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świątecznyoh,

i oddano ją w styczniu 1'. 1905 do
publicznego. Wskutek zbudo'wania tej
linii z Seulu do Tokio na Ftlzan i Simolloseki
dostae się można w przeciągu 60 godzin. Par, •
. .
i lament Japoński z uwagi
na doniosłość strategi ..
przJ~ęc w lecznicy z1\pl'zestat
czna tej' linii, uchwalil nabycie jej pr·zez rząd
" Przep,rowadzlł się I!~, ul. Ceg~ainianą oM 3~ J japo'i1ski na rzec~ państwa.
.
(lOg. P.10 nk.). Specyalnosc. zł!by .~.;duoz!le bez podnie i
Podezas wOJUY z Rosyą zbudowala Japoma.
bleDł_, orlZ plomb, porcelanowe, złote.
785-r k l ' ż l
Sb. l
do
.
,·t
J'
d
o ej e a~ną z ~U u
gt"a.mcy p04.nocne na
rzeką J81n,
Obecnie linia Seul-Widsebu przerobioną zostala na normalną· Oprócz tego kolej
ą
II
wojskową tymczasową, zbudtHVaną n-a ~erytoryum
Mandżuryi z Widschu do I\Iukdenu, na lUoey koncesyi, wyjednanej u rządu chińskiego, japończycy
Łódz, 1 8~erpnUl.
~ przerobili na normalną a niebawem otw.orzą do
Czemułpo wysadzono na/brzeg w~zyst- ~ ~żytkTl publicznego linię kolejową Widschu·-Laokie .posi,lki ,t2-ej brygady wojsk japollskich, któ~ . ~ ,Jan.
. .
.. ~ . ...
, •.

a··

Przeg I d pO lI-tylJZny
I

od godziny 3 -- 4-ej po

południu.

p~lństwo niębieskie

się', z wiekowego

~ 462 kilom.

.. gIe

!

bytu slwleczńego nabywają s.prężystości, a jest
to nowy czynnik, świeży atut w rękach sp'rytnych
: i przebiegłych japończyków, który niewątpliwie
) skutecznie wyzyskają na SiVOją korzyść ..

l
.

I

y . .

'P

l
!

• •

. -"w.

budzi

uśpieni-a{ Z niebywałą. energią, nieznaną chińczy·
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II Dumie państwowej.

v.

