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Stanis awów, dnia 12. czerwca 1904.
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wychodzi co niedziel

Po przesz o dwuletniej przerwie odby
komitet budowy pomnika Tadeusza Ko
ciuszki posiedzenie w dniu 30. maja b. r.
,Soko a", na którem
w sali szermierczej
zebra o si 25 osób.
Przewodnic cy komitetu p. Milerowicz
zda spraw z dotychczasowej dzia alno ci
komitetu. Wedle tego bardzo wyczerpuj cego
sprawozdania zebra komitet 7000 k., które
z o one s na .ksi eczkach Kasy oszcz d
no ci. W kwocie tej mieszcz si znaczne
datki Rady gminnej, Kasy oszcz dno ci
i Rad.y povviatowej, pozosta o
z budowy
pomnika Mickiewicza w kwocie 800 koron,
niemniej zwy 250 k. ze sk adek
na budow
pomnika Agatona Gi era. Zai'azem przed
stawi p. Mi erowicz uchwa
komitetu,
powzi t na posiedzeniu z dnia 26. pa
dziernika 1901. i pomnik
by
z g azu,
sta ma w ogrodzie Gi/,eli"(t.maz Kraterówce).
Pod przewodnictwem powo anego przez
aklamacj p, dyr. Terlikowskiego toczy y
si obiady komitetu.
Uchwalono na wst pie przyj
sprawo
zdanie, z czynno ci i z obrotu kasowego,
i zatwierdzi
przed o one rachunki, poezem
rozwin a si dyskusja nad wnioskiem p.
Pileckiego, i by zamiast pomnika z g azu
wprowadzi w ycie polsk burs w o cia
sk imienia Tadeusza Ko ciuszai w budynku,
który ma by w tym celu jn to wysta
wionym, ju to nabytym. W dysku.sji tej
zabierali g os pp. prof. Gruenberg, Dr. Ostafl ski, Stanclik i Jaegermann, popieraj cy
my lp. Pileckiego; natomiast pp. Milerowicz,
Dr. Katzenellenbogen i Amirowicz bronili
zdania, iz nale a oby przecie postawi
uchwalony pomnik z g azu, brzeciw wnio
skowi p. Pileckiego naprowadzano g ównie
to, i ofiarodawcy sk adali datki niezawodnie
w tem prze wiadczeniu, i za ich pieni dze
stanie pomnik, w obec czego bez zezwolenia
ofiarodawców nie mo na z o onymi przez
nich pieni dzmi rozpoi'z dzi na inny cel..
Przeciw temu zapatrywaniu podnie li
zwolennicy wniosku p. Pileckiego wzgl d
na to, i polska bursa w o cia ska b dzie
ywym pomnikiem dla bohatera
zawsze
jej b d krzewicielami
idei ladeusza Ko ciuszki. Po ko cowem
przemówieniu Dra, Jurkiewicza uchwalono
16 g osami przeciw 8 sformu owany
przez
niego wniosek, i za zezwoleniem Rady

STANIS AW BOBELAK.

Ga zka ja minu.
(Doko czenie).
Biedna Dolores ucz szcza a nader pilnie
do ko cio a, rozdaj c hojnie ja mu n , co
dziennie za nad wieczorem udawa a si na
grób dziecka, przyozdabiaj c go
w kwiaty,
mi dzy któremi nie brak o nigdy ja minu.
Kilkakrotnie towarzyszy em jej
na cmentarz,
a raz zapyta em j , co oznacza to jej za
do
mi owanie
tego kwiatu.
Spojrza a na mnie tak sm tnie,
e mimo
wolnie a owa em zadanego jej
pytania i
odrzek a:
Pan nie wiesz zapewne, e pierwszym
podarunkiem, jaki otrzyma am od Antonia,
by a... ga zka ja minu.
A po chwili doda a:
Ga zk t posiadam jeszcze i nie roz
cz si z ni nawet w grobie.
To mówi c, wyj a zawieszony na szyi
cudownej roboty medaljon otworzywszy go,
a
wyj a schowan wewn trz zesch ga zk

gminnej, Kasy oszcz dno ci i Rady powia
towej w Stanis awowie mog by pieni dze
zebrane dot d na budow pomnika Tade
Ko ciuszki,
u yte na ."tworzenie
usza
w Stanis awowie polskiej bursy w o cia
skiej imienia Tadeusza Ko ciuszki, i e
jako pomnik dla Tadeusza Ko ciuszki ma
by za o on w Stanis awowie polska bursa
w o cia ska imien.a Tadeusza Ko ciuszki.
Jednomy. lnie powzi to te na wniosek
Dra Jurkiewicza uchwa , i komitet budowy

o

godzinie

zapobiegliwy

rz.

