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oGtOSZEN: "N ad e s2 a n e"

CENA

Ilooaktor lub Jego las.t~poa'przY.imują i~ieresantów \.Codziennie,
•

Z wyjątKiem łłBi świątecznych,

od godziny 3 ::- 4-ejpo połndniu_

ps

tyczna .\VO.jna ..· .a.'· .• ·nile. rządzeni.,e, wal.ka WladZyz.e ,. dzy. rormą·,.rządU. i ,mlędZ.y ~stni6nia.,m.: .D.'.um.y i sp.a...
g;dy jest istomie wojna, ,gdy od""sob~mi rządooll:ia coraz bardziej się 'Z&,o.s:trz'a. NilII
II
'1 bywa siępod,hóJkra}ll obcego, łub pn.ywracanie ł stWil wreszcie ~za~7 a.by wskazae lub zaznaez,t,
'Złl
J ','. ~ ..
I w nim porąądk~. :.Wówczas WJ'pi er 9. 8~ pra.wo ooy walczyć z tOOl,gdyzw teijl: leży niebez~ie.... ' . . . , •. ." . . . . . ,'. .....: . . .'.','., ł). .
·1 i ~a.c~y:~1ł.:!się przem.oc słł'~(j.gQ j o.to 'dl:a.czego z t&- czeńs.two nietylko dht. jeduego stronnictwa; nie,
.
gQŹfÓ9ł,a'.·l?o;wsta~~ ,oWoz.gubne .hagl~, iż' z.as'a- tylkQ . dla DWd11, lecz grł;>zl te· &g6łnemu szezęśoi.u~
W~~śe.J.'G" vąn~e Weg.
dom sprawiedHwos~i . rp.raw~ mo-ŻJła przę~~"$tą~,;ogólnemu do,brobytowi nalej Rosy1.
ódl 1.5~go ' ."
'..
•
..
j d 1 l . rś'
. Wi,ćkornęeznośó·państwową:.
".
":~'I:
ł . Nik~ minie zaprzeczYł 'j'e~i powiem, ii
ma)& do l5-go wrześnm w ne. z e e
wlęta
.
I
.
pto poakej.e: .p.a~d.zternikowvm.· W.sa
. .·.,~.· .vstko ł w zasadą:c1l podsta.wowych rząd,' pQzostal dawny.• '
otwarty.do g~dzinJ3"~Up()polQdnju, w dni powszednie
.
J
fJ .
,
' .
84.6.:....:3 'się ~mie~ul.o. Te i4ee". za które przaś!aąó:f-aho, stary. Czy.nznauą została zag:ada lega.ln'Ósci-d:o ..
ząś: do ~oti.ztny 'B-eJ wi.eczór.
ł ogro.SZQU0, jako p~
.'. s.+.a. ,wy nas.zejPolit.lki., .,fegat- wodzi t~g~Oł1. rak. GJ"'lca: ·Mówiąe Q. stosunkach.. 1.fłka.lt~±aw7
ność, którą uznawano, o ilą Bi~ przeszkadzała ; riy.eh, nie' chcę m6wió o tych czynnościach, które
t'
.
•
łona. 'władzy, e>gloszono j1lko 'bezwafunk-owązasa- !. sv~~ianesą tajnie, .są ścigane przez praw~ 't
." . ' .,n.my
wowęJ.
dę . r:~ądów państwowych, le~z z,aszlo to, co ze.jŚć l hezwątpienia stanowią wy$tępek. Występki mom
-,.--niemoglo.
,:
'.
. 1 być- wszędzie; lecz-życI'e): kt.ó-r{J obserwowałem,
Ni.ektórzyad~jllisfr~t\'),~~~:l slnżąe zasadom,! nie zaeh\Vial~ m;y~h przek~n.ań, .' iż nasza wladz.a
II o waM.a krak u<wa*kt.oce ~należa~o ~błSen;ł.e''?Lat~·aClt5~:, złożJli~r'QĄr 1.,41" ,LwwBJce z. rew~h10Y'~'r life p<)~,inna oZfłPQ~Jezae
Makla.koWIDIł1'ema; ji byloto, zestttJny DudeszU, ustęPllją~.~miejtłł}a -noiWJm tuilztQm, .RQwym ··~.nmtQ4y filo.zolicz.ne:j urltejtę l-e1J'olne:n: Będę' 1ft-.
my formalistyką. nied()' wybaczenia, gdyby roZ- jd~()m, Ju:ni ~a's' sł\~rzys~li z władzy, którą z.... koin?wil,'ożyc.iu powsz8dIliem~ PieTw:s~~rżee$ł,
waż anie budietu In!uisteryum spraw-wewnętrznyoh chowali w swo. ieh
.. rękaeh,azeby tą. dr<>gą zacząć ł k~. óra się nadaje, a októrejj.u.żmówilem iele.,
ograniczyło si~do buchalteryjnego sprawdzenia walk"ę przeciw nowym zasadom.
. I ! jest to zasadnicza sprzecz'OOś6 między legalnoSei:ą
liczb i wydaniauc'hwaly zgodnie. z .wn.oskiem koUpłynęło wiele ezasu. Przeżyliśmy zapał re- \centrum , a tym faktem, iż więk~6Ś6 Ro:Syima.jmiSji budźetbweJ, iż ,95% wydatków ministeryum wolucyjny, doczeka~iśmy się uspokojeni,a, przeiy.. duje się pod rządami . łegaloogo bezprawia, czyli
jest Dl.etykalnych.
warny obecme chwile społecznej reakCji i' mote- jest. rządzoną na. zasadach stanów wyjąt1ro'wynh.
Rozumiem, ,iż poruszenie tej sprawy może my zapytaó sami siebie: Czy zbliżamy się do te .. , Ten sp4Jsób rządzen.ia wprow:adz:O<ILY jeat Jako za ..
obudzić tu . największe. spory, najwyższe namłę·
go, co moinaQl 'określic w słowach: Rosya W ea· sada" Jako stała. forma rządu pa:asiwOcwego.
tnośd, ,lecz c:elemmoim nie jest ZtBstrlianie na- lymswyw ,rząd'zje; opiera się na j.edIł~j J!Q~t~wi~~
.' tlsżeli r6Ze.jrz.ymy się, 00 daj.e pQwód du zaBtroju nmiarkowari~go, który- jest s.tosowny przy Czy spełniło się to, co powmno ,bylo do.4..u!\qsi9,. llfowadzenia wzmocnio.naj ochro.nl~ . mb ,zasadzie
rozstrzyganiu . spraw poważnych, postara,m si~ że nowe zasady przysw()ili sobie starsi zarządcy do zastMOwania ,nadzw]czajnej ochrony, z\ kim:
zwrócić uwagę Durny na te s'traszliwe niebezpie- miejscowi?
, ..
walczy, ko,go się dUSI;' dostrzeżem;y oczywiście,ż.e,
czeństwo,' które groz.i, bez różniąy, wszystkim
Nie. trżeba. byc partyjnym, nie należy wnosić do u.rzeczywistnienia tych sta.nów nie koniec,zllf,
nasl.jym stronnie.twom i zagraża, t0Wu,dt.a czego pierwiastku namiętno~ci do obrad. w tej sprawie, jest buntzbr~jlły.
'
Jednym z najglówniejszy.ch powodów zastQpracujemy i po co zgromadzHiśmy się w tej sali, należy byó tY}l\o.bez UP~Z?d.h·eii, ab.r ~tB:wiaó
grozi wreszcie odno.wit:miu i odrodzeniu naszej s~ra~ę w cal~J. Jej s~erO~?~CI l~Odpo~Vledzlec BO- ~owania ~zmocni?nej' oehro-uy bfl~, aezkolwle,k
,nelkiej, ojczyzny.
"
ble, ze wszystc{o. to me Zl:SCllo SIę·
ł Jest to WIelce dzl\Vne, wall{a z prasą. Czy . mam.
Ministeryum spraw wewnętrznych w histoNowe zasady legalnego reprezentacyjnego ll- wylicza6 tu ws.zystko, co dzieje się na tej pod'"-.·
rycznym procesiehaszym mieszalo się nietylko stroju rządów.tryumfują tylko w ?eJłtru~ i w pa- i stawi.e., Gdzie j~at s~mow?~a'r tam n~eodzowne' ~ą
do. codzieIlliegonaszego żyoia obywatel$ki€go, lecz , lacu Taurydzkim. My. tylko czujemy SIę w no- (naduzyCla. Rzec Illozna, lZ ·wzmo.cnlOna ochxO:lla
mieszało się'do llol'rrwlnej działalności innych mi· ! wych warunl\aeh, . wiązimytu. iż trzecia Duma sIuży nie do walki z buntem, lecz dla możnośći
nisteryó,w· i organów· wladzy .. Oto dlaczego, gdy ; nie roztl'wonilanależnych jej praw i systema.tycz- jakoby w celll prawnego pogwałcenia. prawa, aże
nas tu jeszcze niebylo, nie było S{)lidarllego ga- nie je powiększa. Należy jej powinszowae te,j dzia.- , byprzywrÓC. iĆ naruszony porządek' przez akt Paź
binetnoraz jego premierów; opiniapubliczlla naj- 1alności, lecz widzimy to wszystko w: centrum. I dzi:ernikowy.. Jeżcfi wniknąć w zn:acz~iet 1dóre.
zupelniej słusznie dziel/la kresy polityki Ds,szej Natomiast palac Taurydzki jest jakąś eksteryto- f 118. nerwy' spoleczeństwa ma. wplywprasa, j.eteli
w związku ze, zmieniającemi się nazwiskami mini· ryalną posiadłością i wszystkie te zasady ~nikają ł pojąć C.Q o'dcbija. w sobiq' w ptasIe. ieo porusza.,·
lub idą w zapomnienie, gdy tylko mury te opusz- ł jeżeli pojąć wsz.ys:tkoco się odczmfaiwidzi, czy.&
strów spraw wewnętrznych.
Po 30~yinpaździern.ika, otw;ierającyw d,la nas czą i mająprzejśó w sferę Tzeczywisteśei.
może być większą prop~gallda i czy może bf.6
now'ąer~,minist2ryu~ sprawwewnętrznyeh po.' Widzimy, że jest coś nie prz8 par.'te go pornię- " ,v.ięeej WY2.... ń Skier.o.wanych przeciw .pr.·aSie~
winno było od podstaw zreorganizować slę, gdyż dzy tern co sIę tu mówi, a .tern; co się dzieje na.
Wszystkim obywatelom naszym rzuca sił
akt ~lO- gopa·źdźiernika głosi zasady. z' któremi miej,sca~h, Widzimy,. że, wyrażając. się, jedną for.. .~. ()~y f~kt, .że dzię,ki .nadzwY,ezajnej lu hwzmoc~.
pt.zez całl ezasstalo \V sprzeczności ministeryum mulą,; ~ lŻ W. szy s,tko ],6st sprzeczne mIę. dży fOf!Ił. ą ThJO. neJ . o.e.li.rom. e..' . 0.., dwoIano mam fes. t p.,a,ź.dz.łernik:O:
spra\v wewnętrznych. Czyż nieodznaezaly się rząd.~~ w RO·Hi, asposo.bami jej rZ3flzenia. Wi ,wy, zwlaszcz&, ',w części dotyczącajpras'y, a skragłęboką mądrością słowa, .8. na,wet duoaem prodzimy, iż lm. b~rdziej wzrasta autorytet ~umYlcaJąc swój wyklad nie będęj~ż powtarzał, coSłę
roczsm,wyrzeezonejednocześniezwydaniem ,aktu wcenkum, im bardziej Duma walczy za swoją dd~ieje,:na za~adzie wzmocnlonej ochrony naprzypaźdZiernikowego: I.Przejdzie wiele czasu, nim noegzyst.encyę, im bardziej Duma staje się organem.l·klad·w tr.aS16 kampanii wyhurczei~aczkolwlek
we idee~,rzenikną w duch społeczeństwa i sposo- kiC~Ują?Ylll . pol~ty~~) t6$. ,?.a,rdzie i. na mieJsca.c.h 'II to. .. d.!J. . . nic. ze?o .ni·e .. dO. p. rOWad.ziIO,. je.dnak.,. J,akież..łl"
by rządzenia". "
CZUJe SH~ dotldlwleJ
ta. rozmca IDH}dzy tern, co; cZ~~la ,b~~Zllo u tych 1 kt6rzy zrozumieIi,d'poeo
Doczas:u re.form cala nasza polityklt zamie- Duma 'zdobyla dl3.si~bie, a tem, lU od tej Dumy łi~ieJewzmocniona . oohrona, byp'odpvzQrelll
Dna Bi~ w jedną nieprzerwaną walkę Petersbur- dostali,ludzlem.iejscowi..;
, "
waJk:i z buntownikami walczono.' nie z 'buutowni';'
g'a ze wszystltiemi illnemi miejl:H)OWościamiw pańW.. miarę~ jak zanika reakeya· .spoleczna takJ l(~mi, a kt.ói nie O,Q.CZU\~J., że w:zmo,C.ijiO'l~a ochrostwie i wojnę mi uist6.lyl'1 ffi spraw·weł,vnętrinycb. nieodzowna,' 'w m,iarę, jak ludzie zapytują siebie,' na. sł\ierowauą. jest.. przeciw rnanifesto1vl paździer.
ze wszeHdemi formt\mi sam()dzielnOśei~ Ideą te- którzy. ot.rzy~aH '. zz~p~owa~z?nie,? tych uowy:cl1 ł ni~oweml1 . (oklaski~a ie,~ic!, dzwonek prezesa).
gozminisfterJ'u.m boy1 starr porządek i'· systema- Porzłłdk4w, )ednOCZes1ll6 rózUlea.. l ko:ntrast nu~ . \flamy z lnterpel~cJl) WlueslOnyob. przez celUi'uu.s,

") b"18t
laB. 8ft.
S!Uf,F

.

#;g,id
.,w,~

.k'.'.ł."ł:fir11
uw

'I'b'""P')"I""'b'
1M U

"I".

v,spoleozeństwem,

.1'

ZD

'
pans

f

w.

I

wa.'