re wczoraj zajęły Seul. Nie ulega już najmuiej- ~.
TJ~ spo~o~em w,posIadam u. Japonł1.znaJ~dzle j
XIX. Dnia 15 kwietnia. Pó~iedzonie wSP'ol-szej wątpliw GŚef, ze Japonia, zabezpjeczywszy się ! ~H~ wlnotce SieC kolejowa mandzursko-koreanska ne Kola polskiego z Kolem Litwy· i Rusi. Ob~*
przez zawarcie sojuszu z An.gIią i F'ranc,yą, przy:.. j lzapr.owad~ol1y,.zo~tan~e l'u?h l~olej?wy n~ prze- cnych 45 posló\v (33 z Kola polskiego f 12 z Listępuje na dobre do, aneksYJ Korei, Z Seulu po- j ~trzelll,Pelon-Seul: TokIO. ?leZlI~~erme wazny
twy i Rusi).
czynaja już naplywac· wieści, jakoby nowy cesarz mtBreso w ,ekonomicznych J,al>oun. , .
Potwierdzono uchwalę z lInia 15 kwietnia eo
I-Tschik mial zamiar zrzec się trOllU na rzecz!
. Na po~no?~em w~b~'z~zu kore~nslnm o~ za- ' ~o podziaru mandatów do koruisyi agrarnej Izby
mlodocianego swego następcy. Zdet,ronizowau'y tokI KoreanslueJ po cl~snll~ę Korean~ką p,ormęd~y 1, IH'zy. zarządzoncm glosowaniu kartkami, wycesarz Yi·Hung wydal ,manifes~,. w ktorym zakhGensanem. a ~uzanem ]aI>ollczycy ł~ylączme. łowu!! brano, Jako kandydatów do niej, z Kola polskiena się na wszystkie św~ętosc.J,. że ab~y~owal ryby, ~o~~ada.Ją naJ bogatsze w KoreI kopalnie zlo- -go P?slów: Blysko~za, Grabskiego} hr. Potockie'
z wlasnej nie' przymuszone] wolI] urOl\zysCle za- ta" Chl~onyol(. '. ~.
" . go, Steckiego i Zaka, a. z Kola .LHwy i Rusi:
przecza, jakoby w tym w~padku, dzi~l~l pod '. Handel Japollskl wyparl W.3Zen~le wsp.olza\vo~. Chomińskiego, DyIliSZę, l.Aislnvskiego i Pilejkę;tu.
czyimkolwiek wplywern. \V lI\te!,~sie za~ l krajU mctwo z KoreI. , ~andet ten .wYP!era s~uteczlllC dzież dodatkowo _ na wypadek więlq~ej li~zhy
i dynastyi b, cesarz prosi ludl1o;~c, .bYDłe podda- ha?-del a~erykallslo na Da~ek~m W.::;chodzl~ wszę~ przypadającygh dla polaków ,mandatów. _ z Ko.
wala się podszeptom agitatorów l 1:1<:' burz,ła się d~le, gdZIe, Slę, tylko daJe, l, to Jest.achlleso~~ la polskiego _ Piechowskiego i Siiwitigkieg'),ll
przeciw japończykom. J·eunoczesme· YI-Hnng pl~ta zdumlCwaJą4eg'~ 1)0 wOJllle rozwoJu Japonii, z Kola Litwy i Rusi---\1\T3I1Hwwlcza i hr, Łubie!l
zwraca ,si~ do generała japOllSkiflgo . z.pokor~ą , k~or~ odrazu stała SH~ n;t0carstw~m potęi~em, do- skiego.
prośba, aby surowo ukaraf burZyCielI pokOJU WInuJącem na wschodmch !(rancach .AZYI, z maNas.ti2pnie przyjęto odczytane przez posła. \Vęi rozruchy. wśród' koreańczyków s1Jumi~. sUą leńkiego malo znanego i nic nieznaczącego pań- sIawskiego jego przemówienie w sprawIe agrarnoJ,
zbrojną· ~est to doprawdy szczyt serWIlizmu, s t e w k a . .
z popraWi(allli, poczynionemi w toku dyskusyi i
lrl3ms~wa lcbytr?ści, rys niestety t~k pD\!s~eobny
,Stany Zje(lnoezon~ Ameryki północnej z oba.- zaakceptowanemi przez mówc~.
u ludow wsehodmch. \Vidocznie zmedolęzmalem~ wą l zazdrością patrz~ na tell wzrost Japonii i jej
XX. Dnia 16-go kwietnia. Posiedzeni'e wspólw ży~iu ~are~owe~l idyocie akt ten podyktowali Z~~bycze handlowe, nawet Anglia poczyna już' ży- ne KOta polskiego z Kołem Litwy i R.usi. Obec':
slużalCr Japonc~]l\Ow.
Wje pewne obawy. Stan jednak polityczny Euroąych.35 poslów (32 z Kola polskiego: J 3 z"ł.iJwy
pomim.o ·to llJ<\~~ć koreaJiska pouniosl a ro- p~ ,długo jeszcze ni~ pozwoli mocarstwom posta-' i Rusi).
'
kosz prz~c.IW rzą~O:~~P~llsldm, który . wszela!co ~1~ tawy zdobyczom japończyków, który z ·przePo dyskusyi nad sprawą wydrukowanyeh,w
gazecie "Ruś" informacyi o Kole polskiem, przy~
po nauejsclU. generałOWI Hasegawa posiIków me... dZIwną zręcznością i umiejętllości(~ skorzystali te
bawem stłumIOny zostanie.
wszystkich dodatnich stron kultury zachodniej. /"
st~HliollO. do rozpraw w drugiem czytaniu n:lu pro.
LudDoś6 k~l'eaJiska. ulegnie nowym 'PrtllOn: i
.. Z właściwym sobie sprytem i przenikliwością jektBlll statutu o autonomii Królestwa. Projel<t
Koreja stanie SIę prowIncyą· japoliską, przeclw dyplo.tn,aci japońscy ocenili ducha polityki euro- ; ten ze zmianami pierwotnego tekstu, }lwzgłędniaczemu ~adne z mocarstw z -enropejBkich Ille~a- l!eJ.skleJ i. wogóle ton obec~ej polityki wszech- Jącemi uchwaly pOWZięt0 rH'z.y pierwszem c~yta.
protestuje ani sIowertl .. 'Zresztą, ściślej rzeczy blO- \ SWIat?~eJ, nader umiejętnie polapaJi się w sy- nlu, na posiedzeniu z unia o-go kwietnia (XVII),
rąc, Japonia Od s~eregu Jat, prowadziŁa pokojowy tuaCjl ,1 dobrze' przygotowani w pochodzie swOim referował. poseł K.onic. Rozwa;~ouo pięć J1ierw~
ppdhój Korei, ktory O,bec~le. uwiellcza tylko a- do c~low zamierzonych, idąpew.ną drogą,
.
s~ych artykUłÓW ustawy. § l większosci;~ (26
neksyą polityczną krajU \ ltO na,razie ' samasko..
.. \Vielka~ J'aponia, marzenie .PQUi;ykó~vtoldj~
glo~ÓW; przeci~~o ,9),. wbrzruieuiu:. "i,e1'ytol'y~il
wana,
.
SklCh czasÓw ostatnich, jest już faktem speln\oKro}estwa Polskiego stanowj kraj istnieJąc'y" pod
·PodbóJ ten pokojowy Korei prlez japo:Uczy· nym.WieHm ..laponia) "pannj~ca wszechwładnie t,ą nazwą w granicach, olu.'eślonycłl w roku ,1815".
na ?eQłłllie Spokojnym i w:.'lchodnich wybrzeżach § 2 utrzymano bez zmiaily. \V § 3 uzupełniono
ków, 'byl głÓWUą przyczyną ,zatargu. z Rosyą,
który w rezultacie. doprowadzll do wojny rosyj:' AZyl. Czy jednak mocarstwo t'o, które tak nagle ~ytut miuist'ra ("młnister sekl'ettu'Z s~auu. do
sko-japońskiej.
_ ' . i i ~lespodzianie wylonilo 8ię z fal oceanu .SpOM spraw Króleswa Polśki8go'~)~ Co do §4-go po ..
Pierwsza droga ~~elazlla w horei z Czemulpo kOJnego, poprzestanie na tom, czy tecell swoJ o-czyniono uwagi, k.tó~y~h I'G6strzygnięcio odroczodo 'Seulu zbudowaną została przez . japońskiet0~ graniczy jedynie cło Azyi wschodniej, nikt prze· no do czasu wYJaSlliema strony fiilausowej e&warzystwo akcyjne i już w r. 1900 oddaną była Ł-lądzać nie może,·
lego prOJektu, § 5 przyjęto bezzląiuny większodo uzytlm pubHcz.nego.\V roku, Hn i zbudowano
\V Chiuach wpływy japollskie wcią~ rosną. ŚClą 30 gŁosów przeciwko 5. ·Z 'nich. (<JWil glo~
lini~ z Seulu do portu w .Fusarlle na llrzet;trzeni
a pod ich w~lywem nieruchawe a ludu6 l rozIe. sy wY'p()wiedz~alI si~za. tem, aieby projekt ca.
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lego systemu ordynacyi wyhorczeJ odesIać do sejmu. § 21 (tera.z 20) wobec poezynionyohuwag
kompetencyi sejmu 'krajowego; trzy zaś glosy o potrzebie jego zmiany i lącznie z tern, O poprz~i,nawiał} za dodaniem wyrazów "bez róznicy
t;rz(~bieprzeredHgowania. §§ 5 i 8, pozostawiono
pici ).
na razie bez stanowczej decyzyi i wezwano autoDalszy ciąg {)brad autonomicznych odroczono rów pomienionych uwag, ażeby na posiedzenie
i przystąpiono do sprawy interpelacyi z ramienia w dniu na.stępnym wypracowali. i pl'zedloiyli tekst
Karletów w pr~erlmioeie na4użycia wła.dzy przez §§ 5,:8 i 21 przez się projektowany. §22 o odgeuerat-"gubernatora moskiewskiego Hers·zelmana,bywanru służby wojskowej tylko w oorębie kraprzyczem 16 glosami przeciwko 15 uchwalono, ju - ",iększością 15 glosów przeciwko 10 (które
a~eby w sprawie tej Kolo polskie głosu nie za:oświadczyły się za zupelnem usunięciem tego zabH~ralo.
strzeżenia) postanowiono utrzymać. § 23-za.wie·'
XXI. Dnia 17 kwiednia. Posiedzenie wspól- rajt\cy·przepisy językowe - po dłuższej dyskusyi,
ne Koja polskiego z Kolem Litwy i Rusi. Obec- I w której czyniono liczne uwagi i zastrzeżenia,
uych 31 posłów (27 z KQla polskiego z Litwy I uchwalooo pozostawić na razie bez rozstrzygnię
i Husi).
J ei~ polecając komisyi redakcyjnej inne sformu~
UdnT ałon~() przyjąć yv zasad~ie ~referowan~ llowan~e jego osnowy. zwłaszcza w d'ziedziale
przez p081a Nowodworsloego proJekt mterpelaCYl i szkolmetwa.
XXIV. Dnia 19·9o kwietnia. Posiedzenia Ko*
o stan wojenny w K:róL PoL, polecając /poslowi .j
No",: od worskiemu zredagowanie tej interpelaeyi i la polskiego. Obecnych 30 posłów.
pn:c,btawienie jej do zaakcel~towania komisyi parDyskutowano w dalszym ciągu nad projekL1HHmtarnej.
tem USf;a wy autollomk Dłuższe rozprawy wywo·
PozostaIa część posiedzenia dotyezyla spraw luJ § 24-0 komisyi rozjemczej. Propozycyę wy·
PQufuych.
kreslenia t~g() przepisu z ustawy odrzucono 16
. XXII. Dnia 1'7 kwietnia. Posiedzenie wspól- głQsami przecIw 9, poczern§ ten przyjęto w brzmie~
ue Kola polsidego z Kolem Litwy iRusi. Oboc- niu, projek1;owa-n(~m przez komisYę (większością
n ych ·38 po;:,l.ów (32 z Kola polsldego i 6 z Kola 13 głosów przeciwko 12). Dwa §§ końcowe 25 i
Lawy i H.usi).
26 przyjęto w redakcyi komisyi, poczem uznano
Uehwa.lono 1vziąci udz-iał przez delegatów w konieczność ja,knajryehleJszego wykoliczenia usta-'
· mającej się odbye nazajutrz naradzie grup 0pozJ- wy a.utonomii i w tym celu na trzecie jej czy ta- '
cjjnycu w sprawie ustawy amneBtyjnej.
nie postanowiono jeszcze w dnil:t dzisiejszym i poI>rzystąpiono do dalszej dysknsyi nad U3ta.slów z Rady państwa zaprosić.
w'ą aut{)Homm Królestwa Polskiego.
§§ u, 7, 8 i
PozostaJą częśćposiedzeuia wype.nilr nara9 przyjęto bez zmian. § 10 przyjęto, z dodaniem dy poufne.
.
w nim wZHlianki o instytucyach sl~dowych. § 11
xXV. Dnia H~·-go kwietnia. Posiedzenie WSDÓJ..
jH'Z]jęto z ~z~pelnieniem ~. post.a~i osobnef!o ne Kola polsldego i Koła Litwy i Rusi z ud~ia
,wstępu, okre~l~Jącego stan?Wls~o. Hll.111stra - SB
lem poslow I)oiskich z Rady państwa. Obecn yclt
li:ret~arza polsloeg~ w radZIe mmlstr~w; zredago42 postów (31 z Kola polskiego. 11 z Kola Liw~llle tego przeplsu. zlc'cono POS~OWl ~ owod w~r-, twy i Rusi) oraz 9 poslów z Rady pańs.twa.
s~Iemu. § 12. przYJęt~ bez zrman. § 13 zrmePrzyst-ąpiono do trzeciego czytania proje.ktu
lllOllO o, t~le, ze ca.ły Jego tekst prZyłączono do
ustawy autonomicznej Królo3twa Polskiego §§ 1§. pOPT~~elin1ego...
..
. . . . . '" ,. 4 przyjęto bez dyskusyi. Zmieniono redakcYę § 5
~\.II~ . Dum. lS-~o kWiet~la. PosH,dzeu18 Koła i włączono doń treśc poprzeoniego § 8. §§ 6,
potsirlego. Obecnych 84 posłowo
7, 9 i 10 przyjęto 'bez zmj(\llY. W § 11 przyjęRozwazano w dalszym .ciągu ustawę ant0110- ' to zredagowane Vf myśl uchwaty z dnia 17 kwle
mil Królestwa.. Dyskusyę nad §s 14-18 (Uj-t7 til1a (protokuI XXII) uzupełnienie o "stanowiąk.u
wedle zmienionej numeracyi) na razie o(lroczono
i~adaniach,ministra do spraw Królestwa Polskiecelem uprzedniego przedstaWienia' \v tej mierze go w radzie ministrów, §§ 14, 15, 16 i 17 (po~
opiniikomisyi bud~etowej Kola. § 19 (18 we- przednio §§ 15 -18) w prowadzono zmiany opar(}fug %1lI1Bnionejnumeraey1) l)tzyjęto bez imiany.
te na opinii czlonkólV komisyi budżetowej Kola,
§ 7!O (większośdą 2'7 głosów przeciw 4) nchwa· tudzież na JH'zeprowadzonej w tym przedmloeie
lOno zmienici,przyjmując zasadę przedstawiciel- dyskusJi,. a uwzględnione w tekście ostatecznym
s1,wa ludności Królestwa Polskiego w instytucyach rz:eczonych przepisów projekta ustawy. Z przepada mentarnJch ogólno państwowyeh nie przez pIs.ów dalszych sformulowil,uie lnvestyi językowej
wybory bezvośrednie, lecz pI"'leZ dclogaeyę od ])ozostawiono do decyzyi komisyi redakcyjnej wr/a~
I
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dalszy, patrz nr. 168.)

