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Dymiaya br. Fejervary’ego.
Gen. zLioj mistrza Ftjervary’ego nie urato
wało powszechne prawo głosowania. Projekt tej
ustawy, który jako dokument historyczny poda
jemy poniżej, ogłosił rząd Fejervary’ego 19 bm.,
tj. w dz eń zebrania się i natychmiastowego odro
czenia sejmu — * wywołał on tak „silne wra
żenie “ na Węgrzech, że i izba magnatów po
spieszyła za poprzednio już jej danym przykła
dem przez izbę posłów i uchwaliła gabinetowi
br. Fejervary’ego wotum nieufności, poczem dwaj
ministrowie, gubernator Kjeki i kilku starszych
żupanów, nie chcąc dalej solidaryzować się z po
tępionym przez legalną reprezentacyę naroaową
gabinetem, złożyło swe godności a wczoraj br.
Fejervary widział się zmuszonym przedłożyć mo
narsze dymisję całego ministerstwa.
Cesarz, jak donoszą telegramy, odłożył de
cyzję swą na później i być może, że br Fejervary nawet kilka tygodni jeszcze pozostanie na
8wem stanowisku a tymczasem dalej odbywać
się będą przez pośredników rokowania z koancyą
w kierunku utworzenia z jej łona nowego gabi
netu, nie sposób bowiem na dłuższą metę rządzić
wbrew narodowym stronnictwom węgierskim, po
siadającym większość i w sejmie i w kraju.
Być może nawet, że cesarz dziś leszcze
dymisyi nie przyjmie i nawet urzędownie to
zostanie ogłoszone. Ale są to tylko formalności
i na każdy wypadek dni gabinetu br. Fejeryary’ego są policzone, zwłaszcza, że i monarcha,
który pierwotnie pozwolił na rzucenie hasła po
wszechnego prawa głosowan a, — teraz, gdy po
kazało się, iż zam.crz .n go skuiku nie osiągnie,
nie zgodził się, jak zapewniają, na wniesienie
projektu w sejmie, a tylko zezwolił na jego
opublikowanie.
Tak tedy eksperyment z rządom, na które
go czele postaw iono gen. zbrojmistrza, nie udał
się — a eksperyment, jak. gen. zbrój mistrzowi
podsunął minister spraw wewnętrznych Kristoffy,
zawiódł zupełnie.
Gdy br Fejerynry obejmował ster rządów
na Węgrzech, mogło być wówczas wątpliwem
czy zw ycięży koalieya czy rząd. Dziś w tym kie
runku nie ma już dwu zdań. Środek, którym
minister Kristoffy zamierzał naród węgierski roz
bić — jeszcze bardziej go złączył i zsulidaryzował. Za rządem i jego darem powszechnego pra
wa głosowania poszli jedynie tylko socyaliści,
którzy chociaż wszęazie drapuja się w szatę patryotyzmu, to jednak zawsze są iylko mteruacyonałem. Cały zresztą naród węgierski zrozumiawszy
sytuacyę, odrzucił z pogaraą to, co ma rzekomo
dla (Cgo rozwoju społecznego i państwowego ge
nerał zDroj mistrz na współ z p. Kristoffym ofia
rowali — a odrzucił w sposób tak niedwuznacmy, że nie odważono się rządowego projektu na
wet wnieść w sejmie i ograniczono się jedynie
do jego opublikowania za pośrednictwem prasy.
Ta solidarność narodu węgierskiego, to
jego oryentowame się w polityce i karność, z
jak ą idzie za swymi przywódcami bez względu
nu złudne błyskotki, podsuwane mu przed oczy,
musi imponować wszystkim i powinna zachęcić
do naśladowania.
Nadaremnie p. Kristoffy w motywach swego
projektu powszechnego prawa głosowania za
pewnia, że nie jest ono gwałtownym przewrotem
społecznegc stosunku sił i że nie tylko nie two
rzy niebezpieczeństwa, ale jest najlepszym środ
kiem przeciw rewolucyjnym dążeniom niezado
wolonych k.as i że jedynie naaanie im politycz
nych praw może zapewnić spokój i normalny
rozwoj życia państwowego. Nie uwierzono w te
puste słowa. Wszędzie w komitatach zapadają
uchwały, oświadczające się wDrawdzie za rozsze
rzeniem prawa wyborczego, ale przeciw powszech
nemu prawu głosowania i niewątpliwie nowy
rząd na Węgrzech projektu powszechnego, tajne
go, bezpośredniego prawa głosowania nie wniesie
w sejmie * projekt p. Kristoffy’ego zostanie je
dynie dokumentem historycznym.
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Jtfarya da Caza.
B , q t ~i~i a r L B .

(Cisu? dalszy.)
Wobec ludzi zaś musiał się tak zachowy
wać, jak gdyby między Maryą da Caza a nim
nigdy nic nie było. Wiedział, że ucieczka Maryi
stała się rzeczą głośną Widział to z uśmiechnię
tych twarzy i dwuznacznych spojrzeń, któremi
wszędzie go witano. Wszyscy też byii przekona
ni, żc istnieje związek między Stassingkiem a
ucieczną Maryi da Caza, nie wiedzieli tylko, czy
i w jakim obecnie Dozostają stosunku Nikt je
dnak nie ważył się o to zapytać Stasoingka, na
wet radca Lindsteat przemógł swoją ciekawość i
udawał obojętnego; poza p'ecami Stassingka atoli
nie nazywaj go nigdy inaczej, jak słomianym
wdowcem.
Pan da C^za jeszcze się nie spotkał ze
Stassingkiem. Powrócił z Paryża dopiero przed
kilku dniami. W corso, chociaż dawniej zawsze
wvstępował z najlepszym zanrzęgiem, udz*ału ma

wychodzi o godzin* i 6-tej wieczorem.

Rok XLV.
O O ŁO r^BN ll 1 PBZE^lPŁA Tę
nrzyjmują: W e Lwowie: Adminietra !va ,Gazety
Narodowe^* ul. Kopernika 7 5 tćuro St.kołowrktoj
Fas * Haaemana; W e W iedniu: Haaeenstein ł
Ybgler (Ono Mass) Walńgchgasee 10, Budolf Moi e
SeLerstadte 2, A. Oppelik G-i-unangergaeee 12, M.
Dnkee Nachf.: Mai. AngenfeiJ Ł Emeri ib Lea Jer
I Wollzeile nr. 9, Schaliek Wollzeile 11, J. Dannen*
fcarg II Praterstraese 33 Adolf Chulaweki Vll.
Stiftgasse nr. 4 ; E. Braun I. Botenturmetrasbo 9; W B u d ip e tiu L : Juliusz Leop-lJ VB.
Fii. .oetV,7,ug 41 W e Frankftirole n. M.: U»«
sensteih & Vogier i G. Daabe & Comp.; W P a
ryżu :
a dama u;boro„akiego następca: Bą
czkowski 14, Cite de Trdrisę Patls.
CEK A OCHiOaZEn : ó ^to rsealn iw y ozajne na jedneszpaltowy wiersi drobnym drnkiem
lub jego miejsce JO oaL Kadeatane za wiersz lub
jego miejsce 60' hal. Głoey pubiloinoioi za
wiersz lub jego miejsce 1 kor. P ryw ata* koreapOud*uv/a 6 hal. od wyrazu.
N u a * kosztuje 8 h., 99 prowlicyi 10 nti
(Numeru dawniejsze kosztują po 10 et.)

ctwa nad ważnością jy.yk ru, wyjdzie osobna
ustawa.
,
Dotyczący projekt ustawy ma minister
spraw wewnętrznycn w p, zeciągu jednego roku,
licząc od chwili obwieszczenia ustawy niniejszej,
przedłożyć sejmowi.
§. 10. Ci, którzy na mocy u?law poprze
dnich do sporządzonej - •
ostatnim roku listy
wyborców wciągnięci
zatrzymują choćby
czytac i pLac nie umioii, swoje prawo wyborcze
przez czas następujących po wejściu w życie
tej ustawy dwóch kailercyj sejmowych i mają,
na mocy starego prawa być zapisani także do
now jch list imiennych, jeżeli ich tytuł wyborczy
z tego samego miasta lub gnrny pochodzi, do
którego listy imiennej po wejścia w życie tej
ustawy zapisani zostali
§ .1 1 Ustawa niniejsza wenodzi w życie
równocześnie ze wspomni? na w §, 9. ustawą. Do
tego czasu obowiązują ’be£ zmiany odnośne usta
wy teraźniejsze.
§. 12. Wykonanie tej ustawy poracza się
ministerstwu.

Ułożony przez ministra spraw wewnętrznych
Kristoffyego i uchwalony przez gabinet węgier
ski „projekt reformy ustawy wyborczej*, a oneg
daj za pomocą rozesłanych komunikatów urzę
dowych do dzienników opublikowany, opiew a:
§ 1. Piaw o wybierania do sejmu posiada
każdy mężczyzna, który 21 lat wieku skończył,
jest obywatelem węgierskim i czytać i pisać
um ie.
§ 2. Praw a wyb.erania wykonywać nie mo
że, k to :
a) pod kuratelą stoi albo którego małoletność przedłużoną została;
b) jest w konkursie;
ej jest pod śledztwem, pod wykonaniem
kary wolnościowej stoi, albo warunkowo jest na
wolności;
d) którego prawa polityczne są wyrokiem
zawieszone, na czas wyrokiem oznaczony;
e) w armii wspólnej (marynarce wojennej)
lub w honwedach czynnie służący, albo podczaj
swojej czynnej służby czasowo urlopowany żoł
nierz (członek marynarki wojennej) — do tych
jednakowoż ten, kto tylko chwilowo Błuży czyn
nie (ra ćwiczenia w broni i w służbie, do wy
kształcenia wojsKOwego lub wypróbowania jest
powołany);
f) do żandarmeryi należy;
g) w sparce publ czne pobiera, albo w roku
wybory poprzedzającym pobierał albo w ogóle z
dobroczynności publicznej żyje.
§ 3. Posłem na sejm może być wybrany,
kto prewo wybierania posiada, jeżeli od wyko
nywania onego nie jest wykluczony (§ 2), do li
sty wyborczej jest wciągnięty (§ 5), conajmniej
przez dziesięć lat jest obywatelem węgierskim i
zdoła odpowiedzieć przepisowi prawa, że języ
kiem prawodawstwa jest madiarski.
Nie może bvó wynranym,-kto za wynikają
cą z chciwości zysku zbrodnię lub przestępstwo,
albo po wejściu w życie tej ustawy za podżega
nie do nienawiści jednej narodowości przeciw
drugiej prawomocnie skazany został.
§ 4. Każdy okręg wyborczy wyDiera jedne
go posła.
Okręgi wyborcze będą dla głosowania po
dzielone na pomniejsze okręgi wyoorcze. Każde
miasto, każda komuna wieika i każdy notnryat
(komisaryat) obwodowy tworzą osobne koła gło
sowania.
Miasia ludniejsze i wielkie k »-»my mogił
być też na kilka kół głosowania podzielone.
Z notaryatów obwodowych można wedle potrze
by także tworzyć kilka kół głosowania, tak iż
należące do notary&tu obwodowego pomniejsze
gminy poszczególnie albo razem x inną gminą,
ewentualnie miastem, osobne koła głosowania
tworzyć mogą.
W miastach i wielkich komuaach, które
same przez się jeden albo więcej okręgów wy
borczych tworzą, można podziału na koła głoso
wania zaniechać.
§. 5. Dla wszystkich prawo wybierania
posiadających należy w każdej gminie sporządzić
listę imienną, — Każdy wyborca może być tytko
w jednej liście imiennej zapisany, a to w tern
mieście, tej dzielnicy albo tej gminie, w której
ma stałą siedzibę swoją.
§. 6. Wybór odbywa się bezpośrednio i
tajnie kartkami. — Prawo wybierania można
wykonywać tylko osobiście. — Do wyboru ko
meczu a jest większość głosów. Jeżeli jej żaden
z kandydatów nie otrzyma, następuje nowe gło
sowanie pomiędzy tymi dwoma kandydatami,
którzy uawięcej głosów otrzymali. — W razie
równości głosów rozstrzyga los.
§. 7. Teraźniejsza liczba posłów pozostaje
niezmieniona.
§. 8. Ustanowione ustawą I z r. 1886 pię
cioletnie trwanie mandatu poselskiego pozostaje
nienaruszone.
§. 9. f.o do nowego podziału okręgów wy
borczych, szczegółów układania list imiennych
i procedury wyborczej, tudzież co do sądowni

