
Zamach na Napoleona Igo. 
Z powodu zamachu anarchisty- 

cznej^ na kr-ua Alfonsa NIlI^o 
i prezydenta Loubeta, przypomi- 
na "Gil B!as"*, że prawic w tem 

samem miejscu, na skrzyżowania 
u ho ruc de Rivoli i ruc de Rohan, 
w>konano w wieczór gwiazdko- 
wy lS"'ig0 roku zamach na Na- 

poleona Igo. 
Owego dnia jechał z północy 

miasta w stronę Louvre'u lekki, 
dwukołowy wózek, zaprzężony 
w starą, wychudzoną szkapę. 
Woźnica w bluzie niebieskiej 
prowadził konia. Dwóch innych 
ludzi, w bluzy ubranych, zbiera- 
ło tu i ówdzie kamienie i skoru- 

py, kładąc je pod pokrycie wóz- 
ka. Naprzeciw hotelu Longue- 
ville wóz się zatrzymał. Było o- 

koło godziny wieczorem. Po- 

goda była chmurna i dżdżysta. 
Tem przyjemniejszy był pobyt 
w okolicznych kawiarniach i 

sklepach a lubo w owym roku 
nie odbywała się w Paryżu pa- 
sterka, to jednak Paryżanie wy- 
rzec się nie chcieli starego zwy- 
czaju, zwanego "Reveillon," a o- 

czekiwanie uroczystej biesiady 
ożywiało ruch uliczny. Furmani 

krzątali się około beczki, znajdu- 
jącej się na wózku i, jak się zda- 

wało, nie dość silnie do niego 
przymocowanej. Jeden z nich 

palił zawzięcie fajeczkę, jakby 
dymem ty t unio wy m chciał roz- 

prószyć przykrą, mokrą mgłę. 
W iadomo było, że pierwszy 

konsul ma o godzinie 8mej udać 

się do opery, gdzie miało być wy- 
konane oratoryum "Szaweł" 

Haydna. Bonaparte wiedział, że 

życie jego wisi na włosku i wy- 

jeżdżał tylko w zamkniętym, a 

nawet, jak utrzymywano, opan- 
cerzonym płytami żelaznemi po- 
wozie, w towarzystwie licznej e- 

skorty, odpędzającej gołemi sza- 

blami ciekawych. Gdy tedy od 

strony Tuilleryów usłyszano tę- 
tent kopyt końskich i brzęk sza- 

bel jeden z woźniców tak skie- 
rował wózek, że zagrodził poło- 
wę ulicy; a potem przywołał ma- 

łą dziewczynkę, Móra baśnie 

tamtędy przechodziła \ dał jej 
kilka sous z poleceniem, aby ko- 
nia trzymała za uzdę. Orszak ce- 

sarski się zbliżał. Ukazały się 
pierwsze pikiety konne. Wtedy 
to pochylił się woźnica, przy- 

tknął swoją fajeczkę do beczki i 
oddalił się natychmiast szybko. 

Kareta konsula przejechała o- 

strym kłusem. W kilka chwil pó- 
źniej rozległ się huk straszny, 
który słyszano daleko poza mu- 

rami Paryża. Z trzaskiem padały 
szyby i dachówki na ziemię. W 
błocie ulicznem walały się krwa- » 

we, poszarpane ciała; z silnie u- 

szkodzonych domów dochodziły 
jęki i krzyki bolesne, najbliższa 
kawiarnia wyglądała jak pobojo- 
wisko. Wóz, beczka., koń i mała 

dziewczynka, trzymająca szkapę, 
zniknęli, jakby wichrem zdmu- 

chnięci. 
Ale konsul znajdował się już 

przed bramą "Theatre francais", 

gdy wybuch nastąpił. Otaczają- 
cy jego karetę jeźdźcy doznali u- 

czucia, jakby ich coś na siodłach 
uniosło, ale żaden z nich szwan- 

ku nie poniósł. Gdy przybyła Jó- 
zefina, która dopiero za mężem 
pojechała do Opery, i blada z 

przerażenia zbliżyła się do Napo- 
leona, wielki Korsykanin wyrzekł 
słowa pamiętne: "Te łotry chcia- 

