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CENA OGŁOSZEN:

.N a d e s l II n OU nil l-szej stl'onicy 50 kop, za wiersz. ZWllIDillwjltte ogłos:lZenia za telrstem po 7 kop, Za wiersz nonparelowy lub lego młejs~
ogłcłiI:Eclmla po 2 kóp~ od w~razu. (dH1 po&z~lkującycll pracy po 111. kop.)
Najmnlsjsz~ ojlJ:oszenle 20 kop. R e oc l II. Dl 'i I N e lc rolo gl
po :LO llOp ZII \V10~Z l~etltow'Y Za dołączenIe prosp~klów 6 lub. ocl tJs!ąca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez oznnezenill. honoraryum Radf!ke,ill uwnża.
za b(Jzp~atne; rękopisów drobnych nie zwraca.
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winy, potl'~t.~ usu.nąc Ili~.,.por.ozu.m un:.ia.' st\V.O.f. Z.' o.ne
przez tę attcyę- bęUZI(F to zyskIem dla eałej

Europy. która ei,~rpl . st:łUOWCZO z tego powodu,
. jeżeli ,dwa wielkie pflń,~w!1 ldócą się ze sobą"·
~ .
,
.
h.
'.
'
(;,ile I Nato[fllast,,'l'lmes" WątPI,
czy próbapo"'odzeuia
..
Wy~t&.wa..o~wa1'ta. od _!!odz 1 do 10 WiMZOl't'J)}'·· .. _ • Weiścl_e ?5k~~:_
.
1189-2
Anseryi iRos~i, CO wedlulj,' p~lgrosek.je;t głóW':"'jjf' ." ..... -------- " .
"'!"
a,.
G
.. ; ; a e . nym celem wIzyty
cesn.rza WJlhelmaf .ll.,lia, gi~,
10
~."
(I nCi,ktlrzy - pisze i,Tnues" -inają .sl~ ;ua
"nOsya, Ismcy IngliR.
~po.,śred!iictwie, I~rz.nac!6. !sk !.e,;n) Nem. i ec,. ,vied.z. ~' . '
ze lUtel'e~y dwoch palbtwmoga. hyc' zaŁatWione
Organ konserwatystów· a,ll~iel$l\lch "Tllnes" ; o wiele lepiej w dt'qdzr. p :)1'02U mień bezposrOc1~
: zamiescił ar~tyl\Ut wstępny p. t. n Rosya, Niemcy I nich, niiza pomo.c.} te~o po~;re{\n\ctw",\q,·
•
wzmacnia żołądek'
i i Ang1i~", w Iltól'ym omawia wzajemne wizyty"
. Spotkanie się na wouacll finlandzkich. zbtt..
Monarchów tych trzech parliltwi wpływ, jaki te 'dz to, zdauie.n ,/1'i!lles'a~7 takie zaintet.6sowanie
łagodnie
i wizyty WyWl'ą na riktad atosulk6w miętlzyuaro' I ~ię p~ częścid,lat"giJ, iż WUa:i!o prawiebęzpo
666 HJ.1 I dowych
Al·tykul "TJ[neqa U, llltpi ,lany J)ll"zajutrz I sreJuIOpo udZIelenł11 przezNI~mcy ~rady przypo. ~potkaniu się Monarchów Rosyi i Niem'6ll na • jacieIskiej, w sprawie balkaó.,k1eJ, agfówIli6 1
woda.l~h finlandzkich i w pl'z,,'dednill wizyty NajA" 7. P?iVodu ogólnego pofoźeula politycznego w Eu ..
jaśtliejsZtlgo Cesarza l'osyis!u~go u króla Ellwa,rropIe. A położenie to jestbIlrdzo krytyczne.
Wszyscy ci, którzy oskal'żaUl: Anglię o ,atar...
da jest niezmiernie Ciekawy z tego względu, że
wpływowa gazeta angiel~ka zupetllie. otwarcie my". niemajlj: racyi" Tłmes" oświadc1Ia) ża Ailglia.
wypowIada się co .do celów, dla, jak:ch Anglia ze zwyktąz!mną krwią, zbadawsq., syttrlł.cY*l:
zawarła przyja~ń. z Rosyą i stara. Sl~ o podtrzy
przyszta do meztoilluego przekollauia,że zagr.aia
manie
stosunków
przyjaznych.
.
I'
,
Jej
l calej Europie nieb(lzpiecz,~ństwo. "Obawy
WŁADYSŁAW PIĘTKI
Pierwszy etap podróży l\.fonarchy rosyjskie- .ta ~ą o parte-:-pisze. "TH~es" ....,.na podsta.wacll {tow Lodzi, ul. Piotrkowska NI m, telefonu:N2 85. 'go, t. j. spotlla1iie się z cmmfzem nie!llj(~clcll,ll na w~zn~ch.~l. lllebezpleCtenstwo stanowll): "wysilki
wodach ftulandzkieh,niezłJyt niepokoi gazetę an- ,i Nlellllec w celuzliooyciahegomoniina kontynen:·
polec.aobuwle gotowe z uailepszych mateM
gielską. pTtmes"nie przypisuje telllu wypadkowi
ciEl i jeduoczesne bllJol'łaule takiej. floty . któl'll.
rYlIlów oraZ przyjmuje wszelkie obstalunki,
Fason? modne, wykończeaie staranna i ele- ; wielkiego znaczenia politycznego, wyraża się o nim badzie. mogla. zmierzy~ się z naszą./. ·A.~gie18ey
1878 . nawet dosyc lekceważącJ,chociaż w sposób bar" l mężo!Vl6 stanu, tale liberałowie, jakkouserwatyści
ganckie. Ceny przystępna. '
dzo cOI'rect.
."
zrozu!llleli t.ó dobrze i da tegoAngli~.uiec'9'l.o.je.
-_.'wu
... =• w.__
W opisie przebiegu spotkauiasię. wysuwa się przer,l. żadną Ófl.arą i porUilllo'wszystko,f;OllliZyckiego
423 ' . umyślnie na pierwszy plan .takie epizody, jak po- mo. pomawia,nia jeJ o "UlHit~ryzm"; dąźyó·:b~.dżi$
wih,nie vrzezcesarza Wilhelroą. Inarynal'zy ze. do utl'zymallla sweJ pl'Zew.agl na. morzaclt.A.n"StandarJta" po ,rosyjsku i polet.\enie malarzowi glla .wie, że niedall'll~ajestjuź~a·· Oll'ril~! . lded l
środek
dworu ili~miecl{)ego, azeby uwieczni! w,obl'lI..zie będz16trzeba staWie czolo grozneJllIl> Iuebezp,le ..
t~seenę dla potomności.
czeństwu i z całą świadómoś~i~przygóto,~tlję 'ęi~
&'J
""
I
liCO się tyczy politycznego znaczenia spot- do tego.
'.,'\
.
LE'
kania się na wodach ftula,udzldch -pisze "Ti"Alepowiękęzen·ia na.sze,iIUaryAarkj,<pl~.&
polecA. _.
~ ,llln~: .' . I" . mes" - to sądzimy,' że,leżelipierws~e porozu- li Timos~ yiejest jedynylnśro(i.l(ięinzaŁi~~pl~~ze ..
II
łUUa:
.lulenie 8i.~ bI1Zsze . pomiędzy, li wOl;ua rządal1Jipo. nia sHfn,ap/,'zyszto.$G pi;z6dgroią"cylllc~eJł0iple....
P.QT~"". 13011 telef. 12·93.·
lakc:yi lliemii:lckiej 'w sprawie :Bośni i Hercego- czeństwem, Po,dtrz.Jmauia\i WZ1iHlenie Jliezwiillio.

.

zustaje

"

.'

.

l . . Qza Wystaw· a Le 'ra·rsko D· anty· styc· zn
la

N"

i

. A

0

!

przeozyszcza

-

AGAIYN OBU lA

meskie20. dumskle20 i dzietlnne20
A

!

I

.

"

znakomity

f lr CKIEGO :
, _ od>7"wc"y

P.teka

.

.',D

ROZWOJ. - Sobota, dnia 26 czerwcn, 1909 r.

J'(!

