
Rożne ciekawe wiadomości z całego świata. 
TRAGEDYA MIŁOSNA W BERLINIE. 

l\»mocnik kupiecki Jaskólski strzelił iv 
Berlinie do dawniejszej narzeczonej swej Elż- 
biety Stuermerowej, gdy spotkał ją w towa- 
rzystwie innego mężczyzny. Dał do niej czte- 

ry strzały, które wszystkie trafiły, lecz nie na- 

rzeczoną, tylko 17-letnią siostrę Małgorzatę. 
Dziewczyna umarła w ciągu nocy. Jaskólski 
następnie strzelił sobie w skroń i zranił się 
śmiertelnie. 

KOBIETA W ZAWODACH. 
Z Wiednia piszą: Świeżo pojawiła się 

statystyka udziału kobiet w Austryi w po- 
szezególnych zawodach. I tak dziś liczba ko- 
biet, pracujących w przemyśle gospodnio- 
szynkarskim wynosi 38 proc., w handlu 36 
proc., w rolnictwie 34 proc., na pocztach i w 
służbie kolejowej 14 proc., w przemyśle arty- 
stycznym 12 proc., w przemyśle drzewnym 0 
proc., w instytucyach ubezpieczeniowych 6 
proc. i t. d. 

Najwięcej kobiet w Austryi pracuje więc 
w przemyśle gospodnio-szynkarskim, ale i tu 
ustępują mężczyznom, którzy stanowią 62 
proc. pracowników w tym przemyśle. Z każ- 
dym rokiem wzrasta liczba kobiet, zatrudnio- 
nych w służbie pocztowej i kolejowej. Liczba 
kobiet, pracujących w innych zawodach, mi- 
mo znacznej podaży pracy z ich strony ^— jest 
jeszcze nieznaczna. 

SZEŚĆ MIESIĘCY WIĘZIENIA ZA CA- 
ŁOWANIE CUI>ZEJ ŻONY. 

Edward Rroadax, agent pewnej kompanii 
asekuracyjnej w W aszyngtonie, pozwalał so- 
»ie na flirt i niewczesne żarty z kobietami, od 

których kolektował premje. Trafił jednak jak 
kusa na kamień, gdyż pocałowawszy gwałtem 

‘panią Grace Edwards, został na jej rozkaz a- 

resztowany, a sędzia skazał niefortunnego a- 

donisa na sześć miesięcy więzienia. Tam mu 
się zapewne odechce brać przymusem całusy 
od zamężnych kobiet. 

Sąd nie chciał przyjąć od niego kary pie- 
niężnej, choć chciał ją zapłacić, więc niebo- 
rak przez sześć miesięcy musi doić kozę... 

MILION PODPISÓW. 
Lady Grace of Westermore, która od kil- 

ł«:u dni bawi w Berlinie, chce na kontynencie 
europejskim zebrać milion podpisów pod ode- 
zwo, domagającą się nadania prawa wyhorcze- 
go dla kobiet. Młoda lady, bardzo ładna i ele- 
gancka kobieta jest przeciwniczką brutalnego 
sposobu walki suf razy stek angielskich i pra- 
gnie wyzwolić kobiety z pod tyraństwa męż- 
czyzn nie przez rozbijanie okien w biurach 
rządowych itp., lecz na drodze legalnej. Lady. 
doskonała skrzypaczka, daje koncerty, i przy 
tej sposobności zbiera podpisy, których jej 
nikt nie może odmówić. W Berlinie chce od- 
wiedzi ć pomiędzy innymi kilku wybitniej-* 

NIEZWYKŁA SEKRETARKA. 
Z powodu sprawy byłych posłów do dru- 

giej Dumy, socy a lis tycznych, informują, że 
“sekretarką” orgauizacyi wojskowej była nie- 
jaka Szornikowówna, nosząca przezwisko Ire- 
ny. Po wszczęciu sprawy posłów do drugiej 
Dumy Szornikowówna przepadła, poczem wy- 
szła za mąż za mieszczanina z Warszawy Jur- 
kiewicza. Niedawno przybyła ona znów' do 
Petersburga i stawiła się w sądzie. Prokurator 
senatu wypowiedział się za umorzeniem spra- 
wy, ponieważ Szornikowówna była na usłu- 
gach “ochrany”, która poleciła jej wzięcie ti- 

działu w organ i żacy i wojskowej m charakterze 
sekretarki. Sertat zgodził się na ten wniosek 
prokuratora i sprawę umorzył. *— Zdrada w 

obozie socyalistycznym. 