8.

rPremiowane na wsiystklch wystawach

kat. proboe? z w N^ii^órnie
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,
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Up yn o kilka miesi cy. Nie mog c pa
Od chwili tej nie widzia em jej wi cej.
trze d u ej na jej cierpienia, które znosi a
Po drodze do morza lodowatego zatrzy
cieipliwie i bez .szemrania, skorzysta em
z na
darzaj cej si podówczas
podbie mali my si w Tromsoe, gdzie dosta em list
wyprawy
od niej, a
gunowej i zaci gn em
si do niej.
w nim ga zk ja minu.
Kiedy przed
Ga zka ta b dzie talizmanem, chroni
maj cym nast pi w dniu
2. kwietnia 1882
wyjazdem, poszed em do cym pana od wypadków podczas niebez
niej na po egnanie,
wyci gn a ku mnie sw piecznej podró y, w któr si udajesz"
bia , niemal prze roczyst
r k i rzek a: pisa a w tym li cie. A dalej spodziewam
Wracaj pan zdrów i rych o, a gdyby si , e wrócisz szcz liwie, a wtedy przeko
nie zasta mi wi cej
si , czy szanowa e t pami tk odemnie".
przy yciu, nie za nam
pomnij z o y
w dowód przyja ni na mym To by jej ostatni list do mnie.
grobie to, co mi nieraz
przynosi . .. ga z
Wyprawia trwa a rok przesz o, przezimo
k ja minu...
wali my na wyspie Jan Mayen. Podczas d u
S owa te wywar y na mnie dziwnie
sm giej monotonnej nocy polarnej, posta biednej
tne wra enie, nie mog c ukry wzruszenia,
Dolores stawa a mi cz sto przed oczyma, a
przycisn em jej r k do bij cego serca,
a gdy w pierwszych dniach sierpnia zawin
z o ywszy na rriej gor cy poca unek, wybie
do
na wysp okr t, maj cy nas zawie
g em szybko z pokoju.
Austryi, cieszy em si na sam my l ujrzedo
ulicy, obejrza em

sobot .

Ka da serya obejmuje 50 wspania ych
...oM« .av
o....*
Powtarzanie seryj, jest wykluczone.
.

.

w Stanis awowie.

Park miejski w iecie.
ks. Trzebunia zawi za w Nadwornie komitet
dla wybudowania ko cio a
w Wo osowie
i
wkrótkim czasie wyjedna 34 morga
Pogoda, niebo jasne bez chmurki.
gruntu na budow , zebra zwy 1600 koron
Ulicami: Lipow i Go uchowskiego p yn
(w tem 400 k. od banku parce acyjnego
rz dem
a 500 k. od J. E. ks. arcyb. Hilczewskiego) t umy do parku miejskiego. Ci gn
i zgromadzi
powabne panienki, eleganccy kawalerowie.
prawie jedn trzeci cz
potrzebnego do budowy materja ii drzewnego. Za nimi post jpuj ojcowie, matki, wujowie,
My l budowy ko ció ka w Wo osowie ma i stare kuzynki.... rodkiem sun os awione
nie tylko lokalne
znaczenie, ale si ga doro ki stanis awowskie, prywatne ekwipa e,
ona dalej, bo dotyczy podtrzymania ducha cykli ci, beczkowozy miejskie skraplaj ce
narodowego u osadników w samym Wo o obficie ulice, od czasu do czasu zahuczy
sowie i u polskich mieszka ców Bratkowiec przelatuj cy motor benzynowy.
Wszystko ci gnie do parku.
(51 dasz) i Ty mieniczan (i28 dusz), którym
Jedni, by odetchn wie em powietrzem,
grozi zrnszczenie mi dzy ludem ruskim.
d wi czne tony orkiestry
Kilka wi c osób, nieoboj tnych dla tego co by us ysze
polskie, podj o si zadania stworzenia wojskowej, inni dla pochwyconego spojrze
Komitetu filialnego w Stanis awowie dla nia.... inni wreszcie dla lekkiego u miechu
Wchodzimy nareszcie do parku. Wszystko
poparcia i przyspieszenia budowy ko cio a
w Wo osowie. G ówn zas ug w tej mierze tu wybucha rado ci . Kwiaty zaja nia y ju
przyzna nale y paniom Dydy skiej i Ma- stubarwnemi koronami i poj nas urocz
curowej i panom B. Siebanerowi i apickiemu. woni . Rado nie jako na Wiecie i pier
Oni to zwo ali na dzie
19. maja b. r. ywem oddycha t tnem...
W alei g ównej, gdzie jest podwójny rz d
szersze grono obywateli tutejszych, a na
posiedzeniu tem po wyczerpuj cem spra lamp gazowych, chodz wszyscy, którzy
wozdania, z o onem przez ks. Trzebuni , pragn wid/.ie si ze sob , i tacy, którzy
wybrano, komitet z o ony z pa Dydy skiej pragn aby ich widziano. A wi c przystoj
i Macurowej i z
pp. ks. Malarskiego, a ne m od/.iutkie m atki, które pierwszy raz

