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waroiu sojuszu z TurCją) z Jednej strony, a przez
!1~~tJtwęgry z drugiej, nie wierzy w ich aktu-

I. JUBILEUSZ CESARZA F,RiANCISZKA JÓZEFA I (dalszy ciąg).
TuroJa-pisze "Indep&J1dance :Qe.lge".-,)r,lo-połl ·d.·Henryka Sienkiewi.eza.
cze się jeno () odwróoenie niebezp.iecz~ństwa"gr{)l i '/UO 11'8 .tS NERON i POŻAR RZ,YMU (histor.)
żącego jej wrzekomo, ozy też ist.otnieze strony
Ill. WYSC1GI ·NA AUTOMOBiLACH z. Paryźa do Deppt, z wypadkami.
Wtelkiej Brytanii, a głównie obawia się Rosyi,
IV. SPOTKA.NIE MONARCB6w: CESARZA. MIKOŁAJA II Zf KRÓLEM EDWARDEwl VII która. oczy.wiooie nigdJ' nie {}ozwoli Tllr:cyi wpląW REWLU.
l tać się w taką kombinacl'ę polityczną, by w kaDueł
z·:
opery
,$y,{ió;wJ"a."
i wi~le'.imłYeh.
1362-3
zclej chwHi mogla wystąpW/wrog. o przeciw niej;.
".n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _':--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
........- gazeta . nie wierzy
pttSkntltiem takiego stana rzeczJ, w Austryi ! danet , przez dziennik w;IO$ki "ItaH.a alI' Estero" ,
powsta.ją zbyt c.zęste przesilenia miiJIisteryalno,! jakoby pomiędzy Tarcyą a Austro-Węgrami toPrzag·łąd połity~znJ.
uja"wnia.. się wszelako dążność do zmiany i tjicb czyly się, rokowania w kwes.t'yi z.awaToi~ prz.y~rnieł st6snukow na. lępsze.
i rza,.z kt6rego mocy rząd al1St-ro-~ęgtersl~ for," .
•..
ł ma;lnre zagw~rantowalb:y niet:ykamosc'; teryroryum
Łódź,d. 24 li r(J,.
' . • --:- Sprawy .. m~c.eilonskJ;e .' szczegol~~e. ~lepo: { tlłrt3cldego ~ zobowiązał ~i(} d.o jęgo ~brony ~a. • .
p
.
k~Ją F.r~n~yę,. ~tóre~n prasa~.n.~~er ~:oSh.lnV,le. ~o ! wet z bromą w ręku, zas rząd tnrookl w zarriIan
, ~droczona do. JeSlem sesya parlamentu W18- i tUJe Wle~Cl :naplywaHce ~ ....·,lA,V .. donn, ZWl acaJ~c i pozw·oli Austłro~ Węg.ro:~ z!ł.jaó sandżak nowobad~nskleg~ byla pl&rWszą,· . wybra~ą na.,zasadach ł speeya-luł}
uwn:gę . na
ruc~
młodotureckI, l zarski i nada im wlelBp.r-~iwilei w trzech wiła-"
~losowaDla powszechnego, które smiało r~ec mo- ~ z któr~~ 8~,cze.golme. sy.mpa.tyzuJ~.
" . . . I jetach macedońskich.
zna, uzdrO~lI?~arlam~n~aryzm a~stryacln.. Ton ,
.."Slec~e
)es~ z?ama, ~e dZlalah~o~c JakleJ-!
n1ndependance Belga" nie poczytuje Austro
obrad w IzbIe pos~lsk1(3J stal. SIę p~ZyZ\~QltaZy, j !iQlwłek słly. zb.roJne], . chocby turecICłe~, lub kO,n: LWęgier za mocarstwo zdolne do takioj ryzykowsce!lJ ~arcze!llne, .' Ja~:i trz~pame P'ulpttaml, w~- ~ certu e~rO~e)Sklego nJe ~dora l~spol~?l~ ludnoscl , nej lwmbinacyi, która zdaniem organu belgijskieIrryslame soble nawzajem, spiewy i burdy praWIe i ~acedollSkle}. Na to,. zdamem ".Slecle , Jest ~ylko I go łatwo rozpalićby mOf'"la wojnę powSzeohną.
zupelni~ ustały, a nawet nie mialy miejsca wy- i Jeden sposob, - zreformowame całego systemu
.
o
padki obstrukcyi ci,ehej, polegającej na odczlt,y- ł rządowego państwa ottomańskiego aż do Jego f
. - Byl czas, kiedy Francya trzymalaprym
waniu dlugieh ustępów powieści, mowach ni-e- ~ podstaw.
, w dyplomacyi mi~dzynarodowej i nadawała jej
skońozonych, jaZowych, obliczonych jedynie na ~
Jeno wówc~as, kiedy różnoplemienne ŻYWi{)M ł ton.
.'
.
. .
znużenie poslów wreszcie nie stosowano obstruk- IIy Turcyi będą korzystały z pełnej swobody i t
Teraz pierwsze mi{}jsce zaj.ęla Anglia i M'l'
eyi halaśHwej przy akompaniamencie gry na naj .. i zupelnej równości wobec prawa, pokój zapanuje l niej zależą losy wojny lub pokoju, co naturalnie
rozmaitszych j,ll'strumentach. Pochod'zi to stąd, iż ~ w w~lajetach macedoński.ch, pokój, którego nie ł doprowadza niemców do najwyższego zdeierwoUk.ład i ustO.s"":ifikowanie się partyj przy powsz.e?h'- bę~Zl~ ~tgdy w sta.nie . zapewnió naci.sk zbrojny, I w~nia, ale okolicznoś0,~ż ~'rancya.. Zg~ę. b
.. iona przez
nem gl'.osowantu wypad,lo o. wiele raoyonalme], sk<}dl\.olwlek by pochodZIł.
NIemcy, oparta o AnglIę l Rosyę, SIDle w spratak
śmialotwierdzió można} że p,arlament' ]u"Journal des Debatsj' zwraea znów uwagę wach międz~narodowych wysuwać się ui!ilczolo, do~OWj zda.lw .Austryi dobrze egzamin i stanowi t na alarmująoy ton pogŁosek w prasie angielskiej, prowadz~ memców wpr~s.t do szalu.
~eden ?Q~ód więcej, Jak bardzo, uzasadnlone!ll do~yczącycb ostatniclI wypadków w Tnrcyi i wi~alom tonem ~dnosme Fr~c~i za~awiane s~
Jest .w zy.c~u ,.parlameutarnem panstw sto-sowame , dZl w tern zjawisku wyraż-enie pragnień Anglii, I ob~cme artykuły .llłet.J~lco . SZO.W..tlllstYCzn. Y,Ch a. le 1
do Olal repr~e?tacyjnych systemu powszechnego $ aby przez podkreślenie ważności wypadków, za- r umIarkowanych pIsm memtecklch, z.w~aszcza też
prawa gluso~allJa..
~ szlych w czasaoh ostatnich tv Macedonii dowieś6 l hakatystycznych, które coraz to butIlle] pobrzękuNie~niej .• i praca prawodawcza Ilartamentu Europie kon1eczności poparcia gabinet~ londYll- I)ą szablą pod adresem Francyi, sławiąc przytem
8.ustryackleg. by.la ~ wiele płodniejszą. niż dawniej. ~ sktego w przedmiocie utworzenia oddzialów lata- si~ę, ?rganizacyę i sprawnośó bojową. armii ~ieUchwalIlon wIele praw od lat .dziesięciu za- l jących w celu zniszozenia oddzia16w' powstań-I mleckwj.
.
legająych, a przed~wsz.ystkiem budżet państwo- czycb, operujących w wilajetach macedońskich.
Ale i armia francusk~ nie jest ,tem, czem bywy, który w okresie czasu od roku 1897 do i Widocznie .- dowodzi "Journat des D~bats" _
Ja za Napoleona III. Armia ta już na. manewrach
19Q7 s~osowano prowizory~~nie w drodze rozpo- J vViell~iej Brytanii zależy na tern, aby uspuawie- I ~a ~z~sów Cesarz~ Aleksandra. ID .ujawniła sworządzen z .mo{}y. § 14. Tuz ~amo bylo ~ z ugodą dliwic wmieszanie się mooarstw w sprawy ma- fi Je SWl-etue przymIOty W. s. posob mezwy.lclJ' Od
z WęgramI, którą przedluzano proWIzorycznie ~ cedońskie.
tego czasu rząd franouski pracował gorlIWIe nad
z l'Ol\~ na rok.
...
~
Gazeta belgijska "Independance Belge" dowo-l" jej u.lepszeni~m, a, .naród f~~ncuski nie ż~r.owal
Mimo to, bardzo da.l~ko Jest. leszcze, do tego, ~ dzi znów, że w iJlteresie W~ Porty 16Ży popiera- ofia~, by arml~ swoJą postawIe na, wysOkOSCl zaby nowy, parla.ment austryackl nazwac można f nie sprawy ref-orm w ~aeedonii, ponieważ tylko l dama...
.
1
•
byl~ w"zorowym.
ł na tej drodze m{)że byc zahezpi&ozonem zwierzch...
Al ty:lerya francuslra nzbroJona. w wyborne
Przedewszystki~m zacho~zi gwałtowna po- ~ nictwo śnItana w tym kraju: Co zaś dotyczy oba- I dZIała B~nksa d?sko~a~e jes~ z~rganizowaną; spra>
trzebazreformowam3. .regulamlnu obrad, co uzna- ~ wy pewnych kół w Turcy!, by glównod-owodzą- I wno~c pIechoty l wyswlczeme Jazdy bud2.ą wprost
l~ wszystkie' prawie stronnictwa; następnie za ł cym oddziałami 10-tnymi nie zamianowano Hilmi I podzn~, sztab generalny francuski jest wybornie
WIele. je~t stronnictw w izbie pos~l~ki.eL co po- paszy, to zdaniem gazety są to o.bawy płonne. I zorgamz?\~auy a uzdolnienie mQbilizacyjne w'Jsowo~uJe ~l1eraz .n~ezWa~(}ZOlle trudnoscl. przy, ukta~; Chocia~ ,~eneral ins.pelrtorwilajetów maoedońskich ko rozvVlllłętS.
,
damu. wlęk~z?sel bą.dz p~rlamenta~neJ,. bądz rzą- j ~o C~ęg.~l nie jest zależnym od sul~ana, to jednak- ł
Ale ponadto armia francl:1ska posiada wybordowe~. Ist~leJe wp~a~dzJe 'pa~ę~lelln~h. klubów, :; ze Hllml pasza prz.ezoaly cza.&swych rządów n~ ny materyal w ludziach. W roku 1870 brak j,j
ale me t.worzą . one JeduolIte] wlększO~Cl parla~ trudIlJ·m tym po.sterunkn dal dowód dobrej wolI bylo dobrego sztabu i dObrej intendentury lecz
mentar~eJ,pO-Sladają bowiem. w lome Swojem , i oałkowitegooddania się sprawie.
bila się. walecznie.
'
.. "Indepen~'ance Bel~e" omawiając k~esy~ poAr~ia niemie?l~a zwyciężyła wów.czas tranzbyt WIele grup o dłłżeniach i planach rozbi-eż-{
Dych.
grozek o zamlerzonew. jakoby przez NIemcy u-cuską lue spcaWnOS(Hą bOjową i wal&oznością SWlch
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żołnierzy, lecz przewagą liczebną i lepszą orga-

