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Lwów — Czwartek dmą 9 Lutego 1905.
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0 « .0 2 Z E I i- i k kZ B O P U Y ę
przyjmują: w a L w o w ie
^ n m la istjcy a „Gazety
Narodowej" ul. Kopernika 7, i biuro Sokołowskiej
P a tii Hausmana; W o W i o d n ia : Haasenstein di
Vogler (Otto Mass) Walflsobgasse 10, Rudolf Mosso
Seilers.adte 3, A. Oppelik Griinangergasse 13, M. Dukes NaebŁ: Mai. Augen.’ d <Ł Emerich Lessner 1
Wc llzeile nr. 9, Schallek Wollzeile 11, J. DannenLerg
II. Praterstrasse 33, Adolf Chn'awski VI. Getreide-narkt nr. 13; W B n O fełi.M o ło : Juliusz Leopold
TJ . Elisabethrlng -54, we F r n n k f n r o U n. M.: H at8*'8tein & Vogler i G. Daube & Com>>.; w P A ry ite:
0. \dam Ciborowski 37 rne d Varenne Paris
w i f a r i i a w l e : Reiciunann & P.eudler.
P E H A O P Ł O s Z E a O g ło u a n ln z w y
o a o jn
jedno szpaltowy wiersz drobnym drukiem
lub jegi miejsce 20 hal. B io is a ła n * z% wiersz lab
jego mitaee fcO hal. G ło s y p n b llo Ł lo ó o l za
wiersz lu t jego miejsca J kor. P i y n a U a k o n t
rO Ł C sa o y % hal od wyrazu.

D r. A L E K S A N D E R Y O fc E L
B io r ą r e d m k o y i: ul. Sykstuska 1. 40, I. piętro
otwarte od god, 10 rano do godz. 1 w południe.
B i u r a a d m ln ll t r w y i : ul. Eoperuika 1. 7, par
ter (iklep), otwarte od godz. 9 rano do godz. 7
wieczorem bez przerwy,
P r z U p i z U n a „ G a z e ty K a r o d o w ą " w y n o s i

we Lwowie :

n» prowincji ;

s* gr*ni<j :

m ieuęcinie
2 kor. 2 kor. 5 0 h.
kwartalnie
6 B 7 „ 5 0 „ 10 kor. 5 0 k.
półrocznie
12 , U
„
— „ SI ,
—„
Za l-lianę adresu dopłaou się 40 kal.
Wraz z „ T y g o d n i k ltm m ó d 1 p o w ia i o lu lut
też z warszawskim tygodnikiem „ B a n w * i 1 :’> to
mami rooznie prem ii:
kwartalnie we Lwowie 8 kor. 4 0 h.
„
na prowincyi 9 „ 9 0 _
We Jwowie aa odnoszenie do domu dopłaca się
4 0 kal. miesięcznie.

Mm posła DaszyMiio w M a .
Poseł Daszyński uzasadniając nagłość swego
wuiosku, postawionego z pcwodu zajść nieda
wnych w Krakowie i zakazu zebrań socy ahstycznych, wypowiedział znaczącą mowę, która lem
bardziej bez odpowiedzi zostać nie może, iż K o
ło poiskia ze względów patryotycznych w izbie
milczeć musiało. To milczenie nakazywały tak
poczucie godności naroacw ej, jak przekonanie, źe
słowa tu w "Wiedniu wypowiedziane łatwo wiel
ką szkodę mogłyby przynieść Polakom zamie
szkałym poza koraonem rosyjskim. Więc Koło
musiało pozostawić wywody posła Daszyńskiego
bez odpowiedzi i głosowanie swoje przeciw na
głości wniosku bez uzasadnienia.
Doseł Duszyński wiedział naprzód, że tak
bęazie i dlatego nie oszczędzał zarzutów najbole
śniejszych nietylko Kołu, nietylko owej „szlach
cie", z której zwyczajnego uczynił kozła oiiaruego swojej wymowy, ale także inteligeneyi patryotycznej. wstrzymującej naród od udziału w
socyalistycznych rozruchach, których widownią
stało się Królest wo polskie. Zarzucał tym wszyst
kim żywiołom odstępstwo od sprawy narodowej,
omal iż nie zdradę; posunął się tak daleko, że
twierdził, jakoby ci wszyscy, którzy od powstań
i od rozruchów krwawych odradzają, byli agen
tami pruskiej i rosyjskiej policyi tajnej, a pierś
nastawiali dla orderów a nie na kute karabino
we. Słowem, kuł pilnie broń nienawiści społecznej,
aby módz wojną domową szarpać wnętrzności
narodu polskiego, nękanego przez tylu a tak
przemożnych wrogów zewnętrznych
Taki był sens mowv posła Daszyńskiego
że rozruchy krwawe w Królestwie to polskie
powstanie narodowe, że warstwy, które w niem
udziału nie biorą, to tylko samoluby, przekłauający interes osobisty albo kastowy nad dobro
kraju, że wreszcie ruchawka ludowa tu naj
lepszy środek sprowadzenia w Rosyi zmian po
myślnych dla sprawy wolności a w Polsce ustępstw narodowych.
Otóż najpierw jest nieprawdą, żeby w K ró
lestwie polskiem było powstanie narodowe wy
buchło. Że tok nie jest, tego najlepszym dowo«ieu. U», 2c cały ruch był i jest przede wszysikiem zmową robotniczą, skierowaną wprost
przeciw chlebodawcom i kapitalistom, a me
przeciw rządowi i nie robiącą różnicy między
obcym a polskim kapitałem, że powstrzymano
roboty nawet w gorzelniai ziemian polskich.
Miał poseł Daszyńsk słuszn ć, kiedy twierdził,
że to nie socyalistyczni robotuicy, tylko pospo
lici nożownicy dopuścili się podczas rozruchów
warszawskich rozbojów i kradzieży, miał ró
wnież słuszność, kiedy potępiał brutalne po
stępowanie rządu rosyjskiego, pobłażanie dla
złodziei a mordowanie bezbronnych, ale mówił
nieprawdę, kiedy twierdz.i, że wybuchło w Pol
sce nowe powstanie narodowe, a zadawały mu
kłam nietylko rozrzucane pomiędzy demonstran
tów odezwy, wypierające się narodowych dążno
ści, a kładące jedynie nacisk na solidarność z
proletaryatem rosyjskim, ale przedewszystkiem
fakta, a mianowicie żywy udział Rosyan i Ży
dów rosyjskich w rozruchach warszawskich.
Prawda, że niestety krocie robotników dały
się porwać ruchow i; ale ilość ta ogromna uczest
ników nie wystarcza, aby rozruchom nadać
piętno narodowe, skoro miliony ludności w ru
chu nie brały udziału i skoro żywioły patryotyczne ruch jednomyślnie potępiły. A uczyniły to
i miłości Ojczyzny, pewne że każdy rozruch w
Polsce, każda krwawa demonstracya jest po myśli

wychodzi o godzinie 6-iej wieczorem.

Ruchy w Rosyi.
Jak widzimy z wczorajszego telegramu,
większość szlachty petersburskiej nie poszła za
większością moskiewskiej; domaga się ona po
wołania repiezentacyi narodu do udziału w u sta
wodawstwie i obradach nad zarządzeniami rzą
du wemi i gorąco domaga się, aby car zaufał n a 
rodowi.
Wszelako także adres mniejszości szlachty
moskiewskiej doszedł do cara; opiewa on w ogóle tak, jak adres większości petersburskiej.
Petersburski korespondent Beri. Tagey.lattvspisał się tym razem wcale niefortunnie, donosząc,
że onegdaj przedpołudniem car na kurytarzu
przed swoim gabinetem w Carskiem Siole zna
lazł list, do niego zaadresowany, pisany po fran
cusku i donoszący, że 12 ludzi energicznych
i zdecydowanych poprzysięgło pomście dzień 22
stycznia w ten sposób, że zamordują cara. List,
donosi dalej, że pierwszy ze sprzysiężonych jest
iuż w Petersburgu i zamierza przystąpić do wy
konania zi machu, nastąpił straszny rozruch w
pałacu itd. Redakeya dodaje od siebie, ze już
poprzednicy Mikołaja II otrzymywali takie listy
i zawsze się okazywało, że to jakaś partya dwor
ka fabrykowała list, aby cara do pewnych za
rządzeń nakłonić, że też i teraz tak było, bo
przecież niepodobna, aby jakieś indywiduum po
dejrzane zakradło się do Carskiego Sioła, albo

List z Odessy d. 1 bm. donosi: Dziś rano
0 godz. 10 popełniono zamach na policmajstra
Gołowina, gdy wedle zwyozaiu otwartym powo
zem do biura jechał. W środku miasta, gdzie
się ulice krzyżują, strzelił do mego robotnik, jak
się zdaje Bułgar, z rewolweru. Kula uderzyła
Gołowina z tyłu, trzymał się jednak proste i tyl
ko z drgnięcia jego można było poznać, że tra
fiony. Nie kazał zatrzymać, tylko jechał dalej,
zapewne sądząc, że do biura dojedzie, ale po
drodze stracił przytomność. Natychmiast wzięła
go w opiekę stacya ratunkowa Czy strzał śmier
telny, jeszcze niewiadomo. Publiczność schwytała
sprawcę, gdy chciał do leżącego w pobliżu ho
telu Marseille uciec i oddała go policyi.
O namacalny powód morderstwa tam tru
dniej, że Gołowina powszechnie szanują, a nawet
podobno lubią. Zapewne padł przypadkowo ofiarą
anarchisty, który zamordovTaniem jakiej figury
znamienitej chciał dać sygnał do poczęcia ruchu
rewolucyjnego. A grunt po temu jest wybornie
przygotowany.
Zwłaszcza pomiędzy powołanymi pod broń
1 do Mandżu'yi przeznaczonymi rezerwistami
niezadowolenie do wysokiego doszło stopnia,
które wywierają na mających pozostać w domu,

Z W r o c ł a w i a telegrafują: Pułkownik
żandarmeryi rosyjskiej Puttkam mer odbył konferencyę z oficerami niemieckimi, komendantami
oddziałów, stojących nad granicą prusko-rosyjską.
Na konferencvi tej omawiano zarządzenia, którehy należało poczynić n a d g r a n i c ą p o
s t r o n i e n i e m i e : K i ej na wypadek po
ważniejszych rozruchów w okolicach pogranicz
nych w Królestw* Poli kiem. Niemcy zdecydo
wani są /.acfiow yfthd' słę biernie, tylko w razie
barazc ważnych wypadków będzie wojsko po
wołane do czynności.

Z Królestwa polskiego.
W W a r s z a w i e panuje spokój, ale strajk,
który już przygasł, znowu siln ej się rozwinął i
rozszerza się. Powodem tego ma być, że fabry
kanci nie chcą się zgodzić na wszystkie żądania
robotników.
W piekarniach i kilku innych przedsiębior
stwach, w których pracę podjęto, bąstujący za
bili kilku robotników pracujących. Skutkiem |egp
wielu bastujących aresztow ano.
Onegdaj podjęto pracę w fabryce Lilpop i
Rau, ale po dwóch godzinach musiano pracę
wstrzymać na żądanie robotników. Przyszło do
walki między robotnikami a asystencyą wojsko
wą, przyczem padło sześciu robotników. Fabrykę
zamknięto.
W następstwie tego terroru strajkujących
piekarnie znowu musiały zawiesić roboty.
Ceny artykułów żywności znów poszły w
górę. Kopa jaj kosztuje 4 rb. 50 kop. Wieśniacy
obawiają się przyjeżdżać do miasta. Towarzy

(Numeradawniejsze kosztują po 10 et.)

żeby ktoś z otoczenia carsaiego myślał o tukiem
morderstwie.
Półurzędowo zaprzeczają powyższemu do
niesieniu i niezawodnie mają racyę.
Z Petersburga donoszą do Londynu: „Prze
wodniczący komitetu ministrów Witte przyjął
deputacyę, złożoną ze 199 inżynierów, która wrę
czyła mu memoryał o strajkach. Deputacya ża
liła się na politykę rządu, który odgrywa rolę
agenta prowokacyjnego, na brak swobody zgro
madzeń i możliwości wypowiadania opinii. Witte
przysłuchiwał się z całą uwagą przemówieniu
deputacyi, poczem powiedział: „Co się tyczy
ogólnej dezorganizacyi życia politycznego, nie ma
wątpliwości, iż należy przypisać to błędom rzą
du, ale ponoszą tu także winę i inne okoliczno
ści. Obwinają cara i rząd, ale ja nie mam
ochoty powiedzieć, kto winien Co się tyczy za
prowadzenia w Rosyi konsiytucyi, nie mówię ani
tak, ani nie, gdyż to kwestya sporna, najbardziej
może trudna ze wszystkich. Tu nie można robić
lekkomyślnie eksperymentów. Na 1000 lodzi 999
domaga się konstytueyi, pomimo tego jednak
trzeba kwestyę tę bardzo poważnie rozważyć*.
Na uwagę jednego z członków deputacyi, który
powiedział, że konstytucya przecież jest ogólną
potrzebą narodu rosyjskiego, Witte odpowiedział,
że jest jeszcze bardzo wątpliwem. czy konstytu
cya byłaby rzeczywiście korzystną i dla chłopów
Na uwagę innego z członków deputacyi, że car
jest niewolnikiem w rękach biurokra;yi, odpo
wiedział W itte- „Tak jest. ale to jest już inny
temat". Następnie przyjął Witte deputacyę kup
ców i przemysłowców- z Moskwy, która wrę
czyła mu również memoryał o ostatnich wy
padkach.
Doniesienie to w najwybitniejszych swoich
ustępach nosi cechę zmyślenia. Aby Witte miat
przyznać deputacyi, że car jest niewolnikiem
biurokraeyi, przypuścić niepodobna.
Ja k słychać studenci rosyjscy, którzy koń
czą studya i mogą zdawać egzamina, nie zdają
ich, ponieważ dopóki są w szkole, do wojssa po
wołani być nie mogą. Słychać, że Trepów roz
kazał podjąć wykłady we wszystkich wyższych
•szkołach petersburskich nieodwołalnie z aniem
29 bm. Wszyscy profesorowie i studenci, którzyby przeciw temu występowali, mają być pocią
gani do odpowiedzialności. Rektor politechniki
ks. Gagaryn zażądał od Trepowa gwarancyi bez
pieczeństwa dla studentów i profesorów przed
gwałtami policyi.
Rektor techniki moskiewskiej oświadczył
deputacyi studentów, że między 12 a 16 bm. od
będzie się konfereneya rektorów wyższych zakła
dów naukowych, celem zadecydowania, czy wy
kłady mają być nadal wstrzymane, czy też nie.
450 studentów domagało się zawieszenia wykła
dów. Również słuchacze instytutu konstantynow
skiego wnieśli taką prośbę.
W Mitawie strajk się skończył. W Libawie jest na ukończeniu. Natomiast w W indaw a
strajk ponownie wybuchł. Wysłano tam wojsko.

stwa asekuracyjne wzbraniają się wypłacać od
szkodowania za wybite szyby w oknach miesz
kań i sklepów.
Onegdaj przyszło znów do starcia między
strajkującymi a wojskiem, które strzelało. Po
obu stronach jest wielu zabitych i launycn.
Służba kolei warszawsko-wiedeńskiej grozi
rozpoczęciem strajku w przyszłym tygodniu, je 
śli żądania jej nie będą uwzględnione.
Kilku oficerom wytoczono śledztwo z po
wodu barbarzyńskiego obchodzenia się z areszto
wanymi.
Na prowii, * yf r a j k irwa również w całej
yełni. W Ł o d z i pra*;u,ą zaledwie w kilku m a
łych fabrykach i nie
wcale widoków, aby
straik rychło się zako;::zył.
W S o s n o w f ■. a e h robotnicy w nie
których fabrykach postanowili wprawdzie po
wrócić dc pracy, ale nic pracowac?dłużej, niż 8
godzin, bez względu r.u to, czy się pracodawcy
zgodzą na to, czy nie. Za rozdawanie odezw r e 
wolucyjnych między żołnierzy w Sosnowicach
aresztowano sześciu agitatorów; między areszto
wanymi jest jeden poddany austryaeki i jeden
niemiecki. Do Sosnowic sprowadzono 3 pułki
piechoty i kilka szwadronów kozaków.
W K i e l c a c h pojawili się agitatorowie,
którzy usiłowali wywołać rozruchy; robotnicy ie
dnak nie dali się porwać do żadnych demonstrasyj i spokoju nie zakłucono.
We W ł o c ł a w k u zaczął się strajk
ogólny. Wszystkie fabryki i szkoły są zamknięte
Strajkujący zachowują się spokojnie.
Z C z ę s t o c h o w y donoszą: Wojsko
postępuje bezwzględnie wobec ludności. Przyszło
do krwawych starć, podczas których wielu policyantów i żołnierzy zpstało zabitych lub ranio
nych. Również po stronie rob hmków strajkują
cych jest bardzo wielu zabitych i ranionych.
W śród aresztowanych znajdują się także wyżsi
wojskowi, podejrzani o rozszerzani tendencyj
rewolucyjnych. Wśród ludności panuje wielkie
wzburzenie. Wiele rodzin ucieka z Częstochowy
za granicę. Usiłowano dokonać kilka zamachów
dynumiiowych, ale się nie udały. Szkoły wszyst
kie zamknięte.

