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ani świą.tecznych, od godziny 3 N'

lityki, ale przemówi do tych sfer rosyjskiilh, które choó pragną pOl'OZlllUi0nia z polak:lrui i odczuwają .ich krzywdy, nie mogą jednak wyzbyć
PelBoyonai: U.liIb'=o.2l!cn'lII.oki~j.
się pierwiastków da.wnego słowianofilstwa. Jaki
Polożenie słoneczne. Ceny ~ll pens!on 1)-8 koron, 967
wlaśnie pod tym wzgl~dem panuje -chaos nawet
1.E2L....•!'. .. • ._._- . . • • . '!!",,~_n.. -",n·... "! ... '. • L ... _ ....... A j W postępowej
opinii rosyjskiej, jaskrawo dowo.
ł
dzą leoleje neosl!tWIZfilU i. sprawa aneksyi. I w ten

I~amęt slowiańsko·ro~yjs~ti usil~je rzuCl~ promi~ń
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osobistego i nie było pra.wdy w są·:łacll.;jednakże
położenie nasze by 10 lepsze, niż wasze w granicach państwa rosyjskiego: władze tureckie nie

prześladowały

a[Ji języka, ani narodowości. .
Prof. Zdziechowski zaznacza też, że W ostatnich czasach "wiele się zmieniło na PoJ:udniusfo·

wiańsloelll" •

! sWlatla cenna pracapt'of. ZdZIechowskIego, kto~
.' ra już z tego wzgledn zasługa je na zapoznanIe
Jednym z najgorliwszych aznr~zem najsz1a7 . się, choćby pobieżUę, z jej treścią.
chetniejszych apostolów polskQ-,rOsylSl(iego poro~
Pl·of. Zdl'liechowskip.rzytaeza. na. wst.ępie 810zumieuiajest niewątpliwio prof. AfaryanZdzie.. wa jednego li wybltniej~zych dziu.taczy rosyjskichI
Minister sprawiedlhvości naMs1a! prezesom
chowski. . Sżano\vuy prQ(esor Wszechnicy Jagiel. które doskonale charaktęryzllją nastrój catoJ ol.dnli sądów okręgowych cyrkulatz treści następu..
lońsklejzfł.jmuję jednak wśr6d, dzlll.laczy; prOpa~ rosyjskiej, wywolany anelcsyą. .Tylko kf·Ó~ko· ,Jącej=
.
guiących myśl (br~tel'>Jtwaslowiańskiego), zUpa!.
wzroczuo~6 - powiedzJalon do pfOf. Zdziechow· I
W myśl artyl~utu47 Najwyźej zatwierd~(lneJ
llle odclzio!i18 miejsce. Ul'zony slawista, glębiej, .$kiego - mogla pobuuzl4:Ausl.ryę, aby dą~.yla do . uuia 2/15 czerwca 1903 r. opiriii 'rady państwa
~rĄ'.~M . {}lwit'kt\aJll~-w.I4\Ił.;:.e'(~;-.,'~;n:;"'l:ląt;~·2:y:e,i~,"p{t~"T.-l':l\:l.-1h;:iI"-,- .,;./1!':~~~, ...
.
'.'..
/0 .0 dS. zl:otlo\yanhl, z P.OIVOdll nieszr.z~sli.·.WYÓU... W.Y'
~~t~P.·....
.. ·'~l'Yd'fUililJit.."aZ:;.J19 Acll'ya~
Zdaje mi .~ię~pisze aUL01'-że szukać WaM-. p:adk6~I'robotlli![6\li Oraz osób, pozostających na
tyk,ś\tietnyżnawca taJC bógatejl ióż:nolitel'kńl· lfsyi obmyślanego ze .strony Austryi znmial'U za- : sJuzble, jak l'ó\vnieżczronIcówiehJ'odzin,.W' pn,ed.
tury wszystldch ludów sIowiaIlskich, pro f Zdzie~ dania. ciosu rosyjskienlll pallsLwll .. i rOSYJskiemu . siębio["stwach przemysłu fabrycznago, g6rniezago
chowski jest raczej marzycielem, nlż politykiem. patryotyzmowi-nlemazaunej zasady". Prof Zdzie- O1';lZ górniczo-hutniczego (art. 47 dodaLku doa.rt.
Zapatrzony w najszczytniejsze . idealy ludzkOŚCI, chowskl sądzi jednakie, że slowa te odzwiercia.- 156 19 u:'ltawy przemysłowej) .w razie dobro~volpe~
w tej idealnej, platollicZllt'j sferze nawiązaJ bliz~ dlaj% panujące QbllCrIie w nosyl poglądy i. zadaje go odstąpieula ,pt':-edsiębiorstwa, obowiązki po.
ide niCI z najszlacltetnie!Rzemi umysłami Rosyi. też sobie pytanie, czy rezultatem tal;iego nastro • . przednIego wlasclclela co do wynagrOdzenia 1I0~
1'0 też jego akcya na nIwie pojednania' polsl\O~ JU ni,e będzie powtórzenie tego, co bylo po woj- szkodowanych 1'obotnllcó\v orD.~ czlonkó\vichro~
rOsYlskieg0111e rua-nic.wspólneg()z tak zwaną nie krymskIeJ,' t. j. czy nie rZlci się znÓW H.o- dziu, mogą być pOwii.'rzone nOIVemll właścicielowi'
ugo'ua Jest to istotnie (braterstwo slowiań3kie) sya,' dla wywarcia zemsty na Austt'J i, wobjęeia za jego zgod,\, przyobleczoną w fOl'rnę piśmiellną'.
wybr~nych jednostek, reprezentujących najszla· N,erniec..
W razie zaś braku przy dobrowolnem ()dstąpie~
chetniejsze dążenia.
"Zamiast Jednak tego _ pisze dalej profesor niu przedsiębiorstwa zgody na przekazania rze~
To przebywanie w.sferze upl'aguionegolecz Zd· h
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ustryę
l""
l
..
..,.. . d
u
'::
"
"
h' l
.
. l sa zac na awę Ios. carh
prze d'
Ul w!.aSCICI6 1'0 WillI en, przy prZ8)SCmprz:e ~
.1...(';'''. tycyzmu na rzeczywistość
zonyc,
Ja
(
to
czym
WIO e gazet rosyjs ~ic ,i
.
110
tw
b
'
.
\,
t
'l
l
.' l .
,v·l' Z"",'18cłlow.skiemu
1 osl(arżll.jąc ją o egoizm, grozić zemstą, pożytec7.- SIę) 1'8 a, za ozplecz-Jc liy OSOil, ctó're zys
Ut>
" "
{a..,
lecz przeciwnie, pozwala IllU odczuó· i wlaslIie llieJ i 'bardzie, celowo uznaó w aneksyi Lkt, któ- Jy prawo doód"z!codowania. trybem wslraZa.llym
zpllnktu slowiallsldego uwypuk~llć rosyjską po· ty odllryt nam w Europie' istnienie IlQWej slly-. wart. 46 po\voll1uogo prf.\wa. . .
'
. litjkę rządową i rosyjski pseudoslowianofJlski na- siry austl'yacldego pgń,Jtwowt'go patryotyzJllU, kM.'
. Dokladn~ intel'pratacya wskaz~negoprz~pisn
(l'yonulizm. To też; gdy p. Dmowski .przyłączył się reruu wedlug wszelkiego prawdopodobieństwa wy- me PI)ZO::ltaWll1, wedlug· mego (ministra) ..zdania
do neóslowiańsldego l,ierunku politycznego «bez. padnie ujawuić swój wp!yw w zakre$ie między- żaqne,i, wątyliwości co do tego, że od czasu jeg~
:zastrzeżeń)-prof. ,Zdziechowski przeciwnie, ma narodowej polityki".
..
wydama wszelkie .. dobrowolne ods~ą:pi8ule przed~
tu liczna !.L. zasadnicze. zastrzeżenia. W zetknię. Prof.' Zdziechowski dalej stwierdza, że pali. siębio.l'stw Pl'zemysłowych.podlegalll:cycllpi·a~u
elu z realnemi warunkami stosunkówpolsko·ro~ tyczny.<pI'8stige) Austryi, zwlaszcza na 13atka- z dn:Ja 2/15 czerwca 1903 r., może nast'ąpic..nie
syj'sloch nietylko nia poJdaje się złudzeniom, lecz nach wzrósf. .
inallzej, jak przy .zaehówa.niu IV a.runku zalVar()\~a·przecilvllie, ta: sprzeczllośó . pOllllędzy jego ideał·
nia, trybem w owell pl'awi'e wska,z.anylll-: lntere.
nemicląźeniami a rzeczywistością prZeJllluJe go
"Nawet stojąc na słowiańskim puukciewi· !SÓ\V robotników <irazcz.tonlców \ehrodziI~, pasla,
.pesymizmem, dylttvją.cyru gorzkie słowa prawdy.
uzenia - pisze ~Dan" - nie widzimy poważnych
dających pra.wo do wynagt'odzenia przęzteprzed.
Takie, gorzkie stoiva'prawd,ypod adresem powodów, aby dążyć do zbliżenia z Rosyą .. Do- sięblOrsLwa. S'Illwsię pezez się przytemrozu.
społeczeństwa.' rosyjskiego wypowiedział. profesor. póki onl~ przesIaduje poJal{ów•. kokietuje Prusy, I,nie, ~e dozór llad wykonaniem. hlterp.L'etowanego
Zdzlechowslti' w pracy, ogłos\?:onej świeżo na l nie możemy jej polityki uIVaŻ.ać zasłowiallską. z~danIa pL:a\,,:a, w tyoh \vy pad!{ach,. gdy odstąpie~
szpaltach "MosIl. Jeżenledielnika" ~reJagowanego Wszecl1slowian.slwś6. i wszechrosyjskoś(~ nio je·
me przeuslęblOrstwodbywa się na zasadzie aktó\'f
przez ks. TruQecl{iego) •. Pod tytułem ~Austro· duo i to samo. Jeśliby Rosya wznlOCIllla się, roz- spol'ządzllll,Ych 'przy udziale instytUCJi regenta~;
slaWizm i Rosya) szanowny autor zamieszcza swe. winęla' kulturalno siły i poąztaposLęp.oW~ sło- nyc.ll, nalezy do tycuostatnich, jakqw:edługpta.-,
wrażęn}a z .ostatnlej sweJ. podt'Óżypo ziemiach I wiańslGł: drogą, .to ona i Austrya stalybysię dwo- \~a obolVlązauy?uwogóle . .odmawiać .POŚW,H~dcze~
z/;1chodniejSlowiańszczyzny, ' a na tle tych sp~~ ~~~~jPdtęŻl1iejSzymi i u~t111'alnymi sprżymierzeli- ma, sPorzlldzaulfł,oraz'. za~wierdzaniaflil\tą\Vt nIe."
.strzeż.eń poddaje druzgoczącej lrrytyce to. zadzl~ .
. .
. '
zgoduychz obowifizHJą.cyml. przeplsanli.
wiaJące(słowianofiMwo) rosyjskie, lttóre zapa~
Da.lej prof. Zdziechowski przytącza ąpiuię
Z powyż{lzegp powodu, uznu.J~qzl1 bezwarąnłalo śW'iętem
nawieść.
aneksyl biskupa ball\alucldegoMarkowicza.,Francisztralli~ l~owo mezbc;dile,ZaWll.fOwatlle, przy przejśc\uprzed~
Bośni i. Hel'
uaniern tym kra- na.. któ:r;y 'jes~ daleki od \vszelldtlgo' fanatyzmu SI.ębIOl'i:ltwaod.]edne) .osoby do. drugiej,interesów
jom autonorn
i iviary posja. ! i cieszy,się,sylUpatyą prawo.slawllych imaholllo, poszlc.odowanyo!~·~, pow,oduniesZI:z.ęśl!wydhw.y...
dały i przed
najzupelniejz rzą· tan. Biskup Marko.wioz w rożll1owla. z profeso- ~~dkow. r~hotulkow oraz czt?.nk6wicłl,.l'o~ziLl.,
dallll w
rem Zdziecl10wskilll opowiadanie' swe o tureckieru mlIlls,tel'yrosl prezesów sąd6w:.o 'J;vęgo\vych'O .PQ';
Al'tykuł
ogloszouy wro~ l' panowaniu' w Bośni zakOll cz Yt następują.ceml lecenIe InBty~ucyom notal'yalnym,a.żG.by.Qne.'p.jl~
syjsli.lmo
yllQm poll~ycz. slowy:'
./..
.
. nowaJ:y wląezf)~.Ifl. do PQśW'iadczanyĆlll. spor~ądż~-..
Dym•.. ~ie.
na zllliau~ po- I
. IICzasybylyei~żkre: nie bylobezllieczeuJ3twe. nych ora·zzatwmrdznllych przl:3znieaktówPv.~j~
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ścia prawa własności przedsiębiorstw .przernyslo- posterunIm na l'Ogu zaułka więzieunego i ulicy kuje, ze wyPilliki t~fus\1 wśród więźniów llo I

