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Rok V
Cena Ogłoszeń.

Cena Prenumeraty:
W Lublinie z odnoszeniem
do domów: rocznie 5 rb.
20 kop., półrocznie 2 rb.
60 kop., kwartalnie 1 rb.
30 kop., miesięcznie 45
kop., tygodniowo 15 kop.
Z PRZESYŁKĄ POCZT.
Redakcja i administracja otwarta od godziny
10-ej do 3-ej popoż. i od 5-ej do 7-ej wiecz.

R e d a k c ja

Redaktor lub jego zastępca przyjmuje od go
dziny 10-e| do 3 ej i od 5-ej do 7-ej wlecz.

ł A d m i n is tr a c j a u lic a K r a k o w s k i e - P r z e d m le ś c i e Jsft 6 0 .

Jfauka czytania i pisania.

Na 1 stronie wiersz jednoszpaltowy petitem lub
jego miejsce 25 kop., na
3-ej stronie 15 kop., na
4-ej stronie 10 kop.
Margines środkowy Jed
norazowo—4 rb., następ
ne razy 3 rb.
Nekrologi za wiersz 25 k.
Rękopisy nie zwracają się
Skrzynka pocztowa

62.

Rocznie 6 rb.. półrocznie
3 rb. kwartalnie 1 rb. 50
kop., miesięcznie kop. 50

Pb •
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Przyrodnik poznaje prawa ogólne, rzą tyczny przynosi nam nauka astronomji?
dzące rozwojem istot, a wiele z tych praw
Niegdyś widok komety, wieść o mającym
da
się
ująć
w
formuły
nieledwie
ściśle
ma
wkrótce nastąpić końcu świata, widok zaćZa pozwoleniem władzy odbywa się nauka czyta
tematyczne.
i mienia słońca— wszystko to przejmowało lunla. pisania I rachowania dla d o r o s ł y c h ,
Jakkolwiek jednak orzeczenie Kanta jest 1 dzi przerażeniem. Gdy świat miał skończyć
kazdodziennle w szkole .Światła" na Plaskach od
godziny 6 do 8 ej wieczorem. W niedzielę od 4 szerokie, pod pewnym względem może na się wkrótce, życie społeczeństw ludzkich udo 6-ej godz. Wpis na kursy 15 kop. miesięcznie.
wet za szerokie, bo matematyka bez spo : legało zupełnej zmianie. Człowiek przestastrzeżeń, sama nie zdołałaby wytworzyć wie 1 wał się troszczyć o przyszłość własną i dzledzy przyrodnicze;, to jednak orzeczenie owo , ci swoich, oddawał się cały albo rozpaczy,
jest i za ciasne. Matematyka nietylko wkro albo wyłącznie modłom i dobrym uczynczyła zwycięsko w nauki przyrodnicze (nie ! kom, albo wyuzdanej rozpuście, zupełnemu
którymi z tych nauk zawładnęła mniej, in I rozpasanlu moralnemu. Kometę poczytywaStbljoteka publiczna im. Hieronima topaclńskiega. Otwarta
od 10 inno do 2 popołudniu i od 5 do 7 wieczorem. Ulica
nymi, jak np. astronomią, bardzo przeważ i no za wróżkę nieomylną jednej z tych klęsk
Jezuicka gmach po-Dominikaiiski.
nie),
lecz dziedzina jej o wiele jest rozcią- ! powszechnych, o których oddalenie błagano
Czytelnia Społeczna.
Otwarta orf 9 rano do 9 wiecz.
Jliea Krakowskie-Przedmleście ,K‘ 13.
glejsza. Przeniknęła ona w stosunki ludz i Boga w suplikacjach: „od morowego powie
Lubelskie T-wo szerzenia ośw iaty ,,Ś w ia tło ". Kancelaria
kie, które w znacznej mierze reguluje. Co wię trza, głodu, ognia i wojny” . Jeszcze w „Pa
siw arta od 10 rano do 3 popołudniu i od 5 do 7 wieczorem,
cej, przeniknęła w życie duchowe człowie nu Tadeuszu” Mickiewicza widzimy takie
''l ic a K rakow skle-P rzedm ieśęie
60 w redakcji „K u rje ra ".
Przyjm ują się opłaty od członków.
ka. w objawy czucia i myśli, nad którymi przekonania, wypowiedziane ustami W oj
Posiedzenia Zarządu ^Głównego w każdy poniedziałek o
także
prowadzi kontrolę, układa w szeregi skiego Hreczechy, człowieka rozsądnego, ale
goiz. 8 wieczorem. Posiedzenia Zarządu Koła Lubelskiego w
każdy czwartek o godzinie 8 wieczorem.
podług swoich praw, ułatwia ich roztrząsa nieukształconego naukowo.
Teatr W ielki. Dziś ,,Par. Twardowski na Krzemionkach"
nie i poznawanie.
uzis skutkiem rozpowszechnienia się pcbaśń fantastyczna J. N. Karpińskiego.
Pominę, ty Tych
.■natasu-tyk.
j.;-A a S r w m jl,
emia-Huj
'Sleekop .TńSStre Modernę" *5Pn» Kr .{.-®r-"53m. fcrzed
stą, zwrócę się tyiko do matematyki stoso Juz nawet prostaczkowie przestali się nie
tfaw iepie -ydziennie od 5 popołud. do 11 wieczorem.
Ws hód słońca o godz. 7 m. 16.. zachód o g, 5 m. 13.
wanej, chociaż matematyka czysta jest 1 pokoić tymi zjawiskami. Pomimo zaćmień,
pniem, a stosowana - - to konary, gałęzie I | komet, życie ludzkie idzie codziennym, zwy
gałązki na tymże pniu rosnące i z niego kłym trybem, a wróżby rychłego końca świa
czerpiące soki.
ta nikogo nie wytrącają z równowagi.
Już największa podstawowa część mate
Ilu ludziom na okrętach, na bezdrożach
matyki, arytmetyka, nauka o liczbach wy oceanów uratowała życie znajomość czasów
rażonych cyframi, w zastosowaniu daje: po zaćmienia księżyców Jowiszowych, pozwala
Jachowi Sp. w dowód przyjaźni
pierwsze— arytmetykę kupiecką, powtóre — jąc im reguolwać zegary dokładnie i orjenAutor, j bucnalterję, potrzecie arytmetykę prawną i tować się co do miejsca, przez które okręt
- Matematyka... jakaż to sucha nauka! , polityczną (tu należą obliczania loterji, rent, przepływa, tego nikt zllr.zyćby już nie zdo
— mówią nieraz ludzie, zrażeni do tej na instytucji przezorności, jak nacr/yklad kas łał. Sternictwo żeglarsKie polega wogóle zre
uki przez nauczycieli nieodpowiednich.
oszczędności, kas wkładowo-załiczkowych, sztą na matematyce. Łatwo się o tym prze
— Ileż dowcipu jest w matematyce! — ' ubezpieczeń). O wiele rozleglsjsze są zasto konał każdy, kto choćby okiem rzucił na
wołają inni, zachwycając się pomysłowymi sowania gieometrji. Przedewszystkim nastrę obszerną pracę o żeglarstwie, drukowana w
zadaniami z zakresu matematyki, trawiąc cza się miernictwo niższe, zdejmowanie pla tygodniku „Naokoło Świata” .
długie godziny nad ich rozwiązaniem zupeł nów z niewielkich przestworów ziemi, przy- 1 Astronomiczne obliczenia wchodzą w za
nie tak, jak inni pracują nad odgadnięciem czym nie zachodzi potrzeba uwzględniania kres mechaniki. Wystarczy wspęmnieć me
szarad i rebusów.
kulistej postaci ziemi. Następnie miernictwo chanikę, ażeby człowiekowi myślącemu na
W rzeczywistości, jak nie mają racji pierw wyższe, gieometrja i trjangulacja, zdejmo sunąć ogrom jej zadań. Do niej należą ma
si, gdy przestraszają się widokiem cyfr, zna wanie map z wielkich przestworów, gdzie szyny, z niej czerpie wiadomości budow
ków matematycznych, figur gieometrycz- już trzeba się liczyć z postacią kuli ziem niczy, ir /mer, żeglarz powietrzny, na niej
nych, tak jednostronnie wielbią zwolennicy skiej. Następnie pomiary lasów, celem dzie oparte są wodociągi, kanały, motory paro
dowcipu, choć istotnie mało która gałąź wie lenia ich na rewiry i poręby. Dalej pomia we i gazowe, jej zawdzięcza sztuka wojen
dzy ludzkiej zdołałaby tyle go wykazać, ile ry i plany kopalń z uwzględnieniem szere na swoje nadzwyczajne postępy, zarówno w
zawiera się w matematyce.
gu plętr, coraz niżej zstępujących w głąb fabrykacji pocisków i broni, jak w ubezpie
Chcąc pojąć doniosłość matematyki dla ziemi. Spowinowaconą z powyższymi nau czających fortyfikacjach. Mechaniki atoli
życia ludzkiego, wspomnijmy orzeczenie jed kami jest gieografja matematyczna, klima- jest tylko jednym, szeroko rozwiniętym dzia
nego z największych myślicieli, jakich na tologja i meteorologia. Nauki te objaśniają łem fizyki matematycznej, która oblicza i
sze wieki wydały, Emanuela Kanta, podług nas o rozkładzie ciepła i wilgoci na po szklą zbrojące oko ludzkie, i zwierciadła,
którego „w każdej oddzielnej nauce p :y- wierzchni ziemi, o ruchach powietrza, wia tłómaczy tęczę, ocenia działanie światła i
rodniczej tyle tylko jest właściwej nauk , ile trach, burzach, o ruchach w morzach, w ciepła, rozróżnia rodzaje światła, oblicza sto
jest w niej matematyki” . Sam zbiór faktów, rzekach, o przebiegu chmur.
sunki. barw, tonów, buduje skale muzycz
bodajby najpełniejszy, najbogatszy, nie sta
Sięgnijmy wzrokiem w niezgłębione nie ne, kontroluje działanie elektryczności.
nowi nauki. Posługacz, który utrzymując w bo, zahaftowane gwiazdami, na którym w
Gdy chemik zagłębia się w poszukiwa
porządku gabinet mineralogiczny, wyuczył dzień króluje słońce, a w nocy srebrne po niach najmniejszej treści materji, których oby się nazwy każdego minerału, rudy, kry toki światła zlewa na nas księżyc, blade, a ko ludzkie nigdy nie dojrzy, ręka ludzka
ształu i wszystkich okazów tam pomiesz jednakż? tak piękne i miłe odbicie słońca! nigdy nie wyczuje 1 tam badaczowi towa
czonych, nie stałby się przez to przyrod
To . śzmlerzone państwo mierzy astro rzyszy matematyka, kieruje nim w oblicza
nikiem. Nie jest przyrodnikiem i zawodowy nom, oblicza odległość!, wylicza prędkość, niu wagi atomów, w odgadywan u ich po
myśliwiec, którego wiedza ogranicza się na kreśli drogi każdego ciała, przewiduje zmia staci a gdy i po za tę granicę przedarł
zbadaniu naocznym całego życia pewnej licz ny, jakie mogą zachodzić w jego położeniu się umysł ludzki, rozkładając atomy na czą
by zwierząt.
w przyszłości. 1 czyliż mały pożytek prak steczki jeszcze nieporównanie drobniejsze;
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Matematyka i życie.

