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ROZMAITOŚCI 
ZŁOTY ROG GÓRNIKÓW WIELI

CKICH. 
W spadku po zmarłym w d. 5ym czer

wca rb. w Wiedniu,Nat inielu baronie Rot-
szyldzie, znajduje się drogocenny róg pa
miątkowy, który wdr. 1873 należał do 
bractwa górników w Wieliczce. Według 
starego podania, górnicy wieliccy róg 
ten, zwany "królewskim," w r. 1534 o-
trzymali w podarunku od Zygmunta Sta
rego, albo też od naczelnika królewskiego 
saliny w Wieliczce, Seweryna Bonara, i 
zachowywali go zawsze jako najdroższą 
pamiątkę. W r. 1872 wysłała salina ten 
róg na wystawę krajową w Krakowie, a 
ztamtąd w r. 1873 na wystawę światową 
w Wiedniu, zkąd go zwrócono. Róg, u-
mieszczony w pokoju komisyjnym zarzą
du salinarnego, zginął, a wdrożone po
szukiwania długo nie odnosiły pożądane
go wyniku. Dopiero w r. 1876 udało się 
policyi wiedeńskiej, przy sposobności po
szukiwania innych podobnych przedmio
tów, które również zginęły, stwierdzić, 
że róg wielicki znajduje się w posiada
niu Rotszyldów w Wiedniu. Docho
dzenia wykazały, że róg wielicki sprze
dano handlarzowi starożytności Fickowi 
w Wiedniu za 290 złotych reńskich, Pick 
zaś sprzedał go przez agenta Placha An
zelmowi Rotszyldowi za kwotę 2400 
złotych reńskich. Za staraniem galicyj
skiej dyrekcyi skarbu, ministeryum 
skarbu poczynił odpowiednie kroki, ce
lem rewindykacyi od barona Rotszylda 
owego rogu, dla górników wielickich. Ro
kowania, po długich latach, dzięki wpły
wowi ministra dra Dunajewskiego, do
prowadziły do pożądanego wyniku: Na-
taniel bar. Iiotszyld zeznał w r. 1892 akt 
notaryalny, którym oświadczył, że, kie
rując się okolicznością, iż górnicy wielic
cy tak wielką wartość przywiązują do 
wspomnianego rogu, darowuje go po 
swojej śmierci tym górnikom na nieo
graniczoną własność. Dyrekcya skarbu 
poczyniła teraz, za pośrednictwem pro-
kuratoryi skarbu, odpowiednie kroki, ce
lem wydobycia rogu, na podstawie wspo
mnianego aktu notaryalnego masy spad
kowej Nataniela barona Rotszylda. Jest 
więc wszelka nadzieja, że cenna pamią
tka, po długiej wędrówce, szczęśliwie 
wróci do pierwotnych właścicieli i wzbo
gaci zabytki historyczne kraju. 

madzenie-prawda, jesteśmy jeszcze 
młodzi, ale okoliczność ta nie powinna 
nas niepokoić. Jeśli od najmłodszych lat 
nie będziemy starać się^ żyć uczciwie, 
rozwijać swych zdolności umysłowych, 
wyrabiać dzielności charakteru itd. ,to po
tem będzie zapóźno. Z tego powodu pro
ponuję iść ręka w rękę z dorosłymi." 
Przed powzięciem postanowienia, jeden z 
uczestników zaproponował usunięcie je
dnego z obecnych, znanego w kole mło
dzieży z donosicielstwa. Chłopiec, zale
wając się łzami, na kolanach błagał o zo
stawienie go w kole i niebezczeszczenie, 
obiecując poprawę i solidarność ze wszy
stkimi. Zgromadzenie przychyliło się do 
próśb młodego grzesznika. Postanowie
nie powzięto następujące: "Każdy z nas 
zobowiązuje się, nie robić nic przeciwne 
go moralności, nie mówić ordynarnych 
słów, nie dokazywać, nie kłócić się, słu
chać rodziców, szanować cudzą własność, 
a zamiast tracić czas na zabawy,—czytać 
książki, przedewszytkiem zaś, we wszy-
stkiem postępować za przykładem star
szych. Ci, którzy wykroczą przeciwko 
postanowieniom powyższym, oddani zo
staną pod sąd koleżeński; donosiciel bę
dzie bojkotowany!" 