metryczkę posiadaf
Prosz~ 110 "
J'akto, llieslubue?l Niech. . wyjdzie ,z.a.ra~!
A/to' bezezelnośel Kto umiał w taki grzeszny
sposób star.ać się o dzieci, l1ieeh cierpi teraz,
niech', się sam stara na ich utrzymanie . .Ato dobre! Jaltiś panicz! Z pewnością zgrał się w karty ikoła~ do serc milosiernych.
rllr~sll1ła drzwiami. Konrad ruszył do domn.
1·0 drodze wstąpi! do J nlci.
- Dziecko chore! ~przyvfitala go na \v8tępie,
--:- Stefdo, na szkarlatynę, Nie obawiaj się,
nic strasznego. Pieniędzy m.am tr0chę. ' Doktór
był i lekarst'wo Jest.
'Va.do w gospodarstwie dohrze się SpraiYOwa.l,mleczka nie wylał:, ojcu zdał relacYę o ehol'ymbraciszku, że ci~gle śpi, nawet po mleczko
rączkę przez sen wy:ci<lga.
.
,V samej rzeczy, dzieciak ciq.g'lespal. Naza:lutl"Z~ okol o południa, Konrad zaniepokoit się
tyni nowym objn,yvem' w chorobie i sprowadził.
d-oktora.
-Oj, mam z panem.kłol,otl -"- rzpkl tlold,lk
na progu. - Do szpitala z dzieddem zapóźuo,
trze~a , iść do d()broc/~ynności, niech ztamc:;!d
przyś13 lekarza.
kaza(~.

Dziecko

N.Tie przyślą, bo ,dZieCkO nieślubue -

od-

komisYą par1amentarn~

Kola. Pozatem poddano

§ 22-0 odbywaniu

sluż

hy wojskowej tylko w kraju i większością gIo;:iów· (glosowalotylko Koło .polskie) uchwalono:
ażeby. p.rzepis o którym. mowa, z, proJektu. ustawy autonomicznej wykreślić. Komisyę reda.kcyjmł statut~ autonomicznego łącznie z parlameu tar;'
ną Kola zobowiązano do ostatecznego ustaieIllQ.
redakcyi ustawy.,
.
.
XXV 1. Dnia 23 -go kwietnia. Posiedz anie
wspólne Kola. polsldego z KoJe m poslólv z Lltwy
i Rusi. Obe~nych 45 posłów (33 z Kola polskie ...
go i 12 z Litwy ,i Rusi).
Odezytano i rozważono mem<Jryal w yjaśnia~
jący pobudld do ustawy au.tonomieznej, ON'a~9wa
ny przez posla. Steckiego i poprawiolly przez komiSJę parlamentarną. Memoryał ten w sztzegÓlach wywola! Jiclme uwagi i zastrzeżenia. usta.wy:.
Podano dQ wiadomości, że komisya redakcyjptł. J
IlospoJ:u z komisyąpariamentarną, ustaliły usta. ..
teczną redakcyę statutu :mtollom\icznego i W SZCze ..
gólności zredagowaly przepisy językowe, aw
przepisie o komisyi rozjemczej utrzymalyz3.sadę
mianowania prezesa tej komisyi ,przez monarchę.
J ednoglośnie (glosowali Jednak tylko postowie
z Królestwa., poslowie zaś z Li.t"vy i Rusi wstzymali się od 'glosQwania) uchwalono ostateczną reda.kcyę pobudek do ustawy autonomicznej z uwzgl.ę
dnieniem poczynionych na zebraniu uwag, powierzyć komisyi parbmentarneJ i pOslOWi-N.owodwGr~

skiemu, zobOWiązując ich do

}~alatw!eilia

tej pra·

ey niezwłocznie tak, aby oa1y projekt jeSZt~ze 11&
dzIslejszemposiedzeniu i mógł. być złoionrdo pre~
zydyum Izby. Jednocze'śuie prezes Koła Litwy i
Rusi; VVęslawski. oświadczy t, iż .Kolo to nie .bralo cz:ynnego ud:daJu w dyskusyj nad "projektem
autonomii uważaJo ,bowiem poslów z KrólBstwa
za naj bardziej śv\dadomych potrzeb kraja i im też
zostawić musiaJo swobodę zdecydowania' i o sa ..
mem wniesHmiu ustawy do Izby i odpowiedniosci
po ,temu chwili obecnej. Gdy zaś Koło puls'kie
Królestwa sprawę aiItouomi i co do jej istoty i co

do sposobu jej wytoczenia. już ostateezllle rozstrzywszysey p'ostowie polscy z Litwy iRllsi
wniosek uutonomi.cznypospolu z KoJem kOri.Hll1em

gnęlo,

podpisZ3,.

