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Dr. ALEKSANDER VÓGEL
Stora n d a k o y i: ni. SytstnBka 1. 40, l. piętro
otwarte od godz. 10 rano do gwds. 1 w południe.
Stora udLuJnlfauaoyl: ni. Kopernika 1. 7, par
ter (.klep), otwarte od goda. 9 rano do godz. 7
wieczorem baz przerwy,
PrsaApłata na „Gaiwi* H arotową" w y n c:i,
wa Łwoirle : bi prr irl_ : u fnmloj:
Miesięcznie9 kor. S kor.
60 h.
kwartalnie
8 „ 7 „
S t , 10 kor. 60 h.
półrocznie
U ,1 6 ,
— , U ,
—■.
Za zmianę adresu dopłaca
40 hal.
Wraz z „Tygodnikiem mód t p ow leiłl* Izt
teł z warBLawgkim ygodnikiem ,. > .rao* i 19 to
mami rocznie premii:
kwartalnie we Lwowie 8 kor. 40 is.
'u ,
na prowincji 0 „ 00 ,
We Lwowie za odnoszenie de domn doprana ile
40 bal miesięcznie.

wychodzi o godzinie 6-tej wieozorem.

O J E iii C 3 ł . G * Z E 3 i . C , .o r z e n i *wr>o s a jn e na jednesspaltowy wiersz drobnym drukiem
ibb jego miejsc* 20 haL d s d s d s u _a w iem lub
jego -=uejsee 60 Lal. G ł o s y p u b U o z n o io l za
wibisz lub jego mie.Boe 1 kor. P r y w a tn a k ores*
p o ix d e n o y a o hal. od wrrazu.

Nhwor kosztuje 6 h., aa prawiący! 10 taf
(Numeru dawniejsz» kog-iują po 10 et.)

czeństwo mniej jest zwarto i instynkty społeczne ] na dalszych ulicach z młodzieży obojej płci, a rynku i zaczął go katować w okropny sposób.
Słowo polsJcie wczorajsze oświadcza się sa
przeważnie strajkujących terminatorów. O g. 7 Wtedy tłum, nie będąc w stanie panować nad bezpoareommi i tajnymi wyborami, a jest prze
mniej są silne, niż przypuszczałem.
I nadzieja moja nie ziści się dopóty, dopóki taki pochód zjawił się na ul. Krochmalnej, w sobą, zaczął wyrywać kam enie z bruku i razić ciw powszechności, a zwłaczcza równości prawa
strormetwo
porządku nie przyswoi sobie ducha punkcie, gdzie krzyżuje się ona z Ciepłą, w są nimi zwycięzców. Dragoni poczęli się cofać, głosowania. Pośrednie wybory, zdaniem Słowa
Z petersburskim korespondentem Daily Tei
taKtyki
rewolucyonistów.
Bez moralnej pomocy siedztwie koszar żandarme; i. Gdy pochód z kil tłum nacierał. Oficer wystrzelił z rewolweru, nie poi., me zabezpieczyłyby, zwłaszcza na dalszą
legraphu miał Wiite rozmowę, w Której niejako
swój manifest do kraju i zagranicy wygłosił, społeczeństwa anarchia trwać będzie dalej, aż ku czerwonemi chorągiewkami posuwał się ku raniąc niaogo; kuia utkwiła w bramie fabryki przyszłość interesu narodowego a mogłyby za
wskazując na przyczyny obecnego stanu Rosyi naród wreszcie stłumienia rewoiucyi, w danym Żelaznej gramie i dosięgał ulicy Ciepłej, z prze Kindlera. Naraz rozległy się we wszystkich ko bezpieczyć jedynie interes klasowy właścicieli
Podawszy przebieg wypadków aż do wydania razie przez użycie przemocy, zażąda. I stać się ciwnej strony szedł patrol, złożony z kilku żoł ściołach dzwony na trwogę... Zaroiły się ulice ziemsKich. W jaki sposób ma być interes narc
manifestu, uskarża się Witte na brak zmysłu może, iż wtedy zasady manifestu carskiego za nierzy, pod dowództwem polieyanta. Żołnierze mrowiem ludzkiem i wtedy zwycięzcy zrozumieli dowy zabezpieczeny, Słowc nie wskazuje, >aonaspołecznego u Rosyan i na niewdzięczność ich wieszone zostaną. Nie powiadam, że 10 przewi zatrzymali się i dali pier yszą salwę w powietrze, grozę syluacj : dano znak do odwrotu i po chwi cza jedynie, że nie można dopuścić do taltiego
dla cara, który kosztem swoich przywilejów na duję, ale muszę wyznać, iż tego nie uważam za a bezpośrednio drugą skierowali wprawdzie nie li wazystko się uspokoiło. Najwięcej odwagi pod- systemu wyborczego, któryby ludności polskiej,
dał konstytucyę. Rzecz jasna, iż olbrzymie sto niemożliwe. W takim zaś razie musianoby rządy w środek tłumu, gdzie onar byłoby Dez liku, lecz coaa boju z bezbronny mi wykazał ochotni- jedno górującej nad ruską nietylku liczbą, ale i koltui-ą
umysłową i materyalną, me dawał większości.
sunków państwowych przeobrażenie, manifestem powierzyć komuś, ktoby się do tego kwalifikował. wzdłuż chodników. Kule dosięgły kilku najspo roczny, p. Tołajew.
Dla ścisłości dodać musimy, iż na urządze Trzeba me zapominać, że ludność polska, stano
cara wdrożone, nie mogło za tydzień lub za mie Ja nie posiadam ani przymiotów odpowiednich kojniejszych przechodniów, z których jeden, nie
siąc być dokonane. Ale to, co się stało, było już ani też chęci. A gdyny i to się niemożiiwem znany z nazwiska młody izraelita, padł trupem nie pochodu zezwolił policmajster, kapitan Swiaz- wiąca na ogół 55 prc. mieszkańców kraju, siedzi
niezwykłą niespodzianką. Całe warstwy narodu okazało, to wypadłoby rzecz inaczej sformułować na miejscu, a trzy usoby zraniono: mężczyznę kin, lecz następnie, suutkiem otrzymanej instrulr- zwartą masą jeaynie w Galicyi zachodniej, tj.
uwzięły się, aby systematycznie podko; ywać Łyt i odpowiednich ludzi powołać. Mojem zadaniem lat 17 i drugiego lat około 18 , oraz dziewczynę cyi od naczelnika powiatu, Iwanowa, obecnego w 80 powiatach politycznych \.~raz z miastem
Krakowem. Oprócz tego w dwóch zaledwie po
własny. Jestem zwolenn kiem krytyki, ale w cza jest, tylko moralnymi środkami rozwiązać pro 19-letn.ą, wszystkich izraelitów. Osoby te otrzy w Pabianicach, nakazał urządzić pogrom.
Takich przykładów jest niemało.
mały groźne postrzały tylko z tyłu.
wiatach Galicyi wschodniej i we Lwow;e przed
sach rewolucyjnych krytyka nie jest na miejscu blemat.
Pomimo różnych usiłowań ze strony wła stawia większość mieszkańców. W iuuych zaś
Gdy przybyli dwiema karetkami lekarze Po
Korespondent wystosował jeszcze niektóre
Tu potrzeba koniecznie chwilowego aliansu wszyst
kich stronnictw porządku. A tymczasem tyłku specyalnw pytania, na które Wiite odpowiedział: gotowia, dr. Aleksander Zawadzki i dr. Sobociń dzy, gróźb, dymisyi itd , udzielanych urzędnikom, powiatach, w liczbie 48, znajduje się w mniej
rewolucyoniści wzięii się za ręce, reszta zas na „ C o d o a u t o n o m i i d l a P u l s ki , rząd ski, z polecenia policyi zwłoki zabitego cnłopca strajk pocziowo-telegraficzny trwa w całej pełni szości, jakkolwiek często wynoszącej od 30 do 47
rodu założywszy ręce, pozostawiła uporanie się jest obowiązany czuwać nad jednością i niepo strćżt Da niszach już kierowali do piusektoryum i niepodobna przewidzieć, czy i w jaki sposób prc ogółu ludności. Przy zastosowaniu systemu
Michał.
dzielnością Rosyi. Mylnem jednak byłoby sądzić przy ulicy Teodora. Jeden ze zrauionych miał zostanie przerwany.
powszechnego i równego prawa
wyLorczego
z rewolucyą rządowi.
z tego, iżby Rosya w odpowiedniej chwili nie leszcze siły i coś mówił, lecz bez zw.ązku, tak,
ludność
polska
pomimo,
że
większość
mieszkań
Tylko całe społeczeństwo może anarchn dać
nadała Polakom pewnych praw, z ducha naro że nie można było od niego dowiedzieć się szcze
• W kościołach Królestwa Polskiego odczy ców kraju stanowi, byłaby więc zmajeryzowana
radę. A tymczasem społeczeństwo jest rozdzielone.
dowego pochodzących, ale na to rząd zezwolenia gółów, z wyjątkiem tego, że mieszka przy ul tano tymi dniami 1 i s t p a s t e r s k i ks. arcyb. przez Rusinów".
Jedni chcą zniesienia konstytucyi i przywrócenia
*
dumy potrzebuje. Co do absolutnego równo Twardej Dr. 2t> W szpitalu św. Ducha, dokąd Popiela, w którym czcigodny arcypasterz nawo
władzy biurokracyi; stronnictwo fo jest zarówno
uprawnienia ż y d ó w , to wiadomo przecież po odwieziono ranionych, okazało się, że znajdują łuje wiernych do niedawania posłuchu tvm, którzy
,,M a n i f e s t d o w s z y s t k i c h R u 
rządowi jak anarchii wrogie. Inuy prąd chce
wszechnie, że wywołałoby rzeź straszliwą. 5óyd/.i się następujące ofiary strzałów wczorajszych: zachęcają do potargania w narodzie łańcucha s i n ó w galicyjskiej ziemi11 ogłosili w DUe pp.:
czasowego zawieszenia konstytucyi; i on też w ro
podnieśliby krzyk i żądaliby, aby rząd rosyjski Szmul Berman, Icek Golberg, Abram Nusbaum, mi'uśm bratniej. Czytamy tam :
Romańczuk, K. i E. Lewiccy i O. Kuimych w
gi zarówno rządowi, jak anarchii. Trzecia grupa
Rosyan masakrował, a o tem ani myśli być nie Abram Wiernik (raniony w kość pacierzową,
„W
chacie
i
we
dworze,
to
jakby
.
rodzeni
.mieniu szers. komitetu narodnego
stronnictwa
żąda rozszerzenia nadanych manifestem swobód
wątpliwe utrzymanie przy życiu) oraz Chaja bracia mieszkać i z sobą żyć powinni. Jedna ich W „manifeście" czyhamy, że dotychczas zastęp
może“ .
i ona także jest wroga rządowi i anarchii Czwar
Szteinowna.
łączy wiara święta, jedno pocnodzenie, jedne cami Rusinów w sejmie i parlamencie byli Po
ta grupa domaga się autonomii dla narodowości
Po strzałach nadbiegł pomocnik komisarza uczucia. Jedną naszą ukochaną mówicie mową lać), „najwięksi gnęniciele i wrogowie* r j*oJe
nierosyjskich: ale i ona jest zarówno rządowi
cyrkułu wolskiego z silnym oddziałem policyjnym, polską, jeden paciorek polski odmawiacie, w j«- ruskiego. Ponieważ dotycuczascwe prawo wy
jak anarchii przeciwną. Piąta grupa żada natych
a oprócz tego wybiegli zołmerze z sąsiednich dnym kościółku modlitwy wasze ku niebu zasyła borcze jest „niesprawiedliwe", więc ma być ono
Warszawa i ż grudnia,
miastowego równouprawnienia żydów, pomimo,
koszar wołyńskiego pułku gwardyi oraz koszar cie / Jesteście współobywatelami naszego kraiu, „za wolą monarchy skasowane*. Na mocy tego
że toby natychmiast rzeź w ywołało; i ona putę (Stan ciągłego niepokoju i wyczekiwania. — Panika
żsndarmeryi i arioztowali około 160 osób, rze współmieszkańcami nasz u polskiej ziemi — i prawa „ratowano bezprawne panowauie Pulski
pia zarówno rząd, jak i anarchię. Wszyscy ci lu wśród świata fluan80wego. — Przewidywany spadek
komo należących do pochodu, gdy zapewne isto czyż podobna przypuścić, by niezgody, nieufność szlacheckiej nad galicyjską Rusią. To wyborcze
dzie potępiają rewolncyę, ule wzbraniają się ze rnbla. — Różne zamachy na „prawo“ i ,kontni uczestnicy pochodu dawno mieli czas rozbiedz i brak wzajemnej braterskiej łączności mącić bei wawstwo — to był ren fundament, na którym
spolić w jedną falangę
stytucyę" ze stiony policyi i wojska. — Zajścia krwa- się na wszystkie strony. Aresztowanych wojsko
miały wasze wspólne stosunki ? Czyż podobna, sziacbecko-polscy werckowodg zbudowali dla nas
we w Warszawie i Pabianicach)
Poprostu w żadnem społeczeństwie nie oka
odprowadziło do cyrkułu wolskiego przy ulicy aby ktokolwiek z was. nie już sprawy ale uczu tiurmu Da naszej własnej ziemi". Przy nowych
zał się taki brak instynktu f amozachowawczego,
Stan nieznośny, stan wyczekiwania czegoś, Gbłodnej. Do późnej nocy przed cyrkułem stały cia i myśli nawet pielęgnował Kainowe ? Czy po wyborach Rusini easyplut śminku (garetkę) pamw
jak w rosyjskiem; żadne tak, jak rosyjskie, nie co nie przychodzi, denerwując* wieści z Peters tłumy ludzi, krewnych i znajomych aresztowa dobna, aby co innego — nie zaś jedność, miłość, szapkamy; nowe prawo „zwali już raz panowa
pracowało pospołu z tymi żywiołami, które zbu burga, z Rosyi, z kraju, nareszcie z samej War nych.
wzajemna pomoc, wzajemne zaufanie —były cechą nie polskich panów w naszym kraju".
rzyć je pragną. Rozum kazał przypuszczać ( że szawy, któiych sprawdzić nie można z powodu
Takie zajścia nie są rzadkie u nas, nie tyl znamienną polskiego ludu ?...
Dalej czytamy w tem piśmie, że .chwila,
społeczeństwo rosyjskie, a przynajmniej wszystkie przerwy w komumkacyi — wszystko to trwa ko w Warszawie, ale i na prowmcyi.
„Ufam. dzieci moje, że mężnie zwyciężycie ja k i przeżywamy teraz, to od p&m ętnego r.
nierewolucyjne składniki jego poczują się ao w dalszym ciągu, trzymając umysły w ciągiem
'Jeszcze jeden przykład tego z Pabianic, pokusy niedobrych ludzi, eoby rozdział wśród wsi 1848 najważniejsza chwila ze wszystkich wiel
swego obowiązku i wspólnie wytężą siły swoje naprężeniu, niepokoju i wrzeniu...
miasta fabrycznego g oć Łodzią, według gazet i miasteczek waszych wywołać chcieli!... Ufam, kich chwil, jakie wog.ile świtały narodowi ruskie
dla utrzymania porządku i dopomagania postępowi,
Wczoraj kursowały wieści o dymisyi min. tamtejszych. D. 10 boi. o g. 12 w południe wy że lud polski zwalczy te podszepty i wytrwale, mu w austryackiem państwie, to „moment histo
że się skupią dokoła cara do czasu zwołani*. Durnowa; dziś gazety notują powrót kursu rea ruszył tam z kościoła na Starem Mieście kilku w nieskalanej cnocie miłości, z Bogiem i z współ
ryczny, w którym się rozstrzyga nasze narodne
Dumy państwowej
A'e stało się wręcz przeci kcyjnego, wraz z zapowiedzią m ianowana gen. nastotysięczny orszak z chorągwiami kościelnemu, braćmi świętą zgodę zaoiiówa i bez plamy żadnej
życ e, czy n.sza narodna śmierć". Jeżeli równe
wnie- Części lułności, ba, całe klasy zabrsJy się Igńatjtwe prezesem gahi"iełu lub nawet dykta narodowemu i z d^howiefutwetó na czele. Na oczekiwać będzie pożądanych swobód i szc^ęócial
prawo wyborcze będzie ogłoszone, to Ruoini
wspólnie do roboty, aby podkopać środki bytu
Rynku, tui przy Kościele, jrzendowif ab tfctnów Ufam, ie
śtaińe godnym naawy ludu bożego, , dźwigną zakute ręce i rozbiją nałożone na uich
torem.
własnego i cały naród zrujnować. Zamiast łączyć
W ślad za tem nadchodzą inne wieści o dr. Eichler, a następnie ks. Załuska, administra indu polskiego! Niech też z drugiej strony u- niewolnicze Kajdany", a jeżeli me, to naród
się, kłóciły się pomiędzy sobą i zespalały s.ę powszechnem ratowaniu się ucieczką za granicę tor parafii rzgowskiej, poczem pochód skierował
kształceńsza część mieszkańców tychże wsi i mia ruski zostanie w Galicyi „rabem obdartym ze
tylko dla ataków na oboby ministrów, na rząd wszystkich, posiadających cośkolwiek a mogących się ulicami: Szkolną, Tuszyńską i Warszawską, steczek z całą szczerością jedność zachowa z lu wszystkich bożych ta ludzkich praw*.
albo dla celów negacyjnych.
swe mienie zamienić na gotówkę, choćby z wiel- chcąc podążyć na Nowy Ryuek. Jednakże Da ul. dem — niech w nim widzi uczciwych, religij
Następnie opowiada „manifest" jakto „pol
Jeaynem stronnictwem, któąp w.e, czego kiemi stratami. Tysiące ludzi ucieka codziennie Warszawskiej zagrodzili drogę pochodowi drago nych, prawych chrześcijan katolików, niech nie ski pany ta ekseelencii jak raz chodzą dc m o
chce, jest rewolucyjne, co do liczby słabe sto z Petersburga, Moskwy. Kijowa, Odeesy i wszyst ni z obnażonymi pałaszami i zmusili uczestników będzie pozornych tylko oznak zbratania, lecz narchy, to znów do jego -miDistrów i żebrzą ta
sunkowo wobec zapominających o obow ązku kich miejscowości, stanowiących pewne centra do powrotu do kościoła. Dzięki wdaniu się i szczere, prawdziwe, a jestem pewny, że serca „proszą*, żeby prawo wyborcze Da *ch korzyść
klas inteligentnych i posiadających. Rewolucyo- przemysłowo- finansowe. Razem z nimi aetki przemówieniu do żołnierzy ks. Ościka żadnego ludu złączą się z nimi i nierozerwalnie, pod sfa łsz o w a n o Z Wieonia donoszą, że „te zacho
nisci dobierają odpowiednich środków, które też m.lionow kapitałów wędrują także za grau.cę. zajścia nie było.
sztandarem świętej wiary i ojczyzny żyć wspól dy naszych wrogow nie są daremne", że „pod
stosować zdołają, narażając się na ciężkie nawet W Warszawie nie lepiej się dzieje, co z«Uje się
Inny nieco obrót wzięła sprawa w drugim nie i pracować będziecie!
szepty polskich panów znajdą posłuch na .(Mar
ohary. Unikają oni wszelkich kłótni między sobą, potwierdzać alarmujące i pod tym względem końcu miasta. Z t. zw. Górki Pahramckiej wyje
„Dzieci moje I kochajcie się nawzejem, żyj skim dworze i u „cesarskich ministrów". Dlatego
tłumią w sobie wszelkie ansy osobiste i partyjne wiadomości z dalszych stron. Opowiadają, że chała bunderya, złożona z 200 jeźdźców z ks. cie w świętej zgodzie! Złączcie się braterskim to :Łusini „biją dziś w dzwon trwugi".
i wspólnie dla wspólnego działają celu, którym finansiści Warszawscy, przeważnie żydzi, za gra Winiarskim, proboszczem góreckim, Da czele. węzłem miłości, abyście byli jedni pracą, jedn
.Manifest" kończ* się słowy : „Rusini, dola
jest z b u r z e n i e — obiecują nowiem, że nicę się chroniący, mieniając ruble, dają ustę Banderya kierowała się w stronę pochodu, chcąc też sercami i uczuciami swemil
wasza i wasuych wnuków i prawnuków, dola
z tego chaosu wyłoni się na ich zaklęcie czaro pstwa 1 °/„ za zamianę papierów na złoto, co jest go uświetnić, a zarazem i pilnować porządku.
całego narodu ruskiego i jego przyszłych pokoleń
dziejskie świat nowy, istny raj ziemski. Przewi
zapowiedzią, że niebawem w ślad za rentą pań Po drodze, Da mostku, oddzielającym ulicę Zamspoczywa obecnie w waszem ręku. Jeżeli sami
dywałfem, że z razu może będzie zamięszanie, stwa i innymi walorami spadną i ruble, do kową ud Warszawskiej, banderya spotkała rotę
nie będziecie bronili waszego prawa, jeżeli nie
ale sądziłem, że to będzie tylko okres przejścio tychczas trzymające się stale po kursie 2 16 żołnierzy, nabijających broń. Ks. Winiarski pod
W sprawie reformy wyborczej Czas po zdułacie zerwać się jak jeden mąż do stanowczej
wy i tego zdania ciągle jestem. Z rewolucyą je marki za rubla. Te wszystkie wieści, całkiem lub jechał do oficera z prośbą o niestrzelanie, gdyż twierdza nasze doniesienie, iż Koło polskie me i zawziętej walki, to zabiegi wrogów waszych
dnak państwo uporać się nie zdoła, dopóki mu choćby częściowo prawdziwe, zdwajają popłoch, jeźdźcy powrócą do domów. Oficer usłuchał i rytorycznych rokowań nie prowadziło z rządem. się pow>odą i wy, naród ruski, zostaniecie i na
na pomoc całe społeczeństwo nie pospieszy.
sprawiając, że ten dzwon trwogi rozbrzmiewa zdawało się, że wszystko skończy się jak najle Doniesienia dzienników o jakichś rokowaniach dal, jak byliście dotąd, w niewoli bez wyjścia.
Juścić może państwo użyć przemocy, aie coraz głośniej, coraz rozpaczliwiej
piej, gdy w tem z ulic bocznych wypadli drago w sprawie pośrednich wyborów dla Galicy* są Dlatego wołamy do was : Skupiajci* się do za
przemoc materyalna jest słabością, jeżeli nie jest
W czoraj w nocy rozeszła się pogłoska, że ni i z obnażouemi szablami rzucili się na bez absolutnie nieprawdziwe, a wyglądają tak, jakby wziętej i stanowczej w alk i! Niech cała ziemia
przez sumienie społeczne przeciw nieprzyjacie dziś rano staną wszystkie koleje z powodu bez bronnych; uciec było niepodobna, gdyż konie pochodziły z kół, które za każdq cenę wciągnąć ruska od Sanu do Zbrucza zabrzmi oa wieców i
lowi publicznemu skierowaną. Rewolucyoniści prawnych aresztowań prezesa rady robotniczej w dragońskie z łatwością doganiały uciekających chcą K oło polskie w rokowania o szczegóły, mi zgromadzeń, n.ech wszystko, co jest na tej ziemi
wojują bronią straszną, stawiając rzecz tak, .k Petersburgu, Chrustalewa, oraz jego pomocników, D a koniach roboczych. Rąbano więc bez litości. mo, że ono odrzuca bezwarunkowo całość Z koń pokrzywdzonego — czy chłop, czy mieszczanin,
cel uświęca środki. W tem jednak żaden rząd Czernowa, Fajta i Mazurenki, a także kilku Hu jest rannych, obliczyć się nie da, gdyż tylko cowego ustępu wiedeńskiej korespoDdenuyi Czasu: czy fornal — staje w szeregi bojowmkow, któ
liberalny naśladować ich nie może, a już naj innych.
ciężej ranni zgłosili się do lekarzy po pomoc, „lega.na reprezentacja Koła polskiego z pewno rzy gotowi są oddać wszystko za Drawdę i wol
mniej gabinet, ktorego pierwszem zadaniem jest
Że i u nas owa konstytucyjna wolność da mianowicie: wczoraj 1 2 , dziś 18, życiu jednrk ścią takich rokowań nie prowadziła" — zdaje ność oddać swoje ż y c e i mienie. Za Kordonem
przeprowadzić narud do pomyślności społecznej, leką jest od rzeczywistości, dowodem wypadki rannych niebezpieczeństwo nie zagiaża. Zdobyli aię wynikać, że zaczynają niektórzy posłowie w Rosyi brac.a nasi przelewają krew za wyzwo
moralnej i materyalnej.
dnia wczorajszego; To obfitości pochodów w też dragoni dwie chorągw ie: jedną kościelną polscy, &by zostać „wielkimi", chodzić na ochot lenie z kajdan, pokażcie, że i wy warci jesteście
Wszelako jeszcze nie straciłem nadziei, że ubiegłą niedzielę, wczoraj do wieczora był spo a Matką Boską i drugą narodową z Orłem nika po rozmaitych ministrach i swoje osobiste nazwy godnych synów ziemi ruskiej. A do tej
zapatrywania wypowiadać. Wartoby ich nazwi walki wciągajcie także i polskiego robotnika i
społeczeństwo Łbierze się ostatecznie do wspólnej kój na mieście i zdawało się, że zaniechano już Białym.
Upojona zwycięstwem jazda schowała sza ska podawać do wiadomości publicznej, inaczej micszczauina, ho od dzisiejszych pv*zewódców
z rządem pracy, pomimo, k dłuższego czasu do tych mauifestacyj. Jednak z nadejściem zmroku
ciernią om na równi z wami, bo i Da nich «ię
tego postanowienia potrzebowało, niż sądziłem. tu i ówdzie zaczęły się pojawiać liczne pochody ble, a wydobyła nahaiKi i zaczęła bić. staruszka nie zapracuj? na „wielkość*.
Ale sun
przekonania nie mam, gdyż społe w śródmieściu, złożone z samych prawie dzieci, siwego, Kalinowskiego, napadł jeden żołnierz na
odbije, jeśli Galicya wschodnia będzie pokrzyw-