D od a t k, przyjęty w brzmieniu, podanem
D{)da,t!e~k. Projekt postępowego stronnictwa
przez chorwata d-ra Winkowicza,
\ czeskiego.
Pomimo to polityka Francyi na terenie mię~ !
1) Di) Związlm turystycznego slowian mają ~
1), Zjazd .uznaje potrz~bę założ~ni~i<'w'Pe,tersdzynarO(,IOWym nie jest bynajmniej ,zaczepną, .F'ran- 1 bYC,: przyjmowane tylko stowarzyszenia. turystycz- burgn, czasopIsma., na w.zor l.ond,YUSklego .Atecya w poczuciu swej siły nie grozi nikomu lecz ne, a nie poszczególne Jednostki.
I n~um" a'l:bo .Deutsche Llt. Zeltg.·. w którym poumiejętnie tyłko bro-ni najżvwotniejszyeh swych..
2) Poleca się wyda.wanie przewoduika po zie- J lllleszezane bylyby krytyczne artyknly we wszyst1
~ ki?h. slow.iańskieh jęz.yka.~h. o wszrs~ki~, ~osi,
inter.esów.
•
" ł miach s~owia;ńskich.
I ,teraz z okazyi .podróży llrezydenta Fa.lli~rsa
II W k
t· li dl k"
t"
l ~zleJe :waz~ego w. dZledz'lllle SlOWlallskleJ wledz"
na wody północne prasa fl'auauska. zachowuje się
.
W6& Jl aD u 81~gul lOgO.
ł"llteratnry l szt,ukI.
powściągliwie, nikomu nie grozi, nikogo nie pro- ,
Słowiańska "konfereney-a przygotowa.wcza w i
2) M~ją być przedsięwzięte starania, aby
wokuje.
Pradze uznaje za:koni.eczne. ażob:y:
semestry, spędzone na uniwersytecie słowiańskim
Politykę obecną Francyi dosadnie seharalde1) W interesie kultnralndgo zbliżenia. naro- w Austryi. ,zaliczane byly w Austryi i odwrotnie.
ryp:ow~l depurowany Jerv6s w dzienniku "lHatin". dów słowiańskich, oraz z przyczyn handlowych,
3) Ma bye zalożona w Pradze słowiańska
streszczając w "następujący sposób poglądy rządu ~ jak również i poI,oienia ~eograficz.nego, urządzo- ; czytelnia, posIadająca' wszystkie czasopisma 810francusldeg.o w tej miert:e.
na byla na wzór zachodmo-europ'6Jskiego handlu wiańskie. Na razie może powsta.s przy miejskiej
,,'\Vobec pcdróży prezydenta rzeczypospolitej kSięgarskiego w Lipsku powszechna organizacja praskiej czytelni.
w od wiedii~y, d,o cztereeh naczelni~?w r~ądó\V ! księgarzy słowiańskich, której centrem byłaby ,
4) l\-!a być zal?żone. biuro pośrednietwa pra-_
mocarstw metjll{o z tytułu grzecznosCl, ale l z ty~ i Pra.ga;
I cy, do ktorego mogliby Slę zwrac~ poszukujacy
tulu wyższych względótv polityki francuskiej-pi2) urządzenia ,organizac-y'i tej pozostawi.onoby ~ pracy i w innych ziemiach sZowiańskich.
.
D o da t e k. Dzialalność oświatowa. Rezo.
sze J~r:e~~uznRlem ~'~ nie~będn,e wyk~zaó .naj~ <Towarzystwu l\..Sięgarzy i. wydawców .czeskich ł
bardzIej sClsle szczerosc zamIerzen na::zej pobtykl w Pradze:., którooy, w zWl~ku z mnemI os?ba- " lucya, podana l>rzez prof. Bechtierewa.
l stałość naszych poglądów.
rui, w interesie tym udziaI mającymi,. szcz~gólni~ l
Zjazd uznaje potrzebę:
Celem dyplomacyi Jraucuskioj we wszystkich w Ro.!ryi i Polsce, jak równie,ż i pomIędzy lnn~n!l i
1) Urządzania wszechsłowiańskich zjazdów
wJPa, f~kach jest urzecz~wi~tnienie polityki po~oju I naro~a~i SlOWiAńS,ldemi, gdzi? dotychczas orgam- 'I' l}auko,~yellf które odbywał,Yb! się w wię'kszych
i wspolnego po.godzellla lllteresow, naturalme o I ZaC}l mema, akcYę tę zorganIzowały;
sr-OcłoWIskaeh słowia.ńskich. " ,
ile mQcarstwa traktują nas z zaufaniem i z
3) z pośród księgarzy praskich wybiera się
2) Organizacyi studyów młodzieźy uniwer..
runkiem, że. pozostaniemy wiecni llaszym zobowią- specyalny komItet, . który ~a opracow~6 ,re?ula- f sytecl\:iej na innych uniwersytetach slowiańskieh.
zaniom i przymierzom.'
min <Gieldowego zWIązku kSlęga-rzy slowlanslnch~,
3) Wzajemnej wymiany prae naukowych po:My nie chcemy burzyć mocarstw jednego J na wzór niemiecki.ego, regulaminu z dn. 25 paz· między instytucyami i jednostkami. '
przEciw drugiemu, ani też sami nie występujemy , dziernika 1887 r., dostosowawszy go do naszych
4) Założenia wszecbslowiallsldchpism nan ..
przeciw nikomu.
potrzeb;
Iwwycll, w których artykuły byłyby drukOwane
To oświadczą w RewIu prezydent rzeczypo4) dla dopełnienia naszej organizaayi zwra- we wszystkich językach slowiallskicu.
spolitej i jej minister spraw zagranicznych Pichon. camy się do !.)raskich księgarzy, aby utworzy1i
Wniosek prof. Tl'essicza.-Pawiclcza (Cbor.
~"oż sam~. wypow!e<lzą mO!lar~hom Danii, Szwecyi
swój wl,asny związek, na wzór istnleJącego w Li· a wa,ta). Zjazd wypowi~da się. za ~alożeniem :v Pel Norwegu a mogliby IJewtórzjc m,' o'uarchom wszlst~
pSku..
" ,.
",.
.
tersb.n.rg~ koła dla tlo~aczellla l wydaw&ma arkich mocarstw.
,Stosowme do waznOSCl wspoldzlUlallla ZWH};- I cydzlel lIteratur slowianskich.
•
•
Nie chcemy korzystać ani z uczuć ani z oko- zku prask.ich księgarzy z ogólnym związkiem gier- !
liczności. Chociaż mamy broń dobrze wyostrzo- dowymmają'blć u~worzone specyalne' kursy, al- i VII. Rezoluoya w kwesty'! kouutetn w1konawną, je~n~k ni.e chcemy .r?ze~na6 mieczem ,węzłów bo szko:a dI~ .uczniów ksi~gal~sklch:_ Na.jl~pszy ~
czego"
gordj]slncb, Jeno s~OkoJ,~le Je rQzplą~ywa.e.\
regulamin t~I(leJ szko~y w LIpsku wl)rowadzony i
podana prz~z dr..Kramarza. ZJazd uchwala:
ł
l) Wy?rac. komitet. wykona\VC~Y1 złozony:
W ~a~okl{O ządalJs~y ~kooomlcz.~ego r~w- zostal od WIosny 190, r.
n?urrawnlema dla w~zystluch l pozostaiłsmy Wler111. W kwestIi wystaw1.
z ,przedstawlClelt w~zystloch, na"rodow 8~owiań-:
nl swemu programOWi.
sk\ch, którego zadamem będZie wykoname tego
Tę samą zasadę przesttzogaroyodnośnie PerZjazd, ,I'oznmiejlj.e, iż wystawa słowiauska f. wszystkiego, co zjazd postanowil, jak również
syi, pragniemy u~pokojenia ~Maee~0!lii i dla tego !li0ie się sta~ PQważ~.Jm:'czrnnild.em lml~ur,ału.ego praca przygotowawcza dla przyszłego zjazdll. Wychcemy, korzystao z trel! poroznmum, które za&.- J gospodarsluego zbhzeDlanarodow SlOWlftnsklCb, 'brani członkowie muszą się postarae,ażeby w główniem n~szl'm naj~rę~zeJ doprowadz~. do e~lu""
uchwala ,urządzenie" wystawy wszecbglowiańs~dej uyąh śro.dow~skac~ slow.i~ńszczY~ł'lyu~w.orzone żO-",
WlzytaFallleTs a w RewIa mepokOl prasę w MosltWle w latach' 191'1-1915. NatychmIast stalyzwlązkl wz,aJemoosCl; slowIanskleJ, któreby
niemie'cką. której taką palną godności odpraw~ ma być wybrany komi,tet przygotowawczy z 16 łwzięty caIą }Jracę na siebie. Każdy związek ma.
daje Jerves, ale więeej: jeszcze dyplomaCja nie- osób, który przedsięwezrnie pra~e pl'zygotowaw- ! się składać z 5 działów: kultralnego, ekonomiez-.
miecka zaniepokojoną jest podróżą król& Edwar- cze, oraz oznaczy termjen otwarela wystawy.
~ llego, turystyczno ·informacyjnego; sokolskiego i
da VII do Ischla, przyczcm monarcha angielski
•
,. l
I dzie!lnikarsko~organizacyjnego.
naj wyraźniej zaznaezy1t iż tym razem nie pra..
IV. " kW~gtyl otwarcna uanku.
ł
2) Zjazd uchwala, ażeby członkowie zjazdu
gnie spotkać się z cesarzem Wilhelmem.
Zjazd przygotowawczy uznaje zasadniczą po· , postarali się, iżby rady miejskie większych 8ło~
,
.
S. J,
'trubę zdożenia bankuslowia.ńskiego, który by
wiańskieh miast wymieniały pomiędzy sobą pew~stntyl celom, wyszczególnionym w referacie d-ra ne akty grzeozności (jak to już się stało pomię
;Prei-ssa. Ma byci wybrany, speoyalny komitet dzy Pragą a Paryżem i Pragą. a Petersburgiom).!
fl~·
auz'D
z 15 osób, przedstawicieli wszystkich narodów
Dlni~llnUQ
ł
li. ,slowiańs'kicb, któryby się zająl wypracowaniem·
U U UJU
U lJ
wjaknaJkrótszJm czasie regulaminu slowiańskie..
rosy"J8
c go· banku. W tym celu komitet ma. prawo koopJ,:tacyi sp~c, yalistów, przyc,zemnależ y zwróeićuwa1. W kwestyl ttlrrstJkt
ł gę, aby' znawcy ci pochodzili za wszystkich na"Nie ulega wątp'liwości-pisze <Now. Wr.)-Przygotowawczy Zjazd w Pradze uwaźa za l rodów slOwhtńsklch. Na narady lcomitet ma zjeż- że ugoda między sułtanem a, N!emcami i Austryą
j8uIl~' z lIa}piluiejszyeh potrzeb w sl}ravrie wzaje- , d2ać do WaI:szawy. Po ukończenioprae przygo... jest już faktem dokonanym. NIemcy zagarną omności slowiallskiej orge.nlzacyę slowiallskiej tu- ł towawczych na komitet wklada się obowiązek statecznie kolej Bagdadzką, sultau za.ś nadal bę-~
rystvki i zalożenie slowia;iskiego Związku tury· ~ przystąpienia do organizacyi banku slowiań .. i dziemiał zapewnione panowanie w MaeedouiV
stycznego. Jaknajpr<;ldsze realizowanie tej myśli ł skiego.
~ W Berlinie•. Wiedniu i Konstantynopolu umieją:
Zjazd wyżej stawia, niż wza.jemne współdziałanie ~
V. VI kw.tyi sokolstwa.
dotrzymywae tajemnicy. Dość przypommee histoJUŻ istniejących organizaayi turystyeznych. Upra- :
ryę kolei Sandźackiej. Jednakte' szydlo trlldno,
Zjaza"ooeniając należycie lcouieezną potrzebę jest w worku ukryć, a clta.-rakter pertraktacyi
sza się klub czeskich turystów, aby zaczętą już ~
w tym Iderunku dz.iałalność prowadził dalej, ai ł tego, ażeby z,,:ró6ono ~a~znłejszą uwagę na fizycz... w sprawie reform macedońskich i ostatnich prodo utworzenia zwjąZkll.
ne. wyehowaDł~ mlodzlezy, ue!twala. z~ldadanie l jektów angielskich odkr y,je wszystkie karty."'
D o d a t e k przyjęty w brzmieniu następująglllood sokolskich we wszystkich zlemt&chslQ- f:
Do tematu tego cytowany organ od kUka
cem pOdług proJel{tu prof. Francewa:
wiańskiclI. Dą~enia ieb, d?półd służą pr~ezna. dni powraca stale, uważająe ewentualne przystą...
ZJ3.zd uchwala niezwlocznie przystąpić do or- czonemu celo:,Vl, mają ~J6 c~ynnłe PQPlerane I pieuie TurCJ'i do trójprzymierza. za."fakt ogromnej
ganizacyi:
.
przez wSZYStkl'8 oonośne lDstytucye.
ł doniosłości dia wpływów rosYJskieh na. BHzk.im
1) Slowia.~skiego związku t~r!s,tycznego, JaVI. RelolucJa" kwestJl Iwi,lk.lI oawlato- ł Wschodzie.
ko śro,dlm, maJą~ego ~ ,zn~c~neJ ~lerz~ .wspór- i
" o.
ł
•
diiulac rozwojoWi SlOWHlllsk16J wZ3.Jemnoscl.
~
~
, 2) Pracę organizacyjną i staranie o. moż~iwie ł
KOllferency!ł. nw~ża lntltuf&łną. dzial~ł~oso
,Komitet do spraw prasowych SWlezo zwróeil
najzupetniejszy rozwój naukowych WjCleCZeK d~ l wsr6d. narodow . słO\Vlańskielt za najgłó.wnteJsze ~ uwagę n& b~dące od pewnego czas.u . W obi~ga wy,z"lem, 810wiańskich Z,e, względu na to,. że w R,O~Yl zad~Iłle w~~y8tklCł1. wJ~sztalconycb mę~,CZ1zn, i i da.wni.eh,vo ~leleg, a.lne ~, t . • 0 sł~zbłe WOJSkoweJ,
niewtt ,turystyczu:ycb związ,kó~\\ pO~lerzye ZW!:l~ kobIet. Judow. sl0'Ylań~loc~.. Wzywa rrzeto .do I przyslę~ze l dY8~ypłiDle,. Na okładce tej brozkowi wzajemnosci slowiansklej, l{tory ma sluzyo ,zorgamzowRma tej Wielkie) pracy wsród pOJe ... , szury, mewykryel dotychczas wydawcy wydruko...
jako środowisko d:liałalności w tym kiernnlw.
I' dyńczych ludów słowiańskich. na wzór czeskiego \ wali, że wydawnictwo zostało aprobowane przez
8) \Ve wszystkich kwestyach, związanyeh, związku l{u!t~rał~ego. Orga~lzacya ta miałaby ł sztab główny, oraz ~alecone do. rozpowszechnie ..
z turystyką, Związek slowiallsldej wzajemności ! za. najgłó\VmeJszl,Fza~anie z Jednej, ~trouy ntrzy: ! nia przez dow6dcę pu.łlc~ syb~t'YJskiego. Nazwa i
ma wejść w.bezpośrednie stosunki z kluber.n eze- ! mywać ~tos,unek wzajemnr, , z .d~ugleJ - pobudzac ! adr,es drukarni, W ~to~e~ odbIte zostało to ,wyda ..
skich turysto,:, jako, z ~entraln.y.m, ko~mtet~m, I do wsp,ol~el pracy sr~wlauslueJ praoow~ikó;: ~a. wmctwo, zostaly rOWDlez sfałszowane.
który może z]ednoczyc dZlslaJn,os.c slowJańskICh I polu oswlaty narodowej, prze,z z,wolyw&Dl8 wspo.l- j
•
turystycznych organizacvj., KlubOWI również pole- I nych kongresów. ora-z. s~ara.e SIę o .rozsz~~zellle, ~
ca się prac~ utworzcnia Związku turystytznego! i znajom,ość ję~y~ów i Jit.eratur,Y, slowlańslueJ, aby !
Z okazyi ujawnionych ostatnich kradzieży
slowiaD..
i uuzymac slowlanską wzaJewnoso.
w pałacu ZlCuo'lvym w PeterSburgu, «Riecu przl~
nizacyą·
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Pią.tek, łłnia