najzaciętszych wrogów imienia polskiego, tak w Pe
tersburgu, jak w Berlinie, że każda taka demonstra
cya wtedy zwłaszcza, gdyby charakter narodowy
przybrała, zostanie użytą jako argument, że na
Polskę i na Polaków nie można rozciągnąć żad
nych wolnomyślnych reform, choćby takie refor
ma w reszcie państwa rosyjskiego zaprowadzono.
A dopraway ucisk Polaków jest tak wielki,
krzywda, która im się dzieje, jest tak okropną,
że trzeba mieć dziwnie lekkie sumienie, aby
przystąpić do czynów, mogących przeszkodzić
choćby częściowej dla ńarodu
— co wię
cej, mogących doprowadzić do nowych klęsk i
sroższego jeszcze ucisku.
Że się poseł Daszyński myli twierdząc, _ iż
rozruchy ludowe są najlepszym środkiem do wy
walczenia reform, że ci mają słuszność, którzy w
nich tylko się źródła klęsk i zawodów dopatrują,
tego dowodem skutek rzezi okropnej, wywołanej
ludową demonstracyą w Petersburgu. Nie tylko,
że reakeya sroży się w Rosyi, że tryumfują w
Petersburgu przyjaciele PoŁieaonoscewa, ale ci
nawet, ktćrzy śmiało głos za daleko idącemi re
formami w Moskwie podnosili, cofaja się obecnie,
onieśmieleni siłą reakcyi, przerażeni hasłami spo
łecznego przewrotu i anarchią w całem pań
stwie. Oby już to, co się w Królestwie stało,
niechęci przeciw Polakom me dodało po
karmu !
Mowa posła Daszyńskiego miała na celu
wytłómaczeuie światu, że ruch socyalistyczny to
ruch narodowy, a tem samem, nie wątpimy, że
bez intencyi mówcy, poparcie tych wszystkich,
którzy Polaków i Polskość jak najzac ęoiej prze
śladować chcą. Mowa ta miała dalej na celu
propagandę rewolucyjną, dokonaną za pomocą
haseł narodowych, ale bynajmniej nie na poży
tek narodu. Poseł Daszyńsk. należy do stronnictwa
dążącego do społecznego przewrotu. Stronnictwo
to nie wiele dba o wolność i konstytucyę, ale
używa ich jako narzędzia, hasła liberalne wy
wiesza, kiedy myśli, że za pomocą tych haseł
może zwyciężyć, to samo czyni z hasłami narodowemi. Najmniej dba o Polskę, mało nawet
dba o Rosyę, ale radeny te kraje zrewolucyonizować, krwią zalać, nie wierząc bynajmniej w
zwycięstwo sprawy Rosyan i Polaków, ale wie
dząc, że zajęcie się ich klęską rozgOiączkuje na
rody zachodniej Europy, wzmoże u tych naro
dów wpływ socyalistów.
Skoro Koło polskie dowiedziało się z ust
rządu, że sprawa rzekomych nadużyć policyi w
Krakowie jest już przedmiotem śledztwa, musiało
głosować przeciw nagłości wniosku Daszyńskiego
i tem samem naznaczyć, że się na jego mowę
nie godzi.

Sumer Kosztuje 8 L., nr prowiubji lw k-

Z C e-isy.

na całej ogółen publiczności, orzedorszystkiem
z wyższych stańw , dla tych ci wiecznie pijani
ludzie stali się pligą. W wódce szukają oni po
ciechy i zapomnieria i pijani grapami mniej wię
cej znacznemi przeciągają miasto i zwłaszcza
pod ochroną ciemności napastują pizechodniów
w sposób często niesłyjhany ; polieya rtadko im
przeszkadza. Tylko po japachach (czapkach ba
ranich) poznać można tych przyszłych obrońców
ojczyzny, którzy spotkawszy zwłaszcza luźnycn
przechodniów, a najgorzej tanie, poczynają naj
zuchwalszem żebraniem „na wódkę" — sumę
drobną zazwyczaj sami naznaczają — a gay się
im natychmiast nie da, poprostu obijają, z sukni
obdzierają.
Onegdaj taka horda znurzyła do szczętu
wielki lokal restauracyjny tuż przy głównej straż
nicy policyjnej. Polieya me zdołała temu prze
szkodzić, dopiero po niewczusie opróżniła lokal
z halabardników. Z dawnego respektu przed wła
dzą rozgoryczenie ich wywiera się narazie tylko
na publiczności, wszelako iada powód może ich
sprowadzić na tory rewolucyjne.
mieście oLawiają się powszeenoeao .strajku i ludzie, pamięta
jąc zajścia z lata 1903, zaopatrują się w ży
wność bodaj na tydzień. Dotychczas panuje spo
kój, a także w porcie idzie robota nieprzer
wanie.

Wojna rosyjsko-japońska.
Kuropatkin telegrafował do cara dnia 6
bm. W nocy z 5 na 6 bm. na lewem skrzydle
oddział strzelców i kozaków, zostają y pod ko
mendą ks. Magołowa, zajął wieś, ubsadzoną przez
niep-zyjaciele. 50 japończyków zazłóto bagne
tami. Nad ranem okazała się piechota japońska
Strzelcy nasi cofnęli się bez strat, uprowadzając
ze sobą jednego rannego. Temperatura wynosi
2C stopni mrozu.
Jak słychać jenerał kawaleryi Dochturow
został odkomenderowany do głównego sztabu ar
mii mandżurskiej, celem poinformowania się na
leżytego o tamtejszych stosunkach. Prawdopodo
bnie obejmie on albc naczelne dowództwo nad
czwartą armią, która się tworzy, albo też w
miejsce Gripnenbeiga sianie na czele drugiej a r
mii, a są i tacy, którzy twierdzą, że obejmie na
czelne dowództwo nad całą armią mandżurska w
miejsce Kuropatkina. Według innych doniesień
odwołanie Kurupatkina i Grionenberga (który za
rzucił Kuropatkinowi, że pomimo nalegau nie
podesłał mu posiłków, przez co 10.000 ludzi po
stradał) jest już postanowione, a że naczelną ko
mendę w Mandzuryi oDejmie minister woiny Sacoarów, a jego miejsce zajmie nnc vr ctswiaty
jenerał Głazów.
„Petersb. Ajencya Telegi.“donosi z Sujagana (w Maudżuryi) d. 5 bm.: Według doniesień
Chińczyków pozostawili JaDOńczycv w Liaojana
tylko 200 żandarmów i policyę, w okolicy zaś
5.000 wojska rozkwaterowanego. Wyższi oficero
wie mieszkają na stacyi kolejowej, gdzie zało
żono wielkie składy ryżu, cukru, ryb, furażu i
amuiiicyi. Kolej z Portu Artura do Liaojanu
jest nietknięta i przewozi po dziesięć pociągów
dziennie tam i tyleż nazad- każdy z 40 wagonów
złożony. Urzędnicy Kolejowi są sami Japończycy,
robotnicy Chińczycy. Druga kolej z Yalu do
Liaojanu jeszcze nie wykończona Jak słychać,
ma równolegle z tą linią być zbudowany tram
waj konny.
Rosyaoie opuśc.li Songchin w Korei, spa
liwszy wszelkie swoje zapasy, i podobno posta
nowili całkiem zaniechać operacyi w Korei.
Pierwszy oddział zebranej w Libawie eska
dry rosyjskiej, kióry miał tymi dniami wyruszyć,
osaczony jest lodami które rozbić potrzeba, ahy
okrętom wyjazd umożliw.c.
L>a 1n y ma bye zamieniony n? T a i r e n,
ku czemu Japończycy obrali dzień 11 bm., jako
rocznice wstąpienia na tron Jirmusa, pochodzą
cego od bogini słońca Amateraso, założyciela pa
nującej obecnie dynastyi.
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Uronią życia.
(Ciąg dalszy.)

Czy komu z tem źle? czy jeszcze krzywdę
komu robię, gdy z nim swobodnie rozmawiam?
gdy mu życzliwie, tak, jak czuję, w oczy patrzę?
G zy'grani komedyę? Jemu dobrze i mnie lepiej,
a zatem... Wiem, że to jest natura na wskroś
wrażliwa, kalejdoskopowa; wiem, że dziś ja mu
jestem centrum świata - a jutro ? Inne silniej
sze wrażenie zaćmi dzisiejsze i nie smuci mnie
myśl ta, bo... bo go nie kocham. Szkoda! Szkoda,
że go kochać nie mogę.
Poniedziałek.

Odczytałam swo.ią ostatnią bazgraninę;
bazgrzę, jak kura po piasku; niby to jestem spo
kojna, refleksyjna, tak mnie ludzie nazywają, a
nerwy mną noszą, jak konie złym jeźdźcem ;
gdy piszę, to też nerwy — dlatego bazgrzę i bez
sensu wrażenia notuję.
0 jaKtem ja to spojrzeniu mówiłam? Sza
leństwu. Kiedy on na mnie promiennie popa
trzał? Nigdy. On mnie nie wdzi, jego wielkość

nie raczy zwrócić na taką muchę uwagi, a po
tem ja tej jego wielkości nienawidzę. Więc cze
mu zakłóca spokój myśli mojej? Może dlatego,
że nie wiem, w którą stronę ją zw róció ? Wszę
dzie ciemno i położenie bez wyjścia. Papa nie
wraca, nie pozwalają mu i mają słuszność: on
nie potrafiłby złemu zaradzić. A tak jest źle, tak
źle, że gorzej być nie może,
Wtorek.
To ja pisałam, że gorzej być nie może?
A dziś wydaje mi się, że to był czas wytchnie
nia słocikieg) Dwa tygodnie temu, dzień był
strasznie parny. Bunia siedziała w swoim głębo
kim fotelu, obok otwartego weneckiego o k n a ;
zanosiło się na burzę. Bunia duszności nie znosi,
więc prosiła mnie, bym jeszcze i drzwi uchyliła
dla prądu powietrzu i ja to zrobiłam. Nigdy so
bie tego nie daruję.
Siedziałyśmy tak dłuższą chwilę, nasłuchu
jąc z daleka huczących grzmotów; bunia czytała
ks. Dębickiego .0 nieśmiertelności duszy" i od
cz-.su do czasu głośno cytowała zdanie, które >ą
głębiej uderzyły.
Ja przebierałam nasiona kwiatów wiosen
nych, bezmyślnie, leniwie; zmęczona byłam bra
kiem powietrza. Głos buni przerwał znowu ciszę,
czytała.
Nagle, nie domawiając wyrazu, książkę

z ręki wypuściła i jednocześnie cała osunęła się
ku ziemi bez jęku, bez skargi, jak piorunem
rażona.
Zerwałam się z miejsca, ale całkiem nie
przytomna. Po prostu nie pojmowałam, co się
stało. Pobiegłam do bunieczki i koniecznie podźwignąć ją chciałam, błagając:
^
— Buniu, proszę w stać! Czemu się nie
chcesz ruszyć?.., Bunieczko, popatrz na mnie !...
co ci jest? Boże' Boże, ratuj!
Spostrzegłam, że oczyma osłupiałemi spo
gląda w jedno miejsce, nie słyszy i nie widzi —
i oszalałam zupełnie.
Poczęłam szarpać za dzwonek i biegając
z jednego pokoju do drugiego, wołałam :
— R atunku! ratu n k u !
A nikt mnie me słyszał. Zgraja służoy, nie
mając nic do roboty, rozbiegła się.
Spotkałam tylko głucnego Jakóba już na
łaskawym chlebie, ale jedynego, który obowiązki
chętnie spełnia.
— Jakóbie, ra tu n k i! — wołałam, ale wiem,
że nie słyszy, więc biegnę dalej do garderoby na
drugi koniec domu po Papużkę, także z uczu
ciem bezradności, wiedząc, że Papużka nic nie
pomoże.
Nagle, przy błyskawicy, która w tej chwili
oślepiająoem światłem niebo rozdarła myśl jak

Płótna, szyfony, obrusy, serwetki, ręczniki, chusteczki, ścierki

błyskawica przyszła mi do głowy.
Godzinę wcześniej widziałam Keneta, wy
chodzącego ze stajni.
On jeden, on jeden da radę.
1 z tą myślą wpadłam do pok ju Papużki.
— Biegnijcie po pana Keneta ! Ratunku !
Papużko ! Szukajcie, zawołajcie! 0, Boże ! Spiesz
cie się !
Musiałam wyglądać jak waryatka i moje
„spieszcie się“, zwrócone do PaDUzki, na nie
wiele się przydało ; załamała ręce nade mną i wo
łać poczęła :
— Co się staio ? Chryste Panie ! co to jest?
co się dzieje? czy się pali, czy co?
— Bunia, bunia, idźcie do buni ! — bo czu
łam, że ona Keneta me zawoła, więc sama
biegłam po niego, nie wiedząc, gdzie go szukać,
biegłam jak szalona.
Spotkałam ludzi i wołałam ciągle:
— Ratunku! Gdzie pan Kenet? Szukajcie:
śpieszcie s ię !
Głuchy łoskot grzmotu, dudniąc, przerywał
ciężką, tłoczącą ciszę.
I znowu błyskawica, nareszcie zdaleka wi
dzę idzie Kent. Ręce do niego wyciągam.
— Panie!.. Babunia!., do babuni prędzej,
prędzej'

olbrzymim wyborze
najtaniej sprzedają

Czy umierała, czy umarła, nie wieaziałam,
ale wyrazu tego wymówić nie mogłam.
Ten nie pytał. W mgnieniu oka, wyprze
dzając mhie, znalazł się obok nuni. Biegłam za
nim — zdawało mi się, że godziny ubiegły, jak
opuściłam jedynaczkę moją... Teraz biegłam z
nadzieją, że przywidziało mi się coś strasznego,
że to zinora nocna, i że bunię zastanę- siedzącą
w fotelu, z uśmiechem na jej pogodnej, ślicznej
twarzy
Serce we mnie zamarło, gdy oczy moje
padfy na jej posta e skuloną na ziem
wspartą
całym ciężarem o wielkie biuro, które jej upaść
nie pozwoliło.
Papużka przykucnęła obok niej i zawodziła,
lamentując.
— Proszę kilku ludzi zawołać? — zako
menderował Kenet.
Tym razem nie potrzebowałam ich szukać
daleko.
Już wieść o nieszczęs. iu przywabiła wszyst
kich dokoła.

Dźwignięto hunieczkę. Tymczasem za rozka
zem Keneta dwóch stangretów pędziło we dwie
różne strony po doktorów.
(C. d. c.)
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GAZETA NARODOWA z Czwartku dnia 9 Lutego 1^05 Nf. 32

