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dlatego, że były one niesprawiedliwe i a.bsolui·
ne, aledla tego, ,że był on czlowieki.fm uczctwym
i gnębił nadużycia, do który~b 'port~!$alczyk j~st

'

bardzo sld,onnym dOfwawszysię do wladzy_ Zys
Y te sądzą, że. będZIe im daleko lepiej pod
.
..' .
. .'
.'.
l rzeczypospolitą i nie ,byl.oby nic dziwnego, 'dowo.
. '..'.
. , .",
i dzi inżynier angielski,gdyuy za przykładem Bra\1 1
l zylIi pięknego poranhu pOftlL',aJezycy zaprop>no,
na Księżym Mtyn~e, PrzędlaJn~ana 64,
I wali królowI ~1anuelowl i cattmm UOlłlOWl królew'po gruntownem odświeżeniu cakgo lokalu., . l sklem-u, by odplynąl do A ng1li i tam jui. nal,aW3Ze
l?oleeając się łaskawym wzgłęd()~ Sz;'
pozostał. Wówczas dopiero zaCZUie Sl~' w Portuga.PnbHeznośei"
pozostaję z poważaniem
ł Iii zamęt na dobre.
"
o
.
..
Jeżelijedna1(~utrzymuJ'e _Pan MaI. l Gazette"
3 1 9 - 3 - 1A
- ~r aun..
I
\.
! -stanrzec.zy w reB tugaHi liTzvbierzeobrót zbvt
ł."•' rp. & jlln 'Whd ii
•
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J
J
.
krytyczny, rząd angIelski niewąt}Jliwie
interwenIO"
D
I od
,.
wać będzie.

RESTAURA.

I

.

"Berl111er Tageblatt"-orilawiająe stanowisko
zajęte przez .Daliy News"~owodzł przeciwnie;
i następcy tn)nu w'ybucht~była rewolucya, okrę-· żo b.y!hy to, wb~nie, wymowu'J . dow\)ll'-s.zczera
ty WOjenne angielskie wpłynęłyby doujś,:la Taga polwjowego ~astrojll pr~lDiera A.n~glił,.Orirnphel

.-fZSg"ąu .p9t" :.e~ny.li
;;
- - - : -

4-ejpo południu.

zrównala się co do potęgi z flot~ wialkobrytańskiTo też-dowodzi .,Garmania,lI-angHcy winni
by raczej rozpocząć rokowania o ograniczenie
,uzbrojeń morskich. \ Z Fraaeyą, StanarniZ\ednoczonami Ameryki północne.}, li Japonią i RJgya .
która zamierza poświęcić miliardy na odbudowa:
nie swej fJoty,przyczem l\fojektowane okręty
r03YJskie mają byó zbn1Jowane, zast()sowaHiem \
naJuo\~~)zej t.6c~lliRi ,Dtaez~go W kwesty) ogra.Dłl'Z8ula uzbrOien mors1iich Anglia WY:H.lWa. Nie1llCI na plan pierwszy.·,
",
'
"Daily News", omawiajie rzeozone rokowa•
"e
ma, zaznacza., że wyma.gaćone będ~ dużo ta.Ktu
bY llle
. WZIęto
.
"C,
ie h . za ozuakęsłabości"AnghL

'CYA'WiOl

dnIach zosłala ot.opzoną

00 godziny S -

G<\fnr p'lza,mor'!ow.!iWIJU

1

},~rÓl~\,d.()mCa.rlosa

'Łódi, d, 3mmv;a.
i wYlJadziły na ląd oddziały ,brytań~kie; POl'tllga~ Bannermana l radykalnego skrzydła Izby giuln.
.
Gazety angielskie, zwiasz~za zaś "Dail y Te- lis. ma. bardzo doniosłe znaezenie strategiczne dla Ale, dodaje "BerlinerTageblatf', niepodu~bna nie
legraph' ł i "Pa;ll 'Mali Gazeta" nader pesymisty(!z- lfioty wielkobrytańdkiej dz,eHrPl'z.y:staniom portu- zwrócić uW!lgi na tę okolicznoś6,iż Campbelnie zapatrują się na obecny stan poHtyeznyPortugaUi i galskiem n& 'Yybrzeiach oceanu' Atlantyckiego.
~'l~Hnerman Je~t chory i z tego puwodu, ma. -ustł'
stojącej W I'fzededniu poważnych· wydarzeń.
ł
Anglicy mają zbyt wiele intbre:!iÓW handlowych plC ze stanowIska,
/
Portuga.lska prasa republikańska, zdaniem j w POrtuO'alli i cJt,szą Sl,f} tam dnżemi wpiy wami,
D y,mi~ya., zaś Cam pbel-Banermana, zdaniem
,,,DailY Telegraphu" zachowuje 'on prawie co .. I zwlaszez~ w Oporto.
' rzee.zonej gazety barhńs:dej, byhby rówl;lozaaczdziennle i to dlJ najwyzszego stopnia obrażający
Purtngalczycy są atoli bardzo rozdrażnieni ł n~ .. wzmocn eDIU party' Impersalistycznej W Au. ..
najpoważniejsze kola. ludności portugalsldeJ, co f~ na. ang,1'1"
l'
O
't
'
gIn. W k, ńkJU1.yi 'Berliner Ta" blatt~ d
',1
I (OW', l W :lSllle W port~ naJ,ep~eJ rOZ\Vlskłania kola te kil reakcyi i nader łatwo dopro- i nęła SIę aglta('ya rewolu~y}na l najlepIeJ zorga- że w od owedZI IIna.
'o o' be
~Wou~!,
wadzić może do starókrwawych. Obie królowe I nizowane zostalo stronu'ctwo repahlikań8kie 'tY do- I b . r p .I.
pl P .~yc~ę ograrllCZ~nIa
chore, król .Mannel przygnębiony,
I dabkn h dl
O t
h ' l . l uz rOJen morskleh l'ząd n'lemwckl odpowie żąda ..

I

I

T
'. 1
b ł
b
d kl.
.a~ . ~we
por O za.w~sze zac owywa o Sl~
. rwogf} powszec iDą' Uf zą wy Gry () or- rueprznazme. wzglęuem arysIJokratyczneJ L.lzbon y•
t·
ua'~,
t
..
tezów już rozpisane. Rządportufgalski hezustan- I(ola hnnHow O, oro
.
j
d'
h.
\. e, ł:
,m~l~l h przy om, lZ Ule
lile pra,cll e z WG 'zaml grup mona.rc 1StycznJcht dozwa.l~Ją l~ illl8C d~)U:wslej::~zeg.o ~ply~u na rząbyzapewntó im przewag~ przy wyborach. Repu- ~ dy krajowe l to wlasme pogłębIa 100 mezadowo·
bllkanle agitUją energicz1lI8 i mają na.dzieję, że l e n i e . '
przeprowad. zt\ do ,k.ortezÓW . WiękS~OŚÓ SWO.i,Ch.,strou- , '
ników. S~ to' atoli .nadzieje zbyt przesadzone,
Bardzo bye może, iź Oporto ogIoai się rZ6albowiem 'tJlkow Li~bonlei Oporto repąbllka.- ezypospolitą nlezalei.uł} i oderwie si~ od Hlszpa,nie są dobrże zorganizowani. reszta. kraju jest nil.
. ,_.
. . " . . ,:
usposobioną obQjęt.0i6 dJ.a idei f3pubIlkańslti:ch i I ., Gazet,. memle~~le utrzymuJą· lZ tydzlen 1 b~e:pragnia spokoju..
, '
.
,ł żący bę.dz18 ty.goulllem krytycznym dla Wle.!.kl~J
Może dojść do wrzeń i krwawych' zaburzeń, jBr.ytanll, albOWIem p.od obrady, parla~entu ~eJale do zmiany nskoju rządu w duchu republikań .. l dZle k~9stJa. f1otr. l .rokowall.la, z NI~~oaml w
ski m nle'dojdzis zwłaszcza wobe~ karnej i mo- ! przedu~lOele og('anlC~t:ma uzbro]en morgiu~h, któnarchtcznie usposobionej armii, w której przewa.. ~e ga.bmet lo~dyńskl zaml~rz~ rozpo,czą.c, be~~o.
tają żywioły z~chowawcze~.
,...
I sredmoz gabllletem ber~llls~nm, pOUl?WaZ ffilhoKorespondent pa.ryski: do "J:l;a11 ĄlaU G,azette" , ny, tracone na. buJow~ wleHuch okrętow potrzeW' następujący. sposób olwietla po~ożen18 politjczbne są rządowl na. przeprowadzenl~ reform sone ~' P o r t u g a l i i : , .
i cy~lnJch, ~wlaszcz~ t~ż na utworzeme eme,rytur.1
W tych dniae-h ;rozmawialemz jednym z in~ ~ p~nstwoweJ dla. nlezdolnych do pracy robotnl~ynierów angielskich, .. dobrzeznaJących Portuga.'.., kow.
I
lię i portugalczyków. Shrierdził'on stanowczo,
.Dziwna rzecz _ pisze w tym przedmiocie I
iż " Portugalii. lstni,eje, 8zerl1ko rozgałAziona
i na- ' "Germania. a-dlaczeO'o
A'og l'l a W k wes tfi' ogram':
'C
o
der ożywiona agitacya rewolucyjna,
czenia uzbrojeń morskich zwraca się wyłącznie l
.
Zdaniem ,mojęm~mówil d.alej ów il).tynl0r an... do N!emiec, jak. gdyby one tylko zmU8z.al Y "Viel.
gie1ski-portugalczycy Jest to bardzo sympa.tycz- ko:-Brytanię do wzmacniania jej floty- W istocie
ny, przyjemny i spokojny na17ód, ale ~iezw}kleza- rzeczy flota. niemiecka dalek2ł jest jeszcze od te- J
r~zumia!li samoehwąl~zl, uważający .iQ za najgo staną, by mogla tyć niebezpieeznł) dla floty t
p1tlfWSZy Da, całym glo~ie ziemskull. Niedawne
wielkob'ryta,ńskiej. Nik~ w Niemczech nie mysli o i
wypadki zamąciły" glowiewszystl{imżywiolom jakiehkohviek wrogich AngliI Pfzedsięwzięciach t ,I

I

l

j

!

I

mem, by AnglIa. zrzekła się prawa nIszczenia
podczas WOlny wl~H'n()S'c'l ne trał
1"'. d
:
"'.,
, u . uej, pąuąeoJ po
flao'ą przecIwnika na co podob o rad k r"
..
gielsc v zO'odzici si~ o-oto Ni. . . fi
Y a isel an
Jeż~li rol-o~:nia w
. ••
I··

rz\tiÓW FriUlca, llie

lAW. tt;ż JłlK~

ma 61ldti Si~

Dl nota IPtwe&)!ta,

~

prawIe

ograntez~nla

doprowadzą do pożąJane-

go wymku, to-utrzymuJe cBerlmer TagebllLtbangielsln budżet morski w roku .biężący1U i następnjch wzrosnie niepomiernie wskutek zamierzoneJ przez Anglię bud(HVY 5 morskich łcolo~ów.
Rząd ,niemiecki - kończy «BerJinerTageblat!> - me ul{rywa swych planów': uzbrojeń morskieb, które uchwalone zostały przez parlament
Cosarstwa Niemieokiego.Ntepodoluia przypuścid
by Anglia domagała. si~ 'od Niemiec zaWH~szelli~
w wykonaniu swych planów.
.
\
.
. Wobec ~ytuacyi politycz~~j" zaostrzającej 'si,
tu .1 ow~zje, ,Jakby na rozkaz Jakiejś slly -magiczn~J, ktora wpf~wadza w ruch ~zynniki polUrki
mIędzynarodowe}, w~dlłlg. I gory obmyślanego
planu,_ prawdnpO~O?lllei e~la. tahistarya. z ogra..
D.l cze1ll8 Ul , ,uzbroJen morskIch jest tylko manewrem
.oblIczonym
a wieceJ
Jeszcz.e J na wymacanie
l' . ", śiłprzeciw:n.ika..
' .. '
...,
. ..
.
.
eQo p a.IlQW l Z&mlarow.
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ustawy oWJWła8!GZ8lllL

~e jUi dziś, dńta3-go marca, sprawa. wywtaszczo- ,
A. jednak"gdyby publiczność ta ,zastanowiła
nia znajdzie się w izbie posłów na porzłdku dzien- ł się nad tern, że może ów nie dość grzeczny w da-

nJw.

I

nej chwili urzędnik nie zostawił nic żonie VI do.
mu na obiad, że za dzieci .pil szkolny, nie jesł
opłacony, że. musi pracowaó nie odrywając się od
bjurka., po 19--18 godzin na dobę-wówczas byłaby może względniejszt\. iwespól z nami aża
lita się nad doltl urzędnika poezbOwego, domei.g&jąo si~ poprawI jego bytu.