W !lKur'serze Polsldm (.\ czytamy:
"D1r1Óch wynalazców jednoczesnie ogla.sza. O
uniwersalnym .srodku tępienia owadów szkodlivVstępowal

f

na schody, \ nawpól, pl."zytomny.

j parł Konrad śmiało.
,
Trł}cil o coś nog'ą.. Pugilares zatłuszczony.Podł
- Pal-·- pyknął doktór, mierząc uwa~neill ' jął:, uciekł z_ nim do domu. Wewn:}trzpięć ~·trzy

M. Kisielnicki.
f

.-

z

nWlizyi ucllwalęco. do

. spojrzeniem. Konrada. .._".' Toś _się pan wplą.talt
: Ano, będziemy ratowali człowieka. 'I'ak, to zapalenie błony mózgowej. Kąpiel codziennie na
~no, piętnaście minut. Podczas k~}pieli maczać
raz wraz chusteczkę

w zimnej wodzie, kłaść
dzieekil na głowę. Zapisuję także kofeinę. Do
wfdzenia! Aby się tylko wrzód nie zbierał. Ale,
ale! Proszę dziecko· potrzymać, gardło zobaczę.
:Ifin! Penzlowaniekonieczlle;z można samemu, lecz
delikatnie. Proszę drUgi} receptę· Tern pan bę·
dzie penzlowat Do widzenia!
ltourad udał się do apteki. Stoją.c w tłumie
intijresantów w8uną.ł poda.pteku,fzowi w rękę 1'13cepty,
- Za póI godziny - szepuą.ł dobroczynny
farmaceuta.
Ojciec tlziecku gardło zapendzlowa~, aż krew
pociekła.

'l:eraz kąpiel...
Zkąd wziąć wanienkę?

Sąsiedzi nie pożyczą,; .Mo~e stróż <la; on bezdzietny, nie będzie się obawiał choroby zara-,

ruble papierka.mi, akurat siedm na. komorne i jeden na wanienke.
Zeszedł na dó:t
Gospodru'za· nie zastaI 'w domu, strÓ:l oznajmil, że stary kutwa ?ly, bo zgubi! ośm rubli i
szuka ichtera.z po"całej kamienicy.
KO!lradowl l!ad L:chemdyabel się roze~miai;
nędzarz poroz~~mulI Sl~ ze złym duehem, uczul

w sercu .rado:s(~ szatuuską..

Kupił: w~menkę, węgla pól puda, zapłacił
gospodarzo?l ~o~orne jego wh~gnemi ;,pi~lliędzm.i.
Po k018uue l po paru kąpIelach dziecku SIę
polep~zy~o, St~fcio zapyty
o mamę, gdy nieSPQdzlanre sZYJa mu nab
po jednej s:tro~
nie. Doktór kaz~,ł katapi
ać protez noc i
d7.ień następny, ""ieczorem wrzód operować bę~
dzie. N~rośl zrohiła się ogromna; doktór wieczo·
rem me przyszedł, dzieciak kaprysU, Kom"ad
całą. no? nosił go na ręku. 'Rano doktór .dokoual
operacyl,~ polecił zamó\vić· felc~era, .którY··bę\lzi:e

Ol?a.trunki, zakla(~l
,
źliwej.
Konrad nie mia.! ani grQsza, zwierzył si~
Stróź nie rnial dzieci. lecz nie miał i wanienki. z tern felczerowi; felczer 'pożyczył mu pół rubla,
-Panie, p a. ni e! ~- zaczepił Konrada go-ranę darmo bandl),Źowat.
spodarz domu. - U pana w mieszkaniu Itlzkar- ,
Po trzecim, bardzo l)olesnym dla Stefeiao·
latyna, epidemia". Lokatorzy chcą sję- wypro- patrunku, fęlczer oznajplil ojcu, że w rani~ je,st
wadzać.) lepiej, niech pau się wyprowadzi. Nale"dyfterit", z powodu spóźnionej operacyi wrzodu,
ży mi Bię komorll{~ za cały .miesi~c, a już drugi
prócz tego dziec.ko kaszle, ma zapalenie płrre,
hł~ie. J'ntro panu przy,;;J{J' komornika" wyeksmi- z pOWOdU1~byt zimnych !rąpieli na '/.;7 stopni.
tuje z mieszkania. Ja jn:!; tam za.ch<.dzilom dziKonrad rozpaczal, IŻ byt głupszym od dosiaj" do pau3,.. Nędza, 'dzieciak chory... Ale to ktora~ stosował się do rad jego.
Pod. \rioezcJr Stefcio dostał ataku, strętwiał,
nie nie. znaczy.
IJ, "., , (\ '., "·z'
7.'1")
'.',
1 , . ; ,"o
'" ~ '; ,,' bUl
oe.(~\r slu!)em Hm stauely.
".A!Jl);il,\J(l'41.o,
...
tu.LJn ..;:'"
,oG,.bY
J"U~'\v,1;
,:,O"Uh.),,(D. c.' n.)
ob1.d,l1icy dotrzynw,6. 'Iegu tyl:\.o Kourudowi bra~
dwa razy dziennie

bandaże.

czynił

f'

oJ

kowało.

"
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Czwartek, dnia 1 sierpnia 1907 r.

