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z wyjątkiem tini świł}tooznyoh, od godziny 3 -

Pośrednikiem' pomiędzy

byla talc .zwa~a.

7.~RCA

królem ił. chorWata.mi

."rada bana", " istniejąca. do roka

4-ej po południu.

~kiej przyszłości sJstemrządów w

ni

Chorwaeyl zwie--na korzyść chorwatów. '
Buiapeszterislti .Pester, LloJd~ pisze w tej

się

1779, w którym ,cesarzowa Marya. Teresa przeka..
zda JsZti-S$k'l& jej prawa. w.(g.erskiej ra.utia na.~ spraWle: .
,
,
ko.ce~t ~łyunego. skrzypka 21ę 3-1 miestnicZ~j.Pu 'dhgiC~ zatal'sach l walkach par"W Zagrzebia utrl.ymuiesię przekonanie. ;a:~
'W,
..' .. ·1·. ·1·'l,·,.y·
.. '.' ·B·u·r'
. m' e.' s't·'·,r·.'.a.··.'
lameutarnJchsejm 'chorwacki zgodził &H~ wreszci.e,,' koby ob,:,cny sy~tem. rZ:li,ló,\V w' ChorwacYI' 'byt
.
l1a ten systetil w rólm 1190, postanowiwszy, ze przechodn m, rodzaj(~m komelyi,' pnypomocl
'le,' m',·':e:
(fortepian)
w.szystkie kwe~tye, tlsl\alu.e dla ~hof\yaoli i .W ę- której rZl}d węgierski: ?ragnie'/os~uka;Ć caot\fafJ . . . .
gIer decydo-wae będzie sejm w~glersln.
tów. O,Jfóez tego. krążą pogłoski, że ·bauehor;.:
Bilety do nabyda w skład:ie SZl'sderr., PIotrkowska. 81..
Bylo to ustępst\VO z obawy przed germani-:- wacki zami\~tza. . podań się do dymisyi, lub teiza
~Jl
Jl~_~_ ! zacyjną PQlit~l(ą, OO3arza Józefa II" który. w rok,U w\llajbliiszej przyszłości .dymhsyę otczymfl.
l ,1'Z84 rozka a~ wn~~wa~:·z~"., ,do wszystkich ins~y-.
tiZwrócHiśmy się .-piszecp.e:sterLloyj,~h'·
\llCYJ,' rządowl'c1l w~g.lhr.JL~4. ~1 Ub.orw;1i~:{~',"~i1 Y. kO w,ty~u fJi.·'.,;;.ed.riliocie dO' ;:j.~'wlad9mych\ .1~,zecl,1, ife.r
"',;.~
urzędowy, język niemiecki,zamia.st ObOWIązuJące- . rządowych.' wi:gierskich: i ter~ llio~,em1 sta:llOWgo dotychczas łacińskiego.
·czu zaprzeezyóklamliwym poglQsko:m o zmianie
-ł,Na mocy zaś ~go postanowienia osoby n~e bana. Mowy nawet być nie JDoze~ by/ban obecny
Jak już zaznaczyliś'myna lamach 'lRozwoju· I,znająca języka niemieckiego nie mia.ły prawa za]: baron R l.uch zamierzał . podaó sh~d.o 'dymhyi;
we wszystkich prawie l{rajach korqlly Habsbur.. I mowac, urzędów pan"hvowyeh ani tez wchodzIe przeciwnw. należy wziąć pod uwagę,' ,ze żm aaa
g6wagłtacy& przedwyborcza. do sejmów kraj o.. w skład cIał prawodawczych.
.
ban6w, która następowala. po usun·ięeiu si~ bana
wych, toczy sIę z ożywieniem odJ~wna niebyw'8.4>
\Vęgry silniejsze od Chorwacyiodrazu weszły Radokczaya miała za. pod.:Hawęnadauianomilla.
lem, . znam i onając . wszędzie dążen-Ie do zmiany na drogę stanowczej i ostrej opozycyi. NIe czu~ cyi barona Rwcha stałego charakteru. albowiem,
zastarzalJcb,nieodpowiadających . juz . obecnym I .ląc się uas\taoh do prowadzcłlla. wallc\ samodziel- poruczono mu sprawt} obLezoną na mniej Jun da-;
stosunkom i rozwojowi społeczeństw, potrzebom i nie, Chorwacya zmuszo'ią zostala oddać si,ę pod. lej ,odrlf).lony termin, k órej rozwiązanie uastą;)ić
wymagam om, które niesie fa.la życia, pulsującego
opiekę Węgier z.acen~ ustępstw prawno-panstwo- może dopiero UT bliż~zej lub dalszej I>r~yszlośct
coraz. w żyws1;e~ . tempie. ,
.
.
.wych. .
"
'.
Baron. Ranch. o,bejm\ljącstalLovn~l{O bana,
Ludy· Austryi,zwlaszcza słowianie, dą~ą do
. Skoro zaś' postanowienia cesarz& Józefa II miał
widoku UI'ZBczy'\vlstilienie prog'ramą".któ,coraz więkgzeg~ 'wyemancypowania się POdWZgl~-1 zostaJj zniesillne, węgrzy nie. chcieli już przy- rego lo~y bynajmniej nie są załeżn;"·.!liloJ'wyni!(u
'dem i . narodowościowym z pod przewagi ob,cycn wróeiów urzędowan.llJęzy ka laciligt()eg~~, lecz wyboruw do sejm'J ch'3rN ackiego. Program bar.
żyw iolów,przygni'atających i UCiskająeych.je od • w~ro!~~zlli ję:lyk. maJbiarsid .. Chorw.al.~i ?l~" mo·· Raucha opracOWiiny jest za zgodą riąda wę~ier
Wieków, a 'tem. sameUl krępujących. praWIdłowy . gll I10lSC za.przykładeI~ węgr()w~ ponlewaz Język skiegu, przt3z niego ziwkcep:lowany.Losy jego
rozwój ,jeh życia na.rodowego i kulturalnego.
I ich nie byljeszl~ze dostate~z~~e wyn>.blOny w. tym I nie mogą ~ależeó od tej lub owej z politycznych
. '.'
.' ,
W Chorwacyi, .' gd~ie oddawna. zmagajt\się : kierunl{u i dlatego przywroelll w Ul'zędowanm Ję-; party, chorwackich. .
NomlllacJa banaChef\vacyi nie.może być
chorwaci z madziarami, ,broniąc się ,zacięcie przed zyk łaciński.
madzia~yzacyą swojej ojczyzny, agtta~yaprze~- I
Niemniei w r. 1843 poseł do sejmnehorwa.-. zależną' od poglądów. tej lUb ~wej zpa:rtyj'po!i'W'yborcza ,Rrzybra1a ?stry. cbarakte! l toczy Slę , ckieg'o J au Kukuljewlcz wniósl propozycYę zapro- tycznych:,' Cb()r\Vac.JI~a,l~owl~',ll pra\VQ~ wyboru
pod l1asł~m'radyka!neJ zmlanrgtosnnku prawno.. wadzenia w urzędach państ.wowych, języka chor- bana za\ezy wylączJHe. od 'l(oronl~ .. '. '.' .'
państwQ\Vp:o . 'dQ W ~gierL z które mi ,Chorwacya waekiego, lecz sejm wnlosek ten odrZUCIł.
.
.Caly naród chorw~ckI ~ ,konkluduje "Pester
wTranslita~ii 'związana jest luźnym związkiem
Dop;ero w r. 1847 sejm postan()wU do insty- Lloyd" --:- jea,t obecnIe niezwykle' rozdr:azrrioay, co
'prawno":pa'llstwowl w• coraz atoli sllniejzaciska- tucyi chorwackich i szkół wprowadzic język ch.or- należy przypisac agitaeyom .różny0h.v~rtJj poli ..
lly~przez. rząd budapeszteński na k~fZY.ŚĆ ma- w3.cki Jako obOWiązujący-ale było jąż zapóźno. 'tJc~n,ch. Ale:~k~ro npł"yni?' troctięczasu.l llIl)y..
dZla~yzac.Jk kn.\ju, z. lt~zywd2\ chorwat,ow 1 ~apo.. \V~grzy ~aprotestl.lwall w imię zasa.Jy jedno~c! sry sH~nsp?koJą;chor~ael ,zroz~~,leJą,ze tyll{O
znamem loh pra~ hIstorycznych.,.
'.
jf}zy kapaństwowego dla Węg.er i; Chot'wacYl 1 w p oł.ą c-z e mu .~. \V ęgram.t mogł d?Jsc dope~uegf)
.Do r?~u~7~O Chor~acya była panstw.em ZU-' w imię hist.orycznyeh praw języl{& I?ailzi~rg~ueg?
rozwoJu.~vp~htyc.znem._l. ekohoilllczuemzye1l1. ' .
pe~nle me.t:al~z.rlem, ~wlą,zanem z. WęgramI ,tylko Z podobneay .pretensyami wystąp.ił lfZą<l Władca..
. \Vldoczme n~e tah.Jeszeze prę~ko.sto:)unln
umą OSobl~tą l ObOWlt};zklem UdZlalo.W wyborze ski, do któtego chorwaci zwrocili si~ ą po- pOffilędzy .\iV ęgraull a ChOf\Vacyą. llto~ Slę w ~po'Wspólnego~llouarchy.
parei(~.
. '
sób praWidłowy.
Ilekroez~śsprawJPoHtye:tne wymaga.ły wspól·
Otltąclsprait~Qjęzyk chorwael,J w, urzędoS. J.
nej wjmianJ~lsll,· sejm ehoI'.wacki. wysyłał do wauiu rozpocz~ła .' *~)Cz Ć pomiędzy Chorwacy~
sejmu węgl,ersJUego poselstwo" składające Sl~ a Węgrami ,J
' y jest jeszcze aktuz dwóch lnbtrzeeh osób i z~opakzQne w ścisle alną. ~a. . Set
się obccn;e zata.rg
IRowa seR~taifa lIicI1e~ia1a.
ol{reśloneinstrllkcy'a. Postanowienia uchwalona
węgiersko-chorw
agltacya przed wy..
przez sejm' węgiersld w sprawach. wspólnych cho-- borez& do sejmu i,
łGlulo się w Chor ..
ciażby zgodził l się na nie posłowie cuorwaccy nie
wacyi dążenie' do
wania Królestwa
. Na obiedzie, wydanym przezczronkówśena~
były ob9~iązlljące dla Chol'wacJl Q ile ń.ie zatwier~ . Chorwackiego zu , s . g mO.Illl Węgier, tllftulandzl.\.iego' Ina czesc ust~uląeego, ga~lerął~
dz.J. kk s~Jw cl,l'orwłl.clU,
.
; a ev.ua;WllleJ żJ »'1<• • .~(
·la w 'wtH14ł... gUv'IU'L1atvl'a Gera'rda. Jedęll J wl'bHDlchq~eu__,o.
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.rów i dzialaczyftnlandzkich, L. :Michelin, wyglo ... ~siebie uczyly się jednostki różnejnarodowośei i

""J'IIt-,n
III

-;śil
obszel'tf4IDOWę, l\tórą {ll'zytaczamy poniżej
'według "Finlandzkiej Gazety" w częściowem stre-

T'ł\,I'~:
ti a!'.

'r,.I"';S,.'~.""
;"......
, 0 ,' n., •." ,a~J....PłCi.
, Naukę prowadzono w ten ,sposób. iż ucząA
Mi łll~Ułitt y~ lfiłll
cy się od·mechal.licznego ezytania przechodzili da