_____________K U R J E R ________ ____

na elektrony i jony, i tu jeszcze liczba i
miara oddają nieocenione usługi, i tu je
szcze świadkami jesteśmy zdumiewających,
nieustannych ruchów, których kierunki i pręd
kości napraszają się ścisłych matematycz
nych badań.
Fizjolog, rozpatrujący oko, ucho, narzę
dzia powonienia, smaku i dotyku, działal
ność gruczołów (np. wątroby, śledziony,
trzustki, nerek i t. d.), skład krwi, spraw
ność żył i arterji, nie może wyrzec się ma
tematyki.
Lekarz nieustannie zdaje sobie sprawę
z liczb, wagi, miary, czasu, układa pro
porcje.
Wspominaliśmy o artmetyce prawnopo
litycznej. Statystyka jest bezpośrednim za
stosowaniem dó życia społecznego. A sta
tystyka jest drogowskazem w zarządzie
społeczeństw, i w prawozdawstwie, i w sy
stemie podatkowym.
Pieniądze, miary, wagi, pozostają i zmie
niają się przy czynnym udziale matema
tyków.
Kapryśny ołówek rysownika nie ustrzegł
się wielowładnego wpływu matematyki.
Nie mówiąc o rysunkach technicznych
budowli, maszyn, będących najściślejszym
zestawieniem prawideł podanysh przez ma
tematykę, ale swobodne z pozoru obrazy,
pejzaże czyli pospolicie u nas zwane landszafty, grupy osób, wnętrza wspaniałych
budowli wtedy tylko mogą być przez ma
larza odtwarzane bez grubych błędów, jeśli
ten malarz gruntownie zna perspektywę,
czyli sztukę przedstawienia rzeczy na płót
nie tak, jak one się oku ludzkiemu przed
stawiają w naturze
A perspektywa toć
to rysunek matematyczny, oparty ściśle na
g ie o m e iiji.

