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O G Ł O S Z E N IA 1 P R Z E D P Ł A T ?
przyjmują: W .“ L w o t le : Administracya „Gazety
Narodowej* ul. Kopernika 7 i biuro Sokołowskiej
Pasaż Hausmana. W . W ie d n iu : Haasenstcin &
V ogier (Otto Mass) Walfisehgasse 10, Rudolf M„see
Seilerstadte 2, A. O^pelil G.iir.jingergasse 12, M.
Dukes Naehf.: Ma::. a»genfeld & Emerich Lesener
I Wollzeile nr. 9, Schailek Woilzeile 11, J. Danuenberg II Praterstrasse 33, Adolf Chulawski VI.
Getreidemarkt nr. 13; E. Braun I. Rotenturmotrasse 9 ; W B u d a p e s z c ie - Juliusz Leopold VII.
Elisabethćing 54; W e F r a n k f o r o le n. M. ■ Hi
senstein & Yogler i G. Daube U, Comp.; W P a 
r y ż a : C. Adama Ciborowskiego następca: R a
czkowski 14, C itt de Treyise Faris.
C E N A O G Ł O S Z E Ń : O gło. _ e n ia x w y o z a jn e na jcdnoszpaltowj wiersz drobnym drukiem
lub jego miejsce 20 aai. Ń a d e e ła n e za wiersz lub
jego miejsce 60 hal. G ło c y p u b lio z n o ito . za
wiersz lub jego miejsce 1 kor. P r y w a t n a k o r e e p o n d e n o y a 6 la ' od wyrazu.

Redaktor naczelny

Dr. ALEKSANDER VOGEL.
BlŁ.m r n d a k o y l : ul. Sykstuska 1. 40, I. piętro
otwarte od godz. 10 rano do godł. 1 w południe.
B iu r a a d m l n l a t r a e y l : ul. Kopernika 1. 7, par
ter (aklep), otwarte od godc. 9 rano do go da. 7
wieczorem ber przerwy.
P n e d r K t . n _ „ O a w t ę ■ a to A o w ą '1 w j . Ł i t
w e Lw ow ie :

n a ^ro w in o y l t

u

fr a iu le ):

miesięcznic 2 kor. 2 kor. 60 k.
kwartalnie
6 „
7 , 60 „ 10 kor. 60 h.
półrocznie 12
Za zmianę adresu Jopłaea się 40 hai.
Wraz z „ T y g o d n ik ie m m ó d 1 p o w lań o l* lub
też z warszawskim ty g o d n ie m „ Z la n w * i J 2 to
mami r a ź n ie p rem ii:
k n zdalnie we Lwowie 8 kor. 4 0 n.
„
na prowineyi O „ 0 0 ,
We Lwowie z_ odnoszenie do domu dopłaca się
40 hal. miesięcznie.

Parcelacya ruska.
Przebieg rozpraw na wainem zgromadzeniu
tow. Banku parcelacyjnego i glosy prasy pol
skie] w sprawie parcelacyi obszarów dworskich'
w Galicyi wschodniej zwracają na się nadal
uwagę ruskich kół politycznych i ich organów.
Zabi&ło znów głos w tej sprawie D ilo i pisze
„ Wszystkie decydujące czynniki społeczeństwa
p ilskiego, przez usta swej prasy, okazały się
stanowczymi kolonizatoiami (?) russkiej części
kraju".
Najwięcej dały do myślenia gazecie narodowieckiej „wywody tak autorytetywnych organów,
bo organów obu głównych i decydujących stron
nictw' szlacneckich : Gaz. Nar. i Czasu*. D ilo
podaje w kilku wyciągach, pomijając zięeznie
najbardziej przekonywujące zwroty, uwagi nasze
pt. „Zamiast pożytku — szkoda" i pisze, że
Gag. Nar. działa „podrażniające" na polsko-szo
winistyczną opinię, „trąbiąc gromowładnie", że
8217 m. ziemi przeszło w ruskie ręce, a tylko
2*101 w polskie, co ma być „notoryczną uiepraw aą". Imputuje nam, jakobyśmy twierdzili,
że bank parcelacyjny powinien uważać sobie „za
narodowy obowiązek sprzedawać ziemię tylko w
ręce polskie" itd. Przytacza następnie Dilo uwa
gi Cgasu i zaznacza, że on w całości aprobuje
wywody Gaz. Nar.
Społeczeństwo polskie i prasa polska nie
żąda niczego innego, jak tylko, aby parcelacja
była s p r a w i e d l i w ą , aby włościan polskich
n i e u s u w a n o od prawa nabywania ziemi
od P o l a k ó w .
Wyrządzająca nam najoczywistszą szkodę,
powolna aż do słabości dla Rusinów akcya do
tychczasowa banku parcelacyjnego, mc zadawalnia atoli zachłanności ruskiej. Za mało im na
bytku 72 prc. p o l s k i c h obszarów dworskich.
Chcieliby „nasi najserdeczniejsi" i dążą do tego,
aby 100 prc. tych obszarów przechodziło w ich
rece. W tym celu straszy D ilo Rusinów „ma
zurskim zalewem" i wzywa ruski ogół do „se
ry oznej, bezzwłocznej kontrakoyi“, bo jeżeli Rujun nio zabiorą szlachcie polskiej bierni, to za
leje ich „poiski potop", a „Galicya wschodnia,
Ruś węgierska i Bukowina przestanie być przy
rodzoną częścią składową uktaiósko-ruskiego,
n&cyonalnego terytoryum i stanie się takoż czar
słynoju Polszczi“ Jaki jest związek między n a 
bywaniem przez Rusinów polskicL majątków w
Galicyi a aneksyą północnych Węgier do Polszczi
— tego, naturalnie, dyplomaci ukraińscy nie wy
jawiają. Piszą tylko, że ta przemiana nastąpi
w ciągu 10 a najdalej 20 lal-, jeżeli Rusini „nie
wykrzeszą z siebie tyle siły, aby przykrócić ro
botę" Polaków, którzy chcą na swych obszarach
znaleśu miejsce i dla swoich włościan.
Jeżeli Rusini wykupią od Polakuw ich ma
jątki, to „złożą egzamin ze swego nacyonalnego
wyrobienia", a jeżeli tych ziem nie wykupią, to
„muszą się z góry zgodzić na „zahybel" i nie
zostanie śladu ruskiego w Galicyi: otse wis i perewie w sim /*
D ło przyznaje, że dotąd robiono już coś
niecoś (wierzymy) w celu „uprawidłowienia" par
celacyi obszarów polskich w interesie Rusinów,
ale zachody ruskich jednostek, oraz spółek i nie
których ruskich towarzystw kredytowych w tym
kierunku były nadto niesyst smatyczne, nad
to sporadyczne i w ogóle zanadto małoznaczne" (?), aby mogły przeciwdziałać akcyi poi
skiej. A zatem teraz tu „trzeba o r g a n i z a cyi w s z y s t k . c h
możliwych
ru
s k i c h k a p i l a ł ó w , trzeba kapitałów zna
cznych, trzeba obmyślanego p l a n u i energi
cznego przeprowadzenia go w czyn". Dilo wie
rzy, że między Rusinami „znajdzie się dość ka
pitałów dla włożenia w akcyę parcelacyjną"
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ESTEJA.

3ronia życia.
fCujg dalszy,)

Tak, nawet tu, w tym rajskim ogrodzie, nie
można pozbyć się lęku, że gdzieś, niedaleko, Mi
notaur przyczajony czyha i choć w tych świa
tłach tańczących między masztami i zagiami,
choć w tych gwiazdach kołyszących się w odbi
ciu na miękkiej fali, choc w tych półtonach, o
gamie chromatycznej, w nieskończoność idącej,
choć w tych zapachach, jakby w rosie drzewa I
kwiaty skrapiającej same wonie były zawarte,
choć w tych platanach i eukaliptusach tyle jest
mewysiowionego, nieokreślonego, niepochwyinego
czaru i mocy przedziwnej, a jednak na d u e du
szy, na dnie serca lęk leży.
Przecież Maggie zdrowsza, przecież Dick nie
zwraca na mnie uwagi, przecież K arol całą mo
cą swego uczucia do mnie należy i ja do niego;
n e m u się lękam ?
Nerwy niewypoczęte, a słabe i marne, drga
ją niespokojnie, niełatwo im przywyknąć do miękaiego uderzenia fal, wiatru i zapachów południa.

Rok X l V.

wychodzi o godzinie 6 -tej wieczorem.

Numer kosztuje 8 n., na prowineyi 10 hai.
(Numera dawniejsze kosztują po 10 et.)

domaga się, aby utworzono r u s k i b a n k
p a r c e l a c y j n y , który „może liczyć na ży
wy udział społeczeństwa ruskiego".
„Założenie i pomyślna działalność ruskiego
banku parcelacyjnego — pisze Dilo — są mo
żliwe tern bardziej, o ile że nie wszystkie intere
sy parcelacyjne wymagają zaangażowania kapi
tałów samego banku". Jest pewien kłopot w tem,
ze „polscy aziedzice ociągaliby się ze zwraca
niem się z komisem do ruskiej instytucyi (ekster
minacyjnej), ale za to mógłby bank używać innej
drogi, mianowicie: organizować prywatne spółki
parcelacyjne dla udzielania, im ewentualnej zapo
mogi “.
W rezultacie apeluje D ilo do kierowników
ruskich instytueyj finansowych, aby bezwłocznie
zabrali się do roboty, do ogółu ruskiego i boga
tych jednostek, aby nie lokowały pienięazy w
instytucyach polskich, ale łożj ły wszystko na ru
ski bank parcelacyjny.
Szczere te wyznania są cenne o tyle, o ile
otwarzą oczy nie chcącym widzieć. My, nazywa
ni przez Rusinów „hakatystami*, wiecznie kieru
jemy się względami tolerancyi, co atoli nie przesz
kadza, że uważani jesteśmy za ciemiężyeieli a sie
bie przedstawiają Rusini jako uciemiężonych. My
żądamy, aby polski bank parcelacyjny, parcelu
jąc p o l s k ą ziemię, bodaj równomiernie tra
ktował włościan polskich z ruskimi — prowody
rzy zaś ruscy propagują założenie banku parce
lacyjnego, któryby wykupywał ziemię p o l s k ą
a pozbywał ją w y ł ą c z r 1 e Rusinom i w ten
sposób przeprowadzał w
yn h a sło : Polacy —
za S a n !

Z Królestwa polskiego.
Terror.
„Wydział spiskowo-bojowy polskiej partyi
socyalistycznej" ogtaszą odezwę, w której powia
da, że „na proletaryat spadł obowiązek mściciela",
dlatego rozpoczęto karać zbirów policyjnych a
wśród nich Nolkena. Odezwa wyraża „cześć Ste
fanowi Okrzei za spełnienie obowiązku".
„Komitet kolejowy polskiej partyi socyali
stycznej" ogłasza odezwę, w której czytamy:
„Ńa pierwszą wieść o mobiiizacyi. w Warszawie
lub gdziekolwiek w Polsce polski lub roboczy
postanowił przerwać pracę i bronić wszystkich
tych, których car zapragnie na wojnę popędzić, bę
dziemy bronić ich i my, towarzysze kolejowi!
Na pierwszą wieść o mobilizacyi w Warszawie
lub gdzietądź w Polsce zaprzestaniemy pracy
i wsti zymamy cały ruch na kolejach. Niechaj
podczas mobiluacyi ani jeden pociąg nie wyj
dzie, niechaj car niema czasu wywieść tych, któ
rych przemocą wydrze".
Do Warszaw Dnit wnika donoszą w Piotr
kowa, że strzelano z ulicy do mieszkania inspektora
gimnazyalnego Francewo.
Wedle N . Ref. miano w Warszawie stracić
na stokach cytadeli znów kilkudziesięciu agitato
rów rewolucyjnych a dwaj robotnicy, którzy pod
czas ostatnich zaburzeń atakowali policyę, ska
zani zostali na śmierć. Pogrzeb ofiar ostatniego
starcia z wojskiem został odroczony z tego po
wodu, że przed szpitalem zebrały się wielkie m a
sy robotników.

Ruch agrarny
Z Warszawy donoszą, że według ostatnich
wiadomości, nadchodzących z prowineyi, ruch
agrarny, choć na razie nie szerzy się zbyt gro
źnie, bynajmniej nie ucichł. Są poważne obawy,
że prędzej czy później wybuchnie ze zdwojoną
siłą. W niektórych więc majątkach chłopi wzbra
niali się na 1 kwietnia przyjmować przyznaną nn
przez właścicieli zwiększoną zapłatę i ordynaryę,
powołując się na to, że dnia 15 maja wybuchnie
nowy strajk rolny, który zapewni im daleko wię
ksze ustępstwa.
(Dwie odezwy sucyalistyczne),
Polska partya socyalistyczna rozrzuciła w
Królestwie dwie odezwy: jedną zachęcającą do
strajków agrarnych a drugą formułującą, czego
przy tych strajkach należy się od dworów do
magać ?
W pierwszej powiedziano, że wszystk eh
Sobota.
Dziecinka śpi... jakie to słodkie i ciche taki
oddech dziecięcy; śpi przy mn.e, tuż przy mnie
łóżeczko jego; w nocy tulę i przewijam tę ma
leńką istotkę: jakież to bezradne i słabe i jak
tą swoją bezradnością czepia się wszystkich
włókienek serca naszego i Drzepełnia je sobą po
brzegi.
Wy tam czuwacie przy Maggie, a ja tu
oka nie zmrużę na równi z wami. Nie mogę.
Czytam i na maleństwo spoglądam i nad
słuchuję. Czego? Boże mój!.,. To pewnie dawne
nawyknienie, gdy nasłuchiwałam oddechu babuni.
Jakie to męczące! Jakie fu długie te noce
jesienne; tu tem dłuższe, bo we dnie się nie
wierzy, że jesień jest na święcie.
Maggie znowu gorączkuje; wczoraj cały
dzień była jakby nieprzytomna i om wszyscy nie
przytomni, z wyjątkiem Lulu; brwi u niej ścią
gnięte, miękki, dziecinny wyraz dokoła ust za
mienił się na coś dojrzalszego, trwardszego, oczy
patrzą poważnie ze skupioną, głęboką uwagą,
śledzi każdą przemianę Maggie z natężeniem;
jak K arol twierdzi, nerwy ją podtrzymują, ner
wy sił dodają.
I my wszyscy jakoby w tebrze; m.ędzy
nadzieją a trwogą ważymy się, to oczyma doda
jąc sobie otuchy, gdy lepiej, to nie śmiejąc spoj

robotników wyzyskują ludzie bogaci, którzy z
ich pracy żyją, tj. fabrykanci i właściciele fol
warków, a uciska strasznie podły i obcy rząd
moskiewski, który, gdy robotnicy cucą polepszyć
swoją dolę, pakuje ich do więzień, wysyła na
Sybir albo wyprowadza wojsko i Każe strzelać.
„Więc tedy uważajcie, że przy waszym strajku
będą gubernatorzy u zędzie posyłać na » as
wojsko tak, jak było # ŁaniątKach. A czy wie
cie, że ten sam podlec naczelnik, dowiedziawszy
się, że ludzie chcą stratow ać, sam jeszcze bun
tował chłopow przez swoich strażników i podmawiał ich na szlachtę, rti y to jako rządowy opie
kun chłopów? Chciał rn złodziej, uczynić zamęt
i zamieszanie, żeby ty i o przeszkodzić strajkowi,
bo w gruncie rząd Oy opnie boi się strajków,
jako że się boi wszels \\ego ruchu między ludem.
Próbuje rząd rozmaił imb chytrych sposobów na
lud polski — my po m astach dobrze się na tem
znamy, ale was, którzyście jeszcze te^o nie za
znali, ostrzegamy przed judaszami i szpiegami
rządowymi! Nie słuchajcie żadnego strażnika,
żadnego naczelnika, żadnego komisarza ani urzę
dnika ! Jeden będzie was odciągał od strajku,
drugi łgać Ijęaz.e, że car podzieli pańską zie
mię między służbę dworską, inny jeszcze będzie
wam na inny sposób głowę zaw racał. żadnego
urzędnika me słuchajcie, żadnemu nie wierzcie!
Swoim własnym rozumem się rządźcie i straj
kujcie r o z w a ż n i e
i spokojnie,
a
wtedy strajk waru się powiedzie.
,;I jak do wsi przyjdzie strażnik i zacznie
was podjudzać na szlachtę, to mu od razu kości
łamać i takiego wolno zabić na miejscu, bo
taki na zgubę was wykieiuje, jak to było w Łaniątkach! Może przyjść do was i strażnik prze
brany za chłopa albo za robotnika i też podju
dzać, może się zdarzyć, że taki podlec będzie
puszczał między ludzi papierki po polsku pisane
— tedy, bracia, poznajcie się na tem i jak wam
taki będzie radził rabować i podpalać, to go od
razu sprać na śmierć, bo wiedźcie, że taki, co
wam 10 radzi, to najgorszy wróg sprawy robot
niczej ! A ża to z wiarą i ufnością wierzcie tym,
co was namawiają do strajku spokojnego."

przka, albo więcęj według ugody, oraz drobiu
sztuk 20.
8) Znosi się raz na zawsze obowiązek
trzymania posyłki (czeladzi).
9) K ażda rodzina ma zajmować osobną izbę
o duzem oknie z podłogą, z kuchnią angielską,
tudzież z komorą. (Tam, gdzie teraz mieszczą się
po dwie rodziny w izbie, trzeba wymagać, żeby
dziedzic natychmiast przystąpił do rozszerzenia
albo dobudowania nowych koszar lub czworaków.
Jeżeli dwa tygodnie po ugodzie dziedzic nie za
cznie zwozić budulcu na nowe czworaki, to ma
się zacząć nowy strajk o niezwłoczne rozpoczęcie
budowania).
Za dojenie krów dworskich żony fornali
otrzymują miesięcznie 3 ruble.
10) Za najem żom i rodzina fornali otrzy
mają taką samę płacę, jak i robotnicy i robo
tnice przechodni.
III. Dla służby na stole dworskim.
1. Pensyi dla parobka co najmniej 40 rubli.
Dla dziewki co najmniej ‘25 rubli.
2. Trzy -tazy dziennie strawa gorąca. W
każdą nredziere i święto mięso. Na tydzień wy
daje się każdemu chleba funtów 22. Od czasu
rozpoczęcia robót polnych na wiosnę aż do ich
ukończenia na jesieni każdy robotnik i robotnica
ma dostawać na podwieczorek 1 kwartę mleka
słodkiego niezbieranego.
3. Parobcy mają żądać dla siebie osobnej
izby w czworaku z łóżkami i pościelą, oświetlo
nej i opalonej na koszt dworu. Takiej samej
osobnej izby mają żądać dla siebie dziewczęta
dworskie.
IV. Dla najemników na dniówkę.
Tu mogą być żądania rozmaite. Tego tylko
wszyscy mają pilucwać, żeby płaca była wszędz.e
co najmniej taka, jak podajemy.
Wiosną
Latem
Dla dorosłych robotników 40 kop.
55 kop.
Dla dorosłych robotnic
30 „
40 „
Jesienią
Zimą
Dla dorosłych robotników 40 kop.
30 kop.
Dla dorosłych robotnic
30 „
25 „
Przy umowie na akord (od sztuki; trzeba
pdnować, ażeby dzienny zarońek bez zbytniego
wysiłku równał się co najmniej tej płacy.
V. Wszyscy robotnicy dworscy mają się
umawiać o krótszy dzień roboczy, m iarkując. to
wedle roku i rodzaju roboty.
Dalej następuje pouczenie, jak się zabierać
do strajku i uwaga tej treści: „W różnych stro 
nach są rozmaue zwyczaje co do płacy i ordynaryi. to też my tutaj podajemy tylko takie ż ą 
dania, które muszą być jednakowe dla wszystkich
stron. Oprócz tego, co tu stoi napisane, można
żądać i czego innego wedle własnei woli, ale
pilnujcie, żeby wszystko, co tu stoi, byto przez
dziedziców przyobiecane i zaprzysiężenie w obecno
ści całej sfuzby na uroczyste słowo honoru."