4

Il

I

co robiono na zasadzie praw!! o wzmocnionej

ó- • czyż .nie więcej potrzeba solidarnośei

chroll\e i jak administratorzy brali się do praw
cywilnych i rozstrzygali . t6. spl'awy, uważają" to
s?bi~ za z~sługę i nie w8tldząć sil2 takiego lUld..
uZyCla swej. '\Vladzy.
SkraCłlJąc wykład nie będę r6wnlei ",towal
h~mOl:ystY('zt~ycb zbiorników postanowleił obo...

w formach i

wyda~a6 się

I cyjne

rządzeni-a, czyż nie więcej potrzeba. solidarności
wśród tych, którzy flądz'll w c'ent"Ułfl 1 Wśród i

na pierwszy rłUt oka.
tra.~jcye maj~ głębokie
~boCzemll poćzneHł. prawa.

liche

pewnem

A4m inł$ trak()r~enia ~
ZWH~zkoWl

JU~ł miejScu? \ 30 pażd~lernik, ~dajłJ śle, ~e naród r081jslrinie
nie będzie tej /łolidQtności, dopóki będzie- . wiele żąd.a od administracyi, lecz tylko odrobiJ11
[ my pomlfldzy dWOffiR; stoIkami, a pr'ed IlaWi tyl- uczciwego, sprawledlhłego postępowania wzgl~..
ko jedno pytanie: kto zwycięży1 Ozy Centrum dem siebie. , .
,
WH~zuJąeych ,l przyto(}złtylko. chłłrakt~ty8t1kQ je
zwycięży miejsca, ~Il miejscA zW1cł~~ą centrum?
Lud prosty 1f stycznosci z władzami' spotydnego z tBk.ICh postanowieil., wyuanyeh. lu'zet la", My tutaj W imieniu DumyoświadczyllŚłlJ1 NajJu- ; ka stale albo przelcupstwo, al1)o post~powanle
neral-guberuatora .ekaterrnoslawl.'1lciego. Oto płel'w" śniejszemu. Oesarzowi, że nASzem zadaniem jest prawie nlezgodn9 Z pojęeif)m por~ądk.11 prawnego.
szy środek: Jeżeli w moim domu znalezioną bę.. nrzecżywistuid manifdst z duła 30-go października. Dla&ego, aby pod tym wzglę4em o$łl\gnąó pewD,ą
ozie bombe. oddaje się pod 'sąd wojenny (glosy ha Nie widzę do tej port,. aby oentrum Odniodo tw'!- poprawę, zWląźek 80 pa.idz1ernika. _ z'pewniBj'łO
prawicy: ~ltlggnl~l), W ,tym nawet wypadku, gdy eięstwo nad mielscaini
rząd o swojem całkowitem pOparciu lf8Z(:HltiCll
są ni~w,ątpl~we. da.ne, iż ~łaŚ.cioiel domu ult; mógł
J.~ełł ono nie zwyelę*J', to ono b~dzb. pokQ-o:
sposob-Ow oczyszczenia aamlnhJtracyi t l1i~rud..
\:iedzlec o 1stmemu ~on~oy, Jednak podlega, karze nane. Dlatego mniemam, że za mnie mówi nie duch nych iywioIów, mniema, ,. llh.jlepszYDl śr()dkiem
~1000r~.,. al?o.trzJ~leSl~{;Zne~u., a[:esztowi •.. (Na. ~·~ozycli,' któ~ego we mnie nie ma, nie pragnienie byłaby zmia.na. porządku oddawania pod ~.lłd, a
i8"fe~~ SallOOll l glos~e oklask~, dzwortek prezesa). ~śc~r1aciw l~j f}umie, nie; ja .WgkAZUję t~lkO.•. . ~e~ równoe~eśiliete?tganiza01tl pdHfłyi, wo g6,te'.. te
Czy to 2gildza glę z knatutestem l)ałd.aierlll'" bezpłec~enstwo,gro~ąc.e ws~tstkhn, któr~j pragną , ltSzystkle w caleJ crozciągloś~i refOrUłj pOlityCzko IV y[~?
'
. . . . . . . p.okoJowego .odt·odzenia Rosyi.
ł ne, które, sam rZlld nieraz uuawal ~łl będ,\oe aa
. l~asze. wlad,ze miejscowe wychowane .g1t: win. ' Wlkatuj~ liebezpieczeństwo, zarówno jasne ! dobie.
nych łinsatlłl.ch; należy im się odrodzić, należy że.. dla nas, dla centrum. jakd,la. samego rządll. Je(1t c. i1.)~
lazną ręl(ą wskazaó im z; góry, że są inna spo.. żeli nie poWIemy tutaj,: po~rz6bna jest jednos6, na80lfy rząuzenia. Staa wzmocuionej~chrony, wszak ówczas całej sprawie rOSYlskiegoprzed&tawieielto nie jedyna pokusa polityc2ua. Pierwsze niebez- stW'a na.ro.dówegó grozić ~dtie wielkl~ :tdebMpie~
pieczeństwo, . ja~da . nam grozi, polega llateall<O"
Otenstwo. (Oklaski lUl lewioy, lr eentrll19\ ll. U"·
witej przestrzeni tńiędzy tarni spusobn.ml stosowa- tłHatkGwanej prawie} i w 6~ę10i na. pra\t'.łe,).
nemi przez władza nt ieJaco'w 6, w zna.cteiliu śoiśleił',f ... . li···· d· ... r '
go przesttzegatlUi prawa z tetni 2:usadawi legal..
.w. o wa.
e r e n . o r a,
,. l ..
B,aron
.
,.....
d or f w .
. . Pavi'd'·
·k·ow",
l»dź,~ d. 14 mttjtJ.
noscli
{tol'e gIosi mani,fe.t. D rugą z"l\d~ pod..
.eyen
lmIeniU
Zlerlll·
stawową naszego. llstro,ju spolecznego jest pano- ców; MUSzę p(}wiedziee, jaką uezu waUśmy radóśe,
~ Ott-tyma.ne W Londynie windomośeiz Pev;-anie w ni~n opinii pubIiczeJ; Jako pódstalVy po.. kied'J ltmrya \ł chwili niebezpiećzeń8twa~ 1tH:~4y haWarll wywolały wielki ni~pokój. ;/l'imes" GO....
lityCzneJ., Obecnie wladza J'Sz,,ek!a, ił oczekuje od to cały. u.strój spoleoruiyźdawaJsię byó J'&lichwu-,.. nosi w tej tuiętze, 00 następuje:,
kraiu. Y;'sl(3zówek) Jaki SjBtem ą,brać 1. .HUltaj po. nf, żnalaZla e:&lowleka, kt6ry usiłował BUną ręką
"W P'SlaW1l.1'le ni&ttul. od dlnisz(:jgg ~zasu wiali tyld . się trzymać. Jezeli do aO·go paździer.tliltn. poehwyeló star ()kręt;.ll pań8twow~gOj który Slił~ dom ości z Kabulu (stolicy Afgamstanu). Emir ma
8~lł1cdzielnoś~ SpOl~C1.eń~twa. byla. tylk~ wYjąt. ż~c jednoo'leśnia idei państw~wO~i7 ~na18z1 ~ S?- lf Pesz8.warza własne biuro pOf.;tloWe, i jest VI is~(J ..
lnem, !lawet Jaklems pi'zyw:aszczelllern wladzy, tu lne dosyó młodośćł moralne], aby prz:rlą~zlc SH~ cie vzeczą hiezwykłą, ze w t~.j ntlaJscowoscl, wktópo gO-jm października, jeżeli sfhńQdzlelnośćta l}o~ clloCiaźby tylko do .niekt6ryeh Rowyeh ha.sal, pod· rej panuje 2azwydzajOiywiona wyU1iaaakore9 rJOh stępuje z calem 'puCzuciem nast~pshr, staje to ile).;- nie$l~qli»e1i dla oealenia Rosyi. .... . .... '
dencyi, w chwili obecnej poózta jest niemal zuwem zapoczątkowaniem, które powinno ożyWiÓ ea-I. ..PumyŚleUśmy. że . istotni~· idea państwowa petme nie c7J l nna. Natomiast od kilku dni krążą
111 polity kę. . .
. . ,.
RosJl)v.YJdzie . .~ drógi tradycyl oEób stanoWnfch, W Pesźawat:te pOgłoski, .za W łabnlif wybuchła. te;;.
. ~żąll dO,sl~{}nale ~opojmowat Vi ńajbnrz.liwszej jak. i,_rp~iej s~8flownJeh i że nłt ,zas8j daćh. WB~~ł= wolnCf9.·
ehwlh rOzlJUs~lwszy ple~wśz~ Dum~ plsal:vValka. I eze!i?OS~l p?zyska., nowe Sily',ua. nam us.ptawłt~..
Zhuntowany szczep mohttiKndów odrzt1dił wszel. .
pro~adzona J@s.t przeClW Jego wrbgoiil, a spole- dtiw1ente blstorycznej "ład!!;.
ki.a warUnki, podyktowane przez gener'atu. Willeuc.i
cZf'ń5t\:O i. opi~ła public~na powiany, by~ podsta,.~' ~as. ~.~'iUldZleje; Bas~a :adt)~ónia.,zup~lrt.ie b1~ ks a. Posuwanie się naprzód wojsk angielskich
wą polItykl. S11a spostrzegającegO slęrząflUjest 11 póz nieJ. ~adOw()lohe l nH~ W słabOŚCi slło~o" jest niezmiernie utrudnione sktttltieln szerzącej się
opartą 11a tern, iż Gtrzyfual. onpoparoie pe\vneJ
blstyeh wldz~my . przyczyny n~~z(-'gorozt~atówa.. coraz bardziej epidemi.i cholery i obecnyeh nie.;.
zua:C,znej częśei sPQł'eczeństwa rosyjskiego. Silaje~ nia~, P~zJc~Jn~, Rłl,SZęgG. t()tćz:8.l'llWadia l\'i.dzimyZUoi:iayc~ warunkówklima.tycznycb. Jest bardzo
go polc[;a Iq, .tem, iż t~ Duma 1 więk'~zo,ść w niej w sameJ tWH~rdzrnł1-SZrdh : hIstorycznych Wlr~t-w-, prawdopodobne,t~ do tnołullandów prZjrąezą SIę
Z'tu~lą swiadomością gopopi6ra., Jeieliopinia pll- zarazoI1ych. ruiazmiatt1.mlpoddfłtlcZye.h idei~ Mąż
inne sz~zef}Y. Geaeral \tVilleocks maszeruje w kiehl;cZll& odt~d jest podstawą poUtyki, to czyz. ide
państwowr niema. sUy u mł.s.do pr~epto\ład?:enia runku SZiAhkadarłł.
jest jasne, iż. wszystkieśrodld ze strony tej wla- swego prograthll, pU",iaien en nieśóKrztż i ud..
Z l{aitu donoszą, ~e na jeslenir. z~ przeby;.,
dzy, która pr:wszkadzanarn do organiźoWaniasię .. kupić~ grzechy. przel3fjłośeL. Dtięltl ma eł1oci!źIJy wall jrrzez c~as dIllz9zy w AlekS~Ddrli erilisaryli. .
i ;sfórm;~w~l1ia?,są w zasadnlcżejSpt'żeezn\lści)~ ak .. i ,1!.R ,~o! . że _hi'~ bNtltl?m~ st~riln . . i t1~i,lo~ań.
sza ,turkjestań~cJ.werbując do sluzby w01skowej
tera pazdzlermkowym. ..
..
.. '. .
Istotiilewsprawę tę wlożył on ełttą SWOJą ener~ poddanych tureckich, pl'zedewszystkiem lekarzy i
Zywy kontakt międży kraJem a Dumąl mię- gi~ ipriyWią~afiit) ~o Rosy t . ' . .
b. żolnietzy".
GZy kazdJm z podów do Dumy a. jego wyborća. ~~l~,,~~m suroWszy pO".~llie.n b16 wyroili~
Jak widać z~iadomości powyższyoh, połoza,.
mi" żywa łlloznośó pobudzać i. fof~ljoWtlĆ t~ opinię t~,If ,S_:lm ,ilieohati~ztl1,. k~Ól'y[fi.ł~~ on"~z~~tid! ~t6rl nie na granIcy, pólnocno~zacbodniej Indyi przed,publiczną jest o-btHviążkiem, wypływającym z naM U)i~rz~ą;~o -Wyrywa SH? z J~gt1rąK_l w dalszym staw,ia Się ba.rdzo gro~nie. Wojna ~iędzy AnglII
szsgo położenia.
.
.
.ci,g~lręei się wedlugswOJej tradycyi, te~ śu" a AfganistanelIl zdaje się być nieuuikniona.
.ola dawńego rządu blli ludzJ.e straszni idó .. rdwsJlJftri poW'Inien być .naS1; "frok ha te cżęści
-'"' Opinia o zbiorowej wi2iycie książąt nie ...
rit !QZUłlli),:ali,krltJkŁi~ali, dla~ego" ze ei~ńili ln~C~~Itizmu~: których, do tej p',ory~i~;,tl~~łg~ię miecklGh w Wiedniu jest nt\ogół bardzo niejedno ..
zatnacli na Jego właJ~ę. Dla UQwego rządu I noWej usun~c, }{tóre.-W dalszyl11 ci~gu zajłtit1Ją sl~eH~- lita. Najz.namienfiieJsza zaś jest ta okoliczność, że
Rosyi są~kl'opni ludzie indeferent}śei, lildźie iuil- mtHHtII spr8.\Va~i. . ....
,
najmniej stosunkowo poduost znaczenie rak~li---ct~ey, uajgo-tsi Ci, k~z1 zy'wią 'złość, kryją. złe
, Partya, ZWIązku 30 ~p~zdtierhika za\~aze st~ pras& berlińska, gdy w tróJpr~ymierS!lOńyolt orgaz1trttl~ry i- -rt~e poSiadaJą! il~6g(jpoezueia ()dp~"ie. ,la ,na stanoW!Skn spatlktl ,higt(jrle~negtj. i fiW
naci. wiedeńskich ton panegiryczny j&sł naiłtrojodtIa.łnoścl za swoja postępki 'Wobec Balej Rosyi. rnmem.ala t by zyCi~ - mogt~ ~só prz~gąok!ntl. . B?""
ny bardzo wysoko. UsHują one tęż nadać zjazdo(Oklaski w eentrum t nalewiel). Leez d13. nas ~~... :sya n~ ~ogla OJ0 odnOWiOna WClt}ga~kił1tu ml- wi wielką rolępolityezJlł· W istocie t'zeozy jes.t
malo IUiec s,ńlp'atyę kraju, potl"źeha rówńież mieć nut StaliSttlyll1J. tam bistot'yczneRl stanowiska i to "IliGskowanie na~i.ągalłe, .
..
pCfn06 Ze sttollJ ł{faju~ . 'Vs~akda,vny porźądek . e~ekali~Ilły cierpli ,,·ie. Oi~r~liwoś6. nasza. je~zcze
Książęta nieruiecof złoayli eesarzo,wi graLula~gI.i}ął dhH~go, lz odda,{ aię idei r~ądzeniawielkUn ntetupernie wygasla~. gdyzpo~ostala w nas)esz- cytl i tak, Jttk tovv ciągu roku uozynią naczelniC1y
ltt&jem z .i(~~Iieg()rozkHZl1C~ntrl1.in petet'sburi:lkie. cze llad&!~ja, że W te} Dumie 1~P8z~ zamierzeni~ imtych pańsbW. efektowna ~as inS()6Ui3I1cya. tej gra . .
go. Powlmusmy tozfazllmł,ec, że choc nas tli ptzy'" I':lądu znajdą popar016 w walce z Jego gors~eml l tulacyi. jest dziełem cesarża Wilhelma.. I. tylko
sZło &00 os6b ze wszystkiołt stron Rosyj) iIiirllo to tradycyami.
t z powodu swej zew.n<atrznej niezwykłOŚCi i roznie Jęsteśmy Rusyą. ... . ..
.. . .,.
Obecnie :najlliebezpieC1Jiliejśtemi dla państwo· l nlaityeh refleksyi osoblstJełl i historyczuclt. jaki
.Nietozsądltiein sttttegosystetlln tZłłdo\V~go b'y;.; wościw ..Rosy! .są te sUy, te c~ęś(H ~tareg-o m~. ! wywołał zja!d ksią~ąt nieniieukiGh~ zwtócił on
Zo przelwnalde, że silne pl1ństwo. moze opiera~ śię cha.n\zmu, l{tóta swoj~ da.wn~ słu~bę ~heą l1tłpra..i l większą na siebie uwagC} i Jako eiskawy \epizod
na slabem spoleczenstw_ie. Bylo to niero~l3ąd.fie, wiedli wić dawfiemi tiletódnmi, dl1wfi,eUii śt<łdkarDi I zasługUje na podkreślenie. ;rSlauówpoH~1cznych ale nietożsądnem jest tttkte tfilśłeó, te SilttU8Uby i mniemailJą;ż~ . pudttzyiuują porządeK, My wj... i --- pistę nawet jedno z . pism berlińskie~ - zjazd.
mo~e sl~ opierai 11ft slabem państwie, Nie, Rosya d~hD, Vi nićh prawdZiwych lilepr!yjaciór~ (Okll... ! w Seboes.brtłnie nie zostawi". .
,
lUbą b}ć nie poWinna. Nato .jej nie pozwolą jej ski VI centrum).' .'
Nie zmieni; on tę:! charakteru paB9GWa austryaiPCtkbjowezatlania, nie pozw~ląjeJnasze społe. Jestem Up()wa~fiimrf dooświadezenia,
Z\łią. ~ ckiego. Przy,padek zrli,dzjł~ te jednocześnie oc! ...
,czlie i'VJmagariia i praglllalUa. Rosya powinna bye zek 30 go pazdźiel1iilta będzie popiei'at rząd w 1 bywał się w Pradze inny zj~zd. 11. zwłok bojosuną we wszystkiem. .
.
..
. (}ezJgZCb~rtill ildmilliSti'acyi ipoli~yl od starych wnika dla idei ~eskiej Herolda w Pradze zebrall
Miejscowi ptzetIstawieiel-e, którzy znają. tylko metod i gtżeohów. One k0wprouiitują ()b~OlUe . się przedstawieiele wszys~kich narodów slowlłł.n ...
;obtęb swoich guWrn.ii.z lekkiemsereem potępia.. ROSję, daj~silę Jej nlęptźyjaeHdom i. liS praWi e... słUoh w Allsttyi, sta.nowiących większość ludnoją Związki z&wodowe. Oni w zarodku gas,zą po- , dłiwiają najjasktawsze W'yst~powanłapr2ećiw za...
ści tego państwa. Fa.kty są silniejsze. jliz ka.dy·
\rządek tego rozwoju. sP9twzne-go. Rozumie~1. es... 'I sadom państwowym. (OklaskiweanttUtn)
cye historyczne. Austrya nie jest i Die może być
~~ waź~o~ó, samodiielności spole~z~ej, r~~unli~tnr~
G~ziekohviek patrzymy .~g, stosUn?kadmitli~ pańsLwem lliemiealdem, może ona istniec l bye
ze W mej Jsstcala . nasta nad!!.leJa 1. nIe '\" Hlllę , stracyl do prasy, .. do stronnIctw . l>olJtyoznyeh l silną tylkO jako związek wolnych i równoupra·
woJn9ści.i umiłowanHt pl"a.wdl, leoz vi imię prag .. ! narOdowośCi, wEJzędźie stwierdzamy mask.ę obro- wnionyoh.narodów. Ullmd t() także cesarz FrannietiHt }iotęgi i rozkwitu Rosyi powlnniśmy po-Wie- ! ny porządku-' panstwowego pod dtiarllnoseią Or~O" \ ciszek Józef. o ozem świa.dozy kierunek rządów
:dziee, . ze t~ka po.li~ylta jest nieroof~i wa..
... Ibistych obraohuHków i intryg. (Oklaski wcea.. jego ostatniolł. lat 30.
ObeCnIe IstnleJe sohdarne miD1steryl1ffi, ono a tram).
ŚUiśle polityczne znaezebie z.jazdu podniósł
. WImaga. solidarności programu. Jeteli 'akJest. to .
Choroba w Rosyi leży gl~bi~j, niż moglobl dopiero gratulaCyjny 'telegr'am - króla włoskiego.

