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Królestwo polskie w Dumie.
Warszawska Gaz. Pol. poświęca obszerniej
sze uwagi przyszłej reprezentaeyi Królestwa poi.
w rosyjskiej Dumie. Z cennych uwag tych
przytaczamy niektóre.
Będzie więc z Królestwa polskiego 27 po
słów wybieranych do Dumy, tj. o 3 mniej, niż
potrzeba do stawiania wniosków prawodawczych
lub interpelacyi. Oczywiście ograniczenie liczby
posłów z Królestwa do cyfry mniejszej od 30, nie
mogło mieć i nie miało na celu zamknięcia tym
posłom drogi do wniosków i interpelacyi. D o
datkowe trzy podpisy zawsze oni sobie w razie
potrzeby znajdą. Nie mogło też ograniczenie to
wypływać z chęci ograniczenia wpływu reprezentacyi polskiej w Dumie, bo wpływ ten będzie z a 
leżał nietylko od liczby, ale także od wielu in 
nych czynników. Jeżeli zaś nie było i nie mogło
być takich względów ograniczających, to trudno
zrozumieć, dlaczego nie zastosowano jednako
wych norm. Przy liczbie posłów większej o dzie
sięciu lub dwunastu reprezentacya polska nie
byłaby dla nikogo groźniejszą, niż będzie w
zmniejszonym komplecie. Natomiast przy owej
liczbie większej reprezentacya ta miałażf więcej
sił do pracy, jaka się otworzy w Durniej co nie
jest bez znaczenia.
Przy większej liczbie wprowadzalibyśmy
lam więcej sił umysłowych. Źe byłoby to ważne
dla nas, nie potrzeba dowodzić. Że mogłoby to
być wogóle użyteczne dla prawodawczych prac
Dumy, także nie wvdaje się nieprawdopodobnem.
Tem ba^Iftej zaś możnaby sobie tego ży
czyć, że skoro w liczbie 27 posłów ma być obo
wiązkowo 10 włościan, to jesteśmy pewni, że ci
włościanie będą dobrymi obywatelami kraju, ale
nie będą ludźmi z wyższem prawnopolitycznem
wykształceniem. Będą oni głosowali według naj
lepszego rozumienia dobra kraju, lecz nie będą
to siły umysłowe do prac ustawodawczych. Ilość
więc posłów, mogących mieć przygotowanie nau
kowe do ważnych funkcyj poselskich spada w o
bec tego do cyfry 17, bez żadnej istotnej po
trzeby dla państwa i ze szkodą dla produkcyjno
ści prac koła naszych posłów. W tym punkcie
więc byłoby istotnie lepiej, żeby ordynacya wy
borcza dla naszych gubernij nie różniła się od
ustawy dla cesarstwa.
Co do podobieństw, jakie wprowadzone zo
stały, wbrew różnicom stosunków prawnych i
społecznych, to występują one
najwybitniej
w kuryi włościańskiej
Kurya włościańska w y
biera osobno i wybiera koniecznie z pośród wło
ścian. Aczkolwiek jesteśmy w zasadzie przeci
wnikami wyborów stanowych, zwłaszcza u nas,
gdzie niema stanów, niemniej, stojąc na gruncie
realnym, nie możemy me powiedzieć, że te o b o 
wiązkowe wybory włościańskie mają obok złych
i dobre strony.
Złem jest w nieb to, że właściwie ograni
czają one prawo wyborcze włościan. Wobec tak
ułożonej ordynacyi włościanie nie zawsze będą
mogli wybrać tę osobę, o jakiej mają przeko
nanie, że reprezentowałaby ich i broniłaby ich
interesów z największą znajomością
rzeczy,
z największą bezinteresownością i poświęceniem.
Muszą wybrać koniecznie włościanina, choćby osoba, do której mają zaufanie, nie była włościa
ninem i choćby w pośród siebie, co się może
zdarzyć, nie widzieli odpowiedniego kandydata do
godności poselskiej. To oczywiście krępuje swo
bodę ich wyboru.
Z drugiej strony jednak obowiązkowe wy
bory włościańskie tworzą dla tej kategoryi oby
wateli jakby obowiązkową szkołę życia politycz
nego. W tej szkole włościanin może prędzej bę
dzie dojrzewał. Może prędzej będzie podnosił
swój poziom uświadomienia obywatelskiego. Mo
że będzie miał dodatkową podnietę do tego, że
by się interesować życiem publicznem, a oprócz
tego, żeby się kształcić. Słowem, mogą stąd wy
rosnąć jak najzdrowsze dla kraju owoce. W y
odrębnienie kuryi włościańskiej nie przecina
łączności wszystkich oby wateli tego kraju. Wspól

Władysława Caspary.

Dziecko szczęścia poczuło się po raz pierw
szy od lat kilku tak jakby nieszczęśliwe, zmęczo
ne tą ciszą i spokojem. Ciche westchnienie pierś
jej podniosło, chora fantazya zaczęła swe dzieło.
Marzyła: marzenia jakieś niezdrowe, z ostatniego
balu, z ostatniego pobytu w operze, zleciały się
rojem w jej mózgu. Jak mogła zapełniała nudę.
Widziała się piękną, ach jak piękną w tej perło
wej sukni, świat cały męski oczarowany był jej
wdziękami, a ten Szelisk', jak on natrętnie patrąył jej w oczy, jak umiał mówić przepięknie,
a jakie miał oczy. E ch! mniejsza oto, ona kocha
ogromnie swego Karola i swoje cudowne ma
leństwo. Ale czuje, że gdy jest piękną, gdy
wszyscy gubią przy niej serca i oczy, Karol kocha ją jakoś silniej, goręciej, trwożliwiej. Ot!
tak jak wtencząs, po powrocie z balu. Gdy tutaj
w tem samem miejscu, sam mną olśniony, brał
mię w ramiona, rozkochany, szczęśliwy i szeptał:
‘°ja cUd°wna, ukochana, moja... tylko m o ja ! —

CENA O G Ł O SZ E Ń : O głoszenia rw y o zą jn e na jeduoszpaltowy wiersz drobnym drukiem
lub jego miejsce 20 h&L N adesłane za wieraz lub
jego miejgee 60 hal. O ło sy p n b liosn oioi za
wiersz lub jego miejaee 1 kor P ryw a tn a łtoreeywnnenoya 6 hal. od wyrazu

wychodzi o godzinie 6-tej wieczorem.

fcuner kosztuje 8 h , na prowincyl 10 hnl.
(Numera dawniejsze kosztują po 10 et.)

O co więc mogło w danym wypadku cho
dzić bezimiennym autorom odezwy, powtórzonej
skwapliwie przez organy prasy narodowo-demokratycznej ze Słowem Polskiem na czele. Sądzi
my, że jest to jeden ze zwykłych objawów tej
nieszczęsnej w swych skutkach dla kraju taktyki
naszych narodowców, polegającej na wydymaniu
wule qut coułe znaczenia i wpływu swego stron
nictwa, chociażby na tem miały ucierpieć najży
wotniejsze interesy kraju. Krocząc po tej drodze,
stronnictwo narodowo - demokratyczne
podaje
wprost rękę socyalizmowi, nie zadawalniającemu
się już bałamuceniem ludu polskiego, lecz dążą
cemu świadomie do zupełnej dezorganizacyi już
i tak mocno zdezorganizowanego społeczeństwa
polskiego,
Spolszczenie szkoły ludowej za kilka mie
sięcy sianie się faktem dokonanym. Lecz nie
Warssrawa 14 września.
o to chodzi naszym narodowcom. Chodzi im
Królestwo Polskie liczy obecnie 4050 szkół o to, aby wówczas, kiedy wyjdzie odnośne pra
ludowych, w olbrzymiej większości jednoklaso- wo, mogli zawołać głośno: szkoła ludowa jest
wych, do których uczęszcza 277 tysięcy uczących polską dzięki bojkotowi szkolnemu, a ten bojkot
się obojga płci. W szkołach tych wykładane są szkolny myśmy przeprowadzili. A stąd płynie
cztery przedmioty: religia, ję/.yk polski, język wniosek: myśmy spolszczyli szkołę ludową, my
rosyjski i arytmetyka. W myśl obowiązującego jedynie tylko, nikt inny, posiadamy monopol ro
do końca zeszłego roku szk. prawa (art. 3686 ust. zumu politycznego i patryotycznego uczucia w
o zakł. nauk.) religia i język pobki winny były tym kraju.
być wykładane po polsku, pozostałe zaś przed
A dążąc do osiągnięcia egoistycznych celów
mioty po rosyjsku. Dzięki nadużyciom epoki
partyjnych, nie wahają się chodzić z zapalonym
Apuchtinowskiej w wielu miejscowościach nau lontem pomiędzy prochy, rzucając hasła bojkotu
czyciele ludowi wprowadzili rosyjski jęzrk nawet szkoły w ciemne, nieuświadomione jeszcze masy
do wykładu religii i języka polskiego. Dlatego ludowe. Zamiast wyjaśniać tym masom rzeczy
też szkoły te nie cieszyły się bynajmniej sympawiste znaczenie nowego prawa, wskazywać dro
tyą ludności miejscowej, która bardzo niechętnie gę legalnej opozyeyi przeciwko możliwym nad
płaciła składki gminne na ich utrzymanie.
użyciom biurokracyi moskiewskiej, uświadamiać
Uchwała komitetu ministrów z dnia 19 (
lud w poczuciu swycb praw i obowiązków, sze
cąerwca br. potwierdziła przedewszystkiem, że j rzą świadomy fałsz, jakoby w szkołach gminnych
wykład religii i języka polskiego w szkołach ‘ m iał' wszystko pozostać po dawnemu i bredzą o
ludowych winien odbywać się bezwarunkowo po jakiejś ludowej szkole prywatnej bez praw, w
polsku; poza tem polecono ministrowi oświaty której wykład ma się odbywać w języku polskim.
niezwłoczne opracowanie i wniesienie do rady
W każdym razie w Warszawie, akcya pod
państwa noweli prawodawczej, zezwalającej na
jęta przez autorów odezwy, zrobiła już sromotne
używanie języka
polskiego
przy
wykładzie
tiasco, rozbijając się o zdrowy rozsądek tych
arytmetyki w szkołach jednoklasowych i w kla
warstw właśnie, na które była obliczoną. Od
sach pierwszych nielicżnych zresztą dwuklasosamego początku roku szkolnego wszystkie wa
wych szkół początkowych. Tym sposobem sprawa
kanse w miejskich szkołach początkowych zosta
spolszczenia szkoły ludowej w Królestwie Polły zajęte przez dzieci najuboższej ludności m iej
skiem stoi obecnie na dobrej drodze; wszystkie skiej, a dla większej połowy kandydatów — jak
przedmioty z wyjątkiem języka rosyjskiego w naj
zresztą bywa co roku — zabrakło miejsca. Bo
bliższej przyszłości będą w niej wykładane po
lud nasz całą pełnią wrodzonego mu instynktu
polsku.
samozachowawczego rozumie dobrze, że brak
Nic więc dziwnego, że w społeczeństwe na- oświaty jest największem nieszczęściem, a gor
szem zaraz po ogłoszeniu odnośnej uchwały k o szą od szkoły najgorszej jest szkoła żadna. (i).
mitetu ministrów ujawnił się ruch w kierunku
zakładania możliwie największej liczby jednokla
sowych szkół ludowych, albowiem według naj
skromniejszych obliczeń dla zadosyć uczynienia
najbardziej palącym potrzebom społeczeństwa dzi
P ary ż 12 września.
siejszą liczbę szkół ludowych należy podnieść co
(Nowy
pociąg
galowy
prezydenta
Lonbeta. — Dwo
najmniej o 600 pre., tak aby, Królestwo Polskie
jaka
miarka
trybunów
ludu.
Zdemokratyzowanie
szkół takich liczyło przynajmniej 26 tysięcy.
Tymczasem w ostatnich czasach wśród lu  kart do gry. — W. książę jako bon vivant. — Try
umfy „śpiewaczki".)
du wiejskiego i robotników miejskich rozrzucono
Trzecia
republika
stanowczo się emaucyw znacznej liczbie jako odbitkę Nr. 8 Polaka
odezwę, wzywającą do systematycznego bojkotu puje! Jej sternicy zrywają z demokratyczną pro
szkół ludowych. Odezwa wychodzi ze świadomie stotą swych poprzedników. Ministrowie, na wzor
fałszywego punktu założenia, jakoby w początko królewiąt, z wielką pompą i okazałością odby
wych szKołach rządowych, a więc i gminnych, wają podróże po prowincyi, co pochłania bajoń
W państwach monarchicznych tylko
miano uczyć nadal „po moskiewsko \ wzywa więc skie sumy
do tego, aby wszystkie szkoły stanęły pustkami, podróże władców pociągają za sobą wielkie wy
aby „nie zjawiło się do nieb ani jedno dziecko", datki, natomiast ludność podatkująca Francyi
przyczem zaznacza, że „dzieci szkody żadnej nie musi sowicie opłacać przejażdżki każdego niemal
poniosą, bo będą mogły się uczyć w szkole pry z ministrów W przyjęciach i obiadach dworskich
watnej (która nie istnieje) lub poprostu w dom b", uczestniczy zazwyczaj po kilkaset osób, a w
powołując się w dodatku na fałszywe stwierdze bankietach ministeryalnych bierze udział po kilka
nie faktu, iż „szlachta niemiecka nie chciała po i kilkanaście tysięcy.
Świeżo jest do zapisania fakt wyemancypo
syłać dzieci do gimnazyów,
więc rząd dał
teraz w Kurlandyi szkoły niemieckie8. Źe ma wania się pierwszego obywatela republiki. Oto
my tu do czynienia ze złą wiarą ze strony auto prezydent Loubet pojedzie w odwiedziny do Ma
rów odezwy, dowodzi fakt przeinaczenia treści drytu pociągiem... galowym! Rzecz od czasu
ostatniej uchwały komitetu ministrów, trudno bo złożenia z tronu Napoleona JII niebywała. Do
wiem przypuścić, aby ludzie, zabierający głos w tychczas prezydenci jeździli zwyczajnymi pocią
sprawie szkolnej, uch&ały tej nie czytali. Wpro gami, do których dołączano zwykły wagon salo
wadzenie polskiego języka wykładowego do szko nowy, taki sam, jakim może jeździć każdy po
ły ludowej obejmuje wszystkie t. zw. szkoły po dróżny za stosowną opłatą. Obecnie sporządzono
czątkowe, a więc miejskie, gminne i wiejskie dla Loubeta na koszt państwa specyalny, wy
kwintny pociąg galowy. Niech prezydent repu
(art. 3687).

ność interesów istnieje po za ramkami specyalnych przepisów i praca myśli publicznej nie zna
granic stanowych.
Choć więc wybory włościańskie obniżają
na razie poziom energii umysłowej naszej reprezentacyi — kończy warszawska Gaz. poi . —
może za to przyczynią się do podniesienia w
przyszłości poziomu wyrobienia politycznego na
szego włościaństwa i to byłoby kompensatą za
chwilowe ograniczenie włościan w swobodzie
wyboru reprezentantów aż do czasu, kiedy w
duchu ujawnionych potrzeb ulegną moJyfikacyom
i ordynacye wyborcze.

Spolszczenie s U r łow ni w Królestwie.