W drugiej odezwie: c z e g o
robot
n i c y m a j ą ż ą d a ć o d d w o r ó w ? — czy
tamy :
I. Żądania ogólne dla wszystkich stałych
robotników dworskich
1. Żądamy grzecznego i ludzkiego trak
towania nas przez dziedziców, rządców i
ekonomów. Żonatym i w ogóie starszym ro
botnikom żądamy mJfcyienia na „wy1 a nie
ty".
2. Rządea albo ekonom, który poważy się
uderzyć robotnika lub robotnicę, musi być na
tychmiast wydalony przez dziedzica. Jeżeli się
dziedzic na to me zgodzi, wszyscy robotni
cy strajkują. Jak Sain dziedzic uderzy robot
nika lub robotnicę, to wszyscy na folwarku
obowiązani są strajkować, dopóki dziedzic uro
czyście przy wszystkich nie przeprosi poszkodo
wanego.
Sygnalizowane już nam telegraficznie pismo
3. Przy wydalaniu ze służby dziedzic mu Ojca św. — do episkopatu ausfryackiego w spra
si dać wypowiedzenie służby na kwartał n a  wie ruchu „Los von Rom" opiewa W dosłownym
przód, albo też wypłacić pensyę i ordynaryę na przekładzie:
kwartał.
Do Naszego ukochanego Syna Antcn.ego
4. Lekarza i lekarstwa dwór daje na swój Józefa Gruschy, kardynała - presbytera św. K okoszt robotnikom i ich rodzinom.
cioła rzymskiego, Arcybiskupa wiedeńskiego, oraz
5. Dwór zobowiązuje się płacić taki poda do innych Arcybiskupów i Biskupów austryackich.
tek szkolny do gminy, żeby dzieci fornali miały
Austrya, droga i ukochana dla wszystkich
prawo chodzić do szkoły gminnej.
katolików i stała a wybitna ozdoba Chrześcijań
6. Dworowi nie wolno zatrzymywać pasz stwa, nie sprawiała w ostatnich czasach, nie
portów służby, każdy ronotnik ma dostać swój stety, jak dotychczas, wspólnej wszystkim katoli
paszport do ręki.
kom radość’ Nam, którzy jesteśmy przez Jezusa
II.
Dla wszystkich robotników na ordynaChrystusa powotani do obrony i szerzenia wiary,
ryi dworskiej*
nic więcej nie leży na sercu, jak to, aby delika
1. Pensyi co najmniej 30 rubli.
tna gałązka nauki i moralności katolickiej była
2. Grd/naryi: żyta — 7*korcy, jęczmienia strzeżoną nietylko przez Nas w Naszych synach,
— 4 kor., grochu 2 kor., pszenicy — 1 kor., lecz także aby kwitnęła wśród tych, którzy nie
gryki — 1 kor., owsa 2 kor., pośladu dla dro są tymi samymi węzłami z Nami związani. Mimo
biu 1 kor.
to musimy patrzeć, że w obecnej chwili upu
W ymiar ordynaryi ma się odbywać na wa szczają Na3 lekkomyślnie właśnie ci, których sta.
gę, oraz w ziarnie celnem.
rannieśmy wychowali, że odwracają się publi
3. Każdy ordynaryusz ma otrzymywać na cznie od świętych zasad życiowych i przykazań,
rok 100 funtów soli.
zaczerpniętych z czystego źródła Chrystusowego,
4. Pola pod kartofle — 180 prętów, ogrodu że odpychają je od siebie publicznie i poddają
20 pręt. (ogród ma być ns świeżym nawozie i się w niekorzystny sposób nowym "egułom
w blizkości czworaków).
Rozumiecie jasno zapewne, na co głównie
5. Drzewa rocznie co najmniej 5 półsążków chcemy wskazać w naszych wywodach, jesteście
szczapowego.
bowiem jednego z Nami zdama, iż nie można
6) Dwie krowy na całem utrzymaniu ćwor- dość opłakiwać bezbożnego czynu, którego wi
dok przed niedawnym czasem napełnił przeraże
skiem.
7) Każdy ma prawo trzymać jednego wie niem wierzącą Austryę, czynu, który dotknął nas

tak boleśnie, że mianowieie wielu uczących się
młodzieńców*, uprawniających do jak najpiękniej
szych nadziei, pubf cznie wyrzekło się w iu y ka
tolickiej. Chcą oni być uwolnieni od religijnej
zwierzchności i cLeą się uwolnić od cwiczeń
służby Bożej dlatego, źe religia katolicka Wy
maga wielkiego zaparcia się siebie i siły chara
kteru w spełnianiu przykań, heiczya zaś me Z
tej właśnie przyczyny, jak się dowiedzieliśmy,
nie mało wiernych zostaje wciągniętych w to tak
smutne zepsucie ducha, tak, ze odpaaają od wia
ry katolickiej i orzyłączają się do złej herezyi
Wiecie, ukochany Synu I czcigodni 3rac>a,
że najbardziej godną opłakiwania jest zaguba
dusz, których wartość jest waiLOŚcis wylanej za
nie krwi Chrjstusowej. Wiemy wprawdzie, że
Wy, Biskupi, których Opatrzność postawjła na
tak wybitnem stanowisku w Kościele celem kie
rowania ludu, pamiętajcie dobrze o Waszym obow.ązku zapobiegania nieszczęściu, jakie grozi
W a.^ym owieczkom. Im bliżej jednak nadchodzi
niebezpieczeństwo, tem większą troskę musze
kierować biskupi ku obronie i tem usilniej muszą
spełniać swe obowiązki pasterskie. Od dawna
wiadomo, że Wasza gorliwość w tem się obja
wia i ku naszej radości dowiedzieliśmy się, że
jeżeli lud cnrześcijański nie poniósł jeszcze
większej straty. W as naieży za to pochwalić.
Mimo to jednak upominamy W as w Chrystusie,
ukochany Synu i czcigodni Bracia, abyście wal
czyli z tem większym zapałem i czynili wszystko,
co się da, zarówno w ściślej szem kółku, jak i na
arenie publicznej, aby wiara Naszych Synów za
chowała się nietkniętą i aby społeczność nasza
miała w Was zaporę przeciw atakom wroga.
Wspaniały naród, który w dziejach wiary
katolickiej uzyskał tak świetne pochwały, pozo
stanie, z pomocą Bożą, katolickim, jeżeli tylko
W asza gorliwość odda się w służbę i dalej Opa
trzności Boskiej; będzie także trwaf w potędze,
zgodzie i miłości, jeżeli od religii ojców, na któ
rej spoczywa głównie dobro i siła cesarstwa, je
żeli od tej religii nędzie utrzymaną zrfaia zawiść,
niezgoda i jakakolwiek przyczyna religijnej ,ionniezości. Zresztą ufamy chętnie Waszej r|j' .-ci
tu zadaniom Waszym i wyróżniającej W
Li
nę; chęci szerzenia chwały Boskiej i uusa . .my
Wam oraz Waszym Wiernym na znak łask Bo
żych i Naszej życzliwości, z całego serca Apo
stolskiego Błogosławieństwa w Panu.
Dau w Rzymie u św. Piotra d, 6 marca
1905 r. w drugim roku Naszegc Pontyfikatu.
Papież Pius X .

Ojciec św. o „Los von Rom“.

rzeć na siebie, gdy star się pogarsza
Ale przy takiej opiece, z takim zapasem
sił żywotnych, z taką wspaniałą, prawidłową
budową, z nerwami dotychczas petnemi równo
wagi, przecież taka, jak Maggie, zwycięży
chorobę.
Niedziela.
Dziś leniej. Goiączka niewielka, przytom
ność prawie zupełna
Cisza, spokój aokoła niej, cisza — głos jej
maleństwa nie dochodzi do niej — ona snać te
go potrzebuje, bo nie żąda, aby jej go podać,
apatyczna i taka piękna w tej ciszy.
Wtorek.
Jest nadzieja, że wróci do życia, do zdro
wia. Dick ożył — inuemi oczyma patrzy od
wczoraj. Wszyscy jakoby budzili się z jakiegoś
strasznego letargu.
— O M aggie! wieleż serc cię kocha i dla
ciebie żyje? Przecież ty nie możesz odejść od
nich wszystkich.
— Czy ty wiesz, że i ja cię już kocham?
Czy ty to cz«ijesz? Chciałabym ręce i nogi two
je ucałować i przeprosić cię za wszystko zle,
które cł w myśli czyniłam. Tyś jego siostrą, mo
ją siostrą, matką brata mojego, tego dzieciątka,
które umiłowałam nad życie.
Tyś pośrednio przyczyną, że mam co ko

chać na świecie, że jestem kocnaną, żem nie
sama — bu ty jesteś ja i ognisko miłości; wszyst
kich łączysz, jednoczysz, trzymasz w poczuciu
zgody i harmonii. O M aggie! ty jesteś taką, ja 
ką kobieta byc winna, słodką i dobrą — dobrą
— jedyną; gdybyś żyła, to nauczyłabyś mnie
życia, a ja nie nie wiem, bo mnie niczego nie
uczono; odgaduję tylko, że jest inne życie, że
nie ja jestem centrum, wokoło którego świat się
obraca.
Ty musisz żyć przeem; proż Boga, bo ty
nie możesz, nie powinnaś odejść.

Wojna rosyjsko-japońska.
Na morzu.
Do Londynu nade ,zła onegdaj z Colombo
(stolica Ceylonu) wiadomość, że dzień przedtem
pewien parowiec aLgielski na południowy wschód
od Ceylonu widział trzy wielkie okręty, wido
cznie wojenne płyuące w kierunku północnowschodnim. Każćą wiadomość o ruchacl obu
tlot nieprzyjacielskich chwata świat skwapliwie,
gdyż wiadomo, że dopóki na morzu nie zapadnie
coś stanowczego, dopóty wojna się nie skończy.
Z Petersburga donoszą, że we Władywostoku
wielkie naprężenie umysłów panuje, lody w poi
cie zaczynaj, pękać . wszyscy oczekują rychłego
pojawienia się Rożdiestwieńskiego.
Ta nadzieja juścić jesl płonną. Jakie to
okręty wojenne pojawiły się d. 4 bm. koło Cey
lonu, nie wiadomo — chyba japońskie, bo Rożdiestwieński nie wyruszy na wscnód przed po
łączeniem się z eskadrą Nebogatowa, a może
nawet czekać będzie na tę czwartą eskadrę,
która z dwoma pierwszorzędnemu okrętami no
woczesnymi ma tego miesiąca wyruszyć z Bał
tyku — ale są to dopiero pogłoski. Kolt ische
'Ztg. rozbiera w fachowym artykule widoki Rożdiestwieńsk.ego i wróży wcale niepomyślnie.
Los floty rosyjskiej — powiada autor —
jest ściśle związany z jej parowcami transpor
towymi, które faktycznie tworzą jej podstawę
operacyjną. Bardzo prawdopodobnie Japończycy
pomyślą przedewszystkiem o zaatakowaniu i zni
szczeniu tych parowców, a że jak wiadomo flota
japońska obcesowo idzie i wyborną ma komendę,
więc wcale być może, iż flota rosyjska, konwo
jowana wszędzie pfzez szybki0 krążowniki i tor
pedowce japońskie, będzie musiała odbijać zgu
bne napady na swoje transportowce.
Ale przypuśćmy, że flocie rosyjski. ! uda się
uchronić od strat, to zachodzi przecie., pytanie,
jaki ostatecznie cel Rosyanie mają na oku i jak
dłużę trwać może i to prawda, ale on powinien
był zostać; przecież nam tu źle bez niego.
Mme źle.
Im — oni go tak nie kuchają; oni teraz
tylko Maggie widzą, ale ja jego i jego. Bez nie
go nagle tak świat pociemniał, tak ostygł, tak
zimno, tak pusto. Gdzie piękność zatoki? —
gdzie mój raj ziemski?
Czemu on był taki przerażająco zmie
niony ?
Czemv m w oczy nie spojrzał przy poże
gnaniu ?

Czwartek.
Poniedziałek.
Tak, Maggie lepiej, gorączka godzinami zu
Maggie lepiej pod wieczór tylko gorączka
pełnie ustępuje.
wraca, siły dotychczas nie wracają.
Piątek
Maggie lepiej i dni przecudne, ale czemu
Tamci odpoczywali, ją
m z■ nią sama zosta- on tak nagle pojechał? Czemu m inie powiedział?
łam godzin kilka. Ale zmęczhna była, senna, apa Mógł mnie przygotować, wtajemniczyć w swoje
tyczna. I co się to stało, mój Bóże? Karol po projekty. Czemu nie napisze? Może jutro lisi bę
jechał? Czemu on pojechał? Czemu nie mówił dzie? Musi być, przecież on mi wytłumaczy ten
mi, że pojedzie ? Pożegnał się ze mną przy swój nagły wyjazd.
wszystkicn: w rękę mnie pocałował i wyszedł.
( C d. n.)
Czy to prawda?
Odebrał wezwanie, ale ja go dziś znam,
czem są dla niego interesa. czem świat cały
wobec tych. co kocha?
Ze Maggie lepiej, to praw da, że star taki
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sobie koniec swojej wyprawy wyobrażają. Zapas
węgla, jaki parowce prowadzą, nie może starczyć
na bardzo długo, a chociaż ilości tych zapasów
węgla dokładnie nie znamy, to rzeczą jest pewną,
że najdalej do sześciu, ośmiu tygodni będą wy
czerpane i uzupełnić ich chyba niepodobna. W
tym przeto czasie musiałby Rożdiescwieński do
trzeć do Władywostoku, naturalnie jeżeli pier
wej flotę japońską pobije, która z pewnością jeśli
nie na malajskich, to na chińsko-japońskich wo
dach ao noju stanie.
Wszelako choćbyśmy nawet przypuszczali,
że Rosyanie zwyciężą, to flota rosyjska wyszłaby
ze zwycięstwa tak poszarpana, że tylko szczątki
dopłynęłyby do Władywostoku, a na co by się
one potem zdały, trudno zrozumieć. Jeżeli zaś
Japończycy zwyciężą, albo bitwa będzie choćby
tylko rozegraną, a przybyciu Rosyan do Włady
wostoku przeszkodzi, to flocie rosyjskiej z mate
matyczną pewnością nie pozostanie nic innego,
jak dla braku węgla zawinąć do obcych portów
i tam być rozbrojoną. Tak czy owak, marsz
floty rosyjskiej mógły się jedynie w takim razie
skończyć pomyślnie, gdyby flotę japońską z krete
sem a bez wielkich strat własnych pobiła — ale
wobec dotychczasowego przemegu wojny morskiej
jest to zgoła nieprawdopodobne.

mieckiego na to, co się naruszeniem deklaracyi
z r, 1886 wydaje.“
Godnem też uwagi jest, że prasa japońska
dopiero teraz, po historyi tangerskiej, odpowiada
na oświadczenie kauclerza Bulowa z d. 15 m ar
ca co do Japonii. (Bulów wspomniał o telegramie
posła niemieckiego w Tokio, donoszącym między
innem i: „Rząd japoński oświadczył mi, iż słusznie
nabyte w Chinach prawa szanować będzie").
Główny dziennik japoński N iszi-N iszi dopowiada
dobitnie butnym malborczykom, czego rząd japoń
ski nie dopowiedział:
„Należy się rzejz postawić jasno, iż za
pewnienie japońskie t y l k o d o p ó t y będzie obowiązującem, d o p ó k i N i e m c y dokładnie i
sumiennie trzymać się będą w granicach piaw.
które w y r a ź n i e od Chin nabyły. Niemcy nie
mogą liczyć na to, iźbyśmy się biernie przypa
trywali, gdyby one z jakowemi ekskluzywnemi
pretenjyami występy wały".