szczeniu:
naleiytegozrozamienia tego, co czytali.
--0N-astępn'e,dr. Trenkner zdał sprawozda.nie:
,Scharakteryzowawszy rządy generalaGerarda w okresie zwiastowanych reform i zgodną praz dzialalnośei sekcyi czytelni i bibliotekLSekcy&
c~ generał gubernatora z senatem w icb urzecz yWczoraj zwolanem zostało ogólna zebrania czytelniana z powodów od niej niezależnych rozwistnieniu: mówca powiedział dalej:
.cdonków Towarzystwa Krzewienia Oświaty w lo- I poczęła swądliia1:alnośó na.jpóźn;ej.. Pierwsza wytt Wtedy,
gdy rozwijala siQ ta. praca, etan ka.lu praco,wników handlowych (Długa. 46) w celu pożyczaJni'llza.oZęl.& fl1ukcyonowaćdopiero wltwiet..
rzeczy w kraju nie byZ bynajmniej zadowalający.. przedstawienia sprawozdania z dotychczasowej dzia- nin 1907 rokfł. Uczyłtl ona· w ehwiH otwarcia
860 tomów.' W mie:łiąe' po niej otwarto drogą
W wieln miejscowościacb odbywa:l się ferment u· Ialności instytucyi.
mysłów, ujawniając się w gorączce sporów par..
Chociaż zebranie wyznaczono ·0 godzinie 6~ej
wypożyczalnię· z zas~bem 90.0 tomów; w maju więc
tyjnych i w braku zdruwej rozwagi w użyciu za... wieczorem, zaledwie o godz~ 7 j pól wiecz. zgro~ jeszcze majątek bibhotee~nJ,To'Warzystw& nie
pewnionej wolności wypowiadania si~ na mityn. ! madzilo się 132 członków • Liczb~ tę uznano z.a przewSi~za.t 1.800towów; w okresie sprawozdawgach, oraz wpras--ie. Slaby i podejrzliwy ezro-I) dostateczną do prawomocnoścI zebrania.·
,czym do pierw~lej wypożyezal:aiprzl'było 60J;
iwiek napallsldemm·iej3cu móglby zmienić kUfS
Zebraaie zagalldr. M.Kaufman który w król.. do drl1~iej 99{) tomów; w połowie grUdnia ot.war:izwrócie si~ do środków represYJnych. Ale pan, ł kich słowach- staral się scharakteryzować warun- to trzec:ą wyp,otyctt'aię, Jieząeą 960 dziel, raz,'m
:p. Gerardzie, jako administrator, wierzący w silę ! ki, w jakich odbywała Sl(~ mozolna praca Towa- w' końcu rokllsprawozdawczego w wypożyc!ł;al~
c'zynników moralnych - pomimo wszystko zaoho
rzystw3;~ '. Jak lnne instytucye, tak i Towarzystwo ulach Towarzystwa byto 4,3·50 dziel (około 5()OO
waleś
stanowisko swoje sUnie f stanowczo. Krzewienia Oświaty podlegało ogólnemu prądowi. tomów); ezyli że zasób ksiąiekw 'ciągu półtora
;Pan zrozumialeś, że objawy nerwowości i e~scen- Rozmaite kolizye z wfadzami szkolnemi odbijały roka pOWiększył - się prawH~ 21 /. razy. Q"rócz
,tryczności, przebywane przez nas w okresie przeJ- l się njemnie na rozwoju instytucyi; nie doznawano
trzech wypożyczalni Towarzystwo posiada zaoua.ściowym po ciężkich konfl.ilttach i wielkich cier- ! poparcia ze strony sfer zamożnych, średnie sfery
rowany lcsięgozbi.ór. zlożony z podręczników i prLe'pieniach, nie mogą być wyleczone drogą środków ; zachowywały się względem in::;tytuoyi wrogo; bytzna.czony do czytanla. na. miejscu. Z pozwolenia
,:epr~syjnycb. Po?obnie jak .senat! !llniemaleś pan, : swój Towarzystwo zawdzięcza głównie poparciu sfer na' czytelnię pism na razie nie skorzystano.
;ze SIlna ręka panstwa pOWlDna sClgać tylłw wy- f robotn:czych. Wouóle dorol.łek działalności TowaCo do wyboru książek w wypożyl~zalniacb To:stępek, i że objawy wyżej wymieni?lle n~ogą br~ rzystwa nie przed;tawia się tak, jakby si~ spo- warzys'twa\ wydawane są w dalszym ciągu tylko
,wJleczone za pomocą oddziaływama wlększoscn i dzlewaó tego należało.
dzieła wa~tościowe z dZIa.ła poezyi i powiescio;spoleczeństyva, miluj.ąeego spokÓj i ?orządek. I'
Kończąc swoje przemówieni,dr. K. odwolal\vego,. ora.z pamlętniki, życlOrysyidziela, p-opular"l, Poz?stales pan WIernym prO~ł amoWl. refor~! , się do zgromadzonych z pl·OŚ~t}i\. aby obrady to- no naukowe, . wol1i:e od tendencyjnego zabarwia;w k~orych . rozpoez~ła
panska dZlalalnose \ czyły się spokojnie" wolne byty: od uniesień gwal"! ,nia.
:W Fl1lłandyt..
.'..
, .'
"
!townych i halasów, aby wszelkie ambicyjki oso. Dotychcza,.c; wydawane są tylko l{siążki 1'01fiS, na Dle~ez~sele .wslod ?r,llp real{?~~nych ; biste. prutesty, krytyka dziataln.,ścl zanądu przed- skiet. Z3Bi1dJ1czo jednakzarzą.tl wypowiedZiał SH~
:~; Rosyi ~sobJ) ktore me mogły zr~ZUmle? d~:.. ( stawiane byty w furmle prz]zwottej, nie potlko- za '''prQwadzt;uiem clzlalu nielult'ckiego; dutyclie~as
i:llos1yc~ l dobtoczyn?yeh st:O! ta.l~iel pohtY~I, ; pUJącej byt, instytucyi.
dział tell nie Istnieje dla. braku srollków. Rucb.
~lak p.ans~a. ,l!S~oSObl?ne WIOeO wz~~ędem Fin- l
Na.stępnie zaproponował wybór przewodll~czą- k'sią:~ek w wY"ożyczalniach przeJstawia się w t0n
f.la.ndy~? wy~I.Hazal~ .soble !ubtyl~o .ud~J(,~ to. prze- ) eego. Jednomyślnie powołano p. 1\1. Hertza, któ. sposób, iż od 1 czerwca do 31 grudnIa 1907 f.
(konan~e, ze, ad~lmstrator. rosIJ.skl Dla. moz6. po- , rt ze swej struny zaprosił na asesorów pp. Gra- W obu wyda.no .razem 24,469 tomów; od kwietnia
zys~ae sympatyj ~nlandzlnch,. me narazająe lnte- bowskiego' i Lauterbacha, a na t.rzymającego pióro do czerwca w'pierwszej wypożyczalni wydano
,resow Ros.' l., .Skle7owan~ tez. na pana cał~ po- p~ Maurycego Gutentaga.
prócz tego 'okolo 2,000 tomów, przej wprowadzatok .oskanen l podeJrz~n. ,N1e będ9 tym razem i
Stosownie do ulożonego porządku dziennego niem statystyki, razem więc do 1 stycznia 1908
?h8.raktery~owal tych, objawowo 'Y0gol~montema~, po ukonstymowaniu 'prezydyum, przystąpiono do rok a w dwóch wypożyczalniach wydano 213 5JO
,~e. idea UCIsku i bra~u toleranCYJ, o. JaklC~ ~o. odczytywania sprawozdalI z dZiałalności poszcze- tomów. Z WYIH)żsczalni korzysta.li '8tarsi, i dzieci.
;wllem, będą w ..dobrze zrozum~any~ mtereSIe Ce- gólnych sekcyi za dwa lata istnienia, instytucyi Stosunek dZieci w plerwszejwyp~)iyczalni wynosi
i~rstw:a sparahzow3ne .o.<Ip.owlednłO" przez odpo- Towanystwa.
l/a, VI dr.ugiej 2/,; zapisano czytelulków w pierwled!laalnJch przedstawICl~h władzy. ..
.
Przewodniczący sekcyi nal1.czania analCabetó\v, wszeJ-600, w drugiej - 900, (w trzeoiej -:- 213)..
.
,~yraziWSZ} nast~pl1le gorą.ce. P,OdZH~kow~llle ur. St. Skalski, w sprawozdaniu sweni zaznacza? W wypoż~czalni tr,z,e~iejw CiąglI ,5"LJgQdni wyge~e[at- gubernato~ow~ Ge!ar~O~l za cat~ Jego że sykcya·· ta; skutldem nieprzyjaznydł warunków dana 'kslązek 611,.zaplSftnO ta'i{. czyleln:Jców.· .
;dzJa~a.l1:1osaJ Są.uą$Ol Mlchel.tn l'ozegna.t tal. . ze jego n.ie mogla rOZ1TljaĆ Sif ;;(,irm&7 nk Wogóle ko'"
W~Ji.'ÓJ ."korz. y'staJącyeh Ż wypożjcżalni pier ..
U).a'zoAl\~
r~~y5'talo 500 Ut~l;ńió ~v; utW'~rzoilo ~L! komplety ll~· wszej znajJują się prz-ewainie robClniey i dzieci,
ezących się, w lcaJ.dym komplecie średniO najz drugiej W znacznej liczbie korzysta. ludność żymnieJ· 15 ueznkHv. Zwrócić należy uwagę, iż gdy dowska.Zaznaczyć należy, iż mimo niepobieranIa.
uczący się zaez~li pIacie drobne kwoty za naukę,
zastawu przy wypożyczaniu stosunkowo ma la liczstawali się pilniejszymi i gorliwszym;; lubo ga- baksiąiek ginie, gdyż na 26,000 zginęło 50 totunek uczących Się polepszył się, liczba ich za to mów. Otrzymano nowe koncesye na wypożyczał
zmniejszyla się. Ud~rza również szczegół, że obole nie książek.
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postanowił sobie powiedzieć, że odtąd ca11
Nie. nie, nie.n dlaczegóż mi~łab1 bye zaraź
pozostawac będzie w domu, wyczekując jej. · cięźl{o ehorą.
,
Ale po chwili zasmial sl~ ze swego postano i
Naraz przyszła mu myśl, kt6rą uważał za
wienia.
i zbawienną·
.
,
Poniewaź ona napewno jest ohorą, mógłby
Ja warynję, doprawdy waryuję.
l znowu podążył w stronę Jt>j mieszkania" , jutro do niej postać z zapytanie~, jak SH~ miewa.
i tal\: -jal{ wczor:aj odJa.lił się, gdy l.a progu brą... · Wszak sam posłaniec nie potrzebuje wiedzieć kto
(przGklad .z niemieckiego).
my zobaczył żonę stróża i ~lutące. Mial wraże .. · go przysIał, lub mógł naz'wisko źle zrozumieÓ.
Tak, tak będzie najlepiej.
nie, że one patrza na niego i mówią:
C~ul si~ ogromnie zadowolonylU Ęe swego po-fi To Jest ten ~am pan,
litófl
~
był
wczoraj
(Dalszy ciąg - I)a.trz nr. 36).
!~~L
.
o tej samej porze".
W
ten
sposób
spokOjniej
nit
~wykle
przeszła,
Godziny mijalyu WybUa. czwarta.. piąta...
Skręcił więc w boczną ul!'cę, a gdy dziesiąta
, szósta, siódma•.• a ona. nie przychodziła. Biegał wyblla 1 pOz<HIlykano wszystkie bramy, p<)wróui!, mu noc i następny dZień,pomimo, ie znowu nie
otrzymał żadne) wiadomości, ale wiedział, że dzi\popokoJa" z jedlleg() kOllca w. drugi, wzdychał aby spojr~eó jesf.cze raz W jej okna.
siajjeszcze wieczorem Skończy się ta męcząca
t{;iężko, a gdy sięezul już zupełnie wyczerpanym,
'l'eraz tyll\o w,Sj'pialni widniało światlo.
'padał na lóżko. Dowrowadzony był do rozpaczy,
Stał nieruchomy l 1l:8 wiedział co poc7.ł}6. niepew nośó.
O ósmejopościl mieszkanie.
tpod·wpływem której zdawało mu się, że najchę- Ogarniało go prterażeuie na sam~~ myśl oczeki. DoszeJł:;zy do rogu jednej z bo.cznych ulic,
tdliej bJlby~dzioś uciekt Szczęście posiadania . wania jej aż do jutra do godziuy trzec iej.
JeJzaWiel e go kos'Ztowę.ło~
Tak do trzeciej, a potem... jeśli znowu nie dla. ur2;eczywis~nienia projel\tu. ~wrócil Sl~ do nię
znajomego posłańca i Odpl"OWildzi.t go pra:wle aż
- .. A. Jedriakmoie jeszcze spróbuję, zacze. ,•• ~~
.
.
przYJ dZłe
.
d~ je! oomn.
tamgodairu~.dwie ...., '. ale dluiej tak już bye nie
PQSłalliec udar się zztłPytaniem nag6rę,
imoże...ws2lak ja slę zupełnie wyczerpię, stracQ
Pusta dorożka prze1eźdżab.; skin~l ~a stan..
a on spojrzawszy wpierw przy bladYnl .oLlb!aslql
lellergię do pracy, stracę zdrOwie, ostatec411ie i greta t kazał się wozić 1)0 beziudnych ulicae,h.
a.U()a~.,
Przy pomnia~ sobie ostatme iclt~: spotkanie latarlli na zegarek, zaczął się przecbad~ać. skra'
. ' . Zerwal sif~. zl:óżlra, otworzyl okno i sp.ojrzal i dochodZił do llfzel\onania, że aH~·':ł1~ chwilę nie' cając sobie .w ten sposób chwile oczekiwania.
na ulicę, na ktol'ej panpwal gęsty mrok.
przestawaIa go ko'~hac, nape 'nie. A może
A gdyby ją mąż o cos poJejrzywal i będ-zie
.
Ach, l tam... tam na rogu.. sunło się tylu lu- w domu ią ~ coś podeJrzew~
dlatego przyjść wypytywać się. posIań~a l ,sam' z niu) tu przyjnie ' m o g t a ? . . h ,"
dzie ~ myślał zaniepokojony.: "...
'
dzi, a Qn wpatrzony w każ,ią przt:suwaJąc~ si~
iil,a 'była za'prędko zaczął bied z zaoddaJający;m~ię. ale
;po!3,ta6 kobiecą., łudził Się,że to ~oże już ona ... I
Nie, i to :niem
po chwili zwolnił . kroku 1 stanął znowu w pe..
OddaliI SH~ znowll od okna.
! wsze. talc ostrożną"
wnem oddaleniU od .domu i wslwtek tego mUSiał
Ona chyba nie prZyjdzie wszak już dla niej J
.Mogla zatem
ogromnie wzrok nadwerętać, aby bramy nie strafzbytpÓŹllO~
.' ,
. i cie:'p1ą?ą,i leży
cie z oczu .••
Inn.gle ,uważal to za bardzo dziwna i nie... mo~e pisac..•
jsampierw pr~eśle
Już po. trzech minutach zauważył powraca!1iI1U,;s~ue nawet, że tylk9 te kill,a. godZin pośw:ęcil
Ale jutro już,
a jeśli poważniq jącego !Joslańc~a. '.
~~a'oc~eklwanie je;. oMoże ona teraz dopiero znajslów parę, by mi
·rdzie sposobnosć przyjścia... może chcialadzisia.j 'zacllorowala... na::
, ~, jeśli jest ci~żko j
\ptsed 'południem 'być u niego?." ,.
i ehor~