wych-wal'unków co do przejmowania przez na- Niżegorodzkiej. Więźniowie zarzucili mu na glo- 1907 by1y:r.j ,i. liskiem sporad ye:t.rwm i \lo pr~(!d
bywców . obowiązku wynagr3(Lmnia poszkodowa- wę Jego wrasuy pruszcz gumowy i zadali ,mn no~ s!ęwr.i(~cirl oLlpuwiedllich śrudl(ów epilit'mia, w król
nych robotników oraz czlonków ich rodzio; w tych żami mnóstwo rau, od których 8kona1 na rniejseu. kim stosuniw wo czasie, WYl-~ust30 /'.Upoluie
zaś wypadlruch, gdy między osobami, zawierają- Na ten czas nad~żyl starszy stójkowy Franciszek
W warunkach ówcze~lły()h walka z opidelIli
cemi umowę, układ tego rodzajU nie nastąpi,'- Antoniewicz. Jeden z zabójców Wróblewskiego I tyfusu w więzieniach przy normalnej li()l,bio wię
ażeby instytucye ragentalne odmawiały poświad- rzucił Się na niego, mając w obu rękach noże, źniów, nie wymagała ani tak wytęźolloj enorgii.
czeni~ sporządzania oraz zatwierdzu,llia wzmiurr ,Antolliewiez dobył szauli i zadal mu cięzkie ra- ani też tak wielkich kosztów, jak obocnie. Dlllś
kowallych. aktów, póki osoby, odsl~pując.e przed-' ny w obie ręce. Obezwtadniony więzień upad! administracya wlęzionna toc;r,yollergiC4U1t walkę
siębiorstwo .przemyslowe, nie zabezpieczą Intere- na bruk, towarzysz zaś Jogo wybiegI na ulicę z epidomią, nie jost jednak w stanie szybko ją
sów . pos~.kodowanych robotników oraz członków ' św. J'orsk~ i usiłowal. llkl'YĆ si~ IV domu Pietro- pokonać, a to gtówuie z powodu nielllożnoścl,
ich rodzin trybem, ustanowionym przezurtykut . wa, lecz tutaj zostal dopędzony przez dozorc~ wobec lHl.dmiernol~o przepołniania więzioń - uula
46 dodatku do artykułu 156 19 ustawy przemy- j więziennego i zabity wystrzatem :;: rewolweru.
14 lnLego 1900 r. więźniów było dwa razy wię~
slowej.
. . 1
W tym czasie dwóch innych zbiegów sta- oei, aniżeli J4 stycznia 190() r .- ZUpollWgO od.~
I(opia tego cyrlmlarza, zgodme z postanoWIe- ralo się bl'zecrie.m Wilji od mostu Zwierzyniec- osobni~nia. podojrzanych o tyfus od reszty wiQniem ogólnego z~bl'ania wydziałów sądu okręgo- l kiego pl'Zedo~t3ć do ZakrdLu. Jeden z nich, do- źniów. Główny zarząd więzionny dokla(!a! jednak
wago warszawslue?o, lcomu~lkowa~a zostaje re- stawszy się do brzegu w pobliiU szkoty junkrów, . i <loldaua wszelkrch śr'odków, D/lOby zapobiotlz te ..
gen tom oraz wydzlałom CyWIlnym l lIypotecznym zdGlal się ukryć w lesie, drugi zaś wobec zbli~ mu przez rozszol'%eule gmachów więziennych.
sq.du okręgowego.
żenia się pDgoni, wystrzalem z rewoliveru ranił i
Epidemia tyfusu w więzieniach dosięgła naj~
najbliZszego dozorcę i rZllClł się do rzeki, ChCit{) , wyższego napięcia w lipcu 19081', Wówczas cho ..
przepłynąć na drugi brzeg, lecz i tell zostal za~
rycll lł,l tyfus bylo 128-1, z czego 424 pl'zypl1dlo
strzelony. W celu pochwycenia zbitlgftJgO are3Z- na wypadlei tyfusu plamistego. Dzięki udzielonym
tan ta las zakrecki otoczyla policya ze strażnikami przez głÓwny zarząd więzienny wsk!tzÓ wkolll o
--$-~
i .żandarmami, lecz w::Jz(llkie poszukiwania byty
sposobach walki z epidemią· i przedsiQwziętym
"Goniec Wileński" pisze:
bezskuteczne: zbiega nie udało się pojmać.
zgodnie z niemi środltolU na mielscu, t~pid()Ulill.
W niedzielę zrana cafe miasto poruszone
W czasie 'ucieczki i pogoni zabitych zostalo zaczęła słabnąo; w dnIU 14 paździemika !iez!J11
zostalo lliezwykłem w kronikach wileń,kich zdIJ.~ 4 dozorców więziennych. i 1 policyalIt, raIlIonych
chorych tyfuso IV ych spadła do 374, z lego Jla ty~
rzeniem:
2 dozoeców; w,ęźniów zabito i ranion.o 11. Je- ius pJamisty 56.
O godzinie 'ił rano w więzieniu ~uberuial- dnemu z 5 zbiegów ullalo się przedostać do lasu
Z nastaniem jednak zimy 0l)idemia wZlIlogla
nem na Łukiszkach młodszy dozorca No wali {u:Jkij w górach Ponarsklch, gdzie jeduak Zl)stat zasleo· się znowu. VV styczniu 1909 r. ehot'ych nu, cyfus
UQal się do celi, w której przebywało czterech czony przez pogoń. Podczas strzelalliny, bęuąc
byto 9~3, w lutym 2124, w marcu 21158. OJ 1>0skazanych .do ciężkich robót, zaledwie Jednak ranionym i nie widząc ratunku, pOdel'Zllil:t sobIe
łuwy kwietnia lic1.ba więźnió\\', chorych Uli tyfus,
zdążylot w orzy6 drzwi, gdy pchnięoiem sztyletu gardlo i skunat na miejscu,
zaczęlu spadać i w końcu maja wyrlUsitlt uwcała
20stalzabity na llJ.iejscu, a następnie WCląguięty
'l'mpy WięŹlliów z!oż:)Uo w trupial:.ni wię'
dWIJ. tyNiąco
do wnętrza. Po zabranili zabitemu kluczy i re-i zieuuGj, do.zol'Ców zaś i policyallta IV tru!)ial'lli
W colu zapohieilluia rozllzol'zelliu się tyfusu
wolweru,więiniowle udali się do sąsieduiejceli, I szpitala ŚW. Jak6ba. Dosr,pita[a przywinziono
w więzieniach, gfówny zar'Zf~<l więzieuuy, niu puskąd uwolnili 7·miu siedzącyćh tam skazańców i jl'annych. dozorców Uilewicza i Simouowa.
pl'zestajr~c na wydauych w roku l.e~aym pt'l(lpi ..
w liczbie 11, po zallJóciu nożami dozorców So- I . Na miej~(Je wypadlm1zJochali: gUQel'llatol' \Vi- sach ogcilnych w t!lj spmwio, niojouuOI(ł'otuio
kOłowa i Borysiewicza, których spotkali w kory- I 1e1181(1 , prokurator Izby sądowej. sę.dzia. śledlzy
w drodze specyalnycll ok61:lIków i WSlcllZt)wuk
tarzu, wyszli na podwórze, gdzie wystrzałem z re- I do spraw ważu:ejszych, inspektor więZień i p. o. Daldadał Da władze Illlej~ICI)Wt' ()boWiąwk pl'l.lHlwolweru zabili stojąceglf przy w(~Jściu dozorcę i policmajstra.
siębL'unia. tych albo owych środków wldkl z epl~
Brcr,una. W więzieniu powstała straszna wrzaDu godziny 11 wieczorem szpital byt oblQdemrą i równoczośnie polllcll,l naczelnik/lU WII}Wił.. Wszystkim zabitYIIlWlęźniowie .pozabierali
żony przez tłumy ciekawych.
.
.
I Zlań, ażoby co tydzioń nadsyfalJ bezpo~reuuiG do
rewolwery; '.
_~ __.... __
zarządu centralnego szczegóŁowe un!lo o wypad'~
. W czasie walki z przybylymi na alarm dOM
,
kach zasłabnięcia n& t yfu;!. I gdy tylko zarzl~d
zorcamiw podwórzu więzieunolll 6 więź[liów zo·
S
eelltralny z danych tylllt pl'zelwllywal się, Zoe epr,W
I~ZlenlaC.
demiatyfllSU wZlllłgasiQ wdallem .m.lo,lscu.lub
stalo,zabitYJh; pi~eiu za$. zdoiatosię pl'ZedOSI;a6
przezogl'odzeniena 2 zaulek ,~iQzienny~ Jeden,
(K()l1l1.l11ika~,Ag.:teJ'" :e,.){ . .
.;t~~;·,tl\W~,.:i.
.Illl~l~: U:~12ł~;łol~~~łr?ied..
z nich zabiegł do dOIDJlSienkiewic.za w tym zaur~
_:__
im'ęblrW .
m'e''''·śT1ltrkt:''iI:rei&r,\i'Wtrt·~'Wrtu1i'l!1:fW'1
leG. i ukrył al(~ w ustępie, lecz ZOSLał tam zaskoswoich do rniejseolVośc.i, w !(lól'yeh npiull!llm najczonypl'Z6z. pogoń l .zabity. Czterej zaś pozo~
Z powodu pojawiających się w ostatnich cza·· bardziej Hię sl'oży!a, weolu przedSIęwzięcia ene!:'w
stali udali się. naulleę . Nliegorudzką, zamierza- ! sach w prasie codziel\uej nielloldadnychczęsto glcznych środków dJa jej stłumienia.
jąc dostl1 ó się' d·Q rzeki. Dwóch z nich' starat) wiadQLUOScl o wypadkach zasłabnięcia ua tyfus
Przesylauil) wi(lŹniów z jedaej mie;sco\vOści'
si~ zatrzymań .pQlieyant Wróblewski, stojący na ' w więzieniach, glówny zai'ząd i'ję;dcuny komunido tirugiej, mimo wszolkich ostł'ożnoś.ci jost najM
_
~~.~_~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~rt~?·!!.~".!!tRn!!!!,
_
I'~'''!!·~'~-~~-~-!!!li-HFT~"MB!:"'~~~i!i~'~e'!'~~~'
~~::i!II!.::~i•.!Rl!_!*.f@!i!Il,=~!!!lI
..._!I!l""!!!III!l!i"II!II·$!!!:!!!!!"!FI'!I!I!~!Vt'!,~Ili1!'T~~_~_IIm.,<III!.III!IIM'!Ji._f--__~~"drIt!'1MIW1ft'i!t_.......!!L__... _"'!,~;;!I . ~i.
wsiadł do ł()dzi wraz z komendantein" f)otyli na- i łasię i zrównała z flotą. W trakcie tylU ukazały
(1)

l
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i gt6wnym ad!niralem
Ipowietrznej
na 500 metrów. Olb:-zymle
,

iwz~'jiósł się: się a~roplanYi jedne z żaglam~ drugic ze skrzy~
szkła ułaNIlały znadlaml.
korhicieobserwacyę..
. Aeroplany .te. szybowały wysoko w powie~
Już cztery pancerniki niemieckie. wycofały trzu i w tej chwili poczęty szybko spadać na ba~
się z walki. Łodziepodw'Odne niemieckie. nie mo-o lony, które. skierowały swoje mitraliezy ku nim