POJEDYNEK KOBIECY. 

Pomiędzy dwiema siostrami Lubinówneini 
rozegrał się w Kownie na Litwie, pojedynek 
o rękę kochanka, za którym obie szalały. Re- 
zultat wypadł fatalnie; po pierwszym strzale 
Zofia Lubinów zginęła na miejscu, a jej sio- 
stra Olga jest śmiertelnie ranna. 

MILIONERKA W SŁUŻBIE. 

Parnia Flora Dring, córka milionera, bo-’ 
gatego larmera. właścicielka posagu milionowe- 
go. pewnego dnia zniknęła z wspaniałego pa- 
łacu ojcowskiego. Poszukiwania wszelkie nie 
dały żadnych skutków, rodzice zatem i na- 

rzeczony byli zrozpaczeni. Pb dwóch dniach 
nadszedł list od panny Flory z odległego mia- 
sta w Texas, a brzmiał jak następuje: 

“Najdrożsi rodzice i kochany narzeczony! 
Mam w najbliższej przyszłości rządzić wła- 
snym domem ,a nie posiadam żadnych prak- 
tycznych wiadomości, potrzebnych gospodyni. 
Bałam się więc, że nie potrafię przyszłemu mę- • 

żowi uczynić życie wygodnem i miłem. Dla- 
tego postanowiłam pójść do służby na kilka 
miesięcy, aby poznać jako prosta służąca pod- 
stawy życia domowego. Pozostanę tu jeszcze 
dwa miesiące i mam nadzieję, że powitacie mię 
z dawną miłością**. 

A byłoby dobrze, gdyby dorastające dzie- 
wczęta wszelkich stanów odbywały podobną 
praktykę, jako służące i zapewniają, że mniej 
byłoby małżeństw nieszczęśliwych, gdyby 
często niedoświadczenie młodych żon nie 
wznosiło rozterek już do miodowych miesię- 
cy. 

KSIĘŻNA NEWCASTLE. 
O zgonie jednej z najzasłużeńszych oko- 

ło podniesienia doli ludu roboczego w Anglii 
niewiast donosiły niedawno temu pisma an- 

gielskie. Henryka Adela Iiope urodź. r. 1843, 
odznaczająca się nadzwyczajną urodą i wiel- 
kiemi zaletami umysłu i 'serca, wyszła w r. 

1861 za markiza Lincoln, późniejszego księcia 
Newcastle. Pą śmierci męża pobożna wdowa 
przeszła — jak to dziś coraz częściej w an- 

gielskich arystokratycznych rodzinach się dzie- 
je — na łono Kościoła katolickiego. Wkrótce 
potem poślubiła adwokata Tomasza ilohlera; 
według zwyczaju angielskiego zatrzymała je- 
dnak tytuł księżnej Newcastle. Owdowiawszy 
po raz wtóry w r. 1892, postanowiła wszyst- 
kie swe siły poświęcić na usługi ubogich. 
• IWłaśnie kardynał Vaughan założył był 

katolicki związek socyalny, 7 którego później* 
wyłoniła się organizacya pań Towarzystwa 
św. Wincentego a Paulo, Opuściwszy swój 
piękny pałac na zachodzie Londynu, przenio- 
sła się księżna do dzielnicy Whitechapel, którą 
zamieszkuje uboga ludność miejska, pracują- 
ca we warsztatach i handlach londyńskich, 
przeważnie szwaczki, pracowaczki i pracowni- 
ce fabryk tytoniu. Obok kościoła angielskich 
męczenników wynajęła dom w obwodzie To- 
wer Hillf w którym założyła schronisko dla 
chłopców. T utaj gromadziła około siebie mat- 
ki rodzin i wywierała dobroczynny swój 
wpływ na wychowanie młodego pokolenia, 
wiodąc życie świątobliwe, pełne poświęcenia 
i zaparcia się siebie. .Zgon jej opłakują tysiące 
rodzin lohdyńskich, którym była prawdziwą 
dobrodziejką. 