tych. którzy to centnldl r.&prezentuj"
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..-:Fakt, że w Rzymie wybrano do zlożenia zyezeń
Przyjęci b.yU· przez p. Geueral·gnoornatora war- , dan.e Z za~h&wa.niem przepisów pragcwyeJ~ i znajcesarz~wi jubilatowi dzień, w którym odbywał się szawskiego pp,: prezes Rady opiekuńczej szkoly handlo· (ł dowalo się w obiegu księgarskim.
'
hołd książąt niemieckich, świa(lczy o tern, w maw~jwKielcaeh, Al" Moes, wiceprezes tejże &dy, Bal. 1
Dotyoh'ezas p-rawo uw zgłędn i aJo , że ohow.~..
my tu d·o czynienia z ułożoną naprzód na drodze Markowski, oraz Fortunat Zdzieeb()wski,ezl'olle~ dyrek,. ~~ księg~rza Je~t r~zpo~:szoo~~iaru.e w~daw:niet:w
dyplomatycznej manifestacyą na rzecz trójprzy- eyi glówu-ej T()w. kred.ziemskiego-wllOsząey Instaneyę l zew raZle d.OWledzlOIlej tresm. z,btodlllezeJ rozmierza. ~ie życzono śobie, ażeb.y przy tym uro- () o.hvarcie z&mkuiętej śwf:eżo Szkol) h&D:~owejklelec- i pawsze~h!li~neg? ~ydatynict.wa odp,&wiada najpierw
czystym akcie podkreślano jedynie austryacko~ Idej. Orędownietwo poparto argum?ntem, ze m: ko1a m·a i ~ror, teze.h zas. J~t me- znany, wl~awca, llast~p
lliemieckie przymlerze.W faktycznym stanie rze- chArakter całkiem SpsCYMoJ i nie 1·81i\ w zalesllOŚei od ~ me drukarz, a tylko ~a ostatku kSlęgJXl.
.
czy naturalnie i ten.objaw "se.rdeczn.ych wzajem.. warszaw~kiego Okręgu naukowego..' ,
, . .
~
Kol'łj WltISiiwako ...wiedeilska. Wyuiki eks~.
llych stosunkó·w" trzech zaprzYJaźnionych dworó:w
\. P•. Genernl-gll~9rnt\łOl oś~tadcz~l, ~e~ osobiście przy- ~. płoatacyjne kolei zelazn.ej warsza..wsko-wied811s1dej
nic nie zmieni. PtzYluierze z Niemcami pozosta- l chyli SIę do wrrazo~ago mu zJezem.a, J&z&ł1 sprawa nie I za f1}k ubiegly byly nader k()fzystne.. Przewyżka
nie nadal tak samo mal.o sympatyczne dla więk- ; na~~ka op~zyeJi ze strony .p. gub~na:t0~ kiGleeklego. ł doohodów wynosil-a 2 miliony. rnbl,i,które wszakszości ludów Allstryi, a przymierze z Włochami ~
"Slow:o Gtrzymnje Wia.domo,?, ze «*ft~ Szkoły I że poebl.onlęte z.ostaly w oałości· pr.ze.z zwiększosojuszem tak samo inałopewnym, jak hylo d:o- '. Handlowej w Kielcaeh.. jest zapewnume.
De W.Ydatki. Dywidendy znowu nie będzie, jak
tychczas.
ł .
.
~
za. dwa lata po-przednie. Dlug obligacyjny wyma"\tYysoce charakterystyczny jest pogląd, wyra- ~
W zeszłym tygodniu wysłano z Petersburga na. 18- $ ga . dla oprocentowania i amol'tyzaeyi okolo
zony nazjaz'd wiedeński przez " Frankf. Ztg,"
Blanł~. D3 Syberyę .znaezną ~&rt.Ją włę:tnh)"W ,pol"~ez- f 4,300,COO rubli, PQzQ&tala reszt.a. wzmoenHa funi, nych l krym~Dalnych, wśród ,pierwszych są dwie kobiety i d·usz. reUQwaeyjny. Tymez~sem na amorty.zacyę
Dziennik ten pisze:
"lIol:d książąt niemieckiGh zł'Ożo-ny cesarzowi ł i dwóch m~zezJzn,8kazanych przez· ąd na dozgonne ak0lJ pou"zeba. 450,OOOruf>.h które wypadme zaFranciszkowi Józefowi w WiednIU z powodu 60-1e . . l ciężkie robo!J za zAmaehna życle prezesa R&4J młnł- e-zerpnąó z fnnduBZU zapas()'~:ego. Sir.aty spowo-'
11
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tniego jubileuszu pano-waniaodbył sIę. wedle pro- I strow p. Stolypłna.
dO. aue kradZie. żru.ni - głównie węgła -. sięgają
gramu i p"ożo.sławil wrażenie. Mowy i toasty. I
~
okolo 500,000 rubli. Pr()je-kty Pf)lriększellia ka-:
wymieni.a.ne w trakcie' uroczlTstośei starannie omi- ~
. pl'~·",,1>U obll'g~"vJ'n o od
()
J
Z p?wo,.du .procesu ks. Eulenbnrga t,~rż.W:k)dmn.&
Ił 'łKW.
.'. ~J.. (e.g.. -rOOZO:ll •
, jary niemiecki okres długiego
panowania jubilata, l,.'.
.
~
który łatwo . móglby był dostarczyć niemUycłł ; przy.pomłn.aJ~•. ze w p&~ie~aeh b. na~ka P6i?rsbur- i
Licsba Gllerliih W szpitilul1. Wedlugdany&h
wspomnień. Tak np. jedno z na:idonioślejszyoh . sklej poheYl sledezej, .Putililla, znalezio~ hrul]ou ra- i urzędowye.h~ liczba chorych, }>ooos.tająeyeh na. ku-'
oświadczeli złożonych przez. cesarza Franciszka ! porlu, w którym byly podane rezultaty taJneg.o śle~ztwa ra(}yi w szpitalach mie.lsoowych wynosi: wszpi~
Józefa. w' ciągu jego dlugiego życia 1 uczynione zo.. w sp,r&wie . stowar~yszenla wybłtny~h, hOmGS9~s.ual18t(iw, \ talu św. Aleksandra 87 (46 mężczyzn i 41 kob")l
stało w Villa!rane·a,gdy Napoleon III pragnął go ! których dzialalnoś~ przybr~& rozmiary, zagraZ8JąCs mo- ~ W szpita.lu Czerwonego KrzyŻA 85 ({j2 m. i 33 k.),
pozyskać dla polityki, która. llraneyi. miała w re- ralnośe.l PUbliezn.e,. Dziennik petersburski pUltaesa kłl w W szpita.lu fabrycznym K.. ,.S.cheiblera 40 (18 m..
zultacłe przynieść. lewy brzeg Ren.u. Pr()p()zY~Ję ~ k& Wyjątków z teg~ raportu.·
i i· 22 k.), w s~pitaln Geyera 26 (15 m. i 11 k.)"
cesarz Franciszek odpad słowami: ".Na.jjaśniejsz·y
ł w szpitalu dz,ieei~cym imienia.. Anny :A!arJi 59
panie, ja Jestem niemieckirą monarchą!" W siedem
B a '" e ł D . .
I (as ehlopc-ów i M dziewcz:~t), Razem 291 osób.
lat później' wyrzucono g1)z Niemiec. Oczywiście ~.
nie poruszas-i~ takieh r,zeezy w urzędowych pa_.",slawa kwiatowa. Komitet wystawy kwia·
, oegirYkaeh. Tem usilniej sła.wiono z obu g·tron o..
W Nowym Yo·rkn "ceny ba.wełny na maj od f to~{)j za ~.asze:n poś~e:d:n.iotwem zawia~a:ni~ ~p.
be cną prz)''jaźń i sprzymierzeńcz~wiel'.p.:ość. Ce-! pewnego czasu stale si~ obniżają, dochodząc 0- ł e~sponentow, }~e komJ~arzem wyst&~y Je(.),t l.n(jyBarz FranCois"zek'Józef wypowi.edzialprzytem 'zda- ~ bacnie d-o 8 1/, eenta za funt. Obniżka j~~~~za~ I pIe~ ~okOl0:V~Rl (S~acero~a 17)\ ktory IHzJJlnu:
nie, że cokolwiekbądź osiągni-ęto·w zakresle utrwa- zdaje się, nie jest wykluezo.na.. Do mniemania" ta.- Ja lllte,resauilow w kw~sLyl wystawy ~ g~uz~nach .
.lenia przyjaźni l pokoJu, ~awdzięezać n.ależy idei j kiego upoważnia szert)g następu)~eyehok{)lież... rano 00 9, '. w poludule od 1 do 3 l lHeczorelU
ruona.rchicznej.
i nośc i . .
od 7 - w domu. "
. ,
,
Nie jest to bez zastrzeżeń słuszne przynaj ..
Przedewszystkiem .. położenie pl"zemydowo. \P~. wysta.wco-w, me~rlltO k~atow, lec.~ l
mniej; o ile. do~yczy Niemiec. Rzesza niemiecka i ha.ndlowe w Stanaeh Zjednoczonyeh wciąż Jesz- wSZ-?Unch "przJh.o~Ó~W't ma.J~<}y~h zw~ąi:e~ .Z "k!lanie jest ID'ona.~·chią: jest. prawno państwowym cze jest oplakane. Dość powiedziee, ie liezba ro- tamI, a.. m.Hł.llOWlele., w3.Z{)ny, k0s.zetzardlllłery lip.,
związkiem niezależnych państw,które wprawdzie bo. tnikÓw. bez. pr.acy. w ea16.'J Unii do~hodzi d.o. 4,7 upra~za Slę o osoblite zg~asz~.~e W oznaczonych
tv swej wię-kszośei są zorganizowane. monarchiczmil. Z drugiej strony po.pyt na bawelnę bardzo . godzmach, dl~ wyzn~ze1lla młe,}Sc.
.
ll~:e" leczmięd:zy ·lrtórem.i znajdUją się także . trzy , maly; manufaktury ograniczają zaknpysllrowca
Robo,ty z!~mne, .mer.będn:e do urzqdzenl}domrZ'8:czypospolite miejskio. Ce~rz nie,miacld nie I wobec brakupollytn na tOcwary" Do. tego, dołącza l ~?W" pa.':ll()now i n~ p.~ ..rozpoozęto . p-od CT kler~~
jest dla Rieszy monarcĄą, lecz tylko organem i się. jeszcze i ta; okoliczność, że większosó mann.. I kl.e~ ~. w. ~damvzewsklego, starsz~go oofodmka
wykonawczym rządów związkowych. Za. to W kie- ; faktur Nowej Anglii i na. Pollldniu Unia' PQsta- i rąH~Jsklego.~.
'.'
.' .
..
rującemwśród'Rzeszy królestwie pruskiem, 100- l Ilowila w najbliższej przyszłości zamknąć fabryki !
.Deklaracye naplyw3.!ą od ~rm mleJ,.seo~yf..h. l
narchia jest tem silniejsza; jest tak silna, że aż ; na. 60 dnb Taki zastój skłonil .nawet najoporniej .. i okohcznych, z, czeg~mozl1a w~1(}~kowa~, ,z~ wfmogla sobie pozwolie na bardzo niedelikatne po .. ; sze organizacye robotnicze do przyjęcia zniżki l stawa. ~zbudZ11a zalRWresowame l będZIe SWletllI'e
stąpienie z' z'&sadą monarchiczną innych państw plac o 10 proc. Kształtowanie się gieldr(twnież obsta;lOll"~i' h .
<..
,
•
niemieckich, jak Hannoweru, Km'chesyi i Nassau. oddziałało na. ceny bawełny która nie znaJdUje
,
sze (lC InformaCYi. z3.S1ągnąc mO,zna u ko...
Jeżeli 'przeto cesarz Franciszek JÓ7.ef, wysła.wia 4 zbytu. Nadomiar z Poludnia'Unii nadchodzą wia- rmsa.rza w~stawy w gOd'Zlllach oznac~onych, lub
jąc zasadę monarchiczną, mial jedynie Prusy na. domości o powiększeniu plantaCJi. Gdyby ~wetl u ~ar~ądza.Jąc~g? ~{aneeLaryą, z~l'ządu lowarzystwa
myśli, to trudno mu nię przyznać słuszności i tak przestrzeń plantacyi I}Ozostała bez zm)'aJiy, . to ,i o~leln nad dZIeCml przy ul .. Ml~sza łi .1?, do 10
też nIewątpliwie, zrozumiał slowa jubilata cesarz przy pomyślnych warunkach atmosferyoznycl1 Sza':": rano , od 12 do 2 w po·ludme l od 6 wwczore:n.
Wilhelm. Z wielklem naciskiem podl1oszono zna- cować można zbiór na. 1~ milionów bel bawe~!1Y' ,
S.tow. wlająmuej p3lD.OCl praco"alków ban,.
czenie przyrnięrz8. dla pokoju europejskiego, ż.e ; To wszystko każe przewldywae dalszą obnlzk~ ~ dlo9,Gh chrzeŚ6ia.n zawiadamia cyrknl.arzem, że
zaś król włoski przysIal równiet telegram w tym I oen.
ł postanowilo zorganizować i p0'8tawić na wysokoducbu,. przeto uroczystość wieqeńska stala. si~ j
ści zadarua bezplatne pośrednietw,Q w wyszl1kiwaŚz,:inęiteet':l. trójprzymierza.. Jak'O taka posiada zna- ł
K!L1UiD!ltZYK. To..II0I1Y.
ni:u pracy. Ażeby módz w tym wzgl-ędzie I>ra.eo-v
1
J u. wać z dobrym skutkiem, przy Stowa.rzyszeniu po. - Dnia. 7-g:o b. m. Lizbona przybrana byla.
IMIONA. SŁOWIAŃSKIE, D z i ś Dobieslawa.
wołane zostało do życia bruro pośrednictwa w wycnorągvv-iamL Strzaly armatnie .oznajmUy dzień.' i .t r o T~~~~!S~I~~ORlA. D z l ś "Cenzor moraln.ośei··, s~ukiwaniu pl"acy, które prowadzone b.ędzie pod
11roczystości zlożenia przysięgi przez króla. O go- i krotochwila w 3-ch aktach L Nigorowie.za. Początek. G kierunkiem speeyalnie w tym celu wybranej komisyi. Wielce pożyteczny rozkwit biura pośred
dzinie 2-ej opuśeil król w powozie galowym pa- i godZinie 81f2 wieczorem.
]ac w otoczeniu najwyższych dostOjników. O go- i
'- J u t r o "CanzGl' moralności". Początek o godzi- . nietwa pracy wiele zależny bę<lle. od tego, w jadzinie.· 2 ID. 10 po pol. wszedł król Manuel do ! nie 8 l pÓL wieczorem. .
i k'
'b t l t
. b0A1 t . t t
l ' .
gmachu parlamentu~ gdzie u wejścia powitała go I
ZEBRANIE, J u t r o w lokAlu przy uUcy Dzielnej I l sposo ra {Owac ",uą ~ lllS y ucyę w aS(Hdeputacva, obu izb i wprowadzila.do sali posie- ' nr. 31, o godz. 8 i pól wieczorem, posiedzenle członków I' .. ciele firm.. W8k~te.k tego. Stowarzyszenie zwraca
J
Sekcyi techaicznej., nakt~rem inż. Cz. Swiercz~wski wy- się do wszystkich wła.ścicieli nem i zaint-eresowadzeń izby.
' .
! powie referat p. t. le O ga,iew~gloWrm 1 urządzeniach
nych osób z uprzejmą prośbą o przyjęcie pod u.
wagę uslug biura,_ o ile okażą się wa.kujące po_
Prezes Azwedes tr~Jmal przed królem ewan.. , gażownl łódzkiej,"
gęlię i krz~yż, a król, trzyma)ą'c berło w lewej rę- i
ODCZYT. D ~ i Ś w sali jadalnej fabryki ,Geyę- sady; komisya zaś obiecuje, że tylko najwięcej za ..
ce,prawą .podniós! na zna.k. przysięgi na kOlistY-I' rów. Piotrkowska 297, o godz. 7 1. pól wieczorem dr.
l'
•
l l d . b d
l
. N l .'
.
kI macyl. obecnych wyglos'l'1i na- L. órz"d?.orskt·
n~.).WiC·'.
bpdzie
na "'ema~: '"Wspólne po~ Sł.uguJący
ecanl. j;t akely
tucvę. Wsr6d
aa,
"li
V
't
d {ant y .ue]' l ę ą pod'
. Ilrzy~
J
b
. żveie roślin i zwierz.At".
Jąc ponwagę, ze Ja <: J:lraco awcy,
s tI-'lł)n
i e przemówienia. prez.es IZ J i król.
•
~
k .
. . .'
' . d b' a l p.oszu., d
'la"
h
l
ZE STRA.ŻY. D zł Ś og-6lne ćwiCzenia ez.lonków plerw·
UJłCY pracy WłllDl zwraeac Sl~O llU'8. Iloste ...
Hr. Locerenco, stars.zy. corązy, oznajmił na.- i szych eztereeh oodzlałów łódzkiej struJ ogmowej . oeho- . nie~w-do z pełnem zaufaniem,ponieważ cz1:oukowlę
stęp,nie z balkonu" gmachu pariarn~ntu zebranym l tntczej.
' komisyi . podpisali zobowiązanie, że zachowywać
przed parlam.entem tłum OID , że król zlożyl przy..
będą abgolu:tn~ dyskrecyę pod l\"a.tdyffi wzgLędem.
sięgę n,a .konstytucyę·.
'
Informacye dotsczące biura pośrednictwa pra_
Tłum przyjął tę wiad~mość entuzyasty6znymi
łł
'lI.
A. ~
eJ, do czasu. od~olania, będą udziela~e w każdy
okrzykami. Równocześn.ie dały dziaJft okr~t6w i,
11
poniedziałek l pH\tok wieczorem w lokalu S.t()watwierdzy salwy strzałów. O gc)(lz;. 2 .~. 35 opuścił
i.....
rZlszenia, w górnej sali Grand-Hotelu.
król bUdyn.~k parlamentu i po-wró-eil, do palacu
V'
__ _
Necesitades.
.
Zwiłzek lawodGwJ kelnerów,
Gnbernat.ot
. Na uxo~zy$,tośai obecni b.yU, opróoz członków !Ksi~garze W ni8belpie~zeńltwie. Wyrok mo- ; piGtrkowski załegali.zowat ustawC) zwi:~r.~(u. zawoobu izb i wysokich dygnitarzy" także cdonkowie ł skiewskiej izby sądowej skazujący z art. 129-go i dowego kelnerów. Dzialaluość rozci:}gą się Da.
ciab. dyplomatycznego ze swoimi malżonkami Qra4 księgarza oskarżonego o rozpowszechnianie wy ... i gubernię piotrkowską. Związek ma nit celu obrod,eJegaci t przybyli na międzynarodow~ konferęD.cyę dawnictw podburzających do buntu, zostal zatwier- llę i~teresów materyalnych, moralnych i prawnych,
' dZOllY Ju'z'ez senat, pómimo, że dowiedziono na ~- ~ dążeide do polepszenia warunków pracy i bJ,tu
te1egra ficz nf.
.1- dzie, ŻQ wldawJliotw-o .iiluyminowue ~o8talO w1- " eko.nomicanego swoich czlonków i wsayst.kićh we.
w.
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gó!e robotnikÓ'w pracnjącyeh w zMv(){bie kerner .. ; ruoenik buebaJtera.6eede, na asesorów kolegia.l- i
sk:iw.
"
.
, I nych-sekretarz Sinicin, na radców tjtalarnyoh- ~
Dla urzBc:tywiatnienia tego celu Stowarzysze- pomocnik kontrolera. Abramowicz i pomocniey bu..
nie ma prawo! współdziałać przy wyszukiwaniu ,I cb.alterów Snohanow i Zielenskij; l-egistratorem
zajęcia członkom, okazywać im pomo(! prawną i i kol~gialilym mia.nowanypomacntk buchaltera III.