Korespondencye.

czuła, że trwoga drżała mu w głosie, tak jakby
się lękał o swój skarb najdroższy. O, ona ko
cha ogromnie swego Karola! I gdyby tu był te
raz, nie chciałaby już opery, rautu, ni żadnych
rozrywek, tylkoby tuliła się przy nim jak kotka,
siedziała cichutko i byłoby jej tak dobrze, tak
dobrze.
Chwilę siedziała trochę bezmyślnie i znowu
zaczęła się nudzić.
Nagle ponurą ciszę przerwał dźwięk dzwon
ka. Młoda kobieta drgnęła.
— Może to Karol --- przez myśl jej prze
biegło.
1 w jednej chwili instynkt kobiecy pchnął
ją do lustra. Chciała mu się wydać dzisiaj wię
cej ładną, jak zaw sze; chciała go znowu dzisiaj
czarować. Czy wyskok to był tęsknoty, czy tyl
ko znudzenia.
Służący w drzwiach stanął z listem na
tacy, podał go pani i czekał.
Coś tak jak złe przeczucie targnęło jej
sercem. Gwałtownie rozdarła kopertę i źrenice
jej rozszerzyły się jakimś przestrachem, gdy czy
tała to dobrze jej znane nazwisko, które tak
boleśnie, tak smutnie wypisało się na kartach jej
pierwszej młodości i wyrazy:
„Pani! Zapewne nawet wspomnienie za
tarło się w pamięci Po ni o dawnym Jej niewol

Jan tOallach i Syn,

niku; to mnie ośmiela stanąć dziś przed Panią
i prosić o chwilę rozmowy w kwestyi nader
ważnej, od tego bowiem zależy istnienie i spokój
pewnej jednostki".
Następywało nazwisko, nazwisko, którego
brzmienie samo przejmowało ją trwogą i nie
pokojem.
Stała blada i niema i dziwnie sprzeczne
uczucia targały jej duszą, myśli gorączkowe jak
spłoszone ptaki, bez punktu wyjścia rozpacznie
tłoczyły się w mózgu.
Chciała go natychmiast kazać od drzwi
odprawić. Lecz w mome^pie zrodził się w niej
gniew, bezbrzeżna pogarda i chęć patrzenia mu
tak zimno w oczy, wskazania w całej potędze
i sile słowa, jak szczęście jej dzisiaj wygląda
przy ukochanym i zacnym człowieku.
To znowu burzyła się w duszy na śmia
łość, na szalony brak taktu, ażeby o takiej po
rze, jej kobiecie zamężnej, uczciwej, „On“ odwa
żył się jakąś prośbę przesyłać. W głębi zaś
serca bała się zamachu na swoje szczęście, na
swój spokój, bała się instynktownie popatrzeć
mu w oczy, odgrzebać te dawne wiośniane
wspomnienia, bała się tego wszystkiego, a naj
więcej jego oczu, jego głosu.
Zastanawiała się chwilę: — a może on ma
rzeczywiście jakąś ważną sprawę, może ktoś po
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bliki przynajmniej pod tym względem dorów ny coś do Paryża. Aleksy spędza w nim co roku
wa monarchom. Czyż to nie em ancypacja?
po kilka miesięcy. „.Ma tu wspaniale urządzoną
Pociąg jest na ukończeniu, jest wyroloem siedzibę i jest jednym z filarów wesołego towa
belgijskim, gdyż zamówiony został w tamtej?,zem rzystwa, W zabawach, naturalnie przy sztucznem
towarzystwie wagonów sypialnych. Całość składa oświetleniu, jest niezrównanym, a noce bezsenne,
się z 8 wielkich wagonów, z których trzy prze mimo iż ma już 55 lat, żadnego na nim nie po
znaczone są wyłącznie do osobistego użytku sze zostawiają śladu.
fa państwa, a 5 dla jego świty. Prezydent będzie
W. Książę nie dba bynajmiej o incognito.
miał własny salon, jadalnię i sypialnię ; wszystko W teatrze, na wyścigach itp. można go częsłu
urządzone praktycznie i z wielkim przepychem. spotykać w towarzystwie znanej „śpiewaczki8,
Pociąg ten nie będzie własnością państwa, lecz signory Cairalieri. Jestto młoda, przystojna Włosz
rząd będzie go każdorazowo wynajmywał od ka o czarnym włosie i płomiennem oku. Oso
towarzystwa belgijskiego. Istnieje zamiar odda bliwszą tę parę widuje się tu codziennie na obia
wania tego pociągu do użytku przybywających dach w restauracyach hotelowych, w lasku Budo Francyi gości koronowanych. Towarzystwu lońskim w powozie lub przechadzającą się swo
wolno będzie wynajmywać ów pociąg galowy bodnie po bulwarach. Wpadają oni każdemu w
podróżującym miliarderom.
oko, gdyż jasnobrody książę jest olbrzymiego
0 pociągu galowym marzył swego czasu i wzrostu, a bella Nina maleńką figurką.
Feliks Faure, lecz parytańscy trybuni ludu nie
Teraz po zawarciu pokoju musi nastąpić
pozwolili „obywatelowi" Faure na taki luksus. jakiś zwrot w życiu w. księcia. Nie wiadomo
Po objęciu rządów prosił prezydent Faure, aby czy zatrzyma nadal ster mannarki. Bądź co
mu pozwolono zbudować wielką bramę kraciastą, bądź ma być powołany do Rosyi. Paryski świa
któraby łączyła ogród pałacu Elizejskiego, bezpo tek radby wiedzieć, jaki los spotka siguorę Caśrednio z Champs-Elysees, w tym mianowicie yalieri.
celu, aby goście prezydenta mieli dogodny do
W. Koryatowics
jazd do jego rezydencyi. a nie musieli kołołować
przez ciasną rue du Faubourg Saint-Honorć.
Wówczas wszczęto wielki hałas i rząd nie uwzglę
dnił słusznego żądania prezydenta Loubetowi le
piej się wiedzie pod tym względem- Combes po
(K or. Got. Nar.)
zwolił wznieść bramę w wyżej oznaczonem miej
M
onteleone
di Cal&brfa, 12 września
scu, a Rouvier zaopatrzył Loubeta w pociąg ga
Iowy. Różnica w tem, że Faure stronił od raa- (Z Rzymu do Kalabryi — Tragiczna pielgrzymka. —
soneryi i nie szedł na rękę dreyfusardom, a Lou Bez chleba i wody. — Nieufny Kalabryjciyk. —
Dom rodzinny wrogiem. — Wrażenia osobiste pod
bet jest tej i tamtych uległym sługą.
Republika gotuje się na now ą reformę. Tem i czas trzęsienia ziemi. — Groza w Neapolu. — W
Krainie zwalisk i niedoli.)
dziełem „wiekopomnem - ma być przeróbka i ’
przemianowanie... kart do gry. Czterej królowie
Pragnąc polzielićsię z czytelnikami Gos. Nar.
w koronach, z berłami w ręku, królowe w pur- wrażeniami własnemi z miejscowości, które
pusze i gronostajach, giermkowie przy halabar padły pastwą trzęsienia ziemi, odbyłem podróż
dach, pikach i szpadach — to wszystko drażni do Kalabryi i zwiedziłem miasteczka i wsie,
oko prawdziwego republikanina. Znaleźli się za znajdujące się u wybrzeży zatoki św. Eufemii.
gorzalcy, którzy po wnosili petycye do parlamen Z Rzymu do Monteleone jedzie się mniej więcej
tu, żądając, aby dotychczasowe karty wycofano tak długo, jak ze Lwowa do Wiednia. Pociąg
z obiegu a zaprowadzono karty „demokratycz toczy się wśród skalistych pasm łysego Apeninu;
ne8. Króla ma zastąpić prezydent, jako ofieyalny okolice nieurodzajne, słabo zaludnione. Wzdłuż
stróż konstytucyi, miejsce królowej ma zająć pa całej drogi zaledwie kilka większych miast.
ni prezydentowa a chłopca modny lokaj. Przy Ludność wszędzie bardzo uboga, żyje przeważuie
każdej zmianie szefa państwa trzebaby zmieniać z rybołówstwa. Gdzieniegdzie widać winnice, ga
i karty do gry. Jakiś pomysłowy karciarz chce je oliwne i pomarańczowe i tam jest ludność
wprowadzić na zielony stolik przebrzmiałe dziś nieco zamożniejsza.
hasła: wolność (król), równość (królowa), brater
Obraz nędzy i spustoszenia, jaki się przed
stwo (walet). Zaiste chwalebne to zamiary; wszak stawił oczom mym na miejscu katastrof, prze
tworcom ich przyświeca wielka idea: salut szedł najgorsze oczekiwania. Tu ludzie padają,
reipublicae... za pomocą kart do grania.
jak muchy z głodu i pragnienia. Posiłki, choć
Całą tę zabawkę z przemianowaniem kart licznie napływają, są niewystarczające. Brak chlemożnaby wziąć za żart, gdyby o niej nie m ów io ba zdrowym, leków rannym, brak wody wszyst
no i nie pisano całkiem poważnie. Ale dlaczego kim a przytułku zmarłym. Po wsiach snują się,
to panowie prawodawcy francuscy nie zabiorą jak widma, grupy zrozpaczonych przerażonych
się na seryo do reformy jaskini gry w Monte włościan. Jest tu przeszło 25.000 ludzi, którzy
Carlo? Wszak ta szulernia, w której tysiące stracili wszystko. Kalabrya znaną jest z braku
tracą swą egzystencyę, a setki tysięcy cześć i wody. A teraz ziemia zasypała wiele z tych nie
honor, jest pod protektoratem republiki fran licznych źródeł, inne powysychały nagle. Miejsca
cuskiej. Niechby parlament francuski nakazał mi trzeba odbyć drogę 10 do 15 km-, aby się
zamknąć szulernię lub przenajmniej zabronił gier zaopatrzyć w konewkę wody. Dziś tym biedakom
hazardowych w „kasynie cudzoziemców" w Monte zabrakło nawet naczyń i muszą usychać z pra
Carlo, a zniknęłoby raz na zawsze to gniazdo gnienia Upały dochodzą do 40° R., a posucha
wyzysku i demoralizacyi. Czegóż się jednak nie nie ustaje od lipca.
czyni dla nędznej mamony? I purytanizm re
Kalabryjczyk, taki zazwyczaj wesół, rozmo
publikański umie patrzeć przez palce, gdy mu się wny, spiewająoy. milczy, zdrętwiały z bolu i stra
uśmiechają mieszki ze złotem.
chu. Patrzy z żalem na zwaliska swego dom o
W. ks. Aleksy, drugi stryj cara Mikołaja stwa. W niektórych miejscowościach, jak np. w
nie może się jakoś rozstać ze stolicą nadsekwań- w Monteleone, nie wiele domów zawaliło się. Jak
ską. Czuje się tu jak w raju.
wiadomo, prawie wszędzie we Włoszech, po mia
Wielki książę jest nominalnym szefem ma steczkach i wsiach domy stawia się z kamienia,
rynarki rosyjskiej, jest jej pierwszym admirałem, z wielkich głazów, które są dość odporne na
szefem korpusu kadetów marynarki itd. Po pier wstrząśnienia. Te dom? są dziś opustoszałe, po
wszych klęskach floty rosyjskiej na morzu Źół nieważ nikt nie może przewidzieć, co przyniesie
tem, opinia publiczna w Rosyi zwróciła się prze najbliższa chwila Kalabryjczyk me ufa kamien
ciw Aleksemu jako najbardziej ze wszystkich od nym ścianom i stropom. Chata własna jest mu
powiedzialnemu. Gdy sarkania były coraz głoś wrogiem Gniazdo rodzinne, gdzie się wychował
niejsze, w. kniaź uznał za najlepsze ulotnić się i wzrósł, lube miejsce pokrzepienia i wypoczyn
z kraju, no i używać w całej pełni rozkoszy tego ku ma w sobie zarodki zdrady; nie tuli, nie osła
świata, nie zważając wcale na to, co się dzieje nia człowieka, ale go zabija. Włościanie, jak sta
na dalekim Wschodzie.
da, zbłąkanych owiec cisną się w zbitych masach
Już to wszystkich niemal w. książąt ciągnie i patrzą z dala na swe domostwa ze strachem,

Z krainy zwalisk i niedili.

mocy jej wzywa, może komuś jej ręki potrzeba.
Bo przecież do tyła zuchwałymby nie był, aby
się podszywał pod cel poważny i w dom ich
uczciwy z chytrymi planami przychodził. A
zresztą, czego mam się obawiać — mówiła sobie
w duszy, chwiejąc się w postanowieniach. W spo
mnienie nawet o nim zamarło, nic nie zostało,
tylko pogarda. A ch ! a teraz zrodziła się szalona
chęć odwetu. Puklerzem przeciw niemu, jego
oczom szatańskim, jego śpiewnemu głosowi bę
dzie mi — mówiła sobie — miłość dla Karola
i mego maleństwa.
Służący stał w oczekiwaniu.
Drażniło ją to nieme pytanie, drażniła myśl,
że ten sługus mógł z twarzy walkę w jej duszy
odczytać. Chciała to skończyć, a czuła, że fala
płomienna owiała jej lica gdy odezwała się gło
sem na pozór spokojnym, który jednak drżał w
załomach.
— Czy ten pan tam czeka?

dźwięk tego rozkazu. Bo dusza jej, w gruncie
poczciwa,
uczuła, że zaczyna się sprzenie
wierzać.
Za późno już było się cofać, gdyż usłyszała
w przyległym salonie przytłumione kroki, a gdy
weszła, obaczyła słuszną, piękną i wytworną
postać męską, stojącą w nizkiem, niemal pokornem pochyleniu głowy.
Ta pokora, tak pizeciwna jego naturze
dumniej i wyniosłej, usposobiła ją łagodniej.
Gniew zaczął nieco tajać. W tej chwili postano
wiła już być przedewszystkiem uprzejmą gospo
dynią.
A on, gdy podniósł na nią swoje jakby
wieczną mgłą tęsknoty przysłonięte oczy, gdy zo
baczył ją wzruszoną, różową jak zorzę, z falą
koronek drżących na prześlicznem łonie, uczuł,
źe to pragnienie jego nie było sztucznem, chorobliwem i ucieszył się tem zjawiskiem. Z wdzię
czności porównał ją w myśli od polnej róży,
— Czeka w przedpokoju,
kąpiącej się w perlistej rosie, w zorzy wscho
Zawachała się jeszcze chwilę. Mignęła jej dzącego słońca.
w wyobraźni szlachetna, zasmucona twarz jej
<C. d. n.)
męża, mignęło wspomnienie dawne, dalekie, prze
winęła się myśl okropnej nudy z chwili ostatniej
i ona zwyciężyła, gdy Drawie szeptem rozkazała:
— Proś do salonu.
1 aż coś jej w sercu jęknęło na sam

Skład sukna

1 w szelkich tow arów w ełnianych m odn ych
p oleca now ości na seson bieżący.
JfSSF*

Próbki towarów wysyła na żądani,-.
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jak na monstra, na po* wory zaklęte. Ziemiamatka jest dla nich niedobrą macochą, a przyro
da, tak zazwyczaj ścisła i sarowa w przestrzega
niu swych praw, brnie w coraz to nowych i no
wych występkach.
Wstrząśnien a ponawiają się ciągle. 0 ległem
sam jednemu z nich. Najpierw aały się słyszeć
ponure, głuchj grzmoty podziemne, potem po
czułem silne tępo wstrząśnienia. Nie mogłem się
utrzymać na nogach, rzuciło mną o ziemię. Za
kaidom wstrząśnieniem docnodziły do mych uszu
przerażające jęki, jakie wydawały z siebie wielo
tysięczne rzesze. Gdy powstałem, mroczyło mi
się w oczach.
Nie widziałem nic dokoła siebie, jak tylko
mętną biel. Nie było to złudzenie. Za każdem
wstrząśuieniem wznoszą się nad ziemią bardzo
gęste tumany kurzu, które osłaniają ziemię nie
przejrzystym welonem. Miałem wrażeiee, że świat
pogrążony w biblijnym chaosie, jaki był przy
stworzeniu świata.
Trzęsienie, o którem wspomniałem, przy
padło na godz. 8 5 z rana. Ponowiło się ono o
P i l . Całe szczęście, że ludność była na nie
przygotowana i przebywała pod otwartem nie
bem. Inaczej byłyby setki i tysiące ofiar. W tym
roku wojny słyszeliśmy wiele o grozach jej, ale
te grozy są niczem w porównaniu z gwałtami,
jakich się dopuszcza rozkiełznana natura. W w oj
nie, w walce można przewidzieć, kiedy i jakie
szkody wyrządzi wróg, ale w wybrykach przy
rody wszystko jest tajemnicze i zupełnie nieo
bliczalne.
Z Neapolu daleka droga do Sant Eufemia,
mniej w,ęcej tyle, co z Krakowa do Wiednia.
Ale i Neapol jest pod wrażeniem katastrof, wcho
dzi w ich sferę. Na dworcu południowym ruch
niezwykły, gorączkowy. Normalny ruch pociągów
wstrzymany; kursują one według potrzeby.
Każdy pociąg przepełaioay. Jedni jadą do Kalabryi, by pochować zmarłych, drudzy, by ratować
rannych, a inni (tych jest najwięcej), by się do
wiedzieć, co się dzieje z ich najdroższymi, uko
chanymi. Istne piekło dantejskie. We wszystkiem
chaos. Grzędy telegraficzne nie mogą podołać za
daniu. Depe0ze zalegają po 10 i 20 godzin; wię
kszą ich część rozwozi poczta Popłoch w całym
kraju. W pociągach setki lekarzy, urzędników,
posłów, generałów. Ciężarowe przewożą wojsko,
które ma teraz pełnić najszlachetniejsze ze swych
zadań i utrzymywać ład w zamieszaniu i nieść
pomoc nieszczęśliwym.
Z Rzymu wyjechałem popołudniu, do Nea
polu przybyłem wczoraj w nocy. W oknach wa
gonu zajaśniała krwawa łuna: malan omen! To
Wezuwiusz, który z góry zapowiadał katastrofę
kalabi yjską. Z wnętrza wulkanu buihały kolo
salne słupy czerwonego ognika; od czasu do
czasu strzelały w powietrze przejrzyste głazy
rozpalane, a po stokach góry spływały srebrne
strugi gorącej lawy, Zapewne muszą istnieć ja 
kieś tajemne, podziemne łączniki między Wezu_wiuszem, a wyspą Stromboli, na której równo
cześnie wybuchły wulkany
Pierwsze zwaliska, spowodowane trzęsie
niem ziemi, widać w St. Eufemia, gdzie padł pod
gruzami cały dworzec kolejowy. Rzecz jasna, że
popłoch ogarnął nietylko te strony, gdzie łrzęsienie ziemi pozostawiło ślady po sobie, ale i
daleko szersze kręgi. Wsie opustoszałe. Ludność
rozsadowiła się na piaszczystem wybrzeżu morskiem. Górale z łopatkam na plecach ciągną na
doliny, gdzie ten i ów rozpina naimoty płó
cienne.
Pociągi kolejowe jadą wolno, ostrożnie.
Przywożą chleb, sól, wino, materyały na baraki
drewniane i płócienne. Miejscowość Piz/.o zmie
niona nie do poznania; ludne miasteczko jest
dziś pustynią, tak samo . Monteleone. D o naj
zasobniejszych należało Longobardi. Było tam
mnóstwo pięknych will i gospodarbtw wychodź
ców zamort-kich, którzy za powrotem z Ameryki
urządzili sobie zasobne i dogodne siedziby. Dziś
wszystko w zwaliskach. Starożytny kościół pory
sowany, w rozsypce. U bramy wchodowej widać
figurę cudowną św. Jerzego, patrona. Znak to,
że nie wolno wchodzić do środka. Pobożni Klęczą
pod posągiem i błagają o zmiłowanie. Na razie
tyle, reszta w liście następnym.
K . Moszczyc.