gły nic zrobić, gdyż; dziwne potwory w kształ- ale aeroplany manewrowały w ten sposób ż~
(Ciąg ,dalszy,........ patrz nr. 94).
. de l1ieznan~ch lJ:'b f!l0r~k~ch,któ~ych?6tąd ża- k~żdy z nich un.,osił się n~d grzbietem olbrzy.
. . . . den naturahstan1e.lTIleckI Jeszcze me oplsa.t, pod- lTIlego balonu. Gdyby te dzmła znalazły się nad
Rozpoczęła się walka zflotą. Słyszy cesarz, pJy,,:,aly i psufYłodzi~·;Tworzy.ły s}~ jakje~ bą- bal,onami lu~ podb~IIol1ami, mogłyby może odM
że. telefonują •. abysię. PClddala; gdyż powrócić do belkI nawodzlę po tej aferze, ale Inne, mż po d~c olbrzymie usługI, ale w tej pozycyi nie były
do . portu me będZie mogła,. gdyż. podobno wybuchu. . . . . .
. l11ebezpIeczne,
.
wszystkie druty od mirt naszych posia'cla VI swo~
Niemcy bili się odwaznie, ale już lodzie tor-,
Tymczasem aeroplany posiadaly jakiś przyN
im ręku flota angielska. .
...
pedowenieszły. pod wodę, gdyż żadna z tych,
rząd nLeznany niemcom, który iskrą zapalał oJ: .;.;. ;. . Do stu·tysięcydyabłów, 'jakich ja ma.m co popłynę·ły, me. wracała, a .cogorsza, że gi. brzymie balony i niszczył je w ci'H~ll pół go~
ludzi! ..,- wrzasną-łcesarz. To tandeciarze, a nie nęły na marne, bez skutku.
.'
dziny.
.
specya1iśCi. Powywieszam wszystkich, wystrzelam.
~eraz ,,:,ięc. catą ll\~agę zwró~i1i ad~niralowie
'. Wi.d~ąc ten atak aeroplanów, admirat naka~
ltiliej tu najwspapialsze pomysły, cóŹz niemi na,d~laJ~a wlcUoeg? k'llIbru: AleI to ,Wielkiej ko- za~ mmejszym balonorn wzbić się w górę i .utruzrobisz'; kiedy byJe'kiep wszystkie twojeidee spa- r~yscI m~ pr~y~oslło, , ~d~z )(~Ie. me dosięgały dr~laćdostęp~. Na każd~m mniejszym statku poezyl-Jak strzela flota angielska? ...
•
fl?ty~nglel~kleJ.~.. DZIaJ~ .~ ~lelklch arm,a~ an- !VletrznYl!l znRJdo;vało SIę trzech ludzi, z których
'. :- Sprawnie,..,-brz l11i. odpowiedz. -Już." Ce- "gleIskIch dZIUraWIły statkI lyz. w odległoscl 10 jeden zajmował SIę sterem, a inn( byli uzbrojeni
san:owa Wiktorya" ma dzit1rę~ '. ...,....
. .. l<,!lo~etr?w .. P~dwodne ł6dkJ msz~zyły . torpedow- w !ę,czne karabinki wieJomiotne. . Ci rozpoczęli
~ A c6z na to . Mąrszałek Moltke"? - . co memlęcl<le l gdyby by!a potrzeoa, l1Ie~awodnie o~len d9aeroplanów. Kulami zmieciono jednego
pyta cesarz. . ' . '. .
...
'.. .
·~y~a.dzalybyok.ręt~~ of\ręt.e~, alę .,angll~y uwa~ klel'Owl1lka ~eroplan.u, u drugiego strzaskano
·.·~"Marszałek Moltke" radby przedziurawić zah, że•. te s~atkl ,trzeba ~ZI~C do n~ewolJ,. gdyz ~ter, ale s.ześc zastąpIło wprost odwrót balonom
pancerz, . ale nie móże dosięg~ąć~'
,. mog.ą, s, lę pl~ydac, d.o. wozem,a węg.li l,ub. m, ny.ch l z taką SIłą .natarło na nicj że cztery statki spa.~
. "'-,
;......'. Dobry
Ii. ,,'pursi
BismarcJ(H?
towa
ó
k I l dl t
d 1
dł
d
na krótk~ me.tę.
Ii
. Ir . w z, o on J J.. a ego. oszczę za I' flotę me- . Y o razu do morza. Balony. te rozsypały swcr"b
filec (~~
..... . .
. je senne proszki ponad flotą; niemieckf!...··
'-. Co robi "Alter Fritz".?'
,.
Kiedy na lTIc;>rzu .. huczały działa, w powieNa czterech okrętach marynarze zasnęli •
..:- Zażywa morskiej kąpIeli.'
lt~zu .r0zwy~ał. slę~ór straszny. ~ześć balon6w
' . Ogień z dział angielsJdch ucichł na chwilę•
. ~ Drwiny! .. . . . .... ' .... '.
'..
~Jerl1leCklCh jUZ,:zgolzało d?szczętl1l~.Pozostała Wysłano depeszę z
czyf10ta nie.
•....>Nie, kochańeczku, najprawdziwsza rze- floty!ajl{9rzy~taJ.ącz pomyslnego WIatru, posta~ mlecka podda się,
.
.anctywistośc. .... .' ,. .. .
. ... , ,
n.owlła c?fnąc Się ku brzegom. iztąd skierować giel~ka, że powrót
. }est
. Cesatznie mógł dłuĘej dosiedzieć, \~skóciył ~lę, ku po?noc~lemu WSchOdOWI, a potem okrąM odCięty przez min
w6dl'l.awet
na niewielkistateGzek, czekający u, brzegu. l ku- zyc flotę l od północy ha nią. natrzeć.
.
zapowiedziano.'zało"
zalp~dzićw stronę ,walki morskiej. Na .·statku . . Cesarz. :ozk,azał,aby . jeszcze trzybalony żonej pr~ez
tego
byłjuź.ntpeln;pny bakm"captif", . to też zaIe~ . wy~łynęłynd.:PPn:()I;. AdlJllrął, otrzyrn'lwszy. ten natychmw.st.
dwięp-rzeb~l:itH::an;lścię kiloinett6w.,w tej chwili prQjel<t,potwlerdzał, .~(),f1otylapowietrzna. cofnęII
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btwiejszym sposobemprl:euoszenia epidemii do
(=) Taryfa kwaterunkowa. Wobec licznych dowej N~ S35w Wlai3110Ś~ A. Starka, oceniouą na
więzień, nią nie dotkniętych. Wobec wielkiego skarg mieszkarloów miast Królestwa Polsldego na
27,000 rubli.
wzmożenia się z początkiem l'. 1909 liczby więźciężary odbywania w naturze powinności kwatekongresu nuohaltcrów w Moskw'e do ..
niów, chorye,h na tyfus, niezależnie od wskazanych l'unkowej wojskowej, wladze tutejsze wystąpity noszą !lalU pod d, 27 czenvca: Na uzislojszolll
powyżej środków zapobiegawczych pnwdsięwzięto
z wnioskiem Jo IlliuisterYtWI ~pl'aw wewnętrzllych plenal'ilem posiedzeniu I wszechrosyjskiego. konna mocy pozwolenilt ministra sprawiedliwości je- j o konieczności podwyżs:.Iouia opl'aty taryfy kwa· gresu buehalterów odczytano depeszę pOWitalną
den jeszcze nadzwyc7.ajny: wstrzymano przesyla- I terunkowej. Sprawa ta zostala już w zasadzie za- od p. Timirnzyewa m'uisCrfi llrzemyslu i handlu,
akceptowana przez radę ministrów.
nie więźniów etapami.
którą przyjęto rzęsisterni oklaskami; Z,l0ŻOllO 1311~'a
(a) Ofiary na kościół. lYIinisteryum spraw i Wozdallie z poszczególllych posied!'~u wilzystkl.ch
. Przedsięw~i~ci~ energ}()~nychśrodl~ów n~e
oml~~zkal? ~dbLC s~~ pOI~yS~lll~ na przebIegu epl- i wewnętrznych zezwoWo komitetowi butlowy ko. ( czterech sekcyi; większoŚDią 90 glo.;ó\v p:)stanowlO'damll, ~,toreJ l:OZWOJ w wlęzlentach zostal wstrzy: i ścioia ewangelickiego w Częstochowie na zbiera- no kwestyę wprowauzenla IV żyl~ie lnstytu~u przy·
many loslablony. Z, nadsylanye~ . zarządOWi I nie dobrowolnych ofiar w parafiach ewangelickich sięglyeh bnchalterów odłożyć do nast~pnego pocentral~emu. spra~ozdan z ~zlal~ln.oscl pel'sonelu w obrE;lbie calego Królestwa Poll'lkiego.
siedzenia; ~lOdobllego losll dozuat projl.lkt zatożli
leltarslnego I funkcjonaryuszow więzIennych IV walOfiary zbierane byc1 !:;<O"fi do wysokości 25000 nia w3uchrosyjskiep Związku pracowntlcówhanco z epidemi<\ /I> ty~usu ol\.az~je się, że. dziablilości I rubli.
'
b.
I
dlowy~h \ przemyslowyeh. Po,~iedzellie, rozpoczęte
osób. tych wS~ędz.le pl;wle Jest, enerlpczna" pe~na l
(3.) Ambulatorynm. GI'ono lekarzy mteJsco- o godz. 10 1/2 Z rana, zamknięto o god. 11 wiepraWle z.ttparcm Sl.ę· .. Zu~czlla lIczba lCht UCl(~rpw.- l wych otrzymal'o pozwolenie władz na otwarcie czorem.
J.
l~ s,k~~lnem ,zarazenra SIę tY~~S?ll1 ~i:t chorych; ambulatoryjne dla przychodzilcych chorych.
(li) Za stow&nYStenla majstrów fabryoznyob
Wl\~!ltOW. W. marcu 1909 r. bylo !Ch 9:>, w kWlet- i ,
." ' ~.' , '"
. , '
niu H2, w maJu 60.
, : , (C) Z tow, Gaz~',~ll! . .l.~a. (,osleJzenlU zalządu gub. piotrkowskiej. VII sobotę dnia 3 lipca o go·
W więzieniach petersburskich, dzięki opra-l k?IlSO~()yum. g)az~w1l1 .10~:d\leJ. postanow!ono ~r?~ dzinie 8 wieczorem w lokalu stowarzy~zBnia IUflj.
eowanym przez specyalną komlsye lekarzy wię~ ?IC ~l~~ ~la._l o,,,otOWH~ l atullkowe~~, r!lla.~~\~Ic.~e strów fabrycznych gub, piotrkowskiol. odbędzie
zieIlnych sposobom walki z epidemia tyfusu l za OS\\leU"nlu gazowe domlJ l IV. ~tolym mleljl.l s~ę się miesięezue posiaJzi7nie zl\rządll ze wspó.tuJzia·
wypadki tyfusu wśród więźniów lJyly bardz~: stu.~ya P0l>0towla - zal'z~~d t~J .1~lS?tUCYI, ~~It1.~~c lem czIonków stowarzyszenia.
(h) Ze zgromadzenia maj ~b)w młY!l:1Ii1k:ich.
niolic~ne. Smiertęlnos6 wyraziła się w cyfrze I b.ę~l.~.e p~.tl:Wę. dot!c~cza"or\:!ch.ll.osztow, J.a~~ r~o,8 procent. W czasie od 14 stycznia.1908r. do W1llGZ oil,uuwo.ny zo~tll.Je gazomlorz na :vla,suo:;c. Wczoraj w lolcalll stnr:lzogo IrL\]stri1 z!{t'oma1lze14 czerwca 1909 r. we wszystkich wi~zieniach l
(c) Daptl1:hoya. Na mocy. postano.wlenla, ge- nin. mlynarzl)\v, przy ulicy Lipowej Nr. 35, odbyło
petersbUl'skich zarajestrowano więźniÓW chorych l nerał.- gubernatora wal·,sz~ws,l{Jego,. illIeszl,aucom się ogólne zebranIe cz{onków tego zgromadzeura
na tyfus i chol~rę 511. Wyzdrowialo z nich 454, ! ~OdZh ~ osadzonym, 'y \Vlęzl~nlu tu.ti:ljszem, Walen- w obecl1ości asesora cechowego p. Starrislawa
umarlo 41. . Po dn. 25 czerwca chorych pozostalo : ~e;nu ~[\?zrnarko.wl IPl'a~ClSzliOWl W!uce. za s~ko- Bocheńskiego. - Na WlliDSek przewodnci{fl.cego
15 z nich 1 na tyfus plamisty a 14 na powrotny. I dJ1WS!! (,zlUIalnosc antlpallstwową zabl'OnlOnern zo- starszego majstra p. Karola Asta, zebra[ti uczcili
I
_
.
_'
_ ... : stalo zamieszkiwali w gr3.Ulcai.lll
K1'0lestwa Pol~ pamięc by lego pod~tal's7.,Jgo majstra ś. p. Adolfa.
KALENDARZYK TEllMlNOWY.
! skiego l
IV ciągu
trwania stanów WYJątliowych Reitera, przez llowstnuie z miejsc. Pnec:zytatlo
sprawozdanie kasowe, które te;i; bez dy.~l{ljsyi
,
• 17SKI'" D' l' C h'"
J
w krajU.
IMIO~A SLOWl<u~
~. ,li S ic os~awa.
uZa takież przewinienie Teofil Czem[H:l1 pod- przyjęto. W poczet mfljstrów zalicwllO p. To
t ro Kcl1ny
' .
,
,
.
! dany pruski, skazany zostal na oezpowrotne wymn',za BrYIHkingo, WyplSHIlO Ila ezo[a,.lriikó\v O-~
.
kara FiJlem l ROIIlllalda Bl'yńskiogo, i Andrzeja
slanitl za gratticę
'
(a) Rcwizya i aresztawallla. No~y wcz.oraj- Niemi!sldego.
szej wlaJze pOlwyjne dolcollaty l'e\vizyi w ró~
(h) 1.e zgromadzenia majstrów zdnńd:ioh.
nych domach prz:r ulicy Wólczarls!uej, Zarzew,V ponied!.ialel{ w tl'IHlU majstrów LkaelCldl przy
! skiej,SuwaJsklej, Kątuej R:~gowskloi i t. lL
uliey PiuLl'kowskiej otlLylo si.ę ogólne z.ebranie
(a) Zmiany w dtHlllowieństwie. Na mocy rozAresztowano 44 osoby, kl{ll'e przepI'owadzo~ majstrów zrlun;;lcieh pod przcwodnictwemaSłlSol'tt
porządzenia arcybiskupa, wariJzawskieg.v,. dotycl1no pot!. Silną eskort:} do więzielliu. przy ulicy cfchowpgo p. Sta:lbl'lwo. Boc~ellskiego. Dokoczasowy wikaryusznadetatowy paraCll sw. Kt'zy- Mils2a.
nano wyborów: nu, stanześo maJstra. wybrano
ża w ŁodZi, ks. Antoni Kaim, pl'zeniesiony z03tat
ec) Uj~cie zaMjoów. Dowiadujemy się, że p. Adolfa Daneru,I a na podstarszego p. Krau?'ego.
na takie:i: stanowisko do parafii sw. A[ltOlliego straż ziemSKa pow. laskIego are:3ztowala dwóch Przyjęto w pocztJt majstrów 5 kand.yd.atów, wy·
w Warsza wie.
ludzi, silnie poszlakowanych o zamort!iJwaaie Sta- pisano na czolatlnikó~v 2.
, (i) rrymioya.. W un'lu 3 lipca t. j.,~ sobotę
nisla wa R JInanow!:lkiego, lftórego tt'upa kilka ,dni I _, (a) Z; Pl:ZIlID1,shl. Jak wykazało spru,ifozdanie
":~':""k$\~~~łl~l:~:~,;ti;~!)Mf!i~~~d';1~ą., BOb~lt~ M9 a ko ,wsk l' teinu' znalezlouo w las.epod' Pabiauicami.
; zarząd u, zat wieJ',_ho!lO przez og6~!le zeh ['all!e a"k..
odpraWI plerwszl~' mszę sw:. 'IV' 'kosclelo Sw. Krzy(=) Zahollon. "Dziennik Powszechny" pisze: , cyonal'ynszó 1\', 'l'OIVU,i'ZyiJtwo akc; r: K. Poznań",
ża w Łodzi.
Od dosyć dawna kUi'suje rozsylana różnym oso- skiego uliato W' roku .,1908 obrotu 15.H99,039 rb..
(c) O powi~kslenie zapamogi Rada powia- bom modltwa, z u\t'agąo konieczności pn:episa- 41 kop., czystego zysku zaś osiąguęlo407,48tJ
towa dobroczyullosci' publlcznoJ zwróciła się do Dia jej l rozuallia w przeciągu trzech dni dzte- rb. 97 kop; somę zysków zebranie poJ.t:lelilo
magistratu z prośbą o podwyższeuie zapomogi sięciu,osulJo[!J, "inaczeJ tego, kto nie zechce p1'1.e
w spo36b llf1StęPUjący: hn. kapital zapas') wy, I>to~
udzielanej corocznie na utr,zymanie szpitala Ś IV. pisali tej modlitwy,spotka nie:>zczęście". ~lodlit· sowuie llo§ /ltS ustr:lwy Towarzystwa, 41,748 rb.
wasarna w sobie nie zawiera nte prtecI wuego
Aleksaudra.
70 kop., na Wyp!:ltę dY,widl;~dy, w ,stosunku 31/11%'
35l1 1UOO rh., resztę zas, t. J. 16,7J8 l·b. 27 kop,
(Ii.) W ·sprawie budowy szkoły handlowej. wierze i mogła nawet ,uzyskać aprobatę kościel~
ną, ale modlitwA sama, bez owego rozumie się
przeniesIOno na raclmnek zysk6w r. b.
W ubiegły poniedziałek prze(l L'<lJentem p_ Saro
siekiem sporządzony i podpisany zostal akt kup- dopistm, Do tego rodzaju zabobonnego "pl'zepisll."
- W tymże cZ!ll>ie .Tow. alce. L. Grolimans,
na od magistratu lódzkiego placu miejskiego pod nikt .oczy wiŚCIe niema o,bo wiqz!m stosu"V'aó. się i
mialo obrotu 7,544,281 rb. 42 kop., czystego zr~
o tem nteświadomych pOUJzyc należy, że źródfo
buJowę własnego gmachu szkoty handlowej Zgrosim za.s 30:l,83i: rb. 61lcop.; z sUlUy t6J\Yyzllamadzenia kupców lU. Łodzi, za sumę 15.000 rb. pogróiki o rzelcJmeill , "nleszc~~ścin" leży w Za~
CZODO: na Ilm')l'tyzacyę 197 1 412 rb~ 26 kop,
na
,Z l'aUlIenia Zgromadzenia lcupieelciego stanęli pp. boo(jui(~
zasilenie kapitaŁu zapaso\veg;o 15,Hl 1':,. 73 'kl)p.,
(u) Rowizya składów apteolnJoh. Specyalna na wyilagrodz811ie dla członków Zal'ZI!.du 26,000
podstarszy Stanislaw SIlberstein i JepO zastępca
StanisłaW Jarociliski, ze strony zus magi.stratll komisya zło~ona z' na.czelIllkastl'aq oguiowej
rb.) na. wypJatę dywldeudy, IV sto3unku2%, 61J QuO
prezydent rz. f. st. W. Pieńko~vski i radni miej- miejsk.ej p. KoCt3.nowh~za, budowlUczac;o ruieJrb., a resztę 4,280 rb. (iu kop. przeznaczono' na.
scy" dr. M.. Liklerlliki p. K. ElstJrt..
• , skiego oraz przed$tawiciela, wladz policYJnych- rachunek zysków r. b.
, - Urząd sta:i:szych Zgromadl\ema kupcow przy8ti1P~ht do. szczegó!owejrewi:qi lokalów slda-' rroW1.lrzystwo ake. wyrobów wełnianyoh
m. Łodzi :z uwagi na. rozpoczęte.· roboty okolo dów apt\ecznyoh i piwnic, w celu zbadania, cily Karola. BcJllIllcharnlalo w roku Hl08 ym obrotu
budowy 'gmachu s!tkofy handlowej i. wObec ko- , odpowiadają warunkom ,bezpieczeńsLwa na wypa- , 4,698 824 rb. 6 kop.jczystegó zysku,zaśo;;it~g
.
niecznej potrzeby posiadania ua ten cel większych , dek pożaru.
, nęło 340,096 rb. 51 kop.; sumę t~ podzielQAo
Ponieważ.
w
niektórych
sItladach
znaleziono
funduszów, zwrócU się do subsl~l'ybentów O wpła.
w ten sposób: na za;itJ.l.ceuie pouatku ~I059 rb~
cenie do Banku handlowego w Łodzi na rachunek nagromadzone f(ltwopalne<, toryaty w lllielSC!LCh
11 I~op., nil. żasilonie lqtpita.tuzapasoweg~ 22,160
. dala w!aścic18lom ter:- rb~ ~5 kop.,. na amortyzacYę l{apltalnza.kłado\ve.
specyalny urzędu starszych Zgromadzenia, w sto- nieodpowiedulch;'
min
mieslęczn
ta specyalnych po- go 118,491 rb. 3 kop.; na wyplatę dywideądy,
sunku 15% od sum zadeklarowanych na obligacye
mieszczeń i
;ec~nych porządków
w stosunku J 2%. 18 1),00.0 rb. i,na rachuuekope.
hudowy szkoły.
.
w sl~adzie.
racyi
r. b. 4,lió5 rb, 86 kop.
' .•.
,
(a) % wystawy dentya~YllZnęj ..,Dziś ,o godziWczoraj
o
go(a)
W
apra
- Towarzyst.wo akc,wJ~l'obów oawelulanych
nie 8 1/ 2 wieczorem odb~dzleelę qdczyt. lekarza dzin:ie4 In. 15
byli do Vldzi,
Sz. Rozenblatta mHtlo 'IV 1908 roku 6165647 ril
dentysty 'lVI. Szachnarowlcza n~ te.mat: c.Hy.gJe~a w "interesach slu
lcagu bernatora. 45 kop. bbrotu,zyskzaśwynió81211:254' .rb,43
zębów i jamy, ustnej,. CodZl6nlll~ o?by~aJą Się
zelulk żaudar Iwp,; z SPIl1! tOJ, w,yz.naczollo:' !la .amąl.'tyza.cyę
p IOtrlco wsioego
badania c,horych za pomocą. promIeni Ront~enai meryi gubernii
wnik Sdikie- ma)f~tlm216,OOO rb. lnaraehunel\:zyskOW r~ b.
jakróWIlież naŻad:lllie ZdjęCIa fotografiCzne Jamy
wiez.
254 rb. 43 kop. .
.'
"
.• '. '. .,.'
1:1 s'tn ej i ,t p: ZaiI/teresow.anie f!ubtlezności wyO
Oso.bis.te.
SLawą Jest znaczne: W ,Ctągll plerl~szych tr/l6ch
., (a), A~bituż., ~a~ełnY~-Gr:QllO~kJJ:pc6~lzaj ..
malarz p. Henryk
lll;uJącygh Slę s~rzea.az~ ~alVe~nY1~arniepza, zorgą.
dni ZWiedZIło wystawę okolo 801) or;ob. .
,,.
z Krak,owa •. P Szcz
llIzowao przyglel('Z10 lodzk~eJikomnetarhlti'a.~
Wysta w a,.C6dĘlennie otwarta od l-ej do 10;..eJ
hcye
'\v Mięcbows
wie.czorem.
),
,
'.
,.'
~O~! , b~welny.'~tym .celu }rąnlit,etgyelJi.Hvy
kl'edytowe
(c) Na
zwr o.clI. Sltt do KomItetu g161dqw.ego mO$I(ięW$Jde~',
prezesa' wystawy wybrany .zostalleka~.z~
. r. b. llit go z prośbą o:prźyslaUlepojar).nym:· egieIllPl~~.
dent. Teplwldi na sędziów: dr Bartoszewlc~, ln-, w Łodzi wystawia
subhastacyę
szereg
.nle
'. Y iuueUl.: l'ZU, u~~a.wIĘo!llitetu .bawelJiiane~o,' pJ;zepiśOw.
tyoierDyl)on" inż .. WoHcowski, .' dr.. EssJgman
2,~il 291, . arbltrazy, .' ora~ taksy za,dok;ona~lle arljl~'razij.+
(z ..warsza wy), .. magister Szutz. lekal~z~dent., Te- . przyulicyOgrodowllj i S
GOll.- eks pElL'tyzyb.awEltuy •. ,Utworzenie. Pfzygi a1d41e
pliólii) lekarz~4~mt. Szac.bnar.owicz, p. Lril'je, che- 32a; 292/290,. stano~v
,Ogro
.. taklego Komltetu. wpłynIe ntewątl,)H\'Vl~, na.,O;i}I,:,
lig~,
oszaoowane
na
315,
mik Selens.
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ROZWOJ. -