do kra*1 °^ary handlu występnego pozbawione
fu n d u ^ w społecznym bądź prywatnym instytucyorr opiekuńczym, albo też osobom prywatnym,
P a ry ż 4 lutego.
zas>8ującym
na zaufanie. Rządy obowiązują się
(K arnaw ał w Paryżu. — Bale publiczne i prywatne. — „Królowa praczek1*. — Zabawa medyków. r^/nież w granicach określonych przez prawo
— „Bal des quat’-z-arts“ . — Bale białe i różowe). i w miarę możności wysyłać do kraju rodzinnego
Czy istn ieją jeszcze w P a ry ż u zap u sty ? <3 kobiety lub dziewczęta, które będą prosić saMoże. Bądź co bądź, o wielkich balach, z jakich
0 ^ odesłanie, albo też te, o odesłanie któ
proszą osoby, mające nad niemi władzę.
stolica n&dsekwańska słvneł»
m . i r Ych Prosz4
słynęła za czasów m
cesar
stwa, pozostało dzis tylko wspomnienie. Zabayf Odesłanie może nastąpić nie prędzej, jak po
tego rodzaju wymagają przepychu, wystawno°b określeniu osobistości i narodowości, oraz miej
splendoru dworskiego. Na coś podobnego st*™* sca i czasu, kiedy ofiary przybyły zagranicę.
cy republiki, choćby chcieli, zdobyć się ni mo* Każde z państw obowiązuje się pomagać w prze
gą. Sfery towarzyskie zabawiają się jak d*wn' ei) wozie kobiet przez swe terytorya. Korespondenale tylko w kołach ściśle zamkniętych, prywat cya dotycząca przewozu, będzie dokonywana,
nych ; szerszy ogół nie wiele się o nicJ dowia 0 ile to możliwe, bezpośrednio.
4. W razie, jeżeli kobieta lub dziewczyna
duje. Od czasu do czasu czyta się o calach pu
blicznych, urządzanych w salach heblowych, z która ma być odesłana do kraju rodzinnego, nie
balów oficyalnych przechował się jeszcze do na mogłaby sama pokryć kosztów przejazdu, oraz
szych czasów bal kadetów szkół wojskowych, z gdyby nie miała ani męża, ani krewnych, którzy
którego dochód przeznaczony »3st na zasilenie mogliby te koszta pokryć, wydatki ma ponieść
wojskowego funduszu pensyjneg* Prócz kół woj państwo, w którem znajduje się kobieta, aż do
skowych bierze w nim udział i tutejsza haute najbliższej granicy Iud do porta w kierunku kraju
rodzinnego, resztę zaś wydatków ponosi państwo,
volee.
Ze słynnego karnawału paryskiego pozostał z którego ofiara pochodzi.
5. Postanowienia zawarte w punktach 3
zaledwie cień. Mianowicie pod sam koniec za
pust urządzają Paryżanie c. zw. boeuf gras, czyli 1 4 nie wpływają na osobne poszczególne umo
pochód tryumfalny królowej praczek po bulwa wy, jakie mogą istnieć pomiędzy państwami, narach paryskich. Jestto zabawa ludowa pod go leżącemi do umowy niniejszej.
6 . Państwa, należące do umowy, obowią
lem niebem. Wówczas wielka Opera otwiera dla
ogółu swe podwoje i w przestronnych jej salach zują się w granicach określonych przez prawo
odbywają się tańce bezpłatne. Rozgłośne bale w ustanowić możliwy dozór nad kantorami lub
Operze należą dziś do wspomnień; to samo mo agenturami stręczeń zagranicę dla kobiet lub
dziewcząt.
żna powiedzieć o słynnych tutejszych balach ma
7. Państwa, które me podpisały umowy
skowych, na które zjeżdżano się z całego świa
ta. Bale akademickie, zabawy poszczególnych fa niniejszej, mogą się do niej przyłączyć. W tym
kultetów — są tu zupemie nieznane. Raz tylko celu winny o zamiarze swym w drodze dyploma
w ciągu karnawału urządzają wspólną zabawę tycznej zawiadomić rząd francuski, który za
młodsi lekarze paryskich szpitali. Nie podobna wiadomi o tem wszystkie pozostałe państwa.
Dwa ostatnie punkty są natury formalnej;
jednak tej zabawy nazwać „balem” ; jestto bo
wiem bardzo swobodna i bardzo wesoła reduta, mówią o jej ratyfikacyi i wypowiedzeniu.
na którą żadna z matek nie poprowadziłaby swej
córki.
Do specyalności paryskich należy też t. zw.
Bal des quat'-z-arts, urządzany corocznie przez
frekwentantów wszystkich paryskich akademij
Lwów, dnia 8 Lutego 1905.
muzycznych. Jest to zabawa na wskróś ekscen
K a le n d a n jk .
tryczna. Biorą w niej udział wyłącznie młodzi
W e CBWartek 9 lutego. A polonii P. — Gr. kat.
malarze i ich modele. O strojach nie ma co Joana Chryz. — K ai. slow G oryaław .
W schód słońca 7 25, zachód 5-07.
i wspominać, gdyż ten „bal** ma być wyrazem
W p iątek 10 lutego S cholastyni P a n n y . — G r.
tryumfu pięKnyeh kształtów i nagości.
k at. Jefrem a. — K ai. slow . T om iły bł.
U schyłku zeszłego wieku były w salonach
Wschód słońca 7-23, zachód 5-09.
paryskich bardzo rozpowszechnione bale „białe
i różowe1*, czyli bale podlotków i młodych mę
— W ydział krajowy desygnował na delega
żatek. Na balach białych bywały wyłącznie pa tów do konferencyi, rozpoczynającej się % inieyatywy
nienki, które niedawno opuściły mury pensyona- morawskiego wydziału kraj. dnia 16 bm. w Wiedniu
tów. Taki bal stanowił dla nich pierwsze wejście celem omówienia spraw sanacyi finansów krajowych
w świat. Bale różowe były przeznaczone dla pań, — prezesa dr. T . P iłata i członka wydziału dr. W.
które co dopiero „żyć** zaczynały.
Jahla. Zarazem postanowił wydział krajowy sprzeci
Na balach podlotków tańczono z werwą wić się poruszaniu aa tej konferencyi innych, niżeli
i ochoczo, bez opamiętania, ale mało mówiono sanacyi finansów krajowych, spraw, co proponował
i śmiano się. Panie matki czuwały, by przestrze istryjski wydział krajowy, oraz sprzeciwić się two
gano ściśle etykiety; zabawy były niemaf cere
rzeniu organizacyi związkowej wydziałów krajowych
monialne, a na wszelki sposób nie bardzo inte- — również propozycya z Istryi — gdyż taka orgaresujące. Z uderzeniem godziny pierwszej po pół nizacya byłaby przeciwną politycznemu i konsty
nocy gaszono światła i mamusie zabierały do tucyjnemu stanowisku sejmów i wydziałów kra
domów swe pociechy. Pożałowania godnym był jowych.
los matek na takich zabawach: nudziły się nie
— Mianowania. Minister skarbu zamianował
skończenie. W szak na sali byli tylko młodzieńcy, w etacie prokuratoryi skarbu we Lwowie: adjunkta
a mężczyzn dorosłych ani na lek. Rozmowa uty dra Zygmunta Kulczyckiego sekretarzem prokurato
kała na każdym kroku i nie dziw, że niejedna ryi skarbu, a prowizorycznego adjunkta dra Konrada
z matek zasypiała na dobre w swym fotelu.
Zdzisi. Próchnickiego definitywnym adjunktem proku
Co iunego bale różowe. W nich uczestni ratoryi skarbu, oraz nadał koncypistom dr. Eustaczyły młode mężatki i co za tem idzie — wielu chemn i dr. W itołdowi Henrykowi B oguta Starzyń
panów. Tu już nie trzeba się było zbytnio krę- skim posady prowizorycznych adjunktów prokurato
pow ać; więcej było swobody i wesołości. To też ryi skarbu.
bale różowe miały zawsze powodzenie świetne z
Lwowski wyższy sąd krajowy zamianował asy
góry zapewnione. Aranżowano kotyliony, które stentem kancelaryjnym dla Stanisławowa, dyetaryuzazwyczaj trwały godzinami. P o przerwie zasia sza E. Kohlbergera do Tarnopola.
dano do małych stolików i posilano się. Wszyst
— Z kolei państwowych. Minister kolei prze
ko to szło pięknie, składnie, z szykiem i humo niósł rewidenta M. Ganahl-Bergbrunna z Pilzna do
rem. Jedną tylko ujemną stronę miały bale ró okręgu dyrekcyi stanisławowskiej, oraz zezwolił na
żowe : zbyt wielkie pociągały za sobą wydatki. zamianę miejsc służbowych adjunktom: C. Szczepań
Bogaci cudzoziemcy wprowadzili w modę am e skiemu we Lwowie i A. Luce w Stanisławowie.
rykański zwyczaj szafowania olbrzymich sum na
K r o n ik a lw ow sk a.
podarki kotylionowe. Paryżanie poczęli naślado
-f- Z karnawału.
B a l p r a s y odbędzie
wać obcych, a nawet prześcigać ich w rozrzut
ności. Niektóre rodziny rujnowały się przy tem. się — jak jnż donosiliśmy — dnia 1 marca w sali
W końcu zabawy tego rodzaju sprzykrzyły się ; „Filharm onii1*. Protektorka wieczoru, pani Andrzesfery towarzyskie zarzuciły je jako zbyt prze jowa hr. Potocka, sprosiła już komitet pań do pa
sadne i krępujące. Przed kilku laty skreślono łacu namiestnikowskiego w najbliższy piątek na go
bale białe, i różowe z karnetu paryskiego k ar dzinę 4 popołndniu. Prezesami honorowymi balu
prasy są: JE . Andrzej hr. Potocki, JE . Stanisław hr.
nawału
Dopiero w tym roku odświeżono w pamię Badeni, JE . Wojciech hr. Dzieduszycki i wiceprezy
ci owe bale. W kilku domach urządzono je z dent m. Lwowa, p. Michał Michalski. Wieczór za
wielkiem powodzeniem. Na sezon wiosenny za powiada się świetnie; zgłoszenia o zaproszenia n a
powiedziany jest cały szereg balów białych i r ó  pływają z m iasta i prowincyi bardzo licznie. Pozo
żowych. Wszystko będzie po dawnemu, tylko stałe bilety do lóż i na balkony sprzedaje skarbnik
drogocenne dary kotylionowe i wystawne biesia komitetu, p. Aleksander Milski (ulica Akademicka
dy będą nadal zarzucone. Pomysł ten uzyskał 1. 10).
poklask matek w sferach towarzyskich. Powracają
Pow szechne w ykłady uniwersyteckie.
dawne, donre obyczaje francuskie. Na balach w W e czwartek, dnia 9 bm. prof. dr. E. Porębowicz:
kołach zamkuiętych tańczy się wesoło i ochoczo. Literatura włoska XV i XVI wieku na tle kultury
Przy dźwiękach muzyki nawiązują się złote nici Odrodzenia. Sala X IV uniwersytetu, I I p. św. Mi
hymenu; wkrótce biały kwiat mirtu uwieńczy kołaja 4. Początek o godzinie 6. — Prof. dr. M.
niejedną główkę panieńską, o czem nie omiesz Raciborski: 0 kształtach roślin (z obrazami świetln.)
kają donieść kroniki miejscowe.
Zakład fizyczny uniwersytetu Długosza 8. Początek
W. Koryatowiez
o g. pół do 8.
-T- Wiadomość o zawieszeniu wydawnictwa
Przeciw handlowi żywym towarem. D iła okazała się nieprawdziwą.
+
Z izby sądowej. {Oszuści). W skutek inte
W Paryżu podpisaną została konweneya resującego procesu przed trybunałem orzekającym,
między Francyą, Rosyą, Niemcami, Belgią, Da procesu, którego tak nieszczęśliwym bohaterem był
nią. Hiszpanią, Anglią, Włochami, Holandyą,
major Błyskał, nie zwrócono uwagi na również cie
Portngalią, Szwajcaryą, Szwecyą i Norwegią w kawy proces, który się toczy od trzech dni przed
sprawie ukrócenia handlu żywym towarem. Jest
ław ą przysięgłych. Jak o oskarżeni zasiedli tam m ał
to akt wielkiej doniosłości jako pierwszy krok żonkowie Demscy, pod zarzutem całego szeregu
współdziałania mocarstw w celu tłumienia
sprytnych oszustw, których ofiarą padło wiele osób.
handlu kobietami. Konweneya składa się z 9
R ozpraw a dobiega do końca i dziś zapadnie wyrok.
punktów :
-i- Przyczynek do h lsto ry i hygieny w
1). Każde z państw, należących do umowy,
obowiązuje się ustanowić, bądź też wybrać insty- lw ow skich piekarniach. D r. Bronisław Paklitucyę z nadanemi jej prawami, która ma powie kowski, gekundaryusz szpitala powszechnego, ogłasza
rzone zbieranie wszelkich danych o werbowaniu następujące fakta: „Do szpitala zgłaszają się chorzy
kobiet i dziewcząt dla oddawania się rozpuście już z rozpadową gruźlicą płuc. Ludzie ci do osta
zagranicą. Instytucya ta będzie miała prawo zno tniej chwili pracowali w piekarniach jako czeladni
szenia się bezpośredniego z podobnemi instytu- cy. Niedawno przyszedł na oddział chorób wewnętrz
cyami. które ustanowione będą w każdem z nych chory z rozpadową gruźlicą płuc i pootwieranemi ranam i na szyi po zropieniu gruczołów. Do opaństw, należących do umowy.
2) Każde państwo obowiązuje się ustanowić statniej chwili, bo na 3 dni przed przyjęciem do
dozór dla wykrywania przewodników kobiet i szpitala, pracował w piekarni. Dziś zgłasza się inny
dziewcząt, przeznaczonych na rozpustę, szczegól — również z rozpadową gruźlicą płuc— z powietrzem
nie na dworcach kolejowych, w portach oraz na w klatce piersiowej, uciskiem płuca i przesunięciem
liniach komunikacyjnych. W tym celu osobom serca na stronę prawą. Tydzień przedtem pracował
urzędowym i wszelkim innym, którym to będzie jeszcze w piekarni... A co na to nasze władze sa
powierzone, będą udzielone odpowiednie wska nitarne?1*
Źe w lwowskich piekarniach istniały i istnieją
zówki dla zebrania w granicach określonych przez
prawo, wszelkich danych, mogących naprowadzić stosunki hygieniczne istotnie okropne, to jest rzeczą
na ślady występnego handlu. O przybyciu osób, powszechnie znaną. Od czasu do czasu wprawdzie
będących sprawcami, wspólnikami lub ofiarami dowiadujemy się z komunikatów, że urząd sanitarny
takiego handlu, będą zawiadamiane bądź władze miejski urządza rewizye piekarń, pomijając jednak
w miejscach przeznaczenia, bądź też odpowiedni tę okoliczność, że rewizye takie nie są dość skru
agenci dyplomatyczni albo konsularni, bądź też pulatnie przeprowadzane, nie mogą one przynieść
wielkiej korzyści już choćby z tego powodu, że z pod
wszelkiego rodzaju kompetentne władze.
3) Rządy obowiązują się przyjmować w ra  tej kontroli usuwa się cały szereg piekarni tajnych,
zie potrzeby i w granicach określonyoh przez a piekarń tych we Lwowie jest bardzo wiele. Fakta,
prawo zawiadomienia od kobiet i dziewcząt po naprowadzone przez dra Paklikowskiego, są wprost
chodzenia zagranicznego, trudnią ych się prosty- okropne, one też tłómaczą, dlaczego we Lwowie
tucyą. dla określenia ich osobistości i stanu cy gruźlica szerzy się w tak przerażający sposób.
+ - 6 0 0 .0 0 0 kor. skradziono w nocy na
wilnego oraz zbadać, kto nakłonił ich do porzu
cenią ojczyzny. Rządy obowiązują się w grani 31 zm. z urzędu podatkowego, ale nie we Lwowie,
cach określonych przez prawo, oraz, o ile to jest lecz w miejscowości Zilah na Węgrzech. Tutejsza
wykonalne, powierzać czasowo w celu powrotu policja otrzymała od władz węgierakich zawiadomie-

Korespondencye.

Kronika.

nie o tej kradzieży, możliwe bowiem, że sprytni
złodzieje ukryli się w Galicji. W edług doniesienia
tego, skiadziono 72.000 k. w gotówce, 633.000 k.
zaś w papierach wartościowych.
4- Usiłowano samobójstwo. Panna Michalina
F . usiłowała odebrać sobie wczoraj życie przez wy
picie znaczniejszej ilości t. z. kwaśnej wody. Wody
tej naknpiła w trzech aptekach, potem wsiadła na
pl. Bern arayńskim na dorożkę i kazała zawieść się
do domu rodzicielskiego przy ul. Gródeekiąj. Dopiero
w domu poczuła Doieści. Wezwany lekarz udzielił jej
pomocy, poczem w stanie niebezpiecznym oawieziono
ją do szpitala. Powodem zamachu samobójczego jest
zawiedziona miłość.
-r- Reduta. W sobotę 11 bm. odbędzie się w
sali Filharmonii reduta z programem tym samym,
który się tak podobał podczas reduty dzienni
karskiej.