norrei i prze~otnośei mieszka6ć6\f, woda zawsze
odwiedza łeb sl&dziby.
,,' Burza, wczorajsza była jednak ba.rdzo niegl'ze.
c·zna. i przyniosła z sobą knle ..• gra.d.owe, a.le nie
by~y~ kule z karabinów eU~'opejskio~, Rn:i. naw~t
,lekarską, wydawać ~a,pomogi członkom, udaj1łcym
rz~du Lange.'
"
naJcywiłlzow~,ńszrch japońskich, racze) zbl~zaly Sl~
'się w podróź dla pozyskania praoy; wydawania
',Drobny ogień. We!i:oraj, o godz. l wpóludnle# d? tYCh, "ktoremi pr~źo!lo podczas trzJdzłesto~e~ ..
zapomóg w razie ltonieCZn~j potrzeb. y;, wspóldzia· pr~J ul. K~nstantYIl~ws}dej p~d nr. 14, !aptt.lłłlllli(~ ko; mej WOJnJ, kled~ 01,0 \f • był. tańszJ i c~łop silnIeJlać przy rozstrzyganiu nleporozumlen pomiędzy
morl.t~ w pIwnicy. Ogieta ,po poł,·od'i!ln~l praey i,I.I od.
szy, mogąey dźwlgac WIęCej tego OłOWiU.
' za- ugaszono.
dzialow s 'rat y. ogntow€łJ ochotulczeJ l słruJ I1ue.Jtlkiel
dostęgatv
wer:tol'aJ' ma.lego
wIo."
·
. a praoo dawcaml"
praco blOrcaml
l ,
opraeowalllU
. Kule gradowe
.,
,l.
J'"
,"
sadniczych warunków umowy ~ajmu; urządzaó ka .. ;,
O~6Inenu.. osłabieniu w eiągndnia wczorajszas~iegoorzeeb~. _Muno to bnrza szl~ tak szcz~sh ..
8y chorych. pogrzebowyoh, pozyczk.owyoh i, inwa- i go uleg~o ,płęćosób, ~ny kobiety 1 dW~~~, mętezllU,
Wie, te nie ~lele sZJb zostało w~bltyeh.
,.
lidów' na za.sadzie specyalnych posta, nOWH~n. ogól... z ty~h Jeden OdWie,III>QY" do szp ita,l e. PozneJ.nsi!lell.
,
" otrzymllJem y,, t"e, t Z Wię.hl miejsc zapytama:
nago ~ebra.nH\ rozpowazechniaó zawodowe i ogólBójka~ '~Vczor~ł ~8 ul. NowomiejSltie~ nr. 7 mit.. kto za te szyby ma , placi<~?
. . .
ne wykształcenie za pomocA. odczytów pogadanek
dZJ mlod~m.i JZfaehtaml J niewiadome) puyczyny po·
Sądy w Warszaw, le rozstrzygnę,ly JUZ tę kwe~' • •
,
"C.
"
,..'
wstala bOlka, w której Haraz Fos3bein, ponezo8znl,- lat
t . N t l'
d
Al
Ł d 1
urządzanla bIblIOtek l czytelm dla człQnkow l loh 18, nożem ,ostał ugodzou} W brzueb. R/lO&. ok&żala siQ S J~. a ~ra ~le gospel arze
~ w. o z znaczna
rodzin; wJdawa\5 broszury i gazety, poświęcone nlezDyt głęboka, opatrzoną zostab\p,rlaz lekarzt\ logo-' częso wlaseiOleH, prócz strat, powmni jeszcze coś
zawodowym i ogólnie kształcącym zadanioiD; gro- tc>"la.
'
złożyć na rzecz Tow~zys~w dobroczynnych ... a to
madzenia ioglasza.uia drukiem· danych statystyez..
..
z tego powodu, ~e w wlel.u domach t&ndetltie ~bu ..
nycb, dotycząoJc4 pracy i. bytu kelneró.w; o t w i e - , ·
do:wanych, " ktofyoh. aru. drzwi ani okna nie d,,l'ąó oddzialy związku we wszystkich miejscowo...
,. Ech~, z,ajicia. w·Radogoslozu. Sla<l~~wo w sp~a.. c:bod~ą. lub dachy dZIUrawe; woda.. 'Wtargnęła do
ściaeh guberni piotrkowskiej; wydzierżawiać od... wl.e zaboJs~wa w Rad?~QSzcz.u, Wdum 26 lnVl~ , mieszkań, ~ slużące knh,łamł, m,Qgi~IJ ją wynosić.
pow.iednie pomłeszezenia nabywać nieroohomości I tUła r. b." dw?Ch s,ze,re~owc~w ,37 ~l\tł.teryuburTak SIę pr~edstawla Łodz podczas burzył
•
'
. i skłego pulku piechoty,
MaksllUOW!\l Gorszkowłl,
.
1 t. p.
. •.
. b' l ' "
oraz postrzału strażnika Ed \Yardu. Krenea., zoatalo I
'
*
.
Czlouluem z.wlązkn ~oze yo, {~zdy p~acu- ukoń~zo-ne Sprawca teO'o zabójstwa. okazal się,
- Burze wczorajsze rozpoozltty się po godzi..
]ący W ,z~~odzie ke~nersklm, bez r?Zn,lcy płcl,.na .. ; 17..1etni JÓzef Dłttżewskt który oddany zostal nie 6-ej wieczorem; przeszła nad miastem pier..
rodOWOSCI l wyzn8.nH~. . Przy wstąplęnlU do ZWląZ .. I pod d wo' ,
'
,'
wsża n.ader silna, następnie druga, dlugotrwala
ku czł0!lek oflaca tytułe~ wpisowego: kel!le~ rb. "
~i'esztg::~r' w swoim czasie jako poszlako.. (blizlco godZinę), w czasie które.j spadła nadr.wJl, uczen 50 kop. Składln członkowskIe mleSlęez-,
.
d ' 10
\.ó· t ' 'S'
B d' 'k· I czajna ulewa i grad wielkości gol~bieO'o jajka
O' od keI erów 60 lwp' od uczniów ' WAm o u Zlał. w zau Jł WIe, ,zymon e nara l l
',.,.
. o
.l
Ile, oznRczon •
n
'
. ,,'
ł Józef ZaO'laza zostali wJPuszczenina wolnośó .
W przeciągu. paru. mmut ulice zostaly z~ a,20 kop.
, l
Z"~ i
.
d' ' W f b
.
ue wodą, która podniosła. się do tej wysokości,
,Fundnsz0 ~wjązkn tworzą się: z wpisowego l .
ę,,~ erla PISZą. O, nas~
a ryea Wył 0- że na Stal'om Mieście i w innych częś()iach uHo:
i ,sldadek c~lonkowskich, r& dochodów' i na.d1.~yd ! bow wełmanych ~('acl ~lekrlsz (ul. Dtu,ga) pr~ed
Nowomiojsldaj Zgierskiej, \Vschodniel, KOLlstan..
cza,Jnych wplywów ,mianowieie:z ofiar czlonkow \ dWQ-ma tygOdnt.aml wywIeszono ogloszeme, zaWla,... t
1,' J'Dl
J'
z· h d .' Z' lo J' Póli osób p' oQtronnych zapomóg odstowal'~yszeń ,le- ,! damlające robotnili:ów,źe płaca zaro·bkowa zostaynow.s, \leo:' d Ugl~, C a~ }o ,l.,neJJ~ Ll~ Uwe J' \n '
"",
-".,.
d
d · · ' , nocnej,
geo owej,
egie maae ,
lpO e, ił'''·
l
ga,tów, zapisów, procentów od kapitałów. Kapi- ! n~e z:U1zona. z pOWOlI nagroma, zemR Sl~ zapa- dzewskiej, ,wtargnęla do piwnic i suteryn, zala ..
taJy związku dzielą się na: kapitał zapomóg, sta.. I sow l br.aku .oostalunJt.6w.,
. .
wająo wszystkie przedmioty-, jakie się w nich
nowiący 70% ogólnych dochodów '!'owarzystwa,
-llolllewaz .. robotnICy .": hozb}~, ~O~ na pro- zu·dowały. }t eszkańcy suteryn i' właściCIele
ltapital organizacyjno·oświatowy, stanowią.cy 30% : }ektowan ą ObUlZkę p!acy nl~ zgodzlh SIę, przeto Sk~PÓW ratowali si~ ucIeczka. Wypadku z ludźmi
doehodów Towarzystwa.
,
a~ryka na czas .nleQgrallleZ~)llf ZO$ta.~~ zam.. nie oy10 lecz są bardzo d~uże straty z powodu
. Zarząd związ~u skladasię z 7 członków wy· knlf~ta.
,
uszkodz;nia przez wodę rucb.omośei i towarów.
bleranych. coroez~lle..
.
..
Wystawa, W Łowiczu orga.nizuje się wyata-II
Na rogu ulic KOllj,ta.ntynowsldej i Długiej
, OddZ1ały. ~WląZ~U wysyłaJą, swoł~h ;delega- wa p,edagOg,iC'ZnO-l'ękOdZielnicZ,a, kt6, ra ma byó o- ., agI'ód Gcr"nota zostal doszczętnie zniszczony. N~
tow na zebrauł-a ogolne: od 20 ,cZ.lonkow Jednego t.wartą d. 6 czerwca r. b . .
ulicach Piotrkowskiej, pomiędzy ulicami Krótką
delfgata, od 20 d,o 50 P;' .dwóch l. od 50 do 100
Z· chętną pomocą pośpies~lli łowiczanom lu~ , a Dzielną bruk drewniany częściowo zostal ~nie::
PrO trzech deł~atowt wyzeJ od ka~dych sta- po - dzie ~nani2e sweJpożytee~ne.j i wytrwalej dzia-siony, jak rów~ież i na ulicy Cegielnianej.
Jednym del~gae!e. . .
' .
·lalnoseb,li\ pOlu,prae kUltu,rałnycłt, zarówno z War' Na stacyi kolei elektrycznej miejskiej piorun.
, \V r~zla hkwlda,~yl. l~b ;zam~lllęcla, ŻW1'lzku l szawy, jak l rożnych Sifonkraju. " '
uderzyl W dynamo m~szynę, która niez;Jacznie zo~ta:P1tal:y l fuodn.sze, Jak. rowmeż l?stytucye zało- J
• Program. wystawy ogloszony będzie w naj..
stała uszkodzona. \V,skutd\. uderzeń piorunów,
zOJ:e ~rzez stowarzy~zellła kelnerow-.oddane ~-o- , bliższym czaSle.
18 motorów u wagollow zostało spalolłjch, wobec
stają Jednemu lub kilku stowarzyszeniOm, maJąT
·
W
K
l
II:
."h
'u' 'k "
,
..
,
K
l
k·
czego
wagony te przy pomocy i innych wagonów
argl
cym podobne cefa
O UBZ &11 , J.U.16SZ. ancy WSI, o USZ' I,
,,
h'
.
• ., . .
. .
"znajdającej się przy ,st.acvi kolei warszawsko-wje...
rnotorowyc sprowadzono do rem l lty.
Za1ozJClelami. z, wlązku kelner6w sa, pp.: Wla- d' ,l"
' l t' , '
i' 1 d' kij "
Z, powodu bU,rzy w wielu miejscach sieć tele..
dysiaw DrogQsz, Jan Ptaszyński i. Frat~eiszek Ci..
enS',l\.l,~J,·l'! t oreJ b zacu, B1sz mJ~,' uzo. o O,a.trzo,w. foniczna zoatala ll!Ótzkodzona'
,
ehe-ok'i ',
z r()u,~lUaml, oraz o ywate e mIeJSCOWJ, wys ąpl 1l
"'
•
• ,,"
•
.
•
•
•
l Z prośbą: do władz .' o zezwolellle
na urządzenie
-- Woda w domu ]'Ii 36 na. .roga ulic Widzew..
~ PrlarW~1l1e komunikac~l. Skut~{Jem 8zalel~- przy posesyi ~erstera ta:gu, aby t;l0gli za.opa- sldej i Cegielnianej zalała 7 mieszkań i cały ko ..
ceJ wczoraj burzy, ~ to~arzysze.m.em ulewneoo. 'tI;'ywac\,sil2 w produl{ty spozYl!czę, ktorych sprze- rytarz na 3 stopy wysokości, tak że sprz~ty miedesitczu i {łI'ad~, w nlektorych mIejscach uszl{o- da.żdo tej pory znajdUje się 'w rękach przeku'" szłuulCów plywaly. DZIęki jednak straży ognioweJ
:~on~
calJnem .p~zer~a~e. zogta~ przewod~~ pn~ów, a ci niekrQpowll.ni ża<ln~ .kontrolą: pobi~- miejskiej, która natychmiast po zatelefowanill przy..
n dzt~ e on71C~ne .pi)mH~ ~,. k o zl~ka 8 rs za w ą:
fają ceny dowolne, nazbyt obcląza;ące ll11cszkan- byla, w przeciągu ldlkugodziunej energicznej pra.
g~ ·mj -o~ WIeczorem, omom, aeya e eroDle~na
ców.
c1 woda została wypompowaną.
.
między, h'Wl dwoma Imastaml zostala. całkiem
,
,
,. .
.
przerwana... Przy-wróeon-o ją dopiero dźiś po go----.--', W czasIe bUt'ZY pIOrun wpadł do mleszka..;
uzinie 9 ..ej·rano.
'
~i~ .Srula. E SIl:1 ana, stąd z bt,yskawiczną. szybkoB U
Z A.
S~lą ~nalaz~ s~ę n~ kory~a~zU1 lstą~ wlecl~t do s~..
. T01i4f1lstwo teatralne. Na posiedzeniu za..
'rządu poIsk,eqo Towarzystwa teatralnego Z pośród
sledlllego Wlsszlulma Mos~ka RLbma, p.rzebll drZWI,
'"Z(;lmł~JSCowy
. . ~l'L ka,ndy,da.~ow
'
d ',
.
,.
prowadzące do lolcalu Szlamy Bmlna l przez da,ch
na prow~ z~me te~tru
Burza zmlłowała się nad naszem mIastem, splu- wypadł na ulicę. Pioru'n ten nie ptzyez ynU 'ża....
~0181{l~go. w łJodz~~pa~~ N,ataha ~lenn:Cltt 1 P: l."1lła je i wy~ny}a dachy,_ .ś?iaIlJ i już dob~ze eU'" 'I dna,go szw,anku tiomownil{om. OgranIczyło się ,ty!..e weI~wlcz prze s a:~Vł l program 1. W~l.un n pro
ohnace podwórza. a bardZIej Jeszcze rynsztoln. Gdy- ko na pr' e trachu
#1