pomnika Tadeusza Ko ciuszki przyst pi
bezzw ocznie do zawi zania stowarzyszenia
Polskiej bursy w o cia skiej im. Tadeusza
Ko ciuszki" w Stanis awowie, a stowarzy.szenie to, dla którego statuty wypracowa
ma Dr. Jurkiewicz, b dzie wspólnie z ko
mitetem prowadzi dalsz czynno ku urze
czywistnieniu my li wybudowania a wzgl dnie
nabycia budynku odpowiedniego.
Obecni na zebraniu uznali si
za upraw
nionych do powzi cia zapad ych uchwa
i wybrali komitet
z 15 osób pod przewod
nictwem p. dyr. Terlikowskiego. Zast pc
przewodnicz cego zosta wybrany p. in ynier
starszy Józef apicki, .sekretarzem p. Karol
Sporu, zast pc jego p. Jan Fosebinger,
skarbnikiem p. Dr. Jurkiewicz a jego za
st po p. Teofil Kwiatkowski.
W ród oklasków uchwalono podzi kowanie pickiego i Siebauera, daj c
prawo
dotychczasowemu przewodnicz cemu p. Mi- Pfzybrania dalszych cz onków. mu
W my l tego
lerowiczowi i skarbnikowi p. Amirowiczowi zlecenia powo ani zostali do tego
komitetu
ich
j
za
skuteez
prawdziwie obywatelsk PP- Mas owska, Nemetzowa, Ostrowska,
prac .
Stwierlniowa, P otnicki, ks. Eiselt, EbenW ten sposób sprawa budowy pomnika berger, Gruenberg, Dr. Jurkiewicz, Ostrowdla bohatera z pod Rac awic wesz a
ski
Witold, Pilecki, Patraszewski,
na
ks.
nowe tory.
Piaskiewicz, Terlikowski, Wierzejski i ZubNad t spraw : czy w- mie cie naszem czewski. Tak uzupe niony komitet
obradowa
za zebrane pieni dze na pomnik Ko ciuszki w dniu 30. maja b. r. nad rodkami
mo
ma by postawiony pomnik czy bursa
g cymi przysporzy funduszów na zamie
otwieramy w lamacli Kurjera"' dyskusj .
rzon budow i postanowi urz dzi w tym
celu przedstawienia teatralne i sprzeda
bloczków, wy o y listy .sk adkowe i od
wo a si do ofiarno ci spo ecze stwa naszego
Ko ció ek w Wo osowie.
Przewodnicz cym
o poparcie.
z pro b
komitetu wybrano p. Benedykta Siebauera,
Po ród ludno ci rdzennie ruskiej o 15 skarbnikiem p. Mateusza Pileckiego a se
i postanowiono jak
km. od Nadworny powsta a
Wo osowie kretark p. Dydy sk
kolonia mazurska polska, zw
o ona z 74 najrychlej rozpocz budow ko ció ka
Od naszego spo ecze stwa zale y obecnie
lodzili a oko o 450 dusz. W^ kolonii tej
zbudowan zosta a staraniem Ko a Pa spe nienie pi knego dla Polski kresowej
Towarzystwa szko y ludowej w Stanis a i donios ego d/.ie a.
wowie polska szko a, która od 2 lat kszta ci
w polskim duchu m odzie
osadników.
Wobec tego, e polacy z Wo osowa maj
15 km. drogi do swej parafii
w Nadwórnie.

Jllill

drnkarniailitograflaSt.CtiowaiicH

rano.

Doszed szy
rogu
si . nia jej wkrótce.
Dolores sta a w oknie, spogl daj c za mn
Z Trondhjem (w Norwegii), gdzie zatr/.yi raz jeszcze po egna a mi schyleniem g owy.
mali my si przez kilka godzin, donios em
przedpo
udniem
W palmow niedziel
wy jej telegraficznie o naszym powrocie. Dnia
p yn li my z Pola. Liczne odzie, nape nione 19. sierpnia zawin li my do Hamburga.
znajomymi, towarzyszy y nam a do wyjazdu
Jakkolwiek by to dzie wi teczny, uda
z portu; ód
w której znajdywa a si Do em si natychmiast do konsulatu po odbiór
lores, towarzyszy a
Kiedy
rrajdalej.
nam
poczty. Z pomi dzy kilkudziesi ciu listów,
wreszcie r'ozleg a si komenda Ganze Kraft które otrzyma em jeden .z
aiobn obwódk
ja minu...
vonoarts^ i pocz li my si szybko oddala zaniepokoi mnie niezmiernie.
Rozerwa em
Od chwili tej zdawa o mi si , e odczu- od brzegu,
ukaza a si w odzi na po egnanie szybko kopert ' a rzuciwszy okiem
na list,
bia a chusteczka biednej Dolores.
wam bole nieszcz liwej Dolores..
stan em jak wryty. .,
Podró e naoko o wiata.
UOMjelweder^^
lokalu^

co

si

Ures reiialcji i almiiiistracji;

Pomnik czy Bursa?

a * mienia si

petitem
h.

petitem.
R kopisy nie zwracaj

kosztuje 20 h.
Prenumerowa mo na tylko od
ka dego miesi ca.
Listy nale y op aca .