statnich czasach przebywał w Sztokholmie, a do
Finlandyi przybył dopiero 30 stycznia br. Zachowuje
w śledztwie uporczywe milczenie. Śledztwo prowadzi
senator Ankermann, który objął też agendy po z a 
mordowanym Johnssonie.
§ Samobójstwo tenora. Tenor Koch, który
śpiewał w Nowym Yorku w „Giocondzie", powiesił
się za kulisami podczas przerwy między pierwszym
a drugim aktem, z powodu braku powodzenia. Koch
przybył na występy do Nowego Yorkn z Kolonii.
§ Nowy rok w Chinach obchodzony był uro
czyście 4 bm. Był to pierwszy dzień pierwszego mie
siąca 31 roku panowania cesarza Kuan-Su. Nie
tylko w państwie Niebieskiem, ale i we vszystkich
poselstwach zagranicznych święcono bardzo solennie
to największe chińskie święto narodowe. W legacyi
chińskiej w Paryżn (rue "de Babylone, 57) odbyła
się zrana uroczystość religijna, w której główne
funkeye pełnił minister Sneng-Pao-Ki. Na stole, po
K r o n ik a k rajo w a.
krytym żółtą satyną, umieszczono portrety cesarza i
Krakowska izba h an d lom i przemysłowa cesarzowej wdowy i palono przed nimi kadzidła
wybrała jednomyślnie prezesem ponownie p. Alberta santalowe. Podczas tego obecni leżeli na ziemi, bijąc
Mendeisburga, jego zastępcą p. Jana Goetza-Oko- czołem o ziemię. Kooietom nie było wolno brać ucimskiego, a delegatem do prezydyum p. Maurycego działu w tym obrzędzie. Wieczorem podano obiad
Dattnera
(bez win) na 50 nakryć; nie wznoszono żadnych
Z karnawału na prowincyi. Z Przemyśla toastów. W tej uroczystości noworocznej nie mógł
piszą n a m : Dnia 28 zm . odbył się tu piknik, na uczestniczyć żaden Europejczyk.
który zjechało wiele rodzin i młodzieży nie tylko
§ Gdzie najwięcej piwa spijają? Jeśli cho
z najbliższej okolicy, ale i to może przeważnie dzi o miasto, to w Monachium ; ale jeśli chodzi o
z dalszych stron. W niezwykle udałej tej zabawie kraj, to do niedawna górowały A nglia i Niemcy.
karnawałowej wzięli udział między innym i: Księstwo W edług ostatniej angielskiej statystyki handlowej
Władysławowie Sapiehowie, Ekscel. Pott z żoną, prym odebrała im Belgia i kroczy obecnie na czele
hrabstwo Andrzejowie Dzieduszyccy, radca dworu piwiarzy całego świata. W r. 1903 przypadło w
Spławski z żoną i córką, prezydentowstwo Dolińbcy, Belgii na jedną giowę 214’5 litrów piwa, w Anglii
marszałek dr. W ład. Czaykowski z żoną i panną 133‘5 a w Niemczech tylko 115 2 litrów piwa.
Lisowską, hrabiowie Konarscy, W ładysławowie Mo Pragnienie angielskie w ogóle pofolgowało. W roku
rawscy z córką, p. Stanisław Agopsowicz Feliksowie 1903 wypito tam w porównaniu z rokiem poprzednim
Drużbaccy, Aleksandrowie Bajewscy z córką, panie mniej o 47,911.560 litrów piwa, 9,864 000 litrów
Krzyżanowskie i Ustrzyckie, Ernestow ie Trustco- spirytnsów i 6,340.500 litrów wina. Niemcy warzą
lascy, Bolesławowie Joczowie z córką, Gołaszewscy obecnie najwięcej piwa, bo 7.096,248.000 litrów,
z córką, Ulmowie z córką, Ohołoniewscy, Ago- Anglia 5.757,151.500 litrów, Stany Zjednoczone
psowiezowie, Wolscy z córką, Bieleccy z córką, 5.429,047,500 litrów. Najwięcej napojów spirytnsoSroczyńscy, Skalscy, Pańkowscy, Linkowie, pan wych wyrabia Rosya, najwięcej zaś wypijają ich w
Turnau z siostrą, dalej panowie: Eustachy Wolski, Danii, gdzie 13-5 litrów rocznie na głowę przypada.
Zdzisław br. Brunicki, Leszczyński, Słonecki, Kę W produkeyi spirytusów stoi Anglia na szóstem
dzierski, Bączkowski, Zdzisław i Stanisław Brze miejscu, w spożywaniu dopiero na ósmem. Co do w i
zińscy, Łączyński, Treter, Krzysztofowicz, Śmiałow- na, zajmuje Anglia pomiędzy trzynastoma państwa
ski, Komarowie, Wiszniewski, Younga, Łobaczew- mi ostatnie miejsce, — jak statystyka statystyką nie
ski,
Kochański, Grodzicki, Jarnzulski, Iszkow- przypadało w Anglii nigdy na głowę ani pół galoski, Brandys, Bielecki, br. Przychudzki,
Czay-, na, tj. 2 1/ł litra.
kowski, Chorośniccy, Jocz, Skalski, br. Frohlich,
Hinze i w. i. Gospodarze i gospodynie, nie szczędząc
Sprostowanie. W artykule wczorajszym „Ho
trudu i starania, podejmowali w gustownie przybra roskop dalszej wojny" ma zamiast „takie wdzieranie
nych salach Sokoła łaskawych z blizka i z daleka się podwładnych w prawo komendy" być przeciwnie:
przybyłych gości ze szczerą staropolską gościnnością, „takie wdzieranie się w podwładnych prawo ko
wskrzeszając nią pamięć dawnych naszych, niewy mendy".
muszonych a pełnych naturalnej oohoty, zabaw.
Tańce prowadzone z werwą przez panów Stanisława
Stan powietrza. Spraw ozdanie centralnej sto
Brzezińskiego i Stefana Czajkowskiego, przeciągnęły cyi m eteorologicznej we W ied n iu i au stry ack ich kolei
się do białego rana. Do pierwszego kadryla stanęło państw ow ych. Dnia 7 lutego 1905 r. o godzinie 7
40 par. Toalety wspaniałe i gustowne zeszły tym rano. Czerniow ce —ł l . T arnopol —•—. Lwów —0'9,
Skole —2 2 P rzem yśl —■—. J a ro sła w —5'7. Tarnów
razem na drugi plan, wobec rzeczywistego doboru — . N ow y Z agórz—3 0 K raków —3 0. P ra g a -f-4'2,
pięknych pań i panien. Uroda i wdzięk danserek W iedeń+ 0'8. Sbm m eriag
Budapeszt —1-0 Ischl
podnosiły nadewszystko zabawę i choć stanowczy —0*2, R iv a + 3 2, T ry e st — — ; Celsyusza.
werdykt co do pierwszeństwa byłby może nie łatw y,
to jednak ogólny głos przeważał szalę na korzyść
uroczej sanoczanki.
Dalszym ciągiem zabawy był następnego dnia
Zawlkłana hi sto r ja
wieczór u marszałkostwa Czaykowskich, gdzie prze
Lwów 8 lutego
ważna część towarzystwa piknikowego bawiła się
Na
rozprawie
popołudniowej
wczorajszej,
znowu z podwojoną werwą do rana.

Z izb y sądow ej.

Zjazd delegatów K ółek rolniczych po
wiatu lw ow skiego odbył się wczoraj we Lwowie
przy udziale około 200 reprezentantów Kółek. Zjazd
zagaił di. B. Dulęba, poczem profesor airademii rol
niczej w Dublanach, H uppentiil, wygłosił refe rat:
„O sposobach uprawy paszy". Referat ten wywołał
dyskusję, po której zamknięciu włościanin J a n K a
walec, odczytał rozprawkę na te m a t: „Jak można
podwoić dochód ze sprzedaży mleka“ . W Jcwestyi
powyższej uohwalono pc krótkiej dyskusyi kilka rezolucyj: Uznającą mianowicie potrzebę zakładania
spółek mleczarskich w miejscowościach dalej położo
nych od Lwowa, a należących do oddziału, w bliż
szych zaś miejscowościach należy starać się o pod
jęcie akcyi, celem wspólnej wysyłki mleka ze wsi,
ze względu na oszczędność czasu. Dalej uchwalone
dążyć do tego, by poszczególni włościanie otrzymy
wali pacht mleka, a w końcn wyrażono życzenie, by
zarząd główny odniósł się do magistratu lwowskiego
z prośbą, aby organa gminy lwowskiej wykonywały
ściślejszą kontrolę artykułów spożywczych, które nie
sumienni pachciarze przywożą sfałszowane na targ.
P o zamknięciu obrad przez przewodniczącego odśpie
wano kilka pieśni patryotycznych.
Składnic* pocztowa otwartą zostanie dnia
16 bm. w Nieszkowicach do urzędu pocztowego w
W iśniczu koło Bochui.
Z Bochni piszą: W dniu 3 hm. odbyło się
roczne walne zgromadzenie członków „Czytelni kato
lickiej
na którem wybrano prezesem Adolara Osolińskiego, dyrektora powiatowej kasy oszczędności,
zastępcą dra Ferdynanda Maissa, burmistrza, do wy
działu weszli: ks. Andrzej Biliński, Józef Dobosz,
Ignacy Frej, Jan Górka, Mieczysław N igrin, Jan
Milli, Stanisław Pałka, Stanisław Pisarski, Kacper
Turek i Stanisław Rydarowski.

K ro n ik a powszechna,
§

Międzynarodowy

kongres prasy. Naj
bliższy międzynarodowy kongres prasy odbędzie się
29 lipca w Leodyum. Wczoraj odbyło się w W ie 
dniu posiedzenie międzynarodowego centralnego biura
prasy. Na wniosek prezydenta Wilhelma
Singera
uchwalono postawić na porządku dziennym kongresu
prasy w Leodyum sp raw y : przymusu zeznawania
tajemnicy redakcyjnej, ukonstytuowania międzynaro
dowych trybunałów dziennikarskich, kart legityma
cyjnych, taryf telegraficznych i pocztowych, własno
ści literackiej, terminu wypowiedzenia, biur kore
spondencyjnych itd.
§ Leopold Wóllling, najstarszy (z 9 dzieci),
syn Ferdynanda IV., wielkiego księcia Toskańskiego,
wniósł do rządu szwajcarskiego podanie o udzielenie
mu praw obywatelstwa tego kraju. R ada związkowa
(conseil federed) na posiedzeniu, odbytem w Bemie
4 bm. przychyliła się do prośby Wólflinga, którą Ęf
jego imienin wnieśli pp. Hildebrand j Lachenal, de
putowani do rady związkowej. Leopold Wólfling, syn
w. ks. Ferdynanda i ks. Alicyi Burbońskiej, b. arcyksiąźę Leopold Ferdynand ur. w r. 1868 zrzekł
się wszystkich tytułów rodowych i godności członka
rodziny panującej 29 grudnia 1902 r. Jego siostrą
jest b. królewna saska Luiza-Antonina, od r. 1903
hrabina Montignoso. Mają oni 3 braci i 4 sio
stry. Jeden tylko z braci, arcyksiążę Piotr ma po
tomków.
*
§ Kobieta docentem w szechnicy. Wydział
filozoficzny Wszechnicy wiedeńskiej oświadczył się za
dopuszczeniem panny dr. Elizy Richterówny do do
century prywatnej. Przedtem rozstrzygnięto twier
dząco pytanie zasadnicze, czy kobieta może być człon
kiem groira profesorskiego.
§ O zamaohu na prokuratora senatu fin
landzkiego Johnssona donoszą następujące szcze
góły : Po strzałach, danych przez mordercę, Johnsson
przeszedł jeszcze z sali do drugiego pokoju, gdzie
upadł i po kilku minutach nie uzyskawszy przyto
mności, um arł. Sprawoa zamachu, raniony, znajduje
się w szpitalu wojskowym. Śledztwo wykazało, iż
jest on byłym studentem uniwersytetu Aleksandrow
skiego i nazywa się Karol Lsnard Hohenthal. W o

go, co między nią a pierwszym narzeczonym zaszło,
będzie mogła odwzajemnić z równą siłą uczucie Mi
chała, czy będzie mogła go uszczęśliwić. W duszy
Janiny, która jnż sama nad tem się zastanawiała,
która nawet pierwsze i drngie oświadczyny Michała
z tego powodu odrzuciła, a dopiero, gdy Michał po
raz trzeci miłość swą jej wyznał, zdecydowała się
zostać jego żoną, budzi się ttm silniejsza wątpli
wość, czy „cień** jej Die złamie szczęścia Michała,
budzi się wątpliwość, czy teorya, którą obmyśliła, że
przeszłość należy tylko do niej, że tę przeszłość ona
głęboko w sercu zakopała, czy ta te o ry r jest uzasa
dniona. Rozstrojona i zdenerwowana w najwyższym sto
pniu, postanawia wreszcie wyznać wszystko Micha
łowi, czyni to też przy pierwszem z nim następnem
spotkaniu. Michał, co wobec jego potężnego uczu
cia i dobroci było do przewidzenia, przebacza jej,
przyrzeka nigdy o tem z nią nie mówić i zdaje się,
że wszystko dobrze się skończy. Wspomnienie jednak
dawnego uczncia, wspomnienie postaci pierwszego
ukochanego, listy pisane do niego, wszystko to po
woduje, że między Janiną a Michałem powstaje
„cień**, powstaje przepaść, która rośnie coraz bar
dziej i doprowadza do katastrofy. Janina czuje, że o
pierwszym nkochanym dotąd nie zapomniała, że ona
go dotąd kocha, widząc zaś, że Michała ta właśnie
wątpliwość dręczy, nie mogąc mu na pytanie, czy
między nią a „tamtym" jest co jeszcze, odpowiedzieć
przecząco, na godzinę przed ślubem odbiera sobie
życie, idzie za swoim „cieniem".
Jak widać z tego pobieżnego streszczenia sztu
ki, pomysł jest nie nowy, reminiscencje w przepro
wadzeniu scen oraz psychiki osób występują żywo,
choćby zwrócić uwagę na podobieństwo do treści i
wielu scen z sztuki Krzywoszewskiego „Tęcza".
Przedewszystkiem jednak razi w sztuce p. Feldmana
brak prawdy życiowej, który powoduje, że ustępy
nawet bardzo dramatyczne, nie robią wrażenia, że
patrzy się na wszystko z zupełną obojętnością.
Słów kilka jeszcze o grze artystów. P. Siemaszkowa zrobiła wszystko, co było możliwe, aby
wlać życie w postać Janiny, aby uplastycznić jej
walkę duchową, jej cierpienia. Interpretacji p. Siemaszkowej zawdzięcza też p. Feldman bardzo wiele.
Dobrym był p. Adwentowicz, jako przyjaciel dra
Michała, p. Kwiatkiewicz jeanak (dr. Michał) był
wczoraj zbyt sztywny i nienaturalny, co swoją dro
gą jest przedewszystkiem winą roli, dla p. Kwiatkiewicza zupełnie nieodpowiedniej. Pp. Węgrzynowa
i Otrembowa oddały swe małe role zupełnie popra
wnie.
( Zet .)
* Z Filharm onii lw ow skiej. W e czwartek 9
bm. odbędzie się koncert dwóch wielkich artystów,
Guilherminy Suggi z Oporto, jedynej na świecie
obecnie wiolonczelistki, której program już podaliśmy
i śpiewaka Hektora Gaudolfiego, basisty-barytonisty,
o głosie tak fenomenalnym, iż w prawdziwy podziw
wprawia cały świat artystyczny olbrzymią skalą
swego głosu, ciągnącą się od dolnego F aż do wy
żyn tenora barytonisty. Ze względu na jego tak ni
skie tony, Niemcy nazywają go basistą — oraz
„mistrzem śpiewu** i zaliczają go do najświetniej
szych gwiazd na horyzoncie artystycznym.
* Nowe książki, bolesław P r u s : „Najo
gólniejsze ideały życiowe**. Wydanie drugie, przej
rzane. Warszawa. Nakładem Jan a Fiszera. 1905.
Str. 296.
R epertu ar lwowskiego teatru m i e j s k i e g o .
W e czw artek „Cień" 'F eldm ana. W ystęp W andy
8iem iaszkow ej. Rozpocznie „Terakoja".
W piątek „Królowa cyganów 11 operetka.