Wystawa drobiu w Złoczowie.
Sprawozdanie dla „Gazety Narodowej".
Z ło czó w 17 września.
W sobotę już podałem onis uroczystego otwarcia wystawy. Dziś zaznaczę, że wystawa
przedstaw ała się na ogół bardzo dobrze, a na
wet okazale. W wystawie wzięło udział przeszło
50 wystawców. Kraj. Towarzystwo chowu dro
biu we Lwowie przyczyniło się znacznie do u
świetnienia wystawy, nadesławszy oprócz kur,
gęsi, kaczek, pantarek, królików i t. d. rozmaite
przyrządy hodowlane, skorki królicze, kosze i
inne przedmioty, z hodowlą drobiu styczność rra
jące. Jury przyznał) następującym wystawcom
nagrody :
Dyplom honorowy otrzymali: Paulina i Ro
zalia Podłowskie ze Złoczowa za kury zielono
nóżki. Szpilmanuwa M. ze Lwowa za kury Nie
zapominajki. Korczyńska Teofila ze Złoczowa; za
kaczki. Korczyński Jan ze Złoczowa za gołębie
S>roczakowtt Anna ze Złoczowa za kury. T a r
nawski Hipolit z Tarnopola za kury Żelaszkiewicz Marva ze Lwowa za kury i gołębie. W e
sołowski Stanisław za hodowlę drobiu. Eder
Zdzisław ze Siołnia za kaczki. Miller Elżbieta,
Sawicka Marya i Trusz Albina za chów kaczek.
Ederowa Maiya z Wicynia za gęsi. Plinkiewicz
Stanisław za króliki. Klimo icz Adam ze Lwowa
za gołębie. Pudłowski Wład. ze Złoczowa za g o 
łębie. 1’odłowski Adolf ze Złoczowa za gołębie.
Czajkowski Michał z Kotłowa za gołębie. Szkoła
koszykarska w Rudniku za wyroby koszykarskie.
Hr. Badeni Kazimierz z Bu ka za kaczki. Pa
włowski Jan ze Lwowa za kury.
D ' piom uznania : Bierzyński Emil ze Zło
czowa za kury. Żelaszk ewicz Marya za kury,
Burczykowa Kamila ze Lwowa za kacz&i. Łu
czyński Adolf z Brzeżan za krOłiki, Eder Zdzisław
za kaczki, Buczacki Aleksander za gołębie.
Listy puchwaine : Koberwein Wanda, Ru
czacki Aleksander, Czajkowski Władysław, tar
nawski Hipolit Si roczakowa Anna, Podłnwski
Adolf, Łuszkiewioz, Rogowska Łucya, Stanisławski.
Buczacki Aleksander.
Nagrody pieniężne : Dzikiewicz Piotr, Kło
dziński Jędrzej, German Franciszek
Dzikiewtcz
Wasyl.

Kronika.
Lwów, dnia 18 września 1905.
łU le n d a n r k .
W e wtorek 19 września Januaryusza. — Gr kat.
W usp. oz Myoh. — Kai. słow. Krzepimira.
Wschód słońoa 5-49, zauhód 5-57.
W e środę 20 września Eustachyusza. — Gr.
kat. Sozanta. — Kai. słow. M yślisława.
Wsohód słońca 5'50, zaohód 5'b6.
We czwartek 21 września Mateu~zni Ap. — Gr.
kat. ftożd Bohor. — Kai. słow. Bożydara.
W schód słońca 5'52, zaohód 5'54.

Do
dla tych
abonują.

dzisiejszego numeru dołącza się Ziarno
szanownych prenumeratorów, którzy je

— J. E. Leon hr. Piniński powrócił do Lwo
wa, a 23 bm. udąjeoię do Grzymałowa, dokąd dnia
tego przybędzie na wizytacyę arcypasterską JE. ks.
arcyb. Bilczswski.
— Prezydentem krajowym Slązka zamia
nowany został br. Karol Heinold Ddiński, radca
trybunału administracyjnego.
Dotychczasowy kierownik ślązkiego rządu kraj.
dr. Edmund Marenzeller zamianowany został wice
prezydentem dolno austiyackiej rady szkolnej kra
jowej.
Radcą dworu w trybunale administracyjnym
w miejsce br. Heinolda został Czech, dr. Antoni
Schaner.
— Nominacyę p. St. Rybickiego dyrektorem
lwowskiej dyiekcyi kolei państwowych muszą wszy
scy powitaó z serdecznem zadowoleniem. Jnż na sta
nowisku zastępcy dyrektora, które zajmował przez
rok przeszło, dał się poznać zaszczytnie i z jakuajlepszej ztiony. Bardziej jeszcze cenią go ci wszyscy,
którzy mieli z mm styczność w czasie, gdy p. Ry
bicki urzędował w ministerstwie kolej owem, gdzie
był szczerym obrońcą spraw krajowych. Liczono się
tam wielce z jego zdaniem nie tylko w kwestyach
technicznych, ale i komercyalnych i taryfowych i za
skarbił sobie szacunek i sympatyę. Niewątpliwie i
na więcej samodzielnym stanowisku szefa lwowskiej
dyrekcyi kolei działalność jego będzie obfitą w plony
a społeczeństwo odnosić się będzie di> niego nie tyl
ko z uznaniem, ale i poprze go serdecznie w jego
pożytecznej dla kraju pracy.
Z dypiomaeyi
Cesarz zamianował nadzw.
posła i upełnomocnionego ministra w Rio de Janeiro,
Eug. K u c z y ń s k i e g o , nadzw. posłem i upeł
nomocnionym ministrom na dworze chińskim, oraz
radcę legac/jnego Jarosława hr. W i ś n i e w 
s k i e g o nadzw. posłem i upełnomocnionym mi
nistrem w rzeczy pospolitej meksykańskiej.
— Mianowania. Cesarz zamianował starostę
Ant. Sworakowskiego radcą rządu krajowego w eta
cie rządu krajowego w Czerniowcach.
Cesarz zamianował dyrektora gimnazyum w
Stanisławowie, Franc. Terlikowski! go, dyrektorem
gimnazyum YII we Lwowie.
Kierownik ministerstwa prawiedliwości zamia
nował adjnnkta sąd. dra Józ. Wajdę w Tarnobrzegu
zastępcą prokuratora państwa w Rzeszowie.
— Przeniesienia Kierownik ministerstwa sprawiedliwośoi przeniósł zastępcę prokuratora państwa
dra Kaz. Gruszczyńt,kiego z Rzeszowa do Krakowa.
Namiestnik przeniósł starszych weterynarzy
pow: B. Eitelberga i Sokala do Tarnopolu, M. Horodniokiego ze Zbaraża do Złoozowa i M. Serwackiego ze Złoczowa do Zbaraża, weterynarza puw.
J. Nowickiego z Husiatyna do Sokala, asystentów
weter.: J. Kuźniara z Trembowli do Lwowa, S.
Jakubowskiego z Sambora do Susiatyna i W. Miecika z Tarnopola do Trembowli, wreszcie asystenta
sanitarnego, dr. B. Goldstanba z Jarosławia do
Dobrumila.
— Cholera. Berliński Reichsanzeiger donosi:
Ogólna liczba wypadków cholery w Prusiech wynosi
dotąd 190, z czego 69 śmiertelnych.
Kuryer \Var8Z donosi. Gubernator lubelski
zawiadomił zarząd okręgowy, że po w o ł y ń s k i e j
s t r o n i e rzeki B u g u pud miastem Dubienko
wybuchła c h o l e r a ; z 10 chorych pięciu już
zmarło. Ponieważ Bng w tej miejscowości aż do
granicy austryackiej ualeźy do okręgu kijowskiego,
przeto
niezwłocznie zatelegrafowano o tem do
Kijowa.
— Rneh kolejowy. Z dniem 1 października
prowadzone będą wozy I i 11 klasy wprost ze Lwowa
do Budapesztu i z powrotem przy pociągu osobowym
nr 1711 odchodzącym ze Lwowa o g. 7 min. 30
rano i przy pociągu osubowyin nr. 1718 przychodzą
cym do Lwowa o 10 min. 50 w nocy.
— Nowe połączenie Lwowa z Warszawą.
Dotyohczarowe połączenia kolejowe Lwowa z War
szawą pozostawiały wiele do życzenia; jest ich tylko
dwa a wymagają 24 względnie 21 godzin czasu.
Otóż od 1 października przybędzie trzecie połączenie,
wymagające tylko 17 godzin czasu, mianowicie od
tego dnia będzie można dostać się do Warszawy
pociągiem kuryerskim, wychodzącym ze Lwowa o
godz. 37* popoł. a przybywającym do Warszawy o
godz. 6'42 rano.
Skoro dojdzie nareszcie do skutku kolej Lwów Tomaszów Lublin-Warszawa, będzie można dostać się
ze Lwowa do Warszawy w przeciągu 12 godzin.
— Sprostowanie. W artykule wstępnym nu
meru poprzedniego, w wierszu 5 i 6 w nstępie:
„Delcasse’go, który ścisłe porozumieuie francuskoangielskie i angielsko-fraucnskie przeprowadził11, ma
być „francusko-włoskie i angielsko-francuskie- .

K ro n ik a lw ow ska.
-i- Z niedzieli. ćimno, słotno, wietrzno, jednem
słowem brzydko było wczoraj na świecie. Kto nie
musiał, me wychodził wczoraj z domu, aby nie
ziębnąć nie moknąć, nie błocić się i nie nabawić co
najmniej kataru. Jedynie na placu powystawowvm
ruch był meoo żywszy, publicznuśó ściągnęła tam
bowiem wystawa, o której piszemy na innem
miejscu.
Pełniej za to było wczoraj wieczorem w ka
wiarniach, tinglach i szynkowniach gorszego gatunku,
a w następstwie tego notatki policyjne zarejestro
wały kilka krwawych bójek I tak Józef Schaffer,
kowal, został pokłuty nożem przez nieznanych na
pastników, którzy zadali mu rany na szyi i w okolicy
żebra. Pogotowie ratunkowe odwiozło go do szpi
tala. — Około g. 9 wieczór na rogu ul. Zborow
skich pewien człowiek, który opuścił wczoraj 3-letnią
służbę wojskową, napadnięty został przez pięciu uła
nów 4 p., którzy tak go pobili, że stracił przytom
ność, a przy tej sposobności zginął pobitemu zegarek.
Żołnierze uciekli a pobitym zaopiekowała się stacya
ratunkowa. Inne wypadki były pomniejsze, bo ogra
niczały się do „rozbicia głowy- , lżejszego pokale
czenia itp.
-f- Strajk rzeźni chi Na wczorajszem zgromadze
nia w rzeźni postanowili rzeźnicy wytrwać w strajku,
nie bić bydła w rzeźni, zapasy nagromadzone w
chłodzarni rozdzielić między siebie i posprzedawać,
wydać odezwę do publiczności z podaniem przyczyn
dzisiejszej drożyzny. Wybrany komitet ma udać się
do prezydenta Michalskiego z żądaniem załatwienia
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memoryalu z zeszłego tygodnia, zwłaszcza zaś
usunięcia straganów z tańszrm mięsem. W razie od
mowy, ma komitet zapowiedzieć prezydentowi na
czas określony ustawą zupełne zaniechanie sprzedaży
mięsa tj. strajk, bo dotychczasowego swojego postę
powania nie chcą rzeźnicy uważać za strajk. Tym
czasem zaś nie będą zamykać sklepów, ale też nie
będą starać się o uzupełnienie towarów. Wedle obli
czeń rzeźników zapasy mięsa wyczerpią się do dwóch
lub trzech dni.
Nadto zastanawiano się na zgromadzeniu nad
żądaniami strajkującej czeladzi, a po długiej dyskusyi żądania te odrzucono. W kwestyi używania żoł
nierzy do wyrębu mięsa przyrzekli pp. Demetrowie
odtąd zaniechać pomocy żołnierzy a ograniczyć się
do tego, co sami wykonają w warsztatach.
Czeladnicy zaś na swojem zgromadzenia uchwa
lili, że jeśli do wtorku ugoda z majstrami nie przyj
dzie do skutku, to udadzą się do prezydyum miasta
z prośbą, aby udzielono im miejsca na targowicach
miejskich, gdzie będą sprzedawać mięso, kupione
i bite w rzeŹDi w własnym zarządzie i za własne
pieniądze.
Wieczór wreszcie odbyły się poufne narady
majstrów masarskich. Odrzucili oni również wszyst
kie życzenia strajkujących czeladników masarskich.
Wybrali natomiast komitet, aby dziś popoł. pertrak
tował z sześciu delegatami robotników. Gdyby doszło
do ugody, będą masarze bić nierogaciznę w gminach
pozamiejskich, a tutaj sprowadzać mięso i wyrabiać
wędliny.
W rzeźni miejskiej dziś rano wzięli rzeźnicy
część zapasów mięsa z chłodzarni, poczem udali się
na konferencyę w prezydyum magistratu. Bpokój pa
nował przez cały ranek, dopiero w południe przybyli
tam strajkujący czeladnicy celem odbycia zebrania.
Przedpołu Iniem bił w rzeźni tylko rzeźuik Drescher,
dostawca wojskowy i przy pomocy żołnierzy, popo
łudniu mieli bić nadto' pp. MokrzycKi, Demetrowie
i Barszczewski, również dla i przy pomocy wojska.
Na pl. Strzeleckim odbywała się sprzedaż
wczoraj i dziś zupełnie normalnie. Wczoraj dowie
ziono 1300 kgr,
mięsa, dziś około 1000. Jutro
sprzedawać się będzie mięso na dziesięciu straga
nach, a ilość mięsa dojdzie do 2000 kgr.
W południe s y t u a c y a z m i e n i ł a s i ę
p o my ś l n i e . Mianowicie około 12 rzeźników przy
było do prezydum magistratu w depuiacyi celem odby
cia konferenoyi. Wzięli w niej udział z ramienia
gmiuy prezydent Michalski, wiceprezydent dr. Rutowski, st. radca Hobgarski, weterynarz p. Krzyształowicz i komisarz depart. przemysł, p. Dauielski.
Rzeźnicy przedstawili cały szereg swoicn postulatów,
prsede wszystkiem
żądając zniesienia pośrednictwa,
iako głównej przyczyny drożyzny, dalej usunięcia
straganów z tańszem mięsem i innych ulg.
Po dłngich pertraktacyach dali sobie wytlómaczyó, że stragany z mięsem prowincyonalnem nie
mogą być zniesione a gdy kwestya usunięcie po
średników oraz inne drobniejsze ich żądania zostoły
po ich myśli przyjęte przez magistrat, przyrzekli na
dzisiejszem zgromadzenia rzeźników naxłonió wszyst
kich majstrów do porzucenia strajku, tak że jeszcze
dziś wieczór rozpocznie się w rzeźni bicie bydła -~
i będzie trwać ewentualnie przez całą noc. O ile
więc dzisiejsze zgromadzenie wspomni ane warunki
przyjmie, sprawę strajku rzeźników można uważać
za załatwioną w części.
N e zupełnie jednak. S t r a j k u j ą bowiem
dalej c z e l a d n i c y . Byli oni dziś rano u pre
zydenta Michalskiego w depatacyi prosząc o inter
wencję.
Zdaj9 się, Ze i ten strajK nie potrwa juz dłu
go, gdyż majstrowie oświadczyli prezydentowi, iż
przyjmą wszystkich czeladników na dawnych warun
kach a nawet zapłacą im za te dui, w których nie
pracowali. Ta ustępliwość jest zrozumiałą o tyle, że
dotychczas strajk czeladników był majstrom na rękę,
nawet podobno maistrowie ofiarowywali strajkującym
1000 kor. i dwie beozki piwa na dalsze bezrobocie,
obecnie jednak, wobec zmiany sytuacyi, zechcą
majstrowie rozpooząć pracę i strajk zakończą.
-4- W miejskich szkołach lądowych pewna
część nauczycieli — nie mówimy wszyscy, ale pewna,
a niestety dnża częśó — wpiowad/a zwyczaje z
koszar pruskich. Biją i poniewierają dzieci. A takie
wypadki bida i poniewierania dzieci nie są wyjątko
we, oderwaue, ale zbyt ezeste. I rzecz dziwna, bru
talnych nauozycieli znajduje się więcej między młod
szymi, rozpoczynającymi dopiero swoją pedagogiczną
„działaluość- nauczycielami, niżeli między starszymi.
Rzecz jeszcze dziwniejsza, że i między nauozycielkami trafiają się takie, które dzieci biją i wyzywają.
Podobnych stosunków tolerować nie można, a
gdy złe rośnie,
należy szukać przeciw niemu
środków.
Bezwarunkowo nauczycielowi nie wolno ude
rzyć dziecka, bezwarunkowo nie wolno mu posługi
wać się wyzwiskami, które do drako się nie nadają,
a wzięte są z -piasków łyczakowskich lub rynsztoków
żółkiewskich. Charakierystycznem jest, że regulaminu
czy przepisów o barach dyscyplinarnych w szkołach
dostać uie można. Przepisy takie istnieją i były
niegdyś w druku wydane, ale od dłngiego szeregu
lat zostały wyczerpane i młodsza generacya nauczy
cieli wcale ich nawet do odczytania nie otrzymywa
ła. Wydaje się to nieprawdopodobuem a jednak jest
faktem. Dorożkarz otrzymuje przepisy, jak obchodzić
się ma z koniem, nanczyciel nie otrzymuje przepisów,
jak obchodzić się ma z dzieckiem.
Nie może to jeduak ani tłómaczyć, ani uspra
wiedliwiać nauczycieli, nadnżywających swego stano
wiska w klasie. Co najmniej wiedzą oni z tradycyi,
że dzieci bić nie wolno, a zresztą powinno im o
tem mówić poczucie ludzkości, którego od nauczyciela
przedewszystkiem domagać się mamy prawo.
Na podobne zachwaszczenie stosunków w lwow
skich szkołach miejskich złożyło się wiele powodow,
ogólnych i szczególnych. Do ogólnych zaliczyć można
powszechne obniżenie i zorutalizowanie obyozajów,
jakie od kilku Jat jest przedmiotem smutuej obserwacyi socyologów, do szczególnych przedewszystkiem
brak drugiego inspektora szkół lwowskich. Starszy
inspek. p. Bruchnalsbi, zajęty administracyą i naczełnem kierownictwem bezwarunkowo nie ma czasu
na wizytacyę szkół i funkeye te spełniał inspektor
drugi; tymczasem od dwóch, czy od trzech lat, z
powodów nam niewiadomych, stanowisko to nie jest
obsadzone a wizytacyę szkół poruczono jedynie pro
forma pewnemu wysłużonemu nauczycielowi
Pozostawieni sami sobie nauczyciele — znowu
powtórzyć trzeba: część .oh, a niestety głównie z po
śród młodszych — nie odpowiedział;. położon°mu w
nich zaufauib. Widoczuie kout.yngeut nauczycieli, do
starczonych przez seminarya w ostatnich latach, in
telektualnie i obyczajowo stoi niżej od wychowanków
lat dawniejszych, co zuowu jest następstwem owego
ogólnego zdemoralizowania i upadku obyczajów wśród
młodzieży, na który od kilku lat najpoważniejsi mę
żowie w naszem społeczeństwie się skarżą i poprawy
szukają. Na razie szczegółami zajmować się me bę
dziemy. Są nauczyciele, którzy przez całą lekcyę
trzcinki z ręki nie puszczają, a znamy nawet wypa
dek, że nauczyciel zaraz w pierwszej godzinie b :r
żącego roku szkolnego obił ucznia. Są inni, któ v
nawołują na dzieoi, jak piaekaiz na ironia, że aż
dzieci ze wstydu czerwienieją. Było już kilka wy
padków, nawet w szkole, która urzędownie nazywa