,

20

Og oszenia w rubryce Nade
s ane" po 40 h. od wiersza

30 h.
60

Numer pojedynczy

^

wiersza

za 1 raz

4

Od soboty dnia

11.

przywdzia y jedwabn sukni i kapelusz
z piórami, wdowy chc ce
wyj /.a m i
niemog ce si zdecydowa , a tymc/asem
napawaj si tym stanem przej ciowym, tak
echc cym pró no
kobiec ; abiturjenci
gimnazjalni w cylindrach, którzy przed ty
godniem otrzymali patent dojrza o ci, ofice
rowie najrozmaitszych broni, go ow si dra
goni; ludzie chc cy zwróci uwag i wresz
cie ci, którzy uwa aj si za niezwyk ych
W innej alei spaceruj towarzjrstwa, dwie
lub trzy zaprzyja nione rodziny, umawiaj ce
si z niedzieli na niedziel . Panienki id
z panienkami, mamy z mamami, z ty u po
st puj m odzi ludzie z kwiatkami w dziurce

W w skiej alei ci gn cej si ! od LawnTenisa" ku parkowi br. Romaszkana, zwanej
alej zakochanych" id samotnicy, napró no
szukaj cy duszy bratniej... Post puj sielanki
zawi zane i rozkwitaj ce pod pobla liwem
okiem matek, pary mi osne, które mo e si

madzi od czasu

do

czasu

przedstawicieli

List ten pisany przez ojca Dolores, brzmia

nast puj co:
Drogi Panie!
Wychyli em ostatni

kielich

goryczy.

Cierpienia nieszcz liwej Dolores sko czy y
si ; miesi c temu, tj. 13. czerwca 1883 r.,
bez widocznych cierpie , z u miechem

na
ustach, pierwszym po stracie m a, rozsta a
wiatem,
si z tym
na którym nie zazna a
nic, prócz bole ci.
Przed mierci prosi a mi , bym wr czy
Ci za czon jej fotografi ,
oraz przypomnia
dane jej przyrzeczenie.
Znaj c Ci , wiem, e przyrzeczenia do
trzymasz. Stosownie do jej yczenia, pocho
wa em j obok dziecka.
Ja wyje d am do Nowego Orleanu, spo
dziewam si , e w wolnej chwili napiszesz

do mnie.

a
N)

s

egnam Ci serdecznie
Diego A".
Spojrzawszy na fotografi , zdawa o mi
Dolores
u miecha si
nieszcz
liwa
e
si ,
do mnie

Wieczorem dnia tego senat miasta Ham
burga wydawa bankiet na cze nasz . PiOmimo silnych nalega , nie poszed em nan.
Wspania e iluminowane miasto, liczne trans
napisami: Hoch der dsterreichischen
parenty
^Nordpol-Expedit{on"i przeci gaj ce ulicami
muzyki^nie zdo a y mi rozweseli .

^st plOct.Ocziilowlep ac (log.6po ow ;otwartecodzteiinieodg.idolO.wieczÓMDledzlele wl lajfl odg.3.popo .
Co tydzie nowa sepja. Zak ad urz dzony na sposób zagraniczny.
O wietlenie gazowe
Widoki poruszane
1

/

^
o o

pobior .
Przed pawilonem g ównym, w którym gra
muzyka wojskowa, stoj gromadki dzieci
w towarzystwie mamek i piastunek.
Pawilon restauracyjny Haubenstocka, gro

druk^nM^Htografii ^nis aw^^hoi^
do 17. czerwca b.r. przedstawiona serya 'niezwykle zajmuj ca:

automatycznie

w

g u

guzika.

do bieguna pó nocn. przez kraje wiecznych lodów.

widoków\

CS

Salon obszerny z poczekalni .

Dobra wentylacja.

V

KUKJER S^JWNLS AVV0VVSK1
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wszystkich warstw