po krótkich wywodach prokuratora dra Z agór
R epertu ar teatru krwkowakiego.
skiego i obrońcy dra Dwernickiego ogłosił prze
W e czw artek „Porw anie Sabinek", w ystęp M ie
wodniczący prez. Przyłuski wyrok, u w a l n i a  czy sław a F renkla.
W p iątek „P an Geldhab" F redry.
j ą c y w s z y s t k i c h o s k a r ż o n y c h od
W sobotę „Odrodzenie" S cnóntana.
winy i kary.
W niedzielę „C yrano ae Bergera#" R ostanda.
W motywach wyroku podniósł prezydent
Przyłuski, że na podstawie zeznań świadków, w
Z KRAKOW A
czasie rozprawy przesłuchanych, trybunał nie
(Telefonem i pocztą.)
tylko nie nabrał przekonania, że oskarżeni są
— Jadwigę Brzozowską przeniesiono wczoraj z
winni, lecz owszem doszedł do pozytywnych re
zultatów, że są oni niewinni. W dalszym ciągu oddziału chorób wewnętrznych w szpitalu św. Ła
swego yyywodu omówił przewodniczący wartość zarza na oddział chirurgiczny, albowiem powstało
zeznań świadków, stwierdzając, że one w zupeł zapalenie tkanki łącznej całego lewego ramienia,
ności potwierdziły obronę oskarżonych, ludzi nie zwłaszcza koło stawu barkowego i wywiązała się
poszlakowanych dotąd, natomiast stały w rażącej gorączka. Jak się zdaje, jest to skutkiem zastrzyknięsprzeczności z zeznaniami oskarżyciela prywa cia morfiny zapomocą nieczystej wstrzykawki. Operacyi dokonał prymaryusz dr. Bogdanik. Stan chorej
tnego, majora Błyskała.
Major Błyskał dał swojem postępowaniem, bardzo groźny.
tem, że potrafił wejść do mieszkania lokatora w
godzinie porannej, w czapce na głowie, ze szpic
rutą w ręku, tem, że potrafił w mieszkaniu tem
zachowywać się bardzo niegrzecznie, tem wre
szcie, że wobec służby wyrażał się o chlebo
dawcach ich bardzo szorstko, że używał wyrazów
grubiaóskich, dowód wielkiego nietaktu. Że zaś
tak istotnie było, trybunał przekonał się z ze
Posiedzenie wtorkowe.
znań świadków, oraz częściowego przyznania majora
W iedeń 8 lutego. W dalszym ciągu wczo
Błyskała.
Wyrok trybuuału, w szczególności zaś wspa rajszego posiedzenia izby posłów w dyskusyi nad
niałe umotywowanie go przez prez. Przyłuskiego, ustawą o kontyngencie rekruta zabierali głos
jest też pełną satysfakcyą dla p. Zieniewskiego, pp.: Zimmer i Wagner, którzy podnieśli szereg
jest dalej pełną satysfakcyą dla p. Grotowskiego, żądań, stawianych przez ludność rolniczą i do
młodzieńca pełnego nadziei, który najniewinuiej magali się uwolnienia od służby wojskowej tych,
w świecie dostał się na ławę oskarżonych pod którzy utrzymują całe rodźmy.
Na tem obrady przerwano; następne po
tak ciężkim zarzutem zbrodni oszustwa i krzy
woprzysięstwa Wyrok też ten przywitała bardzo siedzenie dziś.
licznie zebrana publiczność z wyraźnem zado
Posiedzenie środowe.
woleniem.
W iedeń 8 lutego. Między wnioskami) ^gło
szonymi na dzisiejszym posiedzeniu, znajduje się
wniosek Hantouczka w sprawie uregulowania sto
i.
sunków płacy państwowego personalu kancela
* Z teatru. ( >Cień«, szt. w 3 akt., napisał ryjnego i wniosek Kinka w sprawie p o ż y c z k i na
Wilhelm Feldman). P. W ilhelm Feldman, ceniony rozszerzenie telefonów w Austryi.
Z porządku dziennego odbyła się dalsza
w pewnych kołach krytyk i publicysta, puszcza w
nad
kontyngentem
re
świat od czasu do czasu swoje utwory dramatyczne. dyskusya
O ile jednak jako publicysta cieęzy się p. Feldman k r u t ó w .
R Biankini przemawiał contra, ponieważ z
uznaniem i popularnością przynajmniej pewnych sfer,
o tyle jako autor dramatyczny spotyka się stale z powodu sytuacyi na Węgrzech nie można nic uogólnym sądem ujemnym. Ten sam los spotkał wy chwalać dla wspólnej armii. Mówca jest za unią
stawioną wczoraj na scenie lwowskiej sztnkę p. Feld personalną i zupełnem oderwaniem się Austryi
mana „Cień**, która, jeśli w ywarła pewne wrażenie, od Węgier pod względem politycznym i ekono
to zawdzięcza to wyłącznie znakomitej grze p. Sie- micznym, przy równoczesnem załatwieniu kwe
sty] kroackiej.
maszkowej.
Minister Welsersheimb wywodził, źe o ile
Treść tej sztuki jest w ogólnych zarysach na
stępującą: Młode dziewczę, panna Janina, pokochała możności władze wojskowe starają się uwzglę
całą siłę swej młodej duszy pew near młodego czło dniać życzenia ludności, s z c z e g ó ln ie rolniczej. (!o
wieka, a stosunek ich przekroczył nawet granice się tyczy skrócenia czasu służby prezencyjnej
„zwyczajnej, przeciętnej" moralności. Być może, że i ćwiczeń, to uregulowanie tej kwestyi pozosta
gdyby ów pierwszy narzeczony nie był skończył tra wione być musi nowemu przedłożeniu wojsko
gicznie życia w skutek wypadku w górach, narze wemu
Według tego przedłożenia większa część re
czeni byliby przez związek małżeński błąd swój na
prawili. Stało się jednak inaczej, śmierć ukochauego krutów będzie miała do odbycia tylko dwuletnią
uniemożliwiła małżeństwo, „wypadek* zaś pozosta służbę. Oczywiście musi to pociągnąć za sobą
wił cień na przeszłości Janiny, a przedewszystkiem odpowiednie powiększenie kontyngentu rekrutów
w jej duszy i mści się srogo na jej przyszłych lo i odpowiedni rozwój organizacyi wojskowej, a to
sach. Oto po kilku latach zostaje narzeczoną dra będzie połączone z odpowiednimi kosztami. PrzyMichała, człowieka starszego, na wskróś zacnego, tem uwzględnione będą w wyższym stopniu sto
kochającego ją i ubóstwiającego. Sztuka rozpoczyna sunki rodzinne i zarobkowe przez wcielanie do
się właśnie w okresie przygotowań przedślubnych, rezerwy zapasowej i wczesne urlopowanie. P ro 
urozmaiconych przybyciem dawnego kolegi i przyja jekt jest ze strony władzy wojskowej już wygo
ciela dra Michała. Przyjaciel ów. choć Jan in y nie towany, a załatwienie jego jest już tylko kwestyą
polityczną.
znał, znał jej przeszłość, był bowiem obecnym przy
Minister Welsersheimb poruszvł dalej posta
zgonie jej pierwszegc narzeczonego, który umierając
oddał w jego ręce jej fotografię i listy, z polece nowienia ustawy wojskowej i oświadczył, źe nie
niem wręczenia ich Janinie. Z listów tych dowie zależnie od wśpólności, czy ież od odrębności
armii rekruci są koniecznie potrzebni, za wszelką
dział się o wszystkiem. Zobaczywszy Janinę w do
mu matki dra Michała, poznaje ją po podobieństwie cenę. jeśli wogóle pragniemy mieć armię. Wszelka
do oddanej sobie fotografii. Ponieważ zaś był zwo zwłoka byłaby dotkliwą i z tego punktu widzenia
lennikiem bezwzględnej prawdy, przy pierwszej spo nieusprawiedliwioną Rozporządzenia co do kie
sobności daje Janinie poznać, że zna jej przeszłość, rownictwa i wewnętrznej organizacyi armii przy
równocześnie zaś — jako serdeczny przyjaciel Mi sługują wyłącznie cesarzowi, a do wykonywania
chała — rzuca w jej duszę pytanie, czy wobec te tych rozporządzeń powołany jest minister wojny
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GAZETA NARODOWA z Czwartku dnia 9 Lutego 1*105 Nr. 32,