pomin3, że lcradzieie zdarzały sIę tam i przedtClll.
Tak np. przed czterema laty w Peterhotie
z~,ll1ąt zegar kominkowy, wartości 20 tysięcy ruL:: i' strata nie z.ostała odzyskana. Najciekawsz-ym
J' ':nak wypadldam bylakradzież, dokonana w czar',~, kie-dy ministrem Dworu byl hr. Adlerberg.
l"J.ltl;zebując pieuiędzy, joden z Qygnitarzy zabral
7. palacu Cesarskiego maly portret Piotra. I, ozdoL:o:ay brylantami i z'astawil: go u jubilera zu, sumę 15 tysięey rab. ,V następstwie portret ten
n'l.byl zmarly nieda'wno hr. Ignatiew i darowal
go jednemu z nieletuich WielItich Książąt, jako
upo~li?ek i~i~ninowy. Podarunuk wypadkowo
zwrocll na. SlehIe uwagę Cesarza Aleksandra II
i. zortal poz,nany. Krad.zież się w,ydala, lecz zmar:
Xy Monarcha obszed't sIęlaskawIe z przest~pcą l
winę mu da.rowa'1.

I

24 lipca 19t>S·r.

trach. Jeżeli ten balon w delekowidzu pojawi ~ głównie zbierają· fundusze podczas rozmaitych
się na szerokości jedna szesnasta stopnia, w ta.. ł ,uroczystości.
kim razie odleglość jego wynosi 9,000 metrów. !
W Śpl'Rwozda.niach tych znajdujemy również'
Przy podlużnych aerostach obliczenie to jest I bardzo ciekawe wiadomości o działalności "Schul~
nieprzydatne, gdyż pozorna jch wielkość zmienia l vereinu" w Królestwie PoIskiem. Opiekuje się
się w miarę polożenia wobec oka widza, to jest, en gorąco niemcami tamtejszymi, zakrada im bi ..
czy widz spostrzega boki szersze, czy wąskie. blioteki stale i wędrowne, szkólId freblowskie,
Przy pomocy dwóch stałych punktów i mapy dostarcza. bezpłatnie gazet, słowem używa wszelmożna również i to zadanie rózwiązać, ale nową kich środków, celem podniesienia "niemieckiego
trudność sprawiają balony do sterowania, zmie. ducha" i celem podtrzymania najściślejszych stoi niające nadzwyczajne szybko swoje położenie. sunków mi<tdzy kolonistami a macierzą nieł Wtedy nawet cala baterya dziaI, mogąca ogniem mieclol'
i zarzucić znaczny obszar, będzie bezsilna wobec II
ł balonu nawet przy niewielkiej pomyłce rachuni kowej. ,A dalei'już na wys\>kości ,1,000. metrów!
obowiązuj-ące
l balony są zupelme wobec p00iskow oZ.lalowych
fbezpi€czne, gd-yż lawety nie pozwalają na zb~ti o zapewnieńiu odpoczynku normalnego pracownił wielki kąt wzniesienia rury działowej. OCZYWi-1 kom w zakladach handlowych. składach, i .kantoście na placu ćwiczeń artylerya ma ulatwione rach opracowane na zasadzie §§ 9- i 10 Najwyżej
zadanie, gdyż wszelkie obliczenia można szybko I zatwierdzonego d. 15 listopada 1906 r. postanoi bez trudu uskutecznić, ale najlepsze wyćwicze- i wienia rady ministrów.
nie pO,śród tak pomyślnych warunków na nie~ wiele sie przyda w czasie wojny.
I. O handlu w dni powszeduie.
Pierwszym czlowiekiem, który wpadł na po- I,
vVymienione poniżej zakłady handlowe i przemysI llŻyeia balonów do celów wojskowych, byl
, myslowe otwierane być winny ni~ wcześniej i zaFrancuz Guyton de Morveau. W r. 1792przekoPomnH<t Pułaskiego.
i. mykane nie później od wskazanego poniżej czasu.
nal onkomit~t o~alenia publicZllęgO o użyteczno- "
§ 1. vVszystkie sklepy, magazyny i zaldady
ści balonów na wojnie.
'handlowe, a również istniejące przy nich biura,
W roku 1793 podc~as oblężenia Cond~ usi~o- J
Rząd Stanów Zjednoc7.onych zamówil, jak (z wyjątkiem poniżej wyszczególnionych), od godz.
wano ~a pomocą. ~alo~ow po~d. g~owaml wo~sk ! wiadomo. swego czasu pomnik Pułaskiego U 'ar- 8 rano do 8 wieczorem.
oblega.Jącyc~ P~d. ac wIadomoŚCI oddzIałom, . dąZą.-j' ty.st y.. r. zeźbiarza. . K. ihodzińsldego, a. komisya
U wag a. W cią.gu czerwca, lipca i sierpnia
cym na o~sIeez, ale zbyt prz~pnszczalne opony arty.stów projekt naszego rzeźbiarza przyjęla,
według nowo stylu zaldady powyższe zamykane
głazowe ~le wy~rz.ymal,y dIngo.1 bal~ny. spadly do ~ z wjsakiemi dlań i dla dziela jego pochwałami. być winny nie później jak o godz. 7 i pól wie·
ooozu ~lf~przYJacleIskle~o. NłeprzYJ~,e-lel ~abrar ł Jako termin ustawienia pomnika naznaczono p. czorem, z wyjątkiem zaldadów handlująćych. arty~epes~e l skorzystał z lllch w dalszej akcYl wo- l Chodzińskiemu, jak donosi "Dziennik Chicagow-. kulami spożywczemi, która zamykane być mają
Jenne,~. , •. . . ..
",
'
M
. d'.... .1,,_ ~ sld" datę 31 sierpnia 1910 r. Pomnik stanąć ma o god~, 8 wieczorem.
. l ÓZ~lt'J p~zyskal Guyto~ de ~rveau R10 prn I w vVaszyngtonie.
I
§ 2. Sklepy z mięsem od godz. 6 rano do
now SWOIch .fIzyka ConteUe a 1 kto.cy zbu?0w~l l'
O pomniku i jego twórcy pisze jeden z naj- 6 wieczorom.
pierwszy. w?Jskowy statek naP?Wletrzny, l dnIa l powa.żniejszych dzienników waszyngtońskich ~Tha
§ 3. Składy budulcu, cementu j wogóle ma2-g~ ~wl.etma 17?4 roku zorgamzowal pl~rwszy
W"ashing.ton Post W d:n-ica 23 lutego r. b.:
.
teryutów budowlanych w miesiąca(}h letnich, tj. od
na SWIOCJe. oddZIał aeron~utrczny. OddzlaI t~~ ~
"vVybitny rzeźbiarz polski, K. Ch odz iński , 1 kwietnia do 1 września od godz. 7 rano do 7.
odznaezyl SLę .podczas o~lęzellla M~beuge. WOJ i pracuje w nowoJorski-ej. sweJ pracowni nad pom- , wieczorem, a w pozostalych miesi~cacłt od godz.
.
ska austry~lne na wI~ok, balonow od~zuwał: ~ nikiem polskiego bohatera, PUłaski,ego, d-la mia- '8 rano do 5 po poluduiu.
strachza,bobo~ny, to tez. wo~z owych WOJsk ~~ .. ! sta Waszyngtonu, którego to pommka model rzą..
. § 4. a) Składy hurtowe węgla kamiennego
kazał natychmlast ostrzehwa~le ba~on?w z hau~)lij ~ dowa komiSja artystyczna pn~yjęla niedawIl'o i od godz. 6 rano do, 6 wieczorem; b) detaliczne
17 fun~owych. .ConteUe P? ":1 tal "pIerwsz~ pOCIsk i zatwierdziła.'
sklady węgla kamiennego od godz. 7 rano do 7
okrzylnem: .. ,.y}ve la repubhqu8." al~ gdy kule l
W rozmowie z naszym spr:awozdaweą powie- wieczorem.
z'~~ęl'1g~t;zdacl\:olo bal?ną, wzmo~l s:ę .cze:nprę~ .~ dzial p. ChOdziński, co następuje: Nie moją jest
§ 5. Handlowe Iaźnie i wanny od godz. 8
d"ze} na.n,,>€~ostę~ną <WjZ1T~ę, ~o ktoreJ,nfe sH~?ał~ rzeczą sądzić o te~, czy dzie.ło to lepsze.m j~st rano do 10 wieczorem z tym warunkiem, aby nokule z haubIC, nIe .~o.~ą~J ch SIę zdobyc na WlęceJ. od mych prao dawnIejszych, mImo to peWIen Je- wi goście po godz.9wieczOJ:em nie byli w:pll~
otwart~ kąt, wzmesIe.ma. .rur. vV~. 179~ balon stem, że tak jest
istocie) a to moje przekoua- czczani i kasa z~kladu byla zamkn.ięta.
Conte!l a .p~dc~as ?blęzema .Jlf~nnhelmu ~ostal ~d ł nie potwiJJrdza. zgodna, opinia wielu tutejszych
U wag a. Zydowskie wanny ~ytualne. (my..;
kul .llłeprzYJa~lelskl,ch tak s11me uszkodzony, ze ~ artystów, którzy mi wyrazili swe Tłzuanie.
kwy) mogą być otwarta dla sprzedaży bil:etÓ'W nie
mUSIano· go odeslac. do naprawy.
. .
!-~,
Na pomniku Pułaski przedstawiony jest wcześniej jak od godz. 5 rano do 10 rano i od
W latach wOjny francusko-pruskle] 18'0, w mundurze który zawsze nosU w czasie wojny godz. 2 po poludniu UO 12w nocy, a. w piątki i
i 1871 francuzi ~oslugiwali się często b~lonami. amerykańskiej. Dla pozyskania szczegółów jak- .wigilie świąt żydowskich nie wcześniej jak od g.
Bal.ońy z ~Qgaml utrzy~yw.ały 1?oIącz.enle oblę- najzgodniejszych z pl~wdą. historyczną., p. Cho- ··5 rano do 8 wieczorem.
~.ego Pary~a z fr~n. cu.s~Ieml WOJSkam.l." p()dPa- I dzińsld .od.SZukał. nader. cenne dokumenty, tyczą.e.e.
§ 6. Kantory różnej na~wy od godz. 8 i pół
,ryzem. ,Ga~nbe~ta rO~lliez balonem. WYJechał. dn. I się bohatera w Polsce, we Francyi 1 w Paryżu r,ano do 5 i pół po poludnm.