wienie rozwoju tej

ważnej

w

Łodzi gatęzi

(li 1 Ze
WB wtOl'ele

I

,

zgnmadzen!a majstrów l'zeźnickiGh.
dnia 6 lIpca, w lokalu własnym przy

! za.' terror

(x) 4!rmaBe;doll!l@ w 'Jesie mlej$k1m około Monopolu

ulicy Milsza, odbędzie się ogólne zebranie czton- ~hlopezyl,a, IV I1ks,amitnam ubranku~ blondYllek,. Imię
ków . zgromadzenia majstrów rzeźnickich w celu J~go-Stas. Odobrac l1lozIlu-.. Nawl'ot a9 m, 17 u panstWf1
't'·
d t
l t"
• Eosalt,
wy. b oru st ttrszego maJE!
(P) ...
... gG.~D0
On
.... "
•
We1ągu UuHlgąC
,.' .. h dwóCh
l
t·'
l ' ra 1 po s arszego) (orylU!,
1t!lI$...lI""aenllal.
up ywa ellmn man( atow.
! dni ogólnemu
osl"hlenill uleglo osiem osób: pięciu mężO Zgromadzenie czeladzi tokarskich żela~ li ezyzf!. I ,trzy k[jblet~, z tych odwiflzlonn d\yoi? do mieznych i drewnianych odbyło sio w ubieglą nie- r szk!m~ Jodno do szpitala, Wszystkim dorazuo.l pomocy
l" . 2 '
l' d ',/, . P
ł
! udzlehll lekarze PogotoWH\,
. l
dZje
ę o gOl ZIllIO ·eJ po po u um.
rzyby o na !
( )
'T
I' W'd
l" v . FI 1
d' ""3 l ·1'"
W l
,'t 29 b
p ... 0 SC.dh.1JlW, J.'~a uICy I Z8WS{IOJ ,\~ 61 0zgroma zenie i), cz O? ,o~.
p yw wynosł
r. man Maj'lrowiCZ, syn l'ObOLuikll, Jat 5, 8!ltldł ze SI!hodów
25 kop" rozc·hod zas 20 rb. 15 lwp. Pl'zewo- ~ i ukaleczył twarz, l~any 0pl~trzyl 16i{ar;~ .Pogotowill.
uniczyl !Jodstarszy Ludwik Orłowski.
! (p) Zoitfl"[r,cie. Na ulicy Piotrkowskioj J& 18, W celu
(h) Z SIAdu, Dziś W pietws:-;ym dniu kaden- r s!\ml.lb~lstwlI l\1aryaumt Miehalsktl: służąca la.t 23, nacyi II-o'o wydzialu S~du Okręgowego I)iotrkow- i pih Się eseney! octoWO! •. J?o dorazn.61 purnocy 7:6 strony
tl
3"
l
' "
( lekarza PogfltoW!a, w clęzltlm sttinle f10ZoBt!~WlOna zo, .. l ~
s l,lego, )y.y są zone, .spra\yy carne l .., spra.wy ; staŁa.
z, pl'ywntuego 9sk.a~·ze!lla. Z.adlla Z tych spraw,
(p) Ałk:!'.JlIu!bl. W sobotę Pogotowie ZRWBZIV/llla zome budZiła ogolmeJszego zaluteresowania. Wy- I stalo na ~licę ltzgowska, do leżącego czJ:nwi,elra.; olmdział· bawić będzie w Łodzi I1a kadencyi jutro : zalo się, za byk nim 1l1I'1lulet.ni, bJ 13 lat m/lJąey, Alew ,piątek i sobotę
, ksand~l' Jftkubows~1 syn robotnika, leżący w stania nle,t

i

,

'lV

...

ol! ,

II

przy to III [l'yIll z pllanstW!\.
'
ep) Z ~lh"Jllłlin:lf. Nfi ulicy Piotrkowskiej :Mi U Euwane przez StowarzyszeIllo zawodowe robotllIlrow I geniusz KUJ~wSki, robotnik lat 29, spadł z drabiny Izbprzemysłu włóknistego nJedność" doznajf! stale mal .p~·!\wą rękę, Po udzieleniu· mu doraźnej , pom~cy
rzetelnego poparcia. ze strony szerszych lIIas pu- I na mlll]SCU wypadku przez leK/lrzfJ, PagotowllI. odwlezłO-

(a) Zabawy

wczoraj,szę.

Zabawy orga~iz,o-

I

' 'l'
bIl
- cznosc.
W
'
b' d ' l -

d"

,

I ny zosLał
na
( ).,..

dalszą kuracyę do szpitala św. Aleksandra,
•
W dn!
'
.
P .....A r3MWa]iIIII.
u wczorajszym ll!I rogu UlIC
, Głównej I PlOtrKow~k\ei Józef Kaczooarezair, robotnik
lat 30; SP11dŁ z .tralllwaju ! okaleezyt glowę, Hanę opatrzyl lekarz PogotOWia.
(p)lP'rz~je();han!e.N!\ ullcy Nowo-Cegielnianej
~ 6, J ózef SJlb()J..~t.eLU, ~yn handlarza ulicznego lat 3,
el'zoJechany zostal doroz!r!\ i odnlósl okaleczenie nóg.
Ranę opatrzy:t lelr.lll'Z Pogotowia.
(p) Z drzewa. Wczoraj przy zblogu ulic Przejazd I Zaga.iulkowoj . Ryszard Llsse /lyn robottlika lat 1
spad! .z drz,ewa tal!: nleszczęsllwie,. że odniósł zlamanle
praWEJJ n\lgl. Po opntrunku na mieJSCU, odwlar.lony zostBol przez lekarza Pogotowlll. do szptllla Al\UY Mat'yi

I

q

I,

ekspropryuco rz!'):dowe 47, za napady ilt~ gminy
3,zatorro.l· ekonomiczny 7, za samosądy 7, za
napady bandyckie 112, za bezkrwawe grabieża
27. Z pośród owych 9 kategoryj spraw gardto~
wych ~) pierwszych ma cha,raktet' . ściśle polity~
ezny,· czyli wydano 105 wyrokÓw śmierCi vi spra·
l wach polltycznycL!, co czyni 40,5%.
'"' 25-1ecio pracy,
.
Antoni Grabiński, ślusat'z, ukończył lliedaw"
no ćwierć Wieku praoy w warsztatach tramwa~
jow IV WarS'Ut.wie Cenille jego zalety serca
i charakteru, koledzy zlo~yli Jubilat.owi dar pamiątkowy: z(~3arok z odpowiellniemi napi~arniJ
l,tóry w otoczeniu pracowiIlków wręczy t Jnbllato..
\Vi Iwczl'lnik warilztatów, inż, Zapol'ski.
«> Z magbtt'atu,
Krąży poglo~ka. że wobec odłożenia na czag
pewien wprowadzenia samorządu w Warszawie,
stanowisko pl'ezydellta miasta zajmie wkrótce jeden z bylyeh rnarszal:i;ówszla()hty w Cesa stwie.
I
Wydatki na tt'amwale.
I
02:óXem dlllą,d miast,o wydało na hu(lowę
I tramwajów eleklryeznyeh 5,655,280 rb. 4 kop.
,* Z sądu wojennego.
Wojerltly sąd okrę!;owy Sl1d/,Lt unia 29 b m.
sprawę wlościauina Józefl1 Stankiewicza, kt6ry
wraz z niezna.nymi towa.rzyszami dopuśeir się
morderstwa, Sąd wojenny skazał Stankiewicza
.na l<a,r~ śmier(\i przez powieszenie.
Na tejże kadencyi była sądzona sprawa Ce'"
zaregoKwiatkowskiego oskarżonego o przekroozenie §§ 13, 1629, 1632 o karach, i uznano jego
willę w rozbojach. Kwiatkowski zostal skazauy
na powieszenie.

Z ~(RÓLESTWA.
Piotrk6w. Urodzaje w' okolicy Piotrkowa

,
r7
l
na ogól wcale mezle,
Llfto
tiy •
'l
k k'
.
h 11 d"
t
'.. 1.0 s' ut 16m malOW'lc
c I O' ow me Wyl'd3 o
iW,s19,rnę )':, ~pÓ~,Il~to ,się., ,"" :w:yklollz,.eniem i lewia1"till1P?;,Jtd'e;:t':"~!ł}~lffrW~h,i'"!t~61!ł:lli~i!il~~~lIiia.,:~,8'.i:uaJo...
k .ł
't
l'
wy 11''\>''
COS!~o SIQ l o wIt o;
przez czas l(Wl(1
li czy (
. k ó
I
d b t I' d
Ja rn wią p OHOWaUiU żyta, [logo a ya ta na
i czas sprzyjal: vllązdniu się ZIarna, Wnoszą.c
z tego, co jestdotą.il, urodzalżyta w ziarnQ będzie śre\lni .. PszellilJa już kwitnie i zapowiada
d b
J
' ;J.
h
się O rztl, •. arzyny:owies) jęczmle.u, groc oraz
okopowe: kartofle,bul'ald i marchew zapnWlll,la.ja
sie. bardzo dobl'ze, tylko w ow. ,ji~ zawieleog' td:
chy . Trawy na łąkach, jak równieź i roślin sianyoh
na, połacu, jak koniczyna, seradela mało; Spl'l'ięt
. ttawodbywa się przy pięknejl?ogodzie.
<M.
Uj~Oi6 zl()dtlęJ~ kolejowego. Na stacyi kg ..
'lejQwej w S,wdleaclJ. około godz. 4. 2:raraujęto
w. pocIągu osobowym miellżkań.ca Mlędzyrze.tla,
Abrahama. .Llfrhaua,.w ChWIli, gdy staraf się wy~
J

zapowiadalą się

ciągnąć spląceo:m podróżnemu Altlk~emuFrolówo-

Iwy

I.

polityczny skazano na śmieró 36 osÓb,

i za opór władzy 14) za odbijallie więźniów 5" za

,l(,

I

czoraJsza za awa, ZI~ n pogo ZJe, sClą.gnęla do ogrodu <Pal'adyzu. mnóstwo osób, Bawiono się ochoczo do późnego witJczora. Na scenie
tea.truludowego odegrano <Podróż po Warszawie)~Szobera Z muzykaSonenfelda. Cal6ś6 wy.... } b'·
't
..
.
I);trta ez zarzu u,,
, '.
- . W ogrodzIe f,LeSllIC'1.?wkt> Sto~arzyszenIe spozywcze cEcho» urzlldzalo wczoraj zabawę
ó bardzo urozmaiconym lJrogramle. Złożyły się
na.ń: śpiewy chóru dziecięcego
lrwiIltet męski
p~'zedstawienie . amator:skie, (c'onfetti). poczta:
wresżcle popis akrobaty p. Cyryla II go, . który
'*
wykonał .znów skok śmiertelny do basenl1 z wodą
(a) WyMr pastora. W gmi.nie ewangelickiej
z. rusztowania wzniesionego' na wysokości 100 w Pab.ianieaeh odbyły się wybory drugiego pastóp; Ryzykowny ten skok udar się i tym razem , stora.. Z posród dwóch l<andydatów na 600 gloodważnem.u akroba.eie. Darzono go huezuemi .okla- sujących :ViękSZ.OŚIJ~ą glosówwybrany zosta.l pa·
skaml.
..
~tor Werlllc z KanllllSka.
-' (x)W.T.O. W ubiegJ:ą niildzielę t. j. dnica i
.
"ti,' '7 .b."»·), o' dkyl'" S:ł'ę' wycl'eczl<" "ykll·"to',\1r. '\>o'dzlrl'e~ , ..
Wobec mającej'
"
IJ
'"
.. v
, , ' . 4...
b" (::--)BtletypoWfotne,
t "
"1
h"
d się odg.okonsulatll W.T. C. ,do PIO,Lrkow.a na wyścigi i yc' WyS'RWy W. uzęstoc, ~wlel ,spo ziewanego
·,'.u'.rzą.dzQ,ne' ,"t:ll',".nl'em, Tnmt.e,:.S,",ego
"'.0' warz'l"tlva ey- ua\llywuna w:Yl:itawęgoscI, zal'ząd lcoielwaru,",
.,
.I.
•
~
" 'l
. d ' l' 'e' .'
,1
•• c:: ~
'.' d
klist6w; Prócz lodzlau na, wyścIgi przyhyli także; • f;Z",WS ,O.,.Wle en~ U l wPr:.o.\Y~'1~!l<QI;l",ąkel'pPi.!a.~.
hiVkll'S'Cl' z Wal'"'''awy. 'R"wy' l' ,Lo'ulz'y.
l 30
września
bilety
na przejazd
w t
obie
"J
''''',
""
t
C specyalne
t l'
bI
b'
t
'
Oykliści lódzc,v ,zdobyli llll.st"ttU}'i1ce.,n,alrrody:,! S rany, . enaa oego I elU wo le srony, ',).
.:
'1: t
'1
~
! do Częstochowy i z powrotem b.ędzie wynosiła:
wbieguz!1.clll~t:y p. Ulińs)d- trzecią, w Pl'owiu- ! ,z WarszawydoCzę8tochowy i z powrotem w kla,'
.cyonalnym p.Nowicki..:.....pierwszllt i p.UUrlski,..... , sie 1I-7rb. 251<op., w klasie llI-4 .rb, 14, k.;
drugą. oraz w biegu o mistrzostwo Ł~ Je. W.T. O,.
SI
.
I I ' II 5 b 67 I
J
na torze. l)iotr.l{o.w. SkifU, kt.óra.. :r.dobytp; Wlodzi- ;~e C1.?rniewIC w (aslO- r·,.. . c, w cia·
aJ'ąo .nier\"uzy· do'. lllety, sie.III-3 rb, 32. k ;.z Ko.luszek 'IY klasie IIm'I'.er.z .N.ow. icki, ·pr.zvbyw.
•
~.
""
4 rb 31 l w 11a . lU
2 rb 461
o' t
drugIm by..! p.' Ciehe,cki,t~'ze,cim zaś p. Ulińslci.
.
,
C"" \. sle.
.' .. \.jZ l,".lO rlwwaw klasie II":"'"'3 rb., w klasie lU:-l rb. 11
. (li.) Napady. Wczoraj, o godzinIe l1·ejwieIq Z Rado!ll:'3ka w l{lasie II·..,.1 rb. 46 k. i w kla_
czorem na· ~toJącegona rogll l>olulScnej .1 Fran- :sie III ~-83 kop. . .
.
c}s~kańskieJ . ślusarza W!ady~ta:wa Dawidowskiegoi
Jednocześ~iew!lrowadz()ne będą powrotne bi',
napadliL.lwajnieznajQmi, którzy zadali mucięż!ue . letydziecil2Mjoena takier;;o biletu z Warszawy
rany w głowę i piersi żela.zuemi prętami. Napad! ;do Częstochowy· j z powrotem będzie wynosiła
dokonany by l, jak twierdzą, z pobudokzamsty : w klasIe Il":;"'lrb, 82. kop, i w klasie lll-l rb.
oBobi" te,!,Dorannegowezwanolekarza Pogoto~ ;4kop.it. ,d.
wla. Po opatrunku odwieziono Dawitlowsldego do i
.Przejt\zd za bilętami po\vrotnomiz Ws,l'szaszpitala.!..
.. .
do Częstochowy odbywać . się m,oże w nocy
.. _ .. W lesie, w pohliiu Karolewa, Jacyś l\ie· ~ z soboty na niedzolę tylko w. pooiągu pośpieszznani ludzie napadli,YczQl'aj narolJotniltów fa~ I nym n 19 bis,odchodzącymz Wars,zaW30godz.
bryki KindermtiDa, WXadyslawa Nowickiego i. WIa- ! 12 m.5 w 'nooy~ Powrót z Częstocbolvy odbywa
dyslawa Wychowanco.~Obaj zQstali tak silnie po .. ! się wnast~pnąno,,;t;j .. z niedzieli nia'ponieturhowanl kija.mi, że musiano wzywać pOIIWl1y le- dZiałek, W pociągupQśplesznyrrl M ~,S bis,wy~
}i:arskfej. Przyczyna napaduntewyjaśniona.chodzącym z Częs~ochoWYo g. 11 lU. 45 w nocy.
Napait ŁodzianihAdamJaśkie~Yicz przechodzi! j
(c)Zę.trlym.an6
majątku Skrzynki,
ulicą l:'odwalelnw Warszawie około godziny 2.ej l pQwiatu
.1lieWladomo do
i tam 'przed dQmem 44 zostalnapadnięty przez i kogo
.. majątku Sud.wó.ch l,ieznanych mu mę:i.czyzn, ktÓrzy zrabowa-) chodolna z.at
gającego sam(F
li mu6 rub. 80 kop. i zadąwoniw:szy 'weszll, do ! pas konia. Praw
inni zglosićsię
dóm~N t'. 44. . .. .'. . .
. · ' · · · l PQ o. d. b. ,iór, kOJ;l.i .
urżędÓ wgmin7'
. ,) uskiewicz,ve~wat ętóJkoWeg o ) który. aresz- DIch• . .
.
...
towa.l jednego z napastników, Jana .Maćklow:icza, ,.' '..
.
Q,J:llgi 7.401a1 zbiedz.
. .
..'
.'
(fi) Rozprawynożówe, Wczoraj wiecz0fom.!
.na St~\'ynlH.yIlku ~potkali~ie. d'l}'ajznajoI1u, 21Konollrt
letnl.SzlolIla Knak 12~-16tlllBerekOtbac.h;Po- ~. t stka.·s .
w~tat między nimi spóx· o pl{)nią4~ejkt?re winien ! d~ldllmo· Qę ...
by~ OrbachKn~lwwl:W)af,gwa~townl, podczas' Griea'a
k.~gtni Wydo byh.no.ze.l )Vza}emlllezadall. sobi~ Il'zec~ o
i'a'llr'Wp~ecl i.piersJ.Rany. były, ,tl1 k c~ężkiełj . '
jz'<strllinlcypolicyJni,prz:enioslszyobu do. kan- i
.
eel~rY!Clyrku19weJ,.wez\\'a~i'pogotowie .ra,tunlco- ~
we.\:ępo~lI,tt'un.kll(}buodW~ezlQnp do., szpitala.: ...•. ~
:.!.)., (p)f'o~lą_•• !N·a . ul •. S~ednlęi··nl'~7i3. S~ra. S.zlą.JIl~,. \
W'~.~lIl\wai.nIQJ.I~t 29, w.kl(!tni domqwe).rlią/J:ta.łł. .
.• wydanych.. prZ67$
'"
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pobita tępem narzędziom. odnosząe okaleczenia twarzy I : śą.d wojenny warszawski, wynosi-wedtllg staty ..
czoltl; na. ul. F!'aneiszlrańsklej nr. 10 Staulslllw Do\vy·
gnrnek, śluRarz. lat 30, w bójce przy biesladzio uderzony styki "Gazety S4dowoj '''ogólem 258. Opobud~
I kach tych wyroków świadczą. dane n'lst~, IUlą.ce:
tępem uarzędziem. odniósl ranę głowy,

han-

dlu,

~koda: dnia 30 czerwca 1909 r.

i

wl zagal'eK srebrny. Llfmana. oddano w ręoe
policyi sledcze.l. Zachodzi podejrzenie, iż Lifrnan
nalezy d~ bandy zlodziejs~iej"okradaiącej spe~yalnle podróżnych wpoolilgach nocnych, lmrs.u·
jących pOnl.lędzyWarszawą'aBr:&eściem.