i

klas, pomi dzy który

prawid owego i po danego rozwoju naszego
miasta, oraz sumiennej i korzystnej dla
Stanis awowa gospodarki miejskiej.
P. Dr. Nimhin dzi kuj c za wybór, wypo
wiedzia mi dzy innemi te s owa, które podchcemy, i dbaj c o dobro miasta
kre i
i jego mieszka ców, bez wzg du
na wyzna
nie, narodowo i warstw spo eczn , stara
ko, rozmawiaj c pó g osem, zamieniaj c te si b dzie o to, aby miasto Stanis awów i
s owa dr ce, nabrzmia e uczuciem, które nadal zachowa o sw dawn historyczn cech ,
równaj si poca unkom....
t. Z. e Stanis awów by , jest i b dzie miastem
po skiem.
Assesorem w miejsce . p. dr. Konkolniaka
Kupujmy tylko wyroby krajowe!
wybrany zosta p. Karo Piskorz, oprócz
niego wybrano assesorem ponownie p. Kasiela
Kieslera, obu jednog o nie.
Dzi
Z ycia
towarzyskiego.
w niedziel o godz. 6. wieczorem odb dzie
si lub panny fió y Bassównej z panem
Konsekracja ks. biskupa Chomyszyna Karolem Kliigerem redaktorem dziennika
odb dzie si w przysz
niedzie . Po wi
Czernowit/.er Tagblatt".
cenia dokonaj ks. metiopo ita Szeptycki,
ci g sylwetek radnych
biskup przemyski Czchowicz i ks. arcybiskup miastaDalszy
Stanis awowa b dziemy drukowa
Teodorowicz.
przysz
ym
numerze.
w
Program uroczysto ci wy wi cenia
P. Stanis aw Konopka, znakomity
ks. biskupa nominata Chomyszyna, która
recytator
nasz
w przeje dzie przez Stanis a
odb dzie si w przysz
niedziel jest na wów,
urz dza dla uczniów i uczenie tutej.
st puj cy:
szkó poranki deklamacyjne, a eby da m o
O god . 8 i pó rano zebranie ko o pa
dzie y szkolnej wzór poprawnej dykcji i de
acu biskupiego przy ulicy Lioowej bractw klamacji i wzbudzi
w niej ducha narodo
cerkiewnych z chor gwiami i duchowie
stwem, które biskupa nominata odprowadz wego.
dla sztuki i za
Konserwatorem
procesjonalnie do cerkwi katedralnej. O g.
9. rozpocznie si uroczyste nabo e stwo, pod bytków historycznych dla powiatu stanis a
ka uskiego
wowskiego,
bohorodcza
skiego,
czas którego nast pi akt wy wi cenia, po i
t umackiego, mianowany zosta profesor
którem udzieli ks. biskup przechodz c przez
lwowskiej
Talowski.
Teodor
politechniki
cerkiew swego b ogos awie stwa, a potem
Proces Walewskiego. Dnia 27. b. m.
rozebrawszy si ze swoich kap a skich szat,
otrzyma od dokonujpcego aktu wy wi cenia odb dzie si apelacyjna rozprawa wskutek
rekursu
pos a Walewskiego przeciw odrzu
ks. metropolity Szeptyckiego, dalmatyk bi
skupi , poczem ks. biskup w mitrze i z pa ceniu jego skargi cywilnej w sporze z to
warzystwem akcyjnem Leopold Popper".
stora em wst puje na tron. Wtedy przyst
puje do niego prze o ony kapitu y i wita W sprawie procesu o obraz honoru, wyto
czonego przez pos a Walewskiego przeciw
go imieniem tej e, k em i dyecezjan.
Po sko czonem nabo e stwie
udadz si adwokatom Poppera, dr. Emilowi Frischauarcypasterze z ca ym pochodem erowi i dr. Tobiaszowi Aschkenazemu i bar.
wszyscy
procesjonalnie do pa acu biskupiego, z któ Bernardowi Popperowi, wiede ska Izba ad
pos a Walew
rego balkonu udzieli ks. biskup Chomyszyn wokacka wezwa a zast pc
skiego, dr. Ottona F'rischauera, a eby z o y
arcypasterskie b ogos awie stwo.
O god . 1 i pó popo . przedstawi si owo zast pstwo z powodu, e skarga jest
przeciw jego bratu; wskutek
w pa acu biskupim ks. Dr. Chomyszynowi wymierzona
duchowie stwo, przedstawiciele wszystkich tego dr. Otton Frischauer w tej cz ci
nie b dzie zast powa
korporacje i towa oskar enia
w adz miejscowych,
pos a
Walewskiego. Z obu stron zapowiedziano
rzystwa ruskie.
Wieczorem o god . 4 i pó popo . urz obszerny materja dowodowy.
dzaj rusko-ukrai skie towarzystwa w Sta
Arty ci lwowskiego teatru miej
nis awowie na cze Najprz. ks. biskupa w skiego z pani Bednarzewsk i Chmieli skim
sa i teatralnej koncert.
na czele, odegraj we wtorek dnia 14.