.
Obeenie po uchwale izby pan6w i pruski prourzędnika
:.jekt WYWlas.zczenia p. rzedstawia si~ w głównych
!.Zarysach ja,k następuje:
Funduslprzyznany rządowi podnosi się O 200
Niewesola to dola.. Ze wszystkich instytucyi
rmi1ionów marek (pierwotny projekt przewidywał II państwowych, poczta. najmarniej boda.ej wynagra~
1300 milionów),·. czego 75 miliollów ma byd prze- dza swych urz~dników, pomimo, że praca ich na...
!znaczonych. na r~lowanie. gospodarstw .wlośoj~ń- l' der. uciąż!jw& i w.f~zerpująca i, ćo . ważniejsza,
"
.
l&kieh.~ledlanle samodzIelnych robotników Dle- I pomImo, ze skarb ciągnie z poczty przeszlo 30
'
Imieckieh na. znaczniejszy eh włościach rentowych " milionówro.bli czystego zysku w stosunku. rocz-=====a:
;i .na ~iększJch majątkach ziemskich Da.leży
lplerac za. pomocą premi6w. Rząd otrzyma fundusz
Jako przykladweźmy łlpowtl postać na. pro. «Rus), w artyk!lla wstępnym z powodu odby...
iW sumie 50 milioll'ów, aby nabywal większe ma- . wincyi-naczelnika oddziału poeztowo-teIegraficzw~łące?o SH~ obecma VI Petersburgu z)azdll pra.U.~~k~ ziemsk~e i sprzedawal je następnie w cało- 'nego. SądZl}c z tytułu, urzędnik na.tem, bądź WICy (Związ~u naroda . rosyjskiego), próbuJe ~eba
\sel Jako wlosei rentowe. Na taldoh wlośeiach na- co bądź odpowiedzialnemstanowisku, winien po .. I raktery.zowao w osobIe tegoż Zjazdu bulanzylHa
.;leży w jaknajwiększychrozmiarach osiedlaó
bierać pensYEl, jeżeli nie dostatnią, to umożliwia.· .1 rosYJskl!
.'
:mouzielnych niemieckich robotników l'olnych na jącą mu przynajmniej znQśną i wC}lną od codzien.. ' . "Od ~za,su śl11crel D~ Trepowa, Związek na....
:osad.ac~ rentowJch. Do komisyi wykonywającej I nego borykania si€} z Josem egzystencję. A tym- rOd,u rosYlsluego, jak wmd?m?, posiadał dwa
;.,na.l,eze~ ma.. dwoch czlonkó,!" Ji kt6.ryc~ k~Ż.d1 ID.a e~a8em «naczelnik, taki otrzymuje czystej ,pensJi l wazne defekt!:, brakło mu Pl~lllędzy i «dzielnego
ib~~ ~lanowanJ n~ pods.tawle, obeJmuJ~ceJ co naJ- az... 29 rb. 40 ~op: miesięcznie, caly zas etat, I generała" l\.to~~ na, podobleń3'wo B~~langera
;n1n:.eJ trzy nazwIska. hsty, . przedstawIOnej przez wraz ze wszystkieml dodatkami nie p. rzakracz.a fi mógl~y we Wlasolwym momene.le ystąplO na Wlfizby ro]niezi}: poznańską i znchodnio-pruską. Ce- sumy. 40 rb.
dOWlllę publiczną· Wprawdzie p. Szarapo\V proKażdy przyznać mtuii , że nposaten.ie to w p~nowal l'osylską poprawk~do typu franc.us~ieg?,
.lem zabezp~eezenia zagrożonej niemczyzny, przy;znane będZIe państwu dla zaokrąglenia i wzmQ- stosunku do piastowanej godnośoi .nie Jest zbyt oswladczając, te w ROSył zawsze znaJdz1e SIę
ienienia, istniejącyoh już grup kolonii w powiatach wygórowane i nie daje zbyt szerokiego pola do «pułkownik Iwanow 16-ty" który z batalionu
Krząd nie podał jeszcze nazw powiatów) - prawo
rozwinl~eja. parady reprezentacyjnej jaka obo.. czy pulk~ zupelnie swobodni" i z zadziwialącem
!wJwl~szc~en~a taki.·ch gr.unt9w, które niezb~dne są wIązuje p., <naczelnika,. zarówno,w t biurze, pod- powodzemem prZejdz. ie do .dyktatur y. ~ad, l~O mi..
lloos1ągm~ela. tego eelu.
czas zajęc służbowych, jak w swięta galowe. llOnowJmnarode~ W celu Jego uspokojenIa l roz,
Wywłaszczenie obejmuje także ruchomości. Na. ; Biada, jeśli inspek.cya, zauważy, że p, <naczelnik:. kWitu" Ale optymIzm p. Szą.rapowa 1l1tł przekony~
!żądania właściciela. mog~ być wyłączone z wy- nosi np. spodnie na eodzień nie według formy, wal :nIkogo•• ,P~zede~szystkiem sarn.a ranga nie
(wZaszczania ruchomośei ni.ekonieeznie potrzebne po trzykroe zaś biada, jeśli mu ezegokolwlek CZYDłł~ zad~sc 2y~zeUl0!D bnlanźyzmll ros~jskiego,
;\10 gospod·arstwa na 'Wywłaszczonych gruntach, brakJ!ie'w galówkę, czy to munduru nie dość no-I anadliO mQgl I){)Wstao «embarra~ ?e ~lCh~sse.
,oraz stada zarodowe. Przy gruntach zamieszka- I wego, czy guzików na tym mundurze za ma.ło kandydatów ,na. tę, posadę· WreSZCIe lstnlał l sam
{niell. komisya kolonizacyjna. obowiązana jest przy.. świecących,; czy wreszcie galonu, lub gwiazdek, rząd legalny, ktOfY, ni e zawsze patrzył chętnie
iZIlM dotyehczasowemu' właścicielowi termin do na. epoletachl Wszystko widząca. inspekcya. zau- jlla ratunkową kr~ąt~nlllf~ p. Szarapowa oraz Zwią10PtlSZOzen.ia. dom
.. n mieszkalnego, wynosząoy co
waży to w jednej chwili i zapisuje do książki: I zku narodu rOSYJskIego. Wobec tego ZWIązek mllf·mnieJ trzy miesiące. Przyznany w par. 1 prawa .Zauważono, że" i t. d.
I Slat poprzestac na wodzach cywlluych, doktorze,
~ 1902 roku rządowi fundusz podnosi się o 25 mi· I
Są to ci~żkie przestępstwa.. mogące ciężko I t~zech radca~h: r~dcy stanu! nad wornym i kole,111onów. Obszar, p,rze'Znaczony na wywla.8Zczeni~, / zaważyó na «karyerze) p. "naczelnika•.. " Re- I glalnym, dwoch pIekarzach l t d, przy stosowł daktorzy okólników ni~ wnikają w to, że dro- I n~~ duchowem P?parclu. ze. strony kilku zakoninie ma przekraezaó 70,000 hektarów.
W ten sposób ustawą stanie się projekt izby żyzna ŻyCHl. i zwiększenie potrzeb dawno już l mkow. Obecny zJazd. ObIeCUje wyJae jednak po:.~POSIÓW. Og~an. iczerua.,. które pierwotni? pro~o-I przerosły ramy t~tów pocztowo-telegraficznych, , myslne ,wYllIki: ,po. plerws~e. z.nala.zł Sl~ .ge~erał,
!Rowala komlsy& izby panów (wylączeme maJ\t- ustalonych w okreslę podboju Krymu, że urtędni.. 8. powto~e, eo J~szcz~ wazllleJ!~ze, są pienIądze.
rkłw posiadanl'oh lat, 10). &ra.z późniejszy, kom· I ey poczty nie ,mają środków nietylko na spra... Po ,trzeCie wreSZCIe, Jak w ,danymhistoryeznylll
\Pf.,o.m.iS.O'.WY. . D.lej ak. o lVnio. sek.. Wed. e.l.a... PieSdo.rfa,
WlanUł· sobie .łlO W U~h Ił\und:urów,'ala na. zw\ąza- i przl,pądl~tt,'"Z13.ot1ląu.g.el"elij.. ".l ~i.ęni,<!ze.,~i.rłl;p.g~
!wyląQzyó ,04 wywla.szCł2ienia 'POShldłóści, zostające nie końca z końcem ba-rdzo skromnego budżetu; znalazły 81~ w Je4116J OSObIe.
'
fwjednyehręku lat 22--.,-upadly. Uchwalono tylko ! domowego, co jest tem trudUlejsze do oSlągnię·
"Przyznajemy się szczerze do naszej igno:niezn:aezne ograniczenia co do. dóbr kości.elnych. 1 cia, im urzędnik posiada. liczniejszą rodzinę. Nie rancyi. Oto nie mamy pojęcia o generał-waJo
iZ..powodu tej mo-d~fikae1i pt~Jekt powróci jeszcze wnika. w to równiez i publiczność, formulująca rze Krasilnilww.ie, prezesie z la.ski o. Heliodorl:
ido izby posłów.
/
dośc ch~tnie skargi na. urzędników pocztowych
oddzlatu WOlyllskiegro Związku ,n. r. i o szczęśUqa~ rząd śp!eszy sl~ z przeprowadze~iem. nsta~a nie dość grzeczue i delikatne obchodzenIe si~
wym Kolumbie miliona ~iedmi~set tysięcy ~ubli
sw.z y wl~~omo8e. podana w dZlenmkaeh, Ich z kliJentelą.
•
~k~a!:~a ofiarę ZWiązkOWI pf~ez Jakąs
f

•

pocztowego.

Dola

Ilulanzyzm rosyjski.

po-I nym..

"

sa-I

I

I

w.

I
I

naj-I

e.

&b.

J.l

ll

zy,

ta:

ona, on, może jej wcale o te.m wiedzieć nie WQlno? ł lekarzy i te wielmożny pan jest bardzo zrozpa ..
A co jej może oJ6 właściwie?
czony.
,
Nazwy setek chorób jednocześnie przesun~11 (
- Dalej._ dalej, mów co wiass jeszcze, nie
mu się przez myśL
Pl'taleś się co za choroba1
.
.. ...0- Tyfus podobno, wielmożna pani od dwóca
Za par~ dni wstanie, wif~'e to :nie może byeS ł
nic poważnego.
I dni już leży nieprzytomna.
Ale taką odpowiedź daje się .najczęścieJ; on
Albert stal Jak skamieniały.
(pneklad z niemię~go).
8am nawe~, chociaź ojciec Jego leżal już prawie
- PozaLem JUż nic ,nie wiasz1
że konający, w ten tęż spOSÓb po,bywal ęiEl naPoslanieo na nowo jął opowiada", a./ Albert
"na}
i
at
38)
trQtnych dopytywal\. .
,sJU"b.3ł, jak gdyby kaida' 810\\'0 zdradzało nowy
.
VJ. asy e ł\g - P rz nr.'
."
Bezwiednie doszedl do ulicy zaludnionej, szczegół jt:'i choroby.
.
..
Stal jeszeze olnvUkę. by zobaczyu, czy nikt l g~zie !?o CQ c~wila przech,od~ie popychali. a ~n
ZapłaCiwszy mu, zaczął chodzić przed dO'mem.
(go n~ śledzi, a przekonawszy się, te obawa jest l bl(~gl «lągła, ~le ~hc~c ro~.sleo nawet O. pOWrOCl$
Teraz ~ó6ł Spokolnle staó,patr~ąc w 'jej
''Wiła. cena, pu. b.legł nap~iw .1d,eego.
do, domu, gd~z wle~z.lalJ .1Z e~u aż d~ J.utra wle- okno a. nikt. SIę. obecnie tam' na. górze o niego nio
' " i ........ No; eO'slycha6?
, czor całą ~leczn.osCl~ mu ,8ł~ b~dzu:t .. wydawa:L i troszczyl.
.
'
_ WielUłoźny pan każe się pięknie kłaniac C~odząc mysIał l d~lWU SIę s~rn sobIe, że Dle
Powóz za)eehalprzed dom, wysiadł z Diego
.,powiedzie6, że wielmożnej paui jeszcza nie 1... mogl . wcale wlerzyc w powazną chorob~ ko... i akiś pan, w którym Albert poznaJ: znajomego
iPiejt, ..iezapewne dopiero za k.llka dni wstanie.
chan kl.
.
I profesora..
",,"-. Z ldm mó'wileś?
To znow,u I wyda~alo mu SIę ~zes~nem, li I
Postanowil zaczekać na powr6t lekarza, 'by
_ Ze sluiąeą; .poszła do pokoju i zaraz po.. ~oże .b~c talum spokOJnym" a, po, ol;Hedzle, eho- módz z jego twarzy wyezyta.ó o stanIe chorej.
~wr6~i~a. z odpowiedzią. Zdaje mi si~, że byl ~ cla~ JUZ ,odda:vIl-9. tego ~le ?zynll, czytał e~le Zatrzymał się chwil kijka, nieruchomy z zaml:\nięp,lUme d~któr.
,.
I dWIe godzlDY, ~ak gdyby me I1ual powodu do 111e.. tarni oczyma, nie mógł wIerzyć w tak powazJlłł
' - Co $luiąca pOwiedziała?
pokoj 11 i tr?Skl.
, .
l ehorobę kochanki.
. ' ,
Albert ltazal sQbie jęszp~e kilka razy powtó..
Pos~anlec. czekal JUz na rogu, gdy ~lbert
Taka ładna..•. taka. młoda.•. i ,ta.kakochana.....
~~yt odpowie~ż iprzekonal lię w końcu, że si~ ! następne,go ~n1aprzyb.~l., Tym razem p~lfJClł ~?,
. l znowu przesunęło mu si~ przez myśl słowo
\m." nowego. lU' dowi(łdzjal.
! aby dOWledzl~l, Się, jezeh to będZIe :możhw~, blj~- l tyfus.
.
.
.
.
Ona.. muli być ~iężko chorą; za.pewne dopy. : szych szczegolow .0 chorobie palll, wdając SU~
Co prawda., nie umiał sobie dol<ladnieżdać
I'-J~ się o jej zdvowie z różnychstrou i dlatego. ; w rozmow~ zeslnząeą..
! sprawy, CZem właściwie była owa choroba..
Palei mój posłauieo n'e $wróeU uwagi...
i
Posłaniec dość dIugo nie powracal, Albert ! mięta! tyłko, te nazw~ tę, czytał częs~o w nekro ..
A więc teillbardziej mogę ryzykować ......... PO- ; zaczął się niepokóió.
. ! logach i mimowoH wyobrażał sobie imi~ i nazwi·
JmJślal i zamówi! posłańca na jutro o tej samej ;
Po kwadransie ujrzał go w bramie l po~iegl : sko ukocJanej wydrUkowane i przy te m: «zmarla
!godzinie.
'
i z zapytaniem, na luóre otrzymana odpowiedź dnia lu go wrzesnia po olężkich i krótkich c'i~r·
Dopiero ,za kilka. dni .wstanie...
brzmial~:
pieniachł.
Pozatem nie ni.e wiedział. .
- \Vielmozlla pani jest niebezpiecznie ehor,...
To jost niemozebne,zupelllie niemożabne, C~Jona teź o nim m)'śli, czy ma pOjęcie o
- Co?! - krzy l\llął Albert.
szeptalt załamUjąc ręce i odtwarzająo sobie grozo
tiegocierpieniu?
,.
.
.
- Wielmożna pani jest niebezpiecznie cho- , takiej straszna; ehwlh~
.
'. . A. może ona. domysl1la SIę, ktO. to pl'zys.lal ' rll··· - po.wtórzYl posłaniec.
..
. ł
(d. c. .a). .
tS .pytaniem () jej zdrowie?
Czy mówUes ze służącą? ,
.
" __oUT pan kate siQ k1aniać, a wi~c nie
- Talt. powiedziała. że bJlo dzisiaj u trzech
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jemnicią rosyjską ks. d·U'zes z Wołynia. S~ je8Zcze, dzięki Bogu, bogate damy na Rusi!