Trz&ia uchwała komitetu ministiów opie sprzeciwią, będą wydaleni. Dyrektor politechniki
odpowiedzialny przed delegacyami. Tara jest o rozmaitych kolejach lukalnych. Subkomitet wy Koszuta, który podniósł, iż opozycya domaga się
zupełnej państwowej niezawisłości Węgier. Zje wa, że przed rewizyą jeszcze ustaw centralnych ks. Gagaryn oświadczył, że nie przyjmie gwamiejsce do podnoszenia skarg i zażaleń, tam też brał przewodniczącym p. Kaftana.
wszelkie sprawy tego rodzaju były dotychczas
W iedeń 8 lutego. Utworzenie — wbrew dnoczona opozycya nie może zajmować stanowi prawo ministra spraw wewnętrznych zakazywa rancyi za spokój i możliwość wykładania wobec
omawiane. Jeśli nie wszyscy posłowie biorą życzeniom ministra kolei Witteka — subkomitetu ska : albc wszystko, albo nic. Go się tyczy eko nia sprzedaży poszczególnych numerów gazet panującego wzburzenia. Profesorowie i studenci
udział w delegacyach to już za to minister dla rozpatrzenia sprawy kredytu przy budowie nomicznej samoistności Węgier, to sprawa ta nie może się odnosić tylko do sprzedaży na ulicach, muszą otrzymać rękojmię, że nie będą już nara
obrony kraj. nie może odpowiadać, bo i on sam kolei alpejskich, wywołało w kołach parlamen napotka wielkich trudności, natomiast o wiele placach, kioskach i innych miejscach publicz żeni na nadużycia ze strony policyi.
nie zasiaaa tam. Podległa jemu obrona krajowa tarnych wielkie lecz dodatnie wrażenie. Subko trudniejszą będzie sprawa uzyskania zdobyczy nych. ale nie w księgarniach i czytelniach Mi
jest od delegacyj niezawisłą i za nią też przyj mitet zbadać ma szczegółowo przyczyny olbrzy narodowych na polu wojskowem. Opozycya, aby nister może żądać wymienienia nazwiska autori
muje pełną odpowiedzialność.
mich przekroczeń kredytu przy budowie kolei alpej dopiąć swego celu, powinna dalej utrzymywać pewnych artykułów, jeżeli autor ten ma być
Telegramy ..dazety ~aroduwaJ“.
Następnie omawiał minister sprawy różnic skich i prawdopodobnie wyjedzie nawet na łączność, tak, jak to uczyniła podczas wyborów. ścigany i jeżeli minister czyni to ze względu na
Przywódcy wszystkich stronnictw opozycyjnych bezpieczeństwo państwa.
W aszyngton 8 lutego. W kołach urzędonarodowościowych, oraz żądania co do uwzglę miejsce.
Po czwarte komitet ministrów uchwala pro jyych oświadczają, że departament państwowy
dnienia uczuć narodowych i języka narodowego
Pierwsze posiedzenie odbędzie subkomitet przyłączyli się do powyższych wywodów.
Budapeszt 8 lutego. Na wczorajszem ze sić cara, ażeby książki, które będą oddawane * ie czynił żadnych kroków u mocarstw w spra
w wojsku. Minister zapewnił, że żądaniom tym dziś popołudniu.
czyni się o ile możności zadość; jeśli tu i tam
Wiedeń 8 lutego. Komisya prasowa wy braniu partyi niezawisłości Franciszek Koszut komitetowi ministrów przez ministra spraw we wie pokoju. Także niewiadamo nic ofieyalnie o
wyłonią się skargi na pewne niesprawiedliwości, brała dziś przewodniczącym hr. W o d z i c- w odpowiedzi na toast na jego cześć wzniesiony, wnętrznych celem konfiskaty ze względów poli ponowieniu usiłowań ze strony mocarstw celem
odpowiedział między innemi, że jego ideał tj. nie tycznych, były przesyłane akademii umiejętności stworzenia podstawy do pośrednictwa pokojowe
to trzeba mimoto przyznać, że wiele rzeczy się k i e g o .
zawisłe Węgry, zbliża się do urzeczywistnienia. i innym instytucyom naukowym do zaopinio go. Dalej oświadczają, źe Stany Zjednoczone bez
poprawiło. Pragnąć należy, aby poprawa stosun
Do subkomitetu wybrano w miejsce śp E.
Wyborcy muszą obecnie wstąpić na drogę pracy wania.
względu na to, kiedy i jaki będzie zawarty po
ków narodowościowych przedewszystkiem w ż y  Abrahamowicza p. S t a r z y ń s k i e g o .
P.
Po piąte, ministrowie spraw wewnętrznych kój, będą obstawały przy tem, aby zachowana
ciu politycznem, cywilnem postąpiła naprzód, Pantouczka wybrano referentem dla kwestyi przy pozytywnej.
i sprawiedliwości mają poddać rewizyi postano była integralność Chin, otwarcie Chin dla handlu
wówczas i te skargi no. polu wojskowem za musu świadczenia przed sądem.
wielki strajk górników.
wienia dotyczące cenzury.
i równe prawa dla wszystkich mocarstw.
milkną.
Bytom
8
lutego.
Bezrobocie
górników
na
P. Sylvester przedłożył imieniem subkomi
W końcu uchwalono uprosić ministrów oP etersb u rg 8 lutego. Słychać tu, że w
Go do postulatów narodowych w odniesie tetu sprawozdanie o projekcie ustawy prasowej Górnym Ślązku prawie skończone. W kopalni
niu do żandarmeryi, zaznacza minister, że nie i wnosi, ażeby zaniechano dyskusyi ogólnej Królowej Ludwiki wszyscy robotnicy podjęli już światy i spraw wewnętrznych, aby po naradzie miejsce jen. Grippenberga, który wraca już do
jest słusznem, aby przy postępowaniu sądowem a przystąpiono natychmiast do szczegółowej, któ pracę. W innych kopalniach bezrobocie trwa z gen.-gubernatorem kijowskim i przedstawicie Petersburga, zostanie komendantem II armii w
żandarmi mieli się posługiwać językiem służbo ra ma być podzielona na 15 rozdziałów. P o  jeszcze, ale liczba bastujących robotników z ka lami aka ;emii umiejętności i uniwersytetów ki Azyi wschodniej jen. Zierpicki.
jowskiego i charkowskiego, poddano rewizyi roz
wym. Według ustaw mają oni używać tego ję wszechnie wyrażono życzenie, aby obrady korai- żdym dniem się zmniejsza.
porządzenie cesarskie dotyczące ograniczeń co do
zyka, jakim posługuje się sąd, o ile nim włada syi jeszcze przed świętami Wielkanocnemi były
Z rynków towarowych
języka inałoruskiego w książkach.
Parlament niemiecki.
ją ; rak samo przełożonym gminy wolno umiesz ukończone.
Wszystkie
te
uchwały
car
zatwierdził
dnia
B
e
n
in
8
lutego.
Na
wczorajszem
posiedze
t enullr ile ia io p ło ć ś w w K rak o w ie z d.
czać potwierdzenia co do pobytu w języku
Koło polskie
7 lutego 1905 roku w -H a li zbożowej". — T e n d e n c ja
niu parlamentu niemieckiego Trimborn uzasadniał 3 lutego br.
własnym.
P etersb u rg 8 lutego Dziś ma nastąpić o- niezm ieniona Dowozy pszenicy i żyta znaczne, zao
Wiedeń 8 lutego. Dziś o godz. 6 wieczo mterpelacyę centrum, żądająca zaprowadzenie
Go się tyczy skarg na obchodzenie się z żoł
głoszenie
ukazu carskiego, mianującego członka fiarow anie silniejsze, odbyt ograniczony.
10-godzinnego
m
a
k
s
y
m
a
l
n
e
g
o
d
n
i
a
nierzami wskazuje minister na złożone niedawno rem odbędzie się posiedzenie Koła polskiego. Na
Pszenica b ia ła od koron 9 25 do 9 45, b ia ła tra n
pracy
dla r o b o t n i k ó w
a przede rady państwa i członka-korespondenta akademii zyto —•— do —'—, czerw ona i żółta 9-35 do 9*60
odpowiedzi na mterpelacye w tej samej sprawie. porządku dziennym rozprawa nad budżetem.
wszystkiem dla robotnic fabrycznych. Sekretarz umiejętności, rzeczywistego radcę tajnego, Ko- czerw oaa i żółta s ta ra —•— do —•—, węg. —■— do
Minister był w możności we większej części wy
stanu
Posadovsky wskazuje na to, że rządy z beko, przewodniczącym speoyalnej komisyi dla —■—. Ż y to kraj. —■— do —•—, żyto dw orskia 7 30 do
Sytuacya
parlamentarna.
padków wdrożyć szczegółowe dochodzenia, prze
7'60, targow e 7-15 do 7-30, tran z y to — — do — — węg.
słuchanie świadków i żołnierzy, pokazało się
W iedeń 8 iutego. Klub młodoczeski na powodu rozmaitych miejscowych stosunków h i  reformy ustaw prasowych i cenzuralnych. Człon —•— do — —. Jęczm ień b ro w arn y 8*00 do 8'40, na
kami
tej
komisyi
zostali
manowani
senatorowie:
gienicznych
zajęły
wobec
tego
żądania
stanowi
przytem, że wiele skarg było nieuzasadnionych, wczorajszem posiedzeniu przyjął do wiadomości
k ru p y 7-— do 7 45, na paszę 6-65 do 6'90, tra n z y to
lub inaczej rzecz się miała, aniżeli przedstawiali sprawozdanie prezydyum o konferencyi z bar. sko odmowne. Rząd zwrócił się do rządów w Borowikowski, Dłutowski, Zwierew. towarzysz —•— do — —. Owies 7-30 do 7'65. Proso zw ykłe 7-—
8‘25. T a ta rk a 8-60 do 9 25. K uknrudza now a 7 50 do
Gautsehem. Jako kandydatów' do mającego się Szwajcaryl. Austryi, Włoszech i Belgii w sprawie ministra oświaty Łukianow, wiceprezydent aka do
interpelanci.
7.80, sta ra 8 25 do 8-75. C in ąu an tin now a —'— d o —•—
demii
umiejętności
Nikityn,
zwyczajny
członek
łącznego
postępowania
w
tej
kwestyi.
Dotąd
od
Jeżeli były jakie nieprawidłowości, to prze odbyć wyboru członków do trybunału państwo
C inąuantin s ta r a 8-55 do 9 00. Groch W iktor
i 075
ciw winnym wystąpiono z całą surowością i to wego klub zam ianow ał: Dra Popelkę, radcę w powiedziała tylko Szwajcarya życzliwie. Jest akademii Kluczewski, członek honorowy akade do 11-50, zw ykły 9'50 do 10‘25. pastew ny 7-75 ć 8.5O.
nie dopiero po interpelacyaeh, lecz natychmiast trybunale administracyjnym i dra Skardę, prze atoli nadzieja, że rokowania te dadzą zadowala mii senator Koni, hr. Goleniszczew-Kutuzow, F aso la enkr. s ta ra 15 50 do 19'—, dłn g a 13 40 dc *4-50,
tk a 12*2o do 13-—. perło w a 14'00 do 15-—. Bobik
po stwierdzeniu faktu. Nie powinno się przeciw wodniczącego komitetu wykonawczego posłów jący rezultat i sprawa robotnic fabrycznych bę rzeczywisty radca stanu Arseniew, redaktor k7 ró
Gońca1Europy Stasiulewicz, redaktor Grażdanina 25 do 7-90. W y k a 8.50 do 9*50. R zepak zim ow y
członkom armii podnosić oskarżeń, me troszcząc czeskich do sejmu i rady państwa. Jako mówców dzie mogła być pomyślnie załatwioną.
do 11 60, tra n z y to —-00 do — —. Siemię lniane
ks. Meszczerski, redaktor Kijewlamna prof. Pi- 11-25
się o dowody. Iz ba posłów, która jest powołaną do do komisyi budżetowej wyznaczono pp. Krama
1040 do 10 80, konopie 12 — dc 12-50. L nica —•— do
Sejm pruski.
chno, wydawęa N. Wremieńia Suworyn i repre —•—. Mak niebieski 22 00 do 25'—, sz ary 21*— do 23"—
strzeżenia ustaw, powinna we własnym interesie, rza, Stransky’ego i Herolda. Ze względu na po
Berlin 8 lutego. Sejm pruski 256 głosami
oniczyna n asien n a czerw ona 55'— do 70-—, nasienne
w interesie swej godności być zarazem wa lityczny charakter te) dyskusyi postanowiono, przeciw 132 uchwalił pierwszy paragraf p r z e d  zentanci interesowanych departamentów. Posie bKiała
4 5 — do 55-—, n asie^ua szw edzka —■— 4o —•—
dzenia
komisyi
zaczną
się
za
10
dni.
aby mówcy kluku nadali jej szerszy zakres i ł o ż e n i a k a n a ł o w e g o , upoważniający
rownią bonoru
E sp arse tta —•— do 00 —. L u ce rn a —•— do —*—. T y 
Przewodniczący Kobeko oświadczył, że dą m otka 21-— do 25-—. O tręby pszenne 5-90 do 6-10, źyGo się tyczy pojedynków zaznacza minister, omówili sytuacyę. wywołaną przez ostatnie wy rząd do wydania 332 milionów marek na budo
żeniem jego jest zniesienie zupełne cenzury, tne 5 90 do 6-10. Mąka czerwona 6'30 do 6‘50. O fagi
że samoobrona dopóty nie będzie usuniętą, do bory na Węgrzech, oraz zmianę stosunków eko wle wodne.
a więc także cenzury duchownej. Władze du 4-70 do 4-90. Słoma ży tn ia dłu g a z opł. 2 20 do 2-40.
póki cześć nie uzyska należytej obrony, W armii nomicznych, które wywoła nowy traktat handlo
Z Bułgaryi.
chowne mogłyby wysyłać po jednym zastępcy pszeniczna dłu ga — — do —•—. M ierzw a żyt. z opł*
pod tym względem wiele się poprawiło. Co do wy z Niemcami. Do komisyi, która w myśl
—•— do —'—. pszeniczna —•— do —'—. Siano zw ycz'
Sofia 8 lutego. Sobranie, pomimo bardzo do naczelnej władzy prasowej.
wykonywania praktyk religijnych powołuje się wniosku uchwalonego przez izbę, ma być wy
s ta re z opł. 4-40 do 5-00.. K oniszyra pastew . 5-20 do
silnej
opozycyi
ze
strony
mniejszości,
uchwaliło
5'60. Siano nowe — — do —•—. Soczewica 18-— do
mówca na dotychczasowe rozporządzenia, w któ braną dla zbadania sprawy posła Walewskiego,
20.00. O tręby rosyjskie żytnie —1— do — . Ceny no
Ustawa rcbotn cza.
rych ponownie zalecono ścisłe przestrzeganie do desygnował klub pp.: Pantvuczka, Prażka, Dwo- zaprowadzić m o n o p o l n a s ó l , z a p a ł k i
tow ane za 50 klg.
i b i b u ł k i c y g a r e t o w e . Ma to być po
P etersburg 8 lutego. (P. Ag.) Ostatnie
tyczących przepisów.
rzaka i Silenyego. Dalej klub postanowił dołożyć czątek do zaprowadzenia dalszego monopolu na
zajścia w Petersburgu i innych miastach skłoniły
W ustawie wojskowej przedłożonej przed starań, aby w komisyi budżetowej przyjęto brevi
Z rynków pieniężnych.
ministra skarbu do przedłożenia carowi memoniedawnym czasem izbie, wielu życzeniom uczy manu projekt ustawy w sprawie uregulowania tytoń i naftę.
W iedeń 8 lutego. (Telegram „G azetj n a 
ryału o nagłej potrzebie wypracowania ustawy, rodowej"). Zam knięcie giełdy o godzinie 2 m in u t 30
płac i stosunków służbowych personalu kancela
W alka antikościelna we Francyi.
niono zadość.
ryjnego przy władcach państwowych.
Posiedzenie trwa dniej.
P a ry ż 8 lutego. Wczoraj odbyła się rada dotyczącej kwestyj robotniczych, dotychczas jesz popołudniu. A kcye austryackiego zakładu k red y to 
Praga 8 lutego. Politik dowiaduje się z gabinetowa, na której obradowano nad projektem cze nieuregulowanych. Car przyjął wszystkie pro- wego 675 00, w ęgierskiego zakładn kredytow ego 785 Komisye.
nglobanku 294-25, U nionbanku 554-50, Banku dla
Wiednia, że minister obr. krajowej hr. Welsers- ustawy o rozdziale Kościoła od państwa. We pozycye ministra i będą one doręczone komiteto A
krajów koronnych 458 50 B ankyereinu 559 50, BodenW iedeń 8 lutego. Na wczorajszem po heimb po załatwieniu sprawy kontyngentu rekru
wi ministrów.
czwartek rząd przedłoży projekt ten izbie.
creaitu 1023-50 galicyjskiego B anku hipotecznego 545-00
siedzeniu k o m i s y i
budżetowej
br. tów przejdzie w stan stałego spoczynku. Następcą
Projekt ministra skarbu składa się z czte kolei państw ow ych 653 50 kolei południow ej 89'50.
G a u t s c h popierał p r z e d ł o ż e n i e r z ą  jego ma zostać obecny komendant Josefstadtu,
P etersb n rg 8 lutego Wczoraj odbyła się rech działów. Minister uważa za konieczne przy tram w a ju A. —•—, B. —■—, kolej E lb en th al '416*00
d o w e o r e f u n d a c j i , gdyż zapasy ka zbrojmistrz Schónaich.
północnej 55 20 kolei czerniow ieckiej 588*80 alw departamencie kolejowym w obecności około znać robotnikom na drodze ustawowej współ kolei
piny 51925. R im a M uranya 580'—, praskiego to w a
sowe doszły już do tego stanu, że przez ustawę
działanie
w
zarządzeniach
celem
poprawy
ich
Praga 8 lutego. Przy uzupełniającym wy stu reprezentantów rolnictwa i innych gałęzi pro
rzystw a żelaznego 2483 fab ry k i broni 557-—, tureckie
przewidziane uzupełnienie ich jest nieodzownie
borze posła do Rady państwa z praskiej izby dukcyi konfereneya w sprawie taryf dla żyta. bytu. Jest dalej koniecznem zezwolić na pewne tytoniow e 332-00, galicyjskiego karpackiego T ow arzy
koniecznem. Mówca podnosi, iż wobec tego opła
handlowej wybrano radykała młodoczeskiego Ry- Większość obecnych oświadczyła się za utrzy organizacye. Zamierzone są dwa typy tych orga- stw a naftow ego 1078, oblig. węg. indem niz. 98*—.
kanego stanu zapasów kasowych zupełnie bezta m ajow a 100'20, a u stry a c k a ren ta koronow a
zanka. Niemcy wstrzymali się od gołosowania.
maniem istniejących taryf różniczkowych, z ob nizacyj; jeden dotyczy kas chorych z pośród fa ren
100*25, w ęgierska ren ta koronow a 98-00, 56-let. listy
podstawnem jest rozpowszechnione wśród ludno
niżeniem taryf dla małych odległości a podwyż brykantów i robotników pod wspólnym kierun T ow arzystw a kred. ziemskiego 99-47, 4-procentow e
ści zapatrywanie, jakoby to przedłożenie miało
Z kuloarów parlamentu.
kiem zastępców fabrykantów i wybranych za listy banku hipotecznego 98.90, 4 i pół procentow e
szeniem dla większych.
służyć do innych celów.
W iedeń 8 lutego. W ciągu wczorajszego
stępców robotniczych; drug. typ dotyczy biur, listy b anku krajow ego 101*60, 5-prc,-**ntowe lis ty Ban.
Go
się
tyczy
kwestyi,
czy
należy
wystąpić
Minister skarbu dr. Kosel dawał wyjaśnie posiedzenia izby poselskiej zebrali się wszyscy
ku hipotecznego 112, 4-procentow e B anku kraj. 99.40,
przeciw zniżeniu taryf dla pośledniejszych ga złożonych z przedstawicieli pracodawców i ro 4 i pół prc. B anku krai. 102-00, 5-procentow e kom u
posłowie stanu duchownego wszystkich krajów tunków żyta. to większość oświadczyła się prze botników dla obrad i załatwienia kwestyi płac i
nia fachowe.
n aln e obligacye B anku kraj. 102-40, 4-prooentowe g a 
W dyskusyi, jaka się następnie rozwinęła, koronnych na wspólną naradę, aby się zastano
innych, odnoszących się do polepszeniu bytu ro licyjskie o b lig a cje propin- 10010, 4-procentow e gafie
ciw
temu,
bo
to
doprowadziłoby
do
obniżenia
p. S t a r z y ń s k i podniósł, że powody, dla wić nad środkami, w jaki sposób można u r e gupożyczki krajow e z r. 1893 99‘65, 4-prooentow t p o 
botników.
których Koło polskie głosować nędzie za refun l o w a ć p o ł o ż e n i e r u a t e r y a l n e z a r ó w n o cen żyta na rynku niemieckim. Większość oświad
życzka m ia sta Lwowa 97-65, losy tureckie 138-—,
Minister
skarbu
uważa
za
możliwe
skrócenie
dowaniem, przedstawił już na posiedzeniu ko k s i ę ż y , pozostających w czynnej służbie, jak i czyła się za różnicą w cenach frachtu dis. po czasu pracy na 10 godzin w dzień a 9 godzin m arki 117-42, ruble 253'50.
śledniejszych gatunków żyta i pszenicy.
misyi budżetowej dnia 7 grudnia zeszłego roku. na emeryturze.
w nocy. Również uważa za możliwe oznaczenie
Bądź co bądź byłoby lepiej zamiast emisyi
Wiedeń 8 lutego. Deputacya technicznoterminu w K t ó r y m ma być wprowadzony 8-godz.
renty umarzającej, pokrywać corocznie dług ze administracyjnego k o m i t e tu b u d o w y d r ó g
Warszawa 8 lutego. Mimo osobnego poro czas pracy. W fabrykach można zezwolić na
środków bieżących. Wobec słów p. Steinwendera, w o d n y c h , źłożona z posłów : Mengera, K afta
(Za tę ru b ry k ę R edakoya nie odpow iada.)
pracę w dniach świątecznych, jednakże w każdym
że taki sam zwyczaj był w ubiegłych czasach na i Rapoporta, była wczoraj u br. Gautscha. zumienia się między fabrykantami a robotnikami miesiącu wszyscy robotnicy muszą mieć 4 dni
podczas ówczesnego pomyślnego stanu budżeto P. Menger interpelował br. Gautscha o sprawę strajk w niektórych fabrykach trwa dalej.
Wszelkie monety sa g ra n le m e ku
Warszawa 8 lutego. Z powodu strajku wolne od pracy. Co do ograniczenia godzin nad
wego, podnosi mówca, że słowa te oczywiście budowy kanału Dunaj-Odra. Br. Gautsch oświad
liczbowych
muszą
być
powzięte
postanowienia
pują i sprzedają najkorzystniej
muszą go cieszyć, bo stronnictwo mówcy, oraz czył, że ze względu na krotki czas nie mógł się górników daje się tu uczuwać wielki brak węgla. celem zapobieżenia nadużyciom.
siedzący po prawej stronie posłowie, jak również jeszcze dokładnie poinformować o tej sprawie, Dowozy węgla ustały zupełnie. Na rynku węglo
Dalej jest konieczna rewizyą paragrafów
ówczesny długoletni, a blizki tym stronnictwom zażądał jednak przedłożenia sobie obszernego wym nie robią się żadne interesy. W kopalniach 0 strajkach i złamaniu kontraktu Obecnie każdy
minister mają pewne zasługi w tym pomyślnym sprawozdania i dał polecenie, aby roboty jak ceny podskoczyły o 60- -70% ■
Łódź 8 lutego. W pomniejszych fabrykach strajk z powodu obowiązujących ustaw osądzany
stanie ówczesnych finasów.
najprędzej rozpoczęio.
jest nie ze stanowiska ekonomicznego, lecz z
P. K r a m a r z oświadczył, że stronnictwo
Pp. Menger i Rapoport konferowali n a  znów pracują. Tutejsza władza kolejowe przyj punktu widzenia porządku i spokoju społecznego.
jego nie może głosować za reiundowaniem. stępnie w sprawie tej z ministrem handlu br muje odpowiedzialność za punktualne dostawianie Przy rewizyi ustawy, zdaniem mimstra należy
towarów,
Wprawdzie zajęło ono stanowisko wyczekujące, Gallem.
stanąć na stanowisku zachodnio-europejskim, że
ale nie nastąpiło nic, coby je. mogło skłonić do
Zlecenia z prowincyi wykonujemy od
każdy strajk, byle nie był połączony z wykro
Wypowiedzenie
traktató
w
handlowych.
odmiennego głosowania. Jeżeli stronnictwo mówcy
czeniami, ma charakter wyłącznie ekonomiczny wrotną pocztą bez doliczenia osobnej
W iedeń 8 lutego. Oprócz traktatu z Serbią,
Rewizyą cenzury.
ma głosować za potrzebami państwa, to również wypowie rząd z dniem 15 lulego traktaty handlo
1 pod pewnymi warunkami nie zakłóca spokoju
1’ te rs b u rg 8 lutego. Komitet ministrów społecznego.
państwo musi spełnić zasadnicze żądania narodu we z Rosyą, Belgią i Szwajcaryą.
prowizyi.
po przeprowadzeniu obrad nad ustawami o cen
czeskiego, które mu dopiero umożliwią uczynić
W końcu podnosi ministe* konieczność po
zurze uchwalił, w celu rewizyi ustaw cenzural- lepszenia pomocy lekarskiej dla robotników.
Intrygi przeciw hr. Gotuchowskiemu.
zadość swym obowiązkom względem państwa.
B. p
B udapeszt 8 lutego. Jak donosi Budaprsti nych i prasowych i ułożenia nowego projektu uP. R o m a ń c z u k zaznaczył, że Rusini po
Plany te będą przez komitet ministrów za
zostają w opozycyi względem obecnego rządu, W rlap, krąży pogłoska, że z powodu kompiika- stawy o tych sprawach, ustanowienie osobnej ko łatwione równocześnie z kwestyą ubezpieczenia
jak względem poprzedniego, a to tak długo, do eyj, wywołanych przesileniem węgierskiem, hr. misyi, złożonej z urzędników doświadczonych w państwowego.
póki nieprzyjazny dla nich system w Galicyi Gołuchowski ma ustąpić, A w jego miejsce ma tej materyi, członków akademii umiejętności, wy
zmarł po krótkich cierpieniach w 77 roku
Strajki,
trwać będzie i dlatego będą głosowali przeciw przyjść ambasador w Petersburgu, bar. Aehren- bitnych literatów i reprezentantów interesowa
życia dnia 5 bm, w Abbazyi. Zwłoki zo
EU z.ibctpoi 8 lutego. (Na Kaukazie). Na
thal. Budapesti Hirlap widzi w tem tylko kon- nych 'departamentów, pod przewodnictwem osoby
refundowaniu.
staną przewiezione do Lwowa. Obrzęd po
W głosowaniu komisya 22 głosami przeciw sekwencyę upadku br. Tiszy i żąda, aby opozy którą car wybierze. Przewodniczący tej komisyi tutejszej stacyi kolejowej 200 robotników wstrzy
grzebowy odbędzie się z głównego dworcca
8 u c h w a l i ł a przedłożenie, upoważn.ające rząd cya węgierska w delegacyach wniosła postawie ma mieć prawo zapraszania na posiedzenia osób. mało pracę. Przyłączyli się do nich także zwro
we Lwowie w piątek 10 lutego o 3 popoł.
do wydania renty amortyzacyjnej w kwocie nie hr. Gołuchowskiego w stan oskarżenia za od których spodziewa się otrzymać pożyteczne tniczy i inni funkeyonaryusze koiejowi. Żądają
R o d z in a .
51,700.000 koron.
zawarcie traktatu handlowego z Niemcami wbrew informacye, jakoteż przedstawicieli prasy pro oni podwyższenia płacy i skrócenia czasu pracy.
Komisya k o l e j o w a na odbytem wczoraj przepisom ustawy, według których ni* dopuszcz.il- wincyonalnej. Również ma on mieć prawe przed Pociągi nocne nie odeszły Staeya pozostaje pod
P rzyjechali do Lwowa d. 8 lutego.
w obecności ministra Witteka posiedzeniu obra nem jest zawarcie definitywnego traktatu, jeżeli kladania radzie państwa bozpośrednio propo- strażą wojskową.
Hotel Europejski (Alberta Szko wrona). P.
dowała nad przedłożeniem rządowem w sprawie autonomiczna taryfa celna nie jest uchwalona, zycyj.
Komsrnicki ze Sehodnicy, A. Bogusz z Derewlany,
Komitet ministrów uchwalił następnie aby
p r z e k r o c z e n i a k r e d y t u p r z y b u d o  jakoteż za to, że traktat zawarto na dłuższy ter
P e tersb u rg 8 lutego. Zgromadzenie rektorów B. Kapliński z Korczowa, J. Gultrer z Wiednia,
w i e k o l e i a l p e j s k i c h . P. Ellenbogen żą min, niż wynosi czas trwania wspólności celnej jeszcze przed rewizyą wspomnianych ustaw znie wszystkich szkół wyższych w Petersburgu posta J. Horodyński z Korsowa, B. Miinter z Waniowa,
sione było prawo ministra spraw* wewnętrznych nowiło podjąć wykłady w dniu 28 lutego.
dał wybrania subkomitetu z 5 członków dla zba z Austro-Węgrami.
M. Burzyński z Buczacza. J. Kobliha z Wiednia,
zakazywanie gazetom przyjmowania inseratów,
dania tej sprawy. P. Kolischer żądał 9 człon
P etersb u rg 8 lutego. Jenerał Trepów za P. Rozborski z Krakowa, J. Jarzymowski z TejsaPrzesilenie na Węgrzech
ków. Wybrano jednogłośnie subkomitet z 9 człon
oraz prawo, jakie mu obecnie przysługuje, prze wiadomił dyrektorów zamkniętych szkół wyższych, rowa, P. Glogierowa i dr. Zoll z Tarnopola, hr.
ków: w skład jego z Polaków weszli pp. Koli
B udapeszt 8 lutego. Zjednoczona opozycya noszenia wydawnictwa gazet z jednej redakcyi że kursa mają być na nowo otwarte z d. 15 Sozańska z Sozunia, E. Hołub z Wiednia, A. hr.
scher i Stwiertnia. Nastąpił rozdział referatów odbyła wczoraj posiedzenie pod przewodnictwem do drugiej.
lutego, a studenci i profesorowie, którzy się temu Miąozyński z Rosyi.
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Jako maximum wyznaczył sobie swoje siły
i swoje nerwy.
Zanim rozpoczął grać, poszedł do małego
kantoru wymiany, znajdującego s;ę w sali Schinitt
i kazał sobie wymienić sto tysiącmarkowych
banknotów na banknoty francuskie.
Pieniądze porozmieszczał po wszystkich kie
szeniach i w nie uzbrojony, począł się rozglądać
po salach, gdzieby rozpocząć?
Trenie et ąuarente... nie. Wolał pozostać
przy rulecie. Nie wiedział dlaczego, ale ruleta
była dlań sympatyczną Polubił szmer biegającej
kulki Zresztą była ona zewnętrznie piękniejszą,
aniżeli stół do kart. Wprawdzie Heese grał dotąd
przy rulecie tylko na pojedyncze szanse, na ko