ROZWOJ. -

Dnia 4 maja otrzlmał dr. Emil. :Friseoauer
rołnktwa. "Vlaśc.iwie obaj przyn~ekaj~~
bG1.sillli. Przyjęto turjstówwyrnystaml, obrzuca.no
dopiero wyjawić ~ekret środków swoieh, Zanim 1ch zgnHemi jajami, karnieniatui. kije także byl)" list, \V którym było powiedzia.ne:
to n~stąpi, pozwolę sobie zabrać głos w tej slH'u- w ro-bocie. Po dtuższych pertraktacyach udalo się
"Paui Wol.1Ullg ma. jutro s-taBłłĆ przed sądem
wie, jako d{)brze z nią \ obznajmiony.
niemoom 'wyJednać pozwolenie :na przenoGowanie w Genewie. Nie wezwała. adwoka.ta i godzi si(?
Amerykanie, praktyczni w lcazdy-m względzie w miejscowym z.amku POQ war'unkiem, że naza.- na rozwód bez żadnych zMtrzeżeń. Nie mogę pll
__ gdy 'chodzi o korzyść folnHm i ogrodnika, jntrz wszyscy koleją opuszczą Pergino. Tak też j~ czemu Lachenalotaoza ealą sprawę taką ta·
chwycili si~ innego sposobu tępienia owadów. uczyniła większość, ale kilkunastu uczestników, jemniczośoią. Dopóki pani Wol:fUng bawi w Slwil)
.
Mianowioie. każą uC'i~onym badaczom wyszukiwae z prof. Mayerem na ezele, ruszyła w dalszą dro- oaryi, ja tam me pojMę".
tego rodzaju ptaki i owady innych gatunków, , gę nazajutrz, dnia 27 b. m., tak rano, że man-iSam proces rozwodowy. odbył s.ię - wedL·
które poterają liszki lub jajka owadów w gospo- festanei jesz(~ze spali. Kiedy spostrzegli się" że . informacyj pochodzących ze strony zbliżonej II;)
darstwie szkodliwych.
życzenie ieh nie zostalo spełnione, bylo już za Le.Qpąłd'a WolfJ.inga. - w znacznie inuejform
Praktyczni ogrodlliey niemiecc'J i francuscy późnQ na pościg. Ale turyści niemieccy musieli I:liż dot~d podawano. Postępowanie w s'praW;\\2 i
oddawna stosują wypróbowany już sposób tępie- wyjść na CanianQ. Tam też zgromadził się tysiącz w rozwodowych jest w Genewie ofi..cyalne .. to znae;~y.
:ala owadó'w, gdyż zaopatrują swe sady i ogrody nJ, rozjuszony tłum.
'
~ewdraża je prokurator. Gdy pani Wolf1in~ Illu
w sztuczne gniazda do lęgnięcia się ptactwa owt\Po drodze już napadnię-to prof. Meyera, któ .. przYJęła węzwania do sądu, doręczono jej, Jlil
dQżernegó.Si.k~r~i, szpaki, dudki, muchołówki, ry, ciężko raniony w głowę, został przez komisa- wniosek prokurntora, niemiecki przekl:~d s~cargi
pleszl(j, ko wa;hlu l kl'ę~uglówki są to p 1d, l~tó- r.za odwieziony do szpitala. Przez cale CaUiauo, rozwodowej, aczkolwiek urzędowym językiem jc~t
re, jak badanł& ~tarannle pr()wadzone stwIerdzlly, po drodze na dworzec, turyści byli napastowani, język francuski i aczkąl wiek L~chenal spr4et;.i'
mcgą iW ciągu dma set,ki tysięey owadów po~wJ";
biei, obriucani kamieniami, oplwani. Cudem nie- wiał się temu. Do rozprawy wezwano na Żąd,Ulli}
cić i SPOŻ!~ ze swą ptasią dziatwą.
maI udało im się dotrzeć na dworzec, a potem prokuratora h'ilku świadl{ów,., którzy zeznali, 'że
Jak do zapłodnienia. owoców 1V sadzie trzeba na poeią.g. Nie udalo się obronić dworca, wtar- pożycie obojga małżonków "jest niemożliwe, że
mieć e:hoei3.Żby ldlka uli pszczół pame, tak kZe·
gnęli na peron manifestanoi i w oknach p06iągll
z powodu sióstr pani Wolfiillg dQchodzi międl y
b& '.' koniecznie dbać o mUe ptactwo śpiewajlice, wytłukli wszystkie szyby. Wreszcie przed wyznaniemi do gwaltown.yeh konfliktów, że pani .\Volktóre wiele gatunków owadożernych zawiera, że- czoną przez rozkład gOdziną puszciono pociąg da- f1i rur lIpr'a wis. «przyrodzony tryb żyela» i że sk u tby zabezpieczyć sad-y od nadmiernej ilośei owa- lej f na tern awantura się skończyla. Rozbito ja- lde~ tego zaniedbuje się w stroju. Na podstawie
dów, które są klęską dla sadów i ogrodów.. Dla szCze kilka sklepów i restauracyi, przychylnych tych zeznań sąd doszedł do przekonania, że skarte-g&' w szkoła ludowej niemieckiej i frąnenskiej niemc.oID,-w odw6cie niemcy rozbili parę sklepów ga rozwodowa jest uzasadniona.
.'
,
dzieoi są; pouczane o roli ptactwa owadożernego wIoski ch w Innshrucku.
Wyrok1' przeciw któremu prz:ysluguJą jeszcze
w rolnictwie i malcy już w szkole zapoznają się
Władza miejscowe przypom,inaly żywo ża.nśrodki prawne, nie zostal je8zc~e zredagowany ua
ze sposobami gniazd sztucznych.
.
i darmów z ,operetki,. którzy nz~wsze
przybywają
piśmie. Pani 'VolfUng dotąd Dle korzystała z poTen naturahly sposó.b tępienia owadów ?ie L~z~ póź~o.". Rozwinięto wi~le sily zb.rDjnej. wtedy, mocy obrońcy prawnego. Mim-o to, okoliczność ta
przes~kadza. do stosowama sztucznych spoSIJbow, i kIedy JUZ było po wszystklem. Ale me umiano zanie może wplynąćna sprawę, gdyż, jak wspom·
zabezpieczania plantacyi chmi,elu, buraków r jarzyn pobiedz ekseesom przez odpowiednie środki poJi- nlano, postępowanie .wdraża prokurator, on sam
i owoców od na.jdrobniejszjch szkodni!{ów nlewi- cyjne. Ambasador i konsul ~jemleGki mieJseowy
bada sprawę i z mocy sw:cgo urzędu pI"leprowa·
dZlalnyc'h dla oka, do jakich należą różne pleśnie \ uJ~li się za poddanymi cesarza "\Vllhdma. '\Vyda- dza proces. vVedle prawa szwajcarskiego, pani
i ,grzybki; sprowadzające zarazę na kartnfiaoll, rzenia te nie wpłyną z pewnością na wzmocuie- Wolfiing nie może żądaó od swego męiaaliqten
nie węzłów trójprzymierza. \Vlosi biją. anstrya- tacyi. poniewai' «posiada dostateczne środkI) aby
burakaeb i plamy na owocach.
Na wystawie ogrodujczej ~ poruszono zgoła ków i n1emców; równorzędnie WIuchy są w· 80- pokryć swe potrzeby"
.
.
poważnie projeld, iżby Związek ogrodniczy w War..
Juszu z Austryą i Niem.cami. Zestawie.nie to brzmi
Leopold Wolfiing bawi chwilowo w Paryżu,
sz~wie utworzył Towarzystwo do tępIenia owa":
nieco hUIllorystycz:nie,.
gdzie z:ajmnje się studyami botanieznemi .i makdów za pomocą chemikalij i płynów rozpylanych
__~ __._____,__ _
matycznemi. Pogloski, jakoby zamierzal się; starac
na chore części roślin. Na żądanie wlaścicieli.sa
o przyjęcie go ponowne w sklad armii austryacdów, brygady ratunkowe z aparatami, jak straż
Idel, są - jak twierdzi nN. 'VHmer 'ragblatt'" ua
Malżon.kowie ~7
ogniowa przybywałyby 'na mjejsce do walki z owapodstawie informacyj z pewnego źródla-zUlJelnie
dami. Tak głolit ton projekt na wzór tego rObezpodsta~yne.
.
dzaju urządzeń świeżo zawiązanych za granicą,
Z okazyi rzekomego tajenm1czego zniknięcia
Kiedy przed pewnym ozasem pismaparyą.kie
l,{:ię'dy to Towarzystwo powstanie, nlewiado·
\Vilhelmi.uy '\VoliHng i następnie odnaIGzjeiłi~t zarozszerzaly poglosl\:ę, jako:by Woltiiug był <kaH~
mo, lec~ w l\.ażdym razie zwracam u wag~ 'osób ginionej, '. która zresztą' ginąć wcale zamiaru nie dydatem na tron macedo:ąslri:., pisalbyly arcyzainteresowaDych,~b;y dbaly \0 ptac.two o'y):,ado- \ miała, pisma wiedeńskie znoWu zajęły się sprawą