Przeniesienia. Micha Zathey urz d czerwca w sali teatralnej To w. muz. im.
Moniuszki w Stanis awowie znakomit konik tut. Filii banku austro-w gierskiego,
medj St. Krzywoszewskiego p. t. T cza".
przeniesiony zosta do Lwowa.
Zmarli. Karol Zulauf sekretarz tut. Sztuka ta,i odznaczaj ca si pogodnym
S du prze ywszy 46 lat zmar w Zakopa humorem sobieg bok charakterystyk osób,
niebywa e powodzenie na
Emanuel Czerwenka lat 46. zmar zdoby a
nem.
scenach warszawskich teatrów i nie schodzi
dnia 10. bm.
z repertuaru
tamtejszego. Na lwowskiej
Wybór burmistrza. Kada miasta na scenie grano t sztuk
w ubieg ym miesi cu.
posiedzeniu dnia 8. czerwca b. r. obraduj c
Krytyka i publiczno przyj a sztuk ce
w pe nym komplecie (z wyj tkiem r. p. Pro- nionego autora nader serdecznie, zachwycaj c
podówczas
który
Stanis
awo
skurnickiego,
w
znakomit gr pani Bednarzewskiej,
wie obecnym nie by ), wybra a jednog o nie si
która w roli tej jest wprost niezrównan .
ponownie burmistrzem mi sta Dr. Artura Publiczno
ci naszej nadarza si wyborna
Nimhina, na przeci g lat sze ciu. Nie ule sposobno
poznania tej sztuki i zachwycania
gaj cy adnej kwestji wybór ten, przyj li si znakomit
gr tej niepospolitej ai tystki.
obywatele miasta z ogólnem zadowoleniem, Komedja
Krzywoszewskiego
gran b dzie
widz bowiem w nim r kojmi dalszego
Stanis
awowie
w tej samej obsadzie co
w
we Lwowie.
Bilety na powy sze przedstawienie sprze
My li moje bieg y na cmentarz do Pola.
..
daje ksi garnia i sk ad nut W. Doboszy skiego
nast pców: Staudacher i spó ka,
dni
grobie.
sze
pó niej by em na jej
W
Wycieczk do Lwowa na Jarmark
Wszystko zdawa o si by niezmienione, wyrobów
krajowych osobnym
poci giem
tylko starannie utrzymywany grób (don urz dza Klub maszynistów kolejowych dnia
Diego z o y na ten cel znaczniejsz kwot 3. lipca 1904.
Bli sze szczegó y donios
w urz dzie municypalnym) zdawa si by afisze.
Wycieczki w góry. Sekcja tury
wi kszym. Spogl daj c na marmurow ko
lumn , dostrzeg em zmian w napisie. Zamiast styczna Oddzia u Czarnohorskiego Tow.
Tatrz. og asza nast puj cy szereg wycieczek
pierwotnego, widnia nast puj cy;
na obecny sezon.
Tu spoc /wa
W niedzie dnia 12. czeiwca wycieczka
Diego
z Jaremcza na Jawornik-Gorgan 1467 m.
W niedziel dnia 19. czerwca wycieczka
syn Dolores i Antonia
z Tatarowa na Chomiak 1544 m. Odmarsz
zgas w pierwszej wio nie ycia swego
bezzw
ocznie po przybyciu rannego poci gu
i
ze Stanis awowa; powrót tego samego dnia
nieszcz liwa matka jego
przez Tatarów do wieczornego poci gu.
licz ca lat 19.
W niedziel dnia 3. lipca wycieczka
Wtedy po raz pierwszy z o y em na jej z Tatarowa na Syniek (Sennik) J644 m.
Odmarsz bezzw ocznie po przybyciu rannego
grocie ga zk ja miou
poci gu ze Stanis awowa; powrót tego
dnia do Tatarowa, sk d b d
Po wyst pieniu z marynarki, rok rocznie samego
nast pnego dnia rannym po
nocnym b d
za po rednictwem jednego z by ych kolegów, ci giem odjazd do domu.
sk adam na jej grobie w dniu jej mierci
Ka dy z uczestników i uczestniczek wy
cieczki winien zaopatrzy si w silne obuwie
ga zk ulubionego przez ni kwiecia.
i
tudzie w jednodniowy prowiant.
Wkrótce zakwitn znów ja miny a z nimi lask
Na wypadek deszczu nale y mie ze sob
nadejdzie smutna dla mnie rocznica.
mi kr
obserwatorowie, niezdecydowani
lub niezajmuj cy si ani cia em ani dusz .
Oko o godziny ósmej nad parkiem zapada
wieczór letni, s odki dla zmys ów i serca...
Park powoli opró nia si . Tn i ówdzie,
w ciemnej alei widniej jeszcze pary mi osne.
Pary te przechadzaj si pod r k , wolniut
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cieplejsze wierzchne odzienie.
Prawo bezp atnego uczestnictwa przys tiguje wy cznie cz onkom oddzia u czarno
horskiego.
Udzia
w wycieczkach mog
nadto bra osoby obce, jednak za op at
wycieczki