95

Nie zaniedbali też ujawnić, że sekretarz Pel- śpieszną chęć rozdmuchiwania, wypadku, który~
letan'a po ustąpieniu jego z ministeryllm również jak mniemamy-nie pozostawi śladów w st.Jslln.
kach 11l1gid:3ko rosyjskich.
wywiózł z sobą dokum(4nty. Tumpsohn stwierdzit,
"Bitwa mor,:;ka z okrętem nafadowanym drzeże praktykuje się to zawsze, iż ministrowie zawem", DNowa bitwa IV Hull", "podobno wypadki
bierają z sobą dotyczące ich dokumenty i nie~
zdul'zają się t YIle o w Rosy." - oto uprzeJmości,
llrzędową kOl'espondency~. Stronnicy Clemenceau
domagali się, by i u sekretarza Pelletan'a doko- zdobiące szpalty . gazet niemieckich, zaraz po wi~
nano rewizyi i postawJli na swojem.
'l zyeie, lrtóra wi~ceJ radosc.i sprawila niemcom, niż
. rosyanom.
.
Śledztwo rozpoczęto.
'
. Jednocześnie junkierska cICreuzztg. > wystą·
i pHa z ohydnym zarzutem pod aUi'esem narodu
i rosyjskiego i prasy rosyjskiej.
W kraju prasy
i gadzinowej, wyhodowanej przez Bismarka
nie
I rozumieją innej walki politycznej, niż za pie.
Już niejednokrotnie pisaliśmy o stosunkach
niądze.
na naszej poczcie. Niepunktualność jej stała się I
"Kreuzztg." rzuca pod adresem "szerokich
SKANDALE MORSKIE.
nieomal przysłowiową. Skargi codziflnne odbior- kóZ narodu rosyjskiego" - co jest JU~ gll1pwlU,
.-'V'._~"".
CÓ\V, skargi pism nie pomagaią, dawny zwyczaj
samo przez się - ohydne oskarżenie, że <godne
Sl(andalemorskie we Francyi, o któryc.h od~ , tak wiyl się, że niema widocznie ani sposobu, I polito,:\,ania uczucia nienawiści (lo Nlem'tec" ży~
(lawila ju',;, głoszą f'rancHslde izagraniczJle gflze~ , ani sily, aby gowyplenió, a tymczasem publicz- wione w tych szerokich kolach daj!!: się, objJ.śnió
ty, . C01'nz . Więcej rozrastają się wspos6b wprost . ności ponosi straty llleustaune.
"niegodną agitacyą poiltt'zymywanfłIH'zez obce ży~'
zadziwiający.
Nie mniej też odpublic;mośei nai'ażone są wiolyi za obce piHuiądze"•.
MinisterYG.mmarynarldfrancuskiej Wmiejsce . l'edak':ye pism za niepunktualne wysyłanie gazet.
Więc ta.!,? Zatem, jak ztąd wynika, i uczucia.
dostawców oddać musiało' pod Sf1d samego Tomp- Odbieramy CZęStfl zażalenia i sami na swojej skó~ slowiallskie są l'ówniei sprzeda.jutl, .jak wszystko
shou'a b.minis~ra marynl1rlci.Teraz znów skom- rze to doswiadczamy.
w RosYI(" Czyjeż to złoto wywolato wybuch obupr(Jmitow:lny okazał się sekretarz dl'ugj(1go eksHetlakcye pism krajowych i zagranicznych rzeuia z powodu roli Niemiec w spJ'awie aneksyi
ministra PeJtana, którego również trlleba b~dzie wysyłają nam s\voje pisma. Zagt'aniczne dzien~ Bośni i Hercegowiny? POWiedzcie, proslmy bardzo,
zbadać' nrzędownie.
, nUd odbieramy raz na. tydzień po jeunem lub dwa i powiedZCie otwarcie i ściśle.
. Opinia publiczna spodziewa się z tego tytulu ; egzemplarze, albo wcale ich nie odbieramy, Kra- I
Jest to. bat'cizo pouczaJąco, że IV tak prędkim
mnóstwa sensaCYl i ciemnych skandalików, nie- jowe, jak n. p. "Kuryel' War.szawski" (wydanie czasie po WIzycie na przystani nSztandart", wybezpiecznych dla reputa~yi rzeczypospoliteł.
I ,wieczorno) w ostatnich dniach dziesięcin nie do- j pada wymieniać takie uprzeJIności pl'zez gl·3.11ieę
W istor.ie rzeczy atoli wszystkie te skfJ.ndale : starc.zono nam wcale, a dzi:'! otrzymaliśmy śro i l·osyjsko·niemiecką· KOl1t0utal'Ze nic potrzebu. jI~ee .
pozbawione są absoluLniecharakteru przewillie~ i dowy i czwartkowy 11 11 me!' l'az.el,n,
. komentarzy.
kl'yminalnyctl. Ma,ją one wyfącznle barwę PQll~ !
Gorzej dZieje się z .• Ro7.iwolom u, ten maSiUlll
Ale szi:zeroś(l, za szczeroś!ll Z naszej stl'ony
tyc~n"1J .azrodzily . je zal{~lisowe intrygi. partyj- f ginie i ,mema f:yg?dllia żeby~!Uy trzectl czy czte' ; nic przeciwko temu n!e mamy. Pal10wie niemcy
nOda.k utrzymuje parysin korespondent gazety I. reC!l re!,lamacYI me utt'zymall.
tylko trochę się pośpieszyli. Uhocby dla el,yklety
"Riecz u • Nie grożą też one żatlllemi okropno- l
Jedtl~ z tych przyla.czamy, pochodzi ona od . wypadało pocztikać. Ale i my Ule wstrzymamy się
śCl;>,ml arii tei. sensacy!nemi, odt.ryciami.
..
I· p. Fr. Garliń5kiego z OrCbowa.
I z odpowJedzią na ,grzeczności z na(l brz:egóIV Szpre·
Jak ws~ystkie poprzednie parlamentarne ko- ~
(Rozwój, odbioraąt-pisze on-bardzo niere- I wy. Ta odpowiedź już plynie kil innym brzegom,
l11i$Ye&leJcze i zroltzona teraz W chaosie iutryg l gularnie. w tygodniu najwyżej 2-3 numery. No.. brzegom THrrlizy, dokąd ją WiUZlł czloukowie Du<
lłal'tYJnydtś!l'dcza.lcomlsya morska poigra, poi- reklamacye . poczta w Łasku odpowiada, że nie : my rOSYJskie]".
gra t:cnQlzestaniezabawki,bo skoro straci swój , przyszedł... .
..,;
teraźnlejr:lzj. charakter sensacyi dnil1dalej tl'ud1,ić j
(Poni.eważ Iii,e mam zamiaru płacić za to,
się.TI:ie. :b;~U.'.;'.,ie.;. N.aiv:rżej op.r,a.cu,.ie . wielotomowy czego ,n.. itl.()trz.y.muję , up~z.eimie więc 'pl'o.szę od
mei'nl)tr~[ł,yto~'egom~ctczytac ,me ze~h~e., .
. lkgo, lIpca r. b. dtozwoJu)weale mI llle wyl\1.i9Iiowaulepai'lamentarnejkoIUJSYlsledczeJ ł 8ylac.,,) " .
. .....
.
..•.
.' .
-:-..,.
. .'
do . ~.p~:.a. w m
....a.r.•·Ylla.i~ki .. f.ral1~.t:l.B.I~i.ejbY.. I. O.fi.. i.C. I.e. Dl,. \~ię.-· 'I ..•.•. to.·." '.60 ..n.ą.H.j~.ał. . p.. '. Ga. r. l.iń. S... l.Ci:i0$.ti~vpe.lstl,l~.......... >. . .;. ('.~. ::o;.~.•.f>.. $Ml;\~. .e. p,.t. . 'W." ta.~y;41.:': . ~.
'.' '.. :.; b~łi0o.,~łeką.
cel.wilO ma.\lawre~pą.l:tYJnrlll, prze~l'W gabLuet.O ~,szne.. M,óglb~ml~6;~,:,w~~~.~:.,\:
.. :;·.;:\.}v~e\;wt~·~<:fmt'J's~r~. I{t)lXlitanlifgl_,.
1~!1l)-;
wLqląrl1enl\ę!\.ulI.l,l:lęro~ąnJ7Jlt. 'Ę:0l?li:JY:il ta, odl a~ l roclnkcylj .kt()rflispi'~~'''2i~6.,
..~ 'lonir j)mSkiei, I:'illitkólV w Kolls!.l1l1tyrn pr~~~
zu~ystąpH!l. W chltl'uJ(ten;e pr.óec~w.llll(a rządu, l zam~wla Się .gazetę, . zehy Jej me otl'zyillf wac :
do 2,00), ald conujlllniej Iloluwa nio 1'0" Im:e 'już
wybi.€rającnaswego pr.ez()sa, b mlll~stra .spraw MUSllll~ SIę ,J,e,lInak przed naszY!Ul czytellllkaml
języka, polskiego, \Vśr6J polak6w jHduak dn.i.a
żagranicznych. Delcasse,. jellnego znliJbardzlO] za- .' uSjlrawtedłHVl(} z. tego ZIU·lutU.
..",
je.st garś6 patryotów, gorąco nlltu'ącycl1 Po!~kę
clęlychwr.0~ów ?bfcnego. rgitb lfi?t,U., K.olll!SY~ naPoczta odbIera od, nas odpowiedlllil- llosc i pamiątki rodzinna. Do. tych 1l!1.1eży zali()zy~
tura!~ie m.e ,z.amedb.aJadoszuln.wac. slęzwu~~ku • egzelUplarz~ l'ównOCZeSUl? .z llst:m, ,llMlawczYIl1, p.R ltyl1ską,w!aścicielkę domu, w l~tórym zfilo.rt
I,o!lliędz.ymllll'ltr~n;ll mal:yl~arkl a Jego dost~w. ! na którym Jest wyszczegolulOl1a ,llosc egzempla- AuamMickiewi.cz.
. '
cawi;. tud;l,jeż .'i:Vys~jl.era6 liczne wypadki .n·e(lbal- ! rzy wysyła.uych. na każdą staeyę·~· .
.' i·
. Widoczuie nięwielu zpoló,ktSw na.wiel1zadllm.
stwai. hezczynuościwlapz . fl<lty i port~w. A~~ I M y więc Jesteśmy W zu~etllym .. POl'zą~kll. dom, W którym mieszkal i Ullltl..rl nasil wieszcz,widócztiie pa.jwjęcejJązalnleres.ow~ladzlalałllOS(\ i Wl'es7.cie kazuyz prenl1Illerato ro lV ~hyba pOSIada powiada kOl'MpOndent- gdyż przeWOdnik nie
ń.icda Wll. ego 13pófpracownilm .. Clemenceau . bylęg~ 'tę wiarę .. ~~ ['edakcyI zależy bardzo J:a tern, aoy
umraJ llalngo wskazań, Z·IVróclliśtUY' się o objaś~
mini ·tra mary11(trlci TOI~ {lS,holl.'a, któryzwlasneJ pismo byl-o ,lak llllJj W/ęceJ ~ozpo\Vszechnlone, a 1'oz- n.iema IV ~eJ sprawIe <lo ,O .• l\~.kolu.Ja, bernarJJ ua,
w.oIi . pądatsię dodYOOlsYlpolcatastrof,e w Tu-, powszoChniO)!il mozo tylko regul~t'lla dostawa. polaka.··· '. • .
.. .
.'
.'
.. ' .•...
19nię~: .Zdflmaslunvaw.9zy . T"I1IPshoujawczy~ach po.cz,ta, Wi~cwyqąd.za na.m 'podwóJną. krzywdę:
. . _ AwJęc wypam}~taeie JeS7J~.ze otll,kich
I>,t~z~qlwnyąhprąwo, konllsya telU. samOJll Zlld!lla~ I n.!l]plerW-,pubcawsby plt)uląd~e za .. pTZł;lSyłkę rzeczaoh~rzekl, i1śmiechaJącs\~ ra.uosl1ie star/D!}.
by ciOs SllmE'WU C.lem~uteau"PQderWaws6y Jego lni~ WyWiązuje się . ~ zt\.uunii1.; pO (! ru gH; . . . . . nar'a 7. a ........: Naszwielki wieszcz zmarlprz111licy Jilui
;a.utox·y tf!.t j'})redyt;
'.
.:.'
llląs ,nadot'tdi wsze ąt1'i\ty,. pozblJ.wII\JfJ:C pIsmo ?zy. Szery,dornu tego jednak sa,mluiB znajdziecie,
plugo~Qrnl~ya,szukalal nare~~~le, odkr!r~, '., teiulka .. '.
. ' . . . . . , . t . .'
zwróóuiesię żatem d~jego wb.ściciel~i, pd.ni.B.a~
ze·Eizrf gablnetuiIo~lpilohn a, OP~9Z(\iI~JąC m,llll~
W kWE'styltej wyslalls~y Juznawet rekla.~
tynsklej, zamieszkaleJ przy ulicy Alnall C:l.<3Sllr5'
stfJtynm wywiózl. caly llnfer z paplera:l1l. Z Wlet". ' m~cye8ez,n'Weil, ,doyaezelmka P?t:zty warsza\v"
ppdNr. 17. Ona was serdecznie powita i dOal
kir)lhala~em);s~lłi!le(nz:ll'ząjzonospecyalue ,skleJ, ale odpowled"l d{)t~d, to Jest .do dUla 2tł
wskaże.
iUe:(lz.Lwp. wojennOmorskie w.prz,ed[~iocieu::lllaię
n.ie otr.zy!nallśmy. I nic. dzi wnego - wsz~k prze·
Jakoż pod wskazanym adl'e~em zna leźliśmy
claMkllme~tów1i doko11~n0r.ewlzy~. P!'Zpz, cala Cleż ł... odz .odległa od ~il.rszaw.y aż 12? WlOr~t, starllszkę, wdowę po 1~atyJ1S,ki'~I, có!'lcęwyc.hodźcy
dwatygt/ih1l6. 'IOllljlsohn a i Jego szefa,. ga.blnetll
. :N:e,wwmy kOIll~l ~,u te wSl\ys~ke uchyblell~a . z 1831 roku, Jana GOl'czynslnego, ziumeszkalego
9brzuJHllows.zeJlqego roctz!l.Ju.wylllyslfLilll, wepl'zrplSUC, zaZlla~zy(,\. Jeunak. wypada chyba, ze w okolicach Piotrkowa .1'. "u,wodu stolarza, G6r~
~$z?;il,tl,;l\l~.orga~a~~l prusy opozycYJnej, osku~ża~ n~e u~z~dnikom) któl'zY sąp.t'zecią.źeai na poozcie
czynski, gdy dom, w l~t61'ym zrl1arl nasz Adam
ląC JJ~tl! pa wrWlet~l, dokumeul,y w c..elu zata! cIa lodzklAJ pracą.! .
.. . .
stalll się, nabył plae po nim i wY$tawil nieWielki
BIll.du..:ii:viJe~ n!lduzyc~ ,Jedual(,le . o~azato Się, ~e
Wsl~utek teg.o. cala; adllllDlstracya. poczty dwupiętrowy dornek,na!l którego dr~wlami um~eś.
I1I(f.ne UL'ftUlItęnty"byly to pl·z~wa~llIe.)~ol>le,kto..
szW'a~I\U)e~F"alsJIIY to tyhl razy, a gdy to nie ca tablicę mal'mut'ową z napisem. dZiś pr;ltMCZaS
,('6 ~orl1pg.ohnJr~zal.lSp~rZ~~illona w'ypaci ek kall!-"
pomo~(l będzlcmyod,tlł d CIągle l'eklalItatlye dru~ uszkodzonym: "Na pamiątkę posta.willlly ten doru
p~nil1)VytoC~?.nCJ~r~eclla~ }0g~ .~:Zi},dOlll. wm;Ul: kowall\
; na tern mIejscu, gdzie 28 listopada 1855 r. hillar[
St.(H'yul.~m~l~narl\.l, or!ol~i.\lyzal) ~le HIlaŁy c.la..
\
Adam MIckiewicz. "EIl cette plaM mOlll'rut lo
;ralUl;\rtl urzęd.Owego Ime były, zanumoruw.aoEl
.'.
. 28 Novembre 1855 Adam Miekiewlcz, PoeLe PO,"
i, inoŚą;}JYc .' U:v~l.~ue .za. wJasrw llil!lIstl'ahsty
"Szczerość
IloiHliS", (Dat~ d.nia zgonlI mylnie jest na tabliOY
p~ywat!1;G}llPtatlil1t, p.: . . "
.'.
.
' . , podana: MJclClewlCZ bOIVlem zmal'l 26 llstopada),
. ' tOlli)'sv4nz ~O~Od~~jl~ernod)llf)ra~ wsZ!.stl~le.
-,-,
.
G6rczyllsld JUŻ nie żyje. Pani Ratyuska
()llkalZ81Jla .!\,Ęlle~~t\\O WOjenno m~rsk,l(),ptzecl:
~N. Ruś" ,v. artrkule pod pOWyższylu tytufem urodziŁa Się juź IV Konstantynopolu, ale po P()~ ..
szefo,viI0g(}gab,r\e.t~ wYl'adlo. przerwtl.c. dla bra . zwraca uwagę na osobliwe zachowanie się prasy sIw mówi doskonale, córka jej ,pani Sui ima RadZI"
k~do\V~dOW W,iJ.ll'<, > . 1 . , .~~i~~!.eckiejzat'azpOSjJotkaniU!)apt'zystani"Sztuli' wanowiczowa, żQIta, lUżynie.ra komumkacyi, po..
..... ,l:I13;te!nakaudaląl!IQii.sl{]em9~ly byty sl~~m-,
....
..
chodzącego z Wtlna mówi o olslm wcale nle~,
koiulZYCr.uJe .strOJlnlkom/ qlem ellceauP9tr zehny .. "Zal~d WUl umdldy sal wy, - pIsze gazeta źl
I ' ż· . d" ,: , l' d ~ P " ,
Q pJlskll
p~ród \\el'C.; ~. tilOh,~tól'zynależądo ~omisyi. którelUizprzystalU (Sztanaal'ta» ~egnano Ho~
: e. a elU Jej ZleCi za e Wle co nItJco 1>
p~~I~m66tJru(ijj11'2iYjlOrr~lg~ILsobje, że .Pf) TonlJ)· h~nzoner~". gUy w prasIe niemie<lkiej zjawiły SJ~ . IO,:ulllleJIJ:.
!!O. .h.q.J.·a. .·•!.n
. .• uDls'tre.m
...... ;byf.l)i.~ll.~!arr•. '~r~.yJll.cl.eID(:ll.~ w~elc.e... mep):'zyzw. o. Ite . w
. . ·. . sw,eJ. $z.cr.e.. rOŚCi glosy o J
e~sse>i 'Jegostrou,mk W w~lclt 'pl'zęC1W obeclJ,l:lwu w$durzenlu ż.par(lIVcęm. <WooJburn". .
•
ogOlogazety ui~lnięckie uja.wni!! zbst pol'$\dQwJ.
przyjacielskich. lączących nas z innymi
któl'ym zagraża. identyczne lllebezpieczeilstwo, jest równIeż konieczne. Jednym z takich najwlę{'ej eennych zwhlzków, jest szczęsliwie
zapoczątkolV aay związelc z ROSyl~ i narodem rosyjsldlll. Z tego powodu jestośmy bardzo radzi,
żo Monarcha. rosyjski zawita <lo nas przed ukoń
czeniem swej podróży".
A więc i organ angielski or:lwiadcza wyraź[Jie,
że przyjaźń z Rosyą zostala zawarta IV celu za~
bez pieczenia się przeciwko "hegemonii nie!lliec~
klej j, i skutecznego stawienia czaI a niebezpie"
czeIlStwu, l\tórego nie można uniknąć.
ków
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Sobota, dnia 26 CŻerwoa. 1909 r.
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, że w }j{)Zb.ie pięciu spełniają swe funkcye bezpbt\ nie, a żadnemu nie wolno być interesowanym
I w sprzedaży, gruntu. 9 bowi ązk.iem Komisyi )es~ l
I badać grunta, dawac osadll1kom wskazowin
Sekretarz miniswryum wojny w Stanach Zje.
Zalożycielem głównym Muzeum jest, jak, I i ostrzegaó ich przed oszustami. Tu, w Stanach 11 dnom~onych Dicklnson wraz z wybitllellll o:lobiwiadomo,' Władysław hr. Plater (i"1889 r.). Po-! Zjednoc~onych jakibądź agent gruntowy ogIasza stośc iami sztabowemi ulożyli pIatl, któt'Y wptyczet członków stanowią oprócz założycieli, czlon- się pod szumną firmą, rozsyla rozmait? cyr~,ula: nie za p.ewne na zupeln~ zmianę taktyki militarkowie honorowi, ezlonkowie wieczyści i korespon- I :ze i b.rosz?ry, .częs~o z 1~Iamli~eli11, 0'p~sam! naj. Chodd tu ni mniej ni więc~j, ~~lI: o utwo,danci. Wszystkich razem jest kilkuset. Wśród l rozmalteml rycmaml, kuplOneml n )alneJbądz I rzenie floty powietrznej przynaJmoleJ z cztBI"
nich znajdUją się osoby, znane w spoleczeństwie l! firmy, a p~zedsta'Yiające.mi o~cazy .naipiękni~jsz~ch 'dziestu balonów ze ~terem, dla k~6t'y.ch zbu(~o.
naszem z ofiarności, z nauki, i stanowiska.
. farm zamoznych .Jankesow-I robi dobry IOteres walohy się stacje na trzy lub Więcej balollow
Rok 1908 był W szeregu lat ostatnich jednym na Polakach. Tysiące latwowiernych polskich; każda .
Sta(\ye te znajdowałyby się w róż nych miej.z pomyślniejszych dla Muzeum. W księdze da~ e~igrantó\v dało się naklo11i6 do ;akllJlie~ia tych
rów wykaZUje 61065 przedmiotów. Ofiarowano WIelce zachwalanych farm, na ktoryoh Wielu .po- , sCowośl!iach nadbrzeżnych.
kompleksy biblioteczne pp. pulko GalęzowSkiegol' tern .stra.eilo prawie cale swe mienie lub nb1edę II'
Wielki ten.. prOjekt, w razie Ul'Z0CZY.Wi?t?ie.
i pulk. Milkowskiego częśó biblioteki polskiej kleplą.u.
.
.
. . , "
nia, dalby Stanom Zjednoczonym n[walllłe.lsz~~
zurychskiej. Tow. polskie emigracyjne ofiarowało
Nie zachęcamy da emlgl'acyl, ale ]6zell )~Z obronę bl'zegów. Pozyskał ou już aprobatę pro,
bibliotekę swoją, cenną w druki emig ra61jne, k~6ry z V(as, Szanowni rodacy., .chce .OpUSCIC zydeuta T a f t a . .
.
p. T. Gasztowt-ciebwy zbiór rękopisów i rycin, ojczyznę, llleoh się ma na bacznosc.l przed nag~Na razie wiadomym Jest tylko plan obrony
nagromadzonych w wycieczkach w śród spole w niaezami, wysyłanymi p.f?,ez rozmaIte kompaIl~e 'I brzegó\v A.tlantyku, podczas g(~y obron~lm~.egć)\v
czeństw mahometańsldch i po Turcyi.
gruntowe.
Utrzymywam,e a%entów P?chlallla Oceanu Spokojnego trzymaną jest w taJemlllcy-:Stan zbiorów w roku spraw o~dawczym I wielkie sUilly---{t te pokryo mUSl na.bywca gruntu- I zapewne z powodu oba wy, aby zbyt w.cz eSllle
tak się prz~dstawia: ~rzedmi2tów pa!nIątko,wyc~ nowy osadnik.
. "
o szczegóIaob nie dowiedziała się J~r)l)[lia •.
1,170, nUlmzmatycznych 5,820, obrazow ole.lnycll
Stany Zjednoczone posmdaJą Jeszcze ogromne I
Brzeg atla[ltycki, długi na. 1,<>00 mil. ang.:
625, akw8.l:eti 392, miniat,ur 109, rycin 20,229, ' obszary żyznych gruntów, przydatnych P?d uI>ra~ l na przestrzeni od Passamaquoddy do Florydy, po,
fotografii 8,~61, ma!> 1,241, dr~lcó~v 6Q,998, oraz wę, istnieją tu mniejsze.i. wię!csze ko~p~lll.e gruu· siadae bęLlzie siedem lub osielI! st~cyi ~alon?"
wiele rękopISÓW. l\fuzeum ZWIedZIło w 1908 r. 1 towe. prowadzące swóJ Illtel?S ~czClwle l sp.rze- wyeh, urządzonych w ten sposob, zeznajdf!Slę
4,738 osób.
.. ..
.
dające Swe grunta ~o. ,odpo.w:ed~l\ch c.enach, l ,do ; one nietylko pod ostoną armat. fort~C'~nyc.h, .ale
,.Fundusze MlI~eum skla.daJ~ .SIEr. z kapItału tych należy się .zwroe~e,. a Je.zell kto, Jest w '~'łt- l' będą oper,owały przeciwk? f!oc18 .1lIep:'zYJac!etzelaznego, powstającego. z ZapIS?W l darów, na pliwości. niech SIę zwrOl.ll po lllformacye do B.lUr a ! skiej wspolllie z bateryarnl nadbrzeznerm.1 wuu,
ten cel poczynionynh, .Jak rówmeż z wIdudem Informacyjne~o Zwią.zkn ~arouow.ego ,Pols~nego i tek skomplikowanego systemu re~lektoruw.R~:
.cZ!Onkó. w wieczystych Towarzystwa Muzealnego, lub do KomiSVi. Rolnictwa t Koloulzacyl ZWHl:zk~ II nektory te ustawiczQą utrzymyw. ae będą:. rączn.osa
oraz doch~(lów niestalyeh, .które .powstaj~ ze ,sk1a- Narodowego Po!skiego. Miejcie się na baczlloścI pomiędzy załogą okręt~ powiet.yzlleg? a fort~U1.
dek, datkow, opIat za zWlOdz8111e Muzeum, sprze- przed oszustamI!
.
Balony mają przewazme peru!c siuzbę wywladaży dublilo\.tÓw lub sprzętów zużytych.
Nie radzimy osiedlaó się w porudnIOwych dowcza.
Kapital żelazny wynosi 33,176 fr., jest on Stanach jak Alabama, Georgia, Caro!iua MissisObok balonów zostanie. stworzona. flotylla
nienaruszniny, W nadzwyczajnych razach jednak sipi, Lousiaua. Kontucky, Tennessee, Wirgillliitd., aeroplanów lctór~ slu~ye. będzie do szybkiego
może być użyty częściowo na cele instytucyi,:&a bo klimat jest tam' bardzo gorący i niezdrowy; przesylania.' rozkazów i wia.domości, doprzewouchwalą dwu trzecich członków Rady głÓwnej emigranci zapadają ua. malarYę i febrę· Stany
żenia oficerów i t. p.
.
" ,
i z warunkiem zwrotu •. Jedynie procent k~pitalu Waschińgtnn i Oregon mają.?obre gru~ta, le~z
Mapy prądów po\vietrznych ułatwią baJOtlOm
żelaznego i dochody niestale obraeane byc mogą i z ty~h wielupolsldcl1 osadmków przefilOsto SIę
i aeroplanom mauewrowanie.
na potrzebyl\1uzeum lub uzupelnienie zbiorów.
do Srodkowych Stanów-stra?iwszy wszy8t1~o
Na razie, jak wiLIzimy projek Dicldn~oiHi;po;.
-----.
na tyoh zachwalanych ogroda(lh 1 farmach, NaJsiada olbrzymie znaczenif\na wojnie--":zal'ówuoląodpowiedniejsze, maiące klirn~t prawie t~ld jn:k dowej, jak morskiej. Jeżeli za przYlcladef!l A1110wJ POiSM, sf!: północno-zachodnIe StanYJld~ Mt- ryki p6)dą p<l.ńs~wa eilropejslcie, to ta k I>y kil wojchignn. Wisconsin, Minnesota, Dilkot~, w 1<tor~ch ny Japorisl!:iej, polr>gająl!a na umiejętllem ukry
tez iest najwięcej polskiehfa:r.'m8roW', polsluch waniu swoich ruchów i dziaŁających bateryi, ule.
ZeZ:wil~zkuNa.rodowego Polskiego w Ame- kościołów i S'lhór,'
". . . .
gtlie zupelnojzmillnie. .
. .
, ..... .
Tl~cę, ł'W .,(l"". '. - "
.
. . . . ..... '.
'. . . Z bratlliem POZ(h'OWl~llH~m .
...• Halle.. balÓlwwe hędąolbtzymich l'f)Zmiaró,lv)
. iłł
. "e:~~~~OC~~ ~(;!.."8'Tfl1(tlYt~jil,ietwa
KorńIs,ya Rohlictwai-Kol(}nizaeyl Zwi~zku gdy t tylko ba!oIlYJI't'zynajlnnlejlla 2o:} stóp dInim€lI\G~t
hVą~kuNarodowego PolslClegodo~ Nai"Qdowe'go P o l s k i e g o . g l e , wedlug orzeczeń amerykańsl<iego daparta!
wja~iljemy się, ierlomimo -ostrzeżenia Biura Jnfor,.
J ó z e f K ru s z k a, prezes
mentu wojny, oddadzll na.leży~e u,sl~~I. . , '
macyjnt'go ·Z. N. P. wielu rodaków dato się usi895-5, M Iwaukee Wis
Z tego łatwo wywlllOskowac, Jak ltolosalI1o
<tlió. przez naciągaczy rozmaitych ~niesumieunych
ave.
I I
Ti1
'
koszty pOJhlonie ten nowy sy8tem obt'9/lY brza.
kompanii gruntowych w Stanach ZJednoezoIlyeh,
P. S. Wszy$tki~ po s le pIsma ,w . .ltufople. gów.
'
.
przeto chcialbym tu (lodać jeszcze kilka srów prosimy o powt6rzeme na$zego ostrzezenla.
" __
ostrzeżenia. Komisya Rolnictwa i Kolonizacya
zorganizowana przez Sejm Związku Narodowego
KALENDA.iZYKTEB.MINOWY.
PolskIego, jest pod Bcls!ą kontrolą Cenzora i Z~IMroNA SŁOWIAŃSKm. O li 18 Rozmvslnwa. Jurządu centralnego tej organizacyi; Cz~onkowie teJho Wl:ttdyslawa. W p o n 16 d zła l ok ZbroMnw!\. '
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w elerlwllt.arnyeh s.zkolach po~ady tej miasta instytueya Ta llsta'IVa powinnajaknaj •.
niema- mial On pOl'uczony dozór nad hygi eną rychlej wejsó W życie i dać nlo~llośewszystkil11
szkol~ą i od czasu do czasu, nawet nie pel'yo, 400 zapisanym naprzyszle al~(lyeTowarzysCwa,
dycznle,.prowadzit odpowjeLlnie pogadarlkl; lecze- wni[(aó. w jego interesy bezpośrednio lub' po.
Walka z gazownią. - Szkola gazowni. - Dziś za- niem dzieci uczęszczających do szkoly zajmo wal średuio.
koilczono obrachunki stare. - Hygiena mieszkań.' się lekarz fabrycżny.
, R0zszer'zeniil lu~ SltllrCzenie z",rząduniemoZniesienie stanu wojennego.
Wykład religii ,ma na.dal pozostać w ręku ,żabyó IV tym wypadku l'zeczązaila\valnif1jącą
Pisma' warszawskie i lódzlde wiele już na· księdza.
'
.,. . dla, 400 cz!onlców, z k~ól'ychtyJko jed.uaczęŚd
,Zarząd nowy robią.o te ogl'aniczenia; wyszedł
wybiera i rządzi.
. .
..
robily wrzawy z poworlu gospodarki nowego kon- i
. Wspótpraćownicy kantortlwi dawni pO'zośta~
sQreyum gazowni łódzkiej .. Alarm wszczęto z ,po0 z tego założenia,. że jeden uczeń w szkobch mie)-!
wodu zaprowadzenia pewnyoh oszczędności, wSl:ód skiCh kosztuJerocz.lie okolo20 rubli,w szkole. Ją , dYl'ektorem będzie nll..dalohemik p.Śwh~rczew
których na pi'erwszy ogień poszła szkoła, zalozo~ zaś gazowni suma ta uoslęgala 40 rubli, ozyli. ski, ktÓl'y już przez tyle 'latzlożytdowody swęj
dwa razy większą.'·,
..
..
l.
.
R
.
na przez stare konsoroyum, a przekazana n.owe... była Tllknam
przedstawił tękwestyę· ów nanenergIi l umiejętnego oel'Owlllct\\la. . ~eC7,to to~
mu. Szkoła ta byla przeznaczona dla dZIeCI 1'0I
. ..
l
' znmna. i dobra, gdyż dawni .u.fzędnic y l olicyąliści
czyciel, który zaręczy tez, ze pozosta ym na.u~ ; zupelnie wyrobienia!!! c.1obrYffilHlbytkiem. Współ:.
bótniJ~6w, praeu)ących '! ga.~own!.
,
nie zmnieJszon~ pensyi. ' .
"
d
l
'[' ..
Zeby pouac zupel11l6 smlą lnf ormacyę, n~a: czycielom
Nieooeniamy zupelUle postępowanul.nowego praOOWn!cyz awnelll ronsorcyumrozsta I 8H~
lismy sil;) o wyjaśluonie do Je,j~ego znauczyClelI konsorcyn. m .choóby z tego o w oglęt1.u,. że na.. oc. e.. banlzo uczciwie.' Na i ntency~za.s zgo(Iue~o za.szkoiy, który rzekI, .conastępu}e:
..'
b
końGz~uia pracy dziś.ogodz9 1 !, rallozostalo
, Zarząd nowy zachowuje s2!kolę gazo.will. Ob- nienie .rzadów.i dziatalnoscl tego z roroW,ogocla- odprMV!OnO nabożenstwo w 'kOŚCIele Sw.• Krzyża,
.
' .,
cina lzeczY'w,:ście jej budzet l a to na te) pods~a..' la jeszcz~ jest zawcześuie, gdyź dqpiero z dnie~
dzisiejszym
rozpoczIlle
sili!
naprawuę
dZI
ałalnosc
Tak
taż
zakończy
t
się,
pieI'w;'zJQl(;'esga~
wl'e, że wszystkich dziecI rohotników pracuJI~
toj nowo wyIOltionejinsty~u6yi.,zazuacza.my tyi- zrw~li. Jak dalej bf;jJ.Zla,.ttieymiósl\'kll.rnyn11S?fyljh
(Jy~h w. glizowni w wieku szkolnym jest 13);.Na
ko że dowodzenie p"wyższe, udzlolotle nam przez . , czyteIlIi}ców infomwwaó; dzięki. bowlsmllilwoI,)'o:
obsłużenie tych dzieci wystarcza w zupelnoscl. 3
na~czyciela,
muwi wyraźnie, iż l,lerunek ~zkoty . waniomt!Roz\voill~ zaWlązato, się tonówekon..;
nUltGzycieli 1 ,wypadnie bowiem na jeden ot!Jzlat
po 13 uczniów, kiedy szkoły mh~jskie przekr~ ma pozost,aó dawnieJ.~zy,. kon$O~'cYUfl~ ogranl()zy.l:~ I sOł'cyum lcrajowe. Występowi:1Uśrnyz {o~~z'a.1Q"
ty 11<: o ilos\.l UCZl~IOW l l)O~ta.no\vllo ?d~ądtrzym,ac, że.nia, że pieniądze zgazowui JÓdzkiMpowinny
~zaj:\ znacznie tę ~yfrę, ,wreszcie uczących SIę
w, klaslę w~liższych i sreduich szkołach ozna.. szkolęwylącZillle dla d~IOe.i Tobotulkow pracuJą~ zostaó w krajul Ozyzost~tną?l'zec;ą'~inria,~,$.le
oych vi gazowni.
.
..
, zdaje się, ze osiągnętlśmytoi iz >kón~.1.Jm'aUc,ł g~zu
czyI rzą.dna 50.
., .
Musimy
jeuual\że
przypomnieć
k,oD~orcyum
WYjdą tłjj., tom. lepioj' imias.tozya~ą:lo~,lę.I~,sz~
,j)wiepri:eto po.,adynauczycieli rzecz~wlscle
to,
eó,.
zapOWiedziało
w
SWOich.
o~toszenlacl1,
a
korzyśCi.
.'....
'.,
. i'/:'!'··;:ii;~:~
~ostały z\dnięte; oraz zniesiono posadę. opIekuna
mianowicie, ze pouzyskauludz\erzawy, natJeh-,Wy,jtępo~alią.my . gorliWle,w;1t\yeitił(t(i,wią~
~Zii tY. Godllosć. ta przy t)łtdla chOrenlll l leczące ..
miast przystąpi (!o.~pracoW3JilaUs~aIVY:, którą ·zania kralbwegolcorisorcyullJ;a.l~. t'Ó·.XJfls':ąie
mu SIę, w Wal'szawie p. Nowaękiemu,
.
się nadal mili rl.ąd2ac tak. WIelka .. lw.azn.a Qla
zwalnia.' nbvśmv wszelłtie'.P.I~dokhtduośelPopał;;
PQ~,ąAaikę~;ą,vi~a;h;y;głe1:liistl r6 wniet zostaJe