l

dzień
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Z kolei i p. K. WysznacJd zajął ~ię odezy- zyjnej, po kró·IiJpej dy~kus)'i ZQst~ly prse, zebra.:"
taniem sprawoz.dania z działalności sekCJi unIwer.. Dych przyjęte i btwiardzone.'
.
sytetn powszechnego. Wykazuje oDQ,że .z wykłaPo wyczerpaniu powyższych spraw zanim
dów korzystały jaknajnersze wa.rstwy. Odązytów przystąpiono do wyboru zarządu: dr. Kaufman
wygłoszono: przyrodniczych 171, historyczno-spo...
przedstawił zebranym co zdzialano i jakie zamiary
leczny~h 366, zorganizowuDO wykłady kreślenia
i I)l'ojekty zarysowane zostaiy przez dotychczasowy
tewnicznego p{)d kierunliiem specyalisty inżJuie- zafzł\d Towarzystwa. Przedcwszystkiem tedy dąże p
ra; było ieh 30, L~ezba ogólna słuchaczów wJno- niem zarządu bylo powiększye liczbę szkól dla dosila. .50,000. W uniwersytecie powszee;hnym ode- rodych analfabetów; postara.nQ się o koncesye na
~wal się br4'k prelegentów. Zapal sluchaezów z kadwie nQwe wypożyczalnie książek, lecz dotychczas
żdym dniem potęgowal się.; w ostatnich czasach
dla braku funduszów nie skorzystano z nich. Cią
z pośród ludzi pracJ gromadziło się od 200 do 300 , gle borykanie się z brakiem odpowiednich sal "1dljennia na wykłady.
i kladowJch I środków nie pozwolIło na rozszerzeSprawozduie z sekeJi żargołłowej zdawał p. i nie działalności uniwersytetu powszechnego.
Jreudenreich. SeltcJa ta zawU}zaJa. się w maju. ~
Zarząd podjQl myśl otwarcia oddziałów To1907 roka. Wykłady prowadzone byly wsalaeh i W&rlystwa " sąsiednich miastach. Dotych.czas
na ul. Cegielnianej, Srooniej, Za.rzewskie.i i " 10- 'tylko w Zgierzu projekt ten przyobleka 81~ w
kalu Towarzystwa (Zawadz"ka Mt 17) specyalnie ! szatę rzecz}wistosci. Zaprojektowano zorgamzodla młodzianJ. Poza działem na.ukowJIll wJgłoszo ! wać specyalne kursJ dla kandydatów, pragnlłcyeh
ne byly luźne odczyty, jako to .0 eh()lerze~,,.O prowadzie wyldadJ. dla analfabetów. Wydano poemigraeyi"~ Liczba. słuchaczów wyniosła 4,602 od . dręcznik t. j. wypisy dla uczącyc.h się w kompletach; zakupiono środki pomocnicze (50) przezro15 6zerwca do 31 grudnia 1907 roku.
W sprawie działalności sekCJi żargonowej za- czy), objektywy do pokazów latarnię raagiezbrał glo~ p. Gutm;an, przemawiając w żargonje~
llt\ i t. p.
Po za wymienionemi sekeyami istniala jesz·
dla Wielu obecnych nie zrozumiałym. Zarzucał on
zarządow4 iż nie troszczył si~ wcale, aby biblioeze sekcya artystyczna; W okresie lokautu, której
teka sekcyi żargonowej zostala zorganizowa.na. Jest . zadaniem· było dostarćzauie sferom pracująeym
~ dowód ingnorowania interesów żydów.
! godziwych, umaralniających rozrywelL UrlądzoReferent p. Freudenreich w odpowiedzi na to no trzy wieczory muzykalno-deklamacyjne w pot3świadczyl, iż przł:1d,ewszystkiem polożono naeisk
lłłezeniu z odczytem'
ha szkoly elementarne 1 gdyż najpierw należy nauPrzemówIenie swoje dr. Kaufman zakończył
czyó ezytać, a później dae. do czytania... Zreszt~ życzeniem pomyślnego rozwoJU TowarzJ~twa..
nie byto odp.owiednich środków dla s~worzenia bi- l
Zarządzone za pomocą glosowania tajnego
bll()teki.
. , wybory ezlonków zarządu na miejsce wybsoP. Gutman, którego wystąpieaia w tej spra- ; w&nyeh dały wynik Iłastępujący: Więl{8:Gością
wie zebrani nie przyjęli z zadowoleniem, znów za- . glosow wybrani zostali pauna Berlinerówna (68
brał glos. dowodząc uporczywie, iż zarząd Towaglosów ponownie), or!lZ pp.: Gurewiez (99 gl.),
rzystwa ignof{)wal prawa ~ydów, że nie zwracał .M Hertz (74 gl.). dr. HandelsmaJl. (76 gt. 1>0uwagi na ludność żydowską.
i Downie), dr. Jasiński (77 gl. pouownie), RosenP. .Majewski, zabieraJąc. glos w powyższej , thal (64 gł.), dr. Sterling \71 gt), K. Wysz·
sprawie, staro. się bronie zarząd, lecz stawia. za~ ; naeki (77 gl. ponownie) (jako czdonkowie): Oho ..
rzut sekCJi ezytelni i biblioteki, dla. czego nie od- ! miez (45 gZ.), Grabowski (55 gl.) Hirszberg (50
wolała się do inteligencyi żydowskiej o zaofiaro- ! gl), Klocman (60 gł.), Konarze wski (60 gt), Koziolki~wicz (58 gl.), Neumar~ (63 gł) ~'d~. Przed:
wanie książek w ~argonie.
P. Fl'eudenreieh odpiera wystt\pienie p. lła- I' borski (63 gl.). Do komisy I rewIzYJneJ, 'ye.szli
jewskiego, dowodząc., żo kwestya. ta trudna bylI. przez aklamacy~ pp. L.. Koral, E. (S~rzeleeki l J ..
do .rozwiązania; h~t.eligf>!H~"a, f'fdow~ka nie 1.losi a.. : Z a n d . . , .
.
da książek wżargonie~ llaleialoby wi~o kupic ~~. I . .-.I ... ~ .•= .... \ "~d"'" ~~~'_.,,,,..-~.
ldeksiłż~i,a.n~to n~e.brlo.wcal~ środków., Z~e"'ł
We czwartek o godzinIe ll-ej i pół w nocy f.'ąd wo.
sztą ,llte spotyka~o ~ug~zle zad~y~b ogIoszen, za- l jenDY, obradujący w fortecy Petrorawlowsktej, oglosll
dnycu ~ek:am ,o, lstDlemu selceYl lzargonowe~.
wyrok w sprawie kllknnastu terorys1.ów, Ujętych 20 i
DZIękI umIeJętnemu, nader tal\townemu l ener- 21 lutego r. b. w Petersburg1 I oskarżonych G zamach
giczne~u pro:wadz~niu ~brad przez p. M•. Her~za, no ż'yele W. Ks. M-ikola:a M,kobiewicza i ministra
wszelkIe wyCIeCZ1~1 OSobls.te lub wykraczanIe mo'!'- sprawiedliwości Szezeglowitowa, o należenia do stowaców .poza granIce obJektywnego traktowama rzyszenlB, mają~ego na "caju obalenIa istnlejąeego ustro..
sp,rawy, albo wreszcie ,objawy porywczych zapę- !u państwowego drogą zabójstwa wyższych urzędników
dow go~ąeyeh oponentow - były Vi zar0dkn tlu- państwowych. oraz o sti'zslsn{e d, tH0ntów polieYlDy'eh
ruione przez prze\-yodnlezą~ego,. który w por~ ~a· podezas areszto~l'.nla Ska'3'l{) na smlecć 7 o;ób: Anu,
JI(;bl€gal przl krS m BtarClO!l~ JedUi s~ek, . cZynIąc
Ra"putlnęlat 32; sl;a~bciankę S Irre, lAt 23; S Bra
t halas.ll\vy~h;, eiJlzodow.
obrady wolne od.
nOWA, lat 22: A SlnirnowA, lat 22; Lwa Siule UJIl lał
Sprawozd~me Ka~0'Ye~ Z Jakim z~poz~ał .ze- 21; włocha l\hrjo Ca;Vieo, lat 32, oraz kobietę Jlłeuja.
branych skarbmł{ dr. Pl~Dlązekt,. w y~az.?Je .• ze hcz- wnłanego nazwiSka. Trzech oskarżonych skAZAno nA 15
ba czlonkó\V, oplaca)l:cych SkUHikl mle~nęczna od la' ciężkich robót.
5 kopiejek do 5 rubli, wynosHa 545; liczba czlon- l
kówczynnyoh stanowU\tł. 133.
' W pływy . ze składek Z~1. d ~'Y'a lata. wynosU}
I!LEND!~!ZYK TERlilOWY.
rb. 3,515 kop. Si); z ofhlr jednora~;owych-rb.
rMIO~A SŁOWIA1~[SK.IE D z l ś Stawamlly. J u •
1,067 kop. 11;. wpiy n~~lo z odczytó'W docilodo- t r oPakosUwa
lt ych rb. 960 kop. 79; (ni'ezależme od codZIennie
TEATR WIELKI. D z i s pierwszy raz "Madame
Butte, f. y", opera w ł: aktach PllCClUlego. Pocz"tek o g.
urządzanych odezyt6w unhversJLetu powszechnego); z zabaw i prz:::dstawień o~iągnięto rb. 1,505 8 wieczorem.
J u t ro "Cyg-fLuerya", opera PI1~einfego. p(;cz,""
kop. 23; w banku liandlowJrn warsza.wsldm na tek o--godZinie
R Wieczorem
rachunku I bieżącym rr· 830 kop. 53, w kasach
TiiATR VICTOiUA.J U t r o ,Ich czworo", tragiłr~)\varzsstwa głowne;j i sekeyjnyr.h rb. 17,4 kop.
komedya. G Zapolskiej, Początek o goaz. 8 wieczorem.
291/~; śelccyaiarl~ollowa ze s~voich "odczytów da- :
ODCZYTY n z l Ś o ~odzinie 8 wieczorem w sali
la rb 50 kop. 65.
.
'wykładowej T K. O.. Z!\Wd.dlklł. 17, p Horowiczowa
,Jall Beniowski!' z komenNa utensylia, książki do czytelni i' pG:TIoce odczyta utwór SliJW
naukowe wydatkowa!!.o rb: 2,tH4 kop. 68; kosztj I
taneczny naaozyeielstwa
administracyjne rb. l ~24 lwp 57 1/,; sekeya anal· I'
11 handlowych (Dkaga 46),
fabetów kosztowała rb. 1,448 kop. 8, (niedobór ~.
rb. l~lOl~ kop. 35); sekcya ulllwersytetu po wsze- i
chnego kos.ztowda rb. 1,387 kop. 71 (niedobór i z .
l·h.~~O); sekcya·. czy te In.i ], biblioteki kosztowała ł
,~
tSllm';wa "Harmbnli" w 10rb. ul3kop, 7,7 (me-Jobor rb. 30 kop. 74). Ko .. ;. kalu w .
tuk ,0 god.zlnle 8 wleelo,
~zty \yydawnictwa. (5,000 ·egzemplarzy książki do) rem.
czytania \dlakursów wl(~ezorowJeb) Towarzystwa'
t k Dz ł
em.
'wynosily 'rb. 360 kop. 97. Instalacya światła ele.. CZ4 e ; go
kcs~rttmnw21 Tow. śpiewa.
lul'ycznego rb,. 13 kop. 23. ,
i cleg;- A,;1. i
JUt. Wid"ew,skiej JU', ,,6.
Preli.minowane na. rok 1908 wydatki ObUCZO-I·\
·
ne zo.stal1. · W.PfZYb.liże.DJ.'u. narb, 11,902.ozylirb;
ISOOwlęcej. 8ntz.,d~ w r.oku ubieglym.
Spl'awozdania powyższe zarówno jak: ipre.
limiJlarabudie~wJ \ oru ilQtokól k0l1U8Si ren'i.,

Spra.wy fabryczne. We wszystkich fabrykach,
posiadających ręezne warsztaty (,~a wYlątlcem 2~ch)
zastrajkowały trejberid, z powodu obniżenia im

placy zarobkowej.
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Wielu snowaczJ i snowaczek zastrejkowalo
przed kilku tygodniami. Obecnie po dhigotrwalem
bezrobociu, przy:3t~pili oni do nracy.
W zarobnyeh Pfz~dzalniaeb. obniżono ich
placę od 10 do 15%, za wyjątkiem tylko fabryk
Stillerman&., Friedmana. i Kohna, gdzie robotnicy
pracują na da WD ych warunkach.
Z fabryk wYlobów plo.noWloh. W sw.oim
czasie, gdy robotników ogarnął ruch strejkowy,
właściciele fabryk pluszu zmu~eni byli zgodzić
się na żądania robotuików, w celu lutrzymaUlapra··
widłowego biegu interesów i normalnej wytwórczości. Wówczas w tkalniach mechanicznych podniesiono płacę zarbkową o 75%, zaś w ręcznych
o 60%. W taldch warunl<ach tką;cz praCUjący przy
warsztacie mechanicznym, za.rabiający średnIO 10
rubli, skutkiem osiągniętej podwyżki-powiększy!
swój zarobek do 16 rb. 50 kop. tygodniowo l o~
becnie przy takiej normie płacy pracuje; zarobek
zaś tkaczów ręcznych waha się pomiędzy 20 a 22
rublami tygodniowo.
Obecnie· fabrykanoi wyrobów pluszowych, nie
mogąc n& takich warunlolch. prowadzie swoich
przeusiębiors~w, zawiadomili tkaczów mechanicz .. '
Dych, że płaca zarobkowa obniżona. im zostaje o
10 proc., ale pracować będą jedną godzinę wię
cej t. j. 10 zami3,st dotychczasowych 9 godzin;
tkaezom zaś ręcznym 'Postanowiono obniżyć od 40
d~ ·45 proc.
.
Wobee takiego postanowienia w kilku fabryl\:ach pluszu, ma łących warszta'y mechaniczne,
jaJe u Finstra, Fijala i ,. P. .robotnicy za:;trejkowali. Wogóle strejk ogarnął 'I. ogólnej liczby
fa.bry k.
. ,.
le I(
W kilku fabrykach z ręcznymi warsztatami
dziś znów przystąpiono do pracy, godzącsi~ na
wa.runki.
, Kara administraoyjna. .Na. mocY' postanowie.
:ola czasowego gf'ueral-gnbernator" wOjEHmego,

.-

mieszŁ.:allie\:; gH~luy ~,Visk!tnQ~

powiatu. błollskiego,
\Yadalf BJllt:ck:, za zaklócenie spokOjU pl1ba~z'"
nego i awanturowa.nie si~ w tram waju, skaza.ny
został

na 111,

miesiąca więzienia (na
obo\fviązujących postanowień z
października 19Jo r.).

pnnktu 5

zasadzie
dnHl. 11

piaka·rą. Donosiliśmy niedaw ~
z pośróll aresztowanych na wierm w sali
\Varszawstdej (Po}uunlOwa 36) czelauników, piekar sloch-4·0 .zO'italo wypuszczonych Dtlwuluość;
2~· ch ~aB. o u\volnienie l\tóryehdepótacra. wł.a
śClcieU piekJ.l ń ~wrócJa $l~ z. prllSOą do CZad\)wego generał gubeI'ilatora-pozosliaJe nadal llwi~ ..
zionych.
!
Obecnie dowiadujemy się, te namoey rozpol rządleuia czasowego general-gubęrnatora wojeJ1~
111ego-owi 22 czeladnicy pieka.rscy jako agltato~ rzy strej ku oraz należący do sO,cfal· demokrac1i~
zostali skazani na. wyslanie w droJz6. administracyjnej do różnych miejscowości CesarstwA. na ró-

Ech! lokauta

no,

żne

I

j

~

że

terminy; główny prowodyr l orgalllZ~\tor wie..
en S~mul DanisL:ewski skazany został .na w)'51a...
nIe dogubornii orenburl>kiej na lat 5.
Ze zwiłzku pracowaik6.w IDlllarskioh "tłO:,
nośi;'i
Wczoraj o godzmie 4 po po!udIiin w, lokalu III oddzia.łn straży oglłiowej ochotniczej(~1i.
kolajcwska ~ 54) odbyło się ogóln6 zebranie
czlonków zwIązku mularzy «Łączność', Pos~adze..
nie zagaił preZł;ł$, p. MiChal PJ.drak, na pr~ewo",
dniczącego wybrano p. F· Parlickiego,. który na
asesorów zaprosi! pp.P. Zeberta, R.II Czekal8ttle~
go, a na sekretarza p. Natorfa..
Sprawozdanie kasowe wyKazało od d. 4m~..
ca r,z. wp1rwy 3;56), rub. 32 kpp., wJdi\tki. za,j,
2,154 rub. 60 KOp Dlugą i bardzoozywi()n~dl"
skusyę wywolała sprawa d(;fkyta. w .·kasi~ 2ią.
rob. 94 l\Op., spostrzeż.onego.przez kOWiS:yę .re...
wizyjną Snmę powyższą postanowiono umotzló).
przeciwko bytAffiu.skarbnii{Qwi Dle wys;;~~\'~G
na drogę sądową, Do zarządu wybrano" pp. FelI'..
ksa Parlic.klego, lVIwhala. Zarzyctuego, lV1ak~yml'"
h.ana. Ni. to.rti.a i Ja.na Bartela. N.3. . zaSliępeÓ!~ .C
... ~1. Gaków zarządu wybrano pp. Tomasza Parhckle30 ,
łlaua Shwczy.uskit)go i Kąustantęgo 03lńskiegó.
Budt8ł na ruk .1908 w 1l1Ul18 60S tllb. ir'l'"
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§ 18 nstaw tr czlon-

1".