POWROT JENCOW ROSYJSKICH. 
Niedawno powróciła do Kurska grupa 

jeńców rosyjskich z japońskiego miasta 
Matsujamy, których po wyleczeniu w 
szpitalach puścili Japończycy jako kale
ki do Rosyi. Jeńcy ci uskarżali się, że 
ledwo stąpili na brzeg rosyjski w Odesie, 
natychmiast "swoi" zdążyli ich okraść, 
jednemu wyciągnięto woreczek z pienię
dzmi, innemu zabrano walizę itp. 

"Jak długo byliśmy w Matsujamie, nic 
nam nie ginęło." U nas tego niema, u nas 
tego nie robią, żeby okraść kalekę." 0-
powiadając swoje przygody, jeńcy mó
wią o Japonii nie inaczej, jak "u nas," a 
porównywając ją z Rosyą i wykazując ró
żne braki rosyjskie, zawsze wyrażają 
się: "u was." Tak zżyli się z >swą niewo
lą! Wogóle ich porównania były bardzo 
niekorzystne dla Rosyi. Sposób ich wy
rażania się i maniery zmieniły się 
wprost nie do poznania—robili oni wra
żenie ludzi zupełnie inteligentnych. "Cóż 
wy macie? Jedno barbarzyństwo!" mó
wił przybyły z niewoli żołnierz." Przed 
wojną mieszkałem na wsi i teraz tam 
mnie wysyłają... Ani szkoły tam niema 
ani cerkwi—nic! Uriadnik, starosta wiej
ski itd.—wszyscy człowiekiem poniewie
rają! Jednem słowem ciemnota! Zdarzy 
się, że ziemia nie urodzi, że śnieg zasy
pie chałupę ani telegrafu, ani telefonu, 
ani ludzi dokoła. Kładź się i umieraj! 
Niema komu pośpieszyć z pomocą. A w 
Japonii—co innego! Tam godność czło
wieka jest szanowaną... Szkoły, gazety, 
towarzystwa, związki. Zginąć lub um
rzeć z głodu w żaden sposób niepodobna. 
A dlatego, bo naród rządzi..." Wielu 
z jeńców nietylko nauczyło się czytać i 
pisać, lecz zdołali przejść znaczną część 
programu średnich zakładów naukowych. 
Uczyli się geometry i, algebry, fizyki, hi
story i itd., poznali także literaturę rosyj
ską i obcą. Zycie w Rosyi, gdzie rządzi 
tylko siła fizyczna, przedstawia im się 
teraz w czarnych barwach i—przestra
sza. Wprost boją się powracać do swych 
wsi rodzinnych. W ten sposób azyatycka, 
"barbarzyńska" Japonia,cywilizuje "eu
ropejską" Rosyę. 

WIEC DZIECIAKÓW. 
Oryginalne zgromadzenie odbyło się 

niedawno w mieście Ozurgety, w Gru-
zyi na Kaukazie, okręgu na wskroś prze
jętym rewolucyą. Chłopcy w wieku lat 10 
do 14 urządzili zgromadzenie na jednym z 
placów publicznych. Zebrało się ich około 
300 "Towarzysze! — zaczął poważnie 
młody mówca, który zapoczątkował zgro

SMIERTELNY MARSZ ZOŁNIERZY 
AUSTRY ACKICH. 

W Austryi d. 3 lipca wydarzyła się 
prawdziwa katastrofa z pułkiem, wysła
nym w pochód podczas najgorszego upa
łu. W okolicach Poli, niedaleko granicy 

! włoskiej, odbywały się ćwiczenia 5go 
pułku obrony krajowej. Pułkownik Kii-
kin nakazał marsz do Fazany o godz. 5 
rano. Już o godz. 6 upał doszedł do 23 
stopni Reaumura, o lOej było 25 stopni w 
cieniu, a w dodatku wiał gorący parny 
wiatr "siroko." Kilku żołnierzy padło. 
Pomocy lekarskiej nie było, bo lekarz 
pułkowy dr Pohl spadł z konia i zwichnął 
nogę. O g lOej rozpoczęto marsz powrotny 
do Poli. Mimo kilku przystanków, żoł
nierze padali jak muchy. Z 800 ludzi do
szło do Poli zaledwie 300, w okropnym 
stanie. Wysłano natychmiast wozy i le
karza, który zbierał porażonych po dro
dze i przewiózł ich do szpitala marynar
skiego. Żołnierz Jerzkowicz umarł, pięciu 
innych jest śmiertelnie chorych. Ofice
rowie robili co mogli, aby ulżyć niedoli. 
Odznaczył się zwłaszcza kapitan hr. Łu
bieński, który zaparciem się siebie, sam 
niemożliwie wyczerpany, niósł ratunek 
biednym żołnierzom. 

