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menta wojskowe, jakie zgubiłyby 'fnrcyę osta· . sprowadzi niepożądane . . następstwa. 00 do sulta.·
tecznie.
na, jeg.o rola., jal{\) absullltnego monllrclty, jut
Przegląd
Rozumieją to dobrze mlodotnrcy l dla,ago
si~ slcońcl!:yla. System r~~dów despotyczuych; postaraJą si-ę w drodze polubownych porozumień . grzebany zostal w TUfOyl na za~fSZe . .suHaal t~·
wydobyć państwoottoma.ńskie !li powildań zereccy nie b~dą się jużwi:ęcej mieszali się do POll:
Łór1ź, 23 lutego
wnętrznyeh, Z8, wszelką . cenę nie dopnśei6 do tycznego życia kraju. Jeżeli można spodzjew~~
Rosya, Allglia i Franeya zgodzily się na uzna- wojny, któraby na.wet w razie zwycięstwa mogla si~ walki, to tyllw pomiędzy. komitetem .Jednosel
nłe lliepodleglości Bulga.ryi i królFerdynad,. kt6- I mieć dla idei wolności i postępu w Turcyi Zgll- i postępu" i temi partyumi tursckieml,. które są
ry osobiście udał się, do Petersburga. na pogrzeb ' bns skntki.
przedsta.wicielkami odlI1iennych zasad· poH~yez·.'
Wielkiego KSięcia' Włodzimierza Aleksandrowicza,
Hilmi pasza, D.lljwybitniajijzy z m~żów stanu 1 nych.
. .
przyjęty tam zastal z honoramikrólewskiemi z roz- mlodej TnrcYI, utrzymuje, że konstytucya tureo- I
.. Jourual de Debllts"wyraia
sIę o nowym
kazu Najjaśniejszego Cesarza Wszech. Rosyi.
ka nie przeWidUje 'dyktatury .. woję~owe.J i ~ ta- II wielkim wezyrze .~ . na.dZ'.VyCZ~jnem uzna. n,iem, .1Ia, Także spnsacyjne depesze otrzymało już w so- dnym wypadku nikt nie zgodZIłby Się na cos po- zywa go ezlowlekwm samodzlelnym, Jit61'y lllgdy
botę ubiegłą 20 b. m. li: Sofli)3iurokorespondencyj- dobnego, tembal'dziei, że,wTIlt'cyL niema. oba- , nie podlega.ł niczyim Wply.vv om. .
.,.
ue :i.V Wiedniu. Byl to komlllli!mt ofi(',y~.lny otl'zycnie powodów do ohaw,:~it.~.ywy!'odzilo., si~,ko. l,..
Fakt miaąpw/l;ma, go wielkim we2;yr()rn gaze manywnocy z dnia 19 na 20 b., m, z Petersbur- ni.e.czn.oś().'. ,zapro.wadz.e. nla .... dyk..ta~lll·Y. w !aki6jk~. ta frau.•eUSk.& ..tIU.I.I1. ilczY:'.G?m,żo . PieT.\.ł:~.Z.y:i.:p.rzewi .•.
ga przez bułgarskie ministeryum spraw zagranicz- i wle!rform:e. Pal'lament . tureckI praCUje prawI- uzJal: nowe prądy,llurtUJł\ce w 'l'ureYll: pl~r,wszy
nych~
.'
..
. l dlo~o•. ożywiony calkow~d8 id~ami konstytnC!J- 'poradzil suHiuiowi, aby przywrócilkonstytucyę
Kola dyplomatyczne zapewmaJą: przytem, ze i neml, Jak tego lVymO\yllIe dOW16dl upadek KIa- Mldnata paszy.
..'
..
Rosya wZIęła. na siebie inicyatywę w przedmiocie, miła paszy.
'.
.,Gaulois" przypisuJe upadek Kn.ml1a~pllgz1
znmięrzonem .Już uznania niepodległości Bulgaryi
.Pogl~skom o zaID:ach na sultan~ :B:i,lmi pa- więcej wadom jego charaktel'u, niż pobudkom ~.()~
iże uznanie to nastąpi i ze strony innych państw. i sza JaknaJkategorycznlej zaprzeczyl l oswladczyl, litycznym. Co dopoglosek ozamacll.u przemw
Depesze o uznaniu niepodległości Bulgaryi ! że rozpuszczono je dlatego tylko, aby zaszko- sułtanowi, nGaulois~ nazywa je parawanemżasla
wywarły w Konstantynopolu silne wrażenie, do- ! dzić konstytucyi: KiamiI pasza.bynajmuiej nie niaj~oym roz'iźwięki w pt1.rtyi liberalnej. Zwil:\uę
tyehczas wl;Jzelako ,Porta nieprzedsięwzię!a ża- f tWieldzLl. by. sPise.k przeCiw~ltanllwi był rak- gabmetu gaztta. nazywa. faktem Piet'wsz.orzttdne j
dnych kroków. .
..
.
tern, oświadczyl jen{), te takiepogloski doszły. donioslości z uwa.gi na wplyw, jakim wkierowai·
Akt uznania niepod.leglośei Bulgaryi nie wy- do jego uszów. .
ezych sCel'ach Konstantynopola. oieszy siJ} IlIłmi~
wrze alarmUjącego wpływu na stosunki bnlgar.. GIówną 'Yiną Kiamil~ paszy bylo., że ,nie . za- l pasza.. .
..
.
...
sko-tureckle,przMiwnieprllwdopodobnie nawet WIadomU o tern natychmla~tra~y mmlstrow ! na !
.Sieclel< nlo. WI~rzYI by !lmmna. ga,bmetu
,dopolDożed-o .szybszego . dojścia. d,o skutku ugody ~ własUi~ rękę przeds'ębra.l ~rodkl ulezgodne z kon- I wpłynęła w sensIe ujemnym na przebieg rokomiędzy obu temi państwami, któr.em idziejuż ty!- : stytucyą, której ministrowie s~;stl'óżami. Upadek wań Turcyi z Bulgai'yąi Austro-Węgrami; Z uko o wysokie sumy od~zk?dowan~a, ,Turc~l za u- jego byl nieuniknionym ~ Jedynym środkiem, by znaniem zaznacza dążenie Porty do zdobycii).sym.
tratę haraczu z Rllmelll V\ schodmej lIcoleje, oraz .: uniemożliwić w przyilzloscl zamachy na lconsty~ patyi Anglii.
o sposoby jej zreal1zowama.
.. . . . ..
I tueyę, której.gorliwie strzeże, parlament.
Wiedeńska "Neue Frałe Presse" ,·pl\zyznaj.e
·
Có ~o ugody austro.tnreckleJ.Hl~ml pa~za'l
Gazeta wiedeńska "Połitiseue Correspondenz ll l wybitnezdolnoś~i !I)Jmi paszy i spodZiewa się,
nowy WłelĘi)ve~yr turecki, kategorycznie oswlad· pisze, że w parlawencietureckim w obecnej chwi· i że nowy wiellri wezyr. potożykres. intl'ygoman"
czyI ltoresp<lndentowi gazety ,,~eueFr. Pr~ss~« i li .istnieją następujące rdtrtye zasadnicze:.,.
I,' gielskim
w KonstanLynop~lll,·· tu.a.zioż.~mie:ui ze· W. Konstantynopolu, że rokowanl~ ''f przedmIOCie I .
"Pierwsze skrzypce gra partya . polityczna wnętrzn~ politykę Turcyl na.!r.ol'zyśc Austro,te) umowy pÓjdą .obecnie w przyspieszonem tem- l "Jednośći i postępu", na której czele st.oi pre- I W~gier.·
.
. pia. .
,.,
.. . ..
1 zes ~zby pose!s~ieJ Aehmed .R.iza bey.
~ajsiln~~j~ t· . SIowem ćala ~l'asa e~lrop'ejska powitalaHll- '
·
O~a ·panst\V a .potrz~buJą pokOJu. ze ~zględn sz~ Je:St po n!eJ p~rtya M:uza.-churet (solIdar~osc), mi-paszę ~a s~anoWlsku WIelkiego . w~zyra .ZUZt1f1,~
:aa swoJą w,ewnętrzn~ politykę,_ dla obu wOJna ~y. /. któreJ· przywodcą Jestposel z miasta Klrlcl1szy, i nIem, a luektore gazetyzaznaczyly,ze teraz obie
laby ~ypadkiem zbyt nieb.ezpleoznym,przedsIę~ IIl~rułaeffeudi. Następnie idzie. partya .arabska I władze cywilua. Xwojsk.owa.zjednoc~ą Się W r:ę
WZlęclemza: bardzo, ryzykownem. .
pod, wodzą. posta z Aleppo,l NaffIpaszy l wresz.. kach mlodotul'ków; .za rządow bOWiem Kiamlla..
. Tilrcya;~oostatnj~m z!Vycl~stwie mlo~o~ur- cie partya l,ibei'a:Inat,której przywodZi zu~uy pa~ paszy. tyIkowladza c:rwHnasp~czY\1lata ~ ręk.a"C~
ków' . nad . zakusami realtcYJneml, weszła jUZW . tryota albanek!. Izmall Ke~ul hey. .
. I Jego l Jego zwolellml\6w, WO)SkOWąPlustowah
okres ~ycia:pĄrla[rientarnegu, ale p\ltrzebnje wyPlerwsza zt.y:ch pa:r·~YJ skl~da si~. ~ylączule wyłącznie mtodoturcy.To zaś, skoucentrowa.nlę
t~.· zon.ejPI'.l1ey. . . reforl11atorSltiej zanim': całOks.ztałt. z m. ~zultna~ów, . a prze~a. gę ma. Ja.: 'IY, meJ. ~z~on~ I. się. OhU . W.ladZ!.W j~dnych ~~lmch przYI~I~si.e. tylb
pfaW i urządzeń państwowych zastosuje do zyela kowle kOlllltetu .Jednoso! I pustęp-n. Go zas da pozy tek odrodz.onc] TUl'CYl.
.... '
. .
St Ł.
konstytucyjueB..{), . ,zanim je utrwali .na niew. zruszo· l,. POSI.?W. arabSkiCh,. t.o. po~tęPUją oni w. zJ~uno~
nycll posadac)l •. 1?()tychc~as. bez!crwawa rewoln- czen~u ~ llberałaml! ~o ktorych,":Y}lada. Z~!lczye
_____ _
eya turecka ~W~.(llę,ia, .dzlęk~ wOJsl~u, które prze- albansklcu .czlonkow lzbypose~~ICieJ,. e7.ęsc ~n·
Wl'ót wywohąo 'lWIernle stOI przy zasadach wol- :ult~an~w, wszystkICh. greków, ormw,n, serbow~.
noscll postępu. Ale jest to ~tan rzeczy. ~tóry Zy~OWl kurdów. ~ylko, bul~arz~ nie ,przylączyh
może.mieó'dodatnieznacz6me tylko chwilowo
SIę dotychczasanl do Jednej z Istnl~JącychparpOd warunldem:jakn.lljszybszegoprzeprowadzer.tia. tyj ,polltye~nych.;
.'. .
.,
.•
Rada pa:U.stwa odbyła dwa posiedżEmia;dz;ien
reform illowtnttr wOJSk~ na Jedyne zgO?ll6 z :]e:
. Prll.$a ,. '~ur?pe)skar takI fJposob p~sze GO- n:e i wieczorne, .oba. poświę({onedysldWyr . na.il,:
go powolaniemstallo;Wlsko: obr~ny:oJczyzny l becuem, p.olozenl\l, ,T~rcYI,': "'.
. .'.
uehwalonym już przez· Dumę projelttelllustaw)'
istnieJącego ,porządku,. Gdyby zas wsżechwladza
. .Fra~kf~rterZeltul,Igl!. IV ~bszet':llym,artykule o przedterminowem uwolnieniu wllru,nkowe~..
~\lly :t;brolnejtrwaćmUlla. dłuieJ.· bardzo latwo ; me· p.rzewl~llJ~,aby. Wy!lIku!);c mog!! k~fIlpbkfl,>
. Z dlogąmową przeciwko projekto:wi:wystą.
przerodzić Się Iiloże w dyktaturę. WOJskową. kt6~ ;oye ',lolrt\zac śl~. czynl11kl,UpowaznlaJąca, do
pll polski czlonekRady, Korwin-Mllew~,kl:..,Aezrej Jiast~'tisiwelłl· bylyby meuniknione pronuncj.a~ wniosk6w,że.zIllJatllL. osoby· wielkiego ,wełyra kolwiek ~ię jestzasadn~ózo przeciwńy·S"~:ttraj>mJ~
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Wtorek, dnia 23 lutego 1909 r.

nOZWOJ. -

cq

śli, wyrażonej przez pl'ojel,t, *ąda jednak odrzu·
eenia go, ponieważ ma na Wldolm tyllw prawdziwych zbrodniarzy, nie obejmuje zaś przestępców
SI' A pI'zestAI)stwa pod
t II k le ll, l\ tó l'' Z11J dO,po S'e'l'
l l"
']t
wpływem efektu lob namlętnośel, czy taż z poba"
dek politycznych. Poza tem nowe prawo nie
uwzględnia przyjętej przez naokę zasady, że

:

'plaey zarobkowej za dnichoroby-okażi:l się, ża
\ na mocy prawa z dnia 15 czerwca. 19031'. prze"~,c
,""......."'-""
I mysłowcy zaplaeil l robotnikom w okresie trZl~
letnim (190,4 do 1906) 6 milion6w rubli.
WeJ/ug prawa z dnia 15 czerwca 1903 r.
'
o odszlwdOll'aniu robotników za nieszczęśliwe wy- i
Cb
. l
padld przy pracy, inspektorowie a l'yczm pe - ;
";-:,
",'
•

Wypadki nieszczęśliwa w fabrykach.