lory, ale widział ciągle przed sobą możliwość
kombinowania. Wreszcie przy rulecie maximum
było niższe i Heese bezwiednie odczuwał, że nie
bezpieczeństwo tu jest mniejsze, że tu dłużej wy
trzymać można.
Zdecydował się więc i poszedł do ostatniego
stołu, około którego tłoczyło się najwięcej ludzi.
Gdy się jednak zbliżył, stół ten nie podobał mu
się. Coś go od niego odstręczało.
Poszedł przeto do następnego stołu. Ale
przy tym siedział krupier o wyglądzie dyplomaty.
Heese zaraz odwrócił się od niego.
Przy trzecim stole nie podobał się mu
chef de table, czwarty stół ominął, ponieważ
przy tym stał jego przyjaciel Hellwigk i przez
monokl przypatrywał się grze.
Wreszcie zdawało się Heeseniu, że znalazł
odpowiedni stół. W ostatniej sali, tuż przed salą
trente-et- guarante. Stał w niej pułkownik Maxymow, zapatrzony w górę, jak gdyby widział
tam postacie z poematu Dantego. Salę tę, jak
raz opowiadał Lipari, nazwali Włosi purgatorio.
ponieważ z piekła rulety prowadziła jak przez
czyściec do raju trente-et-quarente.
Zdawało się, że pułkownik nie gra. Heese
chciał czekać, aż pułkownik postawi, aby natych

miast zagrać na przeciwnym kolorze Taka kom
binacja przyniosła mu już raz szczęście. Tym
czasem odliczył sobie sześć tysięcy franków. Wy
dały się mu one drobnostką. Sześć tysięcy fran
ków ! Kilka papierków, nic więcej. Stracił już
poczucie wartości pieniądza
Gdy przybliżył się do stołu, spostrzegł Dia
nę de Varennes, siedzącą przy grze, po przeciw
nej stronie. I ona go zobaczyła i co chwila rzu
cała wzrokiem na niego. To go drażniło. Obszedł
więc stół i stanął poza nią. Ona zaś zebrała ze
stołu wszystko, co przed nią leżało, pieniądze,
notatnik, ołówek, chusteczkę, podniosła się i
zwróciwszy się ku niemu, popatrzyła na niego
swemi dużemi, czarnemi jak noc oczyma i
rzekła:
— Auriee-vous Tobligeance, monsieur, de
retenir ma place? Je vais revenir dans un petit
guart d'heurc.
Sposobność była więc doskonała. W kwa
dransie, zanim ona powróci, mógł odegrać całą
swoją przegraną. Skłonił się więc, mówiąc :
— Tres volontiers, madame.
— Merci, monsieur.
Odeszła, odsunąwszy bezwzględnie siedzą
cego obok niej krupiera, który za to z fran

cuską grzecznością jeszcze ją przeprosił:
— Pardon, madame
Heese natychmiast zajął miejsce Diany, nie
odwzajemniając jej nawet spojrzeniem za jej
długie i przeciągłe spojrzenie, jakiem go obrzu
ciła przed odejściem. Dla niego nie istniało w tej
chwili nic na całym świeeie, tylko gra.
Rozpoczął natychmiast stawiać.
— Messieurs, faites vos jeux.
Postawił maximttm na kolor po swojej stro
nie : czarny.
— Rien ne va plus.
— Dwadzieścia jeden. Czarny.
Heese wziął sześć tysięcy, a sześć tysięcy
pozostawił dalej na stole, ale przesunął je na
kolor czerwony.
— Rien ne va plus.
— Trzy, czerwony.
Teraz Heese, jakby tknięty nagłerr przeczu
ciem, postawił tylko trzy tysiące na kolor czer
wony. Zanim jednak zamknięte zostały stawki,
Heesemu przyszła myśl, że powinien ten coup
opuścić. Dlaczego? — nie wiedział, lecz mimo to
wycofał swoją stawkę.
— Rien ne va plus.
— Zero.
j

Uśmiech, uśmiech dumny i zwycięski poja
wił się na ustach Heesego. Oto, jak on panuje
nad bankiem. Zaczął rachować : dziewiętnaście
tysięcy wygranych przedtem, teraz dwanaście ty
sięcy, razem więc odegrał już trzydzieści jeden
tysięcy franków.
Z zupełnym spokojem stawiał da:
Naj
pierw postawił maximum i wyprał. Potem „'mżył
stawkę i postawił trzy razy, raz po razu, po
dwa tysiące franków i wszystkie te stawki przegrał.
Znowu więc miał trzydzieści jeden tysięcy
wygranych.
Grał dalej.
— Messieurs, faites vos jeux.
Heese postawił maximum na kolor czer
wony.
— Rier. ne va plus.
— Dwadzieścia siedm. Czerwony.
Heese postawił sześć tysięcy na kolor czarny.
— Rien ne va plus.
- Dwadzieścia dwa. Czarny.
Heese chciał postawić teraz n& kolor czer
wony, ale się rozmyślił i nie postawił wcale
(C- d. n )

»
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Zycie za życie.
pn£c

Dyorych* Theden.
(Z niemieckiego).
(Ciąg daizzy.)

Niebawem udzielono żądanej pomocy pier
wszy zjawił się Jćim Kroger, mimo późnej go
dziny gwarzący jeszcze z narzeczoną o zebraaycL oszczędnościach i nadziei rychłego z nią
ślubu.

GAZETA

wę i po znacznym upływie krwi był w stanie
wielkiego osłabienia.
Asesor wyprawił konnego posłańca po le
karko, z pomocą zaś Metscht i kuku znających
się na tem ludzi przemył ranę, a dla zatamowa
nia krwi nałożył tymczasowy bandaż.
Dwaj panowie następnie z latarką w ręku
udali się do parku, odnaleźli obok butów zbrod
niarza szmatę czarną jedwabną, służącą do ob
winięcia broni, zabrali wszystko i poszli z tem
do domu Hansena.
W kancelaryi złoczyńca siedział skulony na
ławce; pilnujący go Jórn Kroger i dwaj inni pa
robcy mieli niekłamaną ochotę wymierzyć mu
doraźną sprawiedliwość, powstrzymywał ich je
dynie od tego surowy zakaz Hansena

Po nim przybyli parobcy, ze słodkiego snu
zbudzeni, ze dworu pospieszyli dwaj panowie
Uwagę Metscha zwróciła przedewszystkiem
von Oppert, ojciec i syn, wreszcie sapiąc i uty
długa czarna broda zbrodniarza, którą tak wier
kając, przybiegł gruby rządca.
nie zapamiętał idyota ; sięgała ona do pół piersi
W krótkich słowach wypowiedziane przez nieznajomemu, tylko w górze zdawała się trochę
Mciseha fakta objaśniły c a ie zajście, on jednak krzywo przyciętą.
nie poprzestał na tem: odzyskującego przytom
Metsch przysunął się bliżej i nie mógł po
ność nieznajomego kazał pod strażą odprowadzić wstrzymać okrzyku zdziwienia...
do kancelaryi Hansena, a sam zajął się ratun
Zerwał przyczepiony do uszu złoczyńcy
kiem idyoty, który nie mógł utrzymać się na sznureczek gumowy a nagle odpadła piękna czarna
nogach.
broda wraz z wąsami, służące za przybraną
Zaniesiono go do izby folwarcznej, gdzie maskę.
sprawdzono, że otrzymał dość ciężką ranę w gło Tajny inkwirent odrzucił riw nież ciemną

jn A

I łO D O W A .

z

Czwartku « ln ia 9 L utego 1 9 0 5 Nr. 3 2
_

perukę z głowy przestępcy, który ok&zar się być
blondynem z rzadkim na brodzie zarostem i jasnemi słomkowego koloru brwiami.
— Podły oszust! — mruknął Kroger obu
rzony.
W kieszeniach przyłapanego Metsch zna
lazł pół tuzina nabojów, składany nóż w kształ
cie sztyletu, a w kamizelce zaszyte niemieckie i
angielskie banknoty, wynoszące dość znaczną su
mę Odbity na nabojach numer wykazywał
„10 mm.“
— Dziesięć milimetrów! — zawołał eksinspektor uradowany — dobrze się składa! Kto
jesteś ? — zapytał złoczyńcę tonem rozkazu
jącym.
Nieznajomy utkwił w ziemi oczy i zacisnął
zęby, dopiero, gdy Metsch ponowił pytanie, oświadczył mrukliwie, źe nie udzieli żadnych wy
jaśnień.
— Jak mu dam w łeb parę kułaków, to
zaraz rozdziawi gębę! — odezwał się rozzłoszczo
ny Kroger.
Metsch zaniechał dalszej indagacyi; kazał
mocniejsze pęta nałożyć przestępcy i polecił
strzedz go pilnie do dma następnego, nie
dotykając wszelakoż złoczyńcy ani jednym
palcem.
Na zaproszenie sósesora tajny inkwirent u

dał się z niru do dworu, którego mioszkańcy ze
brali się w komplecie, z łatwą do zrozumienia
niecierpliwością czekając wyjaśnienia zaszłych
wypadków.
Hansen’owi zaczęto czynić wymówki, że ta 
jemnicę zachował dla siebie i nie dopuścił do
niej nikogo z grona miejscowych osób, star
szy pan von Oppert stanął jednak w obronie
rządcy.
— Znajduję postępowanie takie zupełnie
uzasadnionem — oświadczył stanowczo — uie
mógł on polegać na nieomylności wieści, czerpa
nych z mętnego źródła, słusznie więc czynił, nie
chcąc wzbudzać niepokoju, a jednocześnie przed
siębiorąc środki dla uchronienia kogo należało
od możliwego niebezpieczeństwa. Do wielu też
długów wdzięczności zaciągniętych, względem cie
bie, kochany panie Hansen, przybywa i ten jeszcze,
żeś pan mego dawnego kolegę wezwał na
pomoc.
Metsch, udzielając szczegółów o całem zaj
ściu, zaznaczył, iż nie spodziewał się osiągnięcia
tak prędkiego rezultatu czynionych zabiegów, źe
jednak zaraz po odebraniu depeszy Hansena na
brał przekonania, iż blizkiem jest wyjaśnienie
tajemniczego morderstwa na bagnach.
— Nie moja w tem zasługa — dodał —
ale biednego idyoty.

po S ot, od wyrazu.

Piern ik i

am ery k ań sk ie paten t.

lla m m laoiotM

N ajlepszy 1 najp ew n iejszy środek obe
cnie, nadzwyczajne działanie, u śm ierza
n atychm iast ból. Do nabycia we wszyst
kich ap tek a eh 1 d r p a rry a e h .
1 „ztuka w kopercie 20 hal., 6 sztn k
w k a rto n ie 1 koronę — za p o sy łk ę
poezt. 20 hal.
G łów ny s k ła d
, / o ł i u a m a rlie r^ ,
O rU .
681

Glov. Sp augliero,

T riest.

jeśli, zm ieszany z cementem , zostanie u ż y ty do

budow| m urów.

Parę białych pawiaków

Pannu
I C M III J

am*ejłc*i
maszynie
poszukuje kanci irya adwoka
tów dr. W incentego B nłnbunn I d r. A.
Yogim, ni. K raszew skiego 3. Zgłoszenia
w godainach popołudniowych.
14

d a c h ó w e k , p ł y t podłogowych i ściennych, ż ło b ó w
d l a b y d ła , r u r w o d o c ią g o w y c h , itu d z ii t n n y e h
itd. Nie m a lepszego ani tańszego iu.i eryału budowlanegc dlą iuiasta lub 's i
A o w e w y b o r n e m a s z y n y r ę c z n e , d o o b s łu g i
p r z e z n i e n c z o n y c h r o b o t n i k ó w , dostaroza

sprzedam tanio
— Obmiński,
Łyczaków 14,Lwów.

Dependance

Tylko do św iąt W ielkanocnych m ogę tę cenę zatrzym ać.

Dr. Gaspary & Co.,

Dzięki wielkiemu korzystnemu znkupnu, jestem w małnoścl garnitur, który koszt uje
sawsie 14— 16 zł., wystać za 8 z ł . (16 koron) za pobraniem. Ten wspaniały g a r
m l t n r n a ł ó ś h a składa się z 2 uoźych kap na łozko i wielkiej kapy na stół,
pięknego koloru czerwonego albo zielonego, ozdobione piękną g rlandą secesyjną,
gwarantuje się aa to, że bez błędu i kosztuje, tuk długo jak zapas starczy, t y l k o
b o m e d y e . 8 z ł . K u demu nabywającemu garnitur ten musi zgotować prawdziwr radość, a
kogo tmn.owć nie wprawiła w adnmienie, niech zwróci towar a otrzyma kałdy z po
wrotem pieniądie bez wsielkioh trudności. Codziennie nadchodzą setk1 powtórnych
zamówień
133

Maturzystka IK S Ł /S Ł Hotel Bristol 1piętro. Teatr rozmaitości.
15 W > . t ę p
132

Pierścionki Z£f|ęS SSS

wyroby złote i srebrne "ilece P , K w a ś m to w a k l, L w ó w . P i w H a l i e f c i 3 .
Priyjmuje wBzelkie obstalnnki 1 reperaoye

n a jle p s z y c h s il a rty s ty c z n y c h .
C o d z ie n n ie 3 n o w e s e n z a c y jn e

L. pr. 1880|02.

92

Zarząd pasieki

Konkurs.

s ysyłkowy towarów

bnej oprawie, nowe zupełnie dzieło pt.
„Onckenz Allgemei.e Gescbichte*. Cena
osts teczni koron 500. Łaskawe oferty pod
P. M. 86 w administracyi.
340

P row adzim y też koresponueneyę polska

127

Ruch pociągów kolejowych
o b o w lą z u fą e y z d n ie m 3 0 . L p c i 1 9 0 4 r o k u .
(Czas środkowo-europejski).

X P r e z y d y u m K a g i s h s t u k r . s t. n r.

105

Lwów dnia 23 stycznia 1905.

JUezpłatnle
wysyłam zeszyt okazowy nowej sensacyjnej
powieści p. t.

Colosseum

« K r ó 1 o w ta D r a g a u
94

proszę żądać

L 3.

odpO'
wiednią. Odpis świalectw i warunki przyj
m aje: Zarząd dóbr U tw n ó w , poczta
w miejsc ; ZgtoBzenia przyjmuję do 20 'ntego br. Oferty nie uwzględnione zostaną
bez odpowiedzi.
t 2±

jfowość!
U s M P | | na puchu, wierzch i spód jedna-

IV J ł J r y kowy, obustronnie do cżvtku,
leoiu. :iu i ciepłe po zł. 16^0, lb, 20 do
2z zł.; atłasowe jedwabne po zł. 20, 25,
sG do 40. Kołdry swykłe od zł. 3*50, 4,
5, 6, 7, 8, 9, lu do zł. 14; atłasowe je'
dwabne po sł. 12 50, 14, 16, 18, 20 do 30

s r JP asasu
H e rm a n o m .
6*00

P&OGRAM:
od 1. do 15. lu te g o :
Gościnne w ystępy Wincentego Rapackiego (syna), te
nora teatrów rządow ych w W arszaw ie, oraz Mizzi v. W ellan
subretka. Siem>, król k a r t i m onet B allog-bergere, komik.
Blanohe & D avu, czarny z białą w tańcu piaskow ym . TrioBom ulus g im nastyka. Leopold Morozowi oz, kom ik polsk.

z niższym egzaminem, z praktyką

N n u i n ć ń V Maszyna parowa odświeF IU W U d w « l a i ezyśel poduszki plen a n e zupełnie jak nowe po 30 et. za
kilo — ly n o w speoyalnej pracowni koł
der i materaców
43

Józefa Schustera,
w e L w o w i e , w l. K o p e n l k a 1. *g

CAPILLAT0R
jest niedoścignionym leesąeym środJdom przeciw łysinie, jaketeś wogóle
, rn iw wszelkim ohorobom skórnym.