Swobodna, lotna, nieuchwytna ludzka
myśl podlega prawom określonym przez
logikę. Otóż niższa matematyka uchodzi
za logikę praktyczną i w znacznej części
w tym celu jest obszerniej wykładana w
szkołach większych i średnich, żeby ludzi
przyzwyczaić do porządnego myślenia.
Cyrklem można oznaczyć czułość roz
maitych miejsc na skórze ludzkiej.
Są przyrządy, za pomocą których można liczbami oznaczyć wpływ zmęczenia na
człowieka, i to zarówno zmęczenia spowo-

M. BIERNACKI.
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jtfaurycy jbesnaeki.
Cios ten wywołał nadzwyczajne wrażenia i
kursował w licznych odpisach, gdyż rzeczywiście
napisanym był przedziwnym językiem, pełnym
godności, bólu, żalu i rewolucyjnego ducha.
Wyrok sądu sejmów-go wypadł uniewinnia
jące, a chociaż nie otrzymał on sankcji cesar
skiej, to dlatego miał tak donośne znaczenie,
iż był on niojako zapowiedzią burzy, która nad
ciągała.
Spisek, który do wybuchu roni doprowadzić,
zorganizował się właśnie tam, gdzie go się najmni j spodziewano, w ulubionej prz°z .W go
Xięria szkoło podchorążych, a zorganizował go
sympatyczny i wiolco prz z młodzież kochany
podporucznik Wysocki.
Wysocki pragnął nadać spiskowi szerszo znaozenie piz z zainteresowanie młodzieży uniwer
syteckiej i miasta. Dlatogo też Mochnacki zna
lazł się obok Nabitlaka bardzo wczośnio na li
ście członków spisku.
Wbrew wszystkim Mochnacki nie doradzał

Ns 39.

dowanego przez pracę mięśniową, fizyczną, j świeżo wybudowanym teatrze, w znacznej mierze
jak i przez pracę umysłową, przez natęże przyczyniły się do ronbudzenia życia I wyrwania
naszej okolicy z jej poprzedniej ospałości.
nie uwagi.
Pomijając dawniejsze
odczyty, wypowiadane
Słowem po wszystkich dziedzinach wie przez rozmaitych preł-gentów i. na rozmaite te
dzy i pracy ludzkiej matematyka towarzy maty, o których w swoim czasie były zamieszcza
szy nam jak dobry, cichy, sumienny do- ; ne wzmianki w .Kurjerze", a w tej liczbie i świe
radca, zawsze gotowy służyć pożyteczną < tny cykl odczytów p. Eugenjusza Sokołowskiego
(za co niech mu będzie cześć i chwała).— dnia 1
wskazówką.
b. m., na dochód Towarzystwa miłośników sceny
— erpe.—

*

*

*

Ż e r znowu chcial uwierzyć w Szczęście,
niechaj ml będzie wybaczone.
Znów na me czoło z łez koronę
wtłoczyły silne życia plęście.
Znów mi ugięły czoło dumne
przemijające życia burze.
1 znów tonącą w krwi purpurze
mojego jutra widzę trumnę.
Znów jakieś dłonie zrozpaczone
nad moją duszą s e zawarły.
żem pośród żywych znów umarły
1 dźwigam gorzkich łez koronę,
Ogromne morze śpi dokoła,
mknie okręt w mgliste jakieś dale,
ale na duszy mej krysztale
nic zgładzić smutku skaz nie zdoła.
1 wiem, że więcej nie powstanie
ten blask, co olśnił mnie na chwile
(tak giną barwne sny— motyle,
tak tonie słońce w oceanie).
A gdy mnie śmierci dłoń ukoi
1 koniec przyjdzie duszy wzlotom,
wsoomnę tę jedną chwilę złotą,
co błysła słońcem w duszy mojej.
Dziś, w którąkolwiek pójdę stronę,
zgnicia mnie silne życia plęście.
Żem znowu chclał upierzyć w szczęście,
rfiecnai rri bę3łm
J a n Iw ański

Korespondencje „Kurjera“.
Radzyń, 72 Lutego it)io r.
Miasteczko nasze, po długoletnim odrętwieniu,
ostatnimi czasy, zawdzięczając ludziom dobrej
woli, znacznie się ożywiło i niewiele obecnie ustę
puje inr.ym prowincjonalnym mlaitom. Mieliśmy
cały szereg rozmaitych odczytów i amatorskich
przedstawień scenicznych, które, odbywając sle w

rozpoczynania sprawy, póki nie obmyślanym bę
dzie i zorganizowany silny rząd rewolucyjny z
pośrod spiskowców, któryby od razu silną ręką
rzecz rozpoczętą dal j prowadził. Ale na tym
punkcie nio było zgody między spiskowcami.
Wysocki tak daleko ambicją nie ; ięgał— prze
ciwni1 ch-lal tylko powstaniu rozpocząć, dać ha
sło, a wytworzenie się rządu pozostawiał już
osobom więcej znanym i poważanym w kraju.
Sam zaś po rozpoczęciu postanawiał ze skrom
nością na bok się usunąć, co też i póżni«j wy
konał. T-n rozmach pobwi-zny Wysockiego —
nio zadawalał Moohnackiego do tego stopnia, iż
usuwa się
zo spisku i pogrąża w pisaniu
drugiego tomu swój Libratury, t-go tomu, któ
ry nigdy nio miał się ukazać w druku. Mimo
to jednak, gdy wieczorom 29 listopada zawiada
miają go spiskowcy o wybuchu, jest zdecydowa
nym od razu porzuca wszystko i wyrusza na
swój posterunek, na Star- Miasto, aby tam re
wolucjonizować Warszawę.
Zamach się udał, chociaż nie w tyra stopniu,
jak przewidywali spiskowcy, następuje .Noc Li
stopadowa" i oto stało się to, co przewidywał
Mochnacki. Wobec braku wszelkiego rządu re
wolucyjnego, bierze do ręki cugle rządu ks. Lubeeki, dobiera do składu dawnej Rady kilka po
pularnych osobistości, jak gen. Chłopicki»go,