REForMA POLICYI
J

UWOlllle!lIe nastąpJć może dopiol'O po odSiedzeniu nią rolę posrednJ!cólVobu stron, których ewen-j
=--==
takiego terlllinu kary, lctól'y odpowiada jakości tualue u~~wy z~swI~dczają. . '
'. '
Sprawa Azewa wysunęfa pomiędzy innami
tl,.ko:tanego przestępstwa.
.Wydzlal pl zem~st~wy, ~1U.lstery.um, plze~y
kwestyę organizacyi policyi, wewnętrznej i skto'ruloe przestępstwa, jak kradzież, podstępne sIu l ,handlu zwornadzJI sWlez.o. statYilty~(ę lIl"j nUa podobno sfery urzędowe do przyśpieszenia
banlcJ'uctwa, fal~zerstwa, szulerstwa, podpalania. spekcYJllą 'za. pIerwszy tl'zyletUl okres ~zlala~l~ proJel;tu oddawoa zamierzonej reformy tego wy.
i wogóle wszelkie przestępstwa przeciwko wła w rzeczo.nego prawa (od 1904 do 1906 r.) l oto JeJ
działu ministerynm spraw wownętrznyęh. Wlaś!lie
snłlścl i tak karane są w Hosyi daleko lago.. Wynll{' I
t
h l t
' 't
23 915 w tej sprawie podaje jllteresująee (szczegóły
W ,c ągu rzec, a zareJes rowan.0 "
dniej, aniżeli za granicą Przytem sęJziowie ru"Sowr. sr. ~
" .
.
'ŚYJscy je.,zze od SIebie zmniejs,,;ają te kary, Tyrn- :wy~)adko.1V zwra,can.la Się .stron, ,d? posredulctwa
Przedewszystkiem gazeta petersburSka. streczasem nowe prawo st'Jsowac Się ma wJaśnle do ' lllsp~k:yl fabryczne), a mlanowlcle.~ :Ok II 1904 I szcza historyę projektu. W SW(t'nl cza.siekomlsya
tych przestępstw, a stosowae je mają nizsi oli- zar~Je~trowano 3,07~, w roku 190? Jnż 8,640,. a h·r.Ignatjewa delegowala p. Ff'lsz!\_za granicę
cya!iści więzienni.
w. loku 1~06-az li,438 wypadkowo . Poro,znlllle- dla zbadania organizaoyi tamtejszej poliCyj. Pan
Ó
b
R'
.
b l
1I1e OSląglllęto w 18,994 w'yIladkach, me" oSlągnlęl ł
l
t t
Z.dnniłmm wcy, a y w 08yl mOzna y o to go W 4)808, a inspekcya odmówUa zaświad
Frisz z ulŻy raport, a e .nIe posuuę o o sprawy'
wpro wauzlć przedterminowe uwalnianie z wlę. '
• l Z kolei sprawa reformy prz611zla do rą.k p. Ma..
:4ień. uależy przedewszystkiem podnieśli moral· czellla 123 umowo
'.','
l karowa, l.tóą zażądał doda$kowyclJ da.nych ata,.
noso ,dęźiliówj oraz podnieśli Illorałoośc tych,
W wypadkach roz-wazanych, na tymczasową tystyczny3h, i przekazał dalsze pracepodkornisyi
fUllkl:yoDi,lryuszy wJadzy, },tÓl'ZY będlł przed.lItrat~ ~~olności do prac~ przypa(~r~ 138, na sta- pod kierunkiem. p. TrusieWIcza. Przyszła, nareszslaw)[lll bandytólV do przedterminowego uwal-I ł~ CZęSClOW,ą ,utrat~ teJ, Z,dO, I,OOSCI . 18,198, na '. cle sprawa Azewa, a wraz z nią zjawiła SIę ko11iania
'.
,
stałą zupeln~-108 l nil, smler?-?50 "
. ' nieczność przyśpieszenia reformy. . .'
.
. Jedynie, co przemawia za nOwam I)rawem,
. WIpadiu plerw~ze by.ty hkwl?owane prawie
ObecnIe, Jak zapewnia gazeta, rząd ma już
toogl'oUlne przepełnienie więzień, ale walka. z zawsze b,ez· p,o~n'ldnlctwa InspekcYI.
.
.
. projekt. gotowy, i zamierza. .vrnieśego niebawem
tem z!em musi być prowadzona inną bronią, Prze... • Nle~~ezęs.Ilwych wypadk:olV o prze~le~u ,Cl~Ż. I do izb prawodawczych.
.
rlewszystkiem w więzieniach siedZI dużo ludzi,· lum, t. J. pOClągaJąc~cl,1 2:a sobą albo smle,r~, alCo się tyczy trt'ści projektu, gazeta petersJLLórzy czekają: na przeprowadzenie śledztwa i
bo zupełną czy. CZęSCIOWą utratę zdolnosCl do : burska zgl'omll.dziła u niero następulące d lne:
ktÓl'ZY m(Jżepo .śledztwie zaraz zostaną wy pusz- pracy. byto w c~ągn trzech lat 25,549, z czego
To, co wiadomo o reorganizacyi ~ pi>;ze
czeni' na woJnoM. Dużo ta!{ża siedzi w więzlc- Inspekcya załatwiła trzy czwa\te.
"SOWI'. SI." ,- nie otwiera bynajmniej sżel'oklch
ni ach . ludzi, którzy zbyt dlugo czekają na sąd.
Na mocy z~~artych nmow przyznano po: horyzontów.
.
Wl'esz~je doprzepelnienia wię7.ień ogromnie przyw , ~zl{Od~Wllny.~ lublC~ . spa.dkob ercom: za wypad,kI
Reforma dotyczy tylko policy i ogólnej i Spfl~
czynialą się i ci, względem których s!uszną było- . smler~l emel~Lury, srednlO po 121 rb. rOCZllle, cyalnei. Policya ogólna, powolana do ochrony
by rzeczą zIlstosowa6 Najwyższe ulaskawienie. ' przy .&~6 rb ~:',edni(.,go zarobku; za zupełną. stalą porządku i. apolwiu publicznego, będzie zreformo~
MinMetspraWiedliwosci, Szczt1gtowitQw, zbi
utratę zdolnoscl Glo, pracy emerytury y~ 191 rb., : 'fana .1 otrzyma nazwę <polioyi "bezpieczeństwu:,
jawywlldy !{or;win - ru:>Iewskie~o.. Uwolnienie prz,y 299 ,r~. robOCizny I,za stałą.. CZęSCIOWą ntra- ' Komornicy i inne organa, mające charakter .wyprzedtermiJiowe objąć ruoze w pl'zybllżeniu 20,000 ~ę zd?!nOScl zarobkowej po 28 Ib. przy 322 rb. ; kouawczy, otrzymają nazwę.<policy:isą<.lo\vel~.
więźniów ..' W pl'oJel{cie hiema podzlałuwięźuiÓW ' robOCizny.
.,
'.'
Nareszcie instytucye ziemskie i miejskie bęuąmo w
na kat('gorye politycznych i ka,mych.
lInIle zestaWienie poueza, ze
'. gły organizow. ać . <policyA obyw,ateIsl{11l (:blago!i4'1
l'
•. t . .
wydano w 14tMl~:' 1904 .:. 1905·
1006.
ogółem·
'al
....Zroblone p~zez . ud ?"S {Jego. zes .aWUH1I6 ,z ; emerytur~.. .:
206
676
'172'.
HM, i ąosto ;auiM czyli ~.d(lbra. .publiezuego.).), kOm[lle.~\}..
ustawodawstwamI zagramczneml. Jest Jedno8tron~ l nasum.ę •• '. • 2M72
~7,6'76
64.031
1~H,78'} i wauą cz.ęśęiową:. drogą wyborow, jłlolt,np. w:gmi;.,
llo;"<l\Wewskipominąt Jj:lllczeniem,że 'maksimum • "Jednorl!.z6w", •• 2J.44 .' 'a,l9Q
.'8948
:7,292 l IlMb,W,ieJękieh.
.
"
' .••.: . ,.. ,-

I
I

I '."

I

,

I"'·'

.

' 1 ( .

i :minupum . kar w.karnyeb u~ta,woda.wstwach za.· , na.8UInę·

~l'JHlioznycli:ntższe)est od llas~ęgo~ •
. ......
<.Rada.wj~kswsclą72"ch gloso w prv.emwko
52 uc4wa:liła. 'projekt ustawy w plerwszem. czy:"

•

,646,ó22 ~;729,663 2,26p,9?2.

4,6X2,QW'

. ! załatWiono

~anlu,

75% wypadkÓw I zapłacono robotnikom 4,774,OOv rb., to jeśli dolącżymy tu odszko"

, dowania przyznane przez sąd.lob inną drogą, tudzież· wynagrodzenie rł~?one. w k~voeie porowy

".'1

I1IIIIIII

31)'

r·
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Ub

l

Andrzej de Olare.

.~-"-

(Cfągdalszy

Sitab, 'zajmujący

-

patrz nr.

40~)

s.ięelektrycznościij,

nad tem,.ażębydojść,

długo

w jaki spos6b
zastosowano .elektryczność .. do :wystrzału, ale
wszelkie usiłowania w tYm kierunku nie dały pożądanęgo rezultatu. .. . . ..•..
.
Teraz ta kwestya weszła na porządek dzienny.
W fabrykach tych pracował kapitan' marynarki, Jan Pole; Skończył onpoUtechnikę Jwows!ua.potem; chcąc zwiedzić kawatświata, dO$tał

's{ęna,statekhandlowy "Oampf.'\· P9 głośnej a-

fei'ze,z.wałęczJ<ami fonograficznemi, ..... z:apropono~
służbę w marynarcepa,ństwOwej,. Tu

wanomu

znacimie,'ulepSzył

mesiono .go,dó

telegraf bez drutu i,za'to prze~
elektry<;z-

s.ztabu~zajmującego się

JlÓŚcią, , :' ,',: •i ' . . .•.. . . ,
"
.' ;
'. '.
Macie~ doWietiziałsię o tern i powędrowal
za sWdim; opiekunem. Porzucił. on garkuchnię,
kt<)rą doprqwadził . doniezłych obrot6w i poszedł' do! sł~by~,
". '.:.'
.
'.. Odtąd szło. Mąc~owi .'I1ieźlą. Z .zawodu ślu

$ar:i:,

~a

zostąlhl.nadmajstrern,eląktrycznośćbudzi

w nim. podZIW

iiącJekaWiątanmysłpr0sta

Robiłwięcwch\ViJacli:J;.vpIuy.ch od zą.jęć
dośWiadczenia n,a.włąsną rękę·;'~i.4,ochodził· często

ct,'l.

,·.,a~ą4 PJ'opaguję. tę myśl, *ęea,la,.p.Qlillya;'po~

jektQwano, aby ,całą

policyęzjednoczyó

w posta~

ci (straży vaństwowel',. której· pOwierzone bęu.ą
nawet obowiązki, spełl1ia,ne obeolH6 pr~ez wojS.1tOil
j~knr. przy uśm'erz~nln zaburze.ń". . . .
.

I

!

, i

~iek. -. Rzec.z n~e tak ~ard~o tł'udna. Ustawili~ gne.s 0,.. n.. iezmie. rnaJ.· sile, tak. bajeCZlle.i ,. '.i:e POCZę....

ła wyrywać· przęsła żelazne z rusztowania ol":'
..
.• .
. brzymiej "Gwiazdy". Okaiałasię potrzeba izolo:'
' - ~ poc6źeśmy to zrobiH? ... ...
wania .żelaznychczęści, zastosOwanych do rusi·
. ;- 2ębyściągały pioruny.
.
.
towania.··
·.1 . .
. . .
,
--- Takiemi.· piorunami· są kulęl JeźelibyśmyR6wnoczęśnie zrobiono olbrzymj,'napełnio~
wystawilisi!ny magnes, on wszystkie kule mul. oy wodą basen dokoła "Gwiazdy", aby przyciął siałby ściągnąć ku sobie.
ganew ten spos6b kule, spadały po przerwaniu
I . Zastaijowiło to .kapitana,
. prądu .do niego, Przerywanie prądu powtarzałO
,
......., Robiłem takie doświadczenie - m6wił się mechanicznie.
. " : . ..' .
Maciek -'-stawiałem silny magnesik na stole, a
Przy budowi.e basenu trzeba byłą używać
potem z rurki szklanej rzucałem nadzwyczajdro- drewnianych, aląo kan'1ienriych,riarzęd,~i; gdYż ~e~
bnąkuJkę żelazną. jeżeli rzut nieby,ł silny, kullaznezarazwyrywała· ta siła 'z"tąk . i unosiła
ka z"Yracała się z s\Vojej drogi i przylepiała się w· powietrze. ... ' .. . .
,,"
do magnesu.· Gdybyśmy tak .wystawili wieżę wy. Jeden z generał6W, przyszedłszy' oglądać ur~ą,:"
soką, ,a nad nią. umieścili niepospolitejsiły. ma":
dzenia;znalazłsię w:ta~iel okazyi, żega:rderobę
gne;s,.~6w~zas niemcy 'nie ,.mogliby zbombarąo- ml-1siitł I'~ka1111 przytrzymywać, "~,by rnu nie op~';
wac Wiednia,
.
......
..
dła, gdyz magnes poobrywał mu wszystkie guzI;"
. Myśl tapodobałae się kapitanowi, natych ki w·jednej·· sekundzie; a naWet 'zerwał szablę
miast usiadł przy biurku, wziął' oł6wek·j począł przypiętą do.bbku; .
" . ......
.'
.•..
liczyć,.....
..•... .. , . . . .
. D~i~~~r:ze€zy ~iałY się tera?i w tej stronie,
" .Cy~ry :snuły. S.H~ olbr~ymle, Wypadałoby roz- dop6kl.Jnzymerya ... 00e opanowała- całej' tej siły:
. lakowac kilkanascle. taklchmagnes6w,' aby po- lampy elektryczne•. gasły, tramwaje przeStawałY
większyć ilość sfer. magnetycznych. A gdzie tu je kursow,ać, d~chy ;blaszane i miedziane. biegały
rozlokować?
..' "
' wpow.retrzu,. Jak cmy nOcne około .'. bań' I'nlecz..
. Jeden taki magnes można byłoby pomieścić nYch· oświetlol1ych elektryc~nośdą•. JeżeU.kt6ra
natak.zw."GwieŹdzie'";drugągdzieśw Schoen- z kobiet przyniosła>Jedzenie w' gąrnuszku ~~la';;:
,l,lrunie'':- . na sławnęj Oloryetce•.A res.Ztę~ .
zny~; , pewnie to jedzenie . pofrunęło_na szczyt
!
,- Zobaczymy ...;.:..rzekł: ka pltanJ podążył "gwJazdy'\ ......
.
. " . : . . .... .
przeds~ąwjć··projekt. naczelni~(Qw~ .sztabu..
'; '.'
.'. .Ma.ciek nie .Rr?żnow~t PrÓCz, ")elektrycinó;'
,.~.Kule sąmezawodme zeJazne,-.;...dopo- ŚCląi zaJmpwał Się mneml sprawaml.Najpierw u~
wladął;,,~1.1 Maciek .~ i nie izolowane. Pan ka~ fo.rmow~ł oddzi~obywatel~kii:' ~tÓrY-strz;egł, a~y

. smy na: naszym InstytucIe· pIOrunochrony...