WRAŻLIWOŚĆ ŚCIĘTEJ GŁOWY 
LUDZKIEJ. 

Niedawno stracono w Orleanie we 
Francyi niejakiego Languilla, skazane
go na śmierć za zamordowanie i ogra
bienie szynkarza Legeais.^ Morderca 
szedł na śmierć z odwagą i spokojem, 
które wprawiły w podziw wszystkich o-
becnych przy egzekucyi. Po straceniu, le
karz naczelny szpitala orleańskiego, dr. 
Beaurien, za pozwoleniem prokuratora 
naczelnego rzeczypospolitej, dokonał na
stępującego doświadczenia na głowie 
ściętej: W chwili, gdy pod nożem gilotyny 
głowa skazańca oddzieliła się od tułowiu 
i spadła do podstawionego kosza,dr. Beau
rien podniósł ją za włosy i zawołał: 
"Languille! Languille!" Nagłos ten roz
warły się zamknięte powieki, a oczy ścię
tego wpatrzyły się uporczywie w lekarza, 
poczem powieki opadły. Lekarz zawołał 
znów: "Languille!"—i znów otworzyły 
się zwolna powieki, a oczy spojrzały na 
lekarza. Gdy powieki opadły powtórnie, 
lekarz wywołał nazwisko ściętego po raz 
ostatni, ale tym razem powieki już się 
nie rozwarły. Doświadczenie trwało 30 
sekund, jak widać zatem, w przeciągu 
pół minuty głowa ścięta zachowała świa
domość i życie. 

PENSYE GENERAŁÓW. 
W pismach rosyjskich znajdujemy na

stępujące wyliczenie pensyj, jakie otrzy
mują podczas wojny obecnej generałowie 
japońscy i rosyjscy. Według danych u-
rzędowych, marszałek Ojama otrzymuje 
rocznie na pieniądze amerykańskie 
$1.000, generał Nogi, zdobywca Portu 
Artura-$2,700, Kuroki—$2,600, Nodzu 

$2.450. Kamimura—2.000, Hasegawa 
—$2,000, razem zatem wszyscy naczelni 
generałowie otrzymują $15.750. Admi
rał Togo, po zwycięztwie pod Tsuszimą, 
zrównany został pod względem pensy i z 
marszałkiem Ojamą i otrzymuje obecnie 
$4,000 rocznie. Tym sposobem wszyscy 
razem wzięci wo izowie japońscy otrzy
mują nie więcej nad $40,000 rocznie, 
gdy tymczasem w Rosyi, sam tylko ad
mirał Aleksiejew, do ostatnich czasów 
pełniący obowiązki namiestnika Dalekie
go Wschodu, otrzymuje $60,000, generał 
Liniewicz, jako głównodowodzący, po
biera pensyę w wysokości $75,000, a ge
nerał Kuropatkin—$55,000. 

UTONĘLI W WINIE. 
W Pirri, na wyspie Sardynii, han

dlarz wina Antoni Rocca miał w piwnicy 
wielki zbiornik, mogący pomieścić 2000 
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hektolibów wina. Niedawno, robotniko
wi, czerpiącemu wino, zaplątał się łań
cuch od kubła i człowiek ten nachylił się, 
by drąg w zbiornik zapuścić, został wsza
kże wydobywającymi się gazami odu
rzony i wpadł do płynu. Drugi i trzeci 
robotnik, którzy nadbiegli na pomoc, 
tego samego doznali losu. Dwudziesto, 
letni syn handlarza wydobył jednego z 
nich jeszcze przytomnego, lecz sam 
wpadł do zbiornika i utonął. Zginęli i 
trzej robotnicy. Jak się później okazało, 
z wina wydobywały się wielkie ilości 
kwasu węglanego, które ludzi tych odu
rzyły. 
PIJAŃSTWO I ZDATNOSC DO WOJ

