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Furya ukraińska
w całej swej wstrętnej ohydzie i mkczem
ności rozpasała się w tamach D iiu z okazyi po
ruszonej w sejmie sprawy rastauracyi Wawelu,
ora' dotyczącego reŁirryptu cesarskiego z 30 ma
ja bi. i uchwalenia przez s<vm wysiania de putacyi ao monarchy. Pismak ukramsk* w nieo
kiełznanej swej złości odchodzi od zmysłów i po
pada w halucynacye, w których majaczy o już
wsLrzeszonem, niepodległem państwie polskiem
(co za straszne widmo 1), widzi „odrodzoną koronę
polską p id skypttom H absburgu?, którą Polacy
.pod firmą 50-lemiego jubileuszu rządów Fran
ciszka Józefa I chcą pereszacł,suwaty fili) i pert ■
ijw*ndluwaty ^.).u Politycy polscy chcieli „podejść
doradców cesarza i lekkomyślnie w ciągną w gię
jego powagę“, atoli nie udał im się .ohytry i
mehonorow ’7 rachunek-', ponieważ pan Oleśnica
wraz z garstką (nie duchodzącą do cyfry 10 )
przyjaciół politycznych wystąpił z ukmtóskiem :
v«to Aczkolwiek przy boku holowy ruskiej grupy
sejmowej nie widziano w s z y s t k i c h bez wy
jątku posłów ruskich, a osoLhwie brakowało 3
bitkupów unickich. Diło chełpi się eutemieznie i
same'wolnie, że w osobie adwokata Oleśnickiego
„protestowała* cała Ukraina, tj t. zw. Ukraina
ralicyjska, dalej bukowińska i rosyjska, słowem:
-Kehfitą Ukraina od Karpat az po K aw kaz 1 To,
co odczyial w sejmie przewodniczący klubu ru 
skiego za nawrotem (raz już złożył te r urząd)
na posiedzeniu sejmowem z 10 otu., ma być wy
razem sądu całej „Ukrainy”, a więc także 20 czy
40 milionów „Ukraińców “ rosyjskich. Ciekawi
jesteomy, w jaki sposób te miliony (?) uwydatni
ły swą opinię.
Aezkclwiek ci, którzy w pierwszj m rzędzie
dążyli do odbudowy zamku wawelskiego, powo
jowali się przedewszystkim właściwym wszystkim
narodom pietyzmem dla pełnej chluby i chwały
przeszłości i przytem me brali ściśle w rachubę
przyszłości, która leży w ręku Boga, — oficyalny
organ mtodoi uski widzi w nastającej restauracyi
Wawelu wyłącznie ściśle obliczone horoskopy na
przyszłość. Kombinując w swej płaskiej zawiści,
ze odnowiony zamek wawelsL. jest synonimem
wskrzeszonej Polski, pisze D iło: „Niech darują
panowie Polaki skoro my („Ukraińcy" galicyjscy)
me będziemy milczeli na polski restawracijni
plany ; my będziemy ja k ras proływnoi dum ky,
bo jeszcze nie doszło do tego, aby Rnś godziła
się dobrowolnie ua polską aneksyę 1 reslawraeiju
Polagc*iL. Diło powiada, że w tym względzie
Rus me będzie szukała zgody z Polakami, ale
borot'by tj. walki.
Dalej nisze organ Romańczuka że neto ko
legi Oleśnickiego jest przyłapaniem przeciwnika,
grającego „podrobionemi kartami". Na taką po
dłość zbędna jest odpowiedz.
Następnie Diło usprawiedliwia neto garstki
opozycyjnych posłów ruskich. Raz dlatego, że
Wawel dla Rusinów galicyjskich „nie może być
nigdy jakąś restauracyą z charakterem zwrotu ja 
kichkolwiek praw publicznych." Po wtóre sądzi
dr Oleśnicki, że Galiuya wschodnia przeszła w7
posiadanie Austryi „na mocy specy&inego tytułu
prawnego r e w i n d y k a c y i i spadku po kró
lach węgierskich". Wreszcie dlatego, że ta część
kraju stanowi „odrębne terytorynm nacyonalne
(milion Polaków na 2 miliony Rusinów) i na tej
podstawie agitatorzy ruscy nie zgodzą się na
uznan e „jakicnkolwiek Dretensy’ polskich1- ao tej
części kraju, „choćby to się miało stać pośrednio,
w formie odnowienia Wawelu, jako c. i k. rezydencyi".
Veto p Oleśnickiego i tow. nazywa organ
rom ańczukow st „dziełem w .e^iej wagi histo
rycznej, głosem przeszłych i p rzy sz ły ch pokoleń
U krdny" i dudaje, że pamięć tego protestu przej
dzie „od pokolenia do pokolenia". „Ruś galicyj
ska nie da się ujarzmić (?) i utrzyma w całości
nienaruszonemi te prawa, jak e jej przekazały
dzieje, dla piękniejszej przyszłości caiej kiedyś
ukraińskiej ziemi".
Odżw erciedliliśmy sine ira et studio opinię
naczelnego organu „ukraińskiego", aby zaznajo
mić ogół polski z etyką i logiką rzekomych
pnsewódców Rusinów galicyjskicn. Jakie właści
wie idee przyświecały tym, którzy podnieśli
i przyprowadzili do skutku dzieło odnowienia
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Jllarya da Caza.
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(Ciąg dalszy.)

Marya da Gaza siedziała z powodu silnego
wiatru jesiennego odwrócona od koni. Gdy pocaęto mówić o coachu, jadącym przed nimi, za
pytała.
— Do kogo należy’
— Do księcia Ortenburg -* odpowiedział
UendricL krótko, ponieważ wiedział, że książę
nie sna, a raczej znać nie chce państwa da
Gazów.
Marya da Gaza o nic więcij nie pytała,
-e
w tej chwili radca Lindstedt począł powie
wać kapeluszem i uśmiechać się weioło:
— Łotrzyk wygląda dziś, jak świeża róża—
mówił.
Znowu zabije jaki tuzin serc nie
wieścich.
Marya da Caza domyśliła się natychmiast
o kim. raaca mówi i spadła z obłoków. Odwróciła Bi? i zobaczyła kilka metrów przed suba
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wychodzi o godzinie 6-tej w<eczorem.
zamKu wawelskiego, tego bhzej określać nie po
Pożyczki bezprocentowe udzielane będą
trzebujemy. Nadmienimy jeno pokrótce, że po przez wydział krajowy.
wodowali się oni tylko szczytną ravślą, jaką pie
1) spółkom wodnym ideenerskim), złcźo
lęgnują w swych sercach wszystkie umysły szla nym z właścicieli mniejszych i średnich posia
chetne, by zacnowac dla potomnych święte reli dłości e tc .;
kwie przeszłości. Kraj nasz uznał sprawę zacho
2 ) poszczególnym właścicielom gruntów, o
wania ocj ostatecznego zniszczenia Wawelu za ile ci właściciele nie mogą na mnej drodze uzy
rzecz powszechnego obowiązku, ponieważ z tern | skać niskoprocent mego kredytu;
starem, omszałem zamczyskiem i mauzoleum da
3) jeżeli wykonanie, robót poruczuaem zo
wnej Polski łączą się ścisłe tradycye i idee, ja  stanie inżynierom i dozorcom krajowego biura
kie przyświecały naszym tytanom ducha, naszym melioracyjnego, na podstawie projektów wypra
królom i wodzom. Wola Boża zespoliła węzłem co w an y ^ lub sprowadzonych przez toż samo
nierozerwalnym losy Polski, Litwy i Rusi. To krajowe biuro melioracyjre,
też i w okresie „złotym" zamku wawelskiego ta
4) jeżeli poszczególne roboty melioiacyjne
same Idea przyświecała w całej pełni tym, któ zostaną przeprowadzone w jednym roku i to bez
rzy lam rezydowali. Dzieje stwierdzają, że ster względu na stan zasiewów, a właściciele grun
nicy potężnego niegdyś państwa polskiego wobec tów zrzekną się wszelkich odszkodowań z?
Rusinów nigdy nie mieli na myśli wylę5łego dzis plony zniszczone w czai le robót.
w mózgach polityków pruskich. ausrotre n !
Otoż z powyższego wynika, że właściciele
Ale choćbyśmy pominęli pewniki, jakie za większyc h obszarów nie wiele mogliby się z
chowała przeszłość i zechcieli wejrzeć w dzieje tego kredyiu spodziewa® korzyści. Warunek bo
teraźniejszości, przekona się każdy bezstronny, wiem : „o ile ei właściciele nie mogą na inne,
że Rusini, ,ako tacy nigdy i nigdzie nie mieli drodze uzysaać pożyczki niskonroceutowej", jest
postbaości korzystania z takiej masy swobód tak elastyczny, tak nieokreślony, tak dażo dają
narodowych, jak właśnie pod „supremacyą" tych, cy miejsca d a nieznajomości stosunków, dla/Jej
którzy zabierają się dziś do odnowienia Zamku i dobrej won, dla szykany lub faworu, że po
wawelskiego, w którego komnatach język i tra- szczególny właściciel li tylko przypadkiem n a ten
dycya ruska cieszyła się większą, niż gdzie Kredyt mógłby liczyć. Nie wiadomo bowiem ani
kolwiek indziej, wolnością i swobodą. Skoro Ru- co to ma być ta „inna droga", ani jakie odsetki
sini korzystali z dobrodziejstw praw, jakich iin zaliczają się do „niskoprocentowych" i jakie są
nigdy nie szczędziła dawna rzeczpospolita, przeto wególe kryterya czy tień lub ów właściciel może
jasną jest rzeczą, ze i ich dzisiejsi potomkowie „na innej drodze uzy.kać niskoprocentową po
winni się przyczyniać słowem i czyi em do od życzkę" V Dalej, któryż to właściciel może w je
budowania zamku wawelskiego, który był po dnym roku zdrenować swoje grunta i zrzec się
wsze czasy synonimem wspólności interesów całorocznej kresuencyi ? Bez szczegółowych nawet
obliczeń łatwo można dojść do wniosku, że wła
i zgody polsko-litewsko-ruskiej.
Galicyjscy szowiniści wszechukraińscy lubią ściciel, poświęcając całoroczną krescenoye i od
biadać na rzekomy „ucisk" polski w Galicyi, biegając aa lat kilka od zaprowadzonej rotacyi
ni rzekają na „rządy polskie" i polską „supre- w uprawie i obsiewaniu pól, owe dobrodziejstwo
macyę" w tej części kraju, a równocześnie kro niepłacenia odsetek drogo musiałby okupie, jeśu
nikarze pism ruskich zapisują c o d z i e n n i e nie wprost przepłacić.
f a k t y , stwierdzające bardzo w y m o w n i e
Dalszym warunkiem zyskania tej pożyczki
o rozwoju ruskiego języka, idei ruskiej właśnie bezprocentow ej jest, aby plany i projekty meliopod tem osławionem „jarzmem" polskiem. Jest racyi sporządzało lub potwierdzało krajowa ńiuro
faktem niewątpliwym, że Polacy w tej dzielnicy melioracyjne, a prócz tego ma to biuro przez
we wszystkich sprawach tiajow ych mają głos swych nżynierów i dozorców także całą meliod e c y d u j ą c y . Jakież byłyby rezultaty tej racyę wykonywać, a więc także normować ceny
polityki, skoroby te decydujące sfery krajowe jednostkowe i asygnować kwoty poszczególne za
zechc ieły raz w całej pełni i z całą bezwzględno robociznę i potrzebne maleryały. Jeden więc i
ścią wyzyskać prawa w tym kraju, jakich się ten sam organ projektuje, wykonuje, normuje
dobyli ?
wysokość kosztów i asygnuje. wszjstko na po
lach i ni. koszt właściciela obszaru, który uie
ma przy tem żadnej lngerenoyi nawet tej, czy i
jakiej melioracyi wymagają jego grunta, czy ta
inęlieracya została odpowiednio zaprojektowaną
i dobrze wykonaną i czy me kosztowała ona
Sejm nr posiedzeniu zeszlorocznem powz;ął niestosunkowo za wiele 1
następującą uchwałę: „Sejm w zy^a rząd, ażeby
Natomiast nikt n:e daje temu właścicielowi
w myśl kilkakrotnych rezolucyj sejmowych i me- ż a d n e j g w a r a n c y i , że melioracya zo
moryału wydziału krajowego z dnia 4 lutego stanie praw:dłowo przeprowadzoną i będzm do
1904 poparł akcyę melioracyjną w kraju a brze funkeyonowała. Przeciwnie, jeżeli pokaże się
zwłaszcza drenowanie i osuszanie gruntów przez jakiś błąd w wykonaniu, znajdą się jakieś uster
udzielenie pożyczek bezprocentowych ze skerbu ki, to wszelkie tego rodzaju poprawki i roboty
państwa pod gwarancyą funduszu krajqwego.“
uzupełniające, które niekiedy powodują wysokie
Tej uchwale stało się zadość i rząd zgo koszta, musi on znowu własnym kosztem prze
dził się na zapłacenie annuitetów od 5 milionów prowadzić.
koron przez lat 25 z tem, że kraj weźmie odpo
Większa własność wprost więc nie mogła
wiedzialność za zwrot pożyć zek, z tego funduszu by k orzystać z tego r,“zprccenlowogo kredytn, a
udzielonych, które winny być w 10 latach w ró
ltóż wjzyskać mogłaby g0 drobna własność?
wnych ratach zwrócone. Cała pożyczka 5-milio- OU l zdaje s ę, że jeszcze w mniejszej mierze. W
nowa musi być w 10 latach wyczerpaną, tj. Galicy 1 nie do szło jeszcze odczucie potrzeby me
rocznie może byc najwyżej 500.000 k. pożyi zek lioracyi u włościan tak daleko, bv gromadnie
udzielonych, ale leż, o ile do tej kwoty pożyczki mieli się od tazu udawać po ten kredyt, zawią
nie będą rozdzielone, reszta do 500.000 k. nie zując spóiki drenarskie. Najlepszym tego dowo
wyczerpana nie może być na następne lata dem jest faKt, że mimo tak szczodrej subwencyi
przenoszoną.
kraju i r-ząda (o .le wiadomo, to przez szereg
Ceiem uregulowania sposobu udzielania tych lat udzielał kraj spółkom drenarskim i l 3 część
pożyczek wypracował rząd wraz z wydziałem kosztów całej melioracyi, a rząd także'/, jaLo sub
kraj. ustawę, która ma na obecnej sesyi sejmu weneyę) —pomimo tego zdołano w całej' Galicyi o
przyjść pod obrady.
obszaize przeszło 78 tysięcy kwadratowych kilo
Otoż ustawa ta, oraz pismo wydziału kra metrów nakłonić włościan do zawiązania zalejowego z dnia 27 stycznia 1905 wystosowane do iwie kilku - 3 czy 4 — spółek drenarskich!
ministerstwa rolnictwa zawierają szereg warun Jeżeli więc włościanie za opłatą ze swej strony
ków, pod którymi mogą być te bezprocentowe jedycie 'j, kosztów całej melioracyi nie chcieli
pożyczki melioracyjne udzielane; pomiędzy tymi swoich gruntów drenować, to o ileż mniej można
warunkami zaś znajduje się kilka tak uciążl’- się tego spodziewać, aby to chcieli uczynić, po
wych i tak mało określonych, że wskutek tego krywając c a ł e koszta i do tego narażając się
owe ewentualne a pożądane korzyści z tego na utratę całorocznych plonow ? Wydział krajo
kredytu melioracyjnego mogą się stać niemal wy wprawdzie zaręcza, że przy drenówan.u tyl
ko 10 procent plonów zniszczeje. Aie ta kalkulailuzorycznemi.
cya me wytrzymuje krytyki, gdvż przy drenowa
Główne waruuki są następuiące :

Bezprocentowy
kredyt melioracyjny.

