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Telegramy Zagraniczne:
Nie udało się jednakże cesarzo
wej-wdowie w Paryżu.
Francuscy artyści nie chcę nic
posłać na wystawę berlińską.
Zburzenie Iquique przez pow
stańców.
Królowa Wiktorya ze synem
trochę w nieporozumieniu.
Prezydent brazylijski złożył
przysięgę urzędowa.
Niemcy.

B erlin, 26 lutego.
Koeln. Ztg. omawia przy
jazne wystąpienie cesarza W il
helma względem Francyi cze
go dowodem pobyt cesarzowej
Frvdervkowei w Paryżu i mó
wi: ,.Francuzi mają prawo
myśleć o zemście lecz nie mają
prawa obrażać panującego w
Niemczech ani jego matki ja-,
kiego postępowania tylko od
nieokrzesanych ludzi można
się by'o sp< dziewać. Naród
niemiecki odczuwa obrazę
ucoynioui swemu cesar/owi
i ma prawo od Francuzów i
ich rządu żądać zad- śćuczy
nienia i zmazania plamy na
tarczy honoru francuskiej,
po w- łając do odpow edzialuoś»i tych, którzy cesarzowej
ubliżyli. — Kreuz. Ztg. zapow iadt ustąpienie prezydenta
rady koś -ielnej Dr. Hermesa i
zastąpienie tegoż pr/.ez sekre
tarza rz dowego
w ministew
ryum oświaty Dr. Barthause
na.
Berlin, 26 lutego.
Na wczo-ajszem pojedzeniu
t *w. lekar>k euo na którem
Dr. Liebre ch omawiał swój
nowoAynaleziony śr- dek na
tul>erkulozę (zawierający po
taż z kantarydą) podn ósł
okoliczność że tenże pizy zastrzyknięciu nie sprawia bólu

i następnego działania, i że
polepszenie u chorych wido
czne i szybkie. Silniejsze
wstrzyknięcia działały wpraw
dzie drażniąco na nerki lecz
nie w niepokojącym stopniu.
Dr. Hermaun przemawiał za
nieszkodliwością środka i pod
niósł, że chorzy ledwie czuli
działanie środka. — Także Dr.
Fraenkel podnosił że po użyciu
tegoż ilość bakcylów się
zmniejsza. — Dr. Guttmanu
omawiał wypadek tuberkulo'y
połączonej z zapalenia ócz,
która po użyciu środka zna
cznie się polepszyła.
Nordd. Allg.
O Ztg.
o ubolewa
nad złem usposobieniem prasy
francuskiej i wyraża się: „jest
nie na swojem miejscu, że
francuscy artyści przez opinię
publiczną zostali zmuszeni od
stąpić od swego zamiaru wy
stawienia swych dzieł w Berli
nie. Lecz je>t co innego jeżeli
przeciw cesarzowej na publi
cznych zgromadzeniach najor
dynarniejsze obrazy i groźby
wypowiadano, a te przez p u 
bliczność bez zarzutu cierpiane
b y ły .— Frem denblatt mówi
że hr. Muenster niemiecki am
basador oświadczył p. Ilibot
ministrowi spraw zewnętrzny ch
że to ze strony Niemiec osta
tnia była próba zjednania
Francyi. — Rada miejska na
radzała się czyby było stosownem ur/ądzić szpitale dla su
chotników. Między mówcami
znajdował się także prof. Virchow, który powiedział, że za
pomocą środka Liebreicha
osiągnięto tak dobre rezultaty
że nie ulega wątpliwości że
działa przy cierpieniach krtani
równie dobrze jeśli nie lepiej
od środka prof. Kocha.

CHINACH.
----- P K Z E Z -----

<59,

inne następstwa mieć musi.
Niemcy zachowywać się będą
wyczekująco, mówi pismo, lecz
jest niemożliwem zmuszać na
ród do stania ciągle z dobytym
mieczem. Przypisuje Rosyi
wiuę, że ten miecz już od da
wna do pochwy nie został
włożony. — National Ztg wy
raża się w spokojniejszym to 
nie, że niema potrzeby zasta
nawiania się nad zachowaniem
się Francuzów względem cesa
rzowej. Dowiodło to, do ja 
kiego stopnia bezsilna jest
mniejszość liberalna, która ży
czy sobie porozumienia; nie
bezsilną przeciwko "większości
narodu, ale tej mniejszości,
która w roku 1870 . wołała
„Dć> Berlina!”
Strasburg, 26 lutego.
Na wczorajszym obiedzie na
cześć namiestnika cesarskiego
Ks. Iiohenlohe wyrażał się
książę o wierności Alzatczy
ków dla Państwa, i dodał że
ma nadzieję na lepsze usposo
bienie Francyi.
Francya