1 cóż dziwnego?
w telegramie zupełnie dokładnie. Należy zatem cze pryw. uniw. dr. B. Mańkowski, Wady wychowania
Gdy ten, co zarabiał na życie czterech lub kać na bliższe wyjaśnienie.
domowego. — Delatyn: Asystent uniw. W. Źłobicki
pięciu członków rodziny, legł na zawsze na Krań
Projekt wydziału kraj. traktowany jest na ra Historya maszyny parowej (z obrazami świetln.) —
cach świata lub wrócił kaleką na to, ażeby zie poufnie i dlatego nie można jeszcze wdawać się Drohobycz: Doc. pryw. uniw. dr. E. Biernacki, Co
z podpory stać się ciężarem dla swych najbliż w jego szczegóły.
to jest choroba (z obraz, świetln.) — Kałusz- Prof.
szych — gdy przemysł i handel w zastoju o po
— Nowe lin ie telefoniczne. Według przygo szk realn. T. Witwicki, Konfederacya Da.skf łowę zmniejszają źródła zarobku, gdy tahajki towanego przez rząd planu rozszerzenia sieci telefo Kołomyja: Prof. gimn. K. Strutyńeki, O telegrafie
lub bagnety kozackie trupami zaścielają ulice nicznych, mają być w Galicyi utworzone następujące bez diutu (z doświadcz.) — Przemyśl: Prof. gimn
Warszawy, Dąbrowy, Częstochowy, cóż dziwnego, nowe linie: Lwów-Stryj-Drohobycz, Kraków-Wieliczdr. T. Trookolański, Japonia. - Sambor: Prof. gimn.
że nędza się szerzy straszna, że całe rodziny wy ka, Oświęcim-Szczakowa-Mysłowice. Oprócz tego M. Ptaszyk, O wykopaliskach w Pompei. — Sanok’
ciągają dłonie o kawałek chleba?
przeprowadzone zostaną znaczne roboty rekonstrukcyj Prof. gimn. Z. Sulisz, Wpływ poezyi gminnej na
Niedawno w suterenach jednego warszaw ne we Lwowie.
oświatę ludu. — Stanisławów: Adw. dr. W. Jurkie
skiego domu naraz 10 osób leżało z głodu omdla
wicz, O prawach obywatelskich. — Stryj: Profesor
łych. Niedawno także widziano matkę, nieszczę
K r o n ik a lw ow ska.
gimn. dr. F. Muller, O dramatach Schillera śliwą wdowę, z pięciorgiem dzieci, wyszukującą
-f- Śnieg. Dziś rano, 7 kwietnia, Lwów obu Tarnopol: Prof. uniw. dr. G. Roszkowski, Wojna a
chciwie w śmietniku wyrzucone krupki kaszy i od
dził
się, przykryty lekką oponą śnieżną. Temperatu miłosierdzie. — Złoczów: Prof. gimn. E. Lewek
padki pożywienia.
ra
spadła
do —5 i mróz ściął... błoto uliczne. Koło Język ludowy w stosunku do języka literackiego. *
Przybywający stamtąd zapewniają zgodnie,
południa
podniosła
się wprawdzie temperatura do
S taty sty k a z a d łu ż e a ia gm in. Centralna
że zamożniejsi mieszkańcy nic już sobie nie spra
+
1
,
lecz
silny
wieher
miótł co chwile śniegiem a komisya statystyczna w Wiedniu wezwała wszystkie
wiają, że każdy ogranicza się do najniennędniejszych wydatków, byleby wesprzeć i od śmierci około 2 nastała nawet prawdziwa zadymka śnieżna, krajowe biura statystyczne do zebrania dat, przedgłodowej uratować tych nieszczęśliwych, którym jak w styczniu. Później wiatr rozpędził chmury i stawiających stan zadłużenia znaczniejszych gmin
zarobek ojca, brata Iud syna był jedynym środ niemal co minutę mieniało się słońce ze śniegiem. miejskich i wiejskich w krajach austrvackich. Z tego
powodu wydział krajowy postanowił przeprowadzić
kiem
utrzymania. I przybywszy tu do nas, żyją Podobna szaruga kwietniowa szła przez cały kraj.
C irk re n ic a 31 marca.
Z Krakowa telefonują nam: Ubiegłej nocy sza badanie stanu zadłużenia istniejących w Galicyi
Do grona Polaków, tutaj bawiących w za cych życiem normalnem, krzątających się koło
lała tak silna burza ze śniegiem, że pociąg pospiesz miast o własnym statucie, 30 większych miast, pod
kładzie „Tberapia", których wymieniłem w ostat swych drobnych spraw i interesów, usmiechnię
ny, przybywający rano do Krakowa, spóźnił się c legających ustawie gminnej z r. 18&9, miast i mia
tych,
bezpiecznych,
czasem
nawet
rozbawionych,
niej swojej stąd korespondencji, przybyło znowu
całą godzinę. Całe miasto pokryte śniegiem przy 4( steczek, podlegających ustawie gminnej z r. 1«96,
kilkanaście nowych osób. W ostatnich dniach spoglądają ze zdziwieniem i szepcą cicho :
Sachaiin.
mrozu. Na polu zaspy śnieżne jak w styczniu.
a wreszcie gmin, zorganizowanych wprawdzie na
—
To
wy
chyba
nie
wiecie...
bo,
gdybyście
Rosyanin Panów wydał ciekawe dzieło o przybyli mianowicie: Pp. Surzycka z synem z wiedzieli, gdybyście pomyśleli, że tam tyle braci
podstawie ustawy gminnej z r. 1866, ali liczących
-fRekoieLeye.
W
kościele
archikatedralnym
Sachalinie jako kolonii. Autor badał swój przed Łodzi, Pilawsk1 z Mińskiej gub., Świerzyńscy z waszych nie ma co do nat włożyć, tobyście im rz. kat. rozpoczną się we czwartek 13 bm. trzy więcej niż 5000 mieszkańców.
miot gruntownie, wyniki tych badań zestawił sta Królestwa Polskiego, dr. med. Wespański z żo przecież pospieszyli z pomocą.
L B o n n . piszą: Przy uzupełniającym wyLodniowe wielkopostne rekolekcye dla wszystkich sta
rannie i okazuje się, że absolutnie jest nieprawdą, ną z Wiednia, Marowska z Rzeszowskiego, Zale
Dotychczas warstwa’ pracujących najbar nów obojga płci, z następującym porządkiem: Dnia rze z kuryi miast do rady powiatowej, w miejsce
ski
z
Ukrainy
i
w.
i.
Z
każdym
daiem
osób
co dotychczas o tej wyspie głoszono, jakoby była
dziej dotknięta — ale wkrótce i ci, co dziś je 13 (czwartek) o g. 9 rano pierwsza nauka, po któ opióżnione przez śmierć śp. dra A. L. Serafińskiego,
pusta, dzika, tylko na kolonię kryminalną przy przybywa więcej, wkrótce i miejsca w zakładzie szcze dzielą się z najbiedniejszymi, ujrzą się sami
rej bezpośrednio o g. 10 uroczysta wotywa. Dnia wybrany został członkiem rady powiatowej, p. Adodatna. Panów oświadcza, że nigdzie na świeeie chyba zabraknie. Bawimy się tutaj wyśmienicie, coraz bardziej uszczupleni w dochodach. Leka- tego nie będzie uroczystej procesyi, z powodu reko- lar Ossoliński, dyrektor powiatowej kasy oszczędno
tworząc
niby
większą
jakąś
rodzinę
niema na obszarze 66.000 wiorst kwadratowych
W ubiegły wtorek mieliśmy w „Therapii" lze, adwokaci, przemysłowcy, już aziś się kurczą. lekcyj. Popołudniu o 5 krótkie nabożeństwo wie ści i prezes czytelni katolickiej.
takiego ‘ąinóstwa rozmaitych bogactw przyrody.
Właściciele wiejscy, pozbawieni przez pobór czorne, z błogosławieństwem i nauką. Dnia 14 i 15
W B rodach prezesem tamtejszego tow. gi
Niewyczerpane są pokłady węgla najprzed piękny koncert, w którym wzięli udział: pani służby i bydła zaprzęźnego, patrzą na upadek
(piątek i sobota) rano o 9 msza św. z nauką. Po mnastycznego wybrany został Józef Kędzierski, za
Irena
Zbierzchowska
ze
Lwowa,
znana
już
szer
niejszego. Obfite źródła naftowe wydają ropę
swych gospodarstw, zanim powięKszone podatki południu o 5 nauka. W niedzielę dnia 16 bm. za stępcą Mssard Patryn, sekretarzem S. użga’ za
lepszą od kaukaskiej i amerykańskiej. Pokłady szej publiczności tamtejszej śpiewaczka, mąż jej, reszty grosza im me zagarną.
kończenie rekolekcyj. Rano msza św. i Komunia stępcą J. Siess, skarbnikiem S. Niemczewski, za
dobry
pianista,
oraz
pp.
Trylski,
jako
skrzypek
i
rudy żelaznej są olbrzymie, a w ryby jedna
Jakto? Więc nie pójdziemy ulżyć im cię generalna wspólna
stępcą W Dobruoki, gospodarzem Z. Szarneeki’ za
Popelak
jako
piani
sia.
Koncert
powiódł
się
w
tylko Nowa Funlandya (w Ameryce północnej)
żaru? Jakto? Więc nie pospieszymy na ocho
stępcą J. Opaliński, zarządcą boiska W. Sikorski,
zupełności,
sala
była
pełna.
Cały
interes
publi
-SPogrzeb
śp.
Juiiujza
Hoehbergera,
dy
może tak obfituje jak Sachaiin. Na południu i w
tnika podzielić z nimi obowiązek ratowanie naj rektora miejskiego urzędu budowniczego; odbył się staw.ru Jachiinowski, korespondentami A. Pabyan i
środku możnam z małym nakładem prowadzić czności skupił się około śpiewaczki, p. Zbitrzchobiedniejszej naszej braci V
wskiej,
która
też
na
ro
pięknym
głosem
swoim,
dziś po południu. Przed domem żałoby przy ulicy L. Herlinger.
rolnictwo i hodowlę bydła. Wiele lasów czyni
Niepodobna, ażeby źrodło narodowego u- Dłngosza zebrały się mimo okropnej dzisiejszej sza
jak
niemniej
dobrą
szkołą,
którą
zawdzięcza
pan
^ C zem iow caeh rada miejska urządziła
wywóz drzewa możliwym. Japonia zyskałaby
czucia do tego stopnia wyschło, ażeby struna
w Sachalinie piękne za wielką część swoich ofiar nie Kozłowskiej we Lwowie, zupełnie zasługuje. polskiej solidarności miała się już była zerw ać! rugi tłumy publiczności, by oddać ostatnią usługę piękną owację burmistrzowi br. Antoniemu Kocha
Stąd udała się pani Zbierzchowska do Galicyi,
zasłużonemu mężowi. Wśród obecnych zauważyliśmy nowskiemu. Donosiliśmy już, że p. Kochanowsui zre
odszkodowanie.
gdzie w kilku miejscach zapowiedziała na mie Ale jak poradzić ? — zapytacie. R odacy! Miłość marszałka kraju St. lir. Badeniego, członków rady zygnował z powodu podeszłego wieku z godności
jest przemyślna. Miłość znajdzie radę tam, gdzie miasta prawie w komplecie, wraz z prezydyum, urzęd burmistrza Czeruiowiec. Otóż na onegdajszem posie
Na polu walki.
siąc przyszły koncerty.
K Z.
zimny rozum jej nie widzi.
Ze strony rosyjskiej i japońskiej nadeszły
ników departamentów technicznych w namiestnictwie dzeniu rady miejskiej, gdy odczytano pismo br. Ko
— 1 nasza Galicya biedna !...
wiadomości urzędowe o sprawie podobno tej sa
i wydziale krajowym, delegacyę tow. politechniczne chanowskiego z zawiadomieniem o rezygnacyi, rada
- Ale przecież w chwili obecnej nie tak tu go, wielu profesorów politechniki itd. Żałobny kon przez aklamację uchwaliła: Ustępującemu prezyden
mej. Podanych tam miejscowości nie ma na m a Raiunku dia głodnych Rodaków!
ciężko,
jak taml...
pach. Wedle telegramu z Petersburga, doniósł
dukt ruszył po g 3 ku cmentarzowi łyczakowskie towi Antoniemu br. Kochanowskiemu nadaje się go
Otrzymujemy następujące pismo z prośbą o
Galicya biedna! A jednak przez 8 tygodni mu. Na czele szła orkiestra „kapeli narodowej", da dność honorowego prezydenta miasta z pozostawie
tam 6 bm. jenerał Charkiewicz: Przed frontem zamieszczenie :
karnawałowych codzień się bawiono i strojono! lej strażnicy miejscy i brukarze, za mmi czarny niem mu dotychezasowyeh poborów funkcyjnych.
naszej armii wystąpił oddział nieprzyjacielski na
Jak okręt wobec nadciągającej burzy, tak
Galicya biedna ! A dziś na 3 tygodnie przed rydwan wiózł mnóstwo wieńców, między tymi od Ulica, Dosząca obecnie miano „ul. Kochanowskiego"
drodze mandarynskiej, prowadzącej do Majmekaj. społeczeństwo nasze stanęło wobec chwili peinej
Nasz oddział starł się z nieprzyjacielem, który grozy i przełomowego znaczenia. Huragan już Wielkanocą myśli się już o suto zastawionym prof. politechniki, tow. politechn., miej. zakładu wo odtąd nazywać się ma „ul. prezydenta Kochanowskie
stole.
został odparty i rozprószony.
dociągowego. współpracowników urzędu budownicze go-. Rada miejska przeznaczy corocznie kwotę 250
się zerwał ; pędzi od Wschodu, śiąc ku nam eRoaacy! Czyż trwonić będziemy dziesiątki go, rady miejskiej. Dalej szło duchowieństwo liczne; kor. na utworzenie „Fundacyi im. honorowego pre
Z Tokio donoszą o szeregu potyczek z Ro- cha swych gromów i jęki swych ofiar.
koron na „święcone", podczas gdy tam o miedzę eksportował zwłoki członek rady miasta ks. kanonik zydenta Kochanowskiego" ku wspieraniu ubogich.
syanami koło miejscowości Kuyucbu. Nieprzyja
Tam — tysiące trupów i tysiące wśród
ciel zbliżał się w niektórych miejscach na od mąk konania wijących się istot ludzkich, braci chleba nie m ają?
Lenkiewicz. Za rydwanem, na którym złożoną była Kwota powyższa rozdawaną będzie corocznie w dniu
Nie mówmy, że własną mamy nędzę! Czy trumna ze zwłokami, szła osierocona roazina, a dalej 13 czerwca, jako w dniu imienin p. bar. Kocha
ległość 400 metrów do linij japońskich. Atak naszych z krwi i kości — a bliżej nas jak dłu
nowskiego
Rosyan odparto. Po stronie |apońskiej padło 37 gie i szerokie Królestwo polskie, głód i nędza tamta obca?
publiczność.
Rzucam myśl. Odwołuję się do serc współ
ludzi. Straty Rosyan nie są dokładnie znane, o- chwytają w swe szpony osierociałe po mandżur
Z tego powodu pi3ze czerniowiecka Gazeta
-r Z rady m iejskiej. Wczorajsze posiedzenie
braci.
ceniają je na 200 ludzi
rady otworzył wi eeprezydent Michalski gorącem wspo- polska: „Br. A. Kochanowski jest to jedynv pośród
skich bojownikach ofiary.
Znaleść drogi i sposoby, to zadanie ludzi muieniem pośmiertnem, poświęconem śp. Juliuszowi nas mąż, o którym bez przesady można powiedzieć,
R uś petersburska podaje telegram o jeden
Zamęt ogólny powiększa grozę położenia ;
dzień wcześniejszy z Gharbina tej tre śc i: Na zda się, żc wszystkie potęgi złego uderzyły w dobrej w o li! Zadanie naszej młodzieży! Zadanie Hochbergerowi, dyrektorowi m. urzędu budownicze iż dotychczas każdy dzień swego ż/cm przetrwał na
froncie cisza zupełna. Pomiędzy kupcami chiń nieszczęsną, pogruchotaną nawę Ojczyzny naszej. pań polskich! Niech się potworzą komitety! go. Następnie postanowiono w uznaniu zasług zmar służbie dla miasta, dia kraju i dla państwa, a naj
Niech się zorganizuje po wszystkich miastach, łego urządzić pogrzeb jego kosztem miasta. Z kolei mniej dla siebie. Ile uczynił dla tutejszego społe
skimi w Charbinie wielkie zaniepokojenie, sprze
I wiekowa niedola i obecne bole i wszyst
dają towary swoje za byle co i sklepy zamykają. kie [ rotesty Rugo gnębionych dusz i przedwcze miasteczkach i wioskach naszych akcya ratun podał r. Makowicz do wiadomości rady, że będąc w czeństwa na rozlicznych polach swej działalności,
Ludność rosyjska się trochę uspokoiła. Przyby sne nadzieje i przewrotne podszepty niecnych kowa dla rodzin, polskich w Królestwie i na Wiedniu z deputacyą korporacji budowniczych, inter jako długoletni od początku ery antonomicznej czło
wający z północy podróżni z okropną goryczą kusicieli, wszystko to łączy się w jeden tragi Litwie przez wojnę w nędzę i głód pogrążonych, pelował wiceprezesa Koła polskiego p. D. Abraha nek Rady miejskiej, jako poseł sejmowy i do Rrdy
opowiadają o nadużyciach na stacyi Mandżuryi czny chór, którego ci chyba nie słyszą, którzy — a ta akcya miłości wspólnej i współczucia dla mowi cza o sprawę subwencyi rządowej dla gminy państwa, jako marszałek kraju, zwłaszcza zaś jaku
(granica Sybiru i Mandżuryi), gdzie się dzieją na wszystko, co polskie, zamknięte mają uszy i rodaków drugiej dzielnicy niech obejmie kraj lwowskiej, na co otrzymał zapewnienie, że Koło pol wielokrotny i długoletni prezydent miaota, wresz®
cały!
złodziejstwa, od których włosy na głowie stają. serca.
skie już poczyniło w tej sprawie kroki u rządu, jest jako gorący orędownik wszelkiej pracy na polu ekoDo serc prawdziwie polskich, to znaczy, do więc nadzieja, że Lwów w tym jeszcze roku subwen- nom:cznem, opiekun kupiectwa i rękodzielników na
Z Moskwy zaś donoszą, że w administracyi
30.000 szeregowców, 1.000 oficerów pol
Czerwonego Krzyża wyszła ponownie na jaw skich padło na polach bitew w krótkim przecią serc, związanych z całą naszą narodową prze cyę taką otrzypia.
szych, to chyba wiadome najmłodszym nawet pośród
skandaliczna defraudacya. Główuymi winowajcami gu czasu! Oto co podają ostatnie raporty ! A szłością, siłą religijnych przekonać i tradycyi,
Z porządku dziennego wylosowano trzy posagi obywatelstwo stolicy. Mieli starożytni swoich patres
K,ą dwaj bracia, książęta Urusowowie, którzy bę któż policzył jeńców ? kto leżących po lazaretach zwracam się w obecnej chwili, w przededniu po 300 kor. z fuudacyi im. Gizeli, a otrzymały je patrrae i guyby nagroda podobna była dzisiaj w
dą postawieni przed sąd k a rn y ; rozprawa odbę wojskowych ? kto tych, co kalekami, lub z pod- Wielkiejnocy.