KRONIKA . TYGODNU1WA.

skasowaną;

Sobota, dnia. 26 c:~erW6~ 1909 r.

ROZWOJ.

'~. .ZEBRANU'.

=- ==..
. ;- ,. ,~" dOUlcze8.
,. Po. npąwle
J n t r o w lokalu przy uhcy Sztarka I duo roshnkę

oM 95 _._
.~

~

ofiarowania 50000 rubli na kupno paJacu
W
zas ro (U, , za
,
'
I'
b l
'
nt'. a/5 ogól~e ~ zabrn.ulfl człc).Uków Stow. spożywczego
dzieci, ktÓl'e otrzY1ll ał y roślinę, obowiącane bQdą z war~nklem, ,a,by g~ae l, przezna,czony y na
~Syren!\."
przedstawić ją slJ.dowi konkursowemu, który o1'ze- cele uzytecznoscl publIcznej.
,
- J u t r o w lokll,lu (N'awrot80), o godz, 2 po pol., , cze o nagrodaoh, Cel mówi sam za siebie, należy
Reprez~ntancl kupl~~twa, pr~gnąc skorz,ystao
p6lroc;;ne zebrania majstrów :,!telm!1chów,
,
i mu si~ tylko poparGie. Czton~owie t.egoż Towa~ z tej darowlzlly, up~·oslh. pod.~t~If:lzego 1>. 811bel'ZABA!VY: J utr.o IV Hel0!l0wie zabt\~& ogL~dow: • rzystwa wystąpili te skargami do zarządu, na steiua, aby porozumiał SIQ błlzeJ z, p. B" lUt la_
na rzecz, .todzklel s~'azy ogniowaJ ochotniczeJ- ł'ocząte i wandalizm· ]'aki panuje ll!l.starym cmentarzulca- ltieh warullkach przyjęta ma byc ofiara, oru
o gOc!Zlll183
po po..
t
' I.'
..", 1
I'.
,
"Olvania
".- J u t ro W parku ~Zródllskl\", (w..0~ny Rynek) i toJicklm. Członkowie ci, stwierdzili, ze 'VI? e w sprawie opla"
' "oroJ'ektu fln!LD.80wen"O dl..
zabawfj, ogrlHlowa. »Wiol1zór Swiętojanskl T?w, muz'-j' drzew na tym cmental'ZU Jes~ połamanych, na lU· rOWlzny...
.
ia
dramatycznego "RarmOll. " nu, korzysc Kochanowkl. po.~ nych polamano zupełnie galęzio. i w miejsce ro-,
~onlewaz palac ;Je~t tak obs.zerllY l ~Udo~.a.
czątek o glldz. ił po pol, " , .
. . śliny rozłożystej stoi tyczka. Zarząd wobec ta~ uy, ze mógłby sluzye .za siedzlb~ dla kilku In.
J' ut r o w ogrodzie InUllsJwn pl'2:y ulic! DZlaln:~ I kie"o posta wieuia spraw y, u ch wa, lir, by wystąpić stytucyj, przoto, nabywl\Jl\c go, luoznaby przez na..
~~b~\WflTll~~:~~~~~o~a"~' P~::t~k!\~kgoJ~~os:npn: polł~ rze l, Z i~terpelacyą do dozorów ementarnyeh i wp!y- I czyó na urządzenie pro!ckt~wa~go m~zeuI~1 p:ze~ J u'tr o 'w ogrodZie G:ebliga.»C~llrlVcówk{\ obywa- I nąć na nie, by podobny wandalizm zostaŁ ukró- i m,ysl~w~go. ora~ ~la 6wdzlbQ groma zeUlII, up..
talska" na korzyść Ochrony bałuckiej. Początek o godl:. eony.
eow l giełdy łódzkIeJ.
2 j póJ: "po T pO,t.,
(h) Ze zgromadzeń oOllnowyGh, Dnia 5 lipca
I'rzedstawianie, . Stowarzyszenie robotników
.JED:-l)OSC.b' J u tr,o.,w ~gsl,~dowz.le J1JJ~ddnlloO~ll;,! ,,(P~J~- odbędą się. posiedzenia ozłonków z~\'omadzenia : chl'ześcijańskich (Koto trzecie) U1' ł Z we wl;or,)k
kowbkn 170 ZlI M,a OglouUW.. • • • o
" t k ac l'
'9
. , ama""r.
."
ftlnll będzlll:
Siarczysta dziewczyna", Bztllka ludowa ma)"trow zduuslilch \V domn ma]strow
Cle h l
dnia
2 ' ozerwca 1909 f. prze ds taWlO.nw
AlIzangruber~.
I czlonków zgromadzenia majstrów szewckich przy skie, pod k.ierunkiem p, A. Elme.
,
WYSTAWAJ,Qtro I codziennie w&ali Grand- ul. :PIOtrkowskiej N~ 9.
I
Widowisko odbędzie się na sali przy kos~ie..
H()tolu W~st"w~ )ekul'sJw -~r~tystve;'!ln Otwarta. od '
W środę zaś. d. 7 lipca, o godz. 7 wieczoM i 113 św. Anny.
godz, 1 do 10 W18.czorell\. WejścIe 25 kop
rem, w lokalu »Li..ry~ odbędzie się zebranie maj~ I.
ZłOżą się na nie:
filtrów tokarskich.
Krotochwila w 2-oh aktach ze śpiewami
Zebranie. W niedzielę, dnia 27 b, m., o go- ; K. KU<l:ila: .Ulica llad WisI!!:", i fr~st:kil. w l-m
dzinie 2-ej po południu odbędzie się sesya czę- ' akcie Z. Pl'zyhylsklOgO ,11 W kancol~l'Yl dyrektora~.
ladzi tokarzy d!'owlIiauych i żelaznycb. Miejsce
Początelt () gOdzime 71/ 2 wlOczorem. Ceny
zebrania w lokalu .• Liry~ ul. Nawrot oN! 38.
miejsc od 75 kop. do 10.
(x) Toleranoya.· Jedenz,guberna~or6~v zw~6(c) Sprawy robotnioze. W ciągu miesiąca
(X) Zabawa. Komitet opiekuńczy (jchl'ouy bacU się do.glówuego uaczell3lka krajU z prosbiJ: . marca i kwietuia r. z.,wedJug obIic~eń wydziału luckiej urządr.a IV ogrodzie Gehliga. dnia 27.go
o ~vYJasnj(}ni6 spra'IYYi dotyczącej wydaWI1111a ~a;. pr'zemy::llowego ministeryum handlu i przemysŁu, czerwca "Czel'wc6wl~Q ObYWfltol:skat na. korzyM
szportówzakounik:m wJzl1alli~ rzymsI~Q katollO' I ruch l'ohot!liezy wyrazi! się W cyfl'achnastępu- ochrony. Poczl1tok o godzIllic $ ej i pól po 1)0ldcgo, z l{tól'ych Jeden wystąpIł z pl'osbąo ~y- : jąeych: ogótem stt·e.Jków i loka,utów byto 48, o· ltldniu. W razie niepogody zabllwl1 odrażoną Z0
4!1U16 mu I)USZPOl'~U do Ct.ęstocho wy na. j)t'Z6?ląg gólna li czba.stl'eJk~lących wynosifa 16,749, str~; stanie;Q.a 29 czerwca.
Jednego mieSiąca.. Generulguhernlltór wylasnll, ~a. godzlIl pracy zus[ ] 24,?30. Prz~clętua dr~go~o
(x) Ni.l6 Swi~tojaug'ka.
Dzioń świętego Ja.,
że na skutekzatwierdzooej Najwyżej w duill 24 Jedll~~() stre~l:n" 7 /'.1 dUla, O' Cyrly ~o obeJ!lluJ~ naCh1'zcieielu., a właściwie wigilia togo dnia
hitegQ 1905 l'okuuchwały lWIlutetu ministrów o i tnv~Jący 5 mIeSlęCYr,l:)!caut, f)urbarskl \V ,WIIlllG 1 obfituje w mnóstwo obrzędó>v i przesądów htdotolerilllCyireligijnej, wszelkie . ograllicz~UI ~po~ j. stroI kl~l~JO wy ~~ "~a! ~za}V10. ,
"
• wych, niektórych bardzo pięknych i palnych poo"
\V~gJędemadItiinistracylnYJUzostaty
znleSlUne l l
Zn,\~zn!t
wH,kszus6 s~rejkow wy??chla z po
zyi,sięgaJącyeh czasów: pogaiulklch.
Że.ks:ei.ak a t o1iccYl wyjeżdźający do gubernij we-, . wodu dą~enla .~abl}l>an~ow do ob:llzenla placy I
Do taloch naleźy palenio "Sobótek". to jest
,v.ilętrz(lyćb,'
.. otl·~Ylriują dziś !)(jzwolel~iena wy- zarobkowoJ, s"le!lq te. Jednak. w Jednym .tylko ! ogni około lct6r'ych młodZIeż ul!\wBzy się ZlL ręce
d
]UZ{j'9 . swojej władzi dyecezyalnej, nie zas" ,jt,k. wyp~~!\U (w fab:y,ce . wstąż~lc ~. w .cegielni pod I tatic;'y, a śmielsze i Zl'ęCZIliojszo pary prz(~sk~"
ph~eQteni'iudguuel'l1atorólV. W dalszym CHVsll ~rar~za.wNskollczyly.~lę częsc~o\Vellł nwzglQd~ I kują przez ptomielrie, tudzięż zbieranie paproci.
geHe~ar.gnb~rni:itorwy'jllsnU, że w~zelkie cyrku- i m nrt3!,U ząd~n robotmków, .\V l)OZostatych wypad- .. Paprocie, których Jest prze::Jzlo 3,500 ga.tun..
Jar~ef:wydane Pl'zezbytych!?eilc[·(a-f$u?eruato. l kach I?boLIllCy: pr~egl'~li. .
Mw,. naleźą do roślin skrytokwiatowych. Poda ..
ró:W•. ;.a.)i:l'ę~)jllące.siVol)qdę;JaiQzY.j1{YZ[lanlil rzym..! .. (ll)P4tła.o Kruutzefa,. N~
I nle.zaś. nas~ego
ludu oplew
l
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śko';l<utoU:C.ldeg o, jak.rOVi'nież'i! ·ódn,ośtlj· Cy:rlcU.M .(iZ!)aJ~ZqPcaZQ~t~~~ ... ,
ląrz',w'idAlly. \V Ld):\~ri.'~J Jnujit:.,1,8'7/rQkll,za.nr.. .·ln.cu PQś:p .. J:,· "UII,IH,O
75·~i;,obeÓ4l.a.'.tiię': QPIl~i~i/I~j.ą~l.et,slkoks~~${·ŚW!i;le:": . I' JI& 8. Jako.h.:'.··· ...

. .

i

.

.:Q.

~J\!~.;are'l za;konni'J(Ów.'··· . ..•..
: adwlJkat JJ['zyslęgly p,
(:i)FtYD!i~ya... Wtluiul lipca ~ cz warteI~
Wobec tego, że gmach pałacu

ale na to tl'zella Wieli dlj,~O odw'ltgi
przedstawia, • przeu atakami djabló w, IJZIl.l'OWIl'IC:,
o gotlzrn\e'9 o.franoks.• }:'lolr B6ryekl Odpl'UWl znaązllą: wurtośc.i 8zkodagomarnować, co jest nyt:h modlitwl~ i krzyżem świętyul.
sl
pler\y 4 f J\lszę RW. w kościele św. Anny w Za- możliw6m, w .l'azie ~tl'zymanJa stęprzy licytacyi !
Oba te obchodyodLw'JrZone zostaną na jnrZ91VIu,'
..
spekulant6w, by toby bardzo [lOżą.dauem. ażeby: trzejszejzabawie ogrodu,woj w parku wŹródliSk9. 11 41
... (h)1.rOW.oplektnaldn:llwo~tanem. Zarząd. Zgromauzellja kupCó1v lU.ł...odzi, rozporządzające: którą ul'zatlza. Towarzystwo ,Harmonia) na ]{q:i
'l,'ow a~'zy:;t waopIel{j~?ddi'ze IVO:ltanem., IV celach' dośo znacznym I.kapitalem, nabyXo nil W}aSIlOŚÓ . riyM fUlldii~2;l1 zabaw i zajęć umyslolvo chorycb
triz{il1dzerua. zamiłowania w'mllldzieży do h9do.;; !.caką·nier~cholllość;Za,lanio Zgroma(l4ertia l{up~ i w J{ochauówce. .
wli.J posl,/Juo~ariiarO:l11l1l1bśel, póst~nowH w Je- 'ców jest tern latwlejszll, llkoro; Jak się dowiadu-. I . Niezwykle oryginalny program, cenne upasięni Ul'ządłlkzabawęd.la: U:z;!eci'iikaźup;Uluz.nlch Jemy.przerny~lowiec. p BiederfIlau. wyrazllchęó.minlcl,.któl'eI1l1· ob:larzaflJ zostauą, bą.dź to szczę~.
J

lII1~!!,,,.!.,',.........J!""'''!~J!!_""'!