Manifasl Wittego.
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JERZY OMPTEDA.

Jtarya ia Caza.
R o m & J iS .
(Ciąg dalszy j

WyoDraźała sobie, czem on teraz możt się
zajmować, czy o niej myśli. Nie mogła się je
dnak oprzeć cichym, smutnym przeczuciom, że
on tak me kocha jej, jak ona jego. Usprawie
dliwiała go Jednak wyszukiwała tysiące powodow, dla kiorych on musi być takim, jakim jest.
WagoD, którym jechała, był sypialnym. Z
nastaniem nocy przyszedł więc służący, aby przy
sposobić posłania. Marya da Caza weszła aa ku
ry tar., a za nią jej poaojowa Teraz dopiero
zwróciła Marya bliższą na nią uwagę. Była ona
w jej służbie już szósty rok, a była zawsze ci
chą i dobrą. Marya da Caza zachowywała się
wobec niej wprawdzie zawsze łagodnie, ale trzy
mała ją z daleka i nigdy się o nią bliżej nie
troszcrTłu. Teraz, gdy znalazła się tak samą,
uczuła potrzebę rozm ai iania z nią i zapytała:

— Czy nie przykro ci, Agnieszko, opusz ła wioska jej rodziców. Przy każdej kaplicy przy
pominała sobie, jak czrsto zapytywała swego
czać Berlin?
Agnieszka, drobua dziewczyna z niebieskie- ojca, dlaczego oni, chociaż kościół był bl-zkim,
mi oczami i jasnemi włosami, ubrana w suknie, nigdy do kościoła nie chodzą. Jako dziecko n i
gdy nie mogła tego zrozumieć, że jako prote
darowane jej przez panią, odparła : /
Lecz w te;
— Nie. Z wielmożuą pauią chętnie wszę stantka należała do innego kościoła
chwili myśli jej poskoczyły do Stassingka i uciedzie pojadę.
Marya da Caza dopiero teraz bliżej się jej bzyło ją to, że urocmiła się w wyznaniu, które
przypatrywała i znalazła, że ta dziewczyna wcale dopuszcza rozwody. Inaczej nie mogłaby zostać
nie jest brzydką. I pod wpływem wewnętrznego żoną Stassingka. Lecz ileż czasu upłynie jeszcze?
nacisku zapytała:
Już teraz omdlewa z tęsknoty za nim, a nie mi
— Czy wiesz, dlaczego właściwie odjeż nęło jeszcze dwadzieścia cztery godzin, jak go
dżamy ?
widziała. Ogarnął ją lęk przed tak długą rozłąką...
Agnieszka popatrzyła w oczy swej pani i
Gdy Agnieszka ją ubierała, przychodziły na
odpowiedziała szczerze :
nią coraz sm utniejsze myśli. Miłość StassingKa
— Tak, wielmożna pani.
*
poczęła się jej przedstawiać w innem św ie tle :
Marya da Cjtza o mc już W ięcej nie pytafa.
Ułożyła się do snu, a monutonny łomot
kół uśpił ją szybko. Spała twardo. Roaprzężone
nerwy potrzebowały odpoczynku. Gdy się obu
dziła, znajdowała się już na bawarskich wyży
nach. Z okion wagonu przedstawiał się teraz zu
pełnie inny w idok : poi uprawnych było mało, a
więcej łąk i pastwisk. Co chwila pojawiała się Da
horyzoncie wieża kościelna. Małe kaoiiczki i wy
sokie krzyże stały przy arogach. W umyśle Ma
ryi da Caza budziły się wspomnienia z lat dzie
cinnych. W takiej okolicy wyrosła,
tak wygląda

nie kocha on jej dość siln ie,

aby ta miłość wy
starczyła na całe życ;e.
I opanował ją przestrach, czy on się nie
omylił i czy jego skłonność nie ochłódnie tak
szybko, jak wszystkie inne jego skłonności do
tąd. Przyszłość przedstaw.ał i się jej teraz w
czarnych koloiach; bała się najpierw tych ty
godni samotnuśc w Monachium, drżała o trwa
łość miłości Stassingka. I z oczów jej popły
nęły łzy.
W tem szepnął ktoś obok niej
— Nie trzeba płakać.

Była to Agnieszka; Da jej twarzy widać
było zasmucenie Marya da Caza pogłaskała ją
po twarzy.
— Jestes dobrą dziewczyną, Agnieszko.
— Niech wiehnblna pani nie pfacza
Marya da Cu/.a uspokoiła się i gdy potem
patrzyła Da zielone łąki, oblane jasnem słońcem,
i w jej serce wstępuwała otucha.
Im bardziej zbliżała się do Monachium, tem
jaśr.iejsze stawały się jej m^śli. Zaczęła już roz
poznawać okolicę, zamki i wieże starych Kla
sztorów, wreszcie przedmieścia monachijskie.
Gdy nareszcie konduktor oiworzył drzwi wagonu,
odetchnęła z ulgą, miała wrażenie, że powróciła
do siebie.
Zamieszkała w hotelu garni przy ulicy
Brienner: Zajeżdżała tu niegdyś ze swoimi rodzi
cami. Był to spokojny hotel dla poważnych ro
dzin. Jedzenie przynoszono jej do pokoju.
NiKt tu o nikugo się nie troszczył, t czego
Marya da Caza była bardzo zadowoloną. Ząjmywala dwa pokoje, jeden dla siebie, drugi dla
Agnieszki.
Pierwszem jej pytaniem, gdy zajechała do
tego hotelu, było zapytanie o listy; w swej nie
cierpliwości nie zoryentowała się, że jeszcze ża
den list nie mógł nadejść.
Przez cały dzień pozostała w pokoju i po

rządkowała wypakowywane przez Agnie&zkę rze
czy. Wieczorem wzięła książkę i czytała.
Gdy na drugi dzień pijawił się listonosz
w hotelu, była pewną, że oirzy ma list Stassingka.
OJ niego nie było jednak nstu a jedrnie przyszło
Kilka wierszy od hrabiny Selbotten.
Ma»*ya da Caza przebiegła je szybko okiem,
czy me ma jakiejś wieści o Stassingku, tecz nie
znalazła jego nazwiska. Pozostała jednak cały
dzień spokojną, przypuszczając, że coś bardzo
ważnego przei zkodziło Stassingkowi w napisaniu
listu. Sama nap sała do niego długi list, w któ
rym nie było żadnych wymówek, lecz dużo
smutku.
in eczorem poszła, aby rozproszyć smutne
myśli, na operę. Ubrała się Łrrdzo skromnie i
kupiła sobie fotel w parterze. W Berlinie siady
wała tylko w loży; tam czułaby się krępowaną
w parterze, tu przeciwnie, sama jedna w loży,
zwracałaby ogólną na siebie uwagę. Agnieszkę
wz.ęta ze sobą a kupiła dla niej b.let w głębi
parteru.
(C. d. n )
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dzona w prawie wyborczem. Roznieście wszędzie
świadomość położenia i hasła wojenne, po wszyst
kich wioskach i miasteczkach, po przysiółkach
nawet i między służbą na pańskich dworach, bo
chwila jest rozstrzygająca i zaspać jej nie wolno
Pamiętąjcie, ie kiedy rząd wniesie gotową już ustawę z krzywdą dla uas, wtedy może nadejść
chwila, że nasi przedstawiciele narodowi powie
dzą : „Zrobiliśmy wszystko, cośmy mogli, ale
zabiegi nasze się uie udały*. Wtedy nadejdzie
rozstrzygająca pora na was samych, na sam pra
cujący i pokrzywdzony naród. Musicie byó na tę
chwilę przygotowani, żeby sami stanąć do boju
za waszą dolę i wolność, policzyć się z waszymi
przeciwnikami i spełnić wasz święty, wasz na
rodny obowiązek*.

— Mianowania. Minister spraw wewnętrznych
poruozył staroście, Leopoldowi Popielowi, kierownic
two starostwa w Tłumaczu, starośeie Julianowi Napadiewiczowi kierownictwo starostwa w Ropczycach,
staroście dr. Bogusławowi Ambroziewiozowi kiero
wnictwo starostwa w Niskn, powołał Btarostę Józefa
Jagoszewskiego w Ropczycach do służby w namiest
nictwie, przeniósł staiostę Eugeniusza Swobodę z
Tłumacza do Mościsk i poruczył kierownictwo sta
rostwa w Mielcu sekretarzowi namiestnictwa Kazim.
Grabowskiemu
Namiestnik zamianował komisarza powiatów.,
Ludw. Casparj'ego, komisarzem dla spraw agrar
nych we Lwowie.

metodach badania naukowego. Sala XIV uniwersy
tetu, św. Mikołaja 4, II p. — Początek o godzi
nie 7 % .