,'słyszę od wielu - mówi ks. Meszczerskij -że, Mieńszykow w «Naw" Wrem., tak dużo pisze,
że traci równowag~ i7 wskutek tego, albo pisze

roku i red a.kcy i wspomnianycb dziennikó\v, oraz.
kilka notatek i listów w językach' włoskim. i 1'0"Ni., znająe generała KrasiJnikowa,· nie mosljsldm.
.
t~my sądzi6,o ile odpowiada on i roli i typowi
kolosalne glupstw~ albo oburza na. siebie wszy5) Zbiegly z kraju tnruchańskiego Sergjusz
Boulangera.. AI~ co jest za to charakterystyczne, stkich. porządnych ludzi swoimi atakacniprowo- syn GabryeIa Baranow, który w przeddzieńcze
to zbieżnośćwiadomośei o owyoh dwóch mi1i~- katorstwa i pseudo-patryotyzillU. Niedawno, na.. kał na wjjscia ministra sprawiedliwości z miesz;o
nach wraz z oświadczeniem na zjeździe, że (je.. przyklad, odznaczyl się szczególnie swą głupotą,' lutnia. W ehwm areszrowania mial przy sobie piżeli wypadnie nam znów skrzyżować bagnety
wystąpiwS'zy z listą nazwisk genera.łów wedlug
stolet systemu Browninga.
.z turkami, to drużyny Związku n. r. pomogą do narodowośći,. aby z patryotyeznym, nie wartym
6) Nieznana. kobieta, która. wymienila pseuutrzymania porządku~. Oczywiściel że jeżeli mi.. grosza, patosem. dowieść, że cale nieszczęście donim rewolucyjny rlK1sia,1't. W chwili sprowadza ..
liony wolyńskie nie są humbugiem, to i drużyny ROSJi tkwi w nadmiarze generałów, mających na- nb. jej do kancelarJi cyrkułu policyjnego wystrza ..
będzie za. 00 nająć. Pan Duhrowin nawet okrezwisła niemieckie i wogóle eudzoziemskie. Taki
lam! z pistoletu systemu Browninga, raniła puliilU termin pogromów, gdyż twiordzi) że crewolu- objaw głupot! byłby chyba właściwy jedynie Iztu- i cyanta.
..
• ł.. 7) W.loicianin ,gub. wiaekiej, Alek~ander sr~
eya w~buc,h~ie, w cz~wen -sierpniu>, a wtedy ~ bakowi z klasy .wstępnej.
wypadnIe dzlałac; druzyD:om. .
,
Czyż p.. Mleńszykow, z nilZwlsklem rosYJ" l Filipa. Sunrnow, ktOfy w ten sam sposob w ChWIl.
tlZtJcb słó'ł' ehełpliwY6h motnabr, zrobić skiem, zapomniał, że kiedy pisa! w .Niedielh ~ areiJ,ztowania zrauU dwóch agentów ochrony.
tylko jeden wywód poważlly,ten mi&DOwicie, ~ destrukeyjne (ale rozumne) artykuły, to mu Wf"" i W mieszka·nin jego znaleziono dwie bomby, ora.z
rząd legalny ma czas d{).tateezDY, ab]zapobiedz
myślali za brak patryotyzmu i niemcy i fo~yanie.
kompletny mlJndur pólieyania.
czynnemu wystąpieniu «samoobrony" która. z go- Von- Wizin, z nazwiskiem ruemieckiem, był z pe·
8) Technik Piotr KODstantinow. W mieszry oświadtza, iż władze nie dadzą sobie rady wnośe,ii\ lepszym patryotą od 'p. Mieńszykow&; ; kania jego zna~eziono blaszankę, napełnioną -21
z ruchem żywiołów lewicy. Rząd powinien chyba :., albo czy Tothben, dzieląc sławę Sewastopola kapsułkami białej rtęci wybuchającej, przezna.czoprzypomniee ocbotnHtom, że landwerę organizuje z Kornilowem i Naehimowem, nie byl rosyaninem; nemi do wywolania wybuchu przyrzlj.dów metalo ..
sam, nie' ~osta.wiając to organizacyi partyjnej, ma- alboż Lazarew i Ter-Gl1kasow, ormianie, nie byll wych, dwa przyrządy wybuchowe z kwasem siarjąeej zamiar robić pobór rel(l'utów za. niewiadvmo
rosyanami; albo Barklay nie był takim samym ezanym, solą Bertheiota, cukf~m, o.raz pas z gil..
zkąd pochodzą;ce pieniądze-..
j rosyaninem, jak Kutuzow? A kto jest głównym
zami z rtęcią wybuchająeą.
sprawcą naszych klęsk na Dalekim \Yschodzie?
9) Córka synaporucznilca, Wiara córka Leo.
• Joest. icb dwóch - Kuropatkin i Rożdiestwlenskij•.• nida Janczewska. W mieszkania jej znal,eZiono
, A czy to niemcy?
ł dwa nielegalne paszporty, nabity browning z dwoLeez głupstwa chętniej można wyha.czyć p. i ma zapasowymi magazynami, pas oficerski, oraz
Mieńszykowowi od jego wystąpień prowokacyj .. I, różne przedmioty, mogące służyć do wyrobu bomb;
Pro!. MaksJm K(}walewski, k.onstatuj.a-ze smn- 'nych.. Te ostatnie są wstrętne i k:edy zaczyna czapkę ze znaczkiem miniBteryum sprawiedliwo..
tkiem w .Slowie" petersburskH~m, że praca pra- mówió, że wojna może odriidzio ąosyę. i przywo- śei, dwa plany m. Petersburga z różnemi znal\ami
'Wodawcza trzeci~j Dumy, nie posuwa. si~ wcale łuje wojnę, wiedząc. jak jr'stpśmy do, nie,) przy- i sztylet.
J;ulprzód.
gotowanI, \" tedy przekl,naay jest przez mdionr
10) Student uniwersytetu petersburskiego Ata·
"Rosya czeka na radykalne reformy, na zmia- rosyan, jak skrJty i ukłatiuy wróg i zdrajc:t nazy syn Jana Nil{ołaJew.
nę swego samorządu lokalnego i sądu miejscowe- Rosyi".
I'
Przy prowadzenia w sprawie tej śledztwa. pogo, na. wprowadzenie nauczania powszechnego,
lieyjnego Konstantinow i uieznan& ,Kisla. zezna.-·
prawa, za bez pieczaj ąeego autonomiczne istnienie
li. że wspomniany .bojowy oddzia.llotny· postanaszych szkól wlższ1ch i spełnienia co do tego
ł
! wił za cel swój dokonanie zabójstw \Vielkiego
woli M o n a r c h y . · ·
Księcia Mikołaja llikołajewicz& i r. t. SzczegioROSJę trwoży także mJślo usiłowaniach wYKcmunikał urzędOWY.
witowa, przyezem [}lan tyeh zbrt>dni układa.li uczestwróc:ni~ dnem do góry, wJtworzonych.u nas od
(Teh~2:ram Agencyi Petersburskieil•
niey zmowy w mieszlcaniu Ja.nczewskiej, gdzie tymwiekow 'porządków gospodarczych naszego w I o . . . . . . .
'JJ
czasowo przechowywano bom».y, d-ostarczone z Fmscianstwa. I w takich to czasach rada państwa
hndyi. Do tego kobieta. niez.aooa dodala że w d.
poświęca. C'6 tydzień niewiele godzin, a llleraz
Petersburg, 2-go marca.
ł 19 lutego zamierzała zabić ministra sp~a wiedliżaledwie kilkadziesiąt minut. takim kwest}om,
. \
! wości wystr'zalem z pistoletu,
jaki posiadała, za..
jak powj~k8zenie liezby lawuików przysięglych,
W o~tatnlcb ezaąach otrzyfuano wiadomości o miaru zaś Lego nie dokonaJa jedynie· dla tego, że
W 1ym Jubowym okręgu s~dO'wym. Czyżby nad- tem, żepartya 30c yalistów rewo;ł1cyolli~tów PO· do ,karety mmisteryalnaj, którazajeohala, wshtdl
szedł czas zajęcia ·znowu opinii publicznej i pra- stanowiła dol\Onaó zabojstwa Jego Cesarskiej Wy. : me minister sprawiedłiwośei~ lecz jakieś damy.
wOdawcówrosyJskieh,' kwestIą; przebudowy pral- 8okości Wielkiegl) Księcia MikuJaja Mlkołajewi- !
Z innych oskarżonych Rasputmówna, Struve
n.i ioranieryiw· ,uni wersyteeie do.rpaekim7
cza, ministra sprewiedli wości, f. t. Szezegłowito- Smirnow, CalVlno i SIniegub przyzna.li się do u~
Kiedy pierwsza. Duma otrzymalI. od ministra wa i kiUm inny ell przedstawicieli wyższej władzy dzialu w tym .oddz ale bojowym-, przyczem Ras ..
Goremykiua, pierwszy projekt ustawodawezy." rządowej, przyczemwykonanie wspomnianych zbro- putillówn8. oświadezyla., że nie zamierzono doko-·
sprawie otwarcia pralnj, to cala Dwua parsknęła _ dni wlozono na organizacyę tej ,partyi, l{tóra na- naó zamachu n& życie Jego CesarskIej Wyso~
śmiechem.
.
I dala sobie miano Jłlotnego oddzia.łu bojowego kości.
\.
.
Teraz jut Bis swiejemT się, leez powaźnie ) okręgu północnego". Ustanowiony z tego powo·
Iuni oskarżeni oilmawiali zeznań tak 'codo
słuchamy. ziewajl\e, 'długich mów na ten temat,
du dozór w ykryl, że clfonkowie WSpO!H I !lanego tej SlH'd \f y, jak i co do f6eczy samej.
że prawodawca zwraca się nie do narodu leoz
.oddziału loulego 't. dOi; ouy wan wywiadów w poJednocześnie z temi zeznaniami świadków wydo "Zbiora prawtł. Chociażby to nIezbyt zrozu- bHta pałacu Wlelk.'lego K~ięda MU\Ołaja Mlkoh
kryto ożywione porozumiewaUla się spiskowe
miale, la~ my wiele nie żądamy, tutaj jednal<że jlM,ieza i gmachu mimsLi'I'ylMl sprawłedllwości, wszystkich przytoczonych 'powyżejosób,pomiędzy
bądź eobądź , mamy możność nie
razu, przy.. pr~yc7.em w dniu 19-ym lutego trzech z nich za.- lobą
.
stąpió do plc!& h-erbatl,' Nie nadużywająo wiz~k- jęJo już stanowiska w pobl·lżu Pll dJ&z4u wlniste- ;
Przy dokonauem podczas śledztwa badaniu
~~ prawa kazdego hyc sceptykiem, \>l'a.wa., ktore ryum spl'awhtdiiw08di, oczeku'ą6 na wyjscie r. t. ! przedmiotów wybuchowych, odebranych Rasputi ..
Dle bylo odebrane obywat~lo~ rosYJsklm, nawe~ Szczeglowitowa.. który przecież. uprzedzony o gro- nów~ie, Smegubowi i CaJvinowi. stwierdzono, że
za ezasó'! dyktatury r~s~JlSklego Franco, czytaj żącem mu nlebezpieClwństwie, t,:goż dnia. nie wy- przedmioty ważyły: pierwszej 8 luntów, drugiego
PlewegQ, l któ~e w e~10SCl ~owstalo ~rzl nas i
cllodził. N&zajntn, d. 20- go lutego, członkowie 6 1/, funta, trzeciego 3 funty. Przyrządy były wJ~
przy: tym chr~~le ogOłt>m i mleczem, ~tQremu ~d.. (Hi clz,ial u lotnego znowu pOJaw lli SH~ w okolicy peiniClne ekstff:1.dynamitem, zupelnie nabite.
nowIony ust~ÓJ ulegt ~.. naszych dm, ",olno Je: tych domów. Z tego powodu przystąpiond do
Sprawę wymienionych osób, na zasadzie art.
dnak za~y~o sam~o_slelHe:. •A co b~dzle J6ż~b aresztowania osób zAtuważonyeh przez dozór, przy- 11, 18 i 20 ustawy o środkach oebronyporządlud rosYJ.skI p.odrapawszy. Sl~ po głOWIe, zaeZUle czem w różnych punktach stolicy, a. glównie na ku państwowego i spokoju publicznego,oddano·
zastanawl.a~ ~lę nad .Pozytk~em placellla. d,:óch ulwach sątiiednieh, aresztowaul zostali:
W porządku art 1334 ustawy osądaehwolennych
~ pół ~:Illh?now rublI rQczmEl, z~ tak ~lewlllno
' 1) około paJacu \Vie!klcgo Księcia mie~zeza.- petersburskiemu okręgowemu sąd(}wiwojennemo.
cWI.ezen~a, ~al~ t~, którym oddawa~lsml SIę w na- nin czytyński Lew syn Sergju:-Jza Siolegub, który, dla osądzenia. winnych wedtug praw czasu wojellsza) wyzszeJ IzbIe w CIągU ostatnteh trzech 11116mial pOd odzie:tą przy wiązaną puszkę, będącą przy- . nego.
2i~CJ?"
,
rZ1\dem wYbucho wym o 1.naOZlltłj sile;
p...,"
Jakiet wyjście z tego stanu rzeczy zaleca
2) wraz z nim córka dymisyouowanego podrzy roz[loznaW3.Dlll przez8ą~ wspom~l~nej
~. K 'al" k ' ' ' ' ·
,
.D, ułkownika Lidya córka AUop'u;Ha Sn uwe która
lJprawy.w d. 27 -yw lutego,p,od~ądUł: Raspu.tmow. pro!. "ow ews l. .
S·
S'
C' !
B·
. ·S·
b
Bardzo pr·oste. \Slabej i mlooej Dumie powin. n.tUowa.!& uCiekać, i d.ala do ageutów ochronI na,. Lr:lve, nur~ow, a ~lU~, ~fa.noW', .HlIegll,·.
na pomódz doświadczona Rada. p ańst.,... a.
ch]biolly strza.l z pistoletu tlystemn Brauninga;
«KI~la:!ua ~ytaule:, ~zy p:zyz.naJą,su~ dlJ WIny, od·
. ,iDRada pańs\wa, w której zostało niemało
3}, włDścianka. glib. I)err~skiej Anna córka. powledz~eh, za byh (YC~łtouk~ml fJPOł~OCnegOlotne"djaków posiwiałych na urzędack~', powinna przYJś6 Michala. Ra,gputul, W które} mufce znaleziono bom- go. oddzlal~ .boJowe~o " kt~ry ,p:zygotowywa.ł zaz pom0et\ Dumie) nie zuc·hwałej i nieokrzesanej, hę metaltłwłt, mufkę tę Rasput:nówna mlala. z so- b?Jstw~ ml~l~tra spraw:ed.11.w.o~el Sz.ezegł~wlt~wa.,
jak dWIe pierwsze, leGZ uprzejmej i peln-ej sza. bą w dnm. 19- ym lutego, kledy zll3Jdowala si~ !::>tnlenm w::Iró~ ezłonk?w. le] ,orga~lz~cyl. spl-s,ku.
eunku. Czas wziąó na siebie rozważenie choć w pobliżu po1j8.-v4n mieszkania ministra sprawie- przecl\~ W,lelklemu KSl~~m. MIkOłaJOWI MJkolaJ~"
ezęścl projektów które sp1Jn~11 na ni~ jalt deszcz dHwośei.
WICIOWI ~s.zy~ey zap~zevzah~ przyczem Raspu'tl.
J"
,,
..,
4) Nieznanv mf.l:źeZVzna, który posiadał tak- nówna oswladczyla,ze komItet centralny p'ł.rtyi
oz'y wcz ,••• .
J
"
J
,
Z S VoJ' eg
ł
. 'k'
l . .1. d' . '
Prasa. petersbuI'sk&. n{)tuj~6 ~l.os pr~!. Kowa.· s3,m1} bom bę· Nłlz Wal SHZ on poddanym wloskim ~~:esi vt
o pa nomoem. a. wzy w~ l6u ·0 za!~•.
lewsldego, wyraża z,arazem, pową'plewallle, co do Mario CalVillC. przy ~'Awizyl znaleziono przy nim:
1
ę ą spra~ł,. ale om .na
Się Dl~ zgodZIli.
owoeaości powyższej rady_
' wydany przez prefekta J}jasta Porto Manrlzio we
B~ranow oswladczyl, ze. WIedząc ozama.chll
., WLoszech pasport, oraz k~rtę wejścia do rady na. tycie ministra sprawiedliwości,. udzial~ osobi ...
•
, państwa, stwierdzającą ze Calvl;1O jest, korespun- stego w' nim nie brał, a znajdował się wyobllżłl
R~dak:tor cGraida.nina.. ks. Meszezerskij,
dentem dzienników wloskich "La ~nta i II tem- podjazdu ministra tylko przez' eiekawoś,Ó. .. '. \
poświec;U ,jeden ze swych ostatJdch dsienniezkow po". także same świadec~wa na. blan:'decie tutej·
Smieguba podjął 8i~ obowi~kll iz1ic~n!a -t.
p. M,ieńUJkowowi.
, lZ.eio 'puaelałwa w,J,oakiego • d.. li-p JlUelo 1908 20 lutego P"Jr~\i. aa r.ł.SzCzeglowito.a~ lecz'
l