I muzyki, usłyszeliśmy znowu z dziedziny naszej
literatury drugi juz odczyt p. Zyqmunta Michałow
skiego, mianowicie. . 0 satyrze współczesnej-. Pre
legent, obrawszy za temat wyłącznie dzieła Jana
Lemańskiego, przedwstępnie wykazał wpływ saty
ry na społeczeństwo wogóle oraz spesób, w j3kl
niektóre oddzielne jednostki r.a takową reagują.
Następnie, przeprowadziwszy w drodze syntetycz
nej wyśmienitą charakterzstykę omawianych utwo
rów, wn osł w odczyt bardzo wiele subjer tywnego
elemeniu, dając kwest,! należyte oświetlenie i wła
ściwy Koloryt, co niezmiernie dużo przyczyniło się
do ożywienia i barwności samego przedmiotu, jak
również do wzbudzenia większego zainteresowania
się wśród słuchaczów. Forma, jak zwykle, była
wytworną, a treść— wyczerpująca. Plsząc niniej
szą wzmiankę, z przyjemnością dowiadujemy się
w tej chwili, że prelegent dał się słyszyć z zamia
rem wypowiedzenia wkrótce trzeciego odczytu z
tej samej dziedziny.
Niezależnie od tego, wprędce zaraz, bo 6 tegoż
miesiąca, Towarzystwo radzyńskiej straży ognio
wej dało przedstawienie amatorskie, na które zło
żyły się jednoaktówki: .Marcowy kawaler" 8lizlńskłego, „Kajcio" Dobrzańskiego I .Werbel domo
wy- Gregorowicza. Na ogół gra była dobra i amatorzy dołożyli starań, zęby się wywiązać z pod
jętego zadania Szczególniej odznaczyła się pan
na Czerwińska, która mogłaby występować na
pierwszorzędnych scenach.
Po Przedstawię! iu odbył się bał, który, zgroma
dziwszy przeszło sto osóo, w yróżni się swą wer
wę z acmiedzy wszystkich poprzednich zabaw ta
necznych, co dało bardzo sympatyczne wrażenie.
W interesie prawdy zaznaczyć tu musimy, iż
wyze| wzmiankowane przedstawię: ie sceniczne od
b iło się także w formie próbnej 1 5 b. ni., lecz
niektórzy z amatorów czy to skutziem raptowhej ’
tremy, czy tez z racji braku czasu do odpowied
niego przygotowania się. w .Werblu dowowym*
nlezup-łple dobrze wykonali parlje śpiewów. To
dał. powód pewnym widzom (na szczęście znalizło się takich tylko dwuch) do ostentacyjnego w
czasie przedstawienia opuszczania sali z towarzy
szącymi takowemu glesteml niesmaku i oburzenia
Być bardzo mozo, że wydelikacony zmysł arty
styczny tych panów, których jedynie mogłaby usprawiedliwie raptowna r.ledysDdzycja (chociaż mieli
oni wygląd zdrowych na ciele),— ucierpiał nieco
skutkiem doznanego rozczarowania, ale w każdym
razie
ignorowanie
dobrych
chęci
artystówamatorów, którym chwilowo coś się nie udało I

Ni- mcowirza, Lelewela, Ostrowskiego i Czartoryjskiego i w imię tej Rady wydoje odezwę
usp łkającą do mieszkańców Warszawy, odizwe
w której wypadki .Nocy Listopadowej" nazwa
nymi zostały „smutnymi wypadkami*, które on
naprawić obiecuje.
Lubecki paktuje w tej sprawie z Wilkim
Księciem, działa wciąż w imię cesarza i stara
się cały ruch w zaczątku przygasić.
Ale nie było to intencją ani wojska, ani ca
łego zrewolucjonizowanego mieszczaństwa war
szawskiego. To też wkrótce na ich czoło wy
sunął się trybun ludowy, który zamiary Lubeckiego pokrzyżował, a trybunem tym był właśnio młody 26-letni dziennikarz Maurycy Mo
chnacki. Już 1. grudnia organizuj • on klub patrjotyczny na wzór klubu Jakobinów w Paryżu
a w dniu 2 grudnia występuje z piorunującą
mową przeciwko niezdecydowanej postawie Rady
na wieczornym zebraniu w redutowej sali na
Placu Krasińskich. Był to pierwszy jeg0 wy
stęp. W źle oświetlonej sali tłoczyło się około
tysiąca uzbrojonych obywateli, długi wąski stół
stanowił mównicę, z której Mochnacki plan swój
rozwija.
D. c. n.
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podobnego rodzaju demonstracyjne objawy nie by
ły wynikiem subtelności i dobrego wychowania.
Lecz trudno. Pisano już przecież o tym niejed
nokrotnie, że nasze miejscowe towarzystwo Kultu
ry ma niewielu zwolenników.

Iks.
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.Odwieczna baśń' Stanisława Przybyszewskiego.