hrabiego Slassingka, siedzącego na coachu księ
cia. Stassingk pospiesznie się jej ukłonił, a ona
skinęła mu zaledwie głową: cała jej radość z
zobaczenia jego znikła.
Liczba powozów rosła z każdą minutą i
trudno już im bvło wymijać się. Lecz wreszcie
lasek oię skińczył i otworzył się widok aa rozległ«ł łąkę i leżące przy niej trybuny i stajnie.
Był to jeden z ostatnich dni wyścigowych
tego roku. Piękna pogoda jesienna zwabiła na
turf tłumy ludzi; trybuny były już prawie zapeł
nione a po placu przed trybunami i po placu
siodłania mrov ,li się sportsmeni, bucŁmekrzy,
oficerowie, aktorki, bankierzy, dyplomaci, złota
nr. lodzież i trochę osób z arystokracyi.
i i .n da Caza wynajmywrł dla s.ebie stale
l lżę. On sam rzadko się w niej pokazywał, mu
siał się bowiem kręcić po stajniach, przy wadze,
po placu do siodłania, aby jeszcze w ostatniej
chwili mógł dawać dyspozycye lub umawiać, się
z berrenreiterami.
Marya da Caza zawsze zabierała gości do
swojej loży; tej jesieni prawie wyłącznie Selbottenów i Lindsteaiów i zawsze pozostawało je
szcze jedno miejsce wolne dla jakiegoś pana.
Rotmistrz Hendrich i porucznik Remer pozosta
wali zwykle na dole, na placu przed trybunami.
Podzielali oni z panem da Caza zaanie, że na

wyścigach panie stoją na drugim piani?. Hrabia
Selbotten z czasów, gdy utrzymywał własną staj
nię wyścigową, miał aa turfie tylu przyjaciół i
znajomych, że i on mało w loży się pokazywał
i tylko się zjawiał, gdy bieg miał się rozpocząć,
z loży bowiem dokładnie było można śledzić
przebieg wyścigu.
Trzy panie zajęły miejsca w loży, za niemi
radca Lindstedt i Piotr Stóckl. dla którego cały
ruch na turfie był nówośe.ą: z ciekawością też
rozglądał się oczami artysty na wszystkie strony.
Mała hrabina żartowała i śmiała się przez cały
czas, pokazując Maryi da Cazą cego luL owego
z obecnych- Pani da Caza odpowiadała tylko
skinieniem głowy. Zajęta była tylko jedną myślą,
gdzie jest Stassingk. Widziała księcia i księżnę
Ortenburg, ale jego obok nich nie było. Wypa
trywała na wszystkie strony, nigdzie eo jednak
dojrzeć nie mogła.
Mała frauina me zauważyła roztargnienia
Maryi da Caza i paplała nieustannie
— Pupałrz, Maryol Co za włosy ma ta
wysoka dama z para°olką koronkową ! Czerwo
ne ! Goś podobnego jeszcze nie widziałam.
Radca nachyl i się ao p a ń :
— Takie włosy są teraz w modzie.
Maia hranina nie zrozumiałą go, aż Marya
da Caza krótko jej wytłumaczyła:

niu o )- metrowych edsrępach sączków zmszc«onoby 1 0 -tą część plonów, gdyby ood rowek oraz
ziem;ę z rowku. wydobyłą tylko 1 metę szeroko
ści zabrano, pouieważ jednak najmni“j 2 netry
na ten cel przyjąć wypada, zatem zniszczy się
pręez to tujiamęj 2 0 procent pionów A ile się
^ ł.iu. ^
iu , aic
iu o . wjęcęj lat
będzie potrzeba dla uświadomienia wtóśi>iau v:
Galicyi dc tego stopnia, iŻDy zrozumieli potrzebę
drenowania swoich gruntów. Tymczasem atoli
kredjt ten jest tytko ną 10 lat przeznaczonym i
rocznie musi być 500.000 k. wj czerpanych, nie
użyta bo wiem reszia tej kwuty dla kraju przeoadc.
. . . . . .
Dalej nasuwa, się pytanie, czy krajot.e biu
ro melioracyjne jest w stanie wspumńiaayui
wszystkim pracom podołać ? "Wydział krajowy w
swem piśmie z dnia 27 stycznik 1905, wysi„sowanetr do ministerstwa rolnictwa, podaje że za
kwotę 500.000 kor. zmebonue się rocznic okoio
5 o(i) morgów. Należy do tego acdao bodaj dru
gi raz tyle melióracyj w majątkach,, których
właściciele uie potrzebują lub nie mogą korzysiać u tego Dezprocentowego kredytji, a więc wy
padnie, że krajowe tiuro melioracyjne ma rocznie
zro liorować około 10.000 morgów
Jeżeli doda
my do tych t. zw. prywatnych tuelloracyj melioracye t. zw. publiczne (jak regulacye rzen itd.)
i jeżeli się zważy, że do wykonania melioracyi
na owych 1 0 .0 0 0 morgów trzeba także zrobić
zdjęcia pól i sporządzić plany i projekty, me
mo<.nd uważać ;a bezpodstawną ctaw y, że tej
pracy krajowe biuro melioracyjne nie podało, li
cząc się n a» et z faktem, że to biuro będz e kosz
em kilkudziesięciu tysięcy k. rocznie pow iększonc.
Wyuział kraj i hce bo wiem na ten cel powięk
szyć krajowe biuro melioracyjne kosztem 67.160
kor. rocznie czyli ogółem w okresie lÓ-letnim
kosztem 671 600 k. — naturalnie da ciężar
funduszu krajuwegu.
Jak z wyżej podanego sz regu naszych uwag w yuka, jest bardzo wątpliwą rzeczą, czy
cały ów 5-mu.onowy kredyt zostanie w Kraju
wyczerpanym; przypuszczał raczej należy, że tyl
ko p*.wna i ro mała częśe jego spotizebowaną
zestanie. A załam na u k niepewne cele ma się
obciążać finanse krajowe znaczną stosunkowo
kwotą 67.160 k rocznie ? I cóż osiągnie za tę
hwo<.ę krajowe b;uro melioracyjne ? Oto 25 do
zorców i 8 :inżynierów. Pominąwszy io., że 25
iłozo-*ź w ;est suuaoweogk ja. ^aatc d a zmeliorowa
ni i 5.000 morgów, roocue. to przedewszystkicm
skąd weźmie wj dział kraj. od razu 8 rowych
praktycznych \ inżynierów melioracyjnych ? Czy
jest tylu praktyczr.e doświadczor*oL inżynierów
melioracyjnych w Galicyi, gforzyby nfdgTi każdej
ch wili do kraj owego biura melióracyj nego wstą
pić. Nie; więc C&dngażśąje sif inżynierów, którzy
m o/ą być zresztą doskonałymi technikami, jed
nakże o drenowa* "u mają nnjwyiej teoretyczne
tylko pojęcie i którzy na roLotaoh sobie powie
rzonych dopiero uczyo się będą melioracyi rol
nych, a więc nu koszt kraju dającego na ten cel
67.160 k. rocznie i na koszt dobroci wykonania
melioracyi, s więu na koszt meliorujących swoje
grunta, co przy zamierzonetn projektowania i
wykonaniu melioracyi oraz ustalaniu kosztów i
wypłacaniu tychże przez jeden i teu sam orgar
może się stać tem mebczpieczniejszem. A nadto co
zrobi wydział kraj. z tym całym personalem
po u p s wie owych 10 lat t
Nij wydaje nam s>ę to zmonopolizowanie
całe, akcyi melioracyjnej w jednein krajowem
biurze za stosowne oraz pomocne szybkiemu roz
szerzaniu się tej tak bardzo uaszetau rolniczemu
krajowi potrzebnej melioracyi. Może właściwszą
rzeczą byłoby celem propagowania tej akcyi po
woływać do życia w różnych miejscowościach
Galtóyi nowe j rzuds-ębiorstwa przeprowadzające
melioiacye rolne i wspierając je, agitować za
rozszerzaniem się melióracyj rolnych; kraj. zaś
biuru melioracyjnemu przyznać jedynie prawo
kontrolowania i k^llaudowania tych robót, które
wymagają rządowego lub publcznego kredytu.
Kończąc te ' pobieżne uwagi, które w arty
kule dziennikarskim zdołały się pomieścić, kurkluzyę taką wyciągamy : Z powodu, ż“ aa pod
stawie dotychczasowych doświadczeń me możnt:
się spodziewać, aby włośt iańskic. społk> drenar
— Farbo w ant.
Hrabina Selbotten poczęła « ę w ia ć tak
głośno, że pani Lindstedt zażenowana cofana a<f
w głąb loży
Tymczasem trybuny zapełniły się zupełnie a
z placu do siodłania, z przed totalizatora, z restauracy: napłvnął cały tłum na plac przed try
bunami. Rozmowy cichły, uwaga wszystkich
zwracała się na zielony tor, na którym pojawiło
się już kilka koni, niusących na grzbiecie fili
granowych dżokejow.
Radca wyjaśniał mai arzowi, że najpierw
odbędzie się galop próDny, potem pójdą konie
do startu, skąd dopiero nastąpi wyścig.
r
Marya da i iza przeglądała z hrabiną Se„botun program biegów, leez ciągle rzucała spoj
rzenia na pubhpzQość, ozy wfaód mej nie do
strzeże Stassiogkł.
Numera koni, które miały bieg&t w wy
ścigu pierwszym, były już dawno wystawione na
słupie; był między mmi takie jeden koń pańa
da Caza.
— Kolory pair idą w tym biegu." czarna
kurtka, czarna czapka — mówił Lindstedt, wska
zując na feasztana, który właśnie w próbnym g a 
lopie prred trybuną sędziów pretbiegał.
Marya da Caza zrobiła minę zdziwioną:
— Tak?

o le jn e r '* jcdncsŁpwitór v wi."r*s droonym drukiem
łub jegć miejfcśi 90 hvl KodeMbene i viersz lab
jege mń^ot 8* hal CMtewy ymuliM noaol a
wiere- bib j # mi ~ . 1 kor P r y w a t n e korce-

(OWU n o i , 6 L4- od wyr-m
ja "8 'hi, na .
8 . w V kO
10 bal.
(Niunera
kosćtują po 0 ot.)

akia wyczerpały tóoeny znaczniejsza część bezprocentowego kredytu 500.000 k. corocznie na
mehoracye przez lal 10 mającego się przeznaczyć
bez prawa przenoszenia na lata dalsze niezużytycb nadwyżek, a tem samem znaczna część tego
bezpruccutowego kredytu byłaby dla kraju co,rtvsn e przepadią, należy zmieuić warunki ogra
niczające uzyskanie kredytu melioracyjnego przez
vdększą własność a przedewszystkiem dokładnie
okreźbć te pkołicznoścr, przy istnieniu 1 tórych
wolnoby było Każdemu właścicielowi g.untów ko
rzystać z 4 wego bezprocentowego kredytu.

Cenzura w Królestwie.
WanuFftwa 11 paźdZtermiuL
Prezes petersburskiej komisyi dla reformy
ustaw prasowych p. Kubeko pi^ejrza.wszy dostar
czone mu prcez po^kich redaktorów dowody
cenzury w Królestwie, me mógł się wstrzymać
od uwagi :
— Krąsi ie£ nado, kał russko)nu, za wat izw bktj kcąmLt t cenzury. (Rumienić się trzeba
jako Rósyaninow i za warszawski komitet cenzury.)
Manipifiacya codzienna z cenzurą jest n a 
stępująca : Tekst przeznaczony do druku, złożony
przez zecerów, odmja się za pomocą ręcznej ma
szyny na osounych arkuszach, z nagłówkiem gaze.VU. od której pochodzi i posyła się w dwóch
OSłl tkaęi jdp.komuetu na ul. Miodowej, gdzie
cenzcrow-ie mają swe godziny urzędowe lub też
posyła się da
getee c e rjo r mieszka. Chłop ec lub
Veclakcyi czeka Po godzinie, cza
sem dłużej, I nz di oddaje tekst z cenzurą, to
znaczy, że na tychże aikuizacb enzor czerwo
nym atrameutam naznaczył, przekreślił lub po
prawił to, cc uznał za niebezpieczne. Jedna od
bitka wraca do redakcyi i dc zecerni, gdzie trzeba
inkryminowane ustępy, zwroty, wyrazy lub w
danym razie całe artykuły, usunąć ze szpalt i do
piero teraz, py dokonaniu tej puryfikacyi tensi
jako bldhonadiożnyj może i»ć pod pracę i zostać
rozesłany rremuneraterom. Druga odbi'ka dla
kontroli pozostaje w komitecie. Obie odbitki pov unv byc zachowane najmniej przez rok, aby
a dauym razie służyć mogły jaku dokument. Adnojacce cenzora dokonywują się uaturalnie po
rosyjuku. czynow ca bowiem nawet w zetknięciu
się z drukiem polskim nie może się plamić tym
językiem i powinien zawsze zachować sw ój”cha
rakter Rosyanioa
Otóż redaktorowie nasi, będący reprezen•an'ami jprasv przed komisyą. powieźli ze sobą
całe zwinę z przySładanir. cc ^enzira siięste i co
uważa ga niebezpieczne dla istniejącego porządku
rzeczy Komisyi tem łaf.w:ej było się zoryentowaó, ponieważ cenzuralne notatki czynione są,
według przepisu, czerwonym atramentem na dru
kowanym tekście 1 jego marginesach, a każdy
arkusz cenzurowany nosi podpis cenzora, który
go czytał i kwal.dkował 3 rzepis, aDy cenzurę
zachować przj najmniej przez rok, jako dokument
urzędowy, stał się w tym wypadku nader przy
datnym.
Dowiedziano się też rzeczy nadzwyczajnych.
Kilka przykładów. W yrazy: g r o s z , lub nie
mą sprytu
t r z y g r o s z e — poprawiano
na : „pół kopiejki", albo: nie ma sprytu za „pół
torej kopiejki" — bo g r o s z, jako moneta, przyponrnająca samodz:elm śc mone'arną w Król.
Polskiem, jest niecenzuralnym. Albo- P o w s t an i e instytucyi tej zawdzigeza społeczeństwo
— zamieniono na: „Utworzenie się" tej instytueyi — ponieważ w yraz: p o w s t a n i e na
prowadza na myśli zdrożne i rewolucyjne. Albo
cenzor (prawdopodobnie pijany) pisze na margi
nesie bez ceremonii. „Nie panimaju ni...* (tu
następuje narodowy wyraz, którego powtórzyć
nie podobna) — i, ponieważ nie poniał, więc
wykreślił cały artykuł.
To kilka kwiatków z całego kwietnika, z
olhrzymięgo ogrodu tych cenzuralnych skanda
lów, w których bezgraniczna głupota miesza się
z bezczelnośc.ą czynownika, wiedzącego, że po
rządek administracyjny, jeśli nie prawo, zawsze
stanie po jego stronie, że więc msże robić co
mu się podoba — Nie dziw zatem, że taki
człowiek, jak p. Kobeko poczuł rumieniec wstydu
za cenzurę warszawską.
A p. Emmauskij jej bronił. Nowosti peters
burskie powtarzają mowę jego w całości. Jest
— Z pewnością. Oto właśnie zwraca się do
startu.
— Ab, prawda — odpowieuziała pani da
Caza z roztargnieniem, gdyż w tej chwili spo
strzegła Siassingka W szóstej lub siódmej loży
na prawo siał za krzesłem jakiejś damy i z oży
wieniem rozmawiał.
Marya da Caza nie odwrocua oczu oa nie
go, ale nie adato się jej dostrzedz twarzy tej
z którą rozmaw fał. W tej cnwil: wszedł do łozy
da Ca^ów sekretarz bzwedzkiego poselstwa, pan
Nyuenstróm, s wąsamł. obwisłem! jeszcze bardziej
jak zawsze. Uśmiechał się upraejmio, witając pa
nie. Pytał o wrażenia z baiu, lecz w tej chwili
głos dzwonka, zwiastującego rozpoczęcie wyścigu,
zamkaął mu usta.
Rozmowy, śmiechy, szepty, w jsdnej chwili
Ustały. Zapadła cisza, którą tylko wówczas pe
wien pómruk przerywał, gdy zmienia! się porzą
dek biegnących koni, gdy jeden się wysuwał a
inny odpadał. Bieg był krotki, konie zbliżały się
szj bko do mety i napięcie ogólnej ciekawości
rosłe Tylko Mgryą da Caza nie troszczyła się
zupek le o wyścig,
wiasnie spostrzegła, że
Stóssingk stoi za krzesłem fasiężńićzk' Loweniffiftfd.
(C. d. n )
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dość długa, wystarczy zresztą streścić ją w ogól
nym zarysie.
Cenzura jest konieczną w Polsce — mnie
m ał p. Emmauskij — bo chytrość Polaków pi
szących doszła do tego stopnia, ze ukrytej myśli
domyślać się dopiero należy. Żaden sąd tych
zgubnych myśli me dostrzeże, ani prawnie umo
tywować nie zdoła. Tylko wprawny cenzor, zna
jący podstępny duch peltkawo śum aiista i pita tiela, wyczuć ten sens ukryty potrafi i skreśli
ustępy oraz słowa niebezpieczne. A więc —
konkluzya — w Polsce przedewszystkiem cenzurę
dla dobra państwa utrzymać należy ttd
Jednakże mowa p. Emmausldego nie zdo
łała przekonać kom isji; przeciwuie, tak treścią,
jak przez widoczną niechęć i nienawiść dla P o
laków, z niej bijącą, uczyniła wrażenie nader
ujemne i jak już wiecie z telegramów,' komisya
zadecydowała, że wszystkie przepisy, ustanowio
ne przez tę komisyę dla prasy rosyjskiej, mają
być rozciągnięte i na prasę w innych językach.
Dla bliższego wyjaśnienia tej uchwały należy do
dać, że powzięte przez tę komisyę przepisy dla
prasy rosyjskiej dą następujące:
cenzura prewencyjna znosi się dla wszelkich
druków;
znosi się artykuł 140 ustawy, który po
zwalał ministrom usuwać z pod dyskusyi te lub
inne kwestye i wogóle
znosi się zasada interwencji administra
cyjnej do dyskusyj publicystycznych;
ustanawia się cenzurę dozorującą nad prasą
i książkami; jeśli odpowiedni urzędnik zauważy
w druku coś przeciwnego prawu, Spisuje proto
kół i oddaje sprawę do sądu;
odpowiedzialność sądowa ma być jedyną
formą odpowiedzialności za przestępstwa pra
sowe.
To wszystko zastosowane być ma i do
prasy polskiej. Potrzeba się jednak jeszcze oba
wiać, znając tradycyjnego ducha ustępstw poło
wicznych w urzędowym świecie rosyjskim, czy
to rozszerzenie wolności prasy naszej nie zosta
nie zaopatrzone jakiemś zastrzeżeniem, jakiemś
prawem dodatkowem, ubocznym paragrafem,
który w skutkach swych mógłby dla prasy stać
się niebezpieczniejszym, aniżeli cenzura uprzed
nia, ponosząca już przez swój charakter prewencyjności pewnego rodzaju odpowiedzialność.
Michał.