I

, Z prasy rosyjskiej.

I
•

Zamach W P. etersburDu.

od

I

'?

•...
nie znajdował 5i~ na miejscu zamie...
ta<mego zamachu.
Poo.;;ądna "Kisła", co d9 osobnego oslcarienia
jej () opór zbrojny po1icyantom-niechciałs, udzie-

lto.ZW01. -
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I

Lew Siniegub, ,Alelisander Smirnow, osoba,
która. nazwała się Mario Call'ino, Anna Rasputia,
: Lidja Struwe, Sergiusz Banmow, i niezn2ua pod
l pseudonimem <Kisia), !la zasadzIe art. 51, cz. ~
ill<i zadnych wYJa.snień.
I art. łOi, cz. l art. 10J kod. kar., oraz 9, 13 l
, Podsadni Struwe i Smirno-w, przeciw którym! 1454 ustawy o karaell i 18 prawa. o środl{ach
skierowano takie salto osobne Qskarżenie. oświad- ! oebrony porządku państwowf'go i spokoiu publ!cz:'czyli: Struwe, że nie lllia19., zamiaru str2elać do nago, 2i~ księgi 22 ej zbioru postan~w.le:ó. ,wojen...
policy anta, l~e.z ~hciala dae sygnał wystrzałem I nych z r, 1869 wyd. 3 - na l{arę smlerCl przez
W górę w ChWlh, luedy ją: aresztowano, ale w wal .. , powieSZenIe"
ce tęk~ jej odepchnięto i wystrzał padł na bol<;?aś podsądni Wiara Janczewska, Piotr Kon..
Smirnow strzelał do agentów, mniemając- zasadni.. stantinow i NJlcolajew na 15 lat robót ciężkich.
~zo . że to jest jego obowią~kiem.
.
vVyrok ten zatwierdzono 'tv ustanowionym
,'Janczewska i Nikólajew stańowezo zaprzeczali ! porządku ze zmniajszeniem nalożonego przez sąd
aalezeni& do tej sprawy.
termlllll robó~ ciężkich co do Jancziwskiej 00
Podsądny KOD-stantinow, przyznając się do. wi- 5 lat.
ny należenia. do oddziału bojowego partyi socyali-'
Wyrok wykonano.
stów-rewolueyonistów, zeznał. że, odwiedzajł}c swo·
•
ją znajomą, Janczewską, poznał się u niej z Ni,kolajewem, kt~rr równie,i należał do tej partyi.
Rzym, 2 marca. Agencya Stetaniego donosi,
Kiedy do party} pt"Zystąpll,,: Jancze~ska, zacz~to Pro!. Mario Calv!no tawiadomlt prefekta p'olioyi:
u niej llrządza.c zgromadzenia, na ktoryeh, pOJnlę· I iż pewien rosyanin niedawno zaproponowa.ł mu,
dz} innlmi, bywał Sergiusz Baranow.,
aby jako agronom wstąpił do rosyjskiego TowaW' je,sieni roku ,zeszłego ten ostat,n'. za.e~ąl rzystwa akcyjnego, po;iadająeego ziemię w Roopowiadac,że nałazy do .lotnego oddzlału bOJO- syi. Skutkiem rokowan, profesor zaopatrzył się
wego, okr~gu pólnoenego l propon~wal .Konstan- W paszport zagra.alCzoy, który mu później skratinowowi, aby wszedł do te; orgalllzacyl, na. co . dziono. .
K. aię zgodził i jako członek brał udział w p~zeRzym, 2 marca. Na, podstawie otrzymanych
chowywaniu przygotowa.nych przez tę. organlza- fotografij policya tutejsza sądzi, że stracony w PeClę przedmiotów. wybuchowych., P~LllIędzy inne- tersburgu sobowtór dZienlllkarza. włoskiego. Cal ..
mi " m1eszkal1lll JaIIczewskleJ "wIat cztery viniego, jest studentem ruUwers,itatu odeikiego~
bomby.
, .
,Lebieduw6wem.
Wedlug zeznan Konstantmowa, do organłz.a..
:cJi·~ bojowej ».ależe1i: Lidya Struwe, ~~eksander
"Smirnow, nieznana pod psetldODimem,,~lsla.", Ras..
m~ło~
,patinówJ1a i. Ba~ano~. ?,d tego .ostatmego oskarQł
v
CiI..
iW du\.n lH

f

l

..

f.

Znalazłszy ~i~ w Melitopolll be:i środków i
stosunków, udaje si~ przedewszystkiem do drllkarni, gdzie, pod pozorem przyszłych ztnnÓwiea,
otrzymuje wzory rozmaitych blankietów urzędo-·
wych, a w ich lic~bie także blankietów Towarzystwa wzajemuego kredy ta. Z blanldetami temi
w kieszeni pr2yst~pufe śmiało do robotl. Nie jes&
już Ramienskim, który tylko co opuścił WięZ.S4
nie; nu początek jest tylko br. Tołstojem, członkiem rzędu gU}lernialnt-go.
Rozpocząwszy stosnnl,owo do§6 skromnie od
cżlonka rządu g1ibernialpe~o, szybko sam siebie
awansuje w ty~ulaoh I godnościach, przejetdżaiąa
z jednego miejsca na drugie, Pierwszym wuźni, com pocztowym płaci fantastycznemi orderami na.
ł blankietach . Towarzystwa. wza.jemne;o kredytn,
później środki pozwalają mu jut na rozrzllca~le
napiwków, każdy bowiem z 'reWidowanych» urz...
dów gminnych zas.ila kasę jego lluwemi Cnndl1-

