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I»renunienała wynosił

łliejscowa: Rocznie rb. 9, półm

rocznie rb. 4,50, kwartał, rb. 2.25,
mieś. kop. 75, a nadto po kop. 10
mieś. za odnoszenie do domu.
!<a prowłncyi: Kocznie rb. 11,
półrocz, rb. 5,50, kwartalnie r'».
2.75, mies. k. 95; w lodzi 2 odrsaszerem do domów rS. 1. Zagranicą:
miesięcznie T. a markami rb. 1.60.
Prenumeratę i ogłoszenia
jK'.yjmuje się od godz. 9 ran®
do godz. 3 wieczorem.

Bedakcra ! główna ztainlstracyi

poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego.—Wychodzi dwa razy dziennie,
w Niedziele Dodatki literackie i naukowe.

Szpitalna 15.
F i l i a , Rymarska 16.
Filia „Now.Gaz.* w Łodzi: „Pro
mień", Piotrkowska 81, ft Tel. 12.01

Warszawa, Wtorek, 20 Lipea, 1909

Nk @ 2 4 ,

wiersz garmontowy lub jego miejsce.

Ogłoszenia zwykle: za wierss
petitowy lub jego miejsce w wy

daniu vrieczornem k

15 pierwszy

raz, za każdy następny raz kop. 13;
w wydaniu porannem kop. 15.

Ogłoszenia drobne: kop. 3 za
każdy wyraz: ogłoszenia minimaiae kop. 30. Nekrologia: kop. 25
•a wiersz petitowy jednoszpaltowy
lub jego miejsce.

Ogłoszenia przyjmując

nzystkw ajencje krajowi i zagraniczco,

Wydanie wieczorne

Talefon Redakcji 82.76.
Telefon gabinetu Redautcra >8 60.ft,
Telefon Adminiscracyi 75.
Telefon Dmkarai -V; 193 95.
Tfiiii frsy ttiM 82.T&

Cena ogfonefii

Reklamy: na 1-ej stronie 1 w r»
bryce „nadesłane* (w tekście) kop.
75, • „Sazseii Handlswtj" (ogłoszę*
nia i eyrkularze handlowe) kop. 45,
bezpośrednio za tekstem kop. 30 za

««li«or aaewtaj St A. ICempner.

B«łaktor lil«r»cki lan Lorento«ici.
Stkrturi Rłdtó. Kuim. fcasportkL

roku.
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OTWARCIE WYSTAWY CZĘSTOCHOWSKIEJ.,
O
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Wobec rozciągniętego sekwestru sądowego nad wydawnictwem „JPi-zeg-lądim UPoranneg-o", który zastąpił „Kżujrjei*
Poranny", a to przez postanowienie Sądu Okręgowego Warszawskiego z dnia 1 i 3 Lipca r. 1>„ pa*
przednia administracja pomienionego wydawnictwa utraciła prawo inkasowania należności, przeto zawiadamiam interesowanych, aby tych
że nikomu, prócz sekwestratorowi, lub za jego podpisem zaopatrzonymi kwitami, nie płacili.
7557
Warszawa, dnia 19 Lipca 1909 roku.
Sekwestrator Sądowy, Adwokat Przysięgły Stanisław Lipszyc.
«r

W pensjonacie dla dzieci
Inowfodzu nad Pilicą

7581

będzie od 20 Lipca kilka miejsc wolnych. Wiadomość:
Zmigryderowa, Inowlódz, przez Tomaszów Rawski, w
Warszawie Zmigryder, Złota 36, telefonu Nr 63-42.

Kaucjonowane i zatw. przez Minist.

Biuro Ogłoszeń
. f. DOM HANDLOWY
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UCHWEITZ
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Warszawa, Marszałkowska !20, tel. 43-52
przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism
ś w i a t a na k o r z y s t n y c h warunkach.

^
. sporządza kosztorysy, udziela rad i
b r a t IS wskazówek, redaguje i tłomaczy, do
starcza egzemplarze dowodowe. 3359

Rozprawy w Izbie francuskie] nad
programem zasadniczym polityki.
(Znowu Clemenceau contra Jaures).
Ostatnie rozprawy izby nad polityką, ogólną ga
binetu francuskiego zakończyły się, jak już doniosły
depeeze. dwiema uchwałami pierwszorzędnej doniosłości.
Oto większością 345 głosów przeciw 99 przyjęto formułę
przejścia co porządku dziennego, uchwalającą natych
miastowe przystąpienie do reform demokratycznych i
eocyalnych, wyrażonych w programie rządu.
Jednocześnie uchwalono w związku z odkryciami
Burcewa zaprzestanie wszelkiej działalności urzędników
zagranicznych policyjnych na terytoryum Francyi.
Nad doniosłością tej ostatniej uchwały, będącej niejako
już urzeczywistnieniem pierwszej części formuły, nio
potrzeba się chyba szerzej rozwodzić.
*

*

*

Atoli w rozprawach tych nietylko są ciekawe
ostateczne ich wyniki, ale i przemówienia. Śród nich
zwraca uwagę mowa prezesa ministrów, wyróżniająca
się siłą i programów ością nawet z pomiędzy wielu zna
komitych przemówień p. Clemenceau.
Przedewszystkiem załatwił się on w sposób ener
giczny z dawnemi monarchicznemi partyami prawicy.
Ta część mowy jednak, w której powtórzył poprzednio
przytaczane już w tym kierunku argumenty, nie przy
niosła właściwie nic nowego.
Natomiast zasługuje na bliższą uwagę to wszyst
ko. co było skierowane do socyalistów, a raczej do naj
wybitniejszego ich przedstawiciela parlamentarnego.
Jaurec'a.
-r- *
*
*
Clemenceau stwierdza przedewszystkiem, że Jaufes zarzuca mu gwałtowność i brutalność w postępowa
niu. sam zaś usprawiedliwia wszelki gwałt i przemoc ze
strony robotników względem tych towarzyszów, którzy
nie chcą się poddawać przymusowi bezrobocia. Dalej
zaznacza* że Jaures teoretycznie głosi potępienie psucia
narzędzi pracy, „sabotażu", broni zaś dopuszczających

się tych wykroczeń w życiu i przypisuje ich winy, o ile
się wydarzają, rządowi. Nareszcie przypomina, że wódz
socyalistów francuskich napadał na niego wielokrotnie
2 powodu spraw, które aprobował za poprzednich ministeryów.
„Skąd ta różnica traktowania?—pyta Clemenceau.
Czy tu chodzi może o osoby? Po znanych zajściach w
Terrenoire, gdzie zabito jednego robotnika, Jaures
wyjednał uchwałę, winszującą rządowi, że ocalił „wol
ność pracy". Jeżeli należało ocalić tę wolność w r. 1902,
dlaczego nie należało tego uczynić w r. 1907. 1908.
lub 1909?
„Sprzeczność to zbyt widoczna. Dlaczego tyle
przychylności dla jednych, a tyle nieżyczliwości dla in
nych? Gdy jednak, po przyznaniu, że należy walczyć
z zamachami przeciw wolności pracy, czynisz pan odrazu nagły zwrot i pchasz ku gwałtowi ludzi, których mo
wy pańskie rozpalają, to mam prawo powiedzieć panu,
że ludzie ci zasługują na pobłażanie, ale pan, który
ich popchnąłeś, nie znajdziesz usprawiedliwienia".
W odpowiedzi na wyrażenie Jaur&s'a, że partya
radykalna zbankrutowała, Clemenceau stwierdza, że
kraj od ośmiu lat czeka napróżno programu partyi so
cjalistycznej; przybranego w formę projektu do prawa.
Wobec tego prezes ministrów przychodzi do przekona
nia, że nastąpiło raczej bankructwo partyi Jaures'a i
zapytuje dlaczego to właściwie połączona partya socyalistyczna tak zmieniła swój stosunek do partyi radykal
nej.
„Oto odpowiedź—mówi. W 1903 r. swyaliści nie
mieccy uchwalili na kongresie drezdeńskim zakaz
wszelkiego współpracownictwa ze stronnictwami mieszczańskiemi. Na następnym kongresie w Amsterdamie,
miało miejsce sławne spotkanie Bebla z Jaures'cm.
„Jaures cudownie bronił polityki, jakiej hoł
dował do tej pory. Dowodził nieocenionych jej skut
ków: ocalenie Rzeczypospolitej, dokonanie dzieła
laicyzacyi, rozdziału kościoła od państwa, rozwoju pra
wodawstwa robotniczego. Następnie wykazując różnico
warunków walki w Niemczech i we Francyi, Jaures
wywnioskował, że byłoby nierozsądkiem, a nawet
zbrodnią narzucenie socyalistom we Francyi tej samej
taktvki,
%J
7 co w Niemczech.
„A jednak nierozsądek ten i zbrodnia wkrótce
miały się spełnić.
„Bebel ze swej strony wyrzucał Jaures'owi je
go głosowanie za budżetem wojny i marynarki, po
datkami bezpośrednimi, funduszami tajnymi._ Prze
prowadził on porównanie między cesarstwem niemieckiem, a rzecząpospolitą francuską na niekorzyść tej
ostatniej.
W tem miejscu przerywa mowę dep. GeraultRichard: „...Powiedział nawet, że Bismarck narzucił
Francyi rzeczpospolitę!"
„Słowo to nieopatrzne i kłamliwe, oburza się
Clemenceau. Ci, którzy narzucili rzeczpospolitę Francyi. to nasi pradziadowie z Rewolucja, nasi ojcowie z
1848 r. i bracia z 1870 r., którzy podnieśli ranną
Francyę na polu bitwy, uleczyli ją i uczynili tem,
czem jest dziś: t, j. wolną, dumną, niezależną.
"„Na owym kongresie socyalistycznym p. Jaures
został zwyciężony: na swoje i nasze nieszczęście akcep_
_
poświęcenia
Sądzi on, że okupił w ten sposób prawo dominowania
nad klasą robotniczą. Myli się: jest władcą posłusz
nym"'.

W tem miejscu prezes ministrów przypomina,
że w organie Jaur&s'a „Humanite" jest traktowany,
jako „podły nędznik" i t. d. i następującymi wyrazami
kończy charakterystykę przywódcy socyalistów, stre
szczając jego niekonsekweneye.
„Jest on za reformami, a prowadzi politykę rewo
lucyjną. Zjednoczył partyę eocyalistyczną, a śród tej
partyi są jaknajsprzeczniejszie przekonania. Broni oj
czyzny, i codzień ją naraża. ...Jaures oświadcza pewne
go dnia, że nigdy nie nastąpi śmierć Francyi. Naza
jutrz zaś mówi, że żołnierze powinni użyć broni na
wypadek starcia międzynarodowego, nie w celu zwal
czenia wrogów ojczyzny, ale obalenia rządu zbrodni
czego, któryby odmówił zgody na arbitraż. Nareszcie
Jaures zaproponował nam, abyśmy oświadczyli Anglii,
że gdyby była napadniętą, nie pójdziemy jej na po
moc. Zapewne w tym celu, aby napewno nam nie po
mogła w żadnej sytuacyi".
., ... .
^

Wobec- zatem faktu, że kongres Amsterdamski
Jaures'owi współpracownictwa z partyami mioszczańskiemi, Clemenceau pociesza się, że wystarczy
mu oparcie na dawnej większości.
„Większość ta reprezentuje ma?ę narodu fran
cuskiego..., demokracyę, którą urzeczywistniają nietyl
ko prawa, ale i ludzie. Żadna bowiem doktryna nic
nde warta, jeżeli nie potrafi zmienić samego człowieka...
W tym celu powołaliśmy do życia potężne dzieło nali
czania, będące zaszczytem raeczypoepolitej. Atoli nia
będzie ono niczem, prawa nie są ni czem. o ile się nie
uda zmienić stanu umysłów, który władza katolicy
zmu narzuciła silną ręką przeszłym pokoleniom". _
„Co się mnie tyczy—kończy swe przemówienie
prezes ministrów—będę w dalszym ciągu mówił ludo
wi prawdę o nim samym, podtrzymywał go w wysił
ku zadosyćuczynienia słusznosci, powstrzymywał co
od gwałtów i tłomaczył mu, że jego zbawienie nie leży
w żadnej partyi politycznej. Jego zbawienie w ram samym, o ile potrafi kierować sobą i panować nad sobą...
Wystarcza mi, że służę dobrze Francyi i Rzcczyjwspolitej: przez nie zaś lepiej, aniżeli pan, panie Jaures,
sprawie ludzkiej"...
^
+
Większość prasy paryskiej przyjęła z zapałem tę
mowę prezesa ministrów, uznając ją za pognębienie
stronnictw skrajnych prawicy i lewicy. „Petite Republique", wnosi z niej jednak, że „rządzenie jest spra
wa nie łatwą i bez radości".

G—I K.

Dyplomacja rosyjska
a wypadki w Persyl.
Współpracownik „Now. Wrern." rozmawiał z o
sobą, znajdującą się w bliskich stosunkach z ministeryum spraw zagranicznych. Wyjątki z tej rozmowy
przytaczamy, jako niezmiernie charakterystyczne. >;Now.
Wr." skłania się zawsze w stronę siły. Dopóki Bachtjarowie nie zawładnęli Teheranem, pismo to drukowało
alarmujące artykuły o konieczności wysłania wojsk ro
syjskich na odsiecz szachowi.
Obecnie, gdy szach dostał mata, aLacbow speinia
rozkazu Sipab-dara, „Now. V. r," pisze:
_ .T ,
„Zdaje się, że nie będzie potrzeby posyłać wojska do
Teheranu. Sądzą przynajmniej z depesz, przyjęto tam
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odpowiednie środki dla przywrócenia ładu i porządku.
Ostry rnohi.'nt już minął szczęśliwie."
wszelki wypadek, nie wiedząc, kto w najbliż
sze! przy-/!, sci weźmie górę. organ p. Suworina dodaje:
,,Wypadki najbliższych dni pokażą, o ile poważnym
5
wzbudzającym zaufanie będzie kierunek nowego re
gime'u."
Szczegóły interwiev'n nowowriemieńskiego publi
cysty są. następujące. Przedewszystkiem osoba interviewowana zaznacza, że ..wszystko, co się stało w Tehe
ranie, sprawia bardzo dziwne wrażenie".
T<> swoje określenie dyplomata powtarza parę

razy.

Na zapytanie, w jakich warunkach odbyła się ab'dykaeya szacha, dyplomata odpowiedział: „Faktu abdyJcacyi nie było. Przynajmniej misya dyplomatyczna
c tern nic nie donosi. Szach poproś tu czuł, że musi ustąpić, widział swą bezsilność, czuł się zdetronizowanym,
wtódy zwrócił się do rnisyi rosyjskiej, szukając tam
sehn;nii-ni;r\.
]nferniiieye to bardzo ciekawe: nie podpisane
formalnie przez szacha zrzeczenie się może wywołać
w przyszłości rozmaite komplikacye.
-— W czyim ręku
jest obecnie regeneya? —
„W rekach Asad-ul-Mulka, najstarszego przedstawiciela
rodu Kadżarów. W czasie zamętu przed otwarciem medżylisu odgrywał on wybitną rolę. Wokoło niego kon
centrowała się partya liberalna, licząc się z nim, jako
y. rrzunnivni i ostrożnym politykiem. Oficyalnych urzę
dów w Persyi nie zajmował". Co do wysokich czynno
ści, jakie sprawują obecnie wodzowie „nacyonalistów",
serclaifAssad i Sipah-dar, dyplomata oznajmił, że pierw
szy rzeczywiście pełni obowiązki ministra wojny, o mia
nowaniu drugiego na stanowiska ministra spraw we
wnętrznych, w ministeryum spraw zagranicznych w Pe
tersburgu jeszcze nic nie wiadomo. O Lachowie zauwa
żył informator „Now. Wr.", że najwidoczniej odgrywa
on w dalszym ciągu rolę wybitną.
Dyplomata wyraził nadzieję, że anarchia w Per
syi ustanie, chociażby dlatego, że nieład wewnętrzny
nadzwyczajnie wyczerpał ludność.
Na zakończenie wreszcie powiedział parę uwag
o stanowisku Itosyi wobec obecnego momentu politycz
nego w Persyi.
„Życzymy sobie, aby w Persyi panował porządek,
gdyż tylko w tych warunkach możliwe są normalne
handlowe stosunki. Zupełnie mylnym jest usilnie roz
powszechniany pogląd, jakoby rząd rosyjski coute que
route podtrzymywał obecnie zdetronizowanego szacha.
"Wszystkie te. wiadomości były tendencyjnie przesadzo
ne. Jeżeli nowy rząd potrafi prowadzić życie w nor
malno łożysko, rząd rosyjski wyrazi tylko swe szczere
zadowolenie.
„Ani na chwilę nie chcemy się mieszać do spraw
wewnętrznych Persyi. Serder Assad i Sipeh-dar wyka
zali wiele taktu politycznego, być może, że uda im się
zaprowadzić porządek. Będziemy zawsze tylko świadka
mi biernymi tego, co się stanie, pamiętając o tem, że
niaray przed sobą żądanie bronienia bronienia praw
Europejczyków wogóle, a swoich w szczególności, o ile
w cz,emkoi\viek będą naruszone";

Międzynarodowa
Wystawa aeronautyczna""
IL A

(Koresp. spec. „Now. Gaz.")
Frankfurt, 17 lipca.
Początkowe litery trzech długich wyrazów niełnieckicli: Internationale LvftscJaffahrt Ausstellung
(Międzynarodowa wystawa aeronautyczna) tworzą krót
ką nazwę ..lla". która obecnie staje się wielce popularną
niejtylko w Niemczech, ale wszędzie, gdziekolwiek aeron antyk a budzi żywe zainteresowanie.
Oficyalnie otwarta d. 10 b. m. wystawa w Frank
furcie nad Menem, w myśl tradycyi, a wbrew niemiec
kiej punktualności, przewstawia jeszcze wiele braków;
7. gorączkowej pracy, która wre dokoła, można jednak
wywnioskować, że za dni 10 wystawa bodzie wykoń
czona we wszystkich szczegółach. Już obecnie widać,
że wielkością, zarówno jak i obfitością pokazów, mają
cych bezpośredni lub pośredni związek z aeronautyką,
Wystawa frankfurcka zaimponuje nietylko szerszemu
ogółowi, ale i fachowcom.
Kilkanaście lat tomu nawet fachowcy nie przy
puszczali, że aeronnutyka w ciągu krótkiego czasu zaj
mie w technice tak wybitne miejsce, że powstaną fa
bryki balonów motorowych, i maszyn latających, że
poważni uczeni i inżenierowie znajdą punkt oparcia dla
fwej egzystencyi... v.- powietrzu, że urzeczywistnią się
fantazye bajko- i powieśeiopisarzy.
Ludzkość nigdy nie wątpiła o możliwiści przeno
szenia się z miejsca na miejsce w powietrzu; laicy od
wieków uważali ię sprawę za ogromnie łatwą do rozwią
zania. Pewien władca wschodni wyobrażał sobie kwestyę
*) Artykułem niniejszym, cjbjnśniającym. rozpoczyna
jmy zapowiedziano już. przez nas korespondeneye z wystawy
aeronautycznej we Frankfurcie, dokąd vial się. jako r.asz
speeyalny sprawozdawca, inżenier Feliks Herlzraau. Rei.