ł

pracował

I

I . . Zteg.o ~nłos~r, iJ,e:stl"ooy. ~rzal,ladlJ.jlł wyw ~in~a. lIy~~konoeutl'owana..w jednych . rę\ql.ch;'i tę:
uagrodzeuHt Jednorazowe nad emerytury,
. , naJelyusunąc różn,olitpśó, oraz rozmaitą podw:la~
l . .'. POIlieważ na mocy nkladówdobrowolnych ; QUOŚC ó~ga~ów. policyjnych. W tym celu zapro"

.

. ~ No, tal<... '.

w

pitan lUZ; ~o rozum}e. ... .

. ..

:

wsz:fhnJeT?crn~e poro~umlewahsi~ ~korpusem .

. W ·kJlka. ·gQdzm: rozpoczęto . 'pracę··oko.ło arml1.,ob~~ZUl~zeJ,···.Oddzlałtęn·był,metylko plagfif
do ciekawych wyników, kt6ryoh, nie umiał sobie . pr.zygotpwąma pr6b,.roblonych., w' tymcelu,alemEl$zczęśqeorwszęchniel1JcÓWi,... ,. i ' · i'
Z r6znych, stron, gGlzie:py:ła tylko siła elęktrycz~
'.0p6rWiedni<lłakile.1JsposQbił . ·dow6dcę
wytłumaczyć, .
.."'.
'.
. Widząc dziś. , swego Jpan~l, zal'llepokpJol1ego, na, ~oc~ęto ją.sprowadzać po'silnych . drątach obJe~aJącegomiasto,żeo świ.cieC.iWypllś~itpierwdo,jGwl8,zdY''.iWS?;ystkie lokomotywy kolejowe $Ze.l{.ule.
.
spytał . go,.co .m~ zazniartwi~nie.. '}::: i\. ";:!,; •.'
OpOWIedzIał. mu kapitan () cochodzl~.:y,.:
J!aprzęgnięto .sztuczntedę WiYtwarzania eJektrycz..
(4.··.·c:.·n~)
-Ja ju.i nad temmyśłąłem ,.....,m6wi J\'.a~ rroś.ci. Wreszcie na J.j;Owieździe'· założono. ma,
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Staram się ukIonić z prec.yzyą i wdziękiem, co m i
się z.upel'ni-e nie udaje:, za to chwieję si~ na n?gac~l.

Pos. Gof;therm (w-olnom. zjedn.) oświadcza, że
ustawa kolonizacyjna nie jest zgodna z konstytucJą państwa. Smutną rzecz~ jest, że taki wnio·
sek jest w Niemczech koniHczny. Z przyczyn
etycznych oświadczam: popieramy wniosek ten.
jednomY~lnie. Musimy dąży6 d{) pokoju i zg.odf
z polskimi: współobywatelami.
Na tem obrady prrerwauQ. N.v.stępne posi-e.
dzeni~ cdbędzie się w śr-odę •.

G...zeta zaopatruje powyższe informacye w kilka uwag ogólnych, ,:'::lIlierzaiących do tego, że najlepszą reformą Jlc"',cyi byloby p<>ddanie jej pod
władzę prawa. Jednocześnie nSowr. S1." stwier~
dza, że w calym powyższym projekcie niema zupelnie mowy o refol'mie policyi politycznej, jakkolwiek sprawa Azewa wykazała w niej właśnie
jaknajwiększe niedobory.

o

:

Gentlemanowie z bajeczuf!! intuicyl'!! ogląda 1 ą Sl'~
za krzeslami. Siadamy, - ia zaczynam ich poprostu lubić.
- NiewątpHwle domyśla. się pau celu na~:,l'j
wł.2.yty... ?
.
- Ta... ta... ta... takkk. Z po~ie6hą: obserwiil<,
:te po-d spokojnemi spojrzeniami tych panó IV: puw~li wraca mi krew zimna, - al~ to tak zim n:!,

,

ż-e glośM d~wonię zębami.

Starszy gentleman mOOJlO zaeiera ręce .
- Naimocniej przepraszam za uwagę,
Be:rli:ńąkie połuł'zędowe biuro Wolffa rozezl:ato
(Jeszcze Jeden ZlIaleziony list.')
ale tu chIodno u pana.
następujące sprawozdanie z posiedzenia parla.- To dla tre.,. tre, •• treningu, - odpowia·
mentu niemiedtiego:
dam z uśmiee-hem tak bladym, że wygląda ra·
, .Parlament rozpoczął w piątek dyskusyę nad
Koohan l Fredzie!
czaj jak żałosny "trie" w po1iozlcach; Uśc1ska{·
wniosldem }X)lsklm, w którym posel Brandys i I
Śpieszę podzielić się z Tobą (1) wiadomośeia~ I bym go! Co za sympatyczni ludzie! Jak umietow. zg~osili projekt ustawy, dotyczący wolności l mi o wczorajszym balu na 76 Koło Towarzystwa ją .. wychodzić z drażliwej lcwestyi"l Gdzie ja
naby\V~nia :wlasn.ości ziemikiej. ~Vniosek ten po~
wpisów ~zkolnych - ostatniej wielkiej z~bawie takich idea.lnych wynajdę selmndantów!I
Czuje, że być nadzianym na. szpadę w ich
stanaw18, ze kazdy oby wat-e l panstwa, ze wzglę- I publicznej w tegorocznych zapustach, której da.no
du na wyznanie religijne, poglądy polityczne lub , z tej racyi tytuł (Pożegnanie karnawab:.. ..
oczach, to niemal prz;yjemnośó!
, '.
narodowość, . nie może podlegać ograniczeniom I
Bal odbył się w znanej ci sali Grand·Hotelu
Ale baję ci tu o swej trzykrotnie niedoszłej
jakiegokolwiek rodzaju przy nabywaniu albo i udał znakomicie; dekoracya - gŁównie z zie- śmierci, a tam pani Marya z pewn.ością riJeeier·
sprzedaży własności ziem3kiej lub też przy bu- I leni i świateł nadzwyczaj efektowna, a w dobrym
pliwle czeka na relacyą. z balu.
Więc.•. na czem to przerwatem? Aha! Wydowie mieszka;ń. Sprzeczne z tem postanowienia guście - piękność pań i panien i oeho6zośĆ danzniesione będą.
serów - ztożyly SIę na całość wyjątkowo Bym- I różniła się więc l'ówńie gustowna, jak wspaniała
Uzasadniając ten wniosek, poseI D.ziembow- I patyczną i pi~kną Kilka toalet - prześlicznych; ,: toaleta pani J. G. (epatantel) koloru viole~te rose w tęczowe paillettes; pani E. K; bic1ta ze sl'eski zaznaczył, że najważniejszem zadaniem pań w wyróżniła si~ równie gustowna ja.k piękna...
stwa jest ochrona własności; wyfiłka WIęC z tego.
Ale, mój drogI! Bądź laskaw nie gub~6 co . brem -pani T,M; pani P; blękitna- pani T. rc,
ze nie wolno ograniczać wlasności prywatnej oby- l chwila moich listów; tamte dwa dostały się d{) biała ze srebrem-pani W. S; mauvepani T;
wateli. Każdy obywatel Rzeszy ma pl'a,WO osb.- <RozkWitu', co bardzo mi pochlebi u. (ehoeiat kro- , skromna a bll.rdzo gustowna pani 'r., biała -pani
d~ć wewnątrz .graqic cesarstwa i nabywać wIas- \ nikarz leciutko drasnął mnie za temat) -'- i nie ; E. W; biała-pani Z; Jasna seledynowll. panny B.
ność. Nieważne są zatem wszystkie przepISy ustaw 1 masz pOJęcia, co za pieldelko r. tego wynikło!
I (incroyablel Zygmuś do reszty pograionl), Jasnol'Wodawstwa krajowego (pruskiego), które odb;e.
Zaraz po ukazaniu się pierwszego list(l 0- niebieska panny B. i jeszcze masa innych; któ~
ra.j.ą to prawo obywatelom Rzeszy; konieczne zaś
trzymałem 6 (wyraźnie sl,eść) anonimów z prsryeh nie skończyłbym wymieniać do jutfIl. A. co
ograniczenia prawa własności w interesie post~.. tensyam\ o to. że w opisie balu wymieniłem je- i za śliczne oczy i główki! i anielskie i dyablikapu zawarte· są, w poszczególnych usta wach, ale dne panie, a pominąłem drugie, to znów o. to, że ' wa.ta i bardzokobiece :- najpięk;rriejszel
caIkiem nie o.dnoszą się do osoby wlaściela, lecz ,opisatern toalety be? pań, to jeszcze i o to, że "
Zabawa szt-a wyśmienicie. Na razie konster~
są związane z gruntem. Chcemy usunąć wszelkie I wspomniałem o paniach bez toale~ (jako żywo nacya: kapela zostawlla pono Duty w 4orożce,
ograniczenia, wynikle z powodu narodowości I nieprawdal), a wszystko przeplatane aluzyami do 'Ill:tóra "na skrzydłach pieśni". ulotniła się z 'przed
wlaścicle}a.
partyjności, braku pucztlcia prawdziwego piękna, hotelu. Jedni mówią że na Górny Rynek-że na.
Wnios.ek ten nie jest wcale zbyteczny, cho- a nawet moich politycznych przekonańl
.
Baluty twierdzą drudzy. W końcu jakoś temu
eiaż treści jego obejmuie już dawno obowiązujące l
Po drugim liście nadtlszlo takich bolesnych jednak zaradzono. Osób mnóstwo; nie pamiętalI!
prawo Rzeszy niem'eckiej, albowiem to prawo ! admoniCyj 7 (siedm! fatalllasnma). Jestem zupet· takiego "cieplego ścisku" w tel sali. Pierwsze,.
pozbawiono moey przez sztuczki interpretacyjne. l nie zt.lekonlitut·owany, a to, uwaiasz, dlatego, że ; go kontredansa Jańcz;ono w ,trzy zbite koloffiQ.Y;
Wedłtlg tego prawa jest lraidyuprawnionysprze- . 2X2 jest !ampa..,
"
. ...
ile stanęlo osób-:- niewiem,ll.l~ 081 pól ra,;,
dawać i nabywać grunt i bllJować dom miesz';
Ale nIe !WUIBC na tem. Wiedz, że zYlę lesz- i no uczestpJczyło w trzecim jeszdze 26 pile, rzecz
lta!ny; ale w Prusach polacy nie malą; tego pra- aze tylko cudem; tak, naprawdę, to powinienem l niebywatIk W walou - rozkosznie ciasno.
.
Nowa figara "równouprawnienia kobiet':
wa, ponieważ ustawa kolonizacyjna .zabrania bu- być już lcilka razy nieżyw.y.
dowanla domów nR. własnym kawalkuziemi Urz~d
Cz,teryd.ni temu, wlaśnie w chwili, gdy prze- (panie wybieraj!} danserów, w podzięce przyjmu~
sprawiedliwości Rzeszy oś\viadczyl, że ta.. ustawa
glądając karnety, rozmyślałem nad tem/pczy trupia
jąc od nich bllkiecild} przyniosła 76-mu Kołu
prnska nie sprzeciwia się ustawom-Rzeszy. Usta- główka jest czy nie jest odpo\Vle~uim na balowr kIlkadziesiąt fubli.
"Ostatni W' tym kal'llawale
wa osadnicza jest o -tyle przebiegle zredagowana, ! karnet emblematem, weszło do mnle dwóch dos y6 walczyk" zakończJI po białym mazurt,e· io·berku
że konieczne jest pozwolenia na osiedlanIe się; i dalekich znajomych. Z min i strojów odrazll po~
tę i pod finansowym względem wybornie udaną
pOZWOlenia tego jednak się odmawia, gdy ouo 1 znaJę,· że życie mOJe war~e będzie za dwa dni tak za.bawę o godz. 10 rauo! Daje Oi to miarę nasprzecIwia się celom ustawy. Dawniej, od cz~· malo, iż wartość ŻyCIa np. dy!'ektora fabry~i, stroJu! Radość Komitetu dochodów niastułych su do czasu, zezwalano na. relda~acye, dZl- l w czasach (wolnosciowych~, LO W por6~naulu 'IogromIla!
s.iaj jednak: Dl1Wet to usta~o .. Zdarza się nawet, ! z niem skarbiec banku angielskiego. l\lImo to,
.Mimo przyrzeczenia danego w . poprzedtlim
źe polakowi, któryotl'l\ylllal pozwolenie na. bu~
staram się równie mocno jak daremnie zachowaó Uście,o dzialaluości,.kliki el: re Tatrzanskich " ,
dowę domu, Zabrania się zużytkowa.nia. tego zepogodę ducha, a. jednoc4eśniecen,carriere, prze..
pisać już. nie b~dę, ponieważ oto, aby .tej .afer yzwolenia. CzęSto. przy.budowy uważa się: za nowe ganiam przez pamięciowe komórki wszystkie zna- więcej nie poruszać, prosiły mnie\ dwietaksymosady; nawet ze. stajni,stodół i wozów w~rzuca ne mi przykłady zachow.ania się wielkich i zna- patyczne i ładne pauie,że odmówić... an, rusz[
się ludzi tam mieszkajątych.
komitych mężów· w okolioznościach analogioznych. Doskunale zdaję sobie sprawę z tego, ze te MiNiemiecka reprezentacya Illdowa musi w tej i nlezfomnie postanawiam S0016 dorównać imw zu- cznotki wzięły właściwie moje sprawozdawcze sumienie na "o!ro(\ (ale co za "oko"!) -trochę
sprawie zabrać glos, gdyztakie .. postępowante palności.
sprzeciwia się poczuciu prawa kulturalnego pańPrzypominam sobie, że znakomityLitwos wy- mnie to gnębi, ale jeślipotratisz oprzeó sięJ gdy
Slwa. prz.ez przeciwpolskie ust.a. wodawstwo po~ konywa.- w takim wypadku -:- "klIka rozpaezli- będZiesz. w Jcrzyżo. wym ogniu takich. s.pojrzeń,...;..
piera się także u~iec.zkę ~ r~lł" co pr~ecleż P?' w~ch r~ch?w rąk z~plecami, aby ~oslęgnąć l~. toś większy niż Cezarl
winno się zwalczac wszalloemlsrodkaml. LudZIe Skl stoJącej w kąCie" - ale w tymze momencIe
ruuszą,isć do miast. jeżeli na swej ziemi nie mo- spostrzegam :li przerażaniem, 26 moja laska nie
Good·bye!
gą b·udować. Jezeli się mówi, . że we wsch?~ s~o~ w .k~cle, lecz spoczywa ua sone•. Wobee taMaeKirkof
dnich prowinCjach jest stap. w~Jenny. to ~ale~y kl.e) r.ozUley w sytllacyąch, daję - z roz~aczą-:P. S. (p;rzepra~zam) Uważasz, że wystr~ega.m
podnieśc, ze takie podczas wOjny ochra Ula su: WielkIm wzorom za, wygranę, zato rOŚnie wOJa się tel'l1oz (O ile mOiności) cudzoziemskich wyra..
prywatną wlas!lość. Kto JXlsiada dQm lub zie- kOllsternaeya.
żeń. Pewna sliczna.panienka. zapytata mnie. na
~ię, jest zawsze~rol{ojniejszym ob.ywatele.w.
.:...- W~zak to pa~ ,jest autorem artyknl6-w . ostatnim balu, czy to ja jestem autorem tych
N.a ziemi. jestmieJ:lce dla wszystkieh,. WIęC W «Rozkwlcie)? - dzwlęeznymooryto-new zapy· "francusko-angielskolaci.ńskich listów",. z takim
takie dla .po,la.ltów musi być roiejsee.(Oklaski tuje jeden z tych panów: ~.
',..
.
• milutko.malutko~ironicznym uśmieszkiem ze jakby
11 pąlaków). ..'
'. .
.
',.
- Hm,.. t~... to ,Je~t..., w.lasclwle. .• Dtektó
mnie lito ostem ukluł.
Jestem jak widzisz na
. Następn~ę~r,Prasehura (ee~trt.~) os.w~a~eza, rych .•• -odpOWiadam JaiClms mepospolltym dwu· drodze do poprawy,
że. ze stan<>wlska. prawa; sprawledhwosCl l lUteglosem:basso·falsetto.
.'1' "
, '" .
resów państwa, centrum glosowaĆ. będzie za wnio-.
. Gentlemanowie .uprzejmie i ~yczliwie kiwają
..... ,
• . Me. Ę. .'.
skiem: Ustawa kolonizaCyjna. .była niebezpiecz- mi głowami. W duchu szalenie im . zazdroszczę 1 . ~. ,8: . II, (przepr aszam powto;fJu~l) .~opa:t;u
nym l{rokiem.Ca. la polityl~a. we w.sc~odnjch. pro- postawy, w
.. yglądu ni?S~yehanie cC~ri"ech. a prze .. ,'. ~a.ryl sm.!.er.te.lną, mam urazę ~ to,. ze ..Dle,. p.r~y
Winoya.ch jestblędna.Panstwo nIe Jest wszech-I dewszystk~em pO\Vagl, połączonej z pewną dozą Jech~a. p~)Zeg~a6. karnawałn I przez zemstę. J~2
potężne •. 'S~ąt,a.rsze prawa, które państwo. musi ; spokojnej nonszalancyi,kt6m. mi do tez imponuje. ł dlaD1eJ lUC \VI/zeeJ.o t~gol'ocznyęh zapua:tach )l:H)
sza.no. waó •...cTrze.~. stara. Ć się polaków. pozyskać. '1'0 wSZ~S.tko .W. 'Z. n.i.eca..w.e m.nie. d. ut.o nie.. k. lama. nej napiszę·
.Mc . .'
.dla państ~a.
'.
.'
.
sympatyI dla.'nlch:- a)eduak,rzecz dznvna, sam
• X..
'.' Pvs.Stadthag.en (socy,ałlsta) nązywB. ustawę ulegalli;jednl;ićz6Ślrie atakowi niezrnierneJ,niepo..
Pl-<Ttlm~w,20 l.uUJfJQ Jgoo -~.
b . lonizacYjn.ą. . cJężl{iem nar.uszeniem. lconsty. ucyl . ham. owan.ej tę. S.l.tno~.yZl\te.lniPiękIiemi .<ach, jakZ&.·.
pańs~wa. Ustawa kolonizacyjna. jes~ zwykłymra..
dalekiemi!) }(!ajami,W-kt6ryeh pieprz rośnie. i
llllnldem i kradzieżą. (Prezydent:przywolu)e p{\~ I cytryna. doJrzewa.' • . . .
.. .. ' '
sła za, to wyrażflnie do por,ządku). Fos. Stad.t.! .'~..--'Pltnskie,'~wla~QZeńie ogromnię alałWia
hagen prosi w korum e przyjęoie wnlos.ku.
~Dam$1-tua;cyę.DZł"kuJemy paauAtQ;.