SKA. 
Jak szkodliwie gorzałka wpływa na 

organizm ludzki, dowodem Szwecya, 
gdzie wszelkimi sposobami starano się 
powstrzymać ludność od używania upa
jających napojów. Ograniczenie to 
wpłynęło jaknajkorzystniej na pobór 
do wojska. Dawniej na każdych stu po
pisowych, 80 musiano odrzucić jako nie
zdatnych, a teraz skutkiem zmniejszenia 
się pijaństwa, ludność jest o tyle zdro
wsza, że niezdatnych do wojska jest na 
stu tylko 70. W Bawaryi zaś podwoiła 
się liczba niezdolnych w ostatnich dzie
sięciu latach, z powodu coraz to więcej 
wzmagającego się używania piwa. 

ULUBIONE NAPOJE. 
Urząd statystyczny Stanów Zjednoczo

nych, rozklasyfikował narody według 
zamiłowań—napojowych. Otóż okazuje 
się, że połączone królestwa # wielkobry-
tańskie wypijają najwięcej herbaty, a 
mianowicie, 256,500,730 funtów rocznie, 
czyli, że na osobę przypada po 6 funtów. 
W Stanach Zjednoczonych pijają najwię
cej kawy: 960,878,977 futów rocznie, to 
jest po 11J funtów na osobę. Niemcy 
konsumują najwięcej piwa, 8,022,50,1000 
litrów, czyli po 187 litrów na osobę. Ro-
sya wypija najwięcej wódki 783,138,500 
litr., czyli po 5 i pół litra na osobę. 
Francya wypija najwięcej wina, 6,042,-
757,700 litrów, czyli 156 litrów na osobę. 

SEN TRZYDZIESTOLETNI. 
W Hiszpanii, w miejscowości Villa-

ciense pod Burgosem pewna wieśniaczka 
obudziła się ze snu kataleptycznego, 
trwającego lat 31. Kobieta ta zachowała 
podobno najzupełniej w pamięci wspom
nienia zdarzeń z przed lat 31, zdziwiła 
się wielce na widok rodziny swojej, po
starzałej tak znacznie, i nie chciała wie 
rzyć, aby sen jej trwał tak długo. Ze 
wszystkich stron zjeżdżają się lekarze,dla 
zbadania dziwnego tego zdarzenia. 

CUDOWNY AUTOMAT. 
W hipodromie w Londynie budzi obe

cnie powszechne zajęcie wielka lalka 
mechaniczna, która ma sześć stóp wyso
kości. Spaceruj-.: ona po scenie i jeździ na
stępnie po arenie na bicyklu. Publiczność 
zrazu wątpiła, że to istotna lalka, lecz 
w końcu uwierzyć musiała, gdy przed
siębiorca pokazujący lalkę nie tylko 
oświetlił głowę jej wewnątrz elektry
cznością, ale odśrubował ręce i nogi. 

Odtsa podczas rozruchów. 
Korespondent krakowskiego "Czasu" 

był w Odesie podczas rozruchów i podaje 
wiele ciekawych szczegółów o tych wy
padkach—ale czytając jego koresponden-
cyę, trzeba pamiętać, że ją pisał "stań
czyk," człowiek nie mający w sobie ani 
odrobiny współczucia dla ludu rosyjskie
go, starającego się wywalczyć sobie wol
ność. 

"Kiedy we środę—pisze korespondent 
—żałoja 'Potiemkina' wywiozła na 
brzeg ciało majtka, zastrzelonego przez 
oficera, sygnalizując równocześnie do 
miasta, że jeśli zobaczy jakikolwiek mun
dur na brzegu, w tej chwili rozpocznie 
bombardowanie, władze w pierwszej 
chwili formalnie potraciły głowy. Wojska 
na miejscu prawie że nie było, gdyż 
wszystkie od miesiąca bawiły w obozach 
letnich; zresztą co poradzą karabiny 
przeciw pancernikowi? Nie chcąc zatem 
narażać ludności, w pierwszej chwili, nie 
rozporządzając odpowiednią siłą, nie 
przedsiębrano kroków stanowczych, o-
wszem, usunięto nawet policyę z portu. 
Wobec tego tłum portowych 'bosiaków' 
zgromadził się na wybrzeżu, u zwłok O 
melczuka. Nikt im w zgromadzeniu się 
nie przeszkadzał —co wnet też spostrze
gli. Przyzwyczajeni do żelaznego rygo
ru, poczuli w sobie rozmach swobody. 
Nagle odezwał się głos: 