Z prasy rosyjskiej.
Sprawa Hartinga.
„Sprawa Hartinga rośnie jak kula śnieżna. Codzień ukazują się nowe rewelacje. Ilarting staje się
osobistością legendową, staje się wszędobylskim i pra
wie wszystkie przestępstwa, popełnione przez Rosyan
zagranicą, są tak lub inaczej związane z jego nazwi
skiem". Tak pisze „Riecz".
Zaznaczywszy, że polieya francuskajuż dawno po
dejrzewała Hartinga o prowokatorstwo, a polieya nie
miecka ustanowiła nad nim nadzór, gdy przybył do
Swinemiinde, podczas zjazdu Monarchów, „Riecz" mó
wi, że tylko dla władz rosyjskich Ilarting był osobi
stością tajemniczą.
„Tylko dla rosyjskich władz było widocznie nieznanem, kto to jest Harting i co robi on za granicą.
A obecnie ambasador milczy—radca ambasady oświad
cza, że czeka na wyniki śledztwa, przeprowadzonego
przez rząd francuski. Lecz za to Ratajew, poprzednik
Hartinga kategorycznie żąda śledztwa, aczkolwiek sam
Harting milczy, co daje wiele do myślenia.
„Gdy pół roku temu powstała sprawa Azefa, rząd
odrazu zaczął postępować nadzwyczaj energicznie. Rząd
natychmiast aresztował Łopuchina, b. dyrektora de
partamentu policyi, przyczem uczynił to, jak powie
dział z mównicy Dumy premier Śtołypin, nie tylko w
tym celu, aby ukarać Łopuchina za ujawnienie taje
mnicy o dwulicowej działalności Azefa, lecz aby nale
życie oświetlić tę ciemną sprawę i nie oszczędzić ni
kogo, czyj udział w sprawie tej ustali śledztwo sądo
we, bez względu r.a to, jakie stanowisko dana osoba
będzie zajmowała.
„Lecz jak wiadomo, proces Łopuchina wykonał
tylko pierwsze zadanie, drugie niestety zostało nie
rozwiązane. Należy to podkreślić, tembardziej, że usta
lono, iż Azef był w nader blizkich stosunkach z Ilartingem, był jego podwładnym, oraz że Harting nad
zwyczaj obawiał się o swój los, gdy ujawniono rolą
Azefa. Dlatego też bardzo możliwem jest, że w ze
znaniach, jakie Łopuchin pragnął złożyć w sądzie, po
wiedziałby o działalności i właściwej roli Hartinga,
którego, jako dyrektor departamentu policyi musiał
znać. Być może, że gdyby gen. Warwarin nie zmusił
Łopuchina do milczenia, to rząd mógł zakomunikować
co do swego agenta dane, których obecnie oczekuje
od rządu francuskiego".
W konkluzyi „Riecz" żąda rewizyi procesu Ło
puchina, gdyż ona „jeżeli nawet nie da żadnych wyni
ków, będzie odpowiadać temu zainteresowaniu, jakie
sprawa ta budzi w Europie Zachodniej, a któro tem
bardziej rzuca się w oczy, ponieważ rząd rosyjski za
chowuje się biernie.
=>5>S©$<S«=-

Listy do Redakcyi.
Szanowny Panie Redaktorze?
Śród pretensyi, wytoczonych przez Związek rze
mieślników chrześcian Kasie Przemysłowców Warszaw
skich, figurował zarzut, że zarówno ta instytucya, jako
też i wszystkie inne jnstytucye finansowe w Warsza
wie, jakoby nie udzielały zupełnie kredytu towarowe

rozwiązania problematu kierowania balonami w sposób
niesłychanie prosty. Do balonu zaprzęga parę królew
skich ptaków — orłów i, podając im, a raczej drażniąc
ich apetyt- osadzonym na końcu długiej dzidy kawał
kiem mięsa bądź z prawej, bądź z lewej strony — wie
rzył, że rozwiązał kwestyę tym zarówno dowcipnym, jak
naiwnym pomysłem.
Minęły wieki. Pomysłowość, wynalazczość i przed
siębiorczy duch ludzkości, oparte na ścisłych pozytyw
nych danych wiedzy, powierzyły urzeczywistnienie
swych marzeń technice nowoczesnej, dla której w przy
szłości, zdaje się, nie będzie nic niemożliwego wr dziedzi
nie opanowania sił przyrody. Niszczący żywioł ognia,
wybuchowa siła benzyny, potęga prężności gazów, wtło
czone w mało stalowe cylindry motorów, zostały oddane
na usJugi'ludzkosci. Aeronautyka wkroczyła na drogę racyonalnego, zdrowego rozwoju dopirro w ost. czasach,
dzięki właśnie rozwojowi techniki silnie gazowych. To
jest dopiero podstawą postępu; do powodzenia na polu
rozwiązania zagadnienia lotu człowieka przyczyniły się
badania atmosfery i praw prądów powietrznych, bada
nia oporu krzywych powierzchni, śrub-propellcrów,
a nade wszystko połączone z narażeniem życia wzloty
odważnych pionierów.
Jeżeli pewna gałąź przemysłu rozrosła się do tak
wielkich rozmiarów, że może wypełnić wystawę specyalną, a nie zajmować „kąt'"' na powszechnych wysta
wach międzynarodowych, znaczy to, iż staje się, n raczej
stał się już ten odłam wiedzy ludzkiej wielkością, z któ
rą należy się liczyć, nad którą nie można obojętnie
przejść do [orządku dziennego, gdyż trud no zgoła p:zewidzieć, jak ważnym czynnikiem w rozwoju stosunków
społeczno-ekonomicznych stanie się w przyszłości aero
nautyka.
Mówię w „przyszłości", gdyż z całą stanowczością
należy zastrzedz się przeciw zbytniemu entuzyazmowi
ogółu, przeciw trąbie reklamy, która widzi już regu
larną lokomocyę powietrzną, wprowadzając w błąd zbyt
daleko sięgające nadzieje ogółu. Kwostya lokomocyi
w powietrzu rozwiązana jest w zasadzie, każdy wierzy
już, że człowiek potrafi latać, ale specyaliści aeronauci
wiedzą, jak wiele pracy, pomysłowości, doświadczeń,
a nodewszystko pieniędzy poświęcić jeszcze należy, aże

go. Wobec tego stwierdzamy, że Towarzystwo nasze
w ciągu niespełna siedmiomiesięczn«j swej działalności
wypłaciło pożyczek na towary przemysłowcom, rze
mieślnikom i kupcom około rb. 350,000, niezależnie od
kredytów, udzielanych na różne dokumenty towarowe.
To też p. Wł. Lewiecki (inieyator obrad Związku
rzemieślników chrześcian w tej sprawie) w
5 z r.
b. redagowanego przez siebie tygodnika „Przegląd
Rzemieślniczy" zwrócił uwagę na działalność naszej
instytncyi w kierunku udzielania przez nią kredytu
dla rzemieślników.

Racz przyjąć, Szan. Panie Redaktorze, zapewnie
nie wysokiego uszanowania.
Zarząd Warsz. Tow. wzajemn. kredytu
dla handlu, przemysłu i rolnictwa
Prezes Stefan Benzef,
Członkowie Zarządu: E. Sulimowski

E. Sikorski.

Kronika.
Z miasta.

_

— Podatek szpitalny.

Za niezapłacenie podatku szpitalnego za rok 1908,
magistrat postanowił pociągnąć do odpowiedzialności
sądowej 3,000 osób.
— Wynagrodzenia. Magistrat polecił wypła
cić z kasy miejskiej 578 rb. sztabowi fortecy warsza
wskiej jako wynagrodzenie dla różnych osób za nadzór
w maju r. b. nad więźniami, osadzonymi w cytadeli
z rozporządzenia władz administracyjnych.

— Nieporządki.

Mieszkańcy okolic pl. Św. Aleksandra proszą nas
0 zaznaczenie, że egzystujący od lat przeszło 30 ba
zar na tym placu znajduje się w bardzo opłakanym
stanie hygienicznym. Wszelkie nieczystości wylewane 1
są na ulicę, zatruwając w okropny sposób powietrze.
Obecnie, kiedy istnieje obawa cholery, powinien
magistrat bardziej, niż kiedykolwiek, zająć się tą
sprawą i poczynić pierwsze kroki w celu polepszenia
stanu sanitarnego w bazarze na pl. św. Aleksandra.

Z instytucyi i stowarzyszeń.
— Nowe stowarzyszenia. Warszawski urząd

gubernialny do spraw towarzystw i związków zatwier
dził następujące nowe towarzystwa: Towarzystwo przy
jaciół Skolimowa i Chyliczek; Ka9ę chorych przy Zwią
zku zawodowym robotników drzewnych w królestwie
Polskiem i Kasę oszczędnościową robotników przy fa
bryce Frageta.

— Zarząd warszawskiego Towarzystwa
pomocy ubogim położnicom wyz. mojżeszowego
przeniósł się do nowego lokalu na ul. Nowolipie
20 m. 49.

Biuro zarządu czynne jest codziennie prócz sobót

1 świąt od g. 6—8 pp.

Wycieczki.

— Wycieczka wioślarzy.

Wycieczka do Czerwińska zapowiedziana na dzień
25 b. m., przez warszawskie Towarzystwo Wioślarskie

by lokomocya powietrzna stała się pewną i tanią i bez
pieczną. Z tego ostatniego względu zwłaszcze szeroki
ogół. czujący się bezpiecznie o tyle t;,lko. o ile ma stały;
grunt pod nogami, nie prędko przeniesie się pod obłoki.
Ale sfery sportowe, wojskowe i w części naukowe sta
nowią już poważnych odbiorców wehikułów powietrznych,
któro oddać im będą mogły nieocenione przyshigi.
Czas wystaw powszechnych międzynarodowycH
minął, zda się. bezpowrotnie, ustąpiwszy miejsca specyalnym, zawodowym. Doświadczenia, zdobyte na wszy
stkich wystawach powszechnych, wykazały — że wspo
mnę wystawy ostatnie w Paryżu i Chicago—iż ogół wy
nosi wielce chaotyczne wrażenie, a speeyalista korzysta
zbyt mało, natomiast nawet ze względów ekonomicz
nych wystawy te nie opłacały się, gdyż. pomimo rtrakcvi, bałamucących tłum. wykazywały poważny deficyt.
Siłą konieczności musiały one ustąpić miejsca wy
stawom specyalnym, tłumnie odwiedzanym przez specyalistów i przez szeroki ogół, który obecnej wystawia
aeronautycznej poświęca wicie uwagi. ° będzie mógł
nietylko widzieć wszystkie systemy balonów motoro
wych w locie, ale i za bagatelną sumę 200 m. przeje
chać się balonem systemu Parsevala.
Arystokracya powietrzna (i taka już jest!) „hra
bia" powietrza — Zeppelin, i „królowie" powietrza —br. Wright, przyjadą dopiero w końcu sierpnia, ale i do
tego czasu zapowiedziane są codzienne wzloty różnych
systemów maszyn latających i balonów — o ile dopisz®
pogoda...
Dlatego też wyżej wspomniałem, że fachowi aero«
nnuci, zapatrujący się trzeźwo na sprawę, twierdzą, ż®
aeronautyka dopiero wstąpiła na drogę racyonalnegoi
rozwoju i, wierząc w pomyślną przyszłość, dalecy s$
jeszcze od przeświadczenia, iż udało się ostatecznie „pod*
bić atmosferę".
Wystawa w Frankfurcie ma unaocznić ogółowi, c®
już zrobiono na tem polu i wskazać drogę, jaką techni*
ka kroczy, dążąc do rozwoju przemysłu aeronautyca
nego.
Feliks Hertzman.

NOWA GAZETA.—Dnia 20 Lipca, 1909 rolni.
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w porozumieniu z Lutnią ściągnie niewątpliwie licznych
uczestników. Xa parowcu znajdzie pomieszczenie or
kiestra, własna kuchnia i służba wioślarska. Wyprawa
z przystani Tow. wyruszy w niedzielę, o godzinie
7 rano.
Znpisy uczestników przyjmowane będą tylko do
czwartku włącznie ze względu na ograniczoną ilość po
mieszczeń na parowcu. Łodzie zamawiać uiogą człon
kowie do piątku.

— Odwołanie wycieczki.

Zarząd Polskiego związku zawodowego cieśli, sto
larzy i pokr. zawodów prosi nas o zaznaczenie, że
urządzana przez Polski związek zawodowy cieśli, sto
larzy i pokr. zawodów wycieczka do Strugi na dzień
2 5 b. rn., zostaje odwołaną z przyczyn niezależnych od
zarządu. Nabyte bilety zwracać można w biurze związ
ku, Krucza Jsś 22 m. 17, od godz. 6 — 9 wiecz.

Ze światki.
— Ze s z t u k i . W pełni powodzenia zamknięto
Wczoraj wystawę projektów na konkurs Chopina.
Natomiast otworzył Komitet Towarzystwa Zachę
t y znów nową wysoce artystyczną wystawę rzeźb gło
śnego francuskiego Emila 'Bourdeil'a*
Wystawa, którą pomieszczono w mniejszej sali
8 górnem światłem obejmuje, między innemi, następują
ca dzieła; „Biust poety Goldberga", 4 płaskorzeźby p.
t. „Wojna", „Studyum kobiety", „Satyr", „Joanna
d'Arc", „Beethoven" i wiele innych.
Na wystawę stałą Towarzystwa przybyły nadto
następujące prace: A. Arczyńskiego „Obłoki", S t . Popowskiego „Brzask na kanale" i „Sta-Maria delia Salu
t e " . J . Rapackiego „W nocy" i „Fragment z Myśle
nic". J . Biernackiego: „Portret Mikołaja Glinki" (rze
źba), „Fragmenty do pomnika Modzelewskiego", „Gru
pa dzieci pp. Glinków", „Statuetka", „Maska", Cieślewskiego: „ W Pieninach".

OsofeisSe.
Skarbnik Towarzystwa literatów i dziennikarzy,
p. Ignacy Baliński, wyjechał na wypoczynek letni na
Litwę. W sprawach towarzystwa zastępować go bę
dzie członek zarządu, p. Stefan Krzywoszewski.
R ó ż n e .