karnawału.
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ROZWOJ. -

Wtorek, dnia. 23 Iu.tego 1900 r.
================~==================================~.~~

lfokurator WrassldJ', akcye cywilną popierali
Do ;,Ktlryęra W1trt.lz." tel~grafuia, z Petersbul'gl'l, że I
adwokaoi przysięgli Pel'owerzent i IvliasoJedow;
w ubiegłą niedzielę Odbyło się dluższe posiedzenia Ko1:a bronia. POdsl.tdn yeb ad wokat przysi~gry Bulacel
polskiego w Dumie. Uchwalono tymczasowo nie wyble- oraz poseł do Dumy Zamyslowsldj. Sprawa po~
rae pl'szeBI\.Spre.wawi Kola w Durnie kierować będzie trwa kilka dni.
komisyn parlamentarnt\. Sktadają ią poal:owlil: HarusaWczoraj senat przesłuchal w sprawie Jonina
wiez, Swleżyńskl I Jarollskl, ktel'y jednocześnie będzie kilIm świadków, poczem ogłosił przerwę do dziś.
pełnił obowiązki sękretarza komisyi.
__________________ •
(=) Stowanyszenie praoowniiów notaryatn
m. Lodzi. Zwyczajne ogólnE' zebranie członków
KALENDARZU: TERf/łlNOWY.
I Sto wal'zyszouia odbędzie się w dniu 5 marca b. 1'.
IlilIO NA. Sł.OWIAł\fSKIE.D z iś Pr.zedzis1:I\W&· o godzinie B·ej wieczorem w lokalu przy Nowym
J u t 1'0 Bogui>zlI.
, Rynku )12 6.
TEATRPor.sKI. J u t r o w teatrze VictorIa nM:/stfz
I.'
(a) Stowarzyszon:e na.lloz,yoielst wa poIblego.
Solnes~ lbsena, po ceult\:lh znlżony~h. POllzl\tek o godltll·
W dniu 26 b. ID., t. j. w nadchudzący piątek,
nie 8 mln. 10 wieczorem.
- J u t r o "Teraz1', komody" M. Kisleln/cklego. Ce- O god~llli(l 6-ej wieczol'em odbędzie się ogólne
roczne zebranie cztouków Stowarzydzenia.
ny zulzone. PocząteK ogodz. 8 min. 19 wieczorem·

nownje. Naczelnik kolei polad.uiowo-zaohodnich,
•
h l' .1 r~'
Niemieszalew, wyjet'
acl. uO (,IUlerzyn ki , w celo
kierowania pl'acą na lini i. Dnia 21- go dopier<»
l'
'.
b
d Od. esy. Ad..
zdoJano wyslac
pOCIągI oso owe o
IDlUistl'aoya zrzuciła z siebie odpoWied.zialnośó

<

za terminową dostawę transportow. Większośd
pociągów powracaJąoych z KijOWa, nagrollladZlta
.
Z·
K
' Itacyą mlas.a
. t I 01(0
I
I'l ..
Się w m1erzynce.
omunl
c~Łnemi wsiami ustała. St.osy. znikn~ty pod śniegiem, dyliżanse pocztowe z Zytomierza nie przy~
szły.
Wsie na nizinie Dniepru do tego stopnia.
zasypaly śniegi,' iź wyjazd z nich Jest nIemo·

I
I

ZEBRA.NIE. J u ho w lokt.lu

własnym

żliwy.

(Piotr-

Cdesa, 22 lutego. (P.) Ruch pociąg6w
l
w O rrę~u odeskim kolei poludniowo-zachodnich
przywrócono.
Pociągi przybyły i odJecbały
w czasie oznaczonym. Lody spłynęły na. morze.
Ruch okręt' odb a s' b
r zIt d
ow
yw
ez p zes o 1·

1:

(h) "Dziani rodz;oom '. Taki tytul n{)sila
wczorajsza zauawa, urządzona przez szkotę haudlową . 4 kbsową p. Waszc~yńskiej. Okoto go~
€lUD, piotrkowskie). .
ZABAWA' D z ł ś w lokalu własnym (Piotrkowska dziny 8-ej wieczorem przy ul. Spacerowej Na ~l
'to
fł h
łó,1 ki' P
h
(h) Na aolei .aryozno- uZ eJ. o ostatnie .'
lir 120) zebranie towauysklez tllńraml Stowa"z. pra- zebrało się około 4')0 osób starszyell i młodzieży,
cowników pl'Z6m. handlowych gub. piotrkowskIoj. Początek których gościnnie przyjmował pel'soneI szkolny zawiejarh śnieżnych .na kolei fabryozno lódzloej
o godzinie Q wleeZOl'aw.
na czele z p. Waszczyńską. Program wypełn,ly z rozpol'zf!dzenia dyrektora drogi, bez względu na
ODCZYT. D g 1Ś w SlIliTow. lekarskiego (Dzlelns produl<cye muzy(~zue. wokalne i deklamacya, po~ lcoszty, JJ1i"jsca zagrożone zostaty zupelnie oozynr· 31) ogouz. 8 I pól. wleczol'em dł' Welsberg WIgŁosi
czaJ]} tańczono ucuoczo do godz. 2~ej w nocy.
szczone ze snil'gll.
odczj\ nllternatnZlIpalqnio .ócz u noworodka."
.
Sra wyższa zrobiła. swoje. W niedzielę po
;; ..~;Jx) Nieporz%iki \IV teatrze Wielk;m. Pompa- poluQlliu na 16 wiorście :r.aletlwie ~dolano prze-:--:-:ttctllie zwally tt.:.!atl'em Wielkim budyllel( teatral- prowadzić poclą~ pośpieszny .N'2 34; POCII}!:~ za~
ny p, Fr. St·lina. r~rzy ulicy KOllstuntynowsklej osobowo-towarowy 111 9 staną! w śniegIl na 16.
coraz to dotldiwiej daje się we znalCl publiczno
wiorśoie i dopiol'o pl'zy nadzwyczajnychwysllkach
ŚCI lótlzkieJ, uczQszczającej tam na widowiska i pomocy dwóch parowozów przybył on do Łodzi
teatralne.
. z opóźnit'niem 97 minut.
(a) Sprawy taryfowe. Z dniem 14 marca r.
Oi~'de odbioramy listy z zażaleniami na isto-'
. Od p6łnoą wiatr przycicbl; pociągi kursu-;
b. obowlą:zywac zacznie nowa taryfa. nr 7409 tnie lial'ygodne nieu tmltltwo, które na pl'zedsta- waty z nieduzem opóźnll:'n:ern.
(CzęścVr·na. przewóz transportów wQglowyoh i wieniupoplllaruem pOJloludniowelll w owym tea~
Wezoraj po południu pl'zy silnym wietl'zp po~
torfowych na. wszystkillh kolH,jacll rosyjskicb. trze lIczerlllło sadtallll kilka pań i kilka panów. czął padac gr,sty śnieg, który wiat!' zmiatał do
Nadmieili6przytern najeży, ż.e dla. ladunków waSadze Jak z rogu obfitOŚCI sypaly Się z wler·
wykopów, zasypując tory do tego stoqn\a~ że pogonowycblkategoryi,wkomunikacyi zarównO tników, plamiąc twarze! uvrania. siedzl!C0J pud cią.~ towarowyM 221 w składzie 30 wagouó\v
między stacyami I(olei warszAviedeIlskiel t tak i nim puu liczności..
stanął na 16 Wiol'Ście.
I
W kotmillikacyaeh via D!fbrowa -'- Golonóg ł Ko- !
Na słuszne i uzasadnione intel'pelacye, zwró·
Parowóz od tego pociąga dotarł <lo Andrze-.( f abryczno-.ódZu.i61
l
l.'
lnszki.z~ stlltlyami d I'ug.
l nad :. eone .1, tego pow,du do pana zal'z!\.d.zaj·lłccgo,
'1·t
jowa i stą d wraz z parowozem pomocniczym po..
wiślań§lkicho-bowiązywaćbęllzle speeyulnatary~ : poszkodowulli otrzymali odpowiedź •. HO O panOw,16 wrócił na. linię do pozostawionegopoeiągu. Dwo.
f4t .nr; l. ..
.
.....
jchcetCie?Przecie żla ktegbodnie zrobiłem. Czy ja ma pa.fOWOqami zdotano sprowadzić do Andl'zejo,:,:
lJ{!i.'. pf'ze\vozu.w pełnym ładunków pomi-e· : mog.. em wiedZieć, e .ta
ę ?/ie? .
'.'
wa 10 wagonów, następnie 5 Wagonów, .a pozo ..
nionych tJ'ansportówwęglaI kalt'goryl od staoyi .
WIęC jeżeli komll sYPil.e, się ,zacznie gruz na, stale 15 wagonów ezęśclowo spfowadz'ono do wi':
i llopahi drogi warszawsko. wiedeńskiej do staeyl głowę i pakaleczy go, boi to jestmozliwern ~ dzewa o godz. 4raI.IO.
'.
wtlil'sivwied6ńskiej~ fabryozno-łódzkiej, nad wiśla,ń' . t{) pun zarządzaJący. będzie W porzll:dkll, bo nie
Wobec. taldej sytuaeyi pozost!l dla ruchu posl(ich r pólnocllo.zacbodn:cb. obOWiązywać będą. on, t? przociez zrobl1 i nie mógŁ tego przewie ciągów tyllco .jeden tor, 'lecz i ten byl zasypany;
svawld taryfowe. wysz.cz6 a óllllona w specyahlej • dZlec.
musiano czekać na oczyszęzenie, które W części
taryflolll'.2;
o
Nie panie zarządzający - obowiązkiem. pa
llsl\Utec~niono i przeprowadzono w połączeniu poPrzy prz~woztepe1nych i niepeluyeh ładlln... na.i wlascieiela gma~huł zwanego chyba. przez ciągi osobowo-towarowy Ml1 i pośpieszny Nu 35,
r,.6w (węgla) I katagoryi od$-taeyi warsza.wsko- . ironię Wielkim teatrem, jest przewidziee wszy~ które przybyły do Łodzi o gOdz•. 7 min; 20 Wle-.
Wiedeńskiej l nadwiślańskich, położonych w Za- ; stko co potrzeba, by przychod;l,!~cej do waszego ezorem.
.
glębln Dąbrowsltiem, do wszystkich stacyj kolei .! teatru publiczności zapewnić bozpIeozeńitwo;
Z tej przyczyny ppeiągbezposredniej komlł'Wal'Bzaw:;Iko-wledeńsldej (wiej liczbie i stacyj spokói i boJaj względne' wygody. Niedbalstwo nikaoyl Łódź-Warszawa M 3-l odszedlz Łodzi
uozlł:,tlm; kMiskiego) i kolci: fabryczno.lÓdzldej, podobne d{) opisanego nlczem u$pl'awied,liwió się
o godz. 7 .mlu. 57, t. J.z opóźnieniem n~ 1 go..
via Sluużysko-Slotwiny ~na kaideJ przestrzeni nie .daa panujące tamniepol'ządkioddawna .Już dZI,llę 47 minut.Poeiąg Zl;tŚ 1&8 odszedr o goJz.
opratll ZfL pl'zewóz pobierana będzie wedtllg sps- . na. publ.cznąelllostę zasŁużyly.
8 min~ 50 wiec~orem, zamja.~t o godz. 1 8 miu .. ~O
(li~lnej taryfy każdej z poslczeg61nych dróg.! . . (I»Sam,b.ójatwa. .. J:{1l. ul. Noworniejsltiej nr.
wieczorem Pociąg.Nt 9 . osobowo-towarowy bez
(Ogólnli:taiyf.a speoyalnanr.4~.
. .. '[14 Regina .N., córka. kupcu, lat 14, w celu sa- wagonów:. towarowych prz~byl do Łodzi o godz.
'Oprócz~wymieiliouyeh(llr~ Ił 2,3 4)wkO.. mobólstwa lUlpilasię esencyl oetowel. Dziś w nocy 9 mln . 28 wieczorem, opóznlonYI!a 1 godzi!lQ, a
.iilUulkac yi k-ołe.i waF8zawsko·więdeńskiej,dą.brow· , VI t itlgel;,tanglu IICf)l'SQ~ (teatr Sel~iua). bufetowa, pocią.!{ bez~ośredniej komuni/taeri Wll.rsza..wa";";'·
skiej.l nadwiślallskieu, .r.Il'az fabryczno-łódzkieJ' H;elena Kuzawska. lat 17, napiła Sl~ kwasu '. siar· Łódź 1ł 33 opóźuiony na. 1 godzwę.
.
.
międzrs~acyai:nl tf>J ostatniej iodstacyi Ekate~ I Clzan!-'go. ObydwomdesperatkolU dOl'aznąpomoe
O pólnocy wiatr przycichł,śniegprzMt!11 parlniń~tdej •. (potudniowowschodn-ieh. .. i poludnlopodawali lekarze Pogotowia; Obied wię odwiezio- dać, uruchomiono WięC poclą.gi prawie wszystkie,
wJohdró!ś) :d?~tacyldróg warsz.*wied., lódzkiej, n.e.zostały d?szpitala J,?ozna.ńiikich, P!e:wszaw. lecz o z.naczuie mn~ejszej ilosCiwagon6w1 niz to
dąbrowsltJej hm} do st. ucząstku . Chełm...,...,.Mlawa 6lf~zlclm stIlOle,. druga w stanIe beznadZieJnym. . ! ma mleJsce.w ozasle normalny~. ......
.
nadwlśUulsltich 1 dowiizystkiehst.acyj· warszawo.
(p) Ogólneoałabien.a. W ciąga dnia "ezorajsze- I
Dziś. od rana. pOCiągi kuraowalyprawie. o
s.kich, dróg .:.... oplata za· przewóz węgla bę- ~ ogólneillll osłabieniU' uległy trzy o8C)by,dwÓQh męż -: eza~ie.': . .•... '.
..
. . '.
..
dZieobowiazywa 6' podlug:taryfspecvalnych nr C~Ylln l kobletlt.,.!eden z 1\\el1 odWlez!onyzostaląo .~Iesz· ; ·Na linIA wy' sIano paruset robotników dla o.~
0/
•
kaniĄ na ul Koustl\Dtynowską
Wszystkim troJgu. lek~·
.....; ..... .
' . . ..... . .
..
,
5,617..~: .... ; _.
' •. '.' ."
.
rze Pogot.~wlara$nnkowago udzielili doraźllel p.ómOCJ. czyszc~en),a .tor6w. Dyrekwr~ro~i JlrzedSJęwzląl
. . (e)Si,lllertelnoso W m~ ł.odZ1.za.mleSlłjC sty·
. (pl. C~C!:i:ld Wl/(ypadek. W fabryce Rtcht~rapl~zy wszeUue srodkl, aby ruch pOClągOW ·utrzymać.
~~eń'ti.<Q.wyniosla. 700 zeJśo~ z tego nn choro-. : ul. Radwańsldej ~r. 8 Jan .F~anlllk,robotnlk fabryczoJ.
.'.
(hl. Na łu,llef wars:uwsko M \Vie4eńskiej. Wczohv....,~.al.I:d tie.. . 9..82 J76 . żyd). i . nie.. z. akatn.e 418' lat .40, wm&szyole, UlI. której praeował, odniósł pos. zarra,'
na
razawsko.wledensklej·
0iotrlco-.
v.; . .i '". . \; _. •
. . . . . . ..
panIe prawej ręki. Pij opatrzeniU ran nA miejsca wy. . . . ko.lei 'w.a.·.
.... ;
.
. . . po'"
.\1,.1:
OQ6.,;r;y~)l~a.pV}ę~a!. oflru:~dala grllźłlea. płuc pA~kuprzez lekar~ap(łgotowla,odwiez(ollr ' .Z08~ w wem stanął wsmegu p.oc~ąg OS()bówy1'& 18,.z ~tó.
98(23 2!(1)j:pÓ3IUeJwlók.lUk. zapale4 . pluB95 .' elfJzklmst~nllldo szpl~",laCz(!rw()nego KrzJza.
rogopasazerów prl\~WleZlOno do Łodzi pocIągIem
(88~y{L);; gr~i~.zapal. (}pón mózg~wych .~
(p) Na},a.U. D~lś.ru;\d fAnem Ila bal~W' Hele- to wa.rowym.M231,· przy doda:niu wag~nów oso(6zXd~)I.,gorą.oaka. popołogowa" 10 (1 z.), ospa.. i \Ilowle W .tancu l!pndla Patronala Kligllch ,Ilou$ keIbowych.
..
.
·dyf·l ."t.. ~,f) (10'" ...) .. 1;. '11 . 9 ('l ż) zaka'" le' l' nera,'la~25, tak: nieszC(E}śl:w,e . że złamała prawą
.. N'
k l'
. ' k' . . .,'.;.
... .' .
. .. ~~ J. ~. .... . . . . .•. ,/'\'0 {llSZ.
u .• I
~en
ręlrę PowyżlI.ld.lonl •. N"~ stMYIP~gotowla. dokąd pl'zy. (h) a . $ e.1 kalia lej pocułgL w(,:ZOl'aJ pQ
kr'Y19, .szkarl~yDa 6..Z poąr~obol'6b n·lelljf~~ i ~lezl()Doją,.PlerwlSzeJ dora.źuejpomQcy udzieią dy~ . południC kUl'so.wały z llI0zuacznel~OPóźlller.\lem,
ka2;nyćh., lcata.r" . zap'~leu~eplllc l organów odde·' Zlll'\l.Jl\cy.lekarz,
leo należyprzypisaó sHe parowozów I wolr"liejszechowJo}t 7.8,.lt1ę~lt jel,~ l2o.1ądka i~' wada. ser.mu biegowi. P09iąg~.w. .Dziśkllrsują normalnie; ':
oI\30,;1:lW:Jąd ~tar(}Zr~6;1 UWI!l~; d2lecł32! d.r~~w.
Zamieciaśnie.zne.
(II) Nakolejaoh podjat:dowyeh Łódź"ZgierZk.i
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7 ~aII;ten:e ?llęSr;,II:~~l'C9:w:ego, III U611ell .' !
WJ)
...... .. . >. . ....
.
opó~nieUlel1l dos!l,m~go ltoiJ.cazawltnięciaruchll
. ,(=)Spr~rr!l lOD1~;a: .W~J)~~I~ zaezQ~a S~1l .1.'
.K:ij~w, 22Jutago.(l?~) Chwilo1vo. słabnąca natychłtniaęh. Dzis pociągikur$uJą normalnie.
!lpraw)!l.. j:'1~lOld~ę;ską.~;tP.a~ę~~~yJ.~W .b. pollcmaJ". Zal)1H~(l.ę~leŻ~1l wy~~r.hpęta.znowu z . ~1.~k8Zą :Je· .
(h) Tramwaje. Wagonykolei.elektr czóej
straJ}~.blall1C,Jt)n.l.ll~ 1 .. s.t~a~ąlk~:~ląIf!.S,~19go Ko- szeze, slląi1;l'~ lJnlacl!.k?lelo\Vy(',bmno"two~y.,. miejskiej wslmtekzllaeznego:ope:dnsni g y kur:'
stus.~kh SI~~~8,iI1Jch pl"z(';Z .Wll.r~za'v.slc~Iz~ę sądo- p~d.k?'Y ~?ZbICla.pO:Qlą.g()w: lul.l\fyk ol.eJ6nia, Ja!t sowaly' bardzo wolno lecz rucll: 'nie br~ ~lJtl~ZY"
:w~.za zahoJstw~ .. ~resztanta,. poątlJ:r~r;tll~g.Q'io. ra- l'O)VUle~ W1el l:l:<WYPlldk.9 w, 1l1~8Z.CZęSIJ wych. z ,r~bo~ many.· W n()c y: oezy~zczóno tory tej koleildzlś
~ull~I~>:w~1tle~!.e . n",oIlopolQ1V~m:.płer:ws~~Q'~ .?!t tmkąwl przyoo~yęze~anl1l l.mh~. tT~uwanJe sUleg~ wypuszozvno..na..tniasto wszystklcpociągi i)ozl\sie.
lat 1;2. .ilo.• Ql·UgH7g0. nca .8 Jat~ężl\lch roho~;I>l'e. z tor.u, Ja~ .. >~Qtychą/1lJ4;. Jest bezcel.,>,we. gdyz
....
.
.'. .
.. ". . ..... .
~iN49J6.·. 'senaW1'" St1Wz~'IVskłj~ . . . o.skada.włCeO~eJi~.W kw.adrll,ąs .caleg~I,'Yi.. i.\~legu p<>krywaJlł tor po:"
~
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lizowanego, ale przy glębszem wniknlęciu w treść wójta gmIny Rogów, zrabowaną w grudniu 1905
fabuly, zarzut tj-n upada. Izydor nic nadzwyczaj- roku, oraz naboje, sztylet, karabin i lont.
W ścianie garbarni KOl'sza, krewnego Staninego nie robi. W podrtHach swych przekonał się,
Teatr.D~iś "Mistrz Solnes· (ceny zniiouf\).
że może zdobyć dla fabryki
obszerne ryllki zby- sława KOl'sza, który zbiegł, w tym samym. dntu
Jutro "Teraz", sensaCYlna sztuka lU. Kisielnic- tu, że jest to interes bal'l.lzo dobry, o ile solidnie znaleziono dwie szable, skład nahojów, maszynę
kiego, rówllleż po cenach zniżonych,
prowadzony będzie. Śmialo więc pożycza na pod. do pisania, kwitaryusze, a w stogu siau!!. na po- W czwartek dyl'el{(:ya występuje z dwie- niesienie fabryki posag żony na mały plocent i dwórzu garbarni-trzy rewolwery i sztylet.