książę do jednego ze swych przyjaCiół wiede!i·
żerne, jako naturalnych sprzymier_zellców rcllnika
rozwoduw'ą l.Jeopolda \VoHHnga.
Z\vlaszcza, że skicll: ~Znasż mnie pan do~tate·cznief aby wiec
w walce z owadami".
odszukana przez intenviewerów pani Woitling wy- dzieć, że ńigdy, w. żadnym wypadku nie zasiadł'
Zaznaczyć należy, że lódzki odJzial Towa·
razila się w rozmowie z nimi, że żądanie I'OZW.O- bym na tronie macedońskim."
rzystwa opieki nad zwierzętami bardzo energicz- <lu ze strony męża, vraz .pod'nne PI'Z,t:Z niogo ponie lrrzata się od pewnego ezasu, ~by rozpowsze- wody, są nieprawdziwe. Pani VV<5!flillg oświad
czyła równieżłźe zamierza. wzrrow!e sprawQ rozchnić z"akladanie gni~zd sztucz~lch ~ja .ptact~va
ULALONG~<bRN.
i wzbudzić W roieszkaJl.cach. zalllH.owalue .<10 opIe- wodowa.
ki . n~d temi dobroczyńcaml rolnIctwa· l ogrodoZ odpowiedzią na te twierd:leula wystąpił
adwoka~ wiedellski dr. Emil Frischauer,. zastęp
wnictwa.
Król Syamu, Chulalollgkorn, bawfący obecnie
ca praw II y Leopolda VI olili nga i oglaszając sze- w Europie, Jest niepospolitą indywi.dualnością poreg listów, prostuje twierdzenia rozwiedzionej lityczną· W ciągu 39 lat rzą,dówzd(}la.ldoko~
malżouki byłego arcyksięcia.
nać wwle, pomimo bardzo trudnyoh warunkó\;v,
Z wspomnianych listów zasługuje kilka na w jakich z:lalazla: się jego ojczyzna. Państwo
,powtórzenie, nme.ają one bowieni eiekawe światło sya:mskio miało od wieków tradycyę lenistwa,
W. Tyrolu poludniowym z.aszly wyda~Z?llia, na pożycie lualżOtlków
dZlkićhrnordówi :re W()lucy i' ··,patac!»wych, a.polo ..
dość drobne same przez się. ale nmcalą:ce ~w.Hl,tlo
W ·dniu12 grudni~, 19;;6 r'f _pisal au wokat ienie w samym środku. półwyspu In.doehjńśki~go,
1'a usposobieuie miojscowei 'ludnof~ci wloskl~J .wo- genews];;.i Lachenal do dr Frischauera co nastę dotyka. tylko na południa morza, na za.chód jest
bec Niemców. ""V Innsbrucku odbywało się ąWJ.ęt.o pUJe:
ściśnięte przez w[~ski pas posiadłości angielskich,
gimnastyczne niemieckie w którem, próoz mleJ-'
:!:tj rano byt u lunie bylv arcyksiaże
od, wschodu przez posiadłości fra.ncuskie rronkin,
scowych, uczestnjc~ylo .t~,kże .wielu niemców z .Kz~ Leoj.;·v\u .. i) luH't.:ył się gorzko lUt ~we poży~ie Kochinchinę i K~lmb()dię.
szy. po zjeździe gr~wl. kilkudzies,ięoiu. uczes~nl rual~~~lJslue, przedsta.wiając je w Ja::;kraw1ch barDo trudnośl~: z tak niebezpiecznego sąłiedz ..
ków postanow!!a ur~'ądzić zbiorowfł WyCIeczkę do w.aC!l. .Przeuewszystkiem sklo11ilem go, aby ka .. twa przylączaj'1 się trud!lości z powodu składu
t. zw." wysP Językowych" niemieokich w ~ryrolu zal
ludności Syamu, nadzwyczaj różnorodnej;:lo nab SOble
.
. obijać włosy i ogoli6 Lrode.! nawet oD"d\T~
J
y Slę. ~l!al narazić na niebezpieczeustwo, że żo
poludniowym..
wel ro~Lieź.uej w swych. temperamentach. Na 15
Nazwę tę noszą pojedyńcze wsie i osady,
u.a zrObI rrw sCenę. Dalej nam6witem go, aby milionów ludności okolo () miliónów przypada. na
w których pr~ew.aża ludność niemiecka;. włosi za- ' Slę. 'pr~eniósl do Z~rychu. Ale' przesile-uie się chińczyków, Q milionów na syamcz:yków, , to. jest
zbhza l musi zakollCzyć się r0zwodem.. JesteUl mieszkańców rasy mongolskiej z ma.l3,jskąt sta przeczają i stlll elll a tych n :vysp" i twierdzą, że cala ta częśc 'Tyrolu. tT~entino) jest czysto wIoska. pewny, że dojdZie do rozwodu. Na razie dora- nowiących ,ludność inteligentną wprawdzie i la,dzałem mu, aby od<lalit siostry od żony"' ...
Scislośów-ywać k~z~, ze ciż samiwlosi i krajom
godną, ale leniwą i chytrze. uniżoną, na resztę
Na.stępnego dnia, 13 grudn~a, pisze Lache- składają' się inne szczopy, jak hindusi, birmani,
słowiańskim rówmoz zaprzeczają. cha.rakteru 810nal:
wlańs'kiago· w pro~ramie ,irredentystyoznym np.
kambodżowie, w&;od których wielką rolę odgrJr,Zi.laje Slę~. że wszystko bylo tylko' falszy- wają wojowniczy.malajowie.
Dalmacya ~ważan3, Jest za Ziemię wIoską.
.,
"
Tu ,więc. tkwilapr~yczyI~a zatargu. Wyciecz~ '~J.m ~\larmeIll. W l~a.~,ctym ra'l~l0 proszę, abYllan
W tych eiężkich okolicznościach ChulalongobJawll mi swe zdanie w tuj sprawie";.
kę niemiecką, zwłaszcza z udz~aJem niemców z I~le~
korn nie, tj 1ko nie zatracil niezale~ności . swego"
Zmiana w za.miarach W'(jlftiuga nastąpiła z [>0- lmństwa, ale zciolal nawet dlań wywąl~Ztć sa·
Szy" .dp wymjeniony~h ~ Wj-Sp Jęz.ykowych" uwa~a.h
w!osi niejako za objęCie ~v pOl:nadarue tych tlneJ- WO~Ll,. że slos'try jego żony istotnie odjechaly,:a modzielne stanowisko w polityce światow~j, a dla
scowości przłz niemCÓWlP.ostanowili Jej prze·
WlH~l ng ~ogodzU si~ zno wu. z żoną. Zgo~~ ~ll.e swego tronu honory równorzędne z tronami,eur:o-,
tnyal~ Jednak długo.
W półtora miesIąca pozmeJ, pejskiemL Ostatnim nl(tem w tym ki.e.l.'llnku.· byl
szkodzić. Rozpoczęl:.t się agltiaeya 'IV, pismactl, za
dma 25 styljzula pisal'\Voltiillg do swego adwo- traktat, zawarty z· Francyą z wielkim ro~um~~
Iwmocą plakatów) zVirolywano nmuifestantów przez
kata:
, _
politycznYlll. .We. Fl)aueyi traktat / ten przyjęto
telefon i t. d.
.Plan mój na przysźloś6 jest n;istępujący: Jako wielkie zwycięstwo, gdy przyznał o~Ja,te,~~'
.. \Yycieczka niemiecka wyruszyła z Innsbrucku 'dnia 25. b; m.. Odwiedzając po drod;~~·osady. Z końdm;l marca przyjadę do Genewy i rozpoc~ nie }"lrancyi' posiaOatlie prowincyiKarubodżań
ni.enlieckie stanęła naza};utrz po poludni~ llleda- niemy proces, rozwodowy. Absolutnie nie może ski ch, nawmia<:;t Syam· !latem_.nic·· nie,s;'ta:c~l;
lekoPergino (Persen). .Tu za,gro~zll jej drogę byc mowy opogod~eniusię, nie chcę nigdy wi~ aZlskal wiele. 'Prze~wszJ~tki~'p~byl,się
-przedmiotu ustawiczuych" sporów' .m~'~;d'ernar()&o~
ilum wlochów, wobeektórego dwaj żandarlD~ byli cej widzieć pa:ni \V G!fliug ani jej sióstr"'.
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wJeh, a wzamian za prowincye, nie' dająeó ża
dnych dochodów, otrzymal'waż'ne 'pod wzgtęd.enl
strategicznym Snikta'bnm j zatokę Krat, wreszeie
Ezyskal zniesienie eksterytoryalnośei , jaka przyS:uglwaJa kambodianomna terytoryl1rn syam··,;;,ieIIJ. Kambodżaniemianowioie mieli. 'l)rawO W
;':yamie do -tego, ażeby ieh sl}dziIy władze fran('d:ddc, odtąd za,ś upada ostatnie to zUl:unię za;','i;.lJ.Ośei Syamu,' w'którym nadal tylko prawa
;-; yamskie będą deeydowaly.
może ważniojsze jest wewnętrzne
I'konomiczn:e podniesieniek-ł"aju. Pobory pań
stwa, które już 'w latach 1901/2 wzrosły do nie~
bywałej cyfry 36 milion-ów tikalów t p-odniosIy się
jeszc~e w roku 1905/6 do 53 milionów' tikalÓw.