ły mnie wysadzić w powietrze. 
Niech mi tam przyniosą tekst 

dzisiejszego oratoryum." 
Ludność w jakobinach upatry- ) 

wała sprawców zamachu, ale 

przebiegły prezes policyi, Fou- 

che, odrazu wskazał rojalistów, 
jako autorów zbrodni zamierzo- 

nej. I nie omylił się. Twórcą za- 

machu był szlachcic de Simoe-, 
lan, który w dzikiej gerylasówce 
wandejskiej walczył mężnie i był 
w połowie idealistą, w połowie 

# bandytą. On to, gdy wszystkie 
nadzieje zawiodły, postanowił u- 

wolnić Francyę od nowego tyra- 
na, a dobrał sobie jako pomocni- 
ków: byłego towarzysza broni, 
Saint Rejanta i służącego Car- 
bona. Saint-Rejant za późno 
przyłożył fajkę do hubki, która 

proch w beczce zapalić miała, i 

dzięki temu Napoleon uszedł 
śmierci niechybnej. * Simoelan 

Jtbiegł do Ameryki, gdzie przy- 
wdział szaty kapłańskie; dwaj 
inni spiskowcy zginęli na giloty- 
nie. 

ECHA Z ROSYI. 

Trzeba przyznać z boleścią i 

wstydem, że od czasów ostatniej 
wojny tureckiej, t. j. od 1878 r., 
wiele rzeczy zmieniło się na gor- 
sze. Już wówczas było źle, ale 
dziś—niech Bóg broni! Raz cyr- 

kularzowy zbyt głęboko zapuścił 
już swe korzenie rozkładowe nie- 

tylko w ustrój wewnętrzny pań- 
stwa, lecz i w jego system wo- 

jenny. Weźmy przykłady z obe- 

cnej wojny. 
Baterye górskie figurowały na 

papierze, w rzeczywistości zaś 
ich nie było; granatów zarząd 
artyleryjski (także swojego ro- 

dzaju konsystorz duchowny sta- 

rego systemu!) nie przygotował 
w ilości dostatecznej; kartaczow- 

nic mało; rządowe fabryki broni 
zdolne wyrabiać co najwyżej — 

pudrettę; okręty: pancerniki 
i krążowniki, Boże się zmiłuj! — 

każdy je ma w pamięci jak rów- 
nież i to, kto i jak je budował i ile 

przy tem zarobił..... Zmienili się 
i dowódcy. Inni są żołnierze, nie 

mówiąc już o oficerach. Admirał 

Nieboga tow poddaje się z 

czterema pancernikami 
i ani jednemu marynarzowi nie 

przyszło nawet na myśl przeszko- 
dzić mu w tem zamierzeniu; ge- 
nerał Stoesscl, nie zasiągnąwszy 
zdania rady wojennej, na własny 
rękę czyni Japończykom podaru- 
nek z Portu' Artura i nikt z jego 
otoczenia nie pomyślał nawet po- 

stąpić z nim według recepty Lo- 

ris Melikowa. Roty, a nawet,jak 
pod Mukdenem, bataliony podda- 
ją się bez boju, baterye nie za- 

gwożdżone wpadają w ręce nie- 

przyjaciela i obrońcy ich uważają 
ten postępek za zupełnie słuszny 
i naturalny. Pod tym względem 
zaróv$no żołnierze, jak oficerowie 
chętnie spełniają rozkazy swoich 
zwierzchowników i dyscyplina w 

lewą stronę śkvęci tu tryumfy. 
Przeczytajcie sobie doskonale pi- 
sane listy z wojny Nanda, druko- 
wane w ''Rusk. Wied. i Wost. 