-r- Tow. Bratniej pom oey słuehaczów p o 
litechniki, dokonując nowych wyborów do wydziału,

gać przed nią. Za pieniądz.-, k' e te okropności ko
sztują, (całość jednego romaud, ezładana zeszytami
wyniesie razem kilkanaście koron), można dostać ca
łą małą biblioteczkę najlepszych dzieł polskich lub
też najwykwintniejsze wydania obrazkowe.
Obecnie, jak wnioskujemy z listów, jakie otrzymujemy, kolportaż tej trucizny rozpoczął się na
prowincją. Powiemy więc krótko: niemiecki adres
mechąj będzie przestrogą, aby tego nie tykać.
-f- Słodki przem ysł. Pr&ed kilku miesiącami
założoną, a względnie po upadłej „Confiserie Union*
objętą przez dr. Jana Ruckera i Spkę fabrykę cze
kolady i cukrów oraz pieczywek donorowych zwie
dziło dziś grono członków rady miejskiej, dyr. Zwią
zku centralnego fabr. br. Battaglia, reprezentanci
Izby handlowej i przemysłowej oraz kilku dzienni
karzy. Fabryka dr. Ruckera — jak stwierdzono —
rozwija się wybornie i już dziś zatrnduia około 200
osób. We wszystkich działach panuje wzorowa czy
stość i porządek. Zwiedzający nie Bzozędziłi też słów
uznania pięknemu rozwojowi fabryki.
+
P rz y zakupnaeh gw iazdkowych pamię
tać należy o fabryce kopert, papierów listowych i
tutek cygaretowyoh p. S. W. Niemoj owakiego. Fa
bryka ta, jedyna dotychczas w kraju, założoua przed
trzema laty, miała w początkach istnienia swego
wiele trudności do pokonania. Obecnie fabryka ta,
dzięki wytrwałości właściciela, rozwija się bardzo
pomyślnie, zatrudniająo wyłącznie miejscowych robo
tników. Moralnym więc obowiązkiem naszym jest
poparcie tej fabryki, której wszelkie wyroby, wcho
dzące w zakres koufekcyi papierowej, powinny wy
przeć podobne wyroby zagrauiczne, opatrzone tylko
marką krajową, którym bynajmniej w dobroci nie
ustępują.

K ronika powszechna*
§ P och ód 1 pieniądze Kwestyą: kto brał udział w demonstraoyi socjalistycznej w Wiedniu i
kto dał na nią pieniądze, zajmował się mimochodem
jeden z wieców zawodowych, urządzonych tymi dnia
mi w Wiedniu: wiec atelarzy. Zagajając obrady,
przypomniał pos. Schneider, iż „rząd odnosi się nieźyozliwie do stanu średniego, w szczególności do
przemysłowców i ż« działa razem ze socyalietami na
Bzkodę rękodzieła. Że rząd istotnie idzie z nimi ręka
w rękę, ludność wiedeńska miała przed sobą nie
dawno najlepszy dowód: teatralny pochód demon
stracyjny, który byłby niemożliwym pod każdym in
nym rządem. W pochodzie tym brało udział dzie
sięć do piętnastu tysięcy terminatorów i większa
ilość „studentek z Novaragasse“ ... Te sfery nie są
chyba powołane do wypowiadania się w kwesty i
praw polityoznych. Wśród pochodu, który liczył rze
komo 250.000 Indzi, nie było nawet 30.000 robot
ników. I na podstawie takiej teatralnej sztuczki
rząd stawia różne propozycje, a nadto odmawia rę
kodzielnikom tego, co już im był obiecał. Bo pa
miętać trzeba, iż nikt inny, tylko pos. Pernerstorter
oświadczył na zgromadzeniu socyalistycznem, iż ustawa przemysłowa nie wejdzie nigdy w życie w tej
formie, w jakiej ją uchwalono w komisyi nieustają
cej (Okrzyki obnrzenia). Co zaś do pochodu socja
listycznego, to już wykazano, że koszta jego po
nieśli wielcy przemysłowoy Krupp i Sohoeller. Obaj
ci panowie będą za to nagrodzeni i otrzymają tytuł
baronów*...
§ Koronaeys króla norweskiego odbędzie
się 24 czerwca 1606.
§ Nowi kardynałowie I biskupi. Przed kil
ku dniami ogłosił Ojciec źw. na tajnym konsystorzu,
w którym wzięli udział wszyscy obecni w Rzymie
kardynałowie, nazwiska nuwo mianowanych biskupów
i kardynałów. Mianowani zostali kardynałami: maiordomus Watykanu Cagiano de Azevede, arcybiskup
w Rio de Janeiro Arcoverde de Albuąuerijue Cavaleanti, arcybiskup z Erlau Samassa i arcybiskup ze
Sevilli Spinola. Biskup z Białogrodu królewskiego
dr. Juliusz Yarosy otrzymał godność arcybiskupa z
Kaloczy, Ludwik Balas został mianowany biskupem
Rożnawy, br. Zichy biskupem w Pięciokościołach, dr. Bela Mayer biskupem w Szatmarze, dr.
Ottokar Prohaska biskupem w Białogrodzie kró
lewskim.
§ Małżeństwo w. ks. Cyryls. W. ks. Melita
heska, obecnie żona w. ks. Cyryla, wystąpiła ze
związku familijnego rodziny koburskiej,