— Protest adwokatów warszawskich. W

Związku z głośnein zajściem w izbie sądowej między
członkiem izby sądowej Kołokołowem a adw. przys. L .
adwokatura warszawska przesłała starszemu prezesowi
warszawskiej izby sądowej protest, opatrzony podpi
sami paruset adwokatów, treści następującej:
„W ostatnich czasach adwokaci przysięgli, wpro
wadzając sprawy w I , I I i I V departamentach cywil
nych warszawskiej izby sądowej, napotykali ciągłe
trudności przy pełnieniu swych obowiązków: Działo
s i ę to na posiedzeniach, podczas których przewodni
czył członek izby sądowej H. F . Kołokołow; podczas
każdej sesji wywoływał on zajścia, uchybiające godno
ści adwokatury przysięgłej. Bardzo często p. Kołoko
łow bez dostatecznej zasady przerywa wyjaśnienia adwokatów przysięgłych i robi uwagi tonem podniesio
nym i w uchybiającej formie. Często zdarza się, że
adwokat przysięgły, czekając na kolej s w e j sprawy i
nie mogąc opuścić sali sądowej,
zamienić kilka
slow bądź ze swoim pelnoDio* "-uwcą, znajdującym s i ę
na sali, bądź z kojeg-n. f.wórj bierze udział w sprawie.
Taka wymiana J t o w , wypowiedzianych szeptem, której
iiikt z ot'*- zeiiia, a tem więcej skład sądu nie słyszy i
k!
bynajmniej nie zakłóca spokoju,—wywoływała ze
luny p. Kołokołowa ostre uwagi, a nawet rozkaz
wyjścia z sali. Stosnnek p. Kołokołowa do adwoka
tury ujawnił s i ę najjaskrawiej podczas głośnego zaj
ścia z jednym z adwokatów w dniu 2 4 czerwca (7 lip
ca) r . b. Aby uniknąć niewłaściwego obchodzenia
•jiożliwych starć i wreszcie skrępowań, szkodliwie
'wpływających na prawno interesy klijontów, adwokaci
1 ' z y s i ę g l i , sławający wspomnianego dnia, uznali za
rzec; konieczną wstrzymać sprawy na mocy 1 p. 681
art. pr5?r cv w
Aczkolwiek art. 1 5 4 1 157 ust. org.
sąd. dają pri,c^ćAJniczącemu bardzo obszorne p r a w a w
zakresie usrzymyw*nia przyzwoitości, porządku i spo
koju, lecz rozumie s*} samo przez się, że stosowania
przez przewodniczącego tych lub innych środków wy
maga specjalnego taktu, spokoju i równowagi, oraz
uwarunkowano j e s t zajść fem faktów, które wywołują
konieczność zastosowania tej lub innej represji. Ale
takich wykroczeń ze strony adwokatów przysięgłych
nie było. Sposób postępowania p. Kołokołowa, do
tychczas niebywały w sądach, przez niego zaś stoso
wany systematycznie, nie może być przyjmowany przez
adwokaturę obojętnie i wywołuje wśród niej ogólne
oburzenie".

— Zabiegi sanitarne.

Zarząd koiei warszawsko-wiedeńskiej postanowił
dokonywać dezynfekeyi w mieszkaniach oficyalistów na
swój rachunek, w szczególności zaś wówczas, gdy któ
rykolwiek z pracowników zapadnie na chorobę zakaźną.

ffowiny

Poszukiwanie i zaofiarowanie !

5nia.

— Rallis zgodził "się na utworzenie nowego gabinetu
greckiego, pod warunkiem rozwiązania parlamentu.
— Prezydent Fallieres odbył rewię eskadry w Hawrzo
i wygłosił toast polityczny.
— Dziś odbyć sią ma koronacya nowego szacha.

Dla Wydziału Ekonomicznego: fotografie lub plany
praktycznych chlewów, kurników, mleczarń, kuchni
i spiżarń." Poza tem specyalnie dla ułatwienia zbytu
stowarzyszonym organizuje się dział wyrobów drobne
go przemysłu, prac kobiecych i wytworów gospodar
stwa domowego, zarówno przeznaczonych na sprzedaż,
jak i mających tylko charakter okazu wystawowego.
W celu dokładnego ułożenia tablic graficznych Zjedno
czone Koło Ziemianek rozesłało odpowiedni kwestyonaryusz w połączeniu z deklaracyą. — „Gooiec Czę
stochowski'' donosi, że w sprawie zabronionych zjaz
dów Stefan ks. Lubomirski podjął starania u naczel
nika kancelaryi generał-gubernatora warszawskiego, p.
Jaczewskiego, jak również naczelnik powiatu ks. Awałow i szamb. Małkowski—u p. gubernatora piotrkow
skiego, wskutek czego prawdopodobnie wszelkie ze
brania podczas wystawy się odbędą.
— Zbiorowe zwiedzanie wystawy będzie pątnikom
ułatwione; w partyach po 25 osób wstęp będzie liczony
po 10 kop.

POSAD i PRAC.

Opłata za wiersz petitu wynosi 10 kop.
Jako ogłoszenie minimalne przyjmuje si$
3-wierszowe.

Przepisywanie
na maszynach
językach eeny nizkle, przyjmuję

uczeniee.
w Adminiwtraeyi „NowoJ Gazety", Szpitalna 10.

Wiadomość:
750ła

flcnha młnfta
znająca języki francuski, niemiecki
U5Uua IJnUlItlj i rosyjski, poszukuje posady lektorki. lub towarzyszki na wyjazd na wieś lub zagranicę. Oferty
proszę składać w kantorze „Nowej Gazety" (Szpitalna 10)
sub. „H. R."
7393-5

Do egz. konkursowych

Komplety. — Elektoralna 13 m. 14; do 4-ej pp.
7455-5

uczniowie.—
Potrzebni są retuszerowie iZakład
portre7543 —S

tów Brajmana, Karmelicka 6.

Maturzysta szkoły polskiej

poszukuj® lekcyi łub korepetycji.

Nowogrodzka *i —33.
7559-1

Buehalter-bilansista

— Odmowa.

poważnych instytucji handlowych poszukuje 2-godzinnego, co
dziennego zajęcia, Centralizuje buchalterję, udziela wszech
stronnych porad w zakresie podatku przemysłowego. Pierw
szorzędne referencje! Listy uznania! Oferty „Skromne wy
magania" przyjmuje „Nowa Gazeta". Szpitalna 10.
7539-1

— Mistyfikacya.

lPrak.tyLant
potrzebny. Ś-to-Jerska 3ł m. 62, od 10—3.

Ministeryum spraw wewnętrznych odrzuciło proś
bę artystów żydowskich, którzy prosili o pozwolenie
na objazd trupy żargonowej po całej Rosyi.
Jedno z tutejszych pism rannych donosi, że padło
ofiarą mistyfikacyi pewnego osobnika, który podawał
się za Doroszewicza, znanego autora rosyjskiego.
Dzięki zbiegowi okoliczności domniemany „Doroszewicz" został zdemaskowany, zniknął jednak bez
śladu.

— Burza. Okolice Zwierzyńca w guberni lubelskiej
nawiedziła burza z gwałtownym wichrem, który w lesie
nałamał dużo drzew, a na folwarku pod Zwierzyńcem prze
wrócił oborę, gdzie właśnie bydło przed burzą zamknięto.

D. 18 b. m, wieczorem, na mieszkanie Kazimie
rza Studzińskiego, szewca, w Żbikówku, pod Pruszko
wem, napadło trzech ludzi, którzy, grożąc rewolwera
mi, żądali wydania pieniędzy i towaru. S. począł wzy
wać na pomoc sąsiadów. Spłoszeni napastnicy rzucili
się do ucieczki, zabrawszy kilkanaście par obuwia.
Ogółem bandyci skradli towaru na sumę przeszło sto
rubli. Poszkodowany S. wraz z kilku sąsiadami chciał
gonić rabusiów, ci ostatni jednak widząc, że są ściga
ni, poczęli się ostrzeliwać i w rezultacie umknęli bez
karnie w pole.

— Aresztowanie bandyty. W bazarze Ulricha (pl
Grzybowski ł) jakiś wyrostek zażądał od Majera Grosman*
(Twarda Jfe 6) 500 rb., grożąc mu w przeciwnym razie śmier
cią. Gdy G. zaczął wzywać pomocy, drab rzucił się nań z no
żem w ręku. Napadniętemu pospieszył z pomocą stójkowy
i aresztował bandytę, zanim ten zdołał dosięgnąć nożem G.
Aresztowany zeznał, iż nazywa się Derek Blacharski, łat 21
(Wielka
47).
— Postrzał. Do szpitala na Pradze przywieziono na
kuracyę ze st. Małkinia Michała Auchimowicza, lat 26, ofieyalistę kolejowego, z raną postrzałową skroni. Według słów A.,
postrzelił"go nieumyślnie kolega jego, Stefan Kolenda, który
oglądając po pijanemu rewolwer, przez nieostrożność spowo
dował wystrzał.
— Bandytyzm. Na rogu ul. Zajęczej i Starego Mia
sta, 6 wyrostków zatrzymało powracającego nocą do domu
"Wacława Śliwowskiego (Krzywo Koło
4), żądając odeń pie
niędzy, a kiedy S. żądaniu odmówił, napastnicy pobili go la
skami, a jeden z nieli zranił go nożem w rękę,—puczem wszysf-v •i.TJi.uelU

-

Kradzieże.

— Oxrauaftic dzieci. W podwórzu domu >& 39 przy
oł. Milej jakaś kobiet*, zwabiwszy do sieni bawiącą się na
dzied/.ińcu 6-letnią Małkę ś!-nkerman, córkę handlarza, wyjęła
jej z uszu złoto kolczyki i umknęła. Nazajutrz, gdy B. prze
chodził z córką ul. Dzielną, dziecko wskazało mu ową kobie
tę. która zrabowała kolczyki. Aresztowana nazywa się Chana
Bakalarska, lat 16, karaaa już za kradzież.
-M64-3M•

Z GalicyL
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Siczyński.
„Gazeta Lwowska" ogłasza: „Diło", a za niem
inne dzienniki zamieściły wiadomość, że do lwowskie
go sądu karnego nadeszło już urzędowe zawiadomienie
o ułaskawieniu Mirosława Siczyńskiego i o zamianie
kary śmierci na 20 lat ciężkiego więzienia. Wiado
mość ta jednak—jak nas poinformowano w prezydyum
sądu karnego
— jest
nieprawdziwą,
gdyż
do
(czwartku) podobnego urzędowego zawiadomienia w tu
tejszym sądzie krajowym karnym nie otrzymano".
O
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Z M A R L I .
Jadwiga Łozowska. Pogrzeb dnia 21 b. rn., z kościoła
św. Antoniego, na cmentarz Powązkowski.
Stefania z Grochowskich Knafiewska. żona kupca, lat 22.
Pogrzeb dnia 22 b. m., z kościoła Św. Krzyża, na cmentarz
Powązkowski.

Wypadki.

— Napad bandytów.

— Z wystawy częstochowskiej.

Zjednoczone Koło Ziemianek wyznaczyło komisyę,
J t ó r a zajmuje się organizowaniem działu ziemianek
polskich na wystawie przemysłowo-rolniczej. Okazy
będą podzielone na trzy wydziały: Do Wydziału Pe
d a g o g cznego przeznaczono dostarczane przez członki
nie zeszyty ze szkół początkowych z zadaniami aryt
metycznemu kaligrafią, oraz rysunki i roboty, jak
również fotografie szkół i ochronek. Dla Wydziału
Społecznego: fotografie łaźni, kąpieli, szpitali, przytuł
ków, domów przedpogrzebowych. mieszkań i ogródkow
służby folwarcznej i innych instytucji, zorganizowa
nych przez członkinie Zjednoczonego Koła Ziemianek.

S?r.

r

y

Na stypendyum Imienia b. p. Bronisławy Paprockiej:
Zamiast kwiatów na grób zacnej, szlachetnej przełożo
nej, b. p. Bronisławy Paprockiej, Jakób Holtz z Włocławka
rub. 3.

Oil szczerze przywiązanej i wdzięcznej Hugenii Pregerówny rub. 3.
Edwardostwo Centnerszwcrowie rnb. 2.

Na Sierocą Pomoc (żyd.):

Dla uczczenia twmięci ukochanej, nieodżałowanej ciotki,
Szymonowej "Winawerowej, Józefostwo Koernerowie rnb. 2.
Na Towarzystwo pomocy biednym położnicom w. m.
(do dyspozyyi p. K. H:rszblumai:
Wdowa po b. p- Henryku F*imnesscrze rub &.

P. Kazimierz Zalewski,

jako wychowawca.

—<3oD> —

(Popis szkoły aplikacyjnej p m
Teatrach Warszawskich, dn. 19 lipca
1909 r.).
Doroczne porachunki instytucji pedagogiczno ar
tystycznych składają się zwykle z dwóch części: ze
sprawozdań rocznych, zawierających dane co do liczby
uczniów, klas, długości kursów; co do nazwisk profe
sorów, dających rękojmię poważnego nauczania. Drugą
część tych porachunków stanowią wystawy i popisy
publiczne.
Szkoła aplikacyjna istniejąca przy Teatrach War
szawskich, zachowała zupełną
tajemnicę w kwestyi, ilu ma uczniów, ile klas, co stanowi przed
miot studyów. Utrzymała incognito względem prowa
dzących w niej wykłady. Ze wzmianek, nadesłanych
w tych dniach do dzienników, dowiedzieliśmy się jednak,
że jest prowadzona wzorowo i że jej kierownikiem jest
p. Kazimierz Zalewski.
Natomiast, wywiązując się z tego, co zwykle sta
nowi dopiero dalszy sprawozdawczy obowiązek podob
nych instytucyi, szkoła urządziła uroczysty popis pu
bliczny.
jakież są rezultaty tej wychowawczej działalno
ści p. Zalewskiego?
Na popisie wystawiono 11 numerów dramatycz
nych. Otóż w ciągu ubiegłego roku szkoła aplikacyj
na przypomniała się uwadze publicznej przedstawie
niami teatralneini, odby wającemi się za pieniądze dla
publiczności.
Popis wczorajszy był nowym dowodem, że w wyo
braźni p. Zalewskiego, byłego kierownika naszego dra
matu. zachodzi nieporozumienia co do jego zadań, ja
ko kierownika szkoły. Otóż p. Z. zdaje się widocznie,
te jest jeszcze dyrektorem teatru. Do poznania po
stępów uczniów, "wykazania ich zdolności, wystarczają
drobne fragmenty dramatyczne. Wczoraj oglądaliśmy
całe nużące akty, jednoaktówki, zupełnie zbyteczne ca
łości, jeżeli chodzi tu o ocenienie pedagogicznej działal
ności szkoły. Było w tera zbyt widoczne dążenie do
stworzenia widowisk teatralnych, któreby wykazały
zdolności dyrektorsko-reżyserskie samego kierowni
ka. Oglądaliśmy nawet rzeczy g r yw an e już publi
cznie, w tym" samym składzie „trupj" p. Zalew
skiego.
Co do samej działalności wychowawczej szkoły,
to niewątpliwie powinnaby one przedewszyskiem po
legać na nauce wyraźnej wymowy, pięknych giestów, szczerego wcielania się w odtwarzane postacie;
Tymczasem popis przekonał, że nauka wymowy
'W szkole jest zupełnio zaniedbana. Uczuiowie i nczenice są wrogami połowy liter abecadła, które przea
nich są bojkotowane systematycznie. Parę zaledwie
osób z pomiędzy popisujących się wymawia literę L.
Przez cały jeden fragment powtórzono ze dwadzieścia
razy „Suchaj* zamiast „Słuchaj". Jedna z nczenic. ob
darzona pięknymi środkami zewnętrznymi, zastępuj®
stale samogłoskę a samogłoską e.
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Takie są rezultaty pracy nad dykcyą. Co się ty
czy gestów, to -u cne przesadne, po większej części
nieestetyczne. 1 uh źle do sytuacyi stosowane. O posta
wieniu głosów, wydobycia z nich należnego dźwięku
niema zupełnie mowy
Słyszy się, po większej części,
zaledwie znr-:::<n:u!e szepty.
.\ą;ważniejsze zadanie szkoły: kształcenie uczniów
v kieranku wcielania się w odtwarzaną postać, przej
mowania się jej istotą zewnętrzną, nie istnieje.
Uczniowie gr^ja jak w teatrach amatorskich,
dbają o czysto zewnętrzną, powferzchowną stronę
roli. Grają sztucznie, bez wszelkiej prostoty, stano*
tnącej wszak ceł sztuki scenicznej.
"Cie można powiedzieć, aby w szkole nie było
zgoła iiiiiteryału aktorskiego. Pomijając atoli brak
odpowiednich wskazówek, których uczniom widocznie
nikt nie udziela, nie umiano na popisie wyzyskać
odpowiednio tego materyału. Role Klary powierzono
uczennicy stworzonej na
Anielę,
rolę Aureli, zaś
osobie, której warunki zewnętrzne zupełnie nie nadają
sie do tego.
Z pomiędzy wykonawców odznaczyła się panna
Dębnicka. Można jej rokować przyszłość w rolach li
rycznych. Zwróciła też uwagę, obdarzona naturalnym
humorem i werwą
panna Sachnowska, [ widocznie
uzdolniona do ról charakterystycznych. O obu tych
paniach wspominała już krytyka, z powodu poprzednich
popisów.
Z mężczyzn, należy się pochwała p. Zbuckiemu
za dobrą wymowę. (W warunkach odbywającego się
popisu jest to już duża kwalifikacja!). W "fragmen
tach z „Wesela" korzystnie się wyróźniji, szczerze
przejęci stylem utworu pp. Biernacki i Judejko.
Przeszłoroczny popis niektórych z pomiędzy wy
stępujących sił, wypadł korzystniej. Nie widać postępu,
ale cofanie.
Całość nasuwała uwagę, że każdy okres czasu
•wydaje pewną ilość pięknych kobiet i dobrze zbudo
wanych mężczyzn, rwących się do sztuki dramatycznej.
Należy im się jednak odpowiednie kierownictwo.
Dyrekcja teatrów warszawskich dała dowód jakn aj lepszy cli chęci, zaradzając potrzebie sokoły, przez
•wyjednanie etatu na jej utrzymanie i podtrzymywanie
tej instytucji. Nie wątpię, że spełni do reszty obo
wiązek. przeprowadzając sanacyę w kierunku reform
pedagogicznych.