'!"'!"":"'iE'!'E:j"~!!!!,,! 'E'!!!l".' ':: @!"". h' _"':niw_"., "Sf1IIll!iJ""'II!"' ?E:! q
Mil'IIII'
. im
!f
ntewiadoulO Jak ten saIllO·r;OwiedZl ; tej .mjerze. ud~ie-l~e
Żal,
tyce . . .......< ..... ' .. ..... ••. '..
. ... •...•.•....•.•.... ... . . .
rząd będzl,e wHlądal. ,
. · . ' 1 · poszukując!(}h w ol<resi(l św,ęt()jll,ń3k!Ch, prz6,lro.... ·Tyri(eia~emJeaiHtk: na, to.wśzystkoz'lwcze~:. ..Z/lH'~SJ.ellle .stIl.IIU... wOJenlle. go·przeszlo .WJ./O(ha . wadzęk,lokali - ro~ulUle!ny, ale Jeste::lmy silnie
śuiel:lJajtlltl)9Wemuzan~ądowi
dalałtic.
I be2; .,vraieultl..WIsi bowiem. nad nią jeszcze na przekonani, że na~t ka'nieuiczniey i z tego ~I(O.
AzebypoIJr'a:wiaó ' .wal'urr],j zdrowotue lUl.Szego 6.mh~sięą na:dzwy(lZajllaochroua, po~em wzmQ- I'zystaPh aby pódnieśó ceuę mieszkań. Pri:e~
mia:tą, POLI'zęba l\Ollleczule, żeby l(azd y z (Jas J cUlona;,a w:. kOllCUporzą.dek .adm\nisLra.CYJ II y. dworna lat)' ąfy~zl)l:śmy bo wlem ta.kie roz:nówlti
dbal prze llewszy 8tk,ie Ip hyg'itlU(} S \V f.lg o wlesz-. '. ~tan wojeullY' odw~fuocll,jonej~~hrouy nie różni .1 tQ.[endorfu):
.
l\ł~:nia .. :lw~l1S~czą.lottalOl'zy: IBaly,'h i ,\lltj.sn ycll łSlęzlJytrrlo..Pod~til wą ,sL.a,nu wOJellue~o jest 12
-Podlloszę panu kOlUot'Ue.
IDl6\~~ka~;powiQoj na .tQ. zdacacutvagę .. Lato wytyc znychpunkt6)v; l\to,resmywy~rukowallwnu...
....-.A. to z la~iej racy l?
8~\\'arl,lęprzyI1osL . ~O\VhHll.p:r,ęsto· •.~.ąOPI~ u~j}'o~~ ,mel'~e . z .d,\14Jo lH~ź~zle~llikar:z.;., . 'l'uzazlla~
.....,.. Stu,.Q wOlenny zapl'owadzono W Łodzi•
.rnai.\s~1) zara2y;1{torępr~r.~ódzlm!l~~~:1l pk ach . czyc mtlSll?y,ze~ trll!~!2~tu ~unktowz~ledwle .Obos.tl'zenia meldliulwwe, wyższe wynagrodzani/)
hJ'gleulezllyc~pr~YQrllli u kanahzl\cY.11Wody trzy ulegają pewnej zrrnanwannaI10Wlcls:prawo strotó w, hygieua poJ wórzy.
z~rOwfJj,rą~J~,:8rosqh9?ŚO",,\ę(l{3j}Ji.~ .rqzwi:nąc, i z!\rny I(ani~ Zukladó\V naukolV YCb, n,a . caly c~a9
.Dl'JłŚ . i:nó\f sly:izymydrugą P9 ną l'Ot;m.ow~.
lllŻ Will.(l.fllh, mleJllCOwo~Cla.H!J~
.•• .
, stanu wOJeuuego o tyle ulega zmlanle.ie mozna
__ Podnoszę panu lwmoflla
~)tl:~(le:\~~z.y~tl~~ern,~a!~ŻI1ló~y zńlil),uiću~ąg je .zamy~~Ćtyłko n~l m:esiąo,o za.m~ni~ciu na i
A toz jakiego powodu?
ill~te,ll,:lmJe~~~~lny.~lfl,~J."ob(;tnlCZYCU. i' . .R.()~ottlllc czasdtuzszydecyduJolouuakra·ja. !~ll~lstro\V... !. -Czy pau lllp wiesz, że 8Gan wOjenny znie~
n!\szmjeś.zk~>, QUl,suQ,.a .Qo marych,pok.\>ll\O,W.l tl "'·
TraCI S\VoJae . Ul~C prawo zesłania do oddalo~ i SlOllOI
SZ~~?,~'Z.~stO;l~rzyj'JJuJesllbl(ll~atofÓw: .Te~,ą\l!t1tlly nyoh gubol'~iI ioddau:~ tain. pod nad?-6r policyj- ;
"7" Wiem, .ale ?O to ma do ceny mieszkań!
wy,~!J.k .potę,gul,j3·S!Q aOeCl)lp' w: ŁOPZ1 .. z.V():lVIj,q~ny,. wa~. IH;awoprz.e~:;lęuranla. ~rodl\O,~ n~dzwy- .
--- Co? zapel~nlOny, wzrost mla~tlt, napływ
d..ozyznY~leaz~~p,;··L":' .. , . " ' . •.....•.. .czI).Jnyęh,ll~wet p:ze~ (Jrawonteprzew1dm,nych, no\'Vy~h IllstyLucyl, sZlwl, zakladó\v n:em\eślni.
. ,. Zt'bYJalp:~ .•tJrr~.hIElLsamorządnastąplfi .przY-P?dwarunklernzlozeUlą, . ó tom raportu !tfoua,rsze.
czych j tem podobnel
noszue;zarzadorn nllast flze!'~z.e atrybucye, W,tedy
..... 'l'aISSlępl~zedstf\wia ulga,pochodzaca ze
Taki kamienicznik z wszystkiego korzY!ltl\,
możllaby~o,s,i prze~:iię\v;~iąG,apy:~!<rócić zdzj:er-: Znl~Sltltlia;~~annWOIQtlllflgO.
.
..'.
.
jelio o hygieue llie dba.
stwokaIl1Wnl~zu)l{o~z .. aI!..IłJ,lladzwńpodl:loSZłli~ l... ..Na huznaz~pytallla, alof3fOwane do redak-Zrobimy wszystko mówi lak zaprowaJzą
cycli k9m?rna,.rp~ITlcZąSęlI1;jOunak;n~I~S\11l 1 pola • }yi, czy oąO?'y' zasIane. uaczastrwaoi a ,stanu wo~ samorządl
I " .
cle n1,\szymczyt6IJJll~~m;kt.ęI'ZY.Ill~leJisze zal!J1tlJ,ą . Jetl~ef~?,. I!lllJą pr.awl)j)owrp~u do Łodl.J, rtI11sicny
A gdy będzio już ten samol'ząri to ~n6w sił
lokalo,. II by,~~?-l'lł~h~J~.cf'~$to ~leb~,~appam, PO-o~I>owled~leel ZE) pqpowledUI? dq .br4mleniapo..; rozpom:nie:
. .. .
dtOglz~ś llJydsf~~tt;.~,:lllyd~e~l.J~le~qli:ąulo pr,ze~ . ~tano}Yle~l~rPOW!n~y;.posladne}ę ulgę, .wkar,dym ; _ Podnoszę panu komorne.
Wle tr za e. ~ pOSCl~!.FP~.~~~Ci l trzy rna611as~oń~~'Jedn,1l !~razle ,leIl1eJ S.H~ u p,ewUlc, za:1ięgaląc Ivla· i
_ A to z l akie j nil) yl?
TYlllJy IkC)s.lIO$oqł:uni;~O;6~.a.usLr~~\dz Się W leCIe IdOmOi;1cI:W: l(a.n~ełąrYłwoJe.nllego g.flp.~rar guber- l
..... ~i.Ul101'4q,d.J .l;:'UHO uobl'ol'·.·· samQrzą\1t
!'W""l'!
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śliwi znalazcy kartki z numerem w paczce ~con
fetti", bądź znalazcy ukrytej w miejscu ustronnem paproci, bądź też przybrani w naiIepiej odpowiadający zwyczajom danej okolicy strój ludowy, a przedewszysLkiem sam cel, mający na widolm ulżenie niedoli nieszczęśliwym z najnieszczę
śl~wszych, powinny w zupelności stat'ozyć, by park
"Zródliska jutro po południu zaroU się mnÓ.
stwem publiczności, wszystkimi tymi, co nie są
'głusi na ludzką. niedolę i cierpienia bliźuieh od,czuwać potrafl'l:.
(h) Zabawa strażaków. Jutro w Helenowie
straż ogniowa ochotnicza urzą.dza zabawę, aby
zasilió swe fundusze, Ze względu więc na cel,
mieszkańcy miasta, wogóle sympatycy straży, nieomiollzkają zapewne licznie się zebraó w Heleinowie, aby zabiegi straźy uwieńczyć pomyślnemi
rezultatami.
Dla pragnilcych i głodnych urządzono kar~z
mę podlłStrażaldem", w której chętnie i dobrze
będzie obsrużon~ publiczność za malI!- opłatą.
Na .zakończel1ie zabawy będą s palone efektowne ognie sztuczna, pożar domu i wiei a, wiele
innych rozrywek, które urozmaicać będą cztery
kapele dohrze zgrane. Towarzystwa apiewacze
wystą.pi~ z pieśniami. Nie zapomniano i o flcon·
fetti". To wszystko za 40 kop.
(y) Zablwa W bśuioZÓWG8, Towarzystwo
śpiewacze "Echo" na zabawy w Leśniczówce
w niedziel~ .i wtorek nadchodzący sprowadza sen·
~acyjnąa~rakcyę: skoczka Johna da Cyryla II,
który wykona skpk z wysokości 100 ~tóp do basenu z wod%. Oprócz tego na. prog'r'am zabaw
złożą się popitly chóru, kółka dramatycznego i
inne atrakoye.
(a) Ekspcll·t tClwarów. Jak wykazuj a.: dane
statystyczne, opracowane przez zawiadującego
sprawami komunikacyi. międzynarodo wych rosyjskich dróg żelaznych, wywóz towat'ÓW lódzkich
na blizki i dalaIli Wschód w roku 1908 wyraża .
się w cyfrach następuja.:eych: towarów manufak- ,
turowych (z grupy 57) -'- 11,n91 pudów; przędzy .
bawelnianoj i nie l (z grupy 88) - 227 pudów i
ubrali gotowych (z grupy 85)-406 pudów.
'~t!;·lS.ku~ldeni:utlVorzenia zwii1zków i towarzystw
ek's.portinvych, }v roku llleiąeym wywóz tych toi
W~~4Jv ,";~:wJ~~szy~ ,się. znacznie.
Ol

., ,t

'SQdziapokojtr12~gą re'wit.u
m:~
~h"., yWfJ,l wczoraj sprawę 33 lt-t:aiego
HUl'lUallR Sóltl1na, mieszl,ańe~t ~ysj Syberya,gminr :rvhog~t. Dolull, JlOW. ul'ztlziIislcego1 oskarżone·
,!!,o {) kn.dzież w fabryce ~De,ss\1rilJonti.l, l Motto'a"
~~)rzy

ul.

\Vólez,iń,kiej

219)16 sz.tuk

rUQtkó~v

przędzy. Zarządzapley fll.bryl(ą zawludollUI 1)011·
cyę o systeml;\tyczn.eJ kradzieży pn:ę,lzy, pl'i:yczem
jid(Qn!t pod<Jjrzanego o kradzież ws!,azaliO Sót-

tana.W dniu H·ym. mal'(~a) przy wy ściu z fabryki w porudnią znaleziOtl0llodczas r~\Vizyi przy
Soltallie kilka sztuk motków przęd~y. Nl~ sądzie··
os!, arżony pl'zy<\nal alę do Willy. Sędzia skazał go
na 3 mks ące więzetlla.
- W drugiej spr,awie stawał Hl-letni Dorninil, Kucharsld, Uli~'szkanlec gminy Witoń, powia.
tu łtjczyc.kiegb, .lako obwiniony o kradzież w fabl'yCLl An[U·t~l (u1.K:1tu11) w dołu 16 czenvc~ f. b.
15 moLków przl}d;:y. Kucharski przyznal SIę do
willy. S'idzia pokoju skaz al go UD. 3 lllleslące
więZienia.

, -:-N/\ szosie Pabianickiej okola domu n!".
12.dnia 6~go eZBrwca r. b. skradZIono Artur()wi.
Jakowickiemu zegarek srebrny. W cbllt:akterze
ob\villionych· o l~rRdzleż stawali lO-letni Franciszel, WFuźny i 15-letni Jan Pietl'us: Wyraźny
nie przyznal się do Willy, zas Jan Pietruil, przx~
znając się
wiuy, OŚWIadczy!, iż sam. pope!llll
kradzież.
.
,
'·W0boc Jednak zeznań świa'dka. 15-letniego
MiectJstawaMu8zkieta, klóry tWierdzlł,iż widzial.
Jak obaj }lo(108z11 do Jak()wi~kiegoi dokonali 1(radzieży, sędzia nokoju 12 rewiru' m.Łodzi uzna!
obu podsądriych za WllllJych i skazaŁ każdego na
ił .. miesiące ,więzienia.
'
'.. .......:- Następnie rozważano sprawę mieszkańca
m,Łodzi22-1 etniego. Romana Li Lisze wski.ego, osIe arltonego o kradzież.' W dnm 2S-ym rhaja r. b.
zarządzający f'l;\brlkI1. Józefa Rychtera p. Walde~
lilar.) aager zameldOwał POliCYI o systelllaJ.yczneJ
kr!ldz~~~.y prz~dzy i że· podejrzewa o tę kradZIeż
tohotńików;
' .
.
.Na . teJ poi· ię\~p,~,onano rewizyi ."!. mieszkalliu Liblsze
,& ',~i"y ulicy. WąskleJ~l·.
lU·· 1 ·z.naleZl~)llO~'!f1I"~~(lz'y.. Wobec przy~

do

I

'
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znania się na sądzie oskarżonego, sędzia uważa! ; wienia generalgubernatora 'warszawskiego - pobadanie świadków za zbyteczllo. Libiszewslci sk3.- i zostającemu 1V wię~enill łódllldm Felibowi Nozany zostal na 3 miesiące więzienia.
wakowi, za szkodliwą dzw.l::tluości zabron iOnt'ID
(a) Ze zjazdu s~dziów pokoju. W dniu 26 zostało zamieszkiwanie w KI'ólestwie Polskiem
lutego 1'. b. z I10dwórza przy ulicy Drzeziflskiej w c,iągu oalego czasu trwania w kraju stau6w
nr. 56 zostal skradziony l\Oń i sauia, wartości wJlątko wych ..
135 rubli, stanowiące wlasność Jana Tomczyńskie- [
(c) OZerwo6wka praoowllikó\V przemysłowogo, ruieszkańea wsi Muslculin. O kradzież tę handlowYGh. Wyjazd na zapowiedzianą w dniu
obwinieni zostali l'yski i Antoni JurelL Tyski 29 b. m., t; j. we wtorek czerwcó wkę organizozostal schwytany wraz z koniem i sankami i wska- wan/} przez Stowarzyszenie pracowników prz8myza! na wspóluika kradzieży Antoniego Jurka. słowo·handlowych - nastą.pi o god:~. 9 i pór 1;,11
S~dzia pokoju I-go rewiru tU. Łodzi, gdzie pono z plaau batuckiego wozami dl'abiniastemi odczątkowo sprawę tę rozpatrywano, skazat obu
powiednio udekorowanemi na miejsce zabawy, Daoskarżonych na 3 miesiąc~ więzienia. Antoai Jalegaci komitetu tak Ila I)lacu kościelnym ,jak i ba·
rek, niezad.owolony z tego wyrolm zalożył apala.. lackim rynku udziela6 llędą: informacyj i lokować
cn i przedstawU świadków, którzy stwierdzili, na wozy chętnych wycieczkowiczów.
ŻB podczas kradzieży konia i sani TOrnczllńskieKuchnia i pi wniczka odpowiednio zao'patrzo~
mu, Jcchal z matka.: i że oskarżenia pl'zez Tyskie- ne zostaną.
go jest zmyślone. Zjazd sędziów pokoju Jurka
(h) Z targu. Ceny za nowalijki, jak mloda
uniewinnił.
buraczki, sałata, szpinak, redyska i mlode ka.rto·
(=) Wycie oz ki wakacyjno. Akademicki Kltlb fle są zb-ytwysokie. Dostawcy tych artykułów.
Tnrystyczny we Lwowie organizuje w czasie bie- objaśniają, że przyozyl11~ drożyzny jest nlepomyslżących feryl następujące wycieczki:
ny urodzaj.
(X) Operetki. Grono artystów teatru ł6dz.
L Wycieczkę na Bab'iq (Mrę, Szląsk Cieszyński i do rrrenczyna. Cws od 15 do 23 lipca. kiego, poczynając od dziś, w tilatrze "IlItlZiOLl u
Koszta okoio 50 koron" Prowadzi p. WL Wój- przy ulicy Piotrkowskiej Na 11 grywać będzie
towicz (Lwó\v ul. św. Józefa 10).
operetki i inne lcómedyjki codziennie:.
.
IL Wycieczkę w Tatry z wyjściem na 12
..
.
... .
.'
najwyzszycil szczytów w czasi!! .od 28 lipca do
(a) OUllst. Miasto nasze widO<lznie jesfpu..
12. sierpnia. Tylko dla dobrych turystów. K03z~ datilym terenem d.o machinacyi przez różnegOEO,",
ta okol\! 90 koron. Prowadzi również p. Wój- dzajll aferzystów, umieJących Dll.ciągaelatw\ł"·
towicz.
wiernych. Wystarazy, aby zjawiający się na brllIII. Wycz'(jczkę do WCM·szaW,1I. ',ram Wislą ku łódzkim oszust pod pozorem, Ż~ otwiera. agenprzez Sandomierz i Kazimierz, powrót przez Łódź, turę hl).udlową, porobił ogłoszania w pismMh, a
Częstochowę, Sosnowiec, Ojców. Czas .od 25 go ludziska bpią się chciwie na nie, wpadając w si·
lipca do 8 siorpnia. ProwaLlzi p. M, Zdrójkowski. dla sprytnego "rycerz!t przemysłu".
.
.
Koszta okoJo 90 lwroll. Potrzebny paszport
Oto śWieży przyklad: W domu przy ul. Mi":"
Iv:. lV;ycieczkę w Doloml.ty i Alpy Tyrol.. kolajewskiej 1i in przed kilku dniami wynajął
sIcie od l do 31 sierpnia. Prow'adzi dr, Tad. na parterze pokÓj, zamel!lowawszy się jako.Tadells~
Ostraw sld (Lwów ul. Pijarów 4), Tylko dla do- Kanvowski, poddany austry~cki, 40·1etni jegomość.
,brych turyHtÓ\v. K!l8zta 250 koron,
Wlaścicielca ouno.]mowanego loka.lu oświadczylI
V. Wycieczkę do J3zwajcaryi, :M:edyolanu, lon, że otwiera agenturę bandlow~;~Takoż urnle ..
Monachinm (ber. szczytów) od l do 31 Sierpnia. scH na drzwiach wejściowych Lw oknie lroll.toKoszta 300 koron. Prowadzi dr. M. Odowicz. wam odpowiednie szyldy Uraz podal ()glo~zenia
\LwólV, Dom Akademicki).
w pismach llliejscowyoh. Z ehwil/\ ukazania się
Vi. W czasie od 15 lipca do 31 sierpnia og~osz~ń. rz~l{Qm~ agentura. handlowa ,śollWala. ~O:
kilkadzit18ią~ mnieiszye,h wycieczek w Tab'!!, Pie- dZ\ellnlS WIelu .mteresa~Ówt l>~s~1lkuJ~cych z,alęn
n/n!!. i.. NiŻS~IJ~at?'Yi:.ktGry.:(::~l.. · . m·ogram ogłasza
Charak. ~er:e 1.U.ka.S.H.nt.ow... _d.O. se.lągan.lR nate. ~o . . .
Slę ·afIsuwll na nl!ejscu w Z!1.kopanem. Lokal
ŚUJ po WSiach ~a ,lIl:as!'llYllY' . rolnicze zQZą.ChSpHl~
klubu mieści się tamżepezy ulicy Krupówki 51; ) wadzane, to znaw> l(1].~ldydatek. na. Posadyłl~olt~l-:,.
dla czl'onków tamże miesilJcauie.
I· tl:ll'ek bIUrowych, paulen do pwanl!l.n8. ma~zy.llłel
VIi: Wyczeozkę W K.cP'paty SMam, lOlp'oclzlde loka j~\V i t. p..'.
..
.
'..
•..
oel :2 do 16 wrzośnla. Tam koleją, powr,\t Du. Czelny oszust, wY,stępUlfj.<J }/l.,k0 pos~ednlk,
najem. Koszta l'iOkorou. Prowadzi p. Adam Ko~ maJ!1 cy .rozlegle. sto~un~l z flrmanu l d? ma.m l ha.u'nopczyński(Lwów, Kadeolca. 6).
.
dl.o,IV,aml, do obsadzal:la . posad pO~ler.al ·~~z:yUdział w. powyższych wycieci:kaeh bra.ó mo- . W1SCl~ l\au~yę. R?Zmłar.tych. l\:aucYl~Y! ~o;~my:
gil; t:ilClll uieczlollkowie kluhu za opłatą na rzecz 30~1 200, 11)0 ru.uh, a n~wet I ?5 }'ublt,tesli na
klubn. Li~ty o bliższ(! iuformacye adresować llll.- razIe nie udało.Slę nabrac ,na, WH~c,eJ.
. .. .
leży wprost do Pl'owalizącycll wycieczki lub: AkaOszust ~dz]a!a,I" w.Łodzl kl"otk? Gdyjuz
d.em;cld KliJb Turystyczny Lwów.
zgromadZIł powazną sumę, . ulotnl! SH~,pozosta...
• . ..',
,
wiająo za Boblł. dziękijego ozelnośoi wialll,c4l
(=\ O~,f)b.st&, W(\~oraJ po porudulIl dyr,ektor
stracili ciężko zapracowano oszczędności.
muzyczny "LULlll".AloJzy ])\VOI'MH.:zek, . wy/ecllal
Dla zapobieżenia ewęntualnego WYllll.dku. na..,
na. dWUIlllfJS1ęczny u.rlop wa,k~cYlny...
tychmiastowegoś~igllnia, oszust pozostawił kart,.
.- P. HOl'llltlill" zr~eka ~l~ praZ8s~stwa w w,'!kę, zawIadamiaj.l cą. że za dwadni. PO\VL'o,ca do
staw,:~ denty~t~l!$lte'J 10~zl~!eJ l odpow16-dzlalnoscl,
Ł'9({zl. UplynęlotymczaseruGztery'· dni, .9, (}V\'
za m·ą rue lHerza, IIa. ~lebw.
.
.
Karwo ..~ski nie llkazat się wcale.
(a) Stowarzynon.6 praC'owników notaryaZabrat on ze sobą nietyllrosw(}je, alei nie·
t~. . Wczora! \~ lok,du; pr~Y' N o~ym Hyn:m
~tór0 rzeczy właścioielki mieszkania., U16Zl1pła.N2 6 zapuwledzla;;.() ogolue zebraUlo StowarzyCIWSZy za komorne.·
.
azenie. pl'ilcowniktiw notaryatu 161zkiego, woalu
l'ollcya pos:wkpje oszu;jta..
omówienIa. sprawy poullieslenia. składek cztouko\V~
. (p). Og~liIleo&lłą;abieni ... W cIągu . dnltl..~cr.o~
sklch oraz utwol,'zenia specyalnegQ funduszu d.la ru.;szego ogolucmu OS.(allleuiu.u1egly trzj'osoPi, kobIet!!.
wydaw1lnia zaporrJ6g stowarzyszonym,
idwóeh męzczyzn, plerwsza.odwle;uoua zos1.$lil do domu
. Wobeo przybyCia niE'do3tataczllej liczby człon- na ul. 'fargową WszyJtktm. leKa.rza .Pogotowia.udzlehli
ków zebranie niedoszlo uo skutku. Odbędtie lIię doraźnej pomocy.
. '.
..
,
. l· 9 l'
b 'b d .
• (p) Sam~bój$hwo. NauUcyWldz4i\Vśklaj :!tr. '12
ono w drugun terminIe lU. . lpcar. , l ę l\le Ma.)to Eleuberg,. żOD.a!tupcll, la.t 36,w przYS\~pieDłill}-.
prawomocne, bez względu na liczbę oi:Jecuych.
du brzytwa, poderznęła. sobie garJlp; w ata,llle;b,a!ljl,t1lo ;

I
II·

/.w.,

, (X) PrzeviW~()późnjanrllS~~ PllOl/lgów.Zarz,ąd

dzielnym odwieziona. zostala. do szplta.ll\ PoznI'lIHkłćh:,;~

gIo wuy lw1ej ZllW. ladollllltnteJsze z.a,rządy koleJo,
we, ze minister komunikacyi zwrÓcil uwagę ll3.
niekorzystne warunki przewozu podróżnych .kolejami z powodu częstychOPóŻlUeń 'pOCiągów na.
stacyach, pl'zetr"yllly\V~l.[tFh pod rÓlnyrUJ pozo16

...