<r-łlra,. zebralo,s,ię,ok,Q. śliwlotrafilna prz€iehodz~e8tkobiQtęJktór~przJgn!ó~lszy=

~~ dzoną

w Stowarzvszelliu
J
ł'
k
swoim c~żarem, powalił. Okazdo stę jędnak, id oboje
;kom chorym wJplac{i.ó wspareia.
~ ~o 200 osub. P!~e~aża.ly kostyllmy WAQSClans Y18, z tego Wj'padkll wysdl eaLo, gclyżpróez; cgólnegQ P9lld&zytf W T.I. O. D~iś Wponiedziałek o g. Intryga była dQsc ozywlOna. Talicę przeci~gpęł'y , tłu.;!zeni~, innego s~waąku l;lię ponieślI,
l,
S
11' d
"r TT O (l Z
si~ 40 'fana.
,
.
.
I.
• Bdót!lli~ PQmłę~lty prze(rhod~~e,mł ~liQ, Sl'ednit
wieczorem] w sa l ~);:1a o~eJ . J.l..d .t u 't ~__ W sobotę wiee~orem,
\V lokalu lodz~le?o
mło4yml
lutiirni powstała klótĄil\," k'~ręJ oko!p dOWll
wadzka,k J'& .7) pam . orOW1CZOW~ o czy "a, u. wor oddzialu. war.szaws. kiego Towarzystwa ęykllstow opatrzonego Dr, 22, Józef Tur~owski, robotlłlk, lat 22,
S}owac :' ~o .Jan13ielliowsl~i" Z }{()mentarzami.
ó
został zrzucony wrynsztok, przez CQ odn!ó31 ogólne po ..
( łIihzł,t 29) odbyhł. sięzabawq, kostyull1 owa; ltt ra
hł7:!1 ~a BtaevA
rogato
'1.;"
!.::tn1D., ArW17SVJl"Ul". !Il drn"',a."".v", W CZ. ora1· O.' 0'0,'"
b I
;: t ł uczenie, . P fl,yW i e~ Iono go daroĄ~':'I
,I"t
"
...
l.!.
'I.f\"fMo aJ .. "
~
u.1\. llłM"
et
sprQwadziła okolo 2<.:0 osób. Sa.lę a oW1ł ~fzy- . Wlfl, ~d~ia zostal QpMr$onf..
,dzinio .~ l-ej przed południem w lol,<alu <Lirył Qd.. strojono \;lardzo malo~lliczo w zIeleń i kwiaty,
P(łb ę1. \VG~Qr~j P~ŹllYln Wł~(!z<»,~ Da ul. l\~olt\
bylQ eiQ ogólne zebranie cz~onków Stowarzysze- z pośród których wyzleraly emblem~ty sportowe. ' nr. 2 przy Qtwle'~n,u bramy stróz. dOIJlą, W&wrZJlllęe
iuię. d r llkąl'2.iY. PQsiedzc1J.ie zagą.jJ prezeą Stowa- ~
.Ładnych efektownych kostyumów bylo spo- Tomczewski, la.t3~, przez; PQwrd.eaJl\cego lokatora został
'
'p. J. Pmt-ruszewski !{tórv zaznae~vl, te ł
. ' ; ' .. - '
. ~. "
'... pob:ty laską, przez co oduiósł rany, głowy. S;>fl!łW& o~
,rzyszema
......
,J
~ :J
1"0; wyróztłlaly Się mekto:re
bę.rWIlOseu~
l sma
parla się o 4: cyrkuł, gd~łe wezwaug CogO$ilWie, k~Qte
rez"ltat, ~rotkleJ pr~cy dla Stow.arzyozenta,. jak kh~m. Qchocza zaQawa ~anecznapod wodził p~ C~ pOBzwanko,wB.uc1llU ranę opa.trzyło.,
e
IWJkąZf)J6 sprą.wozdame za. czas 111:u gly, są nader Boryslawskiego tnva1a. do godz. 8 rano~
•
\pom.J~lnę. . W~~ysc1 ~raWle e~~lonkQwle). ~ maly· f
Po zab~wię, nazajutrz rano liezn,e grono ll. ją.tk. aWi,. OP.l..~ę.:~.}Q:.. $Ę. ł.,~Q"kl.. r. eg.UbU'nle, WS'~Y:I[ c~e.Stll.ikÓ. w Uda.l.o ai~ dla .Zb.J.or.ow. e.gC)... Z4j~C.la. ~o
Proces poUtYORY toczył aię " Kali$~U prze4,
.m
.. 1. w. .Y
:set
d9brza rQzlJQueJą cel e~mQPomoey, z ktorej zaJ.dadn fotograficznt\go p, f. «Leonardu.
przybyłą z \Varsza)vy Izbą sąclQw,. Kili\n wy.W
_ W sobotę ubiegtę odbyl~ SlE} zabawa kar... t bitnych· przedstawicieli iIlte1i~encyi l\aHąkięj aUto.
•t razie ep.QrobJ lub braku pracy korzJst~ć będą. .
,U~wo.r. zon. ?. ~.l{źe fnłl.d~s~ pogrzel;lowy, który xaa-. I'. :nawałowa w, wielkiej 8.$I.i. Gr.a~d .• ~tlotel~ pod . na .. walu przed sądem~ pod zar~utent. lO~powszecb..
flezy nstahó l Up.01'1noW'ae~
. ' zwą ,Pikniku kawalerskIego". Zabawę tę cecho· : nląnia nielegalnych ' wydawnIctw W d,uchu uar()s,p r 41 wozda nie kasowe wykazało od dllla 11 r waty: nastrój serdęclłlY weselośll j niezwykle 4)- I dowym. :SroniU łldwo~aCI: LeQ~ PaJ>lesk.l, Stall.
'~sierpnia do dn,ia. 31 gru~nia 1901 !O~u: wpływy żywienie.
~.
.
,
, Kijeński i Franc. Nowodworski. O.'$k~r~QJlyelJ. u'835 rł;l. 41 k.op·t w1datkl 224, !'b. lO ko~., paz?· I
Oz<lob-ą
balu bylo lolka ufodz~wyeh pal); to~- t zna! sąd winnymi. Sk~zani zostali: d~, Nep~łDll.
's~1l1() ~lO ~b, 71, kop. C;lQnl\ow Stowa.r zyszen18 i lety były bardzo gustowne. Uprzejme goSp?dynt6 : cen Godlewski, LudOlJlJ.r Szczepkowski 'po .poł~():
'dQ l{onca f.'~. liczyło 125.
,4
ł orą.z gospodarze dołożyli wszelkich staran, aby ! ra roku twierdzy, Stanisław Mystkowskl dZlewHio
, SPf~w~~ąnie", powJ,źsze
~ebranl
bez aysku- zabawa wypadła jakuajwspanialej. Bawiono sifl i miesięcy twierJzy, Stefan Ktopotowski sześo m\{~d
:sJl p.r.. ,z,. . JJ.~U ~a'. Wler. 7.1.,łJ.. ' . ". '.
"
'.. ! do godz. 9 rano.
"'
. '
. I! sięcy ~wie. r. dzy,., Założono kasaęy~. POd8~UJlych \t~
:.NastępDle 9dę;;lta~y został pr~ez p. RudIUC- i
_
wolmono za kaucy~.
l\ł,gQ projek-t m,d'orPl9wa~La sklądki na fnndlls~ l
, ma~ka~ada. l)yrelmya lla,szego t~atru,:o;a ~a
;pogrzebowy, 8. to w ten SposóQ, ażeby zamiast; konczellle Karna'wału w oS~'atnlwtorek (lIna a, go
--..,...~
:nehwaloneJ dawnięj sldadki nad~wyQzajnej po l rb. I m~rca f. b. nrzą,dza. w salI VogIt\ prz~ ul. ~~ueJ:
SZTUl(,A i PIŚMIENN1CTWo.
iw f!łzie ś.qlierci czł<lnka, uchwalió POdwyższenie! ne~ 1& l~ ~a,sk.aradę ar:lstyc~ną " WH~Iu.lues:o,
~
;skladki czl{)BkQwskiej Q 5 kop.., czyli, żeby kaź- l dZlank~ml 1 ,,~abaretem ..Z ndZl~rem . artysto l .
~dr ęozlenek pla~il po 60 kop. tygodn!owo. N~ i ar~yst~" naazeJ s:cęąy. Między lnneall uną,d~on:
T~lltr Jutro. wieczorem w teatne Villt0ria
(projekt ten prawie w$zysey członkowie ZgOdZJlll zosta~lle ną. $.Cenie ~W?Z Drzymaty~. ,Częso do
wznowIOną .zo~tanla ~3:wsze kasowa ~łośn~ szLu;s~. Wdals~JIll toku obrad obradowano nad o- l chodu z ma.sl{Rl'ady, ktora rOZpOCZlll~, elfJ o godz. i ka Gabryeh ZapolskIej "Ich czworo , ~torą. ,tak
znaezeniem normy wJsol<QŚCi wsparcia. w razie l 11 W nocy prze~naczono na. korzyso Pogotowia l słusznie autorka nazwala tr~gdyą ludZI głupICh.
;Śmierei eZ.lonka,· w rezultaeie zgodzono się na l ratunko.. we~o, .k.~ol·eg? l{as~ zę względ~ na znac~- ł
środę widowiskQ zawle~.~on:, w c~\Var~ek:
iwniosek p. J. Moroszkiewieza, a~bJ w razie l na wydatkI potI~ebUJe zasiłku, by unlkn~ó dęft. ~ zaś wleezo~em "Życie, człoWIeka., sensaCYJna.
śmieleł ezłoIika. wJplaeać rodżinie lub osobom ~ ey~1L
• ! sztuka Leollldasa. Andre)ewa, grywana]),A naszej
'za.Jw\'1Jącym tłi~ pogrzebem 100 f~bli7 w r~zio za..~
Strlał,. Dfliś w, .noc!, u ,~wag~a swe~ J? : scenie w bardzo do~rym zesp~le.
;śmiere~ inny ezłopka wJdawa4 członkowI 20 rb. I zefa. f:lJ:zelaka przy UI.lCJ ZytIlłeJ ~6, bawl! Jo:
8~nerls. Najbhższf benefis. dyrekera ~$.sze.
':~aipołl1og).. Podwyższoną skladl\~ uchwalono pli\- j zeC K.lpas. Szwug,r0:V 1e, pod?ch.oCHwszy) w~Z~~~!l go teatru przeznae~yła.. dla p.~l l\!ą.rn ~~ąse1).i ełó cd nadehodzącej soboty.
, pomięd.zy sobą. kl?tmę, z ktor~) d,oszło do bOJłn. Janowskiej. O zasługach. p.nl J~nQ~SkleJ dla
Następnie przystąplOR() do wyboru zą.rzll~u. ; Kipas, będąc d?sC Silnym, pObl!, metylko szwagra, i sceny pol::;kiej wogóle aw 8zc~egoluosc.i w Ło
Naprez.es.a. w)'brano ponownie p. Józefa. Pietru- ; je~o żoną, ale l matkę, \Vr~szele~tworzyl okn~, f d~\1 pisać byłoby z.bytee~n~, s,ott,f) bOWiem wlaszew. ak. l.',ego., .n.a .. W.ic.epl'ezes& p .. S.t.a D
. i.S.la.'iVa. K.acz. I przez któr& począt wyrzu.cae. na. uhcę rUCb.omoao~·:1 doma s,zerok~ew.ll OS.,9.'IOW
.. i, a.~.tr.e$.:z()~aJ'. sl'w.pa ....
;,m~~ki~o na sęląetarza p. ,Jozafa rrzJbJl~kie~o, ~ Grzelak, niemogą~ sta.WU} oporu 1 z;\wezwal, pol~-. rn słowach: WIelce utal&utowana. artyst~a, "aws~e
'napQmÓU.Qika fI~kretal'~a p. Berm~na ~ud,wjka ; ~Ję" a gdy ta przyb,~t:, '. KI1JaS ~ofSz,ąl uClekao, sumienna aktorka,. nie lekeHwaząC&'nlgdy naJM~,tiJla, »8. $karbllika p. Ignacego RuJtnck~ego, l l Pl1m~ roz~{~ZU "S,tO)! ~legl ~aleJ, wsk~tek cze- mniejszej nawet roh.
.
na pPllocn.ika ęł\:arbnikłl p~ J~na FalkowskH;go, l go pohcyancl dah za mm kIlka strzalow, lec~!
Pani Ja.nowska wybrała na swóJ benefis
'ną ąl,aęiOra. p. Fr3JlC~szka Rydlewskiego.
! chybili. Kipas ~dolal się sl~ryc. Strzały te" 4ane I • Wichurę"
S-aktową sztukę Bernsteina., która
l)()J}oJUijyi rewi~Jjnej "Jbra.ni ~osta,li pp.: o godz 2 w nocy, w~wQłaly, pop.l'och p;om~~(lzl ;z olbrzymiem powodteniem obl~gla. wszystkie see'JÓze.f Bo,ry&i~w~.~t Jłri!,S~ blazaraki i Jan Jani... ro~budzóuylld ~e Sll\1 1,l1ies~1~aJlCaml prąwle W C1\~ ! nJ ellr0llelsldę i z takiem ~eż powodzeniem gra.sz e\v ski.
.
lej (bielnicy!"
1 ną była. w WargZaWlł~.
'. Jednoe;loŚllie. do komisyi zabaw wybrano. pp: i
Band1tjZm W sobot~ o godz. S-ej, ~ieoz~. ~
Opera.. Dziś o,pera wlosltapod qrrek~!ą r.
Edwarda K&isera, Konstant.ego Hencza, jUlIUsza. rem przy uley Podrzeczvej n s do mlesz!{allla. 'Castellao,o wy:;uLwla W teatrze Wlelkllll WleczoN~ZlL.rskie~o, Olto Drewsa i J,iermana Ludwika; Szymona Joaba weszło dwóch b~ndJtólV, któuy rem głośnlJ; nowoś6, ciesz'IC'l: .sl~. olbrzrm,iem ~o
:\h\I~tmłl..
_
"
.
f pod groźbą rewolwerów domagali się wskazania, f wodzeniem w Wiedniu, Paryzl1 l Ber lnIe, mla., .' .' UChW. al~n.o, ~by. OZ.IOftk. OWlC zalegaJ,cy li! o... gdzie J. m~ schowa,ue ·pi~t.liądze, a. ltied r on Od... nowioie oper~ "lIadame Butterfly" Pucclnlego~ ~
pla.c~e s~ładek, Jezeh zost.al1 w~kr~slem z .hsty, mówil żądaniu bandytów, wtedy otworzyli szufladę, ' twórcy "Tosei i "Cyganeryi '..
a Ql{a.z~b chęc. ~ono":Jlego nalezenuł. do Stowa- z któręj zabrali 160 rubli. Odchodząo zamknęli
Jutro 1=ównież w teatrze Wielkim "Cyga.1'1iysz'tm8! plactlt wpisowe na równi z nowym.i dnwi Qd mieszkania nazewnątrz, aby J. utrudnió l nerya.".
_
Czl~IlkłLml. . .
.
,.
' . 'alarm.
ł
Ku ezoi Ohopina. Z inicyatywy TQwa~ystw,
. 'QBta~owjQno p~1JPl0V1a~ do Stowarzys~eUla. .
~ ,\\Tczoraj o godz. 7 aj wieczo~em przy ulicy ! śpiewaczego "Arfa ", któr~ do wSI)óluuzia. \1 zą'!'
l\łI .~~~QlIMlf ty\!tq wy~wąldill:9wal!ych pIlICP- > Łagiewnickie) pqd J>e 2 do mieszkanIa szew~a 49 - prosiŁo wszystkie pokrewne stowarHszen ia w Ło
w,.nl1~ow. '.. " '. . '
.'
'. I Jetniego JózefaWalensldegoweszło dwóch ban .. ! dzi oraz profesura Noskowskiego i l\llchalowskie~ k,OD/jl1 .paru e?lo~:kó'w wyst,ąp,110 z ,!,~1~~ dylÓW, $ądają6 wYQau1a pieu:ędzy. WaJenski od· r go 'z Wars~awy, w dniu -i kwietllia r. b. odbęsk,ml, ~a ~,tór~ pr;e.w~dnJCzącYl1d~!ęhl wYlasmcn: mówił, wtedy Jeden z bandytów stanąlprzy drzwiach.' i dzie się wielkl koncert. w tę~rze Wlel~hn ĘU czai
.
PQ,.,}fl~Lze.p.le z..ako.p.~ZQJH~ z9sta~9 ogOdz, 3·6J . na straży, Grugi ,zaś rozpOOZąrl~ewlzyę, a zn,a- ( Chopin~, ~ któregQ dochód prze~naCzonyzostania
po PO~~dllJU·I,
! lazłszy \V szufladzie kor;lOdY pUttelko, zabrał z ~l~. : na pomno;e~la {u..o,dusz.ów bqdow1 jęe;q pOlllnlk;a
Z'abilwl· W ąDP()~~ W h)kAlu' :CQwąrzYfłtwą. go 15'.1: ruble. llandyel, odch,~dząc, zapo~ledzIellt w W;lrs~a,\Vlt).
prł.,,~Q.W... ni~.\9, w t., Q~~ (abl.·y'C~l\."...Q' 16.4~k~el5Nawl'O~ as) , ze "je.z· eH osmi.e1i~ się ich ~lęr<1~lC lup bę!jZl6 wZ.l~.· ł '.,. S.o ena. i. s~.~.. Uka.".. Tyg{ld.nik n.us~rowa.
odbyłą $.lfl ,ą~awa ~a:p-eC!zn~? .na ktOlą l>rzybY~Q : wat pomocy, zQstame zab,tJ. .
'.
!ł$.cena i sztuka", io.zwijający się cora~ ,lep:ej,
oltQtQ l.1JO osob; b~WłO~lQ fHę ~choczo do ~ą.ua.. ł
- W ~Q?otę o ~od$. 9 l, p~ł Wieczorem ,da: uz SłOI.! pr·a"yry,'· s r~ęda.ży numerów pOJe,<iyuczych
, ~. W sobotę w IQli~ln Stowar~yszęmłl maj- · sklepu rze.zml\:~ Jl)llUS~a, JleH.łflcha ..przy ~llCY i W ;eatrze ,~,r.{ctori~ podczas przed~tawieu ~ea.tral.,
str~w ,f<l.Qrycznych g~b., piotr~ow~ld~,j (Nowy R!- PioLrkowsldej. wę~zto dwoc.łl bandy tow. ktorzy , nych, / __
:nek 6) parqzo ».~Jlly~lnle ~tal~ Sl~ ~aba~, urz~:
z kasy zabrah około 9 rublł.
~ ,/ "Konoert Z:lpowiedziany,:uB. niedzielę d. S-go.
~.daZ.!~a..m~~vck~.f2o~w~Co··
k~asł·.
r~;. chw, l' wd~~~~l~~~'yi
orfzoł~~_
Ggólne~" ą$łabi~nh.,
·h1a,rc3 .1', b. lwncert pary~kieg() 4! TQwh.a. l'zy:3twa.
"1+.. """,,!';'o!W1I~
. . ~ J~oA
- ' '.
."
"" . .f" ,
dni uit,~IQ sie<J,JlP QSOp, 'pl~CIIl
l
t'
'.
tac" staroivtuyc :. zacl(~~
'ezęto tańce polonezem Zabawa przeCiągnęła. Sl~ l
Stan bezprzvtomn v •
{on cer ow ną. lllS.,fUIUSU ~ .
J
k'
.
V
;do god'7.in 10 rano.'N'··asti·óJ· ·pa.uow, bardzo ser- l
."
. kawia do.iy,ó melomanów.. Olar . muzy J [.sta~o~y!-.
:d'eczn.v ł"ł . ..... ,. . .. ,' " .
..
• popolUdlllOWYCJ;I.
na. ul. Wi"Z
ne)· oddawna przycia~at
wlr~uo~ow, ato l nleJt:''t-.
i człoWieka, lat około 60, z
.....
ł
A
. . ...:: W soboł: .' w ".ali War~zawskiĄ.·' (Poll1,lnio· ! nie zupełnej be;przftomnośel
i nokrvtnie Q~yuion.e ptÓ~y
utwor. ze~ial,zeskP. O 11 ar...
,
. . 1!'~
.".
..' ~
. 'łJ
. ~~
,
d I
l k
t'
kt·. b
,I'
prezentowa 1 om ')Ozy ..
~w",a3)zebr~li ~l~ b~f<lzO Uc~u~e czlon~owie S~Q- nose! 8pr~w zen a n~zw s G
tys, ow, , '1.oIZy '! gO~lll? . ' d , t' •oz .~ ~n eh
arz.·vśzenia. gisel'ów wra~ z rodzlllami na ~aba· go&owla odwieZiono go do
torow ID:uJOnycll .$tllleCI, . nIe. . .ł' .•'J \JP t. Y f k Y
ot
.'
'.,
';. '.' ,
'.
M
. , o•• rp~n;. sił, W
re2;ulta~ów
W rOKU dopiero l~O* Ill.\a .. o SH~ U(U..
iW~t.aneczIUl· P.rezeą, t3tow~rzyszęn1a'ł p. . eCQ, WOlczaóskiej ur 119 Ann1. Bt
31 lilie..
.'f
'k.
P CąwIUe Sałnta Sa.ęus
':zawsze nad. er dbały 9 losy. jnS~Jtue.yi, 4Qlożyl szkania i z2i.ięcia, ~nale~\QQ.~
",lnem wy- ~ozrtiroWl .rane~~ le;~OWi ·Ca. 'a.desus zespÓl ta.1tl
iyszelkieh starań wraz ~ l~Q~Htetero. aby, ~~bawą. czerpania Sil z Qrakll pO$yw
zieleniQ jej
l tWlr,uo~oWlZp· . ,eury'r~eIU zacieką;Wl~nielll pr~y.
powiodła. się, co tez pdalQ ~nę w zupęluosęu
wzmacniających srodków, od.w
przez Po~ w~rz.yc.
. llleJjw
kI' t ka 1,)_
. - ,W lłobot~ 113 Ksi~źyijl Młynie odbyła się gotowie do Przytułku nocleg:)
atarllej.
Jąl, SW13t m:lzyc~~1 tę nowoso, ą i'1 ~I .
·zabawą członków Zgromą.dz611ia ~a.jstrów sllls,ą,rUpadek z 2-0 0 piętr
godz, ,6 t\Vlerdziła,~e k~l,nte~ sta~ąt na.w,Yso ~O~ za ~a\.d171·11\,·h,~ . . ,\.
'.
po poL, llA ul. Al~l{SAl.ldrJI
Kltl~ syn nl4ł.,. ł.Pllbhc2m. o, sQ,dab. s~ę plJpwae $.khwYU.l cl~.a. ~
D,~ \"
rzeźniKa, l"t 4, z otwarteg;)
SIę U1\ u l . .
lr...
,l
'7aJ.llU~r~w.b.- Na lVczof~j~~, ~aQaw~ kQitYll!l1QW~, urz,· ł 8$.rAClwszJ rÓWJlowag~ w~ii
le~" tl ... CAi~· 1'~.1J1 ~J ,I.Q'.j.1,~Il\I, k~Qrłłt bI łll~ł,U11",,~wQa~. .
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l ch czaiów do niej zstęPOW,ali). -:-.• \!Viędeński I
..
gemdenblaU" pisze ...-'e Wieczol"' dZłlHełszv za! Il'zam
W
• tru1a opery' wloslde ł wvgtawila ope'
h
'k
l T
I
'- czora),
,J. J,.
qo najoso blł wszye i naJroz oszn 1ejszyc 1... ony! rę Bizeta Carmoa" i dodac nalezy, ze cleszyla
i_,~, tak ł)iękne, iż nie mO!!A poją6, jak instrumen .. ' ,
d " ,
'
,
~
_
.. "
I Sl~ powo ,ze, nJ~~.
.'
..
".
~ ł
ty te mogły Wyj&9 ~ u~ycla~ .. To~aprąw~ę coś
.Publ~oznuse wypełn,lb, te ,a.tr \Vlelk~, PO. brz~...
i,n~ego i leps~:g? njż więcZ~Fy tOftepia~owę 1 ,gl. P. COl~ette-Castellano wykonala glowną r~lę
SPUHv:lCze), 1l10W~ dr. L. S~hD?ldt w."BerL rag.>, I i wywiązalą ~ię ~ n'ęj kil o~oloem~ f.ado~'olenn.l;
ą. p- A. Smohan pIsze w ,Ltlpzlger Zeltung>: .flPrzy ·1 oobrylJl toreagorem byt p. :~lQqęsti; ,p. Scalfą,ri
n~d)ywałyeh oklaskach debIUtowało wczoraJ pa- i odśpiewała z uczuciem i ze zrozumieniernpiękuą
ryskie Tow koncertów' na instrumentach staro· I .. M'
l'
.
iYW)'ch, .k~ÓregOezIOnkoWI~ uraczyl! .nas ezemś I
'~~~:~ lly1 p. Sinagra jest to tenor por~eczywisele .doskonalem, plęknle d.ZWlęCZąCą, re- ! siadający glos nie duży, niepotrzebnie nadużywa
p~(Jdu,kcyą starych dZIel mu~~cznych n~ odpowled- ! "mezzo voce:'. przez 60. cUd,na roł~ stracH~ n~
luęh IJłstrumentach wzbudzalI prawdziwą seusa- ! swojej wartosCl; prżydatoby Slq p. SUUl.grawlęceJ .
Olę."'" . U nas b~dzie to pierwszy W kraju debIut ! ognia i temperamentu.
. l
!