Szkota Akuszerył 
Harta Akamrylatanta rwA.aa 
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ORYGINALNY LIST POKOJÓWKI. 
Kurjer W arszawski donosi o następującym 

wypadku w Wilnie, jaki zaszedł na tle histeryi 
pokójciwki. 

Z pałacu ordynatów ej Klementyny Jano- 
wej z Potockich hr. Tyszkiewiczowej przez 
okno wyrzucony list, zaadresowany do konsu- 
la francuskiego w Warszawie, traiił w ręce po- 
licyi. Okazało się, że list ten napisała pokojów- 
ka hrabiny, francuzka. Anna Sahut. W liście 
żaliła się, że hrabina rzekomi* nie wypuszcza 
jej 7 pałacu i głodzi ją. Sahut nakoniec prosiła 
konsula, ażeby ją uwolnił, gdyż w przeciw- 
nym razie popełni samobójstwo. Służba pała- 
cowa twierdzi, że Sahut jest -historyczką wo- 

gole i list do konsula wystosowała \y przystę- 
pie histeryi. W liście tym panna Sahut nad- 
mienia jeszcze, że list taki wyrzuca już przez 
oknu po raz drugi. P. K.. któremu pierwszy 
list ten dostał się do ręki, przeczytawszy go, 
udał się do' Stróża pałacowego z zapytaniem, 
czy nie mieszka tam jaka obłąkana. W ponie- 
działek o godzinie 2 po południu wezwano pan- 
nę Sahut do biura cyrkułu VII.. gdzie zbadano 
ją w obecności prokuratora, policmajstra i na- 

czelnika wydziału śledczego, poczem ją uwol- 
niono. Wygląd p. Sahut sprawia rzeczywiście 
wrażenie przygnębiające. Jest blada i wyczer- 
pana. 

Śp. Profesor Or. Antoni Małecki. 

Dnia 7-go b. m. umarł we Lwowie po dłu- 
giej i ciężkiej chorobie w 92-gim roku życia 
ś. p. profesor dr. Antoni Małecki, najstarszy 
profesor tamtejszego Uniwersytetu. 

Sędziwy uczony urodził się w roku 1821 
w Objezierzu, w Wielkiem Księstwie Poznań-* 
skietn. Ukończywszy nauki gimnazyalne w Po- 
znaniu w roku 1840, poświęcał się na uniwer- 
sytecie berlińskim naukom filologicznym. Po 
kilkoletniej pracy nauczycielskiej przy girnna- 
zyum Maryi Magdaleny w Poznaniu, powoła* 
ny został w roku 1850 na docenta nauk filolo- 
gicznych przy uniwersytecie Jagiellońskim. W 
roku i8«K» rząd austryacki ofiarował mu posa- 
dę profesora' języka i literatury polskiej przy 
uniwersytecie lwowskim. We Lwowie też ś. p. 
Antoni Małecki pozostawał do końca życia. 
Stanowisko profesora złożył 7 powodu pode- 
szłego wieku przed kilkunastu laty. 

Z lichego bardzo szeregu -prac nauko- 
wych ś. p. Antoniego Małeckiego zasługuje 
przedewszystkiem na wymienienic wydana w 

r. 1863 i uwieńczona nagrodą przez galicyj- 
ski wydział krajowy “Gramatyka języka pol- 
skiego", która doczekała się znacznej bardzo 
liczfty wydań, oraz kilku tomowe dzieło: “O 
życiu i pismach Juliusza Słowackiego/' Obok 
pracy naukowej zmarły rozwijał także oży wio. 
nł działalność literacką. Niektóre jego utwo* 
ry dramatyczne, że tylko wymienimy: “Wie- 
niec grochowyM i “Ust żelazny", do dziś dnia 
stanowią ozdobę sceny polskiej. 

Począwszy ml roku 1K&1 aż do roku 1895 
byl ś. p. Antoni Małecki prezesem K.wly wy- 
konawczej Macierzy Polskiej; piastował wic- 
ie urzędów honorowych i był orf lat 20 wice- 
kuratorem Zakładu Ossolińskich. 

Dwa miesiące walczył nadwątlony już 
wiekiem organizm z uporczywą i męczącą cho- 
robą, aż uległ, pokrywając naukę polską głę- 
boką żałobą. 

Cześć Jego pamięci? Spokój Jego zacnej, 
wielkiej duszy! 