P aryż, 26 lutego.
Panuje tu obawa rozruchów
przed wyjazdem niemieckiej
cesarzowej, która się i w Ber
linie daje odczuć, uważany już
jako pewny plan wystawienia
dzieł sztuki przez fraucuskich
artystów w Berlinie został po
rzuconym. — Malarz Detaille
poddał się naciskowi wywie
ranemu na siebie i oświadczył
że mu się to wydaje niepatryotycznera wystawiać swe
dzieła w Berlinie, i że wszyscy
jego koledzy francuscy odstę
pują od tego zamiaru. — Na
wczorajszym wieczorze u m i
nistra spraw zewnętrznych
Ribot’a przy[)isywał ambasa
B erlin, 26 lutego.
dor niemiecki Hr. Muenster
„Post” wyraża się że wzbra wszystkie nieprzyjemności ce
nianie się artystów francuskich sarzowej niemieckiej w Pary
wystawienia swych dzieł na żu francuskiemu ambasadoro
berlińskiej wystawie jeszcze wi w Berlinie p. H^rbette,

KŁOPOTY CHIŃCZYKA
W

R o k II.

Piątek, dnia 27 Lutegn 1891 r.

JULIUSZA YERNE.

(Ciąg dalszy).
Ale Kin Fo, Kręg i Fraj nie byli ludz'mi
słabego ducha, oddającymi się płonnej rozpa
czy w obec nieszczęścia, jeżeli nieszczęście mia
ło ich spotkać w samej rzeczy. Mieli jeszcze
z sobą wiktuałów na jeden dzień, a czas spo
kojny nie zapo'\ iadał burzy.
— Do wioseł! — zawołał Kin Fo.
Na to hasło ruszyli wszyscy razem na
przód, płynąc to na wznak, to zwykłym spo
sobem ku zachodowi.
.
Ale płynęli powoli. Robienie wiosłem
nużyło wnet ręce nieprzyzwyczajone ku temu.
. Musieli się często zatrzymywać i czekać na Su
ną, który ciągle pozostawał za nimi i rozwodził
swe żale.
Napróżuo Kin Fo krzyczał na niego, wo
łał, groził mu. Sun nie lękając się jnż o re 
sztkę swego warkocza pod kauczukowym ka
pturem, nic sobie z tego nie robił. Ale z sa
mej już obawy, aby nie zostać samemu, wytę
żał swe siły co mógł i pośpieszał za nimi.
Około godziny drugiej pokazało się kilka
ptaków. Były to mewy. Ale lotne to ptac
two puszcza się daleko po nad morza. Nie

można przeto było stąd wyprowadzić wniosku,
że ląd już blisko. Zawsze jednak uważano to
za znak pomyślny.
NV godduę później wpłynęli w sitowie
podwodne, w których gąszczu znaleźli się, jak
ryby w więzieniu. Wiele mieli pracy, aby się
z nich uwolnić.^ Potrzeba było dobrych uożów
i niemi kierować sobie drogę w tych lasach
podmorskich.
Stracili na teni przynajmniej pół godziny
czasu i znużyli się bardzo.
Około godziny czwartej zatrzymali się
znów niezmiernie znużeni, co prawda. Dość
silny wiatr zaczął powiewać, ale z południa,
co ich bardzo zaniepokoiło. Nie mogli bowiem
płynąć w bok wiatru, jak okręt, lecz gdyby
rozpięli żagle, narażali się na niebezpieczeń
stwo, że ich wiatr zaniesie na północ i znów
oddali od lądu na zachodzie do którego płynęli.
Nadto i fale zaczęły się burzyć, ruch ich.gwał
towny stawał się coraz przykrzejszym.
Spoczywali zatem dość długo.. Nie cho
dziło tylko o sam spoczynek, ale także o po
krzepienie się obiadem. Obiad nie był wszak
że tak wesoły jak śniadanie. Wkrótce miała
już noc nadejść. W iatr dął coraz s iln ie j....
Co tu począć?
•
Kin Fo oparty na s<Vem wiośle, z czołem
zachmurzonem, bardziej rozgniewany niż zanie
pokojony temi przeciwnościami losu, milczał nie
j przerwanie. Sun kawęczał bezustannie i ki| chał jak człowiek dostający straszliwego kataru.