po kilka razy na dzień ukraińskie gazety, mają trzymują godności i prawa generał • guberna
ce setki tysięcy przedpUcicieli. Tam, pod knotem torów.*
carskim, mają Rusini i to i owo i coś jeszcze. ...
Z następnego punktu widzimy, że gen gu
Na razie ów cudzoziemiec jeszcze nie od bernatorom wolno według własnego uznania
wiedził Jęczącej pod obrożą polską i zdewasto ogłaszać stan wojenny, a ie : 3) ,,Po przywróce
wanej do cna Ukrainy halickiej* i publicyści niu i zupełni i zabezpieczeniu prawidłowej kooraz agitatorzy ukra ńscy muczą się ograniczać munikacyi kolejowej, pocztowej i telegraficzną]
na okłamywamu ciemnego ludu ruskiego i sie prawo zniesienia śroJKOw, znrząuzonych w pun
bie samych. Prawią więc bez zająknięcia o żfca- ktach I i II przez władze miejscowe, przysługuje
men*ńskich łajdactwach ta nadueytiach, kotrych ministrowi spraw wewnętrznych". Czyli: gen.
arenoju stołu Halycry,ia „Krwiożercza", „ty- Skałon np. może samowolnie ogłosić w całym
rańska* szlachta pobka „podkopywała pośród kraju lub pewnych jego częściach stan wojenny,
milionów Tyrólców wschodu kruk za Krokiem za jednak znieść go n:e inoże, tylko musi się
ufanie do państwa i siała pośród nieb tylko nie- odnieść co do tego do ministerstwa spraw we
naw.ść do mego*...
wnętrznych.
0£ tak polska selachJa pom t^yła sia e derJednocześnie ogłoszono d. 17 bm. komuni
tawojtt (państwem) i uwij siła z neju u dóhowir. kat w Petersburgu, obszerny komunikat urzędo
B u la sc t cictas leonina, dc tosi zysky tiahła wy, skierowany przeciw obecnemu ruchowi.
łysze sztachoćka klika, a wsi straty ponosyła Z całą fterndyą, właściwą w tych wypadkacn,
deri iwa. Jak bardzo lojalnymi stali się nagle rozporządzenie mówi na wstępie, że władza,
„tyrolcy w s c h o d u k o k ie tu ją c y równocześnie z „opierając się na manifeście konstytucyjnym
wrogami monarchii 1
z 30 października, sądzi s K u l k i e m t e g o
D iło powiada rządowi, że on „nie śmie (sic), że najlepszym środkiem do walki z wy
lękać się pohroz zdemoralizowanej, ta krajno stępnymi objawami propagandy rewolucyjnej.będą
zdyskredytowanej polskiej kliky. Może w oia środki, dane w tym celu przez prawo, które
Z prasy ruskiej
pienić się ze żłoby, może hrozyfy, jak długo w wraz z postanowieniami o wolności słowa, daje
Mowa p. Górskiego w parlamencie poiry radzie państwa ma jeszcze 60 miejsc, zdobytych jednocześnie środki do ukrócenia tej wolności.
towała polityków ukraińskich. Zaniechab oni, na „krzywdą (?), rozbojami (sic!) oszukoju (?1) ta Skutkiem tego ma być wydane osobne prawo,
razie, zwracania Ijubeznych oczu ku Berlinowi podrywaniem wiary w prawa państwowe, ale zabezpieczające w pierwszym stopniu prawidło
i Petersburgowi i chcą się nagle przelieytowywać s:ły ona ńie ma". Wzywa więc D l o ck. rząd wą komunikację
„Jednocześnie uznano za konieczne wzmoc
w lojalizmie austryackim. Pisze tedy Diło, że p. aby rozpędził na 6 wiatrów „panów* z ich pań
Górski i polscy tajni radnyki przedstawiają ee- stwowo dynastycznym patryotvzmem z wypowie nić działalność instvtucyj sądowych w celu umo
carzowi najnowszy ruch wśród Rusinów jako dzeniem (po ru sk u : auf Kundigung), aby im za żliwienia istotnego przyspieszenia nowo wydawa
„nihilizm ta anarchizm", a z drugiej strony k o n  bronił „wyzyskiwania państwowego prestiżu*, nych praw co do nakładania kar n a winnych
serwatyści polscy
występują „w rob anty opłaconego „krzywdą, bezprawstwem i wyniszcze na mocy wyroków sądowych. Gdyby jednak oka
państwowych i antydynastycznych warchołów" niem dynastyczno-derżawnycti poczuwań pośród zało się, że środki pomienione nie są w stanie
przerwać działalności rewolucyonistów, to bez!), oraz nakytoujut to storonu asirśkoho Rusinów".
P. Górskiemu i tow. trzeba — zdaniem D i wątpienia będzie n i e o d z o w n e m z a r z ą 
burgu.
„Takie (?) mianowicie znaczenie miała mo ła — powiedzieć: „Dosyć już przez was jest d z e n i e ś r o d k ó w z u p e ł n i e w y j ą t 
wa p. Górskiego" — pisze Diło, nie podając zdyskredytowaną austryacka administracya w k o w y c h przeciwko osobom, które w ciężkich
atoli ani brzmienia, ani nawet treści tej mowy, .Gahcyi!" Pora nastała, aby Austrya uwolniła się chwilach życia narodu nie wyrzekają się swych
a zaznaczając tylko ogólnie, ze p. Górski „kry od „drogich zasług" Polaków i słanęla na krip- występnych zamiarów*.
Sens moralny > ogólny:
tykował bezlitośnie rządy urzędnicze, iż bawią kych nokach takich „patryotów austryackicb" jak:
„Z p o w o d u k o n s t y t u c j i , k t ó 
się w radykałów i słucha j ulicy". Diło powiada, Romańczuk, Kos, Budzynowski, Franko, Wityk
rej zasady w y g ł o s z o n e z o s t a ł y
że wprawdzie „szlachta polska wysługiwała się i hajdamaka Petrycki.
Streściliśmy umyślnie w dłuższych wycią d n i a 30 p a ź d z i e r n i k a , n a l e ż y s i ę
każdemu najobskurniejszetcu (sic!) rządowi austryackiemu", ale skoro one, „pogodziła się z gach „Komentarze" do mowy posła Górskiego, u c i e c d o a d m i n i s t r a c y j n y c h ś r o d 
Austryą, to pewnie nie z miłości ku niej, lub ' aby ogół polski wiedział, jaką bronią wojują k ó w w y j ą t k o w y c h " .
Podobnie cynicznej perfidyi, zredagowanej
jej dynastyi (wiadoma riecz co ona sądzi u ukraińscy politycy z tymi, których dobrej woli !
Maryi Teresie, ta i Józefie III) — ale w zamian lud ruski w Galicyi zawdzięcza w wielkiej mie wedle tradycyjnego stylu czynowmczegu, nie zda
za prawo panow»nia(?) m-d Rusinami, w zamian rze niezaprzeczony swój rozwój we wszystkich rzyło nam się czytać w żadnych p r a w a c h
państwowych.
za prawa niszczeniami) . wvzysku(?!) narodu, dziedzinach życia polityczno-społecznego.
Niewątpliwie znajd ąje się rząd w (iężkich
Austrya dobiy*^) r*°.plr ,v. . 0Ą sap! vi-h pp.rułBL
opale:L, ale dowiódł zarazem zunełnej zwei bez
za to, że oni byli łaskawi podtrzymywać jej
Listy z Warszawy.
silności od początku trwania walki Dziś zaś, po
rząay. Tą ceną to rozbój(?l!), dokonywany od
(Rt-akcya,
—
Reskrypty rządowe w tym duchu.
tylu naukach i doświadczeniach, me zdobył s>ę
lat 40 przez szlacbeoką rękę na całym kraju, to
Rosnąca bieda, — Bieżące).
na inny pomysł, jak do zwrotu ku dawnemu sy
spustoszenie(?l!) ekonomiczne i polityczne całego
stemowi w całej pełni.
W*rtM»wa 19 grudnia.
ruskiego i polskiego społeczeństwa".
Równocześnie z tern władza administracyj
Prąd reakcyjny odczuwać się daje coraz
Radzibyśmy wiedzieć, coby też rzekł jaki
na
u
nas podnosi głowę. P. Postnikow, s‘arszy
cudzoziemiec, gdyby zechciał zwiedzić trapioną silniej. Jako pewny tego symptom mamy nowe
„rozbojami*4 polskimi i „zdewastowaną14 przez prawa wyjątkowe, sankeyonowane podpisem mo prezes izby sądowej warszawskiej, miał już przed
Polaków Ruś halicką! Zapewne „prawdomówni41 narszym, rozszerzaiące władzę organów admini kilku dniami oizemowę do swych podwładnych,
w ten sens: „Nadjejuś gaspada, ezto u nas skoro
publicyści ukraińscy „wyjaśniliby11 mu, że te stracyjnych i wojskowych. Oto ich brzmienie:
.1) Gen. - gubernator'm i naczelnikom budjet dawnyj parjadok", o czem on „z rado
wszydtkie wspaniałe gmachy i kamienice Dnistrów, Proćwit, Torhowel, że budujący się pałac miast, w miejscowościach powierzonych ich za ścią" uwiadamia, na mocy pewnych dawnych z
teatru ruskiego, Dom narodny, wszystkie Bojany, rządowi, w razie przerwania komnnikacyi ko Petersburga. Tego samego zdania są i ci z poSokoły ruskie, Sicze, Matice, Muzy ruskie, Osno lejowej, pocztowej i telegraficznej, jak również środ koła nauczycielskiego, którzy, wierni trady
wy, gimnazya, bursy ruskie, Szkiln’e pom.cz’e, w razie powikłań w prawidłowej działalności cji, sprzeciwiali się wszelkimi sposobami wszel
tow. pedagogiczne, Szewczenki, Kaczkowskiego, tych środków komunikacyjnych, udziela się pra kim niebezp:ecznym naleciałościom. Słowem w świe
Zorje, stowarzyszenia handlowe, przemysłowe itd. wo, jeśl. wspomniane wyżej osoby uznają to za cie czynowniczym czuć radość, wstąpił w nią da
znów
itd. wreszcie tysiące ruskich szkół ludowych — konieczne dla przywrócenia porządku i spokoju, wny a dobry duch, umysły zaś kołysane
to wszystko instytucye... ,.lackie14, że na istnienie ogłaszać na mocy swej osobistej władzy pornie- jak najróżowszymi nadziejami
Oto mniej więcej wszystko, co nam przy
takich ruskich instytucyj tępiący ogniem i mie niope miejscowości w stanie ochrony wzmocnio
czem Rusinów polski puny, panujący samowła nej lub wyjątkowej. W razie ogłoszenia w ten niósł dzień dzisiejszy, dzień imienin cara Miko
dnie w Galicyi, za nic w świecie by nie zezwo sposób danych miejscowości w stanie ochrony łaja U, w którym przed kilku jeszcze dniami olili. Oni mają dla Rusinów tylko bomby, topory wjjątkowej gubernatorowie i naczelnicy miast czekiwano „ważnego aktu państwowego* i Jazdy
i ezubienice. W zapale „krasomówczym41 powie uzyskują prawa głównych dowódców." A więc do Moskwy11 co miaio być przysięgą na konstydzieliby politycy ruscy nieświadomemu Angliko jest to proste rozszerzenie praw dyskrecjonal tucyę
Kuryer Codzienny, skonfiskowany z powo
wi czy Hiszpanowi, że na Rusi zakordonowej, nych.
Następny paragraf opiewa: 2) „W tych du wydrukowania odezwy do naroau o niepłace
gdzie „Lachy41 nie mają żadnego wpływu, hajdamacy stworzyli Ukraińcom wymarzony raj miejscowościach, gdzie mają miejsce zamieszka niu podatków, którą podał za gazetami rosyjskieziemski. Tam jest rząd i sejm ukraiński, tam są nia naczelnicy wojskowi w stopniu nie niższym mi, wyszedł w dniu wczorajszym powtórnie z tą
wszechnije i szkoły ukraińskie, tam istnieją dzie od dowódców brygad, ogłasza się na zajadach samą odezwą Skutkiem tego zostanie prawdo
siątki tysięcy instytucyj ukraińskich, ta m : w K i i według porządku, wskazanego w punkcie 1, Klan podobnie zawieszonym aż do ukończenia procesu,
jowie, Charkowie, Połtawie, a nawet nad morzem wojenny według przepisów zbiorą praw, wyd. jak na to dozwala p.*awo prasowe, w razie, gdy
Czarnem, Azowskiem i u stóp Uralu wychodzą w roku 1892, przyczem naczelnicy wojskowi o- by wniosek prokuratora poparła izba sądowa.

wziął. Aby |ednak z powodu tego żadnych wnio
sków me wyciągano, powiedział swoim przyja
ciołom, że żona jego wyjechała w odwiedziny
krewnych do Bawaryi, a bez żony nie miałby
przyjemności w tej zabrwie.
W kilka dni potem Stassingk, idąc w towa
rzystwie pana Henry Gilderdule i jego dwóch
pięknych córek, spotkał na ulicy Poczdamskiej
pana da Caza i rotmistrza Hendiicha. Przez
chwilkę Siassingk był niezdecydowany i nie wie
dział, co nastąpi. Zapomniał, że pan da Caza
zawsze i wszędzie jest bez zarzutu. Rzeczywiście
też pan da Caza pierwszy uchylił kapelusza, zi
mno, ale grzecznie.
Botmistrz zaś, widząc Stassingka w towa
rzystwie dwóch młodych i pięknych dam, ogro
mnie się zdziwił.
— Kto byli ci panowie ? —zapytała młodsza
siostra, panna May Gilderdale, wyglądająca na
znudzoną, zimną piękność, z jasnymi, bogatymi
włosami, które zdaniem Stassingka, fryzowała jak
księżniczka Lamballe.
Stassingk odpowiedział niedbale:
— Jest to niejaki pan da Caza.
— Który ma taką piękną żonę? — zapytał
pan Gilderdale.
Gdy młody dyplomata wyraził zdziwienie

Stassingk na spojrzenie odpowiedział spoj
z powodu jego znajomości stosunków berlińskich,
dodał:
rzeniem i rzekf:
— Już m e !
— Widzisz pan, jak łatwo o wszystkiem
Ona uśmiechnęła się, przymróżyła do po
dowiedzieć się. Jeden z pańskich kolegów opow.adał mi wczoraj o niej z zachwytem i twier łowy oczy i szła, kołysząc się w b*odrach, obok
dził, że ońa jest najpiękniejszą kobietą w Ber niego tak, jakgdyby wszystko inne było jej obojętnem, oprócz niego *ednego, który ją uznawał
linie.
Piękna May zwióciła się z kokielei yjnem za najpiękniejszą.
Stassingk dopiero teraz zrozumiał, co po
spojrzeniem do Stassingka i chwilę patrzyła na
wiedział.
Doznał uczucia palącego wstydu, że za
niego, nic nie mówiąc, jak to zawsze przedtem
parł
się
Maryi
i niemal zdradził. Napróżno sam
w Konstantynopolu czyniła. A potem zapytała go.
przed
sobą
się
usprawiedliwiał, że Maryi da Ca
— Czy i pańskie zdanie jest takie?
za teraz w Berlinie liczyć nie można, gdyż znaj
W tej chwili zdawało się Stassingkowi,
duje się ona w Monachium. A jednak ona jest
nie wiedział, ozy widzi dobrze, czy łudzi go fanw Berlmie.
tazya, że dostrzega Maryę da Caza. Siedziała
Widział ją przecież w dorożce i teraz był
ona w dorożce, która właśnie skręciła na ulicę
już pewnym, że to ona była. Nie wiedział tylko,
Bellevue. Stassingk chciał już zawołać: Oto ona.
po co do Berlina przyjechała? Czy nie otrzy
Ale byl tak zdziwiony i przestraszony, że mógł
mała jego listu? Zaczął obliczać czas; rzeczywi
odpowiedzieć dopiero wtedy, gdy piękna Angielka
ście, jeżeli teraz przyjechała do Ber..na, nie mo
pytanie swoje powtórzyła. A popatrzyła przytem
gła otrzymać listu, który od paru dopiero godzin
na niego tak głęboko, że nie miał on odwagi
jest w Monachium
wyznać, że tamta jest najpiękniejszą w Berlinie;
Pierwszą myślą Stassingka było, abv poodpowiedział więc:
biedz do Selbottenćw i wywiedzieć się o Maryę.
— Dawniej była najpiękniejszą.
Nie wiedział jednak, jak uwolnić się od GilderMay popatrzyła na Stassingka znowu kokie- daiów, którym przyrzekł oprowadzić ich po Ber
teryjnem spojrzeniem i papytała:
linie. Dlaczego nie przyjechała kilka godzin pó
— A teraz?
źniej; sir Henry z córkami już dzisiejszego wie
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dla dziecka, osobliwie w pierwszym okresie życia, jp st mleko zdrowej
m atki, dobrej karm icielki. Gdy je d n a k pokarm u tego brak, lub nie je s t
dostatecznym , względu le m atka nie znajduje się we wszystkich w a
runkach dobrej karm ioielk'-

czoru odjeżdża. Rozgniewał się na Maryę da
Caza.
Ambasador angielski zaprosił go na obiad
do hotelu Bristol; zaraz po obiedzie miał odje
chać. Na obiedzie miał być także pierwszy se
kretarz angielskiej umnasady w Berlinie z żoną.
Stassiugk zaproszenie przyjął.
Marya da Caza nie .widziała go, a za kilka
godzin jego angielscy przyjaciele z Konstantyno
pola odjadą i będzie mógł już zupełnie je. się
poświęcić.
Ale Marya da Caza widziała go. W idziała
także głębokie spojrzenie pięknej May, do Slassingka zwrócone. Więc ta dziewczyna jest powo
dem, dlaczego on do niej nie pisał! Odwróoiła
głowę. Ryła za dumną, aby zmusić go do ukło
nu, któryby jej złożył z zakłopotaniem.
Jechała do Berlina z trwogą, ale z wewnętrznem przekonaniem, że wszystko jakimś
przypadkiem, jakąś pomyłką się wyjaśni. Teraz
straciła wszelką nadzieję. On zwrócił się już do
innej. Zdawało się jej, że wszystko już się skoń
czyło, że otrzymała w serce cios, który się już
zagoić nic może.
(C. A n )

M ączka G u rg u la

jest jed y n y m środkiem wyźywozym
i odżywczym, któ ry ten brak okuteoznie zastąpi.
Do nabyoia w a p t kach.
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laba niewątpliwie wniosek poprze.
Zresztą jest u nas coraz większa bieda i
coraz większe obałatnucenie umysłów pewnych
sfer. Codziennie setki osób zamożniejszych ucie
ka za granicę. Wczoraj do pociągów, idących w
stronę Aleksandrowa (Berlin) i Granicy (Wiedeń),
przyczepić musiano po kilka wagonów dodatko
wych, z powodu przepełnienia wyjeżdżających.
Rodzina Scheiblerów, bogatych fabrykantów
łódzkich, podjęła w tych dniach 9 milionów rubli
z banków miejscowych i wysłała je do banków
berlińskich.
K raj dąży szybko do zupełnej ruiny.
Michał.
______ . .
e
Warszawski Przegląd katolicki ogłasza, że
utworzył się „Związek polsko-katolicki", którego
celem jest zrzeszenie się katolików polskich dla
szerokiej katolickiej akcyi społecznej, dążącej do
oparcia na nauce Chrystusowej wszelkich obja
wów życia narodowego w dziedzinacn: ducho
wej, społecznej i ekonomicznej. „Polski związek
katolicki" trzyma się niewzruszenie wskazówek i
decyzyi Stolicy Apostolskiej co do misyi społe
cznej Kościoła i ulega powadze biskupów nasze
go kraju. „Polski związek katolicki'* stoi poza
wszelkiemi stronnictwami politycznemi.
Dla osiągnięcia swego celu „Polski związek
katolicki1' zakreśla sobie zadania następujące:
W dziedzinie duchowo-Jkultnralnej: stać wiernie
przy Kościele i szerzyć oświatę w duchu kato
lickim.
W dziedzinie społecznej: budzić samowiedzę katolicką we wszystkich warstwach n aro d u ;
wprowadzać ducha katolickiego do wszystkich
instytucyj społecznych ; bronić chrześcijańskiego
charakteru rodziny; szerzyć i umacniać dokładną
znajomość chrześcijańskich zasad sprawiedliwo
ści, prawa własności, władzy, wolności, równo
ści i b raterstw a; współpracować w dążeniach do
ścisłego zachowania przykazania Kościoła o
chrześcijańskim odpoczynku w dni niedzielne i
świąteczne; zwalczać pijaństwo, rozpustę, wszel
kie hazardy, pieniactwo i t. d. ; zwalczać zwy
czaj pojedynków; zakładać patronaty parafialne
dla młodego pokolenia, przytułki, ochrony, szpi
tale, kluby katolickie, domy ludowe miejskie i
domy parafialne wiejskie.
W dziedzinie ekonomicznej dążyć do wzmo
cnienia i rozszerzenia drobnej własności ro ln e j;
wytwarzać kredyt amortyzacyjny dla ułatwiania
spłat majątkowych drobnej własności; wytwarzać
i popierać przemysł ludowy; tworzyć i pielęgno
wać kółka rolnicze i zawodowe, kasy oszczędno
ści, banki ludowe, stowarzyszenia spółdzielcze i
t. d., zakładać związki robotnicze i biura infor
macyjne w całym k ra ju ; popierać te, które już
istnieją; budować tanie mieszkania dla robotni
ków i ułatwiać im nabywanie domów na wła
sność; pośredniczyć pokojowo w zatargach m ię
dzy fabrykantami a robotnikami; dążyć wogóle
wszystkiemi siłami do rozwiązania sprawy robo
tniczej na podstawie zasad, wytkniętych przez
Leona XIII.
W o d e z w i e , zachęcającej do przystępo
wania do „Polskiego związku katolickiego", czy
tamy;
„Dziś, Polacy, przyszła i na nas chwila
epokowa. Nasi kapłani muszą wyjść z zakrvstyi
i złączyć się z ludem. My świeccy nie możemy,
jak dotąd, ograniczać religijnych spraw do do
mowych klęczników! Dotąd rozprószeni, lękliwi,
nieuświadomieni, byliśmy słabi, zjednoczeni —
będziemy potęgą. Łączmy się więc naprzód na
wspólną pracę, naukę i poświęcenie pod wodzą
wybranych a doświadczonych mężów w narodzie
w jedno zwarte koło, którego miano: „Polski
związek katolicki1*. Do tej pracy wzywamy
wszystkich, którzy jednako z nami czują, wierzą
i myślą. Dążymy do prawdziwej nauki, do świa
tła. Chcemy sprawiedliwości i prawdziwej wol
ności. Idziemy drogą postępu i trwałego rozwoju.
Nic nie druzgoczemy, ale wszystko odnowić pra
gniemy w Chrystusie... W najświeższym liście
okólnym do biskupów Polski Ojciec św. Pius X.
mówi: „Katolicy powinni tworzyć związki dla
obrony religii1* i t. d., zaleca „zakładanie szkół
katolickich1* itd. To właśnie polecenie Ojca św.
ma na celu nasz Polski związek katolicki. Prze
to, bracia katolicy, śpieszmy wszyscy stanąć w
szeregach tego Związku do wielkiej pracy odro
dzenia narodowego w duchu Pana Chrystu
sowym**.
_______________