się wzorową, że rodzice odebrali dzieci ze szkoły z
powodu brutalnego zachowywania się nauczyciela w
klasie.
Niniejszą notatką nie ohoemy woale dotknąć ogółu nauczycielskiego, ani obniżyć jego zasług, ani
jego usiłowań około wzniesieuia nauczania i wycho
wania na wyższy poziom. Ale dla nauczycieli, nadu
żywających swej wielkiej tinsyi, społeczeństwo nie
może mieć litości : każdy Koraleski wrzesiński kwa
lifikuje się przed zwykły sąd.
Dziecko jest najdroższym skarbem nie tylko
rodziców ale i społeczeństwa, które Da dzieciach bu
duje swoje nadzieje lepszej przyszłości. Taki zaś
brutalny nauczyciel zabija w dzieciaoh delikatniejsze
uczucia, zabija ambicyę, zabija wstyd, zdzicza je i
uczy ich brntalności. Nie ma na świecie struny
wrażliwszej, jak dusza młodego dziecka. Tyle się
mówiło o potrzebie współdziałania rodziców ze
szkołą, bardzo więc jest smutnem, jeżeli zdarza
ją się wypadki, że rodzice muszą przeciwdziałać
szkole.
Przypomnienie podobuym nauczycielom, jak za
chowywać się mają w szkole, jest na razie rzeczą
wskazaną.
-5- Naucz, seininaryum żeńskie. Rozporzą
dzenie ministerstwa oświaty, zezwalające na otwarcie
oddziału równorzędnego klasy 1 w żeńskiem seminarynu nauczyi ielskiem, pod warnukiem, jeżeli liczba
kandydatek, które złożą egzamiu wstępny na rok
pierwszy, przewyższy 60, już nadeszło. Skutkiem tego
Rada szkolna krajowa zarządziła natychmiast otwar
cie tego oddziału równorzędnego.
-T- Lwovska Izba lekarska odbyła w sobotę
wieczorem zgromadzenie celem ukonstytuowauia się
po nowych wyborach. Prezydentem wybrano dra
Festenburga, zastępcą prezydenta dra Tatarczucha,
członkami wydziału: dra Kowalskiego, dra Mikołaj
skiego, dra Papóe’go i prof. Sieradzkiego; zastępca
mi wydziałowych: dra Mehrera i dra Moszkowinza.
Do krajowej rady zdrowia został wybrany delegatem
dr. Piaskiewicz, a zastępcą delegata dr. Smolarski.
Do komisyi kontrolującej weszli: dr. Zasaoki i dr.
Żukowski.

K r o n ik a krąfowa,
Z Podgórza pod Krakowem. Ks. biskup No
wak dokunał wczoraj ceremonii poświęcenia kamie
nia węgielnego pod budowę nowego kościoła na
rynku podgórskim.
Dr. T. Okuniewski — jak jnż donieśliśmy
w środę — został przez ruski szerszy komitet Darodny wyznaczony kandydatem ruskim na posła z Y
kuryi okręgu S.anisławów-Rohatyn-Podhajce-BuczaczTłumacz. W tej sprawie pisze L i t o . „Za tą kandy
daturą oświadczył się komitet dlatego, ponieważ s yt u a c y a d l a R u s i n ó w p r z y t y r nwyborze jest wyjątkowo
korzystna
i można zdobyć ten mandat, skoro kandydata poprą
wszyscy Rusini bez rozdziału stronnictw, a takie
szanse ma za sobą właśnie dr. Okuniewski. P. Budzynowski oświadczył już dawniej i teraz to oświadczenie
powtórzył, że on tylko w takim razie kandyduje,
jeśli nar. komitet zatwieidzi jego kandydaturę....
Z polsko rządowej strońy wysuwa swą kandydaturę,
jednak bez marki ofieyalnej, znany inspektoi szkolny
p. Jan Lewicki i walka nie będzie lekka, ale zwy
cięstwo nasze, w razie zgodnej i energicznej akcyi,
jest całkiem pewne.
Do uwagi tej Lita dodać winniśmy, że rzeuzywiście tym razem sytuacya dla Rusinów jest wy
jątkowo korzystną — dotychczas bowiem nie poja
wiła się jeszcze mimo wczesnego wdrożenia aKeyi
przez centr. komitet wyborozy taka kandydatura pol
ska, któraby miała za sobą prawdopodobieństwo wy
boru. Kandydatów polskich odstrasza myśl, że nie
wiadomo, jak długo obecny parlament potrwa ; czy
do wiosny, ozy też jeszcze prędzej żywot zakończy.
Komitety lokalne atoli powinny nie zaniedbywać
sprawy i bądź co bądź kandydata polskiego wyszu
kać, jeśli bowiem raz Rusin z tego okręgu wyjdzie
stworzy się tzw. „stan posiadania- i, odzyskanie okręgn będzie trudniejsze, niż obecne utrzymanie go
w polskich rękach.
W Zakopanem spadły pierwsze tej jesieni
śniegi.
Wypadek kolejowy wydarzył się dziś w Podborcach. Z platformy pociągu spadł mianowicie telegrafmistrz Szysz, a koła wagonu zdruzgotały mu
rękę i odcięły nogę powyżej kolana. Rannego odwie
ziono do szpitala we Lwowie, gdzie po auputacyi
zmarł, osierocając żonę i pięcioro dzieci.
Pożar Cebrowa, własność p. Michała Garapicha, jakkolwiek był ogromnym, nie zniszczył jed
nak całej wsi, jak to pieiwotnie donoszono. Ogółem
spłonęło 58 zagród włościańskich, to jest mniej wię
cej czwarta częśó wszystkioh budynków włościań
skich. Z budynków dworskich spalił się tylko jeden,
mianowicie budynek niegdyś karczmy, położony w
środku wsi.
Kradzież na poczcie. W Kołomyi z wozu
pocztowego między fifią poczty a głównym gmachem
pocztowym sKradziono onegdaj wieczorem 13.000 k.
plik listów poleconych. Sprawca, dotąd nie wyśle
dzony, otworzył wóz pocztowy kluczem, który przed
kilku tygodniami zaginął.

Kironika powszechna.
§ W ycioczka studentów polskich na W ęgry.
Z Budapesztu telegrafuj ą : Przybyli tu z Gaiicyi w
odwiedziny słuchacze uniwersytetu urządzili wczoraj
wycieozkę do Debreczyuu, gdzie zgotowano im go
rące przyjęcie. Około 15.000 osób zebrało się w poblfżu dworca. Na dworcu radca magistratu Ola ser
decznie powitał gości, poczem wśród dźwięków mu
zyki odbył się pochód do miasta, bogato chorągwia
mi udekorowanego. Wieczorem odbyło się uroczyste
przedstawienie w teatrze.
§ Klasztor na «óraeh Świętokrzyskich. W
roku 1906 upływe 900 lat od chwili wzniesienia
przez Bolesława Chrobresro klasztorn i kościoła na
górach Świętokrzyskich. Było <o w r. 1006, choć już
dawniej istniał tam modrzewiowy kościółek, zbudo
wany jakoby przez Dąbrówkę jeszcze, W klasztorze
fundator osadził 12 Beuedyktynów z Moute Casino.
Jak douoszą Gazecie kieleckieji puwstała myśl urzą
dzenia uroczystego obchodu 900-lecia w roku przy
szłym w dniu 14 września, lub wcześniej, 3 maja,
jako w dniach odpustowych. Stira ta świątynia w
wiekach XIII i XIV jeszcze odgrywała rolę taką,
jak później Częstochowa. Schodzili się tam zewsząd
pątnicy, aby oddać hołd drzewu Krzyża św., które
w dużym ułamku ofiarował do pierwotnego kościółka
św. Emeryk, syn Stefana, króla węgierskiego. Ko
ściół posiada obrazy Smuglewicza. Poczyniono skara
nia o uzyskanie na ten dzień upecyalnego odpustu n
Stolicy Apostolskiej. Zapewno
także uroczystość
uświetni przyjazd kilku biskupów.
§ Kongres antiałkoholiczny n Budap nzcie
zakończył swe obredy w sobotę. Następny kongres
odbędzie się w Sztokholmie.
§ Defraudant pocztowy. Z Radziwiłłowa za
wiadomiono lwowską policyę, że w tamtejszym uizę*'?e pocztowym praktykant Nauin Klncznb zdefraui; .val 1000 rs. i uciekł prawdopodobnie do Gaiicyi.
§ Najnowsza reforma w armii niemie
ckiej. C sarz Wilhelm II nakazał, aby we wszyst
kich koszarach uczono żołnierzy ...tańców.

§ Zwalczanie handl i dziewczętami.
W
myśl uchwały ostatniej międzynarodowej kontercncyi
dla zwalozania handlu dziewczętami austryackie mi
nisterstwo nstanowiło centralną władzę nadzorczą dla
tej sprawy. Władzą tą dla krajów austryaokich zo
stała ustanowioną dyrekeya policyi w Wiedniu, któ
ra będzie pośredniczyć pomiędzy władzami poszcze
gólnych krajów, należących do Austryi, tudzież po
między Austryą a zagranicą. Dyrekeya policyi w
Wiedniu założy księgi spisowe handlarzy żywym to
warem i ich pomocników na wzór obecnych albu
mów przestępców. Księgi spisowe będą zawierać o
ile możności przy każdem nazwisku fotogiafie han
dlarzy Także będzie zaprowadzony spis ofiar nie
cnego handlu. Władze administracyjne będą pomię
dzy innemi czuwać naa zakładami dla stręczenia
sług, ażeby zapobiedz nadużywania tych zakładów do
celów handlu dziewczętami. Pizy załatwianiu podań,
które wnoszą dziewczęta o paszporty lub legitymacye dla pudróży za granicę, mają władze w wypad
kach podejrzanych zbadać warunki, pośród których
dziewczęta owe udają się w podróż. Na dworcach
kolejowych i w portach ma się odbywać ścisłe czu
wanie nad podejrzaueini indywiduami. Policya wie
deńska już rozpoczęła czynności, jako władza, zwal
czająca handel dziewczętami.
Zmarli.
Emil Prus Olszewski, właściciel dóbr ziem
skich, umarł w Dnbiu, przeżywszy lat 72.
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Tepsi-Szent-Gyorgy 18 września. W pobliżu
Zagonu spłonęło 1200 morgów lasu. Także w po
bliżu miejscowości Kovaszna i Zabola lasy stoją to
płomieniach. Prace około zlokalizowania pożaru są
w toku.
Nowy Jork 18 września. Śledztwo w opra
wie towarzystwa asekuracyjnego New Jork Life
Ineurauce wykrywa ciągle skandale okropne. Okazuje
się, że towarzystwo w ostatnich wyborach dało prze
szło 700.000 koron na fundusz wyborczy stronnictwa
republikańskiego. Wymówka, że zwycięstwo stronni
ctwa demokratycznego byłoby przeciwne interesom
osób asfcKurowanych, jest błahą. Nawei wiceprezes
tego towarzystwa Perbius potępia tę praktykę i za
leca snrowe wdanie się parlamentu w tę sprawę.
New Jork Times pisze, iż tego rodzaju darowizny
dadzą wielkim instytutom możność kupowania prezydentuiy, a to byłoby końcem republiki.

Fałszerze pięćdziesięciokoronowek.
Policyi wiedeńskiej udało się zaresztować
wodza bandy fałszerzy 50-koronówek. Jest to
niejaki Chaim Schwalb, żyd rodem z Sambora.
Przybył on do Wiednia i zamieszkał w jednym
z hotelów na Wideniu i zameldował się jako
Chaim Roth z Anglii. Ajenci tajnej policyi nie
bawem spostrzegli, że indywiduum to jest podej
rzane i zaczęli go śledzić. Jakoż wkrótce prze
konali się, że mają do czynienia z fałszerzem
banknotów, mianowicie, że przywiózł on ze sohą
mnóstwo fałszywych 50-koronówek z Anglii
na
bywa w Wiedniu rozmaite rzeczy, głównie klej
noty, żeby te falsyfikaty w ruch puścić. Ajenci
tajnej policyi zręcznie obserwowawli go dalej,
zwłaszcza, że się dowiedzieli, iż czeka on na
przyjazd jakiejś damy z Węgier, a chcieli i ową
damę dostać w swoje ręce. Chaim Schwalb oświad
czył w hotelu, że musi zmienić swój mały po
kój na większy o dwóch łóżKacb i że jedzie na
dworzec po ową damę. Jakoż naprawdę przy
wiózł niebawem jakąś żydówkę, którą zaprezen
tował jako swoją żonę Wtedy policya wywołała
na chwilę pod jakimś pretekstem Chaima na kory
tarz i tu go aresztowała.
Aresztowania dokonano tak cicho, że ży
dówka siedząca w numerze, niejaka Laura Klugman, nic nie słyszała. Fakt ten jednak, że Chaim
nie wracał do pokoju, zaniepokoił ją. Wyjęła
więc z torebki jakiś list i podarła go na dro
bniutkie kawałeczki, a DOtem przez okno wyrzu
ciła na ulicę. Stojący jednak nu ulicy ajenci po
licyjni, pilnujący tego okna, natychmiast te ka
wałki pozbierali i oddali je policyi do złożenia i
zbadania, co list zawiera. List ten pisany jest
po bebrajsku
Po odwiezieniu Chaima do policyi przystą
pili ajenci bardzo zręcznie do zaaresztowania
Laury Klugman. Mianowicie za pomocą poko
jówki obserwowali przez znajdujący się otwór w
ścianie wszystko, co robiła pani Laura w poko
ju. Potem zaś, gdy ona zdenerwowana tem, że
Chaim nie wraca, nie mogła już lać sobie -ady
w numerze, zebrała wszystkie klejnoty, złożyła
do ręcznej torebki i wyszła z numeru w zamia
rze zapewne nie powrócenia już do hotelu, ajenci
policyjni przebrani za kelnerów poprosili ją
grzecznie, żebv się zapisała w księdze hoteluwej,
a to w tym celu, żeby mieć charakter jej pisma,
w końcu sprowadzili na jei rozkaz doróżkę, wsa
dzili ją do niej i z ogromnemi grzecznościami i
ukłonami odwieźli ją na policyę.
Z papierów i rozmaitych listów, jakie zna
leziono u tej pary zbrodniarzy, wysnuto wniosek,
że ma ona mnóstwo wspólników w Gaiicyi i na
Węgrzech. To też natychmiast roztelegrafowano
do rozmaitych miast w tych obu krajach polece
nia aresztowania ich wspólników.