'd'

d

NI!. ul. Jer(lzQlIlllsklaJ o!lob!) znazwiskl\nle~mllia,ta.kżtl'
upiln.slękarbolu; ta daźa byk!\' mał~,nIElbazpl~czeń.~;
. . . ,.. : '...
,.
...
..
S Gwa. nio byto

,(p) Zdrabiinw..Nj\uL .Dreiti~w-ekiajlll'.::'i7lV!i
chał Bt1\,8;r,czyktr~.botn!k •. ·lll.t~ 60,spM:f z..4rab,nytll.k
DleSZCi&I1SIi wie, że. odnlósl·il'll:nlepJeg.tow:yl 'wąt#z~śttje<'

oś 'i U 'ZA

nIe mÓZgu. Po. udzlalenil~ mu.d.or8.Ź:lili -PQii,tOęfpl·z~~.Je;\

::r::. P~gotowII\,odwlazronY2;()~Lat do ~zpitAl~ro~nan ..

~~~iówg~t::;jn;~~, z łOt:;o upo~;~~~r\;:IH;ter[p;:
leca, aby wZllJocnionyzostarn.adzórnadposto~
jem .pociągów na stacyach, .0. \yinn~chopóźniarila
i niezaraduychUl'zędnill6w poclągac do kar, Nad..
to minister poleca, abykoleJe opraeowal:y projej,&
\V. y.zna.'.c.zania' u.. r.zędn.ikolllrUchunagród za Jlie..

opóźniallieppcil}~ÓW. . . • . . .

... (a) Kara.lldmib.lstraoyjna.Na' mocy

.

(pl Kaaro31: ;i:Qł~.~łc~~,Na.uli<ly:.~j18~a;nl-: .2~W

w/ęzion1UHel(lna. 1{Wn~nj(llVl!kU:t ar!ls~t!{!ttkał)ł\.tlS~'·dQ.f
:;.t~~~urc.z~. Ż.. Ol..I\..dk. . .K.'.• · Clarpianł.,o. .,. . u.ś.1il.l.Q.r.k.g.la~. .!ł~.~P9~

I

. .
.
.
, . .
.' (p) Odeii'wanifilPaBoa.. Na U}.Za.wą1:l:zkiej.:1I\r;16
Edwardłl.lI.ufeJdar, robotnik, lat.l~,W)l)/lBZ~~le.przy
któ.rel pracówa.t, ulogl oderwlIllludf,'ug!llg.o pa!ea.)1·tewej

post~no... r~Jd. B.Ąna. opatrzou&zoetllołil. ·llr~Ql! ioklllzl&.Pogoip.,a..

==
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(I») ,Napad. Wczoraj na rogu uli~ 'G~ó
.. wuaj I M' i Iro~
lniewsKiel S\!\nislaw Braurn, robotnik, ll'lt 18. zostal Ilapadnięty przez Innego wyrostka, który nożem zadal mu
g;tpboką ranę w bok. Po opatl'zenill rany przez lekarza
Po~roto.w, jll, odWieziony zastal do szpitalt'l Al~ksandl'l\.

maszyn l' l'o'z'nyc' h ur'zndze~,
obJ'ętycll, wyka~ cale go szeregu wllio~ków
't
....
l 'nagłych.
t kt t6Mtodoc1.esi
powyż~
zem inwentarza przedsiębiorstwa, szoz,egolowyeh natomiast sI} za uch wu enlem ra a, IV
wyjaśnień udzielali inżyniorowio gazowni pp. szych.
ł
d '
ŚWIerczewski i Nelkenbaum.
.
l
_ Wygłoszona przez Stapil,lgkleg~, w ra· zl.e
"
t ' d !1J·ą ...., so IHIUl'llOSC w loma
'"
.
"0 0 przYJ'pcill i poujllsaoiu ak~u przYNcla ga,u
panstwa
muwa, s wuu'ar,ta
z' v«o
.,
'
(Pl. Ci ... ~ide ~łi"!II:cjeohanio.
Dziś
w południe, na.
ol;;
7 ~
1 l'
-z;
i IN awrzyn Iao No"""k
bel"llu' s.kieorJo prr.ez mag'l~ h.Ola. 1)0 s {lego, wyw( l W kolach lladamolltar.
..
rogu WÓlc:Mit'jkIOj
l Milsza 2'i" j et n·
"" , ZOWIII' od r(lO\V,~I'zystwa
1.
· przojechany zGsLal prztlz wóz nnladowany towarom. N.o~ . strat, protokół odczytany zastal członkom .kol~- nych wrażenie. glębok!e.,.
~.
wak ułegi zgniecenIu gXowy, oraz polamauln nóg I l'ąk, l sorcyum i do.potniollQ następnie formalnosCl od_ Jak się dOWIadUJe (WHmer AIlg, Ztg.l)
Odw!t}ziony watania beznadziejnym do szpitala św, i dania przedsięblol'stwa wzmiankowanym pnedstaze źródeł dyplomntyezuyeh, eztel'r mocarstwa ?"
Aleks:mdrl\.
I
wicie10m
konsorcyurn
na
warunkach
zatwierdzo·
lliekUI1(Jzo
zapatrują. sięl pr~ylll~y~rno
.111a ~tano~l~
(e) Gb·Qc.ie W mlc!lzknnlupl'zy ul. PrzędzalniaG'
tellsItlej CO
SIA tyczy
naj 111'. 99 ~,o\\'t,tala wczoraj spl'zecz k(I, mI!)
•
: ..! ny"'h
v
pl'zez• ml'nl·steryurll.
sIw {'ecyl w SjlraWIO erB
" .
.'~ r"
r
. dl! '! ma'żon
karni Fl'antzaml. WleczDfom, okolo god6, 7,61,23 latUJ !
Odpowiednio spurząuzony akt podpisany zo- prawdupodobieństwa. wojny w tej sp,ra.IVI.o Ilr~
Teofil Fr!llltl: wypll sporą dozę KWasu karbolowego, co stal przez zarząd miejski i konsorcyum oby- cya nie będzie w Illożno~ci wysadzl.e wO.J~ka l~a
spowodowało wJnotceśmiel'ć, Wozwnny lekarz POgoto- ,. wateli.
.
1\ wyspie, przek.l.'oczenie ZliSI pl:ZQZ WOjsko tl.ll!'(}.Ck~6
złlst~l już tylko trupa
, ,
1 b t bY \l \va Zarl"v Z"
ll 0b
'wa
(AUlO
j
·Wla (P)
Tym
sposobem
dokouanem
zostalo
pomysh1l6
. granicy T (lsa
'
Sta!lłl ll1IiClllp ..a:ytomn)'. Na ul. Jerozolimskiej
.
r
d 11 yl0
d
Z 'ta" . TUI'Cr
lUO
a
nr. 9 znaleziono człoWieka, lat okola 30, z IlIlozwlska l dzielo. zgodnie z życzeniom ogMu mieszkańoów. 1 prawa mię zynal'o owego.
l'eS); t.
.
nieznanego w stanie nleprz:ytomnym I w takim sta.nle j
Gazownia dostała się w ręce obywaLoli miej- : może bardzo rościć sobie preten~yi do Krety,
odwlezlon~ go do 8~ptt.all!' Poznańskich, bez możności ! scowych, a tom saUlom kapitały z eksploatacyi i przez caty bowiem szorog lat polnerala o~ wy~
sprawdzonut jego tOZJllillOSCI.
•
! przedsiębiorstwa pozostana IV kraju.
I robów kretetisldch, przywożonyCh d? TlIrcYl, lo
(p)
Atak: apoplekłyc<Il:II'lI!I. Wczora1 wieezorelll :
P
d
.
I
'
'
.
L
'b
l"
d
ta ryfy , ulo"ouej
dla towa.row :
zagrallIcz"
t
na placu ';!\,QŚCielnyrn. nr. ił kobieta. .przochodząCR. lat l.
..0, czas og ędZlU gaz~wlll ouecnl
y l prze • Jf we dlUg
~
.
okoio 60 z .nazwlska n!eznallll, dostnłll .ataku ~poplelc· i staWIClOle prasy mleJsco weJ.
" . nycb faktycznie WIęC uważala. Kratę me za swą
tyćz. nego'l w stanionlepl'zytomnym odwleZlonl\ zostałł\
wlas~ośó, lecz zA. kraj obcy, ,
tlóllt~ltalt1. Pozntlllskieb,
_ Parlament niemiocki odl'zucil w druglam
'*
Z LITWY I RUS
czytaniu par. 921. [lt'ojektu rz~dowego o podatku
od spadków, rozsztn'zllJący zasadQ opodat~owa[l\l,\
(o) Zwi~zek sukienników w Zgierzu. Istnieją~!
Wypadok balonll niem:aokiego. W tych dniach nit spadki, I~rzYP/ld!l,il~oe k~aWjlyrn I ma!,,;onlcoIll.
er od 1829 r. Zw.rplek fluk)etl1likÓ~ w ZgwrzlI? ! w pobliŻU stMyi Kowol spuści! się ba.lon, w któ. Po glosoi'VOJllU w parlamencl~ pOIVllt.alo, alino pot!.który,pOsiada. obtl.cnie 1)800 ezłonkow. obchodZI ! rym znajdował się ranny of:cer niemiecki. Obe- niecenie. Centrowcy tr~ulIlfuJą, gilyz stroulllcLwo
w roku bież~cym8{).letp.t jubileusz istnienia,
euie nadehouzą szczogóty tego wypadku. Balon, ich stało się. ZI1ÓIV Jla{~UHcem. KIUl?lerz ?bOCUY
, ... (Il)Osobiśta Pre~yde~lt m. Zgierza ~. Sok?- I jak się okazuje spadt w po~lIżu wsi Jazewicze i byt n.a. poslOuzeulU a~ do gl.0:30Wa~1~. Da.lszogo
jik otl'zymatezterotygounLOwy urlofl. Zastępuje na Wołyniu, o 1 wiorst od stacyi Krymko kolei i rozWOJu wypadków U1~ ylOzua Jes~Qze ~kl'l}śllÓ.
ser .sekretai·z, radny mn(!;istl'atu p. Jl!:!')iński.
porudniowo-zachodnich. Locial on z Wrocławia, ! Kola libel'alne przernawltJ.!ą za roz~lązanlom pat· .'. lc) Wyoieczka "Lutni" VI Zgierzu. W dniu ! gdzie odbywały Się wyścigi pięciu balonów. W ba- II lamentu, r.acho.waWl\y zns ostrzegaJą,aby, ,pada...
juMzęisiyllJ,ToWU1~Zystwo śpiewacze .a:Lutnia,) Ilonie znaJdowalis)(~: oficer pl'uQ1l;ieJ artyleryi pol- montu nie rozwlą;r,ywuć, wskazuJ!~c możllwoSO ZWIQ'
wz~derz,u Qrga,niznjewxcioczkę zbiorową i zaba~ I naj Karol Glmmet' j, niemiecki oficer Herman kazania sięłic;t,l>y poslów socyall!!ltyllzuych. Prtr.y
wę'f lQl'Ii~ w<Uliejsco\fośC i zwau~j, Łazisko.
Melcer. Balou,. wpadlslIy w S.il. O. y prąd' powletrz~ dabzem glosowauiu OJ"ZIlCOllO wszystkl,O. paragl'a~
jazd ź przystanku. o godzinie 3'6J po poŁudnIU.
ny, . spad! nagle na ziemię. Na szczęście dla f y projol(tu prawa 0, podatku o~ spadlww, pOC;l,oru
·.. JaNa$traiognioW'lli wRigo.wie. Wlad,za gu- . aeronautów" ba.lon wpadł .IV błoto,eo ODamO im . prezes parlamentł1 oswladczyl •. ze trZ9i.lłO ez~taul(~
be.rnlliJ:b.azilzwoUła za:rzą;dowi straży ognioIVOi Q-. życie. Karol Gimmer iJ.adwyrężyl sobie nogi i projektu nie może SIQ odbyc, ponieważ [)lU Jut
'ollo:~ni!}zeJ.w Rigowię.na . urządzenie wrolm bie.~
kość paciorzi)wą, a .Hetman J.V1elcer potlukC się z prOjektu nie po:r.o:::taŁo.
,
i~()Ynl:9.zaba.w: dla ~zlonl,ów i Ich rodzin. Z\Lba- mocno. Poszwunkow31lym udzielono niezwłocznie !
O~wiad0ze,nle to wywołało wSL'ód posłów wra ..
wYQdbyó$i~. maitt:· qn.27 p, m., 11 j .25 lipen, ! pomocy le1tarl)l~ieJ. Balo.u przewieziono do So- zanie silno.
i/lV11?129s~erpnia. wreszcie 19 w.ril6~niai ! Sllowoa.
.
....... Polnienie jest wcif!:ż lllowyjaśuioue. W ku..
r~,p.!loM~hll:nikllr· Dachód,zzapo..yiadzianych,za.IURI'ach, .parlalUefl~u ulOmlool(iego krlł~ą najro2lh~~ 1Hlzę~Il.aQI'iQIlyij1a\}·yc }19. cele d9brQlltYllnę.
nJl),Itsze pogłoslei. WleJu posłów ~ róźnych Emon"
WOI',

•

14

' . '

."-

i

I.

J

I

•

.c

____. ._

L

l

,Wy-I

i

.•. . <~r~i<pcidp~lenią.•... Wew~i.Soko16w~.g,l1iuy

,Wiadomośei

J§.~,i.~l~ll~~,.·,~ow·.i~~11: ..ló..{1~kl. ęg.o.! ,wzag.l1.odzl.espad',i..·

1~~ibl~f~6trt,Ę~~llf>iazka ~ll$k;\ęwlGia.., . ora~ J aua,l

zarnie.
j..SGOw.,.a~' nictwmówi, że ks. llUiow
. . . . , Jll!;liltllllO,wisku kanllier~a,

:,jt~llle

Kongres p&4agogiouy..11ermJn ~6i~~(1~g'ij~ lt~iI. .;:ifi.lię,n;$~W.hl~c\l,dI1l1e zalał"'''' "',.lI<....

Jj~*'~fr>m!i.l~Q.nrl%ówSlW:.~r{)nóW, 'Yln!kl~ozar"k,to. I gresu pedago"jcznt'gp we Lwowi.e oznaczony pler."gtrOriy~wMa, \e radl\..
.;.
J'J'~imq J:t'aLl1nk~·;Z6s.'ilr:?nlV 'śąSWdOW'l .\vlosolan wotuie na dn~ 4. i 5 ty lipca, n'a życzenie kilim tormę Jillllm:{)I~' 1iU ~ViJL uo!. pUlla tl.SPi\ . \If~!?iif"
~;p~}jH~kidhwiosek.iltraw.ildom mies~ka!nJl;,sto~ • Towarzystw, biol':lcych udziat w. pr!\cachkomi~ poczem .~opl?r{) ~nlll.lu~ ,~SII~{,.f;}, J3~l;~l; . 1l!!~I)i(l.
4tY~~,111Hleb'UJ~pkit. aselml'owan.e. w 'I owarzy- . tatu, z ważnyell przyczyn odroczollO..
W. kulach U!lt~yc.J~ 1lI0 IV I'h J,'llcol.ly ks. H!110 w
aJwielJ.bezpiec2eu,Króle~twa .P?l.slCiego na 500
Po porozumien\u się z Towarzystwami. ozua~ lnlat.POWlOd/lHlC,ZO ust'~P\ellle. z powodu g("S{~~
:Fllbli.NI6U tezpl~ó.zon:r )pajątek, . . Jak sprzęty .doc'ZOlio ostateczlllai nieodwotalnie tęrmin kon!5re~ . waUla Oll{)guap:!l:ego w parla,menćle (o(j~ZU(l~!lle
mpw.e,lil\rz~dilf:l. roluj(j:1:e orazartykuly spoiyw~ i SJl lila, .dni: ill-s!&y paźllziernika i 1,szy listopada.
pl'olektl1.pocta~ku s~adltowęgo)bylohy mOZD Zol)~
~zei.~tól'e ulegly ~nis~ezeniu'podcza9 po~a:\rui o~
.. .
dne z .Jego.zyczentem osobistertl t ale zdobyłoby
d6111dno,byly na 250rllbti. !•.. ' . . •
....
---'--_.......
sob:e po\dask tylll:Q galerYl/ !I. t.ego on wl.l~lal.ue
. 'PożatpovhtiIlz po~paleuia,Poi.lejt~zane:;-ó. o
pragnie.

I

tęJ;lc7,yilZbl'pdnlo~!ru:es2AtoWa)lOłaspraw~.ski!,:,~ .

j~o\V~lt(,Ydos~dziagoś16dczego~
.
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wdt1I!ł~ym! oiągudyskusya J;luuźe~

TElEG RAMY.

'J?osef' Krek.przemawiat" przeciw budżetowi
--wyekspirowania! Lwniós{ o skreśleluezbudietu tninistęrY\llU słoir"
Petersburg, 25 czerwca (P, l Dep!1szami·ni"
tęl':ui1~j1:di,ier:Hiwygazowni J.Qdl.kiej)eksl)loatowa~ 1 hu pewnej pozynyi na 5,000 koron ......... ' .'. .
stra. Dworu: . ~1Jzlsiaj. o godz. 10 ej Zt'ilua, l~
.r(i3j. przeZ lat 40 przez Towat'zystwo berllńskie, :..
.:r(lseIP\lteJen~ Qmawi.al isprawY.szkolne; po~ : Oesurski <S!.bludal't. podniósł kotwic~ i W Y[> l1'1i>
$' p~ AI'nold~m na ci\~le, ?dbył, Się akt otl~allia; .. czem wbardząostl\yapos6b wystąpilprzeclwmi..:
Dl\! na pelne morze.
uur~~ó przedSiębiorstwa prr,yubcyTil.rgoweJ. ma· ... nilłt!'owihantll~.za.jaĘó.oneg~ajsze Q~wiade~enie,
Peta Ilbiug, 25 czerwca (P.) Na. mocy ukazu.
grś'~i'ató\Vlmi(l)s,co\,:emu,~nastęl>n.le k.onso.rllyum., ! zloź.one. w koxąisyi,.bi1{l~a.towejbbypanó~o ~n - NaJwy lszego odrOCZono posił!dzellla R/1U)' pan~
'.. W co1usit.c?,e,go!owago zba.fJ aUl a W JakIm st~· l dj)IVle kallarÓW~·>;<., ........... I stWI\ dadnla23 a gopj;\źJzierlliltr1 r.b,
'~iię:,ZIllJ.jd!ljesię >p:rz?ds,1~blOrst~oina po.dstll.w!e ! ... P,oselputel~uz.wsk~~y~~l,.~~.o~hvi~~()Zellie'
I?e~ersbufg. 25 c:terwctl;,(P.) Na dzlsiiljs,,;om
~pp~'~~dz?"?t:goO~!}C1l1e . lUwentarz~ ,lporolynal!la ! ~o ~tOl w; zupelnej. gl)rZell~p.ąSC1,ZO.S~1~lh~zeUlatul, 'Posi~dleulu Rady paustwa pl'zyj~to ol,o!o 70 pN"
,~9.z.,.~SNl:1~J!l.P.lf~ .. p~zedlaty .•(}~t~ri.lzle:Jtlll. zl ecłu.d i .J ~kle zlozyl!,. wohec . Kola· rOl~k lego, prezy~eut ga· jekt~w .(lm w) uGhwal ony ch JUŻ Jlr~ez DUlllę, lt miQ'"
Iia'Qlylls.c.~:.:~.v~mH)nIa.ząrządll .I~lejskle~o.~re~ ,bllletu, mllllB.t.efSlcal'QUl.sa!U illlillstet' handlu. dty lllneml prolek~ budowy koliłi z 'rlUmf)uiu. do
1t:Yr.le.?~JI1:~pd~!,r:.<,r.flf· .W•. Plenk,owskl; ra4~l I (OJda.sld na lawach. ;t:>Ols.}Cicb)" ; . .
. . , . OJtlska i . uluże.nia dl'ugiego tóru na uioktórYlJh
~1~~lS~J!~~(j.\Rl::M?uryeYil1,1oęrUlk, i p, ĘU111 ~\set t~l . , --.MImo zaprzt-lczen ,okaZUle SH},*!3 wlado~ • dy"tansach !(O.1tH syberYJskIe).
~ąd:9a,.p;"~:r~ł~~1.,W.tO\v.~rz~stwle, \J1lt10WI!ICZrC~!.;m~s()"p()dal1aprzez niGktove qzionuikl o i te m, że· i. Petersburg, 25 czonvca. IP,) W ciągll doby
~le),~!{JOl1P·.p:f~r.CJtel!U.uiskle~o\ LI{:. ZambrzY"7 l·ll~.l\Vyzszl . ~r,y.buu.at .wyd;tf J'ozp.orządzeOle, o~ra~ . ubiegŁej t.achorllwało w stolicy na oholerę 99 o~obł
k:l~gO. ,.. . . ; .. , .. ..... .. . ..... ". .'. "., . . • ...'l1.1Cz.fllące ,uzywat1~a. językapolslClego w, sądach zmarły za~ 34.
, ,Z' l'~~lą~l~ ,zaś TUw.afzystwa >berllllsl~legO la:, li w Galleyi w!clio(ln~~l;)~stpl:'awdZ1Wa; Z te!.\o . '.. 'IUeloe, 25 czel'wea. (Wl) Dziś o goJzinie
13o.przedBtaw~cI~lp. Elnllnlel(;f~~d,. l~t~l~y wla.. j.po\\1odn ,W'1\..ole. polsloem partUrO?grUlnM obil- a.eJ po {loIudIlIU, na 20.ej w orścio szusy. wiodą..
J3e:w'leupo~n.ż.~lOny zostal,~o;dzlaIanla 10(ida:",!~Ze!1ie na~z~d,a zwla.;!zcz~ila. rhlllls.tl'a śpt"awle~ caJ z KreJc dl! Buska, llf.tpa ..tIl:ęto na geual'l.tfa.
n.t~ gaZ9\Vlll~ llllltst\l~. ....... < ...; ..•... , ... '.'. .! d!lw~śo! Iloll~nbu.l'gerą. ~~oI0. p~lskie , żq.da COM .zandarmlll'yt Sitwa, jadącego z l'odl,in1\ Mtm.ls li!\
.; .. ~lezalezlll~;:,9d .~zrlllan~;owa~1ch 91$~~p,rzy. ;fnJęe,a~ego,rozp{)r~ąuzenla•. D~leunllc~.czeskie CÓi'ka, upzonjca gimuazyum pa .1la zabita. na..
lJyll'yrze~gta 1V1vleJa I~Qns~{ I'yum. obywa;eIsklego ,wyszydzaJ/} :obee~:ap,olltyk~.f{olct pOlskIego,któ-' mlejsqn; Generał ciężko zraniony.r ZalJó)ców Ule