I
j

~

szami..
.
•
W ten ~P?s,ób doj?żd2& do graniC. gub . .Jek~

wystana. ~a lUr.l z Me.hw p<>.bh~u tora kolejowego paezkEi ~l~tlzpych blankl8tow ora~ s~an?,!
czr rozk~z uWlęzlenl~ jednego z nauCZYCieli, WleJ'"
" SkICh, kto.ry okazał ~lę, sztundys.t~ .na C? SIę surowy reWi&Or, oczywIścle, .zgodzIe Dle mogl.
l
W granicach gub. astraehańskiej młodzienieo
! dokonal noweJ zmiany swego eja,; pojawił się tu
' już pod liazwiskiem hr, Bendrikowa, . "delegowanago speeyalJue do zaknpleDia koni kirgizIeich "ił
Bywa 011 ehwłłami bardzo surowy dla władz miejacowyoh, tQ zuowu okaz-nje się łaskawszym, prhyimnje prośby i pisze na nich rezolucye. Pewnemtt
st·aaowemn udziela urlapu sześciómi6l$ięcznego, iannemn pl~zyrzeka. awans służbowy. Przyjazd je ...
:'Oll,dopowledz}~ SIę, .z~ ~rg&ni.za.cy~ upl~now~ła
go POpfz.ooza,ly pogłos:ki, t0 też witano go nieraJ
po WSiach wsrÓd bieia W dzwony.
'iabóJst.wo .~leUuego K~H~eHł. ~!k?l~Ja MlkolaJ~:m.elal!ll1D18t~a. fłP:aWl~d~lWOS~ł l ~e w sprawie
Przed dwoma miesiącami dziennHd rosyjskie
W Astrs,eua,niu rodzą się pewne wątpliwośc-1,
:te]. pomł,dzy. l~ylDlJ mleU brac nd~Ia~ Ba~anow, donosiły o ujęciu w, Charbinie nie.iakiego Anneti. ,PQszanow8.nie jednak:. dla .stanu hra.biowskiego·
~ir~ow 1"Kls1&.6;,.ale na ~gromadZenl& spl~kow.. skiego, ul'zęt1nika milllsteryum spraw wewnętrz- ~ jest tak: wielk~cał że policnia'ster ni·e o~miela si,
e~w Jego,.Ko~stan,tmowa, nIe dopnszc~ono, nIe był uych, u którego przy rewlzyi znaleziono papie.. żądaó osobiście od hrabiego przed3ta.wienia do·
'WIęC 'wtaJeJUmClolly w gczególy zam1arów o-rga... rów procentowych w wysąkośói 4 i pól milIOna I wadów legitymacyjnych, leczmisyę tę powierz&
niz&ey!.
,.
.
,
franków'. Aresztowany zacłlO~ywal się bardzo wy- ': komisarzowi. . cHr, HendrJkow» przedstawia ko...
. Oddany pod sąd pod n&zwis!uem CalvIno, }{to- zywają~, twier'dząe, że jest osob1styrą sekreta- mjgarzowipa.szport na imi~ dymisyowanego sztab.
f Y odpo\viadal 8wo-bodnie zni~zJ?aezny.m a~cel!-tem
rzam . prezesa Rady ministrów iże nie o,ffiieszka '., rotmtstrz&, hr~Ałekseg() TolS'toją.,mlmo to "la-_
lV ję z 1 ku rosyjskim, odmÓWIł sądOWI :WYJaWIenia. poska.rzyó mu siEl na to, eogo spo'tka.l~ VI Cha.r.. ldze nie maią od wa.gi ,ares:ttowaótalemnlczeJ 080~
iw~ojego na~wiak~ poehodze~iai ~oddanstwa. Na- bhlia.
bh}tości. Si:ą Więc tyłko zapy.tanie telegraficzne,
:wetpo'odczyt~nlll w spra!,l.e tej wyro!{1 w forPogróżkom jego nie dawano jednak wiary i, i ja.k należy postąpić z ~ajemniczym (hrabią" a tym~
mie, Qst&!eczneJ, ~ ~owtorne z~pyt.anlt~· preUlsa , jak się obecnie okaznje, zllpeŁnie słusznie. Śiedz- j czasern hr. ~endr~kow .. Tol~toj .ll:Ylcźdia ,na reco do .teoo . oopo.wledzla.l odmo~me.
two stWierdZiło, że Allnellski jest samozwań.cem: l W!.zj~ guberł\ll .• Plsala O ru~ ~owczag Jl1i cała
•
Na,poJ&'tawlE~ danyeh ze sł&dztwa s~dowegt), w ministeryum spraw wewnętrznych nigdy nio ; pra.~a ~adwołial1ska., w~adze sClga.l~ ~o, ale na....
l se>2.nan ,podsądllych, .sądokręgo":J WOjenny 11..
sl l1Ży l, a prawdziwe nazwisko jego Jest Ramienski. daremnle. Hr. ~endrlkow pn~Jezdza .do. WSl,
s.o.al .wszystkich oskarzonych za wmnycb naleteO Ram.leilsk~m Korolenko pisak je$zcze przed przeprowadza; rewizYę urzęau gmInnego. 1 Jedzie
nia do występnego 8towar:U8zeni,a. utworzonego 12 laty i tCłraz; dowiedziawszy slę, że glosny a- dałeJ, a.w sIad.· za ,n.m Zjawia ~ Spóźniona
pod nazw,: ć.lo'n~go odd2ialll bOJowego, o~ .. ~gll I wa.nturnik wpadł znowu w ręce policyi, piJŚwięca Władz'a..
....'
;pólnoc~ego, :pa.r.Yl soeJalnych rewol~c10nl~tow, ł w miesięczniku cRuskoje Bogatstwo. kilka . Wresz.e,H~ d wom komlSa~zom poheYJnym udało
'które swiadornie postawiło za cel swoJeJ dZlałal- stront.Ho\ temu współczesnemu. bobaterowi gogo- SH~ dopędzlC go i hr. llt:ndnkow powędrował do
lł:oŚOi ,gwałtowne obalenie, przez zaLójstwo wy t..
lewskiemu.
kozy. Sądzono go ~aOWl1 \ w Syrnreropolu; przy,~Jehprzedsta.Wicieli wladzy .rządo\V~j; ustanoRamalllski już w r. 1896 skuany zostal są-; znal się do wszystkie.go i zesla~y zostal do Kun.wlOnej w Rosyi ~rz~z .. prawa, zasadmcze formy downiH z&\podszy wania się p\.id cudze nazwisko. gar.a". Tu przez pawI.en .czas mIeszkał w ząpo~"
~&,da i Z3&tąpi&n,ltl)tłJ 1'8pub.hką demol\ratycz~ą Nie był to Jednak pier~szy jego WySt6p. Był to
mnlelll~, pew~ego d.ruaJ~dDak, po dwn.tygodnlo.
11 • t}~ celu mleb "!' awoJem ro~porządzennl
WÓWet118 elegancki, przystojny mlodJieuieo lat o- ; Wem .piJal!stwH~, w zeslan.cll obud,ill Blł: znowu
\przed~lotl w~buchowe 1 składy broDI.
l{olo 30. Władał bIegle kilkoma. językami euro- i «reW1ZQr~.
..
.
•
..
.
'. . Nłeza~e~llłe od tego te . ~~e o~oby. prócz I pOJskJemi, a nawet azyatyekieml. Jedq<lD. z aktów I. . W oezach, pOlieYI, p~awle wYJechal z Kung0l'!'
l.uezowskieJ, Konstantlnowa l NJkolaJewa. uznane ~ sądowyuh. nazywa go stu<leutem biogratla jego jest l' 1 dokonal keleJno rewlzyi rozmaltych i,nstytueYl,
zostalyZ8 winne tego. że w oela dokonania za- jednak wogóle niewyjaśniona.. ' .
pooząwszy od urzędów gminaych, a skończywszy
:daó., wspomDia~ego powyżej .St?wa~zy~zenia! z góKoniec t. 1893 i początek 1894 zastaje ele- na poIieyirzecznej i zarządzie .leśnictwa.. Sl{oll-;
;fJ ~~gadułl Sl~ Da. pozbaWlen,16 ZyCIQ. głowo,ego ga.nckiego mlodzie-ńca tego w POlo ż6 11in bardzo o. j (,,~.Ywsz~ z gub•. per~~ką, Ud3~ $1(~,. ~o. pow~atll sa-!
;dowódo!: g,!ardfl~et.ersb~rsklego ~kręgu ,,:oJell- płaJuwem na. drodze z S ym Ctll."O po i a do M~litopola; i rapulsklsgo s~ledałeJ gub. wlacl\leJ l przeJe,ohaw-:
;D~g? Wielkiego .K81~cla, ~Ik;ołaja },łIkolajew.lCZ& i idzie piechotą, brnąc naprzemian to W' bł'OÓie, to ; SZ~ go wz~l1lŻ,.arasztowany został wreszole, we
tm1D.18tr& spraw~edhwosol r.:t., Szcz6g10'Yltowa, "śniegu.Teraini~jszoŚc jego smutna, ma jednak ~ W.SI Kole.:~!kow'~e. Przed samem aresz'owaDlem
~ ,lt0wo4u pelnionych przez .nIoh oboWUlr.ków / za sobą ŚWłtltl1ą przesz!ośe: skazany zostal w Pol- ; ~.ueforwunJ rł)WIZQr zażyl znaczną da\vkę morn1l1
~łllzbowych..
. "
tawi.e, znany lestpublicznośei ezytającaj gazety ( 1 k.wa~u karbolowego.,
"
•.
Qpraoowa.wszy wspólny plan dzialalnoscl, z tego, że pod nazwiskiem wieedyrsktora. depa.r~ Na tem m,ogla skonezyo SIę sw!e~na kary~ra
,~Pl'ZJ~'Jli "W dniach 19 i 20 lutego na miejsóa do..
tamentu lekarskiego Szewicza dokonał naJśełslej ... ! gental,nego r,ewlzora, gdybr, n~szczęS?le, energlczOll. aaia. . ~a,m.ierZOJlego za.b. ójstwa w czasie, kiedy
szej r~wizli.l{olei,IOzoW. sko,"s.ewastopo, I,S.k.ie.Jt, jeka., ne ~słl?wa.llła lekarz!ł' ziemskIego nIe uratowa.l y.
W~IkrKiiążę i f. ło· Szezeglowitow istot.nia mieli
ter}'D.inskiej, fastowsklej i r)stowskQ-wladykalJka... I mu zyela. Ramenskł osadzoP1 zostal w lecznu:l
. 'dowaó ~i~ W PObU&fl zbrodniar'zy.
,
Sklej. W dalsZylIt ciągu dokonał z niemnie}szem dla chory~h umysłowo.
,
, . Siniegub, Calvino iRa~putinówna. ~JU u~bro- powo-J.-zeniem rewizyi posterunków kwara.n~nna ... ,
. CO.Slę. dalej z nim staIo, nle~vla.domp aut()·
~Dl w przyrządy wybucho,we, Strawe Smirnow,
wych na morzg Cza.rRem, oglądal sz~ź-ęgolowo! rowl, oPI~uJącemu przygody po~yzsze..Stet.łztwo
\B&ranow i, «Kisiał· mieli przy sobie 'rewolwery. wszystlde niemal cukrownie
guberujach połn- j sądow,e Ujawni mawąt~lIwle, duzoJeszc:~e ~Je~a.w1ch
l>okonaó planullie zdołali z powodu okolicz- i dniowych, pod imien.iem towarzysza,'prokuratora.· przygod a,wantnrnik~ 1 wyswletlt zrodl0 mllIono!ilości od nich niezależnych, ponieważ w d. 19-yw , D..a/świątobll\vszego sy nodu szerzyI postrach wśród.
wego majątku, d:> .którego doszed.ł.
lł.U.tegO r •. $. SzCZ.eglowitow nie wyszedł ze swego ZakOllt1ików w klruztorach ep.arf'hii czernichow..
)mieszkania, . będąc uprzedzony o grożącem mu skiej i charkQwskiej i wraszciB' dokonywal pod
~w owej chwiliniebezpieezeństwia. a w d. 20.. ym . CZyimś na.zwiskiem ogl~dzi.f4 stadnin rządowlch
SZWECYA I IiOa.E01A.
lułego podsłdni byli aresz\owani pr.zezagentów
W gub. besal'abskiej.
...
JpoUoJi prze~ doko~ani.,m zbrod,ni..
..
p~. odsiedzeniuk~cy więzieniaznalazl się na
. . PróC?Z tego! Iueznana po~p8ętld.oDlmem «Ki- W01.ll0SC1. pocze~~/iaclJęcony t~k roz~egłąt. a. naNa półwyspIe Skandynawskim wydarzyly si~,
iSła~~Smlrnow l ,S. trawa U~ll~nl za.Wlll. nJ~h ,oporu wet, J,ak tosą-'Il ze.znał w sądzIe,' ~osc pozytecz- ostatnio dwa Wielkiej wagi politycznejfaltty, ~a
!s.owJnego ~ zamIarem zabICIa agenta PQliel1.
ną dZIalalno~~iąJ przygotowywać SJ.~ Jill d.o no" które,pOml1DO ioh zewnętrznego pokrewień.stWa.
~Jfjlll.tego skazani:
wle.łł wlst~~QW na te~ polu.·
nie zwrócono dos t.&teezneJ uwagi.. Po pierwsze:-

I

terylloslawsKł8J 1 'p0go~,
top{)la, ~ znalaz~a J~dyn.le
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I