W ystaw a
prae uczniów rękodzielniczych 1 starożytnych
zabytków cechowych we Lwowie.
Gościnne mury pałacu sziuk na lwowskim pla
cu powystawowyui mieściły w ubiegłem dziesięcio
lecia bardzo wiele i bardzo rozmaitych wystaw. Po
dziełach sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej, ogląda
liśmy tam przepyszne okazy wrzaskliwego ptactwa
domowego; kiedyiudziej zmieniały się sale pałacu —
wspaniałe ogrody, pełne kwiatów, krzewów, owoców;
zbierano tam dalej na wystawach okazów przemysłu
krajowego i w czasie jarmarku wszystko to, co
kraj wytwarza ; widzieliśmy tam wreszcie olbrzymich
rozmiarów obrazy z kościoła w Źóławi. Obecnie
znowu w przestronnych, j suych salach dużego gmachn pomieszczono wystawę. Wystawę w obu swych
działach bardzo niezwykłą. Pierwszy dział, to prace
uczniów rękodzielniczych, ze wszystkich gałęzi prze
mysłu rękodzielniczego; drugi, to przepiękne i dro
gie nam zabytki polskich cechów rękodzielniczych.
Wystawa prac terminatorów nie różni się po
zornie, „na oko“ , od innych wystaw przemysłowych.
Widzimy tu nagromadzone systematycznie wszelkie
go rodzaju wyroby rękodzielnicze, więc odzież, me
ble, sztuczne zęby, rękawiczki, kompoty, cukry, kan
delabry, wanny, pierniki, książki pięknie oprawne,
samowary, obuwie, wozy i wózki itd., itd. A jeanak
wystawa ta jest pierwszą tego rodzaju we Lwowie
i odmienną od innych; jest nią dlftiego, że wy
stawcami są wyłącznie chłopcy terminujący, ucznio
wie rękodzielniczy. I choć nie ma tam przeważnie
rzeczy nadzwyczajnych, to przecież oko z pewną ra
dością i zadowoleniem spoczywa na wystawionych
„majstersztykach" młodego pokolenia rękodzielniczego.
Dowodzą one bowiem n i e z b i c i e , jak bardzo duży
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Budapeszt 18 września. Pesti Hirlap zaTak! ale tym razem według nowej pi
modnemi są materye oliwkowo-zielone, zaopa żywszy, że sejm przyzna odszkodow anie tym
przeczą
kategorycznie
wiadomości,
jakoby
za
po
sowni.
mają.
Ogólnie
miastom,
które
prawo
propmacyi
trzyli się na ten sezon w sukna brunatne, bronśrednictwem bar. Banffy’ego przygotowano kom
zowe i granatowe; wiedzą bowiem, że takie spodziewany jest rezultat dobry.
promis
z koalicyą, na podstawie którego hr.
Jak
z
Wiednia
nam
dziś
donoszą,
szef
dywłaśnie będą miały popyt.
Zniknie przynajmniej na czas jakiś zbyt już rekcyi funduszu propinacyjnego p. Antoni Jaeger- Andiassy ma objąć prezydyum przyszłego gabi
obnoszona u nas siwizna i szarzyzna w różnych man pozostaje tam jeszcze a to celem sfinalizo netu.
a Rząd rumuński postanowił przedłużyć zakaz
odcieniach. Kto jednak bardzo się lubuje w bar wania projektu ustawy odnośnej, który jeszcze
Węgry a Hohenzollern wle“.
wie popiołu, może i nadal pozostać przy mej ; tegorocznej sesyi sejmowej do uchwały przedło
Budapeszt 18 września. Obrońca autora wywozu kukuruazy.
nie należy* ona bowiem do zupełnie wycofanej z żony będzie.
broszury Zeysiga, Ziganyiego, dr. Halmay został
Z rynków towarowych.
mody. Istnieją nawet zmodernizowane materye
wczoraj wieczorem aresztowany pod zarzutem
ilank r o U lc j we Lwowie.
popielate, te mianowicie, które ożywiają zielonawspółwiny w obrazie majestatu.
Budżet państwowy na r 1906
L w ów dnia 18 września.
we prążki lub kratki.
Dziś notujemy za 50 kilogramów loco Lwów
Zaraz na pierwszem posiedzeniu zwołanej
Materye w prążki i smugi są odświeżoną
Trzęsienie ziemi.
W aluta koronowa.
na
dzień
26
bm.
izby
posłów
przedłoży
minister
Pszenica gotowa od 7-60 do 7 80, pszenica na
tylko nowością. Są one bardzo odpowiednie dla
Monfceldouc 18 września. Wczoraj o 1 m.
osób o wydatniejszej tuszy. Stwierdzono już skarbu preliminarz budżetu na r. 1906. Nie bę 40 dało się tu czuć ponowne wstrząśnienie. termina 7-50 do 7-60. Ż y to gotowe 5-85 do 6-O0, żyto
na termina 5 60 do 5-75. Owies obroczny gotow y 6-60
dawno, że garnitur w podłużne prążki nadaje dzie on się wiele różnił od preliminarzy z lat Ludność wielce zaniepokojona opuszcza domy. do 6-80. Owies obroczny na terminy 5-50 do 580. J ę
poprzednich
i
główną
jego
cechą
będzie
ta
sama,
osobie noszącej go pewnej wysmukłości. Kto
Budowa chat wszędzie w rejonie trzęsienia ziemi czmień pastewny 5'25 do 5-75, jęczm ień browarniany
więc chce swe embonpoint pogodzić z względami co w latach ostatnich, troska o zachowanie ró raźno postępuje. Żołnierze burzą wiele domów, 6-25 do 6'50. Rzepak 11-— do 11-50. Lnianka O.— do
na estetykę, niechaj wybiera materye w prążki. wnowagi budżetowej. Pominąwszy wyjątkowe la grożących zawaleniem. Podostatkiem przygotowa O-—. Grouh pastewny 6 50 do 6 75, groch do gotow a
nia 8-25 do 9-00. Wyka 00-00 do 00 00. Bobik 5-75 do
Muszę atoli wyznać, że materye u> carreau mają ta, wzrasta, wedle dotychczasowych doświadczeń, no namiotów dla ludności pozbawionej dachu.
6'25. Hreczka 00-00 do — Kukurudza nowa za 56 kilo
coroczne
zapotrzebowanie
o
30
do
40
milionów
w modzie pierwszeństwo. Ale należy pamiętać,
0-— do 0"— kukurudza stara 0'00 do 0-00. chmiel
koron,
a
równocześnie
budżet
wykazuje
formalną
że mat6rye w kraty uwydatniają tuszę.
nowy za 56 kilo —■— do —-—, chmiel stary — do —
Szwecya i Norwegia.
Koniczyna czerwona 50'— do 60*— , koniczyna biała
Pomówmy teraz nieco o fasonach. Przede- nadwyżkę miliona do dwóch milionów. Podobne
Karlsztad 18 września. Delegaci szwedzcy 45
-— do 55-—, koniczyna szwedzka 45'00 do 55-00. T y 
wszystkiem surduty (a także żakiety i marynarki) podwyższenie w rubryce wydatków wykazywać i norwescy odbyli wczoraj w południe krótkie
motka —■— do —•—
będzie
i
budżet
na
r.
1906.
Nie
trudno
wskazać,
muszą być długie. T. zw. anglezy mają być
a popołudniu dwugodzinne posiedzenie. Następne
Spirytus paritas Tarnopol za 100 litr. nowy
jeszcze dłuższe, niż ubiegłej zimy. Forma dzwonu co podwyższenie owo powoduje. Ponieważ na dziś o 11 przedpoł.
od 85-25 do 85-50. Spirytus paritas Tarnopol na ter
będzie nadal zachowana, a poły będą jeszcze razie większe zapotrzebowania wojskowe zostały
Chrystyanla 18 września. Korespondent miny —1■— do — , spirytus paritas Tarnopol ekskontyngentowany 21-25 do 2150.
obfitsze, niż dotychczas. Panowie o mniej wy odłożone, gross większego zapotrzebowania w
Aftenposten telegrafuje z Karlsztadu: W dwóch
B l d a p e S f t dnia 18 września. Kurs w koronach
przyszłorocznym budżecie przypadnie na koleje istotnych punktach zapadła decyzya, która dopro
datnych biodrach nie potrzebują być w obawie
i po 50 klg. Notowano pszenicę na paździer. 1598 —
i
poczty
w
pierwszej
linii,
a
w
drugiej
na
po
To już do zręcznego krawca należy, aby forma
wadzi do pomyślnego zakończenia rokowań. Na 16-—, pszenicę na kwiecień 16-68—16-70, żyto na paź
dzwonu była należycie markowana. Nie jestto parcie rolnictwa. Wreszcie także rubryka „długi leży się spodziewać, że dycyzya będzie tak k o dziernik 1290 -12 92, na kwiecień 1906 18 60—18-64
tajemnicą, źe „lwy salonowe" nie gardzą sznu państwowe" wykaże w roku przyszłym zwiększo rzystną, jak to wobec istniejących warunków owies na październik 12-46—12-48, na kwiecień 1906
12'84— 12-86, kukurudza na sierpień 0000—00-00, na
rówką, czego im się wcale nie chwali. Inni mo- ne o jakie o do 6 milionów koron zapotrzebo można było przypuszczać.
wrzesień 00-00—00.00, na maj 1906: 18-84—13-86, rze
dnisie zadawalniają się krótkimi paskami nicią- wanie, spowodowane przedewszystkiem wydatka
Morgenbladet pisze : Wszyscy z głębokiem pak na sierpień —'-------- '—■
mi,
przypadającymi
z
wielkiego
programu
inwe
nymi, które się upina na guzik, po obu bokach
Oferty: dobre.
wzruszeniem przyjmą wieść, że są widoki pokoju.
stycyjnego i budowlanego na rok 1906.
Chęć ku pn a: dobra.
kamizelki.
Jak drogo pokój ten jest okupiony, tego jeszcze
U sposobienie: silne.
A jeszcze jedna rzecz: parements (klapy,
nie w iem y; ale tyle jest rzeczą pewną, że Nor
E-ogoda : piękna, ciepło.
wyłogi) muszą być odstaj’ ące, zaokrąglone (co
wegu powiodło się jako gwarancyę na przyszłość
Wiec Niemców w Cieszynie.
musi krawiec wykonać odręcznie). Dawne, silnie
wobec żądań Szwecyi uzyskać traktat rozjemczy.
W Cieszynie urządzili wczoraj Niemcy wiec
przy prasowane są bezwarunkowo niemodne. K a
Sztokholm 18 września. Stenska Telegramm
protestujący przeciw postanowieniu rządu utwo
mizelka, ściśle do stanu przylegająca, ma być
Bireau donosi; Donoszą z najlepszego źródła,
rzenia równoległych klas s ł o w i a ń s k i c h
(3 Wpływ przesilenia węgierskiego na docho
wysoko upięta w jeden rząd guzików. Zachodzi
że w Norwegii czynią się bardzo energiczne
w niemieckich seminaryach nauczycielskich w
też pewna zmiana w doborze materyj. Zeszło
pr zy gotowania
wojenne,
szcze dy państwowe. Węgierskie ministerstwo skarbu ro
Cieszynie i Opawie. Wiec zagaił burmistrz Cie
roczne, piękne kamizelki t. zw. fantazyjne stra
gólnie wzdłuż granicy szwedzkiej, gdzie wszy zesłało wykaz dochodów brutto i wydatków brutto
szyński, znany dr. Demel, który nazwał powyż
stkie wojska zmobilizowano.
węgierskich kas państwowych za czas od 1 kwietnia
ciły na uroku, ponieważ stały się zanadto po
sze postanowienie rządu: uderzeniem pięści w
Sztokholm 18 września. Ostatnie wiado do końca lipca 1905 w porównaniu z takim samym
wszechnemu Najnowsza moda zachowuje jedwa
twarz niemiecką!— i wywodził, że paralelki polskie mości z Karlsztadu przyjęto z wielkiem zadowookrecem czasu z roku 1904. Wykaz ten charakte
bie, aksamity i róźnobarwność, ale jako nowość
w Cieszynie zawdzięczają swe powstanie tylko j leniem, ponieważ dają one widoki p o k o j oryzuje ujemny wpływ przesilenia na finanse pań
wprowadza u.o deseniu piękne, wzorzyste carreaux,
akcyi wszechpolsb ej, a są zupełnie niepotrzebnej), j w e g o załatwienia zatargu z Norwegią.
zarysowywujące się wydatnie na tle jednostajstwowe; w tym trzymiesięcznym czasie ubytek w be»gdyż w seminaryum cieszyńskiem uczono języka
pośrednich podatkach i należytościach wynosi okrą
nem. W doborze barw i materyj wielką rolę
polskiego (!) i seminaryum to dostarczało dosta
Handel
gło 33 milionów koron. Do tego przychodzi jeszcze
odgrywa dobry smak i fantazya osobnika; moda
tecznej liczby nauczycieli polskich. Zacietrzewiw
Nowv Jork 18 września. Tutejsze towarzy- ubytek w dochodach ze stempli w sumie 1,300.000
nie podaje mu tu żadnych ułatwień, a przestrze
szy się, wołał dalej pan Demel: „Lecz my się po
j stwo dla kabli handlowych ustawia już kable koron. Końcowe cyfry powyższego wykazu przedsta
ga tylko, by dbano o harmonię całości. Kam i
trafimy obronić, panom z Galicyi i Królestwa
(telegrafy podmorskie) do Japonii, na Guam wiają się następująco: sumo dochodów od 1 kwie
zelka, o której mowa, odpowiednią jest zarówno
polskiego krzykniemy tak głośno : .precz od
i Yokohamę i do Chin na Manilę i Szangaj. tnia do końca lipca 1905 koron 240.622.659 (mniej
do anglezu jak i żakietu w jeden rzą d ; nadaje
Slązka", że aż im uszy spuchną, potrafimy wy
Amerykańskie koła handlowe spodziewają się o 24,125.030 koron w tym samym czasie w roku
się ona też i do strojniejszej marynarki. Mary
stąpić także przeciw rządowi, który chce Slązk
narki (sacco) nosi się w jeden lub dwa rzędy
stąd wielkiego wzmożenia się eksportu do Azyi 1904), suma wydatków 292,289.026 koron (więcej
wydać na łup Polakom". Tak wołał pan Demel, wschodniej.
o 14,524.461 koron w tym czasie w r. 1904), uby
guzików ; kołnierz wspiuający się, klapy zaokrą
mv zaś wstrzymujemy się od wszelkich uwag,
tek
38,650.507 k.
glone, wydatne. Do marynarki kamizelka w je 
Zajścia w Japonii.
gdyż z podobnie czelną perfidyą nie ma dyden rząd, upięta tak wysoko, że można widzieć
/3 Upaństwowienie kolei. W tym tygodniu
skusyi. Przemawiał następnie poseł Tiirck, po
Tokio 18 września. D y m i s y a m i n i  akcya dla upaństwowienia kolei wejść ma w stajeden lub dwa guziki.
czem zgromadzeni Niemcy uchwalili rezolucyę z s t r a s p r a w w e w n ę t r z n y c h z o s t a 
Wątpię, czy wszyscy eleganci pogodzą się z z żądaniem bezzwłocznego zwinięcia paralelek ł a p r z y j ę t ą. Jego następcą mianowany d o  dyum praktycznego przeprowadzania. W czwartek
modnym fasonem pantalouów. Niestety — i one, polskich w Cieszynie, a co najmniej przeniesie tychczasowy minister rolnictwa i handlu Kojura. lub piątek odbędzie się pierwsza konfereneya pomię
dzy reprezentantami rządu a delegatami kolei pół
podobnie jak redingotes, mają mieć kształt... nia ich do seminaryum czeskiego w Polskiej
Tokio 18 września. Budynki rządowe cią nocnej. Z towarzystwem kolei państwowych zaś i z
dzwonu. To już jest absolutnie nieestetyczne. Ostrawie.
gle jeszcze są strzeżone przez wojsko, ale nigdzie koleją północno-zachodnią prawdopodobnie jeszcze w
Inezprimables mają być tedy u kolan obcisłe, a
Po wiecu, aby zadokumentować swoje po już nie ma śladu rozruchów.
tym miesiącu rozpoczną się rokowania.
dalej rozszerzać się w formie stożka. Coś p o  czucie sprawiedliwości, poszli Niemcy przed mie
Finanse japońskie.
dobnego nosili ojcowie nasi przed 25 laty. Nie szkanie posła Michejdy i jak żaki powybijali mu
Z rynków pieniężnych.
wolnicy mody pomijają wszelkie względy i go szyby. Prawdziwie po wszechniemiecku.
Tokio 18 września. (B. Reutera). Tutejsze
W i e d e ń 18 września (Telegram „Gazety Na
dzą się z tym „bizantyńskim® fasonem. W jetowarzystwo dla oświetlenia elektrycznego oraz
kolej, prowadząca do kopalń węgla w Hokkaido, rodowej®). Zamknięcie giełdy o godzinie 2 ruiunt 80
dnem z pism satyrycznych widziałem taki obra
popołudniu. Akcye austryackiego zakładu kredyto
prowadzą rokowania w sprawie zaciągnięcia za wego 687-75, węgierskiego zakładu kredytowego 806 50
zek : głowa ludzka, pod nią duży dzwon, z pod
którego wyziera para małych dzwonków, a u
granicą pożyczek, a mianowicie pierwsze towa Amglobanku 818-50, Onionbanku 571-00, Banku dla
rzystwo pożycza 3 miliony jenów, drugie 10 mi krajów koronnych 450 50 Bankvereinu 574 75, Bodendołu słowa: The last Fashionl Zdaje mi się, że
lionów jenów. Rokowania biorą pomyślny obrót. creditu 1050-— galicyjskiego Banku hipotecznego 55 8 00
ten nowy fason utrzyma się najdalej do wiosny.
kolei państwowych 679 50 kolei południowej 105 25
Przed św. Katarzyną będziemy mieli dużo
tramwaju A. —•—, B. —•—, kolej Elbenthal 454 75
Defraudacya
w
Japonii.
bytuacya przed radą państwa.
kolei północnej 5900 kolei czerniowieckiej 585—, aiślubów. Trzeba pomyśleć o frakach modnych.
Tokio 18 września. (Doniesienie Biura Reu piny 542-— Kima Muranya 557-76, praskiego tow a
W iedeń 18 września (Tel. wł.) Dowiaduję
Te muszą być długie, powiem dokładniej : muszą
tera). Wykryto malwersacyę, dochodzące do rzystwa żelaznego 2758'— fabryki broni 566-—, tureckie
się, że już w d n i a c h
najbliższych
* Z teatru. Po długiej przerwie zobaczyliśmy sięgać o 3 cm. poniżej jabłka kolanowego. Kto
330.000 jenów, popełnione przez trzech kasyerów tytoniowe 376-00, galicyjskiego karpackiego Towarzy.
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stwa naftowego 919—, oblig. węg. indemniz. 97-10.
wczoraj na lwowakiej scenie „Wicka i Wacka", je wystąpi w innym, powiedzą mu, że hołduje stamarynarki. Z początku przyjęto wiadomość o
majowa 100'45, aństryacka renta koronowa
dną z najlepszych komedyj Przybylskiego a zarazem roświecczyźnie. Frak, podobnie jak redingote, musi s a r s k i e z w o ł u j ą c e s e j m y większych tem spokojnie, gdy jednak dowiedziano się, źe renta
100-i5, węgierska renta koronowa 97 30, 56-let. listy
krajów koronnych a więc Galicyi i Czech na 10
jedną z najlepszych współczesnych komedyj polskich. mieć silnie zaokrąglone wyłogi, by można po
malwersacya ciągnie się już od roku, a nikt Towarzystwa kred. ziemskiego 9990, 4-procentowe
Zdaje się, że „Wicek i Wacek" jest komedya, która dziwiać piękną, ozdobną kamizelkę. Ta ma być września. W ten sposób z góry wskazane zosta nie wpadł na jej ślad, wzięło górę w opinii listy banku hipotecznego 99 00, 4 i pół procentowe
doczekała się największej liczby wystawień, b# jak 0 3 guzikach, głęboko wycięta — w kształcie nie, iż parlament tylko tak długo a nie dłużej publicznej zaniepokojenie i nieufność do zarządu listy banku krajowego 101-90, 5-proceutowe listy Ban.
ku "hipotecznego 112-50 4*procent. Banku kraj. 109-01),
dotąd na scenach polskich przeszło 1000, a na sce serca. Czyż to nie efektowne? Wspominam o będzie mógł obradować. Wątpić należy, aby ów marynarki. 8prawa ta wywoła niewątpliwie ostre 4 i pół prc. Banka kraj. 102-05, 5-procentowe komu
„gospodarski*
sposób
mógł
się
przyczynić
do
kształcie
serca,
ale
ten
nie
jest
jedyny;
może
być
nach rosyjskich, na których w tłómaczeniu rosyjnalne obligacye Banku kraj. —•—, 4 procentowe ga
ataki na rząd.
skiem jest często grywaną, do 1500. Teatr warszaw owal, trójkąt, czworobok — chacun a son godb. normalniejszych obrad izby posłów i przypu
licyjskie obligacye propin- 100-—, 4-procentowe gahepożyczki krajowe z r. 1893 99 95 4-prooentowa p o
ski już dawno obchodził jubileusz setnego wystawie Słów parę o barwie. Najmodniejszą jest stalowa... szczać trzeba raczej, iż posypie się, zwłaszcza
Wiedeń 18 września. Rozpoczął się tu dziś życzka miasta Lwowa 9880, losy tureckie 146 —
nia „Wieka i Wacka®, a potem grał tę komedyę ze a tej znów jest 36 odcieni 1 W ybór me trudny ze strony socyalistów, tyle interpelacyj i wnio
marki U7'45, ruble 253 50.
30 razy. Na scenie lwowskiej grano „Wicka i Wae Na przyjęcia wieczorne najodpowiedniejszą jest sków nagłych, w czem im dopomogą i inne ra zjazd w sprawie ubezpieczenia robotników.
dykalne
stronnictwa,
źe
w
terminie
obecnej
sesyi
kamizelka
odcienia
szampana.
Cherbourg
18
września.
Przybył
tu
dziś
ka* przeszło 40 razy; obsada premiery lwowskiej
Nie mogę tu przemilczeć o krawacie: „Sza parlamentu zakreślonym, nie przyjdzie pod obra Witte w powrocie z Portstnouth. W porcie oczebyła następująca: Żelazowski, Kwieciński, Frenkel,
Stachowicz, Ruszkowski, Cichocka. Komedya ta nigdy nujący się“ elegant musi sharmonizować krawat dy nawet pierwszy punkt porządku dziennego: kiwała go żona i córka, które wyjechały na jego
w Roveredo. spotkanie i od wczoraj już w Cherbourgu bawią.
Za tę rubrykę Redakcya nie odpowiada
nie zawodzi i zawsze wypełnia teatr. Zanotować też z kamizelką; odcienie powinny się uzupełniać. sprawa uniwersytetu włoskiego
Konstantynopol 18 września. Z powodu
trzeba, źe gdy teatr lwowski wyjechał na wiosuę do Pamiętać trzeba i o obuwiu: skórka glace albo W ogóle poważni politycy zapytują s ię : po co
Kijowa na pierwsze tam po długich łatach przedsta z kozic (Gemse-ehevreaux) lub z miękkiego la obecna kilkunastodniowa sesya parlamentu zwo wrzekomo wykrytych nowych spisków przedsię
Naturalay
•
wienia polskie, największe sukcesy zebrał właśnie kieru. Skarpetki czarne, jedwabne, mogą być też łaną została i znajdują na nie jedynie tę odpo wzięto w ostatnich dniach tu i w innych miej
wiedź:
że
br.
Gautsch
kiedyś
izbę
zapewnił,
iż
zdrój
iiotUM)
scowościach liczne aresztowania.
za „Wicka i Wacka“ i komedyę tę mimo szczupłej 1 szare. Rękawiczki szare, perłowe, szamowe,
bez ftalaaa
gdyby na Węgrzech zaszły ważne wypadki, nie
ilości przedstawień drugi raz wystawić musiał.
mogą być także z wybornej skórki jeleniej.
uznan
omieszka parlamentu zwołać. W ażnym tym wy
Wczoraj też lwowski teatr był dobrze zapeł
ofcarpianiach nerek i pęcherza, dolegliwaćJeszcze słów parę o pantalonach. Do gali padkiem było niedorzeczne przez rząd węgierski
nionym a artyści grali z werwą i humorem. Obsada nie muszą być koniecznie czarne. Moda wymaga,
‘ moczu, reumatyzmie, gośćcu i cukreyay,
Jenerał-gubernatorowie wileński, grodzieński
tataMf w mieśytacb przyrządów oddechowym*
była następująca: Nowacki, Klimontowicz, Feldman, aby były ciemne, a dopuszcza zielonawe prążki, torytowanie powszechnego prawa głosowania — i kowieński jenerał Freze, oraz kijowski, podol
•
1 do trswi.n.ik
Chmieliński, Kwiatkiewiez, Jaworski, Brzozowski, oraz inne odcienia Ostatnim wyrazem mody są dziś atoli w rzeczywistości i ten ..wypadek" na ski i wołyński jen. Kleigels oświadczyli się za
B y t a k c r * z d r o j ó w 8 a i v . i , : r u W C r e * ro w ie {W ę g r y * .
Węgrzech
nie
istnieje,
skoro
projektodawczy
rząd
Antooiewski, Gostyńska, Wojnowska, Jankowska, pantalony z materyi szkockiej, w delikatne kwa
br. Fejervary’ego podał się do dymisyi i sejm wprowadzeniem pełnych ziemstw do tych guberWęgrzynowa.
draty. Jestto już ekstrawaganeya, która wymaga węgierski do 10 września tj. właśnie do czasu nij, wobec czego reforma ta, jak utrzymuje Siew.
,r .
. Ii v.
l
* Drogie mięso, rada miejska i „8migusu. figury „idealnej®.
zebrania się i sejmów w Austryi, odroczony zo eap. słowo, niewątpliwie dojdzie do skutku w nie
Praktyczny i szykowny smoking wchodzi stał. Przewidywać tedy można, że zwołana na dalekiej przyszłości.
Ogromnie zabawne, sprawozdanie zamieścił Śmigus
li lii
najświeższy z niedawnego posiedzenia rady m., na zawsze w rachubę. W kroju jego zespala się to 26 bm. krótka sesya parlamentu nietylko nio nie
ministerstwie komunikacyi utworzono
:h
ro
którem była na tapecie sprawa drożyzny mięsa we wszystko, co było powiedzianem o anglezie i fra zdziała i sytuacyi nie rozjaśni, ale jeszcze bar komisyę dla rozpoznawania sprawy wprowadze
Lwowie, sprawozdanie, pełne wielce dowcipnych n- ku. Jak saina nazwa wskazuje, strój ten niema dziej ją zaciemni a nawet na pogorszenie sytua nia na kolejach prywatnych w Królestwie polwag i aluzyj. Osobno dostało się w innych artyku dostępu na przyjęciach w wielkim stylu, ale na cyi w sejmie czeskim wpłynąć może.
skiem dokumentów kolejowyzh w języku polskim.
łach, wierszem i prozą, rozmaitym „Flei8ehbaronomtt, obiadach, w teatrze itp. może zastąpić sztywny
6V.umi
S & iie r t e in .
W iedeń 18 września. Slavische Corr. do
producentom glist w wodzie dobrostańskie.j i wielu, frak.
Jeszcze słów parę o paltocie. Ten ma mieć nosi, że br. Gautsch rozpoczyna dziś rokowania
wielu innym... W ogóle Śmigus „obrabia" — jak
zawsze — wszystkie sprawy bieżące „na gorąco®. kształt dzwonu i sięgać o 10 cm, poniżej kolan. z przedstawicielami stronnictw. Najpierw konfe
Petersburg 18 września. Gar, carowa, oraz
Kronika prOwincyonalna też bardzo obfita a ilustro O barwie była mowa powyżej, a więc albo zie rować będzie z czeskimi i niemieckimi reprezen rodzina carska wyjechali do archipelagu fin
na miejsca zagraniczne i na prowincy5
landzkiego kolo Wyborga.
wane dowcipy i „bons motsu nadzwyczaj — jak na lone nuances albo bronz. W zimie trzeba będzie tantami z Czech i Moraw.