I
I'

I

I

Ii

Q

j
I

I.

I

J

•

•

•

I

I

t

lUb.

t1

w

R

wadzema teatru. 4tIaJac na wzgL~dZ1e l ln118 ofer... b' ..
'r d
'k d
'd'"
ty kandydatów miejSc'owycb, ~al'ząd. postanowił
~smiY tWZllęlól dPok' uwa~~ sz 00 lI'; wYl~z,ą :loinetPrZl~z
w la'
ł
'd i
kM
mą,
a \.
z leW JHorem lJ .czy l zys (; 1
a..
Zd
zd (} G sbPecdY~ Ilke P03t18 z~:de, na k' ' re~ t e~Y"1l two przyjdziemy do przekoIl;l.nia, że po podkreśler owana
ę Złe. WiS ya, o ~U1a, lerow~IC wa II&- . niu bilansu miałobv miasto Łódź olbrzymie plusy
atru w te lub mne ręco ubIegających Się dyrek-' czyl'l zys k'l.
J
,
toró,v,.,
.
'J. '
"
•
Burza szła od p6lnoenegozachodu i takie zaDecyzya ta, nast~l W .prz~s~lym tyg~d~lU.. pasy wylata. wody, że ply.llęla szeroka struga nie
, U ogro~nikow. Zap?wledz~ane na dZlen.a-m · tylko ulicami, ale wl{roczyla nawet na trotuary_
maja a od~ozonA ze,b rama zWIązku ogrodników
Olbrzymi popyt na dorożki wyl\azał, że po
odbędzie Się 17 maja.
osie wehikuIy zatapialysię.w wod~, brocząc lH)
,
ugalizaoya stowarzyneii Gubernator piotr- i naszych u l i c a c h . .
•
ko'wski zalegalizowaŁ ustawy nowych stowarzy..
Posiadamy w Łodzi punkty, gd·zie z cal.ego
szell SPOZ} wezycb, jako to; ustawę Towarzystwa f miasta zbiega woda. O lbrzy~i spadek przy ulicy
pod nazwą cSlońc,(;l), lrtóre powołano do życia. ' Dzielnej i Piotrkowskięj przY·Aajrnniejszym deęz,ezu'
w Widzewie, gminy ChojnYł oraz ustawę Towa.. zamienia się W jezioro.
Następnie ulice Ko:nstantynowska i Zawadzrzystwa n Na.dzieja'" w osadzie Balaty.
Inicyatórami i zą,lożycielami pierwszego Sto- ka, zwłaszcza ta ostatnia stanowiła wczora.j jakwarzyszenia są pp. Antoni Czyżewski i Andrzej by jedno koryto, od wiecznie zalane wodą.... Na
Gl'zelak, mieszkańcy Widzewa; drugiego zas-pp. I ulicach Długiej i Wólczańskiej w okolicy ZieloAuton,i Zawadzki i Szczepan llarcinłak t Obywa-I nej są, miejSCa.. , gdzie. równiet, Woda wylewa 01tele Balut.
brzymio, tak, że więcej zapobiegliwi ,gospodarze
Z łódJkiego oddziału Banku państwa. Nastę· . mają już pewne przyrządy, aby jej do mieszkań
pnjący urzędnicy tutejszego oddziału Banku pań- l i p,lwnio nie wpuszczaó, przyrządy te jedna.kże nie
siwa zostati awansowani: na radców. dworu-po .. zawsze Zdaj, si~ bl'ó odpowiednie·l, mimo ostroi-
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z s
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Przy ulicy Dlugiej J& 61 woda zalała pi ..
wnice '"z których przerlostala się pod fundamenty
now,obudnjącej sie ofi~yny wskutelc czego zarJso"
"
.:
,
waly SIę SCla.ny.

-

SZTUKA i PiŚMIENNICTWO.
Z teatru Dziś "Cenzor moralności", farsa
w g-eh aktach Nikol'owicz& po raz pietwszy.
Sztukę reżyseruje p. Janus.z, który odegra ,folę
wujcia Lola. Będzie to ostatnia rola jaką twor~J
ten utalentowany artysta i reiyser

sceny'łódzkiej

na uas:tej scenie.

P. Janusz

W· ciąga

'

2..1etniego pobytu na. na·

.8t.ej scenie dal nnrnkilkanaście pierwlzorz~dnye1t
Ikręacyijak 'o: Nil C.Mteszczanle"), 'Karol Mo ..
or( "Zbójcy"), Król· KaZinJierz "(!fE {terka'), .
"Uriel Akosta." i wiele innych, a prócz tego zło
żyl dowody inteligentnego i pomyslo wego reiyse*
ra...... wystawieniern ostatnich premier.
Opuszcza zupełnie Łódź żegnanI z prawdzi·
wym" żalem meloma.nó Vi' te.atralAlch.

I '

ROZ1VOJ. -

l1! 98

Czwa.rtek, dnia 14 ,maja 1908

I

r~

:

···.iI·-··· t

-

Z powodu

nagłego złtsła.bnięeia

pan.iaoh i okolo50 tys. przyJeżdnyeh koleją; są
to cyfry zama}e raezej, jak zaduże-40 tysięezna

p·nt Brze·,

sld ej , zapowiedziane wczoraj pt'lteds,tawienie 'W t~
atrze "VietQria~'-wodewUu .,Za Ooeanem" zosta-

ludność przemysłowa Czt}stochowy i przeszło pó~

milionowa ludność leżl\o~go pod boldflm powiatu
będzińskiego z Zagłębiem Dąbrowskiem, nie z~ ..
pominaiąc o dosyó zamożnej i stojącej, na storne
względnie wysokiej kultury ludności powiatu czę
stochowskiego i sąsiednich powiatów radomskiego
l włoszezowskiego, dostarczy bardzo licznego kona
tyngensu 2wiedzających wystawę ż racyi samego
lokalnego położenia Częstoohowy próoz zwyklej
frekwencJi przyjeźdżająeel na. wystawę pllblicz ..
ności. O~ęstochowa posiada. wyjątkowo dogodną
ltomunlkacyę ż zaborem pruskim za pośrednic

lo 9d wołane.
Wtłitzór mnZJCIBo-dramatYCIUJ ur~ądza ToWS,tzystwo "Lutnta." w nadchodzącą nied:tielę w sali
swego lokalu. Na. program !lożą się śpiew solowy
i chóralny, gra na. wiolonczeli, oraź deklamaeya.

Drugą część

wypełni jednoakt6wka. konkursowa pod tyto "Wichura-' (godło "Na wyżyny"),
którą oaegraJączlonkowie Kola dramatycznego

programu

,.Lutlll ".

Początek o god1i. 8 wieetorOOl.
g,611 pXOi1'amttpodawywkrótee_

Bliższe

Szeze·

l

twem kolejki
a z Krakowa
dostae 'W 4\ i
Cale to

ZWARSZA.WY~·
..
śmierci.

