, Orłowa
Ickan, Worochty (od 1|7 do 8019 wł. w niedzielę i święta) K a
łusza, Delatyna (p. Kołomyję), Serethu, Berhometu
Czudina, Radowiec, Suczawy
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów-, Potutor, Grzymałowa
Bełżca, Sokala, Lubaczowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, Czort
kowa, Zaleszczyk, HusiatyDa, Skały, Iwania pustego,
Grzymałowa
Ickan, (Botuszan, Jass, Bukaresztu), Potutor, Kałusza, Czort
kowa, Zaleszczyk, Wyżnicy, Kórósmezó, Kocmania, Dor
ny W atry, Suczawy, Nowosielicy
Krakowa, (Wiednia. Wrocławia, B erlina, Pragi, Karlsbadu),
Chyrowa (p. Przemyśl), Jasła, Chabówki, Zakopanego
(p. Rzeszów), W ieliczki, N. Sącza, Dworów
Ławocznego, Drohobycza, Borysławia, Kałusza, Kochawiny (od
115 do 8019 co niedzioli i święta)
Rzeszowa, Lubaczowa, Chyrowa, Sanoka (p. Przemyśl)
Sambora, Chyrowa, Sanoka
Kołomyi, Źydaczowa, Kórózmezó (od 115 do 3019 wł.)
Jaworowa
Ławocznego, (Ppsztu), Drohobycza, Borysławia, Kałusza
K rakowa, (W iednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy). Chyrowa,
' M. Laborcz, (Pesztu), Sanoka (p. Przemyśl), N. Sącza,
Orłowa, Oświęcima
Rawy ruskiej, Sokala
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów
Przem yśla (od 1*5 do 3019 wł.), Chyrowa, Sanoka, Rymanowa,
Iwonicza, Jasła
Ickan, Czortkowa, Zaleszczyk, Delatyna, Wyżnicy, Nowosie
licy, Berhomethu, Czudina, Serethu, Brodiny, Putny,
Domy W atry, Suczawy
Sambora, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, Iwonicza, Jasła, N.
Sącza, Orłowa, Zakopanego
Krakowa, (W iednia, Wrocławia, W arszawy), Dynowa, Tarno
brzegu, Jasła, Orłowa, Wieliczki, Chabówki, Zakopanego
vod 1|5 do 2416 i od 16|9 do 30(44
Podwołoczysk, Potutor, Kopyczyniec, Skały, Iwania pustego,
H usiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa
Stryja, Drohobycza, Borysławia

Ł3.I

O d rę c z n e

115

Na dworzee „Podzamcze"
o t *
7-00 Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa) Brodów
11-34 Podwołoczysk, Kopyczyniec, H usiatyna, Czortkowa, Potutor
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa
515 Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Kopyczyniec, Czortkowa Za
leszczyk, Skały, Iw ania pustego, Husiatyna, Brodów,
Grzymałowa
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyczyniec, Czort
kowa, Zaleszczyk, Iwania pustego, Skały, H usiatyna

Z dw orea „Podzamcze"
6-43 Podwołoczyk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, H u
siatyna, Czortkowa
1115 Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Potutor, Grzymałowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odossy), Brodów, Kopyczyniec, Za
2-13
leszczyk, H usiatyna, Skały, Iw ania pustego, Grzymało
wa, Czortkowa
Podwołoczysk,
(Kijowa, Odessy) Brodów
r ą
11-24 Podwołoczysk, Kopyczyniec, Skały, Iwania pustego, Potutor,
H usiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa

KJ2,

UWAGA:

z n a k o u le te w y k o n a n e

po niskich

cenach

■L O ch ran ek L 5 .
Dozorca wskaże.

Por* noona oznaozona jest ramkami. — Czas środkowo - europejski jest późniejszy o 3t> minut od
czasu lw o w s k ie g o . — Zwykle bilety do jazdy i -wszelkiego innego rodzaju bilety, illustrowane prze
wodniki, rozkłady jazdy itp. nabywać można przsz oały dzień w biurze m isjskiem c. k. kolei
państwowy oh, pasaż Hausmana 1. 9.

490

Wydawca i odpowiedzialny redaktor P l a t o n K o s t e c k i .