ZP E R SY I.
•D~' Ag. Reutera te!egrafują z Teheranu: Dn.
2.6 i27 b. m, pełnomocnicy angielski i rOilyJski
.przez swych .ltonsulów generalnyell w KumIe. pertrakt/owali zSardarasadem. Treścią rokowań byto
przedstawienie, że wystąpiellia bachtiarÓwsą. bardzonie ua mifljścu, prze~zkadzają bowiem wpro;.
wadzeniu k\lustytucYJ. Donoszą, iż Sai·darasa.d
ośwladczyl, żll.do chwili r,,o:zpoczęcla obrad medżylhlu pbZ()6tanie w: Kumie;ty1uczasemobawy
pośr?d s~r?unikó\V s2f1.cha wzrastają; wielu. z niell
prOSIło )uzo. pozwolenIe ulcry 'la. się wposel,:,
stwach. Saad';'ud doule na. żądanie szacha (l()fijąl
prośbę o dymlsyę; poda! się natomiast dodyrni..
syi ,rp.IDI~ter 'w\ijny;'
. . '.
..i
l.. .
Według lufuI'Ulal.lyi (Times'a~~ ~reszedzie
pa:ńuje:zupe1llY bezrzę.d;po, bitw,ie ·p.i~tkow:eigll"
beruatorpodar si~dodymisyH,§krytslęsjęd()
kons,'[iłatu rósyjsklege. ObecnIe z'lXf.'J4uJe. ąf~w doI

.'

ROZWOJ. mu, którego bronią kozacy i sowarowie hindl1$cv.
'l)nrtya Aajzulmulka zażądała od szacha dym'!syl Saad·ud dOIlIego i gabinetu, protegowanego
przez poselstwa zagraniczne. Partya ź1tda natomiast mianowania gabinetu z pośród niej z pelnomocnietwarni dyli tator'skiami.
Ruch przybiera charakter skrajnie narodowy, Lndnośó porZuciła okolice Saltallotabadll'
.!
Saad-ud-doule wbrew zdaniu steroryzowanyeh Illlniotl'óW nalega na szybkie wydrukowanie
prawa wybol'czego.
!
_ .......,.".,=_. _ _= = = - - _ !'

Sroda, dnia.

ao

ezorwca. 1909 r.
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::: ...
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Szan. Pana Redaktora o lnskawe umieszTul1gal'ltl., 29 ozel~wca. (P.) Piękll~, P?go~a do(,
czenie nlniejszogo sprostowania, .ia zaś postaram się
pisaIa przez caly czas pobytu Nallas~u~Jszycł\
osobistość owego jegomości wykryć j od podszywania
. Państwa w Szwecyi. Wczomj, o godzlnle 9'(\1
się pod obco nazwisko w sposób odpoWiedni OdllCZyC.
m. 15 wieczorem, Ich Cesal'slcie Mości w towa,
KrosIę się· ..
Z powl.lżaniam .
l'zystwie pary królowsk!ej i w3zyslkioh członków':
.
B. Rubinrot,
rodziny królewskiej ucl!.tli się W' powozach tło:
prowizor farma.cyl.
przystani. Następnie Najjasniejsi Państwo, król,:
Łóaź, 28jVI--1909.
królowa i rodzina królews[<a udali się todziąpn.l

I

Proszę więc

Ostatnia poczta.

DnirL 4 i 5 lipca odbędzie się w Dorpaziazd estońskich towarlystw śpiewaczych.
\' Ud!.iat w zjpździe weźmie 147 ehórulv ś;de-va
I czych, 2 SOO śpiewal<ów, wielka orkiestra sYlUfoSzanowny PanIe Redalrtorzel
lniczna, zlOŹOlla z 75 osób i szereg' s(!listó\~ ostoń·
W nr. 92 ~RozwoJu" wydrukowauy byl list, podpi- czykólV. OczekuPł zjazdu okolo 20000 osobo
sany przez zarząd TOlVarzy~twa rzemieślniczo śl)iawacze_. Spadt gl'ad IV okolicaell Nowoczerlcask,a
go "Lira", Zl\W 10 l"lIjąCy szereg zarzutów. skierowanych wielkos'Cl' or'"echa. W s ta. !l iC:lCli okolic.l,llych. znl'
prz~clwko. mnie; w koncu listu znr7.ąd Towarzystwa o d - "
d
l II
daJe moje postępowanie pod sąd. opinii publiczuej. Pu· SZCZOll e , ostfllo 500 deshtyn ogro ()WIUI, {1 ~a.
starlUlI się odpowledziee na te zat'zutf i wyke.znć, kto llaś~ie t;SięCV dpsiatyn zasiewóW, uCIerpIały WIIl~
bardZIej pOWInien się obawiać sądu bezstronnej opInii.
Ulce, stratv wielkie
.
Przeuewszystklom zarząd ,!,owarzystwa robi mi za..
•
t tute)szpgtJ Tarzut z tego, że, zgodZiwszy się ul\.iplel'w nl!. pl'zygoto·
- P(~tpr::;hnrRki kore~p()nclf'T1
"
'
gebl·t
po 'por(}ZU~le·
, ów.. LI"
wan l e ch Dr
ry do wys t ąp Ien Ia na za baw Ie Btrazy
at 11 u d· 011081. .ze senfl t,or Gn.fl'nt I
i mi
ochotniczej, w dnlll 27 b. m., Dts1ępnie .,z nlawy)aśnlo~ nin z prozeHorn rarly ministrów, S ,o ypm61ll osta~
nycb I nlezem nieu;prłlwiedliwlonY'h powodów", za.ko. t
. li" " S
-r wltowom,nletyll<o
p
munikowalem zarządowi ~LlrY''' że ud;~t!1111 w zabawie ms rAm S'lrnWler Iwosel, zcza~ o
nie wezmę Istotnie, w dniu 11 b. m zarząd Towarzy- DOWn pocia~na.ó przed fl3,i! wojellllY l '
11
StwlI "Lira" zwrócilslę do mnla z tego rodzajU prośbą, WRzptkieh lm::ęrlników intAli!lontUl'Y
(altOn[~
Da którą ja się zgodzl.tem, pomimo, że kontl'akt mOJ O przelcnpstwo ale t~k7.e wszystkich il. JII~Y (~n . IV
Z To wllrr.ystwem !wńct.yl się 15 b m, II więc w cztery.
"
rl "1
d a wa l fllenH);dnł później, tymczasem żabawa miała się, odbyć w dnIu ld knpcWo,~, lktÓl'~y tym urzę ln~ \O1ll Moskwie po27 b. m,
ze.
lalomosC ta wywo a a w
W kilka dui pótem, mIanowicie 15 b fi, gdy z1:o- ploell.
źyły się tak ok~liczności, że zdl\Wlt.t~ się, Iż będę mAsia!
_ Kl'Ó! Edward przybywa do J\>farYflUbadu
zupełnie opuście, ŁMź, zawiadomUara zarząd Towarzystwa, że nIe będę mógł przygotować chó:'ów do wystą- dn, 15 f:ierpu i a,
plenia ua zabawie. Za.rząd przyjął to do wiadomości i
- Znany aeronalltn, S3rri:tn, ztl.powierlzial
ZMaz przy mule sekl'etzu'z zarządu, p. KoIlISki, zwróci l pr6bę pl'zehvcia cie~IJiny Kalf1t~.1skiei na swym
się z taką samą pl'osbą do dyrektora "L11tn!"; tak w!ęe
latawcu. Ryzvkowna pr6ba odbE2']'1,ie się w dniach
upada Zl\rzut, lł1.kobym nie zawiadomił zarządu w swoim
naib1iższvcll, 'Wzbndzita ona powszechnie wielIde
czasie 1 jakobym kierował się w tym względzie ka·
prysem.
iaciekawif1nie.
Zarząd "Liry" piętnuje moje postępowllnie, jako
- Donoszl} zPetl'rsbllrga. te mini~ter spt"aw
nleobywlltełskle. Na to mogą odpowiedzieć, że o sąd
wewnętrznych wniósł do Rll.dy ministrów 'Pfzed~
oplnlt pUblicznej jesiom znpelule spokojny i ze wazysey,
stawienie o zmianie pOrzf.łdlcu ohdal'zllrtia d!1chn~tórzy ZDają moją dotyeh~zasowl\ dzll'falnos6 w Łodzi,
'1
odczrta\l Ust zarządu "L.!ry", wyraźaja,c się łagodnie,
wieństwa ]iatolickie~ogodnośeifHni p-ralatów l ka..
ze ZdziWieniem,
noników w Kr6le9twie Polskiem.
Co się tyczy zarzutu, .że nle Urzo,dzllem ani Jednego
Zaproiektowano. aby zatwierdzflnie dllcho.koncertu dochOdowego, to mogę odpowiedzieć na to, Iż
h
d' ,
t t'
.1
'\ '
l .
tru,jno stworzjć coś z niCZ:3,~O. !l. Ja bylem w taklom wnyc W go noscl pra fi OW 1 {anOnl (GW za ezne
po!ożenln, ponieważ po koneercie na dochód Szkol:y Han'· bylo od ministra spraw wewnęt.rznych, do ktÓl'e,,,.~~,:. :J.~2l~!. l(.~.\~.;.~....-f. . t?r.~'t,ł~,~l), . .}\~i.~z;ą.l;!'.Slą .1li,j,. . Jf,\I~~ye za g.Q,n9.~7,ęlr.liI)J. 9!ece~y'i '1:P..Q3.i§b.ęrlą. ~dpowifld nle
_ .. A""~1I1""""lĄ,.Q""\\U'TI'"
• " ".
przrd<rtawiehla.' Łądzenie w jednej osobie dwóCh,
Aże 1ll()1$~~~phtygptoW!l.Ó czlonkó:v' "Liry" do wyd
I
stąpień publlcznych, to świadczy najlapiej właśnie. tenża Job kilku urzę 6w Z pensyą cywi ną dojllltlzezane
koncert, pierwszy po dwuletnia I zupelnel bezczynności by6 ma za pozwoleniem ministra. spraw \Vewn~~rz·

I cia

rl

Towarzystwa p,od względflm wystąpień publicznycb,
nych.
.
W końcu llstu,wJdoczn!e dla ostateeznegopognę_
Przybyli z Fiulandyi Najwyżej zabienia moje) osoby, zarząd Towarzystwa d()daJe, za by· twierdzeni czlonkowie komisyi do o.pracowania
lem pkatńlm dytakto.rem. Faktycznie bylem, II nawet
w kontflIkcle miałem zastrzeżony benefis, lecz cbyba wydania przepisów praw znaClIenia ogól no-pau·
urząd wie doskonl1le nietylko o tam, lak bylem platny,
stwowagoi dotyczących Fiulaudyi. Przybyli zlolec" t.akża i otem, że za ostatnia póŁtrzecia miesi ąCI\ żyli wizytę prezesowi rzeczonej lcomisyi, czlonlto ..
me otrzymałem wcaJaplacy
, I' wiRady Państwa senatorowi Cbarltollowowi.
Tak się przedstawia istot~ zatar~tl między ~ną t\
.".'.,
d 29 b
d 2
zarządem Towarzystwa ,iLiry". Do maga wYJnśnianin . .' PIel wszo posledzente
n.
• m, o go •
muszę jeszcze dodAe, że ja bynajmnlaJ nlę llIHZllcatern ! po p01Ut!llIU
.
się na ~t~n~wiBko dyrektora "Liry", l~~z zgOd,zllam się \
-~ Gubernatora lomżyńskiego, szambelana hr,
je przYJąc Jedynie wskutek usilnych prosb niemal )vszyst- Tatiszczewa mianowano gubernatorem jarosławkich czkonkó\V za.rządu, Pobudki więc muteryrtlne n l a .
'
ougrywa!y tll żadnej roll, lecz szlo mi tylk~ o ura- slom.
"
."
•
,
'lowanie Towal'zystwaod upadkU. eomu rzeczywlścte
'"'- MInIster spraWledl1 WOSlll przedstaW:lt RagrOZiło, u o iem Wiedzą doskonale auto~owi$ lIatu
. dzi·e mini::ltrów wlllo~ek O zaliczaniu do kary
.
T~ wszystko .. co mog~ odpowl.edzlee na Z~;l'z~ty. za.
aresztu prewenoyjut'lgo, który to wniosek ma być
ul\du Towarzystwa ,,~Iry . O s9,d. opinii pubIlc:zneJ, pownielliony' do DulUy IlaństwoweJ'
wtArzaJ)1 j&~zcze raz, Jestem zapolUje BpokoJny~i
.'
•
Racz PrJlyJl\ć i t d.
.. ..
!

rowa na jaoht «Sr.tanuart), gdzie powitani z03Lal,
dźwi'ę!(ami hymnu szwedzll:iegl). Król, królowa
i rodzina królewska, pożegnawszy się serdeczllit',
powrócili do zamkll. Szwedzkie okręty wojerl!te
były wi{)~zorem wSIlaniale illllnillOw~ne. O godzinie 11.8J wieczorem Bska,dra rOSYJska POdlllOi1t~
kotwicę·
.,
Petersburg. 28 czerwa (Po) DZls ~rzyby~i
z Flnla.ndyi Najwyżei mianowanI czlonkow~e NaJwyżej zat~vierd7,onej komisyi do oprat10 W3.Ula pr~
jektn przepisów o porzą.dku wydawania praw piW""
stwo wego :onaczenia, cI ot.ycząo ychh'inlalldYl.
'.
Przybyqze ztożyli wizytę prezydująC€:tIU telze
. komisyi, cztonkowi Rady IHHlstw, senatoroWI Clta
'rytonowowi. Piflrwsze posiedzenie d.. 29 CZ81'Wl.ia
o godz. 2. po potuclnill.
,
P6t1.'Jrgl-;urg, 28 czerwca (P.) Gllheruator
cZf'rnihowski w rancha kamel'hera. R.odyono\v
uwolniony zostf11 od' sIuliby na. własn!Jo pr~~bę·
Zarząf{zaj~o1 półtawską izbą sltarb~wą .M:akla[cow
mia.nnwauy został paluiącym obolVJą~lCl gubel'na~
tora czernihow'lkiego.
l'JOffi7.yllslti gnbel'Uator w ranuze kamerhera
hr!tbia 'ra'tiszo'1,ew mianowany gubernatorom ja'"
l'oslawskim. Zawiadlliący orgl1nizacy~ ziemską
ok1'ęgll a.ttajskiego Micilairo\'{ miallo\vB.!1yaz1ollIdom rady przy gtównym zarządcy roLtlic~wa.
ł'ehrsblug28 czerwca (P,)
W (l18~gll doby
zachol'owa}o w stolicy na cholerę 65 osóu f ~mar~
lo 30 w szpitrtlMh jest 514.
.
KrOll!.lzadt, 27 ezerwoa (P.) Zachorowaty Lia.
cholerę dwie osoby, zmarła Jedna, w szpitalach
Jeża. tr7.V oso bv.
, Połtawa, 28' cr.erwca (P.) W czasie prze~
marszu I)artyi aresztantów zes.fiacyi domitHta Ja,
den are.sztant zbiegt i zostal zabity w po~cigu.
się

Nowo ..Ozorkask, 28 czerwca (P.) Ukouczyl
xj azd pelnom{)cników inst.ytucyi uroDnegQ kre-

dytu

l'wer, 28 ezerwca (P.) Z KaszynIl. pi':ływie~
ziOM tu obraz święteJ wyznawczyni AfLtl,y KaM
szyńskiej Zczą.sLkarui rellklVj l.
Londyn,; 29cz()rwca .. (P.) Izba gmin. Oarlyle zailltel'pelowtl.l prokuratora generalnego, c"y
zwrócił uwagQ naartykul. który sięuka:znl w je,
dllym· z dzienników z powoda zapowiedzianych
odwiedzm CllsarzaR,sYlskiego W Anglii i jakie
kroki przedsięwzięte :;,ostan!!: w .tej sprawie. Pro"
I kuratorgAutJra[ny
oświadczyl, źe artykuły czy~
tal. Sl!! Olle charakteru. w wysokim stopniu uiegouziwego, wobec jednakzarowied1til:tuego przyjazdu Jego Oesarskiej Mości rzltd nie sąllzj,aże
by by lo wsliazanam, albo kouiecznam, zwłaSzcza
obecnie udzielać Jakichkorwiek illforuid(lyij)za~
:. miarach JegowzglęJeln osób, odpowiedzialnych
zaal'tykuły powyż~ze..