wybrało kandydatów wyłącznie z party i socyali
stycznej a jedynie stanowisko zastępcy przewodniczą
cego oddano partyi narodowo-demokratycznej. Wy
bory były bardzo burzliwe. Po ich zakończeniu
członkowie z partyi narodcwo-demokratycznej gre
mialnie opuścili stowarzyszenie, oświadczając, ie zo
stali sterroryzowali przez partyę socyalistyozną i że
są zdeoydowani oderwać się od stowarzyszenia w
razie nieuwzględnienia ich żądania, aby w skład
— Ustawa o ubezpieczeniu urzędników wydziału weszli i narodowi-demokraci.
prywatnych, przez szerokie koła pożądana, padnie
Przewodniczącym wybrany został p. Tadeusz
zapewne ofiarą wysokiej polityki rządu, bo z po Śliwiński, słuchacz architektury, „skoncentrowany*
rządku dziennego spycha ją projekt powszechnego demokrata, 113 głosami przeciw 106 ; zastępcą Wła
narodowygłosowania. (Jstawa jest, jak wiadomo, przez komisję dysław Sikorski, słuchaoz inśynieryi,
zupełnie ukończoną i gdyby sesya miała normalny demokrata.
-T- „Hallczauin* w obronie... caarnyeh so
Polacy, rozrzuceni w poszczególnych czę przebieg, zostałaby też w bieżącej kadencji parla
ściach Bukowiny, za mało się dotychczas łączyli. mentarnej uchwaloną. W danych warunkach łatwo tni. Zaznaczaliśmy niejednokrotnie, że domorosły,
Istnieją wprawdzie w Czemiowcacb instytucye stać się może, ie oała praca komisyi pójdzie na pseudorosyjski organ konserwatywnych Rusinów w
polskie, jak Czytelnia polska, stowarzyszenie murne, a urzędnicy prywatni znów łuta czekać będą Galicyi jest w istocie rzeczy galicyjską ekspozyturą
polityczne, Koło polskie, rękodzielnicza Gwiazda, na nowe przedłożenie i przeprowadzenie przez najgorszej sorty czynownictwa rosyjskiego, którego
Sokół, towarzystwo akademików polskich Ogni wszystkie czytania w komisyi i w izbie. Rozumie się, uosobieniem byli: Murawiew- Wjeszatiel, Katkow i
sko, polskie towarzystwo zaliczkowe, koło to jeśli tuów na przeszkodzie temu nie stanie jakaś Pobiedonoscew t tutti guanti. Niezbitym tego twier
warzystwa Szkoły ludowej, wreszcie od 3 lal to „wysoka* polityka. Ten Barn los spotka niechybnie dzenia dowodem jest artykuł wstępny Haliczanina.
warzystwo Bursy polskiej, jednak Polacy z pro i ustawę przemysłową, która kosztowała tyle pracy Dziennik ten przez długi czas rejestrował na swych
w incji za mało korzystają z tych instytucyj. i której z upragnieniem oczekuje całe mieszczań łamach głosy organów policyjno-czynowniczycb o oGdzie Polaków więcej, np. w Sadagórze, Zasta stwo, jak niemniej ustawę aptekarską i wiele innych. becnym ruchu wolnościowym w Rosyi, lecz wstrzy
wnie, Waszkowcach, Wyżnicy, Suczawie, tam Na takie „bagatele* nie pozostawia rząd parlamen mywał się wstydliwie z wypowiedzeniem własnego
sądu o tern, co się dzieje sa kordonem. Go najwy
istnieją już osobne czytelnie polskie, ale i one towi czasu.
utrzymują zbyt luźny stosunek z Czemiowcami,
— Nafta galicyjska a Nlentey. Pisma nie żej atakował jak mógł i gdzie mógł Polaków, jako
które są punktem centralnym kraju, a tern sa mieckie publiknją prospekt akcyj. towarzystwa dla „buntowszczikow* i „niebłagonadiożnyohu. Ale i
mem powinny być siedzibą stałej organizacyi przemysłu naftowego „Sirius Werke* z kapitałem ozytelnikom organu „Korzennie russkich ludzi*
K ronika krajowa.
polskiej.
4 300.000 mrk. Celem towarzystwa jest prowadzenie ■przykrzyła się ta jego niewłaściwa wstrzemięźliwość
Z
Kochvwiny
nam piszą: W końcu listo
To też towarzystwo polityczne „K oło p ol kopalni nafty w Galicyi, ku czemu' nabyło towa i poozęli zasypywać redakcję pytaniami, co też są
pada
br.
odbyły
się
w
Kochawinie trzydniowe redzi
Halicz,
sam
o
bieżących
w
Rosyi
wypadkach.
skie* już od lat kilku dąży do stworzenia konie rzystwo już tereny naftowe w Borysławiu, Tustan«Gazeta odpowiedziała na to artykułem pt.: kolekcye dla pań, tak dla należących do Sodalicyi,
cznej łączności; na wniósek dawniejszego preze wicaoh i Gliwie pod Dobromilem a następnie prze
sa Koła poi. dra A. H a 1 b a n a odbywały się wożenie surowca do Niemiec i tam jego rafinowanie. „W carstwie cbaoea'. Horoskopów dziennik ten nie jak i dla gości. Ks. arcybiskup Teodorowicz przybył
zjazdy; trudno jednak było przyciągnąć te dro Pierwsza rafinerya wybudowaną zostanie na Górnym wytacza żadnycb, gdyż nikt zgoła w caracie nie mo tu wprost z wiecu katolickiego we Wiedniu, me wa
bne garstki Polaków, rozrzucone wśród większo Ślązkn. Towarzystwo to uważa za obowiązek patryo- że przewidzieć, co zgotuje doba najbliższa. Ale bądź hając się podjąć trudu dla tej małej garBtki osob
ści obconarodowej po wsiach i małych miaste tyczny i narodowy, aby niemiecki konsument nie co bądź Halicz. oddaje się optymizmowi. Aczkolwiek dobrej woli. Wspaniałe wrażenia tego wiecu i ze
czkach. Dopiero inspekcye szkolne, prowadzone płacił trybutu produkującej i przerabiającej zagra żaden z członków redakcyi Halicz, nie przebyws w spolenia katolików auBtryaokioh rzuciły odblask aż
przez prof. Halbana, dały możność bezpośrednie nicy i dlatego dąży do rozwinięcia w Niemczech Rosyi i nie był świadkiem tego, co się tam dzieje, na skromne zacisza Kochawiny, budząc w uczest
go zetknięcia się z garstkami polskietni w gó przemysłu naftowego, którego tam jeszcze nie ma. Halicz, zdobywa się na ryzykowne twierdzenie, że niczkach gorące poozucie ważuośoi tej misyi, jaką w
rach, a poświęcenie Domu polskiego w Czer Towarzystwo zamierza przez pierwszych 15 lat wy prasa rosyjska przedstawia stan rzeczy w caracie czasach obecnych ma każdy do spełnienia. Nawo
mówcach dało obecnemu prezesowi Koła p. Fe dobywać w Galicyi roczni* około 400.000 do 500.000 „kłamliwie*. „Dla elekta czy dla tendencyi prasa ływał ks. arcybiskup do zespolenia w pracy, do
liksowi Passakasowi sposobność pożądaną, ze dz surowca i przerabiać go następnie w Niemczech (rosyjska) przedstawia jedne fakty przesadnie, inne odrodzenia społeczeństwa przez wydoskonalenie i ubrania delegatów wszystkich osad polskich na w swoich raflneryach. Z kapitału zakładowego przecenia, a innych znów niedocenia*. Następuje a- świadomieme jednostek, wskazując ważne zadanie
Bukowinie dla wspólnej narady, która pod wra 4.300.000 mrk., jeden miljon już jest pokryty a na tak na „petersb. agencyę telegraficzną*. Jest ona kobiety w rodzinie i w krąju zarazem. Te piękne
żeniem tak podniosłej uroczystości, jaką było 3.300.000 mrk., rozłożonych na akcye po 1000 mrk., rządową, przez rząd zasilaną. „Wszelako to jej nie dui skupienia, pogłębiając życie wewnętrzne nozest§ Dem onstrscys robotników w Londyule.
przeszkadza iść na rękę rewolucyouistom, przez ta niczek, zarazem staną się jeszcze jedną więcej nicią, Z Londynu telegrafują: Wonoraj odbyła się ponowna
poświęcenie i otwarcie Domu narodowego, od rozpisaną została właśnie subskrypcja.
kie np. doniesienia, że np. „pogrom żydów w tej a wiążącą z miejeoem cudownem w Kuchawinie. Po demonstracja nie mających zatrudnienia robotników.
znaczała się nastrojem poważnym i serdecznym.
— Od Komitetu niesienia p om oej rannym tej miejscowości zorganizowali czynownicy rządowi*. ruszono też sprawę koronacji obrazu cudownego
Pomimo pory zimowej zjechali się delegaci
Kilka tysięoy osób w równyoh szeregaoh podążyło
polscy z Sadagóry, Żuczki, Kocmania, Stano wiec, 1 głodnym pod panowmuiem rosyjsklem Ten fakt komentiąje Hal. w ten „oryginalny* sposób: i powstała myśl między paniami, należącemi do So poohodem do domu prezydenta ministrów Campbella
Zastawny, Kaczyki, Suczawy, Radowi ec, Waszko- otrzymujemy sastępująoe pismo: Ogólna suma skła „...Albo żydzi współpracownicy agencyi wproBt kpią dalicyi, zbierania różnych złotych pamiątek na spra Bannermana. Uczestnicy pochodu nieśli sztandary
wiec, Storożyńca, Kuczurmare, Opryszen, Pojana- dek, które wpłynęły po diieś 11 bm. do rąk Ko sobie z rządu, albo br. Sergiusz Jnliewicz Witte wienie korony dla Obrazu Matki Bożej. Niezmordo z napisami: „Chcemy prauy, a nie jałmużny*, „nie
M.kuli, Sołońca, Plesz, Mołdawicy itd. P o raz mitetu, wynosi 89.948 kor. 1 h. Z sumy tej Komi (lub jak go zaczęli w ostatnich czasach nazywać gr. wanej gorliwości ks. prał. Trzopińskiego i tym razem chcemy zginąć z głodu.* Na jednej chorągwi wiel
pierwszy w ł o ś c i a n i e p o l s c y stanęli w tet wysłał do Warszawy na ręce H. Sienkiewicza i Siergiej Judowicz, Witte Połu-sacbalinskij) pozwolił aajgorętszą wdzięcznością zadłużyły się uczestniczki kich rozmiarów widniała czaszka trupia, pod nią
szeregu pracowników narodowych, świadomi po A. Osuchowskiego dnia 2 czerwca 50.000 kor. z wprost agenturze czynić to dla pozyskiwania sympa- rekolekcyi za ich ułatwienie i w Kochawinie i mimo koście złożone na krzyż. Prezydent ministrów przy
trzeb duchowych, wraz z duchowieństwem, na przeznaczeniem na rannych i głodnych Polaków w tyi żydów. Ale przez to gr. Witte nie zyskał łaska spóźnionej pory roku spora garstka brała też udział jął deputacyę robotników. Potem ruszył poohód do
uczycielstwem i inteligencją. Katolicki oharakter Królestwie polskiem. a dnia 30 września 25.000 kor. wości żydów, a za to na rządzie wyrytem zostało w rekolekcjach, których mimo zmęczenia praoą w parku Hyde, gdzie urządzono demonstrację, muzyki
żywiołu polskiego na Bukowinie znalazł wyraz z przeznaozeuiem na rannych i głodnych Polaków przez agencyę piętno, iż on jest winowajcą pogromu Wiedniu nie wahał się podjąć ks. arcybiskup, pod odegrały Marsyljankę.
nosząc duszę, lecząc serca, krzepiąc wolę zwątlałą
w umieszczeniu obrazu Matki Boskiej Często na Litwie. Zgodnie z życzeniem Komitetu. U. Sienkie żydów*.
§ Niepowodzenie
Bernhsrdt. Jak do
„Zapytują nas też — pisze dalej Halicz■ — bw»m potężnem apostolskiem słowem.
chowskiej na froncie Domu narodowego, w po wicz i A, Osuchowski, podejmując się zorganizować
nosi New York Herald z Quebecn w Kanadzie
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wydarzeń,
wstrząchodzie uroczystym do kościoła parafialnego i w
'L Nowego Sącza piszą nam pod d. 13 bm.: publiczność tamtejsza przyjęła trupę teatralną Sary
kazaniach,
jakie wypowiedzieli ks. prałaci czyli: że kwuty wyż wymienione rozdzielone będą sąjąoych Rosyą, tj. naród w ścisłera tego Błowa zna Miasto ma odświętny wygląd, zwłaszcza ratusz i do Bernhardt, która objeżdża Amerykę, bardzo nie
S c h m i d i K a s p r o w i c z . To też obra tylko na te powiaty, w których była mobilizaoya, że czeniu, n i e i n t e l i g e n o y a , ale mieszcza my w rynku przyozdobione flagami o barwie naro gościnnie. Publiczność wygwizdała aktorów i obrzu
dy, którym przewodniczył prezes Passakas, owia wsparcia dawane będą rannym żołnierzom i kale nie i chłopi, ta szara masa, która stanowi zasadni dowej i krajowej. O 9 rano dzisiaj spieszył liozny
ciła ich nawet cuuhnącemi jajami.
kom, wdowom po żołnierzach, sierotom po poległych, cze jądro narodu. Jego, ludu, dotąd nie zapytywali
ne były duchem katolickim.
tłum najpierw do parafialnego kościoła, gdzie odby
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§ W ielki złod ziej rosyjski — jeden z wielu.
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Reprezentanci ludu polskiego, koloniści z
ło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne, celebro
Plesz, Pojana-Mikuli i Sołońca, zbliżeni chara bez środków do życia, że wreszcie wsparcia udziela wodnictwem „ohytrego i podstępnego Polaka* Pe- wane przez ks. infułata dra Góralika w asystencji Zaledwo kilka dui urzęduje nowy rosyjski naozelay
kterem do górali z Podhala galicyjskiego, czuli ne wynoBić będą najmniej 50 kor. na jedna osobę trunkiewicza-uchwalali oddzielić (giętkie słowa Oaz. duchowieństwa. Po ewangelii wygłosił prześliczne kontrolor państwowy Fłozofow, a już okazał, że się na
się swojsko w sali Domu polskiego, wykonanej lub rodzinę. Po zakończenia rozdawnictwa H. Sien nar.) Polskę od Rosyi. Nie starali się o poznanie kazanie w duchu narodowym ks. Załęski T. J. W y  seryo zabierze do urzędowyoh rabusiów, choćby wy
w stylu zakopiańskim. Serce się radowało, gdy kiewicz i A. Osuchowski nadeszlą Komitetowi szcze sądu i żądań narodu ani redaktorzy „riewolucjon- mowny kaznodzieja nakreślił tło ogólnych wypadków sokie piastowali posady. Tak więc wytoczył śledztwo
ci właśnie, od ojczyzny od dawna odcięci, da gółowe sprawozdanie. Na wyraźne żyozenie ofiaro nyeh" gazet, ani wszyscy ci piastunowie konstytucyi, w Polsce w pierwszej części drugiej połowy X V II przeciw byłemu posłowi rosyjskiemu w Korei Pa
wali wyraz swym pragnieniom polsko-katolickim, dawców Komitet wypłacił dalej kwotę 2000 na cele których dziś w Rosyi i policzyć nie można. Naród wiekn, poczem opisał sam fakt pokonania Szwedów włowowi, który w ostatnich czasach Rosyę w Szanprzedstawiając niedogodności swe, jako to odda Krak. Koła Akademickiego Związku Pomocy Naro nie miał możności wypowiedzenia swego słowa na pod Nowym Sączem przez lud okoliozny i mieszczan, gaju reprezentował i w Daj be zacniejszy sposób po
lenie od kościołów i szkół, w którychby mowę dowej, a mianowicie na zorganizowanie kursów dla wiecu ludowym w Moskwie, gdyż na nim występy- zaznaczył przyczyny, które nam pozwoliły wypędzić społu z attache wojskowym Desino groszem pu
polską słyszeć mogli. Koloniści w Plesz własnym maturzystów z Królestwa polskiego, którzy bez tej wali w imieniu ludu, tak, jak w komedyi na pu Szwedów z ojczyzny i zachęcał do zgodnego działa blicznym manipulował. Pawłów nietylko w toku
kosztem, bez niczyje] namowy, wybudowali pię pomocy nie mogliby szkół ukończyć. Na tę kwotę blicznych widowiskach, przebrani za chłopów i baby nia w każdej narodowej sprawie. Kazanie wywarło wojny się zbogacił i jeszcze po kapitnlacyi Portu
kną kaplicę na miejscu dawnej karczmy; ale nie złożyły się 1564 kor. tj. część składki nadesłanej „aktiery i aktrisy“ z pośród liberalizującej inteligen- na obecnych wielkie wrażeuie, a był kościół prze Artura i po bitwie tsuszimskiej węgle i okręty po
mają księdza; w wynajętej chacie urządzili szko Komitetuwi przez Komitet tarnowski z życzeniem, by oyi“ . Nie potrzebujemy dodawać, ile jest prawdy w pełniony mieszczanami, ludem, iuteligencyą, młodzieżą wielorako wyższych cenach dla rząiu rosyjskiego
w części użytą została na wsparcie uczniów, którzy tej policyjno-czynowniczej gadaninie organu lwow
łę polską itd.
szkolną, tak szkół ludowyoh, jak i gimnazjum, repre nabywał, ale i po zawarciu pokoju się obławiał.
Podnoszono także pożytek kas raiffeisenow- z Królestwa polskiego przenieśli się do Galioyi i skiej ekspozytury itaro-binrokratyoznych sfer rosyj zentantami władz autonomicznych i rządowych i t. p. Tak np. kierował transportem 8 000 jeńców z Portu
skicb dla ludności polskiej, która jest świadomą 486 kor. zebranych przez P. Franciszka Wójcika skich.
Po nabożeństwie udali się wszyscy do ratusza, Artura, za który rząd rosyjski prawie ośm mi
wśród
włościan
powiatu
krakowskiego
a
wręczonych
Ludu
rosyjskiego
zatem
„nie
dopuszczono*
w
swych potrzeb gospodarczych i której jedyne
gdzie w sali posiedzeń rady miejskiej przemówił do lionów marek zapłacić musiał, więc niemal po tysiąc
polskie towarzystwo zaliczkowe w Czemiowcach Komitetowi z oświadczeniem, że życzeniem ofiaro Moskwie do głosu; ale ten lud „znalazł* sposób na zebranyoh najpierw burmistrz miasta dr. Barbaoki marek od osoby, podczas gdy niemieocy właściciele
już nie wystarcza. Wszystko, co mówiono, d o  dawców jest, by te włościańskie ofiary użyto na to, aby wypowiedzieć swe zdanie o wypadkach, roz oddając hołd poległym w dniu 13 grudnia 1655 pod okrętów tylko po trzysta marek żądali, a obeonie
wodzi, że ludność ta stanowi doskonały mate- umożliwienie dalszego kształoenia się młodzieży pol grywających się w Rosyi. Halicz, pisze dziecinnie, Sączem w obronie praw oałego narodu. Następnie p. 40.000 żołnierzy po 250 marek o i osoby z Japonii
że „rnsskija diemokraty i libierały*, przemawiający Sollman, koncepista dyrekcji skarbu, podniośle i z do Odessy przewieść mają. O szachrajstwaoh Pawło
ryał. nie gorszy
od ślązkiego,
jakkolwiek skiej, przybyłej z Królestwa do Krakowa.
Na
koszta
druków,
biura,
portoryi
itp.
wydał
w imieniu ludu, nie podaliby swej oiepłej ręki artyzmem prawdziwym wygłosił prolog układu M. wa już dawno donosiła prasa rosyjska, ale że to
mniej liczny i bardziej rozrzucony.
„ czarnoręki emu mużykowi*, ale naród za pierwsze Jauellego ze współudziałem chóru „Sokoła*. Słowa dyplomata, rządowi było niemiło poruszać tę spra
Zamianowano na tym wiecu delegatów dla Komitet kwotę 311 kor. 28 h.
Z ogólnej sumy składek w kwocie 83.948 kor. uszkodzenie portretu swego cara „srogo i krwawo*
poszczególnych miejscowości. Obowiązkiem tych
prologa brzmiały jak fanfara na czyn wielki, godny wę i tylko mu ostre przedstawienia czynił. Jakoż
a „wszystkie p o- wielkiego narodu. Po pięknej produkoyi muzycznej djplomata dalej robił swoje i przy pierwszej spo
delegatów uwiadamiać Koło polskie w Czerniow- 1 h. pozostało więc w dnin 11 grudnia 12.612 kor. pomścił się na buntownikach
cach o wszelkich potrzebach narodowych i reli 22 h., którą to kwotę Komitet postanowił posłać do g r o m y ż y d o w s k i e , przy których oberwało miejskiej „Harmonii* odczytał p. prof. dr. M. Janelli sobności znowu skarb ua kilka milionów złupił.
gijnych każdej garstki polskiej; rzeczą zaś Koła, Warszawy na ręce H. Sienkiewicza i A. Osuchow się także i chrzczonym żydom (inteligencyi, akade znakomicie opracowaną rzecz swoją pt.: „Pogrom Rozprawa sądowa niezawodnie bardzo ciekawe spra
które posiada statut obszerny, starać się o speł skiego z przeznaczeniem na głodnych w Królestwie mikom) nie są niczem innem, jak tylko g r u b y m Szwedów pod Sączem d. 13 grudnia 1655 r.* Sza wki na jaw wywlecze.
§ Nietakt mlstraa eereuiottlj. Podczas po
nienie tych potrzeb bądź bezpośrednio przez in- polskiem. Do kwoty tej dołączone zostaną składki, p r o t e s t e m przeciw „rewolucjonjerom* i ich nowny prelegent postawił przed oczy słnohaczów
propagandzie*. Tu Halicz, powołuje się na zdanie jasny obraz stosunków ówczesnych w oałej Polsce, bytu króla portugalskiego w pałacu Elizejskim mr.
terwencyę u władz, bądź pośrednio przez dostar które jaszcze do rąk Komitetu wpłyną.
Pragnąc zakończyć swą działalność Komitet wodza antysemitów niemieckich, dr. Luagera, który
czanie posłom sejmowym materyału. Okoliczności
ów taki bolesny upadek ducha, poddanie się Szwe Mollard popełnił błąd, który prezydenta Loubeta w
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składają się korzystnie. Na czele K oła polskiego
dom, ucieczkę króla Jana Kazimierza na Ślązk; lecz niemały wprawił kłopot. Na oześć Gon Carlosa
stoi wymieniony już p. Feliks P a s s a k a s , panowaniem rosyjskiem zwraca się niniejszem do wolnościowym ruchu w Rosyi.
po smutnych przejśoiach nastąpiło opamiętanie w na dawano w pałacu przedstawienie. Tego samego dnia
Halicz, zapowiada, że rosyjski lud (analfabe rodzie a hasło do tego dało właśnie owo zwycięstwo zapowiedział niespodzianie swe przybycie i książę
szczerze pracy narodowej oddany; w Banku kra wszystkich komitetów miejscowych, instytucyj, towa
jowym, ważnym dla tworzenia kas raiffeisenow- rzystw itp., które dotychczas składek swych nie na tyczny i na poły pogański) wypowie jeszcze swe o- nowosądeckiej ludności i świetna obrona Częstocho Monaco Ks. Albert wszedł na salę w tej właśnie
skich, Polacy mają w osobie dra S t e f a n o  desłały, z gorącą prośbą, by wszystkie składki na etatnie słowo, które będzie „ straszne inorodcam wy i ustąpienie Szwedów z pod niej, oo nastąpiło w chwili, kiedy słynna Bartol deklamowała „Une
w i c z a , wiceprezydenta Banku, znakomitego, desłać zechciały najdalej po dzień 31 grudnia pod (dla Polaków) i jewrejam, a także dla „zarażonej 13 dni później od wypadków w nowosądeokiej ziemi. bonne fortunę* A. Musseta. W tym wiersza autor
niezwykle energicznego i wpływowego reprezen adresem skarbnika Komitetu: Dyrektor Mieczysław liberalizmem inteligencyiu.
Powstał lud podkarpacki, król wrócił w wygnania, Pol gromi w sposób nielitościwy przedsiębiorców jaskini
■f Okradzenie artysty. P.fWilly Burmestrowi, ska od Szwedów rychło uwolniona. Prelegent podniósł gry w... Baden-Baden. Ks. Monaco był widocznie
tanta; na czele klubu sejmowego stoi poseł Krzy Sędzimir, Kraków, Rynek gł. 19.
który koncertował wczoraj w Filharmonii, ukradziono wymownie i z przejęciem główny moment tych minio zdenerwowany, lecz mimo tego uśmiechał się, na
sztof A b r a h a m o w i e s, któremu dopiero
ELronJLkai Iw o walka.
podczas produkcyj 1000 k. z futra, wiszącego w nych zdarzeń, oWo wspólne działanie ludu ze szlachtą, tomiast twarz Loubeta bielała. Co prezydent po
co K oło wyraziło uznanie za obronę spraw pol
-r- W ezorajsay w leh er w ie czo rn y niezmier garderobie. Złodziej — prawdopodobnie domowy — ową zgodę myśli i czynów wszystkich warstw spo przedstawieniu powiedział mistrzowi ceremonij, tego
skich w sejmie; referentem komisyi szkolnej w
sejmie jest poseł prof. H a 1 b a n, który już w nie przysłnżył się miastu naszemu, i należałoby za był względny dla znakomitego skrzypka, gdyż nie łecznych. I z tej przeszłości dochodzi nas wołanie kroniki nie podają.
§ Pieczone łabędzie jako przysmaki świą
roku zeszłym przeprowadził utworzenie osobnej mówić jego wizytę przynajmniej raz n& tydzień, wziął całej kwoty 3000 k., które w portfelu się głośne, byśmy zawsze i wszędzie szli wszyscy razem,
posady nauczycielskiej dla języka polskiego w chociażby narzekali ci, którym podczas wichru koło znajdowały.
a nastąpi on wyczekiwany tak tęsknie dzień — dzień teczne. W Anglii wchoizi w zwyczaj podawanie
seminaryum nauczycielskiem; na posadę tę upa katedry, kaplicy Boimów albo kościoła Jezuitów
+
Samobójstwo. W domu przv ul. Klonowi- zmartwychwstania 1 Huczne, długotrwałe oklaski były na stół podozas świąt Bożego Narodzenia młodych
trzonym jest p. Ż u k o w s k i z seminaryum w przechodzić wypada. Do wywiania z miasta powie cza 1. 3 odebrał sobie wozoraj życie wystrzałem z nagrodą dla prelegenta za oiepły, patryotyczny od pieczonych łabędzi. Delektują się tą potrawą naj
Cieszynie; on też zapewne obejmie inspekcyę trza niemiłego wiatr jest niezbędny. Tymczasem po rewolweru w środek czoła, Jan Haltoff, liczący 47 czyt. Po wykonaniu przez „Harmonię* wieńca pol bardziej wyrafinowani smakosze. Nie może jej
nad otoczonym wzgórzami Lwowem strychują wia lat, urzędnik kopalń arcyksięoia Fryderyka na skich pieśni wróoiliśmy wszyscy de domów, pod brakować na atole króla Edwarda. Na taki luksus
szkolną.
Idąc ręka w rękę z duchowieństwem, może try górą, tłumiąc w kotle lwowskim nagromadzone Śiązku. Powód samobójstwa nie znany.
niesieni na dachu, zagrzani do zgodnej a skutecznej mogą sobie pozwalać tylko bardzo zamożni ludzie.
więc ta ściślejsza organizacya polska osiągnąć dymy, prochy i odory. Tylko od Hołoska przez ram
-f- Takie truciciel. Z wielu stron z prowin- pracy narodowej. Na uroczystość nadeszły telegramy Smak pieczonego łabędzia przypomina smak gęsiny.
rezultaty, jakich jej cała opinia polska szczerze pę kolejową dostać się może wiatr do wnętrza mia eyi przysłano nam ze słowami oburzenia zeszyt „ro- od J. E. Dunajewskiego, od miasta Rzeszowa, Przed kilkuset laty łabędzie często podawano na stołach
sta. Jakoż i wczoraj wieczór wicher wpadł od pół
życzy.
mansn* pt. „Groby sybiryjskie*, który żydowska Trembowli itd., od wiceprezydenta miasta Krakowa wielkopańskioh. W nowszych czasach chów łabędzi
nocnego zachodu na miasto, termoBił z góry w dół,
był w zaniedbaniu, a ponieważ łabędzie powoli się
Br. K r.
lwowska firma, R. Landau, rozsyła po Galioyi, a w p. Chylińskiego i w. innych.
z dołu w górę, wszerz i wzdłuż, wywiał place, uli
opaskach zaadresowanych po niemiecku. Firma ta
Wieee ruskie odbyły się w dalszym ciągu mnożą, są stosunkowo dość drogie. Z hodowli kró
ce i dziedzińce gruntownie. Ale na Jak długo?..
dobrze robi, iż wydawnictwa swoje adresuje po nie w Czortkowie i w Ropczycach. Według D ila w lewskiej tylko mała ilość okazów bywa sprzeda
Zazwyoząj po takim wichrze w tej porze roku na
miecku, dąje bowiem w ten sposób odrazu przestro pierwszym uczestuiczyło 2.000 narodu a „mniej do waną. Tych łabędzi, które się znajdąją ua wodach
stępuje znaozny opad śniegu. Skończyło się jednak
gę, aby tego nie tykać. Jest to produkt czysto nie pisała inteligencja*. Przewodniczył paroch Mała- publioznych i są własnością miad, nie wolno zabi
tylko na poprószeniu, temperatura nie spadła i stoi
miecki, przełożony na język polski, o ile polskiem niuk. Dr. Horbaczewski mówił o równem prawie wy- jać. W całym kraju znajduje się zaledwie kilka ła
na zero.
można nazwać szkaradne, pełne błędów i germaniz- borozem. Następnie przemawiał paroch Hałuszczyński będzi i te dostarczają towaru targowicom. Król
-r Imatrykulaeya na uniwersytecie lwow mów tłómaozenie. Sławny romans „Blada hrabina* i P o 1a k-ludowiec p. Nawarski, tamtejszy kandydat Edward lubi pieczeń łabędzią. Ponadto przysmak
skim. Na uniwersytecie rozpoczął się dziś uroczysty był jeszcze niewiniątkiem wobec tych wszystkich adwokatury. Polakożercze Hilo zaznacza, że mowa jego stanowią bekasy i przypiórki.
Lwów, dnia 14 grudnia 190r>
akt imatry kułacyi słuchaczów teologii i medycyny. romansów, wydawanych przez p. Landaua, jak „W ol- p. N. była harna (piękna), wyohwalał on księży
K a le e d a n r k ■tam p o w l e t r a a . Sprawozdanie eentralne) ste.
Do zgromsdzonyoh w auli uniwersyteckiej słuchaczy nomularze*, „Oblubienica wenecka*, „Fatalny tron*, ruskich, w przeciwieństwie do polskich, bo polski
oyi meteorologicznej we Wiednia i austryaokioh kolei
W piątek 15 grudnia Fortunata — Gr. kat. Awa
przemówił rektor dr. Gluziński, przypominając prze „Królowa awanturnica* i inne podobne okropności. popy derJat z panamy a zakończył słowy, że go państwowych. Dnia L8 grudnia 1905 r. o godz. 7.
rom* — Kai. .Iow . W olimi™ .
pisy, do których kandydaci mają się stosować poi- Takiemi rzeczami zatruwa się umysły szerokich mas. tów jest „wsich Dzieduszyckiob, Pinińskich i im po- rano. Ozerniowoe —•—, Tarnopol—■—. Lwów —0-1.
W schód słońca 7 51 zachód ŚOO.
W sobota 16 grudnia Adelajdy Ces. — Gr. k&t. ozaa studyów uniwersyteckich. Następnie sekretarz Bibułę tę, obrzydliwie drukowaną, kolportuje się ze dibnyeh podaruwaty Prusakowy, albo bez żalu za Skole —•— Przemyśl + — JaroBtaw — —. Tarnów
—. Nowy Zagórz —■— Kraków +0-3. Praga +0-9
Bofaiiia. — Kai. slow. Zdosława.
uniw. dr. Winiarz odczytał rotę przysięgi, a słucha szytami po przedmieściach, po kuchniach i warszta nymy wysłaty ich za more*. Paroch Hordiewski gro —•
Wiedeń -J-10. Semmering —0-4 Budapeszt -J-O-2. Ischl
W schód słońca 7'52, zachód 40.
cie przez podanie rąk swoim dziekanom ks. dr. Żu tach i wiele osób daje się złudzić jej pozornie nizką mił cynicznie „polskich panów*. Przemawiał jeszcze —5-2 R iva + 1 5 Tryest +4-5 Oelsyusza.
W niedzielę 17 grudnia Łazarza Bisk. — Gr.
kowskiemu i prof. dr. Machekowi składali przyrze ceną — 20 hal. za zeszyt — i kupuje, aby potem i drugi l u d o w i e c p. Gerźabsk, przestrzegając
kat. W arw ary M. — Kai. słow. Zyrosław a.
czenie szanowania przepisów uniwersyteckich. Do zakażać sobie serca i zatruwać duszę. Dla niekry chłopów przed broszurą o wyborach, która po rusku
Wsohód słońca 7-63, zachód 4*0.
aktu imatrykulacyi przystąpiło dziś 131 słuchaczy tycznych i dla młodych umysłów jest to „literatu horluje za panamy. Przemawiało jeszcze kilku inDo dzisiejszego numeru dołączamy dla naszych wydziału teologicznego i 40 wydziału lekarskiego ra* najszkodliwsza; rozbudza w najbrudniejszy spo nyoh parochów, któryoh mowy były „pałkie*. Tak
* Z muzyki. Skrzypek Willy Birmester ma w
sób fantazję i nizkie instynkty. Żałować trzeba, że na tym wiecu, jak i na wieou w Ropczycach o- świecie muzycznym ustaloną sławę wielkiego artysty.
Szan. zamiejscowych prenumeratorów prospekt No (w tern 10 pań).
wego dzwonka, czasopisma katolickisgs, wydawanego
-f- Powsźrehne wykłady uniwersyteckie. społeczeństwo nie ma żadnych środków przeciw kol świadczono się za równem i taj nem prawem wybor Jego gra jest w pewnym kternusu oryginalną. Bur
mester poiiada technikę wirtuozowską, wysoce wy
W piątek, dnia 1S b. m. dr. J. Łukasiewicz: 0 portowaniu takiej trucizny. Należy jednak przestrze czem i za podziałem Galicyi na roską i polską.
W Krakowie, uL Wolska 1. U .