pp. Ma-ya i Władysława Rudnickie oraz Klara Ba- zwyczaju, Czemiowce musiałyby przyznać ją Anto
Gorąca również prośba ao redaktorów pism chówna. Po przyjęciu wniosków sekcji II. co do niemu Kochanowskiemu. Z narodowego stanowiska
dzie się 10 bm.
ciętem na zawsze zdrowiem wracają w natłoczo
nasżych polskich w Galicyi o otwarcie listy skła zamknięcia rachunków gminy za lata 1901—1903, cieszy nas, iż rodak nasz, który tak długo siał u
Kradli, kradną pomimo ohydnych wykryć nych wagonach pod rodzinne strzechy ?
dek na rzecz głodnych rodaków.
i kraść będą i annia nie będzie mogła przyjść
przedłożył r. dr. Dziwiński sprawozdanie z dóbr steru trudnych prac gminnych stolicy, spotkał się z
Przed kilkn miesiącami w jednym 2 dw or
Chwila jest przełomowa.
do ładu, przepaść musi. Ale i pod innym wzglę ków litewskich staruszka matka we łzach i mo
miejskich. Sprawa ta wywołała długą dyskusyę. powszechnem uznaniem. Każdy z nas z dumą spo
Kto wie, czy jak zejdzie słońce po burzy— Wszyscy mówcy godzili się w tem, że dochody, jakie gląda na tę sędziwą postać, która niezmordowaną
dem odznaczają się Rosyanie. Sam gen. Linie- dlitwie oczekiwała wieści od miłego syna, po
wicz co dopiero z ogromnemi pochwałami wyra rwanego na Wschód daleki. Nagle otwierają się czy i na braci naszych z tamtej strony nareszcie płyną z dóbr miejskich, są stanowczo za nizkie, że swą pracą dla dobra współobywateli wywalczyłf
ził się o postępowaniu z rosyjskimi lekarzami w drzwi, wchodzi kilku ludzr, niosąc jakiś dziwny jakiś jaśniejszy nie zaświeci promyk!... Baczmyż, tedy należy zbadać przyczyny tego stanu i starać się imieniu polskiemu powagę i poszanowanie powszechne
Mukdenie. Tymczasem z Berlina donoszą dzisiaj, ciężar. Wstała — spojrzała. Kadłub żyjący, stra ażeby wówczas nie odezwały się do nas głosy: złemu zaradzić. Ostatecznie wnioski sprawozdawcy a w dziejach ekonomicznego i kulturalnego ro
— Nie znamy W as: Wyście nam me bra przyjęto; następnie uchwalono przekształcić 6-klaso- zwoju miasta zapisała się złotemi głoskami na
że dwaj wypuszczeni z rosyjskiej niewoli japońscy szny, przerażający, bez nog — bez rąk.
cia, bo w czasie klęski i nieszczęść wyście nam
lekarze wojskowi przejechali przez Berlin z
we szkoły pospolite im. Konarskiego, Maryi Magda wieki".
— Boże ! — jękła — To syn mój ! — Pa
dali z głodu umierać. Wyście o sobie tylko my leny i Staszica na etatowe szkoły wydziałowe i utwo
powrotem do Japonii. Obaj zostali koło Liaojanu dła nieszczęsna i nie wstała więcej.
Z K ochatrlny donoszą nam: Dnia 16 bm. o
śleli, a do nas Braterskiej, pomocnej nie wycią
pojmani przez Rosyan i mimo protestu, że na
rzyć drugi etat nauczycieli w szkołach im. św. Mar g. 6 wieczorem rozpoczną się pod przewodnictwem
Na tem nie koniec obrachunku. Toć jeszcze
leżą do Czerwonego Krzyża, przewiezieni do Ro- tysiące braci naszych pozostało w szeregach — gnęli rę k i!
cina, Elżbiety i Czackiego. Nakoniec. zawiadomiono ks. J. Trzopińskiego rekolekcye dla pań nauczycie
Kraków, 4 kwietnia 1905.
syi. W ostatnim czasie internowano ich koło dziś żyją — jutro już ich może nie będzie ; je 
członków rady, że złote medale, które mają być za lek, a zakończą 19 bm. rano wspólną komunią św.
Moskwy. Dopiero za pośrednictwem ambasady dnych głód, choroba — drugich kartacz armatni
Ks. dr. W ładysław Bandurski.
miast dyplomgjk ofiarowane honorowym obywatelom Mogą brać w nich udział i inno panie z różnych
amerykańskie1 zdołali uzyskać wolność.
Lwowa Henrykowi Sienkiewiczowi i prof. Radzi stron. Zgłoszenia wprost do sióstr Służebniczek, aby
wyrwie na zawsze krajowi i rodzinie.
szewskiemu, są już gotowe a jedną kopię bronzową mogły potrzebną ilość miejsc przygotować, a że na
Na 900.000 zagnanych na kraniec świata,
takiego medalu, będącą w archiwum m., oglądali te dni łatwo uzyskać zwolnienie od nauki, przeto
30 procent ma być naszych! Tym setkom tysię
Zapewnienia niemieckie —
może być liczniejszy zjazd nawet z dalszych stron.
radni na posiedzeniu.
c y ileż to odpowiada rodzin osierociałych, po
k r o n ik a .
Po
zamknięciu
posiedzenia
jawnego
zarządził
zbawionych
swych
podpór
głowy
—
opieki!...
S tra jk w fab ry ce sanockiej, o którym do
Anglia i Japonia. Ileż to rodzin, wtrąconych przez to w przepaść
Lwów, dnia 7 kwiet.ńo 1905.
wiceprezydent Michalski posiedzenie tajne, na któiam nosiliśmy, objął dotychczas 120 robotników-kowali.
Przysięgał kanclerz, przysięga i cesarz nie nędzy i bólu?...
H a le n d n n y k
zamianowano p. Franeiszka Jaworskiego asystentem Zastrajkowali oni z powodu obniżenia »m płac o 15
sobotę 8 kw ietnia. Dyonizego B. — Gr. kat.
miecki, przysięga cała urzędowa i półurzędowa
archiwaryusza miejskiego, oraz załatwiono parę do 20 prc. Robotnicy innych działów do strajku się
Gdy pożar w teatrze pochłonie paręset ofiar Sobor. WHawr.
—
K
ai.
słow.
R
adosław
.
prasa niemiecka, że Niemcy żadnych łapczywych ludzkich, gdy szyb kopalniany zasypie kilkudzie
petycyj.
W schód słońca 5 33, zachód 6 33.
nie przyłączyli, ale zapowiedzieli, że gdyby i im za
pretensji nie roszczą sobie w Marokku, że pragną sięciu robotników, jakież budzi się współczucie?...
W niedzielę 9 kw ietnia A. 5 C arna M a ty i Eg,
-r- Budowę wodociągu w Domażyrze, na linii robki obcięto, zaprzestaną pracy. Strajkujący zacho
tylko „wrót otwartych“ tak dla państw wszyst Cóż dopiero, gdy trzęsienie ziemi, jak w Zagrze
Gr, ka„. N. 4 P o st Hł. 4. — Kai. słow . Dobrobława.
wodociągów dobrostańskich, uchwalił magistrat po wują się spoKojnie.
W schód słońcu 5 31, zachód 6'34.
kich, jak dla siebie, ku czemu mają traktaty pi biu, kilka tysięcy o śmierć przyprawi, a kilka
W poniedziałek 10 kw ietnia. Ezechiela. — Gr. wierzyć p. Z. Rodakowskiemu. Koszt obliczony jest
W RzesŁOwie pojawiła się już także straszna
sane. Ale oto, jak Niemcy szanują te wrota dziesiąt pozbawi dachu i mienia?...
kat. F lary an a . — Kai. słow. G orysła"
na 60.000 kor. Budowa rozpocznie się w maju.
epidemia
zapalenia opon mózgowych u dzieci. Dotąd
otwarte i te pisane ‘raktaty w stronach, w któ
W schód słońca 5 21. zachód ti.35.
Nie tak dawne to czasy; pamiętamy, jaki
były już trzy wypadki śmiertelne.
rych są panami!
—
W
Związku
naukowo
literackim
odbę
oddźwięk znalazła ta katastrofa w sercach pol
dzie się w niedzielę, dnia 9 bm. „herbata literacka",
W angielskiej izbie lordów wniósł Jersey do skich, pamiętamy, jak odwoływano się ao na
— Prezydent gabinetu br. Gautsck
jak
K ru n ik a powszechna.
lorda Lansdowne interpelacyę, w której wskazuje szych uczuć plemiennych, jak popłynęły wśród z Wiednia telegrafują — poważnie zachorował. (Five o’ elock), na której p. Rena Tyszkiewiczowa
§
G
runw
ald i T an n en b erg nie przeszły wcale
odczyta
szereg
nieznanych
utworów
poetyckich,
a
na los kupców angielskich na wyspach Marszal- nas składki na pobratymców słowiańskich, ciężką Wszystkie zapowiedziane z nim konferencje odwo
prof. dr. W. Bruchnalski wygłosi pogadankę p. t. w ręce polskie, jak to niedawno donoszono. Jodynie
skich i Karolińskich (w Australii), protestując dotkniętych klęską.
łano., zapowiedziana na wczoraj rada gabinetowa nie
sąąiedni majątek Mielno nabył Polak. Grunwald zaś
przec.w postępowanu tam Niemiec i oświadczając,
Ale czyż dlatego, że kataklizmem przyrody odbyła się. Nie można też dziś powiedzieć, kiedy „Pióro". Początek o 5 popoł.
pózostaje dalej w ręku niemieckim a Tannenberg ko
że postępowanie władz niemieckich jest ja sk ra - spowodowana i w jednym dniu dokonana, klęska br. G-autseli będzie mógł objąć swe agendy. Br.
-r- Pow szechne wykłady uniwersyteckie. lonizuje obecny jego właściciel Landbank berliński.
wem naruszeniem podpisanej w r. 1886 przez owa w skutkach swych gorszą jest od tej, co w Gautsch zachorował na różę w twarzy.
W sobotę, dnia 8 b. in. prof. uniw. Jagieł, dr. W.
Niemcy i Anglię deklaracyi. Chodzi nie tylko o ciągu roku dziesięćkroć większe czyni spustosze
§ P ra sy n a usługach R nsyi Kijewsk. Now.
Według N^ues Wiener Extrabłatt choroba Czerniak: Ocalenie Zbyszka przez Danusię w świetle
interes handlu angielskiego na tych wyspach, ale nie i na nierównie większym obszarze głęboką bar. Gautscha przedstawia się bardzo poważnie. wiedzy historycznej. Sala ratuszowa. Początek o go donoszą, że z różnych pogranicznych miast pruskich
0 to, jak Niemcy w ogóle obchodzą się z han- pozostawia bruzdę?...
Wskutek poprzedniego zapalenia międzyusza wytwo dzinie 5. — Doc. pryw. uniw. dr. B, Mańkowski: O nadchodzą wiadomości o odbywających się masowych
, dlem angielskim na Cichym oceanie. „Jesteśmy
A potem ! Jakkolwiekbądź, toż to byli tylko rzyła się obecnie róża na twarzy. Lekarze odbyli wychowaniu domowem, część III. Sala XIV. uniw wysyłaniaeh stamtąd , poddanych rosyjskich, którzy
stróżami praw naszych kolonij i winniśmy czu nasi pobratym cy! A tu bracia nasi — najbliżsi wczoraj konsylium i orzekli, że chory musi conaj- II p., ul. św. Mikołaja 4. — Początek o godzinie uchylili się od wojska podczas odbytych mobilizacyj.
wać, aby tych praw nie uszczuplano". (Niemcy n a s i!
Obławy na Wszystkich zresztą poddanych rosyjskich,
mniej przez 3 tygodnie wstrzymać się od wszelkich pół do 8.
nie dopuszczają na swoje wyspy statków z koloniedogodnych dla policyi p-usfrej, dokonywane są
Sąsiad, któryby na palącą się o miedzę za czynności urzędowych, tudzież od wszelkiej pracy
-f- Z Tow. zabaw ludu i m łodzieży. W so
□ij angielskich w Australii.)
grodę patrzał z załoźonemi rękoma, nie pospie umysłowej, gdyż w przeciwnym razie grozi mu bar botę 8 bm. w sali Zakładu chemii (ul. Długosza 6) z nadzwyczajną gorliwością. Uchylający się od wy
jazdu z Pius mają być oddani do rozporządzenia
Interpelacya ta była oczywiście zamówiona szył na ratunek — mąki na chleb lub paszy dla dzo poważne niebezpieczeństwo.
wykład K. Hemerlinga „O kolarstwie"; w niedzielę
Konsulów i wysyłan1 do Rosyi. Punkt co do wyda
przez lorda Lansdowne, a to ze względu na hi- hydła bratu nie udzielił, byłby okrzyczanym za
— Kapitan Szeptycki. P. delegat Fedorowicz 9 bm. dra E. Piaseckiego „O atletyce i graeh ru ■ wania takich zbiegów wchodzi, jak się okazuje, do
siorye tanglerskie. Minister spraw zagranicznych ohydnego samoluba. A gdzież to owa Kongre
w Krakowie otrzymał wczoraj od kapitana Szeptyc chowyeh" (z obrazami świetlnymi), w tej samej sali; nowego traktatu rosyjsko-niemieckiego. Środki, sto
osobiście odpowiedział, że rząd zajmuje się tą sówka? Gdzież ten W ołyń? Ta Litwa?
kiego depeszę zawiadamiającą, że w zupełnie do we wtorek 11 bm. Z. Kłośnika r O tańcach narodo sowane przez policję pruska, wywołują oburzenie po
Wszak to o miedzę tv lk o ! Wszak ta grani
sprawą. „Naszem zdaniem, traktowanie handlu
wych polskich" i dra W. Bojnackiego , 0 jeździe wszechne.
angielskiego na wyspach Marszalskich mało jest ca. która ich losy od naszych odcina, ręką wro brem zdrowiu znajduje się przy korpusie Rennen konnej", w sali ratuszowej.
kampfa.
zadowalającem. Handel na nich jest w ręku kon- ga pociągnięta? Miałżeby naprawdę istnieć dla
§ O ryginalny bojkot, z Warszawy piszą do
Roboty niwelacyjne młodzieży szkolnej na wła
— Odznaczenie. Cesarz nadał prof. polskiego
soreyum niemieckiego, które jednocześnie funkeye nas kordon jaki? Mieliźbyśmy uznawać sercami
Dz. p o zn .: Gazety nasze, iak miejscowe, jafe pp0snym
terenie
przy
ul.
Isakowioza
(łączącej
ul.
Krzy
spółki handlowej i rządu wykonuje. Skutki tej to, co narzuciła przemoc ? Mieliźbyśmy naszą obo gimnazyum w Cieszynie Franciszkowi Haburze tytuł żową z Wulecką) odbywają się przy rosnącej ciągle wincyalne, drukują wiadomość mniej więcej w tvch
podwójnej prerogatywy są osobliwe. Jako spółka jętnością, nąszym czynnym separatyzmem za radcy szkolnego.
frekwencyi w dniach pogodnych codziennie w go słowach: Robotnicy nasi postanowili w celach ohandlowa musi konsoreyum płacić te same po świadczyć, że już niema Polski, ale tylko ^rzy
szczędnośui wstrzymywać się zupełnie od wódki i ty
— Zatwierdzenie w ybon Cesarz zatwierdził dzinach popołudniowych pod dozorem nauczycieli.
datki, co inne takie towarzystwa, ale jako rząd dzielnice, w których jeszcze mówi się po polsku, wybór ks. kan. Ignacego Kułakowskiego, rz. kat.
W celu wykształcenia większej ilości kierowni toniu. Tymczasem postanowienie to w kołach rze
obraca te podatki na Dodniesienie swoich do ale po polsku nie czuje ? '
proboszcza w Turee. na zastępcę prezesa rady po ków gier i zabaw urządza Towarzystwo specyalny mieślniczych powzięto nie tylko ze względu oszczę
A jednak! gdy hakatyzm pruski złość swą wiatowej w Turce.
chodów.
ośmiodniowy k.irs w czasie od 25 bm. do 2 maja, dności, ale przedewszystkiem w celu bojkotowania
„Zdaniem rządu angielskiego jest to naru wywierał na biednych polskich dzieciach w Pow którego program wchodzą w rannych godzinach rządu, do którego należy monopol wódszany i tyto
—
Ze
sfer
notaryalnycil.
Kierownik
mini
szeniem deklaracyi z r. 1886, która angielskim znańskiem, jednym chórem zaprotestowały prze
sterstwa sprawiedliwości przeniósł notaryusza w Mi wykłady teoretyczne, w godzinach zaś popołudnio niowy. O tej istotnej przyczynie wstrzymania się od
1 niemieckim posiadłościom w zachodniej stronie ciw krzywdzie dwie drugie części Polski i nie
picia i palenia gazetom wspominać nie wolno. Ro
wych ćwiczenia praktyczne.
Cichego neeanu równe prawa zapewnia. Dekla- szczędziły grosza na poratowanie ofiar tego prze lówce, Władysława Dolaisa do Jordanowa.
botnicy, zwłaszcza należący do związków socyali-j- Śm iałą kradzież popełniono dzisiejszej no stycznych, bardzo ściśle postanowienia tego się trzy
— Mylna wiadomość. Wczorajszy Czas i
racya ta miała na celu zapobiedz wytworzeniu śladowania. Czyż dlatego tylko, że sygnał do tego
monopolu. Niemcy zakupiły wyspy Karolińskie w chóru i do tej ofiarności dał głos wymowny i go Dziennik polski przyniosły prywatną depeszę tele cy na szkodę budowniczego p. M. Ulama. Niezna mają, do tego stopnia, że procent konsumcyi w skła
graficzną z Wiednia, jakoby p. minister dr. Piętak ni sprawcy zakradli się mianowicie dzisiejszej nocy dach monopolowych wódki i dystrybucjach tytonio
r. 1889 (od Hiszpanii), a leżą one w okolicy, dzien na prawdę posłuchu?...
którą wspomniana deklaracya obejmuje. Mimo
Ależ tu niech przemówią fakty ! Niech one deputacyi wiecu szynkarzy z Galicyi powiedzieć miał, do jego kancelaryi i wywierciwszy dziurę w żelaznej wych znacznie się zmniejszył. Nit dość na tem. Gd
to, z wyj itkiem dwóch wysepek, Niemcy zupeł poruszą sercam i! A faktów tysiące. Nie ma dnia, „że nie ma o b a w y, aby projekt wydziału kra kasetce, zabrali stamtąd 600 kor. w papierach.
kilku tygodni, tj. od chwili, kiedy postanowienie to
nie tam zatamowali handel angielski. Jakoż rząd żeby nie nadchodziły wieści o nędzy, szerzące1 jowego w sprawie propinacyi był przez rząd akcepto
stało się dla robotników obowiązującem, niebezpie
K r o n ik a krajow a.
poczynił przedstawienia w Berlinie, ale co do ich się wśród warstw pracujących Warszawy, Czę wany".
cznie jest dla każdego palić na ulicy, zdarzały się
Przypuszczać można, że słów p. ministra dra
wyniku obecnie wyjaśnień dać nie jest w stanie. stochowy, Radomia, Wilna i innych miast i mia
Pow szechne wykłady uniw ersyteckie na bowiem wypadki, że robotnicy wytrącali cygara lub
Piętaka, wypowiedzianych do deputacyi, nie oddano prowincji. W niedzielę, dnia 9 bm. Brody: Docent papierosy z ręki, a nawet z ust, albo też, jeżeli uliRząd ciągle będzie zwracał uwagę gabinetu nie- steczek.