*

.Odwieczna baśń"— to odwieczna walka Arymana z Ormuzdem, to ustawiczne zmaganie się
dwuch tytanów: Dobra i Zła.
I marzy 3ię niekiedy, że Szczytna Prawda, to
najwyższe Dobro zatknie już mlecz zwycięski na
powalonym cielsku wroga, lecz wróg ten, jak stu
głowa hydra nieuchwytnym jest I jak Feniks z po
piołów de walki nowej powstając, wciąż kala prze
clwnika narzucając mu własne walki tej sposoby.
1 nigdy kcńca zapasom tym nie będzie I nie
możliwym jest przymierze między walczącymi, a
ludzkość przez wieki całe czuje boleśnie ten tur
niej tytanów, czerpiąc zeń natchnienie zarówno do
podniebnych szybowań ducha, co poKutnlkom ziem
skiego padołu złudną jutrzenką przyszłość opro
mieniają, jak również szukając usprawiedliwienia
swych oelzań przyziemnych 1 fali podłości jaka
świat zalewa.
Mó»i autor, że nie tam królestwo jasnego Du
cha, gdzie władza nad światem, gdzie trony I zby
tek i Dr-epych, na tej arenie Aryman zbrojny w»
wszelkie podstępy i zdrady mocne uwił sobie
gniazdo, lecz CJwiazda Dantejska wnijść powinna
do serc jasnych I promiennych dusz, by z Ich huf
cem ludzkości przewodzić, a wówczas dopiero
w masce błazeńsklej znajdzie ludzkość to rzekome
bożyszcze, dla którego tyle krwi I łez wylano.
W misterną kanwę metafor 1 symboli przystroił
autor małżeństwo króla z anielskiej białości dzie
wicą, Sonką, z córką mędrca Wityna. Przybocz
na rada królewska, narzędzie powolne w rękach
przewrotnego kanclerza, widząc, ze nadchodzi kies
jej panowania wobec woli mon/rszej przejęcia rzą
dów nad państwem, spiskuje pod wodzą kanclerza
przeciwko swemu panu 1 usypiając czujność jego
pochlebstw/ I obłudą, dopomaga kanclerzowi go
zadania Królowi dotkliwego ciosu. Kanclerz, usym
bollzowanie przewrotności i egcizmu, proponuje
królowi przymierze i po napotkanej dwukrotnej
odmowie rozpoczyna swe dzieło zniszczenia, sie
jąc dokoła mór I pożogę. Król poskramia silą
bunty własnego ludu, który w wycieńczeniu korzy
się u stóp jego i w chwili tej, gdy, zda s.e, roz
począć może spokojne nad ludem swym panowa
nie, promienna postać Sonkl odwodzi go od po
nurych widoków rzeczywistości I wskazując na
szczytne dziedziny marzeń, jako jedyne siedlisko
prawdziwej szczęśliwości, skłania króla do złoże
nia korony. Na tronie sadowi się błazen królew
ski, oznajmiając zebranym dostojnikom państwa,
że miejsce królewskie oddanym zostanie więcej
dającemu.
Jakkolwiek .Odwieczna baśń" na pozór stanowi
pewien kontrast ze znanymi nam dotychczas utwo
rami scenicznymi Przybyszewskiego, to jednak da
się to powiedzieć jedynie o samej fabule dramatu.
Jak. zdaniem moim, w poprzednich utworach upa
trywano niesłusznie wyprowadzenia na plan pier
wszy seksualizmu, tak I tym razem san.a fabuła
gra rolę drugorzędną. Są to. ze tak powiem,
akcesorja, za których pomocą wprowadza Przy
byszewski widza na nieprzebrane rozłogi duszy
ludzkiej, tam przeważnie ujetej Indywidualnie, tu
zaś zbiorowo. Język jak zwykle u Przybyszew
skiego wyróżnia się pięknością fermy I jaskrawoś
cią ubarwienia.
Przechodząc wreszcie do wykonania, zaznaczyć
muszę, przedewszystklm zręczność reżyserji w
skróceniu egzemplarza, jakkolwiek chęć dogodze
nia pod tym względem naszej publiczności chybi
ła nieco celu, gdyż przy wystawianiu tej miary
utworów warto jest poświęcić niejedno ze sci.nlcznoścl na korzyść wartości literackiej. Ten szcze
gół zaleciłbym dla pamięci. W dramacie rozwi
nięte są właściwie trzy role główne: króla, kan
clerza i Sonkl— pozostałe wszystkie epizodyczne,
Król w interpretacji p. Orlika wyszedł b. popraw
nie, tak gra sceniczna jakoteż i deklamacja nie
pozostawiają nic do życzenia, jakkolwiek tu I ow
dzie dawało się zlekka zauważyć pewne nledostudjowanle, co zresztą w ciężkich warunkach sceny
prowincjonalnej jest z konieczności usprawledltwlone. Pan Leszczyński, jako kanclerz uwydatnił umtejętnie wszystkie ujemne rysy odtwarzanej po
staci t inteligentną grą swoją stanął na wysokości
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zadania. Panna Gellówna, jako Sonka, przedew
szystklm prezentowała się na scenie b. korzystnie,
dykcja jej tym razem odznaczała się wyrazistością,
w modulacji jednak głosowej zbywało nieco na
ekspresji, wskutek czego i gra na wyrazistości
traciła. Całość wogóle przeszła składnie, role
względnie nieźle opanowane były pamięciowo.
W obsadzie wyróżnić należy panów Podkowlńskie •
go 1 Antoniewicza oraz panie Złoczewską, Dobrzycką, Wandyczową i Szymańską, czego w żadnym
razie powiedzieć się nie da o p. Chrzanowskiej,
bardzo nieraz pożytecznej w innego rodzaju utwo
rach i o p. Kowalskim. Publiczność mimo wtor
ku dopisała.
I

____
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przypomiriam y...

Dnia 22 lutego sto lat upływa od chwili kiedy
ujrzał światło dzienne Fryderyk Chopin, wielki
glenjusz polski, którego twórczość ma ogólno-ludzkle znaczenie. W powszechnym pochodzie ludz
kości, wielki ten duch dobitnie i wymownie świad
czy o twórczych mocach ziemi naszej, która wy
dała olbrzymów narodu, jednym z których jest
Chopin.
Narodowy pierwiastek jego natchnienia muzycz
nego jest rysem wyodrębniającym go z pośród
twórców tej dziedziny; a .do uczucia narodowej
muzyki"—jak sam mówi—-doszedł przez lud, któ
ry przechował u siebie, w głębi ducha swego skar
by melodjl.
Na tym podłożu rozwinęła skrzydła twórcza fan
tazja Chopina, będącego jak gdyby zamknięciem
łańcucha wielkiej trójcy naszych Wieszczów—ro
mantyzmu, gdyż muzyka, lon, jako najbszpośrednlejszy, nagi wyraz duszy poczyna wypełniać swo
je przeznaczenie tu dopiero, gdzie kończy się mo
żliwość słowa, jak , środka wypowiedzenia się twór
czego.
Twórczość więc Chopina jest dopowiedzeniem
najdoskonalszym tego, co w twórczości Mickiewi
cza, Krasińskiego, Słowackiego muslals być nie
wyrażonym z powodu niedoskonałości mowy, jako
narzędzia zbyt materjalnego.
Potężny lot wyobraźni, rozmach w obejmo-aniu
i najistotniejszych zagadnień wszechbytu, zdolność
I czucia .za miljony"— stawia Chopina na piedesta
le najdostojniejszych duchów świata—świat mu tez
hołd należny odda.
Naszym zaś zdwojonym obowiązkiem jest ucz
cić go na ziemi ojczystej, które] mową przemawia
do świata o rzeczach wienuist/ch.