G Kempner.

Teatr i JWuzyka.
—(+)—

A Teatr Letni.
Dziś i jutro „Klasztor" A- Ohorna.
A Teatr Mały.
„Zbrodnia i kara" Dostojewskiego odegraną bę
dzie jeszcze dziś i jutro po raz ostatni. Oba te przed
stawienia dane będą po cenach zniżonych.
W czwartek premiera czteroaktowej komedji an
gielskiego autora, Clide'a Fitotz'a, p. t. „Prawda".
A Teatr Nowości.
Dziś „Krysia Leśniczanka" z p. Bielską w roli
tytułowej. Przedstawienie zakończy występ bosonogiej
tancerki, p. Franceski Beaty
Jutro „Bohaterowie".
A Teatr Nowy.
Dziś i jutro „Książe Sylwanii".
A Benefis dyr. Sonnenfelda.
W czwartek, t. j. d. 22 b. m., odbędzie się w
Dolinie Szwajcarskiej benefis zasłużonego i "cenionego
kompozytora polskiego, dyrektora Sonnenfelda, który
osobiście dyrygować będzie koncertem.
Program tego interesującego wieczora zapowiada,
pomiędzy innemi, nową fantazyę z op. „Halki", marsz,
oparty na motywach polskich, wstęp do opery „Han
sa" i oberek fantastyczny, kompozycji benefisunta.
Wątpić nie należy, że Warszawa uczci zasługi
dyrektora Sonnenfelda i tłumnie pospieszy na jego be
nefis.
A ..Momus".
Doskonałe „revue" całej Warszawy p. t. „Oj, ogórki", zyskało wczoraj moc oklasków ze strony przepełniającej ogródek „Momusa" publiczności. Duet W.
Rapackiego p. t. „Powitanie miłości,' odśpiewany przez
p. Borowską i Lubelskiego przyjęty został z wyróż
nieniem.
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Ęs. Billow a Polacy.
W dniu zamknięcia parlamentu rzeszy niemiec
kiej miał ks. Billow rozmowę z redaktorem
„Hamb.
Korresp.". Podawaliśmy ją w krótkiem streszczeniu,
.powracamy jednak do znamiennych stów b. kanclerza,
•'i których należałoby wnioskować, że to—Polacy głów
nie przyczynili się do jego upadku.
Na. pytanie, czemu nie ustąpił zaraz po odrzuce
niu podatku spadkowego, odpowiedział, że byłby to uważał za nielojalność wobec cesarza, który sobie ży
czyłby pozostał na urzędzie, dopóki reforma finansowa
nie będzie załatwioną.

Str. 4.

1009 rcrva.

Rozwiązać parlamentu nie chciał z powodów rze
czowych. w przekonaniu, że nowe wybory wzmocniłyoy
radykalizm w parlamencie, a mianowicie socyalną de
mokrację i większość libcralno-socyalis-tyczna nie była
by nigdy uchwaliła 400 milionów podatków pośred
nich przy reformie finansów, któraby się znacznie opó-.
zniła. Co do upadku podatku spadkowego, nie dziwi
się centrum i Polakom, którzy z nienawiści do niego
głosowań przeciw podatkowi. Nie bierze tego za złe ani
centrowcom ani Polakom, którzy chociaż sami są przy
jaciółmi podatku spadkowego, spowodowali jego upa
dek, chcąc mu podstawić nogę.
Mówiąc o nowej większości konsencatywno-centrowej, wyraził wątpliwość, czy ona przyniesie korzyści
Rzeszy, czy przy nowych wyborach nastąpi nowy po
grom socyalistów, czy postępy niemczyzny w dzielni
cach polskich, które właśnie teraz zostały stwierdzone,
si-ę utrzymają, i dalej rozwiną, czy i nadal uda się trzy
mać zdała AY elfów. jak się udało r. 1907. Zachowanie
się konserwatystów jest błędem politycznym, którego
skutki mogą być nieobliczalne.
Ks. Biilow nie ustąpił, jak twierdzi, wyłącznie dla
tego, że podatek spadkowy upadł: Ustąpił dlatego, „że
wskutek stanowiska konserwatystów' wytworzyła się konstelacya polityczna, która po odłączeniu się od partyi li
beralnych doprowadziła konserwatystów do ścisłego
przymierza z centrum i Polakami i tem samem cen
trum uczyniła partyą decydującą. Skutki tej konstelacvi uniemożliwiły mu pozostanie na urzędzie kanclerza.
Przewagę centrum w parlamencie uważa ks. Biilow za
nieszczęście dla interesów politycznych Rzeszy.
Co do Polaków, powiedział ks. Biilow co nastę
puje: „Pan wie?z, iż byłem zawsze za (Vcrtrcter und
Traeger) silną, stanowczą i przedewszystkiem trwałą
polityką wschodnio kresową, ponieważ sądzę, iż chwiejnośó i słabość na tem polu naruszają fundament (Wurzel) siły pruskiej i niemieckiej, interesy życiowe prus
kiej monarchii. Łączność konserwatystów z Polakami
musi też Niemców na wschodńe demoralizować, mia
nowicie teraz, kiedy centrum ściślej aniżeli kiedykol
wiek zbratało się z Polakami".
Na wzmiankę, że i konserwatyści i centrowcy
podkreślili, iż Polacy przy sprawie reformy finansowej
nie mieli żadnej ukrytej myśli, wzruszył ks. Biilow ra
mionami i odparł: „Gdyby ta sprawa nie była taka
poważna i smutna, to te i ozpaceliwe starania przedsta
wienia stanowiska Polaków jako czegoś zupełnie niewin
nego i głosowania ich, jakoby z rzeczowych powodów
pochodzącego, wywołałyby bezgraniczną wesołość. Czy
jest ktoś na świecie, któryby istotnie sądził, iż Polacy
7 konserwatystami głosowali przeciw podatkowi spad
kowemu dlatego, że uważali, iż tem samem wyrządzą
przysługę rzeszy i Prusom? „Risum teneatis amid!"
Polacy głosowali przeciw podatkowi spadkowemu, li tyl
ko i wyłącznie dlatego, że wiedzieli, iż tem samem spo
wodują upadek kanclerza. Redaktor kierującego (leiienden) pisma polskiego, „Dziennika Berlińskiego",
powiedział wkrótce po głosowaniu: „Oświadczam z na
ciskiem, iż polscy członkowie parlamentu głosowaniem
swem, które decydowało o losach podatku spadkowego,
li tylko zamierzali usunięcie ks. Biilowa". Jeżeli Pola
cy cel ten osiągnęli, to podziękować za to muszą zarzą
dowi partyi konserwatywnej. Co do mnie, nie mogłem
i nie chciałem w żadnym razie być zależnym od łaski
frakcyi polskiej. Nie mogłem brać udziału w rozwoju,
w którym frakeya polska gra taką roty, jak obecnie w
dzisiejszej większości parlamentarnej",

W sprawie sprzedaży Kruszewa.
Z powodu rozmaitych komentarzy, jakie się po
jawiły w prasie poznańskiej, z powodu wyroku sądu
obywatelskiego w sprawie sprzedaży Kruszewa, hr.
Karol Potulicki zwrócił się do przewodniczącego tego
sądu, ks. prałata d-ra Jażdżewskiego, z prośbą o in
terpretację wyroku. W odpowiedzi otrzymał list następującj:
Łaskawy Panie Hrabio!
Odnośnie do życzenia, abj zakomunikować Panu
autentyczną interpretację wyroku sądu obywatelskiego
z d. 10 b. m., odpowiadam uprzejmie, że insynuacva,
zawarta w akcie oskarżenia reprezentanta prasy pol
skiej z d. 21 z. m. żeś pan:
„majątek swój Kruszewo sprzedał Stefano
wi Gotzendorf-Grabowskiemn—świadomie—że Gotzendorf-Grabowski jest jedynie fi gu ran tem i to
podsuniętym przez komisyę kolonizacyjną" —
przez osobne głosowanie wyraźnie i to jednomyślnie
uchyloną została. Dlatego wnioski, które pewne orga
na publiczne z brzmienia odnośnego werdyktu na nie
korzyść Pana wyciągnęły, nie mają podstawy.
Sąd objwatelski nic więcej nie stwierdził i w
braku dowodów nic więcej stwierdzić nie mógł, tylko
to, żeś Pan pertraktacje w sprawie sprzedaży Kru
szewa przeprowadził w sposób nierozważny, wprost
lekkomyślny, cożeś Pan zresztą sam wobec sądu wy
raźnie przjznał — iźeś Pan nie dopełnił obowiązków,
jakie ma obywatel Polak w zaborze pruskim przy
sprzedaży ziemi".
Środa, li lipca 1509 r.
Z szacunkiem i poważaniem
Ks. Jażdr' 'rski.

Po zmianie tronu w Persyi.

—o—
Jednym z pierwszych czynów nowego rządu w
Teheranie było ogłoszenie orędzia, oznajmiającego urzedowiiie, "że na miejsce szacha, który abdykował,

obwołano pannjacrm jego najstarszego syna, Achmeda
Mirzę, nadając mii tytuł sułtana. Orędzie to podpisa
ne jest przez Sipnhdr.ra i Sardara Assada. Tytuł sza
cha zostaje zatem zniesiony.
Gabinet ministrów jest w części utworzony. Nasar el Mulk wezwany został z Szwajcaryi, a opróc*
regentury powierzono mu też tekę finansów. Sardar
Nensur obejmuje tekę p >czt i telegrafu, Muszir-DauJeli —tekę sprawiedliwości i prezydyum
Hussein Na*
wivah—tekę spraw zagranicznych. Nowe prawo wy
borcze, obejmujące 3S paragrafów, będzie wkrótce ogłoszone. Szefem policyi w Teheranie mianowany zo
stał Armeńczyk Isfraim, kozaków od służby policyjnej
usunięto.
*
*

*

Młody, 14-letni władca Persyi znajdował się do
tychczas wzaz z ojcem w rezydencji letniej poselstwa
rosyjskiego o 15 klmtr. od Teheranu oddalonej. Wczo
raj udał się do SultanabaJu. rezydencyi letniej ojca,
celem przyjęcia deputacyi narodowej, złożonej z ksią
żąt, dygnitarzy, duchownych b. deputowanych i przy
wódców nacjonalistycznych.

4 przysięgi i 8 zobowiązań szacha
Mohameda-Alego.
Pod tym tytułem zamieszczają „Birż. Wiedom."
następujące uwagi:
„Konstytucja w Persyi dana była przez Musafera-Eddina, ojca obecnie zdetronizowanego szacłia Moliatneda-Alego. Zwołany na zasadzie konstytucyi tej
medżilis otwarty został uroczyście 20 października
1906 r. w obecności szacha Musafera-Eddina i ciała
dyplomatycznego. Medżilis opracował podstawy kon
stytucyi, które zarówno Musafer-Eddin, jak i następca
tronu, Mohamed-AP, zatwierdzili dnia 19 stycznia
1907 r.
To było pierwsze zobowiązanie Moh:imeda-Alego
wobec kraju i konstytucyi.
D. 22 stycznia 1907 r. Musafer-Eddin zmarł i na
tron wstąpił Moiiamed-Ali.
Objąwszy rządy z utajoną nienawiścią do konsty
tucyi, Mohamed-Aii z konieczności ziczął grać komedyę.
Dnia 24 lutego 1907 r. nowy szach ogłosił naro
dowi swemu i światu całemu, że „Persja jest obecnie
państwem konsty tucyjnem".
D. 21 października Mohamed-Ali, przyznając opra
cowane przez przedstawicielstwo narodowe prawo o
granicach władzj szacha, ogłosił się obrońcą tego
prawa i konstjtucji.
W kilka dni potem medżilis zmniejszył listę cy
wilną szacha do 1 j s i określił wysokość jej na 1 mil.
rubli.
Mohamed-Ali rozzłościł się i, pokładając nadzieje
swe w brjgadzie kozackiej, zaczął grozić. Lecz wte
dy partya konstytucyjna była jesi-czo silniejsza od
partyi pałacowej.
I szach znów uległ okoliczno
ściom.
Następnie 23 listopada 1907 r. szach jeszcze raz
przysiągł na wierność konstytucji, lecz 2G stycznia
1908 r. przysięgę tę musiał znów potwierdzić. To
była jego czwarta przysięga, a szóste zobowią
zanie.
D. 6 lipca 190S r. szach rozkazał zbombardować
medżilis i uwięzić posłów. W ogłoszonym z tego po
wodu manifeście szach oświadczał, że „po przywróce
niu porządku' i „ukaraniu winnych" prace medżilisu
będą wznowione. Ogłoszono również, że konstytucja
zachowuje swą moc.
To bvło
zobowiązanie
siódme.
•r
•
W sierpniu 190S r. Rosya i Anglia zawarły po
rozumienie co do rozdziału „sfery wpływów". Opiera
jąc się prawdopodobnie na tem, Mohamed-Ali w listo
padzie 190S r., odrzucił maskę i ogłosił, że znosi
konstytucyę.
Własnoręczne podpisj „houorowjch obywateli"
i kupców, wezwanych do pałacu szacha, potwierdziły,
że tego właśnie „pragnie" naród perski. A więc,
znosząc konstytucyę, szach „wykonał" wolę narodu.
W manifeście z d. 5 grudnia powiedziano, że szach
przyrzekł zwołać medżilis na 27 października i gotów
był to uczynić. Lecz, ulegając prośbom „całego na
rodu", szach na zawsze znosi przedstawicielstwo na
rodowe.
W kwietniu r. b. Rosya i Anglia, opierając sią
na zobopólnem porozumieniu, wobec panującej w Per
sji anarchii, wysłały tam oddziały wojska. Szach znów
pomyślał o... konstytucyi. A więc 18 maja r. b. Moha
med-Ali, gdy nie udało się zorganizowanie „Dumy do
radczej", ogłosił, że nadaje Persyi konstytucją. Być
może, że myślał, iż to, co można podarować, można
będzie również zabrać, gdy nadejdzie odpowiednia
chwila.
W manifeście ogłoszono, że konstytucya jest naj
lepszym środkiem zaspokojenia potrzeb narodu i uspo*
Łojenia kraju.
Było to już ósme z rzędu zobowiązanie.
W manifeście z dn. 18 maja r. b. szach wyzna«
czył również i wybory z takieni wyrachowanie:)!, aby
„przedstawiciele narodu przybyli do Teheranu jakuajprędzej".
I rzeczywiście przedstawiciele narodu przybyli w
osobach serdar Ass. i z Bachtyaranii i Sipehdara 2
Fidajami, lecz nie po to, aby wysłuchać piątej przysię
gi i dziewiątego zobowiązania"...

W gmachu parlamentu w Teheranie, którego od
mawianie nie jest jeszcze ukończone, panuje ruch ośg£

X* 324.

NO W A GAZETA.— Dnia 20 Lipca. ino9 rokn.

vior.y. Każdemu Europe]esy kowi wstęp jest dozwolony
f: rewolneyoniści z dumą pokazują zdobyte działa. Sipahdar wydał rozkaz, aby wszystko co podczas ostrzeli
wania miasta zrabowano, złożyć w głównej kwaterze,
przyrzekł, że uwzględni żądania, o ile będą. usprawiedli
wione i wyraził żal z powodu wypadków, wywołanych
przez wojska szacha. Ludność powraca do zajęć. Truiv z ulic sprzątnięto.
*

*

*

Z Wiednia nadchodzi z d. 17 b. m. wiadomość,
Se odbyła się tam tegoż dnia konfereneya ambasadorów
MTgielskiego i rosyjskiego z bawiącym w stolicy Austryi
siryjem zdetronizowanego szacha, ks. Zill-es-Sultaneh.
Jest on popieranym przez Anglię pretendentem do tro
nu—prawdopodobnie zatem Anglia usiłowała przepro
wadzić oddanie mu regencyi. Jak sic okazało—bezskute
cznie.