Nastrój w Petersburgu.
Warszawski korespondent Czasu otrzymał
od jednego z tamtejszych obywateli wybitnych,
który dopiero powrócił z Petersburga, gdzie roz
mawiał z członkami rządu i z przewódcami
stronnictw, następujące informacye o obecnych
prądach w decydujących kołach petersburskich:
„Poruszana przez czas jakiś myśl bezwględnej reakcyi upadła stanowczo, a upadła wsku
tek oporu cesarza. Zwyciężył prąd konstytucyjny,
ale połączony z surową represyą wszelkich obja
wów rewolucyjnych. Represyą ta ujawniła się
już w całym szeregu faktów : w aresztowaniu
delegatów robotniczych, w zamknięciu kilku pism
i uwięzieniu redaktorów, w świeżo ogłoszonem
prawie przeciwko strajkom i t. p. Jest to dopie
ro początek. W kołach rządowych utrwala się
wobec wrzenia rewolucyjnego, przybierającego
rozmiary ooraz groźniejsze, przekonanie, że prę
dzej czy później przyjść musi do rozlewu krwi.
Otóż gdy jedni sądzą, że należałoby przystąpić
niezwłocznie do stłumienia rewolucyi siłą oręża,
aby uniknąć późniejszych, większych ofiar, dru
dzy przemawiają za wyczekiwaniem dalszych
wypadków i unikaniem na razie wszelkich środ
ków gwałtowniejszych. Tak jedni, jak i drudzy są
zwolennikami drogi konstytucyjnej, bez zboczenia
ani w prawo ani w lewo.
Kwestyą jest tylko, czy 1 o ile program ten
da się wprowadzić w życie. Zależeć to będzie
przedewszystkiem od dalszej postawy stronnictw
rewolucyjnych. I pod tym względem zdania są
podzielone. Jedni twierdzą, że partye te odpowie
dzą na represyę konstytucyjną niezwłocznie albo
zbrojnem powstaniem, albo co najmniej licznymi
czynami krwawego teroryzmu. Zdaniem innych
komitety rewolucyjne nie rozporządzają, przynaimniej dzisiaj jeszcze, środkami do groźniejszej
akcyi w tym kierunku. Nawet strajk powszechny,
który kilka razy ukazał się jako broń groźna
i skuteczna, dzisiaj wobec zupełnego wyczerpa
nia warstw robotniczych mało ma widoków po
wodzenia.
Z drugiej strony ważną nadzwyczaj i nieledwie rozstrzygającą jest kwestya, o ile rząd ro 
syjski w walce swej z rewolucyą liczyć może na
bezwarunkowe posłuszeństwo siły zbrojnej. Wrze
nie powszechne ogarnęło i armię. Zważyć jednak
/ należy, że w największej liczbie wypadków bun
ty wojskowe nie wybuchały na ogólnem tle politycznem, lecz z powodu niezadowolenia z liche
go pożywienia i niskiego żołdu. Być więc może,
że zapowiedziane już polepszenie materyalnego
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losu żołnierzy przyczyni się, przynajmniej w pe konania, że tyle nas, ile ziemi naszej, powin
wnym stopniu, do zażegnania niezadowolenia niśmy się zabrać na seryo do umożliwienia tym,
w armii, a tern samem do przywiązania jej„ sil którzy muszą pozbyć ziemię, aby nie pozbywali
niej niż dotycnczas, do obecnego rządu.
jej komu inuemu, tylko Polakom. Utworzyła
się już taka instytucya, jak na wstępie tego
zaznaczyliśmy, ale cóż kiedy społe
Wyzbywanie się ziemi pohkiej. artykułu
czeństwo polskie zachowuje się wobec niej
W kwesty i wyzbywania się ziemi polskiej z u p e ł n i e o b o j ę t n i e . Czy to nie wstyd, aby
zuane jest nasze stanowisko a szereg artykułów, Towarzystwo wzaj. pomocy ziemian, istniejące
które przed dwoma laty zaincyował w naszem przeszło rok, liczyło jedynie 130 członków z
piśmie p. Janko, odniosły ten skutek, że wreszcie udziałami zaledwie kilkudziesięciu tysięcy koron!
zawiązało się u nas Towarzystwo wzaj pomocy
Jak żądać, aby p. A. lub B nie sprzedał
ziemian, któremu nie dawniej jak przed dwoma majątku w ręce niepolski#, jeśli zostawia się go
miesiącami poświęciliśmy osobny artykuł. Opinia w ciężkiem przymusowem położeniu wyłącznie
ogółu w kraju nie jest w tej sprawie dwuzna jego własnemu sprytowi i ratunkowi. Przecież
czną, — a w ciągu ostatniej sesyi sejmowej należy umożliwić mu, aby owa ziemia polska
zapadła uchwała polskiego Koła sejmowego, stre utrzymaną została, lub w inne, ale polskie ręce
szczająca się w słowach: że ntrzymanie ziemi przeszła — a dopiero w tym wypadku, gdyby
polskiej w rękach polskich jest o b o w i ą z k i e m z tego nie chciał skorzystać, można go napiętno
patryot/cznym
wać. Przecież, gdy dom płonie, nikt nie ma preDopokąd atoli obracać się będziemy jedy tensyi, aby jedynie mieszkańcy jego ratowali go,
nie w sferze słów a do c z y n u się nie weźmie aie i inni przychodzą z pomocą.
my, dopokąd sprawy narodowości naszej me bę
W kwestyi pozbywania ziemi polskiej stoimy
dziemy uważać jako pojęcie, obejmujące rzeczy na najskrajniejszem stanowisku — ale powtarza
całkiem realne, tj. naszą ziemię i nas samych — my. samo dziennikarstwo polskie temu nieszczę
wyzbywanie się polskiej własności z rąk polskich ściu narodowemu nie zapobiegnie. Tu potrzeba
czynić będzie dalsze postępy.
solidarnego d z i a ł a n i a całego społeczeństwa.
Przed kilku dniami właśnie doniesiono, iż Każdy dobry Polak W rnśarę środków finanso
ks. metropolita Szeptycki nabył Korszów pod K o wych swoich, powinien należeć do Towarz. wzaj.
łomyją, obejmujący pięć tysięcy morgów od spad pomocy ziemian. To nie jest żaden odezw o jał
kobierców śp. Krzeczunowiczowej, z czego część mużnę lub dar z łaski. Gdyby wszyscy ci, którzy
odstępuje biskupowi stanisławowskiemu a część, z dala się trzymają od tego Towarzystwa (adres
jak niektórzy twierdzą, ma zamiar rozparcelować. jego: Lwów, Towarz kredytowe ziemskie) byli
Zi powodu tego kupna-sprzedaży Słowo Polskie włożyli w nie swą iateligencyę, swoje kapitały,
uderzyło na p. Antoniego ' T h e o d o r o w i c z a gdyby w ten sposób Towarzystwo nie rozporzą
posła sejmowego i marszałka po w. horodeńskiego, dzało tylko kilkudziesięciu tysiącami koron, ale
zarzucając mu, iż sprzedażą ową naruszył pa kilku milionami, mielibyśmy o wiele więcej tysię
tryotyczny obowiązek każdego dobrego Polaka. cy ziemi polskiej w naszych rękach. Towarz.
W sprawie tej otrzymujemy następujące wzaj. pomocy ziemian, które postawiło sobie za
szczegóły, których prawdziwość stwierdziliśmy:
cel: utrzymanie średniej własności ziemskiej,
Śp. Krzeczunowiczowa umierając przed półtora zachowanie dworu polskiego i obrony polskiej
rokiem zapisała Korszów czterem osobom, swoim ziemi przed przechodzeniem w obce ręce, płaci
krewnym, a wśród tych śp. Annie z br. Kaprioh procent jak każda inna instytucya finansowa i
Theodorowiczowej, p. Stefanowi Kapri, a dwie po nie domaga się niczego innego więcej, jak, żeby
zostałe czwarte części znowu innym dwom swoim społeczeństwo czynem okazało, że uznaje potrze
krewnym. Ci ostatni właściciele dwu czwartych czę bę solidarności narodowej także w dziedzinie
ści znajdują się w takiej sytuacyi, że musieli dążyć ekonomicznej, nieodzownej towarzyszce dziedziny
do sprzedaży swoich części i bezwarunkowo za myśli i uczuć. Dla zaspokojenia sumienia naro
żądali zaraz po dokonanej pertraktacyi spadkowej, dowego dajemy nie wiele z tego, co nam zbywa,
rozwiązania spółki. Sprzedaż Korszowa stała się te a potem mówimy dużo o ofiarności naszej — ale
dy rzeczą n i e u n i k n i o n ą , a ż e całość re jeszcze m a m y w s t r ę t d o s k ł a d a n i a
prezentowała wartość około 2 milionów Kor., (sprze p i e n i ę d z y t a m , gdzie one służyć mogą
Dopokąd się tego
dano obecnie za 1,600.000 k.) więc o kupca nie r z e c z y p o s p o l i t e j .
było łatwo. Mimo, iż rok cały za kupcem się oglą wstrętu nie pozbędziemy, dopotąd trudno mieć
dano i chęć pozbycia Korszowa głoszono, z Pulakow nadzi eję, że będzie lepiej!
na seryo nikt o to kupno nie traktował a żydom
sprzedać, zgodnie Wszyscy spadkobiercy się wzdra
gali. Cena kupna w tej sprawie nie stanowiła pierw
szorzędnej roli. Gdyby jakiś Polak był dawał np. o
100.000 koron mniej, a było zachodziło prawdopoLwów, dnia 21 grudnia 1905.
bieóstwo, że nie na handel obszar ten kupuje, ale
K alendarzy
celem utrzymania go, byliby spadkobiercy z pewnaW p iątek 22 g ru d n ia Zenona M. — Gr. kat.
ścią jemu sprzedali, dla każdego z nich bowiem sta Z aczat. P. Bohor. — Kai slow D rogom ira.
W schód słońca 7 57, zi chód 4 02.
nowiło to różnicę jedynie 25.000 kor., którąby byli
W sobotę 23 grudnia Wiktoryi P. — Gr. kat.
poświęcili dla utrzymania tego kawała ziemi w rę Myny i Em . — Kai. slow. Sławomira.
kach polskich. Gdy w październiku rb. zgłosił się
W schód słońca 7 57, zachód 4’3.
W niedzielę 24 g ru d n ia A dam a i Ewy. — Gr.
jako mający chęć kupna p. dr. Tadeusz d cło wij,
trzej spadkobiercy co do ceny i warunków się umó kat. D an y iła St. — Kai. słow. G odysław a.
W schód słońca 7 57 zachód 4'03.
wili i zażądano następnie zgodzenia się na nie także
p. Antoniego Theodorowicza, jako opiekuna małole
— Namiestnik Andrzej h r. Potocki wyje
tniego jego syna, na którego po śmierci śp. Anny chał do Wysocka, skąd uda się do Kizeszowio i
z br. Kaprich Theodorowiczowej, owa ozwarta część Krakowa, gdzie spędzi lwięta. Powrót p. namiestni
Korszowa, jej zapisana, przypadła.
ka spodziewany jest we wtorek, y •
P. Antoni Theodoruwiez miał prawo i decydo
— Mylne pogłoski o d wurazowej nanee.
wał jako opiekun t y l k o co do sprzedaży owej
c z w a r t e j części, należącej do jego syna — inni W kilku pismach pojawiły się pogłoski, jakoby rada
trzej bowiem współwłaściciela aą pełnoletnimi i szkolna kraj. zamierzała wprowadzić dwurazową
własnowolnymi. Nadto p. Theodorowicz był w obec naukę w szk łach średnich. Pogłoski te — jak
trzech innych współwłaścicieli Korszowa w tej drażli stwierdziliśmy w miarodajnem źródle — s ą z u 
bezpodstawne.
Rada szkolna
wej sytnący i źe gdy oni byli bezpośrednimi sukce p e ł n i e
krajowa
ani
nikt
z
jej
ozłonków
sprawy
tej w osorami śp. Krzeezunowicsowęj i jej krewnymi, on w
tej sprawie występował jedynie z tytułu ustawowego statnich czasach nawet nie poruszał.
opiekuństwa nad interesami finansowemi małoletnie
— Mianowania w urzędach podatkowych.
go swego syna. Pozycya więc jego hyła niewątpliwie Prezydyum gal. kraj. dyrekcyi skarbu zamianowało
bardzo trudną, ale mimo to, ze względu właśnie, iż prowizorycznymi adjunktami podatkowymi praktykan
znany mu był stosunek p. dr. Sołowija do Banku tów: Kazimierza Wierzejskiego, Augustyna Staszyóparoelacyjnego, oświadczył, iż skoro pozostali współ skiego, Ludwika Kallausa, Juliusza Kozłowskiego,
właścicieli na warunki sprzedaży się godzą, on je, Ludwika Pauliego, Franciszka Strowskiego, Ludwi
aby im nie utrudniać rozwikłania interesu, przyjmie ka Romańskiego, Bronisława Krzyżanowskiego, Jarównież, jeśli wiadomem mu będzie dla kogo dr. kóba Janusza, Gustawa Bineka, Bronisława Biliń
Sołowij Korszów nabywa. Gdy dr. Sołowij wymienił skiego, Judę Nat. Lóbla, Joachima Peniakera, Wł.
ks. metropolitę Szeptyckiego, trudno było p. T.z tego Młynarza, Zygmunta Grzyba, Jana Tycholisa, Bug.
tytułu odmówić zgodzenia się na sprzedaż, zwłaszcza, Czerniawskiego, Alfr. Kotseha, Eugeniusza Kobylań
że mogło to było odnosić się tylko do jeduej ożwar skiego, Stanisława Berwida, Stanisława Lechow
tej części, której wartość przy przymusowem rozwią skiego, Kazimierza Radwańskiego, Lud, Dębskiego,
zaniu współwłasności byłaby się mocno obniżyła a Wenantego Berezowskiego, Wojciecha Cwynara, Ru
tern samem byłby swego syna, działając jako opie dolfa Maaka, Tomasza Koguta, Michała Bogdanowi
kun, na znaczną stratę finansową naraził.
cza, Alfreda Krzyżanowskiego, Dyonizego KorytowW obec tych faktów, zupełnie zgodnych z pra- skiego, Adama Tarnawskiego, Józefa Stachnika,
wdą, nie sposób p. Antoniemu Theodorowiczowi czy Emila Łuckiego, Feliksa Lewickiego, Leopolda
nić zarzutn naruszenia obowiązku patryotycznego, Przewoźniczka, Jana Kuźniara, Oskara Chanzissa,
zwłaszcza, że jeśli kto, to on swem oałem życiem Abrahama Zeimera, Stanisława Stokłosę, Kaspra
i 30-letnią działalnością dał dowód i miłości oj Pokosa, Grzegorza Celewicza, Jana Rychlickiego,
czyzny i przywiązania do ziemi ojczystej, Odziedzi Edwarda Zoffala, Zygmunta Maruszozaka, Władysł.
czywszy po ojcn Zuków, wsi tej pilnował jak oka w Ziarkiewicza, Alojzego Jankiewicza, Ignacego Śległowie. Nie obdłuźał majątku, aby używać, — ale pra dzińskiego, Kazimierza Arzta, Stanisława Urzędówcował bez wytchnienia, aby go oozyścić z tego, co skiego, Andrzeja Stabrawę, Mikołaja Hawryłowa,
na mm ciężyło, aby go podnieść i dziś Żuków w Jana Grabowskiego, Michała Malinowskiego, Teodopow. horodeóskim należy do majątków najlepiej zego Leszczyńskiego, Michała Sahąjdaka, Ignacego
zagospodarowanych, w których wszelkich melioraoyj Kamińsbiego, Wilhelma Domiczka i Stefana Nidokonano i jest zupełna gwarancja, iż w obce ręce koraka.
— Mianowania i przeniesienia w sądach.
się nie dostanie. Utrzymanie swego w rękach jest
już poniekąd spełnieniem obowiązku patryotycznego Lwowski wyższy sąd kraj. zamianował kancelistów
a gdyby się był p. T. sam porwał na knpno Korszowa — eądowych: Franciszka Adamskiego w Gródku, W ła
innego bowiem wyjścia nie było — byłby mógł dysława Wesołowskiego we Lwowie, Józefa Tura w
narazić istnienie tego, co długoletnią, wytrwałą, żmu Glinianach, Karola Nasadaika w Kołomyi i Wład.
dną praoą zdołał ustalić. Nadto dodać należy, że i Popiela w Tarnopolu, oficynami kanoel. w X ran
a innych względów p. Td odorowicz aa tesie wielkie dze z pozostawieniem ich w dotychczasowych miej
przedsięwzięcie rzucić się nie mógł. Przed dwoma scach służbowych.
Lwowski wyższy sąd kraj. zamianował kance
laty był sam chory, następnie przez pół roku cho
rowała ciężko jego żona a od sześciu miesięcy prze listami sądowymi podoficerów: Izaaka Nicka do
chodzi ciężkie dnie żałoby po stracie jej, która była Grzymałowa; Mozesa Sommersteiua do Podhajec;
dla niego wszystkiem na Świeeie. W takiej chwili Stefana Obornickiego do Nowego Sioła; Mozesa
nie sposób żądać od p. T. poświęcenia i imania się Freudmana do Cieszanowa; Andrzeja Krannerwettera
do Niiaukowie; Dymitra Hmiowskiego do Żabiego;
nowej pracy, przechodzącej siły.
Jana
Szarana do Baligrodu; Adama Hofmana-Adam
Tyle co do sprawy p. Theodo rowicza, o któ
rym nadto powiedzieć możemy, że obywatelska skiego do Sokala; Józefa Czamobrywego do Nowego
jego działalność zawsze zasługiwała na jak naj Sioła; Jana Macelucha do Gwoźdzca.
Lwowski wyższy sąd kraj, przeniósł ofioyała
gorętsze podniesienie Jako marszałek pow. swą
pracą i poświęceniem ubezwładnił tam szkodliwą kancel. Ferdynanda Langa z< Sambora do Boryni,*
działalność słynnego p. dr. Okuaiewskiego a ja  oraz kancelistów sądowych: Angusta Kobryna z
kim jest w swojej wsi, dowodzi ta okoliczność, Buska do Łopatyna i Jana Zaleszczuka z Cieszano
źe od długiego lat szeregu pełni obowiązki wójta wa do Tnrki, dalej ofieyałów kancelaryjnych: Mi
chała Krnszelniekiego z Baligrodu do Przemyśla,
w Żukowie.
Naturalnie wszystko to nie zmienia faktu, Bronisława Konasiewicza z Sokala do Sambora i
że nowy kawał ziemi wydostał się z rąk pol Kazimierza Cwenarskiego z Niżankowic do Brzeżan,
skich. Ale nie winić tn specjalnie jednostki, — wreszcie kancelistów sądowych: Stanisława Szwartą drogą bowiem je d n ie postępując, daleko ozyka z Łopatyna do Kosowa, L. Mierzwińskiego
nie zajdziemy. Będziemy zarzucać jednemu i dru z Kosowa do Kołomyi, R. Maciejkę z Gwoźdzoa do
giemu naruszenie obowiązku patryotycznego, Jaworowa, Bolesława Smutka z żabiego do Budzaniejednokrotnie może nawet, jak w wypadku nowa, Wilhelma Matejko z Grzymałowa do Jaworo
Korszowa, niesłusznie, prawa ekonomiczne są wa, Marka Wildsteina a Boryni do Kosowa, Nuchibowiem niestety silniejsze od wielu innych, — ma rei Natana Gsnsera reote Ginsberga z Nowego
a ziemia polska będzie coraz bardziej z rąk na Sioła do Zborowa i Bazylego Romanowskiego a No
szych się wysuwać. Sejmowe Koło polskie po wego Sioła do Buska.
— Mianowania w namiestnictwie. Namiest
wzięło uchwałę — wykonanie jej należy nie jeno
do tych, którzy kawał ziemi mają, ale do c a  nik zamianował koncypistów naibiestu. St. Łuka
ł e g o s p o ł e c z e ń s t w a . Przyszedłszy do prze szewskiego, P. Lekczyńskiego, St. Gawła, Fr. z
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Leszny Leszczyńskiego, St. Eóźeckiego, E. Roma
nowskiego, I. Bilińskiego, St. Illasiewicza, J. Strusińskiego, dr H. Russookiego, dr. J. Schabenbeck
Srokowskiego, I. Kopczyńskiego, Z. Dembowskiego i
dr. P. Spanierau-Spaniera komisarzami pow., tudzież
praktykantów koacept. uamiestn.: J. Ujejskiego, dr.
A. Odrowąż Wysockiego, Zdz. Szeligę z Nicmojowa
Neymanowskiego, L. Kuryłowicza, Z. Krausa, St.
Nowaka, A. Zarzyckiego, F. Metzgera, K. Podobiń
skiego, A. Strzelbickiego i dr. St. Grotowskiego
kuncypistami nam.
— Mianowania 1 przeniesienia w szkołach
średnich. Zygmnnt Reiss miauowany zastępcą nan
czyciela w gimuazyum w Złoczowie. Przeniesieni
zostali: Stan. Tillinger zastępca naucz, z Tarnopola
do U gimn. we Lwowie; Stan. Podkowicz zastępca
nauczyciela ze Lwowa do gimuazyum II w Tar
nopolu.
— Z poczty. Oficyał rach. Zygmunt Toinanek
zamianowany został rewidentem.
— Z armii Pułkownik Alojzy br. Streicher z
41 pp. przeniesiony w staa spoczynku. Zamianowany
komendantem 30 bat. strzelców, major Alojzy Bauer
z 13 pp.; szefem lekarskim komendy portn wojenne
go w Cattaro, lekarz sztabowy dr. Leopold Biber,
szef lekarski dywizyi kawaleryi we Lwowie; leka
rzami asystentami w rezerwie dr. K. Jelinek 1 p.
uł., dr. Antoni Sabatowski 10 p. sit. korp., dr.
Łaz. Lauterstein 30 pp, i dr. Bern. Scharf 12
p. drag.
— Z rozmów z cesarzem podawane są za
zwyczaj do wiadomości publiczuej jedynie te, które
monarcha prowadzi w obec więcej osób a które mają
wówczas charakter więcej ogólny. Natomiast żaden z
polityków, jeśli jest na posłuohaniu u cesarza, nie
głosi tego, co on cesarzowi lub cesarz jemu mówił.
W ostatnich dniach ukazała się w Prager Tagblatt
rozmowa, jaką reekomo miał mieć poseł Włodzi
mierz Gniewosz na posłuchaniu u monarchy i to na
temat powszechnego głosowania. Wedle tej relacyi
poseł Gniewosz miał oświadczyć, iż jest zwolenni
kiem powszechnego, równeg) i bezpośredniego prawa
głosowania, na oo cesarz, zapewne ironicznie; miał go
się zapytać: „czy z przekonania?" a gdy p. Gnie
wosz oświadczył, że: „Aus Uebcrzeuguag mochte ich
nicht so entscheiden behaupten, doch habe ich die
Meinung, dass diese Reform aeiu muss" — cesarż
miał odpowiedzieć na to: „Masz pan słuszność. Ja
jestem również zapatrywania, że zaprowadzenie po
wszechnego głosowania jest niezbędne".
Z powodu, że wątpić można, aby cesarz chciał
się przed ludami Austryi pochwalić, iż p. Gniewosz
zgadza się z jego zdaniem, padło podejrzenie, iż sam
p. Gniewosz owej informacyi współpracownikowi
pragskiego dziennika udzielił, co wywołało ugólnie
wielki niesmak, zwłaszcza, że w prawdziwość tej
rozmowy mało kto chciał uwierzyć. Skutkiem tego,
jak już onegdaj telegrafował nasz korespondent wie
deński, p. Gniewosz ogłosił bałamutne zaprzeczenie
w urzędowej Wiener Abendpost co do treści owej
rozmowy, która zapewne ma mu posłużyć ua przy
szłość — ale tylko przy powezechnem prawie głoso
wania — do ponownego ubiegania się o mandat
poselski.
Reklama źle robiona, bardzo ozęstc reklamuącemu aię, szkodzi.
Słowo Polskie porusza tę sprawę również i
powiada, że niedyskrecyę tę mógł popełnić jedynie
p. Gniewosz, bo nikt inny nie mógł opowiadać o tej
rozmowie, prowadzonej w cztery oczy, „A dalej —
pisze Słowo Pol. — szanowny poseł zapomina, że
ta niedyskrecją powtarza się stale, ile razy cesarz
z nim rozmawia. Wreszcie szanowny poseł zapomina,
że w całem państwie jest on jedynym ozłowiem,
którego rozmowy z cesarzem natychmiast ukazują się
w dziennikaoh“.
— Wiece ru sk ie odbywają aię niemal we
wszystkich powiatach Galicyi wschód niej. Tymi dnia
mi urządzono je w Sokołówce (pow. brodzki), w
Słobodzie złotej, w Sapohowie (pow. borszczowski),
a zapowiedziane są: w Chołojpwie, Bohorodezanach,
Rawie ruskiej, w Laehowcach, Paryszczach (powiat
nadwórniański) Semakowcach (p. kołomyjski), Olchowcu (p. Dolina), w Hołyniu i Turzyłowie (p. Ka
łusz), w Bóbrce itd. Na wiecach tych przemawiają
przeważnie księża rnsoy i agitatorzy typu M. Petryckiego, redaktora Hajdamaków. W rezolucyach
domagają się inieyatorzy zjazdów: rządu ruskiego w
Galicyi wschodniej (podziału kraju), powszechnego i
t. d. głosowania, utworzenia żydowskich okręgów na
rodowych; wyrażają politykom polskim hłuboku pohordu, a klubowi ruskiemu pryznanje za stanowi
sko w sprawie Wawelu; przestrzegają rząd austryacki przed „intrygą" polską i grożą „ostatecznymi
środkami**, żądając od posłów ruskich dopilnowania,
aby prawo wyborcze nie wyszło sfałszowane itp.