Korespondencye.
P a ry ż 9 października.
(Osobliwsze targowisko. — Paryasi seeny. — Świa
tła 1 cienie. — Królewne, gwiazdy i szary tłum. —
0 ohlebie i o wodzie. — Mars i Melpomena. — Jak
bywało dawniej. — Jeńoy aktorami.
Sztnka i rze
czywistość).
Paryżowi nie zbywa nigdy na osobliwo
ściach. 'Wystarczy np. udać się tymi dniami na
Faubourg Saint-Martiu, a ujrzymy ua chodnikach
1 w kawiarniach tłumy ludzi, z powierzchowno
ści odróżniających się od ogółu: wszyscy męż
czyźni, młodzi czy starzy, bez zarostu; pod szyją
fantastyczne krawaty, stroje w oczy wpadające;
kobiety wyszminkowane, brwi i wargi zabar
wione. Nie trudno się domyśleć, że to świat tea
tralny.
Miejsce wspomniane jest niejako .targow i
cą* aktorów, śpiewaków itp. Rozpoczyna się se
zon teatralny, przeto ci ludzie starają się o enga
gement.
Ten tłum szary, gwarliwy, wesoły — to
paryasi sceny. Przedsiębiorcy teatralni w stolicy
i na prowincyi dawno już zapewnili sobie występy .gwiazd*. Teraz rozchodzi się tylko o uzupełnienie braków, o przedstawicieli ról drugoi trzeciorzędnych, o ludzi „do wszystkiego".
„Artysta", którego się zamawia na Faubourg
St. Martin, może dziś śpiewać, jutro grać w far
sie, komedyi, & nawet małe role w poważnym
dramacie.
Stroje pary asów sceny, aczkolwiek ekscen
tryczne, są na ogół schludne i czyste, a przede
wszystkiem modne. Aktor francuski dba w pierw
szym rzędzie o przyzwoitą powierzchowność. Ale
co się dzieje .za kulisami" ich życia prywatnego,
dom ow ego! Nędza, wstrząsająca nędza jest nie
odłączną towarzyszką ich doli, osobliwie na schył
ku sezonu i w czasie wakacyj. Tę nędzę atoli
umieją szeregowcy sceniczni z niemałym talentem
osłaniać i ukraszać. Każdy „artysta* jest prze
dewszystkiem dumnym ze swego zawodu, czy
tam „powołania" i ta duma (czynnik bądź co
bądź dodatni) ułatwia mn sztukę grania komedyi
życia dostatniego.
We Francyi żyje około 30.000 nąjrozmaitszego rodzaju aktorów, śpiewaków itp. Publiczność,
która słono opłaca wstęp do aal koncertowych,
teatrów, teatrzyków i cyrków, nie ma pojęcia o
tern, jak nierównomiernie dochód z przedstawień
bywa rozdzielanym. Czyta się często ze zdumie
niem o olbrzymich gażach „królówu i „gwiazd“
scenicznych. Oto np. obaj Coquelin’owie mają po
kilkaset tysięcy rocznego dochodu. Sara Bernhardt ma za każdy wieczór w Renaissanoe-ThóAtre 1500 fr., czyli przeszło 170.000 fr. na rok;
jej podróże artystyczne nie są tu brane w rachu
bę. Madame Rśjane otrzymuje za każdy występ
800 fr. Nie zgorszą mają się śpiewacy i śpiewa
czki. Jan Reszke pobiera miesięcznie 10.000 fr.,
jego brat Edward 9.000 fr., Lasall* 8000 itd
Ogromne sumy zalicząją sobie też kierownicy te
atrów. Cóż więc pozostaje dla reszty personalu?
Tyle zaledwie, że ludzie ci w dobrych czasach
jako tako mogą wegetować.
Najlepiej stosunkowo mąją się śpiewacy
operowi. Gdy nie puszczają się na gry hazardo
we lub nie chorują, mogą prowadzić życie bar
dzo wygodne i kupować majątki. W e Francyi
nawet śpiewak operowy prowincyonalny zarabia
100 0 -7 0 0 0 fr. miesięcznie, tenor operetkowy
1000 —4000 fr. Aktorzy dramatyczni — to in
fanterya teatralna. Nie mówiąc o wybrańcach
i ulubieńcach, przeciętny, utalentowany aktor na
prowincyi pobiera 800— 1000 fr. miesięcznej
gaży. Podobnie jest i w Paryżu.
Znacznie gorzej mają się aktorzy drugorzę
dni; ich pensya miesięczna wynosi około 200 fr.
i niżej. Pensya ta nie jest stałą, a po wtóre
znaczne samy pochłania garderoba. Najcięższem
stosunkowo jest położenie „artystów" i śpiewa
ków w tzw. „cafć-concerts". „Gwiazdy" ogólnie
znane zarabiają miesięcznie po 1500—2000 fr.;
inni otrzymują po 150 do 200 f.
Pobory są nieregularne, sporo pieniędzy
trzeba wydać na garderobę i podróże, mimo, iż
przedsiębiorcy dają na nie fundusze. W lecie
teatry i inne miejsca rozrywek stoją pustkami.
Wówczas położenie proletaryatu teatralnego jest
wprost rozpaczliwe. Najlepszych angażują w uzdrowiskach, lecz tam muszą się zadowalniać

połową gaży. Dla innego dobrze, jeśli otrzyma
5 fr. za występ, a występy te nie są codzienne.
Ten i ów z „artystów" musi tygodniami żyć o
chlebie i wodzie i noce letnie spędzać pod gołem niebem. Dobrze jeszcze, gdy pogoda dopi
suje. Dochody, o których wyżej była mowa,
przedstawią się jeszcze skromniej, gdy uwzglę
dnimy, że ludzie ci muszą niemały haracz pła
cić impresaryom i agenturom. Wobec nędzy, ja 
ka panpje wśród szerokich mas aktorów i śpie
waków scenicznych powstał we Francyi zamiar
wydania ustawy, któraby polepszyła ich byt materyalny.
Skoro mowa o aktorach zawodowych, nie
od rzeczy będzie wspomnieć też i o miłośnikach
sceny. Nie o wszystkich wszakże, lecz tylko o
umundurowanych. Wśród armii francuskiej ama
torska gra sceniczna jest bardzo rozpowszechnio
na. Nietylko inteligencya, oficerowie chętnie wy
stępują przed kinkietami. Można powiedzieć, że
każdy szeregowiec francuski zachowuje się na
scenie, jak gdyby był stworzony na aktora. Nie
które pułki mają już pod tym względem usta
loną sławę. Są t o : 24,75 i 84 p p , 1 p. kirasyerów i 6 p. piechoty kolonialnej.
Rzecz jasna, że repertoar sztuk, grywanych
wewnątrz murów koszarowych musi być odpo
wiednio dobrany. W kasarniach grywane bywają
głównie utwory, mające pewien związek z ży
ciem wojskowem, przyczem na scenie uwydatnia
się szczególniej strona humorystyczna tego życia.
Najwdzięczniejszym tematem bywają epizody z
czasów wypraw wojennych, a więc z epoki na
poleońskiej, mniej z okresu wojny pruskiej. Na
tomiast wyprawa tonkińska dostarcza wiele po
nętnych tematów dla miłośników sceny.
Utalentowany pisarz, Louis Salonel, poświę
cił „teatrowi synów M arsa" bardzo interesujące
studya w ostatnim numerze Bevue hebdotnadaire.
Pisze on, że jeszcze za Ludwika XV. teatr w
świecie wojskowym wybitną odgrywał rolę. W owych czasach żołnierze nie występywali jeszcze
na scenie, ale wodzowie sprowadzali do obozów
trupy teatralne, które służyły ku „krotochwili"
wojowników.
Żołnierze-aktorzy pojawili się na scenie w
czasach późniejszych. Pierwszymi aktorami byli
żołnierze wzięci do niewoli Pierwszy taki teatr
urządzili jeńcy francuscy w Porchester, W sta
rym zamku urządzili oni zaimprowizowaną scenę
z parterem i eleganckiemi lożami. Teatr miał tak
wielkie powodzenie, że władze angielskie, ze
względu na konkurencyę, musiały zarządzić pewne
ograniczenia. Gdy to nie pomagało, Anglicy
zamknęli teatr jeńców francuskich. Publiczność
angielska nie miała dostępu do tych teatrów,
ale Francuzi dawali nadal przedstawienia dla
siebie, w zamkniętem kole. Grano na pokładach
okrętowych. Orkiestra składała się z jednego
fletu i skrzypiec. Oświetlano „widownię" tłu
szczem ze skromnych porcyj mięsa, jakie każdy
jeniec otrzymywał. Kostyumów dostarczały ele
ganckie damy z Portsmouth, Gosporl i Portsee.
Nie brakowało też teatru w obozie wojen
nym w czasie wojny krymskiej. Podczas przed
stawienia fars i wodewilów świstały kule nad
widownią i sceną. Aktorami byli żuawi. Czasami
musiano przerywać widowisko, mianowicie wtedy,
gdy trąbka wojenna powoływała „aktorów" na
pole walki.
W czasie wojny pruskiej był urządzony
teatr żuawów francuskich w Ingolstadt. Naj
lepsze sfery wypełniały wtedy widownię. Pewne
go dnia odwołano przedstawienie, poulewaź aKtorów-jeńeów, którzy mieli grać główne role, prze
niesiono do kazamat innej twierdzy niemieckiej.
W. KoryałowicM.

JCronika.
Lioóio, dnia 13 paidtiem ika 1905
■alenaanrk.
W sobotę 14 p aździernika K aliksta Pap. — d r.
kat. Pokr. P. B. — Kai. slow . D&icurżyuiira.
W schód słoń ca 6 2 8 , zachód 5 06
W n ied zielę 15 października J a d w ig i i Tera sy
— Gr. kat K ypryana M. — Kai. słow . D łu gosław y.
W schód sło ń ca 6 25, zachód 504.
W poniedziałek 16 października G aw ła A p. —
Gr. kat. D yonysia. — Kai. słow . R a d zisła w a .

Wschód słońca 6 27, zachód 5•02 .

— Siau zdrowia W yspiańskiego, jak dono
szą z Krakowa, znacznie się poprawił i lekarze ro
kują dobre nadzieje.
— Odznaczenie. Cesarz nadał profesorowi uni
wersytetu lwowskiego, dr. Tadeuszowi Wojciechow
skiemu odznakę honorową dla sztuki i nmiejętności.
— Mianowania. Kierownik ministerstwa spra
wiedliwości zamianował adjankta sądowego, Józefa
Dworzaka w Skolem, zastępcą prokuratora w Zło
czowie.
— Rada szkolna krajowa zamianowała za
stępcami nauczycieli w szkołach średnich: Fr.
Oziębłego w gim. VII we Lw owie; A. Pisza i J.
Cieża, w gimn. Fr. Józefa we Lwowie; A. Wy
kę, E. Borkowskiego i Lud. Bieńkowskiego w
gimn. I w Tarnopolu; H. Bosego w gimn. I w
Przemyślu ; M. Kowala w szkole realaej w Żyw
cu ; Karolinę Opolską, zastępczynią nauczycielki
w żeńskiem sem. naucz, we Lwowie.

— Ziarnko reformy w administracji skar
bowej. Ministerstwo skarbu wydało rozporządzenie
w sprawie zmodernizowania postępowania admini
stracyjnego w ramach obecnych uchwał. Przede
wszystkiem uwzględniono oddawna podnoszone życze
nie co do wglądania stron do aktów i doręczania
decyzyj do rąk zastępcy prawnego, który interwe
niował imieniem strony. Dyrekoyom skarbowym po
lecono, aby wobec każdego życzenia, które nie jest
sprzeczne z przepisami, postępowały życzliwie. Decyiye, wydawane stronom, mają być jasno i krótko
uzasadnione. Władze niższe wezwano, aby do końca
1906 przedłożyły sprawozdanie, jak to nowe rozpo
rządzenie zostało przyjęte i jakie dało skntki, oraz
przedstawiły, jakie ewentualnie zmiany są po
trzebne.
— W sprawie ubezpieczenia robotników
stała komisya przybocznej rady Drący w Wiedniu
uobwaliła zwołać ankietę ze współudziałem lekarzy.
— Seeesyę z klubu ruskiego pp. Barwińskiego i Gładyszowskiego wywołała, jak wiadomo anar
chia panująca w tym klubie. Dopiero dziś zajął się
tą sprawą ofloyalny organ ukraiński Diło, które pi
sze, ie wymienieni posłowie wystąpili z klubu nie z
powoda anarchii, jaka nim owładała, ale ze względu
na przyszłe wybory do parlamentu. Atoli mimo tego
fałszu organ klubu poddaje surowej krytyce jego
„działalność" w parlamencie. Pisze, że tylko Ro
mańczuk i „zesłaniec" Bazio Jaworskij spełniali jako
tako swe zadanie, a inni „niczoho ne robyły" trakto

Adolf Silberstein

wali swe mandaty „humorystycznie" i nie spełnili
oni nawet „najprymitywniejszych obowiązków" po
selskich, absentując się stale. Jakże śmiesznie przed
stawia się ząjadła ruska „borba" o mandaty przy
wyborach do ciał prawodawczych.

K r o n ik a lw ow ska.
W gm ach a sejm ow ym dziś idyliczna ci
sza. Nie odbywa posiedzenia żaden klub, nie obra
duje żadna komisya. Na kuloarach zaledwie kilku
posłów, rozmawiających szeptem, jakgdyby się oba
wiali naruszyć panującą w gmachu eiszę. W czytelni
posłów nie więcej, zatopionych w milczeniu nad dzien
nikami. Bufet zamknięty.
-i- Jesień- Jakżeż posępne mamy obecnie dnie.
Zimne, deszczowe dnie. A dziś jnż najbardziej. Na
świecie tak mroczno, jak gdyby słońce się gdzieś
schowało; deszcz mży i monotonnie dźwięczy kro
plami po rynnach. Bruki pokryte lepkiem błotem,
tamującem szybkość przeohodzących. Każdy się zaś
spieszy, zziębnięty i przemoczony. Smutno tak, że
spleenu tnożua dostać. Nawet wróble, te zuchwałe i
zawsze wesołe krzykacze uliczne, pochowały się w
zułamkach gzymsów i siedzą z nastroszonemi pióra
mi Jedni tylko dorożkarze mieliby powód do rado
ści, bo kto może, posługnje się w taki czas ich we
hikułami ; niestety jednak taKich, którzy mogą na to
sobie pozwalać, nie zbyt wielu o nas.
A co za błoto 1 Zwłaszcza na ulicach dalszych.
Takie obfite, takie lepkie, takie rozlewne. Słota trwa
zaledwie dni kilka, a w ulicach niebrukowanych na
gromadziło się tego błota jnż tyle, iż wyglądają one
jak bagniska niezgłębione. Przejść przez nie niepo
dobna, jnż łatwiej możnaby przepłynąć, ale Lwów
nie mu ani gondol ani innych okrętów. 0 magistra
cie zejdź ze swego Olimpu!
-T- 11 ra d y m iejskiej. Pan prezydent Michal
ski znalazł sposób na interpelacye, wnioski nagłe i
inne tego rodzaju przeszkody, uniemożliwiające za
łatwienie porządku dziennego posiedzeń rady miej
skiej. Poprostu poprzednie posiedzenie tylko „odro
czył" a wczorajsze uznał za dalszy jego ciąg, dzięJri czemu odrazo przystąpiono do ważnej sprawy
kreowania IV i V kl. wydziałowej w szkole św.
Anny (ref. dyr. r. Próehnicki). Z pomiędzy widu
przemówień, w sprawie tej wygłoszonych, ezczególnie
było ważnem przemówienie dyr. Majerskiego, który
bardzo szeroko omówił stosunki, pannjące pod tym
względem we Lwowie. A stosunki to bezwątpienia
smutne. Z początkiem każdego roku szkolnego ty
siące ojców i matek błąka się od jednej szkoły do
drugiej, chcąc zapisać tam swe córki do klas wyż
szych a z powodu braku miejsca musi się spotkać
z odmową. Rodzice mają największy kłopot z dziew
czętami 13 i 14-letQiemi a potem z 16 i 17-letniemi, bo dla tych najtrudniej o miejsce w szkole,
względuie o zajęcie, któreby im ehleb zapewniło.
Z chwilą uchwalenia kreowania tych klas, Rada m.
powinna położyć na serce radzie szk. okr., aby w
tej szkole zaprowadzono i kładziono nacisk na roboty
praktyczne, które dziewczętom zapewnić mogą ntrzymanie: rysunki, stenografia, buchalterya, krawieuzyzua, gospodarstwo domowe, roboty maszynowe.
Szkoła bowiem powinna odpowiadać także potrze
bom ekonomicznym. Sprawę wyższego wykształcenia
kobiet należy podnieść w sejmie. Posłowie postarać
się o to powinai, aby wyższe szkoły wydziałowe
zrobić krajowemi, subweneyonowanemi przez gminę,
gdyż do Lwowa zjeżdżają na naukę dziewczęta z
całego kraju. Posłowie powinni także podnieść spra
wę w parlamencie z żądaniem, aby rząd zakładał
także państwowe wyższe zakłady żeńskie. Argumenty
dyr. Majerskiego oraz referenta i innych mówców
zwyciężyły i rada uchwaliła kreowanie obu klas.
Następną sprayą był wniosek komisyi aprowizacyjnej, domagający się kredytu 5000 kor. na po
życzkę dla przedsiębiorcy, choącego otworzyć jatki z
mięsem końskiem. Przeciwko udzieleniu pieniędzy
wystąpiło kilku radnych, choć w1 zasadzie oświad
czyli się za mięsem końskiem, zwłaszcza r. Blumenfeld, który sprawę tę uznał za pierwszorzędnej
wagi, ostatecznie jednak po wyjaśnieniach referenta
i prezydenta wniosek komisyi uchwalono.
Nakoniec dokonano wyboru do całego szeregu
komisyj, których liczba wynosi obecnie 45. Wybra
nych ma być jeszcze 21 kumiayj.
Pod koniec posiedzenia wyprawili na galeryi
małą awanturę stróże kamieniczni, domagając się
głośno załatwienia sprawy ich regulaminn.
- r W sprawie święcenia nledaiell odbyło
się wczoraj nadzwyczajne walne zgromadzenie stow.
kupców i młodzieży handlowej. Sprawę referował p .
Abrysowski i postawił następującą rezolucyę: „W
zasadzie zgadzamy się i dążymy do całodziennego
ustawowego odpoczynku niedzielnego, o co jnż nie
jednokrotnie drogą petyeyi do parlamentu i innych
władz staraliśmy się. Obecnie dozwolony czterogo
dzinny czas pracy w niedzielę, nważamy jako stan
przejściowy do całodziennego odpoczynku niedzielne
go. Życzeniem naszem jest, ażeby dozwolony czas
pracy w handlach wykonywany był nieprzerwanie w
godzinach porannych i kończył się najpóźniej o 10
przedpołudniem". Rezolucyę tę uchwalono jedno
głośnie.
Równocześnie obradowali nad tą sprawą kupcy
żydowscy. Występują oni przeciw spoczynkowi nie
dzielnemu i ostatecznie postanowili domagać się, aby
wolno było w niedziele trzymać sklepy otwarte od
8 do 12 w południe. Wysłali też do p. namiestni
ka deputacyę z takiem żądaniem, p. namiestnik je
dnak żądania tema słusznie odmówił.
-+ K ościół św. E lżbiety. Poświęcenie kamie
nia węgielnego wspaniałej świątyni, wznoszonej w
naszem mieście, projektowane jest na najbliższą nie
dzielę, względnie dopiero na następną. Niepewna po
goda, która ustalić się nie myśli, nie pozwala komi
tetowi budowy stanowczo oznaczyć daty uroczystości.
Żeby tedy uniknąć nieporozumień i nie zmuszać uczestników uroczystej chwili do bezcelowej wędrówki
na plac Solami, porozumiał się komitet budowy z
tow. strzeleckiem, które zgodziło się spełnić rolę
herolda. Skoro w niedzielę o 8 rano zabrzmią ze
Strzelnicy miejskiej trzy wystrzały moździerzowy
będzie to znakiem, że poświęcenie kamienia węgiel
nego odbędzię się tej niedzieli.
-S- Zaręczyny. Dr. Antoni Wereszczyński, koncepista wydziału kraj., zaręczył się z panną Janiną
Gryziecką, eórką prof. nniw. dr. Feliksa i Maryi z
Dąbczańskich Gryzieokich.
“7“ W ystaw a tk a c k a w Muzeum P rzem y ■ło
tr em. Protektorat nad tą wystawą przyjęli: p. uamiestnikowa Andrzejowa hr. Potocka i marszałek
Stanisław hr. Badeni. Otwarcie wystawy nastąpi w
środę, dnia 18 bm. o 11 przed połndniem.
-f- Na z g ro m a d ze n ia
„K oła a p te k a rz y
lw ow skich" wybrany został prezesem p. Sklepiński,
zastępcą prezesa p. Beiser, a sekretarzem dr. Piepes
Poratyński.
+ O bligacyam i „K rajow ego B anku g a li
cyjskiego" został bruk lwowski formalnie zasiany.
Bojko zawija w nie śliwki. Dorożkarz ociera niemi
zabłocone stopnie swego powozu. Nie jest to żaden
żart. Nie są to wprawdzie obligacye Banku krajo