CAPILLAT0R

powodującym
bujny, gęsty porost włosów i usuwąjąoym wypadanie włosów. Jsuw a pray
pierwszem uiyoiu natyehmiast łupiei,
wypadanio włosów, posiwienie włosów
i 1ly za im pierwotny, naturalny kolor.
CJśyeza panom endowną brodę i wąsy.

CAPILLAT0R

w oryginalnie
ntapelnionyeh Sssak sh, saopatrzonyoh
marką ochronną, po 6 koron, za poprzodniom nedezłaniom naieśytośei lnb
za zaliozką.
G łów ny skład : a p te k a pod „Królem
węgierskim*, Budapeszt, u lic a M a
ro k a ń sk a 2. — Jedyny sk ła d ffl*
G alleyl i Bukowiny : ZYGMUNT

RUCKER, „apteka pod srebrnym
erłem* we Lwowie.
73

6*10

7*30
7*40
7*45
8*00

Codziennie o godz. 8 wieczór przedstawienie.

8*10

8

W n ied zielę i św ięta 3 przedstawienia o 4 pop. 1 o 8 wlwcz.

8*551
10*02
10*20

BHB

11*26
1*10

Zakład wodoleczniczy
dr. A* Chramca w Zakopanem

l l n ł n r o p n esysto włosienne z 1 otwwrty cały rok. — C entralne ogrzew anie. — Ś w iatło e le k try 
I H d l B l d l t J poduszki zh 1 16, 18,
czne. — K anali. aoya. —W odociąg. — Nowo urządzone łaz ien k i.—
20 do zł, 80. Materac) z morskiej trawy
Cena
od osoby 8 koron dziennie z całem utrzym aniem . — Pro0*50, 7, 8 do 10 zł. Nowość : sienniki „H i
spekta n a żądanie.
giena* ze słomy p&sparowancj po zł. 0 i 7,
wyścielane tr a n , mon ą lub .rłosieniem
po sł. 10, 12 do m. 20.

m

Julijs Hoitasch, Godung, nr. 39,

M a r b r a n s t a d t bei Leipzig.
p asKU (około 5 kg.) przysłane nam , badam y
Należy żądać ilustr. bezpłatnego cennika 209.
zastępców firm y przybędzie w najbliższych miedo G rlicyi, kto więc chce otrzym ać bezpłatną
rozmowę, niech się zgłaszr.

Niniejszem rozpisuje się konkurs uaposadę lekarza m iej

dyuią Magistratu w terminie do 15 lutego 1905, oraz w y 
się świadectwem ze złożonego egzaminu fizykackiego
Rzadka sposobność! kazać
Do nabycia ca beieen 45-tomowe w ozdo jrzepisanego rozp. mm. z 21 marca 1873 nr. 37 dz. u. p

Lw ów , C s u s r n e c l t i c g o

Próbki
gratis!
Jeden z
siącaoh

Cementowo dachów ki są n ajlepszą ochroną
p rzeelw niebezpieczeństw u ogniu.

w Je zle rz an a eh ad Gzortków, wysyła
wyborny kuracyjny lipowy miód w 5-kil skiego w X. randze etatu, z płacą roozną 2 200 koron, do
blaszankaeh, wszystko o płatnie po cenie datkiem aktywalnym 480 koron, prawem do dwóch czieroleci
7 kor., i miody pitne i owocowe odszczególnioae na kilku wystawach w 5-kil. bla- po 200 koron i ryczałtem na fiakry po 300 koron rocznie.
lsankacń w cenie od 6 kor. 20 hal. do 6
Ubiegający się o powyższą powadę winni wnieść nale
koi, 80 Lal. 'senniki na żądanie bespłatnie
i franco.
2 życie ostemplowane i udokumentowane
podania do Prezy-

i m lraV ,

(C. d. u.)

5 kilo czerwonych pomarańcz kor. 3*20
300 sztuk pomarańcz czt rwonych „ 11*50
3 ,o
5 kilo m a n d a ry n e k .................... .....
5 kilo sałaty lab kalafiorów • • „
3'2°
5 kilo pająków morskich lnb kar
czochów .................... „ 4'4°
114
opłat nie za pobraniem

Cook’a & Johnsona

do wódki, pikantae, po 20 h. paczki, inne
po 30 i 40 h. oaczka, doskonalej domowej
roboty. D w ór Ł a p u y a , B ra e ia a y .

U

— Przypuszczasz na seryo, Kochany panie
Metsch — zagaanąi Franc von Oppert — że
ten człowiek jest łotrem, który mego brata ..
— Nie inaczej — przytwierdził eksinspektor policyi — i który panu podobny los, jak
bratu twemu, zgotować zamierzał. Nie mamy je 
szcze rozwiązania smutnej zagadki, dojdziemy
jednak łatwo praway, skoro złoczyńca znajduje
się w naszych rekach.
— A więc leśnik? — pytała d~żącyn gło
sem Lucia.
Wszyscy spoglądali po sobie z uczuciem
przykrego zaKłopotania.
— On niew inny! — oświadczył Metsch.
Lucia ukryła twarz w dłoniach, nie mogąc
zapanować nad wzruszeniem swojem. Płakała
rzewnie, wstrząsana łkaniem.

Czerwone

DROBNE OGŁOSZENIA

rami H. M. Biuro gazet Olszewskiego.

— Od tej chwili biorę go pod wyłączna
opiekę moją — oświadczyła pani von Dierssen.

1*30
1-40
2*30
4-35

540
— I

5*60

8*40

—

W Adadzlstrzcpl „ U i l E T T I i B O D O V E J M
ul. K opernika 1. 7.
D O
2 3 - © łl o 3 r c i © ł :
K . Gliński „Szczęście14 w dwóch częściach
.
• k.
„Gniazdo Pruskie'4 stndyum historyczne przez Pawła
d'Estree, npolszczył Henryk Michałowski w
dwóch częściach..........................................
„Gwiazdy i ludzie14 (K artka z dziejów

60 h.

60

astrologu), opracow ał
— 30

—
A. Hmlka. „Tatarka* powieść 1 tom str. 96
Sł. Graybner. „Pan Wyręba* powieść 1 tom str. 182
1
J. I. Kraszewski. „Rodzeństwo* powieść 2 tomy str. 408
1
J. K. Zieliński. „Ofiary* powieść 1 tom sir. 258
• .
„Szkice44 1 tom str. 2«3
. . .
„ 1
„Wspommenia starego kawalera44 powieść
2
1 wm
Z przesyłką pocztową o 20 halerzy więcej za każdy tom.
_

tm w ..

Wydawca i odpowiedzialny rwiaktor P l a i o n K o s t e c k i .

40
40

—
—
-

Ze L w o w a do

(n a dw orzec głów ny)
Iokan, (Jar Bukaresztu, Konstantynopola), Ż»daazrwa Delatyna (od l/10do 80|4), Zaleszczyk, Nowosielicy, Berhometuu,
Czudina, Ser ot bu, RaJowiee, Dorny W atry i Suczawy
Krakowa, (Ber ■» Wrocławia, Warszawy, W iednia, Karlsbadu,
Kri
Wieliczki, Orłowa, N. Sącza, Jaoła, Chabówki,
Zakopanego
T a.nopol-t Bore^ wielkich, Grzymałowa

(z dw o rca główkiogo)
Krakuwa, (Wiednia, Wroosawia, Berl.na, Warszawy, Pragi,
Karlsbadu), Bozwadowa, Jasła, Chabówki, Zakopanego
prze*, fUoazow, Orłowa, Nowego Sącza
Iokan. (Jass, Bu^are&.tu, Constaney), KbrcsmezS (od 1/ f uo 30/9),
8łob. rung., Seretu, Berho uethu, Borodiny, Suczaw>, Dor
ny Watiy, Koemania
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Be lina, P ragi, Karlsbadu)
Chyrowa, Pesztu, Sambora, Sanoka, Me*ó zaborcza,
Rymanowa, Iwonicza, Jasła, stróż, Mielca, Orłowa, Wie
liczki, Oświęoima
Iokau, (Jass, Bukaresztu, Botuszan), Żydaezowa, Potutor, Kbrósmezb, Czortkowa, Nowosielicy, Biodinj, Putny Dorn*
Watry (od 1|7 do 31/8), Sf icrawy
Podwołoczysk, (Kijowa, Jdessy), Brodów* Kopyczynise, Husiat^oa,
Czortkowa
Ławoczncgo, (Pesztu), Drohobycza, Borysławia
J aworowa
Krakcfl a, Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu, Lu
baczowa, Sambora, Chyrowa, R czrad wa, Nadbrzezis, Za
kopanego (y. Kraków od 25/6 do 15/9)
Krakowa, (W iednia, Warszawy, Pragi, Karlsbadu), Sanoka, By*
manowa, Iwonicza, Tarnobrzegu, Stróż, Nowego S a n a Or
łowa (od 1/7 do 15|9), Oświęeiiua
Lawocznego, Chyrowa, Borysławia, Kałusz*. Cb )dorowa
Sambora, Chyrowa
Tarnopola, Potutor
Czernic wiec, Delatyna, Zaleszczyk, Nowosie icy
Bełzoa, Sol j a , I o biczowa, Rawy ruskiej
Podwołotzysi;, (Kijowa, Odessy/, Brodów, Kopy ozy aiee, Ozortkowa, Hnsiatyna, Skały, Iwauia pustego, Grzymałowa
Ickan, (Botu -zon Jass, Bukaresztu), Łałuaza, Zydaczowa, Czorthewa, Zaleszczyk, Wyźnicy, Kórdsmezó, Koem aua, Dorny
W atry, Suczawy, Nowoswl.cy
Kranowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karisbada), J ssła, Chabówui, Zakopanego, Wieliczki, N. Sącza, Luhaczow“
Oświęcimt.
Tuehli (od 15/6 do 30/9 włącznie), Skolegu (od L5 do 30/9 wł
Stryja, Chyrowa, Borysławia, CkoJorowa. Kału.za
Rraszowa, Lubaczowa, Chyrowa
Sambora, Chyrowa
Jaworowa
Kołomyi, Żydaezowa

Krakowa, ^Berlina, Wre iławia, Warsaawy, Wiednia, Karlsbadu,
Praiń) Orł
Nuwego Sącza, Oświęoiua, Zakopanego
p. ErzemyŁ., Wioliezki, Rymanowa, Sanoka, Ohyrona
Ickan, Czortkowa, Kałusza, Delatyua prze- Kołomyję (cd I 1/6 do
30/» w niedzielę i święta) KiJrózmezd (od 1/5 do 30/9 wł.),
urodmy, Putny, Suczavy|( Dorny Wytry ^od 1/7 do 31/8)
Serethu, Berhoi lethu
Rawy ruskięj, Sofnla
PodwołoczysK, (Odesey, Kijowa), Brodów
Lawocznego, (Pesztu), Ghyrowa, Borysławia, Kałusna
oaiuuora, Chyrowa
Stanisławowa, Żydaezowa, Potutor,
Jaworowa
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, W iednia, Karlsbadu,
Prag_j, Zakopanego przez Kraków, Wieliczki, Stróż, Orło
wa, Mezii Laoorui (Pesztu)
Stryja Borysławia
Rzeszowa, Jaroiiławia, Lubaczowa
Kołomyi, Żydaezowa, Potutor, K3rfamez8
»
Lay.-3Źn«g°« Kałusza, Chyrowa, Borysław.a, Koohawinv
K i ucowa (Berlina, WrocJ-wia, "Wiednia, Karlsbadu, Pragi), N. "
Sącza, Jasła, Tarnobrzegu, Rymanowa, Iwonicza, Sanoka,
Chyrowa
Ickan, Czortkowa, BAłusza, Zaleszczyk, Koomania, Nowosielicy
przez -Suczkę, Wyzrnuy, Serethu, Snczawy, Radowieo
Podwołoezysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Gizymałowa, Hasiatyna, Kopyezynieo, K.zcwy
'Tuchli (,-d 15/6 do 30/9), Skolego (od 1/5 do 80/9), Stryja, Dro
hobycza, Borysławia
Jaworowa
Bełzoa, Bonala, Lubaczojwa, Rawy ruskiej
Podwołoczysk,
i
Zaleszozy
Kraków. (Berlina, Wrocławia,
Oswięoima, Suchy. Koćmy;rrzowa, Wieliczki, Orłowa, Mielca
via Dembiea, Sambora, Cb
ihyrowa
lokau, .jydaeiowa, Nowosislioy, Seret) u, Berhomethu, Ciudina, m
Brodiny
Krakowa, (Berlin-, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi), Za 1
kopanego przez Kraków (od 25/6 do 15|9), N. Sącza, Or ■
łowa (od 1/7 do 15/6;, Jasła, Lubaczowa, Sanoka, Ryma ■
nowa, Iwonicza, Chyrowa
1
Iokan (Bukaresztu),Potutor, uydaozowa (od 1/5 do 30/9) Czortkowa, 1
Hus.atyna, K8r8zmezk Nowosielioy, Dorny Watry, Snczawy
HiaKowa, (Berlina, Wroeław.a. W iednia, Warszawy), rra g i, 1
Karlsbadu, Oświęo.mi, Wieliozti, Lubaczowa, Tarnobrze
gu, Iwonicza, -Rj rnanowa, Sanoka, ChyiuWa
H
Sambora, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, Iwonicza, Jasła
~
‘
' Brodów, Kopyosyniee, Zaleszo, Hnsiatyna
l
lałuuza' Borysławia, Koohawiny 1

Na dworzeo „Po(Uame*e“

A. L. S z y m a ń s k i .........................................

„Dzieje elektryczności“ przełożył z angielskiego Henryk
Wernic (z r y s u n k a m i) .................................. ~
h Łemkowski. „W cukrowni14 powieść w dwóch częściach — 60
— 60
F Suryn. „Fatalne wpływy14 powieść 1 tom str. 144

D o Lw ow a z

-

—

I X

5*06

10*02

Tarnopola, Borek wielkich, ł zymałowa
Fodwołoesysk, (Odessy, Kijowa), Brod«w
J odwołoesysk. (Odessy, Kijowa), Brodów, Grsymałowa, Husiatynn, Kopyezynieo, Czortkowa
Podwołoczysk, (Odessy, K ijo ra), Kopyezynieo, Zaleszczyk, Potu
tor, Iwania pustego, Skały, Husiatyna, Brodów, Grzymał
1 odwołoozysk, (Odessy, Kijowa), Brodów. Kopyezyniec, Zalesz
czyk, Potutor, Iwania pustego, Skaty, Husiatyna

— ■ 6*5)
—

6*30

—

6*45
6*50

—
8*25

—

—

8-35

___
—
—
—
—

9*10
9*25
10*35
10*45
10*50

1*55

—

2-45

-

2*55

--

—

3*05

_
—
—

380
8*40
5*48
5*55

—
—

_
—.

—

T ^0
6*40
7*05
9*00
10*05
10*42

— 10*65
—

1J *00

—
—

11*05
11*10

Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, VVarszawy, Pragi,
Karlsbadu), Chyrowa, Mezó-Laborcz, (Pesztu). .1, S^cz*.
Orłom.- Oświęoima
Ławooznego, (Pesztu), Chyrowa, Borysławia Kalasz*
Rawy ruskiej, Sokala
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów
Przemyśla (od l/ó do 30/9 »(.), Chyrowa, i. . Zagorza
Iokan, Czortkowa, Zaleszczyk, Delatyna, Wyżmcy, Sowasi^G®!*
Berhomethu, Czudina, Serethu, Brodiny, Dorny Watry, Seozawy
Krakowa (Wiednia, Wrocłai ia, Vt trer-wy), Chyrowa, Bymano
wa, Iwonicza, Tarnobrzega- Oriov. a, Wieliczki, C habów ki,
Zakopanego (od 1/5 do 2tyh i od lu /9 do 3 9 /4 ), Jasła
Podwołoczysk, Brodów, Kopyezynieo, Iwauia pustego- Pjtutor,
Skaty, Hnsiatyna, Zaleszczyk, Grzymałów *
Stryja
Rawy ruskiej, Lubaezowa (każdej niedzieli)

£ dw oi ca „P odzam eie11
6*43 Podwołoczysk (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniec, J usuatyna, Czortkowa
—
10*52 Tarnopola, Potutor
Podwołoczysk iKiji wa, Odessy), Brodów, Kopyozynieo, Zaiesr2*09
ozyk, Husimyna, Skały, Iwama puJ%go, Grzymałowa,
Czortkowa
.
I — 9-Jilil Podwołoczysk, (Kijowa. Odessy), Brodów
Podwołoczysk, Brodów, Kopyozynieo, iwam* pustego, Skaiy,
Potutor, Hnsiatyna, Zaleszozyk, Grzymałowa
______

^3

L . J

IJw ag*: Pora nocna „jsnaczone jest ramkami. —■
86 minut od ezcuso lwowskiego. — Zwykłe bilety do
Ilustrowane przewodniki, rozkłady jazdy itp. nabywać
stwowych, pasaż Hausmana 1.

Gaat środkowo-europejski jest późniejsay o
jazdy i wszelkiego innego rodzaju bilety
można w biurze m.ajskiem c. k. kolei pań
9, przez cały dzień.

30

_______

L drukarni i litografii Pillera i S półki.