Dalsze śledztwo ustalilo napady, który(}h wyma glośnemi premierami St. Wyl!piańsłciego, ni
lOkuje w tym interesie swo e oszczędnośoi, b.o j
gdy u nas uie granemi, a mianowicie "Zgon Bar~ wie, że. jego i Walskiego praca nietyll{o uratuje j żej wymienieni podsądni mieszkańcy Radomia mieli
bary Radziwiłłówny- i .Sędziowie". Widowisko fabryl\1} od ruiny, ala Jeszcze dostatni byt za- ; dokonać w charakterze członków radomskiego od~
dziatu organizacyi bojowej polskiej partyi socyato dyrekCJa pl'zeznaczyla na powiększenie fun- pewni.
duszu budowy nowego gmachu teatru polskiego
,
Daleko mniej usprawiedliwioną, a raczej bar~ listyczllej.
w Łodzi.
Sąd wojenny. po rozpoznaniu sprawy, o godz.
dziej wyidealizowaną jest Regina, towarzyszka
Zainteresowanie ogromne, popyt na bilety córlli Karola, Zofii, lecz i w tym wypadku autor lO-ej wieczorem ogłosil wyrok, uniewiuplaJąey
znaczny.
\ Franciszka Nagrodkiewicza i Antoniego Janisz,ewzbytecznie nie przeholował.
Sztuki wystawia dyrekcya z wielkim pietyzZresztą wszystkie wady i usterki, nieodlą.cz l skiego.
mem i wyposaża je w całkowicie nową wystawę. ny atrybut każdego dzieła ludzkiego, llOjnie wy~ !
Pozostałych jedenastu sąd ska&at n& śmł6l~
Reiys61'yę prowadzi dyr. Zelwerowicz;.
nagradza to cieplo serdeczne, z Jakiem autor tra- · przez powiesz.enie.
Trupa Simonowa. W piątek w teatrze Vic- ktuje swój prZtlUlnlOt. Powziąt zamiar napisania
toria jedyny gOSClfiuy w ystęp trupy rosyjskiej komedyi, która ma być satyrą na dzisiejsze oby.
Moskiewskiej Simonuwa. Daną będzie glo~na no, czaje i chaos w pojęCiach, lecz nie zaprawil jej
Rozmaitości.
jadpm zlośl wej goryC7y, zjadliwego s7;yderstwa.
wosć " Pozbawieni pracy", osnuta na tle ostati
karci,
d
woruje
uowcipnie
z
tych,
któ
..
Osmiesza
nich wypaill(ów, grana obecnie na wszystldch
WIZYE TECHNICZNE MICKIEWICZA.
scenach rosyjskich z nadzwyozalnem powodze- ryr.r. si~ w glowach poprzewranato, ale czyni to
niem. Bilety są JUż do nabycia. w hasie teatru z wielką dla Hpo!eczeństwa i l(raju rnilośelą, z wia- , . Feljetonista .Dziennika Polskiego" p Edmund
J'ą. że te niezdl'owe prądy wnet przeminą i wszystVlCtoria_
; Libański, przypomina w ostatniej pogadance o poku wróci do równowagi.
i. stępach
wiedzy i techniki mało znane szcloegoly
Z <Lutni.» Jutro, jako w środę popielcową,
z "LIstów z podróżyQ Odyllca (tom I, str. Wl o zaSztu~ę
tę,
bądź
co
bą.dź
nader
aktualną
wy·
.
rozpoczynającą
wielId post według dawnel tra
ginionem dziele francuskiem Mickiewicza, w kM'rem
<lycyi kolo śpiewacze "Lntui" Jącznie z kolem stawiono starannie i za~rano w dobrym zespole. wielki poeta przewidzialolbrzymie zdobycze tech. .
Sam
autor
w
roli
Izydora,
której
nadal
wieniki nowoczesnej. "Jest to -pisze Odyn!ec- świat
dramatycznem i czlonkami muzyki zbiorowej ale wyrazu przypomniał nam nlljltlpSZ6 czasy ze jak z Tysiąca nocy i jednej, a wszystko tak.J>OOrządzają wieczorem w lokaju wlasnym zebranie
tyckie, iak cudowne i prawdopodobne, że ipl'atowarzysliiepod nazwą "Sledź." .Poczl~tek o g. swej karyery sceniczneJ, kiedy jako bardzo wy- gniesz, żeby tak bylo, i wierzysz, że tak być może.
i bitny i
utalentowany
aktor
występował
stale
9 wieczorem.
Boję się mówić o szczegółach, ale jak tu nie
na scellach polskich.
wspomnieć o ca/ych flotach skrzydlatych halÓJlów
Z dabzej obsady na najraeyonalniejsze wy- latających w powietrzu.o o calyoh mIastach z.. domów i sklepów, budowanych z żelaza... Cala ue-.
rażenie zasłużyła pani Czecho','r'ska za rolę Regi..
T E A T R.
•
ma być pokryta siecią kolei, kt6re, jak wiesz,
ny odegraną z temperamentem i uczuciem szcze- ; mia
zaczynają na probę budować w Anglii, a którym
rem, przeprowadzoną
bardzo konsekwentnie, ; Adam przepowiada ogromną przyszłosć.,.. Za., po.;.
u Teraz '\ komedya w 3~er:h aktach, Mauryl',fJ[Jo
z ujmującym wdziękiem
Bardzo dobrą była , mocą przyrządów akustycznych, siedząc spokoj..przy komink.u, w hoteJ.ach, mozna słuchać. daKisielnick1:e fI o.
w roli robotnicy Kasi panna Dauilowiczówna nie
w mieście koncertów lub .. ,wykladów.~
J
znamienne czyniąca postępy, oraz silae wrażenie wanych
I Adam seryo utrzymuje, że to wszyStko byókiaZnany recytator i popularyzator arcydziel wywarIa w roli Doroty matki. Karola. dziewię dys moie i musi~. Genialny poeta przewidzial."OOil
naszej literatury dramatycznej p. Maurycy Kisiel· dziesięcioletniej, ciężko przez los dotkniętel sta- postęp w czasie, gdy wielki mąż stanu Thiers leknicki wystąpll wczoraj wteatrze Vv lelkim wieczo~ ruszki p. Dą.browska. Szkoda że autor tego pię- ceważąco odpowiedziaJ: inżynierowi, . pl'oponujące
cemu budowę kolei z Paryża do Calais: "Ta . za-.
rem VI podwójnej roli przed publIcznością łódzką, knego~ typu polskiej matrony nie wysunąl bardziej , bawka angielska niedlugo potrwa, nie zbalamtiei
jaltO aktor i autJr oryginalnie napisanej przez
na plan pierwszy, lecz potralWlwal go epizody· : nas Francya ma szosy i. konie"jw czasie, gdy
i pierwszy nieudolny projekt telefonu,pomysJ:pl'zesrebre sztuki, osnutej na tle Iliedawnych wypad- cznle.
sykania slowa za pomocą drutu, uwazany był za
kówi trwaj~cego jeszeze w umysłach zamętu,lttó:. Panua Malioowska wcale dobrzi3 wywiązala ·, niedorzeczność
przez samych fizyków. a lat.awce
rą skromnie zatytułowaŁ «Teraz).
się z trudnej .roli ·Zon.i. była !łZCZAl'ą w npla!'!ty- : uważano za marzycielstwo waryackie "
Sztukę t~ dyrekcya naszego teatru wystawiła.
cznjeniu bólu, szarpiącego dURzę dumnej dziewpo raz pierwszy wlaśnie wczoraj na dochód ży- czyny, oplątanej przez idee, które opauowaly
duwskiego Towarzystwa wz.a.jemnejpoillOCy w ra- jej mózg ale nie serce.
Zje choroby cLinas Hakolim'.
Zaznaczyć również wypada dohrą grępa.ni
~
Żywośc akcyi, chociaż nie z:a.wszenależycie
Broniczowej iV roli nadpostępowej działaczki
uzasadnionej, szczerość przekonań., pogodny hu~ , Aliny_
.
mor, trafność obserwacyi, oto główne zalety sztu- !
Z męzkiej obsady wysunąI się na plan pieki p. KIsjelnh~klego! l\tórej slucha się z zajęciem rwszy przedewszystkiem p. Slernaszko w. roli
O ile wnioskować można z ostatnich
i· rosnącem wciąż zainteresowanIem,
. Macieja bardzo dobrze ujętej, następnie zllpeluie depesz,pornimowszelkich WySIłkóW' dyplomacyi
AuW.rbar<łzo dobrze inmtejętnie przedstawi! dobrym był w roli Piotrka p. Borowski,a p.
europejskiej wojna jest klęsll:ą nie\lniknlOną.De~
istotę tych wszystkich zamętów w nmysłach i pOft Orauowsld bardzo .szlMhetnie w grze spokojnej, pasza wczorajsza rozesła.na z Wiednia, informuJe
jęciat.:h, laół'G wytwonyl tak zwany tuch wolno~ lecz pelnej wyrazu tt'aktowat rolę Stanisława l nas na podstawie relacyj nMontagsRevuelol,ża
śClowy 'IV .naszym kraju . w rÓŻllych warstwach Walskiego. . .
t rząd austro-węgierski doszedł do wnioskn,iz,za.;
spoleczeństwa.
.
Wyróżnić jeszcze wypada wyborną parę
targ wojny z SerllilJ: jest nieunlkl.liony. .. ,'.'
TalIi Maciej, zarzą.dzający fabryltlJ: p. Karola, (lhłopsJ<t~ p. Wierzejską i p. MiCińskiego, którzy ,
Wypowiedzonie wojuy ZQsw.ło podobno poobywatela zIemsldego, który objąwszy ją w.spa~. maleńkie roje epizodyczne, ,lecz dość ważne WY-I stanowlLme.
.,
.: '
ku dla rozwoju przemysłu kraJowego pOSWlęC11 raziście zaakcentowali.
Póturzędvwy dziennik serbskillSa.mouprawa łl
wl~skę dziedziczną, .to typ wprost wzięty z ,ż~ei~,
Sztukę przyjmow~no życzliwie, aut.Qra wy- ogłosi! bardzo wojowniczy artykuf1 w któl'ym doNiedouczek niedOWIarek prosty .ltowal WIeJskI, wolano.
wodzi, że Sel'bis, mimo8wojoj .sl"abośul musi w:r~
którego faia rewolUCYlna z robotnika .fabryczneSt. Lo/!!.
tężye wszystkie swoje sily wohroni.6 SWej nleza,.
go wyniosta na żarządzające.go fabryką, jest, on
wlslośei. Jednooześnle dz}onnik ttin'osttZ\1ga SOl':skrystalizowanym . typem WIelu mu podobnych,
----bów, . by nie lekceważyli sUyzbrojneJ Austr.ok~ót·zy po~ wplywetn doktryn .so~yallstyczl1ye~1
Z WAR SZA WY
Węgier.
'..
..
.
głoszonych przez tych, .co samI loh. dobrze me
.....
. ..•
. Z Bialogroduwszystlde wa.ŻftieJsze dokqrrlen;';
rozumIeli, popelnHi mn6stw~ głupstw i. niedoty, archiwuril dworsJds. 1. meble .zpałac.u lu'óI()W"
rzeCtnoscl; Chooiaż w gl'\WCIO rzeczy byh to lu.. Jedenaście wyroków śmierci.
ski ego wystano U,ON1SZll..
. ..
'•. : .
ddedobr;sy, kochający kraj iw głębi duszy przy"
Pl'z.ed warszawskimsądern wojenrryln okręgoW dodatku .\I',Serbii wybuchlo prze$ilenia gi~
Wll~Z!lnr ąo wiary oj eów:. .
l wyin stanęli wczoraj: Wałe~ty(}awełek, .Franei- 'binetowe. Skupszczyną. 6L·· glosami przeciw $3,
...... 'J,1oisamoplnvledzle~by można o jego synu szek Na.grodloe~vlCz, Fr:;mcIszek Nitrowało Jc)zef , ucl1wallla. votum Ideufności dla ministra Cslo,"h
Piotrku, robotnH~u bardziej wyksztalco~yrn, a!e Glista, Franciszek GWala, ł4ukaszJagiello, Wa- : nicza i dwóch jnny~h ministrów mlod()radyką~ów.
rów1ll6,i obałamuconym doktrynamI,. ktorych ntewrzyniec BL'zl3ziński, Jlillchall?uszczYllslri, Jan Wul~ i vVobectego . gabinet Wellmirowicza poQal. się.dó
rozumial.Ludzle ci wygryźli wczasIe. ruellów re- gus, Jan Siadacz, Jan Wa.slco, Ludwik Cendrow- I' dymisyL Nowy~abll1.et formuje Pasiez,. .. ......
wolucyjnych dzielnego kierownika fabryki, Stani- slti, Antom Ja~iszewski i Jan Kramczyń8ki~wszy- ...•. Wiad:omosĆ atoli, jakoby Austro- vYęgl'1wl~
slawa Vlalskiego, który.ią. wyboruie prowadzlt, scy oskal'żeni.o należenie do radomsldego odd~ill- • sIały jui do B:ialogrodu nltimatu!u siedmiodn~()\'(}<1
lecz nieuzasa<lnlonym i niewytrzyffiuJą:cymkrytyki lu orgaIllzacyi bOjowej polskiej partyi socy{~listy~ ! jest przedwczesną. Natomiast gazetaw;ied.sńska,
rożumu uroszc~enlOm wrzekomych postępowcÓw
cznej (102 art. ust, 1903 r.) oraz o szeregra.,. l. ,j~eit".donosi. że między gabinetami .toc~ąsięio~
ho1d •. wać nie;chclal
.
.
bunków i zabÓjstw (ll79 art. XXII k;s. ust •. wojsk.),. 'lc~wani~, ~ż.abr w Bia.!ogrodzieprzedsię\vziI}6osLa·'
NIeudolni. 8.. zaroznm:ali, doprowadzili oni fa, Sledztwo plorwla~tkowe W tej sprRwie rozpoczęto tme kl~oln w celuutrzyma.uia pokOju, .alb.owi~łIl
bryk~ J Jej wlusciciela do. zupełnego baukt'uctwa,
Sl~ w kOIlC.u,906 roku,
.
. . I zuanlem mocarstw . prowokaCYJne' . po~tępowiulie
dorulI1Y, z l,tórej ratllje Ją. . szczęsh wy zbieg o. W luicszkallin stróża jednego z domów w Raj Serbii. poważnie zagra.ża pol\ojowi.Mó\larstw~
kollCznuści, oraz llzJachetuosć ł spryt komisanta
domiu, Wale.tl.tegoGawelka, w IHlźdzleruiku·1906 ostrzegą Serbię, że z ż3;(luej strony
pop'ąJlcie
handlowego; przedsto. wicleJafabryld Izydora, oce- roknpolicl~.·w.yk.ryll;tsld!ld rroJd l1.rJl3;cyi, pl'iypo~ i pomoll liczy6 lliemoże. •...... .•... . ... ..•. ,... ,';/,
lliaJą fi t>gozdrtiwo istotoy st!l.~ rzeczy.
. .'
ry.drukal;~(ne" JllC1C;tlęqkan(Jzn~Mvą ·z napJsEum
Stan pogotOWia WOjenuegozp.d#o:kOs#il:j&
'Teulz1dorw3 gląd~ cokol wJek naprzeidea.· ·ItZ~p~sowl1rue'stlrwajci~. 4~):Inq.p,IU~,Myil~J P:18CZęĆ Jluetro-:Węgry,kt6rewobec tego,oli~htl.la.Ón
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wyjaśnió, czy Serbia przygotowuje się do wojny
ny, następnie Ermitaż. W ciągu dnia zlożyli goW koszarach serbskich jest zaledwie o 10
lub nie. Je2eli tak, to rząd wiedeń~l,i woli przy- , śeiowi wizyty: minister wojnj, minister DW01'n, tysięcy więcej żołnierzy niż 'zazwyczaj pndezas
spłoszyó l'ozstrzygnięcie i zażądać od Serbii gwa- : wielki marszalek Dworu, prezes rady ministrów
zimy, Anstrya zaś wzmocniła woiska przeznaczo ..
1 i inni. Wieczorem u ambasadora ausLryackiego