pp.)"'~ZI~llet;, Ark~s~,e\:ąkJ, ł)~~ld~~Ilde, Ern~st reWost~tmchczaśa:~hsdOl'ęlt~ w rękę zniem-. wyśludzort>ł,.
~1~.Olł~1:l~·~~1 le(1t~t~llr!/ru()ftl: .zygmu"flt~~9~7 , caml," '.... , ' i , ....•......' •. ' •.•.
..Mbskwa.25 czerwca. (P.) Z rlltkaźtl. gana.
t~rJrnaIPllę](~?lrC~.Wld~ll~ ~?stalalllzez ':lllll.. ! ' .. ,~ . Z!lą~ekpo~lo\V.sl(}wJarią~h1h jest żatlhwla- tora Gal'lua !WijZ(\t~~() śledztwo )t'z"clwb urzę'"
stel'yulll. ·.lqJn~elSya,ni,t.d~l.er~fP~ę.1 ~kspIQat.~l}n . ny,' ,sło~ency, .bo \~lfHnlagral'jll:sżeoże~6y .jJostli.~ dnI koWi .policy I slt:ltltizeJ BuLIIle jOWl" ha. ia~aJzHI
*~J~~~a.:z.~wnl w CłąEtIl 1a.·t d&16Slę()lll.l mleinęeYngWlJI. u.~'~.ąą.Ż16o!JstrtJ.kd1~,:p(jtll}zas;rozpta,\\' hali. art, 4472 ustawy k
.
rlI16:w.l~()lU.;.. . ........ '
.....
.,i... . • • • ". •
'.'
'
I zat\Vlel'd.zeUHHU
t('ttkta,tOIV 4a.ndlo\vycn iw tym
Salut 25czer
l't1d~za~ Ogl~lt.zi.n: ~~~I~ll~f.~h';:ą~lkaetJ'g~~o;;; cela zapowie~zjeU wttl~sle!1,i6 lidradtPa.ndt\Vl\ U-aj ~ll()ct,. tl'zęo~,.,
..........:,;.".. ...
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brata właściciela kopalui nafty, Rylskiego, posa- Saltal' chan zjawia się obecnie coraz częścIej ma gram-gezelschaft" douosi z rreheraull, że .naL'odowe
llzi10 gO, do powozu i uwiozło.
ulicach w ot,oczentu świty. Zwolennicy jego no- dl1cho.wiell$two PerSji grozi wojną wziętą M wy'W Hldeń 25 czerWca. (P.) Odbył się tn ol- szą ukryte !lod obraniem kara.binki i pistolety padek jeżeli rosyanie nie ustąpią z prowincyi
brzj'wi wiec przedstawicieli 3ustryacldch ~lwiqz- mauzerowslde; Zuajdujący opiekę w konsulacIe półuocn yeh.
ków przemysłowych, ha!ldlowycl1 i .czemieŚlniczych, tureckim, razem z Sattarem chauem i Bagil'elll~
Wiedeń, 26 czerwca. (P.) Izha deplltowaw celu zaprotestowania prz6r.iwko obecnej poli- chanem, znani rozbÓjnicy zmUS:lają groźbami po- , nych przYlęta etat ministeryum skarbu, odrzurJotyce elwnomiczne) rządu, popierającej wyłącznie wa'ianych kupców i mieszcząn ta.brpkich, aby im i ny w grasowaniu imieullem więkslością 229 glo
agraryuszów. Mówcy wykazywali, że skutkiem po* towar.r.yszyll na ulicach.
sarni przeciw 220 propozycyę slO\VerlCÓw o zmnieJlity ki takiej ,jesG upadek handlu austryack\e~o na
Fez, 25 czerwca. (P,) Pomiędzy l'Jurzynami szeniu etatu IDllIisteryum na sumę 500 koroll, poglównym rynku zbytu Austryi: pórwyspIe balkait- Roguiego a wojskiem suftan:.. .Muleja IIafUa. do- czem w trzecim czytaniu przyjęto bullzet na
skim. Szczególnie pod tyiI] względem ponosi stra- szlo do starcia w oddaleniu 15 kilo:uetrów na. rok 1909.
tęprzemysl tkacki, a jednocześnie coraz bardziej
poludnie od Fezu. Zwolellnik6w Roguieg-o pobito
'l'ełHran. 26 czerwca. (P.) Wskutek przeciwupada zdolność nabywcza ludności miejskiej, gdy i odrzucono od miasta. Wiadollloś6 o zwy~ięstwle dziabnia ministrów, litól'zy zabroulli opnblikewa~
tymczasem rząd dba jedynie o popieranie l'olnic~ , wojska sultańskiego powitano w mieście manife- I lIia prawa wyborczego do CZllSU przyjętlia go
twa. Wiec uchwalił jeJnomyślnie l'ezolucyę, do~ I stacyami radosnemi.
przez endiumelly prowlllcyona.lne, lttót'e odmówi1y przedslęwzią6 środki <lla. obrony stolicy od
magającą się jaknalprędszego zawaroia traktatów
D Z I E N N E.
!Ii pail8twami balkanskiemi.
ł
możliwej napasoi bacutiill'Ó\V, lidajó\v, oraz odParyż 25 czerwca. (P.) W senacie, podczas
Petersburg, 26 czerwca. (P.) Najjaśniejszej mÓWiły zgody na zaciągnięc'e poiyozld i :/lam:aobrady !lad kredytami dodatkowemi, senator kon- Opiekunce H.oilyjskiego T-wa CZB['WOntlgu 1\.1'zy- . nowanie kasyet'a odpowiedzia)nego Saa.d·ud DL)
serwatpvny powiedział, 28 Francya wydalana. ża Cl1sarzowej Muryl 'l'eodorównie podobato się 1 wIe ,podal się do dymlsyi, któr~ szadt przy i1\1.
lVlurokko już 58 mUionów fr. i zapytal miulstt'a ,rozkazac głównemu zarządówi T.wa, aby utwo- 1
l'ehf-rau, 26 czerwca. (P.) W kotacu komspraw zagranicznych, jaki jest właściwie stan rze- ' rzy1 speoyalny kapitał dla uItenia losu tręllowa petentnych są zdan:a, że dymisya Sall.d~ud·Duwle
czy w Marohko. Pichon Odpowiedział, że poloże- : tym, tudzież dla rozwoJu środków oiltroiności moce mieć niepożądane następstwa.
nie sułtana lIlal'oludlskiego jest bardzo ciężkie, ; pl'zeclw zarazie trądem. Synod pozwoliŁ gt6wneale obowiązkiem rządu jest nie zajmowaó Się zby· ; mu zarządowi Twa dokonM w dn. 19 sierpnia
Odpowied~i R.edakoyi.
tnlo osobą sułtana, natomiast mieĆ do czynienia : zbierania ofiar w cerkwiach Cesarstwa na I.r~Jo.
jedynie z Marolduem bez względu na to, kto jest , waty ch.
I
P;;Jol'IU IF. S-ki w ł:.och:i, Henryk Briih!' minister
naczelnIkiem t(lgo !<raju,
I .Petersburg, 26 czerwca. (P.) Na pf)siedzeniu l sIlsld AUKusta III, króla polskiego, urpd~on1T w roku
'!'ulon, 25 C~~()!'W(la. (P.) Aresztowano przyby~ . narady dla rozprttrzenia. Olraco wanol pL'6ez tni~ 1700, mll\D.o\vanv był prz1n <leSal'Za K!\roll!. V[ hrabią
w r()lcu 17:l'l f:tod~lna B iihló\V pochudzi z. TuryngII.
lego do portu Ila wlasnym jachcie rosyanina. nisteryiIrn handlu nowej us~alVy o floGie ochotui~ Przy
pomocy- Czartoryskich ott'zyml\t szl!l.chae~\\!o pill~
Wiudzillliorza Obermillera., ktory się oskarżylo; czej w zasadzie rozwiązano w sensie d()dattli 111 skie i skollgll.'!U się z plel'wszeni dOtuml pOlsltieml, Byi
zD,iJÓjsLwO maJtka Pasquala, dokonane w stan.ie o· ! kwestyę o zarządzaniu floti!: za pośreclnietwem katolikiem. Pot(lstawll po sobie syua. Fryderyka,oże
nionego z Plltocką Zm!\rt w roku 1763. By.!: to dworak
brony kOlliec~nej. Judnocześnie al'esztowano 3-ch ! zarządu i dyrektora.
bez serca. i 'rOi':nffiU, sza.lblerz i zdzierca,
majtkÓw. oSlcalżollych o to, źe wspóluie z Pa: j
Petersburg, 26 czerwca. (P.) Naczelnik szta- roz:pllstny.
który zrujnował Saksonię, a z.łupU: .Polskę·
squalern w dn. 22 czerwca; usilowali owladnąc ; bu 17 korpum armii generat·ma.jorMarko\v miajaehtem Oberruillem. TBn ostatni sam zawiado- ' nowany zostal gubel'natorclm WOjennym prowincyi
mi! w1adze o tem, co się stato.
ZabaJkalsklej i nakaźnym atamanem kozackiego
Saloniki, 25 czerlvca. (P.) Rozpoczęto przy- WOjska zabalkalskiego.
gotowallHt do mobillzacyi trzeciego l<orpusn armii
Baku, 26 cze.rwca (P.) Dla othzl1kania pqrSzanówny: Fanie RlJqll.ktorzel
tureekiej. Na gl'ttrdcy Tesalii prowadzono są wanego Hylslciego natychmiast przedsięwzięto ou:System pl'My dZiennej czeladnllromstohi"sklrn w prą. .
pr'uce fOl'tyftk!lCYJue . .Rezerwiści w ·liczbie 15,000 pow.iednie środki. Podjaz(llJwi ba.łuchallskieh, kon- ktyce oka~1!.t się dla mlljstrów bardzo uól~iliw'i i kręotrzymali rozkaz, aby bylI w: pogotowIU. W za- . nych, policyantów nd1.to się dopędzić porywcól'v powat wS4:el!l.I~ kalkulMyę. wobec czegoffil\lstrowle, uli."
toce salonickit'j aresztowano parowiec grecki, wio- dwóch ormian i tatarzyna razem z Rylskim, rl1.ddws~y się, posta!lowili ph,tó za iob')ty tylko .l1a
ZfJ,cy br.mi. dla IHllilltetów gl'eckich w ,Macedonii. I jadących wązką .dróżYn!!: wierzchem na dwóc!l Bztlll(ę· Nleza!eŻllia od te~Q, ezeladn.1cy, kt6tr.yprt\euJ"
t'
l
lJa dniówkę. otrzymują. UI\.).nIŻ8Z8, ptl\<lę 8 - 9rb tygó·
lo
WciągU ostaLul~hdlliarcsztuwanoagell
ow liOntach, pom ędzy wsiami Kinli i Ba achalI. dniowo. a nAwal dacb.odz! OUII dl) 16 [O .co u~do '1(1"
kornitlllOW grecidch. Sl'ód greków panuje silne RabUSie are~ztowan.i;
dzln pracy - 10 godzIn uwaźlluycll j.ast Z~. iU:pelnle
Wlf,Oll e. '
Na drodze znaleziono rzucone przez nich d wa n~rme.lne I są 01l6. Zl!.stosowl\ne .IV Wlęk~zo~~1 rzemIosł
. Mćsltvb.Hl, 25 clerwca.(P.) W duiu 23 b. m, rewolwery.
i dla. tego wiąe I mlljstrowta aLolaraey' chc\ wprowa.d';l~
I
: takli, hOl'mę gOtHiU prl!.CY. .
.
. . ...
tutCJ~l re\VLJlllcyolli~ci napadli na sal'ua~a (żolnie~ I
llilrlin, 2G czerwca. (P.) Wbrew zdaniu prasy· 1
W tych paru slfjWMh wyjaśniamy rZ8t:zywlaty.stau.
~1!f~1" ~(lbIU, gM,. i ~,!fol;}l'(J,h;:f.ll·~L;"l'()J!· ,. ~~., ljberaliJej ,0 kOnle.cbllosiSi ..r~zwją;laniaparlal!)tln .. f kwast:yf, 'októcą.·panil'wteclleladnl;,y. :.lupałni'GH b~tpaq;.
w,e§zr·() teIn. $lł<t'bil.~D:\flewzblll'zyJJ sl~ .złn!>ihl tul(llt\CeJarya kanclerza Oesarstwa Niemieckiego ; .stawnle wywotQląniell.n!\skillQmlędzyp.r-łcodMVBl\jł prB~
poupallli aom inzyniera KanifnluJUlkll.W ]{tórymośWladczfl., że nie ma' na wluoku3.ni rozwi.ą· li cownikiem..
·Ur2:l\dstal'.'Izyeb .
l'elVlllucyoulr~Cl się Sll):.trQllili. W nocy dpia23 b. m. zania parlamentlI, ani dymisyi kanclerza w naj..
Zr.ll'()madzaula mll's.tr6watoltmldch 'IV ŁodiL
ldlka domó IV ograbouo i zbur;,:ollo. .Jedell dom . bl:ż~zel przyszluści. Podlug iriforlllacyi kanaela;::Q!]!!'!'!!'. !P?Y
......J..
; ...4_Zt!!!<Ż.!!!!'!I!!IIJ
WSI:HHlzollO W powietrze przy PO~IlO()y bomby..
: ryi na rzątląch pańątlV zWlązkowycl1 i kan~lerzu
Giełdawarsza wSka.
W dniu 24 ym o godz. 8-e] Zl'aua . strtela.no spoczywa obowiązek bezzwlooznego przetl:łięw:.Iięw dalszym' cią.:{Il, Wszęd "ie wznoszono barYkady, cia ~rodków wc.elu przaszkodztm:a wprowadza(Telefonem)
zdnt!l·26 czerwca;
Jedną z baryKad. urzl}uzonBg na dachu. pUiltego
niu szkodliwych w danej chWIli ula handlu i przedomu nalt'żąoego do poddanego. ro.sYJsklego Ha~ .myslu podatl{Ów,. na kcóre rząd dotychczas nie
dż.l'i;a OrJubaJlego, gÓruiąc'~. nad konsulatem zgodził się Je,zcze.
au""ielslolU i nad cytadelą,. w której mleszka guBerlin, 26 czel'wca. (P.) PodIng informacyi
be;natol'. na l'ozkt\tl lwn~ula generalnego 1'03yl- Biura. WolCa .f('akcya zacho\vawcza otrzymata
skiegll, zniesione, II dOlU. zaj~li kozacy. rosylscy. z polecenia kaJclel'za Cesarstwa zawiadornieule,
Po południu sLrze 1a,lIe Jeszcze ula ustaro. że podatek od.. notowań giełJowych. i dochodu
Zabito sarbaza i woźnicę· GubernatOr r()zk~zar brutto mlynar~ó\v,orazelo wywozowe na węgiel
wymierzyc ar'maty do barykad. Da.lIo ognia,.pl~je nieIlloźliwe są do. przYJQeia, albOWiem pl'zyuios!ysię, bez BzI~ody .dla r~W\lluey~n!sto\v. P.rzed Wle·
by szkodę stosunkom haJldlowym. nadllllerllie.skrę·
CZ,lrdll trzticll l,ozakow rO:lYJ$luch .• Btoląeyeh na. powalyby pr~emysl i pogol'szyły ogóln.y ekouo ..
straży przy l'OSYlslwll Banku dyskontowo.pożyc~. miczny stan Niemiec.·NUożenie podatków na .rekowym, z trl1dem dotarlo ~o. l{~n$uiatn, gd~1O formy perfumeryjna' związane jest zniemGźliw0zawiadomili że rewolucyouIsc 1 me pozwolill)m mi do poltonallhi. trud[19Ś(\i~mi, co zaś do podatku
na powrót' do bau,ku, z Zy.WIlO:lCIf!: tful'ażem dla od przyrostu wartości walorów, wzi~to pud uwapozostatych kozalww l' kon~. .
gę niedawna w ty1Upr~edlIlioel& wyjil.~Ilienia n1i". Wówczas książę Daolza, rozha7,a~. aby Iw· nistra skarbu Ccsarstwa..
mendant konWOJU kon/sularnego d?st,arczyl ~o !'
Parlament przYHlproje1ctyd.o prawa. o pod·
hauku prOWiantu i oWyllu trzech .kozakow, ,Kapl- wyższehiu podatku państwowego na. dochody
tan 'Skurati esauł PonoczewnY], zebrawszy 46 Z nieruchomości ipodwyżl'lzenie cla. od, kawy
l\Ozal{ów. i~artaczownicę, prow1an.t t furaż, udali i herb,lty z 25 do 50 marek.
SPOSTRZEŻENIA· METEOIWLOU{OZNE '
SIę dobllnku. Na drodze 8poLl<ah.l.l~rykad~. za·
Wszystkie gazety bez wyjątku omaWiają
Stacyi cent1·aln&j· K. E. Ł.·
jętl\ przez uzbrojonych l'ewolucY~U1stow, ·Po nie- , obrady' w parlamencie z pOWOdu reform fi.nansoudałych pólgodZInnych . roko~nn),aoh. od:l~lal r?wyohCesaI'stwa. PraSll lIberalnal umia.rkowanie
syjHlo byl zmuszony ~ao o~ula. :Po oc~ys.zezelllu praWicowa, tudzież jgazety. wsz.6chniemieckie poData.
drogi z reWOIIl<J y'onisr,~~, p[,owlautdo~~ezlOuo d~ tępiają spos6bpost~poW'anllłi kanclerza, Po gloso..
ban ku. 'OddZIał pow rOCl! bez. I:Itrat. Str aty rewo
waniu wCZOl'ajilzęIn, 4.tóre tt IvażlIlll; za bezcelowej
lucyonistthVniewlaclome.
. .
..
. domagaJ a się rozwiązania.parlament.u sądząc, że
. i,6herąni25cz~rwca .. (P.łKonsul angielski. w przeci"wllym wypadkU. B1,ilowowi nie pozostaje
przYiecb..ll..Jdu.K~llnu, gdZie me ma Je~zcze bacll#. llicp~óczpodilnia się dd.d.smisyi. Gazety sil: zda740.4. +18.8 59
t\'.• a~' . o.' .1'1.•. ,' Pr,.z,v.....•,W,... JHŹ,'.J. ';1.' e d,
.. om, la.st~, . ko nsul ulegl uiai że. zachowawcy rzuclli wyzwanię nietylką
" J
6
Btllo
w
oWi"
a.le
cD..lemu rządowi uwmlecldemll
.74:1..9 .+151
9::,tJ'zl'li wa,I1iu,p~z6zrewolucyóu'1I3L I'l,. ....• .
.
. la.bt.ys,.. 20. p.że.r.'WC.A.•. (B.. ) Prz.ebr.!Ull z!lP?h- w pelll'ym aklau\l:ie-. ...
.'
.. ..
..
... .
'tali przez fllaJow
Orgau ~rzęd()wyrządui,sa.sloego zgadZD.. 811
~yUlltÓ w fidaJewztnOC).l~eIll ZOS.· . ... , '...,~ .~ pogląd~tili !/I.prli.:;ą> Iiberall1.ą:Biilow wlecz!>.
~
...
~:.
k,tóI'~yzbieglt.z. ()4o~J.S!łol(nasu. Aby ~asnJepo:ręnL od!eidza MKQlunit. zrapQl'te)U do CeS/!-fza.
ttzl'bowaUskladM })l:on'l, gubernatotTabrpu
. .
.
P) l i t·.b. Kb l
atrÓJ,11C,'
lJ~z'ybtll.licll..w ~iilllf~.Y<iZJ.\śł'lIlU~dury źand!lorlllow~
... lhltilul26 ozęi1wca l . j .&J;ęu BÓ.e ... ~ e..;
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nOZWOJ. _.- Sobota, dnia M czerwca 1909 r.
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in~Yllliiie ... § D.:nuh~wllli.c.zW m, Łodzi
plzeżywszy lat 46, po ciężkich cierpieniach, zmad

opatrzony śś. Sakramentami,
w Ojcowie Unia 22 czerwca 1909 r.
ZwIokl zlożoue zostały tymczasowo na cmentarzu parafialnem, po załntwienin zaś formalności, drogie nam szczą.tki lll';;,enie.
smutnym tym obrzędzie nastąpi/} osobne zawiadomienia.
sione będą do !TroMy; rodzinnych.
. Nabo2,!;;st~vo za spokój duszy ś. p. Stanisl!\wa odbędzitl się W kO:3ciele ŚW. Kr;,yża, w poniedzialek, dnia 28-go cwrwca
o godzinie 9-ej rano.
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opowiadań

~

wyżynie,