Belgrad. 29czenvca.

i

W tutejszyóh kolach

polityezllych tWiGrdzą, jal\Gby ti1inistol' spraw .za~
grauicznych, liWoyalloYl!~, otrzymat W~acliHnoŚÓ ż.(;}
Porta Zd()cyduwanaJe::ltnawifJ:za(~ rol(owania z rzą
dem sel·b.skim celem zawarcia politycznego SOIUAntoni Grudziński.
szu. lł.ządturecki .slda.aiaaiędo tego kroku
Ł6dź, dnia 28 CZel'wca.
otrzylllawiiz.y rzekomo wiadomoś.c ,o' istnienIU au~
P. S. Inne plsm~ proszę o prJ.ledrT.lkow~la niniejszego wyjaśnienia
/
stro-cbulgarskiogo . sOJuszu, ,ol'!\~ ze względll' na
moż.liwe zawll\lania z GrecH.·
. .
....
v
i
R
d
'
"a
•
Sal~m.
iki~
29
cZ,erw.
lI8..,
v.Vieś
S.'trelc
.
·
\v
o.kr.~;.,
·
.
P
Szanowny an a' e .orz",
Tullgarn·,. 29 C,ZHfWC '"..... ' .(P . ·) Na:IJ'as'u·l'eJ'si.Pań- . gu Jpec Ilun, po zaciętym opurzei zbunel.l,iu
J
'.:
·B
,
. .
kijku
ędl\c jednym z plerwsl\,rth·· ,. T'.
zeli przęM stwo ,vraz zrodziuą. króle\Vs~(ą i świtami w po'd
,l
l
Clz-aJnlp. Koprowskiego, wyniklei W dn
:,h. m.,oko~o I
l'
T li
O
zagro, pouda 'a Się, "Y0JSkOlD Dża wiLIa· paszy
godz. ~,I pól wloazorem,przr ul. Srednłej nr~: CZlllę woza~h, od~e(l.na r do zamku, .11 garn.
,g l? Odebrano 600 l(~rab!How i aI'I7Sztawanoprz:v;~
się wobowlązkll zawiadomla, że przybyły najpiili'W~.~_ m. 30 w zamku odbyto SIf.! smadilme w cllI,snem
wódców.
. ..
dZIa.ł.sl,raż y mlejskleiprzaz pól: godziny b&r~1<o rt12;llmną'"k!lle. rodzinuem. O g: 2 m: l. O Z. Jachtll .1\Sztan- I
Przvgotowania wOJ'eune w o i k , . t '
akcy~ powstrllymYWaJ:, rozszerzania się og~!a, który cale
dar"ti'. ,.nrzvbyli Nastf'pca Tronu Wielkie Ksiaźll6'
.J
.•
"
.
<>~ lU . orpusle . rwa~
. poddf\$ze o.bjĄl; na nlzsze plętl'a, Z1\ co tez palne uznanie
" '''':,.., . ' . !vi k 1;6
'
. ; Ją w dalszym CIągU. Okręty'. pr:qeWożą cQdzien,;
nlllezyslęj{om&ndantowlteJze panu pulkownlkow,l Ka- Ma!Ja l A.:Q:stazJa . I o aJwny.
' !lie mat~ryal.woieLll.\Y •. Przewieżiono .•800 skrz,yń
c,zlUlowicllOW1..
. . . . .,
tu 19arn,"'~·2p czerwca. (P,) O g, ] 1 rano
zb:ara),}ln~mli. ~O,OOO ski.'źynz gi'aha.tarui l pro;.
Łą;~~ wyrazy Bza.eunku IpOWaZ/lllla.
Ich Cesarskie :Mqf,cizNaldostolniejszlimi Dziećmi chom, 15 wozów·amlm,Jansowych. :
,,.
.
.' .
. Bronlkowski, .
b' l'
li-' "
'S ta d, t" d
..,
R .. .,
lIT
at·
t
. l Q9
.
inspektor warsz.Tow. ubezpieczeń od ogni$"
pr~y Ylna lu.c l:le\.~. z n ,tr
. o por,u~ . o- I.
. m.on . an yllOpO,~ • czerwca. (P.) pa.rlament,
dZllli.t luóle"ska wy)t:oJJmt!L Wieczorem do zaruku., przy reWlzyi Konstytucyi, przyzn:alsultanó.wi pra~
,
'" .
TulIgarn na sainochodzie ....0. ~o~.?J' }l kro.' l sz\Ve~ '.wo II w~.rlllania mlnistrow.:·
..' '.'
Szanowny ~a.nie Redaktorzel
•
d
d' UP" , 'le'"
b l
B 11' ').
.
.' . .
.
.
'.
'Vi namerze ~o~ym Jlt\ńskiego ,poczytnego pisma dzkl w muu urze a ~~ra '~:;'&'O~;~ł$)~gO przy y
.. er ~,,,,9 czer~ca. .Vossisohe Zeltung~łdo~
g dU11!.21/Vlr. b. Zamieszczona zostalarzękoma odpo~~ IłSztaLldilr~'w ~ef'it.p(!),,~]~PiJI!~y':ysoIClchGo- nOSl: D?\~ladUJemysl~l że kSiążę Bi.tto\v USLąpize
WiedŹ Zl\rząqu$towarzYBzenla ••Dro'listt\", którel. ani
SCl. Następmo NalJaśnleląt~r'··
,W;)V .rnlmllu~ze sweg~. stanOwIska. po .przepl·?wo.dz(i.b.iul'e{otrit1
Sl1rza,d, !I~I l).lźejpodplsany da S~all· Red!i~(lyi nleDl\d~ admirała sZ\VtJdzk:ego. lV6~,'" .
nWJ S2i 11 Pani flnau:;H)W€lJ •. W, spraWIe,.,. wyb{)r~ na.:$tępcy Aeslll~fII.
8yJ:1I, Otóź. okazulo·się,źe Odpo..viedź ta, ialwtoż j.mólAl,~ksalldra TeodorÓwna. WiGHięine OJg,,t
WllheląI d?tą,d )eilz.cze . Dlep~wzll:j:l posta.u.owiellia.. ;
podpis zostaly, p~'zezk()gośpodroblone; lIt oś w neln.eh
i~.
'atiana
.w asysteuoyl ś.'
...
'
".
i na brzeg.
A.lo·· u.s.tą. p.I. SU. le. ks.. 13.11. [.ową ·. P.O .pr.·z. ".p'.r·.·o.·w···.a·r1~rill·'lU'','
o8oblat.ych użył p!JwagJ.zarzą<tQi nikczemnie podszył
v
d
k
8i~ pod.mojel\~wlsk:o;··
gdzie ich przywitała. ro '
'ęws a •
refOl'myftllansoweJ Jestuiew&&phw~. .
.'
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Sroda, dnia 30 czerwca 1909
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»Localanzeigel'" donosi, że Rada związkowa
P0t~rsburg, 29 czerwca., (P.) Na cholel'ę za" i
Giełda warszawska.
bstaje przy tem, by reforma. przyjętą została chorowało 78, zrnarJ:o 20.
•
v ulożonoj już formie. Jeśliby forma ta spotkała.
Ekabn'yilosław, BO t'zerwca. (W1.) Skaz~rio
(Telefonem) z doltl 30 czorwca,
lię z opozycYą więks1.ości, rozwiązanie parlamen·
adrniuistracYiuie l'odal\Cyę ~Jużnego kraju na za
~
--.----~
m wydaje się llieullikuione. Jako nast,ę pcę ks. pfaceniil 300 rubli i l'edakcyę 1/1 Kraj uzaporoż- -J.'v~:.l.illi[Jli~~~~
lIamiestnilca Alzacyi i Lata· skiogo" nu ]50 rubli gl'zywieil.
!..'~,47 -.,Biilo\!'n. h wymieniają
l
; C)'
ze {, na Bilr li n , . • • •
. ryngij, r, Wed a,
Ty fJi !!, 30 czorwca, (Wl.) Pl'zyoyl tu Kato- 4% Renta Pailstwowa • • • , . , U4080 83,80 8~,,;łO
B(jrHo , 29~go czerwca. "Morgenpost" donosi likos witany prz.ez Huruy wyznawców.
; 5% Poźyczlm wewnętrzna z 1905 r. 100.00 99.00 99,40
i'
("/1
(\xn) B .
k l 5%"
" z 1906 r, 9960 98,60 -,,z Konstalltynopola: Mocarstwa usiłują pośredni,~ygil." ::lu CZ?l.'wca. H,.
aron YOU Nodbe , i 5% Premiówki I-ej emlsyi. . , ' 40a 391
-,czyć w spruwie kretellskiej' jednal- tueecki mi- Sl),!~koblel~a milIonera Glrarda, wyp!ynąwszy i 5%
lO
II'oj»..
298 288 -.,
. ,
•
I,
~
na zD.gloweJ łódce, utonąl w Bałtyku okolo l\fa~ , 5%
»
$zlnchecklo.
2f:l(i 256 -,luster wOJ1IY, me oglądając Się wcale na to, po- . rienburga.
I 41/~% Listy Ziemskie Król, Polsk.
93,50 92,50 02,80
w,wal wllzystkie bataliony redyfów z nad Bosforll, I
Pińsk, 30 czerwca. (P,) W miasteczku Lubo- l45~ II t" ,t"
w~ '"
-.87,80
)0 l
' t' l
'
'G
l 'szewie spa1!l
. GO"
. l l . h ' 54 J ,v1 ,s Y zas awno m, IIrazawy
91,90 gil,!)) U't,AO
1 s OWleW10l'C zą, ze wOjna z recyą jest zupe .' i li' d l'"
o Się· uomo IV !rlle~z en ,nyc l
\ 4 /$"6 "
". "
"
• 89.55 88.60 89,00
. nie pewna.
i li yn . \l gospodarc"e,
l Alrcya Lilpop, Uatl i I,ewonstain. -.-.B0rIin 29 czerwca. «Local Anzeigon dono- t ,
Bl~;}~baobj .30 e7,el'\~ca, (Wt).,Sp~dł tlI balon
Au~~okwslklse_k' • " : . -.- -.'- -,•
, ' , .
.
I' Zeppelina,
ktol'y zanHel'zył udao Się do Metzu,
"
uzl
a...
. -.-' -.- -,SI Z Salomk, ze na granIcę grecką wysIano WieI ... Przyczyna upadku było zepsucie się motoru
BS~l\rlachI'?-wlCd(jl· • • . 'd' -,- -.- -.. . W'
'.' I
•.
' "
aUm ..tan owego w ł,o zl
-.- -,- -.' t
kle ranspol'ty umunleyl.
oJna uchodzI zupelnIe
L1Verp{)ol, 29 czenvca. (P.) W drodze z Lon. 1 5% Listy zastllwna ID. ·ł.,odzl • • -.- '--.- -.'za nieuniknioną,
.
dynn do Uverpoolu czlonkowie DulUy i Rady I ~:J'J.iYL" I ."
p" k " " . . , -,- --.- -,mtt
, t w~
. opl'acowa l'I nas t
'
Oił> S"V
m, lotrwOWlt.
•
.- - -.H
Sb6urg, 29 cze.rwea. (P,) Z powOdu strej- ! pa~s
ępuJący
tiJ kst odezwy, za l'. BRUk
Handlowy
Wllfszawie:
. _._
_~_ _,_
1m woźniców i lmndn,ktorów ruch tramwajawy I posrednlctwem prasy, do auglelskiej OIJiuii pu•
nstal źuplllnie.. Dyrektor tralU\vajów ośwladczyl, l' b l i c z . n e j : .
_
....._~,-~......".._--~~
że ruch wznowiony zostanie dzisiaj, o ile znajdzie
"Wobec serdccznosci, doznanej przez nas
SPOSTRZI~ŻgNIA ThIKI'EOROLOHICZN1.C
'SZlę ł O~dPowibednifl, liczb:, ?lastępców strejkuj 1tcycll. I w ~ngli!, Wieldln~ dl,a najs przy~rlolś~}ąl bylo fukaStac!/t' centralnej J(. E. Ł,
ac lO zą O awy l'ozrl1C~ow.
zaulfl. SIę w, ,zl.annl l;:ac l angle s OC l mani estll I'
-.<:)
....
t:l
I partyl robotmczeJ, który, witając nas jako przed~,
;;§.J ~d o
....
....
IM
"'''1'''
<V d
D Z I E :r;r N E.
l stawicieH narodu rosyjskic~go, protestował równo.
F-l'd" ~.J ~ ~Q I=l
.~
Data,
Uwagl
r=J
au>
2;;°
.... d
Petersburg, !Jo czerwca. (P;) Podprezyden- l! cześnie .przeciwko odwiedZInom Monarchy naszego I
:~) p:
';:0 0
,...,
@~
;:q;...o;;J
eyą kontrolera państwa Ohadtonowa odbyło się w Angln,
I
~
~~ 'w
A.
(n
... E-i
pierwsze posiedzenie Najwyżej zatwierdzonej lw"Nie o.śmielilibyśmy się w chwili korzystania .!
~ 1----'----Z··dll(.~:W·vr
misyi dla opracowania. projektu prz.episÓw o po- I z gościnności Anglii wypowiadaó publicznie su." 29/VI'
740,5 +20,8 58 Pll Z 3
l'Olll!lll:'a, 1,'.1
'~rządlm wydawania dotychczasowy.ch Finlandyi ! dów naszych o jakiemiwIwiek stronnictwie pali- I
1 PP,
'/37,6 +"16.8 88
'Z O
1,lllu.+21,5) C.
fempOI'lltlil'tI
;lH'aw znaczenia ogólno~państwo\vego, Zebranie tyCZllem, gdyuy nas w danym wypadku uie ZJllU- I '29/VI (J w.
736,0 +179 72 I Pn W 1 mln,-j-U O). G.
,otworzyl przeWOdniczący Charitonow pl'Ze!lJ.o\Vą, szalo do tego lliewłaściw.e przeciwstawienie nas ! aoNI 7 r,
Op,.\>lll U,O
:w któl'ej wskazał, iż zadaniem jest (komisyi, Jn'~Is{Oze'nPlll'lZ,()dstawicieli narod,u rosyjskiego, lVIonal'$z~ I ._. _____ ........ _
"
.....iiiiiiiiiiiiiii..,iiOiiiiii'iij;·-iiiiii·iiii·-",,·......' ....iuiiiiiiiiiiiiO"""""...··-...
' -''''_",,'i·iiii~'''···ii1li··
.""..............,....
,;.........' ...........
..
•powolanej z, woli Monarchy, aby, kierując się
,Najwyzejzatwierdzonym ptogt'amem kwestyi pod- 1
"u ważam za· obowiązek mój, upoważniony I
RO 7 M 1\ ! TOS' C I
: legającyoh jej rozpatrywaniu, wzamian pf:?;epis6 IV ' do tego przez kolegó IV moich, zaprotestować sta.....
i'''l B
•
'zasadniczych z r. 1899, uloŹlyla akt prawodaw~ llÓWCZO prztlciwkowy·['~ądzonej nam obeldze,
N'
,
.,
.
"czy przewidziany !fauifestami z dnia 6 sierpnia tlcwią.cej w prz6ci wsta wieniu podobnem. Szczę,,~we zród~a radu: ! ak ,w w,t1~Il1i), filiI Jest
i 22.paździetmka1905 r. oraz ,z dnia 20 lutego , śliwi Nsteśmy, że serdeczno przyjecie, okazane I dZIS Il~eslyeha~1O (~rogl;. Je(ly~te ullJ.wiciksi llC.ZOI;i
:19,06 1 " . \ nam wszędzie pozwala nam wierzy6 ie ma.nifest I e~rope.Jsc~ pOSla~a)}~ go w nwco WIQ!cSZYC!1 Il()il~
W imieniu.1iulandozYków miał mowę w jQzy- .~ })artyi robotni~zej nie j/3st wyrazem ~pi11ii llaL'odu c~acb, og?l eherUlko.\v r~zporząuz(1, .zallldwlH miilrufińsklm.a.rcybiskup .Jeganson l który" miftdzy angielskiego".
ullllalneull cząstkar~lI, Nwcla wno temu in.:, II. V.
iunemi powiedział, 'żenajwięlcszem dobrem naro~
Odezwanoslp.odpiij: "Szczerze oddany: .Bowar, ,~Zlouok wst~lutl1 lI~ochal1ików A[l~~1ii
du fihlo.lldzldego jest EW!1 ngeHa Ohrystuso wa, po Clwmiakow«. .
l Austmltl, odkrył IV lllrtugll.ll i pokłacly kWltn:o·
niej .zas najeenniejszem dobrem duehowem Fiu- I
Liver!)ool, 30 czerwca .. (P.) Z rana 29 czat'- w~~, pokt'~te, warstwą fO~,f;).tll Urftuitllwego, ~i),Wl?
landyi jest nadli.na. tinlandzkiemu narodowi iuro. wml. .odbyło się prz;yJęcie cz16ńk(i~v Uady pau,5tWll. ra~~c~ 'pr~e?~l~: 50%, :~I',Mm ,uranoweg.o.- ("h-eIlHk
czyscie l>otwiel'dzona p]."zez wielkodusznego Zdo~ i Dumy pań, twa waj, W uniwersytecie Milukow par y~kl ,ha; bO:!I, Id,Ol LIllIl 1)/ I..Dsl!LllU do ;I, h:(,L!:tIł~:\
bywcę Finlandyt konstytucya; naL'ód Zl'zec jej się ! mi!lt ,odczyt o wpływie literatu:!'ya.ngielskiej na I now} ~at~t!ar.do lVydob'y\~alun ~'~d~r. 1~yt'lt.m ~l<~
nie może. CzIonkowie. ftnlandzey-zalwńczyl mów- ! .dzwdzlllę rosyjskich sztuk piękuych, filozofii iso •. o ~lrn z llI~Zrlll~rlletl1 UZUU.UIOIll. 1. \VIel'd~t Olt, ze,
ca~przystępujl~ (lo pracy, tusząc sobie, . że przy lcyologli, .przyczern ~orlkreśhl przeciętna rysy cha, , ~ lIe, chod~l o, t~br~kaeyQ~I.1(il1, ,~lOwl, ton tnllle~
zmianie.l)l'8,w, dotyczących Finlandyi, będą zacho- ra~t(jru obu nal'odolV .. Profesor Pers, odpowia. i raI CO .lJalm~IO~ tr,zY!Clotllle yr,.\lwp.s;m blnf1l1.ł}
wa~e jej prawa zasadnicze i konsLytucya nie hę- d~Jąc, ~~uważyl, że znając rosyan, niepodobna ich !S~11010~1l, ~a~?kacytl. ,~~~t bowwm "! t.ym t'aZle
dzie.ll11rUSzoua. K.ończąc, wezwał błogosławień- Ima lublG. Przoz balo[;o.wauie uc.u.walono podzię- , IlleporOWUI1U11.J latWI6J.?Z,t. Woulu.:; lUnyell uczo~
.atwa. bożego dla prac .komisyi.
kowa. 6 Miluko wowi za odczyt. Podcza,s śuiadania nY.~hl którym zl:al~zlOny. w. ,~)Ort\lgalil 1ll11l(H'al
W luiieniu czIonków rosyanodpowiedzial w Townhall, po toastaoh zlłt króla i Naijaśnlaj- p~z,~es~~llo. do Oxfordu, zaWlela on około 360
cdonek Rady Państwa. Dajtryeh, który między i szego Cesarza.przolllGlowia!i lord-major, ZwiegiJ;!.. mlll~łam~w radu natonnę,
Jnnemi '1'ze1d:, iż zadanie komhyi polega naokre· cew, Bobrinsltij, GU\lzko\V i Pers. Goście rosyj~ . ; (}zeJu dla turystów.. Bankierzy St,1UÓW ZjeśJ6~ljlL ob1;ębu.. i porządkufozstrzygania·. spraw,. Bey .<n.ViedZili gieldę pienięzną, ua której tl'a. u.za.dnOCtZOllYCh Ameryki póll\ocuej, reprez611towllUi
og()ln~-l)anstwowych~ Aby te kwestye rozstl·zy. k~y:e l)l'ZOl'Wa:llo. Ze!~ranie giełdowe ~rzyJęto go- przęz) "~rnerie~n Bank~l'::l AS:3ociation Ił - Stow.
gną6prawidtowo, niezbędne m jest mieć na wzglę, \ ŚCl okrzykaml "hura!
Pl'ezydnjacy gwtdy ZW1'6· . han!tO~v l ba.nklet'ów, hcząc\j lO,OOu c~.lnnk6w.
dzieal'tyJmI dl~Ugi zasadniczych praw Cesarstwa, ' ci! s~ę do, gości z.e~łowamj po'witania.. Odpo. zapro~~dzlli systef~l czoków, za kt6r'()go POIUOC,~
'według .którego. Wielltie Księstwo Finla.udzl~e l! wledzw.ł Lerchę. OOąJl'zawszy gieldQ bawelniaaa j podl'ózml amerykanser, zualuzlszy sin w jakllllsianowi nleodlączllą część państwa rOSyjskiego, i . nUh.vięks?,~; W.' . ' ~ Iviecie paro~jec ,. oceaniczny ~W. l Wio elt~
.. kr~.iu !la ślVi~Qi~, bę.dt\: mogli bnrdzo łat wo
rządzi się oddzielueml pr.ze.p.isami na.zasatlzie od- ; ~Maul:ytallla , gOSC16 o godz. 5~eJ wieczorem wy~ l .zaopatr Wat) Się W plomądzl.J .. ::5ystem ten Wpl'Odzie1l1egopr awod awstwa tyUco w sWQichspra- ! Jechal~ do Edynburga.
.( wa,tlzon ,~opiero po długich study!tch, obecnie
wadl wewnętrznych. Flulandya nie jest-państwem,
BIałogród, 30 C:lerwca. (P). Prezydujący skup" ; .zas ,tury Cl, zaczynaj4 się jaż po,sługiwać puszczoale częścią nierozdzielnej Rosyi. Samorząd fili- l cz'yny JOlvanowicz mianowany ministrem spraw nelUl w ~blegczeka!lli, wymi()niaj:~c na nie cala
Jandzki ma char~kter nie panstwowy ale prowia ' wewnętr'~llych, 1'~inistel' ha.ndlu Pródanowicz co - l got~Wkę, \ przeznaczon't na podróż. Banici i ban:
e yonalny. '.
'.
.
f~ąr ,swoJe ,p.odanle o dymisyę. Tak więc prze~ I klelzy, . P\lerwszoyzędne hotolew Europie, Azyi
·.....BettL sburg, 30 czerwca. (Wł.). Do ministe- sllaI1le częselOwe uleglo załagodzenill. Były mi- ! Af~'yce I, A~.u.8tl'alll przyjmują w wartości llo!llin(ll~
Tjumhanqlu naplywawiele.podań o szko1y hau 'll1iste~ .skarbu, Paozu, wyjedzie wpl'zyszlym .ty- I naj bez Ja~~!chkolwiek potN~cell czeki WSJlOmllia..
,~lowe. ....
'.
.. .
..
I godU1u, .do Paryża celem zaciągnięcia. pożyczki nego. Sto,,:nrzls~enia, ktQl'e rozpo1'4ądzl1 lci\jlltaPt;tersburg,30cz6rwca.(Wt). 1v1inisteryuru l serbskIeJ.
, .
.
' \ lem 14 mlN ll.'Il!tI'ÓW.
'
..prze~lysl~ i handtU,IIJaza~i!i.~ otivor-Z!Ć ~a Sy- !lIIontl'eal, (lO czerwca ,(P,) Znaleź,iono bog~. !P_~tniki,l\ladira.Agi. Jak dOnosi .Echo de
b,erYlszl\o~ę, .·~.ąsWlęcon~~Ol'llł~tWU .zaJmuJąc.e-mu e .poldady zJota 0., .20.0)1111. na p.61n~c...od KS.lęel~",':';~
.•s'" naczelmk haremu sultan!t Abdllla Harnida,
s~~~OSz,ukllVan~eru złota l w ogol,e sprawom .~do· ., Alb~rta. ~ezulta,f,y ,ba~ań wahaJ~ Się .w O~~I!M)~ ; Nadu', ~!?a, postanowil.napisać i wydnć swo'e a~
t.a. I\.a~lta.~ ziozył .11a tą-'szlcolę Je~en z mlllOlle~ l W~l;lach (mędzy P 1ę?lU 1 dlVU~ZlęStl1 ~yi!Ją0R~mido. : m!.ętD1klJed~ocześuie IV Języl~aeh tureckim i ~u(.rel"
rów. z!l~muJącysh Sl~. tą eksploataCJą.
.
! la.IO w zlOla W. tQnu!6złotodaJnego. ~l?i.1Jku. .
i sl~lm. PalDlę,tlliki te posiadać będą, jak slYChu.Ć •
. l:,e'Ul.l'sbn~gł, 30 ,czel'we~. ('Y9 PrQJekt do )
MesB;ynaJ 30ozerwca, (P.) W dniu 29czerw.. ! WIelką. war~osć historyczną.
zml~nzlLslLdllJczych w U$trOjll. mlnlsteryulU prze- i ca po IJoludniu' wybullhlpożar,/""waltowny w gór.
Ostatnie małpy Ról
l'"
..
myslu i halidlu ma byó za dni parę zupełnie wy- l 110j części miasta. pośr6d i'.OJ~·iVafl.'nw pobliżu daw I w.Europie . Malp'y 'istn'la"Y( J' ma pl :~uz ,zdaglUąt.
kończoilY
'.
.
...
' . '
, ; . Z· ,. , .. '.Jt/'.'"
.•
.• i
.
k'
. .s. eszcze 1.1.0 me lLwna
'., ).,
'.'
. i
,
. . . • ~"
IlIlag?WI~Zlellla,
o:l.llI~rze, l str~zacy pozarniokrę· ! na s alachGlbraltaru,pOtwierdzu'fl.C teor
. że
.. I etel'Btmrg, 30czelwea.. (wt) WI.,I!~cJClf.lle i. tOWl udali
oza :U . !.l. memogącdupr'owa- ,kontynent europejski. byt . d l,. .
O/ę,
z
. rYka.nci '.V..ielh.:.iC.h
. critYtudnio'YYCh.'Wdfl,l&" idzió . . . a . .
'ia•.. :i.. :. rZY. . C;l.yn y ...g.
. pl'''Iesmykiem, .
s l~'a ręce ltrermr:ra
o ypllla P? !l111a. 0.0,1'0- rU~llow~S C, '1
i' ~:Wbprzestać na lokaliza.,. ! taru. byly. ogromnie płochliwe nie moi
i 11 b .. i
ezo1ltew'pl'()wa~zellla nowoust.anolVlOueg o po~ atku j Cyl pozafU,,;.' . 'tig·ltsl jeszcze do póln,().\lr. , lo dostrządz na mniejszej odl~gloścl ~l1,lc
od. tnulllU;
. . . . . . . . ' ..... ..
l"
l' metrów. Przed . i ci ··1 t
"
.Ja • :
,...
bnrg.,.,.30 C,. zer.wca.•. . ".).. Od. C.' zasu
.
3,
niema jU/ \//.' nall\i:ziOJlO Ich leszcze
Juel~uchołel'y w .PetarsburgnzachOl,'Q\valo 11,179 .
d. _ _ _ _ _,
•
J d ej.
ls<ib, ;:;rr;al'!o :,4/259, wl'zdrowial07AH.'
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Feliks Koueczny - ~,~:e:I.eJe
ir.1IldlJolili.1I
2 tomy, z SO-ma rysuukamI l dllZą map:!. Polski,
cena w oprawie rb. 2,00, broszl1l'ow~ne !.bj} kop,
dla prenumeratorów - W oprawle 1.30 kop.
broszurowane rb. l.O!).