Z Lublina i gub. Lubelskiej.
Z Teatru. Dziś na scenie teatru Wielkiego uka
że się .Pan Twardowski na Krzemionkach" głoś
na fantastyczna i pełna humoru baśń ludowa w
5 aktach ze śpiewami I tańcami 1. N. Karpińskie
go z muzyką Rohdliczka.
W sobotę .Ojciec" sztuka w 3 aktach StrOnd
berga, tytułową rolę odegra p. Orlik, który już
niejednokrotnie występowa! gościnnie w teatrze
„Małym" w Warszawie. Na dopełnienie wieczoru
dany będzie .Niedźwiedź", weseła komedjs w l
akcie Czechowa.
W niedziele wieczorem powtórzoną będzie .Od
wieczna Baśń", Przybyszewskiego. Przy tej spo
sobności dyrekcja teatru zamieszcza sprostowanie,
Iż tylko przez pomyłkę na afiszu było wydrukowa
nym, że sztuka jest w 6 odsłonach, a tymczasem
jak łatwo to stwierdzić w drukowanych egzempla
rzach, autor napisał w 3 aktach I sztuka ta w ca
łości w ubiegły wtorek była odegraną.
Przygotowania do obchodu stuletniej rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina są w pełnym biegu.
Już jest gotów do odlewu biust Chopina, więcej
niż naturalnej wielkości, a zamówiony specjalnie
na tę uroczystość przez Towarzystwo Muzyczne.
Biust ten stanie na ozdobionej kwiatami estradzie.
W części koncertowej obchodu, który odbędzie się
nieodwołalnie 23 lutego, wystąpi prof. H. Melcer
(fortepian), p. H. Mroczkowska (śpiewaczka opery
warszawskiej), oraz dyr. Wyleżyńskl (odczyt o
Chopinie).
Ze względu na uroczysty ten dzień pożądany
: jest liczny udział lublinian w tym hcłdzle dla za
; manifestowania doniosłości tej rocznicy.
W części wokalnej wykonane będą pieśni tylko
I
w oryginalnym układzie, w fortepianowej zaś: wiel
ka sonata Bmoll ze słynnym marszem żałobnym,
ballada, preludja, nokturny, polonez.

Na szpital dziecięcy. Zarząd t urzędr.icy Dy
rekcji Szczegółowej Tow. Kredyt. Ziemskiego w
Lublinie powzięli jednomyślną uchwałę, aby w uznanlu doniosłego zadania szpitala dziecięcego,
ufundowanego przez p. Juljusza Vettera, składać
corocznie rb. 180 na utrzymanie jednego łóżeczka.
Doniosła uchwpła ta, powzięta z Inicjatywy preze
sa Dyrekcji, jest pierwszym zbiorowym działaniem
na korzyść szpltzla dziecięcego. Oby myśl ta zna
lazła jaknajszersze naśladownictwo w Innych spo
łecznych Instytucjach i korporacjach, a wówczas
przy wspólnych usiłowaniach szerokiego ogółu
chwila otwarcia tak niezbędnego w Lublinie szpitala dziecięcego znacznie przyśpieszoną będzie.
Ofiara. Zamiast wieńca z powodu śmierci ś. p.
Stanisława Sullmlersklego, szkoła Handlowa żeńI ska złożyła rb. 15 na kolonje letnie.

Z
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Kasa przezorności. Minlsterjum spraw wewj wnętrznych zatwierdziło ustawę Kasy przezorności
i

J i pomocy dla urzędników 1 oficjalistów warszaw
skiego Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń od
nieszczęśliwych wypadków.
Nasze polskie niedołęstwo... Rada ministrów
zatwierdziła warunki, na jakich operować może w
państwie rosyjskim towarzystwo francuskie p. n.
i „Warszawskie Tow. nieruchomości” . Tow. to mi
' prawo nabywać w Warszawie i w Innych miastach
1 sAernię, nieruchomości, budować, przebudowywać,
i eksploatować domy. Na operacje tf Tow. przeI znacza 2.200,000 franków.
|
Sami nie zdolnlśmt byli widać zapobiedz trapią
cemu nas głcdowi mieszkaniowemu, skoro brać
nas w obronę muszą aż francuzl, którzy, oczy wi
ście, nie czynią tego dla naszych pięknych oczu,
, lecz w dobrze zrozumianym Interesie własnym.
Nowy związek kupiecki
W Warszawie tworzy
się związek kupców I fabryKanlów pomniejszych,
którego celem głównym będzie przeciwdziałanie
nadużyciom kredytowym klienteli. Stwierdzono bo
wiem. że •*! hi nabywców det,listów kolejno wy
rabia aoole Kiedvt u rozmaitych kupców a potym
bankrutuje cla każdego z osobna I przenoot się
do naw-,r uu?c. „ Którego znowu >ie stara o
' kredyt. C ł n<o*ie nowego związku, w razie ban| kructwa klienta. r„.eśią kólnlt, za* Hdamlający
o tym wszystkich nal-zących do związku. Okol ikl
zawierać będą także wiadomości j
u j.ach pro
wincjonalnych.
Egzaminy na maturę. Porządek, wprowadzony
przez minlsterjum oświaty przy zdawaniu egzami
nów na śwadeciwo dojrzałości przy komisjach o
kręgowych wywołał sz-reg nieporozumień
Wo ,ec
tego minlsterjum orzystą Ib do opracowania no
wych przepisów, których zasadą będzie, aby re
zes komisji był obecnym na w «ystki h «gz-mi
nach i byt odpowiedzialny za Ich prowadzenie.

Z L itw y
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Sprawa Krockiego komitetu włościańskiego.—
W sądoch wileńskich odbywa sle teraz cały sze
reg spraw, które są ostatnimi echami wypadków
z przed lat kilku. Do takich spraw właśnie nale
ży rozpatrywana w dniu 10-go lutego w wileńskiej
Izbie sądowej sprawa t. zw. Krockiego komitetu
włościańskiego.
Akt oskarżenia głosił: W listopadzie 1905 reku
w m. Krokach, w gub. kowieńskiej, włościanie

D-r ijolesław Modzelewski
CHOROBY DZIECI I WEWNĘTRZNE
przyjmu e od 8 do 10 rano

too-6-j

I od 3 do 6 popeł.

L u b lin , H o te l J a n i n a .

Bioskop ,,MODERN£“ 5"‘ W.,TS
? ,X ':
O d 17 k i t e o o j tiO lu t e t f o wbąossnie.

K lę s k a n a r o d o w a F r a n c j i
P a ry ż
pod w o d ą (z natury). Piraci nadpowietrznl
Tragiczne podobieństwo (dramat).
Mały złodziej (dramat). Wnętrze ziemi (sceny
fantastyczne). Tartaren nie z Taraskonu (sceny
komiczne). Nad program!!
Występy B O L E 
S Ł A W A B O L E S Ł A W S K l EGO.
Zmiana programu 2 razy na tydzień.