Ruch rewolucyjny w Urecyi.
—o—

Przed k i l k u d n i a m i w y k r y t o w Atenach ślady
Spisku. dążącego do wywołania przewrotu w kraju. Na
w z ó r Turcyi, miód 7 . i oficerowie armii i floty utworzyli
związek, k t ó r y cl.ce wziąć w s w o j e ręce reorganizacyę
państwa, a zwłaszcza armii. Najwyższe władze wojsko
w e wiedzą prawdopodobnie o ty cii zamiarach, are s ą
bezsilne. Zaaresztowano wprawdzie głównych przywód
ców t e g o rachu, ale niebawem puszczono ich znów na
wolność, g d y ż przekonano się. że wszyscy niemal mło
dzi oficerowie w Atenach oraz na prowincji należą do
organizncyi i powstała obawa, że mogą przyśpieszyć
wykonanie swoich zamiarów. Oficerowie oświadczyli w
p r a s i e , że z polityką nie chcą mieć nic do czynienia—
w s z e l a k o oświadczenie to nie j e s t szczere, g d y ż wy
stąpili już potem z programem, a obecnie komisya, z
1 5 członków złożona, opracowuje memoryał dla rządu
i odezwę do ludu.
Młodzi rewolucjoniści domagają s i ę usunięcia
w s z y s t k i c h książąt z armii i floty, zniesienia komen
d a n t u r y generalnej, na czele k t ó r e j stoi następca tro
nu, powołanie z zagranicy reorganizatora oraz innych
oficerów d l a wykształcenia armii, wreszcie wydalenia
z e stanowisk różnych oficerów wyższych, którzy s ą uważani za zbytecznych.
W opozveyi do rewolucyonistów stoi g r u p a reak
cyjna, złożona z oficerów wyższych, którzy stanęli po
s t r o n i e księcia i dworu—dotąd bez skutku. T e zajścia
w armii wywołały wielkie wzburzenie ś r ó d ludności,
a cała p r a s a zajmuje s i ę niemi żywo. W Atenach ce
c h y i kupcy oraz inne o r g a n i z a c j e o d b j w a j ą ciągło
n a r a d y i zasypują naród odezwami. Jeśli d o d a m j do
t e g o trudności parlamentarne i przesilenie gabineto
w e , okaże się, że w położeniu wewnętrznem G r e c j i
powstał wielki zamęt i że nowa e r a życia konstytu
cyjnego nie j e s t daleka.

Katastrofy.
Wypadek samochodowy w Tatrach.
Z Zakopanego donoszą z dnia 1 9 b. m.: O godzinie
siódmej rano wyruszył dzisiaj stąd do Morskiego Oka,
j a k zwykle, przy sprzyjającej pogodzie, omnibus samo
chodowy. Za skalą, zwaną „ W a n t a " , w odległości
siedmiu kilometrów od Morskiego Oka, na wielkich za
kosach, którymi gościniec wznosi s i ę w g ó r ę na sto
kach S w i s t ó w k i , n a g l e zepsuła s i ę maszyna, jak przy
puszczają wskutek pęknięcia łańcucha, i automobil za
pełniony turystami, potoczył s i ę w tył, wyskoczył poza
gościniec, mimo b a r y e r y , i upadł wdół po zboczu. Na
szczęście znajdujące s i ę w omnibusie osoby wyszły n a
o g ó l bez poważniejszego s z w a n k u . Ranną j e s t jedna

osoba, do której wezwano stąd lekarza telefonem ze
s t a c j i przy Morskiem Oku. Nazwisko na razie nieznane.
W Zakopanem wiadomość o wypadku rozeszła s i ę
w godzinach przedpołudniowych i wywołała silne wra
żenie. J a k z w y k l e w podobnych wypadkach, znacznie
przesadzono rozmiary katastrofy; opowiadano nawet o
śmiertelnem poranieniu jednego z lekarzy, k t ó r e g o je
dnak około godziny 1 popołudniu widziano j u ż na Kru
pówkach.

Wypadek na torze wyścigowym w Berlinie.
Na nowym torze wyścigowym dla rowerów mo
torów, w dawnym ogrodzie Botanicznym w Berlinie,
zdarzyła s i ę w niedzielę s t r a s z n a w skutkach k a t a 
strofa.
Todczas wyścigu motorów, na których jechali
pp.: Contenet, R j s e r , Stoi i S t e l b r i n k , — Stoi, prześci
g a j ą c w szalonym pędzie współzawodników, zbliżał s i ę
właśnie do Conteneta, g d y nagle rozległ s i ę k r z y k z
tysiąca ust, buchnął slup ognia i tłumnie na trybunach
zebrani widzowie rzucili s i ę do ucieczki. Okazało
się, żo ciężki tandem motorowy R j s e r a , na k t ó r y na
jechał Stoi, z olbrzymią siłą podskoczył w g ó r ę i przez
b a r j e r y ę wpadł n a trybunę; zapaliła s i ę przytem ben
zyna, płomienie objęły motor, przenosząc s i ę błyska
wicznie na najbliższjch widzów.
Dwie panie odrazu p o s t r a d a ł j ż j c i e pod płonącym
tandemem—z jednej pozostały t j l k o zwęglone zwłoki.
Nadto jeszcze d w i e inne osoby zostały zabite, jedna
zaś w kilka godzin później zmarła w szpitalu. Ogień,
w mgnieniu oka, objąwszy drewnianą t r j b u n ę , zni
szczył ją do szczętu. Od płomieni i w tłoku 2 3 osoby
odniosły poranienia ciężkie, w części śmiertelne.

TELEGRAFY.'
Wybór uzupełniający.

Lwów, 2 0 lipca. (TI'?.)—Namiestnictwo rozpisa
ło w y b ó r uzupełniający posła do sejmu k r a j o w e g o
okręgu wyborczego miasta S t r j j (na miejsce d-ra Fruchtmana) na d. 3 września b. r .
W Turcyi.
Konstantynopol, 2 0 lipca. (T \ł.) — Pomiędzy

straconymi z wyroku osobami s ą : C e r k e s Mehmed, a d 
j u t a n t i szef t a j n e j p o l i c j i Abdula H a m i d a , g e n e r a ł
d y w i z j i Juzuf, b. komendant wojsk w Erzeruinie, der
wisz Bachdesti, założjciel unii mahometańskiej; d a l e j
stracono 2 pułkowników, 2 poruczników, 3 żołnierzy
i 1 urzędnika P o r t y .
Trybunał wojenny uwolnił wydawcę „Ikdamu",
a skazał na d o ż j w o t n i e w j g n a n i e naczelnego redakto
r a Ali Kemala.

Przesilenie w Grecyi.

A t e n y . 2 0 lipca. ( I \ł.) — Po przyjęciu d y m i s j i
gabinetu, król powołał Rallisa na a u d y e n c j ę i odbył
z nim dłuższą konferencję. Ra 11 is wahał s i ę wobec
trudnej obecnej s y t u a c j i objąć m i s j ę utworzenia g a 
binetu, odkładając stanowczą odpowiedź na później, po po
rozumieniu s i ę ze s w j m i przyjaciółmi p o l i t j c z n j m i .
A t e n y . 2 0 lipca. ( I N . ) — R a l l i s oświadczył, że
gotów j e s t objąć m i s y ę utworzenia gabinetu, pod wa
runkiem, że król natychmiast rozwiąże parlament. K r ó l
odpowiedział, że rozwiązanie Izby ze względu na s p r a 
w ę kreteńską powinno nastąpić w późniejszym termi
nie. Wobec tego, prawdopodobnie, R a l l i s nie przyjmie
misji.

Spotkanie ministrów.
Wiedeń, 2 0 lipca. (IW.) — Według wiadomości

ICssestya życia daa neurastenika
tkwi w utrzymaniu, względnie stworzeniu zdrowego i odpornego
Oeiafs-alneg© systensis nerwowego.
N a s u w a s i ę w o b e c t e g o d l a każdego mężczyzny nieodzowna koniecz
ność stosowania, idąc za radą doświadczonych lekarzy, we wszystkich w y 
padkach, znamionujących
osłabienie nerwów, skutecznego ś r o d k a za
radczego.
P o w a g i l e k a r . s k i o ś w i a t a c a ł e g o , j a k prof. E u l e n b u r g z Berlina, prof.
Hollander z Berlina, prof. Newinny z I n s b r u k u . prof. Goli z Zurychu, prof,
lleboiirgeon z Paryża, prof. Maramaldi z Neapolu i t. d., równie j a k i tysiące
lekarzy prywatnych wydali s w ą opinię miarodajną, że w podobnych w j p a d k a c h
wzmacniający nerwy
ItfSuSracEŚiss,
znakomite usługi o d d a j e .
W y c z er p u ją cą b r o s z u r ę
Muiracitinie otrzymać '.noże na żądania każdy
g r a t i s i franko.

Mistracitin stanowi pomysłową i bardzo skuteczną kombi nacyę sabstancyi
n e r w o w e j „Lecytyna* i yrmika wzmacniającego „Muira Puama". tełnży do usunięcia
p r z e d w c z e s n e j niemocy n e r w o w e j u mężczyzn, występującej jako skutek prze
ciążenia. przepracowania, n a d u ż y ć i t. d. i ogarniającej stopniowo cały organizm.
Male niedomagania, jak brak apetytu, osłabienie pamięci, drżenie, uczucie stra
chu. stan podniecenia i t. d. rą też bardzo częst. stałymi towarzyszami przed
wczesnej n i e m o c y n e r w o w e j . Nikt nie powinien też zaniedbać użycia w takich
wypadkach Muiracitinu, jaku
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bas-dsa wryfeśtssego ś r o d k a z a r a d c z e g o

Uwaga. File a s ę i>wadz<: i- : z. Public-, że tyl o my jesteśmy wyłącznymi fabry
kantami prawdziwego Zagranicznego ..Nfnirae.ithin". któreg" cena obecnie, jak i poprze
dnio pozostaje Jib 5—i tylko, na^z .,Muira<-ithin'' iest zalecany prze/, lekarzy Profeso
rów, jak von Leyuena, Senatora, iiuhmburga i «jelu innych. Żądać „Muiracithui", opa
trzony tyli.o marką ochronną .,H. >-i. B." w gwieźdz c. zaś wszelkie inne naśladownictwa
stanowczo odrzucać- —Biuro Chemicznych preparatów Newski Pr»spekt 2ś. St. Petersburg
—Literatura gratis i fianco otrzymać można " Reprezentanta na Królestwo Polskie,
Litwę i Południowo Iiossję. p S. Rościszewskicgo, Warszawa — Hracka 6 —Tel. 12^-46.
„Muiracitin" jest do nabycia we wszyst. większych aptekach i sWadaeli aptecznych.

ją, że przybędzie tam w pierwszych dniach sierpnia
n o w y kanclerz niemiecki, Bethmann-IIollweir, k t ó r y
przedstawi się cesarzowi Franciszkowi Józefowi. Pć>
tym pobycie w Ischlu nastąpi spotkanie kanclerza rze
s z y z ministrem a u s t r j a c k i m Aehreiithalem i mini
s t r e m włoskim Tittonim.

W Persy i.
Teheran, 2 0 lipca. (117.). Posłowi rosyjskiemu

w P e r s y i polecono, a b y zwrócił s i ę do nowego rządu i
żądał wyznaczenia odpowiedniej r e n t y byłemu szachowi.
G w a r a n c j ę j e j obejmą Uosya i Anglia.
Teheran, 2 0 lipca. " ( H 7 ) . " M y ś l zwołania dawnych członków parlamentu na s e s y ę okazała s i ę nie
wykonalną. Wobec tego zarządzone będą nowe wybo
r y , na podstawie nowej o r d y n a c j i w j b o r c z e j . Czynio
ne są starania, a b y wojskom szacha wypłacić pewne
odszkodowanie pieniężne i w ten sposób powstrzymać
j e od g r a b i e ż y .
Londyn, 2 0 lipca. (If?.). K o r o n a c j a noweg%
szacha zapowiedziana j e s t na dzień dzisiejszy.

Angiia i rranc3 r a.

H a v r e , 2 0 lipca. ( I I t . ) — Prezydent Failure®
zwiedził doki, odbył r e w i ę zebranej w porcie e s k a d r y .
Wieczorem odbył s i ę w podprefekturze obiad, podczas
którego prezydent prosił angielskiego admirała Bucha,
a b y wyraził królowi E d w a r d o w i podziękowanie za w y .
słany na j e g o powitanie o k r ę t wojenny. W wysłania
t e g o okrętu upatruje F a l l i e r e s nowy dowód serdeczne
g o porozumienia, łączącego oba k r a j e . Prezydent F r a n 
c j i zakończył przemówienie toastem na cześć króla,
j e g o rodziny, oraz za wielkość i powodzenie Anglii.,
Admirał Buch w odpowiedzi oświadczył, że poda kró
lowi Edwardowi do wiadomości t o słowa i wniós!
toast na cześć prezydenta, Francyi i marynarki fran
cuskiej.

Telegramy

Telegramy
od własnych korespondentów.

z Ischlu, w a u s t r j a c k i c h

Str. S.

Ag.

Pet.

M e l i i a , 2 0 lipca. (P.). W bitwie dnia 1 8 b. m»
Iliszpanie stracili 1 5 zabitych i 2 2 ranionych.
Teheran, 2 0 lipca. (P.). Wezwano tutaj Zillego-es-Saltaueh.
D w a pułki wojsk szacha schroniły s i ę do konsu
latu w Zergendzie, obawiając s i ę fidajów.
Wiedeń, 2 0 lipca. (P.). W sferach dyploma
tycznych twierdzą, że parlament perski w y b i e r z e na
miejsce obecnego t j m e z a s o w e g o r e g e n t a , wuja szacha,
k t ó r j zrzekł s i ę tronu, księcia Zilli-es-Saltaneh.

Berlin, 20 lipca. (Tel. Gieldowj).
19/7

Rabie w zlocie
Ruble w gotówce

20/7

216.15

Wpłaty na Warszawę 1 Petersburg
Dyskonto prywatne

216.20
2 1 /s°

Odpowiedzi od Redakcji.
Dr. Janoici Zielińskiemu w Zakopanem. Ogłoszenie W
reklamach będzie kosztowało rub. 1 kop. 50; zechce Sz Pa»
nas zawiadomić, czy ma ono być wydrukowaneią,
P. inżenicroici M. S. Listu nie wydrukujemy.
P. Sz. Gutm. v> Kielcach. Książka adresowa przemyshi
i fabrykacyi Królestwa Polskiego za 1909 rok wyszła z druku.
Cena 4 ruble bez przesyłki. Nabyć można w księgarni Ge
bethnera i Wolffa, Arcta, Centnerszwora, oraz innych.
P. Michałowi Tennenbaumoici w Zm ielili. Szkoły austryackie realne, lub t. zw. „gimnazya realne", absolutnie żądnych
ulg nie dają przy stawaniu d» wojska w Rosyi, lub przy wstą
pieniu do jakiegokolwiek wyższego zakładu naukowego.
Prawo takie nie zostało wydane. Aby wstąpić do uni
wersytetu w Rosyi, należy bczicarunicoioo posiadać maturę rzą
dowego gimnazyum, lub świadectwo korpusu kadeckicgo, z d»datkowrm stopniem z łaciny.

kołach dworskich zapewnia

DRUK

„Kalendarza handlowego"
33.CŁ, 2TOIS. 1910

r©aep©csąt^

a

s i ę pp. adwokatów, architektów, budowniezjeh,
inżenierów, techników i t. p. o nadsyłanie sprostowania
Uprasza

lekarzy, Kapców,
s w j c h adresów

Administracyi „Kalendarza Handlowego"
Warszawa, Szpitalna Jń 10.

Ogłoszenia przyjmuje A d m i n i s t r a c j a ,

Szkoła Vil-kla$owa realna żydowska

J. iAIZLERA

oraz

upoważnieni asrenci.

Od Administracyi.

do
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Dla Prenumeratów „Nowej Gazety*
o d s t ę p u j e s i ę po zniżonych ceuaeh na«
stępujące dzieła:

w W a r s z a w i e , 13!. Ś » t s » J e s * 5 k a 2 2 . Augć de Lassure
„SZTUKA w EGIPCIE"
Zapis kandydatów i uczniów do k l a s :
kop. 25 -zamiast 50.
wstępnej, I. I I , I i i , IV i V na rok szkol| 11 j 1909/10 o d b y w a ć s i ę będzie od 3 Gabryel d'Anunnzio
Sierpnia r. !>. codziennie, prócz sobót,
„ S E S PORANKU WIOSENNEGO 4
w lokalu szkoły od 1 1 — 2 po poł. E g kop. 25—zamiast 50.
zaminy rozpoczną s i ę . 2 2 Sierpnia r . b.
A. Rauber
L e k c j e 1-go Września r . b.
„O MIŁOŚCI"
7516

kop. 15—zamiast 30.