Awantur'ru···k, J-akl- /')h
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Szweeyaopracowala. eaty program przyszłych cye,' aby jakna.jspiesznlej mogli przystąpić do instrukcyi dla wszystkich poszczególnych podkęzbroJeń, powtóre - Norwegia zażądała, aby neu...
dzialalności.
misyj, oraz zmiana ustawy Towarzystwa.
iralllOśó jej zagwa.rantowana zostata przez mo"
l)rezes p. Leonhardt wyraził podziękowanie
Wywolała ona starcie pomiędzy 1>reZe~143m p.
Garstwa .- Anglię, Francyę i Rosyę. Taki lirok ze inżyni'erowi Olszakowsldemu za. jegoprzychjlne DUIlowiczem a selrretarzem p. Kasselem, Ostastrony Norwegii naprowadza przedews~ystkiem: wyjednanie większej zapomogi dla straży; W od- tecznie zażartyeh antagonistów doprowadzono do
:na myśl, iż czujło się zagrożoną prze~ sz wedz .. ! pf)wiedzi na to p. Olszakowski zaznaety1t że WZ8.- równowagi po półgodzmnej burzy..
..
kie zbrojenla, SZUKa jaldegol\Olwiekbądź dyplofua- t jemna u-bezpieczenie od ognia. w Królestwie PolUchwalono wybrać komitet redakcyjny, Z le)
tycznego sposobu dla. ullIkuięcia niebezpieczeń3twa, skiem w stosunku do prywatnych towarzystw u.. cuonków złożony.
Lecz podobne przypuszezenia oottlaJąfakty. Giy.. l bezpieczeń od ognia, otrzymuje w Łodzi prem{e
Rozważano wniosek 36 czlonków,żądającyeh
by Szwecya chciała siłą utrzymać unu} z 1815 r., 1 oko~o 100,00') rb., kiedy te osią.gają premje okolo . wyboru nowego zarządu z powodu zarzucanego
pocóżby miała ezekaó. tak dIngo i pocóżby orga- l póltora mniona. rubli. Pierwsze daje zapomog<4, im niedbalstwa i bezowocnej działalności.
nizowala norwegski plebiscyt, który uznal za ko- t straży okolo 5,000 rb., drugi,e zaś dają zaledwH~ l
Zabierało gros w tej sprawie kilku mówcóW',
nieczny rozdz,al obu państw 862980" glosami 16,000 rb.; należaioby przedsięwzit\Ó pewne kroki, 'Zarządzone glosowanie stwlerddto, iż większość
przec.1W 18~1' Na.~tę..pnie: POCÓŻb 1. wyez.eki wał.a O- ł aby UZYSk. aó więk~z:} zapomogę.
1.' wyrazlla votum zaufa.nia do..tYChczasowemu zarząhf8.Bi~ na, ~r~la Haakon~.
. ,~~;onek zar,ząd.u, p. Maryan Lewand?wski, dowL
'IerazmeJ$ze -stanowIsko pohtyezne Szweeyl ZWTOClł S!ę z prosbą do zebrallych ob ywateh. aby I
Poruszono sprawę zaIożania .Sklepu spożyww
nie J~st lepsze od tego, . kI óre ist~ialo podc2as i ci .na (ogóla~m zeb~anill Tow. kr~d~t. ID. Łodzi, l czego przy Stowarz.y;~z.enitł.. .
_'
., .
rozdzl~lu, gdy. caly na:r~d sz,!,e:Jz~l gotów był J ktore ma s~ę odbyo w b. m'
wZl~il pod u wagę !
Z powodu SpoZfilOnej pory obrady odłozono
stł.ną" w obron16 rosze~e!l swoJeJ Ojczyzny. Tee i sprawę zaslikll materyalnego, udzlelanego przez . do ezwartkp.. t. j. dnia 5 b. In..
'
raz nik~ nie podno::ii kwestyi przywrócellla unii. , prywatne Tow. ubezpieczeń od ognia za pośred- l
Oi\.,'tttv W A. f t " w· • d d· 4
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Waó się na.leżywyjaśotenia tych dwó.cb. znamien- I ty, gdyż z tych powodów wywił}zuje Się niepo- i g~ zS." ł w~ec~or~m t
o ~ ~ «'nr {~ p ~.~e~:
Dych faktów, araezej w rózllicy politycznych i żądamy dla straży kouflikt
s a O) wyg OSI oczy . po. o mis I,.,. Q . Y IOcyulnyeh tencl-eneyj tych państw.
..
.
Jako przedstawicieli stra.ży ogniowej ocho- I .. O przedhistorycznych siedzIba.ch S~()W,la,n'".
,
Szwecya 16sttO monareLia konstytucyjna" tnlczeJ w kom1syi finansowej wybrano inżynieL'& l
,z Tow. tedralnego. Na wezorajszem. P~SI&
państwo przedew.szystklel}l wojenne i arystokra- LubotJnowicza i p. Maryana Lewandowskiego. Po ) dzem~ .zar~ądll Tow~ te~traJ.nego postanOWiOno
lIczne, nawsk\l"()ś przesiąknięte wspomnieniami o rozejściu się obywateli i członków komisyi finan .. , wydzIerz.awlc teatr. Vl~torla. na sezo.n nas~ępny,
swej poprzedui.eJ, przodowniGZej roli w Europie. sowaj, zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw na warllnkac~ . mozlnVla naJd?godnieJszyeh 1 '!YNorwegia zag je-.:>t to kra.j demokratyczny we dotyczących gospodarki straży. Na sekretarz& \ z~aczono komlsYę do zawa.r~la. umowy z wlasoi..
wS~l'stkic.h bcez wyjiłt,kl przejawach sWfg,)naro.. płatnego został przyjęty na. odpowiedzialnośó clelem teatru p. Freudenb~rgle~. Ill.D.6 spra.wy od...
dOW~g.o .Ź}eia., ;&. nawet ". stos.onkach z. kr~lem. ' prezes~ p. Ferster. O goch.. 11 i pól posiedzenie Ilożono do nastę.p~ego pOSledZep.~a.. ..~
. ..
~etl~encye posia~a bard~o pos~ępowe i WIerzy zamklllęto.
.
Karl admnunraoJjn& łrlesz~ałec gmIn,
BlinIe ~e wszystkIe te Idee, ktoryeh ~alokszt~tt
Żydzi bel praoJ
Lodz~r TaO'eblatt- pisze: ' Piekary, pow. tureckiego, gub. kaliskiej, Andrzej
~~no~l rzeezy~lsty post~p. Z.rozumIałem, w~~e '"Centralny komlte,' żydowskiej g~l1PY ludowej Poczesny, za ucieczkę z wystania i niep'Osiadanle;
J6$&, lż,oha paustwa musu"} Się ~ak. odrDl~n~le
przystapil obecnie do organizaeyi przedslębior- l dowodów legItymacYJnych., na mocy postaIJowi~;
~apatryw~e na pro~le.mat narodowe] niepodleg 0- I stwa mającego na. celu ulżenie w polożeniu żJ- nil. czasowego general·gubernatofa. wojen~ego·,
. sel•. Szwecya z~rol Sl~ wealu samoobrony,. N~t I dów robotnIkóW' bez pracy w granicach osiadło: skazany z.ostał na 3 miesiące więzienia. ,
"egla . ~~ka ~lę~~ynar.od().wych gwaran,,;YJ
a ści. W tym celu prze,d kilku dniami zwolana. . - ~a mo~y tegożpost&~owie~ lIti~zJta.;
utrzymanIa swej :tuezawlslo$Cl.
bylanarada znanych eJwnon1istówźydowskich i ; R1~e ~odzł, Michal. Kr~J~wski. .. za za?an~f} raił·,.
. dzial&'~zó" społecznych, która op~acowała !lIan; .Automemu StachoWlO~O~l l J~O,!l ~eJO~ł,ska-,
KALIRD.A.łZYłt TIRlilOWY.
organiza.eyi, tego przed:llęwzięcia. Zgodnie z pla .. I zany zo::)t.a~ na 3 mleslł\~e wltZlenl~. Z&S Józef;
nem produkty wytworzone w granicach osiadło- I KraJewskl l~ Mateusz. KrłlJewskl ~a ,bOJkę ,n~ ~e-:
IMIONA SŁOwrA..N'SKlE. Dz ł ś Pakoslawa· l u
ści winny być wysyłane do wewnętrznych gu_ i salu we WSI Czarnoem- na 2 m18s1ąee, wl~Z1enła.
ł r o . h.aziwlerZ&.
b .. R . D
..
b
ł
Ba1 k eeruw.
In l.
W
.
H l
'. db r
T,KATR VICTOaIA. D z U "Ieh czworo", tragternlł oSyI.. . O opracowam~ ustawy wy rano,.
cz.oraJ W' . a en?W1~'O '1.
komedya G. ZapolskIeJ. .Poeza,tek o g.odZinla S wleczo- I speCJalną komlsyę, do której zaproszono zna- i alę bal kelnerów, na bory zebralo8ł~ prleSZlo'
rem.
nJc~ działaczy spoleeznrch. ż~dów. Po. opra~ .. ~. 200 osób. Bawiono Się ochoCZ?' do rana. ...
~J u t~QPrz&d3bwleTf& niem"..
I wamu p~anu l llr:eez~Wlgtnltn:1U p.rzedsu~WZ!ęClll I
Ogólilonna oała::liea.ą W el~dnt&~f}~
''l'.EAT.B. W.'. I.E.L. KI,. D z U CI.~au. arfa.•, op.era Puc~ postanOWI. ono . POWOhlO d..O pracy l. sF,oleeznych ) go ulejł,lo trzy oso. bY,. d.wie tObi8.'tl l. Dl.tż.CSJzna.
clniego. Początek o godZInie 8. W!eClOrem
. i dzialaczy prowincJonalnych"'.'
CiAżkl u adek Wezorał wleezorem na ul. sr..
..... l' o , r o Alda II, opera w 5 aktaeh VerdIego. Po- ,
. lO
.
."
II
.'. .
... ' . ... ..:
· . 8 "'i" .
Karmanu-.
Wczoraisza
zabawa
kostyumodnieJ nr. 85 Marya D.8szewsk~ praczka, la\ ~' ..•,a4t.,
01_t ek o g.
" eczorem.
.
".
. .
'.
. .
•
ze schodów talt Iteszctęślhflo, t8 Ptld:& JelczaUD..
ZADA WY. D z i ś ." 8$.U V'ogla ma.skarada art y- t wa 'W StowarzyszenIU (;lIarmoma~ zgromadzIla lPo udzłelenhł doraźnej pomocy przez l&karza.Pogoto·
ityeznnz.. CabrLretam. Początek o g{}d~. 11 WieeZOf. em.
. sporą liczbę osób. B. aWloilo się ochoczo do. ra.... wla,
st",.,nte fl.rOinrm OdWiezioną.· zO$~
%P~.tal&
... :.
ODCzYT. J u t r o " .,Arfle" o gadz 71/, wiecz. I na. Z kostyumów bardzo dnżo bylo oryginał... .Poznańsk:clt
.
p. ,ltrtmtnSkl mó"wló bQdJle .0 pru.dhlstQfJe.&llsch siew i nych i gustownych, szczególniej zaś wyróżnialy I
Poiu. Na posesyi ]i 68, przy ul. Zac·h·oWLacb. Sioltłan •
Sl~ oryginalne kostyumy IU,dowe i ~antazljne. i dniej i 33 przy ul. Piotrkowsldej, stoidwllpit,•.
_:_
Nagrodzono kostyum \~rczynki i mlodego cyga.na. l trowy dom 80 lokci długi, który· wydzierta'ft:&
Stowarzyszenie kom" wojażerów. Wczoraj & paru drobnych fabrykantów. , V[sąsiedztwi.e te~o
godzinie 1 i pól wieczorem, w sali bialej hotelu ' dom~ fabrycznego w odle~łoscl paru lokcl stOją
·~ '0, ::',
A~
Maoteufla, zapowiedziany dalszy Ciąg zebrania IIl-Plęt~owe oficyny,_ zajęte przez loka.tor~W'.
JIL
T'"
ogólnego Stowarzyszenia wzajemnej pOlnocy ko-- \VczOI>al. o. gOdz. 9-eJ. wleczore~ ?d .~trony .uhc 1
_
miwojażerów okręgu łódzkiego.
Zachod~leJ przechodnie sauwazyh, lZ .na pler~..
\
,
Za stołem prezydyalnem zasiedli eiż sami szem pIętrze dom.u ta~ryc;nego w odd.zlale, z~J~"
%amtnf~ołe .maOi~rIJ". • WarszawsldJ Dnie- i ozłonkoWle z poprzedniego prezydyum ~ p. Dwaj" tym przez. dlaerzawcow. Kaluszyner~ l !tIrstelna.,
wnik" przyniósł nam o(lcyalne potwiel'di.enie in .. I rinem na czele.
wydobywają Się gęste kłęby dymu l Og18Ą. Za. .
formacyi naszego petersporskiego korespondenta.
Wczorajsze obrady ntwierdziły na.s w prze-, wezw~no l i II oddziały strażr. ogniowe! oc~{)"
Przed dwoma$ygodniami poda.liśmy petersbursk~ konaniu, że subjekei wędrowni skłonni są do ~lllcze.J; ,gdy . przybyły one n~, ml~Jsee, stwler? Zll fł
! marnowania niep0!rzebnie wiele czasu na jałowe ze ogłen obJ!\l ~le~Jlką częs~ plerwszegoplętra~
wiadomość. o ostateez!lem zamknięcia Macierzy dyskusye. skoro do godz. 6.ej rallO nle zapadło ale przer~ucll SIę 1 na drugIe ,piętro do. Jab,rJki
Polskiej przez ministra. spraw wewnętrznych.
'żadne ważniejsze postanowienie, a obrady byty materyalow. na p~ntofle, dzu~rż!ł'~ioneJ., pr~ez
Obecnie • Warsz. Dniewaikn stWIerdza lakt burzliwe tak dalece, ze kilkakrotnie nie tylko Em~nuela .Ma..lla.J.{a~)~a. Jed110CZeSm8; dO,włedzIa'dokollllny wna3tępuiąe1ch słowach:
przewodniczący nawoływał, skaczących sobie do la Się straz, ze oglen z c.alą gwał~o~nos{Hą. sze·
9
o ·1 N' . ' t '
oczu oponentów lecz nawet przedstawiciel wła" rzy Się od strony ulicy PlO\rkowskie. J, zagraz&ląc'
.N
0 . lasa.dzi e ar t. . ., r z.
. , 'grozil
.
. .
. .Jesl1
,. otwyn.om.
. W tym czaSIe
.
...
•
..
' . a.j wyzeJ za WIer.
dzy poliCyJnej
zerwall1em
ze.brama,
na d'J.ec h al·
a,. ,s~rai!:
ogIllo"
dłollyeh w dmu 17 marc~ 1906 ro.ku przepls,ó~ ; roznamiętnieni mówcy nie uspokOją się.
~a mlejsk~, wobec ct,ego oddZIal II gl b~z~~loez.;.
ezasowyeh o stQwarzyszeUlach i zwuł:~.kach, mlrtl- ł
Jak .wspomnielismy wytej, na wezGrajszef!l nIe porzuclł pozyclę od ll:ltcy ZachodmeJ l. wyster spralt wewnętrznych uznał zaniezbę,dne, zebraniu wyładowano mnóstwo. frazesów, zdan, ruszył na ul. Plo~ri{owską l .wraz z IV oddZIałem
.a'niltnąó ostatecznie Towa.rzystwo ' «Polska Ma- i lecz wyniku pozyty Nnego okazalo się niewiele.
prz'y. nad~wl'czaJnJch WYSIłkach zdołał pożar
cierz Sz~oJna. ~6 wS~Jstkiemi fHiam'i, podległam i
d Dt~gą dySkUtSYę prowadz1ono nad p~zycyt\ umle~~owpl~erilOe pracującym stra~akom przybyły
,'. t t·
. ' . kl·ad ' .
a wy at!~ow na opa t oraz na za·{up nowego illwen,
.'
'.'
Z
IDU ms y ueyam~ l la
amio .
! tarza do iJrojektowan'go znacznie wlęl\szego lo. na Uh.cęPlOtrkowskt\ oddzł~l III-CI, na ul. . a·
Ze 'atraiJ'&gniowej oehotnielsj. Wczoraj1 o ! kalu. Na opal zgodzono s.ię p:'zezńaezyó 300 rb. chodmą oddZIał VI z~a.brykl .1. K. Poznańskle
godz. Si poł wieczoren~ w sali posiedzęu straży Co się tyczy zakupu inweutarza,wlbrano Sps"; go. Przy ta~ wzmoclllOnyeh sl~ach OkOl~ ~odZl ...
ogniowej ochotniczej przy lU oddziale odbyło się cya'nl} kumhly~, któta zalmie się zbieraniem po- ny 11 WI~czoI.em uJ~lo się poza.r. ugasi l n~a·
pOSiedzenie zarządu straży, wraz z l\omltetem trzebnego fuudlSZU. P. Gln.,berg za.raz ofiaro wal towac sąSiednie oddzlaty fabryczne" oraz oddł1al ..
f,nausowym przy wjspóludziale taksatora wzalem- sW,oje usługi i podczas przerwy drogą suos.kryp: na p~rterze.
' . ...
'.
. ......'
nego ubezpleeze'.Qla od ognia. W Kró!edbvie Pol- C~l zebrał. 400 rabll .na ten cel. 'tV sunne te~
. f rzyczynaogma nH~wladoma, straty sl~~A
s.ki~'minźYll1et"a' '. Ols~akowskiego i ba~dzo licznie mieszczą SIę .zad~ldar~wan6 kwoty po 100 rublI okOIOjJ.,~J~ dz~··
·1 k' kiabwt
przyuylychobywatell•. Po oiyw!oneJ dyskusyi przez pp. PeSBa l Schltza.
. .
,Zła. lerz,aWlonr przez tU a a.1I,s~
mł8St~ I>Odzi~10n() .na. 4r~w.irr i.wJbr~no ó.dpo• Ożywioną.. dyskusyę wywolal.8.łprawa i.ostrul\:'" ~le~~ezPIeczon1, ~sl\tltek czego poni6sł ()li...
WleJlllą H9śc'ob,wateh, ktJ)('zy zajmą SIę zbIera- cy! dla wydzialu proJektQwaneJ\:.~lhllOtekl. Na· '1 Kolo 15,000 rb.
niem funduszów' . dla. stra~1 ognio\.v,ej ochotniczej. si;ępIlie omawiano kwe~ę wYłi~t:u. specyalnego
Aresztov&ai.. W róż1l1eh <bielnicach .JtłiUłł
W czwartek Oł:»J~a.telom b~d, ,rozdaua d6klara.:' kOlllł~etał którego &&d:AP.l}dl ~e. opraoo\-vauie aresztowano 70 osób.
l
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ZCIerz~. P. gUf}f-'.InaiOi" Pl~tł~g:.owsJ,Sl ZG- ł milicję albańską, wZl)l~waną na milicyi knrdzldej
f~~łl ~as~():rO,,!l Ka~ol~wl von SeI rllu na za1o· t w Azyl mniejszej, że pogłoska ta. oparta. jest na
I Podzi~kowanie!
:zeme blbbote.kl Vi Zgierzu.
~ propozycji telegra:ficznej, uczynionej przez albań-I
wsZJstkim przyjaciołom i kolegom, jak
Zajśoie na. zabawie, We wsi Józ~rów, gminy i czykó;w Porcie w r. z. podczas za~argów pograrównież
i rOdzinie, którzy odpr,owad'Zili
iCbo-jny, podczas zabawy w jedneUl z mieszkań Illicznych z Czarnogó·rzem.
ł
mojego
kochanego
syna
ll'obotniczych pcwstala kłótnia, a następnie roz· ~
Rada ministrów popada tę propozycJę, a sar.. ł
;}.)rawa na noża; 6 ciężkich ran nożem zadl\uo ) t~ przyjął ją, oglaszająo speeyalne irade. Mini.. ł
;22-letniemu Walentemu, Ul'baniakowi. vV st,anie' sterynm wojny wszelako zaprotestował,o energicz:irQŹIlYIn odwieziono go do szpitala..
~ nie p-rzooiwko przyjęciu propozycyi, dowodząc, że
na miejsce wiecznego spoczynku, W1raźam
albańczycy mają na celu jedyn'ie zdobycie broni I
serdeczne
"Bóg zapl.dl"
i amunicyi. Wobec tego nie można spodziewa.ć si~
&roskana rmlla
arzeczywistnieuia projektu ani w bliższej, ani na..
L ••rtlW.
,
wet
w
dalszej
przyszłości.
Wiadomo,
że
jn!
obeoSZTUKA i PIŚMIENIVCTWO.
'. nie Porta ma nie mało l~lopotll z utrzymaniem
.
.Ii wks.rbaeh a.lbańczyków, uzhroJonycb w broń wlaGiełda. warszawska.
. TeAtr. Dzl~ w te~e Victoria cleh czworo), ~ sną; i musi urządzau corocznie prlGeoiwkonim kilglosnasztuka UPO~kl~j..
' łka" wielkich wypraw- wOjennycb J jak naprz~ w r. I.
(Telefonem)
J~ltr? przeds~a;V1f~,nla. Są .zawleuone..W ezwar- ~ przedwko albańezykofilw Djal\Owie. Poza tem
z dnia 3 marca.
łek <Z1T Cle CZłOW1SKiU LeonIdasa A:adreJewa.
~. pr.ó.ba mobilizacji ,l~rd.ów ,dala wyniki opłakane. I
;:
l
kTU~dz#a.
k OSHl,)b3
. t 11 ~o.w~gę ,Porty,. wr~o41i
1;1 Żąd,' ~ ~fiar II trant ,
Opera
Mjmopoprzedzonej głośną fe- t~ Al llC~a
=
:klamą zapowiedzi nowej operyPIl6~mi'ego <M~ ... ~, I~~ zata.rgl w JHektórych włłajc4ach AZJi mmeJ.. 4% renta. pt\iu~twowa. • • . . . ,7525 1.14.25 1174,60
dama Butterfly', wJdownia, teatru Wi-elkiegQ nIe l szelo
. '
.
5%po.żyezka wewnętrzna z 1905 r. 00.00
1195,00'
sprowadcila sp~Mlziewałłego tluma słue~aezów.. !~~kU~a" 2 lllr:.u'ca: (P). \~~prawa p~6CHVko ~~~% l~ty ziemski~' • .. ~ ~o~ r: sa·ao 87·;~ '87'58
<Madame ,Butterfly, byla pralvdzlwą prenue,. t p~eml~1lłOWl ,S:-akl\.a Khet:i Uhollczona. ~oJgko aR .. i 4%
•
, . . . . . . . . . fY2.00 81.0QI 8150
rą na sr..eu18 lód~'k}ej. Za t~eśe do libretta." ~ie ,1 ~lel~kte. ~rocllo, do P~sZ,~Wa.t:ll. PI~~~IH~ npoko- ł 5: listy zasta\vne Dl. Warszawy • 89.25 88.25 ! -.odf1naczająoogo SU} zbyt WIelką PQmyslowOSOlą, ł rz!tQ Si~.l dalo zapewmeu1e, .ze ~ez~imcy osta.· l ~ I~ "
"
"
" • • . 83,00 8200 82.55
posła?;yl} dzieje m~o~,~j, . urodzhvej jap~nki C~o- I tlll~gO na.Jazd~ na terytaryllm lndYJSkle bęą.ą uka- l' 4T,~
ŁO,~t : : : __ ._ _._ _:_,
Czo-San (rz-eCZ dZ-leJ6 Sl~ w NagasakI), ktora·i ranI.
Akeye Banku handlowego vi Łodzi -~_,_
'z faDts,zji została gejazą: Za.palal do Diej czułym j
Bukareut} 2, marca. (P.) W pore.ie Con~ Pożyczka premiowa I-ej. 8mt~Jl • 338 330
'a:fel(tern oileer marynafki~a;ijlerykanłn PjJlker.:ton, staneJ pożar zniszczyl o.lbrzym18 sIdatly rlłwuń 4
l . 'b. '.. 11 eJ emIsJi
264:
256 12591/.
żw}:ązany j\tt słowem z jakąś amerykanką. Ocz&.- t s.kiego Tow. żeglugi morskiej. Straty wynoszą mi· Lłlp;łłJ Si ae eCJi8.. • : : : ~2~
-'rowany ,wdzi~kami gejszy. zaślubia Ją według ~ lion franków.
Rudzki. • • • • • • • • • • _.- -.,•
1
zW:V6zajów japońskłeb. lee~ wkrótce, znaglony o..
.oskwa, 2 marea. (P.) Na stacyi ])foskwa ko- Staraehowiee •• • • •
11 - . b<rw·ią'ik.a:mi sluźby,. opus'Zeza Na.gasal'i, aby udać :,: leI kurskiej aresztowano dwóch bandytów, którzy . Putilowskie • • • • i1"-··-I-·- u