Z sądu

woj&nnego. -

.{

olbrzymia wprost liczba znaków, l~tora, podoonte
jak w ję,yku chińskimt wynosi bllZko ,50,000, VI
tern okolo 28,000 koniecznyoh do codZiennego użytku. Na.si drukarze nie mają nawet wyobra~e ...
nI a, jakiej zręezno~ci i wytrwałości. wymaga z~

wód japońskiego skła.da.cza. Dzienmk sldad/ł. SH~
w wielkiej sali" pod Jej ścianami stoią regaty
z l\asztami ' a s'ldadacz biega od jednej do drugiej,
chca,o od8z~kać potrzebny mu znak. Zd po nl\Oń
ezenlU takiej pracy upada ze znużenia, to łatwo
pojmie każdy kto wrobra~i sobie chociatby w
pr'l.ybliieniu. Jak wiele uwagi, skupienia i nakla ...
wązkotorowej Herby-Ozęstoehowa,
doCzęstoehowy można się również, dn fizycznej energii wyma.ga praca w tych wa·
runkach.
pól godziny_
przedsięw~ięei-e przemyst.owo-rolniw Częstochowie niezawodDi.e powie·

ózej wystawy
dzie się dob1'Z6.

f

D~i~S:ię6 wyrok\1'w j

Wdlliu3-im października l'. z. kolonia. 01szew, w p'Owiooie grójeeldm, b1ła wldowni~ za..
ehwalego nap9idu band f cki6g0.
,
O godz. 7 ej wieczorem do mieszkaQła.wła..
_ścicleła ](OlOllii., Fl'an~iszka Bon.yka, wtal'gnęl?
)dlkuD.astu uzbrojonych drabów, z których d waj,
gro~ą-c rewolwerami, zaiądą.U od Bor~yka wy~an.ia 100, rb. clla komitet,. Borzyk \Vydobyl z kleszeni 60 kop., wszystl{(~ co przy sobie posiad~l
i odda.l je napastnikom. Ci jednak-wiedzą(} Wldorznie o ukryte; w mieszkaniu większej sumie
pieniędzy.-;.po~ięli na pasy znalezioną na miejscu
lilztukt} płótOR, związali Borzyka, żonę jego, syna,
matt{f~ wraz ze służbą, ztrz,6chosób zlożoną, poczem przys,ttlPlłi do drobi~zgowej re\Vizyi miesz-

Druk Ja.pońsltieh pism jest nieslychftrlie IDO"
zoIny i uelązliWy ze względu na. niepouo Men.stwo
zastosowania maszyn do sltI'adama. .P()wode~-:

~

'I~

"Przepisy wykonawcze'''.'

W.1- domos'nIv

Z

f!(\,'

Q

QJ

QJ

Godne ukoronowanie calego dzieła. stanowią
ogloszone teraz przez ministeryum przepisy wy ~
konawcze do niemieckiej ustawy o zebraniach i stowarzyszeniach~ a specyalnie do osławionego pa-

ml-e1iCJ Svn oW'9,.

l'

Bandyci w Krakowie. O nowym

,

występie

i bandytów wąrszawskich na. bruku krakowskim

I! nia.
nosieCzas"

ragrafll jezykowego.
Przepisy te wskazują mianowicie, gdzie i ja-

dn..

szczegóły następujące: Do mieszka- kle dopuszczalnB są wyjątki od zasady, że języ
o3ób starszych jut wiekiem. przy.. klem !1.gromadzeit. publicznych jest .niemiecki. Awięc:
t szlo dnia 9-gQ b. ID., o godzinie Ił-ej przed po.. używanie języka litewsldego, (mazurskiego>, łu
! ludniem, dw66-h. mlodzieńcow. Jeden zatrzymaI źyc}iiego, walońskiego i francuskiego na zeQ.ra. .
'się przed drzwiami, drogi wszedł do pokoju i
niach publicznycll jest bezwarunkowo dozwolone.
przedstawił się jako wysłannik frakcyi bojowej
Jedynie. dl.1ńezycy podlegają zarówno z polakami
stronnictwa soeyaliotycznego w Warszawie. NaM przepisom, dopllszczaj~cjm na zebraniach publiczstępnie odczytal orędziepartyi, grożące śmierci~
nych język, (obcy' jedynie w tych powiatach,
, tym,którzyby nie udzielili pomocy i nie_i.spelnili w których lndność"oboa'" stanowi co najmniej
luwia. WynIkiem rewizyi, która,n&wiasem mó- ! życzeń jej wyslanników. Po odczytaniu orędzia za- 60% ogólnego zaludnienia. Ale nawet dllńczykcł{ll
wląe, trwala ,'od godz. 7-e} ,do lO-ej wieczorem, ; żądał kwoty 120 koron, a żądanie swoje lii-poparł"
przyznają pr~episy ministra pewne ulgi, a miallObyłą znalezienie w szufladzie stoKu 17 rb., o~az
wydobytym rewolwerem. Przerai,~)Uy p. M.i()znaj- wicie w ten spos.ób, że w powiocie Tondern obli~
lV lótku HiO t1;>., lttóre stały się lupem rabnsiow: ; mi! bandycie, aby o godz. 3~ej PQ poL przyszedł czenie" 60% odnosi się dQ poszezególnych oltręZwiązaną rodzinę Borzy~ów ()raz służbę bandyCi
po pieniądze..
.
gówadministracyjnych (Amtsbezirke).
bili rdjaJll1, żądając wskazania miejsca, gdzie są [
Bandyta. stawU się punktualnie o wskazanej
Przepisy 00 do języka litewskieg:o odlloszą
ukryte pieniądze. Ku końcowi plądrowania ban- ' porze i otrzymał żądaną kwotę, poczem oświad- się do okręgów rejeacyjnych KróleWiec i Gąbtń,
dytów, w mieszkaniu, Dorzyk uslyszal doohodzące
czyl, i-e uważa. za właściwe, pokwitować odbiór co do języka. ma~uł'skiego do, okrę'gów rejenoyjz kucbni j~ki ~lużącej, Ant9n~nJ Sypała, któr~ otrzymanej sumy. wydohył paczkę gotowych kwi- nych Królewieo Gąbiń i Olsztyn; język wendyjblagala ,napastnikÓ\l: ,M:Pan,owie~ zabijcie mnie w- t6w~ wykonanych na malej- ćwiartee papieru. Na ski jest dozwolony w okręga.cll reJencJjnych: ~'javkpiej, lecz ril~ róbcie, tego). Zgodlzlie z z,eznanlem ćwiartce znajdUje się obwódka prostoką.tn1l, a furcie n. O. i Llgnicy, j~zyk waloński i fL'ancu~ld
Sypu!y, dokonano nad nią ohydnego gwałtu.
ł wród n~ej napiS: "Pokwitowanie. Otrzymaliśmy
może" być uiywany \f powiecie Malmedy, w okrę. Opuszczając mięszkanieBorzyka, bandyci za~ , kwotę w sumle 60 zlotych". Podpis niewyraźny. gn akwizgtańskim. W Alza.cyi i Lotaryngii osołJ.
brali mu wóz z uprz.ężą. oraz konia ze źrebię- ' Pokwitowa.nie opatrzone jest, pieezęcią z napl'iem . nr ustrój państwowy wymaga odręi.mego uregulociem.
.
w otoku: ,,'Orgauizacya bojowa pod hasłem War- \ wauia tej kwostyi, które już wdrożono. Miano·
ZawHldomiona O napadzie policya, wszczęta' szawa". We środku pieczęci brauning i trupia l wicie ukazał się w pismacb niemieckich lwmunienergiczna po:szukiwanla,któlego wynikiem było ; główka. Na drugiej stronie napisano: ",Kwota ni- ! l(at następujący:
pociągnięcie do odpowiedzialności sądowej p.od : ·nlęj$za· zwrócona będzie od dnia (1) po otrzyma- !
~Rząd Ah~acyi i Lotaryngii rozporządzil, że
zarzutem udziału. w napadzie osób, następują- , nin wlado'mości od członka.~~.
. '
~ w rozprawach na zebraniach pnIJlicznyell uzywacych:
l
Dyrekcya policyi za.raz' dnia 9-go b~;:ni.?"do':' l nie języka fl"aneuskieg<> ma być bez wyjątku doMarcina Korn'ackiego (lat 37, kat'anyraz . wiedzIawszy się o napadzIo, 'za.rządziła poszuki· l puszczane. W poszczególnych przypadkach na~
ledenza 'kradzież), Jakóba. Fedorowicza (34 lat, ! wania bandytó\v. Jednego z nieh wyśledzila i czeJnik okręg'll jest także upowa.żniony do dopnszkatany dwa razy za. kradzieże i raz za rabunek), przytrzymala dnia 11 go b. m. w Krakowie. Are- ! czania i hlllych języków w zebraniach publicz~
Abrama 'Laufera. (26 lat), Herszkp. Kiajnberga. sztowany przedstawia. się bardzo przyzwoicie; na.. l nyeh. 'rak więc liczni lf Alza.oyi i Lotaryngii
(25 la't trzy razy. !{arany za kradzieże), Józefa. zywa się Allastazy Siaragowski, liczy lat 23, po- : robotnicy wloscy nie zuajdążadnych przeszkód
Kubisa (47 lat), 'Nneyha paw!da \V'ajnberga (28 chodzi z Warszawy i z zawodu jest czeladnikiem " w używaniu swego języka. W ten sposób upada
la.t), Berka Tup(lllana (16 lat, 'dwa razy karany tapicerskim. Do Krakow& przybyl przed sześciu iobav,ra I'Iszykanowan-iałł (DrangsaUerung) "QłJcoj~
za krttdziete), Stanisława Kla.tkę, (20 Jat, trzy tygodniami. Drugi bandyta zdolal uciec do Vvar~ j zycznych"t która podczas obrad parlamentu wła.razy karany za kradzieże), J'a,lla Kwi]a (lat 4~), sza wy; nazywa się H-enryk Pieprzak, liczy lat 19 ; śnie wśród przedstawicieli Alzacli i' Lotaryngii
Tobiasza Rajbenbacha (41 lat, sześć razy karany i z zawodu jest kelner&Ul.
ł tak ·wielką odgrywara rolę".
za l\:radifflze) i Jana. Wieezodta .(261a O· "
Japońskie d'&lenniki. Tyle się obecnie słyszy s
Tak więc wynaleziono nawet osobny język
.. ' Wszystkie~ staWIOno onegdaj pr.z~d warszaw- i i mówi o Japonii, ojczyiuie świetnego, barwnego (mazurski> i uprzywilejowanQ włoski. byle dać
Sl{l~ sądem wOJelUlym okręgow~m, kt?~y po roz", ~ drzeworytu i sz~llki dek01'(lcYJnej, że uie od rze- ! 'Wolnoś~ utjwauia ojczystego języka .wszystkim.
waze~iu sprawy :przl dr~;~~~h Z~~k!llęiiYCb, sIta: czy będz~e. wspomnie.6 o druku ~zienników ja~o~- t z wyjątkiem polaków.
zal lupftnana na 12 lat"
~ ~lęzklCh, pozosta
shch Na'lloczvtnh~lszy' dzienlllk Osaka.Mallll- i '
Podczag obrad parlamootll niemieoki-ego nad
.. h ~18. ćm"e-J.
prze'Jj. powIeszente
•sóhl"
\.. wychodzi
Jt'"
. h'l zgromad
' h
111c
1 IV .
'.
• •
'.
'
w Jliczbie 220,000" egzemplarzy; !, lIS t aw ~~ o s t owarzyszemao
zema~ , guy
(Jo do Kuhlsa i KwJla sąd wOjenny postan,o" podohna i1oś" blja wy'chodzace w T01~io Hoscbi"': z law centrum podnosily się glosy, że jest to uwił lJfosió generał-gubernatora.o, zlago~zenie lm Shimbu~" (:No·:~ny"). IIl~e dzien~iki tt wycho- t stawa? wyjątkowyIll p~zeciwpolskim charakterze,
kary. UozprawJ sądowe trwały dwa dUI.
dza w lioz.bie od 50000 do 180000 egzem .. ; uspokajano niezbyt tkhwe zresztą sumienia popaństwa"M.,
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t slów 1ib~ralDych teI~, że. i~zie. tu o jedność naro·

l

Druk, uklad a zwłaSZcza naglówld W7.oro- ?o.wą panstwa, ~woI~ k~o.r~~ ll1e~ylko . polacy, ale
Wtln8 są ściśle na angieJskioh.
'Ve wszystkich l l .ulłl~ n~rody nle-met~leol~lt\. mlesz!taJąee w obr~
KROLESTWA'~
prawie jallOńskich dziennikaoh s!l{)tyl<a.mI Hezne i ble ~lenlleo, będ~ PQdc~ą~nttte pod nor~ę us,a~l,
-~
, f ilustracye t artystyczne dodatki; wspomniany po- ł że zatem o pta,'Vl~W1JąfkoW6m przeclwpolak.Jellł
WystĄ"act~stocho"sta. ~por~wnaniu do • wyżej dziennik "Hoschi" daJezwykJe calą stro- i mowy byó nie. m?:e. , . '
';
.
tJil'oslatnidj \V kraju naszym WHłks2ł6j wystawy, nę ilustracyi" wykonanych barwnym drukiem. I ' Obłttda. ta 1ukog? wp~a~dzu, • n.e zaWIodła,
jaką była lubelska w 1901 r., .powiada się, wy... ' Układem trt)Ś0i zbliżone są dziennik.i japońskie; lecz ~eJJa, pra~da Jest Juz stwl&ll'dz-o.ua lirZł
stawa 'pr~emyslowo ..rolnicza. W Czę8tocho,:Wle lf r. do europejskich; cala różni~a polega tylko na, dOW111e.
bieqcym,jl1t dziś znMzaił)pDk~źD.f)j. Na ,wysta. 'tefiJ że podCZai kiedy te' o~ta.tnie juz z natury Ił
wie tnbelskieJ ,fi 190 l ro-ku paw1łon przemysłu zaj- rzeczy zmuszono są przelywae druk; utworów belmo~al wszY,s,tkieg~" 8~O metrów. ~w.t a .wysta~ę le. t,r,y~t, J~Z, nyc~. po:vieś~i,. nowel opow, i,a.d3~1 etc.. i
w Clagu dni' 8 .włed~llo 100 tySJęcy z gorł osobo japoDskl$ dZJ{WUlkl dllelą ftaltte na CZęŚCI druk :
Wystawa. częstoe.,hQW'skama., trwać okolo 6aktnalnych artykuJów politycznych i spolecznych,
tygodni, od polowy sierpnia. do końca września.-.- ażeby tem więcej zainteresowac czytelnika i zje-'
,\
...'
...,
lV tym e~t18ie zwyezajny ruoh pą.tniezy.na JasDł dnaó sobie jak 'llajwi~kszł liezb~ stałIch preIUIi· i '- Pelers'burg, l3 ID&ja.. (P.) NajwJ,iej zał."fetj

Z

i

TELEGRAMY.

Gó~

WIJlosi śred.uio okolo 200 tysH~cI ludu

wko,m..

me.ratorów. .

",

i

dZOllO

pl'zJjfite przez Dum~ i .Ra.dę panstwowł na.·

ltOZWOJ. -

Tabela ,wuoranuch.

:s.tępUjąCB proJekty pra.wa a) o·ustanowieniu szar'warku \\ do·wego na Kaukazie, b) o' ustanowieniu
o:plat od kuracyuSzów w Kislowodzku, et) o wl- ~
:znaczenlu ze skarbu, środków na utrzymanie klas ~
,1 i8 w lu{~klem gimnazyum męskiem, d) o utrzy- !
.maniu nadal opIat sezonowy.ch od kuraCJUszów
'w Starej' Rusie &) o ustanuwieniu takich. o-n.l~t W ~
yso
~
Polądze, f) o wyznaezeninśrodków na utrzymanie ,1

II

v

~

JI

W 2-im dniu ciągnienia, 4 klasy 190~ej lo .. '

I

}ł

Czwartek, daia 14 maja 19t5 r.

teryi klasycznej Królestwa Polskiego.
(Tabela nieurzędowa).
D' 19
• 19 8
k

98

Przyolłedzł z KaU.u:

o godzinie 10.34, 11.30,5.3?
9
l':: 9,,, 6 40
o g. 1""1
.~.~, iNłA:.J
Ze' Ko i «:wodowa.
Odchodzi ze stMJi Łódz-kaUsk.& do Slotwłn o godL

~O·, a
zW
.li 9,'.;)
r_
...wY

i

l
I

.,;0.

ze Slot,,:in do st.. Łódź:kahska. 5.10.