rancyi, że nie hp,dr.ie maciJa pokoJu europej- 1
ne na wojnę z Serbią więcej niż o 4000 rezerskiego.
.,
hyl obiad, nil którym znajdowa.l się arcyksiążę. wistów skon~entrowanyclł na. granicy serbskiej.
"Daily ~Iail"uowiaduje się z Peterwul'ga, . Po obiedzie gość w towarzystwie świty odjechaIII iż ambasador austro-węgierski polnfot'mowal rzą.d
zagranicę.
F I ARY.
rosyjski, że jeżeli Serbia nie zarządzi demobiH- !
Tuła 22 lutego. (P.) Wedlug dodatkewyeh
zacyi, Austro-Węgry zrzu.caJą z siehie wszelką, r wiadomoJei. podczas popłochu w teatrze ldnema·
;'-1'
,-f.,"
~~,
• 7._,
t 1.'
W·Z08"'A"k.
. dzm
. l nos"c za daIsze wypadlo.. R zą d au~ ''. tograficznym przy uUcy KijowsJ{lej zginęło
.
...\'-a
MU,as ro y we
.{} dpowle
14 o·
N R0l'~ary ;:n,?a8zneJ
NI: M
k
E S 5 'Ii...,,,
k
M
0r!.oP:i5 kop., ;0G. °fi' kop.,
s~r~~węg!erski nie. ma zamiaru zająć, na stale ja- : sób wskutek uduszenia w tIQku, 30 zaś odniosło i 50 kop.,
o~p25
,kl~Jl\OhVlek cząstlu z t.e]''y~?ryum. Kr?lestw~ Serb- I eiężk!e lialectwa. Wśród zaduszonych jest żona l H. R. 50 ~op;
sloego, ale okupacya Serbl.1 stanie SIę komeczną· I iItŻemera Markowa i urzędnik izby obrachnnko- l D'" 1..' ••7 • d
.
l 171;'.] . k"
l!" 10
11
' .. Da'lI Y Jllal
'lU" '1"
' .ze Roaya .zachowa SI",
'" I
.
•
•
• ,
•
1/) owy p~zy. U.
rr'ŁuzeW8 ~eJ JII!
":1:.
zapewma,
I we) ZWlegutCew z zona.
Ogwn
byl momenta.lnIe
- . va V',~n~.
'
.
111 tym, wypadka neu.tl'a~nie; nat~miast ,,'rime-s· I zagaszDny.
"
' .
K. Weirlch 1 rb.
,zapewfi!U na podstaWie Informacyj ~w~go lwresBaku, 22 lutego. (P.) Porwano 16-1etniego
Na gniazdo Tow, op~'eki nad dn'dmi.
pond.enta z ~etersbu:~a, ~e. wystąpleill6 Au~tro. l syna bogatego mnzlllmanina, Guljewa. wid(}czniej
Zgt'omadzenie majstrów rzeźniczych 10 rb. 23 kop.
Węgier przęe.lW Seron wywola woJnę eurofJeJsk~, w celu wymuszenia okupu. Wszozęto z tego po.
Zebrane podczas zabawy u p Gruszczyńskiego przez
____
wodu surowe śledztwo.
.'
B.ielecklego l Hintza 4: rb. 4-1 kop,
Białog!'ód, 22 lutego. (p.) Wszystkie stronNet szkołę 'J'zem~·osł.
nietwa. ośwladcz-yly się za utworzeniem g~bi:n.etn
Zebra-ae na balu (dnia 20-go b. m.) Stow. czeladzI
koalicyjuego.
stolarskich z l.IIieyatywy p. Wagnera 10 rb. 521/~ kop.
K.onstantyn.:»})ol, 22 lutego. (P). W rozmowie
..
.........
z ambasadorem rosyjskim o przyj~ei{1 króla FerGiełda warszawska.
P6ursburgj 22 lutego. (P.) Ogłoszono nastę- l dynallda w Petersburgu, wielki wezyr zaznaczy!
(Telefonem)
pujący, manifest NaJWyŻSzy:
chal'ak~er przyjazny wyjaśnień rosyjs.ldego miniz dnia 23 lutego.
'. "Z Bożąj lask~ My Mikolaj Drugi, Cesarz i I stra SPi'MY' zagl'anićznyc!L Izwolskiego, poczem - - ~---ff':":=rfl=t.::..--=-==
Sa.ńio~vI3dca Wszechrosyjski, Król Polsld, WieIIti ,przystę!}ild·o omówien,ia propozycyi r.osyjsldej
~.~ar ~
K~iąię FinJand$ki etc. etc, etc" niniejszem wia- I w sprawii3 pośredułctwa finansowego pomiędzy Czeki na &lrlln . . • •.
. 46.50
Q.OLtH) c~yuimy1Vszystkim NaSZYI1l wiernym pod'ru·rcyą a Bulgaryą. Hilmipasza oświadczyl przy~
4% Renta Państwowa. . • . ~ . 77,25 76,25 76,75
dauyQl W WieHclem Księstwie Finlandzkiem:
l tam, iż rząd tll1'8cki roztrząsa szczegóły propo. ( 5% Pożyczka. wewnętrzna z 1905 r. 97,25 gS.2ii - . . . Przy otwarciu obecnego sejmu talman jego, l zy~yi i dołoży starań wszelkich, aby wzmocni6 ~ Pren:'iówki I-aj ~młsyl ~ l~O~ 1': ~;lO ~~040
tial'llszaj'ąą'§ 24 ustawy seJmowej dla Wielkiego I' stesuuki jaknajS. zezersze .. pomiędzy Turcy/) a 5%
"
II ej ~ '"
282 .276 _._
.Księstwa: Finlandzkiego i mim{l lldzielonegomu
Rosy~5%
"
Szlacheckie...
1245 239 2!2-?,.
N
l ' l( os t rzezam
. .a, pozwo- l
Kons tant ynol)o,
1 '.22 Juv"Oo.
f-"".,
(P.) Telegram 4-%
4,1/~% Listy
Król.
POISk,~,.2)
9221"
,wedlllg
.aszyeh
. wsmzowe
" Ziemskie
"
~
"
_
' ,l 92,1:15
)U.'s.obie Wypowiędzieó w imienlu sejmu niewla- : d'zien:nlj{a
Sabac:l1"
z
Adryanoll'oIa
donos;
2e
Bul
5'"
Listy
zastawne
W
9
','
ft
.
t'
I ' -"
,IJ
, m.
ars!l:I\Wy
5';:)5 94.3'5 95,00
ś~iwez<l~uj~ o Najwyiejzat\?ierd-zonem postano- garya przystępuje domobilizacyi dywizyj 2-ej i - 4,lf.J1, "
"
n
"
89.35 88,1$5 88.85
,wieniu:,ra!l.y. ministt'6w 0P91'z.ądku .f}kiel'owywa- 'I 3~ej. 'l'elegram dG~osi także o różnycb innych Akcye Lllpop, Rau l Lewensteln
-.- -.mil. spr.aw,bland~kieh, dotyczących, interesów pB&ygotO\vaniach woje nn. YC.h w Bułgal'yi.
" Putilowskie • • • • .
-.- -.- ...... :.t.
.
TU brys, 22 l utego. (.
P) W
II
Rudzki l S-u • • . '
-.- -.-.-paM'stwa..
. ee lfu otwarcia
"Starachowice......
_._ 135
::;:Zda~le'tQ d~1VOd1Zit że sejm niel:Jf&widlowo kOIDt1uih:a<lyi z. DżnJfą " o~dZła.l rewolucyonistó~! o" Bauku Handlowego WŁodzI _._
_._
roz.~i1lie. istotnego ducha wspomnią,·negoaktu. pra- P?d dROWóh~ztwemh' Satta.r~~hana, naP:I.Ld11. na kon- l :l~~ Listy zastawne m, ł~odzl
-'-. _._ .,......Wódawczego, wydanego Jedyq.ie : w ,celu o~brony nl:eę ac Ima (l a!la., SWj,\cą. we ,wsl A wa~o 10 LIsty ru~ Plotrk~Wa. , f l . . " . : : 87,50 87,00 87,00
int~rąsów:Ogóln'Opaństwowyeh, których zll.beżpie- Wlorst od Taebrysu. Konulca Jednak, zaJąwszy Bank Ht\udlowy Vi Warszawie, .' _._ _._ _._
:(}~eniep(}Wątn~m1eó zawsze zna-aze.ni.e pierwszo~ pozyeyę korzystną, odpada napad po watca Iłze~
.
~ ..
· ~zęćb:le~.
.'
,.
śeiogodzinaej.RewOlucyoniśel stracili 40 ludzi w
4* lo RentaPailstwowa St.-Petersburga 76,62ł, '........ Wl{lząe: z. fu.ktu. wYłlowiadalłia tal{ieh n.iewła. 'I Zabityc. h ir.a.nionY(}h.. Poczta perska pomiędzy
ścl~ychzdail. Ze sejm w danym raz-ia nie kiero- Taebl,'ysem a DŻlll:fą nie działa już od miesiąca.
SPOSTHZEZENIĄ MK1'lWIWf.rOGIOZNE
wal SięppcZllcłemr~asz:ywisiegodobr~Flnlandyi, l Poczta konsularna; powitana wczoraj, strzalami .
Stacyi centralnej K. E. Ł.
. ,
· nierozerwaln.ie zlą.czOIMgQ z interesam.i całego kOllllicy sZMh~, 7.~nVl·ócUa.do Taebrysl1.·
_
~ !;',..! ~ • łJ
._;:1
· państwa, w tn.kJeh. warunkach nie spodziewamy
,
się owocnych wy.nłk.ów prac sejmu obecnego po~
.D Z I E N N E.
s~: ~~ 501. ~ ~
Uwagi
wolania.
.
.
.
P etersbIUg, 23 lutego, (P.) Wczoraj król
Data.
~ ~.~ S ~;e ~
l~ozkaz.awszy z tej przyczyny dokonac no_o F"roYlLaud bulgarsldwyjechnl d{l Carski1:lgo Sio0=1 e -o ~ ~ ~..
~ '. ~
~jfch wjborów 'deputowanYCh sejmowych, uznali- la.. W pawilonie Carsko sielskim spotkał go
......----'-.. -"~'--'---+--'c.--",;"";,.--,-,-."",:",,,,-e-....._ _
· śn.Jyza dob. rerozwiązać. obecny sejm ,z dll •. 9/22 Jego Cesarska Mość NaJ'jaśnie,jszy Pan i Wielki 22/1.[ l. pi",
7-.9.,,1_'· 2" 1118 Pn W 4 Z dnia 22!II
. r. b'
~,
t'"
. "; '"
.v II
. Temperatura.
1');t fgq
. l zwot:ao,.
zgo d'
me z §• 18 zat·
,WIar dzo·· Książe l\nchalAleksandrowicz~ poczem Ich· Cemax:.-3.I}Q C,
n#przer. N.as. w .d.7j20o~erwca1906.r. ustaWY: sarska i .Kr.ólewska Mości ()r/U Jego C@sarska...221II9·w.7li1,2-.4897Pn3Temp.erl1tura
.
,. .
.
. 1
1909 .
29 1II 7 ';'.
~
$.eJ1noweJI nowy sejm na .• ' czerwca •. , r. no- " WYSO.kose." od j en.ha.li d.O. palaCUAlekSaildl,.o\Vski.e;'1 ~
•
7..2.5 - 7.l) 99 Pn W 3, m.n,-116° C
węgO.styJu w lIelsingEor5ia i dlatego wszystkie g~t gdzie' podano śniadanie, na lctórem byli r6qpadu () 5
osoby,l\tórebęd ll: wylmtlłena depntowauychBej~ wn.leii obecni Wielcy Ksią,żAta Konstanty i Dy-.
•
l'I t'''yb VA
w czaSl.
'6 oz
"
' Znl\Jdujące sIę obecni a w~.
handlu 'D . G l
ropwyc łl, P. owtnny
I
.r ". J v
naczony m l lil.itr .'. K onstantyn.owiczEl. Po• śniadaniu..
lrról bul.:. I
{[o. Helsingfol'su w. celu wypetnienia swoich obo~ i garski byt przyj~tY' przez NĄjjaśniejsz~ Panią:yglemCZne.
I
e·~~jg~·
wiązJ;;ÓWi. zgodnie z ustawą sejmową;'
AJeksillłdrę Teodorównę. poczem w towarzystwie Un au e zostało
.""
W Cafskiem Slol~ 8/21'latego 1909 r.
Wie:Utiego Kslęcia.'Mieb.a1a AlaksandL·owiezaod. 'przez największe
.
MIKOŁAJ."
jecha.! do Oarsko-sielskiego pawilonu a stamtad powagi lekllrskie,
" Petersburg l 22 lutego. (P.) Nowe wybotydo 1 do ,t:eters?~rga.. Dla osób świty. JegoKróle- ~~~delt ~~:'!.~~!~
sejmu.finlau.dzl{jegooglosZQllO na 1 majar•. b.
~ WSkl~} ~Osc.l bylo podane śniadanie w saH pól- I cni'auiawlosówi
,'. Petersburg, 22 lnteg\l, . (P.) Na polączonem .. okrąg~~J..
. ,
~1::J~~~~:aleh
pośiedzeniu jll'zed.stawicieH. frakcyi w Dumie pań..
Ihałogród, 23 lutego:. (P.). W o:rganie l,'~ądo.
K.to się myje
liitIYO)Vej- urożono porządek prac DUll1y w dniach w~m (Samoupl"iLwa,. wydrukowano komunikat, Jlyglenlc7iuem
11~.jbHższych: dnia 23 b. m. -regRłam}n idrobnG ; s~nero~~ny prZeet1Vp{l.gl·6~kom prasy austl'O' węMydl.em ~afcltl
l)rojellty praw; d. 24 b. m, .:.- W daien regulamin, glerskle).
.'
nem, znpo-biega
,whlozOl.'em. i'uterp..a. lacya ws. prawie .A:z.. efa. Przed l .
Między, innem.i.. powied.da.no tam, że . Serbia cQ:orobom skórnym, mydlo to b'()WH~m jest sUnym śród ..
.' .
!
tl l t
k h
t W
klem!antyseptyeznym...,.
. '
Uk(}nc.zenHnn obrad 'W sp,rawie Azefa. na porządku ,we w:szys ue lS osp,uac i Z Aus ro- ·ęgrami po. Sprzedaż hurtowa i detaliczna w SklepIe; u!. .Pfott:~
d~ien:nym lllebędą zamies:zczaaainnespraw.y.. Po'! stępUje popra wnle, nie naruszając ani wprost ani kowsl~a 120, Oraz we wsz,tstll:łch a.ptekach i Bkladach
,ulwfwzeniutychobrad rozpoczn~ sj~ obradyna.d ; ubocz!lie .zobowiązań, . naklaclanych na nią przez apteaznych.
WACŁAW aU)'SSAICJWIfSIU. 5004
budżetenl, . . . ,' .....' . . . . . '
\ prawo międzynarodowe i. obyczaj w dziedzinie
'
I "Feterlbnrg,22 luti'go.(P.)
Dzisiaj kt'ólbul- jdy'plomacyi. :Broni t)lko swycb. pra.w i interes6w,
Ro~k:łlld PlDlciąUlów.
garski <Ferdynand'zlożył wi2iytę Wielkim Książę~ l apalu)ą?dodecyzyi mocarstw 'podpisanych na.
Zi fi o wy od 28 p aldz i e r n ika.
tom,Wielltim :KsiężnOIll, u1inl:strom: spraw zagra~ : tr~k~aCH~~el'lińskim. Idąc 2t8. ich radami, w dzie·
'n1ez·nY<\hjD.worli.>wie!kiemu mars.zallwwiDworu, l dZltlle ":0Jennejprzygotownje się na wszelIci wy.
KQląj Fabl'yczno-;Ł6dika.
ks. Dolgorul\iemtl.KrqlowfFer4yntutdowi pomię· jpadek,spleszącstanąó pod względem uzbrojenia
. OdObod~łZ Ł9dz.i:I\,)12.~1J,b}. 7'()()j.~;.l1;,20,d)2.15••
. dzy 'll1nymizlożyU' wjzyty: ministrowie spraw za- II .na równym poziomie . z . -sąsiadami. Dotychczas &)3.15, f) 6.10, g) 8;30.
". .
.
granicznych'i Dworu, wielkI mai'szalekD worll, , przyg?towania wOjtlUn.e . nie przekraezaly granic,pf~obo(ft, do ŁodzI: h) 4.30, :p) 7~35,j)9.35, k} IMa:
ks. Dolgornki;ezlonkowieoiala dyplomatyczne. l zakreslonych na czas pokoju.
ł)U4., m) 5.25, 11)8.31, 0)".00.
gd,.. pre~esDUrnyp~ńątwowej~:k~melląa1\~t petera- ; 'Serbia nie przedsiębrała Jeszcze ża.QD.ych kro~
Kolej Warszatosko:'KaUskd:
..I.t$l.
pur.,s.k. i '.1 ......
p. e
. t..e~hofSk. J., .na.ozel.n..1...j{. . . . . . m:· p.'.e. t. e. . r. . .sbn. r g.a. i l. k.ÓW, ~kie.ro. wany(l~. w. ylączuie prz.ec.lw .Ans.tro. W. ę~
,'.' . . .,:, . " . . ... _.' ...... . '
.....,'
..
....; ....
[ grom.Nle konceotrowalaprzeciw Allstryi a~'mU
Odoho,dzą do KaUaza. o g~dz. 8.21>•.12.Z5, 5,:!{), 6.a6.
'. Petersbu!g,. 2~ lute~o. (?;)'DzjskaJa~,c)lt~ią-, ; ani jeJ od~zlalów•. Granice o.d.strony Aus~ro~ ae Warszawy: o godzinIe ?<M2, 11.40,6.51. ..' ,
2. . ~ au.stry~~l~,. Fr.yderyk, .w
.•.. !to,!arzy. stWH~·.W.nl-j WęgIel' znaJdnjt\ s~ę W zupełnie .normalnym ata-o I.' ,.przy,Oho. dzą z iCaltaz!ł, o. gQdzlnlelO.34" l.b30, .&37f
lCleg~ ~Sl~CI.a.M.lkolaJa. Mlko:taJ6wleza .zwIedzal n.i~;t'ymcza~em~r4niea. od strony A.nstt.yi g~tQ l 9.8.0,. z WarszaWY o .g. l20131 6.3,2, 6.28.
pułla Jejbgwal'.dYJ= mo~klewski,gręnadyer,ski l~on" S1I3tta przez .wojslro.
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Wtorek, dnia 23 lutego 1909