I

paIlYDon

llQ4

Wyróżnió należy sumiennie odśpiewany KWlntet z drugiego aktu.
.
Całość w1stawienia opery wywarltl, na PllbIicznośei wrazenie dodatnie; orkiestra tym razem
była prowadZQna Z wIększą ka~noŚGią, niż na poprzti'dn.ch op.erach..
Alojzy Dlb'()rza~zek.
-,-.,-,,,. .,.,----

Wll'WOWW..

.

Z M UZYKL
.

W sobotę w teatNe Wielkim odbyTo się wt.1owi~l{O ollereh{Owe t w l{tór~w w~ip..H udz at wy\1,.
r
,-r
';
W
·ląe.znie artyślJi operetki wą.rszawęt{!ęj~ pp.: , l",
lf,torya Kawęeka i Józef Redo.·
Program ułożono w ta:ki spOSÓb, te da~,p

, W ~ h;ara,;erae
kt
' "1~ , po"kOJ' owym
rze ~tr~ymae,
~~
'. ~
to BerlIn chciałhy Je ztłzytk~~a~w (ll1?bll ul.e
przYJ'azn tnn Francyi. NiemGlej Jednak 1 w Wl~.•
d'
J
't
'
na wsz,elki "'/
\ nm zastrzezono SIę gron OWale
,.
~dęl( woj1l1 n~ Wscg.odził; wdanym raZi? w~jP
~ką. wlQ~kię .ro,.. oglyby byepowo. tana do \l,TspoldzH\...
~ nia austr aekiemi nawet na teręme moną.r...
a.
z ~. . Y,; ~. i· ł• .. '.,; . o'n mi· d
ehl~ ans.rQ węgl(HSLlęt" wits:a~~ ltl J!r.,i ()':i~f
AustrYą, a RODSYą'd flot h· a 'lY' Y .fi ~:;~,
do akcYl na . ar ane lac, wspo n~ę. z.. o:.. . ...
u.JI