7-go pazdzlerruka 18, O r. na prowJncyę, azeby I i w Niemcxe&h w Berlinie; od rodziny Pulask.ieU wa g a. Ka.ntory przeWOZll mebli i kantory
zorgAnizować nową armię. Fabrylta dział KruP1Z3 I go otrzymał ~adio portret bohatera, malowany pralni od godz. 8 rano do 8 wieczorem.
§ 7. a) Cukiernie i ka.wiarniez prawem sprzez,bu(!owala naówczaS specyalne dzialo do Q~trzali- za życia. p'rzez Jego siostrę. Pomnik wysokim Jest
wanla balonow, umieszczone na speoyalneJ lawa- I 14 stóp materyałem od-ł-&wu będzie bronz.
daży trunków od godz. 9 rano do' 12 w nooy; b)
c~ i posiadające ogromny kąt wzniesienia rury. ~
,
cukiernie, kawiarnie i mleczarnie bez ,prawa. s-przePonieważ balony francuskie dla uniknięcia kul u- l
,daży trunkó\v od godz. 8 rano do 11 wieczore~;
dawaly się w podtóż od listopada 1870 rol{~ t!l- J
Działalność 'JSci~uh,ereinu."
c) sklepy ze sprzedaią wód mineralnych od godz.
ko .nocną POTą.,. działo (}WO- .nIe miało praWIe za- I
~ rano do 11 wieczorem! j~żeli s-przed8:Ż :wó~; nie
dne] sposobnośCI do strzelama.
;
Jest polączona ze sprzedazą mn.yeh przedmIOtow.
Po wojni~ francugko-pr~skiat zaczęt~ na.nk~.;. ~
Organem g16wne:go zarządu ".sehulvereinu"
§~. Sprzed~żsp!rytualyi .do. domów we
,"0 s~dyowa.c sprawę ostrzeliwa.ma balonowo NaJ"
dla Austryl jest wychodzą.cy w Wiedniumiesięcz4 wSZystkIch zakładach, me wyłączaJą'1} l rządowych
r~c.hleJ r~zwl.ąza:no kwesty e, .l\tór~ pociski naj~a- nik p. n. n Der getreue Eckart". Wpiśmietem, sklepów monopolowych, od g. 8 r. do' 8 W• . •
PIęJ. nadają Slę do te~o, celu l stwler~z.on?, że Je-. obok brutalnych napaści na polaków i czechów,
. ~ 9. a). Re~teurac!e I rz~d~" z .przedstawI€>d.;vnI:6 szrapnele. ~~Jwlększą trud,nose..~ą J.e~szY-1 znajd.ujem y w. kaz.·.dym numerz,e ml.·. ,esięcz.11.e spra- llla.r~ll t. zw: ~caoarety! "vanete Itp •. zamldęte
~~a ocena odłeglos.CI; OC~,na n~ oko Jest memo- ~ wozdania'z czynn.ości poszczegÓbłyeh. grup, spra- w Clą,gU dnIa, od g. 7 Wle,cz. do g. 5 rano; b) p,o.
zhwą~ gdyż Y' 'po~Vletrz~ nIema ządnyeh punktów ~ wozdania kasowe i t. p. Sprawozdania te, świadzo~tale restauracye I-go rzędn od g. !2 w polu~
epa.Cela,. Jezeh. s!,ęat?lt ma. przedSO'b,' ą o-ponę I~ czą o nieZ-WYklem . oż r. wianin. .i bogactwie stowa- I d~le ~o g. 3 .w. noey; ten c~as sprzedazy pozo.s. t.ak~lIstą o znanej sredm?f: to za pomocą. d,~le~o- ,rzy;szenia. Na fundusz "Sehulvereinu" skladają ~Vla. SIę r?WnleZ h~dlom Wlll z p~awe~, sprz~da
.'WIdza mOZJla latwo dOJsc do rezultatu. .
się skladki osób prywatnych, zapisy w test amen- ~y tru.nkow z ~ym 'Je~nak war~nklem, lZ zn~JduUżywa się w tym celu szkieł, mających we- ł tach, poszczególne grupy, instytucye bankowe i Jące .SU} przy ~e~ sldepy kolo111al~e,. dl~. ,~torych
~ąt.rzPo~Z.i.ałkę. o 16 stopn.ia~h.To~ 8,amprZ~d- .1 dobroczynne, . zwi~zki gi~na.styczlle, s.'pit~wac~de, g.OdZlllą .ot.w,a.r, Cl~ Jes.t 8.' rano., powmny byc' zaroymIOt w mIarę swego odalema będZIe swą, wlel- oehotni,cze straże pożarue l t. p. Słowem, oflar- kane o g., 8 mecz., c) restauracya I~ rzędu od
ko~ć ~kazy\va.l w szerokości 1/16 stopnia 2/16 sto- ~ ność niemców na "Schulverein" jest wte-lka.,
g. 11 rano do 2 w nocYi d) trak.t:v: erme lU ~zę
pma l t. d. Wypracowano do tego celu tabelę I.
Będąc w posiadanill poważnych funduszow, od g. 6 :rano do 9 w., lub drugiej kategoryl od
n~tęp,ującą: Przedl;lliot wielkości 3'3 metra o~a: ! zasilanyc~ . także przez macierlO pruską, dziala.j5\ g. 8 rano, do 11 w. .
'
..
'
•
~nJe Się na odleglos6 .3,000 metr?w w. szer,o~{OsCl ł gru~y mIejSCOwe pla~owo w kierunku. germa!lI- ł
Wybor kateg~rYl pozostaWIa Slę wla.~~icieloWl
Jedna szesnasta stoplua; przedmIot włelkosCl 4'4 : zac'}'l obecnie glówDle na Szlą.zkn austryaclnm.
zakładu z warunkIem, aby co rok podawaŁ odnome~r~ .na. odleglośó 4,000 metrów także w szero- W tym roku założ~~o w.rdzennie polskich. g~i- śną dekla.racyę d~ miejscowegp komisarza CJrkukoscHJedna .szesna.sta stopD!ia1 a tak samo prze- l nach na Szlazku mIejSCOWe grup! w StrumiemuJ lu, oraz aby. godzmy llandlu były wypisane w je ..
dmi-ot wielkości 9··9m. na odlogłość . 9;000 me- l Przylieu Ustroniu Duedzwach, Grnszowie, Kar.. go dekumencie handlow'Ylll i na szyldach zakradu.
trow itd. Jeżeli znamy dwie z ty,e-h wielkości, { winie i Polskiej Ostrawie i to w tym celu jedy- ' W cięgu roku god~iny te zmieniane być nie monie tr.udno obliczyć trzecią. Wiadomo, ż,e up. I nie, by germanizować ludność polsk~. Żywą dzia- gą; 0) piwiarnie z prawem' picia piwa na wiej;;.
ft.ancuski baJ.on kulisty ma 540 w. sześcien.nych l lala Ość roz-wi}ają także gxupy kobiet, ',któtych sea co do czasu godzin ha.ndlu. zrównane są z
0b.t~tOŚei, ;awięcśrednkę mniej więeejo t\) ID8- l na Salą,z1w. iat1Śsje ,d,ot:lcheaas 1~, a lG-óre . tr-ak1.jerlliami
rz~diu; fł haDdle ZW1aaaU --lj ..
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.,skiemi z prawem pieia-::cIla ,miejsen od godz. 8 r. ~ kilku laty chorowity cesarz Kueng ..
powrócił ~ kade.ncyj,są~złl sprawę'.Antoniego. Tomc~ak~,,' o~
do ,II wier.z.
~ do wladzy,.ale }}ył on za,w&ze raczej bl&rneffi na- r skarzooego o<napad zbroJ!1Y na nł1~SZkall~a 'WSI
§ 10. H,a.nd~ przenośny i na wózkach: a) irzędziem w rękaeh cesa-rz:ow.eJ'~w(}.owy i jeJ,stron- ~ Pajęczno, Stefana Rogacloego. T.omczak me zna ..
-z artykul.ami spoży,wczemi wBZys:tkieh rodzaj,ó-w ~ n:ików, ni,z władcą samodzielnym.
l,lazł8ZY pi~y ,przy ~ogacldTD, dal do ~iego
od g. 5 r. do, 8 ,'w.; .b) wyrobami ty.tnnłowe:mi!
' .
l strzał· z .rew.ołwern, wSKutek czego Rogacln zood g. 8 r. do-,11 'W.;"c} z porostaleml przedmio .. ~
lClUlłWłZIfC. DHINOWY.
i 8~ !1lniony w nQgę. ~a. krzyk napadniętego ;ta.dtarni od -,g. 8 -T. do 8' wiecz.
ł
IMIONA SOOWł~ D', :t-~ L b
1 _I bre.gh młe~Z~aJłeY WSI, lecz Tom?za~ zdołal zbledz.
(.. W arsz. Dniew. -)
t r o Slewo~za.
iZ
u au&. -u
Po nplJwte pewl1eg~ czas n , straz ziemska. zatrzy(Dok. na8t~.
_____
mała. 'llomcza.ka, ktory podczas rozpraw sądowych
. do 'WIuy me przlznal ,się; 'ze względu na pewne
fi' ~
poszlaki, Bę:d skgal Antoniego Tomczaka. na 2 1/.
ir Jl
"
• JS.. .
, ' " JX-ł
roku oddzia16w &r~~nckich, a' po odsiedzeniu
kary pod dozór polICJJny na. 2 lata.
(r), l..ódlti odWał Tow. opi4łki ud %Yierlł ~
(r) ,A.d~ira~a.Rooestwieński:eg~ za. w~rstide
( ) stat"sąka ldD.oici " Kfótatwie. Iilnl.. tailI. w duiu 25 lipóa r. b. o ,!gl)dz~ ił ~t"0m
pr:-ykF~scl, )a~leh doznal przed l ~o WOJnIe ~o- t ność Królestwa Polskiego (razem.z wojskjem) w sali Hotelu Manntenffel od'bę.dzie się ogólne ze- .
sy]slW-]apOllsloeJ, s~{Jtkała rzad~~ l nadSPOdz~~"1 wedlug danych, ze,bra.ny~h przez !omuet stat.ysty.. . bra.n4.e. W razie nie dQ§ścia do skutku pierwszeg.o
wan~ na:g roda. Oto dZIęki chg~ncrl Tełegtafie~n?J ",,' czny warszawski, wyooal U.:~5,,,"12 osób. (wo~ec zebrania, powtórne zebranie prawomocna bez wzglę"
dOWledz1!l.! się, co go tu na Zl0ł!n czeka po SIDle.. · l 9.'4~2,25.3 w roku 1897), a. WięC w OS!tatmm d?e.. dn na liczbę obecnych czZonkó\,", odb~dzie się d.
ci. Rzecz sie tak miała:
stęewlecm wzroS'la o2'3,pro.eent.. , Na Jt;dUI} WlOr .. ! 8 sierpllia o godz. 8 w tymże lokalu.
Agencya., Peters;burska do,niosl~, że admirał stę kwadl·ato-wą przypad'a 1:06 mH~szkane6w•. Na ~
.
'