wego dla Galicyi iii., rui : : ‘yą dr. Zgórskiego,
bardzo zresztą poszukiwał; j i-t. kapitalistów wię
kszych i mniejszych. Są to obligacye „Krajowego
Banku galicyjskiego", który w latach siedmdziesiątyeh z inioyatywy prywatnej się zawiązywał. W jaki
sposób obligacye jegu, zupełnie formalnie wygotowawane, z talonami, dostały się obecnie jako maku
latura między przekupniów lwowskich, nie wiadomo.
W każdym jednak razie było dużą nieostrożnością,
ze strony tego, który dotąd tę makulaturę miał w
przechowaniu, iż rzucił ją na brnk. Taka obligacya
jakkolwiek nie ma na niej podpisów, daje doskonałą
sposobność do oszustw i nadużyć, każdy bowiem
laik uwierzy jej pozurnej prawdziwej formie, a fir
ma „Krajowy Bank galicyjski" tak podobna do
firmy potężnej naszej instytueyi finansowej, wielu
złudzi.
Znalazł się już nawet dowcipniś, który kilka
takich obligaeyj powkładał w koperty, zaadresowane
do rozmaitych banków i podrzucił je na ulicach.
Jedną z nich znalazło czterech żydów. Była tam obligacya na 5000 zł. Weszlt zaraz do najbliższej
bramy i prowadzili długą, cichą konferencyę. Wrecie jeden z nich, nie wiadomo, najmądrzejszy, czy
najgłupszy, sprzedał swój „udział" w znalezionej
obligacji za 2 0 złru a trzej inni z zadowolonemi mi
nami poszli dalej.
~
W ydaw nictw o księgi adresow ej zwraca
się ponownie do mieszkańców Lwowa każdego Btanu
i zawodu, aby we własnym dobrze zrozumianym in-’
teresie zechcieli jak najrychlej podać ewentualne
zmiany adresu, celem zamieszczenia ich w roczniku
X. na rok 1906, gdyż tylko przy udziale całego ogółu „Księga adresowa" sprostać będzie mogła swe
mu zadaniu i stać się wyczerpującym i dokładuym
podręcznikiem. Adres: Redakcya Lwów, Grottgera 3.

K ro n ik a k rajow a.
Ś lab. W Zakopanem odbył się ślub hr. Jana
Szembeka, syna Zygmunta hr. Szembeka i Kle
mentyny z hr. Dzieduszyckich, z hr. Izabellą Skrzyń
ską, eórką śp. Adama hr. Skrzyńskiego i Oktawii z
hr. Tarnowskich.
Zam ek „korolew skij" w Haltozu ma być
wskrzeszony z ruin. Tego przynajmniej domaga się
rezolueya uchwalona ua wiecu „ukraińskim" w Bur
sztynie. Prócz zamku „korolewskoho" w Haliczu,
gdzie z funduszów krajowych będzie założone muze
um „ukraińskie", ma być w tej mieścinie wybudo
wana cerkiew w stylu w i z a n ty j s k i m, jako „re
kompensata za Wawel". Tego przynajmniej żąda
kandydat na posła, p. Okuniewski, a jego przyjaciele
ujęli to żądanie w formę rezolucyi.
W lec ru sk i w B u rs z ty n ie odbył się przed
kilku dniami w lokaln „Proświty*. Na tym wiecu
kandydat ruski na posła z okręgu stanisławowskiego,
p. Okaniewski z Horodenki, d ma gał się, a jego
zwolennicy zatwierdzili żądanie: ogólnego, tajnego
bezpośredniego głosowania, przunit-nienia ruia zamku
halickiego w muzeum „ukraińskie", założenia gimna
zjów ruskich w Brzeźanach, Stryju i Drohobyczu
(na razie tyle), zniesienia prawa patronatu, utworze
nia rnskiej rady szkolnej we Lwowie, zmiany ustawy
łowieckiej eto. etc.

wincjach pod panowaniem Pras, którzy majątki swe
sprzedają w ręce polskie. Pod tytułem „Nasi polscy
nauczyciele" pisze B eri. Tagebl.'. „Nasi dawni
uczniowie stali się dziś naszymi nauczycielami. Po
lacy nauczyli się od niemieckich rolniKów i prze
mysłowców, jak należy prowadzić rolnictwo i prze
mysł na wschodzie. Z dawnej osławionej polskiej
gospodarki „polnisehe Wirtsohaft* już u Polaków
na wschodzie nie zustało ani śladu. Gdzie zaś poja
wiają się stosunki, przypominające dawną „polską
gospodarkę", tam z reguły winni są temu Niemcy.
Nasi niemieccy chłopi powinni iść na naukę do Po
laków, jeżeli chcą się nauczyć, jak należy gospoda
rować ze świadomością celu i z pożytkiem. Jeszcze
bardziej zaś od Polaków mogą się uczyć, co znaczy
poczucie narodowe. I to było dawniej we właściwej
formie Polakowi obeem; dziś Polak jest przykładem
i wzorem dla całego świata w tern, jak należy na
rodowo czuć i działać, W miejsce dawnego mętne
go poczucia narodowego, zadowalającego się śpiewa
niem bezpłodnej pieśni „Jeszcze Polska nie zgiuęła"
i słomianymi wybuchami nieusprawiedliwionej wówczas
dumy narodowej, dziś we wszystkich warstwach pol
skości pod panowaniem pruskiem wre niestrudzona
codzienna praca d'a myśli narodowej. Natomiast
Niemcy na wschodzie przeszli przez odwrotny rozwój.
Ich poczucie narodowe stało się tembardziej roz
luźnione, im bardziej napiętem stawało się polskie
uczucie narodowe. Szczególniej odnosi się to do tych
sfer, które się uważały za jądro niemczyzny — do
niemieckiej szlachty i niemieckiej wielkiej włas
ności".
Beri. Tagebl. przytacza następnie fakt bez
karnej sprzedaży majątków przez Niemców Plehn,
Buddenbrock i Kospoth i przeciwstawia temu ener
giczny protest rodziny Grabskich przeciw sprzedaży
dóbr Wróble przez Polaków w ręce komisyi kolonizacyjnej, pomimo, że sprzedający je natychmiast wy
kupił dobra Bielsk z rąk niemieckich.
Ta pochwała polakożerczego berlińskiego dzien
nika jest znaczącem świadectwem wzrostu i krzepie
nia się polskości.
§ L ic y ta c ja spuścizny po Milanie i Aleksan
drze Obrenowiczach, prowadzona w wiedeńskiem Dorotheum, przyniosła w drugim dniu 22.000 kor.
§ O bsunięcie się góry w Kfjowie. Przed
kilku dniami zauważono w Kijowie obsuwanie się
części góry Włodzimierza, spowodowane trwają
cymi od dni kilku deszczami. Jednego dnia wieczo
rem na ulicy Aleksandryjskiej, położonej poniżej
góry, na dwie 3-piętrowe kamienice zwaliły się 0gromne bryły ziemi i kamieni i zniszczyły je do
szczętnie. Rumowisko zasypało na znacznej prze
strzeni linię tramwajową. Z powodu wstrząśnienia
zarysowały się wszystkie okoliczne kamienice. Ofiar
w ludziach nie było, zauważono zawczasu kierunek
obsnwania się ziemi i opróżniono zabudowania. Oba
wiają się dalszego usuwania się góry.
f P. Demenkowa i gen. Trepów. Pani Demenkowa miała w Moskwie biuro stręczenia posad.
Po pewnym czasie policja moskiewska zobowiązała
właścieielkę biura, by nie stręczyła osób personalu
nauczycielskiego, na eo pani Demenkowa dała zobo
wiązanie pisemne. Pewnego razu zwrócił się do
biura listownie niejaki p. Dalie, prosząc o polecenie
guwernantki znającej języki, choćby bez dyplomu.
Kiedy biuro posłało guwernantkę, p. Dalie nawet nie
przyjął jej, a list polecający znalazł się w rękach
polieyi. Panią Demenkową pociągnięto do odpowie
dzialności sądowej. Sędzia pokoju skazał ją na
25 rubli kary. Po tym wyroku biuro pani Demenkowej, z rozkazu generała Trepowa, jako ówczesnego
oberpoliemajstra Moskwy, zostało zamkniętem. Tym
czasem zjazd sędziów pokoju uniewinnił panią De
menkową. Prosiła więo o pozwolenie otwarcia biura
na nowo, lecz jej odmówiono. Sprawa ta rozpatry
wana była przed kilku miesiącami na połączonem
zgromadzeniu pierwszego i cywilnego kasacyjnego
departamentów senatu i wyrok zapadł przeciwko gen.
Trepowowi, którego skazano na odszkodowanie strat
puai Demeukowej w sumie, nie przewyższającej
40.000 rubli, za zamknięcie jej binra stręczeń. Otóż
Ruś donosi obecnie, iż sprawa ta będzie wkrótce
pouownie rozpatrywaną na ogólnem zgromadzeniu
połączonych departamentów senatu.
§ Monogram Chrystusa w Pompei. Z Rzy
mu nadchodzi wiademośść wielce ważna. Jak pro
fesor Sogliano z Pompei donosi, odkryto tam przy
odkopywaniu jednej willi pod popiołem i capillami
lampę terrakotową z monogramem Chrystusa, zaczem
stanął dowód, co jeszcze pewnem nie było, że chrześcijanizm tafcże do Pompei dotarł. Rzecz charaktery
styczna, iż lampę tę znaleziono w ubikacjach niewo lników.
§ Londyn wedle ostatniego spisu ludności liczy
6,581.402 mieszkańców.

In telfg en cy ę ru sk ą pow iatów : Sambor, Sta
ry Sambor, Turka i Budki w zyw a lekarz Sambor
ski, p. Ortynskij, aby podpisyw ała petycye do sejmu,
dom agające się założenia gim n a zjó w ruskich w rze
czonych miejscowościach.
Zesłańcy ruscy. Piszą uam : Odnośnie do
artykuliku „Zesłańcy" komunikuję fakt autentyczny:
W roku 1886 przyjeżdżał z Nowego Sącza do Gor
lic młody komisarz skarbowy p. Wasyl (wtenczas
jeszcze Bazyli, v. Bazio) Kosaczowicz-Jaworski jużto
w sprawach nrzędowych, jużto na „Brautschau*.
Istotnie znalazł w okolicy panuę posażną, siostrę
obecnego notaryusza w Dębicy pana W., spółwłaścioielkę obfitych kopalni ropy w Krygn. Pan Jawor
ski, udający wówczas wielkiego przyjaciela Polaków,
zaręczył się z ową panną, Polką rodowitą, a z koń
cem roku 1886 odbył się ich ślub w kościele para
fialnym obrz. łać. w Kobylance, słynnej cudownym
obrazem P. Jezusa, przed łacińskim proboszczem śp.
ks. Ryznersklm. Dziś p. Jaworski stuczony dosłownie
polskim chlebem, pan kamienic w Nowym Sączu,
zbudowanych za pieniądze źony-Polki, podtrzymu
jący agitację w Sandeczyźuie z o te same pieniądze,
jest jednym z filarów t. zw. Ukraińców a de facto
Hajdamaków, sieje nienawiść plemienną, a na wiecu
„zatocznykiw" będzie pewnie występować przeciw
małżeństwom mięszanym, ale niewątpliwie tylko ta
kim, gdzieby Polka nie była bogatą dziedziczką
Schw ytanie m o rd ercy . Sprawca rozbójni
czego napadu na dom kupca Adlersberga, w Synowódzku, o ezem donosiliśmy został schwytany w
lasach koło Turki. Jest to robotnik, który u Adlers
Ze stowarzyszeń.
berga pracował.
W
Sokole
lw ow sk im w n ied zielę 15 bm. uroczy
Fałszyw e 50 koronów ki. Z Zagórza donoszą, s ty w ieczór K ościuszkow
ski. Początek o 7 w ieczór.
że Hersch Siisswein, kupił dom od p. Rogowskiej
i zapłacił za niego dziesięcioma fałszywemi 50/ cnłega śwhtta.
koronówkami. Prokuratorya w Sanoku kazała go
aresztować. W Zagórzu ma takich pieniędzy wiele
Elsenaoli. Znaczniejsze miasta Turyngii po
kursować.
stanowiły z powodu drożyzny mięsa, utworzyć regnlarne targi na króliki.
K r o n ik a p o w sz e c h n a ,
Brema. Zebrała się tu czwarta narodowa kou§ śn ieg i. Z wielu stron Austryi donoszą o mro
fereneya
niemiecka dlB zwalczania handlu dziewczę
zach i śniegach, które w ostatnich dniach spadły.
Od wielu lat nie pamiętają ludzie tak wczesnej zi tami. Cesarzowa i prezydyum polieyi berlińskiej
my. Z Salzburga donoszą n. p., że onegdaj w nocy przysłały od siebie przedstawicieli.
Berlin. Wczoraj wieczorem odbyło się ze
spadł tam duży śnieg, tak samo w całej prowincyi.
Drzewa owocowe uszkodzone. W górach leży śnieg branie mężów zaufania robotnikow waratatów
na wysokość 25 cm. — Z Ischlu piszą: Śnieg leży elektrycznych, na którem uchwalono polecić
tu do 20 cm. Ostatni knracyusze pośpiesznie opuścili strajkującym przyjęcie ultimatum pracodawców.
tę miejscowość. Turyści, którzy wybrali się na wy
P etersburg. (Pet. Ag.) Ks. Trubeckoj rektor
cieczki, są w groźnem niebezpieczeństwie z powodu uniwersytetu moskiewskiego, który tu przybył
zasp śnieżnych. Podobne wiadomości dochodzą z o- wczoraj, zachorował nagle wieczorem w czasie
koiic gór czeskich, mianowicie z Rudaw. Okolice konferencyi w ministeryum oświaty i zmarł o
tam pokryte również śniegiem; zbiory kartofli i bu o północy, skutkiem przelania się krwi do na
raków poważnie zagrożone. Wiele drzew owocowych rządów słuchu.
zniszczonych.
powietrza. Spraw ozdanie centralne] sta 
§ 'L A lbszyi piszą nam: Po sirocco, który c j i m eteorologicznej
w e W iedniu i aastryaokich kolei
przez dwa tygodnie tu szalał i dał się dotkliwie we p ań stw ow ych . Dnia 12 października 1905 r. o godz. 7
znaki, panuje tu obecnie piękna pogoda, choć tempe rano. C zerniow ce + 9 O, T arnopol—•—. Lwów + 9 2.
Przemyśl —\ — Jarosław + 9-0. Tarnów
ratura znacznie spadła. Ruch znacznie mniejszy, Skole —
. N ow y Zagórz — — Kraków + 4'6. P raga + 5 6
zwłaszcza mnóstwo osób wypędził sirocco; część —
W iedeń + 4 4, Seram ering—4 0 B udapesit + 8 ‘0. Isohl
przeniosła się na francuską Rivierę, część pojechała +4-4 R iva + 7 8 Trye=it + 9 '3 C elsyusza.
do Medyolanu na sezon polski w operze. Kąpiele
morskie oczywiście także się skończyły i jedynie najwytrwalsi, najbardziej zahartowani, kąpią się w wo
dzie o 12° R.
Kolonia polska zmalała także, pozostało jednak
* F ilh arm o n ia. Gemma Bellincioui zbyt wiele
dość liczne grono naszych. Wśród nich cieszy się ma sympatyi i z powodn swego talentu, z powodu
ogólną popularnością sympatyczna primadonna ope swej umiejętności śpiewania i z powodu swego oso
retki lwowskiej p. Karolina Kliszewska, znana i bistego uroku, ażebyśmy każdym razem, gdy do
Warszawiakom i Krakowianom ze swych gościnnych Lwowa przyjedzie, ule witali jej najserdeczniej. Dla
występów w tych miastach.
wytwornych amatorów śpiewu, konoert Bellincioni
Z osobistości obcych wspomnieć warto o szwa jest zawsze ogromnie pożądanym. Witano ją też
grze króla serbskiego, Petroviczu, który tu dotych wczoraj w Filharmonii bardzo życzliwie i podziwiaczas bawi.
W.
no jej wyszkolenie głosu, jej sztnkę oddechania, po
§ P ochw ała N iem ca d la Polaków . Beri. zwalającą artystce dłuższe frazy muzyczne wykony
Tageblatt umieścił siarczyście napisany artykuł prze wać jednym ciągiem, jej wielką muzykalność, jej
ciw niemieckim właścicielom dóbr w polskich pro mistrzowską interpretację, wzorową dykcyę itp. szcze-

w e L w o w ie ,
n i . K a r o l a L u d w i k a 1. 0
1
r ó g n i. S y k s t u s k i e ]