Pierwszy wiec polski
na Bukowinie.

Czas odnowić przedpłatę
Kronika.

Rod a r t y s t a - lt ó i .

u a Z g T iŁ

oskonaloną na równi z innymi światowej sławy
skrzypkami, a jednak w przeciwieństwie do wiela
innych, również znakomitych skrzypków, Barmester
stara się mniej zachwycać słuchacza sztuczkami
technicznemi, a więcej przykłada wagi do idealnej
treści poszczególnych Kompozycyj. Styl utworu, pla
styczność tematów, należyte frazowanie i tmfna ryt
mika zajmują w grze Burmcstra główne miejsce
przed techniką wirtuozowską. Idea muzyczna grane
go utworu, to główny cel interpretacyi Burmestra.
Utwory Mozarta, Rafia a zwłaszcza niezrównanie
przez tego artystę interpretowane kompozycye Bacha,
Handla, Rameau’a są najlepszem świadectwem tych
niezwykłych a wysoce cenionych zalet muzycznych.
Źe Burmester umie także zachwycić swą techniką
wirtuozowską, udowodnił doskonałem wykonaniem
„waryacyj“ Paganiniego. Publiczność, Która nader
licznie zapełniła salę „Filharmonii", była jego grą
zachwycona i wymusiła wiele dodatków nadprogra
mowych. — Pianista W. Jilasen okazał się wybor
nym muzykiem przy sonacie skrzypcowej Mozarta a
wykonanie .Toccaty i Fugi“ Bach-Tausiga świadczy
0 jego wybitnej technice fortepianowej.
W t e a t r z e równocześnie przedstawiano Mo
niuszki , Halkęu z p. Gembarzewską w roli tytuło
wej i p. Florjańskim w roli Jontka. Koncert Burmesira dozwolił mi być obecnym tylko na ostatnim
akcie. P. Fiorjański recytatyw i aryę odśpiewał
wprawdzie pięknie, lecz zbyteczne forsowanie średni
cy i widoczna niedyspozycya głosowa zatarły lirycz
ny pierwiastek całej tej si-eny. Draga połowa aktu
należy do śpiewającej partyę Halki. P. Gembarzewska przeprowadziła całą tę część pod względem mu
zycznym bardzo interesująco, a ustępy dramatyczne
zyskały w jej odpowiednim organie głosowym nale
żyty wyraz. Zwłaszcza zasługuje na uznanie cała
arya na tle pięknego sola wiolonczelowego, koncer
towo odegranego przez prof. Sladka. Teatr był lsdwie
do połowy zapełniony.
g r—
*
Koncerty muzyki polskiej. Ruch koncer
towy tutejszy od dłuższego już czasu daje powód do
zarzutów, które dają się w trzech głównych pun
ktach streścić: brak muzyki orkiestralnej i komna
towej, brak koncertów poświęconych muzyce wyłącz
nie polskiej a nadewszystko: brak produkcyj popu
larnych, któreby umożliwiły szerszej, jak najszerszej
publiczności poznawać dzieła większego, poważnego
pokroju, a w szczególności dzieła kompozytorów pol
skich dawniejszych i nowszych. Otóż w celu przeciw
działania tym brakom utworzył się z inicyatywy
właściciela księgami Polskiej p. Bernarda Połunieckiego komitet artystyczny, który zajął się urzą
dzeniem szeregu koncertów w bieżącym sezonie. Kon
certy te będą obok litworów wokalnych mieścić utwory
orkiestralne i instrumentalne w przewadze; będą po
święcone wyłącznie muzyce polskiej i będą naprawdę
popularne w tern znaczeni n, że ceny nader nizkie i
pora stosowna (niedziela lub dzień świąteczny popo
łudniu) ułatwią najszerszej publiczności przystęp do
muzyki dobrej i jak najlepszemi siłami wykonanej.
Koncerty muzyki polskiej będą w sali „Sokoła",
pierwszy zaś z nieb odbędzie Bię w drugi dzień
świąt tj. dnia 26 bm. ze współudziałem znakomitych
artystów i programem bardzo zajmującym, który w
najbliższym czasie zostanie ogłoszony szczegółowo.
Dochód z „koncertó^golskich" przeznaczony na bu
dowę pomnika Szopena we Lwowie.
M e p ertn a r iw ow ttklego te a tru m le| sk ltga.
W piątek „Giooonda“ sztuka Gabryela d’Annunzio.
W sobotę po laz

I-szy „Werther* opera w 4

aktach Masseneta, występ Francuzki Maryi B ojer,
Francuza Jerzego Courtois, Maryi Mokrzyokiej-Pilarz
1 Juliana Jerom'na. Dyryguje p. Czelański.
W niedzielę o godz. 12 w południe: Poranek
artystyczny ku uczczeniu pamięci Mikołaja Beja, popoł.
„Straszny dwór“ Moniuszki, wieczór „G ioconda" G.
d’Annnnzio.
W poniedziałek „W erther 11 Masseneta, występ
Franoazów Maryi Boytr i Jerzego Courtois.

We wtorek na dochód głodnych w Warszawie
wielki koncert zbiorowy.

Z W A R SZ A W Y .
(Pocztą.)

— W "Warszawie zastrajkowali policyanci w
okręgu miejskim.
— W Sosnowicach strajkujący robotnicy zaaordowali strzałami rewolwerowymi Schóna, właściiela fabryki. Schón powracał w towarzystwie żony,
órki konzula Witlicha, z Berlina. Na stacyi myłowickiej podczas szybowania wagonu robotniczego
adły z niego trzy strzały rewolwerowe do wagonu,
7 którym siedział Schón.
Został on śmiertelnie ra
jony i przywieziony do domu, zaraz skonał. Morerstwo to jest aktem zemsty za to, że Schón wewał był pomocy kozaków do wypędzenia strajkujcyoh robotników z fabryki. Próbowauo najpierw
rządzić na niego zamach dynamitowy, a gdy ten
ę nie udał, zastrzelono go z rewolweru. Sprawcy
ie zostali schwytani.

Ostatnie wiadomości.
O piśmie Ojca św. do biskupów Królestwa
Polskiego, który podał w streszczeniu wczorajszy
telegram rzymski, nic na razie bliższego powie
dzieć nie możemy, prócz tego, że telegram ten mi
mo swej pozornej obszerności jest nader w i e 1k i e m streszczeniem, gdyż jak donoszą, pismo
to Ojca św., ogłoszone w Ossewatore Romano,
zajmuje w tym dzienniku, który jest przeszło
półtora raza większy od Gag. Nar., aż s z e ś ć
d ł u g i c h s z p a l t drobuego druku. Pismo
więc to papieskie jest bardzo obszerne i wątpli
wą rzeczą iest, aby telegraficzne streszczenie,
robione w rzymskiem Biurze korespondencyjnem,
bez ścisłej znajomości stosunków polskich, mo
gło być wiernem oddaniem wszystkich myśli
w niem wyrażonych.

Telegramy I ieiefoneniaijf
z dnia 14 grudnia 1905.

Deputacya sejmu u cesarza.
W iedeń. (Tel. wł.). Dziś w południe przyął cesarz w Burgu deputacyę, wysłaną przez
ejm galicyjski dla podziękowania cesarzowi za
Vawel.
Deputacyę pod przewodnictwem marszałka
r. B a d e n i e g o , składali posłow ie: Dawid
i b r a h a m o w i c z , Michał B o b r z y ó s k i ,
r. Wojciech D z i e d u s z y c k i ,
Franciszek
C r a m a r c z y k , hr. Leon P i n i ń s k i, Ał
un Ii a y s k i i hr. Stanisław S t a d n i c k i .
Marszałek hr. B a d e n i wygłosił w języku
lolskim dłuższą przemowę do cesarza, w której
z lęków ał za to, iż cesarz łaskawie zechciał
awny zamek Wawelski w Krakowie obrać za
wą rezydencyę oraz pozwolić, aby część zamku
żyta została na Muzeum historycznych pamiątek
arodu polskiego, i rzekł, że teraz będzie to po
uczeniem naszej przeszłości, którą kochamy,
teraźniejszością.

N A & O D U W

C e s a r z w nadzwyczaj serdecznych sło
wach dał wyraz zadowoleniu, że był w możno
ści uwzględnić uczucia narodu polskiego, który
zawsze składał dowody wierności i przywiązania
i wyraził radość, że tak cenna pamiątka histo
ryczna przeszłości, jak Zamek Wawelski, powró
ci do dawnej świetności.
Cesarz rozmawiał następnie z marszałkiem
hr. B a d e n i m
o czynnościach galicyjskiego
sejmu, dowiadywał się o tempie prac sejmu
i wyraził zdziwienie usłyszawszy, że w ostatnich
14 dniach sejm z takim pospiechem i wytęże
niem pracował.
Następnie rozmawiał łaskawe z każdym z
członków deputacyi.
Pinińskiego
i B o b r z yńs k ie g o
zaszczycił dłuższą rozmową,
Z prezesem Koła hr. D z i e d u s z y c k i m
i wiceprezesem A b r a h a m o w i c z e m
mó
wił o radzie państwa.
— Jutro jeszcze posiedzenie izby — rzekł
cesarz — a potem znowu przerwa.
— Przed nowymi wyborami — odparł Dzie
duszycki — wszystkie stronnictwa zabiegają o
popularność, mało skutkiem tego jest nadzieji
wytężającej a wydatnej pracy.
Hr. S t a d n i c k i e g o
pytał cesarz: czy
w Galicy! są już mrozy? R a y s k i e g o : jak
długo zasiada w sejm ie? a K r a m a r c z y k„o w i, który przybył w polskim stroju włościań
skim, wyraził zdziwienie, że tak- dobrze mówi
po niemiecku. Marszałek hr. Badeni oświadczył
cesarzowi, że p. Kramarczyk bierze zawsze nad
zwyczaj żywy udział w pracach sejmu i dodał,
że Kramarczyk należy do tych, którzy stosują
nader surową krytykę do sztuk teatralnych.

Rada państwa
Wczorajsze posiedzenie
W iedeń . W ciągu dalszym wczorajszego
posiedzenia Izby posłów w dalszej dyskusyi nad
w n i o s k a m i n a g ł y m i w sprawie p o ł o ż e 
n i a u r z ę d n i k ó w po przemowach pp. Hoffma
na, Wellenhofa, Slamy i Schreitera, którzy wszys
cy wykazywali potrzebę reformy stosunków sta
nu urzędniczego, zabrał głos minister skarbu K o6 e 1 i oświadczył: Co się tyczy żądania przy
znania d o d a t k u d r o ż y ź n i a n e g o , rosną
cego procentowo w stosunku do pobieranych płac,
to nie można sprawą tą się bliżej zajmować,
gdyż zarządzenie podobne wymagałoby kredytu
w kwocie około 52 milionów koron. Rząd musi
ograniczyć się raczej na tóm, aby w konkretnych
wypadkach tam spieszyć z pomocą, gdzie istotnie
stosunki wymagają naglącego zaradzenia złemu.
Minister wskazuje na będące w toku podwyższe
nie poborów służby kolejowej, za którem pójść
ma uregulowanie zaległości w różnych innych
zawodach, jak na poczcie i w skarbowości. Co
do żądania w l i c z e n i a d o d a t k ó w akt yw a l n y c h d o e m e r y t u r y , oświadcza mini
ster, że rząd w najbliższych dniach przedłoży iz
bie przygotowany już w tej sprawie projekt usta
wy, w którym uwzględnione będzie życzenie, aby
dodatek aktywalny brany był także za podstawę
wymiaru emerytury, przy podwyższeniu płacone
go dotychczas przez urzędników dodatku na eme
ryturę. Minister zwraca dalej uwagę na trudno
ści, jakie stoją w drodze kodyfikacyi przepisów
służbowych i p r a g m a t y k i s ł u ż b o w e j , tru
dności, polegająoe zwłaszcza na różnorodności,
poszczególnych gałęzi administracyi. Mówca za
pewnia, że rząd z przychylnością odnosi się do
słusznych dążeń stanu urzędniczego, ale w intere
sie i z punktu widzenia należytej karności po
tępić musi w sposób jak najbardziej stanowczy
formę, w jakiej w najnowszym czasie znalazły
wyraz życzenia i żądania urzędników państwo
wych.

7.

P ią tK u

m

*

15

g r .id n ia

t 9 Q&

czył, że urzędnicy dość już słyszeli obietnic, a
teraz domagają się czynów. Mówca porusza spra
wę dodatku aktywalnego, słusznego postulatu
zniżenia lat służby do 35, kwestyę pragmatyki
służbowej, poczem przechodzi do szczegółowego
omówienia sprawy służby kolejow ej; zaznacza,
że jeśli nie przyszło u nas do biernego oporu,
należy to przypisać rozumowi i taktowi służby
kolejowej, tembardziej więc należy spiesznie byt
jej poprawić.
Godz, 4 posiedzenie trwa dalej.