—Wypijmy za zdrowie tych mołojców! 
Na tę komendę, w jednym momencie 

tłum dobrał się do składów portowych 
win i wódek zagranicznych, oderwał 
zamki, wyważył drzwi i hulał—po swo
jemu. Odkorkowywać nie było czem, 
więc odbijano poprostu szyjki butelek; 
ażeby zaś nie pokaleczyć warg, wylewa
no zawartość do wiader, kubłów,—co by
ło pod ręką. Po kilkutysięcznym tłumie 
zaczęły one krążyć, napełnione miesza
niną najdroższych win i likierów zagra
nicznych. Rozpoczęła się pijatyka, o któ
rej rozmiarach ten może mieć tylko po
jęcie, kto widział, jaką ilość alkoholu 
może pochłonąć łbosiak' odeski. Od pija
tyki ao rabunku, a od rabunku do 'czer
wonego koguta' (podpalenia) droga nie
daleka. Zaczęto więc rabować i palić. 

Taki był początek rozruchów odeskich, 
tak strasznych w swoich skutkach. 

Pierwsza noc, to był niespodziewany, 
straszliwy wybuch dzikich instynktów na 
wpół zdziczałych ludzi. Ilu pijanych zgi
nęło w płomieniach; ilu niewinnych, bie
gnących wprost z ciekawości do pożaru, 
zginęło od kul sołdatów, którzy strzelali 
bez pardonu do każdego uciekającego z 
portu bez uprzednich ostrzeżeń; ile nali-
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Jeżeli nikt nie mógł rozpoznać wasze] choroby, 

NAPISZCIE 00 DOKTORA HAM 
który napewno waszą chorobę pozna 
I właściwe lekarstwo poda. : : : : 

Dr. Ham leczy wszelkie choroby zasta
rzałe mężczyzn, kobiet i dzieci. Wyleczył 
tysiące iudii, którzy przez innych lekarzy 
i w szpitalach nie mogli być wyleczeni. 
Ludzie z wdzięcznością rozgłaszają i-
mię Dra Ham i znajomym go polecają. 
Udajcie się do niego, to was wyleczy. 
Porada darmo. Opiszcie chorobę, podajcie 
wiek chorego, przyślijcie w liście 2cen-
towy znaczek pocztowy, to dostaniecie 
odpowiedź natychmiast, czy choroba 
wasza jest do wyleczenia lub nie. Można 
pisać w*jakimkolwiek języku. Adres: 

BR, G. B. HAM, 
330 Huron street Toledo. 0hlo« 

czono rannych i zabitych, tego, zdaje się, 
nikt na pewne nie obliczy. Ci, których 
czy to mus i obawa o mienie, czy cieka
wość zapędziła do portu, uciekali wprost 
na Bulwar, gdzie padali od kul sołdackich. 
A rabusie, o ile nieprzytomność pijacka 
sił im nie odebrała, wiadomymi tylko 
sobie zaułkami rozbiegli się po swoich 
norach. 

Widoku portu dziś najbujniejsza wyo
braźnia nie zdołałaby sobie przedstawić. 
Kupa zgliszcz, gruzów dymiących; na 
przestrzeni paru wiorst sterczą powy
wracane na wpół spalone kadłuby okrę
tów, na wybrzeżu szkielety lokomotyw i 
wagonów; z ogromnych budynków w 
porcie ocalał gmach komory celnej, któ
ry sterczy nad gruzami, równie jak ody
miona cerkiew, która niewiadomo jakim 
sposobem też ocalała. Najwięcej popaliło 
się małych statków żaglowych drewnia
nych. Taki okręcik, to zazwyczaj cały 
majątek kupca, na którym on sam jest 
kapitanem, sternikiem i robotnikiem; 
ma do pomocy dwóch lub trzech ludzi, i 
pływa wzdłuż wybrzeży, targując owoca
mi, jarzynami itd. Nie zdołali się w porę 
poodpychać od brzegu i całe ich mienie 
przepadło w płomieniach. Zniszczał też 
drewniany dworzec kolejowy w porcie— 
nie, (jak rosyjskie gazety doniosły), cen
tralny. Ten, od portu odległy 2 do 3 kilo
metrów, stoi nieuszkodzony, jak również 
cała otaczająca go dzielnica. 