Jeszcze

VVyw6z syamsld, którego gIównym przedmiotem
jest ryż, pieprz i wyborne drzewo budowlane,
przekracza już liczbę 250 milionów rocznie, a
Bangkok, stolica Syamu, dąży szybkim krokiem
do tego, aby się s.~ć jednym z najważniejszych
portów handlowych na świeeie.
Wazyatko to jest w znaeznej mierze z&<sIugą
Chulalongkorna. Clwó dzieło jego znacznie jest
i·;krom:niejs~ w skutkach od dolwmmego przez
w.radcę Ja.ponii, godzien jest jednak ChnlalougLorn, aby go postawić na równi z politykiem tej
I!!:::.ry, jakim jest obecny cesarz japoński.

'z nocy wczorajszej.
o wczorajszej sirzelan:iJli-e, która. wywolała
ogromny poploch wealem mieście i robiła. wra*
żcnie, że gdzieś w pobliżu toczy się formalna
bi.twa,krążą najrozmaitsze wm-sye. :Mieszkallcy
dzielnicy, w której najwięcej padło strzałów., po
dziś dzień nie mogą; zdać sobie sprawy ~ cp za po ..
wód, byl tych strzal4w.
Według źródeł urzędowych i innyeh eaTa.
sprawa mniej więcej przedstawia slę w ten sposób:
,O godz. 9 wieczorem ulicą Pa,ńską przejeidżaJo brycz:kat kilku młodyehludzi; do nich to
na rogu Andrzeja i Pańskiej nieznani ludzie dali
szereg 'strzałów. W titj chwili ulicą Andrzeja przejehiźał konny patrol wojskowy; żolnif:>fze, uslyS7.ilW~Zy strzaly, dali śalwę w kierunku ul. Pań
s Iii ej. Salw'a ta wywolala ogólną strzelaninę, gdyż
zaalahnowalakozaków w koszarach przy ulicy
Pmlskiej, warty wojskowe przed cyrkulami III,
l V~ oraz wszystkie krążłce po mieście patrole
\vojskowe.
Prawie jednocześnie, bo zaledwie w kilka
minut, str7.~lOIl,O do wachmistrza stojącego przed
szpitalem wojskowym_ na ul. Łąkowej. On również c'dpowie~zjaI strza,lami, nie raniąc jednak
l;ikogo.
Po chwili z. różnyoh stron nadhiegly li-czne
nddzit\ly wojska piesze i konne i otoczyły ulicę
Pańską, Andrzeja, Lipowę, Zakątn.ą, Benedykta i
W&iczallską·
Wted y rozpoczęla się bezładna. strzelanina.
w r6?il,J.ych kieruulmch; dano okolo 500 strzałów.
Siady" k~l ·są widoc~ne na całym szeregu doUlÓW.

Andrzeja i LI!) owej kule Wybity
ki!k3~ szyb w oknach i l!orysowaly ściany.
Jodnakula wpadła da restauracyi Pohla i
Na rogu

uLkwila

W ścianie.

Na rogu ulic Milsza i

Pańskiej

kula przebi-

okienice i, okno' i ,wpadła do rest~uracyi }1i11le.ra. \V tym samym domu na pierwszym piętrze
kule potrzaskaJy ldatkę, w której znajdowa} się
I{i.1n~~rek i zabHy go.
'V domu nr. 29 przy ulicy Milsza do mi~sz·

Ja,

l~ttnia, p,

Kra.sucldego,

urzędnika

sądu okręgowe.

gótw})adlo pięć kul. Dwie z nich przelecialy nad
glow~f praeująoemu przy biurkup. Krasuckiemu.
Pęd' 'li ul zgasit lampę, stoj~eą na biurku.
Nie mniej postrzelony jest dom nr. 34 na
ulicy ,Milsza~ Są ślady. eonajmniej 15 kul.
Na ulicy Paliskiej nr. 67, guzie robiono re ..
wiZJę i ar.esztowano

7

osób~ kule przebUyw kił~

l~u

}fu

f.

miejscnch;lUfl1v w mieszkaniu rządey domu p,

Pomeranca.
Również są ślady lmi na ścianie domu nr. G9

przy ul. Pańskiej.
Na ul. BelH}tlykta) szczegulnie na rogu. ul.
Pańskiej i Lipowej, liezne wybite szyby świadczą
o gęstych strzalach. To samo widoczne jest w
wielu ,innych domach na ul Benedykta.
Nal~żaro się spodziewać, że taka bezJ:adna
strzelanina pod~~gnie za SObłh jeśli' już nie setki,
to przynajmniej dziesiątki ofiar, na szczęście 0-

169

stanem fl1.ndnszów tej instytucji. Ze sMw'p. Mey~
ra dowiedzieliśmy się, ~B strai ogniowa ochotnicza (lo Nowego Rol~u l'ozporządza taldemi środ
lrami materyalnemi 1 iż wszystlde oddziały' bez
zmian może utrzymać, lecz do tego musiala użyć
fundusze rezerwowe. "Vplywy zaś pr~ewidzia,na
,na rok 1908 wJlrRzuTlh że brak ;będzie 8,00010,000 rb. Nie ludząc się nadzieją jaldchś nad,..
zwyczaj{lych ofiar, rnaj~~e na uwadze Qbecllą ofiarnoać, za.wazam na.1eialopomyśleó nadtyOl fak ...
tom, ahywiedzieć co robIć, tem-więce.i, ze zwillięeie

jednego oddzialn straży,

oslablsł;lezpie

kazało się tylko kill\una.stu rannych. Jeden z nich,
Ed ward Seroainski, lat 20, pobity kolbami pod-

CZtiń.stwo Itiies:r.kalicÓ\'l, l{tó~zy wcześniej nmszą
wiedzleó o teIQ. Sumienie i ro~sądek nakazywa:ty,
aby zwró~~ić się do obywateli w tej' sprawie i prosić ich o wypow'iedz811ie, swego zda.nia.

czas rewizyi w domu nr. 67 na ul. Pańskiej,
przy3zedlsalD: na stacYę Pogotowia) gdóle lekarz
liyiurny opatrzyl UlU rany.

VV odpowied:iJi na to zahrał głos p, Edward
Jezierski, który, jako sta.rszy obywatol Łodzi, ka~
tegofyczllie domaga się, by straż ogniową ocho-

tnicZ~h oddającą nieobliczono uslugi, pOjlrzoć ma ..