wskutek czegć tenże ma być
niezadługo przez innego dy
plomatę zastąpionym który
członka rodziny cesarskiej nie
wprowadzi w takie położenie
w jakiem cesarzowa wdowa w
tej chwili się znajduje. Nie
można wątpić że zachowanie się
Paryżan, oraz prasy, w Berli
nie bardzo źle prz)jętem zo
stało, i są ludzie którzy się
obawiają wielce niekorzystne
go wpływu na wojenny umysł
cesarza Wilhelma. Tę opinię
wyraża dziś „Gaulois”.
Także malarz Benjamin
Conśtant wzbrania się dzieła
swe. w Berlinie wystawić, —
le^z mniema że całej sprawie
przyświeca źle zrozumiany pa
tryotyzm. Uważa ze swej stro
ny wzięcie udziału w berliń
skiej wystawie za sposobność
zemszczenia się na Niemcach
w ten sposób, nim się lepsza
nadarzy sposobność. — „L’Eveuement” ubolewTa szorstki
ton odpowiedzi wdowy p o
Meissonierze na szczerze wyra
żone. współczucie cesarza W il
helma na wiadomość o śmierci
wielkiego .mistrza. — Usposo
bienie tutejszej giełdy było z
powodu artykułów „Koeln.
Ztg.” o zachowaniu się Pary
żan mdłe.
P a ryż, 26 lutego.
Francuski rząd został urzędownie uwiadomionym, że ce
sarzowa wdowa ubolewa, że
wzrastająca niechęć Francuzów
z powodu jej odwiedzin zmu
szą ją do wyjazdu jutro. —
P aryż, 26 lutego.
Cesarzowa z córką zwiedziły
dziś kościół Notre-Dame, mu
zeum Clumy i ogród Luxembourg. Dziś wieczór były zapełuione sale parlamentu lu 
dźmi, którzy omawiali artyku
ły „Koeln. Ztg.” tyczące po
bytu cesarzowej w Paryżu.
P aryż, 26 lut.
Dsroule de i 10-ciu innych
członków „Ligi Patryotów”

wysłali wspólne pismo do
Prasy, w którem się wyrażają:
„Zagrodzono drogę Prusako
wi. Honor Francyi zachowa
nym został. Dalsze demonstracye, które uważaliśmy za
potrzebne, uchybiałyby tylko
duchowi dumy narodowej,
który wszystkich Francuzów
zjednoczył. Powinniśmy przeto
od tych deiuonstracyj odstą
pić.” Wyraża się dalej, że'
nieprzyjazne zachowanie się
względem cesarzowej było wy wołanem z powodu, iż porzu
ciła swe inc >gnito i przyjmo
wała zagranicznych posłów
oraz zwiedziła Versailles.

Brazylia.

R io Janeiro, 26 lutego.
Da Fonseca obrany prezy
dentem otrzymał 126 głosów
contra 97, które padły na Prumentego. — Nowo obrani u
rzędnicy obejmą natychmiast
swe urzęda.
R io Janeiro, 26 lutego.
• Niepokoje robotników na
brazylijskiej Centralnej kolei
zakończyły się już. —
R io Janeiro, 26 lutego.
Dziś złożył prezydentem o
brany Jenerał Da Fonseca
przysięgę urzędową przed obu
izbami kongresu poczem przyj
mował życzenia członków obu
izb. Później odbył przegląd
Anglia.
wojsk. —
Londyn, 26 lutego.
Chili.
Nowy romans markiza of
Buenos Ayres, 26 lutego.
Lotne ma w przyszłym tygo
Według
późniejszych z
dniu wyjść. Bohaterką opo
wiadania ma być piękna Ame Chili tu mi*deszłych wiadomo
rykanka, którą autor pozuał śc i spowodowała bombardacya
w Kanadzie. Między członka-, Iquique przez powstańców
mi królewskiej familii panuje wielkie straty w ludziach i
Gdy pow>tańcy
wielkie zainteresowanie się majątkach.
wkroczyli do miasta zniszczyli
nową książką. —
magazyny i mieszkania w
Portsmouth, 26 lutego.
Dziś była królowa obecną sześciu głównych dzielnicach
spu-zczeniu w w«>dę dwóch miasta. W zabudowaniach
okrętów pancernych „Royal szukała masa kobiet i dzieci
A rthur” i „Royal Sovereing”. schronienia, lecz powstańcy
Przedtem miała z ks. Walii wbrew zwyczajowi cywilizowa
małą sprzeczkę z powodu na nych wojsk dalej posuwali
ruszenia pr/ez tegoż niezna dzieło zniszczenia. 200’kobiet i
cznie etykiety dworskiej, która dzieci miało przy tej sposo
pozostawiła ślady na twarzach bności śmierć znaleść. Powstań*
cy zrabowali najprzód urząd
obydwu.
cłowy, później główne budynki
Belgia.
miasta. Gdy jenerał Soto doBruksela, 26 lutego.
Tajemniczo zawoalowana da wódzca rządowych^ wojsk mia
ma przyłączyła się do Boulan- sto oddał, wylądowali po
gera, ten zo-tanie z Belgii wy wstańcy jeszcze więcej wojska,
dalony skoro tylko zacznie się aby plac zająć inne zaś
wojska wyprawili w głąb kraju
wdawać w politykę. —
przeciwko wojskom rządowym.
Argeutynia.
Londyn, 26 lutego.
Drobne notatki.
200 malarzy belgijskich ma
Z argentyń-kdn
rządem
przez Buenos Ayres Water ją zamiar wziąć udział w wy
Works & Drainage Co. tak stawie berlińskiej.
NV Uondynie popełnił samo
korzystne zawarto umowy, że
wartość tych papierów o 1 prcj bójstwo H. H. Norley. —
podskoczyła.
(Dok. na A tej str.)