Represya po zaburzeniach była sroga. 
Dla charakterystyki jeden epizod, które
go byłem świadkiem: 

Około ratusza stoi warta i spogląda z 
góry na dopalające się zgliszcza portu. 
Zdała widać jakiegoś człowieka, który 
polewał niedopałki wodą. Słyszę nastę
pującą dyskusyę podoficera z podko
mendnym żołnierzem; 

—Co on tam robi? 
—A polewa. • 
—Czem? Naftą, czy wodą? 
—Ej, chyba wodą, bo od nafty prze-

cieżby dym się podnosił. 
—Wszystko jedno! sprzątnij go ! 
Nieszczęśliwy padł na miejscu, ugo 

dzony kulą. 
Wczoraj (we wtorek) kordon z Bul

waru usunięto. Oficerowie urzędnicy o-
trzymali rozkaz, aby —dla pokazania, że 
w mieście już spokój—pojawili się tłu
mnie w restauracyach na Bulwarze. I 
tak się stało. W dole kupa dymiących 
zgliszcz; domy przy Bulwarze osmalone 
od dymów, ogrody na całym stoku gór-
skini ku portowi stratowane, połamane, 
tu i ówdzie plamy krwi; w powietrzu 
wstrętna woń spalenizny—a na górze, 
na Bulwarze, w altanach, na ulicy orkie
stry grają, a. kilkuset ludzi w mundurach 
przy stolikach demonstracyjnie pije 
szampana. Pod altaną przejeżdżają wozy 
z trupami, z rannymi... Uciekłem z 
BuPvaru." 

RADY I WSKAZÓWKI 
Dla hodujących króliki. 

Często się zdarza, że hodowca króli
ków dręczy te zwierzęta, podnosząc je 
za uszy, a czyni to z nieświadomości, 
bo nie wie, że sprawia im tem ból dotkli
wy. Królik tak traktowany staje się lę
kliwym, nie daje się głaskać, a na wi
dok swego dręczyciela, kryje s'*ę w głąb 
klatki. Królik, podobnie jak każde inne 
zwierzę, chowa się dobrze, gdy może 
używać ruchu na świeżem powietrzu; to 
też w czasie pogody powinien przeby
wać cały dzień na dworze, a dopiero na 
noc powinien być odprowadzony do kla
tki. I to bywa chwilą udręczenia dla bie
dnych długouchów, bo rozpoczyna się 
uganianie za królikami, przyczem i ho
dowca się znuży i uszy królików dużo 
ucierpią. By temu zaradzić, może sobie 
hodowca sporządzić siatkę na kabłąku i 
kij, podobną do tej, jakiej używają do 
łapania motyli, tylko większą, i z siecią, 
a łapanie będzie bardzo ułatwione. Jeśli 
zachodzi konieczna potrzeba podniesie
nia zwierzęcia, to trzeba je brać za skó
rę nu grzbiecie, podobnie jak się robi z 
psami. _____ 

Sposób na wytępiednie wszy u bydła. 
Nie mało to boli zapobiegliwego go

spodarza, kiedy zobaczy na swojem by-
dełku wszy, które jakby trądem obsypu
ją szyję, grzbiet i uda bydlęcia. Ła
twym jednak sposobem można usunąć to 
plugawstwo.A mianowicie jest to nastę
pujący środek: Weź wodę, w której go
towały się ziemniaki, ostudź ją a następ

nie weź w rękę szmatę wełnianą i za
mocz w niej. Szmatą następnie wycieraj 
miejsce, w które wszy przysiadły. Po 
pierwszym umyciu wszy giną natych
miast. Dobrze jednakowoż zmyć bydlę i 
po raz drugi. Po umyciu wodą ziemnia
czaną, obmywa się miejsce, zarażone 
plugastwem, wodą ciepłą, w której roz
puszczono zielone mydło, a to zaradzi 
wypadnięciu włosów. 