postęp, jak znaczny krok naprzód uczyniło nasze
rękodzielnictwo nie tylko w kierunku wydoskonalenia
swych wyrobów, ale i na polu społeeznem. Wszak
nie dawne to czasy, kiedy ucznia rękodzielniczego,,
tzw. terminatora, używano w warstacie do wszystkie
go, "tylko nie do tego, co było celem jego tam po
bytu. Zamiatał on warstat, biegał do miasta na po
syłki, niańczył dzieci, chodził za panią majstrową
z koszykiem na kupno, a na każdem miejscu był
przytem pośzturkiwany, potrącany; o nauce jego, o
wykształceniu zawodowem przez pierwsze lata termi
nu zgoła nie myślano. Obdarty, bosy, wiecznie zamurdzany, z odstającemi zwykle uszyma, stał się
taki terminator typem na bruki miejskim. Dziś cza
sy po części się zmieniły. Niejeden majster dba o to,
by uczeń, przyjęty do jego warstatu, nauczył się
rzemiosła, czuwa zresztą nad tern ustawa przemysło
wa, która wzięła terminatorów w opiekę. Są maj
strowie nadto obowiązani posyłać swych uczniów do
uzupełniających szkół przemysłowych; w szkołach
tyeh, w godzinach wieczornych, uzupełniają oni swą
wiedze.
W tych też tylko warunkach jest możliwem.
by uczniowie rękodzielniczy mogli się pochlubić takiemi pracami, jak te, które ogląda się na obecnie
urządzonej wystawie. Wymieniać przedmiotów ani
wystawców niepodobna — jest ich stanowczo za
wiele, ogólnikowo tylko zaznaczyć należy, źe wysta
wa obejmuje wszystkie działy rękodzielnictwo, że
wykonanie okazów jest bardzo staranne a w wielu
z nich przebija się oryginalna pomysłowość. Wy
stawa ta zajęła prawie wszystkie ubikacye pałacu
sztuki, bo tylko dwie boczne od wejścia zużytkowano
inaczej. Mianowicie w prawej mieści się bufet, w
lewej zaś wspomniana już wystawa starożytnych za
bytków cechowych.
Wystawę tę połączono bardzo trafnie z wysta
wą prac uczniów. Pierwsza budzi wspomnienia świe
tnej tradycyi rękodzielnictwa polskiego, przypomina
jego liczne przywileje, okazuje nagromadzone doku
menty, pamiątki, odznaki cechowe, sztandary itd.;
druga uprzytamnia obecny stan tego rękodzielnictwa.
Daremnem byłoby też silić się na opis tej wystawy.
Bo tam każdy prawie przedmiot — a jest ich kilka
set _ wart wzmianki, każdy przedmiot ma swą hi
storyę, z którą się zapoznać godzi. Trzeba to wszyst
ko widzieć, trzeba się przypatrzeć tym omszałym,
pordzewiałym „obwołaniom®, odznakom, pożółkłym
pergaminom i księgom, poszarpanym, wyblakłym
sztandarom, trzeba przysłuchać się uprzejmym obja
śnieniom pp. dr. Czołowskiego lub Fr Jaworskiego,
aby sobie wyrobić jakie takie pojęcie o bogactwie i o
wartości tej wystawy.
*
*
*
Otwarcie obu wystaw odbyło się uroczyście
wczoraj popołudniu. W westybulu pałacu sztuki,
przybranym kwiatami i zielenią, zebrała się mimo
niesprzyjającej pogody bardzo licznie publiczność,
przybył też marszałek kraju St. hr. Badeni, wice
prezydent namiestnictwa hr. Łoś, wiceprezydent rady
szkolnej kraj. dr. Płażek, radcy dworu Korn
Wierzbicki, grono radnych m. Lwowa z prezydentem
Michalskim ha czele, profesorowie szkoły przemysłowej z dyrektorem Kłapkowskim, wielu rękodzielni
ków oraz komitet wystawy.
Imieniem gminy i jako protektor wystawy prze
mówił pierwszy prezydent Michalski, dziękując przy
byłym za udział w otwarciu wystawy a komitetowi
za starania około niej podjęte i zwracając się w koń
cu do młodzieży rękodzielniczej z ciepłemi słowy za
chęty do wytrwałej pracy. Przemawiali następnie p.
Getritz, przewodniczący komitetu i p. Wczelak, de
legat izby handlowej i przemysłowej, poczem zwie
dzano gremialnie obie wystawy.
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Inkaso weksli i przekazów

te ciężkie czasy — wesołe.
fttopertn ar lw o w s k ie g o te a tr o m le )ik ie | o .
W e W torek ..Maskarada® L. Fuldy.
W e środę „Druciarz®.
W e czwartek „W arszawianka“ Wyspiańskiego
i „Doktor z musu® komedya Moliera.
W piątek „Figle wiosenne®. Straussa. Beuefis
p Kliszewskiej,
W sobotę „Sniog® Przybyszewskiego.
W niedzielę „Sztygar®.

pomyśleć o futrach. Ostatnim wyrazem mody jest
futro z bobrów kamczackich z włosem o odcie
niu srebrzystym.
The Taylor.