Z Riviery.

G A Z EIa NARODOWA
ca była pustą, przystępowali wprost do palącego, żą
dając wyrzucenia papierosa i objaśniając, dlaczego
powzięto zamiar niepalenia.
§ Spisek na eara. Times londyński i parys
kie Echo de Paris zamieszczają telegramy, donoszą
ce o wykryciu sprzysięźenia na życie cara w Carskiem Siole. Wedle tych opowieści, jeden ze spi
skowców, przebrany za pułkownika kozaków, dostał
się do pałacu carskiego w Carskiem Siole. Ponie
waż atoli uniform jego wykazywał rozmaite braki, a
mianowicie zamiast szpady, którą noszą pułkownicy
kozaków, miał szablę, przeto go aresztowano, a prze
prowadziwszy rewizyę, znaleziono przy nim dwie
bomby. Odmawia on wszelkich zeznań. Dokumentów
żadnych przy nim nie znaleziono. Wypadek ten wy
wołać miał w rodzinie carskiej wielką panikę; zao
strzono natychmiast wszelkie środki ostrożności, a
nawet odwołano zwykłe przyjęcie tygodniowe ofice
rów. Aresztowano w związku z tym spiskiem bardzo
wiele osób, a między niemi 12 tajnych agentów policyi, podejrzanych o to, iż byli wtajemniczeni w ów
spisek.
§ Do charakterystyki Nolkena przynosi
warszawski korespondent Głosu Narodu następujący
przyczynek: W ostatnich czasach Nolken osobiście
przesłuchiwał ważniejszych politycznych aresztantów
a zachowywał się przytem w obec nieb bardzo aro
gancko. Jedna z aresztowanych, inteligentnych ko
biet przy przesłuchaniu przestrzegła Nolkena, żeby
nie przebierał miary, bo w danym razie może się
wyłonić coś dla niego bardzo nieprzyjemnego. Roz
wścieczony Nolken uderzył ją w twarz, a w kilka
dni potem otrzymał ostrzeżenie, że jeżeli będzie się
znęcał nad aresztantami, nie minie go kara. Na kil
ka dni przeh wypadkiem z bombą policmajster prze
słuchiwał między innymi pannę K., od której doma
gał się koniecznie wyjawienia nazwisk spólników w
sprawie rozrzucania problamacyj; gdy ta jednak
wręcz odmówiła, wyrażając przytem swe oburzenie,
Nolken dał rozkaz obatożenia panny K. Gdy ją z
kancelaryi wyprowadzono, rzekła: „zobaczysz, co się
z tobą wkrótce stanie". Dokonany na Nolkena za
mach groźbę panny K. potwierdził. Jenerał gub.
Maksimowicz, dowiedziawszy się o postępowaniu Nol
kena, zakazał bicia aresztantów.
§ G rom adne otrucie. Przed paru dniami po
daliśmy za dziennikami warszawskimi wiadomość o
nagłem a podejrzanem zachorowaniu kilkudziesięciu
kobiet w fabryce Endera w Pabianicach pod Łodzią.
Obecnie ogłaszają urzędownie, że śledztwo wykazało
zamiar otrucia ich przez rozmyślne rozsypanie arszeniku. Sprawcy niewyśledzeni.
§ P o lic ja rosyjska I trzęsienie ziemi.
Prydniepr. K raj. przytacza oryginalną cytatę z ra
portu jakiegoś strażnika ziemskiego do sprawnika:
„Wczoraj w powierzonym mi rewirze było trzęsienie
ziemi, lecz dzięki zarządzeniom policyi wkrótce
ustało“.
§ O spiska wojskowym, wykrytym w Pary
żu, telegrafują dziś z Paryża: Policya stwierdziła, że
członkowie sprzysięźenia ukryli około 500 sztuk sta
rej broni. Policya ma w posiadaniu listę osób, na
leżących do sprzysięźenia. Są to przeważnie wysłu
żeni podoficerowie i żołnierze armii kolonialnej. Jak
policya sądzi, istniał fantastyczny plan wtargnię
cia do pałacu elizejskiego i ujęcia prezydenta
Loubeta.' (Patrz telegramy.)
§ Ambasada francuska przy Watykanie
ma być oddaną w obce ręce z dniem pierwszym
stycznia 1906. Pałac w Rzymie, gdzie Bię mieści
dotąd ambasada francuska przy Stolicy św. był wy
najęty do końca roku bieżącego. Obecnie minister
Delca6BĆ oświadczył w parlamencie, że apartamenty
zajmowane dotąd przez ambasadę wymówił.
§ Mgr F a r ! er, nuneyusz apostolski w Pekinie
— o którego śmierci donieśliśmy już — położył
wielkie zasługi około Kościoła w Chinach. Urodził
się w roku 1837 w Marsenay (we Francyi); po ukoóezeniu seminaryum w Dijon wstąpił do zakonu
00. Lazarystów (obecnie zniesionego we Francyi).
Należał on do szkoły kard. Lavigerie. W ciągu
swych prac misyonarskich nawrócił na katolicyzm
tysiące Chińczyków. Cieszył się sympatyą dworn
chińskiego; cesarzowa mianowała go mandarynem
pierwszej klasy. Następcą mgr Faviera w Pekinie
zostanie najprawdopodobniej jeden z ks. Lazaiystów
austiyackich.
§ Matrona angielska. W Londynie zmarła,
w 93 roku życia, księżna Abercorn, wdowa po
pierwszym księciu Abercorn.
Nieboszczka miała
przeszło 200 potomków bezpośrednich, z których 162
żyje dotąd. Z 13 jej dzieoi żyje pięciu synów i pięć
córek, którzy razem mają przeszło l a t .. 500. W gru
dniu r. z. żyło 88 prawnucząt i 4 praprawnucząt
księżnej. Przeszło 20 członków izby lordów to bez
pośredni potomkowie zmarłej, która w styczniu roku
1824, na dworze Jerzego IV po raz pierwszy zwró
ciła uwagę swoją urodą. Jedyne w swoim rodzaju
towarzystwo zgromadziło się w dniu 91 szej rocznicy
urodzin księżnej; 145 potomków w prostej linii
składało osobiście życzenia sędziwej jubilatce. Zgon
jej okrywa żałobą połowę arystokracyi angielskiej.
Członkowie rokn Abercorn noszą nazwisko Hamilton.
Tytnł książęcy otrzymał małżonek zmarłej obecnie,
w r. 1 8 6 8 . _________

chał Rooserelt, wjeżdżał na jedną ze stacyj w sta
nie Missouri, znaleziono tuż koło stacyi na szynach
porzucony dynamit. Usunięto go w czas jeszcze
przed nadejściem pociągu. Wszyscy sądzą, iż był to
usiłowany zamach na prezydenta Roosevelta.
s ta n p ow ietrza. Spraw ozdanie centralnej s ta 
cyi m eteorologicznej w e W iedniu i au stry ack ich kolei
państw ow ych. D nia G kw ietnia 1905 r. o godzinie 7
rano. ćzerniow ce —6 0, T arnopol —•—. Lwów + 5 3.
Skole + 2 1— Przem yśl —’—. Ja ro s ła w + 6 1 . T arnów
—•—. N ow y Zagórz + 2 8—. Kraków + 7 1. P ra g a + 2 -5
W iedeń+7'2. Semmering —■—. Budapeszt +9-9 Ischl
+9-6 R iy s + 9 4, T ry e st + 1 0 4 Celsyusza.

Od wydawnictwa.
Upraszamy o odnowienie przedpłaty
na drugi kwartał r. b., gdyż zalegający
z uiszczeniem prenumeraty doznają prze
rwy w odbieraniu naszego pisiua

* Z konserwatoryum gal. tow. m uzyczne
go. Produkcya publiczna uczniów odbędzie się w so
botę dnia 8 bm. o godz. 7 wieczorem w sali lokalu
szkolnego (ul. Czarnieckiego 8.).
* Konstanty Meunler, sławny rzeźbiarz-malarz belgijski, umarł w Brukseli. Meunier urodzony
12 kwietnia 1831 w Brukseli, poświęcił się naprzód
rzeźbie, następnie malarstwu, uprawiając ze szczególnem zamiłowaniem motywy z życia robotniczego.
Przebywając w klasztorze La Trappe, nabrał zamiło
wania do tematów religijnych i stworzył kilka zna
komitych kompozycyj z tej dziedziny: „Pogrzeb tra
pisty", „Męczeństwo św. Szczepana" itd Trwalej uprawiał wszakże motywy ze sfery pracy w kopal
niach. Malował wielką nędzę i drobne uciechy świa
ta robotniczego; modelował je w bronzie i marmu
rze. Jego obrazy i rzeźby mają znamiona zdrowego
naturalizmu; stworzył mnóstwo typów fabryk i ko
palń, uderzających siłą plastyki i świetDie pochwy
conym wyrazem cierpienia. Ten sam kierunek uja
wnia się w rzeźbach religijnych Meuniera: „Powrót
marnotrawnego syna", „Chrystus na krzyżu* itd.
Kolosalna wypukło-rzeźba, przedstawiająca „Prze
mysł", znajduje się w drezdeńskiem „Albertinum".
Słynna jest grupa Meuniera „Le Grison", wyobra
żająca katastrofę w kopalni, uzmysłowioną w postaci
matki nad zwłokami syna. W' osobie Meuniera zstę
puje do grobu jeden z najszlachetniejszych i naj
głębszych talentów artystycznych naszego pokolenia.
B e p « rtiu r lwowuklerfo leatrn mie|«kłejr«.
W sobotę „M ajster11 kom. w 9 aktach.
W niedzielę popoł. początek w yjątkow o o 3
„Ponad siły “ B joem sona.
W poniedziałek po raz I „Dom n a H alickiem “,
kom. w spółczesna w 4 ak tach F r. Domnika.
W e w torek „M ałżeństw o na ż a r t“ operetka Leh ara.
W e środę „Dom na Halickiem" Dom nika.
W e czw artek „M ałżeństw o n a ż a rt“ operetka
w 8 akt. Lehara.
W p iątek „Dom n a H aliokiem 11 Domnika.
W sobotę „M ałżeństw o n a z a r t'\

Z KRAKOW A.

(Telefonem i pocztą.)
— Sekcya szkolna rady miejskiej postanowiła
urządzić w parku Jordana osobny ogród dla dzia
twy szkół ludowych, w której mogłaby ona praco
wać fizyoznie i uczyć się praktycznie rozpoznawać
rośliny. Wybrano dla tej sprawy osobną komisyę.
— Sąd wyższy krajowy dla spraw cywilnych
doręczył onegdaj wyrok w sprawie znauego a gło
śnego sporu o odszkodowanie za śmierć śp. adwo
kata, dra Dobiji, zmarłego w oddziale dla obłąka
nych w szpitala śp. Łazarza. Jak wiadomo, wdowa
wytoozyła zarządowi szpitala, oraz wydziałowi krajo
wemu, jako przełożonemu szpitala, proces o odszko
dowanie za śmierć dra Dobiji w kwocie 150.000 kor.
Sąd wyższy zatwierdził wyrok pierwszej instancyi,
odrzucający żądanie o odszkodowanie, wyrok ten mo
tywując między innemi tein, że wina zarządu szpi
tala w śmierci dra Dobiji nie została stwierdzoną,
oraz wszelki brak szkody ze strony pozywającej
rodziny,
— Dyrektor tow. prywatnego gimnazyum żeń
skiego, radca szkolny Bronisław Trzaskowski, ogła
sza w Oeasie, że nietylko nie przyjmuje godności
członka, nadanej mu na walnern zgromadzeniu towa
rzystwa, ale ustępuje z tego towarzystwa, zachowu
jąc jednak sobie wszystkie prawa jednego z trzech
właścicieli tego gimnazyum i jego dyrektora. Przy
czyną tego są pewne nieporozumienia między towa
rzystwem, które ma za cel dostarczać funduszów na
utrzymanie szkoły, a dyrektorem Trzaskowskim, w
sprawie dotychczasowego kierunku szkoły.
— Celem zorganizowania akcji, mającej na celu
obmyślenie środków poprawy młodocianych przestę
pców, oraz przeciwdziałania i ochrony przeciw sze
rzeniu się zepsucia odbędzie się narada grona osób
we wtorek 11 bm. Zaproszenia na tę naradę podpi
Firma A. K rZ) SZtofowiCZ, przedtęm hotel sali : pani Maryn Hupkowa i p, Mieczysław SzyGreorgea, przeniosła pozostałe towary do lokalu przy balski.
ulicy Kopernika 1. 9 róg Lindego i sprzedaje je, jak
Z P O M fA S IA .
długo zapas starczy.
(Pocztą.)
— Pisma poznańskie donoszą: Według urzę
Międzynarodowa wystawa szlaki kuchar
skiej w Lipska. We czwartek 23 zm. odbyło się dowej statystyki, w czasie od roku 1871 do końca
masowe karmienie 600 żołnierzy, urządzone przez i 1904 opuściło Niemcy 2,401.000 osób,^ udając się
firmę „ C o m p a g n i e L i e b i g “. Nadzorujący ' do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W liczbie tej
oficerowie i lekarze, którzy potrawy kosztowali (me : jest bardzo wielu Polaków.
nu: groch i wieprzowinaj, jak iteż żołnierze chwalili
sobie nadzwyczajnie podane jedzenie. Oczywiście, że
przyprawa „Liebiga" wystąpiła najskuteczniej ze Akt oskarżenia przeciw Gorkiemu.
swemi zaletami właśnie przy owocach strączkowych.
Główna treść aktu oskarżenia przeciw Maksymowi Gorkiemu jest już powszechnie znana,
Zmarli.
Józef Zawadzki radca sądu krajowego, umarł atoli nie przedostały się jeszeźe do publicznej
wiadomości niektóre szczegóły i niektóre zwroty
we Lwowie, przeżywszy lal 53.
J u lia n G ryf C zayiow skł właściciel dóbr, bardzo charakterystyczne. Także nie są znane
żołnierz z r. 1863, umarł w Woli Dołhołuckiej pod zeznania Gorkiego, jakie złożył w czasie śledz
twa — z tego względu godzi się podać obszer
Stryjem.
niejszy wyciąg z aktu oskarżenia, gdzie czytamy:
Ze stowarzyszeń.
„W czasie rewizyi, dokonanej w nocy z 10
W Sokole lw ow skim w niedzielę 9 bm. uroczy
na 11 (st. st.J stycznia w domu radcy miejskie
sty wieczór ku uczczeniu 111 rocznicy bitw y racławick.ej z w spółudziałem panny W andy T arnaw ieckiej, go Kiedryna, znalazł się zarys odezwy do ludu,
prof. L. Żypowskiego, A. Misia i kilku am atorów .
tej tre śc i:
1’oczątek o 7 wieczór.
„Podpisani, dowiedziawszy się, że robotni
cy petersburscy, z ojcem Gaponem na czele, mieli
zamiar przedłożyć cesarzowi swe prośby, doty
X ca łeg o św iata.
czące
poprawy ich bytu, i znając pokojowe inBudapeszt 7 kwietnia Do Węg. Biura koresp.
donoszą z Osieku (Esseg) na Węgrzech, że biskup teneye robotników, udali się 8 stycznia do mini
Strossmayer niebezpiecznie zachorował i wczoraj wie stra spraw wewnętrznych, ks. Swiatopołk-Mirczorem zaopatrzono go św. Sakramentami. Podobno skiego Ten odmówił im posłuchania. Podpisani
nalegali i wówczas przyjął ich podsekretarz sta
dziś leży on w agonii.
nu, Puzyrewski, od którego żądali obmyślenia
Osiek 7 kwietnia. Biskup Strossmayer od środków, aby rząd nie sprzeciwiał się przyjęciu
wczorąj nie odzyskał przytomności. Ks. biskup prze delegacyj robotników ze strony monarchy.
był zapalenie-płuc; w środę wieczór znaleziono go
„Podpisani wyrazili gotowość osobistej od
w pozycyi leżącej koło łóżka. Przed udaniem się na powiedzialności nietylko w kwestyi pokojowych
spoczynek doznał ataku apoplektycznego. Ostatniego intencyj robotników, ale też i co do faktu, że
namaszczenia ndzielił choremu biskup Korsak.
prośby . ich nie zawierają żadnych tendencyj o
Praga 7 kwietnia. Dziś rozpoczął się przed charakterze polityczno-podburzającym. Podsekre
sądem przysięgłych proces przeciw radcy sądn pra tarz odpowiedział, że sprawa ta nie wchodzi w
skiego Alojzemu Hrdliczce o zbrodnię oszustwa.
zakres jego działania i wzruszywszy ramionami,
Waszyngton 7 kwietnia. Prezydent Stanów powrócił do swego gabinetu, pozostawiając ze
Zjednoczonych Roosevelt uniknął przypadkowo tylko branych samych.
wielkiego niebezpieczeństwa. Gdy pociąg, którym je
„Wówczas podpisani, wobec doznanego nie