Obozr.", i to, co się tutaj pisze, a 

przekonacie się, że armia rosyjska 
zmieniła się do niepoznania. Od 

żołnierza niepodobna niczego wię- 

cej żądać po nad to, co dać z sie- 

bie może. Nie zdaje on sobie spra- 

wy ze swoich działań, ani z tego, 
dlaczego się tu znajduje, w imię 
czego walczy. Ot, poprostu, wal- 

czy o głodzie i chłodzie i ginie.. 
Jest to bohater i męczennik. Trzy- 
mano go rozmyślnie w ciemnicy 
umysłowej; woebc której ciemno- 

ści egipskie są bajką dziecinną, o- 

skarżać go zatem o brak rozumu 

niepodobna. 

W tym samym czasie, kiedyśmy 
stawiali przeszkody wielkie-mu 

postępowi, wskrzeszali średnio- 
wieczne prawa, zakuwali "myśl" 
w kajdany, a „słoWo" zamykali 
kagańcem cenzury, zastawiając 
sidła na wolność i wszelką twór- 
czość narodową — tam, za cieś- 

niną Koreańską i morzem Źół- 
tem, rozrastał się i potężniał wiel- 

ki kraj przyszłości! Ci, co mieli o- 

czy, nie widzieli, ci, co mieli u- 

szy — nie słyszeli. Naród dalekiej 
Azyi, przebiegły, wytrwały, nie 

mający nic wspólnego z naszą e- 

tyką, lecz uzbrojony we wszyst- 
ko, co daje wykształcenie, t. j. w 

wolność i poczucie karności — 

wystąpił nagle na arenę dziejową. 
Japonia zmartwychwstała, wzmo- 

gła się na siłach, zorganizowała 
i zadała straszny cios Rosyi. 

Na szczęśicie, dość wcześnie o- 

pamiętano się, bo jeszcze nie o- 

słabła energia narodu, który, obu- 

dziwszy się z długiego i męczące- 

go snu, wyciąga ręce do pracy, 
rozpoczynając ją przedewszyst- 
kiem od strząśnięcia ze zmursza- 

łej okiści wyblakłego kwiatu cyr- 

kularzowego ustroju. Ohydny rak 

nie stoczył jeszcze doszczętnie or- 

ganizmu narodowego. Można go 
jeszcze wyciąć. Jest nam ciężko, 
hańbiąco ciężko, zraniono nas do 

ciała żywego, ale przecież rzeczy 
wielkich nie otrzymuje się za dar- 
mo : rodzą się one w bólu i męce. 

Historya nie zna przebaczenia. 
Jest ona ściśle logiczna. Trzeba 

się z nią rozliczać według starych 
rachunków, a tych nagromadziło 
się wiele, bardzo wiele.... I nie 

nam, narodowi, rumienić się za 

ponoszone klęski, boSmy tu nic 

nie zawinili. Nas wszakże nie 

pytano, czy wojna jest potrzebna, 
biją więc nie Rosyę, lecz tych, 
którzy uzurpowali sobie nad nią 
władzę, przerastającą ich,siły i 
rozum. Nie nasza hańba, lecz na- 

sze cierpienia; my nie jesteśmy 
odpowiedzialni, ale my płacimy, 
leje się nasza krew, płyną, nasze 

krwawo zapracowane pieniądze, 
wymyka się z rąk to, do czego na 

blizkim Wschodzie, kosztem 

strasznych, wiekowych ofiar, pro- 
wadziła nas ta sama historya..... 

* 

Z Ułuchomlu, w gub. Erywań- 
skiej doniesiono do "Ruskich 
Wied.": 

"W pow. szaruchańskim 37 ty- 
sięczny tłum -buntowników, po 
pogromie i zrównaniu z ziemią 4 
wsi ormiańskich, oblegać począł 
Ulanoraszan. Mieszkańcy tej wsi, 
obwarowawszy się na górce, od- 
parli atak buntowników. Poległo 
około 1000 ludzi. Rota 5go pułku 
strzelców przez trzy dni odpie- 
rała atak na wieś Chulandzian. 
Po otrzymaniu posiłków od seci- 
ny pułku Połtawskiego, dowódca 
oddziału ruszył ponownie na 0- 

bronę wsi. Dowódca seciny Cor- 
nyj, rozłożywszy się po za płota- 
mi, odpierał prawidłowe ataki 
buntowników i zadał im straszne 

straty. Poległ przewódca w zie- 

lonej Czarmie. W nocy kozacy 
rzucili się do ataku i wzięli do nie- 
woli z górą 870 ludzi, czarny 
sztandar z ręką proroka i wielu 
broni." 