K r o n ik a lw ow ska.
-f- Przed Świętami. Na placach zjawiła się
ciemna zieleń „ohoinek". Święta nadchodzą, Boie
Narodzenie, Nowy Rok, te święta, które są ra
dością dzieci i służby, kłopotem matek, zgryzotą
ojców rodzin. Zbliża się ów tradycyjny, doroczny
okres, w którym będziemy wzajemnie, z uprzejmym
uśmiechem na ustach, zamieniać mniej lub więcej
szczere, czasem wcale nieszczere życzenia, w którym
wszyscy, już bez uśmiechu, będziemy sięgali do kie
szeni... Kto wynalazł zwyczaj dawania podarunków
gwiazdkowyoh i noworocznych? Nie wiem. I lepiej
może w tej chwili nie zgłębiać tajemnioy. Wątpię,
ażeby w porze przedświątecznej imię wspaniało
myślnego inieyatora zyskało na popularności. Ale
daremuem byłoby opierać się starodawnemu zwycza
jowi. Kucharka, stróż, listonosz, rozuosiciel dzienni
ka nie zauiedbają upomnieć się o swe noworoczne
prawa. Potem trzeba składać i przyjmować powin
szowania. Powietrze zda się być przepełnione źyczeniami. Wszystkiego najlepszego? Zbyt wiele i zbyt
mało. Należy unikać ogólników, które zdradzają obo
jętność Przyjemność sprawiają życzenia wyraźniej
sformułowane, zastosowane do indywidualnych am
bicji i pragnień. Jak dziwacznie krzyżują się owe
życzenia I To, co jest pożądane dla jednych, nie jest
woale pożądane dla innych. Nowy Bok zmusza do
względaej szczodrobliwości nawet tyoh, którym przez
pozostałe 364 dni owa cnota jest zupełnie obca. Na
tem wszakże nie koniec. Dość rozpowszechniony jest
przesąd, że jeśli pierwszy dzień roku przeminie po
myślnie, inne pójdą tym samym trybem. Gracze są
szozęśliwi, jeśli w Nowy Rok uśmiechnie się do
nich fortuna. Oszust w tym dniu zazwyczaj nieohętuie podejmuje nowe szalbierstwo, złodziej nie
myśli o nowej kradzieży. Łudzą się nadzieją, że los
pozwoli im zmienić życie. Albowiem ci, krórzy oszu
kują i kradną, nader rzadko czynią to dla własnej
przyjemności... Nawet t. zw. ludzie porządni chętnie
w tym diii ii wyrzekają się złych nałogów, usiłują
zapanować nad namiętnościami... Nazajutrz rozpo
czyna się powszednie życie, wznawia się zawzięta
walka o byt. Przerwa była krótką, jak postój po
ciągu na małej stacyi.
- f Trzeci dyplom. Dziś na tutejszym uniwer
sytecie otrzymał dyplom doktora nauk lekarskich dr.
Helan Jaworski, który ma już dyplom taki na uni
wersytecie w Limie (Peru) i w Madrycie. Dr. Helan
Jawórski jest synem w/ohodźoy z r. 1863 i członka
oentr. komitetu powstańców p. Leonarda (Czarnego)

Komodzińskiego-Jaworskiego, który przed 40 laty*
wyemigrował do Ameryki południowej i założył w
Limie fabrykę wytworów chem. i wód mineralnyoh,
na czem dorobił się majątku. W roku 1880 ożenił
się p. Jaworski z p. Heleną Misiągiewiczówną, sio
strą dyr. Aleksandra Misiągiewicza, zaszczytnie zna
nego w kraju naszym przemysłowca i wł. dóbr Czyżowice. Syn ich, dzisiejszy doKtor Helan, po uzyska
niu dyplomu we Lwowie, chce osiąść w Królestwie
i nie tylko nie powraca do Limy, leci rodziców
swych sprowadza do ojczyzny.
-r- Losow anie sędziów p rzy się g ły c h . Do
pierwszej kadeneyi. sądu przysięgłyoh, rozpoczynają
cej się 22 stycznia 1906 roku wylosowani zostali
jako sędziowie główni: Bednarski S., Błacbowski J.,
Borkowski K., Bukowczyk M., Byk D., Cieślewicj
A , Czajkowski R., Demeter M., Gotsoner W.,
Haszczyński B., Jędrzejowski K., Karasiński M., dr.
Kasparek J., Kmicikiewicz A. właściciel realności
Kłedno, Komar R., Kowalski J., Kraus A., Krumpholz T., Łacny J. dzierż, dóbr Dmytrowice, dr. Ma
jewski L. wł. dóbr Radiuż, Maksyś A., Małobęcki
M. właściciel realności i młyna Suchodół, dr. Mayer
A., Ostberger S., Ossoliński S. dzierżawca dóbr Ole
szyce m., dr. Presser I., Prochaska A., dr. rtoth M.
dr. Rothstein I., Steczkowski J., Świdziński K.,
Tartik J , Thulie M., Troskulański S., dr. Wasser
0. i Wojciechowski W. Jako zastępcy: Antonowicz
M., Kahane J., Laundau E., Langner J., Neu H.*
dr. Pargert J., Reiss M., Sługooki E. i Weinreb
Rudolf.
-i- T yfas brzuszny pojawił się epidemicznie w/
Kiepurowie pod Lwowem.