6.20.

Odehodlłil

81. ł~ódź·kahska do K~zeK 10.45.) przychodzi z Kol
,. .
,
n:ta v-~ go maja . O ro u.
r l
k d' t Lód' l.. l'isk
d 8 10
.'.
.'
.
lO.
l W3ze
o s.
z-~a
a o go z. • ' .
I'.
~ r 1908 terminowven kursów żeglugi miAd7.V ~
Rnbb IO@O ~ 19084-. Rub. 1600 li,3880. Rub. i
UWAGI. Godziny, wydrukowana tłustym. drukIem
J'
•
.'
•
•.
.
~"J f, 1000 li 20$9~. llub. 600 .M 1,908. &ub.
clili: 5234. - I oznaczaj&, C7.M od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
. . iadywostoloem a p.ortanu rosYJskIEmu DalekIego 8!~6 101'12 1~4? 112łó lt339 1.12354 14286 14281 16270
Pocil\gi oznaczone litel'Aml:b), f), h), o), beżpośrad(.$Chodu.
.
.. . .
ł 166~8 ~5 18788 1946'1.. Rul».. 90 111ł1: 696 684 1161 I niej komunlkacyi Warszawa.-Łódź.
.
Petersburg, 13 ma.Ja. (P.) NaJwfz8J z-a· 1&61 ''539 1139.3394 6003 'l206 8~58 8582 8664 8834
pociągach ozna.czonych ltter,arrli: b), c), f), m),
iLw1erd.wno dziennik Radv ministrów w sprawie 1 91t9 lOHO 110.2 12946 18671 13717 .14482 16121 16602 j) n) kurSUją wagony poeztowa.
r"·
'. '
J
. •
l'l;W I06~ 21425 21861 22226 22837 23007 23381.·
, p' . .
' . lite mi' . '). ) :\ ) ) 1) tr
)oehr-Ony boga-ctw natnralnyc:h na. Dalek l m Wscho.Rubli 7-5 1il6: 8 &2 100 4. 77 2()l).19 24 3454 '19
O~Jągl oznaczone
ra.. e), J , n, P'l e., g, za z~
\łzie.
I 836 68
41)()ó2 'll 622 83 69 669 '16 84 9S 94 '1óG 840
mują mą n~ WSZJEttkieb., przJ~tankach. POCiągi ozn~~zo
,
. p""',, b
19
(p.)
'·d
.. ,
92 904: ł037 97
13 23 S8 9 .. 28S 40 4.4 17 301 28· ne lIteramt h), b), zatrrymula, się tylko w AndrzeJowie.
'.
.~r&d Ue,.,.,..
,~ma.Jia.
'.
_. 1'..
'd D • Ra 'a . mmlstrow
".) 31 82 489 41 óa7 '7l 75. 81 6'01 6~8' 91 7Gl 24 95 908 ó O , "
.' .'
pt~ję1iJJ.
wrneSlenUt.o . u~~ panstw,oweJ. ~
201'1179. 94 3~1) 7& 78 8.6 409 '. 8 ..ó51 .e.O.6 l.7 40 41711
:wmGse·k ffilll1stl'a spra.włedhwosCl o ohost,rzenlu i 98 SUi 47 48 80 915 ~7 83 3067 220 21 49 312 433 56
;repreSJi' karnyeh za kradz~l koni i byd!-a domo- i SS 667 68 761 65 67 854 78
99 4002 25 192 276 816 ,
Staeyi centralnej K. E, Ł.
'.IW>6go: b) wniosek ministra spraw wewn~trznJch 21 40 'l5 '08 8 2{J 52 82 90 606' 11 6S 619 726 50,850 62 ~
po.
;..
'd .
,1
l·,'
. '. ' .
) j 5016 44 22& S82 90 432 73 84 97 l)03 ss 617 56 86480 i
'0
::s
..
'~-~
~
+'>o+'> ~o '~
,o ~zą zen~u. ro nem ocman()~ na pnleprz~; e j 906 &9 &002 4S 110 3679 291 3b3 86 8G 448 '1,-8 82 8S
o
+"
<P~fIJ
-~
<P d
:wDlQSek IDuustra handlu o zatwIerdzeme przepłs6w l 506'43 ,ó8 93 '11:0 11 '13 80i as &3 94: 933 72 7078 81 '
S-oo
~.: ~~ §
Data.
Uwagi
9
Sm
'o ~:azdachprzed8tawieieli giełd.
101 10 55 62 6567 69 90 802 21 39 69 '11 90 407 23 48
2f1S: <P ....,d
doo
~IS:
;::qj:..'O
Petersburg 13 maja. (P.) KomiSja Dumy ! 92 óC19 90 92 607 3B61 94 10S"91' 863 902 10 30 46 68
, Po
i?=
~ 1Ai
'~
'.d . '
'h ·'dl·
ł
. l'
l r. '
8018 116 30 '19 205 18 GO 800 13 17 21 48 52 68 420 32
Ul
; 'o spt"a~ .. an n l prze~ys u przYJęA.a z ozon! . 37 62 62() 98 661 755 8~ 816 91 93 '900 6~ 62 98 9030
Z dnia 13 i V
przez mInIstra handlu prOjekt pra.wa o odrocze- i 213 20 25 309 12 54 60, 6385 .. 433 36 al 642 96 629 35 l3tV 1 pp. >1 7333 i+26.2
Temper at;ara
Pdl
:nre wprowadzenia w życie przepisów o mechani-,! 00 '112 60 815 28 973,1062,1, 72 lQ! 51 .207 59 66 348 79
max.+2 14~
ka:eh na okrętaeh floty handlowej. Następnie lw- I 463 98 648 69 'l04 21 S08U) 16 24 82 64 94'1 U02S 31 13/V 9 W. , 7338 +17.1 98 Pll Z 3 Tempe!" 8hlra
' = "
'

..

.

. '

.

aoo

1
I

.

. ze

r

iw

148

80

no

'?

' I

c

•
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SPOSTRZEZENIA METEOROLOGICZNE

85

l

-

.

I

e:

i

-;

~

MI

'mi,gya' .opracowala ostateczny tekst zwróconego ł =61~ ~~85~9~3;O:9 2!1:94:1~ol~~:~08ó4:~ 1:~17:3 2~! . 14JV 7
prz-ez Damę do komisyi, w celu dodatkowego roz- !3~8 415,25 85 581 662 94 718 38 61 S),! ,13241 48 84& ;
;poznania, 1)1' OJ,' eli tu pr.awa o przyznani.e zarządo- 408 6.4. 69 5,07 50 G~2 157,64 73 '1.4813 G4. . 9ił7 14022 95
lwi ID Sosnowca wyłącznego prawa urza.dzenia 144 47 211.,46 62 'lł 337 493 99 663 95 604 8 17 62 61
:. . . . .
..'
d
~S
'" 109 74. 948 49 laC;03 4. 4,7 8492 110 14, ~6 38 42 76 82 .
I eksploataCjI targu na trzo ę chlewną w osno- l 222 28 78 34:,6 47 95 406 48 619 84 658 ssa 6> 9<1S99.

l

Komisya do spraw obrony państwa przyjęla !
zloźony przez ministra spraw wewnętrznych pro- i
. k
. i . ' 'któ' 'h
. ó .
Je t p.rawa. o zmla~,e me
ryc ..p:zepIS \V O po- .
,-wo1.anm szeregowcow zapasu arffin l floty oraz pospolitego ruszenia l-ej kategoryi.

'.

Iyga, 13 m~ja.. ~P.). Sąd.( okręgowy robzpo-

1

707 66'1 8 812 21 42 98, 906 61
142 23'1'81 811 42'1 63 76 79.

l"Wilma", na, którym w dn. 29~l'm maja 1906 r.
~zdarzyla się katastro·fa., 'przyczem zginęło II-tu,
;męiczyzn i dwie kobiety.. Sąd, skazał właściciela
'okrętu na 3 m-iesiąG-6 więzienia, ekspedytora nrim! na 1 i pól miesiąca aresztu, kapitana zaś
amt3winnil. AkCję ey~ dną inż. M. Karowa, l\t~

Na

--

4% renta państwoW3' • • . •
5% pożyczka wewnętrzna. z 1905
5%"
" z - 1900
4,lft% 1tstyzlemskie . • • ' •

elwz8Śei4ńsk:ie

sl{utkiemkatasttofy,zasądz'o-

no w sumie 5,000 rb.
',.
Irga) 13 maja. (P.) Parowiec duński "Klampenborg" , idący z Anglii do Petersburga z ladunkiem węgla, z powodu mgIy osiadŁ na mieli·
źnie~ Po ~lO-du godzinach, dzięki wysilkJm re . .

koZonie letnie.

I

Stępow8kiej,
- zamieszkJ'leJ P'izy ul. Wschodniej Ji 24.
A. L. 3 ruble.

Dla biednej chorej Wdowy

~ Iistj zastawne "m.: viar"sz~wi

I

Żylowskiego

drzwi i okn:a.

rzucono

"

Na Pogotowia ratwnk()we~

00"75

;:15

/85.4{)

84.4:0

85.00

, -.-

-.-

-.-

- , - -.-

-,- -.- -.-

Putllowskie • • • • • • , • •
Czeki na Berlin
•

82
. 81
-.46,90 ~ -'.- ~ .;...•...;.;

Gielda petersburska..
(Tel wt "Rozwolu")

z dnia 14

Renta państwowa '7S,62ł
5% Prem.I~ejomłsYl • • • • au"
!t
H
" " . . . . 254.
" 8z1cehecka. " • • • 227.

>'

Mt.ehalKonsta.ntego
i Regin,& HorOWleZO.Wie""dl&
U. . CZCZ81l1&
prqfesora
WróblewskIego, 3 rb.

.191:40

" . . .

,~~!r~wiee:·: ::: :::.>;' t~.O-111 ~g"'lI153~'I.ł
".'

-

bombę. Uszkod~n6

"

II

premlowa I-ej emiSJI . 34:8
342
-,"
II ej emisyi
258
252
-.,szlachecka" • • • " • ,-::-.- - . -

(Towarzystwu wpisów szkolnych przy polakiem 'progh!lb

t.

są tyłko

"

5%"
"
"Lodzt...
4 1/ , %-"
"
"
,t
•••
AKcye ,Banku handlowego w Ł(}dzl

I

nazyum, uj. Cegielniana 16 11).
IZe'b~ane
Da Imlenina.eh dnia 8 b., m. 2, rb. 10 kop.
poezefl1 statek będzie móglpuśeić się W dalszą I
, . .
podróż.
N(JJ:~~1.Ul0wę kościoła św. Stanisława KostkI-.
·Ikaterynosław, 13 maja. (P.) Do mieszkania . '
Zebrane u L. B: 2 rb.

s7!tygara

I'

Na wpisy dla niezamoZnjJch ucznww

w·elskiego Towarzystwa ratunkowego, doprowa~
azono go do Wluda,vy. Naprawa potrwa dni 5,

l,

tąd.II~~

. 76:90 1l7S,OO 16.n5
r. , - . 1-.--·
r. 96 00 95.00 95 20
• 8920'· 8880 89.00

'Poźyczka.

A.daŚ7 w dBIu '·lmi6nJ.nŚ.{h Stasla- .Mędrzae~l:ą&o
3 ruble.
,

z dnia 14 ma·ja,

j

4.1f.$

OF I AR Y.

(Telefonem)

!

21003 13.23 44 67 96

miil.+l59'> C.
Opada 00

~

Gielda warszawska.'

!

~:1 ~io~~ ::511~~O~Sól~:1:15:1:529 6!! :~29:9 7~~8 8:~

·znał sprawę zatomęcla parowua firmy Augs urg

~rego żona zginęła

1&031 90 '117 'ló 92 236 69 99 BU 44 48 461 8S 661 'll
8196 621 85 95 '131 801 8'7 '941 17~337 74 153 205 76
'19 369 '37 6Q 99 939' 96 7&5 .57 6391 804 10 918 18121
2.&7 338 '13,,422 44 óD7 59 62& 41 71'1 808 19 36 43 928
6S. 8219002 5 21 '16 77 15·6 226 50 84 90 320 49 óS 6&
89 466'601 68 '100 24 87 924> 21 52,7.3 2COOa 100 8S' ~95
862 425 65 666 67640 7'72 .805 24 4ó 949 86 .1047,60

Pll Zl

1739>1 +11.0 9cO

l.

!l"

,wen.

c.

mal~,

I,

Dr' ''.,'SO',,..0wle·J.c'
•• .z,y',k'. "

ś. p. 'I .

'.

,

D Z I E N N E.
N'O, Towarzystwo .1qtlturg 'P~kiej
I
' •
PeteIsbnrg~ 14 maja. '(P.) Komistuż Krety
d ~f1Jl' bibZ· t ki publ· z e~
Ordynator szpitala
Zl
. to e
.re n 'I)'ś'
\ Specyalista chorób dzieonnJ'ch i wewn,trzftych
.wydal do narodu odezwę, że .dnia 15 go sierpnia
W celu uczczenia zac'nago profesora ".' p. Konstan ~
•. k'
b'·
ul A d . lf\. N" 4
mocarstwa. usuwają wojs](a. z Krety, gdyż uznały, tego Wróblewskiego ofiarowaH: AdwokatA. MogHnield IDlesz a o ecnle przy . .~ rZI\IJa j. e:
że spokój, na wyspie p.owrócif. Odezwa ta wy-! 2 rabIe, dr, J.Pieniążek 3 rb., Wf. Rap'paport 10 rb.,1ł talaf. 8,58.
.820-10,
wa.da iaknajle,psze wrażenie na miejscowej lu- I Inż. J. Klocman 5 rb., St. Ł,Ukomskt.3 rb., W. D",nt~lecki
e
d.ności.
~ 1 rb. 50 kop., dr. F. Skustewicz 2 rb. ,
ękow'
.' Cdesa, 14 maja. (P.) Izba sąd~wa rozpaII
,trzywszy sprawę trz.ech ezfonków soeyal-rewolu- ~
Rozklad p·ociągów.
Z powodu wczorajszego gwałt.ownego deszczu,
:cyonłstów, l\tór~! pos~anowili w Aleksandryi wyL et nio d 1 ma 1 a. \
woda ,w domu JU 3$ na rogu ulic Widzewskiej i
sadzić w. powie.trw statek rosyjskiego Tpwarzy-.
Kolej Fabryczno-Łódzka.
Cegielnianej załala 7 mieszk~n i cały korytarz
s.twa "Królowa Ołga", za to, że jego zaloganie
. na 3 stopy wys.okości, tą,k że sprzęty mieszka,ń:eheidanaJM.ee do ogól.uego strejku, wydala wyOdohodzą z Łodzi: a) 12.30, b}7.QO. c) 11.20, d) 2.15, 'ców pływały. Dzięki Jednak straży ogniowej
rok skazująąy wszystkich trzech na 'zes!anie.
~ 8) 3.15, f) 6.10, g) 8.20.
\ miejskiej, lnóra natychmiast po zatelefonowan,hl
L~mdyn, 14 maja•. (P.) Gazety zagraniDzne
Przyohodzą do lodzi: h) 4.30; p)7.30j) 9.45. k) 10.15, . 1 przybyła, w przecią.gn kilkugodzinnej energicz;nej
;donoszą, że Anglia dąży do zwołania międzynaro- . l) 4.24. m) 5.25. Q) 8.31, o) tl.ot) ,
l' pracy,' którą sam pan Naczelnik kierował, woda
;d1oweJ konfereneyi, w sprawie rozpatrzeni~ kwe]{Qlej lVa'l'sza'wslro-:Kaliska;
została wYlIompowaną., za co sldadam moje po.Ji zmniejszenia sił zbrojnych. Na tewieśei
Odchodzą\ do Kal1~za~ o godz.. 8.25, 12.25, 5.46, 6.35 I dziękowanie.
JnUus~ Rychter
agencJa. Ra1lter.a. odpowiada, że pogłoski te po'1, 859
Administrator domu.
~y wsl{utek rozeslani.a wielkim mocarstwom do Waruawy: o godZinie 10.42, 11M, 5,·5L
,~~~~r~~~iu~~niao~. @~~-~~~~~K~-~:~~~y~p~r~~~~~~~'~~ó~m~-~u~~~~~ł~~~·~n~k~z~~~~n~~~·z~ig~~ą~~~~~n~j~m~.~,s~'r~6~d~~~~~~~-~a~o~p~r~~F~'~~5~'~~s~~~~~~~3~
oJ

I

POdZI-.' . " . a'nl
e
.',

I

I

)~ie
eksper'tów międzynarodowege
do LQn~Jnu do omówienia.
~wy, wytWorzeni-a
sądu kon- ł
~~·w~o~ dotyczącego Di~których

Idu~1eh stę

punktów znaj'- . i~

N '.,' E'

".