Rożestw-ienski zmarł w Nauheim, . gdzi,e od dluż- 100 mężczyzn (z wojskiem) wypada 104 kobiet.' . (d} ~tr~ał: '\V czora.J ok~{). godz. 5 po poludszcgo czasu bawit na kuracyi. Ministeryum ma- i Cudzoziemeów jest 0,7 procent. Wedlug wyznań ~ mu w. WIęZIemu D~ ul..~lldwIld ] i .3?" szyldwaeh
rynarki, z adrniralsm Dikowem na czele, dowie- i ludność grupuJe się, jak DaStępuje: katolików i zau.w.a,zyldwóch W~~~(}W, r~Zm&WulJ.,ą6y,eh przez
dzialo się o śmierci z rannych dzienników pe-175/l3 procent, prawoslawJlych,{z w{)jskiem) 4,06 okno, .gd.r na. w:ezw"anłe J_-ego· Ule o~~l} ?d Qkaat~rsburskicl~. l w t~jże ~hwil,i zarządziło środki, j)roeent, ewal!g~Hk?w 5,1J.l ~ro~ent, ,marya witów strzelU 1 .~raml lekkO. Je,dnego .I~ Wlł}zn~~.
w celu nalezy!ego uczcz~nia zmarlego.
I 0,51 procent, zydow (z wOJskIem) 14,39 proce.nt .
(Ii) BOJłd. Welor&) wi~zor&m~a ul;.Jf.N-awtoł"Dri
PostanOWIOno więc wysIać telegram kondO- i innYC.h . wy.znań. . 'O,Z."4 prooent. .
. . .
ł 65 Alfred, L?k,. ~obotnlk, . . lat25".W. bajce ze :~8woiml t o.IencYJny do wdowy i pochować zmarłego kos~tem
Wedlug tychże dany6h Wa.rszawa lIczyła 765 ; warzyszaml zrawony zostal w lewą. rękę IWź8ł11. - Na
't
. , 'ly sąZlllS.,e
.... 11el\: rolorY}'
t
. . k" ",
, t · 'd' Ł6d'z z u4l·"
0),18 t
f ul. Stodolniane,j nr. 2() na BAlutach, A:riioni Sperka, lat
pans
wa. D'
ZleUlll·k"l zamleSCl:\
o, I y8. WIesz allc.ow~ na~ ępme ] .Złe
~.g., 49gi Feliks Kr~ł1kowski, lat 31, robotniey,. oraz rast&uzamówIonO naboimlstwa żałobne. W ciągu dnia Częstochowa 66 tys. l !;osnó)V1ee 60 tys. W mla-j ratar Antoni GuszezYllskf, lai 65, w&' wzajemnej bó,3ce
poselstwo niemieckie w Petersburgu otrzymało ter- staeh ludność katoUck~ wynosUa. 48, procant,.. ty" . kijami i butelkami pozadawałi Bobie r.ay. Cale to to ....
minową: depeszę z Berlina, polecającą zawiadomi:6
dowska.w procent i mnyeh wy~n.ae 12 procent. warzystwo zabrano zostało do I cyrkułu, dokąd za:we-'
kooO'o należ v , że cesarski rząd niemiecki zarządził W osadach' ka.tolicka 48 procent żydowska 46 I zwano lekar;;~ Pogo.towla d_o opatrzenia ran. Prxy-ezynt\
I .
.'
h wyznan
" , vc::: proeeLUl.
. n~
'W e WS1&C
. h: obydwóch bÓjek było nadnzycle alkoholu.
wszystko, .
ażeby pogrzeu zmarlego na miejscu odproeon t't lnnye
•
.
•
hyl się jaknajurocz-yściej.
katolicka. 87 procent, ewangeHcka (przewa.żnie
(p). ~agłe zgony. Wczoraj naw. Ogrod9 W&J nr~
I'
d 4
,.
.. t
.,. . .
)"
. d
·k 2 97 i 20 nagle zmarł Nuehłn Wltelsobu,..-l&t.19, ....Z 'Z5J.ęcl&.
.Ok o~o go~.
po po!., młll!s. eryum ~ary.- kololllSCl nlemlec~y, o procent, zy owa a . '
l Przye~r1na śmierci nieznana. _ Na ul. Prze.}awd,llr. 16:
nark., l otrzymało telegram tresCl 113StępU)ąC6j= ł~. Pt"ocen.t. lv..faryawltow byto og6lem 59 tysIęcy. '. po krótkich 1 silnych kurczach żolądia, Dagl~ zmarZ
cRożestwienak\ żyje, Agcllcya sklamala.,. Tele- Wyznanie to głównie rozwinęło się w miastaeh t Herman Wnwrzon, robotnlk, lat 25.
gram spra.wił olbrzymią sensacYę. ,Natychmiast, 32 tys., następnie idą wsie 23 tys. i osady - I
(h) Upadek z kOlIi.. Dziś rano.na,,;uł. SredJłfeJj
wyslapo telegram. dl) adn:h'ala do Nauheim z za-I a tysiące...
... .
przed. domem nr, 16. kOZak. Niklta Sawii.!- spadl. "z k. O~i&~.
py tanIem o zdrOWIe. Pózno w nocy ne.deszla od() 8
l.."'~ń"'ó""'"
W d~
. I' •
•
j dawnI nogę· Po udzIeleniu mu doraźnej pomtlcy prL71,
-,
':
..
"' .
.
y
prawy Ou~", \l 1IJ.
e 4Ug lllIOl macyl
lekarza Pogotowia, odWiez1on, ustal dQ .szp1taia . w:OJ- i
po:vledz O_d R:0zestw!enslo~g.o tej tresel: <DZlę-: otrzymanych w głównym zarządzie wię.zień, nie..! skowego.
kUJ~.CzUję SIę tr?cnę lepI,eJ J..
którzy urzędnicy admłnistraćyi więz.iennej tro-ma- I
Spos.trzegla Slę,
~concu l «AgenCja ~e~ers.- czą cyrkularz g!ównego zarządu 'o widzeniach się ł
•
bursl<a,
1
w
24
goazmy
pO'
depeszy
o
sffilercl,
obrońców
z
wieźniami
w
ten
sposób
że
obrońpa
~
(')
O'd
·t
Dn"
2
... "'.'~' ,~, ..,-":.,,.;.,':~-;
', .. ,. ";":'"
l· l
t
.
.,
"(u· d
"
'
,1
,v
1\' '. p-U.,.
. la, Slerprutt,,::,r:,v:,w
na deSia,3, spros owame następuJące: «\'Y la omosc ! schwytany na oddawaniu więzniom przedmiotów ! t ",. N j' , t ' . MP An.'· Isk.' .
. 00 .' ł
o śm iorci Rożestwieńskiego nie potwierdza się). I zabronionych przez l)rawo nie powinien być wię~ : s Ol:SC fi :Wlf2 sze] p' . '.,Je· .~t~:~ pr;!.~.~~ SOYll7
d .. ZW'8iuy ~,...' oreJllnk ~ Wa..u&elo.le' O,.'
•
'. , '.
.
.
\ ny opus
ceJ wp~szczany na. ~ldzellle1 bez wzglę~u na t?1 'Franciszkanó-w w Łagi&wnik~ch.
czy postada zezwoteme władzy sądoweJn:a Wl.'.
.
..,'
dzenia się oddziel ue z tym lab innym aresztantem.
,Po 44 l~tac~l, tj. po J<:a:saeyJ ,.lrlaszt6ru .w ty~
Wobec tego glówny zarząd więzień wyjaśnia roku ,l~o raz .pler:ws~Y ten odpust odbędzle SIę
powtórnie, że obrońey, gdy tylko zostaje im wy- w koselele.laglewn:clom.. ,
.', '.
dane pozwolenie wlafJzy sądowej na widzenie się
. SpOdzl6w anr Jef3: lrczny napływ ,pob~~;n,.ch:
Paryskie wydanie ~New York Heralda, za- z aresztantami, nie trwci tego prawa, na,we t po pragnących, korzystac. 2: tak nadZWYC~~bO o~-,
mieszcza wiadomość telegrafic'tJH} z Pekinu o zgo- zawiadomieniu władzy s~owej o nadużyciach ze . p~~tu. P()rząde~.~~ozeństwa nast~puJ.ącr·. W Wł-;
nie cesarza chińskiego, }\:tóry od kUku tygodni strony dane.O'o obr.oD.' cy.
~ glbę uroezystoseł:~łeszPOry. o g?do;. fi wloozorem.;;
_o.
.'.
,.
.
! W sam'~ UfOCZystośo: p.rymarya. o,~odz. 7, wotJ-\,
.zapadl byt ciężko na zdrowiu.
. {-:-} .Za~IIl,nl~ PlB.ma. N~mer" drugI tyg~d-I' wa o 9, sum. a., z, !ta,zame.m.,. o. .11, Dł.eszpory Zka-,
Cesarz chiński Kueng-Hsi (piszą go takie ruka lllemle(}~le?o "Dl6 Ge~\!6'!ksc~aft ,or9an.zwH~- zaniem o godz. 5-ej.
;Kuaug-śiu), co znaczy cświetne spadkobierstwo>, zku ewangelickIch rob.otnlk0W:. 1 ro~Otnic ~osta! '
_ W niedzielę 26 b. m. w Strykowie w k:a;-1
urodzony w f. 1871, byl synem l\sięeia Chan, skonfi~kowany z~ arty}{ul "Dti:lfen WIr st,relken i toU cki-m kościel,e odbędzie się odpust ku czci:
siódmego brata zmadego w r. 1861 cesarza Hien- (Czy mamy &tre,1rQwav.,"), a. pl.Smo zamklli~te ua," 'w A.n;v S odlie.w.an y jest liczny zjazd d ho-:
Fanga, z panującej dyuastyi mandżurskiej, czyli cały czas trwanla stanu. wOJennego.
~vł' list. D"..
PbOżnyeb
ue
tata.rsldej. Ponieważ l)Opriedni cesarz Tung-cze
(n) Karl administracyjne. W mieście Łodzi, ł \ e . wa. l po
_'.
, .
zmarl na. ospę w r. 1875 bezdzietuie, nie zdo- w pOwiatach łódzkim i laskim z postanow.ien.ia~. (e):;Z., PabiaBl~. Korespondent naszkomunl-'
'Zawszy nawet wskazać swego następcy, przeto cZasowego general~gubernatora gubernii piGtrko- k~~: W srodę dllł~ 22b. ID •• u ?-bywatela,m: ~a-~
4-letni wówczas Kueng-Hsi zostal wyniesiony na wkiej i l\:aliskiej od 12 do 21 Upca. r. b. nalożo- ~ blam.c p. wola Kltzm.ana, meW1a~m,. rzezlIDJe ..
tron wskutek uklagu, zawartego pomiędzy ces a- no kary pieniężne od . 5 do 50 rb. i skaza.no na sz,ek,. prze~ostawszy SIę P? gzy~e przez. okno.
rzową wdow~ Teu Hsi i księoiem Chun. RegollCy~ areszt od 1 tygodnia do a-ch mies~y ! 74 osoby • ~ok()JU ką.plelo-wego ~o mleszkanl~ ~~ Ii pIętrze,
'zaś sprawował ks. Kong.
za: ,.zaktóeeme. spokoju, pobicie, nieI.}OSza. nowanie IlkQl.~ystaJJ}c ~ głębokIego snu .WlaS~l(~.U~laJ u~~rad.l
Zmarły obecnie w wieku 37 Jat cesarz, w r. ~. dowodów legit.ywaeyjIlJ~h, że,braninę zneh.wwt.
P: KltzrnanoWl zegarek z deWIzką l 40 rubh go.J887 jako mlodzieniec 16-Ietlli ogłosił si~ pełno- "odd.anie swego paszportu innej osobie, obrazę woj- 1iowką·
I
,