K r o n ik a krajow a,
Z Oświęcimia piszą: Rok rocznie przedsta
wia w tym czasie dworzec oświęcimski ciekawy wi
dok : oto powracają z roboty w Niemczech robotnicy
z Galicyi, aby po krótfcim wypoczynku (do kwietnia)
wrócić napowrót do Niemiec. Dziennie przejeżdża obeonie przez Oświęcim około 800 ludzi, a 1 i 15
grudnia liczba wracających dochodziła do kilku ty
sięcy. Jadą koleją państwową, która przyznaje im
pewne zniżki. Każdy robotnik zarabia w Niemczech
i przywozi do kraju około 200 marek, gdyż koszta
wyżywienia, względnie utrzymania na obczyźnie nie
są tą kwotą objęte Na dworcu panuje zatem ruch
niezwykły, odbywa się wymiana praskich pieniędzy
na austryackie, przyczem. robią iDteresy miejsoowi
spekulanoi, nie brak też i zorganizowanych band.
wyzyskiwaczy i złodziei, którzy polują na łatwowier
ność przejeżdżająoyoh. Nie ma prawie dnia, aby się
obeszło bez aresztowania rzezimieszków.
Z kolei. Ruch ogólny na szlaku KołomyjaSłoboda Rungurska-kooalnia i Nadwórniańskie Przedmieście-Szeparowce-Kniaźdwór przywróoono wesorąj.
Również przywrócono wczoraj ruoh ogólny na salaku
Dolina-Wygoda.

Komitet leczniczy kolonii rymanowskiej
podaje do ogólnej wiadomości tymczasowe krótkie
sprawozdanie z ubiegłego sezonu. Na 310 zgłoszo
nych dzieci komitet przyjął ogółem 130: dziewcząt
66 chłopców 64. Dyrekcya spoczywała w ręku dra
St. Czarnika, prymaryasza szpitalika św. Zofii, który
był zarazem i lekarzem kolonijnym. Kierownikami
w oddziale męskim byli: pp. Chomioki,
Dmzberg, Baranowski; w oddziale żeńskim pp, Zulińska
Kaappówna i Sawieka Administracyą gospodar
czą zajmował się p. W. Manierski, kierownik szko
ły w Jedliczu długoletni kierownik oddziała męskiew kolonii rymanowskiej.
Wskutek zaprowadzenia pewnych oszczędności
(zakontraktowanie dostawy wiktuałów i t. p.) koszta
utrzymania nie wzrosły mimo ogólnej drożyzny —
Wynosiły one bez konserwacyi budynków 7*400 k.
Główną troską komitetu to konserwacya budynków.
Tego roku pokryto środkowy pawilon blachą, a
pozostałe 3 muszą także otrzymać w nąjfcliiśzej
przyszłości takie same pokrycia. Nie mniej koniecznem ze względów hygieuicznyoh i wymagań sa
nitarnych jeat wybudowanie pawiloniku izolacyjnego
oraz sprawienie pościeli. Na to wszystko nie wy*
starczy kwota 8000 k., która pe oBtatecznem zamknię
ciu rachunków w kasie towarzystwa pozostanie.
Komitet będzie musiał zapukać do ofiarności publi
cznej, która go dotąd nie zawiodła. Na razie upra
sza komitet wszystkich, którzy otrzymali listy składko
we, o łaskawe nadesłanie ich, chociażby nie wypołuionyoh, gdyż bez nich nie może zamknąć rachunków
rocznych.

K r o n ik a pow uechna.
§ Zasądzenie Gabryela Ugrona.

Z Marona

Wasarhely telegrafują: Sąd skazał Gabryela Ugrona
z powodu konkursu Kasy oszczędności w Szekel, za
fałszerstwo, na 8.000 kor. grzywny, ewentualnie ua
6 miesięcy więzienia. Uwulnił go natomiast od za
rzutu krydy oszukańczej.

9 Wypadek na kulei północną). Z Wiednia
telegrafują: Dyrekcya kolej Północnej donosi: Po
ciąg osobowy nr. 918 wykoleił się wczorąj wieczo
rem na stacyi Niezamyślice (w Morawii między
Przerowem a Bernem). Jeden z podróżnych zginął,
jeden zostaŁ óijżko zraniony a 7 lekko. Lskarse na
miejscu erypadku rannych zaopatrzyli. Dotychczas nie
stwierdzono preyozyny wypadku. Przeszkodę w ruchu,
jaka z tego w'•nikła, usunięto zaraz w nocy.
§ Z Montd Carlo donoszą, że z powoda zupeł
nego braku przyjezdny oh z Rosyi tamtejsze hotele
stoją w połowie puotką, restauraoye nie mają odby
tu i wiele z nich stoi już przed bankructwem.

§ Ameryka — Europie na „gwiazdkę"
Z Londynu donoszą: Zamorska, do Europy przezna
czona poczta świąteczna osiągnęła w tym roku w
Stanach Zjednoozonych rozmiary dotąd niebywałe.
Parowiec „Filadelfia" powiózł na swym pokładzie
przed kilku dniami 3225 worków listowych. Poszło
też w ostatnich dniach razem przeszło 60.000 prze
kazów pocztowych łąoznej wartośoi 830.000 f. s.
(9.960.000 kor.), przeważnie jako podarki gwiazd
kowe i noworoczne od emigrantów dla rodzin w
kraju pozostałych.

Zakład kąpielowy św. Anny (przy ul.
Akademickiej 1. 10) w
dzenia zamknięty będzie
w poniedziałek. Łaźnia
fcwarta jest wyjątkowo
czyzn.

czasie Świąt Bóżego Naro
tylko pierwszego dnia t. j.
parowa jutro w piątek oprzez oały dzień dla męż

Do dzisiejszego numeru dołączamy prospekt
Małego Światka, czasopisma z obrazkami dla dzieoi i młodzieży. — Redakoya, Lwów, ul. Zlmorowicza 7.

Zmarli.
Dr- Juliusz Zaremba Zajączkowski, lekarz,
cieszący się w szerokich kołach Lwowa wielką sympatyą i wzięciem, umarł w Zakopanem, przeżywszy
lat 36. Zwłoki przewiezione zostaną do Lwowa i tu
odbędzie się pogrzeb w piątek 22 bm. o godz. 3 po
południu z dworoa kolejowego ua cmentarz tyozakowski.
D r. Kusy, b. szef sekcyi w ministerstwie spraw
wewnętrznych, umarł we Wiedniu.
Generał Feliks Saussler, gubernator woj
skowy Paryża w lataoh 1884 do 1898, insny ze
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dowców, które mogą każdej chwili wypłynąć na stroju męzkiego, staje się coraz bardziej rzaakoaeią.
swej roli w procesie Dreyfusa, umarł w Paryżu nie wiedział skąd pochodzą; ułożyła w tym calu
Syłuacya na Węgrzech.
przeżywbsj lat 77. Gen. Sauosier brał udział w wy całą intrygę. Ale z warunkiem ojca to niemożliwe.
B udapeszt. Na czele dzisiejszego urzędo pełne morze. Panuje ogólne przekonanie, że sta Także i inne części toalety męzkiej przybierają od
prawach do Afryki, w wojnie z Włochami 1859, w Widząc to, ojciec w imię dobrej sławy córki pra wego dziennika ukazał się następujący komuni tki maj i się udać do portów bałtyckich rnsyj- znaki, świadczące o zanikaniu dobrsgo emaku a pa
wojnie z Meksykiem, w wojnie z Niemcami 1871, gnie sam załatwić sprawę w taki sposób, jaki pro kat: „Rząd węgierski postanowił w dniu 19 skioh na wypadek, gdyby rewoiucyoniści tamt ejsi nów. Marynarka poczyna wypierać żakiety angleiy.
wreszcie w r. 1879 stłumił powstanie w Algerze, ponował. Udaje się do mieszkania Chaceroy'a 1 grudnia br. podać się do dymisyi i przedłożył robili trudności w ratowaniu poddanych nie Kapitaliści i kupcy, którzy, udając się do pałacu
a w r. 1881 powstanie w Tunisie.
giełdy, przy wdziewali zawsze dl igie surduty, z,*wiz
przedkłada mu swój projekt. Córka tymczasem, za tę dymisyę Jego Ces i Król. Apostolskiej Mości. mieckich.
ją się tam teraz w kusych marynarkach, w k .au
jęta myślą wydobycia pieniędzy skądinąd, decyduje Na tę prośbę rządu Jego Ces. i Król. Apostol
O F I A R Y .
P&rlamdiit angielski.
lach flanelowych z wykładanymi kołuierzami. Co
się na krok ostateczny, udaje się do kuzyna, który
Zamiast rozsyłania życzeń noworocznych na oddawna starał się daremnie o jej względy i okupu ska Mość wydal następujące pismo odręczne:
Londyn. Na wczorajszom posiedzeniu ga gorsza, spotkać tam można wielu panów w pantalo„Dymisyi
wielokrotnie
powtarzanej
mojego
gabi
desłała JW Pani Krzyżanowska z Zamościa k. 6 na
jąc drogo ocUenie koohanka, zdonywa żądaną sumę. netu węgierskiego nie mogę w chwili obecnej binetu powzięto uchwałę zaproponowania królo nach po kolana i w czapkach do sportu. Nawet w
głodnych w Warszawie.
kościołach widzi się coraz więoej panów w żółtem
W mieszkaniu Chaceroy’a toczy się rozmowa między przyjąć z uwagi na panujące stosunki rolityczne. wi, aby 8 stycznia rozwiązał parlament.
obuwiu i w filcowych kapeluszach". Biadt.no. koń
Kongres wszenhbułgsrski.
Le Bourgiem a gospodarzem, rozmowa, balansująca Dan we Wiedniu 20 grudnia 1905. Franctoztk
na ostrzu cynizmu.
Sofia. KoDgres wszechbułgarski skończył czy krawiec płomiennemi słowy: „Kn.wcy, pilnujcie
Józef
mp.
Br.
Geza
Fejervary
mp.“
MAŁY FEJLETON.
Co? Wyjechać? Opuścić Paryż i życie na
Dziennik półurzędowy A z Djsay otrzymał się. Uchwalono szereg rezulucyj, między innemi swych praw najświęiszychl Publiczność mus nabrać
wielką stopę? Mieszkać za światem, w koloniach, z z Wiednia informacyę, że w razie jeżeli do 1 rezolucyę, uznającą autonomię Macedonii i wi- znów przeświadczenia, co to jest st.o; „przyzwoity".
doohodem dwudziestu tysięcy franków, który Le marca 1906 porozumienie z koalicyą nie dojdzie lajetu adryanopolskiego za jedyną rękojmię spo Wszyscy musimy ku temu wszelkich sił dołożyć, bo
Co jadali nas przodkowie?
inaczej czeka nas ruina".
Moda jest starą, jak świat I w najdawniej Bourg ofiarowuje prócz 650.000 franków w zamian do skutku, to sejm węgierski zostanie rozwiąza koju na Bałkanie.
za
wyjaza?
Niepodobna,
ny.
Również
Pesti
Naplo
donosi,
że
już
1
marcu
szych czasach ogarniała ona wszystkie dziedziny
Konstytucya w Czarnogórze
A gdy Le Bourg przypomina utracyuszowi, że 1906 sejm będzie rozwiązany i zwołany dopiero
życia ludzkiego. Kaprysom mody ulegała tez
Cetynia.
Rząd zawiadomił dyplomatycznych
sztuka gotowania. Przed laty 400 na stołach mo wielu ludzi ladowoiniłoby się małą częścią takiego w roku i907,
zastępców państw, że księstwo Czarnogórskie
dochodu
i
spokojem
takiego
życia,
byle
nie
ulegać
narszych i magnackich nie mogło się obejść bez
j3 Krakowska izba haadlowa przeprowadziła
przestało być autokratycznem. a stało się monar
2 ziem polskich.
pieczeni z łaDędzi. Wspominaliśmy niedawno, że nędzy, Chaceroy z uśmiechem wyjaśnia „parweniuwczoraj
wybory. Wybrani zostali: w katagoryi I.
chią
konstytucyjną.
tę modę wskrzeszono obecnie w Anglii. Lecz o d  szowi" swój pogląd na świat:
Główny urząd telegraficzny warszawski
(wielki
handel):
Jakób Bober. Adolf Blumenfeld,
— Nie wzrośliśmy na jednej gałęzi — mó stanął zupełnie i depesz żadnycn nie przyjmuje.
Zaburzenia w Chinach.
nosi się to tylko do ściśle oznaczonego czasu.
Tadousz
Epstein,
Jan
Kanty Fedorowicz, Zygmunt
Podobnie, jak u nas kutię jada się tylko podczas wi. — Pan jesteś parweniuszem. Bawi cię i cieszy Ruch telegraficzny, nawet wewnętrzny, zupałnie
Londvn Morning Post donosi z Szaugaju: Halzer; w II. kategoryi (średni handel), Jakób Da
kultura zbytku, Która już mego dziadka serdecznie wstrzymany.
świąt Bożego Narodzenia, tak też i w Anglii ła
Cała ludność chińska powstała przeciw Furopej- wid Mandel, Zygmnnt Resch, w kategoryi IE.,
będzie pieczone figurują w jadłospisach wyłącz nudziła. Dla mnie trzeba czegoś nadzwyczajnego,
. czykom. Z prowincyi nadpływają bandy zbroj (mały handel): Gustaw Bazes, Norbert W mr rnie w okresie tych samych świąt. Kronikarze aby mnie zajęło. — Jeżeli mam żyć upokojuie lub
nych Chińczyków. Anglicy utworzyli korpus berg.
1K H t i m y L
francuscy opowiadają, że podczas uczty, wyda choćby we względnym zbytku, lecz nie tak, jak ro
ochronny,
złożony z 1000 ludzi. Okręty wojenne
Nowy strajk generalny.
/? Tow. i keyjne dla przem yśla tkackiego.
nej przez miasto Paryż na cześć piękuej Kata zumiem — wolę umrzeć.
wysadziły
na ląd 400 żołnierzy angielskich, a Wczoraj wieczorem odbyło się w Krakowie w tali
P
e
tersb
n
rg
Strajk
g
e
n
e
r
a
l
n
y
r
o
z