ROZWOJ.

f.

.,........
ol

okój umeblowany frontowy z
Pcalodziennem
utrzym!luiem do

wynajęcia

P()(l,leśua Nl.·.

.O dd Z li Ił ł II y dl II" O P 'mi ł:,c:~ n J il f;:E J k
Kąpiele

s,ię !!!iUiIZOnu
===== wszjstde zImowe towary wyprzau8..,ą się niżeJ cenu koszto: := =::::=:::::
Chustki welniane od 3 rb.
Koszulki 1 kalesony cieple od rb. 1.25.
Hallrl cieple od rb. 250.
Pończochy l skarpetki wellliana.
Matinki z welny
od 3 rb.
Kołdry
od 3 rb.
Szlafroki.
"
od 14 rb.
Flanele Iflanolkl
Ubranka dla. dzieci (Sweaters) od rb 1.50;
na bluzki illatlnki i szlafroki.
Serdaki dla pań od 2 rb.
Halki alpagowe i jedwabne

pirenejskiej

'a;

Nadto na wypll"alwy --

•

i

....
ot
~

t.a

~

M 81. Ulica

PIOl'RIU'łWSU

M SI.

! podręczna.

c:l.dl
~

ci

s-.
~.

1"•••••••••••_ .

.

n. n~.:ail
I
" !r.f!,bIUll n. głnsz fili;
• •1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ł- U U B:I,j U tli
n .

A A A A A AfilllfO R ,śct·

• . • ' . ' - szeWSkiej,
Przejlizd 14, poleca: nauczycIelki,
nauczycieli, nauczycielki muzyki,
orru: fraucuzki, niemki, 'freblówki,
bony z szycIem 1 gospodynie róż-

.Drukarnia "Rozwoju"

wykon,wIiII roboty w za~lI"e!l15
. dPldtar!l15twa wchodzące, -

: A)
I

Zamówienia przyjmuje
,Ni

8m

łalał •.

łtó

605-1& B

żne damaltle I'zeczyu!\.

szczuplą O~bę do sprzedr

I ula.
Od a-ej ' ' :o' ,5'&1.812-!l-2
Dzle ll!l.
1M!·11m.7.

Admirnhatl"acya nRozwoj n"

Przejazd

nejnarodow(lścl.

I

,

,
,. CZCionki dl'UI(nr'slrte
zuzyte Impuję do topienia. Wiadomość
w ~RozWO.l·u· ...... Pr2;eiazd 8.

593..

D08W 1t\dCZOn y korepetytor przyspasabla do wBzystkleb klas
gimnazyum, or~· na swladectwa.
Wiadomość Dzielna 40, 'm. 1 od

duży (boks) maści Mitej
plerś bll'lla, uszy krótko
.' (j
ucięte, ogon krótki, za ..
ginął. ŁasJr:a wago znalazcęupl'll.·
ar.u Stę o odprowadzenie nn ulicę
Ga.ZOWl\ Jł7, pIekarnia., za wylll'lgrod;t;su!em. N/oprawy· posil\dacz odoowle slI.downle. 519'31

p,Jtrzebu y stl\rszy cnlo. nlec od lokcl <\,0 X 40, może llomieścl~ 60
,
"D wi
Ironi, SĄ żloby; również stasowny
16-18 ~at do posługi. o e- do lnnego użytku.. Wiadomość 1,1
!~li~ó"~Slę w Admlnistraeyi "ROll wJ:aśclclela domu! Guberu;,\tof8ka.
.N2 38.
'515---3-'-1

AtI

_m -- -

·OS
Pl

PLA C ?d~lł.jeslę do wynA'
J.ęCla ,przy ul. Kon·
jęCia. Widzawsk~~~pś_1'_3 ~~f:K~!7Sbk~~~u~ai:l:zi:d:naS~~;

~..sa

••
, . . . . . .&;' . . . . . . . .& • •

le

Dzlelna.M 7.

poslul!ui a mielsca sklepowej.
bufetowej lub kasyerki Ztożę
m!\l~ kauc"'ę. Oferiy w nRozwo
iu", "Przej~zd 8, dla W W.
789 -5- 3
pokÓj umebloWAny z calod.Z!O:Inem utrz:yooanlem do wynaJę'
ell!.. Ul. Składowa 12. m 3.
.724--3 -3
POkÓj z otrzymanIem d.il wyna-

~..

325'6

·825-3-1

.814-2-1
z salonu orzechow-e, kl'ytebot'dQ
pLwlaruinctobl'ze prosperu lFa pluszem, biurko I obraz olejny
z powodu wyjazdu do sprzeda" do spriledaula Sredn!a 30, III~e
nia. Wiadomość IV .Rozwoju".
pfętl·o. f'·ont. od 10 ranrJ do 3 p'l.
.
793-3-3

f!l'il5il
~

.::;;

WIKTORA BRATKOWSKIEGO

~

P
spkao;~:~e~~e 11~dolne ~p:!~~:a::~

~. -

.

O~gAr(~.

P

,.

!

Pkótun, pl'ześclert\dla, ręczniki, obrusy, ŚClerl~i··
Płótnu. na wsypy I materace, madapolamy, po/płótna.
Kołdry watowe własnej fabry!(acyl, bielIznę pościelowąBieliznę dawllką, męską 1 dlll mlodzleży
poleca SZBnownej Publiczności
Skbd wvrobów płóciennych i Maguyl'l a:elizny

kwn od ,-O·l}l>rLU na·
KonstancylSllLu 'i. wyda"

"glnąl

OLrzeOna zllollla pńlll9ulia do
at{inąl kwit
od pilslportlllla
I bluzek. Beued~kb;Ni 36, roll. Z iIJllę WUjciecha Talll1.sa, wydagazvn.
822-2-1 ny z ["bryki Ril\utera.
828-l.
otrzebne podręczue. WlIloaomośc
agju~la książeczka lagltymaZ cyina na imię ZlImała Cylke,
Zawadzka oM 19, parter.
811-2-1 wydnne. z maglstrt.tu m ŁodzI.
829-fl-'1
OKOI sA:oneezny do wyuaJęcl!\
dla kobiety zaraz Mtkole.j&w-

"W

pluszowe

Z Imię

823-1 nv z ff!.br.

r

l!llIl!lI

Z powodu kończącego

Ilo

GM WD!\ MI 11

elektro;...świetlane

.

Si:~Cla

PdZiecinny()h fartuetów. l. Eger.

a hm o ·1 e c z n 6c z y ..

._..••••••••••••••1..........

R21-1

JLI'ZcbnU SZWUCtl{1

i lokalne leczenie skoncentrowanem żarowem i lukowem światle m
elektrycznem (promienie fioletowe i różowe). - Kąpiele hydr'o-elektryczne: gt1.lwamczne, faradyczne, l synusoidalne - Franldinizacya - Masaż ręczny i elektryczno-wibracYJny. - GirnnastykaJecznicza. - Kuracya hydropatyczna. - Kąpiele mineralne: stalowe, parowe i kwasowęglowe. WSKAZANE: Artretyzm. - Reurnatyzm. - Otyłość-chr'oniczna obśtypacya. - Choroby serca i nerek. - Choroby nerw(rwe:' Ischias. - Neuralgie. - Porażenia. - Niemoc pfciowa i choroby kobiece. Kuracya odbywl}' się jedynie na zlecenie lekarza i pod specyalnem
kierownictwem.
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: 'lego I kolorowego. Ul. Andrzeh\
Jfl 11.m 14. 3 piętro.
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c'ea z pói'oraroc.zu'" pr!lk~yltll.
"
•
...
..,
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m 8. B. We.ltowskl.
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Jost do umieszczenia parę
tysięcy rubłl na I.Ni bypotekl,
wzam!an za m!eszlmn!9, składa·
]ące się z dwóch dużych pokojów
lub trzaeh llUliejs-zychz k.QChld8,:,
w okolicy stlWrj kole! K&łiskłeji
reszta będilla zl!J.ożeó O'd uJJtO''i1y.
Oferty. proszę złjl-żYc wadmin.
"Rozwoia" pod lit X.X; 501 S:;
Zamieniono .czru-ne plus:&owed&iIl.,.
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czkikowe
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1455 l ska 93 m; 8.
7M-2-2 rb. 3.20 zs pud, aua .fulUy"po'
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dQ(lhQd1·Of~l'ty .

artrS~'fC\i;ńe;;'~m&~

481":'1) . 'PlJtOSyj8~1l; . do dWOJga d?llecl~~.Pl:aeowj,ty" wa.dm; '...B.q:.:wojull • teryalu wt&Sń6'go,.llilJ',\lbl",ier:~"
aptekAch l skll"daeh aptecznych.,Q~lig~ ..Ni.. 19 m. ~.
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iW:l.,..~sa-1. Jl-ef!'o,Słlac.rolliJ. aL, 1$ir
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Paptonat Żelaza Robi.rfa

""""""" .........
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przygntowana przez M. ROBIN'A
~L I 'fil 8ftDIIIl'!'ł skutecznie działa przeciw

= .
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W M:........

ANEMII, BLEDNICY

i 'wszelkim

osłabieniom,

Pobudza odżywianie
. i nie wywołuje n1gdy obstrulwyi.

ŚRODEK TEN JEST :I.'OZBAWJONl!' wszJU.xmQo Sll.UtU
Zażywa się 2 razy dziennie po 10 do SO kropel
podczas Jedzonla w malej ilości wody lub wina,

R:lżdy flakon star.C2Y na 3. tygodnię do miesiąca;
Spl'zed.:.z w u])tekacl1 ~ W WIększych $/i/adach.
Ź{\daó fabrycznej marki "LEW" i naz-

"

:

Fotografia uczestników balu jest do obejf~enia w kanw
~rze ;..Świata", Znc~nia_f8. r6g K~nstantyno\ys!!ej. ~
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-_...---....-

Prawdziwa sól żelaza,
łatwo pl'zyswa.7al71.a
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W Łodzi,

~

ul. Cegielniana Nb 81

poleca wlasnego wyrobu:
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~aBandlrJ', gładziapld, maule,l tłoc3ni~ hydrauliczne i dźwigniowe
najnowszych ' syf,te[ll6w i konstrukcyi, o wszelkich wymiarach, stosowanych
,
w przemyśle wMknistym i papierniczym;
2683-20-18

. następnie:

Walce nowe: bawełniane, papierowe, jutowe, spiżowe, gumo-we; zeliwne
uwtardnione (Hartgrrss), jak również okladanie, szlifowanie,i gładzenie
.tychże.
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.zwyozajne Ogóhae Ze..
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br.uaie

w clniu 5 maMa r, b. o godz. 8 wieczfrrem w lokalu przy
'NowymBynkn J& 6.
'
,.
,

Dr.. S. KANTOR· R~;ObyA~kÓ2~~~2r~o~! l laKłaa ~rt~n.~a\/~Zn\l
i
moo~owych. Zieloąa
P J J

,POl'ządl:lk zebraI1ia: ,·1) Wybór. przewodnicz~eego, 2)
Sprawozdanie kasuwe. za rok .ubiegły, 3) Wybór ,Zarządu OhorobY skórne,·' weneryozne
i:kómisyi>rewiżyjnej, 4). Wnioski cZI9nk:ÓW.- W razie nie .. i mOGzopłoiowe. Krótka}& 4.
p:rz,ybycia dostateczneJ liczby czlcmkó-w, Ogó:lneZ.eb.l'anie Przy)muj~ od 8-:""2r. i od. 6-9
1816
;ooLę~zie się nieodwołalnie,. w powtórnym terminie, dnia wtecz., panie od 5-6.
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na maszynie
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