(komiczne).
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miejscowi zorganizowali „kom ilet". którego człon tetu wykonawczego narodowości rosyjskiej I poi
Ateny, 16 lutego. Posłowie: rosyjski, angielski
kowie nawoływali włościan do niepłacenia poda sklej w celu wyszukania sposobów do usunięcia i francuski wyjechali do Faleronu. aby odbyć kon
tków, nieposłuszeństwa władzom I naznaczania wła rozterek w sprawie rosyjsko polskiej.
ferencję z komendantami okrętów wojennych.
snych urzedii-ów, przyczyni rozdawali proniamacje
Petersburg, 16 lutego. Po obradach nad zjazZABURZENIA W CHINACH.
w języku litewskim parljl socjaldemokratycznej. j dem neostowiańskim w Sofjl członkowie komitetu
Berlin, 16 lutego. Do .Deutsche KabelMegramKomitet dwa razy w tygodniu urządzał zebrania, wykonawczego zjazdu praskiego, Polacy, ośwlad
mgessellschaft" telegrafują z Kantonu' powstańcy
rozstrzygał spraw,, wysyłał awlzację w języku ll
czyli, że wobec ujawnionej już od czasu zjazdu . zniszczyli materjały, przygotowane do budowy ko
tewskim, wzywające do sądu z pieczęcią komitetu ■ praskiego rozterki między uczestnikami co do szar, zabili parę koni ! p0 bitwie arm atniej’ roz
Komitet ten opodaKowal wszystłizh mieszkańców wprowadzenia w życie postulatów zjazdu praskie- , prószyli się. pozostawiając na olacu walki 300 lu
po 1 kop. od dziesięciny na kupno broni. W jed go odnośnie stosunków polsko-rosyjskich— projek dzi zabitych.
nej proklamacji komitet oświadcza, iz dąży do zwo towane zwołanie zjazdu w r. 1910 uważają oni
Londyn, 16 lutego. Według informacji .Ag.
Reulora" wice-król Kantonu ogłosił, ze me ręczy
łania w Wilnie Sejmu ustawodawczego, wybrane ze niewłaściwie. Członkowie komitetu, Bułgarowie,
go przez mieszkańców litewskich.
oponowali przeciw zwłoce, oświadczając, że zwo za bezpieczeństwo cudzoziemców w rejonie r o z r u 
Na ławie podsądnych zasiadło 8 włościan w wie łanie w Sofjl w lecle 1910 r. zdecydowane zosta- chów. Mlsjon.rze i pracownicy kclsi Kanton-Kauku od 23 do 53 lat. O godz. 3 w nocy Izba, po l ło przez komitet wykonawczy w Petersburgu w lun ukryli się.
odrzuceniu oskarżenia z art. 102 kod. kam., uz
maju 1909 roku. W Bułgarji wszystko jest przy
nała 6 podsądnych winnymi przestępstwa, przewi gotowane na przyjęcie gości, zwłoka zaś spowo
Konstantynopol, 16 lutego. Wielkie zaniepoko
dzianego w art. 289 kod. karnego (przywłaszcze duje gorzkie rozczarowanie narodowi bułgarskiemu jenie wywołały tutaj ostatnie wiadomości, otrzyma
nie władzy sądowej) i skazała pięc iu na sześć mie i wpłynie szkodliwie na popul rność Idei jedności ne z Arabji o powstaniu szelka Roweita w poro
sięcy więzienia, jednego— na cztery miesiące, dwaj słowiańskiej. Komitet wykonawczy, przyznając w zumieniu z kilku plemionami sąsiednimi przecłwzupełności powody, skłaniając Polaków do nalega panowaniu tureckim. Powstanie to jest zapewne
pozostali zostali uniewinnieni.
nia na zwlokę przyszedł jednakże do wniosku, że następstwem porozumienia pomiędzy wielu wybi
odłożenie zjazdu jest niemeżliwe.
tnyml naczelnikami plemion arabskich. Z tej przy
Członkowie komitetu. Polacy: Dmowski. Stra- czyny obawiają się, że oowstanle może orzybrać
rozmiary wielkie,
szewlcz i Olizar, przedstawili oświadczenie plś
mlenne, załączone do protokułu, w którym pod
R1EFERAT O POLONJUM.
Przyjacielskie oskarżenia. Pomimo uroczystych kreślając zupełną gotowość do pracy, prowadzącej
rut. '9°- L,o?mann wygłosił w Azademjl
zapewnień z obu stron .tradycyjne stosunki przy
do określenia skutków konkretnych, wypływających
° n° wym ci!le chemicznym,
jaźni". które istnieją pomiędzy Rosją a Niemca z zasad neoslawlzmu I uważają; Iż zewnętrzne
które odkrył p. Curle-Skłodowska. nazwawszy je
mi, są dotychczas nienaruszone, jednakże godzi ujawnienie solidarności słowiańskiej, wyrażające
.polonjum".
się zanotować, Iż tradycyjni przyjaciele coraz czę się w zjazdach neosłowiańskich może przynieść
Referent przyznał, iz ciało to jest rzadsze ani
ściej występują przeci •■•ko sobie z zarzutami. Z korzyść sprawie słowiańskiej ll tylko pod warun
zell
radjum 1 silniejsze odeń pod względem radio
jednej 1 drugiej strony słychać ten sam motyw, kiem jasnego ! określonego programu, nie sadza, aktywnym.
że uczucia sąsiedzkie kończą się na pięknych
iżby obecna chwila, gdy wi, le najistotniejszych
słówkach, którym towarzyszy niekoniecznie przy spraw życia słowiańskiego nie zostało dostatecz
jacielska akcja.
nie określonych, odpuwiednią była do uczestnicze
P r a c o w n ia S u k ie n D a m s k ic h
Taka wymiana wzajemnych zarzutów następlła n ia w najbliższych zjazdach.
świeżo pomiędzy posłem niemieckim w Petersbur
M. Wójcik i M. Matyaszewskiej
SYTUACJA W GRECJI.
gu, hr. Pourtalśsein, a ,Now. wrem.", które wy
Paryż ló lutego. Z Aten telegrafują: Sytuacja ;
Lublin, ul. Ś-to Duska, gmach M agistratu
delegowało do ambasadora swego współpracowni
pogarsza się niemal co godzina. W wielu kcłach i
ka. p. Slblrlaka, dla zaslągnlęcla języka o sytu obawiają się wybuchu wojny domowej. Telegra- '
(wejście od straży ogniowej).
acji. W rozmowie poruszono aferę Hellfelda, o- my, wysyłane za granice, podlegają cenzurze.
=
PRZYJMUJE WSZELKIE OBSTALUNKI. =
dezwę profesorów niemieckich, wreszcie najnow
Ateny, 16 lutego. Oficerowie marynarki zgra •
C e n y u m ia r k o w a n e .
97-13-2
szy zatarg z powodu wydalenia tymczasowych ro I madzlll slv w arsenale na wyspie Salamlnle. Z
N
a
u
k
a
k
r
o
j
u
i
s
z
y
c
ia .
botników rolnych, poddanych rosyjskich z granic rozporządzenia tych oficerów okrę'y wojenne przy
państwa niemieckiego. W tej ostatniej kwestjl gotowano tak, że gotowe sa udać się każdej chwi
hr. Pourtalós wyjaśnił, że wydalenie roboinlków li do poitu Pireua.
rolnych po 11-y września odbywa się na mocy
traktatu handlowego, który ae strony R o sji za
kwestionowany me był. Na zapytanie p. Slbl
rlaka. dlaczego poddani rosyjscy opłacają w Niem
czech podatek dochdoowy, poseł odpowiedział, że
podobna procedura stosowana jest I w Rosji wzglę
Na zasadzie § 82 Ustawy Towarzystwa podaje do wiadomości, że niżej wymienione nleru-hn
dem poddanych niemieckich, W konkluzji hr. P. j mości w mieście Lublinie, pożyczką Towarzystwa obciążone, z powodu niezapłacenia /a ty L id oświadczył, iz .oba narody powinny żyć w zgo 1909 r. sprzedane zostaną przez publiczne licytacje, które odbędą sie o godz. 11 rano, przed w C *
dzie ze sobą, ponieważ mają wiele wspólnych, a I czonymi Notarjuszaml przy Sadzie Okręgowym Lubelskim, lub osobami, prawnie len zastenui ?ZC
mało sprzecznych Interesów.
! w domu pod N. 163.
epującymi,
Wrażenia swoje streszcza p. Siblrlak w zazna
Warunki licytacyjne złożone zostały do zbioru dokumentów właściwych ksiąg hipotecznych i
czeniu .suchego tonu", jakim przemawiał poseł rżane hyć mogą w Wydziale Hipotecznym, tudzlez w kancelarji Dyrekcji Tow. Kredytowego m L
niemiecki I nużącego nastroju dyskusji.
Vadlum do licytacji winny być przedstawione w gotowiżnle, lub w listach zastawnych m 1 ubił” 8
Ze swej strony . N o w . wrem." wystąpiło z ar
tykułem, omawiającym wzmiankowany powyżej In•w
<u
•</» _
terwiew swego współpracownika, prostując niektó
*5
o
.5.
u
>*
re poglądy posła niemieckiego, a nawet zarzucając
o o
3
8 6
i? >>
W Kancelarji
O. 3
inu, że w swe) niedawnej mowie bankietowej zu
Termin
5
neruchomości
N '/!
"> °O.
U
L
I
C
A
O
pełnie fałszywie przedstawił rolę dyplomacji nie
-u
o
Notarjusza
mieckiej w kwestjl bośniackiej.
Sprzedaży
>•
o o„Now. wrem." z naciskiem podkreśla, ze pra
R u b 11
policyjny
hipot.
□ «
wie nigdzie w polityce niemieckiej .czyny nie
zgadzają się ze słowami". .Mlejmy nadzieję —
22500
350a
224 Krak.-Prjeum ies io 15000 2250
Turczynowicza
5/18 kwiet. 1910 r.
kończy naiwnie . N o w . wrem."— że tym sprzeczno
(Zielona).
śclom pomiędzy dobrymi zamiarami, a następnymi
14900 2235
22350
172 E
704 Kapucyńska
Pleszczyńsklego 7 20 kwiet. !9 i0 r .
faktami raz nareszcie kres będzie położony.
Jako komentarz do powyższej miłej sprzeczki
30000
4500
45000 Turczynowicza
3728, 378' ■*. 38li 823 Kowalska
7 20 kwiet. 19i0r.
warto przypomnieć. Iż .Now. wrem." chwilowo z
powodu obecności pr sla Kramarza w Petersburgu
600
6000
4C00
632 Ruska
Wadowskiego
417
7 20 kwiet. 1910 r.
znajduje się obecile pod znakiem „słowlanofil1200
8000
12000 Wadowskiego
945 Przedm. Ptaskl
898zż
stwa".
8'21 kwiet. 1910 r.
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Dyrekcja towarzystwa Kredytowego m. lublina.
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NARADY NEOSLOWIAŃSK1E.
Petersburg. 16 lutego. Komitet wykonawczy
zjazdu praskiego obradujący w Petersburgu nad
sprawami, związanymi z zorganizowaniem w Sofjl
drugiego zjazdu przygotowawczego rzeczników idol
kulturalnej łączności wszystkich narodów słośwlansklch uchwal i: 1) termin zwołania w Soi,i drugie
go przedwstępnego zjazdu delegatów narodowości
słowiańskich wyznaczyć na dzień 7 llpca 1910 r.;
2) utworzyć specjalną komisję z członków komi