G łów ny sk ła d d la G alicyi z p ierw szo rzęd n y ch fa b ry k p rzy rz ą d ó w optycznych,
m ech an iczn y ch , fizykalnych, m ate m a ty cz n y c h . Urządzenie dzwonków elektryoznych i telefonów w miejscu i na prowincyi. W szelkie napraw y mechaniczne i opty
czne uskutecznia się w najkrótszym czasie i po najum iarkow aószych cenach.
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góły. Zaiety takie napotyka się jedynie n artystów
pierwszego rzędu, a jeśli one są do tego stopnia
wydoskonalone, jak u wczorajszej koncertantki, dają
wrażenie zaokrąglonej doskonałości artystycznej.
Program wczorajszego koncertu był wprawdzie krótki,
ale za to koncertanika obdarzała słuchaczy wieloma
dodatkami nadprogramowymi a w końcu w podziękę
za huczne oklaski zasiadła do fortepianu i sama so
bie akompaniując, śpiewała, płacąc szczodrze za oka
laną jej serdeczną symputye.

• Gemma B ellindoni śpiewaó będzie w Fil
harmonii po raz drugi jutro w sobotę, z towarzysze
niem orkiestry wojskowej pod kierownictwem p, Konopaska. Akompaniament objął prof. Neuhauser.
Program tego koncertu jest następujący: 1. R.
Wagner. Charfreitagszauber z Parsifala. (orkiestra)
2. a) Catalani. Arya z opery Yally. b) Puccini.
Arya z opery Tosca. 3 Massenet. Arya z opery
Thais. 4. Bizet. Adagio ze suity 1' Arlesienne
Czajkowski. Pieśń bez słów. Kwaitet smyczkowy.
5. Chaminade. L’allóe d’Emeraude. Andre Fijan.
Chanson freles. Massenet. Serenade di Zanetto. Bo
gaty ten program przyciągnie zapewne wszystkich
wielbicieli tej słynnej artystki, a ma ich u nas
chyba bardzo wielu.
M p e r t u u iwawzktego teatrn inteJaKiego
W
8 aktach
W
w icam i",

sob otę po raz. I-szy „Ba scenko* Jr^medy » w
B olest iw a G orczyń sk iej .
n iedzielę pop^l „K ościuszko pod .R acła
w ieczór „Chopin *

Z KRASO W A.
(Telefonem i pocztą.)
— Miuisterstwo oświaty zezwoliło na otwarcie
paraldki n: drngim kursie seminaryum naucz,
męskiego.
— W dalszym ciągu procesu A u g e 1 u s a
przimewiali dziś obrońcy a w południe rozpoczął
przewodniczący swoje resumó.

Listki krakowskie.
Cholera! Tm straszny wyraz padł z począt
kiem z. m. nie budząc wśród mieszkańców żadnego
popłochu, strach jednak paniczny rzucił na tych,
którzy powołani do czuwania nad porządkiem i czy
stością w mieście, niekontrolowani przez nikogo, o
obowiązkach swoich raczyli nieco zapomnieć. Ale
w lot wszystkiemu zaradzono: energiczne prezydyum
miasta zdobyło się na zwołanie ogromnej liczby po
siedzeń magistratu, kumisye zdrowotne pracowały
(tak!) z natężeniem, podzielono miasto na kilkanaście
rewirów, wyznaczono dla każdego osobnego kontrolora sanitarnego, którzyby rzekomo sprawdzali, czy
zarządzenia sanitarne są przestrzegane itd. itd. Tym
czasem epidemia Bzpetnie zadrwiła sobie z Krakowa;
proszę sobie wyobrazić, wraz z całym naszym kra
jem i miasto dra Lea — przepraszam: pozostające
pod kierunkiem prezydenta Lea, ominęła. To też
wszystko pozostało, jak to mówią, po staremu. Ten
sam brud, jaki był, bezzmiennie panuje na ulicach i
w domach a zapachy nawet najbardziej wyrozumiałe
i przyzwyczajone do ...niewonnobci nosy przypra
wiają o katar lub sprawiają piekielny ból powonie
niu. Dowodem jeden z najpiękniejszych placów kra
kowskich t. z. plac Szczepański, położony obok ryn
ku niedaleko plant, zamknięty z jednej strony oka
załym budynkiem towarzystwa sztuk pięknych, z
drugiej wspaniale odnowionym gmachem starego te
atru. Tair w dniu 11 b. m. odważono się przedsię
wziąć rewizyę i znaleziono brud, niechlujstwo i
wstrętne nieporządki, wśród których „przemysłowcy14
domowi... szatkują kapustę. Tak, tak, proszę państwa,
to stwierdzone urzędownie. Jeżeli w śródmieściu
dziejf się takie rzeczy, jak muszą wyglądać dalsze
ulice lub przedmieścia?! A pan generał-gubernator—
przepraszam, ustawicznie mylę się w nomenklaturze,
pan prezydent Leo myśli tylko o tzw. wielkim Kra
kowie, gdy w dotychczasowym nie umie utrzymać
porządku...
*
+
W teatrze przedstawiono kilka nowości, żadna
jednak niestety na dłuższy żywot liczyć nie może,
kończąc po trzeciem lub czwartcm przedstawieniu na
uwiąd sceniczny. Ukazały się tedy kolejno „Biibant"
Oskara Wild’a, „Po nad siły“ Bjornsona, oraz „Sa
wantki" Moliera wraz z „Terakoją", w której wzru
szali widzów, tak same jak we Lwowie w ubiegłym
sezonie pp. Solscy. O nowej dyrekcyi słyszę z wie
lu stron rozmaite głosy: są tacy, którzy ją wielce chwa
lą, są i przeciwnego zdania. Rzecz zresztą zwyczaj
na. Mówią tedy, iż reżyserya obecna jest doskonała,
co jest kwestyą najzupełniej zrozumiałą, gdyż dy
rektor Solski z tego słynie, niemniej jak i z nadzwy
czajnej praoowitości oraz energii w zarządzie; śnią
się natomiast na niezaangażowanie p, Jadwigi Mro
zowskiej, którą publiczność tutejsza przez czas jej
trzyletniej bytności ukochała oraz na nieodnowienie
kontraktu z rutynowanym aktorem p. Andrzejem
Mielewskim, który obecnie z p. Morską „dyrektoru
je" na prowincyi. Żalą się dalej na to, iż świeży
tzw. w żargonie teatralnym „narybek" jest zanadto
młodociany, zupełnie niewyrobiony, a powierza się
mu odpowiedzialne role, do których ten lub ów za
datek na aktora jeszcze nie dorósł. Ulubienicę Lwo
wa, p. Irenę Solską, przyjęto tu sympatycznie. By
walcy teatralni przyznają jej wysoką Inttligencyę arrjrtyozL*, piękne pozowanie i wele doskonałej, sceniczrfy rutyny, nabytej pod kierunkiem doświadczo
nych pedagogów. Porównania kreacyj w „Erosie i
Psyche pp. Solskiej i Mrozowskiej wypadły na koi_y ć... ot/ii pań. Ogólnie twierdzą, iż obie artystki
każda we lie indywidualnego pojęcia, rolę tę grały
odmiennie, ale dobrze. Podnieść jeszcze należy, i£
wewnątrz w teatrze t. j. za kulisę mi panować ma
wzorowy porządek i rygor dzięki absolutnym rzą
dom dyrektora Solskiego. Rzecz prosta, iż w tego
rodzaju instytucyi, jaką jest teatr, tylko despotyczna
władza w jednern ręku trzymana, m«że mieć zasto
sowanie, Zastrzegam się, iż wszystkie powyższe wia
domości teatralne oparte są nie na osobistych spo
strzeżeniach, jeno na tem, co w mieście mówią.
*
*
A propos teatru i plotek miejskich gawędzono
tn przez parę dni o mającym nastąpić pojedynku
między dyrektorem Solskim . architektem miejskim a
honorowym kuratorem teatru p. Zawiejskim. Przy
czyną starcia miało być światło elektryczne w tea
trze i fotel podobno dożywotni ostatniego z wymie
nionych, który budował teatr. Miały paść podouno
„Parlamentarne" wyrazy. Wyzywającym był dyrektor
Solski, lecz do orężnego spotkania nie przyszło, a
sPorną kwestyę załatwiono... protokołem.
Tak głoszą plotki zakulisowe z dodatkiem
wiejskiej kuźni tychże tj. z linii A—B, Relata, jak

wTSej rehdi...

Z POZKAM A.

(!?!)

parlamentu. O mandat ubiegały się aż cztery stron
nictwa. Kandydatem polskim, postawionym przez
ślązki komitet prowincyonalny i centralny komi
tet W5 boi czy w Poznaniu był p. Wojciech Kor
fanty, niemieckie stronnictwo centrum kandydo
wało ks. K a p ic ę ; socjaliści p. Franc. Moraw
skiego współpracownika Gag. rolotnezej, a
wclnómyślni Niemcy i hakatyści p. Voltza.
P. Kot fanty nie grzeszy taktem a i iutrygi
nie zupełnie są mu obce, więc na Górnym Śiązau
ma dość nieprzyjaciół i to wpływowych, jak np.
p. Napieralski, wydawca K atolika, który w tym
wypadku osobistych swych niechęci nie odłożył
na bok, ale pośrednio niejako ks, Kapicę zalecał,
ogłaszając bowiem odezwę centr. komitetu wy
borczego za p. Korfantym, dodał od siebie, że
kandydatura ta jego przekonaniom nie odpowiada.
Skutkiem tych kwasków i mnogości kandydatów
przypuszczano, że przy pierwszem głosowaniu
nikt większości nie otrzyma i p. Korfanty co
najwyżej do ściślejszego wyboru z ks. Kapicą
przyjdzie. Tymczasem stała się miła niespodzianka.
Ponownie w y b r a n y z o s t a ł od razu p.
Wojciech K o r f a n t y , otrzymawszy głosów
23.208. Kandydat centrowy ks. Kapica 8.100,
Niemiec liberalny Voltz 7682, a socjalista Fran
ciszek Morawski 4780.
Do wyniku lego wyboru przy wiązywano
wielkie znaczenie — tem też cenniejszym jest
wybór kandydata polskiego. Przed dwoma dniami
pisał w tej sprawie De. poznański, tak izecz
przedstawiając: „Wynik wyboru w okręgu górnoślązkim Zabrze Katowice rozstrzygnie kwestyę
sp o rn ą: czy żywioł polski na Górnym Ślązku
jest już tak dobrze uświadomionym, że może
uchodzić za żywioł przyszłości, czy też wśród
niego sztucznie tylko wychodowano aspiracye,
do których utrzymania stałego nie dorósł.
„Jak już swego czasu wykazywaliśmy, nićtaktowność samego kandydata polskiego naraziła
jego własną i narodową sprawę, a błędy tego
rodzaju zawsze się mszczą boleśnie. Jeżeli mimo
to, jakbyśmy pragnęli najszczerzej, p. Korfanty
zostanie wybrany, skończą się dla nas wszelkie
wątpliwości o możności „odrodzenia" Górnego
Ślązka czyli tak zw. Starej Polski a każdy roz
sądny polityk będzie uważał za święty obowiązek,
żeby polityczne aspiracye ludu górnosiąsaiego
poprzeć całą siłą i wszelkimi sposobami. Dziś
jeszcze z wielu stron obawiano się, że popierając
te aspiracye, służy się tylko ambieyom i potrze
bom poszczególnych egzysteacyj, dobijających aię
znaczenia niekiedy nielojalnymi sposobami. Wy
bór Zabrsko-Katowicki będzie tedy ogniową
próbą polskości na Górnym Ślązku. Wobec stra
sznie niesympatycznej walki, jaką staczały ze
sobą tamże polskie „stronnictwa" wobec wspól
nego wroga, nie mużna się dziwić, że dalsza
opinia polska zająć musiała wyczekujące stano
wisko".

Ostatnie wiadomości.
Consero. Corresp. donosi, że rada państwa
zbierze się 21 bm.

Spjawy sejmowe.

zwracają z wielkiem zainteresowaniem uwagę na
pobyt austryacko-węgierskiego ambasadora przy
Watykanie w Wiednia. Słychać, jakoby hr. Szeczen w razie nieudania się kombinacyi z gabi
netem br. Fejervarego miał stanąć na czele no
wego rządu węgierskiego. Wczoraj hr. Szeczen
konferował przez 2 i pół godziny ze wspólnym
ministrem skarbu br. Burianem. Hr. Szeczen na
leży do stronnictwa ściśle konserwatywnego.
Budapeszt. Prezydent ministrów Fejcrvary
był o godz. 3 po południu przyjęty przez cesarza
na osobnej audyencyi.
W iedeń. (T. wł.) PJłurzędowy Fremdenblatt
donosi, że należy oczekiwać r e a k t y w o w a 
n i a g a b i n e t u F e j e r v a r e g o , ponie
waż wszystkie istniejące dotychczas przeszkody
zostały już usunięte. Gabinet Fejervarego wy
stąpi z bardzo bogatym społeczno-politycznym
i ekonomicznym programem, na czele z p>wszechnem prawem głosowania, nieco zmodyfikowanem.
Ponieważ sejmu uie ma, rozwinie Fejervary
swój program w mowie, jaką wygłosi z okazyi
starania się o mandat w II budapeszteńskiej
dzielnicy, reprezentowanej dotąd przez byłego mi
nistra honwedów Nyirego.
W nowym programie rządu zawierać się
ma na wstępie oświadczenie, że kwestya węgier
skiej komendy musi być usuniętą, że przedewszyatkiem przywrócone być muszą normalne
stosunki na Węgrzech i utworzona nowa więk
szość w parlamencie, darząca gab net zaufaniem.
Fejervary stara się pozyskać Jo swego gabinetu
b. ministra skarbu Lukacsa.

Szwecya i Norwegia.
Chrystyanla. Otwierając sesyę storthingu,
odczytał minister Michelsen w imieniu norwesk ego gabinetu programową przemowę; jako
główne zadanie storthingu w obecnej sesyi okre
ślił minisUr utworzenie i skonsolidowanie nowej
Norwegii, która odtąd należeć będzie oficjalnie
do rzędu zupełnie niezawisłych państw, musi
przeto także uporządkować sprawę dyplomatyczne
go i konsularnego zastępstwa swego za granicą.
Odpowiednie projekty ustaw będą izbie przedło
żone, między innemi ustawa podatkowa, handlo
wa, ustawa o nowej organizacyi wojska i i.

Marokko.
P a ry ż . Minister spraw wewn Etienne wy
jechał do Algieru, aby zebrać materyały dla mię
dzynarodowej konferencyi marokkańskiej.

Powstanie murzynów w Afryce.
Berlin. Według prywatnych listów z Kilwy (południowa część „niemieckiej Afryki wscho
dniej") nadchodzą wiadomości ponure. Stan rze 
czy jest tam groźniejszy, niż sobie w Niemczech
wyobrażają Powstanie rozszerza się także w
okręgu Lindi. Kilwianie snują się i zmuszają
krajowców do powstania. W całym okręgu Kilwa spalono domy wszystkich niekrajowców, plautacye bawełny spustoszono. Piętnastu Arabów,
mnu.sj.wo Snahelów (trzymających z Niemcami),
tu Izie ż innych handlarzy w Kilwie zamordowa
no. Krajowcy tysiącami uciekają do kolonij por
tugalskich.
H am burg. Hamb. Fremdenblatt ogłasza wy
ciąg ze skargi, jaką wszyscy naczelnicy plemion
w Kamerunie (kolonia niemiecka w Afryce za
chodniej) do kanclerza i rajchstagu wysłali. Pod
nosząc swoje lojalne postępowanie wobec rządu
niemieckiego, a zwłaszcza względem osoby cesa
rza, żaią się cm. przytaczając mnóstwo szczegó
łów, na system rządów gubernatora Puttkamera,
tudzież na nadużycia urzędników, których wy
mieniają. Przez długie lata wnosili żałoby do
gubernatora, ale napróżno, są przeto zmuszeni
wprost w Berlinie szukać opieki. Podanie pro u
o natychmiastowe odwołanie Pattkamera, bo to
jedyny środek uspokojenia ludności wzburzonej.