" Czemś niebywałem — ipiszą 
Nowosti — jest bez wątpienia u- 

rywek z art. Samojłowicza, p. t. 

''Odstępcy" zamieszczonym w 

Grodn. Epar. Wied." 
'"Do mnie bardzo często zwra- 

cają się parafianie z zapytanienij 
czy to jest prawda, że prawosław- 
nym wolno jest przechodzić na 

katolicyzm? Ja odpowiadam: 
''Prawosławnym nie wolno; wol- 
no tylko tym, którzy s woj cm po- 

stępowaniem hańbią prawosła- 
wie". 

Co to znaczy? zapytują Nowo- 
sti. Czy to w ten sposób nasi 

'opiekunowie" popularyzują Naj- 
wyższy Ukaz o tolerancyi religij- 
nej, tą drogą pragną utrwalić po- 

wagę władzy ?'' 
* 

Pasażerowie, którzy przyjecha- 
li do Moskwy pociągiem kuryer- 
skim kolei Kijowsko Worones- 

kiej donoszą — według gazet 
kjjowskich — o następującym fa- 
kcie, ilustrującym jaskrawo sto- 

sunki, panujące na kolejach. 
Wagony były przepełnione i 

publiczność, wśród której było 
mnóstwo kobiet i dzieci, musiała 

stać w przejściach na galeryj- 
kach. 

Naraz rozchodzi się wieść^ że 

jeden z wagonów drugiej klasy 
jest zupełnie prawie pusty,zajmu- 
je'go bowiem jakiś "rewizor", ja- 
dący z dwiema damami. Publicz- 
ność zaczęła protestować i zażą- 
dała, aby ją wpuszczono do wa- 

gonu. Służba pociągu odmówiła 

słusznemu żądaniu. Wówczas'pa- 
sażerowie rzucili się ławą do 

szturmu, powybijali w wagonie 
szyby, wyważyli drzwi i zdobyli 
go siłą, zajmując wszystkie miej- 
sca siedzące. 

Na najbliższej stacyi sporzą- 
dzono protokuł. Z początku, we- 

dług wskazówek konduktorów, 
zapisano nazwiska dziesięciu o- 

sób, lecz reszta pasażerów zapro- 
testowali przeciw temu, żądając, 
aby i ich wciągnięto do protokó- 
łu, co musiano uwzględnić. Jedno- 
cześnie, na żądanie pasażerów, 
spisano drugi protokuł o prze- 
wyższenie władzy przez admini- 

stracyę kolejową, która oddaje 
cały wagon na usługi trojga pa- 
sażerów. 

o — 

Mięso końskie. 
Galicya zaopatruje Wiedeń nie- 

tylko w mięso wołowe, cielęce i 

wieprzowe, ale również w 

końskie. Na podstawie informa- 

cyi fachowych zaznaczyć należy, 
że wywóz koni galicyjskich do 
Wiednia odbywa się na dość 

wielką skalę nietylko z Krakowa, 
ale z całego kraju. Specyalni po- 

średnicy skupują konie nietylko 
na targach, ale również stare i 

niezdolne do użytku od dorożka- 

rzy i rozmaitych zakładów, posłu- 
gujących się końmi; kupują też 

konie, dotknięte jakimś wypad- 
kiem, np. złamaniem nogi. Naj- 
większe wysiłki idą do stolicy Air- 
stryi w jesieni, gdy wieśniacy ga- 
licyjscy nie mają dostatecznej pa- 
szy na przezimowanie inwenta- 

rza; najmniejsze na wiosnę i w 

obecnej letniej porze. Za konia, 
stosownie do jego wartości spo- 
żywczej, płacą obecnie pośredni- 
cy od' 30 do 100 koron; w r. z. w 

jesieni z powodu braku paszy, 
można było kupić konia za 20 

koron. Z powodu braku koni, wy- 
słano z Krakowa w ostatnich 
•dwóch tygodniach zaledwie 8 
sztuk koni. Wieśniacy są uparci 
i trzymają się w cenie, sprzedają 
zaś konie, które wyglądają raczej 
na powleczone skórą szkielety, 
niż na zwierzęta żyjące. 