,

•

~~~~a~~'o~ales~o !~i~~j~:i';;~~la::~;~!:de~ k)~~t
f . uS' ~

n·~mi8cldej

i

dłateO'o to Nit)rI)cy

·i;

n~ra~~n~i "'~t~l~ oO'łogz~nIn· tr~ktatu t.r6jp"rzm\ę-'

p

Ją

~ '.

y

.0

rza w calOSCl.
g::;",===

TEl EGnD nI ,y..•
..

Petersburg, 29 Jut,'e!!:o (P). Porządek dzięn~
...
~r wtorkowego posiedl5euią.Dnmy zapowladami~ ..
dzy inIlemi obrę41 nad intęrpelacyąpJ,d adresem
ECnfUClTJ·
odkrycię.
m!uistra skarbt;l z powoda. przekroczenia prze~ę.ó.
.J
,
8
h
b d
d
k. ilka ·scen pOJ'edyńczvoh I II WesQh~]. wdówlu ,
aft~ 1]~, praw zasadniezye,oraz o ra y nap~Q"
.
J
(k II)
jektem wyasygnowania 1,333,000 rb. na zapoIllO.
(wyj:}tki. i z l i ~l aktu)! ",C~ar walca ~ a t ń~
tyje w ptlmięci jeszcze groza. jaka panowa .. l gi dla luunoścl dotkniętej llieurodzajem.
Z e~ruelarz,!1.,~~!ka ·wYJ~\kÓwJ oraz 11a. zako
'I la w Ellrop:e w r. 1887 i 1888, w których .z je... !
Pete,sbnrg, 29 lutego (P). Trzecia. POdkoJl,l:ł~\
czenle "Husta.wln. . .
.•.
... ala $1
<,l nej ~ltrQny grozlla wojna. auetryaek~-~~sYJska, ł sya komisyl dq spraw reform st!doW'ych oświad ...
Sympatychn& dw6Jka ~ohstow ~yWląZ..
~ drugiHj lliemiecko~fj'aneu9ka. Do dztelow tych I ezy~ą się za przyjęciem ~ pewneml zmianami PfQ--4()~konale • ze swego
zad r.l~a, ,głos ,1,m dOlilSYWą, lat jale niemniej' do wielu inuy~h nastApnych WV- I J'aktu nl"awao karan.1l"l warunkowem
....
ódł
t k· że calo"o wvszla wy~
,ol,
~
..•. ,
, •
.
b
.umor nle ZaWI , a. ,
". .
padków bardzo eiekawymateryał pn~ynosl wy- ł
Kom;sya interpelacyjna. rozważając w dalsz,m
bo.r~ie. S~l~oda ~yl.kO, że ,pr?}ba.,. ~ob,l~ua w °lSll~· ldana obecnie
praca. dyploffi4ty franeuskieg), Jf.lc ciagu int~rpelaeyę w sprawąch finlandzkich, obf"~
"ue] ChWl l z m'e 1scoweml Slł.ilffil lns~ u!uen t a.
H
I
..
l
" d
.
~
,
,
. 'l
' •.• ,
... , l 'd' .... 1 Ił ł· b
'
,'e'- uwagfi wylaną., ęn~e~ą, p. ~. ~Uyp omatycZl,l6 Wla omoSCl duwala ~ad danęml, zakQmunh\:owa~e~l Jej prz"
mi,~ by .~ Jena, ~t a o ,Y SIę W·ę; ~. k . robił co z ~zagow dZHi.talQosę~ a:1llbug,adora bar, l\{ohreą- hr. Benl1lg'sena.. Komi~ya.. u~nala, ze Jest .d?s~a'!"
ltoJlczema w wyk~nanlU. ~yr. E ~Y, . . kro. halma (1884-1898)~. Jak wiadomo, bar.1\fohren- , teezny materl;:tl do W;tlleSlellHl lnterpęlacYl Jet1y~
:~gl, a.~y ut:zy~n~o ;;fzY,st Ob ~~: :~~s~aw~l~e.. ~. beim, amba.sador rosyjski w Paryżll. doprowadził nie w ~prawie przewiezięn,ia doBęhtugCorsq. i p~o.
Ci rl't;l~ZneJ.. rlma
er~a l a ~t' 1'solo l ! do skutku sOJUSZ francus1w· rosy!slri, a. Reasen ! ehowyw·ania tam akt Księstwa Finlandzkiego
go p. , 6wna, . or~z p. .og O anczy l walca
był mu w tej prłlCY najgorHw$zym pomocp.il{jem.i
KIjów. 29 lutego (\VI.) W zwią~ku zwcz4...
w ~uecle z wdz!ękle~. t:m?i(a~eutr:a Przyj~ Usiłowania Mohrenheima celem nawiązania tego mjszą rewizyą. w towarzystwie "Br~t~iej pOIą~,~
tAll.lec mai~n~,rSk~~ ~at,,~ l!~l' e l oŚć \v~~elnita'1eatr sojusz~ datowafy się od dlugiego ezasu. Dowo.. eJ" uokonano licznych rewizyi w po18kic~ 4~
lJlowban<> . c. z, yezhl w,lle. u ~.ck~lnS,~.te' ClO zadowolenia I dem tego fal,et nast~pnj.ący:.
m'3.ch prywatnych i odmówiono pozwolenia
po
'o
Z k oncern
'
• dZlano
•
.
P ary- bAI
t ec h Ul1WW.
'I '
. . rZt'gl
. ł l co... C WI a t ozn..
Qklasków
Jedno tyłko
r. 1887 . d. oWIe
SIę w
(4J.
wy, 3Z~ a p~zez grzm0!.s sobotnie~) rzed:ltawie-. tll, że rz,ąd niemiecki zamierza sko~zyst~ó z\ za- I
Z~~bickiego dziś WrpUgzezon~. .. . .... ,
y,
pznie
J przez
wOJsk
I. .
lutego (IVl.) Gn?erna;or
bl"
ad ;d·al'~zc~ produkcyL, !l~1 czpro.Cler·· ,cnsłuch na grat;ncy l zaządr.~6t.~d, ..rf,ądi1 franetl; pr~esI("J d.~~~)!a:koJt "Now"Wr~lA ,,~,pr~&e~.~
p~ ]~Z~?$ '<?to . \:; y
,oL:
.
. .,
'
",skiego wyjaśuie~ .. Fi~l.L ,-Hi6, miGlst01.~ spraw ze~ ! nie .?, POWą~l.,łl I;\rtykule~·, ~~ol:ypln&'~ ,zamkn).~clu'
~ c~ O$e "tęp rłL
wnę~rznyoh, zamepokoJony tern, poleCIł Henseno- I rosYJsklegu 'towarzystwa os~natow~g6.
*
wi udae się do Mobreuheima i dowiedzieć się, jak
Kljów,29 lutego (P). ~amieeie śllieżnę ,poZnając gust ilaszęjpubTicznośei, doszetjlęm. si, wobec tego zachowa R03ya. Rensen uezynil l nowHy si~ z ogromną sill}, ,Na kolejaoh· polu .. '
do. przęl\ouania, że gdyQyśrnY mieli w LI)ozi sta.. to, a Mohrenheim oświadczył, że w sytuacyi tej\ : dniowych i moskidWgko. kijowsko -wofonesldej
łą operę, w e~a;:ie pewnych kilku nues·ęcy zi~()· . będ~ie się stara! pójść na rękę Fraacyi i wysłał 1 ogromne zaspy_ Na wielu dystansach :kom.łlni~.
'WycA IUlabby pe,wae powodzeuie; musiała,by Jedzara~ obszerne pr:ledstawienie do Petersburga. \ kacya przerwana prawie zupełnie. Sta.cyanhl
ll~k dyrekcya lub przedsl~biorcI utworzy~ dolJry Byto to 29 stycznia; nazajutrz wezwał Mohren- przyjmuJłł towarów do w1slant& i nie sprzedaj,
komplet. ąollstów, jati; też i caly zaspo!,. aby heim Hensena i pokazał mn odpowiedź Giersa ~j ! biletów.
. . . .
zadowolnić naszych wyrobi6uych i, P?, częSOlwl-1 treści: 4iOdpowie 8zllwalow,..
ł
Ods!a29 lutflgo (P). O ~dz.12-ej w nocy
, brednych słuchaczów. ,Niedawno mlehsmy ~posob .. !.
Szuwalow był wówczas ambasadorem w Bar- f trzech ludzi s.trzelalo do p:rz,ee~odz~ćręłl ul\~i\
~ośó: slys~e6 pr~ej~zdlą włoskI} trup~ oper,Ow" l linie, widocznie więc otrzymał jakieś polecenie, I rewJrowego Pa.rabasza i robotnika kolejowe&,Q,
~tórej ijiel,{tór~l soliŚ~i b~1i Bawet 'YYJąt~{OWl tal( i a~eb~ Vi Berlinie ujął, sęzaFraneyą. Pokaza~o członka zwi~zkll nar~dl1 r~sJjskieg(}. Ten ostatni
pud wzg!~,lem. glosu, jak l gry scó:utczneJ. Obec- I Slę, ze polecono mu osw1adczye, iż Cesarz rosYJ- zabity. reWIrowy zasra,lllony. NapastniCY zdonie u;l'amy r6wQie~ nową. WI0~ką ~rupę operową, I ski sądzi. że Francya, Jako pań~t"o samodzielne, lali zbiedz.
'
któ,ra Sl~ j,Uż w Ło~zi .produl~owala i POZQstaWiJia. !. ma.l)raWO ezynl.Ć z~. rządz.e. nia. WOiS, ko .Ne, Jakie u- l . We wsi ChOlo.d~a,,j~ ,B;l.t,ka.. ,. ",z,. 'o,~. ,om,..n_.~.. sną
j waza za stosow.ne, ze W1t~e Nlemc:y nIe mają pra· I' wybu_hła bom.ba. Ofu..r, w. lUdZlaC,h,.Q..~eml\.
PQ s.obl,e .Dł.e.zle ,.wraze.Ul~.
. •
N~ p.oc~ątek. n~ pJerwązy pglen w~prano, o.. I wa. w to Się m i e s z a 6 . .
Uzerkasy, 29 lutego. (P.) We wsi Pla~ówlta
;perę 5~a1HQwlł: l\{ay~r.bęęf~ ",A(rykanl{f~. kLorą.
Interwencya Cesarza. Aleksandra. poskutko- ograb1ollO sklop monopelowy, pr~YC~,ęm ~a.~ltO za.danQ w $eatrze WIelkIm w pIątek. W sobotę wy ... " wala. W dniu 3l stycznia posIał Bismarck swego rządzającego sklepem i jegu ŻQuę, ...
$tf,l.WiOIlQ arcydzieto. Puce n!e~o. 6perę ."Tosca",
poufnika. Bleichrodera do ambasadora frallcuskie. I,
Jekater.j'niUI(u. 29 lutego~ (P.) Nię~"any~~lo
lę~zjoż.w ~eatr~e Vlctorulo (Teatr Wielki byt ~a· " go H0rbette z zapewnieniem, że wiadomość, otrzJ- .wiek, wsze~Hszy w mun,durzellalle~ycielą, dQ l~an~
jęty); Główna role ,spoczywaŁy w r~ką.ch pp: mana w Paryżu, była nieporozumieniem, «Nord, celaryi dyrekCji naukowej. ~ą.IiU dy'ręl~tora. s~kQl
l)6 .ROUll\ (TQsca), P. Slllagr~ (Cąsllrado$l), .A.pode.. Allg. Ztg.• ' zapewlllla zaś ~roczyście. że Nie;"""lcy początkowych 8lkila..,
,
',
a;tJ~go (SCf).fV io ).
.
nje czynią żadnych nieprzy!aznych zamiar6w wo1..a a'ello (Tex.as), 29 llltęgo. (P.). W~opal..
f-od wz:ględam głosu i wyrobienia sceniczne.. hec Ftancyi. Niemniej przeto usiłował rząd nie- niach mal(.:~ykań.8~ięli d\osita,. wsl,utek wybuch~
gę pie);'ws;e IlHęji$ee należy się p. Modestiemu (ba.. I miecki odciąguąć R08y~ od Francyi, ambasa.dor gazów zginęło oko!o90 robotników.
r, yto, li,)' Z8dłlwa,lui,a, w zupe.IUOŚ, ci. Supranistka p. niemiecki w peter~burb"ru genera,',l S.óh we:nitz. pro..
L,ond1n,, 2~ lt~tego~ (P.) ~ll,. ~ ~ql, in" ,p:rz,,rjęl~
A,dę ... Roma Jest również śpIewaczką dobrze wysz~ sil A,leksanJra III ., aud1eneyę l bez ogrodek w drugem c~ylanu~ usta\Vę,przY~lla.j~O~, .pr~wQ
.olomh wytrJ.l.wnł\, posiada głos, ol(cągty, dźwi~cz- spytał go,. czy Niemcy na wyp~~ek WOlny z Fran- wybor~ze kobietom. S?lu-etarz stana ..dQ. s~n).\.,
Dy, dyltcyę ja::l)lll!, ęre. swobodnie"
l ~yą m06ą 1.tCzyc. na ne.utr~ln9sc .RJ~yl. By!a to wew;uętrznych Glad$toue. .l)~d~oy oSol,H§Qleaw~.
'l'euor ...p.P. $magra. widocznł e w .sobotę był ! Jednak ch wda, W kt6reJ SOjUSZ N iermeo z 4~ustro- lenlllklem reformy, oZilą.Juuł, ~e f~ąJ PQstl,lU.,u\nt'
nIe USiJuSObiOny, wra.~ eUle wywar! m~ieJ doua.tn~e; ! \\" ęgrarni udaremnił, ~ojnę Ro~yi ,z AU'3tryą. i 05- zająć ',V0Qec 'proj~i\tu p0S.tą\"/ę neutr~!~~. ł'o4ęll~S
CQ QO oe~n1 glosu pozo8tawH~ sobIe pi.lrę ~low sarz był t~m .po~raz~lOny. ?dpo\Vwdzlal .Wl(~C am: o,be~neJ Se'3yl proJak~ w zadnyUl r~~la .nJ~ ~l4ą.n~ą
kry~yki do następnego jego ,wyst~p.u~ MnlęJsze
basadorOWI nlemlecloemu, ze R)sya. zroł>lfa dO$Yc , Sl~ Jeszcze pra":em.
. . . ..
to.łe wypadły, mniej lu.b wlę,cej s~CZ~~sllwie.
dla Prus, na wet za swą szkoJą, zacllowu:p nell- ;
tener,a.n, 29 lutegQ. (1\) O gOdZJ:Q1S 9 raAO
{Jalość Wvs'l3wienla. /fosl\i", aC4korwiek nie !. tralność w czaSlB trzeeh wojen: dunsklej, allstryae- ! "zan!kn .pustelniczym rz~cono bombę .. Zabiol ~
"yborna, motna. jednak byLo slucl1aó ez~sciami , kiej i fr~n,cu~kieJ. Dalsze postępy p~us mus~Ro .. \ grodnU( l rooo.uik. WlUny~b. Illew1~·rlt,,~ "" . '
" &au~owoleniem.
sra uw_azae za ,s~kodhwe dla slebLe l dla rowno:-.
.' te~6r4U. 29 lnteg~. (P.) I?~plltacla mad~yb~,
Szkoda tJtko. te orkiestra domInuje Qad dr" I wagi' _eurOpejskIej.
l u<lat~ sJ~ do szacha. 1 wyrazilta. mu. SW1l fł)..qoi4
rektorem a tliQ ouwrotni~.
.
~'o przeszkodzilo WOlnie.
f • powQd{l unikni~~~i~ł. grQiące~Q.mu Aiebp~pie,ez~4~:
Teatr "VJduria·~. był :pr~epelniQuy;publlez•. Clek~wesą tak~e '~Jkryci~ Hensena , co do ( s,wa. \VH~czor~m,lUa bru uih;upi~QwaDl .'pl~e .»1-'_4
DOŚO pr2;~jęta telll wstrząsającym droamą.tem, op~- " troJprzy~lllerza.. TWierdzI on, ze obo~ plsł\!l!ch gma-chem ll.ledzl~lsll. .
.
. ; .1' . "
szczala, zadowolOna.· przybytek sztuki, nucą: 0 solne , warunkow, są Jeszcze ukbdydodatkowe, gtwl~r~
. l'eheraD.l 29 lutego. (P.) !milm"~L1hdWr~a~... ,
je:NzezQ Q:statllię tak t l CUUAt1J> fU·ll zostatnlego ! dzone sloweui monarchó\v.. Autor twierdzi, że trzyn,ta1 się z wojskiem niędQchQd~ąe. <;lo:, ~lld~~
a.b..~I1.·
~ poucz,a,$ gJl w W.l~UJ.J.llł itarajii sl~ trójpfz'ylIlię:·
bUlaku, a ,odIa u.o.U~lli~cia starciĄ ,zżol.IUer~amł
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Po~działek,

l-tOZ\YOJ. -

dDi1t 2 mitrea 19{)8

f.

Dnia 28-go lutego f. b., po 'dłnuich cierpieniach, ·zmarł wCharkowie
letni współpracoloik naszego Charkolwego Oddziału

długo

Franciszek
• zmarłym tmimy gorliwego i sumiennego pracownika, którego pam ~'ć
zachowamy na zawsze.
..
,
Towarzystwo Akcyjne
Zakładów Przemysłowycb

L.
:turecĘimi,któryeh. Bimbtłsza zóstawil VI mieściG I
'z powoolłbrakn. środków przewozowych.
,
'.. Buenos~Alres, 29 lutego. (P.) W c2'.oraj o go,dzinia 6 1Il. 20 wieczorem, dokonano zamachu na
'żyoie.prezyd·enta rzeczypospolitej, Alorta. . Nleznanyc:zlQwiek rzneU bombę w prez:ydenta w cbwili):
gdy ten. ostatni po powrocie z gmaohu rządowegoivyshtdal z karety przed swym domem. Bomba .

rohmana•.