~<,~,,~~_m_ _ _DB'lllI_E_:iml1e_EIlm.12)

~'

ł

Wszystkim, którzy

pośpieszyli ze względną pociechLi

ciosie, skJa,da. gorące "Bóg zapłać" po ś. p.

Stanisła

~

~

strasznym

'IN

,

ie Stebelsldm

Dla stal'szych:
3)
Wiihllll1il{ulI'U - opis pamilltek po królu
W!
Sobieskim;
cena w oprawie 7~i) k op
4)
K1l»cha~1'II Iii cilli!ll"pięu antologia
poetów ;~lskieh; ceua księgarska rb, 1.00, dla.
prenumeratorów 55 kop.

WDOWA.
_~~ Inowislm życiowern. l,tóry rówuież afektem ku poDnIa 29 czerwca 190iJ r, o godz 2i po pol.,
saźnej pannie zapIonął.
powiększyb grono anlolld,w
1227
Zyskaw..;zy przychylność rod.z.iców, ów mloS .. §1I", Mas'IIm:«.I.1'łka Domiiniak
dzieniec na stanowisku został przYlęty przez pauprzeżywszy 1 rok. Wyprowadzenie drogIch D&m
' l l Jk d' . db t ' 'I are cr.y
sz<!za,tek nastąpi w czwartek 1 Iłpl~a, o g. I) pp.
Uę l prze(
{l
U .maml O y Y Się !(~ l Ze. i " Z domu przy ul. Składowej ;M 19, Da Stary cmen·
ny. Wiadomość o tern uderzyła jak grom z jastarz katolicki, o czam zawladamiaja, żvczllwych.
nego nieblt na Lipnickiego, który prz'z kilka
przyJaciół ł znajomveh
Stroskani R.,ah:Qoe.
dni chodzU jak błędny. Wreszcie jednak zuobyI
się na krok stanowczy; udar się do państwa ~ai węczkowskich i zażądał rozmowy z przystojną

5) .

I

miłosnYII

Dramat

·
I

Q.

Do k·'wa~Wf1!lj no;S)1!'..."u powieść.

osnuta n~9 tle ostatniej rewolucyi serbskiej, w 5-11
tomach z ilustracyami 2.50 kop" dla prenuDleratorów 1.25 kop.
Iłł!i'llzkladł

poc5ątlllÓ'lillll'a

L e t n i o d 1 ID aj 3.

panną .

-:-

W Siedlcach d. 25 b. m. roz\lgral się straszny, wstrząsający dramat.
Zabójca i samobójca, gl6wny aktor wstrzą"
sającego dramatu Lipnieki byl jedynym synem
ubogiej wdowy, .która ze skromnycb swych funduszów, odmawiając Bobie częstol,roo zaspokajania
najelementarniejszych potrzeb życiowych, lożyła
na wykształcenie jedynaka, Istotnie 19 letni mło
dzieniec w r. b. ukońcżyl miejscową szkolę rzemieślniczą. Zamiast jednak wstać podpurą n~d~

!