Teofila Kwiatkowskiego
15-52

'W'

Sta.iiis a.ui/ouizie

i

dnia

12. czerwca

po 1 koronie; za
po 2 kor.

1904.

od wycieczki

Nr. 97 7.

na Syniek

yn. Szewczenko-Topolnicki; Chustyna"
od piewaj po czone chóry stanis awow
Bojana" i
Alumnów gr.
kat.
seminarjum we Lwowie
przy akompania
mencie orkiestry 24 pp. pod batut WP.
kapelmistrza Soutschka.
Ceny miejsc : Lo a I. i X. zarezerwowane,
reszta po 15 k., fotele po 5 k., krzes a I-rz dne
i fotele balkonowe I-rz dne
po 4 k., krzes a
Il-rz dne i dalsze fotele balkonowe po 3 k.,
III. rz dne krzes a 2 k. parter po 1 k.,
galerja po 60 h. Dochód przeznaczony na
dobroczynne cele.
Józef Biiick by y naczelnik tut.
Kasy chorych, zosta we czwartek o godz.
3. popo . poci giem ze Lwowa do Stanis a
wowa przystawiony. Eskortowa go andarm,
który Hrucka bezzw ocznie z dworca kole
jowego odstawi do aresztów ledczych tut.

Po dane wcze niejsze pisemne zg oszenia skiego
Oddzia u
przyjmuje sekcja turystyczna
Czarnohoiskiego w Ko omyi, ul. Kraszew
skiego 1. 4 (parter),
Strejk robotników stolarskich, który
si rozpocz w poniedzia ek, trwa dot d.
Strajkuj cy codziennie wychodz gremia nie
a wieczorem powracaj do
za miasto
domów. Z powodu strejku spokój nigdzie
nie zosta zak óconj^
Uroczysto Bo ego Cia a w ko
ciele 00. Jezuitówodby asi ubieg ej niedzie i
z nadzwyczajn wspania o ci . Na czele pro
cesji, w której wzi o udzia iczne ducho
wie stwo, korporacje i bractwa ko cielne,
oraz mnoga rzesza pobo nych, kroczy a mu
zyka kolejowa Harmonia". Stra honorow
przy o tarzach, które umieszczone by y na
aptece p. Adama przy ul. Zab otowskiej,
na domie p. Dr. Jurkiewicza przy ul. Trze
ciego Maja, na Przytulisku Brata Alberta
i domie
p. Cukrowicza przy ul. Kami skiepe ni a kolejowa stra ochotnicza po
go,
arna.
Po egnanie. Grono s dziów i adwo
katów po egna o onegdaj kole a sk uczt
W
adys
awa Kaliniewicza, który zrezygno
p.
wawszy z posady sekretarza s dowego, po
wróci do zawodu notarjalnego i jako subs. notarjusza przeniós si do Rymanowa. Przebieg
zebrania by bardzo serdeczny, poniewa p.
Kaliniewicz zaskarbi sobie w czasie swego
urz dowania w Stanis awowie wiele sym-

patji

i

przyja ni.

Zgromadzenie ludowe zwo uje

na
dzisiaj o god . 10 i pó przedpo udniem na
placu powystawowym Stowarzyszenie polit.
Proletaryat". Porz dek dzienny: 1) Koleja
rze a parlament. 2) Regulamin pracy. 3)
Organizacya. Referowa b dzie p. Kacza
nowski z Krakowa i Dr. Seinfeld.
Dzisiejsza wycieczka do lasku w
Belkowatem obok Ci owa, zapowiada si
bardzo dobrze. Na czele komitetu, który t
wycieczk urz dza s : p. Helena Festenburgowa i radca rz du p. Geyer. Dochód z wy
cieczki przeznaczony dla kolejowej kolonii
wakacyjnej w Worochcie. Komitet przygo
towuje bardzo wiele niespodzianek i zabaw
dla wycieczkowców, a eby tym e wycieczk
jak najbardziej uprzyjemni .

Zapowiedziane na wtorek i czwartek,
wieczory muzykalno deklamacyjne pp. Miowskiej i Malawskiego, oraz p. Ludwikow
skiego, zosta y odwo ane.
amatorskie. Na
Przedstawienie
rzecz pogorzelców miasta Delatyna, odegra
dzi w niedziel kó ko amatorskie Klubu
towarzyskiego, w sa i teatralnej, komedj
w 3 aktach M. Ba uckiego p. t. Grube ryby.
Pocz tek o godz. 8. wieczorem.
Mamy nadziej , e Publiczno ze wzgl du
na cel przedstawienia przyb dzie na takowe
jak najliczniej.
Sprzeda kart kolejowych w mie
cie. Wobec nadzwyczaj rozwini tego ruchu
podró nych w naszem mie cie, szczególniej
podczas zbli aj cej si pory letniej, po danem by oby, utworzenie biura w centrum
miasta, któreby sprzedawa o bilety kolejowe
i
w ten sposób zaoszcz dza oby podró nym
mitr gi, jak maj przy zakupnie biletów
na dworcu kolejowym.
Wybór do Sejmu. Przy uzupe nia
j cym wyborze do Sejmu z powiatu stani
s awowskiego, który odb dzie si we wto
rek dnia 12. bm. w sali w ratuszu na pierwszem pi trze, kandyduje ponownie dotych
czasowy pose p. Józef Huryk. Polacy kan
dydata swego nie stawiaj .
Koncert. Program koncertu, które
urz dzaj ruskie ukrai skie towarzystwa
Stanis
awowie, na cze
ks. biskupa
w
Chomyszyna jest nast puj cy;
I. Jarski-Siczy ski: Kantata
na cze
ks. Nominata" od piewaj po czone chóry
i
.stanis awowskiego
Bojana"
Alumnów
gr. kat. seminarjum we Lwowie przy
akompaniamencie orkiestry 24. pp. pod
batut WP. kapelmistrza Soutschka.
II. Rudnik Ne po yszy" sekstet solowy
na sopran, alt, tenor, fortepian, skrzypce
i czelo
wykonaj pp. A. Kruszelnicka, Ga
lerowa, ks. Korostil, Huzarowa, S oniewska
i Gajsler.
Ili. Bortnia ski: Koncert XXyiH. Wozwedoch" od piewa chór m ski Alumnów
pod batut
gr. kat. seminarjum we Lwowie
WP. Turu y.
,
j
tiazkych
dum'
moich
IV. a) yse ko: Z
b) Ni ankowski: Ne wydawaj menezamu "
Kruszelnicka
akom
przy
od piewa pna. A.
paniamencie p. Huzarowej.
V. Bortnia ski: Koncert XXIV. B azen
mu " od piewaj po czone chóry Bojana
i Alumnów gr. kat. seminarjum we Lwowie.
VI. Rossini: Arja z op. Stabat Mater"
wykona orkies^tra 24. pp. pod batut WP.
kapelmistrza Soutschka.
.

poleca znakomite wino bia e Szomlauer" sprowa
dzone wprbst od producenta bardzo smaczne lekkie
i naturalne znane ju od lat wielu moim szan. od
biorcom ze swej dobroci:
Butelka 3/4 litrowa po 40 ct., lub na miar litra po 56
Szomlauer wytrawny" tylko w butelkach po 60 ct.

ct.\
j

"is

,

S du.