Z KRAKOWA

Izba panów.
W iedeń 18 trześnia. Najbliższe posiedze
nie Izby panów odbędzie się zapewne między 7
a 9 października.

Z Węgier.

W ie d e ń 18 września. Vaterland donosi,
że cesarz nie odrzucił meritum reformy wybor
— Kupcy krakowscy na wczorajszem zgroma
czej, a baron Fejervary prosił o dymisyę tylko
dzeniu uchwalili znany naszym czytelnikom projekt
dlatego, że nie mógł sprostać zadaniu doprowa
unormowania czasu pracy w handlaoh.
dzenia do porozumienia z koalicyą.
W iedeń 18 września. Mont. Rewie donosi
* W ARSZAW Y
z Budapesztu, że już rozpoczęto rokowania w
(Telegrafem i pocztą.)
Nad Tamizą zawyrokowano, że modną w
strojach męskich ma być tego roku barwa zieRuski Inwalid ogłasza nominacyę jen. sprawie kompromisu pomiędzy koroną a koali
' - a i ś w ^ t elegancki ściśle się do tego stosuje. Herschelmana na pomocnika dowódcy wojsk okręgu cyą. Korona zgadza się w zasadzie na zmadyaryzowanie węgierskich pułków wspólnej armii
*o«*r, green Colour — są też ostatnim wy- warszawskiego.
w takim stopniu, aby to nie szkodziło jej goto
r «.cm mody jesiennej i zimowej. Magazyny lon
dyńskie obfitują w wielką ilość materyj zielonych
wości bojowej, koalieya zaś zgadza się na uzna
nie w dalszym ciągu praw i kompetencyj korony
w najrozmaitszych odcieniach. Najwięcej popytu
co do organizacyi armii i na zatrzymanie unii
mają s
a 0 lekkim, oliwkowo-zielonawym od
cieniu. Oozon* też będą materye barwy t. zw.
W sprawie zakończonych rokowań władz kraj. cłowej i handlowej aż do roku 1917.
W . Sonn- u. Mont. Ztg. donosi z Buda
dzikiej, o prążkach w wielkie kwadraty; całość z rządem centralnym co do sprawy p r o p i n a*
w blado-zielonym powiewie. Materye o zielonych, c y j n e j, Czas potwierdza nasze poprzednie d o • pesztu, że wczoraj u Juliusza hr. Apponyiego
dość jasnyc motywach, przeznaczone są też na niesienia, że prawo propinacyjne z końcem r. rozpoczęły się rokowania co do programu i skła
paltoty jesienne i zimowe. Są one teraz en rogue 1910 zgaśnie w zupełności a dochody dla finan du osobistego nowego rządu, który będzie utwo
w Londynie i Paryżu. Czy ta moda dotrze teraz sów krajowych zamiast z propinacyi płynąć będą rzony z łona stronnictwa skoalizowanych.
i do Lwowa, wątpić należy. Myśmy nawykli do z o p ł a t s z y n k a r s k i c h za prawo wy
Budapeszt 18 września. Prezydent mini
noszenia jesienią i w zimie okryć jeżeli nie czar szynku, jakoteż z o p ł a t k r a j o w y c h
o d strów Fejervary dziś o 8 rano pojechał do Wie
nych, to na wszelki sposób bardzo
dnia ; prawdopodobnie dziś jeszcze będzie przy
— ciemnych. |p i w a. Jaki
----- cyfrowo _ rezultat finansowyj dla
Pierwszorzędni krawcy lwowscy, choć wiedzą, że kraju z tego będzie, dziś oznaczyć trudno, zwa- jęty przez cesarza na audyencyi.
(Telefonem i pocztą..)

Jesienne stroje męskie.

Ostatnie wiadomości.

Z Kaukazu.
Berlin 18 września. Russische Corr. do
nosi z Petersburga, że na nowomianowanego
generał gubernatora Kaukazu ks. N a p o l e o n a
dokonano
z a m a c h u , gdy jechał do
Carskiego Sioła pożegnać się z carem. Pewien
młody człowiek strzelił do niego z rewolweru
lecz nie trafił. Sprawca uszedł.
P etersburg 18 września. Ruś donosi
Baku: Liczbę zabitych w Baku podają na 360,
liczbę rannych na 2000. W okolicy Baku jest
liczba ofiar jeszcze większa.
Londyn 18 września. W Dagestanie górale
mahometańscy chwycili za broń i oświadczyli, że
nie uznają władzy rosyjskiej. Napadli też, spalili,
oraz wycięli ludność w wielu miejscowościach.
Tak samo Gruzini masami zrywają się do po
wstania, celem pomszczenia śmierci rodaków,
zastrzelonych przez patrole kozackie. Do Odesy
przybywają codziennie setkami zbiegowie z Baku,
Ty flis u i innych miast kaukaskich.
Odess 18 wrześniu. Z kijowskiego okręgu
wojskowego odjedzin C2ęść XXI korpusu armii
przez Odesę na Kaukaz.

To i owo.
Sumienność.
— Pan miał ten sam wykład u nas w ze
szłym rokn.

przyjmują

Sokal i Lilien
Doi bankowy i kantor wymiany
Zlecenia z prowincyi wykonujemy od
wrotną pocztą bez doliczę ia osobnej
prowizyi.
OKULISTA

Dr. JAROSŁAW GRUSZKIEWICZ
przeniósł się ze Lwowa do Tarnopola i ordy
nuje w Pasażu Adlera 701 a.
Przyjechali do Lwowa d. 18 września.
JJotel Europejski (Alberta Szkowrona.) Z.
Gieczewicz % Warszawy, J. Osadca z Rosyi, A.
Yotinga z Surmaczowska, A. Lubieński z Podola
rosyjskiego, L. Dunka de Sajo z Podłuża, K. Pysznicki z Rosyi, M. Barthelemy z Paryża, K. Łukasiewicz z Podłuża, K. Theodorowicz z Żukowa, W .
Truskolaski z Płonnej, B. ks. Pawłowski z Krako
wa, M. Hofmann z Kołomyi, J. Bosakoweki z Zawadowa.

GAZIsTa N aK C M jW a i Wtornu im s l d Wrześuia iyOo Nr. 213.
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MARCELI PREYOST.

Księżna z €rtningen
Romans.
(Ciąg daissy.)

— W ięc nie wyrzuty? Chcesz zapewne ser
ce swoje wynurzyć przedem ną... proszę cię, oszczędź mi tego.
— Ależ, Krzysztofie !
— Nie żądam żadnych wyznań. Jeżeli
robiłaś długi, to odeślij swoich dostawców
Verdeta ; raz jeszcze z a p ła t Przyznasz, że
gdy z tego powodu żadnych wyrzutów ci

po
do
ni
nie

— Proszę nie rzucaj na siebie oszczerstwa. napowrót na taburecie i patrząc na nią z niena
W obec świata zachowywałaś się bez zarzutu, a wiścią, mówił ochrypłam głosem :
kioby .,ię ośmielił dotknąć cię podejrzeniem, miał
Oszalałaś... Śnisz . Gdybyś naprawdę to
by ze mną do czynienia. Jutro więc pomów z uczyniła, nie powiedziałabyś mi tego. Nie żądam
Verdetem, a on ureguluje wszystko. Mogę już od ciebie żadnych rachunków.
odejść ?
— Mam pełną świadomość tego, co mówię,
Powstał i zwrócił się ku drzwiom. Arieta Krzysztofie. Miałam stosunek... tej wiosny... Przy
zatrzymała go.
sięgam ci, że to był jedyny raz...
—• Krzysztone, tu nie idzie ani o pieniądze
— Czy nie zamilkniesz nareszc;e ? — krzy
ani o nic podobnego. Czyż nie czujesz, że maro knął Krzysztof. — Powtarzam ci raz jeszcze, że
ci coś bardzo... bardzo poważnego powiedzieć ? nie i bcę żadnych od ciebie wyznań Najpieiw,
KbiąZe nagle poczerwieniał.
1że n e wierzę tobie, a po wtóre, że jest mi to zu— Nie chcę żadnych wyznań! Czy ty to ' pełnie obojętne, co opowiadasz. Słyszysz, zupeł
rozumiesz ? Żadnych bezwarunkowo, żadnych! nie obojętne. Wiem, że me jesteś nic warta, tak
Nie żądam od ciebie ani rachunków ani uspra samo. jak twój ojciec i twoia matka. I gdyby
wiedliwienia się a uważam za głupio, jeżeli ty nazwisko moje przez to nie dostało się na języki
mi się czemś podobuem narzucasz.
i ludzkie, dawno już byłbym ciebie do nich o-

czyniłem.
— A jeddak musisz mnie wysłuchać, Krzy— Tak, Krzysztofie, to prawda. Chociaż,
sztutie.
może byłoby lepiej się stało—
— Zostaw mnie w spokoju. Wygląda to,
— A więc rzecz załatwiona. Zapłacę twoje
długi, a ty oszczędzisz mi wyrzutów, jeżeli robię jakgdybvś chciała koniecznie w yprowa Jzić mnie z
użytek z mojej wolności Nie byłem nigdy wzo - j równowagi.
Ruszył ku drzwiom, a wtedy Arieta zawołała
rem męża, to pewna, ale przynosi to ze sobą
życie, w którem się obracamy. A zresztą pozo- : silnym głosem.
- Sprzeniewierzyłam się tobie.
stawiłem tobie taką samą wolność, jaką sobie j
Książę drgnął. Arieta widziała, jak szuka
przyznawałem.
i
— Tak —szepnęła Atleta P miałam wol- . oddechu i pomyślała sobie: .teraz mnie zabije14.
ności za wiele.
i Książe jednak powrócił na dawne miejsce, usiadł
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po 4 hl od wyrim.
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reprendm ses leęons &
du 1 Septembre ni. B atorego 34.
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kile pierza gęsiego
(BRT- tylko 40 «*. -iJJWi

Rozsyłam
4 V.

50 h.

desłał.
Obelżywe słowa księcia nie dotknęły Arley Chciała mu powiedz;eć całą prawdę i już te
raz, po tem, co dotąd powiedziała, czuła pewną
ulgę.
—• Nie idzie tu o moich rodziców, Krzy
sztofie. Odpowiadam sama za siebie i proszę cię
o przebaczenie.
— Przebaczenie ! Cóż to za żarty! Pow'arzatn ci, że twoje osobiste życie jest mi zupeł
nie obojętne. Wystarczają mi zupełnie nieprzy

zupełnie

nowe,

szare pierze,

r

y

n

d

z

a

paczki

p o le c a

Winogrona

Owoce kandyzowane

po 3 k. 30 h., bez koszyczków po i kor.
i po 3 koron. Dwór Łapisyn Brzełany. S klg. za 6’— k.

W . ADAMSKI,

Lwów,

Zygmunt Dentech, h a n d e l p l a n e m w § m lch u w te ,
kołi, Pragi (Czechy 600).

Ś z a b n d k h , W ągry, właściciel winnic w
Szabadka i w K elebia.
*,8

w y k o n u je k om pletn o urządzeni? mle<nkań, h o te li, kaw iarń lip.

Zarżądca folwarku,

Brzoskwinie

313

H ttS łO
-

*dolny, > dobretni świadectwamł, poszukuje p o
sady. Łaskawe zgłoszeni* Dom nickl, Śniatyka, D rohobycz.
163

Rękawiczki glace

p o €5 c t damskie, 80 ct. męskie,
delikatne i dobre, także do prania
tanie w w ielkim w y
C l i t A f l f i *ł c *eP'one> olbrzym ie (kwetke) ■ zimowe,
O L m f K l wysyła zarząd ogrodu w Tor- borze poleca
JT. E m e r w P ra
skiem ob ok Zaleszczyk 5 k ilo banko po dze, Jungmanowa trzida 1. 11 n.
2 SOr. 50 h.
161
___________ 57i
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Kąpiele

B iu r o

I

mneyą

mydła - nazwiskiem „* * c h lch t 4 jest pod gw:io*v*tv i w otoy od szkodliwych skŁidni»ów ,

w o -M a n a v a * »?f>000 feofcn

pfaci Ssitdr i^cortj Scliicbt, oossl}^,
ksi-iPinn, który wyknJie, że m ydła ich z naiwi-kienn
jp-kioUolwiek szkodliwe prz^mioszki zawirraia.

JKydto Schichla
(Karku J eleń a lb o K lu cz).

Zaoszczgilza pieniądze, czss i truł.
Zaclnuje i me niszczy bielizny.

z poboram i 1200 k. z*słagi, z wnlnem p o 
mieszkaniem, opałem , oświetleniem, pra
wem leczenia siebie i rodziny kosztem
Skurbo. Manipulant zostaje obe-pie-ton ym
Towo.rzy^twie wzajemnych trli-mTeczcń
ofleyaliatów prywfttaych we I,w ow ie. W ymeg ną jest biegłość w- obiicr.unin kuba
tur, znajomość prowadzenia ruoh .inków i
manijiulacyi tartakowej, Pierwsz«óstwo ma
ją, którzy aię wyk a tą praktyką f .chową
l odania przy dotąezenil. świadectw 1 me
tryk' chrztu należy wnosić pod adresem :

2?» ‘.m.

(ul. Z yb llk iew icza I. 3)

Lwoist? ifiW a chemiczna

Kąpiele te stosowane nm ' rdynacyę i
pod kontrclą lekarza, działi ją znakomicie
w astmie, cierpieniach nerw owych, la r s leniach oskrte.i (hronchitis), rozedm e płuc,
c e g ły i p l j f y l
wadach serca nerwowej, niem ocy płciowej
Up., niemniej doskonały śr^dea do pobu  M aszyny pierwszorzędnych firm do i. b w y
dzenia krąłenia arwi Skutek taki sam, jak robu, „PrzemjsT cementowy* L w ów ,
po kurucyi w adr1 jow ljza ch »sgranicznych,
ul. Karola Ludwika 1. 5, I p.
j
a koszt stotroC niłszy.
548
Kabyć m oina w a, rekach i lądać z
marką fabryki „ T L E N “ .
4°7
Liczne zaświadczenia i podziękowania.

hjow) m
K ą p ie l h r o w in c w e z w y k łe F ra n een s
b .d z k l e .
K ą p ie le J o d o w o - h r o m o n e z k w a sem
w ę .i o n y m .
K ą p ie le b a ls a m icz n o - sosn ow e z k w a 
sem w ę g lo w y m .
Frzyrzą izeme k ą p a li z naszych soli
jest nadzwyczaj dogodne, a sama kąpiel
bardzo przyjemna « ui)r.'u. D o podjęcia
iabiyka y i powyższych soli kąpielowy ch
zachęceni zo.lam.my przez J V . . Tana dr.
A n ton iego Tlu.ińskiego, prof. Urn wersy tein
lwowskiego i wielu lecm i j praktykują.ych.
t e u n ik l 1 p rosp ek ty g r a s it 1 Ira a k o

C ią g n ie n ie n ie o d w o 
ła ln ie

P rzy zaknpnie uw ażać szczególnie
na to, aby k “ td y kawałek mydła
zaopatrzony b y ł napisem „S c h lc h t44
i marką
ochronną
„Jeleń44 lub
„ K l u o z 14.

o w

1

jfaizo.