Kochanka przybywa zapóżno z wieścią, że
rzyny Medici, spożyto 21 łaoędzi.
p o c z n i e s i ę d z i ś w p o ł u d n i e . Tak 300 włoskich. Położenie jest w wysokim stopniu hotelu Saskiego walne zgromadzenie tow. akcyjnego
Za dawnych czasów były w modzie pie dług będzie uregulowany. Chaceroy, nie wiedząc o samo w M o s k w i e strajk generalny dziś się groźne.
dla przemysłu tkackiego w likwidacji. Akeyonaryuczone pawie. Nie jadano ich dla dobroci mięsa, jej zaślepionem poświęceniu, odbiera sobie życie.
Szangaj- (Biuro Reutera.) Wczoraj panował szy zebrało się zaledwie około 15. Przewodniczył p
rozpoczt ie.
lecz tylko dlatego, że ten ptak był „modnym8 i R e p e r tu a r lw ow skiego t e a t r u m ie ls k le g e .
Wśród ludności petersburskiej panuje o- s p o k ó j Ruch jest normalny, środki ostrożności Paweł Popiel. Zgromadzenie przyjęło do wiadomości
pięknie wyglądał na stole biesiadnym. W oso
M p ią te k „Bufl em p o lsk ie 11 ja s e łk a w 8 ak tach gromne przygnębienie z powodu strajku gene nadal utrzymano.
przedłożony przez adwokata Bindera bilans za rok
bliwszy sposób sprawiano pawia. Kucharz nie Ł. R y d la, i__zyka M. >. w ierz yiLnlego.
ralnego, tern bardziej, że Newa aż po Kronsztad,
1904 i poleciło likwidatorom sprzedać za wszelką
Z
Japsnii.
W sobotę * powodu W ig ilii Bożego N arodzeniu
oskubywał go, leci. ściągał mu skórkę wraz z
a po części zatoka fińska zamarzły, skutkiem
cenę patenty tkackie Szczepanika najdalej do końca
p
rze
d
staw
ie
n
ia
nie
będzie.
Tokio.
(Biuro
Reutera).
Tajna
Rada
przy
piórami. Następnie ucinał nogi, a głowę obwijał
czego Petersburg jest Łeraz od strony morza zu jęła wczoraj ponownie opracowany projekt kre marca r. p., puczem w kwietniu odbędzie się jeszcze
w płótno. W takim stanie nadziewano ptaka na
pełnie od zagranicy odcięty
owania urzędu generalnego rezydenta na K o r e i . jedno ostatnie zgromadzenie. Akcyonaryusz Małkow
rożen, aby zaś głowy me przypieczono, polewano
Ruch kolejowy na wielu liniach jest zasta- Projekt ten dziś będzie ogłoszony Generalny r e  ski atakował bardzo gwałtownie bank galicyjski,
ją wodą Przed podaniem pawia na stół ozda
nowiony, z powodu, że rewoiucyoniści w wielu zydent stać ma pod bezpośrednimi rozkazami który patronował to przedsiębiorstwo.
Adwokat
biano go znów w pióra i na półmisku wyglądał
miejscach popsuli tory.
Cumielarczyk wniósł, abr likwidatorowi^ pociągnęli
cesarza
japońskiego
a
nie
rządu.
Stosownie
do
jak żywy.
W Petersburgu wybucnł strajk we wszyst życzenia cesarza koreańskiego zamianowany ma do odpowiedzialności sądowej te esoby, Ba które
Do ptactwa doborowego należały też cza
kich szpitalach. Cała służba opuściła szpitale, być rezydentem markiz Ito. Urzędowanie jego spada wina niepowodzenia przedsiębiorstwa. Na tern
ple. Belon w swem dziele „Naturę des oyseaay“
a chorzy pozostali bez opięki. Wybuchł również na Korei będzie — jak sądzą — trwało .tylko zgromadzenie zakończyło się. Ostatecznie akcj onaZ K ltA K O W A
zachwaia czaple mięso jako tiande rogale. Cza
(Telefonem i pocztą.)
strajk rzeźników, tak, że miasto jest bez mięsa. krótko.
ryusze uratują 10 °/„ wpłaconego kapitału.
ple podawano z szyją i głową. Podczas piecze
— W Krakowie odbyło się wczoraj otwaroie
P etersb u rg . (Pet, Ag.) Komitet strajkowy
Pekin,
Traktat
japońsko-chiński
będzie
3 Dyrekeya kolei państw, ogłasza: Z dniem
nia te części ochraniano zapomocą grubego pa nowego lokalu -Związku niewiast katolickich". W
15 b. m. otwarto w obrębie dyrekcji kolei państw,
pieru, nasyconego masłem. Poszukiwanym pta uroczystości wzięli udział Henryk Sienkiewicz i ks. urzędników kolei Mikołajewskiej uchwalił dziś jutro podpisany.
Tokio. Wszystkie oznaki każą przypuszczać, w Krakowie na sz*aku Skawoe-Siersza wodna po
kiem byt niegdyś bąk (franc. butor, niem. i lohr- arcybiskup Ttodorowicz. Sienkiewicz w pięknem w południe proklamować s t r a j k . W Moskwie
od wczoraj pdłudnia wszyscy kolejarze strajkują że markiz Stojaniti utworzy n o w y g a b i n e t . między stacyą Wa lewicami i przystankiem Wuźnidommei). Kosztował tyle, co zając, a droższym przemówieniu zaznaczył, że w teraźniejszych czasach
Zjednoczona flota torpedowców została roz kami przy km. 20.616 nowv przystanek osobowy
był od pardwy, kuropatwy, dzikiej kaczki i tur- niedość jest mieć zasady, niedośó wyznawać je w i u z b r o i l i s i ę . Gen. - gubernator ogłosił
stan wzmocnionej ochrony.
wiązana. Togo będzie zamianowany szefem sił „Radocza" dla ruchu ocobnwego i pakunkowego.
kawki. Bąka podawano za czasów Rabelaisa na życiu publicznemu lecz trzeba umieć i chcieć dla
Moskwa. Skutkiem strajku powszechnego morskich.
wszystkich lepszych stołach; ale, jak pisze Be nich pracować. Przemówił również w podniosłych
0 Podrożenie żelaza w Niemea^eh. Brnem
Główną kwaterę w Mandżuryi już zwinięto.
lon, musiano się oswoić z niem.łą wonią słowach ks. arcyb. Teodorowicz, pocztm zebranym c a ł e ż y c i e p u b l i c z n e w z a s t o j u .
West.
Ztg. donosi, ie na pos.aazeniu syndykatu że
Tramwaj elektryczny nie kursuje. Urzędnicy za Oyama obejmie ponownie stanowisko szefa szta
tego ptaka. To samo można powiedzieć i o żu udzielił błogosławieństwa pasterskiego.
laznego
uchwalono na drugi kwartał roku 1906
rządu gminnego i zie.nstw zawiesili pracę wczo bu generalnego.
rawiu ; czuć było nieprzyjemnie jego mięso, lecz
podwyższyć
cenę rozmaitych gatunków żelaza i stali
— Wczoraj wieczorem odbyło się walne zgro raj w południe. Wiele wielkich fabryk ruch
Londyn. Do D aily Telegraph donoszą
smakosze nie mogli się nachwalić wybornego,
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kor.
delikatnego smaku żurawia. Do ulubionych po madzenie tow. pomocy naukowej dla Polek im. J. I. wstrzymało; 50.000 robotników strajkuje. Ponie z Tokio: Margrabia Saionji, przjwódzca partyi
Kraszewskiego. Uchwalono czynić zabiegi u namiest waż ani jedna drukai nia me pracuje, dziś gazety liberalnej, otrzymał misyę utworzenia gabinetu.
traw należały także pieczone bociany.
Z rynków towarowycn.
Pismo Kokumm donosi, że mięazy Chinami
Później wszystkie te ptaki wyszły z mody. nika, u ks. kardynała Puzyny i w radzie szkolnej me wychodzą. Dzisiaj także Większa część szkół
B a n k ro la le z y we Lwowie.
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będzie zamknięta, a uczniowie rozpuszczeni na a Japonią zawarty został tajny traktat, przyzna
Zaczęto jadać indyki i czubatki, zwane także
Lwów d n ia 21 g rudnia.
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kurem. afrykaóskiemi. Zrazu smakosze nie przy
Dziś notujem y za 50 kilogram ów loco Lwów
W aluta Korouowa.
kładali wielkiej wagi do indyków. Dopiero Bril- nowania katechety dla tego zakładu. Przemawiali zamknięte. Zjednoczenie inżynierów przyłączyło
się do strajku. Także urzędnicy pocztowi tele
Pszenica gotow a od 7 90 do 810, pszenica n a
lat-Sayarin ocenił należycie smak wyborny tego pp. Petelenz, Rotter, Gross i p. Bujwidowa.
term in a OOO do (KK). Żyto gotowe 6-10 do 6“zo, żyto
graficzni na kongresie swoim uchwalili przyłą
ptaka j pisał bowiem „...jest un niewątpliwie j e 
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dnym z najpiękniejszych darów, jakie nowy
(Pocztą.)
§ IIłustraeyą orężem wolności. Łatwiej, niż do 6'40. Owies obroczny na term iny 0'UO do 0-00. J ę 
bankowi prawdopodobnie dziś zawieszą swe
ień pastew ny 610 ao 6-40, jęczm ień b ro w z ra ia ay
świat uczynił staremu".
— Zaległe pensye artystów rządowych teatrów czynności. Skutkiem tego, że stacya elektryczna słowo psane czy drukowane przemawia do wyobraźni czm
6'60 do T--. R zepak 11*50 do 11*75. L niaufci 0.— do
Nie każdemu wiadumą jest rzeczą, że przod warszawskich nareszcie wypłaoone zostały. K n ry tr
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satyryczny.
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kowie nasi uważali niektóre ptaki za postne. Warszawski tak opisuje wypłatę: Wyczekiwane, stanęła, miasto jest bez oświetlenia. Teatry dawna satyra obrazkowa w Królestwie i Rosyi po nia 8*50 do 9*50. W yka 00*00 do 00*00. Bobik 6 <1 do
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Spożywano więc i w czasie postu rozmaite od wytęsknione, opłakiwane i odzyskane nareszcie szozęzbawioną była piętna właściwego, me obejmowała 6*50. Hreczka o0*00 do — . K ak u ru d zz n .w n aa 5 >kilo
miany dzikich kaczek i gęsi. Nurka uważano za śliwie zjawiły się duia 18 bm. zaległe pieniądze, raj ze względu na brak oświetlenia musiano szerokich horyzontów i dlatego zakordonowe pisma 0*— do O*— Lukozrudza s ta ra OOO do 0*00. obmiel
do —*— chmiel sta ry — dy —
rodzaj ryby i utrzymywano, że ptak ten ma należne pracownikom i artystom teatrów rządowych. pracy zaprzestać. Wiele sklepów już od wczorąj hnnwystyczne nie budziły u nas większegu zainte nowy za 56 k ilo
Koniczyna czerw ona 50*— do 65*—, koni szyna t*ata
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było
zamkniętych,
inne
wieczorem
zimną krew W czasie postu woino też było Na razie wypłacono duia 18 bm. wsrrFtkim człon
resowania. Dziś inne czasy: prasa odetchnęła wol BO*— do 65*—, koniczyna szw edzka 60*— do 75 — T y 
spożywać i wydry, żaby psy morskie Cielęta kom orkiestry, na 19 bm. pozostawiono rzeszę arty zamknięto z powodu braku światła elektrycznego. nością, a zatem i pisma satyryczne, obrazkowe przy m otka *22 — do 23 —
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ciągu
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aresztowano
wielu
przywód
i psy morskie, których dawniej była Wielka ob stów i artystek. Dawno kasa teatrów nie pamięta
S pirytns p aritas T arnopol
100 lifct. ndWy
brały nowe piętno. Oto np. nadesłany nam został
fitość, jadali tylko ludzie mniej zamożni. We ścisku, jaki tam panował. Po wypłaceniu zaległości ców i delegatów robotniczych. Zgromadzenie illustro.vauy dodate' tygodniowy do Nowostiej pi.: od 32*50 dó 82*76. S pirytus parita* Tarnopol aa j>orm iny — — do —*—, sp iry tu s p a rita s T aruopol cksFraDcyi jadano mięso wieloryba; było ouo bar z przeznaczonych na ten cel 250.000 rb. po odtrą strajkujących rozbili kozacy.
Zecerzy uwięzili wydawcę Rucskiego Slotoa Pietierburgskaja Żizń. Jaka zmiana, jaki przewrót Eontyngent sw aay 21*— do 21*25.
dzo tanie, podobnie jak obecnie konina. Nato ceniu 139.000, pozostanie 111.000 rb., któremi będą
myśli! Drżącą ręką odwracamy stronice i nie chce
B a d s p e b S t d uia 21 gruduia. K urs w koronach
miast ozór wielorybi należał do cennych przy połatane inne najpilniejsze potrzeby, nie wyłączając i cały personal służbowy, a w drukarni tego my wierzyć, aby to miano wydrukować w Petersbur 1 pu 100 klg. N otowano pszenicę ua paździor 16*80 pisma
wydali
pierwszy
numer
gazety
robotniczej,
smaków. W czasie postu jedzono słoninę wielo deficytów, jakie każdy dzień sam przez się w dzi
gu 1 Senzecyę krajową i zagraniczną, czysto literaoko- 1682, pszenicę na kwiecień 17*16—17*18, żyto na p*rybią z grochem. Zwierzę to uważano za rybę. siejszych warunkach stwarzać musi. Tak ciężko po który zawiera odezwę do ludu, wzywającą do artystyczną, zastąpiono obrazami bieżącej chwili i dziernik 00 00 -0000, na kw iecień 1906. 14*16 —.418
owies n a październik — ------ —. ua kwieoień 1906
Jadano teź świnie morskie i delfiny. Wątrobę i myślana i prowadzona machina, jaką jest admiui- energicznego przygotowania się do zbrojnej re- odźwierciedlono ją prawdziwie po mistrzowsku.
14*34—1436, ku kurudza na maj 13.61—13*68, rzepak
ozór ostatnich podawano na wykwintnych sto stracya obecna teatrów warszawskich rządowych, wolucyi. Pismo Borba skonfiskowano za wydru
Oto np. na pierwszy strony Piet. Z it. wi na s.erpień 27 60 - 27*70.
łach. Ciekawem jest, że przodkowie nasi rie lu stanowozo musi być precz usunięta, jako przeżyty kowanie odezwy rewulucyjnej.
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bowali się w jarzynach.
W . Kor.
narząd szczątkowy. Logika cyfr wykazuje niezbicie lili przyłączyć się do strajku, aby poprzeć rewo rowy i napisem „reformy8. Wóz stoi na mieisea,
Usposobienie: spokojne
gdyż zamiast koni ciągną go: ku górze gęś lotna z
— kończy K ury er W arszawski — ii rząd powi lucję proietaryatu.
Pogoda, łagodnie.
napisem: „soeyał-demokr.8, ku bagnistej wodzie
nien raz wreszcie wyrzec się opieki, jaką otaoza inLondyn.. Daily M ail donosi z Petersburga rvba-„radykał“, a wstecz rak-„konserwatysta8. Na
stytuoyę teatrów, które w jaknąjkrótszym czasie mu
Z rynków pieniężnych.
że bezrobocie nie potrwa zbyt długo, a to dlate-, dalszych stronach widzimy tragiczne zapasy miesz
W ie d e ń 21 g ru d n ia (Telegram „Gazety
* Koncert „ L u tn i8. Bardzo bogaty i interesu szą być powierzone samorządowi miejskiemu pol go, że brak rewolucyonislom pieniędzy.
kańców Moskwy z reakcją S kolejarzy, zatrzymują Narodow ej"). Z am ku.ęciegiatóy o godziuie 2 m inut 33
jąco zestawiony program Tow. śpiewackiego „Lutnia8 skiemu.
Rząd obstawił b&uki oddziałami piechoty i cych pociąg, pogrzeb ofiar wolności i pochód „czar- popołudniu.
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harmonii, Z utworów orkiestralnych, doskonale wy Roku swą nezwę ua Nową Gazety i zamienia się
B e rlin . B . Tagebl donosi, że według po sające sceny z iyoia warszawskiego: pochód ludu A nglobanku 317*—, U uionbanku 559*—, Banku i a
k rajów korounych 434 25 B a n -v e m n c 553 75 Bodeu •
konanych pod kierownictwem kapelmistrza p. Kono w główny organ demokracyi postępowej. Redakcyę wszechnej opinii bezrobocie generalne me potrwa
piska, najbardziej podobała się suita Bizeta „La obejmują pp. Al. Świętochowski, Jan Lorentowiez i długo, gdyż niema w kasach rewolucyjnych pie warszawskiego z Orłami i Pogoniami; scena tragi creditu 1008*00 galicyjskiego Banku hipotecznego fi i*200
państw ow ych 660 00 k o lt. połuiuięrw® 116*50
jolie bCs de Perth", z chóralnych zaś wyjątki z St. Kempner. Do składu redakcji wchodzą pomiędzy niędzy Tak samo niema mowy o zbrój nem po czna przed gmachem więziennym; pełne grozy twa kolei
tram w aju A. —*—, B. —*—, kolej Elueuthal 447*00
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Ehrenberg
i
Nowauzyuski.
„Pieśni o dzwonie" M, BrueLs, aPolonez“ M Soł
wstaniu, ponieważ na zakupienie broni potrzeba „ochranitieli poriadlia w Warszawie" : szarża koza kolei północnej 5700 Wolei czerniowieckioj 582*00, a 'tysa na chór i orkiestrę i „Suita8 M. świeżyńskie— Anarchiczny bandytyzm — jak opowiada pieniędzy Bezrobocie pocztowe drażni lud wiej ków, atakujących tłumy, domagające się uwolnienia piny 508*50 R im a M nranya 517 - , praskiego tow a
rzystw a żelaznego 2447.— fab ry k i bron 1 560 —, toreckiu
go na chór mięszany z orkiestrą; utwór Swieżyń- korespondent N . Reformy — szerzy się coraz bar ski do żywego, a gorzej jeszcze będzie z bezro
tytoniow e 354*75* galicyjskiego karpackiego T ow arzy
więźniów politycznych.
skiego przyjęto bardzo życzliwie a eałcśó, oparta dziej po Warszawie i objawia się nagłymi napadami bociem kolejowem.
) 3 >.
Potem „krwawe dni w Odessie"; „scena w stw a naftow ego 763*00 oblig. węg. indem uz.
głównie na motywaoh ludowy cl, robi wrażenie kom- zagadkowych osobistości po dom&eh i to nawet we
Chłopi gotowi są rzucić się na urzędaików Helsingforsie8, dalej wspaaiała illustraeya z napi ren ta m ajow a 99*50, anstryaoE a renta koronow a
99*55, w ęg.erska renta koronowi. 35*20, 56-let. listy
pezycyi o głębszej wartości muzyoznej. Stoiowskiego ijnie, gdy nie czuwa samoobrona. Pojawiła się na- koieiowych. Przekonali się bowiem podczas po
„Wiosna* na chór mięszany i orkiestrę ma nnej- wet odezwa anarchistów, zachęcająca do grabieży i przedniego bezrobocia kolejow, go, że gdy koleje sem: „Polskaja manifestacija w Warszawie8 — i o- T ow arzystw a kred. zv* niskiego. 98 d7, 4- p ro c - w o
banku h-potecznego 98 75, 4 i pól pr 9a e u *' '
soami ustępy piękniejsze, lecz całość z powodu hoł gwałtów w krótkich słowach: „idź i bierz". W dniu stoją, to chłopi nie mają zarobku, ponieważ nikt braz alegoryczny : urocze widmo niewieście (konsty- listy
listy banku krajow ego 101*05, ó-proceutowe Listy *San.
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dowania hypermodernistycznej harmonizaeyi nie mo 18 bm. zanotowano pięć napadów w domach przy nie używa dla dowozu kolejowego furmanek.
ku hipotecznego 112*50 4-procent. B anku tcra|. 99 17,
zwraoa się ku Wisie, wawrzynem przysłoniętej. Tren 4 i poł prc. Bauka kraj 100*95, 5-proceatoW- k** -to
gła wywołaó u słuchaczy głębszego zajęcia. Z soli ul. Dzikiej, Pawiej i Karmelickiej. Napad poprzedza
W Petersburgu poczyniono wszystkie przy jej długi przyciska bat żandarmski s ostrogą, a nalne o ińgacye Banku kraj. —*—, 4 prpc6nto we ga
stów najbardziej wyróżnił się p. A. Niżankowski, wejście dziewczynek po 12 —15 lat, uzbrojonych w gotowania wojskowe.
ooligacye propin- 99*70, 4 procentowe ga no.
Witte z lekka odchyla niewiastę i mówi: Stop, ni licyjskie
który odśpiewał dwie "pieśni Sl. Niewiadomskiego. rewolwery. Pod groźbą strzałów domagają się one
pożyczki krajow e z r. 1893 93 4J i-p ro c e a tjw t poszagu (ani o krok) daltze l u Ten sam Witte przed i rclk a mias ta Lwowa 97*75, losy tureckie 144*6(1
Odmówione posłuchanie.
Piękny organ basowy a zwłaszcza wysoka inteligen większych datków po 100 do 500 rubli. Po otrzy
P etersb u rg Burmistrz Moskwy Guczkow, stawiony jest następnie jako kierownik teatru maryo- m arki 117»1, ruble 252 25
cja muzyczna u p. Niżankowskitgo spotkały się z manej zwykle odmowie, dają sygnał, za którym
należytem uznaniem u słuchaczy, którzy zmusili gu wpada do wnętrza kliku drabów, zamykają drzwi za którego powołano tu celem uczestniczenia w kon- netek. Ma w lęku pęk sznurków, które nadają ob
do nadprogramowego odśpiewania „BarkaroliJ Galla. sobą i żądają okupu, pod grozą wymordowania mie ferencyi nad ustawą wyburczą, otrzymał wczoraj myślane przezeń ruchy figarom rządowym, ustawio
— Chóry „Lutni" pod ayrekcyą p Cetwióskiego, szkańców. Oczywiście otrzymują pieniądze, przyozem rano wiadomość z Carskiego Sioła, że c a r g o nym w szereg i z nim złączonych. Następuje postać
który wszystko sumiennie przygotował, brzmiały są tak śmiali, iż na niedopłaconą resztę każą sobio n i e p r z y j m i e . Z tego powodu Guczkow popa prawosławnego, przybranego w owczą skórę, z
Za tę rubrykę Jłedakcya ule odpowiada.
wejrzeniem wilka, kroczącego po stosaoh trupów.
pięknie i czysto; zaleta ta zasługuje na chlubue wystawiać kwity. Liczba operujących w Warszawie natychmiast wraca do Moskwy.
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Pożegnanie. Opusxczaj%c te strony, nie mogę
uznanie.
g r—
anarchistów ma dochodzić do kilkuset głów. Ponie
R zrn eh y chłopskie.
jony od stóp do głów, broniący się rewolwerami pominąć tego, bym, odjeżdżając nie pożegnał moich
waż
polieya
w
obec
nich
zachowuje
się
obojętnie,
P e tersb u rg . W gubernii woroneskiej chłopi przed napaścią „czarnych sotni".
* Program pierwszego koncertu muzyki
znajomych i życzliwych ml W. Panów z Zaleszczyk
polskiej uległ zmianie o tyle, że scenę z li. aktu strzeżenie bezpieczeństwa, mienia i życia spada na zniszczyli wiele dobr państwowych.
barki
samoobrony,
obok
której
występuje
do
działa
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Don Oailosa wydała redukcja Figara wielkie przy dego z osobna.
bywają się pod osobistem kierownictwem kom lestwie Boiskiem8, który rozrzucił udezwę, nawołując
Lesieczniki 18 grudnia.
Z szaounaiem
tersburga,
że
Łotysze
posiadają
świetną
organi„rodików
wszystkich
stronnictw
i
wyznan
do
stwo
jęcie,
połączone z koncertem muzykalno-woiataym.
pozytora.
K . Krmecjsw owtce
rzenia organizacji, celem ebrony narodowej i zapro zacyę i mają 100.000 dobrze uzbrojonych ludzi. Wspaniałe apartamenty Figara zapełniła elita to
■* Z teatrów paryskich. „La Rafale* należy wadzenia ładu społeoznego, jako kardynalnego wa Zawładnęli oni kilku fortecami. Liczba powstań warzystwa; przybyło wielu członków ciała dyploma
do sztuk, które krytyka paryska oceniła dość przy runku powodzenia pracy narodowej*.
ców wzrasta z dniem każdym.
tycznego, w ich liczbie minister japoński, Motono,
chylnie, a publicznuść zaszczyca ją licznemi odwie
Pod stacyą Stockmannshof po pstańoy wy I z mafżo.iką, legacya portugalska w komplecie. Króla,
— Żydowski „Bund" — jak donosi Dziennik
dzinami Losy pana de Chaceroy są istotnie ciekawe. Poznanński — zdołał wprowadzić w ostatnim cza koleili pociąg wojskow y ; wielu żołn.erzy jest któremu towarzyszył książę Monaco, powitał u ka ordynuje w chorobach drut moczowych od 2 — 4,
Jesr to zrujnowany szlachcic, którj żyje w Paryżu sie znaczną ilość broni. „Bund8 w odezwie zapo zabitych.
L w ó w , ml. Sykstnskń S7, 1 p iętro.
rety redaktor, p Oaston Calmette, a w westjbulu
tak, jak żyje wielu: ze szczęścia w grze, ze stonunsów, wiada (?li zbrojne powstanie i usiłuje dowieść jego
Na linii kolejowej Ryga i Oreł wysadzono wszysej członkowie redakoyi. W wielkiej sali przy
z cioeronowania po wielkim świecie nowicyuszom i konieczności.
w powietrze dużo mostów kolejowych.
jęć, p moczonej ze sceną, wygłosiła mile Sorel oko
parweuiuszom. Człowiek brntalny, silny życiowo,
licznościowy wiersz, który ułożył na cześć króla
Niemcy
się
gotują.
natura nie cofająca się przed niczein, gdy chodzi o
red. Louis Legendre. Po koncercie, w którym u- na m iejsca zagraniczne i na prowincyó
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użycie. Kocha się w nim młoda kobieta, stora wie,
ozestniczyli
najwybitniejsi artyści i artystki teatrów
nie krążą pogłoski, że r z ą d n i e m i e c k i
przyjmują
kim jest i z czego żyje jej koohanek, lecz miłość
paryskich, Don Carlos ulał się do bufetu. Mr.
w
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górnjo nad wszystkiem. Chaobroy przegrywa w karty
Calmette
wzniósł
zdrowie
Króla,
który
dziękował
w
mieniu powstania w Finlandyi,
650.000 franków, które mu powierzono i chce ucie
celem
ochrony zamieszkałych tam Niemców i że ciepłych słowach, nie szczędząc pochwał pismu Figaro,
z
dnia
2
l
grudnia
1905
kać. Zostaje wstrzymany przez ubóstwiającą go ko
do
tego
wysłane zostaną korpus? 1 i 17 pod ko które nazwał mon journal. Don Carlos przez
bietę, która nie może myśleć o rozstaniu, a gdy
dłuższy czas zabawiał się rozmową z przedstawiomendą generała von der Gold.
Chaceroy nie odstępuje od zamiaru — chce go rato
nemi mu osobami, a na odjezdnem wy aził zadowo
B
erlin.
Szowinistyczne
dzienniki
wszechBank austro-węgierski.
wać Ojciec jej, p. Le Bourg, zrobił dziesiątki milio- .
lenie z świetnego przyjęcia i wpisał się do księgi
niemieckie
wzywają
do
zbrojnego
wtargnięcia
W iedeń. Na dzisiejszem posiedzeniu rady
nów na spekulacyach budowlanych — on dopomoże.
pamiątkowej, przeznaczonej wyłącznie dla ks Aąt
Chaceroy odrzuca jednak pieniądze z rą_i kobiety; to generalnej Banku austro-węgierskiego, na któremi Niemiec.
Zlecenia z p row m cyi >vjkonujemy od
krwi.
B
erlin
.
Krążą
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prawdopodobnie
mu jedno pozostało na dnie duszy, splamionej w pa nie było wniosku zmiany stopy procentowej,
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„Gentlemani
wymie
ryskim wirze. Mimo to kobieta zwierza się ojcu i o- sekretarz generalny zaznaczył między innemi, że
czą do Kurlandyi i Lifiandyi (Inflanlj celem obro rają", oto biadanie, które nie schodzi z ust pierwszo prow izy.
według
zamknięcia
obecnego
roku
wyniesie
dy
trzymuje żądaną sumę, z warunkiem jednak, że Cha
rzędnych krawców londyńskich. W piśmie fachowem
ceroy zuiknie dobrowolnie z Paryża, na zawsze. Taki widenda mniej więcej 71. Najbliższe 28 z rzędu ny tamtejszych Niemców.
The Taylor czytamy: „Cylinder, który jeszcze przed
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warunek niweczy piany proszącej. Miała nadzieję, że
stoi lam pod parą kilka krążowników i torpe- paru laty stanowił niezbędny składnik eleganckiego
uda się włożyć pieniądze koonankowi do ręki tak, aby lutego.
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jlffisye w Chinach.
Nie żyjący już, a długoletni, zasłużony ster
nik Kościoła katolickiego w cesarstwie chińskiem,
członek zakonu Lazarystów, wikary apostolski,
biskup Alfons Favier pozostawił pamięci potom
nych nieocenione dzieło pt. „Dzieje miasta Pekinuu. Jestto oryginalna praca mrówcza, oparta
na badaniach źródłowych, wspaniała księga,
przyozdobiona starannymi rysunkami i obrazami
barwnymi.
Prócz historyi stolicy .państw a niebieskie
go" znajdqje się w owej księdze gruntownie
opracowane studyum o początkach i rozwoju
dzieła misyjnego w Chinach. Streścimy je po
krótce.
Dominikanin, Hiszpan Gaspard de la Croiz,
był pierwszym misyonarzem w „państwie środkau.
Przybył on do Chin w r. 1555. Praca jego apo
stolska wydawała bardzo obfite uwoce,co jednak
nie podobało się władzom chińskim i mandaryni
wydalili go z krąju. Nie lepiej wiodło się innemu
Hiszpanowi, którym był Augustyaniu Marcin de
Kada. Przybył on do Chin w r. 1575. Po 3-letniej pracy misyonarskiej poczęto go prześladować,
więziono go, smagano rózgami, a w końcu wy
dalono z kraju.