~o~jsja do spraw ~rojektu pr~wa o nietrka!nosCl os~bJ, ~ostanowlla wlączyc w raporc~e
~lo Dumy zyczellle, ~bl porząd~k prow~dzema
sledztwa przez ,cztollkow korpusn zandarmow ska·
sowan~,. aby sledzhvo w sp.rawach polItycznych

I ich
I
i

z

na 29- go

uchwałą

tegoż miesiąca.;

2-go znosi, zgo:Jule

rady pS.llstwa, dawny dekret,

pOLlWyŻ'"

szający listę cywilną króla, i wreszcie 3 .. ci lBtf1 ..
nawia szczegółowe ,przepisy wyborcze i znOSl re-

formę izby panów.
.
Berlin, l-go· marca (P). Podczas o·brad na.d
r~ter~h~1~1 l-go om~n~a.. (P). Na ~oSJe?Z~llUl . budże.tem ministeryum spraw We\Vn~tl'zllyeh w sej ..
!)rzedSu~WHnejl party), l .grup '! DUl1UC, o~wla(l ł miel pruskim poruszono sprawę rewollicyohistów'
uie wybuchła. Sp:rawca zamachu ratował się u.. l czono. Sl~ przeClW sk,roeenm te~~nHllu .m;umęc~aPIl rosyjskich w Berlinie.
cieczą, lecz zqstal dopędzony przez aujutauta fjszkw\'Hcza od UdZHilu w poswdzemaeh ogolnych
Konserwa.tysta. Schultze powiedział: "Zarzu..
prezydenta i policyant·ów i afasztowauy. AresztoM j D.um~; ł
..
ca.jąc wszelki sentymentalizm, powllllllsmy pamlę
wano takie trzy podejrzane osoby.
l · i e ",ersburg, 1 marca. (P). Mmlsteryum spraw tac o tem, że spok.ój i bezpieczeństwo ludności
.
i wewnętrznych polecilo,
aby na lu~rta.eh p09ytn, niemieckiej powinny być . tak ochraniane, aby
lic
ł wydawanych pn;ez wyższe zakłady szkolne w PeNiemcy nie staty się, podobnie jakSzwajcarya.,

i

prow~flZlly .władze sądowe.

o

o

!

PCłtersbttrg~ 1 marca. (P). Podkomis1a komisyi Dumy do spraw reformy sądowej oświadczyI.a.
się za przyjęciem z pewnemi zmian.ami projektu
prawa o skazaniu warunkowem.
Komisya interpelacyjna wśród dalszych obrad
nad interpehtcyą w sprawach tinlandzkieb. obradowala nad dauemi,przedstawionemi przez hr.
·BennigseIla•. T'ylko co do przewozu do Helsingfor-

l tersburgu

żydom, nie posia.dającym bezwarunko ..
! wego pra\va zamieszkania w stolicach, pomimo ta! kiego prawa., przyznanego ksztalcącym si~ w wJż
l szych zakladachnaukowych, osobno pisano o ważl ności tych kart dla Petersburga i jegi) okolicy,
! prócz Carskiego Siola, Pet;erhofu, Gatczyny i Paw-

! lowska.
Pet~rsb1ij:g, 1 marca. (P). 1)zjś 11 prezesa ral dr ministrów odbył się drugi w r; b. obiad,w któ:'

I

su i co doprzecltowywania archiwum sekretaryatu stanu, komiSJa znalazła dostateczny materiał l rym uczestnićzJU posłowia i ambasadorowie, mido wniesienia ill~frrpelacyi.
I nistfowie. z malionl{ami, oraz przedstawiciele wyiKomisya wyzl1311.iowa Dumy oświadczyła si~ l szego towarzystwa.
za. skasowaniem art. 81 kod. kar., ustanawiająKijów. l~go marca. (Wl.) Nadeszła tu z Peniechrześciall

I

za utrudnianie wy .. i tersburga wiadomość, że posłowie tutejsi, należą
l)elniania obowiązków religijnych przez ich SłllŻbę ! ey do skl:ajneJ pra~iey, zamierzają podjąć w Du.chrześciańską.
.
mie l{westyę wywłaszczenia polaków na Ukrainie.
, Podkomisla oiwl.aty ludowej postanowila: szkoBęrlin, 1 marca. (P)<;.W toku dalszej dyskuly początkQwe'powinny byc ogóluo-pmlstwowe, o~ ~ sJi w komisyi parlamentaniej nad projektem usta:gólno-ksztaleące, z zapewll'eniem wykradu religii, l wy o związkach, poseł z centrum Tflmborn oświad
:posiadaci kurs czteroletni, J 50 dni szkolnych w cią- l czyI: me można ludności polskiej zaprzeczać pra..
tgu roku,czynio zadooć wymaganiom hygienicznym ! wa posługiwania się językiem ojczystym. ·MÓwca
~ sanitarnym, odpowiadac wa:rnnkom miejscowym, l ma. nadzieję, żo przeciwko art. 1· mu ustawy utwolżyciowym, religijnym i etnografl'2znym.
. l rzy si~ .znowu dawna większości opozycyjna z cen,
podkomisyal{omisyi reform sądowych przy- f trum,· w.olnomyślnych i socyal-demokrat6w.
{j~ła ·ogólae zasady pr(ljektu prawa o własnośei l,
Członek parlyi rządowej Kolbe dowodzil, że
;autorskiej, oświadezyla się za przyjęciem artyl(n- ruch ·wszechpolskl dą.iy do oderwania polaków od
!łów oogłaszauia hstów i pamiętnLków zmarłych niemcÓw. 'Vywodl Jego zbijaJ anel'gicznie poseł
;pisarzy tylko przęz spa.dkobierców lub prze~ 030- ; Br~jski.
,
~.·llpelnomocniouą przez autora, przyzuala anto .. !
. Lizbona, l marca. (P). W dzie.qniku nrz~do,,"
~m prawo tlómaezenia ich utworów w ei~gQ. 10 I wym ugloszone zostały 3 dekrety: l-szy naznacz&
.~ oau" "Jdarlia utwora.
f w'1 borJ Go koxt~ów na. Q kwieL~a, a z~brruue il~
cego. kart dla

!

schroniskiem cudzoziemskich przestępców politycznych- .
Minister 'potwierdził wiarogodność doniesien
o aresztowaniu rewolucyonistów rosyjskich, a
wspomniawszy o wykryciu składu b[·oni w Berlinie, wyrazU ubolowanie, że śledztwo karne jest'
u trudnione z powodu braku odpowiednich przepiSÓW w obecnelUprawodawstwie . niemieckiem.
Minister zakończyl s!cn~y; MogQ zapewnić, że
staramy si~ Wpaść na trop rewolUCjonIstów rOę
syjskich przy pomoęy wszelkich środków, ja.l\lc"
lUt rozporządzamy.
Policya śJ.edc!~allja;wnilapo ..
lllyślną dzialalnQŚ.Ó i stawila energiczlly opór ruchowi rewol.ucYJuernu, importowanemu z zewną.trz.
Teheran, 1 marca. (P.) Miasto wczoraj bvlo
odświętnie udekorowane, a wieczotem ilumh;ow~ne. Medżnis telegraficzni~ polec.ił naprowiacy! urządz~ć również ilnmiuacyęo
Ujęto d WIe osoby, pouejrzane o udział w za ...
machu.
DZIENNE.
I
'
Petęrłbll~g, 2 marca.. (Po) Jej Cesa.rska Mość
Najjaśniejsza ; Cesarzowa Ma.rya Teodorówna raczyła wczoraj odpłynąć do Anglii.
KalkGta, 2 marca. (P.) \Yyprawaprzeciw
plemieniowi Zakkachel skończona.. Wojska powrÓcily do. Pesz'ewaru. PlemlE~ Zakkachel upot(Orzylo 8i~ i dalo gwaraJ,lcyę, że uczestnicy ostatniego napa.d)!.ua t~rl~orl um i.uduskie ~~d~ ub"
I

ra~

,

ROZWOJ. -- P(miedzialek. dnia 2 marca 1908 r.
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Zim~o~:~!ads:::j~~~::lk.
.I.l.or-ej

s"ia...

.I! abryczno-Łódi,k"'.

Swieży zamach na szacha przypomniał
~
tu znown powagę położenia W Persyi. Gdy wIad .. ,
Odchłdząz Łodzi: a) 12.30. 11) 1.10. e) 11.20, d) 2.00.
ea perski, po, klłkutygodniowem dobrowolnem wię- 6) 3.15, O 6.10, g) a.2il
zieniu W pilnie strzeżonym pałacu wyjechał po, l
PrzyoBodzą do tOdJł: h) 4.30, p) 7.35 j) 9.35, k) t.o...15,
raz pierwszy na ulice stolicy, omal nieprzypła.. ł 1) ł~04,lI1j 6.25. Ił) 8.35, 0)11.00 '
,eil śmiałości tej' żyeiem. Że wysudr z zamachu f
]foleiWarazawslw-:-KaU,ka:
cal o, za.wdzięczatej tylko oltoliczności, iż nie je .. ł
Odchodzą da Kalisza. o godz. 8.25, 12.31, 5.40, 6.3S.
chał, jak powszechnie przypuszczano w samocho- j 40 Waru.wy: o godzInie 10.42. 11. W, 5,52.
dzie, lecz w jednym z dal~zJch tlowoz6w.
i
Przyohodtą z Kaliau: o godz 10.3i, 11.30, 5.37, 9.3G.
~ O charakterystyczne m za.Jsciu opOWIada z pO·
z Warauwy o g. 12.13, 5JH, 6.30.
wodu zamachu korespondent "BarJ1ner Tagebl."
uw A.GI. GodZiny. wydrUkowane tłustym drukiem
z Teheranu: ~,W CZasie przyjęcia przedstawiciela. oznaczaj~ ezas od godz, 6 wieczorem do 6 rano·
Niemiec, który przybył do pałacu, ażeby złożyć!
. Pociągi oznac~one !iteram!: ~ł. 0, h). o}, bazpośrad-

I
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lilII 1 r.

731.2

lilII 1 pp.
l/III 9 w.
2/IlI 7 r.

'736°1'-

l

w

T.mp9m;""~

I

T:~!~~~ll;~

mln.+2.1!) C.
Oril\U' O () ,

Z dnia. l/11I

ł+ 2,7 1 9i

1

UWagi

, . Z dnIA 29,li

1.. .

100.1'
91 I Pd W 3
7294 + 1.6 9$! Pd W 1
730 O + 1~51 &41 Pd Z 1

29tlI 1 pp.
29/II 9 w.

I

l

-

'0

'1'Il

Pl3

l

Tempen:ittlr~

ro.ax.+i ()9 C'
T~ill pen.tllra.;
min -O,~\) C.

02 98
PdS
marszalek dworu wskazując! nIeJ kOmU:1i~aeył Wars!,awa.-Ł61Z~.
1 7388 - 29 98 Pn W 3 Opadu 00
ł
W . pOCiągach oznac~ollyCu hta-ra.mł: D), dl, 0, m),
na ~epnta,cyę medzl bn~, odezwa.ł się. "uto są mo- I j), D), k!.łrsn;ą wagolly Poc&t.owa.
ralm sprawcy zamachu t
Pcclągl oznaczone litera.mi: 9), j), n), p) zatrzrnni~
" Tenże korespondent dodaje, że szach kazal,- . się nawSl:y&t.kleh pny~t.all~ach.. ,poeią~i oZTlae~one liby niewątpliwie u więzić wszystkich ministrów i terami: h), b), za.trzJmu}~ SIę tylko w Andr.zs,Jowla.
posłów, gdyby był tylko pewny wIerności swoich
Kok, obwodowa.
,
Z!!Iginął pies maści cza.rnej z źÓttemi
kozaków przybocznych. Ludność oburzona jest i
Odcbodzl ze stacyi Łódź-kaliska do Slotwln o godz.
rozgoryczona' do najwyższego stopnia, źe eslcorta 6.20. ze Slotwin do sl .Łódź-kalIskti 6.55. OdehodLi Plam~.m~ i. b:.a.l", na sz.yi. . Rasa SZ.kO. Cka. ",C0111".
.
szacha zaczęta po zamaehllnaoślep str.zelać do
ze at. ł.ódź-kalłska do Koluszek 10.45, przychudzi z Ko- . Wablslę "Fl$ •
_Odpro\Vadzi& Cmentarna. 1, stróź wskaże.
tlumu, zabijając 12 osób. Nie wpadło jej jelu'sz.etdostLódź-kaliskti o ~o~z. 8.10.
.
500
~-~
duak do głowy otoozyó dom, zktótego rzucono bomby, wobec ezeg.o spiskowcom ~dalo sifl

życzenia szachowi
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zbledz.
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Teatr
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Wiel~i,.

KOD.stantynowska M.

16~

Zamach jest niewątpl,i wie d~iele!ll .spiskowW liedziel~
ców, ale nie ormian, choć dom, z którego rzneo.
S·luo,a
no bomby, należydoormianiua. PO\fsżechnie przy:'",
puszczają, że dokonali go ~p!skowcy persoy, kto"·
p
.'. T
t
K
tó W. na ·aro,y
S·t "tnyc"b .rnstr. ument acII
rzy w ten sposób, przestrasly" chc~ szacha i zruńaryak-u~g,o,owa.r%yś.
wa
.
cncer
"t)'i.~.
(Soelete des Coneerts des lnstrumens Anolensl
sić go do zrzecunia Slt~ ttOHU. Zamach t~n wo- ) Zaloione przez: Henryka C.aadesus.
Prezes; CamiBle-Saiate . Sal...
bec tego nie jest niewątpliwie, jak sądzą osta- ,
.
Wykonawerr...
,lUf
mim.. L iczbaoftar ,wybuChu wynosi . około 20-tu".
P. P. Idwald Oeni, HenrJk\ Oasadesul, laroeliOasad8S11B, Ilall1'J'OJ. Devllliers, llfręd OaSłlł~ .
, Realacye nBerl. Tagebl." wydaJł sl~ tendenQUil1to, n •
Tiola d'amour
'fiole de G, a.mbe • Baus.se de V.. iOI!
e1.&"VaClBo.
cyjn.emi.
Z udzlaJem prIma.donny Teatru La. Scala w Medyolanle, PaUl
BIIP~.o••
.
Spmdd bU etów w tasle teatro 1 kSięgarni firm, Pomer l Erdma~ (dtiwllie; R. S~ha.tke), aliea Piełrkowska la ..
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dany z fabryki Arona M~drzyekie.go.
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ninleJszem zaWladamta wysyb·}ącyeh liłdunkt, ze na. stanyl towarowej Ł6dz został z~ublonym_
645-3-2 ! P t' b Y 1 d 'k: d' k i 'lIt.' "iI: '
F.',:a"J,,'· rJczn~ w dniu ~ marca pow.ego stylu 190ą r~ku o ,godzinie 1,0 rano, Do~ do s~rd~danta lta<1ogos1CZ, uHea ł P:Z~ja:d ~ ~l An:onrG::"b,O,lfitl,:',':
na\ZaSadZ16 §§ 40 l ,84 OgolueJ Ustawy rosYJskloh drog żelaznych, będą.
. Ciemna 16. n Zr.mrzyekiego. SU-B 2 l
64:~3~i
spt2ę4ł\nęz!,~G.~:uęj~ ,U{l!~~l~,;Ąi~WI~
. l);ę;~;'B!]~;::!l~Q.~ę~~ąW' tową.rY,<~PF~I-l\l".t),W:.~..PpkoJ~ um~~low"n9~kftid'f z od~ I .S' zYiQ l.k~o;ł· ltra,oe.ecB'Jlilł;. e»08t,i[~ł;~
'.Et';'W·,)lC~f1:c~nltr:1.~il1ttf![n·7·')]'9(Y~:'t;t.
.,.' ·łłl1i..1hłtł~W1.t~~W:.:':<!:S'~~l ~~~';"1'i~t&5~~~~-Ą~;~!:'J4~4'~.,,,l~,~,~~Q:tl~ifl~,9łl~};ft;....... $zJCIą;;j~nlł"'d~~".B~."l:'k()kosciwe,.a~' Ręieher· i S-ka; i <Re.:wel: 'Ppm. ,Zaelrod. 9548szprotl w4J" ł ::zlom~~;m zaraz do Wln6J,ęel~54_~~6i nT.. §i,n: ,rz~~~.f d.o~~, ". &f .~t~.::,.