C 
Pomidory po włosku. 

Dojrzałe pomidory opłukać w zimnej 
wodzie, obrać z wierzchniej skórki i pe
stki odrzucić. Na spód rondla włożyć 
kawałek masła, potem dać warstwę kar
tofli obranych i pokrajanych w talarki— 
trochę-cienko poszatkowanej cebuli, pie
przu i soli, potem warstwę poszarpa
nych pomidorów. Takiemi warstwami 
napełnić rondel, dając za każdą trochę 
masła. Na wolnym ogniu dusić i w tym
że samym rondlu podać na stół. 

Zimna polewka z piwa. 
Dwie butelki piwa, pół funta cukru, 

skórkę z całej cytryny i kawałek cyna
monu razem zagotować—gotujące się 
piwo wlać do rondelka, gdzie się znaj
dują 4 rozbite żółtka, dobrze rozbić, 
przecedzić i ostudzić. Wsypać 2 łyżki 
tartego żytniego chleba,^ łyżeczkę utłu
czonego cynamonu, ćwierć funta rodzyn
ków korynckich starannie opłukanych i 
wlać szklankę czerwonego wina. Podaje 
się bardzo zimne, o ile możności z lo
dem. 

Zupa wiśniowa. 
Kwartę dojrzałych wisien obrać z ko

rzonków, nalać wodą, dodać kawałek 
cynamonu, 6 gwoździków, i gotować, aż 
się wiśnie rozgotują; potem przetrzeć 
przez durszlak, wsypać pół funta cukru, 
wymieszać i wystudzić. Zupę tę można 
również podać na gorąco, zaprawiając ją 
kwaterką śmietany rozbitej z łyżką 
mąki; zupę rozbić, zagotować i przece
dzić. Podaje się z biszkoptami lub klu
skami krajanemi. 

Jak Mężu Destat 

PAPIERY OBYWATELSKIE 
Wzory pytań 1 odpowiedzi za
dawanych aplikantom przy wy-
dawaniu papierów obywatel
skich. Bmm IBo. : : : : : 
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Baki po polsku. 
Wymyć potrzebną ilość raków w dwóch 

wodach, włożyć je do rondla, zalać śmie
taną, tak, iżby je do połowy zakryła, po
solić bardzo mało i gotować minut 15. 
Następnie wrzucić posiekanego koper
ku, kawałek masła, a gdy będą gotowe, 
wybrać na półmisek, do pozostałego zaś 
sosu dodać trochę bułeczki, kawałek ma
sła, soli w miarę potrzeby, i wygotować 
sos do gęstości. 

Księgarnia A. A. Paryskiego poleca nową książkę: 

DZIWNE PRZYGODY 

Chłopa Urbana Dlogonosa 
ZAWIERA: 

1. Olbrzymi nos, który potrzebował codzień 
1000 centnarów tabaki, i długa broda, z której było 
500 wozów siana. 

2. Urban i Żyd Berek. 
3. Dowcipne śpiewy. Opis uczty weselne] na 

dnie jeziora, ltaj we śnie widziany. 
4. Podróż Urbana do T'ircyi. 
5. Urban wędruje w powietrzu zRusi do Afryki, 
6. Przygody myśliwskie Urbana. 
7. Jak Urbanowi dokuczały panny 1 jak on im 

za to odpłacił. 
8. Przygoda Urbana z bocianem. 
9. Długonos między głupimi Szwabami, którzy 

myśleli, że źrebięta z jajek się wylęgają. 
10. Przygody wojenne Urbana. 

Nie potrzebujesz płacić żadnych 5 ani 10 dola
rów, aby się dobrze zabawić. Książka ta da o| 
więcej śmiechu i przyjemności, niż 5 antałków pi, 
wa, lub beczka wódki; więcej pomoże na niestra. 
wność i melaucholię, niż 10 doktorów lub 50 apte* 
karzy. Kto nie wierzy, niech się przekona! 

Cena tej ciekawej książki tylko 15 centów. 
Włóż do listu 15 jednooentowych marek poczto

wych i przyślij do nas, a odwrotną pocztą dosta-
aiesz książkę. Następujący adres wystarczy: 

A .  A .  P A R Y S K I ,  
Toledo* Ohio. 