DROBNE OGŁOSZENIA

Lepiej wiodło się Portugalczykom. Zdołali
oni założyć na wybrzeżu chińskiem miasto Macao.
Tam fundowano kilka klasztorów, których zada
niem było: dzieło nawracania. Najśmielszymi
i najbardziej czynnymi byli ks. Jezuici. O. Mi
chel Roggier T. J. założył w Kantonie pierwszy
katechumenat. Pomocnymi mu byli bracia za
konni: Ricci i Pantoja. Oni to wraz ze służbą
pierwsi dotarli do Pekinu. Ksiądz Ricci zabrał
ze sobą zegarki kieszonkowe, ścienne, zegar wie
żowy, klawikord itp. Chińczykom nieznane przed
mioty i z niemi stanął przed obliczem „syna
słońca". Cesarz przyjął misyonarza łaskawie, za
interesował się darami, oraz zezwolił ks. Ricci’emu na pobyt w stolicy i najęcie domu. Ła
skawość monarchy posunęła się jeszcze dalej.
Oto polecił, aby 3 Jezuici i ich słudzy byli
utrzymywani na koszt skarbu cesarskiego. Ojcu
Ricci’emu pozwolono nabyć grunt w dzielnicy
tatarskiej. W r. 1605 inisya liczyła już 200 nowonawróconych krajowców. O. Ricci zmarł 11 maja
1610 w 59 r. życia. Miejsce jego, jako sternika
misyi, zajął ks. Pantoja.
I Pantoja cieszył się względami wszechwła
dnego monarchy. Ten wydzielił katolikom miej
sce na cmentarz. Pierwszy krzyż stanął na mo
gile ojca Ricci. Pagodę, która się znachodziła w
owem miejscu, przemieniono w kaplicę Zbawi
ciela.
Wszelako swobody nie trwały długo. W r.

1618 wydał cesarz Wan-li edykt, skazujący na
banicyę wszystkich misyonarzy. Na tych, którzyby chcieli potajemnie szerzyć naukę Chrystuso
wą, nałożono bardzo surowe kary. Na szczęście
surowe prawo obowiązywało nie długo. Po śmier
ci Wan-liego mogli Jezuici powrócić do Chin.
Panował wtedy BJetni cesarz Ohun-cze. Regencyę sprawowali: stryj i opiekun cesarza Amawang. Wielkiego znaczenia dobił się wówczas
Jezuita, ks. Adam Shall. Państwu groziła inwazya Tatarów, Chiny gotowały się do obrony.
Powołano do rady ks. Shalia, który objął ster
nad lejarnią dział i oddał do dyspozycyi armii
20 arm at wielkiego kalibru i około setki mniej
szych dział. Wpływ misyonarza na dworze cesar
skim stał się bardzo wielkim. Ks. Shall uregu
lował kalendarz chiński i wprowadził różne pra
ktyczne innowacye w „państwie niebieskiem". Ce
sarz, w uznaniu zasług Jezuity, wydał dekret (w
r. 1650), mocą którego dzieło misyjne nie podle
gało żadnym ograniczeniom, a nadto zezwolono
Jezuitom na wybudowanie kościoła w obrębie
murów stolicy. Świątynię wzniesiono w pobliżu
bramy Chun-cze-men,
Nastały rządy małoletniego cesarza Kangsi. Regenci nie sprzyjali misjonarzom. K s. Shall
i jego towarzysze byh narażeni na prześladowa
nia. Uległ on im i zmarł w r. 1666 w 75 r.
życia. Gdy młody cesarz objął rządy we własne
ręce, zrehabilitował pamięć ks. Shalia i kazał
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L w ow a z

(na aworzee główny)
łckan. (Jass, Bukaresztu, K onstantynopola), Żydaczowa, Worochty (od 1/7 do 30/9 wl.) Del&tyna (od 1/10 do 3(l/l wł.),
Zaleszczyk, Nowosielicy, Barhomothu, Czudina, Serethu,
Radowiee, Dorny W atry i Suczawy.
Krakowa, (Berlina, Wrocławia, W arszawy, Wiednia, K arlsba
du, Pragi), Wieliczki, Orłowa, Zakopanego, N. Sączą,
(p. Tarnów), Jasia, Chabówki, Zakopanego (p. Bzeszów)

J. D ąb row ski
we Lwowie
a.. Hetmańska 4.

G aiki fosferowe,
Owies stryckn ln ow r, obłuskany,
Pszenica stryeknlnowa,
Keskol, trojący tylko myszy, cle szkodliwy
dla innych zwierząt — wyrabia