Z komisyj.
Wiedeń. Komisya b u d ż e t o w a przy
jęła projekt ustawy w sprawie przedłużenia wa
żności ustawy o poparciu marynarki nandlowej.
Na wniosek p Henzla postawiono jako pierw
szy punkt porządku dziennego posiedzenia po
świętach p r z e d ł o ż e n i a o k o n g r u i .
W komisyi p r a s o w e j nie było wczoraj
kompletu. Odroczono posiedzenie do piątku celem
wyboru przewodniczącego w miejsce hr. W odzickiego. Desygnowany ze strony prawicy jest
pos. J ę d r z e j o w i e z.
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Nowe zarządzenia,
Petersburg. Via Ejdkuny donosi Pet. Agencya tel: Prauńł. Wiestnik donosi, że wypracowa
na nowa ustawa wyborcza wkrótce zostanie przed
łożona carowi.
Członek najwyższej władzy prasowej, Tatiszczew, były rosyjski agent finansowy w Londyuie, został mianowany naczelnym redaktorem

Prawił. Wiestniku.
Berlin. Z Petersburga donoszą via Ejdkuny,
iż w celu ograniczenia wydatków państwowych
projektowane jest zmniejszenie liczby członków
rady państwa o 37 a rady wojennej o 26.

Bierny opór na kolejach.

Sejm chorwacki.

Zagrzeb. W sejmie chorwackim pp. Rubetics i Sassel wnieśli protest, zaopatrzony w 32
tysięcy podpisów, przeciw projektowanej ustawie
o uregulowaniu stosunków międzywyznaniowych.
Następnie przyszedł pod obrady projekt ustawy
o organizacyi żydowskich gmin wyznaniowych.
P. Schwarz jako sprawozdawca popierał stano
wisko rządu. Co się tyczy postanowień o sto
sunku władz do gmin wyznaniowych, to udało
mu się odnośne różnice zdań między neologami
a ortodoksyjnymi po części usunąć. Następnie
Dzisiejsze posiedzenie.
szef sekcyi Chawrak motywował potrzebę uregu
W iedeń. Na dzisiejszem posiedzeniu toczą lowania tych stosunków, przyczem wskazał na
się dalsze obrady nad w n i o s k a m i
na
wzrost ludności żydowskiej. Dotychczas każda
głymi
w sprawie
położenia
u- gmina wyznaniowa miała swoje własne statuty,
rzędników państwowych.
skutkiem c)iego istniała pewna chwiejność pod
P. Breiter powiada, że parlament nie ma względem prawa. Sprawiedliwość, ale i patryozrozumienia dla skarg i żalów urzędników, rząd tyzm — powiada mówca — wymagają, aby sto
zaś zajmuje wygodne stanowisko i powiada, że sunki gmin wyznaniowych zostały uregulowane.
nie może nic zrobić, bo parlament nie chce pra Projekt ustawy przyjęto jako podstawę dyskusyi
cować. Rząd wprowadził w błąd zarówno izbę, szczegółowej.
jak urzędników państwowych w sprawie podatku
od biletów kolejowych, które zażądał był z tem
umotywowaniem, że płace dyumistów i emery
Naczelnik warszawskiego okręgu pocztowotury wdów i sierót starego stylu będą z tego telegraficznego ogłosił w urzędowym W aragaw.
uregulowane. Dochód z podatku tego prelimino
dniewn. wezwanie do kandydatów na posady,
wano na 11 do 12 milionów, płace zaś dwóch
opróżnione po dymisyonowanych urzędnikach i
wymienionych kategoryj zostały tylko o drobne oficyalistach. Lista tych dymisyj miała być ogło
minimum podwyższone. Natomiast rząd pobiera
szona we wtorek.
rocznie z podatku od biletów kolejowych prze
Zkąd „uspokojenie"? — zapytują Nowosti,
szło 16 milionów. Co się z temi pieniądzmi dzie zastanawiając się nad przyczynami zniesienia
je, to wiedzą tylko minister skarbu i minister stanu wojennego w Królestwie polakiem W do
wojny, którzy za pieniądze należące się pomoc tyczącym akcie rządowym powiedziano, że we
nikom kancelaryjnym i prowizorycznym sługom dług przekonania gen.-gubernatora warszawskiego,
państwowym, urządzają demonstracyę flotową stan wojenny bez względu na krótki czas jego
pod Mitylene. Zakończył pogróżką, że urzędnicy trwania, spowodował w kraju pożądane otrzeź
w końcu zniechęceni, porzucą drogę próśb i de- wienie i uspokojenie". Nowosti dziwią się, iż
patacyj i zaprzyjaźnią się z polityką czynu.
Skałon się chełpi rzekomemi zasługami, jakie
P. S t e i n e r (chrzesc. soc.) polemizował miał oddać państwu przez wprowadzenie stanu
z wczorajszymi wywodami ministra skarbu i o- wojennego i piszą:
świadczył, że jego stronnictwo głosować będzie
„Żadnego otrzeźwienia stan wojenny w
za wnioskami nagłymi.
kraju nie mógł spowodować, z tej prostej przy
W tym samym duchu przemawiał p M az- czyny, że tam i nie było żadnego „upojenia14
z o r a na (Włoch).
(opjanienia), przeciw któremu trzebaby środków
P. G ł ą b i n s k i oświadcza, że błędnem wytrzeźwiających. Podobnie, jak i rdzenna Rojest traktowanie kwestyi urzędniczej tylko jako sya, tak też i Polska pojęła manifest z 17 paź
sprawy chleba i żołądka, w kwestyi tej bowiem dziernika jako ogłoszenie wolności i zapragnęła
równą także rolę gra moment społeczny i etycz skorzystać z niej. 1 dlatego zamąciły rzekome
ny. W pierwszym rzędzie należy uwzględnić „upojenie11 uprzednim administratywnym aktem
pragmatykę służbową,
podwyższenie
dodatku przemocy miejscowe „skalony", które postarały
akty walnego, wliczenie tego dodatku do emery się o to, aby przedstawić Polskę, jako zalaną
tury, zniżenie lat służby do 35. Mówca popiera pożarem rewolucyi i zamierzającą oderwać się
żądania rozmaitych kategoryj urzędniczych: imie od Rosyi".
niem stronnictwa swego zwraca uwagę ministra
„Tymczasem fałszywość tego twierdzenia
skarbu, że dodatek aktywalny nie odpowiada o- została udowodnioną tak całym szeregiem prote
becnym stosunkom drożyźnianym. Mówca prosi, stów ze strony różnych politycznych grup Polski,
aby na razie przyznać dodatki drożyźniane prze- jak i przez Rosyan, tam zamieszkałych. Jeśli za
dewszystkiem urzędnikom Lwowa i Krakowa, tem w ogólności doprowadzono w Polsce do ja 
dopóty, dopóki sprawa dodatku aktywalnego nie kiegokolwiek uspokojenia, to nie jest to bynaj
będzie uregulowana. (Oklaski.)
mniej zasługą osób, które zaprowadziły stan w o
P. R o t t e r omawiał nędzę urzędników we jenny, lecz prasy polskiej, która, korzystając z
Lwowie, Krakowie i Przemyślu, napomina, aby częściowej wolności, śmiało wzywała naród
nie zmuszać urzędników do wejścia na inną dro zapobiegawczo do spokoju, Ale ze strony gen.
gę, aniżeli tę, która w spokoju prowadzi do ce Skalona zupełnie zrozumiałem jest staranie się,
lu. Mówca wylicza żądania urzędników i apeluje by usprawiedliwić wprowadzenie stanu wojennego
do rządu, aby jak najgoręcej zajął się tą sprawą, w rzekomym celu uspokojenia kraju za pomocą
by do wielu „zapóźno“ w Austryi, nie przyłą tego środka drakońskiego; wszelako nie można
się nadziwić łatwowierności tych sfer, które na
czyło się nowe „zapóźno“ .
Przemawiał p. Gótz,
poczem dyskusyę podstawie podobnych, widocznie podejrzanych,
„przeświadczeń" miejscowej administracyi układają
zamknięto.
Generalny mówca S t w i e r t n i a oświad „rządowe rozporządzenia"

Z ziem polskich

Trydent. Rozpoczęli ta dziś strajk wszyscy
drukarze z powodu odmowy podwyższenia >r.i
płacy.

Rozmaitości.

Strąjk pocztow o-telegraflczny.

Petersburg. (Przez Ejdkuny). Po zaledwo
sześciogodzinnej służbie wstrzymano ponownie o
północy komunikacyę telegraficzną z zagranicą,
z powodu uszkodzenia linii, jakoteż przerwania
duńskiego kablu.
Strajk urzędnikó pocztowych i telegraficz
nych w Moskwie trwa jeszcze dalej. Strajkujący
urzędnicy otrzymują znaczne datki od społeczeń
Sytuacya parlamentarna
Wiedeń. Dziś odbyła się narada przywód stwa. Postawa strajkujących w Moskwie jest co
ców klubów celem ułożenia programu pracy przed raz groźniejszą. Codzień przychodzi do drobnych
świętami. P o załatwieniu sprawy nagłego wnio starć z policyą i wojskiem.
Wykonawczy komitet petersburskiego od
sku o stosunkach urzędniczych, będzie załatwiony
jeszcze dziś w izbie szereg przedłożeń w drodze działa Związku urzędników pocztowych i tele
nagłości, między innemi o marynarce han graficznych uchwalił rezolucyę, w której oświad
cza, że mimo rozkazu dziennego ministra Durdlowej.
Jutro przystąpi izba do drugiego czytania nowa będzie Związek trwał przy zasadach mani
prowizoryum budżetowego, potem do prowizoryum festu z 30 października. Nie funkeyonaryusze
z Włochami, a następnie załatwi nagły wniosek pocztowo' telegraficzni są buntownikami, ale bunto
Schreinera o podwyższeniu opłat manipulacyj wnikiem jest Dnrnowo, który naruszył manifest
carski.
nych na kolejach, oraz wnioski zapomogowe.
K ijów . Strajk pocztowy trwa dalej. Połą
Od jutra zaczynać się będą posiedzenia o
10 i dłużej trwać. Nie jest mimoto wykluczone, czenie pocztowe istnieje tylko z Ekaterynosła
że izba obradować będzie jeszcze w poniedziałek wiem i kilku mniejszemi stacyami. Połączenie
Kijowa z Odessą, Charkowem, Warszawą, Moskwą,
lub wtorek.
Petersburgiem i Kaukazem przerwane. Połącze
izba panów.
nie Berlina z Kijowem przerwane, koresponden
W iedeń. Izba panów została zwołana na cje państwa niemieckiego przetelegrafowują się viń
posiedzenie na 19 bm.
Austrya Lwów. Banki i większe firmy utrzymują
stałych kuryerów, którzy koleją do granicy
Kolej Lwów-Podhajce.
Wiedeń. (T. wł.) Poln. Korr. donosi, że austryackiej dojeżdżają, nadając pieniądze, listy,
dziś ukonstytuowała się rada nadzorcza towa telegramy.
rzystwa kolei Lwów-Podhajce. Prezesem został
W iedeń. Dzienniki wiedeńskie w ciągu dnia
Roman hr Potocki, członek izby paaów. Do ra uie otrzymały ani jednej depeszy bezpośrednio
dy nadzorczej weszli posłowie Głąbiński i Scha- z B osy i, ani nawet ze stacyj granicznych ro
tzel, dyrektor kraj. biura kolejowego Kołakow syjskich.
ski oraz pp. Lityński, Traczewski i Treter. Ko
Strajku powszechnego nie będzie.
misarzem rządowym został sekretarz ministeP etersburg. Niebezpieczeństwo strajku ge
ryalny w ministerstwie kolej owem dr. Byk.
neralnego na razie usunięte, a w każdym razie
Upaństwowienie kolei północnej.
wstrzymane,
W iedeń . (Tel. wł.). Do kierownika mini
Petersburg. Strajk kolejowy, o ile zaczął
sterstwa kolei przybyli dziś burmistrz Opawy się gdzieniegdzie pojawiać, już ukończony.
Roehowansky i poseł Sommer z żądaniem, aby
Niepukoje wśród robotników.
po upaństwowieniu kolei Północnej przyznał rząd
Petersburg. Socyalno-demokratyczny dzien
odszkodowanie gminom leżącym nad tą linią, nik Nowaja Ziśń donosi, że przewodniczący rady
gdyż utracą one tangenty podatkowe. P. Wrba deputowanych robotniczych, Krusztalew, przebywa
odpowiedział, że do r. 1940 tangenty te będą za w twierdzy piotropawłowskiej, gdzie zarządzono
chowane i gminy nic nie stracą.
środki ostrożności na wypadek, gdyby robotnicy
Kraków. Do służby tutejszej stacyi kolei
Północnej nadeszła depesza od wiedeńskiego k o
mitetu, zalecająca w s t r z y m a n i e b i e r n e g o
o p o r u aż do 22 bm., gdyż do tego czasu albo
ukończą się pomyślnie rokowania z zarządem kolei
Północnej, albo się rozbiją. Wobec tego pociągi
przychodzą i odchodzą zupełnie normalnie, mimo,
że wczoraj rozlepiono tu na dworcu niemieckie
odezwy, zalecające ścisłe stosowanie się do prze
pisów i podnoszące potrzebę solidarności.

Poznań. Koło polskie w parlamencie nie
mieckim postawiło 12 wniosków, w tem projekty
ustaw o nauce religii, o zapisywania w urzędzie
stanu cywilnego nieniemieckicb imion i nazwisk,
wniosek o zmianę ustawy o ustroju sądownictwa
(obrona mowy ojczystej ludności), wniosek doty
czący ustawy o zebraniach i stowarzyszeniach,
wn,osek o obostrzenie postanowień § 97 kod. kar.
o wolności wyborczej.

próbowali Chrustalewa uwolnić z więzienia.
Główna brama twierdzy jest zamknięta, na dzie
dzińcu ustawiono działa. Straże wzmocniono.

Bunty w armii.
K ijów . Wybuchła znowu rewolta wojskowa,
którą jednak kozakami stłumiono. Zrewoltowane
oddziały poddały się.
Petersburg. Rui zamieszcza telegram, pod
pisany przez żołnierzy 6 brygady saperów w Mo
skwie, w którym donoszą, że żołnierze, którzy
tego roku i w roku ubiegłym służbę ukończyli,
nie otrzymali odpowiedzi na swe podanie o uwol
nienie. Przypominają tedy podania i dodają, że
w razie odmownej odpowiedzi zastrzegają sobie
swobodę akcyi. Poczekają oni do 12 grudnia.

Nowe zaburzenia.
Kljow. W Rostowie nad Donem wybuchł
strajk robotników portowych; wojsko stłumiło
rozruchy, raniąc ciężko i śmiertelnie około 300
osób. Robotnicy portowi zatopili wiele barek na
ładowanych towarem, część spalili. Sklepy i do
my pozamykane. Mnóstwo osób wyjeżdża.

Z Finlandj i.
Petersburg. (Doniesienie Pet. ag. tel. przez
Ejdkuny). Niepokoje w Inflantach i Kurlandyi,
poważne wrzenie w Estonii, jakoteż chęć roz
wiązania lokalnych kwestyj, które dotychczas
ułatwiały szerzenie się zamieszek, wszystko to
spowodowało rząd do powołania w prowincyach
nadbałtyckich zastępców ludności do współpracownictwa na miejscu. Stosownie do tego wy
szedł ukaz carski, zarządzający ustanowienie
tymczasowego generał-gubernatora bałtyckiego,
któremu jakże mają podlegać wojska w prowin
cyach nadbałtyckich.
Oprócz praw dowódcy
okręgu wojskowego, ma generał-gubernator w
miejscowościach, objętych stanem
wojennym,
prawa i władzę zwierzchności wojskowej, oraz
szczególne prawa i obowiązki cywilnych organów
administracyjnych pod względem strzeżenia po
rządku państwowego i publicznego bezpieczeń
stwa. Pod przewodnictwem generał-gubernatora
zbierać się będzie złożona z dwu wybranych za
stępców szlachty, dwu reprezentatów dum miej
skich i dwu przedstawicieli chłopów z każdej gu
bernii — konfereneya, której zadaniem będzie
opracowanie projektów ustaw, dotyczących spraw
miejscowych, a szczególnie zaprowadzenia ziemstw,
poprawy doli chłopów, poprawy szkolnictwa itp.
Oprócz tego powoływać może generał-gubernator
rzeczoznawców i przedkładać konferencyi wogóle
wszystkie sprawy, których rozstrzygnięcie w dro
dze ustawowej uzna on za potrzebne.
Petersburg. Według prywatnych doniesień
z Rygi położenie tam jest w najwyższym stopniu
niepokojące. Koło dworca kolejowego zatoczono
działo, a koło poczty mitrajlezę. W ojsku podo
bno nie można dowierzać. Panami miasta mają
być łotyscy rewoiucyoniści.
Perlili. Jak tu z Rygi donoszą, panuje tam
straszliwa panika. Łotysze u t w o r z y l i t a m
r z ą d i usuwają niemiłe sobie osoby ze świata.
Oficerowie pojawiają się na ulicach tylko w prze
braniu cyWilnem. Miasto wygląda jak wymarłe,
gdyż mieszkańcy obawiają się wychodzić na
ulicę.
Berlin. Local Anzeiger donosi z Rygi, że
od chwili zaprowadzenia wojennego stanu w In 
flantach Ryga została odcięta zupełnie od świata.
Komunikacya pocztowa i telegraficzna nie istnieje.
Urzędnicy kolejowi rozesłali depeszę cyrkularną,
wzywającą do rozpoczęcia strajku generalnego.
Robotnicy wszyscy strajkują. Sklepy zamknięte.