letnIm, ujął rządy. ale na tron jegQ uderza!y u- ska i polwyi, sirzelaninę" nieporzą<hLe utrzJJlll- i
We wsi Kudrowiee, gminy Górlc30 Pa.bia. ..
stawieznie sprzeczne prłdY, ponieważ potworzyly
w.a.nie podwórzy i ulic, niedopelnienie formaloości i n.icka, wybuchł pożar z niawiad..owej , przyczyny;
się związld tajemne, wrogie elłropejczykom, wsku- , melduuk{)w~, trz:ymanie· broni bez pozwolenia, ~ spaHl} si~ bydynki należące do Albre~hta.
tek czego zdar~ly się wypadki prześladowania. nie odbJcie war,ty nocnej, nieoatrożną j:azd~ po f ' _ Aresztow&1l0 jedna osob~ oskarżona. 0.11&.. '
·i mordowania chrześcian oraz wybuchały groźne mie~c.,ie, p:row.&dzeme.. ~a.udlu . n!", trotu.a.r~.e,.~a~el ! pad na urząd gminny w DlULowie w f. 1907.
bł1nty w różnych prowIncJach.. Cesarz Kueng-Hsi o po~ne~ porze, ,pobl~le l'?dzwOW, kradzłez l me .. l
_ Zostal zwolniony ,ze służby referent ka.n..;
sprzyjał zwolennikowi re[oum Kongowi, które po.. spelUlenł~ prawnych ząda.łł wladz.
t celaryi policmajstra ID. Pabianie, KonS:Unty Popi~rala Japonia, Kiedy jednak pod wptywem na(11) Ta'" miAlo". & ..oA gubernialny pi()tlrow.. l cełuJ~.ew~.
'
rad z jej przedsta.wicielem ks. lto, przjbylym u.. ~
łł J
~
,
DlJslnie do Pekinu, cesa.rz wyda.l proklamacYę do skiprzyehyl.ną dal decYZJę w .sprawie otworzenia
ludu, zapowiadająeą głęboko sięgające refo;wy, t&rgn dla sprZedaży hurtoWej 1 de~~ie~n.ej ~i~s~ .
partya konserwatywna pod wodzą Ll·H!lng·Czan- na. placach pl"zr ul. Al&ksandrowslc16J 1 KOiCiel
śmierci.
ga zrobU~ rewolucyę. Lt-Hnng-Czang pałac obsa-ueJ.
. .
.'
'.
I
d~il wojski~m i zmusił, młodego cesarza do odd~.. ł
. W tych druaclt na.,pOOłł8~yeh~laeaeh roz:
.nhl.. ponowme władzy oiotce, cesarzowej wdowle ł ~zę~, będą r~otJ budOWY 8Zere~u ,latek, lodo ~
. .
.
tfsu-Rsi, kobiecie mądrej, ałe~ pomimo sta.rości ł WIU 1 mnych. nl~z~dnyełt. urządzen:
.
, . ł , Onegd~J l. wczoraj warszawski są~ wd;enny
chciwej wladzy, prze.biegłej i energicznej. Bylo f
Sprzed~. hur,?wa mIęsa bę~e o.dbyw~e SIę II o~ręgowy. lIkw~dbwał ,t~m ra~em bodaj os~atecz ..
to we wr~eśnm r. 1898. Cesarz Kueng-Bsi prze- ~ w dwóch mlej6caeh. naplacn Tanfanlega l przJ , Dle-wymkl dZlalalnosCl słynnego przed medaw ..
rsw wówczas faUycznie' panować, głównego do- ~ ulicy Aleksandrowskiej.
i nJm czasem rozbójnika. Lisa (vel Jakóba Mielczar..
rade'ę jego ks. Konga ogJ:oszono zdrajcą, a zwo- J
(h) Z qdll. III wydział karny sądll okręgo- f Ira vel Jakóba. SObieszczańskiego), który na czele
lenniltów cesarza surowo' karano. Dopiero przed ! wego, piotrk~wsk1ego, bawiąo w .Pabianitmeh na ; zorganizowa.u&j p.rzez siebie, & ślepo mu posla.sz'..
J
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reckie oglaszają następujący reskrypt sułtański . dy ministrów. ustanowiono. .zmianę. istn, iejącego t
Odpowiedzi Redako-a'i.
na imię
S.aida-baśzy:
'
r. porzadl
l
" 'd zamy s I ę z St.
t
.
;
m
o
18 t ac l1. przysięgi na Wlel'llOS ć w s t. uP
J,
f
b
. ,ta
'J'.
B h t 1.
,.
,
"b' 1 '
.,"J Z , a . ry k'"I Z ej-II er
~g:l.,
," O a ers CI, mo] w€zyl'ze, .,saidzie-baszo[
z le, ,tore postanowiono z podpi,sami przysięga- Paąem ,jedynie ,w jednej sprawie, poruszonej W liście:
Z usunięciem Ferid,a~baszy, otrzymujesz w .... l )ących przechowywać' we właściwych instytllcyach ~dobremt chęeiami piekJ:o brukowane." Jednakie, POZ!\
znaniu wiernej swej sluzby godność wi'eUdego we- ; P!zy aktach osobistych osób skladajaey~h przy- dobrami chęciami. trz&ba mieć dobrą wolę,' oryentować
zyra. Daj' ci Boże l}.omyślna" dzialainośćt"
\ ~ Sl-ęgę.p t , h r 24
"
,"
się w "sytuacyi, .• no i nie za8zkod~ilobJ: pozbyć się am..:
bi~yjGk bardzo drobnycb, wcale nIe PQżąd8nlchdlaC!e~
Kenstantynop.ol, 23 lipcą; (P.) Dodatki nad .. ! ' . e. et e,
stycznia. (P) Zarząd ~ndowy łów ogólniejszych.
.
'
zwyczajne dzienników tllI'eckich donoszą, że Szej- ł lwI,el zela.zny~h naby~ .w. celu dolwny:wamastuspos~rRZEŻENIA. METEOROLOGICZNE
chul islam i Diemal-el-din l)()zostawieni sa na sta- ~ dyo.w na koleI a.mu~slneJJeden komplet ~ot?te?
nowiskach dotychczasowych. B. wiejkiego "wezyra ł d~ohta z~ ·~ereskOOllpa~,atQrem. ~la obznaJ~lema
Stacgi 'cent'l'aln,ej .K. E. Ł.
Kiamila baszę zaliczono w uznaniu. jego wiernej ~ Sl~ na mieJscu. ZB sposo-bem poslłkowaon~a SH~ tepo.
slużby i doświadczenia do składa rady ministr6w., : Bn przyrzą.daml, wY8'la,~>,: do Jeny 4 inzynierów.
-o
::s
~\i§ ..,;. ~ó
o
.t:d +"
]edllocześilie z mian~waniem nowego mini:3tra' ł,
Petersburg,.24,1ipca.'",:(P.) W dodatku do<»;56
s,~_'CfJ
'~...: ~~~ § ~
Data.
oe:s~
Uw agi
~
,wojny Seraskierat przeksztaleono na ministerJ1um I~ "se. D;a. cki.eh Wie dO, .m, Gstiaj"'" o.pn
.• ,BUkowano 'Najwyżej
SCl'l ~'~
~'~o
<D
eS
wojny.
zatwIerdzony bud~t państwowy dochodów i wy~,;..."d ,~.~
~
'E-4
~ ~
A
en
Wit:deń, 23 lipca; (P.) tiBiuro lwresponden- ~ datków. n~ r?k 1908, spórz~dzon:y zgodnie z poUJ
~ dnia. 23/VH
cyjne" telegrafuje z Cetynii, że h.s. MikolaJ .czar- ł stan?Wlenifaml Rady .p~ńS'twa i Dumy oraz na za1
Temperatura
PaS
nogórski ułaskawil skazanych na. karę śmierci w ł s~dz18 ~rt. 13 przepIsowoporządku rozpatrywa- 28/Vn 1.pp.
lii.3 96
max.
+17.50 C.
3/VU
9
w.
74:2.'lL +16~3 95
Pa 3
~nanej sprawI~ przewozu bomb Wassę CZ1'11ancza ' Dla Imdzet6w.
..
2
TemperMura
1 studenta WOJwodicza.
Peteribnrg, 2411pc'a. (P.) Sąd okr~gowy wo- 24/VII 7 r. 740.5 +154. 961 Pa 3
min.+l2.00 C.
Opadu 81
Londyn. 23 lipca. (P.) Izba gmin. Przy roz. ! jenny Sk?ńczyl badani~ sprawy 44 'Oskarżonych
,_ _ _ _
' ---EL
patrywaniu budżetu I~dyj pomocnik sekretarza i o ucze~tn,1Ctwo W,part.Yl, socya;l-de~okr~tów.rewo
stanu do spraw Indy], nazwal stan finansowo- \ lucyomstow maksymałtst'ów. Z 39.;.lU u}MVmonych
Rożki•• pociągów.
elwnomiczny kraju p'omyślnym. Niewiadomo, czyj podsądnych sąd uznaJ:" za . winnych uczes~nictwa
Bzerolw. byl rozgałęziony, niedawno wyln'yty ł ~ ~r~estępnem -stowarzyszemu 39 i skazaI icb. do
Letni o d 1 ni a ja.
W. I(alkucie spisek !erorystów, w każdym razie c~ę~k:ch I'O~Ó~ ~& roczne term.iny. Z tej liczb-y
Kolej FabrJjczno-Łódzka.
IlIe l1a! ei przesadzac . zn~cze.nia tej sprawy. Rząd ~ s~esclU: lsslęzmczka .nfysze~kaJa, ~damson, ~me
Odahodzą z ŁOdzi: 8) 12.30. b) 7.00. p) 7.20, e) 11.20,
przedslębIerz6 wszeIloe srodki do wyll:orzenienia l hanow, Kowalczyk, Katz l Zakhelm SkaZ3.111 zod)
2.15.
a) 3.15, f) 6.10, r) 6.35, g) 8.20.'
..
tej nieodpowiedniej form l niezadowolenia J)oli~ l stali na 15 lat ciężkich 'robót, 3, na 12 lat, 10 na
Przyohodządo,
lodzl:
h)
4.30,
p)
1.30.
s)
8.4:5.
j)
9.4:5,.
tyczn~go. " Dają się ~resztą. zauważyć inne jego 10 lat, 5 na 8 lat, 5 w tej liczbieI?-ieznn:jomą ~
oznak), le,zące' zupelme ,poza obrębem bomb allar- t 739 !la 6 lat, 1 na 5 lat, 2 na oSIedlem e, 2 o· k) 10.16, l) 4;24:. m) 5,25, n) ~.31, t) 10.00, o) 11.00.
chistów. Oznaki te m.ającechę bardzo poważną. s~(a~zo~ych sąd uzna~ za wirrn~ch jedynie nie doTrudno jest znaleź6 srodki do walki z niemi. l nl~SIel11a wla,~o~ ~ sk~za.t Ich na osadzenie w
](olej Tfa'rszawsko-KaUslca:
Rząd. r,ozpo.z~aje ni.etylko reformy konstytucyjne, i tWIerdzy po rol~u l OS!ll r.rlle~lęcy, a ~. podsądnych
Odahołlzą do l(aIł8Z1~ o got1z. S.2iS, 12.25. 5.40, S,S!)
ale, l admlIllstraCYJne. Reformy oczywiście nie I ~ braku ~o,!odow ume:vlllllłL ZnaleZIOne u oskar- do Warszawy: o godżinle 10.42, 11.40, 5.51są rozwiązaniem', ~vszJstldcl~ lndyjsldch niemocy, zon~ch ~~emądze w s?nne przeszło f? 35,.000 .sąd