•itia

;rvch dwie, Sanniki i Hermanów, zostały
przez pożar zniszczone. Hermanów znajdu
je siq w likwidacji, Sanniki zaś mają być
W oświetleniu Komitetu ffiełdoweęo
o
o
odbudowane w zmienionej postaci, jako mąwarszawskiego.
czkarnia. Produkcya wynosiła łącznie z cu
krem przeniesionym z kampanii poprzedniej
11,452,753 p. Z ilości tej na rynki wewnę
Y.
trzne przypadło z repartycyi ministeryalnej
Przemyśl drzewny w rolca sprawozdaw 7,553,101^ z kupna świadectw S30.004.
czym bardzo trudne przechodził koleje— Sprzedaż wyniosła w Królestwie Polskiem
wskutek zastoju ekonomicznego w kraju, 3,251,436 p" rafinady i 3,302.045 p. kry
zaniku ruchu budowlanego, ograniczenia ształu; do Rosyi wjwieziono 525,165 rafizapotrzebowania ze strony władz rządo nadv i 868,041 krjształu, za granicę 4,034
wych, wojskowych, kolejowych i zaniecha p. rafinadj i 1,616,348 p. krjształu.
nia wszelkich nowych inwestycji, a nawet
Kampania 1908/9 roku przedstawia się
konserwacji dawnych budowli.
Z tych pomjślniej. Ogólna ilość zbioru buraków
powodów handel drzewny został znacznie na tę kampanię, według obliczeń Wszechuszczuplony—i co zatem idzie—ceny dozna rosjjskiego Tow. cukrowniczego, wjnosi
ły poważnego obniżenia.
70,577,060 pudów.
Przemysł garbarski w dalszym ciągu
Zaznaczjć jeszcze należj w ciągu roku
rozwijał siq słabo. Stosunki nie powróciły 1908 zwiększenie się liczbj fabrjk cukru
jeszcze do'normy, a wspomniane już w ze- przez powstanie fabrjk: Dobre, Garbów
szłorocznem sprawozdaniu zajęcie stanowisk i Milejów. Z drugiej stronj ujawnia się dą
przez fabryki, powstałe w tych miejscowo żność do zaniku cukrowni starjch wyrabia
ściach, które dawniej były odbiorcami pro- jących krjształ i produkt swój rafinującjch,
dukcji fabryk polskich—utrudnia położenie czjli dążność do specjalizacji i zarazem
ogólne.
dążność do łączenia się pojedynczych przed
Co siq dotyczy przywozu skór zagra siębiorstw w tjm dziale w grupj wspólnjnicznych, jako to gemzy, skór kozłowych, mi interesami związane.
lakierowanych gładkich i groszkowanych
Zwracając się w końcu do rjnków piena wyrób obuwia, wynosi 011 około 1 2 mil.
niężnjch i giełdj, zanotować należy przerb., na wyrób galanteryi skórzanej około
dewszjstkiem, że gdj rok 1907 odznaczał
4 mil. rb.* Z tej ilości około 5% mil. po
się drożyzną gotówki i wjsokienii normami
zostaje w Królestwie Polskiem i tu prze
djskonta, które mianowicie w ostatnich
ważnie zostaje przerabiane — pozostała zaś
miesiącach po przesileniu pieniężnem w
ilość, około 11 milionów wysyła się do
Stanach Zjednoczonjch, doszłj do niebjwaRosy i.
łjek prawie wjsokości — to rok sprawoPrzemysł cukrowniczy przechodził w zdawczj przedstawia objaw wprost przekampanii 1907/8 r. bardzo ciężkie momen ciwnj.
tly. Jedynym przyjaznym czynnikiem było
Gdy krjzjs amerykański stracił na
przystąpienie Rosyi do zmienionej po la
swej ostrości, już w kwietnia roku sprawo
tach pięciu konwencji brukselskiej. Przy
zdawczego, gotówka zaczęła napływać na
stąpienie to otworzyło cukrowi pochodzenia
rjnki europejskie w bardzo znacznych ilo
..rosyjskie ujście na rynki angielskie od d.
ściach. Pieniądz zaczął tanieć i stopy dy
'.14 września 1908 r. Świadomość o tej zmiaskontowe szybko schodziłj na skraj przeS.nie sytuacji pozwoliła już przed tjm ter
ciwległj, do poziomów bardzo nizkich, ja
minem gromadzić względnie znaczne ilości
kie rzadko spotjkać się daje w kronikach
cukru do wysłania na rynki angielskie na
rynków
pieniężnych.
tychmiast, z chwilą wejścia w wykonanie
Przekonać
się z niej można, że w
Óiowej umowj. W kampanii tej bjło w Kró
Berlinie
odbyło
ono bardzo poważną wę
lestwie Polskiem fabrjk czynnych 48, z któ-

Rok gospodarczy 1908

Ceduła

Kursy telegraficzne

"Warsz. Ag. Tel. Rudolfa Okręta

|
Berlin Dysk. SP/sP/o
^Welcsle na Amsterdam kr
"Czeki na Londyn
"Weksle na Londyn kr.
U

"

dł

-

Czeki na Paryż
Weksle na Paryż kr.
dł.
sa Petersburg kr.

17;7
1£8 £5
ŁC 44 20 4<5
—
20 415
— 20 24
81
11
81 15
81 07

19/7

6c/o „

„

Amsterdam
Berlin
Bruksela
LoD^jn

--

dł.

Ba Warszawę kr.
; ra Wiedeń kr.
-dyskonto prywatne
Bilety B. Państwa 100-rb
l Bilety B. Państwa ECO-rb.
. Bilety B. Pań. w mał. szt.
Bilety B. Państwa wpłata
"Ruble w zlocie
4% Pożyczka rosyjska
_4J/ ł c / 0 Pożyczka z 1805 r.
4% L'enta z 1894 r.
5% Listy zast. Ku&kie
fc.so/o Pożyczka konwert.
«Vł% Listy zast. Ziemskie
Akcye dr. Warsz.-"Wied.
Vdziały Towarz. Komand.
Akcye*kredyt, austr.
Bank ruski dla hand, zew
fcO/0 poź. premiowa I em.

WEKSLE

Paryż

85 12 ES 15
2Vs 21/4
216 15 216 10
216 £C 216 10
216 - 216 15
216 20 216 22
216 87 - t e £0
E9 2C SS 3C
S4 10 f4 10
1G9 - 1C9 10
E S 2 0 £2 10
9-1 60 94 70
110 Efc 111 10
137 10 187 1C
2C-C 70 2CC 5t
142 90 142 70

U en. 2S5 50

Wiedeń

,,

la

Termin

za

O
3 (czek—wpł. 10011. h.
w elcsle 3 m.
3
?V'r c2ek—"wpł. 1C0 mar
weksle
3 m.
»
3V100 fr..
czek—"wp }.
3
weksle 3 ni.
3
1 Ł.
2V? czek—"wpł.
weksle 3 m.
„
ICO fr.
czek—wpł.
3
weksle 3 m.
3
czek— wpt. ICO kor.
4
weksle 3 m.
4

r/. PI ERY PAŃSTW,
(za 1C0 rubli)

„

% Dopełnione

trŁOzakcye

Renta państirowa
Poż. wewn. z 1905 r. I
511
5*
„
„
z 1EC8 r.
5
Poż. państw, z 1SC6 r.
4-5
Świr.d. Z. B. Wlo^c.
I.isty z. Zic-m. B. Szlacb 5
5
I Ros. poż. premiowa
5
II „
„
5
l.istr prem. B. Szlarh.
1 Cy.YC/KI MIAST
41/a
Glljgacye m. 'V'arsz.

84.20 25

•Wiedeń
Dysk. 4%
I.1STY ZSSTA"WNE
2S9 80 239 87
Veksle ca Londyn
Tow. hypotecz.
638 20 6Ć9 Akcye B. Kred. sztnka
£53 — 2E3 25 Tow. Kr. Ziem. K.Pol. A V',
Bilety Easliu ruskiego
W
t)
W
«
I 4 '/l
SS EC f9 EC
£P/q Kowa Poż. 1906 r.
W
M «
V
C i D 1'/ 2
Dyskonto prywatne
23/j
Poryż
Dysk. 3%,
•
n
n
n
^
n
M
n
^ ł''*
97 65 £7 50 «*
£P/S renta
_B 4
w
84 60 — — mm
A' )d lienta rosyjska
M
H CiD 4
IC2 45 102 25 H
£% Kona poż. z r. 1SC6
M
*
E 4
30/ Ruska pożyczka
73 15 73 10 n
„
f,
„łlelior. 41/z
Ąov."a poż. ros; z 1SC9 r.
Listy z . Wars z. IV—VI 5
Łyskonto prywatne
1 % 1"/ie
„
VII "CCC 5 94.75 60 70
Łcndyn Dysk. 2i /2 ",
1CCC 5
Konsolidy
843/16 842/,6
«
v)
E00 5
£f/ 0 JĆcwa poż. z T. 1906
1CC3/S 1CC3/S
2F0 i 100 5
Kowa poż. ros. z 1S09 r.
„
Viii
3CC0
4' k 8S.90 SS.CO
Dyskonto prywatne
Wis 1^/16
1CC0 41/i
l^etersburg Dys5C/ 0
KO 41/2
Czeki na Londyn 10 Ł.
£4 55 £4 55
ICO
Berlin 1C0 mar. 4e 25 46 25
i*
Listy
m.
Częstochowy
Paryż 1C0 ti.
37 E3 37 52
5
"
Kalisza
E43/s
<o/0 Renta z 18S4 r.
5
Kielc
t'/o Poż. weivn. 1S0S r.
Sil'i £43/4
5
„
Lublina
io,' 0 poż. wev.n. z 1SC8 r.
££3/i
ii'/s
„
Lodzi III—V 5
£91/8 i S \ !
?oi- 2 T•
VI 4*
ES
—
J,"ov.a pożyczka 1£C6 r.
EE-Vs sc/s
VII 5
j;owa Poż. ros. z r. 16C9
Ł 3' / s
5
„
łomży
£(/0 POŻ. prem. lem. 1E64 ;C8 4C3
S
„
Piotrkowa
ii6
2S6J/j
E'y 0 JI eniisyi 1SS6 r.
5
,,
Płocka
C4
264
Ii/o Szlachecka
c
5
„
Radomia
£2
E/s 82
4'/ł /O "Wileńskie listy zast
,,
Siedlec
5
82
41/jC/o Kijowskie „
„
Suwałk
5
Azowsk.-Cońskiego
2£€ 529
529
4i/ 2
Wileńskiego
B.
Ziem.
3£6i/ 2
Ftisk. dla liand.zewn. 250 3£6
41/,
Dońskiego B. Zicmsk.
2£5
• Utsko-bandl. przem. 2EC 295
S60
Petersl.-Międzynar. 2S0
OBLIGACYE
Akcye B. Handlowego
a) dróg żelazn.:
Tl ileńskiego Banku
2E0
Dr. i. Fabr.-Łódzk. I 41/z'
Kijów skiego
„
2£0
„ „
II 4
liiiańskich zakl.
ICO ISC/i
Dr. i. ^ arsz.-ATied. VII 4*
l działy Tow. >'obel ECCO 10<iu
Lr. ż. Jiosk.-Kazańsk. 4
liriańskich metalurg. ICO
Ł) Tow. przemysł.
3ow. 2akl. Bartmana 150
1 S3
Kcp. Zakł. Butn. Sosn.
/I eye zakł. Malcewa 2S0
Pol.-Rcs.
Dniepr. T.łlet.
/,kc. Idkop.-Mariupol 1E7 46V«
rcorblin, Br.BucLiAVern.
J'Etilowskjch
ICO ES
lV/i
Zakl. Met. d. Br. Szmidt
"Vi agor.ów Baltyck.
££0
Wyr. Baweia. L. Geyer
lew. Eouhey
125
169
Tow.przem. J. Heiszel
iakladćw fcormowo 1CO 114
115
Zakł. żyraidjwskicli
JrTow. Feniks
250 167
169
Stiller i Bielszowski
Tow. i.fcia], Jcrjew
260 74I/ 2 74
* bti SVB P<>d»t o
fl.ItZ a ki. Dwjjjstel 2£0
41
41 Vi
2

Griełdy

Dopełn.
tranzakeye

w końca
posz.

żąd.

—
—

—

46 4%

—

—

—
—
—

— -—

— —
— —

9 491/2

—
—

27 70

—

— —

—
—

39 B71/2

—

•

— —

I Kurs
z konc. gieldy; n j ftnr7j ę^
żąd. |chc.pł.| Żąd.
84 65

83 65

100100-

£9
£9-£9

1C0 —

407- 3873C0 — 2£0 —
208- 258 —

drówkę z 7 5 do 4%, w Londynie z 7 do
•2 ł /j°'o.
Paryżu z 4 spadło na 3%i w
Wiedniu z 5 na 4%.
Dyskonto Banku Państwa w Peters
burgu," a tem samem i w Warszawie zeszło
z 7 1 ; , j na 5 1 °/ oTaniość gotówki okazała się tak wielka,
że zachodził fakt rzadko u nas spotykany,
a mianowicie, że dyskonto prywatne, które
przeważnie trzyma się w Warszawie nieco
wyżej od urzędowego, zrównało się z niem,
a nawet byłj wjpadki, że w Petersburgu
i w Warszawie dyskontowano poniżej norm,
przez Bank Państwa pobieranych. Bezwątpienia, że tę obfitość i taniość gotowizn j zawdzięczać należy pewnemu powrotowi
do stałości sjtuacyi politycznej. Wszakże
na tem polu zachodziłj wjpadki niepokoją
ce, że przjtoczjmj tu chociaż kilka, jak
rewolucja w Portugalii, której ofiarą padł
król Karol I i następca tronn; zaniepokoje
nie, wjnikłe z powodu projektów kolejowjch na Bałkanach; krjzys w Japonii;
zmiana gabinetu w Londynie; zmiana sto
sunku politjki Austryi i Rosyi na półwjspie bałkańskim; konstytucya w Persji;
konstjtucja w Turcji; sprawa marokańska
i zwycięstwo Mulej Hafida; nowe porozu
mienia międzypaństwowe i nowe ustroje
równowagi europejskiej; niezawisłość Bulgarji i ogłoszenie jej królestwem; niepoko
je, jakie chwilowo wzbudziłj tak głośne
rewelacje cesarza Niemiec i zachwianie
stanowiska kanclerza niemieckiego, wreszcie
aneksya Bośnii i Hercegowinj przez Austrję, które to fakty utrzjmjwały w cią
głej czujności gabinety i rynki pieniężne.
Musiała więc być inna jeszcze przyczyna tego gromadzenia się gotowizny i jej
zwrotu ku papierom publicznym. Przyczyną
tą był niestety zastój w przemyśle i brak
innej, korzystniejszej, chociażby nawet ryzjkowniejszej lokacji obfitych kapitałów,
które wracały z zagranicy, gdzie podczas
zawieruchy lat ostatnich, były umieszczane
w bardzo znacznych sumach.
Nadto łatwość gotowizny zagranicą uprzjstępniła tamtejszy kredyt, tak towaro
wy, jako też i pieniężny, wytwarzając bar
dzo duże obroty w obydwu tych gałęziach.

W a r s z a w s k i e j.
o S « f |Dop. tranzak.

z* <=£1
AKCYB
Banków:
rubl
Dyskontow. Warsz.
250 30
Handlowego w Waraz.
250 221/,
Handl. łódzki
250 22'/:
Kupieck. w Łodzi
250 15
Handlów, w Rydza
250 <5
Kijewski i Scholtze
Łowickie chemiczn.

Radocha w Soenow.

Henryk Vfelt

Towarzystw Kopalń:

£3 60

Satnrn
Kopalń Sosnow.
Warsz. Kopalń Węgla

£2 70

Tow. Przemysł Metal.:

n

10

£4 20

£0 50

89 50

S2 50
£3 50

SO
LS —

£8 50
S3 —

500
250
250 ,7S*
500 0

98 50
67 50 88 50
82 _ £31 £975
SO EU
SOŁO
80 60

19 75
£975

ICO-

Ł58875 -

101 -

6752-

£9 87-

Rysko-Balt. Wagon.
Berman, Szwede i Sp.
Dnieprów. Metalurg.
Gerlach i Pnlst
Wł. Gostyński
B. Hautke
Jekater. fabr. maszyn
Artur Koppel
Konrad, Jarnuszkiewicz
Lilpop, Rau i Loewenst.
Osińska walcownia
Zakl. Ostrowieckich
Huty żelazn. Puszkin
Zakład. Pudłowskich
K. Rudzki i Sn.
Bracia Schmidt
Sosnow. fabryka rur
Zakł. Starachowick.
Walcowni Włochy
Zakłady Wnlkan
R. Plewkiewicz i Ska
Towarz. Ubezpieczeń:
Cbezp. Przezorność
Warsz. lib. od ognia

2S0! 61/,
250 171/,
375; 0
175> 8»/,
250 171/,
400 54
250:15
500 500

Tow. Przem. Wtókn.