Wedlug
Shackletona, ostatni okres samej
na której
wyprawy by~ jad.nern nieprzerwanel? niebezpie. ~ czają. go góry".

staliśmy

i ze nie

()ta~

f::o~:t~;~i~:l~~iC~~t:~:,~ą ;~ll~O:;~i~ę,~~~~~~~~!·d~i~~·~~: f Suac~l~t~: nl:~~~~e~~i~u~~:~k6~V ~!t~ra~~11V :~)~:~i~!
I

my. do najdalszego pUJllCLU porurlniowego, l.latl·a~ punkt bieguna magnetyczJlogo. PołudnIOWy km;
,,'. .
:'
lllisrny na olbrzymią, wyzynę. ByLśmy zupełnie .1 Wiktoryi aż po Kap .Męlbourue zostal doktaduio
przęzywszy lat 25, zmarła po dXugich i ciężkich
prawie wyczerpani, llas:;:e porcye dzienne były ~ wyznaczony na mo.pio. Otlkryliśmy niC>.:&Il11uy
'.
cierpieniach w dniu 25 czerwca..
coraz
trzeba szczędzić
prO~1~ lańcnch górski, nowe odmiany węgla i waplHl" •
. Wyprowadzenie zwłok z lecznicy przy ulicy
' lmniejsze,
' gdyi byto
~
J'
I
Piotrkowskiej oM 251 na Stary cmentarz, nl'l.st~pl
,wlUnt, ecz numo to Z!hoży.hally ma 'y magazyn,]
Porucznik Sbuckleton nie (.Hugo bawić uęd:t.ia
W..nlMł.l!\.I.el ę , ,t. j. jutro, o g, 4, eJ po pot,. o czem
; by tylko posunąć się dabj. Dnia 26 stycznia, ~ w Europio, gdyi.; pragnhl IIl'zcdsięwzią6 w llaj~
z!!.wlnda.mll!.'·zyezllwyeh stroskana
lIłoda:~BlIa.
i gd yśmy oddalili się już na BO mil od magazynu, ! bliższym (\zasie drl1gi~ podróż, która, jak wiol'zy,
~~_! nasze z,a.pasy wyszły zupelllie i mugieliśmy o gto-1 zaprowadzi go do sal1logo bieguua.
dzja wl~c się da.lej wśród zawiei śnieżne.i, Dwóch l .
__ _
_
~~ilI.!!f!!H4. z nas upadlo z grodu i znużenia. Musieliśmy ich «
nieść, wreszcie ostatkieml:lU zdążyliśmy dotrz.ec ~
Ił
r
S~ . P.
do naszego magar,yllU, któl'ynie byt wcale obfity. ;
ozmu:aaitosci.
Innym razem oddfdiJiŚtUy. si A, odm<lrra. zynu o 90
Wykonalisl.o VI Ostvi Z l>1.ymu dOllOS"'l'
mil
i
cudem
tylko
pOW'L'óci6.
sit,)
l
.
e
. ,
'Iunej grupie naszej wyprawy, która. badała kopywani~ 8LIlrożytnegu portu 1'/'YIllBldngo, O,;tyi,
zachod.nie okolice
podbiegunowego, zdarzyl0 . l)rzYl1oszl): nie.nvyklo eiek:l.\vo odkl'ycllt, talc,
.~
~ się raz, że JÓ(~, po któt'ym poslllvano się naprzód, w bliskiej pl'7.yszfości uuhodl.lI1 IHHzie O';tyil X:t (lr'[l~
t odłamuJ się od bl'zegów, a fale Jloniosły go" na
gie Pompei. W tych dni.teh odkopano w U. :tyi
plel~~lIlatb W Lecznioy Prywatnej
I pótnoc, .Przez 24 godzin płynęli tak, gotując się Ilortyk, 150 metl'ó IV dlu!jo~d, który tlawll10j
.".. ," (fiot,kowskll· M! 2 5 1 ) 1 11& śmler6, SZCZ. ęściem rafilina inny prąd, który!l upięlcszony byt lllM'llll11'OWlllU.i kolumnami. i g~l:t.i(}
po>cb}~ldilh cierpieniach zakoDl!zyla zycie w d. 25
,zaniósl krę napowrot do lądU..
.
się mioścHy sklepy i szyuJd (tabernao). I>rugiolll
\dzel':iv(la.>r~.b; . W zm~l'lejtraelmy gorliwą, intel!"
.Dnia 9 stycznia h, r. w odległości 7.!.lleCIWie\"ogr'()Illllog~ zna(:Z?nill, odkryciolll jest odkopu.niu
' .g&ntJ1.~
i t~tidną 'ąo' il\St!\pI6~jQ. pl'a.cowlllcę.
97 mil od l).~egu.lla,. zu.tIulI'Uśmy.
liagA a,.u. ~gielsk:L.. kfó
w zupe.'CJl.()J (lato,sCI
lH.HVll.OgO buuynk.ll, wowru~ł.l'z
·..OzaStUej .p'&tJlłęcl'f .
Zarząd. 1205
""
1
,l
k I
h
I
nil. D!ljdalej na południe wysulliętYIl1 puu.,kele"do., ..'. ~r-eg~znaer(.lOnp tPS,.Onu. a) ~~c,owane lUli. 1).'kll!d .nIkt prZednrt011 nie dqtart;Lecz; ~es~~~;f;;}y,14l,~i;t~.;~~\?;;<dl'~l~g(),... PQrnpaJQu$klego :ty Iu.
musieliśmy wróció gdyż sily-naszabyly taiH3a.:..1161,~n~Il"' pH~l~nG .nIę~wyk1e ornamentaeyH {)i1,f,.":,·t ...
fik
ClI' f ~.. Il1ftllłrft~n
I mo wyezet'pano, jak nasze ZI11>3.By iywności, Nie l !la s(lIall~ch, W():VI1ęt~z!lych .turm \V ().~lyl; ry.;llrlkl
puU u&y /'
bylo innej rady-musieli3lliY wraca6. . 25 funtó\v ,(
tor.
1.1I::1I,01'Y;
fthii"u\grm p"łudnIOweńo.
! sucharów i 30 funtów konserw mięspyc4. a byli- JOw , stal'ozytnego, Rzymu" W!:ll'od .lltW,JtWI.~ puU UU:4;5 A~U
3
byśmyua biegllnie. . '
.'
.
j~dY~l~zyol~. zabY,tko:V~,SZ~Ul(l ~~',;tull~H !la WYlJllll,~
-.- U
.Byliśmy wteay na wyżylli~, wznoszącej się ! nle~1J(l., ~~: asa,; klOf~~):/", kt~,l ~(\l~ :JO;!~)~1 ,)l/I~l. :l.~
Poruoznik Shacldetoni któryd.otarl-Jak .iu~;! na 3~(lO metrów nad po.wiEll'zchnią morza . gdzie ! sobH3 sllcznf!:plcts~Oll.L"b,!, lHZ( t~,L,L\\laJąC'k i:ill1ILU,
d.OIlOsmśllly WSWQilll czasie obszeruie~prawie do lterniomel;r Oelsłusa wskazywaŁ 40 stopni I)()ni~oj }1Y~eleagra;, p~Jl~er~le D y?U~7.()S(~.,/, wr~I~;~_(lI\J P~.'i:?
blegu.tla pofudni{)~veg{), 11!Zy'b-yt wreszcie szczęśli- ! zera. Oilt~~zech tygodni w.alczyliśmy z cit~gJ(~ i p:ękll~ [los~,? h.ob~cY'811a!lllękl~I"!1~Y:,JI~:l,1 1~.!)tJ,I,:;'~
Wie do: Londynu. i jest boba.terem dnia., Jest on l 'za\vieja ktot'auciszylu. Sl(J nieco
di.)Jliero.' czas znal? I~n.o,' 0, tyt UC/,(,lll '~ltl1.(~: ;;'l. IL,~~
tam,dla.ktdregoll Tządzt\się ballkie-Ly, lla,ibal'- I' 9 stycż~ia. .Po skromnym, ~a.' skromnym śniada,:, I t~.P'0EHl:? •.la~leJs daru y : dWUJ li COS:lI'Ztt li adl'la!t:t~
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do dnia 28 b. ID,

~lojJosl()dH~0J WI~~l dl:~

:~\\'y\;.'~a.

I

~ziej
ciekaWcem zjawi.skielu,
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l)A.dam Mickie\v. icz ._ "~Pan 1'Iifłllllfji!1r''Ii;r.Ii~
wydamo ozdobne z llllilt.
S' ~ 'l\il' y . . 'k'
.
.
'.'
'ił r.tcyaml " b, : •. afhII\V.~ 1(~1I
~?1 cena w ?p,~aWle 2,iJO k~l)., cll,t p. . OllUlllLH ttto.
lOW "J{,oz,w0Ju tylko l.25 kop .• ~
2) Fehll:s. Konef)zny.~ ~,~~M.e.~e PO~I';IJ.I~'it'15~1l
2 tOimy, z 80:ma rysunkami 1 (lu:q map:!, PDIH G.
cena,woprawle rb. 2.00, bl'OSi'iUl'OW1HlC 1.50 kr)p.
dla prellumerato1'6\v -- w oprawie UłO kop.
broszurowane rb. lOG.

lej. Na i88stophJU. 23 mll1utach zatknęhsmy
wyprawie flagę,. osaclzolląua silny.m drzewcu z bambusu,
W'. ln;ólewskirn
towa.~·zystwie geograficznym, ma WzięUśmy \v imion] u 'luó]a hl:d ten IV posiadanie
dosiowni.e wypełniollą kliżd!~ godziuę, .'
Anglii, z;osta:wiając na, mic~sau w inetalowym walcu
'::.Cickq.wetujes~ staD.ol'Vi~ko, jakie z~jmllją ounośny doldnlleJlt, zrobiliśmy zdJęeie fotogrMicz-:
w;zgh4dHm nl~go tutejsze. dzionniki. Naj większa I nę ize smutkiem. zwróciliśmy się na północ.
ldi jlo-śc dono,si o "llim .krótko i .zimno. Zdaje! Przedtem pl'zeszukaliśmyokol\cę przez szkła
się, że wisi oOŚwpowiotrzu, co, z?~je się, wslca- l i zdobyliśmy przekonanie .. że biegun leży na tej
ztl~{na.to;że nlf:Jb(l.wamt~o:i,pocznie się prteciw
~minJemullo\1rc)żnikowi, koml)auiana całej linii, l __
....
> -..
lecz..uH, razie niema jeszcze. punktu. zaczepienilL,
łnie
. . "Przyczyna tego jest ZUP9
pro,3ta: cała,
·J,n~g~ro.nVsłQłJO ~lfJZ·SZ·
~y
li
tak:zuakomitymi wynikami uwieńczona wyprawa
".
hl .~"
~
~\U
n8łJ ~OWVC
Jest dziełem l>itłma II DaiIy Mliil"1 które zapewniło
J
.sobie pomoc.)owarzystwll gbogr'a'ficzllego i'teraz
.
Jestniejako impresaryem'Shackletona.. Zfo;tlUmialld • Smolna 9 tel. 10. Hi.
~ełllwjęc jest, ,żę1nne''pisma ,nie piszf!:z takim
Zapiły na rok szkol~Y19m}j1O Pl'zyjm,ujaka.ncelal'yn W. K. H. codziennie 01 godZiny 11 do 1 po poZndnln
.el1tuzyażmenropowro(}h~· Shackletona jak "Daily,.
Egzaminy po.~akacYJne.rOzpoczną się 1 Września, prelekCje zaś. 15 Wrzośnl!!. l!}09 r.
.
,
Mail'! . , ,; .
'.
.,
Na Kl.\rs I ~pecy:a1ny przyjmowani są słuchacza na .podst!l.wlil ukończan:a szko2y Śl'i:ltlllioi ftlolorlclnoi h~n.
ShaeklO'to·na, sJIoro tylko stanął w Lon. dloweJ lub .realnel, ornz na. m,ocy egzamInu w tym zakreSie. Knndydact nIe posladni!\cy ŚWiatl.e(.tw lll.i(~ty śr ''hl .'
l1yńHtx.·.··.ZucilI siAD. atyc. h. miast re portt:rzy, prze" przy gotowa.nlw zt\kresle 6 klas. realnych. lub handlowych, a) bo taż 'Hu flłologicznych mogą być Pl:ZYI'UOW'\1 \lI,
. , "
Kursw:stępllyna .zasl\.dzlaśwla.dectw szkolnych lub odpowiedniego egzaminu.
. I
' .
tu l!a
deWszystkiem z .. ~~aily l\illil". 'r08amO. spotlmto
.. C:!;asnawynosl: n.~ kurSIe .' Pl'llygotowawczym - 120 rb, rocZnia na kursach spGcyalnycll po 1";0 ' h ' t
go j~Ż1Y Austnl!.ii. Najważniejszeru Z jego wy.
z gory w 21'atachpólroc!'nycl4
' .
o ~o~l~ ~ono
nuxzeńjest to. że dotarlby.
do samego bieguna, ,
.,_-:-___~_-.-_______

'W)'tól;ym~ędżie mi~J odczyt o swej.
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d.entystyczna A Zlił ałII&l'e'~'" ł/lllcza"
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u. ię ·ż1vażającna.n,a~lUdzkie;Jrudy:, d~żylo lotwor~oni} zostanie.,zpoC,zątldel11 rol~u szkolnego w Ł Idzi przy ulicy Pi,)trkOIV8kie" Mł 86 d
WS1'6d.~I~cim~J.MeJP~źle.~ . l~e~brz~zne.I>Jal~ pole i P?tersJ;!ge.,,,:,, przYJlUOwa~lepr6śb od~ywa ~ięw kancelal'yi Szkoly od g. 4 _ 7 .,J
~." ,?UJ;

lli}l:ÓWt

przestalby ;by6taJ~mnwą·: Jest W 'tym !lOS tl'a-

li0~e:go,nie,bez.przymieszkiItomj~mll~

t Plotrkowsll'lerM.120, ..I pIętro, U A, Zadlewicza,
'. ł
.
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Otwarte zostaUIł l iUI .semestrf. - Szkola wstrzymuje odbycie POWili."

Wlecz., przy U11CY
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Sobota, dnia. 26 czerwca
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U rządzenie sklepowe

~

sprzedllni'l,

tanio do

Zaginął paszport, wydt'luy z gro.
Kożmlnek na Imię Hermana

20'14,-3-3

L",ngil..

Wiadomość

Jllrni PiotrklJw~k!'\ 8~

w kalę'

Uer.eń
z trzechKll\s \v~,n W
j{sz~alceniem poszuKuje mlei-

TOWARZYSTWO MIĘDZYNARODOWEGO

pra'l:tykan~ W biurze
lub zakładzie technl(~zn\'m. afer,

ty w pRozwOiU" sub "Uc'~eu~.
_ _ _ _ _ _ _ _ _-=2::.8'.:..,1---=:,4_-.::,ll
ważne dla paliów nł'luC2:yclel!.
Dz.leslęe lawek no\vycb zaraz
do sprzedania. Ulica Pańska 3l
m. 15
9039-3-1

== Petersburg, Newski Prospekt NQ 60. =

Towarzystwo, posiadając w wielu handlowych środowiskach
Cesafst'1'a, Królestwa Polskiego, zagranicą, a także na Balka~
nach i Blizkim Wschodzie swoja oddziały i agentul'y, przyjmuje
przedstawicielstwa we w~zystldch gałęziach handlu i przemyslu,
Z odpowiedzialnością za ldolność płatniczą, a także poszukuje
IloąMldników handlowych, w charakterze w~pólnracowników To,
warzystwa w Warszawie i w większych miasta.ch na prowincyi.
Bliższych informacyi udzielaiq: Zarząd 'l'owarzystwa w Pe·
tersburgu, ,Newski 60, telet, 290-63, adres telegraf. nObjedinienie"
i Zarządzający Warszawskim Oddziałem T. C. Zażnliilski, Wit31ka
JI& 33, telef. 109-44.
1208,1

ZaginęŁa

w "Hozwolu".
7dQ1oII.

d!l.nt~

Zr.ginęl' książka legi~l/m!lcy!Oa,

na

WiadIJmoś6
1958 -3-3

krllwcowa pIHzukuje szy'

kartl1 od paszportu na
Ruduicklel. wyz Clt(., yki Tepfora, 196433

linię Wl~,\oryl

YkWalilii{Owany rzadca poWBzukuje
prowadzeniH. meldun-

:,ów za mieszkAnie.

1970"":r1-3

lJ;sjążeczk~ legitymacyjna z portmonetką, wydana.
z magtstmtu łódzkiego na Imię
Allfjrze1l1 Swllltklewleza, 1945'a'!ł

sca, !lIko

HANDLU IPRIE YStU

'.

zaglnęla

j-

I

wydana z magistratu m. Lodzl
Imię Anieli MiBkiewlc~.
1989-3..,...3

za~lnB,t paszport nli imię SLa,.
nlsl~wl\ Przybysz!\.. wydany
z gm NtesJ:ucMw, pow brtszhi.skiollo
1919-3-3

.

<-cia w doma,~h prywatnycb. Wiadomość; Wó!ezaósl{1I. r.a 231 • Za~lnl\1 piszport 111\ Imię Adolfa
ofi'yn!\ Ni 26,
2()15-'-2-2'
Scblódiol'u, w"dllnyzgmlny
Gru8zczyoe pow.

Znei,
r.głuął pies ee~el'. lUaścl C:t:lI.f
pod pala,tJ v, z łatą nI!. pra,

iI'O i n01ze. Ła.skawy znf\la:&ca
nczy zgłosić się dl) d-r~ Toma~7.ewsltiego, Pr.zejazd Ul 6 m, 6,
l.R

WVntu:crorlz~nłaf/l.

Zj\glUrit~

Kt\rta

sjE)ndzk!~go.
198\;-3~3

0\1

I,S'iZ~C;>;i!l

le!(hymfl.cYJU!).i,wyJan~ z fa>·
bryl>! JÓ1lefa Rrch4et'au!l. imię

TMrlora B>hn',r'\

'2011)-1-3-3

19R23ll

-t b
'd
Zaglllę!ą Kl\l'tt!. od !JMzportu,
. ara z po rzo ne U:~1.eUlCa
o
wyłaM z fnbryki O~sel'a na.
pracowni sukian E. C~ajkow~ . Imię Olgi li'ol~,
20,9-1.
sklej, SkŁadowa 21 m. 10
.
_ ,,----:---..,--'..;:9.:.83.:.---=:2.,..-..;;;.2 • Za~lna;t paszport na lmJę Hele
ny Paw'łowsklej, .wy4any z gm.
Z~faWk~ly:;'~II.~:l~n~~ ~~~~e::= Dmosin, pow. brZ(łZlńSldeg~023_1
nik olejno mn.lOll'!\uy, stolik do
szycia i różne drobiazgi Piotr-o i za g ln ą l.yUS2: I'Qft t.bltljtWOIBKOkowska 115
19r19'-2,~2
wy 1111 Imię Siamfatuh, ~bcb.
mutowa, wyd:SIlV Z gminy, GI'lbaZąda.icle wszędz!a Pd",ty do oha,
nowskiargub, nliagorod:!:kl(jj.
wla Kraussago, która dnleśll3
1968
czuy POłYSK. Skl:!\d: Plotrkow.
• - -..
sim n,Majewskl
1916-3.3 znaleZlOnu kwtt na rb, 50, wystawiony na Imię Stanislawy
Claślak przez Wojcleeh!\.Kopkę~
O
d ' . moż.nll. · ....
,,_61'uy RYnek S,
Zalllub.orte dolu.!Imenty.
ebrae
.Plwlarl)h~,
, 197~'-':'3-3.
Z·
i
1:
.
p..
.
agln!\~ kWit od pnsżpotill na
ag nl\pllIlIZ or.. na.. ImIę Mar-C
Imię Edmunda. HelnricblL, wy,-clna. Szubertą, .wydany 7i g~.
dany g lo.bl·yki AllIlort, Ron88allu r,ubola. 'PoW .. tureclti!lRo,,19\O',lł'$
I S-ka
..
2067-3-3
. 1
k tt d
.t
Zag!llę2Y 21kISł~~cZklklagl~!m~~
aglll~. w. o pl\8~pIJr u . ua
C'Y.lue na Dl ę .uen!,'y a f "v?iE)~a
imię Józefa Kaezm"rkll, Wyd&·
Fra.nkow.~klch...·· . .19ł7~3:!
ny li; fAbryki Habergryca '
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Do sprzedanIa
m. ~:lanelkowlI.

panna lntAIl~lłntn~

wóz I bryezkf\

umiejąca

prZ;~~"l~~R~~ dZi!a\UbP~~~~~d~~st:~~j~e~ietD

D~J spr z'" li IIU1a mllgle' l I Pta..
filut-

scn lub
m 1IJ,

ntI

w~iazd. Wysoka
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26
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nla1', sporządza kosztorysy!
Z pOWOdU choroby, .' Pasaż
=-.:.:.._____.."...::.::.::..:...,,;;-...::.
plany, szacunkI. Oferty do blal'l&. Sliulcl'l]\i 19
1996 - 3-3 piwiarnia 110 sprzedania Wiaogtos.z~ń .Pl'omień~, Plotrl'oWSk"
Elelt&t'Omon,or (slu$arz) poszu- I
domo~ć Wvsoi{1'l J<& 1!1 '2(l14.''\'[I
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,....
l
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l b t '
l
..... 81, A K, 17.
2fl02s11p2
Wje zajęcia IV o zl u. ezpotrzebn y człOWiek ka\va tlr do