Pan Policmajster

Zabezpieczenie wfktu dla n żej
się. m ianow icie:

podanych

t u r o n i e

do nabycia we wsryslkich kanto-ach, c. i k. trafikarh i- kolekturach lotcryjuych jakotfź w kantorze akcyjn-go Tow arzys’ wa .Mfircuru, Wfen I*. i ^ tegoż
filiach.
511

545

o ś ć

Koron

Na fundusz wdtv i sierót

D o L . 6536 z 1905

N

30 000

!1

Lndw igl

Główua wygrana

s6i

Wygrane w efektach nie będą ^ami^nhne aa pieniądz?.

szpitali,

odbędzie 1
'■

T a giej c w
napisał

O prócz kąpieli z kwasu węglowego-,
które w ciągu li t kilku bardzo się rozp owszech sił) , wytwarzamy ob ecn ie:
K ą p ie le borow lu o n e z k n a je iu w ę -

D o nabycia n : St. M: rkicnirza handel delikatesów, Musiałowicza & Janika
Julin«za S.-adtmiillera, H olel fiauim-ki — Aibort Szśow rou.

r>n k a ż d e j bielizny i Nadaje śnieżną blałnłć
na k a ż ć y sposób pia bieliżnie. Cryni ją b ’ ^łą i lśniącą.
nie. nailnjiszs i najtańsze

■ kwasu węglowego

Z a ś n la d c z c n le :
Z całą szczerością i sumiennością po
świadczać mogę, ie kąpiel.m z kwasa wę
glow ego, wyrabianym przez lwowską iahrykę „T leu “ zawdiięczam, po długoletniej
ciężkie chorobie seica, którą stwierdzili
n mn f profeiorow ie dr. Neasaer, dr. W idman i dr. Pius, powrót do supelnego zdro
wia, i z Ugo powodu każdemu cierpiące
mu na seice, uły wan e tych kąpt-li w ed ljg
wskazówek lekarskich, jak najwięcej po-l
lecam.
Z d z is ła w K a m iń sk i,
naczelnik labnam y w Lmnczynie.
Mam zaszcay* oznajm ić, że rzeczywi-,
śc.e tylko kąpiele ■ k-aan węglowego, wy
robu fabryki , 71enu, wyleczyły mnie z
teumatyzmu, na który od 8-gu rokn życia
mago cierpiałem. Używałem dotąd wszel-,
kich śiodków i r ó ii oiodnycli kąpieli, lecz
wszystkie bez skntka. K ąpiele aiaretane,
słone gorące, hydropatyczne, masowania iip.
przyniosły nlgę na czas krótki, lecz z naj
drobniejszej przyczyny chirO^a znowu wra
cała. D opiero za yoradą rekarzy. Użycie
26 kąpieli z fabryki „T len* uzdrowiło mnie,
i od 2 lat nie mam więcej bojów ani iamau.a. Ti oazę przyjąć serdeczne podzięko
wanie za swój indowny f r-pai.it.
A d e li B onn, aptekarz.
D o Szanownej D yrekcyi fabryki „T len “
we Lwowie.
Z J tawdtiwą przyjer. nością spics; ę po '
dziękować Szanownej D yiekcyi za rychle j
przystań e mi p.ętnastu paczek arb a kąpie.i z kwasem węglowym , których dzialarj
me w l ojtm znużenia i wyczerpaiuu ncawowem,
k cia ło się wprosi nitz.ówn-inem.
Znakomity ten w yrób jest iitotuie ?od n y
jak najszerszego rozpowszechnienia.
j
Z wyrazem prawdziwego szacnnk
K . S r o k o w s k i, bterat.

D o chleha i sosów j,k o " e i i k it c s . p o b u d ź ja c y n patyt.
W rosłych p u s z k tell albo w tu b k a h zaw sze świeża do uźyc.

N adleśnictw o d ób r Hrabstwa tenczyń
skieg
w Tenczynkn w term inie do

m n ś e n m ł e A o i ć kilka inteligentnych
nauczycielek władających b*eg!e jęz. franeaskim i niemieckim, pożądana m u n k s i
rysunki. — Potrzeba rów nież kilku fr m zastępujące kąpiele w Nanheim, 1 1 - cniek 1 niemek z dobrem ! świaden.twrmi. —
Są do umieszczenia nauczycielki różnych
slngen itd. — wyrabia
,t pni wykształcenia, osob y do tow a-zvstwa, leki orki i bony polk
i a pośredni ctwen biura poszukuje z iję ;U (d .m i pla ce)
a yksitałcona o .o b a , która była 2 lata sł "
chaczką Sc-bon
5^5

W z o r y i ry su n k i w y s y ła o;>I«fnIe.

4 K ażdy kawałek

Pierścionki,
r in r n r in ilr

582

Akademicka 2,

Wymiana dozwolona. U prasietr o itokłafir.y odi-es.
r.77

z akademią rolniczą, obeznany z nprawą
A g r o n o M ,
buraków z chmielą, dalej z gospodarstwem
lasowem, urządzeniem gorzelń i mleczarń, Crech 7 długoletnią praktyką w kraju i
m •komity bodowe*
w k oń cu z buchaheryą, poszukuje posady ragr. p r^7 roli i
czeskie, -t.w n e na Józ. Jan b.enman, Szów sko p . Jaros; j-*-. inwentarza, biegły w gosp. mlerztiem i opa
_______ _
cały świat, rozsyła
5 7 ' __________________________ sów om. po*znknje posady r-.^dcy lub eko
jiioma p o ! zarządem w łaśuH ela od 1 pa i
w $ klg. koszykach po zł. 3 25 J 7 J i n Wymagania skrom
W i i a e w h K rzyżow a 31, dziernika lab póżni=j
drlcb, — Melnlk.
j n A C l p s l A ś W l I h # »s fK iistelów ka) ne, Łaskawa zgłossenia pod Agronom B .“
rest. Sędziszów.
po 5 i 6 p ok oi z wszeikieuii w yt'oda-ui,
567
centralne ogrzewanie, światło eldktryczp*,
końcióne, p olec, J a n stajnia, wozownia, ogródek. W iadom ość
Do nadania posada
H o | ty c h , ilotaik, ?ftpr*ys:q ion y entwcal Jan B om ilski, Grand H otel.
558
sądowy, Lwów, Akademicka 6.
ió

uyruuilin,

Krzysztof rzeczywiście cierpiał. Wprawdzie jp wiedziałam jeszcze wszystkiego.
jej słowa nie odkrywały mu nic n ow ego; Arieta
— V\'vsz przecież, że jego nazwiska nie
i Remi swego czasu tak mało byli ostrożni, że j chcę słyszeć - - krzyknął książę, a twarz jego
wątpliwości co do ich stosunku nie miał żadnej. ! wykrzywiła się -™ i przys ęgam ci, że wdławię
Nie troszczył się jednak oto, póki pozory, w Sci je napowrót w gardło, gdybyś je chciała
granicach przez towarzystwo tolerowanych, były ! wymówić.
zachowywane. Oburzało go jednak jej wyznanie, j
„Zabije mnie* — pomyślała Arieta i poraź
zdawało mu się, że od tej chwili zacząć się mu j pierwszy myśl o śmierci wydała się jej wybasi skandal i niczego nie pragnął, jak tylko zmu 1wieniem.
!
sić ją do milczzma.
!
iC d. ri.'
Począł mówić, a głos jego brzmiał, jak
dziecka, które się skarży:

capety, Dywany, Jfiaterys meblowe, portyery, Firanki,

ręką darte, p ó ł kilo ty ltr, 60 ot., to samo
w ieprzym gatunku tylko 70 et. w p o e i£ kilowa. D w ó r L i p s z ; n — B r metany.
ran z 5 -klg. koszykach opłacone za po sowycn ^pakietach próbn ych 5 kg. za r>qj,
braniem pocztowem .
braniem ooczt. d o wszystkich m iejscow ości
« koszykach */. * f/i kg. po I k. 13 h. monarehi i zagranicę : deserowe s inogrona
T .
is s u ,
1 mnsskatele 5 ki/, za k. 3 '— , brzoskwinie

B

jemności, jakie mam z powoau twoich scalonych !
— Proszę cię, ani słowa więcej. Nie chcę
wydatków Czy wiesz, że Jousselin zagroził mi dyszeć żadnego nazwiska, pod żadnym warun
egzekucyą za piętnaści* tysięcy franków. Egze- kiem. Inaczej sprawa, wieęz dobrze, musiałaby
kucya w domu księcia z Ermingen! A tobie będę mieć następstwa i przedostałaby się do wiado
ją zawdzięczać, jeżeli nie potrafię zapłacić. Z cze mości ogólnej. A tego nie chcę. Nazwisko Ermingo zaś mam zapłacić? Może z twego posagu?
genów nie może być splamione przez twoją awan
— Czy mam ci wymienić nazwisko ? — za turę. Milcz więc. “Wyrządziłaś mi już wiele złego,
pytała Arieta, jak gdyby ni? słyszała tego wszyst j nienawidzę cebie i pogardzam tobą. Nie mów
kiego, co książę mówił.
ani słowa więcej. Przed światem pozostanie
— Rozkazuję ci milczeć ! ! — krzyknął ksią wszystko, jak dotychczas i nasz wzajemny siożę i pobladł z gniewu.
j sunek nadal takim samym pozostanie. W cztery
Czas ’ akiś siedział nieruchomo na tabure ■oczy nje znam cię zupełnie. I bacz. abyś mi zbyt
cie a tylko żyły na skroniach wystąpiły mu i biły 1często na oczy się nie nasuwała, gdyż nie ręczę
gwałtownie. Arieta milczała, bojąc się jakiegoś ' za siebie.
wybuchu. Dziwiła się nawet, że dotąd nie zdru
— Krzysztofie, zapewniam cię, że baMzo
zgotał jej swemi żelaznemi pięściami.
; mnie to boli, iż sprawiam ci przykrość, ale nie

Brodach

574

Józef Maskoff

M n sta c?

3 tomy o IO O i'Iustrar.yach O koron
Do ntbyela
we w z y s t k le h

w iclk le h

Colosseum

25

sierpnia 1905

(Gabryela Zapoi‘ ka)

k s ’ ęga rn ia C h .

Jlr szpitala w

Z ł o c z o w ie

26

Brzeżanach

28

F ołom j 1

W

MftŻtĘ,
iS e r m a tu h r *

Od 16 do 30 września.

dnia

Nadzwyczajna tresura 3 słoni!

Trembowli

września 1905

Stanisławowie

18

Czernlowcach

16

Jednoaktówka polska!
W niedzielę 1 święta 3 nrzodstawlenla.

Znana na ca łym świeoie fabryka bibułek cygaretow yoh

B^aunstein Freres w Paryżu
w prowzdziła do baudli ob-.k j a i uznanych wi zędzia j iko
zs najlepsze m arki: „ D o r o b a u tu 4 „L « s D r rrile r e s < - r tO r cllP 8“ , „ Z i g - / u g “ e t:, ob ecn i: markę , f ’a r t.« n c lje t".
również fc „te rg O " tj. z podłużnie prążkowanej lu o c n ie jS 'fij bibułki. L a każdej bibułce znajduje •>- w tarczy na
p is : „L e s D e r ile ra s C a r t o u c h e s 1' zc ztotą koroną. Bibnłki te, ja k i wyżej wymienionej marki, sp orządzone są
we w łai"*l f.bryce papieru uraątzouej m wielką skalę W
G a s a l c o n r t k . M a n l e s (Franrya), z znekom itegj,
najczyatsmgo materyału i ornaneg już najlepszego gatuukn .
Uważ ić na m sdte :
2 ią

„G łow a żuawa w złot m polu na białej ksiiiżeezee44.

Ruzprawy odbędą ;‘ię przy tych szpitalach.
O fe-ly łącznie z wadyum mają najpóźniej do godziny 10 rano
na dnia rozpraw y do w yżej podanych szpitali w płynąć. Bliższe wa
runki moż .e przeglądnąć w zeszytach warunkowych znajdujących
się w dotyczących szpitalach i w ntondanturze 11 korpusu, tudzież
w obwieszczeniu, krńre na wielu miejscach przybite i w „Gazecie
lwowski j 44 1 „Gaz. czerniow ifckiej44 ogłoszono zostało,
Z c . i k . I n t e n d a n t u r y 11 k o r p u u u .

G. k

kolej państw ow a.

Zakład wodoleczniczy
dr. A *Obraca w Zakopanem
otw arty cały rok. - Gentraine ogrzewania, ■— Ś w iatło elektry
czne. — Kanalizacya. — W odnciąg. — N ow o urządzoae łazienki.—
Cena od osoby 8 koron dziennie z całem utrzym aniem . — Frospekta na żądanie.

Pociągi lokalne
(Cza„ jrodkowo europejski).

D e h r r 'a r o b e k u b o c z n y d 'a g o s p o d a r z y r o l n y c h

«

o

jaśli, zm ieszany z cem entem , zostanie n żyty do

c e jfie l,
d a e h ó « ck, pl yl pod łogow ych i ściennych, ż ło b ó w dla
b y d ła , ru r w odoćiitgt/ffycii, stu d tfcn u y ch itd. Nie w a
lepszego ani tańszego m ateryału budowlanego dla mia
sta lub wsi.
N- we wy b o r n a m aszyny rąjfizi:© d ? ob słu ci p rzez nłeuc t oby oh rob o tn ik ó w , dostarcza

p|g l>r O aspary *

€o,

M arkranstSdt bei L eipzig.
Próbki piasku (ok oło 5 kg.) przysłana nam, badam y
gratis. Należy ż%dać ilustr. bezpłatnego cennika 209.
Nasz zastępca jest teraz w Galicy:, kto sobie życzy jego
bytności, niechaj nas krótko uw iadom i — kosztów nie
ponosi się żadnych.
Prowadź'm y t e t korespondi ncyę pdsk%.
Lcm entone dachówki r* najlepszą ochroną
przeciw nieur.'pieczeósctru jrrkia.

Wydawca i odpowiedzialny redaktor Pl &t o u K o s t e c k i .

4S2

Odchodzą ze L w o w a :
do Brzuchowic od 14 maja do JO września wł. 5 5 0 rano, 8 3 0
rano (tylko co niedzieli i rz. k. święta); 12-30 popo
łudniu (tylko w niedziele i rz. k. święta) 210, 3-20
popołudniu; 610, 7-30 i 7 55 wieczór,
do Rawy ruskiej 11*15 w nocy (każdei niedzieli),
do Janowa. 6 65 rano, 9-15 przed południem (od i/5 Jo 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.
do Szczerca 1-55 popołudniu (od 1/6 do 10/9 wł.) w niedzielę i
rz. k. święta).
do Lubienia wiel. 2-15 popołudniu (od 14/5 do 1019 w niedzielę
i rz k. święta).
P r z y c h o d z ą do L w ow a :
z Brzuchowic od 14 maja do 10 września wł. 650, 7-50 rano,
9 55 przedpołudniem (tylko w ' niedzielę i rz. k. świę
ta), 1 46 popołudniu ilylLo w niedzielę i rz. k. święta),
3-05, 4 16, 5 0 0 popołudniu; 7*41 i 8 55 wieczór.
z Janowa
8 18
rano, 1*15 popoł.(od 1/5do 30/9 wł.), 4-32 poDoł.
8-45 wieczór (od 14/5 do 10,9 wł.) i 9 25 wieczór (od
14/5 do 10j9 wł (co niedzielę i rz. k święta),
zeSzczerca od 1|6 do 10/9 wł.(co niedzieli i rz. k. święta) o
1010 wieczór.
z Lubienia od 14/5 do 10|9 wł. (c? n: łficll i rz. k. święta) o
11*52 wieczór.
V
cy.*. *
.'.ń yę;

laaraM-soBPWi

- u n m

W A d m iis ls tT a c y l „ G i Z E T f J f i R O D O E
u;. Knpareika I, 7.
X D o
3 n 3 u a . l c > 3 7 * o i ;a
M. Rodziewiczówny. 7,Jaskółczym szlakiem44 . . .

. „

J. Sturkiel. „Obrazki z Japonii44 w dwóch częściach
K . Gliński. „Szczęście* w dwóch częściach

,

.

a a n
E JM

1 — h.

k. — 60 „
. , — 60 „

„Gniazdo Pruskie* studyuin historyczne przez Pawła
d’ E8tree, spolszczył Henryk Michałowski w
dwóch częściach .................................................. n - 60 .n
„Gwiazdy i ludzie44 (Kartka z dziejów astrologii), opracował
A. L. S z y m a ń s k i............................................ „ — 30
„Dzieje elektryczności* przełożył z angielskiego Henryk
Wernic (z r y s u n k a m i)...............................

30

K. Laskowski. „W cukrowni44 powieść w dwóch częściach — 60
F. Suryrt. „Fatalne wpływy14 powieść 1 tom sir. 144
A. Halka. .Tatarka14 powieść 1 tom sir. 96 .
St.
J.

.

.

„ — 50
. „ — 40

Graybner. „Pan Wyręba* powieść 1 tom ati. 182 „ — 40
I. Kraszewski. „Rodzeństwo* powieść 2 tomy str. 408 ,

1—

J. K. Zieliński. „Ofiary* powieść 1 tom dr. 253
. „ 1 —
„
„Szkice14 L tom str. 25 3
. . .
. 1 —
„
„Wspomnienia starego kawalera44 powieść
i tom
2 80
Z przesyłką pesatewą o 20 halerzy więcej za każdv toin.

Z drukarni i litografii Pillera i Btiółki

