
Wiadomości z Zagranicy 
— Genewa. Turyści Moskale 

nawiedzają licznie Europą. Pełno 
ich wszędzie i od czasu zaprzyja- 
źnienia się Rosyi z Franoyą, na- 

dają sobie ton członków społe- 
czeństwa poważnego. Trafiają się 
jednak śród nich ludzie miłujący 
prawdę. Podróżnik rosyjski Ber- 
nów, który piechotą przeszedł z 

Petersburga do Paryża, przez Pol- 
skę, przez Niemcy, przypatrzył 
się polskim wsiom i miastom, 
zabawił kilka dni w Krakowie, 
zapowiedział na dzień 17 marca 

odczyt w Genewie, w sali tame- 
cznego Towarzystwa geograficzne- 
go. Na odczyt ten otrzymali za- 

proszenie wszyscy bawiący tam 
rosyanie. 

Przybyło również bardzo wielu 
cudzoziemców. Prelegient opo- 
wiadał, co widział, porównywał 
naród moskiewski z polskim i 
porównanie wypadło na korzyść 
tego ostatniego. 

— Dońscy kozacy w Rosyi po- 
czynają się bińrzyć skutkiem wy- 
bijania bydła chorego na jakąś 
zarazę. Lekarze tylko z trudno- 
ścią mogą przeprowadzić zaradcze 
środki, gdyż kozacy obawiąjąc się 
utraty całej chudoby, jaką jest 
bydło, ukrywają je przed korni- 
syą sanitarną. Rozruchy przybie- 
rają córa* większe rozmiary, a 

rząd będzie miał nowy kłopot, 
większy podobno jak wybuchy 
podczas cholery w Saratowie w 

Rosyi. 
— Z rozporządzenia wyższej 

władzy mają być wydaleni z kra- 
ju kaukaskiego wszyscy żydzi, 
nie mający prawa tam przemie 
szkiwać. Wyłączeni są tylkc 
żydzi górale, oraz kilkanaście ka 
tegoryi żydów, którym już z ty- 
tułu naukowego, już dla użyte- 
czności zajęć profesjonalnych, jui 
jako kupcom lej giidja, sta- 
ły pobyt jest dozwolony. 

— Z Rosyi. W czasie podró 
ży cara na południe zebrało się 
w okolicach Charkowa kilka ty- 
sięcy chłopów, aby zaprotestował 
przeciw liczne m nadużyciom wła- 
dzy miejscowej; malkontenci, po 
łożywszy się na szynach oświad- 
czyli, że zatrzymają pociąg carski 
dla przedstawienia wszechwładz- 
cy rosyjskiemu zażaleń swoich 
Wtedy to żołnierze, którzy strał 
na torze pełnili uderzyli na chło- 
pów i wszczęła się straszna wal- 
ka, w której zginęło 15 żołnierzy 
i 42 nieszczęśliwych wieśniaków 

Nadomiar w czasie bitwy krwa 
wei nadjechał pociąg carski i 
pod kołami swojemi zmiażdży] 
kilkunastu chłopów, którzy z szyć 
me ustępowali wołając o spra 
wiedliwość. 

Ani słowa! Piękne stosunki. 
— W maju 1893 roku przy- 

pada stuletnia rocznica wydania 
pierwszej marki listowej przei 
rząd szwajcarski. System ten 

opłaty za przewóz listów przyj ąj 
•ię wszędzie i Szwajcarya sapę 
wne obchodzić będzie uroczyście 
tę pamiątkę. 
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