Parlament niemiecki.
B erlin . Na wczorajszem posiedzeniu nie
mieckiego parlamentu oświadczył sekretarz stanu
Stengel, że położenie w południowo - zacho
dniej Afryce jest poważne i niezbędnetn jest
uchwalenie nowego dodatkowego kredytu 30 mi
lionów marek, celem wysłania 700 żołnierzy,
2.600 koni i 1000 wielbłądów na pole walki.

w

§ P rzeprow adzka L ou beta. Tymi dniami
wyszła nowa księga adresowa „Tont Pario* na rok
1906. Pełnym znaczenia politycznego jest następują
cy adres: „L ou .be t Emile, president de la rópubliąue et madame. Palais Elysśe. Depuis 15 fevrier
rue Dante 5 et chateaui Begude de-Mazenc(Dróme).
Przez to dąje Loubet do zrozumienia, że w połowie
lutego przenosi się stanowczo z pałacu Elizejskiego
na mieszkanie prywatne w Paryża. Latem będzie
przebywał w swych dobrach, w departamencie
Dróme.

§ Drogocenny rękopis skradziony Z bi
blioteki towarzystwa Grays Inn w Londynie zginął
słynny rękopis Bedy „Super Canfica Canticorum".
Rzecz ta pochodzi z 13 wieka i przedstawia obecnie
wartość 250.000 koron. Równocześnie zginął ztamtąd rzadki druk z r. 1614 „Tbe Maskę of Flowers11.
Manuskrypt liczy 154 stron i wypisany jest na per
gaminie, ma prześliczną ornameniaoyę i jest opra
wiony w skórę. Rękopis był od kilku wieków naj
cenniejszym skarbem wspomnianego księgozbioru.
Rzecz tę wydobyto z okrycia w maja br., podczas
wystawy archeologicznej. Manuskrypt wraz z wielu
innymi mógł każdy oglądać. Po wystawie cenny za
bytek przeniesiono na dawne miejsce. Dopiero tymi
dniami bibliotekarz zauważył brak rękopisu. Kto go
akradł, nie zdołano dotąd dociec. Szafa jest nie
uszkodzona. Skradziono więc książkę albo w czasie,
gdy bibliotekarz szukając w niej za ezeinś, odszedł
na chwilę i szafy nie zamknął, albo za pomocą dorob’ onego klucza. Nie jest doposzczalnem, aby rę
kopis Bedy mógł nabyć jakiś zbieracz lub instytut
w Europie. ZapewDe złodziej umknął z zabytkiem
do Ameryki. Zarząd biblioteki wyznaczył znaczną
nagrodę dla tego, kto zdoła wskazać na ślady, po
których stratę odzyskaóby można. Pochodzenie ma
nuskryptu jest nieznane. Prawdopodobnie
rzecz
ta została pierwotnie skradziona w jakimś kla
sztorze.

Z rynków towarowych.
B a n k r o ln ic z y w e L w o w ie
Lwów dnia 14 grudnia.
Dziś notujemy za 50 kilogramów loco Lwów
Waluta koronowa.
Pszenica gotowa od 800 do 8'20, pszeoioa, na
termina 00-0 do O-OO. Z yto gotowe 6-10 do 639, żyto
na termin;. -00 do 000. Owies obroczny gotow y 6 '20
i o 6-40. Owies obroczny na terminy O-OO do 0 '0 0 . J ;
ozmień pastewny 610 do 6'40, jęczmień browarniany
6-60 do 7 --. Rzepak 1150 do 11-75. Lnianka 0.— do
0-—. Groch pastewny 690 do 7-20, groch do gotow a
nia 8-50 do 9-50. Wyka OO-UO do 0000. Bobik 6 v do
6-50. Hreczka 00 00 do — Kuauradza nowa za 5- -ilo
0 -— do 0 ‘— kukurudza stara 0 '0 0 do 9-00. en .cie
nowy za 56 kilo —
do —•—, chmiel stary
do —
Konicryna czerwona 50' — do 65*—, koniczyna bi. ia
55-— do 70'— , koniczyna szwedzka 60'— do 75-— ymotka 2 2 '— do 28 —
Spirytus paritas Tarnopol zo 100 litr. no-^y
od 32 25 do 32-59. Spirytus paritas Tarnopol na ter
miny
do —'—, spirytus paritas Tarnopol ekskontyngentowany 21 -— do 21*25.
B k d a p e s z t dnia 14 grudnia. JKurs w koronach
i po 100 klg. Notowano pszenicę na paździer. 16-74 —
16 76, pszenicę na kwiecień 17-13—17'20, żyto na paź
dziernik 00 00 -0000, na kwiecień 1906. 1 4 1 2 —14-14
owies na październik — 1---------*—. na kwiecień 190J
14'24—14-26, kukurudza na maj 13.64—13-66, rzepak
na sierpień 27 00—27-20.
Oferty: mierne.
Chęć k u pn a: mierna
Usposobienie: spokojne
Pogoda: wiatr.

Z rynków pieniężnych.
W ted efi 14 grudu.a (Telegram

„ła z -tc
Narodowej"). Zamknięciegiełdy o godzinie 2 minut 30 _
popołudnie Akcye austryackiego zakładu kredyt; wego 667-25, węgierskiego zakładu kredytowego 785 ><>
Anglobanku 314-00, Dnionbanku ">62 50, Baacu d >
krajów koronnych 437-75 Bankyereinu 556 75 B jls a oredita 1079 00 galicyjskiego Banku hipotecznego 5 iS
kolei państwowych 651*— kolei południowe) 11 >•»'
tramwaju A. — . B.
kolej Elbentbal *4l*.>o
kolei północnej 5570 kolei czarniowiecmej 530-09, a.
piny ł/4'50 Kima Murauya 510 50, praskiego Wwt
rzystwa żelaznego 2270.— fabiyki brom 554 —, turecka
tytoniowe 354-00, galicyjskiego karpacaiego Tow arzy
stwa naftowego 742-00 oblig. węg. indemoiz. 9o'o0.
renta maiowa 9945, austryacka renta koronowa
99-55,
węgierska renta koronowa 95-10, 5o-let. u»:y
Towarzystwa kred. ziemskiego 98 90, 4 -procentowe
listy banku hipotecznego '18 75, 4 i pól proocjtow e
listy banku krajowego 101-05, 5-procentowe listy Ban
ku hipotecznego 112-50 4-procent. Banku kraj. 0917,
4 i pół prc. Banku kraj. 109-95, 5 -procento we ko a iaalne obligacye Banku kraj. —-—, 4 -procentowe ga
licyjskie obligacye propin- 99'70, 4 -procentowo gauc.
pożyczki krajowe z r. 1893 99 40 4 -prooentowa po
życzka miasta Lwowa 9775, lo*y tureckie l ł l 2 o
marki 117*87, ruble 252’50.

NADESŁANE
Za tę rubrykę Redakcya nie odpowiada.

Dolegliwości podeszłego wieku
(reiour a’age).
E llx ir de V Irginie leczy nabrzmienie i zra
nienie żył, pjilebit, nabrzmienie jądr, hemoroidy i
jest jedynym w dolegliwościach podeszłego wieku
przeciwko; krwotokom, zapaleniom, dusznościom, bo
leściom żołądka, nerwowościom, zatwardzeniu i ob8trukcyi żołądka. Nabyć można w Paryżu, Pharmaoie Moride 2 rue de la Tacherie — we Lwowie
w aptekach pp. Ruekera, Wewiórskiego i Mikolascha,
w Krakowie w aptekach pp. Wiszniewskiego i Redyka. Opis wysyła się bezpłatnie.

Dr. Adam Greliński
ordynuje w chorobach dróg moczowych od 2 —4,
L i r ó w , m l. Hy k s t u a k a 3 7 , 1 p i ę t r o .
P rzy jech a li do L irow a d. 14 grndnlaHotel Europejski. (Alberta Szkowrona.) Br.
Wildburg z Czerniowiec, dr. B. Goldfinger z Źurawna, P. Stuchly i A. Herzgesell z Wiednia, Stefan
Freund z Budapesztu, G. Conrtois z Paryża, ks. T.
Leontowicz z Zaszkowa, J. Drzewicki z B-awy rusk.
B. Wolfram z Wiednia, G. Nemenz z Czerniowiec,
P. Lempicka z Krakowa, R. Breiteuwald z N. Za
górza, P. Dąbrowicz z Charkowa, K. Traczewski c
Hiuowic, K. Riedl rotm. z Brodów, dr. Frenkel z
Przemyśla, J. Grunwald z Świtaiowa, M. Polański
z Roztoczki.

GAZETA NARODOWA z Piątku dnia 15 Grudnia 1905 Nr. 285.
O . i& r ir c a a -a ..

wego włosa na głowie, ani jednej zmarszki na
twarzy. Mimo to zaledwie mogę go poznać w
ubraniu góralskiem. Oczy jego są przygasłe i
nigdy nie zapalają się radością. Twarz jego przy
brała popielatą barwę ziemi. Stał się zupełnie
innym człowiekiem i nic nie jest podobny do te
go, jakim go znałem. Jest w nim nowe, nieznane
mi życie i napróżno staram się je odgadnąć.
Niegdyś był on ładnym młodzieńcem, bar
dzo łatwo zapalnym i bardzo namiętnym. W naszem kółku przepowiadano mu piękną przyszłość
Opublikował on kilka literackich studyów w pa
ryskich miesięcznikach; nie były one wprawdzie
arcydziełami, ale zdradzały żywy zmysł życia i
dążenia do rzeczy wielkich. W sztuce, w litera
turze, w filozofii, w polityce nie zdradzał żadnych
anomalij. Nie było też w całej jego istocie nic
chorobliwego. Jego rozum zdawał się być zbu
dowanym na silnych podstawach. Aż naraz do
wiedzieliśmy się, że uciekł w góry.

24

Zl
(Dokońcienie).

Trzody uciekają wówczas na doliny, zdro
wi ludzi* odchodzą bardzo daleko szukać pracy
lub awantur i nawet listonosz tu nie przychodzi
Casterat pozostaje całe miesiące bez wiadomości,
co się poza górami śniegu dzieje. Pozostaje w
nim tylko trochę starców, kobiet i dzieci, zagrze
banych w swoich chatach. Wychodzą z nich
tylko w niedzielę i idą na nabożeństwo do małej
kapliczki.
Otóż tu mieszka mój przyjaciel Robert Freaselou od lat dwudziestu
Ma on tu domek z płaskim dachem, mały,
nędzny ogródek na skale a na sąsiadów ludzi
nieokrzesanych, milczących, zazdrosnych, ludzi, z
którymi stara się stosunków uieutrzymywać.
Jak on tu może żyć? Zaiste nie wiem i są*
dzę, że on sam takie nie wie. Każdym razem,
gdy go zapytuję o powody tego dobrowolnego
wygnania, odpowiada mi, trzęsąc głow ą:
— Cóż chcesz... cóż chcesz?
I nie daje mi żadnych bliższych wyjaśnień.
Zrobiłem ciekawe spostrzeżenie. Robert po
starzał się bardzo mało. Nie ma ani jednego si

DBOBNft OGŁOSZMli
po A hi. od wyrazu.

Odkąd tu jestem u niego, nie zamieniliśmy
jeszcze ani jednego słowa o literaturze. Kilka
krotnie próbowałem skierować rozmowę na ten
temat, który go niegdyś tak interesował, lecz
każdym razem skinął tylko ręką. Nie pytał też
o nikogo, a gdy wymieniałem nazwiska, które
dawniej byty mu drogie, pozostawał nieruchomy.
Zdawało się, że o wszystkiem zapomniał, o swoich
dawnych przyjaciołach, o swoich dawnych zamiło
waniach, o swoich dawnych namiętnościach. Na-

e

r

b

a

t

— Tak — odpowiedziałem — lecz ona
przestrasza mnie i staram się odpędzać myśl
o niej.
— Przestrasza cię?
Wzruszył ramionami i mówił dalej.
— Myślisz o śmierci, a chodzisz, obracasz
się około siebie samego i poruszasz się we
wszystkich kierunkach. Pracujesz nad znikomemi
rzeczami, marzysz o rozkoszach a nawet o sła
wie. Jakże ty jesteś biednym!
— Idee nie są znikomemi rzeczami — za

K ie lic h y sr e b r n e p ra w d zi
w e ly o ń s k le w w ie lk im w y 
do strzyżeni* bydle, poleca F r . G U s
d e k , handel wyrobów ieUznych, metalów. b o r z e zaw sze n a sk ła d z ie

Nożyce

L w ów , S y n e k 45.

H

próźno szukałem w jego domu jakiejś książki, ja
kiegoś dziennika, jakiegoś obrazu. Z tego wszyst
kiego nic nie było. Wnętrze jego domu nie
różniło się niczem od wnętrza domu tamtejszych
chłopów.
W czoraj, gdy po raz ostatni próbowałem
wywiedzieć się o tajemnicy jego usunięcia się od
świata, rzekł m i:
— Co chcesz, co chcesz? Podczas jednej
letniej wycieczki przypadek sprowadził mnie tu
taj. Okolica podobała mi się z powodu niewysłowionego smutku, jaki na niej leży, lub przynaj
mniej wydało mi się, że mi się podobała. W na
stępnym roku znowu tu przyjechałem, bez ża
dnych planów. Chciałem zabawić tu kilka dni a
pozostaję już rok dwudziesty. Oto wszystko. Nie
mam więcej nic do powiedzenia.
Dziś wieczorem zapyta! mnie R o g e r :
— Czy myślisz niekiedy o śmierci ?

Ho6

i sukna
na
podłogi

J. D ą b r o w s k i

a

protestowałem — ponieważ
zygotowują przy
szłość, torują drogę postępowi...
Powolnym ruchem ręki wskazał mi pas
czarnych gór.
— Przyszłość? Postęp? Jak możesz wypo
wiadać słowa, które nie mają żadnej treści?
Idee! Wiatr, wiatr, wiatr... Przeminą. Drzewo
poruszy się przez sekundę, liście jego zadrżą,
opadną i już ich nie ma. Drzewo staje się zno
wu nieruchome jak przedtem i... nic się nie
zmieniło.
— Mylisz się... Wiatr nachwytał nasion,
zarodków, roznosi je, rozsiewa.,.
— I najgorzej czyni...
Zamilkliśmy.
Od góry szła na nas jakaś ciężkość, smutek,
zalęknienie.

P o chwili Roger Fresselou mówił dalej.
— Gdy myśl o śmierci naraz na mnie
Wybiegłem, aby wyszukać sobie przewo
przyszła, zrozumiałem natychmiast całą małostko dnika, któryby mnie wywiódł stąd i zaprowadził
wość, całą próżność tych wszystkich usiłowań, napowrót do ludzi, do życia, do św iata!
które dotąd stanowiły moje życie. Lecz mówi
łem so b ie : byś może, że nie na właściwą
KONIEC.
wstąpiłem drogę... być może, że należy co innego
czynić, niżeli ja dotąd czyniłem... Sztuka jest
zgnilizną, literatura kłamstwem, filozofia mistyfikacyą... Zbliżę się do ludzi prostych, pierwo
tnych, dziewiczych... Bez wątpienia istnieje w
czystych miejscach, daleko od miast, ludzka materya, z której wydobyć można piękno... Pójdę

Chodniki

O
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O jeden

tańszych do najw ykw intniejszych.
ł
dom dalej przeniesiony, obe * e r ł y zaw sze w wielkim w y b o- JF
cnie Akademicka 8, Lwów,
rze na składzie
817

6

złotnik JAN W OJTYCH, poleca
g w i a z d k ę praktyczne podarunki.
3 lj
deserowy kura
cyjny 6 koron,
„raiyt*z“ miodoborow 6 k. 6 o hal., 5 klg.
franca Miód w plastrach 1 klg. 3 korony
K o r z e n i e w lew , em. naucz, l w e m
iy .
303

Wyborny miód

J. Dąbrowski
we Lwowie,

J. Dąbrowski
we Lwowie
Hetmańska 4.

8 jo

Hetmańska 4.

O ł O I O - 1

D c h rb n ą

Znakomite (i stare)

Wina
■

w

ę g a

e r s ł r i e

od 48 hl wyżej

wraz z dodatkam i otrzym a, kto
poleea Zarząd plwnio
już teraz nadeśle 1 koronę jako
(W ęgry)
prenumeratę na I. kwartał 1906,
pod adresem: R edak cya „L o tn y c h Yaradisehe Kellerelen VIIlani (SUd
L istków *. L w ów .
795 Ungarn). Na żądanie cennik gratis.

J. Dąbrowski
we Lwowie, Hetmańska 4.
fle n h a w

wleku p1*!"1* “

U 3 U U O jąi ii ' parę godzin popołudni
Uktorztwem polakiem lub francuakiam. —
A drta poda Administracya.
307

codziennie przedstawienie pierwszorzędnych artystów, — d w i e s e n s a c y j 
n e k o m e d y e . Program familijny. Początek o godz 81/,.
8to

które w wielkim wyborze, jakoteż

r ę k a w ic z k i

Kóstlichste Schweizer Mildichocolade

z latrem, pliszem, kutnerkiem,
poleca
839
Fabryka rękawiczek pod firmą

57*

B e z p ła tn e p r ó b k i w szęd zie d e n a b y c ia .

Ruch pociągów kolejowych

oook handlu papieru
Pp. Seyfartha 1 Dydyśe kiego.

O b e w lą zu ją c y z d n ie m 1 -g o m a ja 1 9 0 8 r e k u .

S O + O IO łO t © ®

(Czas środkowo - europejski).
POCIĄG

4 pary obuwia

Do

tylko za zł. 3 60.
Zakupiwszy wielką ich ilość, odsprzedaję
za bezcen jak długo zupaz siarczy: i para
męskich, i para damskich trzewików z brą
zowej albo czarnej skóry z obłożeniem do
sznurowania b_ mocne, podeszwy kołkowa,
ne, nowy fason, dalej i para męskioh,
I para damskich, modnych bucików, eleg.
wykończone, bardzo ozdobne i lekkie, ra
zem wszystkie 4 pary tylko zł. 2 60 . Przy
zamówieniu wystarcza podać długość. W y
syła aa zaliczką dom rozsytkowy

Ch. Kapelusz, Kraków 18.