Ggloszecrd
B iu k u i

351 A

Dolna P. Mar|l

1800

270

2700

Kałużyńskiego

9 22kwlet. 1910 r.

226 A Radzlwiłłowska

15500

2325

23250

Kałużyńskiego

9 22 kwiel. 1910 r.

183

226

606

Podwale

7000

1050

10500

Wadowskiego

9 22 kwiet. 1910r.

275b(w)

971

Dolna P. Marjl

4000

600

6000

Wadowskiego

9 22 kwiet. 1910 r.

220

Ccechówka (Radziwiłłowska, Niecała)

22500

3375

33750

Wadowskiego

10 23 kwiet. 1910 r.

4500

675

6750

Kałużyńskiego

13 26 kwiet. 1910 r.

344. 244ab
370

833

Szewcka

Wreszcie Dyrekcja podaje do publicznej wiadomości, że gdyby w wymienionych wyżej termtnaa
przypadłe święto uroczyste, lub dzień galowy, w takim razie sprzedaż dokonaną zostanie w naste-u
jącym z kolei dn,u nieświąiecznym. w Kancelarji tego samego N itajusza.
55— 3 —3

przyjrujfc w Warszawie: Warszawskie Biuro ogłsszen Ungra Wierzbowa 8 . - Dam handlowy L. i E. flfletzl & c«
MarsziUfci.-.ska Jfc 130 (róg Moniuszki 1-sza piętra.— Biuro Ogłoszeń i. Buohweitza, Marszałkowska Mb 128.
Feliks Jan o w sk i
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Ektottesia R. Jacsewski.j.
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