d!9ne, l;. od mg., zaliczenie 20 rł). 10· kop.
.
. ~ Gramofon 'duzego formatli! 27 'płyt 'I SBPecl!~~D.a PJr&Clłw~~l' . ~ . . W, 8ps.l,,:,el~Y~, '. .
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?~Z ao i
dprzedam nietlr.ogo. Gllberfłł\torska 12 . Dl 6.. . . '..
'. ..Jooa,.:.;.,3Ó
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s~utku~ to p~wtorna ostateczna. sprzeda.ż Q,dbędzl? ,SIę nastacfl Łódź-:- l m..1 0 . .
. 63~-3-S. Tecbnik budtJwll\nYz~ Św·t~d4!et,,~n1··
Fabryczna. dnia 9 marca nowo at. 1908 r. godZInIe 10 rano.
3 3-1 J HarmO~l1ę chromatycznąt ił rzędow~ z; Sz;koly Teehniezne,. praw8tn podplsl
., .
'B'."'11
~
I~' 24:. ba)ami - sprzedam bardJo tanIo. l rZłłdowej asekuracyl,' pOSZUkuje odpo!'
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UIICll AlekSandrOW.8lta nr. 4,7 m, 3.,7.
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62_~, I pod "T\3chnik
Kostym damski, bardzo bAny-dO 8{)rz-a- : . .

'.
oraz kompletne u~ząd,!!enle syplałnl ~
d.~n;a, lu'b wyn'\jęeia tulo, Wlad{)-·
i jadalni. Wit.domośo na mieJscll. ul. i m'Jść Lipowa 9 m.8
618-3-3
PiotrKowska 21S.od a-6 po południa,
,
'pnyj_uje obataluD.k1 reperacl.·welŚ~ie Z po wórzl\.
312-3 -l
e~c~l mnzrkl na fQrteplanie dale u
1515 ..
Piotr_owska U5 m. 8. i
g ebl6 w mieszkAniu, od 9 do 2 godz.,
4 4
.
er l
Tanio do sprzedania
po 30 ~op. z& go dZiM. WIdzewska 101
p'rzy··
I mahonlówy garaltur salonowy, dam'Skle !D- 3 1 . .
658 -1 !
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UrAędnIlt
instrtueyl UądOW8J"obeZDanJ
z c.zynnOśCla~l mel1unltoweml ł ba-

<'hałteryą; obeJmte admfa.tskacJę dO'ma.
N l żądanIe powałne'refdrenoye.Of&rły

w AdministracJI ROI wOJ 11" _ub A.rtml..
nistrator".
".635--:-6-8
l P'ABzpod na imię Anny Trze....
aginlł
• .. U . . . , . '
J
b;urko, stol}, s~a.fJ, zegar ścłęnnj, 01'1\ Z ,
l\rCII~ Stemplu z... l1tll bllet od. ksią- ł
pł.łlsklej. wydAny z gmiRr ł,.!l:slt,
ame aajpttknlejSze kwia1y ct~te i do- kompletna urządzenie pracowni artysty- ,. teczki p~8zportow81, wydany z, fa- ( . .
. . . . ... . ·ł}28'-:-a-8
.
nłe:;kow.e,
clno malarsldel.
I ~rykl Ber~ Fre donber~8.
662-1 l Zagllląk pauport wJdan." gniżnr GostprOS'ę uważaĆ na a'ires~ Dl:leln& 4,
Wóleuń:dta nr.ł:3,: oBeyna. II·plętro, i
figl~~l do sprz8daIii~ Dh>~~ nr 22, l
,ków, pOWiatu, ł,czyclńego,· n~ tml,
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żelaznej

Fabryczno-lódzkiej

DROGA

,

ŻELAZNA

,

niniejszem zawiadamia wysylających ladu.nki, że na stacyiłowarowej
Łódź-Fabryczna w dniu 23 i 24 marca nowego stylu 1908 roku o godzinie l
10 rano, na. zasadzie §§ 40 i 90 Ogólnej Ustawy Ro~ dróg żel., b~dą ,I
sprzedane z glośnej licytacji nie wykupione przez odbiorców towary, ł
przybyłe w m. sierpniu iwrześnin 1907 r. za. frachtami: Jastrzomb Nad.
16581 kamień, p.iaskowiec l\{' Kac t z~1iozenie 1O r~. 9~ kop.; Sk!,rżysko l
Na.dw. 21065 lIstwy sosno\ve, Sz. R01.JlOr, zahczenle 31 ru. ~O l(op,; ;
Włłl'szawa Brzeska. Nadw. 320941 maka kar~oflana Kowalski- llado-m!
Nadw. 28271 farba -sueha, I. Wandin, ~ zalrczenie 18 rb. 61 kop.; Warszawa. miasto Nadw. 210923 klódkiżelazue Nojbauer odbiorca Szlam6- i
wiez, zaliczenie 19 rb. 69 kop.; Ekaterynod'ar Wt. 2i425 masa izolacyj- g
na, T~wo Wolt; F.Jtaterynodar vVI. 21906 masa izolacyjna. rf-wo 'Volt; '~

podaje do tf~a~lOItlOSel, . lZ .~as~ac~~ Łódz K~lska w ~lllU 4/17 czerwca
r. ~ .. ~ godzIule lO r~no odoędz18. SIę sprzedaz prz~z _~cytacyę pub~iczn.ą
pomze] wyszczególmonyeh towarow, które w termInie ObOWIązUjącym
nie zostały zabrane przez odbior~w, a miVIlowicie:
Szklo tłuczone, Glogau-Łódź Kal. ] i 1/204936 od C. Jacobi dla M.
Fiszman~; oraz drzew? .sosnowe, Zerbiłowka-Lódź Kat Ji1& 1724 i 1725
od H. Elrusz na okaztetela.
291-33

W~~aPe~.U31 k~MK
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E.

Cmw~~

o~fu~aW~~~a~ki;

I

S~

.

latow miasto R. U. 46751 towar wełniany, Dom Handlowy Kuramszyn l
i Le3bner t odbiorca \Veller; Ust-Łubińska. WI. 6106 snloenny towar, A.
Mołodkiń;t odbiorca I. M. Wojdyslawski. zaliczenie 11 rb. 42 kop.; Borsia Z.'lbajk. 391 próbki mannJakturl, O. Głodowski; Uspienska. Ekat. 913
próbki manufaktury, H. Goldfa.rb; \Voronei P. W. 57720 ma.nufaktura,~:
B-ela Dawydowy, zaliczenie 38 rb. 30 kop.;, Charków PoIrul. 67230 manufaktul'a, G~w; Spas·,Klepiki R. WL 7804 kendyr·turka, Koniuchow,
zaliczenie 23 rb.; W'latka I Perm 2630 manufakt.ll1'a, N. E. C~uwtin,. .
odbiorca Heill'tzel; Krasna.·Dwina R. O. 63408· wyroby z k~rtonu, "Pro- t%

I

I

wodnik",zaliczenie 86 rb.; Wilno T. PÓJn. Za.ch. 344232 wata, K. Fi~z..
kin1 zal.iczenie 21'b., Remny L. R. 64120 wata,Lewinson; zaliczcde
1 rb. 55 kop.; Pet'ersbnrg T. Polno Zach. 294953 obsadki papierowe, P.
F. Pietrow; Wieksznia L. R. 1748 tektura, Szot1and~ Wieksznia L. R. J
17·20 tektura, Wojtldewicz; Białystok PóJ:. Zach. 138199 &abacżne wyro- ł

ARSZ
SKO-WIEOE
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.
,...
'..
"
.
.

-

I

Niniejszem zawiadamiam Szan-owną klientelę, że

.

I

p. TEOFIL URBANKIEWICZ opuścił zajmowane dotyeh..
e~as stanowisko. i nie ma prawa więcej do przyjmowania ubezpi.ecz'6D. w moim imiJenÓizU.,ef' GUHma'Dłl.
294-3-2
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T HiUUJli&LZid

W dniu

1/1ł kwi(łtn!a ~.

ENIE.
b. przy

~

S~dzle Okręgowym w Piotrkowie odbędą się

by, Józef Janowski; Bialysto.k Pól. Z~eh. 139958 tkanina wełniana., D. J ~icJta@.,e dwócb nieruchomości. Dal~eJeh do spadku, wakująeego po
1[, S~lnieki, zal,icz, e 58 kop.; Moskwa miasto M. Kaz. 28440 l dywan,' ~ s. p. J]U)HNusZ1I77K6ub-Bi1t1z7obue: l .. "
1 B d k4>- (_,l. S
.}
W OJCIec
!'
h o~, zal'lcz~n.e
~
69...., r b'" R,yga. T O.
w R •O. 194016 k ?~serw
'
r . , " po ~one) przy u. ene J ~ lvg pacarOW917·
y ryb~e, ił
2) Nr. 6b, polotonei prą ul CegIelniAnej (róq Ohdńskiei). '
L. W. Ge~lng~r; Llbawa Tow. L .. R. 5, wa~, R. Kac, odl.}ll)rea.. I •. Frld~ ~ , "UcytaejA pierws-lej r6ipOczJii~ 8ł~ od pultli 175,000, drugiej od publi
berg, zaliczenIe 7 rb. 40 kop..; BIałystoK Pol. Zach. 1406,.16 o,bcmkt 'Ye1-i 24,000.
292--3- 3
niane, M. G,otlib; Białystok.,Pól. Zach. 141192 obcinki welniane}M,·~;;r~~~"\'D.
8.
Ciloroby weneryczne,
Gotlib; Białystok póln. Zach. 145130 tkanina wełniana.D. M. Solnicki;
mDczonłJ!io"we i sko~rnAo
·Białystok póm.. Zach. 145092 tabaczne wyroby, Józef Janowski; Biały- li
•
•
•
~ .... ,
g
stok półn. Zach. 144122 tabaczne wyroby, Józ.ef Janowski; Wiatka I ~ Choroby skarBU) I wenerycZłl8
Perm. 2629 trykot sukienny, N. E.Czufwin, odbiorca Karol E:zert;:.
Ands-ze]a 13.
Zaohodnia .Nla 33
lilszkino Syb. 10814 bawelniane wyroby, Naezel. staeyi; Kurgan Sjb. Przyjm. od 9-10 rano t od 4-8 W. W nie· i Dla p$nów od 9-12 1 od 6-8, dla
15922 niei ba.wełniane, Naczelnik s tacy i. odbiorca. F, J. Landau, za.li,,!. dziele ł święta od ((.10--1 p.p.
507d2U ~ dam od 5-6 po ptJł•. W niedziele tylko
62:,.~ie 8~ rb,,3S kop~; K,urgan .Syb. ,15921 nic_i b,awelniane, Nacz~1.sta.- ł,
od 9-3 po pol.
1,147rl
o,
Cyl~ QdbloreaF. J. Landau, zaliczenIe 54: rb. ~o kop.; Rowno Po!. Zach. ~
II
il 11
g
co
2~8,7.2 f~i,' M. Z. Rejdel~ Klewań POllId. Za.ch. 4364 kreda' biała, nie! . mieszka.
ł ~,
~
R· t '
12 b 38 k . Ki'ó
. to P I d j Jak dawniej
J
()~Iszezona2·~7'8' !!~z eI,,lllp' ~a lCZvDl:
k~' \Xr ,o~.~ W W17~~~s8 '. l~. ~ • l c.o.... wewlI., dzieci i akll$zer:ra. Chor. skórna weneryczge i moczopłciowe
~ ~~
,w....-..,... ~amen.!<zczy, i~ a.r~zawa •
";;t zeazne! Przyjm od 5 do 7 po polud" w, BiedzIele
.
Krótka :Ni 4wJFOby,R{)tbłat,.zahczeme 71 rb. 14 kop.; "arszawa \V. 172781 trawa I 1 śwleta od 10 do 12 w Doł!Jtillie.S6rt,
Przyjmuj o od 8-2 r. 1 od 6-9 wlecz"
m01'Ska, . I'Iikielberg, zaliezenie 88 rb. 75 kop.. ; \Va.rszawa W. 175475 I
panie od 5 - 6
nar~dzia 'r.zemioolnicze, .Zalewski;' 'Varszawa. W. 17~858 obcinkibaweI~
1591
n~ Sztaigold, zaliezeIl~e 18. rb: 50 rb:.~,.. \Yarszawa' \Y .. i~?~5~O wy!oby '~ ul. Benedykta nr. 1 (róg Promenady).
....
O·
p&p1er:o.we.Goldsob-el, zahe.zeme b4 rb.; ~\ arszawa V'l. 17 ..~2,.;;8I{OlonHlny ! SpecYalista chorób wenerycznych i mo·
~
jagia1uJ
towar, Fruz!ń.ski, zahezenie 25 rb. 41 kou.; Granica \'V. 10476 wino, ł exopłeiowyeh s~óry i włosów'. leoz8111Cł
....
TYTONIE. C,'YGARA
LeoJl Rap,,'pa.port i S-Ira zaliczenie 10 rb: Ka11sz .W. 9S'26 gazety stare I elektryczllośclą I radykalne lI~awaDł:ezDY"
~
a. PApiER' OSY ,
.:. K
' R U 3,885 ,~
. Ibl· d "
t
{U' l'
' ~ teozRyell włoao" Z twarzy ete
lifI'liIiIIIIF
I
I ....
Wartskr",
amyszyn
;,..:
,:W~ina WIe ą Zla my a, "l~ łez- ~
,,ltrzyjmuje od 8-1P/II rlU10 i .od 4~8
......
~. )[oskwa !mląsto R. Ur. a~4.68 kSlą.zkl drukowane, KamuoiV, zahcze- 1 wlecz., panie od 4-5.
12'
.... z plerwszorzed'lyeb fabryk,
. In b 9- k
1\' k
. ~ "[ K
846 9 4 1 I ' L L "
f
...... Gilzy whenej fdbryłd Z oryginal
me . .,. r. ,I Op.; lOS Wa. ffi ms 110, .l)i. az. . .... , r rlli\.l, • lIrje, za~nel ffft.nCusk,ej bibułki.. robione
liczenie' 25 r~;, Chełm Nad. 28249 manufaktura, Szner; Petersbllrg m.
na m~szynach bez dotykania rą{
Pół. Zach. 50135 n:l.ukowe l{arty drukowane, A. A. llin; odhiorc~ M. l ' . '
...... ludzkiCh, %·wat~ hygroskopijną,
Dawidson; zaliczenie 22 rb. lO kop.; \Yar3zawa W. 4862~ książki druko- i · '
W SKLEPIE
w;łIne, l. Lew, zalicz. 1 rb. 10 k.; Watdzawa, W. 47792 książki, Agentura. .:i
K(}nstaDtyn~wska 11.
WVROBOW TYTllNłOWYCH celna Dr. Żel. W. \V.; \Var~;,awa W. 477{)6 ksią;żki drukowane, Jawne,
Choroby dróg mDozo,Rycll;
DRABll,KO\~T~KIEGO
zaliczenie 3'2 ,rb. 76 kop.; S~aroRadziwil6w VI. 33 kloce olszowe, zali·
PrZljmłljt)":dig.~~!:'~~Yr~-=:ei od 5-8,
Ił u
ezenie 100, rb,; Cieehocillek \V. 1447 błoto do kąpieli, HalasilIski; Czę.. l }lanie od 4-5.
1070-r-101
Piotr,kawska .Ni 103.
stochowa.,'W. 118127 skó:,:'Y wypra,w.• M. L. Renhaum; Ciechocinek 1476 '\Y. J
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Polud. Zach. 225\}2 obcinki sukienne. Sz. llr·;k.
~
mieszka obaenie na Srednlej nr. 2.
V't.razie, gdyby lieytacya w dnia wyżej oznaczonym nie doszła. do 1 Ch b k'
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po pollldntu. W me dziele ł śwlł)ta 9 r.
angIelskie 1 suk.uie ogólne.. Wykończenie
do 1 po par..
1568-d-l
,artystyczne, z mdarJl\l1l wbsnega' lub

1050 5··4

."-"-rl,,_
~ ~..
-

d
(.
IW' ąCZa.
urnowego pIeczywa,
-J··a,k równiez i fawcrJIi 2
&t","'

,O'.::t
b: 'talunki
od -8!
.~~
'JiIL

at";;

Ił
..

.

66_16__

.

~,

I

,,/Ij

ł

D'r. L. PRY'SULSKI

CHOROBY

1 powierzoneg'J,Spao8rowa 31., .. , 19~,_,
r

WŁOSÓW, SKORNE, WENERYCZNE!

I r~OCZOPŁCIOWE.
Przy}mnjood godz. 8-1 r. ł od 6-8 w.,
panie od 5-5 popol., w niedziele od 9-1
r. 1 od 3-6 popoI.
. 1ł20r397

_Je_Ił,
~~I. Południcwa Ni 2.
'm • OiSiedhlem. Słę w tutejszem miescte jako

i

dOSl\On3.8 po • kop., ~ speeyaHsta chorób skórnyeo, weneryczraz'\! dziennie świeże BIl
~ ny~h, plcl?wyeh I ehorób wlosów. PrL,JoJ
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_
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