Dar narodowy Trzeciego Maja.
W dalszym ci gu z o ono na list WP.
Blautha Feliksa 131 k. 80 h., Cetwi skiego
K. 4 k. 90 h., Go biowski J. 1 k., Dryszkiewiczówny W. 10 k.. Dr. Jurkiewicz 5 k.,

Hollendra 6 k. 20 h., cz onkowie Czytelni
polskiej T. S. L. w Jezupolu 15 k. 80 h.,
dodatkoyyo na list p. Marcinkiewie owej
t k.. D browskiego J. 6 k. 20 li.,
G barowiczowej 8 k., Lufta B. 3 k. 20 h., Ra
packiej H. 32 k. 93 h.. Soko owskiego A.
4 k., Belczarskiego T. 4 k., Berli skiego
M.

7

k. 62 h.

Prosimy wszystkich P. T. posiadaczy list
sk adkowych o rych e nadsy anie tych e list
na r ce podpisanego skaibnika, poniewa
pieni dze zebrane, musz by
w jak naj
krótszym czasie odes ane g ównemu Zarz
dowi T. S. L.
Nowo)ski Mieczys aw, Asekuracja krak.
w Stanis awowie.
Ko o Polek" T. S, L. zamierza urz dzi
Festyn ogrodowy"
na dniu 3. lipca b. r.
na dochód budowy szko y w G bokiej.
Tow.
M odzie
polska".
We
czwartek dnia 16. b. m. o godz. 8. wieczór
referat p. Grui skiego na temat: W a ciwe
znaczenie wyrazu Piast".
Z kó ka o wiatowego wyjedzie dzi p.
.Iwi ski do Uhornik (Ottynia) temat:
Znaczenie drobiu w gospodarstwie".
Wydzia Tow. bursy urz dników
skarbowych 'w Stanis awowie podaje do
wiadomo ci cz onków, i stan maj tku To
warzystwa wynosi w dniu 5. maja b. r.
2325 k. 62 h.
Stosownie do uchwa y walnego zgro
madzenia z dnia 6. listopada 1902 zawia
damia si , I z dniem 1. wrze nia 1904
otwart zostanie bursa urz dników skar
bowych je eli zg osi si przynajmniej 10
kandydatów ze szkó rednich lub seminarjum
nauczycielskiego. Przyj cie nast pi za zwro
tem kosztów utrzymania oko o 20 koron.
Ubiega si mog o przyj cie dzieci lub
bliscy krewni cz onków Tow. a tak e
i dzieci
ub krewni innych urz dników
skarbowych i c. k. stra y skarbowej o ile
dope ni warunków w statucie Towarzystwa
podanych.
Podania wnosi nale y najdalej do ko ca
lipca b. r, na r ce p. Leopolda Majewskiego
c. k. dyrektora
okr gu skarb, w Stani
s awowie.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie
Stowarzyszenia
cz onków
zaliczkowego
urz dników w Stanis awowie, odb dzie si
w dniu 22. czerwca tut.1904. o godzinie 7.
Rady powiatowej
wieczorem w sali
z nast puj cym porz dkiem dziennym:
protoko u z ostatniego
1.
Odczytanie
zgromadzenia. 2. Odczytanie zmienionego
statutu. 3. Wybór 12 cz onków rady nad
zorczej na 3 lata i 3 zast pców na 1 rok.
_

4. Wybór 3. dyrektorów i 3
zast pców
dyrektorów na _3 lata. 5, Wnioski cz onków.
niezebrania si
dostatecznej
W razie
liczby cz onków o wyznaczonej godzinie,
odb dzie si to walne zgromadzenie w tym
o^ godzinie
8. wieczorem bez
samym dniu
wzgl du na ilo obecnych cz onków.
Dyrekcja Stowarzyszenia zaliczkowego
urz dników w Stanis awowie 6
czerwca 1904.
_

Seidler, Dr. W odzimierz Jur
Lity ski.
Wy cigi wiosenne Oddzia u kolar®
.go Soko a" w Krakowie odb d si
dnia 19. a w razie sta ej niepogody dnia
do. czerwca o godzinie 3. popo udniu
szosie Czy yny C o. Wy cigi dost pne na
dla cz onków wszystkich oddzia ów kolars
skich, ewentualnie Towarzystw sokolich,
które takich Oddzia ów nie posiadaj .
Z o si na nie cztery biegi, ka dy
o 3 nagrodach: I. 10 kilom, dla nowicjuszów ;
II. 20 kilom, przyczem za odbycie biegu
w 2 godz. 30 min. rozdane b d nagrody
czasowe; III. 5. kilom, dla cz onków, którzj'^
uko czyli 30 lat ycia; IV. 10 kilom,
.

kiewicz, Kazimierz

ogólny.

Cz onkowie obcych gniazd, chc cy zapisa

£l _ o_biegów__musz wraz

z

wpisowem

ffyliiiriiflsery Irajowe Przeworslia
i
o wiele

lepsze i ta sze od wszelkich zagranicznych.

Cukier wy cznie tylko przeworski.