Kawiarnia Amerykańska

Ze L w ow a do
(z d w o rca głównego)
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, W arszawy, Pragi,
Karlsbadu, Kocmyrzowa, Rozwadowa, Dynowa, Jasła,
Chabówki, Zakopanego, Orłowa, N. Sącza (p. Tarnów)
Ickan, (Jass, Bukaresztu, Konstantynopola), Kóiosmozo (od 1/5
do 80|9 wł.), Kałusza, Serethu, Berhometu, Czudina,
Nowosielicy, brodiny, Suczawy, Dorny W atry
Krakowa, (Wiodnia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu),
Chyrowa, Pesztu, Sanoka, Mezó Laborcza, Rymanowa,
Iwonicza, Chabówki, Zakopanego (p. Rzeszów), Mielca
(p. Dębicę), o rl° wa, Wieliczki, Oświęcima

(n a dwor/.ec główny)
Ickan, (Jass, Bukaresztu, Konstantynopola), Źydaczowa Worochty (od 1/7 do 30/9 wł.) D elatyna (od 1/10 do 80/4 wŁ),
Zaleszczyk, Nowoeielicy, Berhomethu, Czudina, Serethu,
Radowiec, Dorny W atry i Snczawy.
>, (Berlina,
W rocławia, W arszawy, Wiednia, K arlsbaKrakowa,
—
N. Sącza,
d !,
a , Pragi), Wieliczki,, Orłowa, Zakopanego,
_
(p. Tarnów), Jasła, Chabówki, Zakopanego (p. Rzeszów)

01

p is y ul T rzeciego Maja 1. 11, we Lwowie.

C o d M e n n le

k o n c e r t m u zy k i w o j s k o w e j .

Początek o godt. 9 wieczór

Colosseum

w M*asazu
H e rm a n ó w ,

Od 1 do 15 sierpnia.

Jednoaktówka polska
oraz nader urozmaicony program.
Łł/ niedzielę

i

święta 2 przedstawienia.

G. k. k o lej p a ń stw o w a .

Pociągi lokalne.
(Czas środkowo europejski).

do

do
do

do
do

O d e h o d f e ą ze L w o w a :
Brzuchowic od 14 m aja do 10 w rześnia wł. 6 60 rano, 8 30
rano (tylko co niedzieli i rz. k. święta); 12-30 popo
łudniu (tylko w niedziele i rz. k. święta) 2 1 0 , 3 20
popołudniu; 6 1 0 , 7-30 i 7-55 wieczór,
Rawy ruskiej 1 M 5 w nocy (każdej niedzieli),
Janow a 6 6 5 rano, 9‘15 przed południem (od 1/5 do 30/9 wł.),
1’35 popoł. (od 14.5 do 10/9 wł. w niedzielę i rz. k.
święta), 3-08 popoł. (od 14/5 do 10|9 wł.) i 5-58 popoł.
bzczerca 1-55 popołudniu (od 1/6 do 10/9 wł.) w niedzielę i
rz. k. święta).
Lubienia wiel. 2-15 popołudniu (od 14/5 do 10/9 w niedzielę
i rz. k. święta).

P r z y c h o d z ą do L w o w a:
z Brzuchowic od 14 m aja do 10 w rześnia wł. 6 5 0 , 7 50 rano,
9'55 przedpołudniem (tylko w niedzielę i rz. k. św ię
ta), 1 4 6 popołudniu (tylko w niedzielę 1 rz. k. święta),
B'05, 4 16, 5 00 popołudniu; 7 41 i 8-55 wieczór,
z Janow a 8 1 8 rano, 1 1 5 popoł. (od 1/5 do 80/9 wł.), 4-32 popoł.
8’45 wieczór (od 14/5 do 10/9 wł.) i 9 25 wieczór (od
14/5 do 10|9 wł. (co niedzielę i rz. k. święta).
ze Szczerca od 1|6 do 10/9 wł. (co niedzieli i rz. k. św ięta) o
10 10 wieczór.
z L ubienia od 14/5 do 10|9 wł. (co niedzieli i rz. k. święta) o
11 "52 wieczór.

Zakład wodoleczniczy
dr. A. Chramca w Zakopanem
i otwarty oały rok. — Centralne ogrzewani*. — Św iatło elektry! ozne. — fianalizacya. —Wodociąg. — Nowo urządzone łazienki.—
Cena od osoby 8 koron dziennie z oałem utrzymaniem. — Pro
spektu na żądanie.

Z drukarni i litografii Pillera i Spółki.