—

Zamiana dozwolona albo zwrot pieniędzy,
strata więc całkiem wykluczona. 835

J. D ą b r o w s k i
we L w o w i e
130

10-05
1035
11*45
11-56
—

1-40

—

-

150

2.30
—

3-45

Hetmańska 4.

N a k r y c ia sto to w e, d eserow e i lu k s u s o w e

2 chińskiego srebra
na białym metalu z gwarancyą!
Urządzania kawiarni, restauraoyj, oukierni i hoteli, — poleca
Jedyny na Galleyę i Bukowinę

4-32
5-00
525

811

B L B N D O B F 8 B I s k ła d w y ro b ó w z c h iń s k ie g o
sr e b r a , a lp a k i, b r e n z u i czystego n ik lu

W . Bilińskiego

B. B . Ó 8 E L ,

Lw ów — H e t m a ń s k a

2.

Posrebrzania wszelkiego rodzaju uskutecznia się bardzo trwale

Zegary, zegarki z pierw szo
rzędnych światowych fabryk,
największy skład w Galicy i u

J. Dąbrowskiego
we Lwowie
Hetmańska 4,
<16

W ysokie deehedy przynosząca gałąź zarobkowa dla rnchllw yeh
przedsiębiorstw 1___________________ 666
Zzpomocą mojej patentowanej

Uniwersalnej prasy do materyałów
budowlanych, ręk» PomsZ.nej i Bernardiego
nowego systemu prasowania na mokro,
bywają prodoktowane najtrwalsze, nleprzepnszezająoe wody 1 naj
tańsze eementowe dachówki. Znaczna oszczędność cementu atoiunkowo wobec dachówek innych. Bardzo delikatna glazura cementowa
w najrozmaitszych barwach. Drukowane wskazówki do fabrykacyi bez
płatnie. Tą tamą praaą można wyrabiać, przy zastosowaniu odpowiednich
fonn także cem ontow e p ły ty m ozaikow o, com ontow e

Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi), Oświęcima, Wieliczki, Orłowa, N. Sącza (p. Tar
nów), Zakopanego, Jasła, Krosna, Iwonicza, Rymanowa,
Sanoka, Chyrowa (p. Przemyśl)
Ickan, Czortkowa, Kałusza, Delatyna (p. Kołom yję od 1/6 do
30/9 wł. w niedzielę i rz. k. święta), KórSzmezó (od 1/5
do 80/9 wł.), Serethu, Berthomethu, Czudina, Brodiny,
Putny, Dorny Watry (od 1/7 do 81/8), Suezawy
PodwoloczyBk, (Odessy i Kijowa), Brodów
Ławooznego, (Pesztu), Borysławia, Kałusza
Rawy ruskiej, Sokala
Stanisławowa, Źydaczowa
Sambora, M. Laborcza, Sanoka, Chyrowa
Jaworowa
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi), Oświęcima, Zakopanego przez Kraków, Wieliczki,
Orłowa (p. Tarnów), M. Laborcza (Pesztu) i Chyrowa
(p. Przemyśl) *
Kołomyi, Źydaczowa, Potutor, Korozmezó
Rzeszowa, Jarosławia, Lubaczowa
Ławocznego, Kałusza, Stryja, Borysławia, Kocha winy
Podwołoczysk, Kopyczyniec, Husiatyn-, Potutor
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi)
N. Sącza, Jasła, Tarnobrzegu, Dynowa, Rymanowa,
Iwonicza, Sanoka, Chyrowa (p. Przemyśl)
Ickan, Czortkowa, Kałusza, Zaleszczyk, W yinicy, Kocmania,
Nowosielicy (p. Zuczkę), Serethu, Radowieo, Berhometu (w poniedziałek), Suezawy
Sambora, Zakopanego, N. Sącza, Jasła, Krosna, Iwonicza, Ry
manowa, Sanoka, Chyrowa, Strzylek
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa
Tuohli (od 1516 do 8019), Skolego (od 115 do 8019), Drohoby
cza, Borysławia
Jaworowa
Bełżca, Sokala, Lubaczowa, Rawy ruskiej
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu. Pragi),
Oświęcima, Suchy, Kocmyrzowa, W ieliczki, Orłowa (p.
Tamow), Mielca (p. Dębicę), Dynowa, Chyrowa (p. Prze
myśl)
Podwołoczysk (Odessy, Kijowa), Brodów, Potutor, Zaleszczyk,
Husiatyna, Iwania pustego, Skały, Kopyczyniec, Grzy
małowa
Ickan, Źydaczowa, Kałusza, Nowosielicy, Serethu, Berhomethu,
Czudina, Brodiny

Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi,
Kocmyrzowa, Zakopanego (p. Kraków) (od 25(6 do 1519
wł.), Orłowa (od 117 do 15(9 wł.), N. Sącza (p. Tarnów),
Jasła, Dynowa, Lubaczowa, Sanoka, Rymanowa, Iwoni
cza, Chyrowa (p. Przemyśl)
Ickan, (Bukaresztu), Zydaozowa, Potutor, Czortkowa, KordsmezO, Nowosielicy, Dorny Watry, Suezawy
9‘20B Sambora, Orłowa, N. Sącza, Jasła, Krosna, Iwonicza, Ryma
nowa, Sanoka, Chyrowa, Strzylek
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Warszawy, Pragi,
Karlsbadu), Oświęcima, Wieliczki, Tarnobrzegu, Dyno
wa, Lubaczowa, JasŁ., Iv onic , Rymanowa, Sanoka,
Chyrowa (p. Przemyśl)
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyczyniec, Zalesz
czyk, Skały, Iwania pustego, Husiatyna
Ławocznego, (Pesztu), Kałusza, Borysławia, Drohobycza, Kochawiny

orainej pomocy

Do sprzedania:

610

7*
7*29
7-50
8*05
8*15
8*18
8-50

Kompletne wyprawy srebr
ne od najtańszych do naj
wykwintniejszych

8ls

JLw ow a z

Z e JLw ow a d o

(na dworzec głów ny)
Ickan. (Jass, Bnkaresztn, Konstantynopola). Zydaczowa, W oroehty (od 1/7 do 30/9 wł.) Delatyna (od 1/10 do 80/4 wl.),
Zaleszczyk, Nowosielicy, Berhomethu, Czndina, Serethu,
Radowiec, Dorny Watry i Suezawy.
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlshadn, Pragi), Wieliczki, Orłowa, Zakopanego, N. Sącza,
(p. Tarnów), Jasia, Chabówki, Zakopanego (p. Rzeszów)

doprowaouy skntkiem niesnmiennośd ludzkiej do
pełnej ruiny, knpieo, ojciec nieletnich
ieci. Nie uzyskawszy jeszcze ładnego
lęcia, jest posbawiony wszelkich ś r o d k ó w
łyda. Dla ocalenia awej rodalny od
iercl z zimna i głodu — zwraca się tą
)|l do serc szlaohetnych a prośbą o ra
nek przss pomoc doraźną. Datki pod
akiam R . E. prosimy sktadaó w Admiitracyi .Gazety Narodowej".

łów, 3) Rotunda — ul. Zimorowicaa 1. 3 .
U. piętro, wchód z ganku.
196

Akadem icka 2.

Teatr rozmaitości. Dependence Bristol

kaftany i p a n ttlon y
Jelon k ow e,

Biuro nauczycielskie

Pasy lite, rycerskie, gudzy,
szpinki, karabele w wielkim
wyborze
m

JŁ

$

najpewniejszą przeciwko przezię
bieniu i reumatyzmowi lą

we Lwowie, pl. Maryacii 8,

Yaradi w Yillany

H u e. AUement, Trzeelego Maja 5. we
L w ow ie, poleea nauczycielki P olk i,
N ion kl 1 guwernera filozofa.

837

W. A D A M S K I ,

3 1 0 * 5

lii j a n c m o K

polski,

6 " Nowa otw arta kawiarnia
ogrodowa nad morzem. "-WS

834

Cztery ilustrowane nr.
w grudniu bezpłatnie

Awram"

ll ll lfl „I1JI MII
świeio odnowiony.
Willa , iyram * tui nad morzem (na
wybrzeżu południowem) położona, pię
kne, elegancko umeblowane salony
i pokoje z przepięknym widokiem, w y 
borny pensyonmt. Wspaniały ogród,
dobru kueholu i piwnica, sal* muzy
czna 1 caysclnia, piękna, przewiewna
jadalnia z w idokiem na morze. Ceny
umiarkow—ue. Na zapytania odpowiada
natychmiast ANNA LANZER, dawniej
dzierżawczyni zamku księcia Schwarzenberga, Schrattenberg (G, Styrya).

Realność

dosarowy patoka, 5 kilo 6 koron
franco za pobraniem w ysyła za
rząd dóbr K ipiaczk a, T a rn op ol

,

perskie
angielskie
i krajowe

przedtem ZIEGLER,

piątrow* i parterów*, oraz
looo lążni placu budowla
nego do zptąpdenia, za 38.000 koron, zaraz.
Informacje w Biurze ,KealUe“ ul. Iw,
Anny 17 , od a— 4 .
214

JW iód

Hetmańska 4. (J)
sk

W illa

Brylanty po średnim bur
sie zawsze w wielblin wy
borze
sso

O
X

81

JJywany

la t o w e
k ok esow e
w e łn ia n e
dyw an ow o

poleca

Troczyóskiego Fabryka, we Lwowie

uhlńzko rozyjłka, ibiór majowy, iwioło
Boushoug L d r 3*76, II. zlr. 3-— . Okru
ehy u jle p iz e *łr. 1-76 Okruchy drobne Lw ów , u lice F redry, polecz wyborne
sir. 1*30 u funt. Dwór Łaptsyn Brzeiany cukry deserowe nadziewane najlepszemi
mi i i b fnnt 6 0 centów, czekoladek fant
1 zł., karmelków 4 0 ct., herbatników 60 ct.,
Bea konkn- U l n n n i l trwale cynkowe cukierków ozdobnych na drzewko 1 zł.
O
rencyi
UWd l l l l j
od l i . 6*00,
____________________ 840
gdzieindziej te aame io zł., wtaan. wyrobu.
W ojeleeh Zsjue, Lw ów , Ossolliakleh 14. Złote i srebruw biżuterye od n a j

tam, będę ich szukać. Tymczasem nic z tego.
Luduie są wszędzie ci sami... Różnią się między
sobą tylko stroną zewnętrzną... Są trzodą, która,
cokolwiekby czyniła, dokądkolwiek dążyła, idzie
zawsze ku śmierci. Mówiłeś o postępie. Postęp,
to krok po nieodzownym końcu. Pozostałem więc
tu, gdzie niczego nie ma, jak tylko popiół, prze
palone kamienie, wyschłe soki, gdzie wszystko
już przeszło w wielką ciszę martwych rzeczy.
— Dlaczegóż więc się nie zabiłeś ? — za
wołałem podrażniony jego słowami, przerażony
tym lękiem śmierci, który uciskał mi serce.
Roger odpowiedział głosem spokojnym :
— Nie zabija się tego, co już nie żyje... Od
lat dwudziestu jestem martwy... I ty już od da
wna jesteś martwym... Po co chcesz dalej iść...
Zostań tu...

(1 dworem głównego)
Krakowa, Wiodnis, Wrocławia, Berlina, Warszawy, Pragi,
Karlsbadu. Kocmyrzowa, Rozwadowa, Dynowa. Jasła,
Chabówki, Zakopanego, Orłowa, N. Sącza (p. Tarnów)
Ickan, (Jass, Bukaresztu, Konstantynopola), Kórósmezo (od 1/5
do 86(9 wł.), Kałusza, Serethu, Berhometu, Czudina,
Nowosielicy, Brodiny, Suezawy, Dorny Watry
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu),
Chyrowa, Pesztu, Sanoka, Meso Laborcza, R rm .nowa,
Iwonicza, Chabówki, Zakopanego (p. Rzeszów ), Mielca
(p. Dębicę), o rł°wa, Wieliczki, Oświęcima

Ickan, (Jass, Bukaresztu. Botnszan). Źydaczowa, P rutor, K3rBsmezo, Czortkowa, Nowosielicy, Brodiny, Putuy, Dorny
Watry (od 117 do 8118), Suezawy
6-30 Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, Husiatyna, Czortkowa
6-55 Jaworowa
7*30J Ławooznego, (Pesztu), Kałusza, Drohobycza, Borys awia
8-25 —
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina. Pragi, Karlsbadu),
Lubaczowa, Chyrowa, Rozwadowa, Nadbrz< zir, Dynowa,
Orłowa (p. Tarnów), Zakopanego (p. Krak W >>d 2518 do
1519 wł.)
—
8-38 Krakowa, (Wiednia, Warszawy, Pragi, Karlsbadu), Sano kr,,
Rymanowa, Iwonicza (p. Przemyśl), Dynowa, Tarno
brzegu, N. Sącza, Orłowa, Wieliczki, Oświęcima, Zako
panego (p. Kraków) (od 2516 do 1519 wł.i
Sambora, Sfrzyłei-Topolnioy, Chyrowa. Sanoka, R j manowr.,
Iwonicza, Jasła, Nowego Sącza, Orłowa
Ickan, Woroehty (od 1(7 do 3019 wł. w niedziel.) i święta) Ka
łusza, Delatyna (p. Kołomyję), Serethu, Berhometu
Czudina, Radowiec, Suezawy
10-65 Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Potutor, Grzymałowa
11*10 Bełżca, Sokala, Lubaczowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczynie- , Czort
kowa, Zaleszczyk, Husiatyna, Skały, Iwania pustego,
Grzymałowa
Ickan, (Botuszan, Jass, Bukaresztu), Potutor, Kałusza, Czort
kowa, Zaleszczyk, W yinicy, KórosmezćS, Kocmania, Dor
ny Watry, Suozawy, Nowosielioy
8*>Jb —
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Kallsbadn),
Chyrowa (p. Przemyśl), Jasła, Chabówki, Zakopanego
(p. Rzeszów), Wieliczki, N. Sącza, Dworów
2*55 Ławocznego, Drohobycza, Borysławia, Kałusza, Kochawiny (od
115 do 8019 co niedzieli i święta)
Rzeszowa, Lubaczowa, Chyrowa, Sanoka (p. Przemyśl)
Sambora, Chyrowa, Sanoka
Kołomyi, Źydaczowa, Kor5zmez8 (od 115 do 30(9 wł.)
Jaworowa
25 Ławocznego, (Pesztn), Drohobycza, Borysławia, Kałusza
6-35
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy), Chyrowa,
M. Laborcz, (Pesztu), Sanoka (p. Przemyśl), N. Sącza,
Orłowa, Oświęcima
Rawy ruskiej, Sokala
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów
Przemyśla (od 1*5 do 8019 wl.), Chyrowa, Sanoka, Rymanowa,
Iwonicza, Jasła
Ickan, Czortkowa, Zaleszczyk, Delatyna, W yin icy, Nowosielicy, Berhomethu, Czudina, Serethu, Brodiny, Putny,
Dorny Watry, Suezawy
Sambora, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, Iwonicza, Jasła. N.
Sącza, Orłowa, Zakopanego
Krakowa, (W ieinia, Wrocławia, Warszawy), Dynowa, Tarno
brzegu, Jauła, Orłowa, W ieliczki, Chabówki, Zakopanego
(od 1|5 do 2416 i od 16)9 do 80(4)
Podwołoczysk, Fotutor, Kopyczyniec, Skały, Iwania pustego,
Husiatyna, Zaleszozj k, Grzymałowa
Stryja, Drohobyoza, Borysławia

Na dworzec „Podzameieu
2-15

7*00 Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa) Brodów
11-34 Podwołoczysk, Kopyczyniec, Husiatyna, Czortkowa, Potutor
Podwołocsysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa
5-15 Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Kopyczyniec, Czortkowa, Za
leszczyk, Skały, Iwania pustego, Husiatyna, Brodów,
Grzymałowa
Podwołoczysk, (Odezsy, Kijowa), Brodów, Kopyczyniec, Czort
kowa, Zaleszczyk, Iwania pustego, Skały, Husiatyna

płyty trotoarowo I kamionie piaskow o dla celów
murarskich. Proszę żądać prospektów. Pożądane zwiedzania ze stro

Z dworea „Podzamcze"
—
—
2T3

6"43| Podwoloczyk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, Hnsiatyna, Czortkowa
iri5| Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Pctutor, Grzymałowa
—
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec, Za
leszczyk, Husiatyna, Skały, Iwania pustego, Grzymało
wa, Czortkowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy) Brodów
Podwołoczysk, Kopyczyniec, Skały, Iwania pustego,
HusiatTna- Zaleszczyk, Grzymałowa

Potutor,

ny poważnych reflektantów oelem przeprowadienia próbnych prasowań.

D r. Bernhard! Nolin G . E . D ranert,
Założona
Pabryka maszyn,
E I L E A B F R G & «, przy Mpsku.

W ydawca i odpowiedziamy redaktor P l a t o n K o S t e c k i .

1864.

UWAGA:

Pora nocna oznaozona je s t ramkami. — Czas środkow o - europejski je s t p óźn iejszy o Sd mLnut o
czasu lwowskiego. — Z w y k le bilety do ja z d y i w szelkiego innego rodzaju bilety, illusbrowaue p rze
wodniki, rozkłady ja z d y itp. n abyw ać można przez ca ły dzień w biurze m iejskiem o. k . kolei
b »ń stw ow joh . pasaż Hanamana 1. 9.

Z drukami i litografii Pillera i Spofci.