Kręg i Fraj uie wiedzieli, co na to wszyst
ko powiedzieć.
Naraz szczęśliwy przypadek wyrwał ich
z tej niepewności.
Około godziny piątej Kręg i Fraj wskazu
jąc naraz ku południowej stronie, zawołali:
— Okręt!
W satnej rzeczy w odległości trzech mil
morskich okazał się okręt płynący od południa
pełnymi żaglami. Sądząc z jego kierunku,
będzie przepływał w pobliżu tego miejsca, gdzie
się znajdował Kin Fo z swymi towarzyszami.
Nie pozostawało zatem nic innego jak tyl
ko zwrócić się wprost ku okrętowi i zagrodzić
mu drogę.
Rzucili się tedy natychmiast do wioseł, a 
by zamiar ten wykonać. Sił im przybyło na
myśl, że obecnie ratunek dzierżyli już niejako
w swem własuem ręku. Chodziło w.jęc o to,
aby mu się nie dać wymknąć.
Kierunek wiatru nie dozwalał im korzy
stać z żagli, ale że przestrzeń do przebycia by
ła stosunkowo nie wielką, wiosła mogły wy
starczyć.
Okręt powiększał się widocznie zbliżając
się szybko z pędem wiatru. Była to tylko łódź
rybacka, a pojawienie się jej dowiodło, że w po
bliżu znajdował się ląd, albowiem rybacy chiń
scy rzadko kiedy puszczają się na pełue morze.
— Prędzej! Prędzej! — wołali Kręg i
Fraj sami wiosłując.
Nie potrzeba było zachęty. Kin Fo roz
ciągnięty na wodzie sunął jakby łódź wyścigo

wa, a Sun prześcigał sam siebie i lękając się,
aby nie był zostawiony na morzu, trzymał się
ciągle na czele płynącego grona.
Jeszcze potrzeba było przepłynąć około
pół mili morskiej, aby się dostać na szlak, któ
rym łódź płynęła. Widno jeszcze było. A
zresztą gdyby ich nie dojrzano z łodzi, mogli
na nią zawołać. Ale czy tylko rybacy ujrzaw
szy ich nie wezmą za szczególniejsze jakie po
twory morskie i nie uciekną w trwodze. Stać .
się to zaiste mogło bardzo łatwo.
Bądź co bądź jednak nie można było tra
cić chwili. Toż pracowały ramiona, wiodą
szybko uderzały o fale, przestrzeń oddzielają
ca ich od łodzi zmniejszała się widocznie, gdy
Sun płynący ciągle na czele wydał straszliwy
okrzyk przerażenia:
.
Rekin! Rekin!
I tym razem nie omylił się.
W oddaleniu około dwudziestu stóp uj
rzano z pod wody dwoje skrzeli żarłocznego
potworu, zamieszkującego morze tutejsze, ty 
grysa woduego, zasługującego iście na tę nazwę,
albowiem przyroda obdarzyła go podwójną
dzikością żarłocznej ryby i dzikiego zwierza.
— Nożami’go! — zawołali Fraj i Kręg.
Była to jedyna broń, którą mieli przy so
bie, broń może niedostateczna.
Sun, jak z góry można było przewidzieć,
zawrócił się szybko i płynął co tchu^napowrót.
.

’

(Ciąg dalszy nastąpi.)