Przychodzą 2 Kalisza: o' godzinie 10.3~. 11.~Q. 5.3'1'
;a.le .~ędą, ,on~ ~ęSClOWO wspoldzialaly, ażeby dać ! ~os~allo. wll przekazac aleksandrowsInemu komlte- 9.30; z Warszawy o g. 12.13, 5.32, 6.23.
'
zadoscuezymeme prawnym żądaniom głównej sfe- ~' tOWl rannych.
.
. . .
l
ty spo.reczeństw3. ind-yjskiegó.
ł . r~terlb~rr;, 24 lIpca. (P.) I\illllste,l'yum komuKo ej obwodowa.
Białogród) 23 lipca. t (P.) PoselaugieIski d. i mlO.lcyl zarmerza 'pr~eprowa,{lzić W reku bieżącym
Odchodzi ze &taeyl Łódź-kaliska do Slotwln o godz.
;22. b. m. w.r . cZ,rt. rządowi sel.·bsldemu notę o wy· ,I na le.wyl~ ?rzegu.?nrep,ru ,studya nowej koleI .że- 6.20. ze Słotwindo sto Łódź-kaliska 5.10. ,Odełłod;t;l
:p~dkach ,z. bandami w Macedonii i Starej Serbii, lazneJ ~~ołnn-~lJ0W:., . . ,
" , : ze st, ł~ódź-kt\liskl\ do Koluszek 10.45, przychodzi z Koirownoczesllłe prosząc o odpo\.viedź~ Rząd serbski . .Watszawa!.24 lipca., (P.) Dla zadosc uczy.. lns~ek do s~.Ł6dź;;,k~Hskl\ o godż. 8:10,' .
,!odpowiedział na przedstawie.nie rz,ldu
an ou 'lP,IsI(.1·9;! l'n.lema
. UWAGI. G<,dziny,
't
.
d l otrzebleprzewozu w nadchodząceJ' J'esieni
oznacznjl\czns
od godz. 6\ifydrukowane,
wieczorem do Uustym
6 rano.·drukie:n
go notą, w 1{tórej wypadki to przedstawił we ! ~a un \:ow zboża po drogach nadwiślallskich w zwiąr ęi\1:em ~\~ietle, zapewniając rząd augielsl{i, źe ! zku. z te~orocznym ur?dzajem,~a nadzwyczajnem dZie!~~lig~a~~:;~~j~l)sl~~e~::I: ~~~;ltk~~b. t~r~;~::~~~~~:
;l'ząd serbski przedsięweźmie wszelkie środki od I p·osledzen~u wars~aWSkl?go komItetu okręgowego"
S2\ ctopoC,jągl:spacerowe lila letników.
'niego zależne, aże'by i wprzyszlośoi najenergicz- post,anowlOno zWlększyc tabor ruchomy o 200 wa. Poei~gloznaczone literami: b), f), h), o) beipośred~ieJ.·szym
sposobem prz.eszkadzać wszeHdemu ·1)0- i gonow krytych i 45 parowozów.
nIej komunlkacyi W l1 rszaw8.-Łó{lź.
'
,
.
. b d
d 'l' l
I
•.
'....
24 l'
()
,
V'1 pociągach oznaC'Zonych Uterami: b), e), f) "m),'
.pleramu au mace 0118 oc l. Rząd. serbsld go- ;
mlDSa, .
Ipca., P.
Wydrukowano 'v nie- D, D), knl'suią wagony pOC:1:towe.
. ,
lÓ"":' j~st' ~awet, za, zgodą z ill~en~i pallstwamj bat. i l~tórych gazetach wiadomoś~ z Mińska o strace. Pociągi oznaczon~ literami: e), j), n), p), c), g), l) zatrzy-,
kanskleml~, przystac na wszelkIe srodld, jakie mo- ~ ~1U tam osądzonego anarchIsty Kauczukowa nie mUlą się na wszJbtkiClJ.pny~tan~ach. Pociągi ozu!,-czo- i
;głyby.,byc podyktowane ]r~"zez wielkie mocarstwa l Jest prawdziwą. W gubernii miński~j żadnej na Hterami: h), b), zatrzymują SlQ tylko WA~\dt'zEtJoWia.
!wcharakt~rze. najodpowiedn1ejszym· do jalmaj. 1 egzekucyi W czasach ostatnich nie bylo~
f!lI1IIiIQB'&ihiii!'UM\IA.9%BWF""!'$&
+§WiE. iA?i
m
iSZj bszegp l,nuJgruntow.niejszego wytrzebienia band I
.. K~~anlik, 24. lipca.. (P.) ~owódź pomi~dzy
Dla młodzieży i starszych·
;W trzeeb wllajetaell,w których przeIH'owadzane ! CZlh-'Immen-Arylnem wzmaga SIę· Woda' w 4-ch
, . . .
są tefo:my.
..
I~iejscowościacłl przerwała plan~ kolęj?wy Komu1) ~dam ~ckie~icź - SlJP~n Tadeu.~u
Clucago, 2~ lipca .. (P.) Sąd związkowy ska- nilmcy~ prz?r~ano n.a ~rz.estr'zenl 21) Wl?fst. ,Oglo- w~~allle,ozdobne ~ llustra?yam18t. l\iaslowakleso\val postanOWlCll1e Inerwotnego sędziego z dnia. ! s~~no ze dZleC!, kobl?ty. l chorych. będą przewo.. go, cena w ~p~awle ~.50 l~op., dla pranumeratoi \ , ....
2 go sierp~ia 190'1 r., na l którego mocy Tow. I ZJll dre~ynaml. ~OCl~gl. do ~osyl.europejskiej, rów .,Roz:V0JU tylko 1.25 kop. • _
itlStada:rtOlI C.0!DP'''' skazane
bylo na grzywn.ę l przepełmone. Na:kazdeJ staCJI st?Ją wagony za..
2)'. 1felIksKoneczny - .~~zl~Je P~I.kR",
IW sumIe, ~9 rmhonów dO.laro.'W l postanowi! prze-Ię Jegle z to:warem, ~dąeym do Taszl~leIl~u. Plant' w
2 tomy, z ,so-ma rysunkamI l dnzą mapą Polski;
dalszy~ CIągu OSiada. Od 10 dni lllema poczty cena w oprł1rwie rb. 2.00, broszurowane 1.50 kop.,
prowadzi a nowe zbadanie sprawy.
. Quebse,23 lipca.. (P.) Ks. 'VaJii przybył tu- \ z Turk1estanu.
"
dla prenumeratorów - w oprawie 1.30 kop~,
tajd!a wzięcia lldzia.lu w uroczystościach z po- ł
SJ~!eropoI, 24 1i~ca.(P.) Z, rozporz~dzenia broszurowane rb. 1.00.
zarządzającego gU, ~e,_~:~. łą Sk,onfiskow, ano. uumer "Ju3) "WiiUanów u ...;.- opis pamią.tek po królu'
woduobchodu 300-1et;1U m. Quebecu.
żnJch WiedomostteJ za wydrukowame artykułu
Sobieskim' cena, w oprawie 75 kop
D Z I E N N E..
Tolstoja
o karze "'śmierci ,pod
t v tulem Nie mo, g A '
.
'1
,,,
J
III
"
Peterhof, 24 lipca. (P) Najwyżej' za-twier. f nu czec •
Dla starszych:
dzony .zost,al. specyalny dziennik' rady ministrów
B~rli~; 24 lipca. (P.) "Berliner Correspond."
)
K
o rozclągmęclu mocy Najwyższego Ma.nifestu i kom~mkuJe, że wysłana w roku bieżąeym zmiana
4 "och,nn i cierpif!" a.ntologia
Uka.zuz dnia 3/16 Hstopada r. 1905 o polepsze- \ oddzlaru wschodnio-azyatycldego w' składzie 10 poetów polskich; cena księgarska rb. 1.00, dla
ni.:: .dO?ro~ytu .i ulżeniu bytu. włościan na lud- ofice~ów i 78 podoll.cerówtym r~zem pojedZie ko- prenumeratorów 55 kop. . , .
no~c!fQ!Ill~zą I nIektóre lnnekategory8 obywa- ( leją zaiazn') p~~ez Rosyę, J\fandzuryę i Chiny.
5) "Do k _ _ej \nooy•••'i powie~c,
{~eh. wIeJskIch. Z mocy wskazanego dziennika wy- ł
UprzeJffiosc wladzrosyjskich, zwłaszcza wcią- osnuta na tle ostatniej rewolu.cyi serbskiej, w 5-u
iJ~dnanie Najwyżs~egopozwolen.ia na zaprzesta- i gu, 25. dni podróż~ kolejami ~osyjskief!1i w zna?z- tomach z ilustracyami 2.50 kop., dl~ prenume111e poboru od dma 1/14 styczma r. 1907 z ro- , IleJ nuerze, zabezpIecza. pomyslny przejazd oddzla- rator6w t25kop.
!b~tnikó:v~iejskiehJ majstró~ skarbowych zaklaniami~c~dego. Przewóz t,en op!-'ócz z.naeznej. Oa ł !!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!I!!!!!!!!!!!!'!IIIIIII!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
,dow
którzy me otrzymali jeszcze;,
czasu
o wIele tamej, .
02·
!wla.snOSC1, . Ilodlug prawa z dnia 2/15 czerwca nlZ przewóz morzem.
u
[1901 roku zn,pis~w za wyznaczone im pobory i
'"
Lon~yn7 24 lipca. (P.) Do agencyi Ueutera
TANIO
.
grunt,Y orne, :; naleznychod nich sum podatku o- telegrafuJą z Teheranu: "Gabinet ostatecznie sforsum wniesionych przez
Muszir sultau;.;.,..ministrem prezydentem i
J,uch n~ oplatę l'zecz9nego podatku, za c~as od 1/14 :, m1ll1skelll spraw wewnętrznych, Alasaltane-spraw .
.
i~tycZllla r9~7' .r. 11a rachunek innych, przypada. zagranicznych, ?mit Bagadur--:wojny, ,Kazamdoplo
lących· od nICh oplat skarbowy~h. _
~ -skarbu, Muszmdorlo-sprawledliwosci, Mochampe~er~hof, 24 lipc,a. (P) Naj~Y~żejpozwołono ł dismel!1alyk-:-h~ndln.JMoatimszułmalyk-oświaty.
w ilościach, począwszy od, 25 korcJ. .
p~zed~uzyc na. rok blezący IOUC\ 'N:!!w.yy.ej zatwier .. ł
. Blał3gród, 24 lIpca.. (P.) Prezesem skupszczy'
WAeLA. KOSSAKOIISKI
fdzoneJ :V, dm,u 13 (~';),j,; wjetl:lu lDU7 r. ustawy I ny wybran?staroradykal~ dr~ W~kcz~wicz~, w~- Ulica Widzewska jol! 50, na I-em pi~trze od frontu.
r,a?y mlmstrow O. ::Sl'u.J~\ tt.:1.l. ll. ,1t\J\ l.tP:.:~.ich wio.' ceprezesaml staroraoykalow KOSlcza l StOJkOWl~ Telefon n llr21.
1312, d
~~lll17om, kO, rZ Y8.tame .z d:~:~,.r~2.',:'!oneJ vli sk<lrbll !. eza.
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Piotrkowska 17.
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Zarzą<;lSzkoły
M.ECHANICZNO-TEC·HNI~CZNEJ