(O §. 47 ust. wodnej)
Rada powiatowa tarnowska poruszyła w
roku zeszłym ważną dla ludności nadbrzeżnej
sprawę odsypisk nadrzecznych. Odnośna Delycya
do sejmu, wniesiona przez tę radę pow., Iowa
rzystwo rolnicze w Krakowie i kilkanaście innych
rad powiatowych, spowodowała uchwałę sejmo
wą, zapadłą w pierwszych dniach listopada 1904,
z wezwaniem do wy działu kraj. by w porozu
mieniu z rządem wniósł na bieżącą sesyę sejmo
wą projekt nowelli do §. 47 ust. wod. w myśl
wytycznych punktów referatu komisji wodnej.
Wydział kraj. to uczynił, wspomniany referat
jednak i oparty na nim projekt nie zadowolił
Wiedeń. Delegaci szwajcarscy i austryaccy
tarnowskiej radv pow., która wniosła obecnie zebrali się wczoraj na pierwszą konlerencyę w
do sejmu nową petycję, zazuaczając, że p ro  sprawie traktatu handlowego.
jekt wydz. kraj. nawet najskromniejszym wyma
W iedeń. Rokowania o traktat handlowy
ganiom ludności nadbrzeżnej nie odpowiada
z
Bułgaryą,
które miał” się dziś rozpocząć, zo
i jest właściwie antytezą żądań poprzednio przed
stały odłożone z powodu, że jeden z delegatów
stawionych.
bułgarskich zachorował.
Berlin. Minister handlu Móller ustępuje.
Jego następcą ma zostać Delbrtlck, prezydent
Prus zachodnich.
Londyn. Do Morning Post donoszą z Szangaju:
Kupcy i towarzystwa asekuracyjne są za
z dnia lS października 1905.
niepokojeni z powodu zwłoki w ratyfikacji trak
tatu pokojowego. Wiele okrętów, które mają
Sejm czeski.
odpłynąć do Wrładywostoku, musi tutaj pozostać,
P ra^a. Dzisiejsze DObiedzenie sejmu było co pociąga za sobą znaczne straty.
Moskwa. Ks. Fryderyk Leopold pruski
bardzo krótkie; załatwiono tylko w drugiem czy
taniu kilka sprawozdań komisyj w sprawach po przybył tu wczoraj po południu.
wiatowych i gminnych. Około godz. 1 z południa
Tokio. Przybyła tu wczoraj angielska eska
przystąpił marszałek do zamknięcia posiedzenia. dra z załogą liczącą 1 0 0 0 ludzi pod dowództwem
Gdy marszałek ogłaszając porządek dzienny wiceadmirała sir Gerarda Noela. Ludność witała
najbliższego, wtorkowego posiedzenia sejmu gości z zapałem.
oświadczył, że umieszcza na nim wnioski posłów
Baksy, Herolda i Podlipnego w przedmiocie zmia
ny ordynacji wyborczej, wszczęli posłowie nie
Manifestacya w Mławie.
mieccy wrzawę wołając do Czechów;
/ a akcyę gminną w powiecie mławskim
Nie czekajcie na przedłożenie rządowe 1 Od skazano czterech obywateli ziemskich na 3 mie
powiemy wam obstrukcyąl
siące więzienia z zamianą na grzywnę po 500
Czesi nie pozostali dłużni odpowiedzi. Pos. rubli. Są to mianowicie : Czyżewski, Rejnard,
Pacak wołał do Niemców:
Stefan Piechowski z Maryanowa ora?: Władysław
Szukacie tylko pozoru do obstrukoyi. aby Piechowski z Nosarzewa. Orzeczenie skazujące
uniknąć sprawy ordynacyi wyborczej 1 Odgrywa
motywowano tem, że obywatele ci bardzo demo
cie komedyę 1 Chcecie ukrócić rasze prawa. Pro ralizująco wpływali na lud okoliczny. Ponieważ
wadźcie sobie obstrukcyę w imię B oże!
zamiany więzienia na karę pieniężną nie chcieli
Po dłuższym czasie poczęła się sala upróz- przyjąć, postanowili iśe do więzienia i w tym
niać. Pomimo że marszałek wyszedł już z sali, celu w zeszły poniedziałek przybyli do Mławy i
posłowie w grupach długo jeszcze radzili.
zgłosili się do whdzy. Zasądzonych sąsiedni obiwatele odprowadzili konno w liczbie 1 2 , na uOpodatkowanie Tow. akcyjnych.
lice wylęgła ludność, a panie ofiarowały im bu
W iedeń. Na wczorajszej konferencyi w
sprawie podatkowego obciążenia tow. akcyjnych, kiety z białych kwiatów.

Telegramy i telefonematy

Z ziem polskich.

oświadczali się eksperci przeciw wysokości po
datku a za zreformowaniem administracyjnego
postępowania. P. K o 1i s c h e r wyłuszczał szcze
gółowo znaczenie towarzystw akcyjnych dla roz
woju przemysłu, zaznaczył zarazem, że ebecne
administracyjne postępowanie jest tu najsilniej
szą niemal zaporą, należałoby natem przystąpić
natychmiast do jego ulepszenia. Dalej omawiał
mówca zwłokę w załatwianiu rekursów i wystą
pił przeciw odkładaniu reformy aż do r. 1909.
Rozmaite szczegółowe kwestye mogłyby być ure
gulowane za pomocą noweli do ustaw. W dyskusyi brał ta i‘ udział p Bolesław B i e l a ń s k i ,
dyrektor gai. Banku hipotecznego.

Początek strajku w cukrowniach.
Warszawa. We fabrykach cukru w K róle
stwie Polskiem rozpoczy na się powszechny strajk
W sześciu cukrowniach już pracę wstrzymano.
Ziemstwa na Litwie.
W ilno (pryw.). Przez trzy dni * odbywały
się tu pou przewodnictwem jen. gubernatora w i
leńskiego, Frezego, w obecności kilkudziesięciu
obTwateli ziemskich, obrady w sprawie z emstw
w guberniach litewskich. 1 m ano w zasadzie, że
przedstawicielstwo włościan w ziemstwach po
winno być zależne od obszaru gruntów, Posta
nowiono nadać włościanom prawo wyboru przed
stawicieli nietylko ze stanu włościańskiego.

''Telegrafem i pocztą.)
■-haos węgierski.
Tj M S o s y i .
rrTsiemski nabył od pani ordynaioWlodoó* Na wczorajszej audyencyi u moSprawy szkolne.
w i l a m f Jufrk!k,ej maietność Lubczynę z fol- narchy nie zapadło żadne rozstrzygnięcie. SłyTomsk. Rada uniwersytecka uznała za ko
w obszarze 3 7 0 0 “ ’ ‘,,lsil«2biem 1 Stanisławkami cnać, że główną przeszkodą reaktywowania ga
w ooszarze d70L morgów w pow. kempińskim,
binetu br. Fejervarego nie jest powszechne pra nieczne rozpocząć niezwłocznie wykłady. W iec
dawn e / zą własność śp, Karśnickiego.
wo wyborcze, ale okolicznuść, że minister-prezy- studencki oświadczył sic 540 głosami yrzeeiw
dent br. Fejervary w manifeście, jaki monarcha 250 za wznowieniem wykładów.
z okazyi zamianowania nowego rządu ma wy
Reformy prasowe.
dać, domaga się naprawy audyencyi z dnia 23
Petersburg- (Te!, pryw.) Nowosti donoszą,
Na Górnym Slązku w okręgu Zabrze-Kato- września br.
że ulgi, jakie mają być udzielone prasie w okre
wice odbywał się wczoraj 12 bm wybór do
Wr. Allg. ztg. donosi, że koła polifyczne sie kampanii wyborczej będą polegały na tem.

Wybór Korfantego.

że wolno będzie drukować listy kandydatów,
roztrząsać kwestye dotyczące agiticyi wyborczej
zastanawiać się nad przyszdą działalnością dumy
państwowej, oraz krytykować osoby i działal
ność kandydatów. Naturalnie art. 4, 95 1 96 ustawy cenzuralnej zachowują swoją moc.
Duma.
Petersburg. (Telpram własny). Uroczyste
otw»rcie posiedzeń dumy państwowej nastąpi w
sali klubu szlacheckiego, które już obecnie jest
do tego odpowiednio urządzone. Następne po
siedzenia odbywać się będą w pałacu Taurydzkim.

Zaburzenia i rozrheby.
tłom ei. W nocy z dnia 11 na 12 bm. zra
niono niebezpiecznie wystrzałem isprawnika Je
teńskiego.
P etersburg. Noto. Wrem. donosi, te w Mo
skwie ogłoszony będzie stan wojenny.
karatów . Tutejsi zecerzy ^strajkow ali.
Moskwa. Uniwersytet wczoraj napowrót
otwarto. Na dziś zwołane jest zebranie studen
tów. Policya i kozacy ciągle jeszcze występują
przeciw strażującym robotnikom fabrycznym;
w kilku miejscach przyszło do starć Dwie sotnie
kozakow przybyły celem wzmocnienia załogi i
oczekiwane jest przybycie innych jeszcze wojsk.
Zarząd miejski wzbrauia się pomieścić te nowo
przybyłe oddziały wojsk.
Rzeżyca (gub. witebska). W walizce pe
wnej kobiety, która przyjechała z Litwy, a którą
aresztowano pod zarzutem kradzieży, znaleziono
48 bomb. Celem jej podróży był Dźwińsk.
Mockwa. (T. wł.). Położenie poprawiło się
Pomimo iż jeszcze więcej fabryk przyłączyło się
do strajku, pokoju nie zakłocono Spodziewają
się, że w najbliższych dniach zapanuje wreszcie
trwały spokój. Pociągi idące ku Petersburgowi
są jeszcze ciągle przepełnione uciekającymi.
Z I lu la u d j i.

Berlin. Beri Tagebl donosi, że ustępstwa,
które rząd rosyjski porobił Fmlandyi, idą dale.,,
aniżeli się spodziewali sami Finlandczycy. Mia
nowicie na polecenie jęara zniesiono język rosyj
ski urzędowy w senacie finlandzkim Prócz tego
Rosya rzeki i się sumy 20 milionów marek, któ
re Finlandya obuwiązała się zapłacić za uwolnie
nie Finlandczyków od służby wojskowej w armii
rosyjskiej.
Z Kaukazu.
Tyflia. Jen. gubernator wydał rozporzą
dzenie, wzywające wojsko, ażeby rozpędzało
wszelkie gromadzenia się tłumu, a gdyby stawio
no opór, żeby używało broni. Jeżdżenie na ro
werach po zachudzie słcuca jest zabronione

To i owo.
*
czem chciałabyś być, skoro doro

— Nusiu,
śniesz?
Nusia (7-letnia): Młodą wdówką.

Westchnienie.
— Oj ciężkie! strasznie ciężkie czasy!...
piwo krajowe — bardzo dobre.

Ale

Iruula.
K r a w i e c : Przychodzę do pana codziennie z
rachunkiem, zawsze nadarmo. Sam hramway koszlaie mnie szóstkę dziennie.
D ł u ż n i k : Spraw pan sobie miesięczną kartę,
wyniesie pana taniej.
Logika n mi, nlcznlka lwowskiego.
— Radoy Zetowiezowi widocznie bardzo się
podoba mieszkanie u mnie, kiedy nie wymówił do
tychczas, mimo że nie dokonano naprawek, i mimo
wngoci. Trzeba wobeu tego podwyższyć znowu
czynsz.

Dział ekonomiczny.
/3 W sprawie eksportu galicyjskiej nafty
do Rosy i. Zarząd „Petrolei" zwrócił się do mini
sterstwa kolejowego z prośbą o zniżenie taryfy od
nafty, eksponowanej do Rosyi.
P Wystanra przemysłowo rolfilcsa w Tar
now ie. Na wystawie '„rnowskiej przyznano nastę
pujące nagrody: Dyplomy honorowe otrzymali. Hr,
Andrzej Potocki z Krzeszowic, hr. Tarnowski w
Gumuiskach, Szuszkiewicz Gustaw ze Rzemienia,
Jan Goetz Okocimski. Krajowa szkoła ogrodnicza w
Tarnowie, oyrektor jej p. Maciaszek, CegL. lski w
Poznaniu, Bracia Bartik w lamowie (pilniki), Kupfer i Glaser w Tarnowie, Antoni Wójcicki w Tar
nowie, Ząjączek i Lankusz w Kętach.
Złote medale: M. Ader z Jazowska, Barow.cz
z Rzeszowa, Franciszek Bułko z Nowego Sącza, Bu
rzyński z Tarnowa, Dzięeiołowski z Nowego Sącza,
Grzędz.el Ignacy z Podgórza, Guzik i Kołodziejski
z Tarnowa, fiahn Zygmunt z Tarnowa, Herliczka
Rudolf z Krakowa, H, Izraelowicz z Tarnowa, Kra
jowa fabryka zabawek w Jaworowie, Krzyżanowska
Aniela z Oświęcima, Liohtblau Jakób z Tarnowa,
Eugeniusz Matula z Radomyśla, Niemojewski ze
Lwowa, Paszi za z Tarnowa, Pomoc przemysłowa
w brzeianacb. Pomoc przemysłowa we Lwowie,
Rappaporth i Loewonthal z Przemyśla, Franciszek
Rogowski z Tarnowa, dr. Rucker i sp. ze Lwowa
Samek w Bochui, Wojciech Sznajdrowicz z Krako
wa, A. Schwanenfeld z Tarnowa. Hipolit Wierzyiki
z Tarnowa.
Medale srebrne Towarzystwa gospodarskiego
galicyjskiego : Bracia Bartek z Tarnowa mai ■ roln.,
Szaszkiewicz Gustaw z Rzemienia za świnie west
falskie.
Medale srebrne od komitetu wystawy: Baum
Lwów atrament, Bibiński Eugeniusz Zbaraż miód,
Beilik K. Tarnów dekoracje gali Flory, Bryk Tar
nów malarstwo dekor, Bubisz Tarnów szczotki,
Julian Giążyński Nowy Sącz suknie, Karol Du
dziński Tarnów marki dla świń, Christoff ze* Lwowa
story, Dutidewicz z Tarnowa lakiernik, Flota dcm
ogrodniczy Tarnów, Fibrieh wyrób kół, Froelioh
i syn Stary Sąi z pługi, Apolf Fukała i Bryk Tar
nów, Foerstór Otto i syn Tarnów, Gurgul z Jaro
sławia, Hudes i Bcrkelhammer Bogumił owice fa
bryka kopyt, Spiźa za wełnę drzewną Tarnów, Jeleń
Tarnów druki, Jakubowski Stanisławów, Jerz ogro
dnik Nowy Sącz, Har uszKiowicz Kraków stoi. art.,
R. Kcempf Tarnów jabiler, Kiajowa rzkoła ko
szykarska w Nieznanowicach, Krieg Rzeszów wina
owocowe, Kulka Kazimierz Tarnów kamieniarz,
Kubicki Tarnów introligator, Kurzawa St. Ropozy* e
szewc, Lenezewtki Fr. Tarnów ślusarz, Liprchfltz
Sabina Tarnów cement, Liban i Ehrenpreis Podgrzc wapno, Motylewicz Tarnów ule, Mikos T ar
nów bewny. Nowak Tarnów buty, Sckalski Józef
z Tarnowa wody sztuczne, Jak Szumlański malarz
Tarnów, L. SchwaneDfeld betony Tarnów, Slójd
szkolny Tarnów, Serednicki Tarnów buiy, Schnek
Tarnów krawiec danuki, Trzeciak Tarnów stolarz
i innych 11 wystawców.
Medali bronzowyeh rozdzielono 41, listów po
chwalnych 30 i 9 uznań.