4."

., .
Al'
D....~ Ił. G 111 I o w a i g..
.
,
Mydl? to. dzlS me ma wsp:xza~odnIe~wa. R:0zehod.zi się nietylko po ealym kr~ju w tysiącach
O kon.feren,eyi zaś w kwesty.i ogra.niez enia ; funtów. dzumme, lecz na.wet ~ 'za grameą, gdzle uznane zostało za najl-epssy i naJ tańszy środek
,ubr~jeD. nie ·byl.o mowj.
~ do pranIa.
. ' ..
.
• •
.
. Gmaha (stan Nebraska), 14 maja. (P.) Pod .. ~
/Hurtowa sprz.edaz na Łódz l okOlIcę u Braoi Gale• • iuDh ul. DZlebaa M 7.
,czas huragau>n~ szaleją.cego w dniu 29-ym kwie- ~
II A C ŁA VI at O S S A KO "S K I
~ ,zgin~lo. ~2 ?sób.1Vie.lu .ran i OIll ch. Pól..
Kantor w~ląc,znel ~przedaży . nft Królelestwo Polskie, i Cesarstwo ló~zkiej fabryki, Mydła Na.. . . . L11inilli zrowJUm:0 Z ZH~JlUłl.
fClanegoaL Wldze• •k" .Ni 50, t.l.fona .Ni. U"Il. .
"
' 790d1

iwem.

w pewnem ZWiązku z morskiem pra.- .

Y'.,.',"D" '.Ł,.' "'.:. .'O. " 'N": .A
.
.F
. ' C'
" I

!

i ,

.

Lełdlieslkania
;y~~~O
,
od li

pelecat, "tektu.t'ę "asraltową , dacho\łąf;Bitum" .
użn.anej' d.óbr6d, smol, z,węgla, kaMiennego; lak
aswaltQ'W'I, :m'eęskl~jill\, hołCł~nt, asfa.lt rni~
eitl1nzł1y, g tul ron , etc.,
ll.tJ~łitbkę tetta.ltótowłł ToWAtz., Al(e.~ .. D!ieWtllslti
& Lange- ,cem~nt, oegłę" ognitJtrwatą", itlą.czkę
szamotoW'4, , flity', ~mienne~PłYt, y", trotuarowe
piaskowe etc. Wlko"l\ła pod.,waranoy,:
"
wszelkie rób6t} dachowe i asfdtowe, ,ukła
danie posadiel tettaltuto"yeh i trotuat,ó)'V

CKer-

\fea W iIll\jąłB:n Przttnt)#lOO, poei . .
ta. $~, Koluslld. Blłzlłza wlad..

mość

ner,a.lnf,;Litnxnar';, , asfalt

ipł1t

piaskowych.
nlbigi .I,lIkll i _liana.

!t;oą~, 2 -t '4.
fal

~

Oell, lllikie.

~fSlrfllltl .•fi,'
.' .....•. , ... MT: . . ••.. . . .
,~, /~

wydale S111

mno

' ' ';, "'"

,

iorqCeJ zanbll łJJszelkie naDAje. ~:~I~;!~~~

-OU.SEII.IAw parku miejskiJllprlf UJ. 'likołljaW3kiej.
'-

,~ PO~~itUlł'6Jń' SlA'U_••"

Ś'Wieźemasl~l 8Zpt\tsgl. ",dUby
lite~81d6.. se, fy. , ' kom, Pl.>ty,~ jaja,

, mi6d t drób polec&

"

Tania sprzedalprodukłól wiejskioh

Nawrot li 8 w p&dwsrza.

"mm

.

833:-.-;-3:-:.1

do . ,••J1łc1a

MIESI

•.

CIH0!1
De rt n pian li
CodzlmtfilG od godz.

84~.. 1

p~

Z puwodu WyjAzdu jest. za-

6~.. d

\.

Tamie

w, kal,lćelaof gimnażyum

Graezyk& (Piotrkowska. 121) ód

LI.StuIllI. glj 1"3

lo

ł.f_a.i~ełii, ol Ił mail

p"k6J

'I

'"ł\.~

eJ ~~.

Kasa·oszczedności
przy 2i!!! lódzkiem
Wzaje'mnago
Towarzystwie

zębów

"""'0

Kredytu

eJ "'~.,

o I rubla
3-4
P CI,'40a ro ZAle.
"

I

niedzi~l"i świąt

od

godż.

II

•

iW'U!

•

1'1 08 ,

Czy to motliwe?!U

rubli kosztuje Koc'wam
damski, z ,modnego "mate-

ry3J:n..
-Palła damskie

od rb. 8.

Spódniczki damskie
fasonach ()drb. 3.50

wróŻllyeh

1t8ner~lae, •
mOGzopłm.we J skórne

BENEDYKTA 3
',
Zakład Ortopedyozn.~Qimftaatyozny
(skrzywienia kręgosłupa, choroby sta.wów, mięśni i t. p.). Leczenie masatem
(wibracya), elektryczności" (usuwanie
włosów ~

iwarzy

Gabiaet~

D!:SlLEWKOWICZ
'Zacho.dała aJ (-obok

Lombar. ake.)
Dla panów od 9-12 i od 6-8,
dla dam od 5-6 popal:. W nie-

zapomoeą elek~lezy).

Roentgeno1llrski,

(l:eezenie promieniami Roontge.na exem'y.

dziele tylko od 9~3 PO pol. , 1 i47r

Dr. Broni~ lenfoidówna

;~~:!~~::!:~"~

L~~;j~:rf=??;'::~e: !I ;~~;u;~~::eo!~~~~~,:E
Kró-tka 5, 1-e piętro.

PrZYlmUje 'od 'g. S-HI/, rano
od 5~~/, wlecz.
469- r~242
i

1,1' P' l.· W 'Dr. H.' Roseothal
D ~,'
Q~Ulł." 1I1łflłł Choroliywęwn~trZlle i dzieoi~-

r.

przeprowadz~l SIę na ul. ,
,'~
PIOTRKOWSK4'\
115 -

,I

clmroby weneryczua I skórna
przyj. od 9-10 r, i od 5--7 w.

!

U Emil~
,

,

Szmechla,

"

liszystkim
,

,

Łódź,

Piotrkowska 98.
,

'

f

"

,

'

Bugenia i;r~;: GCf8Z1lIli
ChD~"Db

nos., krisuli

uszu,

gart;łfa.

Przyjmuje od gadz~ 10-12 r. lod
74- w. MIKOł.lAJEWSKA ł,

obok DZlelnai

Drw

t Si'lbarstrom

Choroby weneryczne' i

mo(,\:z(ftfłciowe~

skóry~i włosów. Radykalne usuw~oie
zbyteoznych włosów z twarzy.
Przyjmuje od 8-11 i pół rano ~ od
4-Ś wiecz., panie od 4-5.
lZ4

Pochlebne opinie więcej nił 5000 lekarzy
profesorów.
Dostać motaa. we wszystkich aptekach isktadach a.ptecznych. - Wystrzegać siQ bezwartościowych naśladownictw.
PrawdziWy" ,tylko w op'akowaniu rosyjskiem.

..

..

.

~ronomów,

ekonomów, pisarzów,

buchalterów, leśników, gorzela.nych, ogrodników, gospodynIe

SWiadectWi\, silrt\wd~llne, 17253t

762

ul. BE!-."EDYKTA 7 (rQg rromenady).

i

'

CHOROBY KOBIECE I AKUSZERYA ' Kaueyonowane b!uro rekomandaFiotrkowSM;a UU
b02·r
cyjne, WarSil8Wl.\, nI Rysia Ji 5,
PrzyjmUJe d,o 11 r. i od 3-5 p p,
tei. 189,99, Poleca. nauczycieli, naUCZYCielki wysoko' wykształcone,
bony cndzoziemk\, ochroniarki, aSpecya:lista

"0,_.,,.1

i zakaż.)

Wa'ner

I··

Dr. D. Helman

osłitbioDJm: ~J~iBńczoQmJ

gOfłclkowe

Dr. A.' GRO~GLIK I' Akl'!f!!k! Rą~er
C,hO,rObY Sk,6, me, W,'en,er"c,z,ne I przyjmuje za,mówienia'w mieiscu
i dróg mocz~wy&b. Zielona 5. i na WYJazd
639;-9
1

i kOlorOwyCh

co (sp.

7,.
1415r
II'Gl)dz'KONSTANTYNOWSKA
Df7,'y'JeĆ od 9, -10 t od 5-7-

?i

k'
Od 8 /,";"'ltli2 r., 6-8 Wiecz" pa'k
200
, , el eganc o wy ona.· nie 5- 6 po pol. 'V niedziele ł
nych jed_abnyoh, blu. święta 9 r. do 1 po pol. 1568 d !

:~b~CZ~~Ch

Krótka N 4.

OhOlOD1

Dr. A. STEłNBE{ł~

,

mOGzopłGioW'e.

, PrzYjmuJe od 8-2 r. i, od 6-9
wie:cz~, panie Qd 5-6.
1816

36"':'r

'~

III

#"ii":,."..,..,. . .:.r_BUi.ilIIt
.
. . . . . ._ _ _ _. ._....

i

Przyj, od, 5-7 po po-luti., w' :uwdzIele i 8więta od 10 do 12 w poło

9-1' i od

prócz tego Towarzystwo dokonywa. wszelkich operacyi ba.nko-wJch~, jako to:
. Inkaso weksli i fraehtów kolejowych; asekuraCJa premiówek,. kupno i sprzedaż
papierów procento-wych, zaliczki; na papiery proc~nto we i .t~ p.
7a9-6-6

Dr.
S.
KANTOR'
Ohore', skórne, weneryozne

~~~j Widzewska,l06A
Cbar~ 18IDłtrz., dzieci iakUSZlf.Ył.

jak

n

10i

ln4
PIOTRKOWSKA dem ~('ło 104
~'. Tisohera, I )i~ro. eJ" ~ '. ~ ..

Dr. Ark. GOLDEltBER6

, przyjmuj,e wkłady do' zwrotu. na każde' ządanie,

codziennie prócz

listnej

otwarta od 10 rt\IlO do 7 wiooz., Kansultaeya
, ~ k., zęby szttlezD6 od rb. 1 kop, 60 iwyż&j.
Reperuje i przerabia zębJ ,s~ezne.

PIOT,RKOWSKA. 74 dom GEYERA'

'poe

124'. Tiachra,
PłOtlKOWSKl
dom ~Po 1"'24.
I pfFo. J'I:!.. ,,'
Pieram
CDmftlaBka
teanka
chorób
Ijalll,

w ładnej

miejscowoścI, kąpjal na

miejscu - pod Lask!em.
mość

ul, Spacerowa

~

Wiado-

-43 'u fry-

.
'nauka JezvkÓfD

zyera

792--,3-2

nowoivłnych

4. Sł(WEROWA 4.
Jłroszmy gratis i' ~co, wysY~, S. Karczewski, Warszawa.,Nowo.Senato~sb 4.

Na Letnie Mieszkania.

Polecamj nowych., systemów maszynki spirytusowe pojedyńcze, podwójne, lampy:
;palniki, pi-ece, samowary, żelazka, spirytus zgęszczony w puszkach i t. p. Ceny fabryczne.

Skład,

Inż.

Łódź,

ul. KpótkaNiS.

,

Berendta
,lek~yim:u'

!

lZdrowego, gniadej maśef._ z do-

rbrJm klusem, zdatnego do wJja-'
jzdu 1 do roboty. Zgłaszać się
fot '1 i pól do 8 ranO l od 1 do

l pól po pol. Główna 59, s'róz
:wsbże. ,
,826-3-3

11

I,PRZYJMUJĘ
,
ud'zle'l'"
'z-vkt,
BIELIZIIĘ
.."
#
d.o pra.sowanla l do prania wszel,
na mandolinie
kiego rodzaju, jako też blnzki,
k
'''pI1ft.
sp~c.. rz'l we.
f~rankl l't· d. po cenie starej; u~
842-3-2,
•. Pr~ejazd 19 m- 9.
4:26-15-13 I Nawrot nr. 4,'

Uczeń proło

I

od 5-6, po

poł.,

w

ni~d.ziele

!Południowa

od 9-1"

1420-1'-

M 2 ..

Dr. L. KLA'CZKIN

Z dniem' l-ym czerwcą' zostaną otworzoue f Uje- ,Sprzedaży spirytusu, denaturowanego
~ _, Andrzejowie, i _ .Koluszkach w resta.ura.cyi, w f!omu p. BUka.
850-3-1

Kupię KONIA

p~nie

rano i' ~d 8-'-6 popoI.

Ul ..

'spirytusu denaturowanego

St. PoradowskiiS-ka

.

CHORGBY WŁOSOW, SKORNE WENERyczNE' I MOCZOPŁCIOWE
frzyjmuję ód godz. 8-11'. i od 6-S w.,

Konstnntynowska 11.
Syphilis, skórne, w.nerA,
choPGbydróg moc3ęow,ch.
Przyjm. od 8.,.-11'80110 l, od ó.....,,8w.,
dIn 'dam cd 4..:-5. W niedziele i
święta tylko do l 'rano
746,r
Osiedlitem się w tutejszem mieście jako
specyalista chorób skórnych, wenervcznych, płciowych i chorób W.losó~. Przyjmuję codziennie od 8 do lW poluduie "
i od 4 d~ spo ,poł., w niedziele od' 8-ej
do l-ej fanO i od 4 do 6-ęj po południu.

Dr., B., Rejt,
,

Ul. ŚREDNIA'~ 5.

1401"113

LfTIłłEMlmKAI1łA

,w Przygoniu, do

wynajęcia.

I{Ą

plel,las. produ.kty DsmieJscn ,pod Laskiem.
83~ 32