"Ofiary pracy". 
Na cmentarzu w Goeschcn 

wznosi się pomnik, wystawiony 
na cześć robotników, któ'rzy zgi- 
nęli podczas'budowy kolei gothar- 
dzkiej. Na pomniku tym widnieje 
napis: Le vittime del lavoro (O- 
fiary pracy). Podobny pomnik 
wzniesiony ma być wkrótce pod 
Izelle dla uczczenia pamięci tych, 
co zginęli podczas budowy tune- 

lu simplońskiego. Wykonanie po- 
wierzono rzeźbiarzowi Trevesan 
z Monzy. Główną część pomnika 
stanowić będzie blok granitowy, 
a na nim wyryte będjj nazwiska 

57 ofiar i odpowiedni napis. Przy- 
pomnieć tu należy, że otwarcie 
kolei simplońskiej nastąpi dokła- 
dnie w sto \?t po ukończeniu dro- 

gi simplońskiej za Napoleona I. 

25go września 1805 drogę tę o- 

twarto dla pojazdów lżejszych, a 

3go października dla artyleryi cię- 
żkiej. Zupełnie wykończona była 
dopiero w roku 1813. 

DR. W. 5. SCHRAYER, 
Polski Lekarz i Chirurg. 

441 Noble St. Tel. Monroe. 1554. 
Speeyallata we wszystkich chorobsch męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. JeZell tr»s Inni nla ule- 
czą przyjdźcie do mnie. — Godziny nfiaowe: 
do 9 nno, od 1—9 wlecz. Proaz<j dobrze z«u- 
watyt nr. domu i przyjść wpruat do ofiau. 

TjIŁ. MONROE 24SO. 

L KONOWSKA, Akuszerka 
627 Milwaukee Aveaoe. 

UWAGA! Jestem napowrót z 

Iowa. 

Wyleezgw5dniach!M CbcąwYleczyć katdeęo mąftcayisną cierpiącego na Varicocele, Stryk turę, 8araźlht« Zaka- 
żenie Krwi. Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Miąd/.ykrocza. 

1'4 korzyatną ofertę robimy (lla »»zyeticl«(i rycb, którzy wydali awoja plpeląd?.# dla 
wyliczenia al* bez ecutku, oprócz tego, aby udowodnić wszyatkim tym, ctórs*byli le- 
czeni przez tuzin lub wlącej innych doktor/) w lecz bez ezutki, 1« Ja ffitffl jadyiy apoaóh 
ca pomoeą którego Waa raz na zawaza wyleczą. 

Niepłnćcie za iiiewyleczenle tylko za wyleczeni*. 
Dolegliwości tołąata, wątroby i nerek, choć bardzo nawet zaatarzałe, atanowczo wylataj 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicą, 
bronchitis lub suchoty atano- 
wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechi- 
wanie Ozalinowego Oaza. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko l raj 
na zawszeltozupełniesekretnle. 

PORADA DARMO. 

rleczain aa stale 

Sprcjrilista 
Chorób Kobiet 

i M^źczy z n. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zntienle macicy, ból w pltcack 
bitł* upiawy, wyl«csoa« ni «t»- 
ł* moj4 matodą do lecimU. 

ZATRUCIE KRWI 
i choroby skflroe, Jiko to: ltfo* 
»ty, wrzody, utriU w!oi6w Hd. 

Ja waaz wyl»czq rai na 
ia«M*. 

mówię po polsku. 