Kol(~j Fabryczno-Łódzka.
OllolJolizą t Łodll: !l. I 12.30. IJ) 7.f}O, i) 7.20, c) 11.20,
coś niezmiernie ważnego do powiedzenia, panna , d) 2.15. el 3.15, 1) /) OD, f) 6.10, r) 6.50, g) a.lO.
zgodziła sIę na wspólną przechadzkę.
I Przychodzą 110 Łodzi: hl 4.30, p) 7.35, S} 8,4,5, j) 9.36.
MIoda para skierowała się szoso. garwoIiQską ': k) 1Q.15, I) 4.24.. m) 5.25. t) 6.20, li) 8.31, Uj 10.0m, a) lUD

,.
.
~ d .,
•
. •
Wobec oSWladcz8U1a miO Zlenlla, ze ma Jej

do poblizkiego lasku. Co między nimi zaszło
niewiadomo, gdyż na przechadzkę udali się bez
świadków.
Zaniepokojeni dłuższą nieobecnością córki
pp. Pawęczkowscy zarządali poszukiwania. .Na

Kolej WarszawHko-KaliHka:
Odohodzą do Kalisza; o g(ld~. 8.25, 12.'l0, 5.26, 6.36;
do Warozawy: o godZinie 1M2, 12.12, 5.45
/}
Przyohodzą z Kalina: o gadzinie 10.34, 11.57, 5.25,
i 9,3U; z Warszawy o g. 12g10, 5.11, 6.23.
f
T? l'
b .1
eJ () UlGfA.owa.
OdchodzI ze stacyl Mdź.-kallskl\ da Slatwln o godZ'.

skraju lasku znaleziono [llawiące się w kałużach
krwi J'Uż stygna.ce zwłoki młodei pary. Lipnicki
~
I.n.o
trzymał
w kurczowo zaciśniętej dloni wystrzelony
chodzącej' staroś/(i matki,. romantycznią usposobl~rewolwer.
ny młodzieniec. zagorzał nieznającą przeszkód ~l
Sekcya zwłok oraz śledztwo przedwstępne : 6.20, zo Slotwln do at. Ł6dź-kl!.lIska przychodzi 6.55.
,lością ku córce doŚć zamożnych. obywateli SIeustalily, że L. niespodziewanym strzałem w skroń
OdchodzI ze st. ł~ódź-bUskl\ do Koluszek 10.45, przych
dleckich, pannie Pawęczlcowskiej, nawiasem mó- ' poloży! trupem na miejscu Pawęczkowską., nastę~- z Koluszek do st, Łódź-kaliskI!. o ~odz. 8.10.
I .
wiąc, o rok od niego starszej.
..
t
l
d b r Ole
UW AGI. Gadziny, wydrulmw!\ne tłustYM drukiem
w serce wymIerzonym s rza em o e ra so
oznf.czają czas od godz. 6 wieczorem do .6 rtlno.
Zdaje się, że panna nie zdawała sobie spra- : me
życie.
-wy zniebe7pieczenstwa grożącego jej ze strony .".,
Pociągi OZłU.l.CZOne meramI: b), f), h), o), bażpośł'fłdzakocbauego mlodzieńca i chociaż nie dawala mu
niej komunlkacyi Warsgawa-Ł6tlz.
,
Dla młodzieży i starszych:
żadnych nltdziei, by mUośó jel?io ki~dyk~l~i,ek
W pociągach oZDt\Czonych 'merami: h), c}, f)~ Dl),
n, u), kursują wagony pocztowe.
.' .
uwiellczona byc mogla powodzelllem, mamme] Je1) Aclam Mickiewici - "PaBft TadI!lUl~zlS
Pociągi oznaczone literamI: e), n, a), p), e-), g), 1) zl.ttrzy'
dnak nie zdobyła się na. szczerośc, by zapędy "sztu-: wydanie ozdobne z ilustracyami St. Masl:owskie, !
: muiĄ się Ul!. wszystkich przystankMu. Po~lągl oznl\e21(}~
baka" kategorycznie i energicznie odrzucić.
go; cena w oprawie 2.50 kop., dla prenumerato- ", ne literami: h), b), zą,trzymujl\ eiętylko W A.ndrzejoWie.
"
.. W .,dQ.ffiuJ,!a ',~(l,:VY~9;oJWWilkich bywał' 'ó .. u o
." + lir ~ .~r:: l~"
j
rÓ wrii~t'pe"'łi~'fł';
IT~~;!~&ijt{sh\róriehlJ oz" "ta- 1." w·"".,.... ". ~.q..;,:,,,...y:'""l<g,,;~;~it.Jl>'.tP~-.,,"",c":,,.. ,..,
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tourszawskaSzkoła
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ażne dla panów nauozyc1ell.
W Dzleałęćlawek
Dowyell z.~ra1C

kroju I SZYCiU

do sprzedania. Ulica Pa.ńsk/l.Sl
m. 15
2039-3-3
dla.
KOPYDŁOWSKIEJ
mężczyzny.WeJBcle z przedpomórg zteml z zll.bud,ul\'lIfUem l
kOlu. Zaw!\dzka 4 m. 6. Wlado· dyplomowanej 'uczanicy paryskiej akademII krojlI. Wydaje patenty
inwantl\rzem żywymi martwym
mość 4-6 pn,
1225·~ .1 ,z pl'll.wamlze.kbdania pro!!,Cownl i slllkól, Nauka gruntowna, nezenlee zaraz do sprzedania w .Blegano~
nabiorają gustu Przy pr!\cownl kurs Wieczorny po cenach znlźonyeh
'wie, gub. WI'lr/n:awskll, pod ZyZa.pls codziennie. Sprzedaż form papIerowy eh.
I'Iwdowem. 6 mil od WarSZAWy_
przy rodzinie

da

wyna.jęcla

I

Drobne ogłoszenia.

APOLONII
.

~rediida .M

1223-1 Bliższa wiadomość W WIdzewro,

2211

ul,' Kope-rnlk!, 15-5, J. W
".
prasowM~lÓ.'l.;
tl\mze
2078 ......2--1
IJ..I I
Meble z kIlKU pOko-,l
są meble do spl'zedtm{t\ ł rze1
• • • iów sprzedam tanio I. niem, znający dobrze jęZYki polczy męskie, Benedykta. 32 m 28
Zagubione dokumódłr ..
z. powodu w~jnz.du, tylk() do g·go I' 8jrl, 1'''8J1s''i, 2·"lnę I nlemlec'-,', (w II dwór~n)
208'\ 4 1
.. .
lIpca. LutomIsIska 11 m. 61.
; P~szllłZuie blllro;~go za.jęełal~b
o"
.
li -: Dowód, Jt 122093 odttz'Ą-lI,l' 2-go'
wstrzymuJekl'wa wienie
-:--=__....",.-:"~~...,...;;27;-{}8~t7:-:-::3-::-::::-~ rządey domn. Ofer~ty do .Rozwo. placa do sprZOUAnif\, wJ.U.n.ta I
.lódgl!lago . Warsz.Akc. Tow.
najno~8zy .środek
BIUro L. l.ldwII1.skl.aj, PIOIa'KOW- .J'ua dla.' .W re 42"'. 20,19...,.6-3,
Dąbt·ów~e,. ~2. nlinut dr~gl od pozyo1l!wwego, Ptat~kows:ud& 69
l
f
k
Górnego Rynku. WiII.dolUośe Fa· zagJnąl. Zalltrtle~eule zrobloua,
• ska 112, po eca rnncu1z ~ ! POkÓj' J kuchnia fio wyul\.ltlCla. bryczna l) m. 13. , . 20'l2-S"':"
2074-1
z chlubnam! śWlłld\3ctwamł, n em.
Za.wadzka. 19, stróż wska.ża.
kę pr?ybylą z Wrocławia
!
.
2066-3-2 . potrzebny 2O·joloy czeladni!! tli, Zllglllęl,\. karta od pnszpor~l1,
.
'.
2070-3-2
'. plcarski- Piotrkowsl!:lt 183.
wydana z. fabryki R HłectatP ..~a H~bdy
ied nY' S~l'Óż zguba ruDli 72.
potl'zebna. zaraz zdollJl\ praso- .,.
2084-3-1 mUWl na; Imię AntQulego Golili ~
waczka. Poludnlow!\ .NR 30.
K
Zl'l...stęllstwo .na Łódź
· Łaskawego znrutlzcę prosi o I
2061-!l~2
Student instytutu technologlcz. R lilQ'O.
2077-S-:-1
,Apteka MImera.
oddanie za nagrodą rubli 10 na. !
nago. b. wychowaulec 8lllkoły Zngmąl !'II.Sl~ot·t na Imię Marli
y
. SIłlad główny wnptaca
ul. GubArnl\tor~ka. 4" 2056-4,-3 potrzeon cz.l:ow1(~k Kaivll.ler do przemyslowel, poazuku:e korepe·,
lhctwfIllskleJ. wydany z lnl\glKosefńsklago w Warszawie.
ZIOWlek trteżwy,. uczciwy, I' ,reJlllzy. Piotrkowska Ul
.
treyl. Oforty skll\dl\ć w Adm.lnl strat.u zUlerq"·e~o. . 2068:'-.3-1
'r'·'
1216101
. nracow!Jy poszukuje mleisca
2058-3-3 strncyl "Rozwofu~ pod wTellhno- l' I'Iginąl PIiS,!;!HH', ua. imię J06aftl,'
we Ul' fi
l
4A1fIdIIll$!D~
st! lin lub jl\kiegokolWlek zejęcla, i potrzebuy uczeń do SJus.erza
JOg"
1902-5 -4
Ad/lmUBII." wydany z gro. Gorz>
,
SlJwalskl'. 23 m.'tS· 204:4~5-:-3
WJdzewska. 12'3
20~5-3 3 Sprzedam papugę, która mó'I'I. ltOwLce,.1 śWlada.etwó komhlltu'~
spfzedanl1l2 domy drew·,
pies,
pYSk, .
i
Karola. nr. 2.6 s!{le, wydane pl'lI:ez Józefa
'Luli , . ' . UW . II ilu
'ulanodorozebranla. Ul. Gra- I' .' ogon I uszy O.bcięte; z obrożą stróż wskaże.
'2041-:1-3 bO\'TsklaRO w Piótrltowle 203Hll
od' .1114 ll·pen. r.'.p., do wvna.J'ęel.a·bow 2 e m' 42054,-1}";;'2 :-M azyi. Odebrać można przy
b t'
ZaiJin"la lUl.l-L" od p'''' "
.'
,
, f i ·l
' •
•
Ulic" Kątnej Jil. 24 .n.. Relna
prl\eU~1il !lwa n óty l (lWl~
. "'''
..
a"tpOrLUlllil
Andrzepl 30' tl właściciela; domu i
wyna'ęCl!l. zara.z .sala 3iX 13.. '
,
O
2
szafy skhlpowe, . Wiadomość
Imię łtomaua ,Bala, wydanli
odl:.....gpn
1221-3..;::.!:· . lokeiprzy ul. Pańsklei. J'll68 I
..
2 62-3- : Ogrodowa Ni 50 u st()ltm:a
~lIbryld LeQlInardtlt .. 206632
. . ł'"
Wiadomość u strÓ7.fl '" 2048's 2 I pokÓj duzYPoJedyó.My, wenjc!s 1 2 0 7 6 - 3 - ' 1
ag mąt. kw It oet Jla~zpoHu xl",
Kupi ... psa
I
z Ll'zectl'rlaS1Wem Wi';'
tir~yb~l\kanego, Ó~tl\a. eZl\l·ne~o. l'. : spasab.ladOWaZr8~klch klas
kszta.łcenlam dszulmjeDj.łeJ'; wy. a.ny. j'lee$",{-el;l~ ,Qllllrogold3. ". '.
teb 'T nogi' podpalana ··.na. konc~ I.' gim. Dtl.ZYU. m~ o.r. az.na. 8wladectwa
pIaninu Koncertowe' stYlowe, . Bca, J!lóko pra.kL !,COJlt.wQintze
I"
.
'.
206B~3-1l
białe/pled blala.'Prawy wlttścl· WJadomóś6 Dzielna 40, m.. 1 od I ... krzyzowe, moderator, tanIo IIUl). lllakladzle .te"ohuta.z.nvm_ .O"fe.r. L·agl.l.ląl.ltWl.L od;n..IUI.zptJl'.Ul.
Ciel In, oze go odebrać ze.. zw. fotem.
. 7 8·
.
1405sprr.edam. Wólezanslta. 214, t W R
lU
b (J
l .... !· . A
t Slt.~ k'
..
g, '.-: . . . . . .
'
sl'lep"
. 20~0 '-2'2 .... y . I' oZWO . su " CZGu.·
..... ę AUgUI! II. . Jł,OfS lego,. W1~'
k
t Ó
k:oszt6w,ul~ Nowa.a;.24.·
Br z
sprzedam!! .buM, wag:ull t1 .td
'
w-. I·
,.
.
28i)-4-~ dany z fabrykt:ą,QZellblah" ' .
\Vska$e;·.·
. . '.
J kl1.o.'.2 szyldy
z fUHi
rubU
. . . . . . . . . j .2?51 ... ,B-!
i Szczenięta ......
II plekal'sll;leJ'.' WladomQsc: ul. Wi~
&
100 agentów l 8pr,?;ecttlwc6wZagillę~alt~ta ódpą"<łll:0riU,
.
ó1.' S
,dzawska128, m.42, lewa oficyna, potrzebny nal>lMaez tlo ar.u- ullcznyełl:nowegopatento\yan'ego'. wydana. zjabryki Bar6.Y,'nsk~tylko,
pieski, tl\Sy.
zg . ,g..o
II
'.. 1596.".5-4 oM;. karni
Dzielna
.. ·. .Kto . widzi -i- Ą'.
1,UpU)·s .. go na tmi.ę. . ,. Wom"sz.a.Bogąc%.a. . ,....... ..
B.llrniHi,ll.\pOps~ch
premjowanycu:
• piętro '..'
28'A. H.undszte!ntl,
.
20~2
3 l '. I\.l.tvkulu
'
w...WarszaWle, do spl'ze.dailla.
aszyny 2.l:)tllgei:a,llębeUk.owt~
.
. ....:
.' /'"':'. -~oalacta.il\ey . od 5 rb.. ł ·.\Jlęcej,· . . .;j.
. •. ' .... 2052clf'-:'3
Ba2\uf Spacerna ~ 14i,z!l>klllod .... 1 plel'śclanlow;a i maszyna pvtrz~bDI. l'OUotlllcy,UmleJą~y' m()g~Blę zglosló od.9,",:,l,O t'.ADO zaglną~.kW1t ód. Plliizpoti'q
f()togr~ficiny; Zll. czyst,ośc 1'lIsy PięknleszYH\Gl'lo za 20 rubli do
.' roblc nR sztangarllch,.lltl!,kze· j oall ,...,4 po pot na llllcęWóllmlęT,ekU KostrzeW$a:le],WJ'"
poręcza. ęl"', Ceno. szczenlllka. ~ sprzedania.' Piotrkowska 108-:-16 .1, szpularki. Wllchodnia 3B; IV poń~ c~a.ńską 1(j law~ oficy,ną; pal'ter. da.ny..Z fabi'yldKarola. Seh~ł.:
rubli., 'II
.. '
.
.... 2();1o...;.4-~
cZlIHZarni·Z07Q~2~:I,
2073-,1 bl~l.''''
. 2OQa"",:~~
12.2.t-l\-:'1

Radykalnie i szybko leczy
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M24,
lody energiczni cztowieK Jat
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D0

I :Doswaacź()nYkorepG~yt~1' pl'zy~ iI do::p~nia~.
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Dr" Sil SZMSTKII\lłD
:

Srednla ]i 2

D!:. 8t. lEWKO~VICZ ry~::!~b:':!:~:ł~i:::6<O

Z!'I!lhodnla 33 (obok Lombar.akc.)
Leozenia olektrYZIIcyą I masll\iellll,
Pl'zvjmllie od 9-1 i od 6-,8, dla,
,Przy/muJe od g. 8-11 1'1:1.1\0.

pań' od 5-\1, W nledziole tylko I' od 5-811, wlecz.
lk Goldb!pln - IV chorobach wowoętl·z- !
od \) -3 po pot
n4r
. ę ~.
nych i n"rIVrJwych: D l'l.y Golrhml111 I ,J~,l:Il,sc.ha IV chorobach cblrur- 1 Badal1:e I;rwi przy sypbilisle,
!
D'
"[c!.nyeu: D 1'1.y Dnll1hin, KSMVOl'y ,JliSllliJtU I KtlUfma.u w chorobach
$1
Q

W lecznicy

I św ięto
konie lla, stacyl ko19jlri elektr
w P~\bl!\nWv,ch, w,cdu obojrz8l1it\
B1iz~u\ wtadou'!ośc: sklEId apteczny \Y-go Swiderskieg(), Srednitt
Ji2 2G
1162--3,-:5

.:

,Speoya.lista chorób Slkóll\.;'~h
; wen"ryo:&n. i niemooy pł{lio\~{'ej

stale pomlf:ncz 'Jui') ehQrych,dnt,"r..I'J~yell cierp{anl~. mi
p(.ld Pabianicami, p, Wndle\V WO\Vll'iitrżnaml, nl3rwowemi, chir:1i\;iC7.IWmi i l;obiocomL. Cena pol,oJu
Reszta letnich mieszkań po od rb, ~~ 50 cia 5 rb, dziennie. - F,l ! eUH' st!'\ly mI mjaJ~cll,
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