z
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powodzenia, przewidując konflikty krwawe, udali
się do prezydenta komitetu ministrów, Wittego,
który wysłuchawszy ich wyjaśnień, odpowiedział
dosłownie w ten sposób :
Zamiary robotników są z pewnością
znane rządowi i najj. panu. Ja nie mam upowa
żnienia do interwencyi i nic nie mogę uczynić.
„Nazajutrz podpisani, widząc wielkie masy
wojska w różnych punktach miasta, przewidy
wali krwawe starcia i zdecydowali się uczestni
czyć osobiście w wydarzeniach. Podpisani stają
za świadków wobec publicznej opinii europej
skiej, wobec faktu, że tak za bramą Narewską,
jak i w innych punktach miasta, wojsko dawało
ognia do robotników, bez poprzednich sygnałów
ostrzegawczych.
„Podpisani, osądzając to postępowanie wo
bec ludu bezbronnego, jako niegodne kraju cy
wilizowanego, i w ocenieniu tego, że po wyja
śnieniach, udzielonych im przez przedstawicieli
rządu, wszystko to było wiadomem, przygotowanem i zapoezątkowanem przez samego monar
chę, wzywają wszystkich obywateli rosyjskich,
którzy mają jeszcze poczucie godności własnej,
aby się łączyli do wspólnej walki z autokracyą".
Po przytoczeniu treści tego dokumentu akt
oskarżenia powiada dalej:
„Jako autor tego rękópisu został wykryty
rzemieślnik (riemiesljennik)A.\eksv Pieszkow, któ
ry w świecie literackim zowie się Maksymem
Gorkim, a który po uwięzieniu, wezwany do
udzielenia wyjaśnień, przyznał się, że ułożył do
browolnie odezwę w mowie będącą, z zamiarem
wysłania jej, po umieszczeniu swego podpisu i
podpisu kolegów, do ministra spraw wewnętrz
nych i do redakcyj wszystkich dzienników pe
tersburskich, w nadziei, że przynajmniej jeden
ją opublikuje.
„Powyższy fakt, popełniony przez Aleksego
Pieszkowa, ma w sobie znamiona zbrodni z a r
tykułu 1032 kodeksu karnego itd. itd."
Sprawa Gorkiego będzie roztrząsana w pe
tersburskiej izbie sądowej 29 kwietnia (12 maja)
bez udziału przedstawicieli sianu. Drugą instancyą takich procesów jest senat rządzący. Gorkij
wybrał sobie za obrońcę w obu instancyach
adwokata O Grusenberga. Nadzór prokuratorski
żąda nietylko roztrząsania sprawy przy drzwiach
zamkniętych przez cały czas rozprawy, ale także,
na mocy 2 części art, 1054 kod kar., niedopu
szczenia nawet krewnycn podsądnego.

Ostatnie wiadomości.
Według uuegdajszej uchwały przełożonych
klubów przed świętami odbędą się jeszcze tylko
dwa posiedzenia izby poselskiej 10 i 11 b. m
które zapewne w całości zajmie ustawa o podwodacb wojskowych. Nastąpi przerwa do 2 ma
ja. Od 2 maja aż do zwołania sejmu czeskiego
(około 15 maja ; w tym czasie zbierze się także
sejm dolno austrjacki) odbyć się mogą co naj
więcej cztery posiedzenia, które wyzyskaeby na
leżało dla uchwalenia taryfy celnej. Tymczasem
komisya budżetowa ukończy pracę, tak, że
po sejmie czeskim podjęta znów sesya, będzie
w całości poświęcona budżetowi, a i lak prze
ciągnąć się może na lipiec.
Go się tyczy sejmu czeskiego, to wedle
Deutsch nationale Corr. rząd ma zamiar przed
łożyć ustawę o zaprowadzeniu narodowych kuryj
wyborczych w Czechach. Wydział krajowy cze
ski ma przedłożyć nowy projekt ustawy wybor
czej, zaprowadzający 5-t,ą kuryę powszechnego
głosowania. Kurya ta wybierałaby 18 posłów.
Sądzą, iż mandaty z tej kuryi dostaną się w rę
ce Czechów-socyalistów. Liczba członków wy
działu krajowego ma być podwyższona z 8 na
10, z nich będzie 6 Czechów, a 4 Niemców.

Telegramy i telefonematy.
Koto polskie
W iedeń 7 kwietnia. (Tel. własny). Koło
polskie zebrało się dziś o godz. 11 przed połu
dniem na posiedzenie. Prezes hr. D z i e d us z y c k i zdawał sprawę z kroków, przedsięwzię
tych przez komisyę parlamentarną na konferencyi z prezydentem ministrów Gautschem w spra
wie upaństwowienia kolei Północnej i budowy
kanałów.
Nad sprawozd iniem tem, uznanem za p ou f n e, toczyła się dłuższa dyskusya.
P. G a r a p i c h w ciągu dyskusyi dzię
kuje prezesowi Koła i komisyi parlamentarnej
za energiczne popieranie postulatów krajowych.
Liczni mówcy domagali się sprecyzowania
terminu upaństwowienia kolei Północnej i bu- '
dowy kanałów.
O godz. 1 zarządzono pauzę.
Dalszy ciąg dyskusyi o pół do 5 po po
łudniu.
Na dzisiejszero posiedzeniu obecni byli
również minister Galicy i dr. P i ę l a k i członek
izby panów gubernator B i l i ń s k i .
Po ukończeniu dyskusyi ma być wydany
komunikat o stanowisku Koła w obu powyż
szych sprawach. Wnosząc z tenoru dyskusyi pa
nuje w Kole zadowolenie z przedsięwziętych kro
ków i większość żąda tylko, ażeby stanowczych
domagano się deklaracyj co do zobowiązań
rządu.

Komisyę.
Wiedeń 7 kwietnia. Na posiedzeniu subkomitetu komisyi r o l n i c z e j przew. Grabmayr
złożył obszerny referat o rozmaitych wnioskach
austryackiej rady rolniczej i wiecu prawników w
sprawie obdłużenia własności ziemskiej.
Zastępca rządu szef sekcyi bar. Beck uznał
ważność tej kwestyi i podniósł, że rząd zdecy
dowany jest przeprowadzić z całą energią prace
przedwstępne. Rokowania z odnośnemi minister
stwami są w toku. Rząd zasadniczo stoi na sta
nowisku, że rozwiązanie tej kwestyi możliwe jest
tylko przez zaprowadzenie przymusowej amortyzacyi i niewypowiadalności hipotecznych kre
dytów rolniczych, jakoteź przez odpowiednią organizacyę kredytu hipotecznego i osobistego ro l
ników. Ażeby na tę sprawę uzyskać jasny pogląd,
rząd zamierza zwrócić się z zapytaniem do
wszystkich prowincyonalnych zakładów hipote
cznych. Rząd w każdym razie sympatycznie za
chowuje się względem przedłożonych wniosków.
W iedeń 7 kwietnia. Na dzisiejszem posie
dzeniu komisyi b u d ż e t o w e j po przemówie
niach posłów Schraffla i S t a r z y ń s k i e g o
przyjęto tytuł „budżet ministerstwa skarbu".

Przesilenie na Węgrzech.
W ie le ń 7 kwietnia. W N . F r. Presse po
seł Bela Barabasz grozi, że na wypadek, jeżeli
cesarz nie zdecyduje się na zamianowanie stałe
go rządu z opozycyi, on wniesie w parlamencie

wniosek, aby minister skarbu przestał płacić raty
miesięczne na wspólne wydatki, a nawet na li
stę cywilną. Zamknięcie parlamentu na mocy re
skryptu cesarskiego nic tu zmienić nie może,
gdyż w takim razie posłowie będą prowadzili
agitacyę po miastach i wsiach. Barabasz z wiel
ką goryczą wyraża się o dzisiejszym stanie prze
silenia i powiada, że obstruncya stronnictwa nie
zawisłości w r. 190S wyrządziła państwowości
węgierskiej daleko mniejsze szkody, aniżeli obstrukeya u góry.

rzonemu narodowi oczekiwać szczęśliwej przy
szłości. Ufny w wierność sojusznika i serdeczną
przyjaźń króla, cesarz pił na zdrowie króla, jego
rodziny, oraz na pomyślność narodu włoskiego,
dla którego żywi tak wielką sympatyę.
Neapol 7 kwietnia. K ról włoski po wczorajszem uroczystem przedstawieniu w teatrze na
cześć ces. Wilhelma wyjechał wraz z ministrami
do Rzymu.

Wiedeń 7 kwietnia (Tel. własny). S tar
zdrowia prezesa gabinetu Gautscha nie budzi ża
dnych obaw. Dziś jednak jest już wiadome, źe
Budapeszt 7 kwietnia. Sejm węgierski przy przez 2 do trzecu tygodni nie -będzie mógł bar.
stąpił dzisiaj do dyskusyi nad pierwszym w n i o  Gautsch załatwiać agenci rządowych. (Patrz w
s k i e m K o s z u l a,
o zniesienie
lex kronice).
Daniel.
B erlin 7 kwietnia. (Tel. wł.). Z Tangerc
Dep. Gulner oświadczył się za wnioskiem.
donoszą,
że ze strony niemieckiej ofiarowano
Opisuje on obszernie zajścia z dnia 18 listopada
z. r. przy uchwaleniu zmiany regulaminu. Był Marokku pożyczkę, aby sułtał oswobodził się od
zaciągniętych w bankach fran
wówczas tak wielki hałas w izbie, że nie wie zobowiązań,
cuskich.
dziano wcale, o co chodzi, a prezydent dyktował
Berlin 7 kwietnia. W • .ejsce dotychcza
stenografom protokół i dopiero nazajutrz z niego
sowego posła niemieckiego w Tangerze, który usię dowiedziano o uchwale.
Piezydent gabinetu hr. Tisza oświadczył się stępuje z powodu złego stanu zdrowia, zamiano
przeciw wnioskowi i dodał, że libetalne stron wany został radca łegacyjny w ministerstwie
nictwo przedsięwzięło akt z 18 listopada z. r. spraw zagranicznych dr. Rosen.
w przekonaniu, że wymagają tego interesy k ra 
Rzym 7 kwietnia. Izba deputowanych przy
ju. Stronnictwo przyjmuje całą odpowiedzialność jęła traktat hanaiowy z Niemcami.
za tę uchwałę.
W i m i e n n e m g ło s o w a n iu u c h w a 
Z Królestwa Polskiego
l o n o 188 g ł o s a m i p r z e c i w 89 w n i o 
s e k K o s z u t a o a n i e w a ż n i e n i u t.
Telegr. Gan. Nur.
z w. lex Daniel.
W arszaw a 7 kwietnia. K uryer W arst. do
Następnie w zwykłem głosowaniu, mimo nosi, że komitet ministrów ukończył narady nad
protestu T i s 7. y, po przemowie sprawozdawcy s p r a w a m i p o l s k i e m i .
przyjęto
znaczną
większością
Z uniwersytetu warszawskiego na mocy
drugi w n i o s e k K o s z u t a
o w y b o- znanego rozporządzenia ministeryalnego wydalono
r ze k o mi s y i a d re s o w e j.
1600 studentów i słuchaczy kursów farm aceu
Na porządku dziennym jutrzejszego posie tycznych.
dzenia wybór komisyi adresowej.
Warszawski Dnieumik donosi, że ujęto przestępcę, który strzelił w szpitalu praskim do
a--,
Hr. Montiynosu.
nego polieyanta Sarapa.
D rezno 7 kwietnia (Tel. własny). K ról
Fryderyk August zatwierdził wczoraj podwyższe
Z
E o i y i .
nie apanaży dla hr. Mnntignoso na 60.000 marek
(Telegr. „Gaz. Nar.“).
za to, że obowiązała się wydać Annę Monikę.
P etersb u rg 7 kwietnia. W Tyflisie zdarzył
O decyzyi tej zawiadomiono natychmiast flo się wypadek choroby, co do którego istnieje przy
renckiego adwokata dworu.
puszczenie, źe jest to cholera
Petersburg 7 kwietnia. Władza gminna w
Spisek wojskowym. Eupatorii (na Krymie) prosiła gubernatora
P a t/ż 7 kwietnia, Dep. Rabier opowiadał telegraficznie o przysłanie wojska, gdyż należy
w korytarzach parlamentu poufnie rozmaite obawiać się rozruchów.
czczegóły o sprzysiężeniu Tamburinicgo (patrz w
W Kiszyniowie wszyscy piekarze strajkują.
kromce). Powiedział między innemi, że d 28 lu
Właściciele gruntów w okolicy Libawy-po
lego otrzymał od pewnego kapitana w Roche- stanowili podwyższyć płacę robotnikom, ale ci
tort list, w którym doniósł mu ten kapitan, że w pomimo tego nie wrócili do pracy. W okolicy
rozmaitych pułkach istnieje zamiar pozyskania Libawy wybuchło kilka pożarów, które zostały
oficerów dla spisku. Manewry miały być wstę podłożone.
Borysów 7 kwietnia. Marszałek pow. szla
pem do wybuchu sprzysięźenia przeciw r e 
publice.
chty zaprosił na naradę wszystkich naczelników
Wkrótce potem Rabier otrzymał drugi list ziemskich w celu obmyślenia środków dla zapo
od tego samego oficera, w którym on ponownie bieżenia rozruchom chłopskim.
wskazał na niebezpieczeństwo sprzysięźenia i do
Petersburg 7 kwietnia. (Tel. wł.) Stwier
dał, że pewien wysoki oficer, który miał konflikt dzono już tożsamość mordercy W . ks. Sergiusza.
z jen. Andre, jest zawikłany w tę sprawę.
Rabier tym doniesieniom nie przypisywał Nazywa się Ealajew. jest synem inspektora po
żadnego znaczenia, ale w obec ostatnich re- licyi w Warszawie Studyował na uniwersytecie
wizyj domowych podał je do wiadomości pre petersburskim, lecz w r. 1899 był relegowany za
zydenta ministrów i ministra spraw wewnętrz udział w sprzysiężeniu.
nych.
Prezydent ministrów Rouvier otrzymał, jak
R abier opowiedział, list od innego jakiegoś oficerą, podobno donoszący, że pewien kapitan,
który pisał do dep. Rabier, oświadczył, że we
P Gal. akc- Baak hipoteczny m a zasr.ezyt
zwano go do udziału w spisku celem obalenia podać do wiadomości, iż z dniem 31. marca 1905
republiki a na korzyść ks. Wiktora Napoleona. wynosił stan naszych 4 prc. listów hipotecznych
Sprzysiężenie miało na celu usunięcie Loubeta 54,698.600 kor., 4 i pół prc. listów hipotecznych
przemocą z pałacu Elizejskiego, jak również usu 83,359.400 kor., 5 prc. premiowanych listów hipo
nięcie ministrów i prezydentów Izby i senatu. tecznych 3,482.200 kor.t łącznie 141,540.200 kor.
Prawdopodobnie autor listów owych wezwany zaś stan asygnacyj kasowych 2,525.900 kor.
będzie do sędziego śledczego.
P B aukrorekii. Na wczorajszem zgromadzeniu
Paryż 7 kwietnia. (Tel. wł.). Sprawa sprzy- wiedeńskiego Banku związkowego uchwalono z czy
siężenia przybiera coraz poważniejszy cnarakter. stego zysku w kwocie 8,664.000 k. wypłacić 5 prc.
Szef gabinetu Rouvier oświadczył w kuloarach, dywidendy i 10 k, superd^widendy od akeyi.