Iltlldeut nlllWOl'syLf3tu warS2;., na wyjazd. Łaskawlofiarodl'lwcy
remizy, Piotrkowska lU
• poSi!\d/tjący dzlęsiecloletnią l.echcl\ swe adregy nadesh6 do
2058-3 -1
rnktykę n u
!el ską ud1, Iel a Admlnistracyi
.Rozwoiu - dla po'rzab. na 10,000. rUbli ua 1 8ZY
Plekcyl
•
a.
czyc
"Ele,trom!lntMa~,
'1904-:',,-3
kOl'epatycyl. Benedykta. nr
.~
numer bypo~ll:i. O1arty IV ,;Roz,
22 ':!. 1 on 5-7
. 1992 2 2 FIlia plekarSil:a l mleczna z po· woju" pod .A. KM
2e57-3.1
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IJt
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l
72
wodu
wYjudu
zaraz
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sprzapiwiarnIa
dobrza
pro.:ł.perUI"·Cll
y
.
r
zgu I ruo l
, d~nla. Wiadomość w Admin!strad
d
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Laskllwogo znalazcę praalo cyl "Rozwoill~.
1956-3 . 3
o sprze ania od l/a lipca.
oddaule .ZIl ,nagrodą rubli 10 na
WladomQśów skIadzia piwa ul. GuberuatQrsh 4, 2056-4,-1 I eat tanio do. sprzedanta czaruy Plotrkywska nI', 114,
20~5-'
z pieczywem łZ olJlada I krótki fortepian,. Plo~rkowskl\
potrzebny lloz,~ń, do ślusarza.
, .IHU>!I
.
I
JI& . 121 . w .oficynie po prawej
Wldiewska 128.. 20~5-3 l
mi zaraz do sprzedanIa, Zle· , stronie na parterze 11 J. Ryah,
lony Rvnell: )& 4,'
2013-2-2, tera.
..
1929w3c83
pIanino. konc.ert1)we stylowe,
ZLoWielt t.r~eżwv, uczcił/Y,
krzyzowe, moderator, tanio
2\120-3-2 i
Praco wity pOSZUkuje mleieea. '
oll1rę zf5ubll!l. praczka, Idąc sprzedam. WólclI:ańska 214. stróża lub jakiegOkolwiek Z!l.J'ęcln!
przez uhc9 KrOtką, Plotl'kow~ sklep.
2050-2śl Zaginąlkwit od paszportu na
' ską na. Pasaz Mayera Za wynaImit;! Józefa Jaulszawsldago,
Ik 2
S
s gt_el.2uwa s II 3 m.18
204~-5-1
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~ ..... "'"" "''''~.,~'l'ł'' '.o .. <wlarDtadIlSprz&dalita;WJąc...c..lIogltrl\"''l1iI'M:.OjtP~z;por.Q ..:'łA'! ,. '.. l)!igrozony.~.~;.' .,.
ciszkańska 4 (27) ., ...' '2056':':"1" ł ,we,i.ara, do sprzedanla.,Wla-dOm:.. i ew·· '"d''' "&"';'1"
lmlę JÓzęfaMlcbaloWICza;. :wy~' 'UTIDiłOOWY'I "ua'lVIT'liiIJ'lll'ivO''o'i'rnf
-=:---:--;-"';";"~7..:-. ...;,,;..'.....::.::.;:.::.....,;: • domośc Wólczl\nsb 93 W .poVlI ' . . 11 m,,,
.. woJt!;,.
da.nY.I fabryki L8()narda,W~&I~·'~II•. fłOJ .11 '... j). M łll~ 1)łJ1'J\OIlIl::II~
CZęstochowa. Dom, ogI.'Ó40IVO· i dwórzu
2 0 1 1 1 " : " 3 - 2 , ' --- ,?981-3-3 kara l Glrb&rdtl\~028 3' 2 '
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Komitet organizacyjny Tow. Sanitarnego l
Dom f!i~ol2di1lwJf
obywateli m. Łodzi
z oficyną 1 o'~r{)dom l1rl\7. ~/4 liwr~
'1iIIIIrIIfII:I. ......
~łij;
łąk! zarllZ do spr:t.I.lUIVlilk
99~:lłlklill!!LH..,
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1200-3 1

. .' Zagubione "1172;3'3 i
ŚlllwliądeobllozaUcl!:enląwe trz;yptętrowv

J1&

1197-10-'-1

I.

ll!l

111., l\lI

PiotrA

!lu,nl!.If$~"a Sl"m §21; w liUii' Pioti"k(ilWfik~ego Tow.
Robmic21,llJgGy KIijI~i1ll!i'~~m~:rttlIU~Wii~~ 5 g OU".alZ Piołll""

Nfi mocy uchwały ogólnego zebranIa r. dnIa 15 b. m.. Up,2\Sz/\
się [HIUÓW obywateli, którzy pierwszą ratę na l:achuuClk .1'ow!\l'zystWI1. Sanitlll'uego obywateli m. Łodzi" wnieśli, by drugą ratę «lhll 110
Upca, 1\ trzecia, «It» ao lIiIieli"płai!a r, b., IV BI.Ulku Haudlowym
w Lodzl, w Bauku KuPlocklm Łlldzkim, IV Towarzystwie Wz:\j. /Crod.
Przemysłowców Łódzldeh.. w Tow1I.fzystwle Wzajemnego Kredytu
(Piotrkowska M! 43), lub w II-Im 'l'owarzystwle Wz/\j. Krodytu __
wpl:ncie raczylI.
SubskrybencI, którzy. pomimo plślulenuego zobOWiĄzania, plorw·,
szoj raty od sumy zadoklarowanej dotąd n!ewplacill, proszanl są
o wnieslonle pierw8zyeh dwóch rat do 10 lipca r. b.
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APARATY OPRYSKI ACIE

(Uc:a2l:Y8niie do SprZ\ldlWil
1'.

.l') PO(l.. •,a (j'l7
. " u.l' R'~g()WSkleJ,
' . , Dłzaz
. ' Rudolfa I tacl!.
wyrabIaM
na. ręczllycł:!
.~~a. !Ilzy
Gony b!l.rtb:o
nl;r,klil Wl\I'Bt.~al\'llko"
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Zachodnia

ENPfZ, Widzewska 71. ~

,Przepil"owZliill:'ti!ki w mieścia i

;.

w świecie .pez

do wszystkich

przeładowania

'l'yI:rQ Zaehodnia N! 40 wydaje najlepsze obu,
męsko. (jrtlllSlda l dzlecIune na wyptaty t y-

:: wie

miejscowości

:I!la

ł-

tC

'1
Opak(!wlilll!illiie ii gu·zechowliw.ąllllue mebli.
I.:. Dostawa l odstawtI towarowo Dosta.wl\ węgLi i drzewa rozpa~
I
lowego Przewoź 'n'e kas ogniotrwnlyc'l.
_ . $'-11$ M~Mtl .. !

Ją gB1Wlf#'@@hi6$ffiiJWf#S#Wfli5lłfkiłtr"tiUjW'P**

-M$N

gOdllllWO. lbbota akuratni o

Proszę ~ltau. l'ubllczoośc o przekonanie się

Pl'orrn'lm

WV~vłtl
~'e bA'I.l"ł~t'liA.
;..;....;..;.;;.-..:;.............;;...;,.,.;...;._ _ _ _ _.......

_~...

••-
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RudBlf kottl<~ I )
"
"II)
oB'zech I )
::
"II)

.Ił

li

kraj" ~WY'3

.1

• ',f,'

a uomowego uzy dm. •

Zaehodnia ~ 40.

A. 00 Tesch~ch I g"liS,

Ghfbr. kobiece, AJ,uszerya

1.1.

i

I

l/-d

62.

~

Ii

~!$~.i5~J"~~~~~~~łi?łj~.

Pochlehne opinie więcej niź 7600 profesorów
i lekarzy. Dostać można we wszystkich
aptekach i składach aptecznych. 'ryJko
Sanatogen Bauera jest prawdziwy, "Wystrze.
gać się bezwart?ŚcioWych naśladownicLW.

«I

i

I

i'HlTRKOWSKĄ

jest nieodzownym środkiem odźywclIyID
orzeźlliając.ym dla wszystkich zmęczo
nych i mizernych, w szczególności zaś

osłabionych.

Ob,cśnillJące bros~ury wydają

aa żądanie apteki I skłudy.
Ilustrowane broilzury gratis I franco wysyta S. Karcxewsld. .
Warszawa, Nowo-Senatol'ska 4.

a:

H1.f!7r

r.hor. slHlrta~ Swel1erytz.

i

dla nenvowych i

hedzi'l I\hn!!,::.~~

A ~r. m~rr, Z.ole
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Wlazews~a

OBEI RADE

~ l

dla piekarń etc.

1 korzeć 250 funtów.
,.'. ,~OLECAJĄ:.
•
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f4la G
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11:;1;. ZO
ala'1 m~a
';ii

liII.oS

~~:. ,.:,~:
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13 \t>l'
p:~tr{).

PIOTI1KOW::;KA. 192,
telefon 10.11 0.1 9 ~- 10 r, i od
i.-·6 po pol, Ot 14 Huca mfesz

11Hg-l...

'
E·
'
L
~$I~!łJ.JiHi.~
{11
E.,)t1:1 Gl
.'
'

od

Od 14 go

Rozwadowslu. 4, HI

fvl. PRUSZYCKL

ł~rszawa, rJowo·lI'.LodoWil lig 1, róg Krakowa!!. przodmielicia
Istniejąca od 1897 roku.
Zapis nowowstf'pu:ących sluchaczów i slllchl\Czek już rozpoczęty.
'Wykbdy teoretvezne i zajęcia praktyczne, prowadzona przez
~rofesul ów Warsz. Cesarsko U niwersyt. i Laborat Politach.
'

Pi';,; Yj liliI !8
Wi6CZ.

Iipca mieszkać będzie:

Lo SZYMAńSKIEGO

lek."dentysty

li\1u

II{l"ótka 5. -

2-4 p.p. l 7-8

Z szacunkiem

:

J..$zn Warszarosku 'SzkOł'l Lekursko-Dentystyezna

i.',57.'~r.!

F1f,

,<J

munullU.~

..... IlA RATyl ....

1iIif,1

<

Ordynator Szp. Sw: Aleksmdra.

wykoiH~ZOlll\.

tylko na Zacbodulą MI 40.

I:
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~

Dl\ ~~nr~':~ ~U&j A~Jit~lM

HA TY4 Zaoho(inia 4().

~1O.

Or~

85 m, 6.

A. STEIN
BE~ErlYKTA
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Nr. 3

79f1r
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I a;.:!f(fa;i Odllpedyu<!tlJHłimHułyoznY

'<I'

i

00

g:

(sl:l'zywienia kr7gQslnpa,' chor~by 8~B'
w6w, mlęśni i t; p.). Leczonie mnBII~em
(willl'ucya), elelrtrS<l~lluĘ"lą (U!!U wanie
w!'l>lÓW z tWal'zy za jlÓmÓ~!1 elel,trflla~y).
G:i>\btiuet l!l!.uell1lllg!illllCI!JIISłd,
(leczfIlIi. promienialUi ltoeutgoua oxęm'y,
Inpus'lI, favus'u i t. p.)
Leczenie prądamI' elektrycznami
wysolde;T,o ll!ltę:iOliia (d'arsonvaliztlcya, choroby cukrowej, otylośei,
zW!\[)!cnif\ uat=zyń,.llodagry, 0.rtbrł·
tls eto Leczenie gOl'ąeam po wIe;

trzelli l światłem (c,;onvouem i !tDletowom) chorób sta.wów, mięal.lt.

of).u'a1gH/ilte,Ątc

___

~_

"S1f'"

ą

f

. ',\!$i(H'
".
li

Dr. D.. Hallnan

Zagubione . . ·

Dr. l.' KLA. CZKIN

dectillulI 'zall.czelliowe·
. ual~żą~e .. do ,.Pt~l;lsYlkl· .
,Kpnst3ntynowska ll.
Ostr,ow.
II'lC, . . ··>i.f:l!1~7j.3,5 . . Sy.;),"""5, .•..~.'.",~.:!.e..•. weno ....
. latopajla1908 r: ~UU' . ,che..",by d~óg l18oozowych.
p. ,jest nława.z!!.e~\ . PrzYJm; od 8-:-11'!l.a();, I, 0.1 0-8 W.,
""ll,.tn·. "10',,,,.,,m 7"Akc:Til.W.' dl!l.l1.am.od. 4,-5. ' W~tll~.dzlele l
Hein~el i K
.. Uo ·ś.wj~ta. ty~ko do 1 r"no.7~9:r

!. .
I
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r
'tF) niedziel~,

polączona

27 ..go czerwca

gr

b

ELENO

z Wielkim l(oncBłgtem, wykouanynl przez 4 orkiestry i 5 1ow~u'zystw śpiewaczych.
nOŻ~1!l~.

II

C@/Smfeiłi.. G~3d.ilPY Cl~;t2rmiUili"O'l5ti'~.. Zy'QI'We Imbrazy,
i ratunek ·ludzi z płomieni. lFig\'l.iliil'ly alel(j!j1lJczne..

pl'zedsta.wiając(\
:----=:..===

pożar domu

NA.

ZAKOŃCZENIE

I
lit""

W.
&

Początek

Wejście

połnuniil.

o godz. 3· ej po

Kontramarki wydawane nie będą. ~~~~~~~~~§§§~

40 kop., dzieci i uczniowie 20 kop,

~

. Confetti nabywać można tylko w specyalnie na ten cel urządzonych stolach.

W razie niepogody zabawa

odlożoną będzie

na wtorek 29 czerwca 1909 roku.

<161-3-3

----~~~~----~----~------------.--------.-------------------------------------------------------------~,---~

.lltOtA KROJU i SZYCIEl

Sp. tnJ

Ó Z EFI Ny~ I

Mistl'zyni cechowaj

Po(Ueśna

PIotrkuwska 23

O dl dl ~ fi a ł h Y iM li'" o P fl1 t ., c z n., li f i z 'JI kaR mi o ID RID C

Z !l~ ffi ~ Z ~łflll
Kąpiele elektro-świetlano i lokalne leczenie skoncentrowanem żarowem i !ukowem ŚWiaUN!l.
elektryczne m (promienie fioletowe i różowe). ~ Kąpielehydr'o-elektl'.yczne: galwulllcwe, li\";
radyczne, i synusoidalne - Franklinizacya. -- Masaż ręczny i elektryczJ1o-wibracyjny.- GirnJ;o
nastylm lecznicza, - Ruracya hydl'opatyczna. - Kąpiele mineralne:' stalowe, parowe j kWIl,so,""
węglowe. WSKAZANE: Artr.etyzm. - Reumatyzm. - Otylość-cht'oniczna obst;vpacya" -- Cho;"
roby serca i nerek, - Choroby nerwowe: Ischias. - Neuralgie. - Porażenia . .....:. Niemoc: pfcio.wa i choroby lwbiece. Kuracya odbyw~. się j.edynie na zlecenie lekarm i pod spocyalnem
klerOwlllctwem.
atl

dyplomowana przez londyńska, i paryską akademię kroiu,
nagrodzona na w,ystawie ws~acbśwla.towej IV 1903 r. srebrnym medalf>m I dyplomem. Krój wykradany jest podtllg
metOdy londyńskiej, parYSkiej i drezdeńsktej. Zapis uczenie
w każdym czas.le..... Szkol!! wydaje patenty, ...... 546r16

. Nlniejw;em podaje d{) wiadomoscI Sz•. P. Myśliwych,
1'/ lipca!'. b. otwlernm przy ul.
P~otrkowsk~ej Ni 92

że

z dn. Od zaraz jest dOiVyuajęcia po
teatrze "Elektro-Blogl'lIf", bardzo
ladny frontowy Rokai ,..- jedna
aala dlugości' 70, szefQk. 14 i
wysok 9 łokci,na Piotrkowskiej
Nr, 86. Lokal ton odpowiedni
u.a bat',; cukiernię, kawiarnię lub

===I

,..
.. .ii przyb~rów myili_illitioh
li)paz w~rszt.t puazkaPllki.. Skład mój

zaoPliltrkowska li) Ul:.f!

.

migreno ~ ervosm

III pewny i nieszkodliwy roślinny
III ;ll'odek. Żądać w aptekach i skl.

aptecz. tyllr1) ","yuidolnych
proszków po 10 k. szt. - Pudelko 1.20 k. GlÓwn. akl. Tow.
Akc. L, Spiess i Syn
645[')00

Tanio I ,,'C9,boro~ym 2atunku
.Wina,wódki,łowary kolonialna
św.

,

tUmy i

· C" RO' DZ'I CK'I
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kazdą,

niedzielę

'
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ŚWięto
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.
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łIIIF"
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II

pod, PabIanicami, p. Wadlew.
.Resztn. . letnich mleszkail po
i
zniżcmeJ.oel'lie. .
'.

,"',

111 ,
.1:. ,,:;;

Sprzedaz

I skladach aptecznych.

I!
l

w sklepach

! _~""'-_ _-':'_ _ _"":-_ _""';"_:'-""';"~_ _ _ __

Większe ii mniejs;lUle

konie uastacyt kolejki elektr .
. w PabJaoleaeh) w calu obejrzenia,
,I

lO

(
II,

==:::::::::::::::::::=:::=:=====:::::i=:=========

asta

i I

Piotrkow~ki8jI65_ I

nag.tOdzooj1im medalami na. wystawach· w Rosto·
wie i Krzywym Rogu.

:

I

l1li'

do handlu

Pttlourr;ńowym'opatont;)wanym spo30bl'rtJ,
~1iT8'w~eLIlościsinal{Tal'ofllat jlt'aW·
dziwej kawy, przy:czern jesLpożyWilf~
zdrowszą j tańsZfk od t.ej ostMulcij.
Niechaj nikt nlezuoiedba, -ze względu
na zdrowie j oszczęd noś6:~;SlJ() wao wspom·
l1ianą kawę. PrÓha dowoduie p1'2pkona każ·
dego, że,vogloszGniu uinielszem niema
zgola pl~zęsady. ...,.--------..- - - -

lI

LETllISKO

I

>,_

. I

~atycnmi!lstusuwaból głowy
u mlli5rQi\lD!l~, Bezwarunkowo

'.

"J."'Z"niesi<>nymskł..d$i~ na.rógu ulic

Kawa żytnia

10~łnp·8

N

lU!'

sumiennie .i pocenaełvumia1'kowanych. \ Polecam się laskaw'y"m względ'Om i porosta:ięz szacunkiem Jerz,. .Serbek
1182-3~1
puszkarz.

POLECA

$fiJleźo (jjiprOWUdZOfi"

~7 \v~~~!t!ol~e:S~~j~gti.n~~b

~tr:rony..będzl.e.~w· ·Wi;elki -wyb{'!r. bl'onizpjerwsiorz~dn:ych
.fłrql.,Wsze!kie reperacyebl'oni palnej będl} wykonywane

•.

N].', DS.

Bliższa
wiadomoŚĆ: skład aptecz~
ny W-go Swidersi.dego, Srednla
oM 2 9
1162~3,-2
..,,;.. . .

Letnie mieszkanie,

NA DOGODNYCH WARUNKACH

I dla pojedyńczych pań i panien
I ponsyonarek, '. willa' w ogrodzie
przy samym

!esle,miejsc o woś4

sucha izupei.ule spokojna, odpo- p
.
IViednll'1 i dla' nerwowych osób, . rzy ul~cy noW'ootwo':zonej obok koś ci olą św. Anny; ,
Za mieszkanie zżyciem i uslugą Przy ul~cy Pr~ęd~aln.Ia~ej., dochodząc do Za:rzęwskiej;'
od 45 l·b.miasięcznie, P:ęć wiorst Przy UlICY SlnermewlclneJ, dochodząc do kos ci ola św. oiiA
od stacyi Koluszki, 3 wiorsty od W końcu ul W' d'
k'" S' dl l"
1, l ..
.'
st, Slotwtny, Fort~p!v.nna.. mlaj';
'. . J zews. leJ l 1e ee (.H:'J, 01,10 clabr. HaSSI"
't" ąau, . na ż~ćZenlalak(lyę, mogą I W przyłącz.oneJ do miasta DąbroWle. na nowootworzo:;~
być i korep11tYcye. BliżSlfl, wiado~ \
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