DR. L. E. ZINS. 247 W. Madison Street, róg SinjAmoii, 
m ».. ■ ■ taasf ■ — — OIZXOJkbCjtG^« 
OODZ. OFISOw ii: od 8:30 rano do tt*J wlecz. W Niedz. od 9tej rano do Tm«l wł«fi. 

a ii 
> fi 
i 

5^65-467;MILWAUULE AVE 
O R' CHICACO AVE*> •"»i 

ZE ZMUltfcM WK WHŹ*. 

BÓL GŁOWY. 
Ból głowy, nerwowość, ból w źrenicach, zawrót 
i t. p. eą to skutki rozmaitych wad ocznych, 
które w większości wypadków naprawione być 
mogą przez dobrz* dopasowane okulary. 

SCHROEDERA OKULARY 
pomagają, bo przez umie- 
jętne ziistósowanie do- 
brze pasają. 

Zastósowanie nic nie kosztuje. 
Doskonale dopasowane okulary 6ą tak 
tauiemi jak bezwartościowe gotowe 
okulary przez niedoświadczonych do- 

pasowane. 

465-467 
^ftlLWAUKMEĄVE 

COfl. CHICAGO fiVE. 
Godziny oflaower od 9 rano do 9 wfeezorem. 

W Fjątki do 7 wieczorem. W Niedzie- 
lą od 10 rano do 1 po poładfiin. 

ni CVIII nnntlinr można teraz IB polową ceny kupić wproet 

PASY NA RUPTURE 
Polscy klercy na 

usługi Polaków. 

i męzczyzn jest Dezprane. ritroŁiu 

wolonych ioaturnerów obecnie nosz^ dmz« pny. 

HftTTINGER TRUSS FACTORY 
465 SUFATAUKKK ATEMJK, rójj Chicago Atenu*., «te PI<»fo. Jtd/eI• KI«w»twin. 

Otwarte codziennie od 9t<-J rano do tlej wieczorem. W niedzielą od ®tej rano do "mej wieczorem. 

DR.B. KLARKOWSKI, 
140 W. BLACKHAWK ULICA, róg Clearer St. 

Godziny ofigowe: do 10 rano, od 2 do 4 
po południu 1 od 7 do 9 wieczorem. 

THrfon Honrftft IHHft. 

W Szpitalu l Klinice Ultoofr, róg łlal- 
Bted i Washington Blvd. w Środy i So- 
ł>otv od 2 do 8 po połndaiu. 

Dr. Tekla M. Maturzynsna, 
Plartsta Polska DEHTTSTIA v Chleje, 

Mllwankw Ashland Arm. 
COSmiKTAL BLDO. 

dą SaanowneJ Polaki#} Pablluneiel. Waral- 
W* prac# wykonują podług najaowaaago ayatoaa i jpr»- 
natnj* takowe. 

Godalnr ofluowa od • rano 4o ( właeaoram. 
V NIEDZIELI i» fodstajr 4-aj po poMftlt. 

NA PAMIĄTKĘ "fMSZCZĘŚLIWSZEGO DNIA W ŻYCIU," 

PRZEŚLICZNY UPOMINEK DLA DZIEWCZĄT 
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

Eaią-żka, która, na cało życie stanowić będzie klejnot drogi, z której serce 

dziewicy, seree kobiety, zaczerpnąć może niejedną pociechę i osłodę, a umysł 
niejedną naukę. _ 

f Królowa 
NIEBIOS 

CZYLI 

Legendy o Matce Boskiej 
Na Zienl—* NieWe—I—Z Nieba, 
spisane przez poetę I powietfcio-pl- 

eara* M. Chrwalewfcza i ozdo- 
bione 20 ślicznemf ilu- 
Btnteyumł artysty ma- 

larza, Piotra 
Stachiewlcza. 

Książka to większego formatu, cali, pięknie oprawiona; złocone 

brzegi. Drak wyraźny, ozdobny, na wytwornym papierze. 
37 przecudnych legend o życiu, chwale i łaskach Najświętszej Pa- 

nienki, Dziewic Królowej, stanowią treść tego wspaniałego dzieła, Niezró- 

wnanego jako Dąr Pamiątkowy. 

CENA $3.75. =a 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTKACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, 141—143 W. DMsIon Sf„ CHICAGO, 