K rakowa, (Berlina, W rocławia, W arszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi), Oświęcima, W ieliczki, Orłowa, N. Sącza (p. T ar
nów), Zakopanego, Jasła, Krosna, Iwonicza, Rymanowa,
Sanoka, Chyrowa (p. Przem yśl)
Ickan, Czortkowa, Kałusza, D elatyna (p. Kołomyję od 1/6 do
30/9 wł. w niedzielę i rz. k. święta), Korozmezó (od 1/5
do SO/9 wł.), Serethu, Berthomethu, Czudina, Brodiny,
Putny, Dorny W atry (od 1/7 do 31/8), Suczawy
Podwołoczysk, (Odessy i Kijowa), Brodów
Ławocznego, (Pesztu), Borysławia, Kałusza
Rawy ruskiej, Sokala
Stanisławowa, Żydaczowa
Sambora, M. Laborcza, Sanoka, Chyrowa
Jaworowa
Krakowa, (Berlina, W rocławia, Warszawy, Wiednia, K arlsbadu,
Pragi), Oświęcima, Zakopanego przez Kraków , W ieliczki,
Orłowa (p. Tarnów), M. Laborcza (Pesztu) i Chyrowa
(p. Przemyśl)
Kołomyi, Żydaczowa, Poiutor, Kórozmezo
Rzeszowa, Jarosław ia, Lubaczowa
Ławocznego, Kałusza, S try ja, Borysławia, Kocbawiny
Podwołoczysk, Kopyezyniec, H usiatyna, Potutor
Krakowa, (Berlina, W rocławia, W iednia, Karlsbadu, Pragi)
N. Sącza, Jasła, Tarnobrzegu, Dynowa, Rymanowa,
Iwonicza, Sanoka, Chyrowa (p. Przemyśl)
Ickan, Czortkowa, K ałusza, Zaleszczyk, W yżnicy, Kocmania,
Nowosielicy (p. Zuczkę), Serethu, Radowiee, Berhometu (w poniedziałek), Suczawy
Sambora, Zakopanego, N. Sącza, Jasła, Krosna, Iwonicza, R y
manowa, Sanoka, Chyrowa, Strzyłek
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa
Tuchli (od 1516 do 3019), Skolego (od 115 do 3019), Drohoby
cza, Borysławia
Jaworowa
Bełżca, Sokala, Lubaczowa, Rawy ruskiej
Krakowa, (Berlina, W rocławia, W iednia, K arlsbadu. P ragi),
Oświęcima, Suchy, Koemyrzowa, W ieliczii, Orłowa (p.
Tarnów), M ielca (p. Dębicę), Dynowa, Chyrowa (p. P rz e
myśl)
Podwołoczysk (Odessy, Kijowa), Brodów, Potutor, Zaleszczyk,
H usiatyna, Iwania pustego, Skały, Kopyezyniec, Grzym&łowa
Ickan, Żydaczowa, Kałusza, Nowósielioy, Serethu, Berhomethu,
Czudina, Brodiny

< Apteka Dr. Blcktera, Z
P ra c a. O S O S S

Pierwazy galioyjski zakład
d la

w y p ra w ślu b n y ch
1 w y p ra w d la n iem o w ląt

Wiktora Sedlaczka,
we Lwowie, plae K a p itu ln y 3,
polecą się pamięci.
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rafinery! spirytusu
w e L w o w ie
poleca sw oje znakom ite w yroby jak o t o :

W ó d k i polskie, R osolisy, L ik ie ry , S ta rk a
litew sk a , N a lew k i, M iluoha, Rum y.
SPECYAŁY:
A b sy n t — J o h n B u li, — Skaraschlno
n a ra s c h ln o słodzone.

.Składy dla m iasta: Pasaż i l a u m i n a 7. Plac Kapitalny 8.
Plac Bernardyński 2.
831

ś

w

i

ę

t

a

2

2-51

Z e la w o w a d o

(* dwom a głównego)
Krakowa, (Wiednia, Wrocła ia, Berlina, W arszawy, Pragi,
Karlsbadu, Kocmyrzowa, Rozwadowa, Dynowa Jasia,
Chabówki, Zakopanego, Orłowa, N. Sącza (p. Tc mów)
Ickan, (JasŁ, Bukaresztu, Konstantynopola), Kórósmez.. (od 1/5
do 30(9 wł.), Kałusza, Serethu, Berhometu, Czudina,
Nowosielicy, Brodiny, Suczawy, Dorny W atry
4151 Krakowa, (W iednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu),
Chyrowa, Pesztu, Sanoka, Mezo Laborcza, Rvm .nowa,
Iwonicza, Chabówki, Zakopanego (p. Bzeszów i, Mielca
(p. Dębicę), o r ł°wa, Wieliczki, Oświęcima

6T5>
6-30
6-55
7-30
8-25

8-36

9 00
9-20
10-55
11-10
2-00

2-40
2-50
2*55

Ickan, (Jass, Bukaresztu, Botuszan), Żydaczowa, P >utor, Korosmezo, Czortkowa, Nowosielicy, Brodiny, Putny, Dorny
W atry (od 117 do 8118), Suczawy
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, K opye.)niee, H usiatyna, Czortkowa
Jaworowa
Ławocznego, (Pesztu), Kałusza, Drohobycza, Borys ewia
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu),
Lubaczowa, Chyrowa, Rozwadowa, Nadbrz' zii , Dynowa,
Orłowa (p. Tarnów), Zakopanego (p, Krak iw od 2516 do
1519 wł.)
KrakoT a, (W iednia, W arszawy, P ragi, K arlsbadu), Sanoka,'
Rymanowa, Iwonicza (p. Przemyśl), Dynowa, Tarno
brzegu, N. Sącza, Orłowa. W ieliczki, Oświęcima, Zak tpanego (p. Kraków) (od 2516 do 1619 wł. >
Sambora, Strzyłek-Topolnicy, Chyrowa, Sanoka, 11} manowr,,
Iwonicza, Jasła, Nowego Sącza, Orłowa
Ickan, W orochty (od 1|7 do 3019 wł. w niedziel; i święta) K a
łusza, D elatyna (p. Kołomyję), Serethu, Be chomątu
Czudina, Radowiee, Suozawy
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Potutor, Grzymałowa
Bełżca, Sokala, Lubaczowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopy czynie , Czort
kowa, Zaleszozyk, H usiatyna, Skały, Iwania pustego,
Grzymałowa
Ickan, (Botuszan, Jass, Bukaresztu), Potutor, K ałusza, Czort
kowa, Zaleszczyk, Wyżnicy, Kórosmezo, Kocmania, Dor
ny W atry, Suczawy, Nowosielicy
Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, K ailsbadn),
Chyrowa (p. Przemyśl), Jasła, Chabówki, Zakopanego
(p. Rzeszów), W ieliczki, N. Sącza, Dworów
Ławocznego, Drohobycza, Borysławia, Kałusza, Kocha- iny (od
115 do 3019 co niedzieli i święta)
Rzeszowa, Lubaczowa, Chyrowa, Sanoka (p. Przemyśl)
Sambora, Chyrowa, Sanoka
Kołomyi, Żydaczowa, KóriJtmezo (od 115 do 30<9 wł.)
Jaworowa
Ławocznego, (Pesztu), Drohobycza, Borysławia, Kałusza
K rakowa, (W iednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy), Chyrowa,
M. Łaborez, (Pesztu), Sanoka (p. Przem yśl), N. Sącza,
Orłowa, Oświęcima
Rawy luskiej, Sokala
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów
Przem yśla (od 1!5 do 3019 wł.), Chyrowa, Sanoka, Rymanowa,
Iwonicza, Ja sła
Ickan, Czortkowa, Zaleszczyk, Delatyna, W yżnicy, Nowogielicy, Berhomethu, Czudina, Serethu, Brodiny, PttCny,
Domy W atry, Suczawy
Sambora, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, Iwonicza, Ja sła N.
Sącza, Orłowa, Zakopanego
K rakow a, (Wiednia, Wrocławia, W arszawy), Dynowa, Tarno
brzegu, Jasła, Orłowa, Wieliczki, Chabówki, Zakopanego
(od 1(5 do 2416 i od 16|9 do 30(4)
Podwołoczysk, Potutor, Kopyezyniec, Skały, Iw ania pustego,
Husiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa
Stryja, Drohobycza, Borysławia

K rakowa, (Berlina, W rocławia, W iednia, Karlsbadu, Pragi,
Kocmyrzowa, Zakopanego (p. Kraków) (od 2616 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), Żydaczowa, Potutor, Czortkowa, Korosmezó, Nowosielicy, Dorny W atry, Suczawy
Sambora, Orłowa, N. Sącza, Jasła, K rosna, Iwonicza, R ym a
nowa, Sanoka, Chyrowa, Strzyłek
K rakowa, (Berlina, Wrocławia, W iednia, Warszawy, Pragi,
K arlsbadu), Oświęcima, Wieliczki, Tarnobrzegu, Dynow a, Lubaczowa, Jasła, Iwonicza, Rymanowa, Sanoka,
Chyrowa (p. Przemyśl)
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyezyniec, Zalesz
czyk, Skały, Iw ania pustego, H usiatyna
Ławocznego, (Pesztu), Kałusza, Borysławia, Drohobycza, Koehawiny

Na dworzee „Podzamcze"
7-00 Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa) Brodów
11-34 Podwołoczysk, Kopyezyiuei, H usiatyna, Czortkowa, Potutor
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa
1-15
—
5-15 Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Kopyezyniec, Czortkowa, Za
leszczyk, Skały, Iwania pustego, Husiatyna, Brodów,
Grzymałowa
Podwołoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyozyniec, Czort
kowa, Zaleszczyk, Iwania pustego, Skały, H usiatyna

X

2 ,

(Czas środkowo - europejski).

K ie lic h y sre b rn e p ra w dalw e ly o d sk le w w ie lk im w y 
bo rze zawase n a składnie

od 48 U . w ylej
poleea Zarząd piwnie

ic k a

Pierwsze gal. Tow. akcyjne

O bo w iązu jący z dn iem 1-go m a ja 1905 ro k u .

żw e w e w e e lt

s r ę g a e r s ł r i e

A k a d e m

Z

Ruch pociągów kolejowych

z ukończoną akademią ziemiańską we W ie 
dnia (Boden-Cnltur), pozostający obecnie
na poeadzie nadleśniczego, chciałby zmie
nić posadą. Posiada biegłość w zdjęciach
terenów, ziacowanin lasów i systemuauyi.
Zgłoszenia R . R . 11. Lwów, poste restante.

T

838

1 ^ 'o t

846

L e ś n ik

ś w ię t a

Zakład wodoleczniczy
dr. iChramca w Zakopanem

i n r ł n n Jonj dalej przeniesiony, obe|C U t } il cnie Akademicka 8 Lwów,
O
■lotnik JAN WOJTYCH, poleca a
g W l u d k ę praktyczne podarunki.

Dywany

perskie
angielskie
i krajowe

p o le c a

narty (Ski-Ski) i
przybory do szer
mierki w najwicksaym wyborze poleca
W. J b l K A Ś I E W K Z , ni. Akade
m icka 28.
219

Najsroższym prześladowcą chrześcijan był
cesarz Kia-king. W r. 1805 wydał on rozporzą
dzenie, mocą którego misyonarzom pod grozą
śmierci nie pozwolono na pobyt w Chinach.
Historya zapisała mnóstwo męczeństw z owych
czasów. Wikaryusz apostolski, biskup Dufresse,
został ścięty. Dopiero później dozwolono Lazarystom portugalskim przebywać w Chinach. Ci
objęli kościoły w Nantang i Petang; inne kościo
ły zniszczono.
Cesarz Kia-king zmarł w r. 1820 rażony
piorunem. Jego nasiępca Tao-kung był także dla
misyonarzy nieubłaganym. Dopiero po wojnie z
r. 1844 nastały dla chrześcijan lepsze czasy.
Wtedy to rozpoczęły swą działalność siostry Mi
łosierdzia. Gdy w r. 1860 wojska europejskie
zajęły Peking, biskup Mouly odprawił w kate
drze miejscowej uroczyste „Te Deum“. Po za
warciu pokoju misyonarze cieszyli się zupełną
swobodą. Za obecnego panowania stosunki mię
dzy dworem chińskim a Stolicą apostolską ukła
dają 3ię coraz to pomyślniej. Dzieło biskupa
Fayiera wydaje błogie owoce.
Kg. A . S .

....
i sukna
na
podłogi

po 4 hi. cd wyran.

mu wznieść wspaniałe mauzoleum.
Ster misyi objął ks. Verbiest, mianowany
dyrektorem obserwatoryum cesarskiego. On to
zaopatrzył instytucyę w nowe instrumenty, ozdo
bił jej budowlę wspaniałymi smokami z bronzu.
W r. 1693 darował cesarz misyi grunt pod bu
dowę kościoła, drugiego z rzędu, w stolicy Chin.
Syn cesarza, Jung-czeng był nieprzyjacielem
zarówno misyonarzy, jak i wszystkich Europej
czyków. W stolicy pozostać mogli tylko przedsta
wiciele obcych mocarstw. Misyonarzy wypędzono
do Maćao. Kościoły i domy misyjne obrócili na
swe cele fanatycy chińscy. Kościoły na prowincyi
zamieniono w spichlerze, w Petang z kościoła
zrobiono szpital dla zakaźnych. Dopiero za na
stępcy tego władcy, Kien-lunga (1735), zaprzesta
no srogich prześladowań. Nie burzono kościołów
i ochronek chrześcijańskich, ale nawracanie Chiń
czyków było surowo zabronione. Pod koniec pa
nowania tego cesarza misyonarzy osadzano w
więzieniach i torturowano srodze.
I w wieku 18 prześladowano misyonarzy w
Chinach. W r. 1775 spaiono ich kościół w Nantang. We Francyi nieszczęśliwy król Ludwik XVI
był gorliwym opiekunem misyj na dalekim
Wschodzie. On to pierwszy wysłał do Chin OO.
Lazarystów Dekretem z r. 1783 objęli oni
kościoły i domy misyjne w Chinach. Głową mi
syi był ks. Raux, który pozakładał w tym kraju
seminarya i szkoły katolickie.

Z dworca- „Podzamcze'1

cegły Wapienno-piaskowe!
PowszecŁnie jako znakomity uznany materyał budowlany, roczna
produkcy^ w samych Niemczech około 600 milionów kamieni.
czaniu

kompletne maszynowe urządzenia
zaopatrzone

w

Pod gw arancją najtrw alszy i najtańszy kamień sztuczny.
Proszę żądać prospektów i próbek. — Proszę przysłać franco loo
klgr. piasku do przerobienia bezpłatnego.
665

Dr. Bernhardi Sohn G. E. Draenert,
Założona
Fabryka maszyn,
1854.
B lle n b n rg (5 6 ) p rz y L ip ib n .

Colosseum

fi

H e r mam

O d 15 d o 3 1 g r u d n ia .

15 białych niedźwiedzi
Jednoaktówka,
oraz inne nadzwyczajne produkcyi
w

n ie d z ie lę j ś w i s ta 2 p r z e d s ta w ie n ia .

WITOLD TRANDA
elektro - technik • mechanik
w

544

P n e m y ś l u , u l . F r a n c i s z k a ń s k a 7.

Światła elektryczne i m otory — Grom ochrony —
Telefony — Dzwonki elektr. — Aparaty fizykalne.

H

siatyna, Czortkowa

T35J

jak świadczą dowody — wytrzymałej.

Zupełnie pojedyńcza metoda fabrykacyi.

11-15 Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, P otutor, Grzymało wa

Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniec, Za
leszczyk, Husiatyna, Skały, Iw ania pustego, Grzymalowa, Czortkowa
Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy) Brodów
Podwołoczysk, Kopyezyniec, Skały, Iwania pustego, Potutor,
Hnsiatvna. Zaleszczyk, Grzymałowa

B e r n a r d ie g o p r a s y d o w y r o b u
s z tu c z n e g o k a m ie n ia ,

o konstrukcji niezwykle

6-43 Podwołoczyk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniec, Ho
2-13

P o dp isan a fabryka dostarcza, oparta na fiwem 50-letniem doświad

o

M aszy n y do
=

w

e

r y

s z y c ia i p ln a n ia .

.
"

1 ■—

T o w a r y o p ty c z n e .

W ysyła aa c a łą G alicję monterów do urządzeń elektrycznych
■ V * po cenach najniższych. 'U W

W ła s n a p ra c o w n ia m echaniczna i optyczna.

UWAGA:

Pora nocna oznaczona je s t ram kam i. — Czas śro d k o w o -eu ro p ejsk i je s t późniejszy o 36 m in at o
czasu lwowskiego. — Z w ykłe bilety do jaz d y i wszelkiego innego rodzaju bilety, illustrow ane prze
w odniki, rozkłady ja z d y itp. nabyw ać m ożna przez oały dzień w biurze m iejskiem o. k. kolei
^ ^ ^ ^ ^ ^ j p a ń ę K w ^ y j e ł i . pasaż H ausm ana 1. 9.
___________
____

Wydawca i odpowiedzialny redaktor P l a t o n k u • t c c k i .

Z drukarni i litografii Piliera i JSpołni.