H.

,...........RGI i S. ROT liDA

podaje do. wladortJ.ośei, Ż9 pPZJtjJIII",waftie podań o przyięeie do
te}te Mkol,. na8em~s$ry: wstfłpay-niższJ,wat,pn:r-.P":iEY,
pierW8I:,.-niższJ', pier.azy-w:rż8Z., rozpocznie się dn. 10
.ierpnla i, trwać będzie do dll! 22 sfarpnia, 80 egza.miny wstępne
odb1w8Ć.sJ,będ~ 04 dnła 26 do Ileierpnia' r. b" Formularze

POd, ań' ł pro,gram,J~gzamłnów w8,te, Pll"IJb., ,wyd.aje i WYB, y1ft. l wogóle
bliższych infQfmAeri udziela ItAł\tCELAR1'A SZKOŁY (8a"8zaI• •okot. . . . . AlI a) • • wtorki i phltkl od godziny
11 reo do 1 po południU.
1206~3·2

w., ..

UB"

"

'wysyła

SlA9ERB ,CZ!t

~

GlówBy>&kładn3 Hosyę

I.Jab. chero. farm. u
bez~.'ł'abda na

Jilfnanctn:i

śJl:"o(1.1~a1Ulli

F. Ad. RmUTER j Cn!'
.

każde

w~t. Peter.sburgu

== __ Mlkolalewska 16,

żądania

powrócił.

broszury o leezenł-u
ora.z poleca

ROZWADOWSKA. 4.

li::o'd:;,vi:czneJ:n.i9

nlezawudny środek prze-

,

ciwko

PRZ.EZIĘSmEmIU,

INFLUENZIE l t. p. Uolkać nl~udolnych
,
faisy'fijc.ą,łówl Reprezentanci: pp. Kl'ó.!ikoWS1d i Hartos~ewski.
Główny skład ni\ J.tÓdź ',iI Hni,.f1n '11
~d~imlfbi~tfljR ~
m. Pio~rkow8ka li 11l0W' upłttM-:I W.
u~tI.~"nlti3U. g
BEUIilM1i.

III

ł

Choroby ko'biece, akuszerya
1 choroby dzieci.
Przyjmuje od g. 9 -:- 11 rano
od 5 .-c',,! po pol.
liS53~26~4

Zatwierdzone przez Ministe ry um , Skarbu

Kursy bUGbałteryjne
JI ·MANTINBIDA w"Łodzi

..
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W tloezni "RozW<iju", PrzejazdJi 8..
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