Z rynków towaruwych.
B a n u . r o ln ic z y w e L w o w ie .
L w ó w dnia. i3 października.
D ziś nocujem y za 60 kilogram ów loco Lwów.
W alu ta koronowa.
P szen ica gotow a od 7'80 do 8'--, p szen ica na
term uui 7-80 do 7-30, Z yto gotow e 5-85 do 6‘00, ży to
n i w r u i u . 6'60 do 5 80. O w ies obroczny g o to w y 6-00
do 6-20. O w ies obroczny na term iny 5'0O do 6'80. J ę 
cz" ueń p a stew n y 5-40 do 5*80, jęozm ień brow arniany
6 30 do 6 oO. A zep aa l l oO do cl-75. L nian ka 0.— do
O1— Groch p a stew n y 6"60 do 6"8B, groch do g o .o iia ni» 8*25 di 9-OĆ. W yka 00-00 do 00-00. Bobik 5 oO do
6 20. H reczka 00-00 ao — • K ukurudza now a za 56 kilo
O— do ( kukurudza stara 0-00 do 0-00, chm iel
now y za 66 k ilo —*■— do — ■—, chm iel sta ry — do —
Kor iczyna czerw ona 50-— do 65*—, koniczyna biała
15-— dc 551—, k on iczyn a szw ed zk a 46 — do 65-—. T y 
m otka —
do —
Spirytus p an cas T arnopol za 100 litr. nowy
od 8b‘— dn 35 25. S p ir itu s paritas Tarnopol r a term ii.y —‘— d o
, sp irytu s p aritas Tarnopul eksk ontyngentow any 20-75 do 21"00.
w sk u tek słabsSych dow ozów usp osobien ie lepsze,
zw łaszcza co do pszenic” i ow sa. W k on iczyn ie tenie n c j a słaba
C e m n ik x i e m i o p t o a 6 w w K r a k e w l e z d.
10 paździor. 1905 roku w „H ali zbożowej-1. — Ten l m cya
cok olw iek lepsza.
Pszenica b ia ła od koron 8 20 i1o 8-65, b iała trany to —•— do —•—, crerw ona i zó fta 8'20 do 8 65
ozerwoi t i żółta n ow a —• do —"—, w ęg. — "— do
•—. Ż y to kraj. — ■— do —•—, ży to dw orskie 6"80 do
7'10,
rgow e 6 20 do 6-75 trauzyto — — d o
w ęg.
—• do—-—. Jęczm ień b n w a m y 7-— do 8'—, na
krupy 6-26 do 6'75, na paszę 0-— do Cr—, trauzyto
—•— do —*—. O w ios 5-95 do 6-55. Proso zw y k łe O-- do 0*00. T atarka 7-10 do 7-50. kuknrudza n ow a O 00 do
ODO, ett.ru 7'76 do 8-50. C inąuantin now a 0-— do O—,
Ginquantin stara 8"80 da 9‘2'J Groch 'W iktorya 1025
do li-OO, z w y k ły 8-26 do 9-75, p astew n y 0-— 1 j 0'—
F a so la cukr. stara 16'— do 18— , d iu g s 1T- do 14—
krótka 12-50 do 18-50. p erłow a 001X3 do 00-00. Bobik
— — do —•—. W y k a O.— do —•—. R zepak zim ow y
12"— do 12-15, t r a n z y t o
lo —-—. Siem ię lniane
10"60 do 11 00, konopie 11-50 do 12"80. JLiLica —-00 do
OO-—. L a k niebiesk i 26"— do 28 —, s ary ‘z3-— do 25-—
K oniczyna n asien n a czerw ona 0-— do 0-—, nasienna
biała —1— do — ■—, nasienni, szw ed zka ••— do —•—
E s p a r s e tta
do 00-—. Lucerm —— do —•—. T y 
m otka —•— do —•—. Otręby pszenne e'70 du 4'80, źytne 5 00 do 610. Maki czerwona 5 20 do 5"30. Ofagi
4 50 do 4*90. Słom a ż y ti a d łu ga z opł. 2 00 do 2-50
pszeniczna d łu ga 0"00 do 0-00, M ierzwa żyt. z opł
—■— do —'—, pszeniczn a —•— do —-—. S iano zw ycz
stare
opł. 2-40 do 3-00. K oniczyna pastew. 3'00 do
8 bO. Siano *iowe 0 0 0 do 0-00. Soczew ica 20-00 do
96 00. Otręby r o sy jsk u ży tn ie 0-— do O-- - . Ceny no
to w a n e za 50 klg.
b a d s i f e n t d n if 13 października. Kurs w kor.
i po 50 klg. N otow ano pszenicę na p a źlzier. 16 36 —
16 88, pszenicę na kw iecień 10-82—16-84, syto na p aź
dziernik 1816--13 18, aa k w iecień 19)6 .3 -9 4 —13-96
ow ies n a paździoru, t la-82—13-84, na kw ,s ;>eń 1906
18-46— 13-48, nnkurudza c a maj 13-38—13-40, rzepak
na sierpień 24-60—24-70.
O ierte: dostateczne.
Chęć i u p m .: m iem £
U sposobienie : siln e.
P o g o d a : zm ienna.

Z rynków pieniężnych.
W i t x . ń LS października (Tc)egr .m „Gazety
N aroaowcj*). Zam L niyciegiełay o g idziau 2 m inut 30
p op ołu d n u . Amcye _ astryackiego lakładu K redyto
w i go 674-25, węgjBrsaiego zakładu kredytow ego 782 09
.Ang łobanku 314 —, Unicdbanku 570 00, Bauku d a
i krajów koronnych 446 50 Bankyeroinu 666 75, Bode i •
creditu 1089— galicyjsk iego Banku hipotecznego 565-00
kolei pań stw ow ych 678 25 kolei południowej 113 00
tram w aju A. —•—, U. —*—, kolej Łlben-La! 457'00
k olei północnej 5775 kolei czerniow teckie, 586-00, alp in v 536-25 R im a Muranya 545-00, praskiego tow a
irryńtw » że1 iznego 2747-— fabryki bron. 574-—, turecKie
Ityton iow e 969-uO ga licy jsk ieg o karpackiego Uowai zy.
stw * nartow ego 9 i2 0 0 łbli^. v ę g . indem niz. 95-55.
rent* m ajow a 10035, aastryack a reuta koronow a
KKkdS, w ęgiersk a renta koronowi 96 05, 53-let. listy
T ow arzystw a kred. ziem skiego 9945, 4-procentow e
lis ty Ł .n i u hipotecznego IK1 —, 4 i pól pro,’6n«>we
llis ty ta n k u Ł .jow ego l0]-35, 5-proceatow e lis ty Baa.
•ku hipotecznego l l ż ’50 l-procym . Bm feu kraj. 99 o0,
4 i poł prc. Banku kraj, "01-90, 5-prccentow e komu
nalne obligacyp Bauku kraj. —-—, 4-prooentowe gnjliry jsa ie o b lig a c je propin- 100—, 4-prooentowe gaLic.
p ożyczk i k yow e z r. 1893 99 95 4 proueutowa po
życzk a m iasta L w ow a 9880, lo.„y tureckie 14575
morki 117-50, ruble 254-— .

NADESŁANE.
Za tę rubrykę Redakcya nie odpowiada.

Hemoroidy.
Jeżeli o hemoroidach, chorobie przykrej i bo
lesnej a bardzo rozpowszechnionej, mało się mówi,
tak że chorzy nawet przed lekarzem się tają, tojeszcze mniej jest tych, którzy wiedzą, że istnieje od lat
kilku środek zwany E llx ir de V irginie, kiórj le
czy gruitownie tę przjkrą i dokuczliwą choiobę.
Nabyó możua: w Paryżu, Pharmacie Moride, 2 rue
de la Taeherie. — We Lwowie w apt. pp. S. Haya,
Ruękera i Wewiórskiego, a w Krakowie pp. Wi
szniewskiego i R< dyka. Opis wysyła się bezpłatnie.

Kancelarya adwokatów
d r. W in c e n te g o B u h i b a n a
i d r. A le k s a n d ra \lo g la
p rz e n ie s io n ą z o s ta ła z u lic y K raszew skieg o 3

o fi ulicę

ifk*tu8ką S2 i l /».

Dr. KAZIMIERZ KRUSZYŃSKI
powrócił i ordynuje w chorobach płuc i gardła
ul. Słowackiego 1. 16. — Telefon 169.

Przyjerhall de Lwo«a d. 13 października
Hotel Europejski. (Alberta Szkowrona.) Hr.
M. Borkowska z Mielnicy, A. hr. Miączyński z Satyowa, K. Kostheim z Zarzecza, M hr. Komornicki
z Jarosławia, dr. H. Hahn z Wygody, T. Pędracki
z Turki, P. Łępicki z Przemyśla, B. Breitenwald z
N. Zagorza, M. Wysocki z Krakowa, K. Morawska
z Buska.
Hotel ImpericJ. Eks. hr. Antoni Wodzieki z
Kościelca, eksc. Adam Jędrzejowicz z Nowego mia
sta, efcsc. dr Michał Bobrzyńaki z Krtkowa, hr
Klemens Diieduszycki z Mnitynewa, hr. Karol Scipio z Krakowa, hr. Adam Stanisław Stadnick. z
Kreeowio, hr. Edward Starzeńskl z Podgórza, hr.
Władysł iw Dżieduszycki z Jezupola, Stanisław Jędrsejowicz z Jas.onki, Stefan SękowsKi z Woyaław.a, di. Juliusz Leo z Krakowa, Jan Federowicz z
Krakowa, Jau Hupka z Niewiska, Adam Łistowiecki z Rożniatowa, ks. dr. Stefan Pawlicki z Krako
wa, Jan Mars z Sądowej Wiszni, Franciszek Maryowski z Podgórza, Tytus Buyno^ski z Pilzna,
Stanisław Horodyski z Krogulca.
Hotel George'a. Hr. J. Korytowski z Płotycz,
hr. J. Baworowaiń z Ostrowa, K. Romański z Hrusiatyoz, A. Misiągitwioz z Czyżowic, M. Żychoń z
Bojaniec, B. Jarosz z Drohobycza,- J. ■Gunst z Bu
dapesztu; M- Kodręhski ze Schodnicy, M Krssysztofowicz z Załueza, L. Modzelewski z Rosyi, S. Prokopska i Sopochowa, W. Biesiadeoki z Żółkwi, ks.
H. Llchtenstein z Wiednia.

GAZETA NARODOWA z Soboty dnia 14 Października 1905 Nr. 235.

Z całego szczęścia, które nad piękną Maryą
przeleciało, jak palący wicher pustyni nad je 
sienną różą, nie pozostało jej nic nad jedno, je 
dyne imię... Imię ukochanego człowieka, który
dał jej poznać największą rozkosz i najgłębszą
boleść serdeczną.
Marya, która miała tyle mocy ducha, ie
zagłuszyć zdołała wszystko, co wywoływało
w niej wspomnienia przeszłości, nie miała dość
•iły, ażeby imię to zagrzebać w pamięci.
Czy zamyślona patrzała w ogień kominka,
na którym płonęły niegdyś listy, pełne krzywo
przysięstwa, czy czytała jakąś książkę, czy ujęła
robótkę do ręki — zawsze i wszędzie imię to
cisnęło się na jej usta.
Nawet wówczas, gdy rozpacz zmieniała się
w rezygnacyę, gdy ów największy lekarz, czas,
zabliźnił serdeczne rany — i wówczas jeszcze
na ponurych bagnach wspomnień imię to bły
szczało światłem błędnego ognika.
Pewnego razu wybrała się do wielkiego
magazynu, by wybrać potrzebne materye.
Leżał przed nią cały stoo aksamitów, które
subjekt kolejno rozwijał, gładził i zachwalał. Nie
podobało jej się nic. Potrzebowała do jakiejś ro
boty kościelnej aksamitu w kolorze starej kości
słoniowej.
Subjekt jakby sobie coś nagle przypominaąc, zawołał:
— Janek 1 aksamit francuski A. D. S.
Marya drgnęła i podniosła smutną swą twa
rzyczkę, oczekując na ukazanie się tego, kto no
sił tak drogie jej imię.

Za chwilę ukazał się blady, wątły, jasno
włosy chłopczyna, najwyżej dwunastoletni, ugina
jący się pod'ciężarem dużej sztuki materyału.
Twarzyczkę miał- piękną, prawie dziewczęcą, pi
wne oczy patrzyły gdzieś w dal nieokreśloną.
Chłopiec dożył swój ciężar na ladzie.
«
— Oślel A. D. S. mówiłem! — krzyknął
subjekt i rzucił przyniesiony materyał na ramio
n a chłopca.
Chłopiec usunął się ^przed ciężarem, który
z hałasem upadł na ziemię. Rozgniewany subjekt
poskoczył i uderzył malca. Chłopiec spąsowiał,
ścisnął drobne piąstki i zawołał głosem wzbu
rzonym:
— Nie dotykaj mnie !... J a się bić nie po
zwolę I...
Lecz w tej chwili subjekt porwał go za
kark i wyrzucił za drzwi.
Marya oburzona do żywego, nie powie
dziawszy ani słowa, sklep opuściła.
Na dworze deszcz lał jak z cebra, spływa
jąca woda tworzyła na asfaltowym chodniku małe
jeziorka.
Powóz Maryi stał przed sklepem, lecz ona
nie wsiadła.
Rzuciła okiem na lewo i na prawo, aż
wreszcie ujrzała chłopca. Stał o kilka kroków
dalej, przytulony do muru, pod balkonem. Po
łowę twarzy miał bladą, na drugiej znać było
nabiegłe krwią ślady brutalnego uderzenia.
Marya zbliżyła się i zagadnęła chłopca:
— Cóż teraz myślisz zrobić, maleńki ?
Poznał ją widocznie i odparł spokojnie:
— Nie wiem... Ale bić się nie pozwolę!
— Boli cię bardzo?
— Mniejsza o ból, ale nie chcę, aby mię
bito 1
— Więc nie wrócisz do sklepu?

Jfa szpital

DROBNE OGŁOSZENIA
po 4 hi. od wyrazu.

w miejscu lab na pro.
wincyi posznknje mło
dzieniec (sierota) zfukońcroną V kl. gimn.
/głoszenia p< d A . R . 2 poste rest. Lwów.
*79

Vekcyl

d la nieuleczalnie chorych i m atoł

Herbata

— Nie!
— A co powiedzą rodzice?
— Mam tylko mamę.
— Gdzie mieszkacie?
— N a przedmieściu, za rzeką.
— Daleko to?
— Ó, daleko!
— Podwiozę cię, dobrze?
Spojrzał zdumiony, ale opamiętał się
szybko.
— Boję się trochę — rzekł szczerze.
— Czy matka także cię bije? — zapytała
Marya.
— O nie, nigdy 1 Ale mama się rozpłacze,
a to gorzej boli, niż bicie.;.
Myślał chwilę, jak b y walczył sam z sobą
wreszcie wyrzekł prawie szeptem :
— Powrócę do sklepu...
Usta jego drżały, a piąstki zaciskały się
gwałtownie.
Marya była do głębi wzruszona tą wewnę
trzną walką biednego dziecka. Pogłaskała wil
gotne jego włoski i rzekła serdecznie, lecz z
powagą.
— Janku, nie wrócisz już tam, gdzie cię
b iją ! Odwiozę cię do domu i postaram się, aby
mama twoja ni® płakała z twego powodu.
Pociągnęła go za sobą do powozu, a
w czasie długiej jazdy starała się rozerwać
chłopca.
— Więc to już postanowione, że nie wró
cisz do sklepu, praw da? Ale co teraz robić bę
dziesz ?
Chłopiec opuścił na dół oczy i milczał.
— Czem chciałbyś być, Janku?
— J a ? — zawahał się, ale przezwyciężając
nieśmiałość, zawołał z zapałem : - Chciałbym

chodzić do szkoły, uczyć się dużo, dużo czytać,
a później pisać powiastki, ja k mój ojciec 1
— To twój ojciec pisał powiastki?
— Tak.
— Czem był twój ojciec?
— Nie wiem... Wychowywała mnie mama,
zarabiając ciężką pracą rąk swoich na kawałek
chleba. Mama ślicznie haftuje, szyje, a w nie
dzielę często śpiewa na chorze w kościele.
— Czy tak ?
— Tak! Mama, gdy była młoda, była da
mą do towarzystwa u pewnej hrabiny. Teraz pa
łac zamknięty, bo pani hrabina umarła. Ach, ja
ka ona była ła d n a !
— Znałeś ją, Janku?
— O, nie! Ale widywałem ją na obrazach.
Dawniej mieliśmy ich dużo, ale raz podczas po
żaru wszystkie się popaliły. Tylko portret ojca
mama uratowała, ale się wtedy bardzo popa
rzyła. I portret się okopcił i nadpalił! Straszny
to był pożar.
Powóz zatrzymał się. Stanęli już u celu.
Janek wskazywał drogę. Marya weszła za
nim na długi korytarz; wreszcie chłopiec otwo
rzył drzwi i przez ciemną kuchenkę wprowadził
ją do małego, ale schludnego pokoiku. Czarno
ubrana, dość młoda jeszcze kobieta, siedziała
przy oknie, haftując na jakiejś pięknej materyi.
Na widok nieznajomej powstała i zbliżyła
się ku wchodzącej. Ruchy miała dystyngowane;
na twarzy znać było wielkie podobieństwo do
Janka; piwne duże oczy były dziwnie smutne i
jakby wyblakłe od częstego płaczu.
Maty a położyła dłoń na głowie Janka i
uśmiechając się łagodnie, opowiedziała cały dra
mat jego matce, prosząc, aby nie płakała z tego
powodu. Później obie kobiety usiadły obok sie
bie. Mówiły o szkołach, o kosztach . i innych

rzeczach, których Janek nie rozumiał, ale któremi się cieszył, bo widział, jak twarz matki
rozjaśnia się.
Na dworze deszcz przestał padać, nad rze
ką zajaśniała wspaniała tęcza.
— Bądź dobrej myśli, dziecko. Będziesz się
uczył, będziesz czytał, a kiedyś może i pisał po
wiastki !
— Jak tatuś ! — zawołał Janek radośnie i
porwał okopcony portret z komody, pokazując go
swej protektorce.
I nagle w pokoiku zapanowała śmiertelna
cisza.
Białe rączki wykwintnej pani drżały jak w
febrze i nie były w stanie utrzymać małego
obrazka, który byłby upadł na ziemię, gdyby go
nie pochwyciła tamta druga, kobieta ciężkiej
pracy.
I spotkały się spojrzenia obu kobiet i uj
rzały na dnie dusz ten sam ból, to samo cier
pienie.
Chwilę stały oniemiałe, jak gdyby bojąc się,
aby z ust nie wybiegło jakieś niewłaściwe pyta
nie, aż, ku wielkiemu zdumieniu Janka, pochyliły
się ku sobie i spoczęły w serdecznym uścisku,
wybuchając nagle płaczem...
•
TL dwóch par oczu pełnych smutku spły
wały gorzkie łzy na portret człowieka, który aał
im największą rozkosz i najgłębszą boleść ser
deczną.
Janek przyglądał się tej scenie osłupiały, nie
pojmując, co się stało.
Janek tego jeszcze nie mógł zrozumieć!

f. £xmann, — peruknrz,

R.Ditmar

W iem I . , D i iu iH e lp io r t g n s s e IO ,

poleca się PT. paniom i panom do wykonania najtaniej i naj'epiej katdego rodzaju
p rzy jm u je d a t k i: B erobót fryzyerskich. Peruki n» ulicę i do teatru, czupryny dla pa
•hlhako-rotyjzka, ibiór majowy, świeże
Pllłrtarnio
kr»k
a*B
k
»,
L
w
ó
w
u
l.
d a k e y a 1 k z . A . P o d g d r a k i UUHIUI llltt Fredry, poleca wyborne nów etc. Taniej jak wszędzie, gdy! nie mam otwartego interesu. — Wssystkie naSonehong L *łr. 8-76, II. rfr. 3’— . Okrmprawki.
617
w I w o n ic z a .
510 ciastka po 3 ct.
172
ahy najlepez* złr. 1*75. Okruchy drobne

ków

iłr . 1*30 aa funt. Dwór Ł a p n y n B n eia n y

w e L w o w ie

7 a r v a f f n a dóbr teoretyczni* 1 prahf c O 1 i t j U t d tycznie wykactałcony, w
średnim wieka, pozinkaje poudy. W . So
wińzki, Przemyśl, uŁ Ci<ha L 5. I I p.
180

Napuszy wybór wszelkiego
rotajo

Ruch pociągów kolejowych
O b o w ią z u ją c y z d a lo m 1 - g e m ą j a 1 9 0 5 r o k u .