Sejm węgierski.

Dział ekonomiczny.

że sprawa przedstawia się bardzo poważnie.
Krąży pogłoska, że skompromitowani są: generał
Negrier i poseł Guyot Villeneuve. Mają się odbyć
dalsze aresztowania.

Parlament francuski.
Paryż 7
kończyła
przedłoże
ś c i o ł a od

kwietnia. Izba deputowanych udyskusyę ogólną nad
niem o rozdziale Ko
państwa.

Z azd Edwarda VIE z Loubetem.
Paryż 7 kwietnia. Król Edw ard wczoraj
0 godzinie 5 minut 53 po południu przybył do
Pierrefitte, Loubet zaś na chwilę przedtem, w to
warzystwie szefa-sekretarza wojskowego Dubois
1 ambasadora angielskiego. Powitanie było bar
dzo serdeczne, poczem Loubet wsiadł do pociągu
króla i odjechał z nim razem. Publiczność owa
cyjnie witała angielskiego gościa.
Paryż 7 kwietnia. Król angielski z Loube
tem przybyli na dworzec lyoński o godzinie 6
minut 35 wieczorem i wysiedli z wagonu, po
czem Loubet wyraził nadzieję, że wkrótce znowu
oędzie mógł powitać króla. Po serdecznem po
żegnaniu król odjechał w dalszą drogę o godz. 7
minut 10 wieczorem.
L o ndyn 7 kwietnia. Dzienniki tutejsze do
noszą o zjezdzie króla Edwarda z prezydentem
Francyi Loubetem, przypisują temu zjazdowi do
niosłe znaczenie polityczne, które ma pokazać
Niemcom, iż węzły łączące Francyę z Anglią
zostały wskutek ostatniego wystąpienia cesarza
Wilhelma jeszcze wzmocnione.
Paryż 7 kwietnia Ageneya Havasa oświad
cza, że rozumie się samo przez się, iż król an
gielski i prezydent Loubet podczas wczorajszego
zjazdu wymienili zdania o kwesly«ch natury dy
plomatycznej, będących obecnie na Dorządku
dziennym. Ponieważ jednak nikomu o treści tej
rozmowy nic nie zakomunikowali, przeto należy
wszelkie wiadomości dzienników przyjmować
z wielką ostrożnością. Bądź co bądź, można
skonstatować, że zjazd wczorajszy miał charak
ter nadzwyczaj serdeczny.

Zjazd Wilhelma ii z Wiktorem Emaiiuelem

Z rynków towarowych.
B an k rolniczy we Ł w tw le
Lw ów d n ia 7 kw ietnia.
Dziś notujem y za 50 kilogram ów loco Lwów
W a lu ta koronowa.
Pszenica gotow a od 8-30 do 840, pszenica na
term in a 8-10 do 8-25. Z y to gotow e 6-25 do 6-49. żyto.
n a term ina 6.10 do 6-25. Owies obroczny gotow y 7 20
do 7-60. Owies obroczny n a term in y 7.10 do 7 40. J ę 
czm ień pastew ny 6'75 do 7-25, jęczm ień brow arn ian y
7-30 do 775. R zepak J0'75 do ll-OO. L n ia n k a 0.— do
O-—. Groch p astew ny 6 75 do 7-50, groch do gotow a
nia 7-75 do 11-00. W yka i0-60 do 11-75. Bobik 7 25 ao
7-80. H reczka 8 25 do 8-75. K u k u ru d z a now a za 56 kilo
8'50 do 9-00. kuK urudza s ta ra 7-50 do 7-75 Chmiel
nowy za 56 kilo 200-— do 210 00, chm iel sta ry — do —.
Koniczyna czerw ona óO — do 80-—, koniczyna m ała
40-— do 6 5 —, koniczyna szw edzka 65 00 do 80-00. T y 
m otka 22 — do 30-—
S p irytus p a rita s T arnopol za 50 litr. nowy
od 44 00 do 44 25, s p iry tu s p aritas T arnopol na te r 
m iny —'— do —•—, sp iry tu s p a rita s T arnopol oksk o n ty n g en to w any 31-50 do 31-75.
B ad ap eszi dnia 7 kw ietnia. K u rs w koro
nach i po 50 klg. N otowano pszenicę n a kw iecień 17'98
do 18 00, n a m aj 17-86 do 17-88 na paźazier. 16 60 do
16-32, żyto n a kw iecień 14 99—14-40, żyto na paździer
n ik 13 26--13 28, owies t a kw iecień 13-76—13 78, owies
n a październik 11-86—11-90, k u k u ru d za n a maj 14-74 do
14-76, ku k u ru dza na lipiec 14-40 do 14-12, R zepak na
sierpień 28-60—23-70.
O ferty na pszenicę: mierne.
Chęć k upna - m ierna.
U sposobienie: spokojne.
Stan p o w ietrza: w iatr.

Z rynków pieniężnych.
W ledeH 7 k w ietn ia (Telegram „G azety Narodow ej“j. Zam knięcie giełd y o godzinie 2 m inut 80
pępołudniu. A kcye au stryackiego zakładu k red y to 
w ego 665 75, w ęgierskiego zakładu kredytow ego 771 75
A nglobanku 301-75, U nionbanku 547-—, B anku dlc.
k rajów koronnych 467 00 Bankvereinu 567-75, Bodencreditu 1037-— galicyjskiego B anku hipotecznego 547-00
kolei państw ow ych 661-5.1 kolei południow ej 90 56,
tram w a ju A. —•—, B. —■—, kolej E lbenthal 422-00
kolei północnej 5590 kolei czerniow ieckiej 592, alp iny 521-50 Rim. M uranya 542 25, praskiego tow a
rzystw a ielazuego 2652 25 fab ry k i broni 615 00, tureckie
ty to n io w e 839-00, galicyjskiego karpackiego Tow arzy.
stw a naftow ego 1028, óblig. weg. indem niz. 98-90.
re n ta m ajow a 100'45, a u stry a c k a ren ta koronow a
100-45, w ęgierska re n ta koronow a 98-90, 56-let. listy
T o w arzy stw a kred. ziemskiego 9995, 4-procentowe
lis ty banku hipotecznego 98 90, 4 i pół procentow e
lis ty banku krajow ego 101-90, 5-procentow e listy Ban.
ku hipotecznego 111-50 4-procentow e B anku kraj. 59 85,
4 i pół prc. B anku krai. 102-15, 5-procentow e komu
n aln e o b lig a cje B anku kraj. 102-75, 4-procentow e g a
licyjskie ohligacye propin 10015, 4-procentow e gaucp cżyczki krajow e z r. 1898 100 07 4-procentow a p o 
życzka m ia sta Lwowa 9830, losy tureckie 142-75
m arki 11718, ruble 252-50

Neapol 7 kwietnia. K ról Wiktor Emanuel
złożył wczoraj wizytę cesarzowi Wilhelmowi na
okręcie „Hohenzollern-, poczem ces. Wilhelm re
wizytował króla na okręcie „Regina Marguerita*,
a następnie wraz z królem udał się dc pałacu
królewskiego.
N A D E S Ł A lf E ,
Neapol 7 kwietnia. Popołudniu urządzili
(Za tę rubrykę R edakoya n ie odpow iada.)
obaj monarchowie przejażdżkę samochodem, po
czem wieczorem w pałacu królewskim odbvl się
obiad.
Król włoski wygłosił po włosku toast, w
Papier medyczny, tańszy od innych, aknteecny dla
którym nazwał przyjazd Wilhelma zapowiedzią wyleczenia
katarów, i anatyznow, Irytaoyj pleratawyoh
pokoju i szczęśliwej przyszłości, poczem wychy I ran. Wyborny plaster przeciw uaguletkea etc.
lił kielich na zdrowie cesarza, jego rodziny i po We Lwowie w aptekach pp. Mikolaseha, Wewiórskiego
91
myślność narodu niemieckiego, wiernego sojusz ______________________ i Ruckera.
nika Włoch.
Przestrzegam, że żadnych weksli nie podpi
Y» odpowiedzi cesarz Wilnelm wygłosił toast sywałam ani żyrowaiam i że ewentualnie weksli
po niemiecku, w którym podniósł, że silne i pe z niGm podpisem nie uznam ani płacić nic będę.
wne łączniki trój przymierał pozwalają sprzymie
oic
Paulina lludkotcsku

PAPIER FAYARD

GAZETA NARODOWA z Soboty dnia 8 Kwietnia 1905 Nr. 81
najmują koniki, ułożone do chodzenia po ostrej,
bryłowatej, w pobliżu krateru zastygłej lawie.
Badany w tem miejscu jeden z ajentów
Cook a objaśnił mnie, że Fietta i Cecyl odjechali
ze stacyi przed kwadransem.
(Powieść 7. angielskiego i.
Rzucając pieniędzmi na prawo i lewo, otrzymałem
zaraz rączego konika, na którym ga
(Ciąg dalszy.)
Niebawem pędziliśmy po bruku ulicznym, lopowałem po nierównym gruncie.
Dojechawszy do punktu, skąd przewożą tu
płosząc zgorszonych przechodniów. Przebyliśmy
gaiopem Via Romę, wybrzeże Santa Lucia i cały rystów nad brzeg krateru kolejką zębatą, zarzu
labirynt wązkich, brudnych uliczek, póki nie do ciłem cugle na kark kucykowi, a sam pospieszy
staliśmy się na otwarte pole u stóp ogniem zie- łem do maiego dworca.
— Pociąg z pasażerami tylko-co odszedł —
ącej góry.
oznajmił
urzędnik przedsiębiorstwa Cook a.
Czy zdążę na czas, aby zapobiedz przewi
— Ależ ja muszę jechać bezzwłocznie —
dywanej przeżeranie katastrofie? Znałem wulkan
dokładnie; wiedziałem, jak strasznem niebezpie zawołałem rozdrażniony, biegnąc naprzód.
— Nie przewozimy pojedynczo turystów —
czeństwem grozi stromy otwór krateru; jedno
oświadczył
zawiadowca kolejki.
poślizgnięcie się nogi, jedno lekkie popchnięcie,
—
Jechać
chcę i muszę natychmiast — za
a ofiara wypadku znika na zawsze ze świata..
wołałem
w
uniesieniu
— gotów jestem zapłacie
Zaczęło się uciążliwe wjeżdżanie pod górę;j
za
wagon,
za
kolejkę,
za
pana, za wulkan, jeśli
padały raz po raz zmordowane konie. Wysko- j
czyłem z powozu i rzuciwszy dorożkarzowi zwit tego potrzeba, ale pojadę, nie tracąc chwili cza
papierowych pieniędzy, których przeliczenie z a - j su. Ile kosztuje ekstracug? — pytałem.
— Sto franków — odparł wyzywająco urzę
brałoby mi zbyt dużo czasu, piąłem się po k rę-,
tej, zasypanej popiołem ścieżce, dochodzącej do dnik, nie przypuszczając prawdopodobnie, iżbym
zgodził się dać tak znaczną sumę.
obserwatoryum.
— Oto pieniądze — zawołałem.
Brakowało mi tchu w piersiach, serce biło
Z niedowierzaniem przeliczył banknoty, a
gwałtownie, gdym doszedł do stacyi, gdzie wy

Straszna siódemka.

przekonawszy się, że należność uiszczona całko tuż za Fiettą i chłopcem ; trzymali przy twarzach
wicie pobiegł do biura, nacisnął dzwonek ele chustki do nosa dla zabezpieczenia się od przy
ktryczny i zażądał dostawienia wagonu. Po krót krych wyziewów siarczanycb i nie zauważyli
kiej chwili siedziałem już w pustym przedziale i mojej obecności; przewodnik wyprzedził ich zna
rozpoczęła się jazda w górę. Jakże wolno, zda cznie. Fietta postępował krokiem wolnym z prze
niem mojem, jechaliśmy! Czułem suchość w ciwnej strony krateru, chłopiec, którego trzymał
ustach, paliła mnie gorączka; przedemną kłębił za rękę, był bliżej ziejącej dymem przepaści.
się dym krateru; wreszcie dosiągłem celu. Wy Kłąb gryzącego dymu oślepił mnie na chwilę,
skoczyłem z wagonu i nie czekając przewoc.iiKa, usuwając ściganych ludzi z przed moich oczu.
piąłem się po stożkowatym wierzchołku, bez Gdy rozwiał się czarny obiok, ujrzałem, jak
względu na to, że nogi moje obsuwały się co Fietta przystanął nagle, ujął chłopca za ramiona
chwila po zdradliwym, żwirowatym gruncie. Gdy i pchać go zaczął ku paszczy krateru. Mimo szu
doszedłem szczytu, zawiał orzeźwiający wietrzyk; mu, dochodzącego z dołu, usłyszałem przeraźliwy
krajobraz w dole z zatoką Neapolitauską i uro- krzyk trwogi dziecka. Zdążyłem przyskoczyć, po
czem Sorrento przedstawiał najwspanialszą, jaką chwycić Cecyla i odciągnąć go w bezpieczne
widzieć można, panoramę. Nie miałem jednak miejsce.
Wtedy Fietta, wściekły z gniewu, rzucił się
czasu zachwycać się tym widokiem: dążyłem
dalej po urwistych, rozgrzanych do gorącości ku m nie; odskoczyłem na bok, a doktór, nie mo
skałach, parująccyh wyziewami siarki. Kłęby dy gąc powstrzymać gwałtownego z jakim biegł im
mu wirujące nad kraterem, wiatr przepędzał na petu, poślizgnął się na miałkim popiele lawy i
stronę otworu, tak że chwilami mogłem dojrzeć wpadł w buchającą parą i dymem przepaść.
dwie postacie, poruszające się w dali. Był to
Resztę dopowiedzieć mogę w kilku słowach.
Fietta i chłopiec Obchodzili dokoła kratei i zni Tego dnia wieczorem odpłynąłem z cnłopcem do
knęli w obłokach dymu. Słyszałem za sobą głos Malty, gdzie młodemu pacjentowi doktor Benson
ostrzegającego mnie po włosku przewodnika, ale udzielił pomocy i skutecznym antydotem przez
nie zwracałem na niego uw agi: zapuściłem się siebie wynalezionym uratował mu życie; po
śmiało w tuman czarnego oślepiającego dymu, upływie dwóch tygodni uzdrowione dziecko od
unoszącego się nad paszczą wulkanu. Szedłem! wiozłem do matki.
Pierwszy i największy w kraju

DROBNE OGŁOSZENIA
po 9 et. od wyrazu.

Skład jwaszyn do szycia,

CO

H

©

r t o

0 doktorze Fietta rozeszła się pogłoska, że
nad brzegiem krateru dostał pomieszania zmy
słów, że w napadzie furyi chciał najpierw chło
pca pozbawić życia, a następnie sam rzucił się
w ogniem ziejącą otchłań. Nie zdradziłem ta 
jemnicy, okrywającej rzeczywisty powód jego
śmierci.
II.
Czynione przezemnie doświadczenia nauko
we przestały pochłaniać wyłącznie uwagę moją,
wróciwszy do mieszkania na Regent-Park, roz
pamiętywałem zaszłe wydarzenia. Sumienie na
kazywało mi złamać przysięgę wierności, złożoną
w chwili niedorzecznego obłędu występnemu
w dążnościach swoich Bractwu Siedmiu.
Postanowiłem zdemaskować panią Koluchy.
Wiedziałem, że krok podobny naraża mnie na
wielkie niebezpieczeństwo, niemniej miałem nie
złomną wolę poruszenia nieba i ziemi, aby tę
kobietę i jej sprzymierzeńców posadzić na ławie
oskarżonych przed sądem kryminalnym w Angli'.
Rozumiałem doDrze, że sam nie podołam
temu zadaniu; nie byłem dostatecznie obznajomiony z procedurą sąaowa i artykułami kodeksu
karnego; dla oskarżenia groźnych spiskowców
niezbędną mi była pomoc biegłego w swoim za
wodzie, doświadczego prawnika.
(C d. n.)
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oniuzto-rosyjzkz, zbiór majowy, i wiele
Suuchong L złr. 3-76, II. złr. 3-—. Okru
chy nzjlepsze złr. 1-75. Okruchy drobne
lir . 130 u funt. Dwór Łapcayn Brzelany.

który n ie posługuje się ajentami.
Poleoa m aszyny ręczne od 25 do 50 zł., nożne
od 28 do 65 zł., obrączkowe i Central-Bobbin
do szyoia i h a llu i grubszyoh robót krawieckiob od 66 do 88 zł. na raty. Gotówką 10°/„
taniej. Gwarancya 5-letnia. Nauka szycia i
haftu bezpłatna. W szelkie system y maszyn
do szyoia przyjmuję do naprawy.