Ludwisi.

i

:;

wrosu.

1-'-':

i

r

:,

l

: ' ::

::7_

"

l

1-'- -.-

1.'
d" zapOIDH1&
,
'>8 Z. me W lT~a.SzyrZ6, W k an t orzo 1l0'CztO'WOdo. A.lllerj~li
gZie
calt'ł'k'lem o'M -me ~~ w d ..ł.i
rozłąkł Z ukotlhauyrn, nie da- j telegraficznym. zrabowali 34,00.0 :r:b; Znaleziono
jąeym znaku życia o so-bie, pogrąża Czo~Czo·Sa.a ! przy nich 31,259 rb.

ślę

Butterfiy. Tl".&J

CzelIł Da BerJ!ll

r.t.a

"

:splSJwalaSłę meszez-ególme.
, Operę wczorajszą ogoIoeono

życzeniem osią.gnięcia
rozwiązania kwestyi.

z powa.inem

2/II1 1 pp.
~II 9 w.
3/IU 'l r..

~tll 'się

na poczcie. Rabunek nie uda!

się.

lIohJlew Podolski, 2 ma:cca. (P). Lody

bAiestrze' s.plyn~ly.
,
.
KrasJiojarsk, 2 marca. (P). Aresztowano przy~miejsoo,W&j organizacy.i socyalnych demo~ałów, odebrano wydawnictwa nielegalne, kores~Ję, po.drobiona pasz.porty.
. ,
K.outanQDopol, 2 marca. (P). Ze źródeł w1a~ ~" wobec pogloski, która pojaw ...

Feliks Koneczny -

____

lO

98

'Pn3
,"

mi!l·-Q,Oo C.
Opadu 06

28 paździerlllka.

FabJ·yczno-Łódzka.

Kolej obtooMUJa.
Odchudzi ze staCJI Łódź-kaliska do SlotwiD. o godZ.
6.20, ZEl Slotwin do 8t; Ł6cfź-ka1iska 6.55.
O~chod,t
ze st. ł~dź-kallskA do Koluszek HM5, prqehodz1 'z Koluzek do at. Łódź-kal1ska o ~dz. 8.16.

nDzieje Polski"

.

od

K{)T,e,j

zada-

2 tomy, z 80-ma rysunkami i dużą mallą Polski;
cena w oprawie rb. 2.00, broszurowane 1.50 kop.,
dla prenumeratorów·- w oprawie 1.30 kop.,
broszurowane rb. 1.00.
,
31. ' ,,~WiUs-.:,n6' , s -- opis pamiątek po królu
'SobIeskim; eeIl1~' w fawie 75 kop.

Li 98

~dnia 2;mTemperatura
ma.x.+l01) C.
Temperatura

z Łodzi: a) 12.30, b) 1.10, e) 11.2f), 11)"2,00.
el 3.15, f) 6.10, g) 8.20.
.
Przyobodzą da ledz!: b) 4.30, p) 7.35, j) 9.35. k) lo.1~t
1) 4.04, m) 5.25. n) 8.35, o) lUtO.
Kolej Wt1r8zaw.tko- Kaliska:
OOObodzą do Kalisza. o god&. 8.25, 12.3;), 5.40, 6.38.
tło Wa.r8zawy: o godzinie 10.4:2, 11.4:0, !i62.
Przyohodz, ~ Kalitza: o godz, 10.3ł:, 11.30. 5.37, 9.3&.
z W.razawy _o g. 12.13, 5.32, 6.30.
UWAGI. Godziny. wydrukowano tlllstym druld&lIt'
ozaaetaj" clas od godz. 6 wieezoremdo 6,' ranoPoci_gl oznaczone literamh. b). ,f)t h). 'o)" bazpoŚladnlaj komunIkaCJI Warszawa-Łódź.
.
'\V POCiągach oznaczonych ltieraml: b), d), f), m),
j), n), kursUll\ wagony pocztowe.
Pociągi oznaczone lłterami: eh j), n), p} zatrzymni2\
11ęna Wsz}słkleh przystankach. POełągi ozn&czonall-'
terami: h), b), zatrzymu,;, att. t'flko w Andrzejowie. '

wydanie ozdobne z ilustraeya.mi St. Masłowskie
go; cena w oprawie 2.50 kop., dla prenumeratorów "Rozwoju" tylko ł.za kop.
2)

n3

02

PnWl
PaS

Odobodą

Dla starslyoh:
1) Adam Mickiewieź - "Pali Tadeusz"

" IJtJń, 2 nlarea. (P). W sobotę wieczorem, naprull-ęto l;Ut kant.Qr popztowy. Zabito stróża, zra ..
:au,($O :imiertełni:e ezlowieka. o.beego, który znajUo~

Ł.

Rozkł.d pociąg"; ••

~
Dla młouieiJ i starszych:
przy tern z wy- I
IW...
II
'stawy i' pO'z"bawion,() el-aktó\V scenicznych (np. Wspa- ł
4) ,łJnr.~c~am I ~ •• l"Plę
antologia
nbily obraz nocy gwiaździstej, odgłos dzialz przJ- i poetów pol~kich, eena ksl~garska rb. LOO, d.l'a,
fstam o'krętów), a- w~zak powod,zenie jej głównie! prenumera.torów 55 kop.
, '
\2aletnem Jest o-d wspanialej, e(ektownej wystawy. ~
5) .. Do k'lP••ntllfejnocy__ " powieść
l osnuta na .tl~ ostatniej rewo I neyi serbskiej, w 5-U
tomach z ,Ilustracyami UO kop., dla prenumerator6W l..25, k o p . ,

TE1EGRA Y.

7390 -

7438 -

Zi-mowJ

'~ ~----....._ - - - - - - - - - - _
I

• • 223.

U~gi

l

są

2tH.

szlMhecka.

Btacyicent1·a/,u,e.j K. E.

{ nOWJoną ni:ezwloeznie po powsta.niu indyjs.kiem. .
ł
W zwiąZKU z wielu ~oJDbina~Jami ~orl~J .i.nz
, ~ dłn~szego czasu lącznIe Z rządem mdYłsk1m
o.orad,~~ nad kwcliityą rozlokowania i liczebności
) Sił w.OJsKowych w ludyach. Narady te prowadzo ..

na

ljl -.- I - , -

SPOSTRZEŻENIA l\IETEOROLO.GIOZNE

i

1

wi-

pet erabu rska.

II"

,.