Latarń

(C u s środkowo - europejski).

Grzybki *» • Rydze,

POCIĄG

Do L w o w a z

a n o młodo główki gotowana w winnym
occie w słoikach 6*/, kg. zł. 4 1 3 kg. J 2.
■nche najlepsi* cayita i białe
1 kg. u 1 *1. 90 ct., s kg. n 8 ił. 50 c t ,
10 kg. za 16 ał. wysyła za zaliczką

reh o i

A n to n in a R a a ta ie e u n ,

Im tn e k

n

H lln a k a e. 17S,

C aachy-

6a7

231

—

Zdrowie d la w acyitklchi
E W H A L O IE , bn le gtow y,
nanrw atanla, H la te ry e ł

N

—

7-20
7-29
7-50
8-05
■8*15
818
8-50

wBMlkto eharahy nerwo

w o ustępują niezwłocznie po zatydw p i g u ł e k antinewralgicznych doktora ClWUlCT. Ona 3
franki aa pudełko. Skład w Paryłn
w apt. pani Sehm ltt, 1 ue la Bo*
toe jr W e Lwowie w aptekach PF.M ikol.iecha, W ew lónkiego, Khsbam i kwokam.
W PK.akowła
w a aptekach
WUznirwra ew y h o m
w m a k iPP.
i zapachu
aklego, Redyk*
ąaa
praea Si uIes Mocudsiazkiago.
iprow atzane

zł. 2-. , 2-80, 3'20,
i 5-— zł za funt =

610

1005
10 35
11-45
11-58

3 60,

4’—, 4-40
500 gramów.

W yz le w k i k e r b a e ła a e
po iL 1-50 i 1-70 za funt = s 500 gramów
s zupełnie świeżego transportu
poleca handel
5

—

150

2.80
—

—
3-45

St. Markiewicza,

4-82
5-00
5 25

w e L w o w i e , B y a e fc 4 2 .

Na myszy polne!

ruciany a a m yszy po ln e:
G a ik i fosforowa,

Owioo strjeh n in ow y, obłuskany,
P azcnica B trjenulnow a,
o s t o i, trujący tylko myszy, rle izkodliwy
dis innych zwłeraąt — wyrabia

Lwowska fab ryk a ckom,
„ T Ł E N “.
641
riy zamówieniu naleiy dołączyć pozwo
lenie władzy politycznej.

-

9-10

-

9-20

-

9*50

—

10-20

—

10-50

Wysyłka

słoniny

do prywatnych, p r i m a słonina
po 7 k 60 bal. flra n co źa po
braniem poczt. (5 kg. koszyk
poezt.). W y sy łk i k o leją w 50 kil.
kossaeh po 73 i 75 kor. z Wie
dnia. Ceny powyższe mogą nledz
■mianie.

S. Steiner,

(nn d w orzec g łó w n y )
Iokan, (Jass, Bukaresztu, K onstantynopola), óydaczow* Worochty (od 1/7 do 80/9 wł.) D elatyna (od 1/10 do 80/4 w ł),
Zalać-c z y t, N ow osielicy, Berhomethu, Osudina, Serethu,
Radowiec, Dorny W atry i Baczą wy.
Krakowa, (Beftina, W rocławia, W arszawy, W iednia, K arlsba
du, Pragi), W islicski, Orłowa, Zakopanego, N. Sącza,
(p. Tarnów), Jaała, Chabówki, Zakopanego (p. R zeszów)
Krakowa, (Berlina, W rocławia, W arszawy, W iednia, Karlsbadu,
Pragi), Oświęcima, W ieliczki, Orłowa, N. Sącsa (p. T ar
nów), Zakopanego, Jasła, Krosna, Iwonicza, Rymanowa,
Sanoka, Chyrowa (p. Przem yśl)
Ickan, Ozortkowa, Kałusza, D elatyna (p. K ołom yję od 1/6 do
30/9 w ł. w niedzielę i rz. k. święta), K5róamez6 (od 1/5
do 80/9 wł.), Serethu, Berthomethu, Csndina, Brodiny,
Putny. D om y W atry (od 1/7 do 81/8), Suczaw y
P odw ołoczyst, (O dessy 1 Kijowa), Brodów
Ławocznego, (Pesztu), Borysławia, Kałusza
Rawy ruskiej, Soka.a
Stanisławowa, Żydaczowa
Sambora, M. Łaborosa, Sanoka, Chyrowa
Jaworowa
Krakowa, (Berlina, W rocławia, W arszawy, W iednia, Karlsbadu,
Pragi), Oświęciiua, Zakopanego przez Kraków, W ieliczki,
Orłowa (p. Tarnów), M. Laborcza (P esstu ) i Chyrowa
(p. Przemyśl)
K ołom yi, Żydaczowa, Potntor, K5rozmez5
Rzeszowa, Jarosławia, Lubaczowa
Ł awocinego, K ałusza, Stryja, Borysławia, K ochaw łny
Podwołoozysk, K opycsyniec, Hnsiatyna, Potutor
Krakowa, (Berlina, W rocławia, W iednia, Karlsbadu, Pragi)
N. Sącsa, Jasła, Tarnobrzegu, D ynowa, Rymanowa,
Iwonicza, Sanoka, Chyrowa (p. Przemyśl)
Ickan, Csortkowa, K ałusza, Zalessczyk, W y in icy , Kocmania,
N ow osielicy (p. Zncskę), Serethu, Radowiec, Berhometu (w poniedziałek), Suczaw y
Sambora, Zakopanego, N. Sącza, Jasła, Krosna, Iw on icia, R y
manowa, Sauuka, Chyrowa, Strzyłek
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa
Tu obli (od 1516 do 8019), Skolego (od 115 do 8019), D rohoby
cza, Borysławia
Jaworowa
Bełżca, Sokala, Lubaczowa, R aw y ruskiej
Krakowa, (Berlina, W rocławia, W iednia, K
zbada, Pragi),
Oświęcima, Suchy, Koomyrzowa, Wif 1 xki, Orłowa (p.
Tarnów), M ielca (p. Dębicę), Dynowa, „ayrowa (p. P rze
m yśl)
Podwołoczysk (Odessy, Kijowa), Brodów, Potntor, Z alessczyk,
Hnsiatyna, Iwania pustego, Skały, K opyczyniec, Grzy
małowa
Ickan, Żydaczowa, Kałusza, N ow ósielicy, Serethu, Berhomethn,
Csndina, Brodiny
Krakowa, (Berlina, W rocławia, W iednia, Karlsbadu, P r*M?i|
Koomyrzowa, Zakopanego (p. Kraków) (od 2516 do 1519
w ł.), Orłowa (od 117 do 15|9 wł.), N . Sącza (p. Tarnów),
Jasła, Dynowa, Lnbaczowa, Sanoka, Rymanowa, Iwonicsa, Chyrowa ( p. Przem yśl)
Iokan, (Bukaresstu), Żydaczowa, Potntor, Ozortkowa, K&rttsmf zO, N ow osielicy, D orny W atry, Suczawy
Sambora, Orłowa, N . Sącza, Jasła, Krosna, Iwonicza, Rym a
nowa, Sanrka. Chyrowa, Strzyłek
Krakowa, (Berlina, W rocławia, W iednia, W arszawy, Pragi,
Karlsbadu), Oświęcima, W ieliczki, Tarnobrzegu, D yno
w a, Lubaczowa, Jasła, Iwonicza, Rymanowa, Sanoka,
Chyrowa (p. Przemyśl)
Podwołoozysk, (Odeszy, Kijowa), Brodów, K opyczyniec, Zaleszozyk, Skały, Iwania pustego, Husiatyna
Ławocsnego, (Pesztu), Kałusza, Borysławia, Drohobycza, Kuchawiny

Na dworzec „Pod*amezeu

8-151

7-001
11-84
—
6161

Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa) Brodów
Podwołoozysk, K opyosyniec, H nsiatyna, Ozortkowa, Potutor
Podwołoczysk, (Odessy, K ijow a), Brodów, Grzymałowa
Podwołoczysk, (O dessy, Kijowa), K opyczyniec, Csortkowa, Za
leszczyk, Skały, Iwania pustego, Husiatyna, Brodów,
Grsymałowa
Podwołoozysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, K opyosyniec, Ozort
kowa, Zalessczyk, Iwania pustego, Skały, H usiatyna

poap. | o»ob. |
odeh. o g. ,

2-51
415

6-30
655
7-30
8-25

8-35

900
9-20
10-55
11-10

2-00
2-40
2-50
2*55
4-10
4-20
5-50
558
6-25
6-39
7-30
9-00

10-05
10-40
10-65

11-00
11-05

1110

Z « law ow a do
(■ dworca głównego)

grobow ych

Krakowa, (Wiednia, W rocławia, Berlina, W arszawy, Pragi,
Karlsbadu, Kocmyrzowa, Rozwadowa, Dynowa. Jasła,
Chabówki, Zakopanego, Orłowa, N . Sącza (p. Tcrnów)
Ickan, (Jass, Bukaresztu, Konstantynopola), KoroBmozn (od 1/5
do 30|9 wł.), Kałusza, Serethu,
Berhometn, Czudina,
Nowosielicy, Brodiny, Suczawy, Dorny Watry
Krakowa, (W iednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu),
Chyrowa, Pesztu, Sanoka, Mszo Laborcza, Bvm .nowa,
Iwonicza, Chabówki, Zakopanego (p. Rzeszów j, Mielca
(p. D ębicę), o rł ° wa, W ieliczki, Oświęcima
Ickan, (Jass, Bukaresztu, Botuszan), Żydaczowa, P > ntor, Korósmezó, Ozortkowa, N ow osielicy, Brodiny, Putuy, Dorny
W atry (od 117 do 8118), Suczawy
Podw ołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, K opyczjniec, H usiatyna, Ozortkowa
Jaworowa
ŁawoeznegO jfPeszta), K ałusza, Drohobycza, Borys nwia
Krakowa, (W iednia, W rocławia, Berlina. Pragi, Karlsbadu),
Lnbaczowa, Chyrowa, Rozwadowa, Nadbrz> zit , Dynowa,
Orłowa (p. Tarnów), Zakopanego (p. Krak iw ,id 2516 do
1519 w ł.)
Krakowa, (W iednia, W arszawy, Pragi, K arlsladu), Sanoka,
Rym anowa, Iw onicza (p. Przem yśl), D>nowa, T arnibrzegn, N. Sącsa, Orłowa, W ieliczki, Oświęcima, Zako
panego (p. Kraków) (od 2516 do 1519 w ID
Sambora, Strzyłek-To polni cy, Chyrowa, Sanoka, Rj manowr.,
Iwonicza, Jasła, N owego Sącza, Orłowa
Ickan, W orochty (od 1|7 do 3019 wł. w niedziel j i święta) K a
łusza, D elatyna (p. K ołom yję), Serethu, Bochometu
Czudina, Radowiec, Suczawy
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Potutor, Grzymałowa
B ełżca, Sokala, Lubaczowa
Podwołoczysk, (Kijowa, O dessy), Brodów, Kopyezynie , Czortkowa, Z»'es«czyk, Husiatyna, Skały, Iwania pustego,
Grzymałowa
Iokan, (Botnssan, Jass, Bukaresztu), Potutor, K ałusza, Ozort
kowa, Z aleszczyk, W yłnicy, Korosmezo, Kocmai ia, Dor
ny Watry, Suczawy, N ow osielicy
Krakowa, (W iednia. W rocławia, Berlina, Pragi, Kailsbadn),
Chyrowa (p. Przem yśl), Jasła, Chabówki, Zakopanego
(p. Rzeszów), W ieliczki, N. Sącza, Dworów
Ławocznego, Drohobycza, Borysławia, K ałusza, K ocha- iny (od
115 do 8019 co niedzieli i święta)
Rzeszowa, Lubaczowa, Chyrowa, Sanoka (p. Przemyśl)
Sambora, Chyrowa, Sanoka
K ołom yi, Żydaczowa, K6r8zm ez5 (od 115 do 30*9 wł.)
Jaworowa

blaszanych, cynkowych i kutych po
najum iarkow ańszych cenach,
równie!

KULE kolorowe
i ŚWIECE nizkie
w stanioli do oświetlania grobów.

ZIÓŁKA FBZECZYSZCZAJ4CE
4 ' ł l t . n i l A

m inut od
Por* nocna oznaczona je s t ram kam i. — Gzaa środkowo - europejski je s t późniejszy o 36 mii
czasu lwowskiego. — Z w ykle bilety do ja z d y i wszelkiego innego rodzaiu bilety, illustrow ane przer -—
wod niki, rozkłady ja z d y itp . nabyw ać m ożna p rzez oały dzień w biurze m iejskiem o. k. kolei
państw ow y oh, pasaż H ansm ana 1. 9.

■W. W le ń , U c k t e n s t e l n s t r a z s e 12 1 .
640

W ydawca i odpowiediialny redaktor P l a t o n K o s t e c k i .

M

m

w akład których wchodzą Jedynie ziółka, i kwiaty,
są środkiem czyszczącym, przyjemnym w smaku,
a działaniu łagodnem, nadająoem sio dla osób
delikatnych i wrażliwych. Użycie ich nie wymaga
ani dyety, ani zmiany zwykłego trybu żyda.
Jestto najwięcej poszukiwany środek przeciw zatwardzeniom i różnym cierpieniom jakie stąd pocho
dzę, jakoto : hole 1 zawroty g ło w y , brak apety

tu, nud ności, mozolne traw ienie, odęcie żołąd 
lUiks •obronną
ka, hemoroidy, uderzenia do g ło w y eto.
We Lw ow ie w aptekach pp. Mikolaseha, Wewiórskiego i Rnoker*
W K rakow ie w aptekach pp. Wiszniewskiego i Redyka.

WOlOSSGUItt

H e r m a n i

Od 1 do 15 października.
Jednoaktówka polska. — Grapa oyklistek
Komik polski. — Żywe obrazy. — Tańoc
Tresura zwierząt i t. d.
W niedzielę i ówięta 2 przedstawienia.

WITOLD TRANDA
elektro - technik - mechanik

w Przemytflu, ul. Franciszkańska 7.
jj-

Światło elektryczne I motory — Grom ochrony —
Telefony — Dzwonki elektr.
Aparaty fizykalne.
B

UWA0A

H

(THE PUBGATIF DE CHAMBABD)

Ławocznego, (Pesztu), Drohobycza, Borysławia, Kałusza
Krakowa, (W iednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy). CL) rowa,
M. Laborcs, (Pesztu), Sanoka (p. Przemyśl), N. Sącza,
Orłowa, Oświęcima
Rawy ruskiej, Sokala
Podwołoczysk, (K ijowa, Odessy), Brodów
Przem yśla (od 1'5 do 8019 wł.), Chyrowa, Sanoka. Rymanowa,
Iwonicza, Jasła
Ickan, Ozortkowa, Z aleszczyk, Delatyna, W yźniey, Nowoaielicy, Berhomethu, Ozndina, Serethu, Brodiny, Putny,
Dorny W atry, Suczawj
Sambora, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, Iwonicza, Jasła N.
Sącza, Orłowa, Zakopanego
Krakowa, (W iednia, W rocławis. W arszaw y), Dynowa, Tarno
brzegu, Jasła, Orłowa, W ieliczki, Chabówki, Zakopanego
(od 1|5 do 2416 i od 16|9 do 30|4)
Podwołoozysk, Potutor, K opyczyniec, Skały, Iwania pustego,
Husiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa
Stryja, Drohobycza, Borysławia

Z d w orea „Podzamcze"
Podwołoczyk, (Kijowa, O dessy), Brodów, Kopyczyniec, Hu
siatyna, Ozortkowa
Podw ołoczysk, (Kijowa, O dessy). Brodów, Potutor, Grzym ałowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, K opyczyniec, Zaleszozyk, Husiatyna, Skały, Iwania pustego, Grzymało
wa, Ozortkowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy) Brodów
Podw ołoczysk, K opyczyniec, Skały, Iwania pnstego, Potutor,
H nsiatyna. Z aleszczyk, Grzymałowa
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M aszyny do szycia i p i s a n i a . =
"
T o w a ry optyczne.
W ysyła na całą Galleyę monterów do nrsądzed eloktrycznych
t0r~ po cenach najniższych. “W e

W łasna pracownia m eehanlem a i optyczna.

Z drukarni i litografii Piliera i Spółki