F u r m a n p°sia*uie ““'i 80-1 n* ordy-

I U l IIICl,II naryę zaraz. Łaskawe zgło
szenia pojte rest. ,Furm an“ , Bóbrk.i kolo
Lwowa.
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P ro s ię żądać cenników.
125
m echanik 1 speeyądstŁ

Józef Iwanicki,

P i t l 9 P 7 gospodarczy z niżizą szkolą
I I d u l £ rolniczą i 6-cioletnią praktyką,
Ozdoba k aid eg o pokoju ! " W
P n y zwinięorafffabryki ndało mi się nabyć
poszukuje miejsca zaraz lub od 15 kwie tanio 8.000 dywanów ściennych 1 11.000 dywanów przód łóżka, tak, że jestem
tnia. Zgłoszenia przyjmuje Firezt w Sterni
w moiności sprzedać s l w s a r a m
Z a ł n n n w
0 chenille) po oby
cy p. Rzepiennik Strzyżewski.
4$
wspaniały
” J
anM JI R H / a ł / ł Ł MMy
dwóch stronach je
dnaki, o pięknych trwałych barw&oh 100 emt. szeroki, 200 em t. d łu g i, o powa
zwraca
bnych deseniach : lew, samy, pawie, łabędaie, jelenie, kwiaty etc.
się uSop o *1. 2 5 0 U to U c a b ą . ^
ba obłożnie chora, matka trojga małoletnich
ozieci. Łaskawe datki proszę nadsyłać do Szczególnie poleca się, gdzie jeat wilgotne mieszkanie, gdyż dywany te są grube i ni
Administracji „Gazety Narodowej* dla W.
przepuszczają wilgoci

SA N T A L

O P O W A Z N IO N K W

'P I

Ju liu s H oita& ch, G oding, nr. 39, Morawa.

w ysyłkow y towarów
Setki podziękowań i obstalonków otrzymuję. Jeśli się nie nadaje, przyjmuje się napowrót bez tmdności i zwraca pieniądze.
174
n a zastaw p en sji z a ła tn la R eprezen
ta c ja riea m te n re re in n , Lwów, K oper
n ik a 1. 7.
251

P o ż y c z k i

(Csas środkowo europejski).

U dcbedaą ze Lwowa
do Brzuuhowio 5'48 rano, 9-30 i 10-50 przed połudn., 12-33, 2*05, 3 36, '6-06 po
południu, 7-05 . 8-04 wieczór (od 8/5 do 1119 wł.), 1110 w uoey
każdej niedzieli
do Janowa 6-60 rsno, 9-16 przed południem (od 1/6 do 30/9 włącznie), 1-36
po południu (od 16/5 do 81/8 w niedzielę i święta), 3-18 po po
łudniu (od 1/6 do 30|9 włącznie) i 5-48 po południu
do Szum na 145 po południu (od 1/8 do 11/9 włącznie w niedzielę i świata)
do Lubienia wielkiego 2-15 popołudn. (od 16/5 do 11/9 w niedziel? i świ ••)

P n y c h o d z ą do Lw ow a:

RuSSY I

Essencya Santalu zaw arta w K a p s u ł k a c h
zalecaną Jest przez lekarzy przeciw rzeżączek
i słabuści sekretnych zam iait kopaiwy i kubeby. Działa szybko, nie utrudza żołądka nie
wydziela nieprzyjemnej woni i zapobiega
dusznościDla uniknienia fałszerstw i podrą*v
biań, wytnagać stępia ja k dołączonyfuinYi
obok w kolorze czarnym znajdującegoY^ V
się na każdej kapsułce.
Skład w głównych aptekach.

P ię k n e dywaąiiiJki p łte d łó żk a
tylko po v0 er za sztu k ę.

D K ID 1 f

Pociągi lokalne,

F* M ID Y , a p te k a rz a w P a r y ż '

Do serc litościwych

PO

Lwów, H otel ŻorAa.

G. k. kolej państwowa.

i Brzuehowie 0-42, 7 30 rsno, 11 45, przedpoł. 147, 316, 41
6 08 pó połutL,
7'54, 1 1 j wieczór (do 11/9 włącznie).
z Jaaowa 8'20 rano, 1 T 6 , 4-45 popefudniu w25 wieczór (od 1/5 do 30/9 w ł)
10*10 wieczór (od 15/6 do 31/8 włącznie w niedzielę i święta)
ze SzozercŁ 9-35 wieczór (od 1/6 do .'1/9 włącznie w niedzielę i święta)
z Lubienia wielkiego 11-35 wieczór (od 15/5 do 11/9 w niedzielę i święta)

We Lwowie u pp. Mikolassha, Wewiórskiega, Beisera, Ruukera, Sklepińskiego.
W Krakowie w aptekach pp. Wiszniewskiego i Redyki.
36

Zarząd ogrodu Lipniki,
poczta M ościska, sprzedaje róże sz u 
mowe, silne, w pięknych nowych gatun
kach po 1 kor. sztnka, tai same na korzenin szczepione po 40 hal. sztnka.
D w um etrow e płaczące po 2 korony
250

sprowadzaną, drugą, W O D Ę S E Ł T E H 0 K Ą ,
s m it ę p n j e w zupełności woda polecona przez Towarz. lekarskie

a J J a z s L lic z a a .©

Ruch pociągów kolejowych

s ło a © .© *

zawierająca części składowe jak
Z drow ie d la w s z y itk id il

Woda Selterska

E V B A L « I £ , b o le g ło w y ,
n e o n u * le n ie , H l u e r y e 1
w s z e lk ie c h o r o b y n e rw o 
w e ustępują niezwłocznie po zaiycin p i g u ł e k antinewralgicznych doktora C r o n l e r . Ceną 3
franki za pudełko. Skład w Par, żu
W apt. pani Schm ltt, rue la Boćtie 75. We Lwowie w aptekach PP. Mikolascha, Wewiórskiego, Ehrbara i Rnckera.
W Krakowie w aptekach PP. Wiszniew
G łó w n y
skiego, Redyka i J. Macndzihskiego.
28

N

o b o w ią z u j ą c y z d n le z u 2 0 . U p v a 1 9 0 4 r o k u .
(Czas śro d k o w i - eu ro p e jsk i).
POCIĄG

A
wyrobn fabryki pod firmą

p o g p .jo so b .
p rz y eh. o u.

K. Rżąca i Chmurski w Krakowie

n
•
1 I 1 0 N
I
M U P Ż U ll
W

mostowe, w n-o
nowe, gospodar
skle, dziesiętne
i stołow e, poleca
najtaniej

V. C z e n e n y , fabryka wag,
Praga — Żiżko/.

172

znakom icie w ykonane

po niskich

91
L w o w ie w aptece J . W e w i ó r ■kiego ul. Halicka.

we

\

kawiarnia Amerykańska
ĆI

6-10

przy ul. Trzeciego Moja 1 11, we Lwowie-

C o d z ie n n ie k o n c e r t m u z y k i u o J J k o w e (.

O d ręczn e

zenia«*•

ni. Św. Gertrudy L i

ik ła d

Początek o godi. 9 wieczór

Wiedeński

10-03
10-20

Bank Związkowy

11-25
1*10
1-30

Filia we L w ow ie.

cenach

436

u L O c h r o n e k L. O.
Dozorca wskaże.

490
K a p ita ł a k e y jn y :
k. 80,000.000
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F audnsze rezerw ow e
k. 23,027.42813

Załatwia

wszelkie

L w ów
we własnym gmachu
przy

Telefonu nr. 57 Dyrekcya
Telef. nr. 358 Kant. wym.

Zakład centralny
W iedeń.
F IL IL : Aussig n/£ ,,
Berno, Bndapesat.Czerniowee, Grac, Proweiejów. W. Ncnstadt i Sl.
Pólten.
12 kantorów wymiany
i kas depozytowych
we W iedniu.

U łatwienia wszelkiego rodzaju, umożliwione doświadczeniem i rozgałęziony
mi stosunkami w całym Zwiecie kupieckim.
42

M

M

M

M

pogp, josob.

(na dw orzec głów uy)
ic b in , (Jasa, Bukaresztu, Keustactynopola), Żydaezowa Delatyna (cJ i/IOdo 30|4), Zaleszczyk, NowosieKcy, Berhomottiu,
Czudina. Serethu, Radowioc, Dorny Watry i Suc/.awy
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi), Wieliczki, Orłowa, N. Sącza, Jasła, Chabówki,
Zakopanego
Tarnopola, Borek wielkich, Gtiyinałowa

I odchod. o g.

Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi) Orłowa, Nowego Sącza, Óświęcima, Zakopanego
p. Przemyśl, Wieliczki, Rymanowa, Sanoka, Chyrowa
lokan, Ozortkowa, Kałusza, Delatyna przez Kołomyję (od 11/6 do
30/9 w niedzielę i święta) KiirózmSzó (od 1/ó do 30/9 wł.),
Broiliny, Pntny, Suezawy, Dorny Wytry (od 1/7 do 31/8)
Serethu, Berhomethu
Rawy ruskięj, Sokala
Podwołoczyek, (Odessy, Kijowa), Brodów
Lawocznogo, (Pesztu), Chyrowa, Borysławia, K.insza
Sambora, Chyrowa
Stanisławowa, żydaozowa, Potucor,
Jaworowa
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi), Zakopanego przez Kraków, Wieliczki, Stróż, Orło
wa, idezo Laboroz (Pesztu)
Stryja Borysławia
Rzeszowa, Jarosławia, L ibaczowa
Kołomyi, Żydaczowa, Potutor, Kórósniezii
Lawocznogo, Kałusza, Chyrowa, Borysławia, Kochawiny
Krakowa (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi), Ni
Sącza, Jasła, Tarnobrzegu, Rymanowa, Iwonicza, Sanoka,
Chyrowa
Ickan, Csortkowa. Katusza, Zaleszczyk, Koemania, Nowosieiicy
przez Zuczkę, Wyżniey, Serethu, Suczawy, Kadowiec
Podwołoczyuk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa, Uusiatyna, Kopycsymec, Kozo wy
Tuchli (od 15/6 do 30/9), Skolcgo (od 1/5 do 30/9), Stryja, Dro
hobycza, Borysław it
.r&worowa
Bełżca, tjokala, Lubaczowa, Hawy ruskiej
podwotoczyak, (Odeusy, ikijowa), farodó**, Grzymałowa, Potutor,
żaicszczyk, Rusiatyna, Iwania pust.., i-Kały, Kopyczyoiec
KraŁuWa, (Berlina, Wrocławia, Wieduia, Kariaoadu, Pragi),
Oawięotma, Buch), lioentyrzowa, Wieliczki, Orłowa, Mielca
?ia Dembicu, Sambora, Chyrowa
lctan , Ł-ydactowa, Nowosieiicy, Seratho, Berhomethu, Czu-iina,
Broóioy
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8-25
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606

8-35

9-11)
9-25
10-35
10-46
10-50
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% e L w o w a <Lo
(z dw orca gtów uego)
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy, Pragi.
K a rb W u ), Rozwadowa, Jasła, Chabówki, Zakopanego
przez Rzeszów, Orłowa, Nowego S a n a
S
Ickan, (Jasa, Bukaresztu, Conatanoy), KorósmazB (od 1/5 do 3M)>
Słob. rung., oeretu, Beihoroelhn, Borodiny, 3 1)era wy Dor
ny Watry, Koemania
’
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, JBetlina, P ragi, KirlDizdu)
Chyrowa, Pesstn, Sambora, Sanoka, ÓJesó Laboresa
Rymanowa, Iwonicza, Jasła, Stróż, Mielca, Uiłowa We-”
iiczki, Óświęcima
Ickan, (Jats, Bukaresztu, Botnszan), Żyda azowa, Potutor, KbrJsmezo, Ozor kowa Nowosieiicy, Brodiny, Butny, Dorna
Watry (od 1|7 do 3l/d), 8 iczawy
Podwołotósy^k.JKijowa, Jdessy), Brodów, Kopyezyuiea, iluliatyna,
Ławocznego, (Pesztu), Drohobyczu, Borysławia
Jaworoira
Krakowa, Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu Lu
baczowa, Sambora, Chyrowa, Rozwadowa, Nadbrzezis’ Z*,
kopanego (y. Kraków od 35/6 do 15/ii)
Kratowa, (W iednia, Warszawy, Pragi, Karlsbaiu), Sanoka, Ry.
nun wa, Iwomoza, Tarnobrzegu, Stróż, Nawago Sacra </rłowa (od 1/7 do 15|9), Oswięcima
Lawocsnego, Chyrowa, Borysławia, Kałusza, Ch)Jor
Sambora, Cayrowa
Tarnopola, Potutor
Czerniowiec, Delatyna, Zaleszczyk, Nowosieiicy
Btłzoa, Sokala, Lubaczowa, Rawy rusłiej
Podwołoczyek, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniao, Czortkowa, Husiatyna, Skały, lwania pustago, Grzym.tłowa
Ickan, (Botuazan, Jasa. Bukaresztu), Kałusza, Zydaozowa, Czortkewa, Zaleszczyk, W jżnicy, Kórósmezó, Koemania, Dorny
W atry, Suezawy, Nowosieiicy
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berliaa, Pragi, Kzrlsbadu), J a 
sła, Chabówki, Zakopanego, Wieliczki, N. Sącza, Lubaczów"
Oswięcima
Tuchli (od 15/6 do 30/9 włącznie), okoiego (ud 1|5 do 30/9 wł >
Stryja, Chyrowa, Borysławia, Choiorowa, Kałusza
Rzeszowa, Lubaczowa, Chyrowa
Sambora, Chyrowa
Jaworowa
Kołomyi, Żydaciowa
K.altowa, (Wiednia, Wrocławia, Beriioa, W arjiaw ,-, Pragi,
Karlsbadu), Chyrowa, Mezo-Laboroz, (Peszm). N, S^ezz,
Orłowa, Óświęcima
fawoeznego, (P eszt.), Chyrowa, Borysławia Kałusza
Rawy ruskiej, Sokala
Fodwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów
Przemyuia (od l/Ó do 30/9 uf.), Chyrowa, J . ó.górza
ickan, Czortkowa Zaleaaszyk, Deiatym, Wyżnie/, Nowosieiicy,
Berhomethu, Czudina, Serethu, Brodiuy, Dorny Watry, Suoiawy
Krakowa (Wiednia, Wromaw.a, Warszawy), Chyrowa, Rymano
wa, Iwonioza, Tarnobrzegu, Orłowa, Wieliczki. Chabówki,
Zakopanego (od 1/5 do 24, „ i od ltl/3 de 3U/4), Jasła
Pod«ołoczysh, BrodOw, Kopyczyiiec, iwania pustego P ,tu t .r
ShaJy, iiasialjiaa, Zaleszczyk, Grzymało »•
Stryja
Kawy ruskiej, Luoaezowa (K»ż.t,j uie-lzielł'

L dworca „Podzamcze''

Na dworze® „Podrameze"
Tarnopola, Borek wielkioh, G zymałowa
215

—

6-30

K-rakuwa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi), Za
kopanego przez Kraacw (od 35/6 do 15|9), N. Sącza, Or
łowa (od 1/7 do 15/9), Jasła, Lubaczowa, Sanoka, Ryma
nowa, Iwonicza, Chyrowa
Ichan (Bukaresztu), Potutor, z.ydaczowa (od l/o do óv/'J) Csortkowa,
Rusiatyna, Korozmozó, Nowosioiicji, Dorny w atry, Suczswy
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, W iednia, Warszawy;, Pragi,
karlsoadu, Uswięc.ma, Wieliczki, Lubaczowa, Isrnobrzegu, Iwonicza. Rymanowa, diuiona, Chyrowa
Sambora, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, iwonioza, Jasła
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), BrodOw, Kopyoayuiec, Baleszozyk, Skały, iw ania pustego, R ustatyua
Lswocznego, (Pesstn), Chyrowa, Kałusza4, Borysławia, Kocnawiuy

interesa bankowe oraa transakeye w zakres kantorow
wymiany wchodzące — a mianowicie:

Przyjmuje w k ład k ; w ra c h u n k u ezeKowym i w ra c h u n k u bieżącym.
Przyjmuje w k ła d k i u a 3'6% książeczki w k ład k o w e. Oprocentowanie roz
poczyna się z dniem następnym po złożeniu wkładki, a koueay się
z dniem poprzedzającym podjęcie wkładki. Podatek rentowy opłaca
bank z własnych funduszów.
E żk o n to je w eksle, otwiera kredyty i udziela zaliczki w podkład papierów
wartościowych.
Przeprowadzi wszelkie obroty giełdowe na targach krajowych i zagranicz
nych.
K upuje 1 sp rze d aje p ap iery w artościow e, w alu ty 1 p rzek azy ua zagra
niczne miejsca.
Wydaje listy kredytowe na wszystkie kraje.
Wymienia kupony i wylosowane papiery wartościowe.
Inkasuje weksle we wszystkich miejscach krajowych i zagranicznych.
Przechowuje papiery wartościowe 1 zarządza niemi.
Ubezpiecza papiery wartościowe przed stratami z wylosowania.
Rewiduje bezpłatnie numera losów i innych papieiów wartościowych, podle
gających losowaniu.
Najkorzystniejsze warunki. — Pilne czuwanie nad interesami klienteli.

POCIĄG

D o Lw ow a z

Podwołoczysk (Kijowa, Odessy), Dredów, Kopy czynie8, ££UaUtyna, Czortkowa
Tarnopola, Potutor
Podwołoczysk (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyui#3l Zalesz
czyk, Husiatyna, Skały, Iwania pustega, Grzymałowi,
Czortkowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów
Podwołoczysk, Brodów Kopyczynioc, iw anił pustego, Skały,
Potutor, Husiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa

Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów
1 odwołoczysk, (Odessy, Kijosjal, Brodów, Grzymałowa, Husiatyna, Kopyeiyniec, Czortkowa
Podwołoczyek, (Odessy, Kijowa), Kopyeiyniec, Zaleszczyk, Potu
tor, Iwania pustego, Skały, Rusiatyna, Brodów, Grzym&ł.
t odwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyezyniec, Zalesz
czyk, Potutor, Iwania pustego, Skały, Husiatyna

Uwag&: Pora nocna oznaczona jest ramkami. — Czas śroikowo-europejski ja st p ćźaujizf o
36 minut od czasu lwowskiego. — Zwykle bilety do jaaiy i wszelmego inaego rodnajj odeby
ilustrowane przewodniki, rozkłady jazdy itp. nabywać raoiaz w biur.se naiejskiem c, 5 . kolei pań
stwowych, pasaż łlausm ana 1 . 9, przez cały dzień
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Wydawca i odpowiedzialny redaktor P l a t o n K o s t e c k i .

'L drukarni i litogralii Filiera i Sp o U u