I

l waluiającego

I

(Tel. w1, IIIRazwolu")
z dnia 3 marca_
Renta państwowl!!. 74.11'1/1
5% Prem. I~ej emisyi • • • • 33450

Lond'8, 2 marca. (Wl.,) Z Teheranu dQn{);Pin.k.ert'Q'na. Jedyną, ()~~ . ty~ia. Blltteriy jest f s~, że w s~pitalaeh tamtejszych znajdują Si~
4,"~i'sJ:llak Dolore. ZjawIa Słę kODiJul amory'" ~ 42 Qsoby, ranlO·ne podezas zamachu na szacha.
kwki\ ,Chłłtl'-płt:)S!e, p.t~},ae~ł P,i:nkertona, z listem ł
Lond'D, 2 marca.. (Wl.) Ministeryum wojny
ittlg~ ost5!:~,~gQ, w k:WfYm bł1tga, a,!ry Butterfiy 1 uwwalłł'C>, u;worzy6 radę z osÓ'b cywilnych i woj ..
:ZRipf.J1łtDi:ła.ła ~~lni:6 onłm. Kf,msul radzi Czo",
sitowych dla rozstrzyga.nia lnves.tyi wojskowych,
.,'C».,',Sa,n,alf",l·'P:O,W,',t,'rn,le l,ąĘ3~".,a D,' mąż ,z~ bO,,~a,- l admini.atraelJllyeh i fin.:anso:wyeh armii teryto:tego japon<F6fk.a ł&alsdo1l.a. PrZOO:iUCI3. WU~C, ~a- ł ryalneJ.
.
iłdemi miotana bIła. M-me Butteiłiiy, sprawd~alf·
D Z IE N' NE
$i~. Do NagafiW zieid1i.a PiJlkęrton Wl~az z mal-"
.:.:
.
żnnk:ą· Katty. amerxlranką· Pi'oponuJą oni }fome i
Londyn,3 mar.ca ep). W izbie gmin, Asquit
BuUer.flj' o}idanię.ScJBJ4 Dolore za ~kąbądź cenE;. , lf długiej mowie, poświęcoJ1ej uzbrojeniom, wska...
:lf.;me Butt'ertly z l'()Zpaie-iiy postana.wia p ozha. wi 6 i za.l ila kOlliecznoś6 utrzymania. armii w IndJa.ch,
sl~ Ż~-e1~. Chwłł~u nóż, spuściznę po *n, na ~ zaznaczyl, ze wysoko stawia. ngod~ anglo-rosyj~ktUrym wyryty :napi$! ~Niechaj umrze ten, kto
ską, ale spodziewają~ si~ i wierząc, że ngoda
'nie uIDid zaehowa.ó swego ż}cia z llO~nol'em) i ~ z biegem e~asu b~dzie miała znaczny wpIJw na
:zad,aJe- n1'm głęboką r.a,nę w szyję. Swiadkami! spra.wy WOJskowe, progi jednakże; by niezapom~Zg,':onu M.. me, Buttedly· ~Ją Piukerwn ze swoją maj> • niano, ze anglo-indyjskie przygotowania wojenno
:'żonka.
' 'nigdy nie bywały uwarunkowywane i nie mogły
. " Calose wystawio'nej wcur~ ope.ry , pozosta- ~ł być uza~eżnian~ od Jeduk3j moiliwości wta.rgnięc'ia
iwlalanreco 'do żyCY.enia. P. Sł-nagro (Pinkerton) ł do IndYl przez graruc~ północną.
:n:iebJlwoluym od śladów niedlspozyolł, która l
,Liczba. sil wojskowych w Indyaeh blł.a u'Sta-

t

It 4675

Giełda.

''r rozpa6Zi rozwrewa wszelką nadzieję PQwrotu ł

;zaznaczyla si~, ni:ejedn()krot:n~e odeieuiem chrypki.
~Odpowi6dnią dla siebie p art , ę znaJ ada p~,ni De
'Roma (l\i·me Butterfty). Po.sIada. ona w swej krta:»1 s,poro waf't.v)ś~iow()g'O ,materyalu glosowego po:datneg'o do zmituJJ barwy. Pp. Pompa (Chal'plesse)
'i Skatfara' (Ketty Pinkerton) nie WyWiąz'łlH się naJez}eie z powierzonych im ról.
" .Chory?hwi.aly się , ~hwllami, A' i orkiestra

..

i
l

KEFIR

w naj]1łpszym

gatunku'

PASAŻ· MEYERA 6.

wyrabia l sprzedaje P. PATZER~
6,. ZamÓWienia załatwia sił

In.

prędko ł se staraWl~

,D_ta• • do

(~....

89~d-

nozwo!.

* .'
**
..&111 *
*
ę~ ..'tt! tb
~~7i;"'a~Ił"

Pleollmy uprzejmie szanownych naszycb

~

prenumeratorów,aby, Jaśll nie otrzymają
numeru, zaka1dym raZ8111 reklamowaU dl

admlnistracyi pisma.

..' ------1

L

.. '

II=~.······

........

PAPIEROSY

~.

.~.
D
S· ···I·it
. rzn~lula' e- aya i ~

10

!

bohaterski tenor teatru ISaint-Oarlo..
Wystą.pitylkodwa razy: Jutro
vi ".idzie" .'w roli Radamesa,

••

,~

UWAGA-•

,

!~
l.~

I~ ".F

·c·

ol"
..

-

kaps!lłki

Hamnrnldnm--'
U· UlU U I

przecIwko.

~ Srodek nielawodny:, zalecany przez pierwsze powagi
i.
Sprzedaż
(Suppositoria

~

dl~

lekarsldł.

~

.

:
Cena pudelka (23 kapsol;{i) Rb. 1.75.
w aptekach.
.
' ,
Skład główny To. Alce. Ludwik Sp'e•• i Syn.
1645-10-0.

·
.I,.· L' c'toba'
cyI'
I
I'
.
na.
r~dYl.r.
.
~

I
.

wprowadzenia do kiszki stolcowej).

G .... Prawdziwe tylko z poipisem firmy Ryszard FOrst" C... -...
.

.

.~

'

,,_ "'..
~~~DJ!@łJi~a~~DQ_.8H_D!C!.D9~• •IiDIJJ!B1łOmm_· '",,~,; .r;?."" ,
~łMfrłiiiłi@#ft
.
W5 4
111

V" .

PI'Ombyzlote, porcela.nowe i t. d.
Zęby sztuczne na zlocie, kauczuku z podniebieniem lub bez.
Poprawki IztunznJcb z,bó.uI ,oczekaołu.

91-tOi

,

.'

I
.. .
,

M"leko

'~t!

-,

'

,fft.~~~_~m:l.D.JlH~,~.~~~llł~~~~_~HD.~_DI!D.

!!

M. EPSZTEIN-RIESNll{'

gila

prawdziwa francuska.

_ _ Wystrzegać sIę padrabiań. ....

!~*l; ~ *~~~~* ~~ ****~~~~~~

LecznicaZęlrd
11ł~ 8,~ ~

Bibuła

,

'PiotrkowskaNg 200.

\ 'ar"'.·l·kl'

5 sztak I .kop.

Tytoń turecki. Gilzy hyg~eniezD.e niesklejane.

322· &-1

~

KonsuliaoJ'. 30 kop.

G kop.

I. L. SZERESZEWSKI.

.ł

~------------------------

.~tuk

To"W. A..kc.

•• P' "

i wpiąt~k\ w "Żydiwce"a

'I

,4>

~,ROZWQju"i1

Od Administracyi

Wtorek, dnia 3 tna,rea 1908 ,.

-~

kW1.śne

fi'

.

, ' ,
(dostawa do domów). pa.stylki, l>rosZłłk.
ZNriIIIID·.

f [

~.,'.ro.

OIW wszelkIm
alny chorobom
df3k pr. ze:..
żolądka i kiszek.

.

.

.

Tow. Ake "Le Ferment" w Paryta.
tel 965,
16'11d1s

Ł.t,dt. AQdrz~1& 7.

I

osoba poszukuje . miejsca ,'POkÓj jedea.Illo~ęQdnająC
domem lub
~wócll kobiet lJlta1łge~llt.·· Wlłdo666'
łj I 6
l s'kład to.ar6 • • ełnaadł'c1D
też do pIelęgnowania chorych. Konatana mośc, 11 wdoW'y, ul. PrzeJaldQl. 32, Da
I l)fzednfei śmle.tankl, domowe~o !,yrobul w resz~kMh damskich, w ~jbrych ga tynowska nr. 12, Rubłnsztell1.
672 3 l ' pierWSlem pi,tne od fronto.
6165·'
Eh 0 ....0 ..' Kw.nto z dóbr Lipnaazki. I tun~aeil ,na &!lknie l bla.zkl~ sprz~'daj9
.
,
• l p0trJr:ebsJ ezeladłllk do kamllele.Jt.'tJl
Oodzlen śWieże.;. ~ą1aó w wlększych tanlo S~werowa Na 20, mles~kanla 3,
lód, sOd, ko~poty, suszony ~woc na ł
.Przejazd Jll. 22. A.nłODł,GrzyJJowskL
sklep.ach kolo:li41nycb lowoea.rnłae. h. na dola.
- 695-1 - 2 '
dasl!'ne. Wó.ezanska. W mleszk. 10 i
. .. .' . . ...
. '646-3-3'
.'.
'.
i .'.
. .. '
(dawnieJ Gtówna 9).
606-3.-3 i '
' . ' , ... ' .
Reprezentacya na Łodź. l ąkollce,
' .
. ... ' SZYjQ' l 'łuO;ę 'krawiee$yz~ęr 'PO~lllK'lt.ił·,
J~ "olskl, ,Pfotfkowska "3, telefJnu..
. '. -..
. ........ Magł~ld~ sprz.eaAllia. Dll1~a. n.,r, 22, . SZle.ła w dOmaełl.pr.,w •..Jc.n~."Na.".rę.,...
~ 11;)3
289 10 - 4:
KaUCJOVI sdePI8.
, 65o-3~2 nt. 6ł u rządcy tioml1
'·63 t -3 -I
agrodJ rb. 1. W przeJsctn z UhCJ'U
..
. '., t . , :
y
dnt K
ą. ł, kawalklem. . '. r&ę . .tDst . tac. , •. fr.'dO. weJ"..,O.b8. . .Z11.an. .'.
.~.
...
1097
C.' egteln. tan.zgubiono
ejD. d.eln
r'
bnowane
uro re- I.Wschoo,nlei,
sitomfer~
stalowy
z czynnościami ~eldu.Dkt)weJbt t buiIIIr.
kom.en-. który łaskawy zna]a~e!o zechce odnieśÓ . ~hał'9rJ8rł obeJml~ admłał8hcJ.! 4(tm~
d I1cJJIl_e,
na ulicę ~!kolajewską )6 31 Dl 7, gdzie
N& ~danie POWM!łe ref~r~'aeJe.Oter6J
",...
TYTONIE
.
CYGARA
Wara.a- otrzyma pf)wyisz~ nagrodę
6 t 9-3sw3; W AdministracJi .Jlo.IwoJU 8tłb ,.~d.
~
.
.,
wa, Ry....
~
.
l~ nistrator".
635-}:3-1
......
I PAPIEROSY
I
sla :ti 6,
osoba W 8r~dlllm W16ttU, energlczna,
. . .. '.
' ' ' ' ' - z pteł"W9zorzed1'\ VC,h fabryk,
tel. 189,99, PO. leca n8uezyeiełł,naueZJ. zdro,wa, znaJąe~ się dOSKonale na k~4
Urządzenie Skle.powe do. SP".'ed.~_nia.
~ GiI.ywł~8DeJ f .. bryklzory~tnal
clelkt wysoko-wykszWe3D.9, bony cudwcbnł.i .gospo.darstWle dom owem-pragIll8
Piotrkowska nr. 281•• p6łk&6b;.~·Si
C
ne/\franCusk ej bibułki, robIone
złamki, ochroniarkI, aronomów, ek:O!lO- pr. zJJą . mleJ.sce d~ .. zarządo domem we li
a~łnął .paszport . na' imlQ Wla~.Jsh\wa
. . , . na QlasJJna.ch bez dotykanlarą~
mów, pisarzów, buchalterów, leślllków, . dworze? lub U kSIędza. ~Ie.r~y p~d lit..
Wol~lC%Jka. wf,d,aal .I gm.JJ1yG.Ołeee.
",...ladzklch,. z. wa'~ bygroskopljoa.:,
gorz'elanycb, ogroinlków, gospodynIe
I A. C~ w Admłn. ;,ROZW01U. 37 i -d 15 1
668--3-1-1
W SKLEPIE'
:.
Swiadect.w;a sprawdzane
1725·d 14: I p,n16Dka ,łntt'ligentna z dobrej rodZiny
ZaglDął kwit Od .paszportllll& llll.\i
WYROBOW TYrO;~IOWYCH
lU '~h r. . , "
SIif·1lII l
pos~uku,e posady kasyerki w aptece. z fabryki
'StanIsława
VVłodarczJka, 677,3.,...1
",klł~X
iJlIdr"
..
~fo.~ 1_,~bJii:~ III j skla,jzle apte~~nym lub większym sklenici w V(idzewle.
:::..... JO' /EL1A D·RAB1KOW~KIE(~.O·· i
.'
. • ple. Wladomlsc! Skład fortepianów Grze' . '
. ..
.....
.. l' li
.
J
VI
j ta: PrJw,atny~rzltnbk plłozrtlCZf 'gorzewsklegol K.uleszJ. Plotr.kOWSka 111. zaginął kwit o~ paszportu .na tm~.la",... Piotrko·• •ka AlI 101
Akuszerki Ali Trenkl.a'.
.
.
670 31 B- tontegoJllcas~k., "Jdany .'~~ł
__
ejl!li
t.
. : ~.
ul. BENEDYK':r:t Nr. 10, J
potrze~!.IJ czelaantk szeWCA! na d~mską I
ei .Banet.. . ' '. ..
618 8 1
r.
...
'.
j:;::: Przyjmuie na sl~bose) nlł~jśelślejgza . . rob~te. Piotrkowska 84. . 615-2-1, Z't.~Yn.a,l? kwit od· paszportn na łJD.łt J....
dyskrecya. T&mZl przYJmuie za-, POkÓj ~o wynrl.1ęeia I ealodzLenem u-;
. Brynsldego, W.UdU
.. y. fabrl~ł... R.etd
.• ~
. . . ,
J: -et mówien1a
na młasto I n~ Wyj~bd.
' ·U'IYłllbiem. Kamienna 1& 22 _~Iesz. 2.
mIna Halpren. fi
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