E. Bek ker i Sp.
Wyr. baw. L. Geyer
Stiller i Bielszowski
Przędzalni Zawiercie

Towarzystw różnych:
Pożyczk. na ruchom.
Warsz. Lombard pryw.
Haberbusch i Schiele
Tow. prz.L.J. Borkowski
Fabr. cementu Firley
ł.cliii Łazicaok
Tem!*r i Szwede
lM.br. pap. Soczowka
Fabr. Wojciechów
Mebli giętych J. Cohn
Fabr. s-zkli w Ząbk.
Fabr. dach. Pustelnik
Iizeiti Ei'tjs. w ICosyi

100| 0

260 —
250 15
5C0 35

850
235
400
60J

600
425
330
5J3
532

Złoto i banknotys (Notowanie urzędowe) Angielskie 1 Ł.
9.64, Auetryac. 1 kor. 40$. Franc. 1 fr. 3S.fr. Niem. 1 m. 49—.
Wartość kuponów: List. Ziem. 4J % 33.3, i % 29.6. List.
ra. Warsz.
143.8, 4i % 129.5. Oblig. ra. Warsz. 111,0. Poi
premtow. I 7.9, II ltj£3. Szlach. 85.1. Renty państw. 3S.0.
Ku rsy, po ktśrych Kantor v,-arsz. Banku państwa kupują
i sprzedaje walory państwowe d. 20 lipca 1300 r.
kup
sprzed. Wewn. 1908 r.
99 50 1012a
Poż prem. lem. —.—
—.— Listy B Schłach 3? 93 75 94.50
Poż. prera. II em. 293.— 298.—
4'/j % 86.15 85.90
Poż. Szlachecka 262.— 267.—
. 4 % 80.15 80.90
4 i Renta
84.— 84.75 ,
75.85 76.63
Pożyczka z 1906 9?.50 100.25 Swiad. B. włośc.5'j; 94.25 95.—
Wewn. 1905 I em. 99.65 100.40
4J % 80.15 86.90
II em. 99.65 100.40
4 % 80.05 81.40

510

Ceny zboża na st. Praga Teresp. dn. 19 lipca 1903 f.
dokon. tratiz.
żąd. Owies wybór. — 120 112 115
Pszenica:
średni
— 116
—
wyborowa
150 155 ordyaar.
102 10Ł
—
5171/2
średnia
145 14SJęezmieńbrow. — —
93 03
ordynaryjna
— — na kaszę
— —
9^ 35
323
93
ruska czerw.
— — Groch Victorial65 170
— —
£81/. Żyto wybór.
107 110 warzelny
130 135
— —
483
średnie
— — Gryka
124 127
— —
ordynaryjne
— — Kasza grycz. 165 170
— —
140
litews. wyb.
— —
jaglana
— — 130 145
ruskie
253
— — Kukurydza
— — — —
323
225

£00 125

030

250 10
250 0

27

goo 75
gso I7I/2
lOOO Ki
25o'25
5G0'20
100I 5
500125
500' 0
600 0
250
500 45
1000 32
500 30
850

7

23

250 20
125 12'/l

1000 10

Petersburg, 20 lipca I P ocz. giełdy).
Poż. pre:n. 1-ej e^n. 405.—. Poż. prom. Ił-a^
cm. 297.—. Poż. prem. Ił I-ej em. 261.— Renta i %
84 3 /s- Bank Ros. 357.—.
Wag. Bałtyckie —.—.
Sormowo 113.50 Putilowskie 88.50. Briaaski*
. Feniks 107.—. łłartman 131.—. .Malesf?
— .—. Doniec-Jurjew 74.50 Nik.-Mariupol 45.—
Baku —.—. Nowa Pożyczka —.—. Najnowsza
poż. 1903 r —.—.
Usposobienie nierówne.
Petersburg, 20 lipca. Godz. ?2m.50.
Wpłaty na Berlin 46."?5. Czeki na Londyn —»
Czeki na Paryż—. —. Poż. pre:n. I-ej ein. 405.—•
Poż. prem. II-ej em. 256 50. Poż. prein. IH-ej em.
265.—. lienta
64.32.
Poż. wewn. 5 2 I em.
99.75. Poż. 5 % II 93.75 4 'J % poż. zł. 93.73. Putiłowskie S3.—. Wag. Bałtyckie —.—. Listy zast
ros. 82.50.
Briańskie węgl. —. Hartman —
Malcew —.—. Nowa poż. 99.75. Najnowsza poż.
z 19C8 r. 99 75.
Uspos. spokojne.

GIE-ŁDA. Warszawa, 20 lipca. Giełda dzisiejsza tyła
cokolwiek mocniejsza przy większych zakupach w dziale pa
pierów procentowych, zarówno państwowych, jak i listów za
ti\ I
stawnych. Na polu akcyi ruch maty, kursy słabsze Wjifaty na Berlin obiegały po 46.26. Pap. państw*: Renta osią
460
3671/2 gała 8ł.20 —35. Za Poż. wewn. z 1905 r. płacono 997 s . Poż.
380
prem. bez ruchu, w żądaniu bez zmiany. Pap. hypot.s Listy
zast. Ziemskie i ' I % nabywano po 9-3.20; i% be:c obrotów.
Listy zast. ra. Warszawy b % nabywano po 9i.S0—75—60—70,
a za i ' l % płacono 89.90—95—90.00. Łódzkie i ' / , % "biegały
po 87.75—SS.OC, a takież 5% ostatniej seryi w żąd. 93. Ak203
cye. Za Lilpopy płacono po 510. Starachowice były w obro
250
tach po 133—37 ; />Putitowskie obiecały po SS i tyleż za nie
w końcu żądano. Za akcye Bauku ilaadl. płacono 361.

423
003

500 60
500f,55fr
250 25

2501 0
187] 0
100' 3
500 30
250115
500 15

TELEGRAMY GIEŁDOWE.

w końcu Kur
nie
'giełdy
ląd. | posz urz

2S0
100
30

600:-

ŁÓJ. Na aukcyi ostatniej w Londynie uspo
sobienie mocne, przy pokupie dosyć żywym. Afe
towano łój barani zamorski 32';. do 33'/» szyi.,
wołowy 3Ś 3 ł do 32'/, szyi Xa rynkach pośred
nich również mocno. W Warszawie łój wyboro
wy w większych tranzakcyach kalkuluje się około
6.60, na pojedyncze beczki T.00 za pud.
• Bank państwa. Bilans IJanku państwa
z dn. 14 lipca wykazuje wzrost gotowizny o
20,091,000 rb., w czem 5,070,000 rb. w zlocie.
4,755,000 w biletach kredytowych i 286,000 rb
w monee'e zdawkowej.
• Z giełd obcych. Giełda berlińska przy
małych obrotach ujawnia mocną lendenc.yę za
sadniczą. czemu sprzyja głównie obfitość gotowi
zny. Bardzo mocno wczoraj normowały się akcya
ki-lei amerykańskich. Podniosły się też kursy
walorów górniczych i elektrycznych. Pod konieo
zebrania obroty wzmogły się cokolwiek.
• Z rynków pieniężnych. Obfitość goto
wizny na rynku berlińskim sprawiła, iż dyskon
to prywatne obniżyło się wczoraj porowuie o $
na 2i%. Pieniądz dzienny płacił 2 ' j ° % .

200

1000

250; 30
600 40
250 25
250,—
250! 0
B00|—
500j —
I25!—
500 371/j
250 35

Wiadomości handlowa i łinaasGifs.

t

Fabryk Cukru:

Czersk
Czestocice
Dobrzelin
Hermanów
Józefów
Konstancya
Łyszkowice
Michałów
Warsz. Fabryk Cukru
Ralinerya Zytyd

Cały ten nadmiar kredytu nie oddziałał u«
jerunie na tak konieczną przezorność w stosunkach handlowych, zwłaszcza z^ Oesarstwem, dzie położenie nie jest tak pomy»
ślne i czy z tego tytułu kupiectwo nasza
nie poniesie strat—niedaleka przyszłość po
każe.

t

Tow. Przem. Chemiczne

Dróg żelaznych
Dr. Pabr.-Łódzkiej
Dr. Warsz.-wtedeń.
Dr. Grójeckiej

£»/.

t

Boś?2. 48.

poświęcona sprawom ekonomicznym, oraz wszelkim informacyom handlowym.

20 Lipca S9C9 s*.

940

63

340

503

Targi na pl. Witkowskiego i zsbr. prodjki. mgiei jda.

Dn. 20 lipca. 19-39 r.
(Z dostawą do składu kupująceg-i)
Pszenica 240 f. pstra
o — —
biała
= 150 900-910 o
n i ^
wyborowa
9
§ 925-940
94
2
'v 3
Żyto 230 f. średnie
.p — a.
wyborowo
I »
litewskie
f -*
Jęczmień 2-rzęd. 200 f
i s
4-rzęd.
i a«
"I 2
Owies średni 160 f.
i±-j—
420-HO!
S105 —110
wyborowy
450—460J
„1127,-115 ) '
Rzepak zimowy
(— za pud). Grocii —"— (
—*
Siano za pud 62^—70. Słoma 57^ —60 k. Dowody: r-i-Dixi.'/
150, żyta — , jęczmienia —, owsa 1000 korcy.
Zyto bez obrotów.
Pszenicy białej 150 korcy po rb. 9.00—9,10.

=)
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Soczewica 157 - - - HIS
). Siemie lniane —
J A J A .
( —) Rzepak — ( —). Rzepak rao* — — —( —
Berlin, 19 lipca. — Usposobienie ospale. —
—), Mak 390 (294 ). Gorczyca 270 (203 —). Ko Płacono 3.00—4.00 m. za kopę stosownie do ga- i
nopie—182 — (137). Gryka
(
;. O- I tanku.
i
tręby pszenne 102
(77
). Otręby żytnie —
— (
). Koniczyna czerwona — ( —), biaia — ( —
Gdańsk, 19 iipca — (Sprawozdanie domu
handlowego N. Gross i Co). Pogoda: piękna. +1S°.
Pszenica. — Krajowa — — m- Polska 206
— m.
Żyto. Krajowe
m. Ruskie — m.
dn 15 lipca 1909 r.
Polskie tranzyto
m. (121 f. wagi gdaaskicj).
rub. i k. za pud
Jęczmień. Krajowy
. Ruski tranzy
6.40
6.60
ŁÓJ barani większe part. pud
to 130 m.
„
na dostawę .—
ą Owies. — Krajowy
— m. — Ruski
7.'—
w detalicznej sprzed.6.60
m.
6.60
ŁOJ wołowy w większych part. 6.40
Groch. Krajowy Ruski tranzyto —. Victoria
7.—
„
w detalicznej sprzed 6.6 )
—.— m.
7.—
.
dlji garbarni i cukr. 6.60
Otręby pszenne 10.00—10.90 m.
Polskie
GLICERYN'A biaia
9,50
10.05—11.15 m. za 100 klgr.
dystylowana 30' żółta
7.50
Otręby żytnie 11.70—11.SO m. Polskie
chemicznie czysta
12.50

z u o ż n

Berlin. 19 lipca. (Targ zbożowy).
Uspognbieuic słabo, obroty małe. Pomimo chwilowe
go wzmocnienia tendency! pod wpływem wiadocioici 7. prowincyi o deszczach, ceny jednak ob
li
ły =ię: pszenicy o 1 m , żyto o 1-£—*/« m. Ob
roty mąką b. ograniczone.
lici lin (Holowani" '""'.(jdowe.)
r.= ? e n i f. a
19/VII
17/YII
w miejscu f-co kolej —
—.—
— —
Xa <i stawę
r:. lipiec
261
260.75 262.
.—
234.25 -234.50 234.75-235.—
Ea wrzesień
?. y i o
2,'n dostawę
Jipiec
•wrzesień
1S5.50-185.75 186.
186.50
K r ó l e w i e c , 17 lipca.— (Sprawozdanie domu
bamilowetro N. Oross i Sp.) Przywieziono z kosyi 71 wagonów. — Pogoda." pochm, 4-15 0 R.
K A W A .
Pszenica
102 (
145). Zyto
(
).
OLEJ rzepakowy surowy
rafinowany
Kukurydza 117—113 CSS —SiłJ. Jęczmień —127 —
Hamburg, 19 lipca. — Kawa w miejscu —.—,
lniany
— (— 95—). Owies
(
). Groch na sierp. 32—, na grudz. 30.25, na marzec 30.25
1
słonecznikowy
140—160 (105—1C0. Fasola — 155— (—117 —). na maj 30.25 in.

Ceduła giełdy warszawskiej
produictowo-łowarow 3j.

6.40
7.—
5.40
6.—

6.60

7.20
5.50

6.20

bawełniany
6 kokosowy
0.50
TERPENTYNA
NAFTA amerykańska
ruska
TOWARY KOLONIALNE
Kawa gruboziarnista
19.40
drobnoziarnista
16.60
portowa
16.40
Kawa Rio
14.—
Ryż Patria
3.60
„ Rangoon
3.40
Pieprz
13.60
Oliwa do maszyn
13.—
»
do palenia
13.60
Malaga
13.60
Sól ruska w kawałkach
Sól ruska mielona
—.—
Sól ruska kuchenna
—.—
CHEMIKALIA Soda kale. 50/52 & 1.70
„
kaust 74/76 % 2.70
krystaliczna ,S0
Ałun krystaliczny
1.40
Ałun koncent •. dla papierni ,—
Sól glaub. kale. dla hut —.SO
Potaż ruski
2.50
Koperwas miedziany
4.60

0.20

6.60
1.55

25.SO
19 —
26. SO
16.SO
4.60
3.S0
14.—
13.40
13S0
13.80

—.60

—.52

—.71

1.5,5
2.S5
—.90
1.50
—.90

2.80
5.—

Ii
DO NABYCIA W ADMINISTRACYI
„NOWEJ GAZETY" SZPITALNA .V; 10
I WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH
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1.

JESZCZE JEDNO PREMIUM

Wydawnictwa „|azety handlowej"

„Bismarck", szkic

Cena kop.

„Pieniądze", zarys teoryi mone
tarnej

..

dla kwartalnych prenumeratorów Nowej Gazety.

50

„

Nabywszy pewną ilość egzemplarzy wspaniałego wydawnictwa
ilustrowanego p. t.:

60

„Przesilenie pieniężne", szkic
ekonomiczny
„Nowe prądy w organlzacyi
przedsiębiorczej" (Syndy
katy Przemysłowe), studyum
ekonomiczne
Syonizm", kilka uwag polemiczn.

2. 3nne nakłady.

pragniemy ofiarować je, jako premium prenumeratorom Nowej Gazety.
Piękne to albtim wielkiego formatu in folio składa się z tekstów najwybitniejszych pisarzy polskich oraz z obfitego
szeregu kolorowych 1 czarnych ilustracyi, wykonanych przez polskich rysowników i malarzy.
W części literackiej znajdują się tam następujące prace:
„Fragment" (wiersz) Maryi Konopnickiej; „Nad morzem" Stanisława Przybyszewskiego; „Ricordo" (wiersz) Miriama;
Myśli — Elizy Orzeszkowej; „Marzenie" Włodzimierza Bugiela; „U kresu" (wier§z) Kazimierza Glińskiego; „Venus" Wł. St.
Reymonta; Sonety — Kazimierza Tetmajera: Peraklici — (poe/.ye) Kazimierza Wizego; „W otchłani", „Rozkosz" (poezye) Sta
nisława Wyrzykowskiego; Fragment z poematu „Na wzgórzu śmierci" Jana Kasprowicza; „Hymn śmierci" (poemat) Jana Zat'lirftivel'iorrrv' Pno7Tro
AnJriniufrn I aneTOfTA* PnH lina P79 rnn! oć n o• (n rt n tn o f ^ nrT«7 Or-Ofo* Pab^ua
T7/J r*r« *•/} „

Handel w przeszłości i w sta
nie dzisiejszym świata"
(przez Tadeusza Korzona i St.
A. Kempnera). Nakład E.
Wende i Sp
Cena rub. 1.50
„Giełda, jej istota, cel i ustrój".
Nakład M. Arcta . . . .

kop.

„Szkice i badania ekonomiczne".
Wydanie z zapomigi Kasy
Mianowskiego

rub. 1.25

„Józef Supiński", notatka jubileu
szowa, nakład E. Wende i Sp.

kop.

„Indywidualizm najkrańcowszy", w Krakowie. Gebeth
ner i Sp

kor. 1.—

„Zarysy ekonomii społecznej",
II wydanie, E. Wende i Sp.

rub. 1.50

10

czu" Lucyana Rydla; „Zając" gawęda Jordana; „Rozum i uczucie" (bajka) przeż T. T. Jeża; Stornelle Karnetowe — przez Mi
riama; Poezye— K. M. Gorskiego; „Śród burzy" (poemat) Andrzeja Niemojewskiego.
W dziale, ilustracyjnym „Jednodniówka" zawiera odbitki prac: l', lerleckicgo, fYładysława Wankiego, Józefa

Brandta, Aleksandra Gierymskiego, O. Kraszewskiej, Olgi Boznańskicj, J. Zubera, J. Czajhowskiego x Alfreda WieruszarKowalskicWładysława Czachórskiego, St. Bohusza Sicstrzeńccwicza, Stanisława. Grocholskiego , F. Wygrzyinalskicgo , E. Dąbrowskiego,
Szymona Buchbindera, W. Turquiera, M. Trzebińskiego, E. Jasińskiego, L. Kaufmana, Markowicza, Józefa Wodzińskiego, S. J.
Małachowskiego , oraz na oddzielnej, brystolowej planszy
go,

50

Portret Adama

podług obrazu Stanisława Radziejowskiego.

W dziale muzycznym „Jednodniówka" zawiera prace:
Maszyńskiego.

Adama Lacha, Władysława

Żeleńskiego 1 Piotra

W handlu księgarskim „Jednodniówka Monachijska" kosztowała około 2 ru
bli, dawni i nowi prenumeratorzy „Nowej Gazety", którzy z góry opłacą przedpłatę,
przynajmniej za jeden kwartał otrzymać ją mogą

Ii®lalJ

f B w kantorze naszego pisma.
Zważywszy na niewielką ilość nakładu, który zdołaliśmy nabyć, prosimy Sz. prenumeratorów naszych

o wczesne wykupywanie egzemplarzy „Jednodniówki".
wsśesisczme zarobią zdolni agenci, urzędn. pryw. i t. p. Ofer
ty pod „C. D. 200" Łódź, 1-szy
filja poczt., skrz,
44-.
TOO 5

dzące

po

ŚRODEK

BEZPŁATMBE.

wszelkie
cenach

umiarke-

wanreh.

N

NAJLEPSZY

drukarstwa wcho

Szpitalna 10, tel. 193-95
v zakres

LEOPOLDA

ST0LKIND i S-ki

robot;.

„Gazety Handlowej"
trvkonywa

FARHSCEUTYI

przeciw przedwczesnej
niemocy płciowej, neura
stenii i rozstrojowi ner
wowemu. Wypróbowany
J stale stosowany przez
wielu lekarzy; bardzo
rozpowszechniony wśród
chorych. Do nabycia w
lepszych aptekach i skła
dach aptecznych w Rossyi i w Niemczech.
Literaturą wysyła się
zupełnie

DRUKARNIA

iezamożna krawcowa, utrzy
mująca ze swej pracy rodzi
ców staruszków, prosi o pomoc
ca kurację do Ciechocina z po
wodu oblożnoj cięznitij ".Uoroby
yi. Przemysłowa
8 m. W*-

EST* NB. Przesyłka na prowincyę z powodu wysokiej wagi wynosi 30 kop., wobec
czego cena Jednodniówki z przesyłką pocztową czyni 55 kop. (nie, jak mylnie pierwotnie ogłoszono, 40 kop.) Prowincyonalni prenumeratorzy, którzyby chcieli uniknąć kosztów przesyłki,
mogą Jednodniówkę przy okazyi odbierać w naszej Administracyi.!!

Berlin 0. 27, Schickestr. 6
frzEĆstasiciEl na Warszawę:
L. Freiiter, Leszno EQ.
Skład głowią Laboratorium
cznoceutuczneqo

£>.

W

Dawne premium

Niezależnie od powyższego premium, prenumeratorom dawnym i nowym ,Nowej Gazety", tt<5,Z jednego str
strvurzy opłacą z góry przedpłatę przynajmniej za jeden kwartał, odstępujemy dzieło „Z
"" d e S°'
niienia" (zawierające
16 nowel: A. Świętochowskiego, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, W. Goinulickit
a Daniłowskiego,
t\ 'i
— l _ • a a F.
T j 1 Brodowskiego,
13 i%a Aif<nlr i a
T-r Junoszy,
Tui* a /> t
A Szymańskiego,
C Ti* i o u f*1.' i a rrr\ W. Daleckiej)
I ^ o 1 a/"•!/? a i \ t\po
a bajecznie
o 1 o v m ~i o niskich
tl 1 O t'1 ^n ce
G.
K.
A.
nach, a mianowicie: na zwykłym papierze kop. 25, a na czerpanym po kop. 40 za egzemplarz. Przesyłka
pocztowa wynosi 35 kop., dla uniknięcia jednak tych kosztów prenumeratorzy prowincyonalni mogą książki
przy okazyi odbierać w naszej Administracyi, t. j. również po cenie kop. 25 za tańsze i po 40 kop. za droż*
sze wydanie.
Nadto odstępujemy naszym prenumeratorom kwartalnym o d d z i e l n i e o d b i t e i z b r o s z n r o w a n e n o w e l e , zawarte w powyższym zbiorze.po bajecznie niskich cenach następujących:
Za oddzielne nowele 3 — 5 kop. za wszystkie razem 16 nowel 25 kop.
Przesyłka pocztowa każdej noweli czyni kop. 3, razem wszystkich kop. 48. Dla uniknięcia tej opłaty
prenumeratorzy prowincyonalni mogą odbierać książki w naszej Administracyi po eenach wyżej wskazanych.

Komplet tych dzieł jest już bardzo ograniczony.
Pierwszeństwo do nabycia dzieł

będą

mieli ci prenumeratorzy, którzy obecnie pierwsi je zamówią.
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Ogłoszenia drobne.

Różne doniesienia.
Łiagroda Rb. 50. Zgubione zt»-

stały różne dokumenty i weks
Kupno I sprzedaż. •le* około
Rb.
-ostatnie żyro
rolet haftowa A. Rappaport. Łaskawy znalaz
Konkureney
nych od rubla ca odda do K. Polakiewicza, ul.
Warszawa, N
1,400

>'alewki 15—61, Ku- Żelazna Je 50/5.
7557-1
5617
I odownie pokojowe z powodu
•» kończącego się sezonu po ce
nie fabrycznej.
Fabryka Staniszewgkiago. Jasna 3.
7486-3 Prze|tisywsnis na Maszy
nach w klika językach SOO
Rnlołu haftowane od rubla. Cyrkularzy S.50. Przyjmu
IlUiCiy Warszawa, Nalewki jemy usrciics. Zisina 7,
elef
17/11, telefoa
19092, Piński.
róg Złotej. Telefonu (23-42.
7193
7569
7556

Egzaminy wstępne odbywać się będą w czwartek, piątek i sobotę, d. 23, 24 i 25 Września 1909 r., od g. nlegis.
0—12 w połud. Życzący poddać się tym Iekcyom próbnym winni przybyć osobiście w środę, d. 22 Września, do

Kancelaryi Konserwatoryum.

„SZYBKOŚĆ"

Programy w jęz. niemieckim i angielskim wydają się bezpłatnie.

Lipsk, w Czerwcu 1909 r.

Dyrekeya Konserwatoryum Królewskiego
Dr. Rontsch.

!-a Warszawska Szkoła Lekarsko-Dentystyczna

Bels.-dleusfysfy L . Szumańskiego
Warszawa, Hoiiuo-Ksj&dasisa
i, rusc Krakowskiego-Przedmieścia

Niniejszem zawiadamiamy, że skład nasz, egzystujący
dotychczas przy ul. Senatorskiej JSS 28 przeniesiony został
n, ni.

Istniejąca od 1S97 r.
Zapis nowowstępujących słuchaczów i słuchaczek już rozpo
częty. Program wysyła się bezpłatnie.
6586
Od 8 kop.

7427

#•<»•

-&•

O-

•

• Warszawska
l Szkoła fotograficzna
T

Właściciel SCHMIDT

h Warszawa, ui. WEBZBOWA róg Hr. Kotzebue Na 2.
Telefonu JVa 33-79.

„Warszawski Skład

Obstalunki zamiejscowe wysyła się pocztą za Ł,aliczenicm.
Ilustrowane cenniki Grammofonów i Spisy płyt gratis i franco.

poleca Magazyn

A. UKONINA

I-e piętro

Elektoralną Nh 5.
PS. Nadeszło dużo nowości w płytach.

Ostatnie Nowości
TOWARZYSTWA OARSKOSiELSKlEJ FABRYKI

P

6603

Zdrowie jest najcenniejszym
skarbem d!a wszystkich I•

SŁYNNA W CAŁYM ŚWIECiE

perkata z gór Ijarcu
(D-r Lauer's Harzer Gebirgstee).
Składa się z 15-tu najdelikatniejszych ziół w górach
Ilarckicłi, zalecana przez najsłynniejsze powagi lekarskie
zatwierdzone przez Departament Medyczny przy Mimsteryum
Spraw Wewnętrznych w Petersburgu, i Radę Lekarską w
Warszawie, jest jednym z najniezbędniejszych środków do
utrzymania zdrowia, usuwa „Sszeikie" cierpienia i dole
gliwości przy użyciu 2-3-ch szklanek tygodniowo.
Tysia.ce podziękowań od osób używających tej herbaty
Cena pudelka Rub. ]. i pudelka 50 kop.
Uwaga. Każde oryginalne pudełko zaopatrzone następującą
etykietą:
Reprezentant na Królestwo Polskie i Cesarstwo:

Wystrzegać się falsyfikatów i podrabianych etykiet !!

Letnie mieszkania.

UŻYWAJCIE

pomadę Fisra do pielęgnowania
69S8
ftkazyjnle tanio zaraz 3 lub 2 włosów.
U pokoje z kuchnią. WawerGlinki „Rejentówka".
7483-2

N AJLEPSZY FLAPÓJ 0R2E2W IAJACY

Wierzbowa 8, telef. 198-03.
'
T
t
4
£
A
k
£
y
$
^
^
x
J
J

Kurs zawodowej fotografii trwa 2 lata; kosztuje
150 rub. rocznie. Prawio wszystkie materyały i narzędzia do ćwiczeń i doświadczeń darmo. Po skończęniu świadectwo i pośrednictwo w pracy. Wykłady
chemii i optyki fotograficznej, estetyki i rysunków.—
Nauka praktycznej fotografii prowadzona systematycznie, poglądowo za pomocą doświadczeń, ćwiczeń, pokazów. Kierunek szkoły artystyczny, nowożytny, ale
zapoznaje też z metodami dawnemi, powszechnie używanemi w zakładach fotograficznych.
Kurs zawodowego retuszu. Kosztuje 100
rub. Trwa 1 rok.
Kurs amatorskiej fotografH w 14 lekcyach kosztnje 10 rub. (dla uczniów 7 rub.) Kurs niedzielny,
4-miesięczny po 3 rub. (dla uczniów 2 rub.)

J Pracownia artystycznych portretów

" kilka i kilkanaście zdjęć do każdego portretu. Cha$ rakter fotografii nowożytny, malarski. Wyczucie łif nii, światłocienia charakteru. Dnie pochmurne lepsze
do zdjęcia.
j *

Wielkie Portrety na wysoce
niezniszczalnych papierach.

JÓZEF GROSSEM.
Warszawa, ŚSśska 33a. kantor i skład w podwórzu
Teł. 184.44.
Zamiejscowym wysyłam za zaliczeniem od
6475
1 rubla z doliczeniem na koszta przesyłki.

Dosznkoję od 1 października
• mieszkania, złożonego z 4 po
kojów, z łazienką, ewentualnie z
elektrycznością, w okolicach Alei Ujazdowskich, względnie Mar
szałkowskiej za Dw. Kol. Wie
deńskiej, w cenie około 800 rubli.
Oferty sub. J. .Nowa Gazeta" ^gubiono dn. 11 b. m., t. j. w
Szpitalna 10.
7550-2 *• niedzielę, w drodze z Paleni
cy do Warszawy damski wore
iwnica obszerna, z gazowem czek, w którym znajdował się
oświetleniem, wodociągiem,— kwit lombardowy J\S 173—570.
na wino, koniak do wynajęcia Uczciwy znalazca zwróci pod ad
każdego czasu. Sienna Jsś 36.
resem: Pańska 50, Buchholtz.
7558-1
7565-1

GRAMMOFOHÓf
i płyt Grammofonowjcli". P

d a 35 r&. za rolkę.

OBIĆ PAPIEROWYCH

Elektoralną i 5

Zaginął kwit depozytowy Wartm szawskiego Banku Dyskonto
wego
3706 z 5 Czerwca 190S
na 1,000 rubli b% Listów Zast.
M. Warszawy na imię T-wa Po
moc dla Sierot w Warszawie. Za
strzeżenia zrobione.
Znalazca
raczy zwrócić do J. Freidor & Co,
Marszałkowska 146.
7545-3

Lokale.

•
^

CENY

artystycznych

BEZ ALKOHOLU

Sanałoryum fundacyi Zimmermana
w Chemnitz.
Dyeta; łagodna kuracya, wodna; leczenie elektrycz. i
światł.; oddziaływ. na ducha; instyt. Zandera; promienie
Roentgena; kurac. podł. d'Arsona; ogrzewane kąpiele
powietrzne; wygodne urządzenie pokojów. — Kuracya
wszelkich chorób uleczalnych, z wyjątkiem chorób
zakaźnych i chorych umysłowo.
Prospekty ilustrowane gratis.
7563
Lekarz naczelny Br. Lesbeli.

TABELE WARTOŚCI KUPONÓW
na każdy dzień roku

Od papierów pubSi^ufcIi

PRZYSTĘPNE.

Programy i cenniki wysyła się bezpłatnie.

6176

po potrąceniu 5% podatku skarbowego.

Cena kop. 75.
— a — — — '

139)

HERMAN SUPERMANA

Pleśń nad pieśniami.
POWIEŚĆ.
Przekład z niemieskiego.

O. ileż w fem opowiadaniu wylał jadu i żółci!
A rozgoryczył go długi głód, wieczne zawistne
przypatrywanie się wszystkiemu co się wydawało we
sołe, szczęśliwe i łaską losu obdarzone, do tego stopnia,
śe nie ostała się wobec niego żadna powaga, żadna
owocna działalność, żadne uzdolnienie. Wszystko było
czcze i jałowe i złudne w jego oczach. Wszystko zależało
od przebiegłości i protekcyi. Powodzenie było dlań tyl
ko niezmazaną hańbą.
Przytem i dzisiaj nic prawie nie powiedział o
tern. co sam przeżył. Liii nie zdołała się nawet dowie
dzieć, czy był jesacze studentem. Wyznał tylko, że w
nieustającej walce życiowej dusza jego wielkie poniosła
Btraty.
A gdy mówił i śmiał się urywanym śmiechem,
wrysowywały się w jogo wychudłych policzkach dwio
rysy szydercze, które Liii pamiętała z lat dawnych.
„O, ty nieboraku, ty nieboraku!" myślała i przy
sięgła sobie, że zarówno na wewnątrz jak i na zewnątrz
g,rzywróci mu szybko równowagę.
Kedaktor 1 Wydawca: St A. K emptier.

Ale, gdy odsaedł, pozostała smutna i przygnę
biona.
„Ostatecznie—ozy mnie wiedzie się lepiej?" my
ślała. „Bo gdzie moja dawna pewność siebie? Gdzie mój
zapał do życia? Gdzie moja pieśń nad pieśniami?".
Tego samego popołudnia, zanim Ryszard przy
szedł, obmyśliła sposób, w jaki bez nadwerężenia jego
kasy z jednej strony, a z drugiej bez poniżenia Fry
ca Redlicha mogłaby mu przesiać porządne ubranie.
— Wyobraź sobie — mówiła do Ryszarda przy
herbacie, — spotkały mnie od wczoraj dwa osobliwe
zdarzenia. Coś bardzo radosnego i coś bardzo smut
nego. Najpierw widziałam się z bardzo miłym przyja
cielem młodości, który, zanim poszedł na uniwersytet,
mieszkał ze mną w jednej sieni... A potem dzisiaj
przed południem był tu ubogi student, który prosił,
żeby mu dać co zjeść i który wyglądał, jak żebrak.
Czy nie masz na wypadek, gdyby wrócił, jakiej starej
garderoby? Może jaki garnitur i buty? Mnie się
zdaje, że jemu brak wszystkiego.
— Z przyjemnością—rzekł Ryszard.—Nie wiem
i tak, co z tvini łachmanami począć.
Aie tamten, ów przyjaciel młodości, obudził w
nim wątpliwości.
— Co to za gatunek człowieka?
W usiłowauiu możliwie dosadnego rozgranicze
nia dwóch zmyślonych postaci, na które podzieliła ową
jedną, rzeczywistą. Liii zaczęła śpiewać pochwały
„tamtego" o wiele entuzyastyczniej, niżby nakazywał
rozsądek. Jestto—mówiła—wysoce uzdolniony, wybitny
młody uczony, który ukończył właśnie studya i "które
go czeka świetna karyera, jako człowieka niepospoli

tej wiedzy i umysłu niepowszedniego. Bóg wie, czego
jeszcze nie mówiła.
A czem jest właściwie?
Tego sama nie wie. Czemś strasznie uczonem «
każdym razie. Obierze z pewnością karyerę akade
micką, bo nic innego mu się nie opłaci.
Kłamiąc tak, wplątała się w taki zamęt, że osta
tecznie sama już nie wiedziała, co mówi.
Ale Ryszard, który w przeświadczeniu własnego
ubóstwa duchowego, miał bałwochwalczą cześć d !a
każdej wybitniejszej inteligencyi, zirytował się i zanie
pokoił.
— To on pewnie będzie chciał cię także odwie
dzać?—spytał.
— Naturalnie—odparła, rada, że wszystko tak
gładko poszło.
— Winszuję przyjaciela duchowego—rzekł, kła
niając się ironicznie i dodał ze śmiechem:—Przypusz
czam, że nie będą się z nim spotykał.
Lepiej wcale złożyć się nie mogio.
Następnego ranka woźny z fabryki przyniósł dą
żą paczkę od pana Dehnickego. Liii znalazła w niej
nowy prawie, letni garnitur, najnowszego kroju, w
kratki czerwone, kolorowe koszule batystowe, parą
butów giemzowych i niebieskie jedwabne ubranie spo
dnie.
Zdawało się, że Ryszard w szczególnie a;derząjący sposób chciał jej okazać swoją rozrzutność wobec
ubogich, czego zresztą nie miał w zwyczaju.
(DCN),
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