Oprócz tego, Pogotowie wyjeż(lżalo do dwóch terlalnie. ZdanieIII mówcy, każdy obywatel wi ..
wypadków.: na ul. Andrzeja nr. 51, gdzie ranio- nie:a byJ cilonkhnn ,str~ży ~ Jako taki plació
ny zostal kulami ,karabin<Hvemi 29-I~tni P~wel \ składkę roczną, c(. naJmrw3J 5 rb. 'l'ą .drogą moż
Fastruch; odwieziono go w stanie beznadziejnym . n.a zebrać okolo 20,000 rb. Jest to polowa budo szpitala Czerwonego Krzyża, a na ut. Milsza dżetu wydatIrów. \Vzamian za 'to kaidy ohywatel
powinien mieć prawo glosu na ogólnych zebra...
nr. 33 po~trzelono w biodro Hudolfa Matensohna1 ! niach a_nawet winni onl, byc ~yhiel'ani do z~lat 49. Leczy się on w domu.
l r~ądn, Komendantura., l{tora d:tnala w obronie
Ofiarlł strzeianiny 'padł również kOll doroż- l mienia obywateli i mieszkańców', llie powinna., się
karza'\tVarnowskiego. Dorożkarz i' dwaj pa.saże~:~~ troszc~yć o. rllb:a~. Ludzie" J::JśWi?eajf~C~.CZ~s_ i
rowie szczęśUwie ocaleli. Strzaly było slycbal, zdr?w:e w, lllte~ e~Ie obywateh, .nIe m?ąą zaJ~łO
wac SH~ zbwnul1ern funduszów; CZy.llllOSCl tewm..
tv calem mieście.
na pelnio komisya 11nansowa, którą należy wy...
Jak nam donQszą, 'nawet na ulicy Widzew~ brać na, najhliiszelll ogólnem zebraniu.
.
skiej i Targowej zaniepolwjone posterunki dawa"
P. t.Juhotynowicz 1 czlonek zarządu objaŚJlia,
Iy sal wy w górę.
że sprawa ta była niejednolu·otnie poruszana
Mieszluulcy w dzielnicy południowo.! zacho- przez zarząd; oby waLałe byli zapraszani na ogól~
ne zebrania, ll. jedua.k zachowują si,ę do tej pory
dniej l t·am, gdzie naj więcej strzelano, przeżyli oboj Ejtlll C, dowouem zaś tego, że na.' ogólnych ze...
braniach oprócz strażaków' i cZłouków zarządu~
' killta godzin w panicznym strachu.
Ruch uUczny ustal zupelnie, sldepy pozamJ- nikt więcej nie przychodzi; jest to chyba Wjr&~
kano, a świf.\tla w oknach pogaszono. Panika zem nieprzychylnego usposobienia / do straźy ~
gUlowej ocllotniczeJ.
przeniosła się rówlli"ei do innych dzielnic miasta,
·
d ' . 1~"
r h' b ł
P: DO~l'fmieki z~raca się ~. jlropozyerą,aby
k ze
ta·,
o go :tame u~eJ na u lcac n,le y.o już za posl'odnlctW<7!ll lHsmi ąlpe:ey~l-ar~h z:aWiri'Il'"
prawie nikogo.
mień ogiosi0, żo każdy obywatel ma prawo glosu
. _ - - " '..-.._..
na ogó.bych zebraniach, aby jaknajpr:ędzej zWO-,
KfitRNDAUZiK THR!UlOWY.
lać 9$ólne ztlbpmie dla \vybrania komlsyi finausow~t; której obowiązkiem będzie staraJ się" Q
IMIONA [)ŁOWIANSKIE. D z i Ś RoHslawd. J u - fundusze dla straży ogniowej ochotniczej.
tr o Swiętoslawa.
' Może przy wpływach obl~vateH instytueye
miej8kie j prywatne prędzej udzielą ze swej s~ro ..
ny zapowogistale.
II, K~.·/
I ".
, Wreszcie należy jeszcze raz zapllka-6 do Ztt
rządów rrowarzyBtw ubezpieczeń od ognia., które'
najwięcej zyskUją na. dobrze zorganizo\vaneJstra..
Ze spraw mlt:1jski&h. Od pomocnika' zarzą ży ogniowej, Niech one podniosą skladkęsta!1f
': na rzecz tej insl,yLucyi.
dzająeego kancelacyą Rady lUinistrów, I). Plewe
P. Waleni,y Kopczyński jest zdania, ie rohonadeszla na imię radnego honorowego dr Likier- ; ty komiu1Urski\1 mogliby !lać straży oguiowej ollilw. !H1Stępuin:ca oficyalna wiadomości z da, 2'go chotniczBj zmwznie wyższe .. dochody, gdyby ooy:w.atele nie ObllJŻali cen, a pIacili podfag dawniej;.
lipca t. l'. pod nr. 3,831:
'
szej
normy, Kmi.dy ohywatel rozumie co straż
'1Radni miasta i czlóńkowie deputacJi kwateogniowa daje ~ d.latego. wszyscy na rzecz jej winrunkowej ZViTócili siQ du. 23-go czerwca do mnie ni opodatlcowflc Sl~ samI. '
, telegraficznie o przyspieszenie decyzyi Rady" Mini- '
P. Lewand(h\"sl~i, zarządzający mająt}dern ska·
strów w przedmiocie wniesionej przez nich pro- ży ogniowej ochotlllcZej, zwraca .uwagę zebranych
na następując~~ okoiict;noś<S: Da.wniej rfowarzyst wo
śhy zaliczenia mjas,ta Łodzi do wyższej kategoryi pod względem I powinności kwaterunko- kredytowe HI Ja8ta.. Łodzi placUorocznie m~ Iw ..
rzyśó straży, ogniOwej ochotniczej 10,000 rb.,
woj.
z chwilą ZIl\S wypłacenia stalej zapomogi 6,000
. :Mam· zaszczyt Panu komunikować,
spra- rb, rocznię przez Towarzystwa ubezpieczeń od
wa byla rozbieraną na posiedzeniu Rad] l\Hni
ognia, Towarzystwo kredytowe m. Łodzi zmulejstrówdula l3-go czonvca, i że Rada, nie wcho- szylo swą zapomogę (lo 4,000 rb, Z zest'awieuia
tyeh' cyfr wypiywa, i2 st:l:'aż oguiQwa ochotnioza.
d~c w rozbiór starań miast co do zaliczenia ich
nic. nie ~arohHa-bezwzględu, ,że pobVel'a\YSpar'do wyższej kategoryi pod względem wynagr()dze~ eie z d woch instytuoyi. ' T--Owarzystw~ kr&~Y'to-w8'
nia za; kwatery, orzekla tylko, że źródła wydat- wypla,{~alo sumę 10,000 rb. z funduszow ułgo~ych
ków na powyższy cel przewidziane są w budżecie tam samem nle oboiażalo obywateli dla tego też
nie bylo raoyi zmniejszaó jeJtlo .4}OOO. rb.ruinistcl'yum wojny. '
W "Roz'Vvoju" i "Neue Lodzer Zeltung", by.
Uwzględnionie więc starań o zaliozenie Łodzi
lo wyraźnie z3.ZUaezollę, jakiewydatkiua utr~J~
do kategoryi wyższej zależą obecnie od zapatry- mani.e straży ogniowej ponosi HambuI'g'-a cyfry
wania ministeryum wojny."
te są zupeinie scisle.
\
\VafSZH.\Va zaś na l1trzYiUallie~straży ogalo ..:
Ze straiy ogniowej ofJhotni$zej. VV"ezoraj o
godzinie 5-ej j pół po południu, pomimoniepo- wej tvydHje roc7.nie około 300,00.0 tb, \Vydatki
gody i wyjątko\vej chwili, w sali posl{~dzefl za- te pokrywaj;} roboty l{ominiarskie, obywatela nie
rządu przy l\::anc,elarji straży ogniowej ochotni- . troszezą śię o straż ogniową, lecz gdyby przysźlo
czaj (Mikol'Bjewska 54) zebralo się okolo 60 oby- \ \V stosunku do rozrostu mlasta powięks~yć s~faż,
wateli, w sprawie Qmówieniazkąd brać fundusze obywatele V,';\fSZawscy zn~lezliby się w nlamalyn:l
na utrzyfllanh~ straży ogniowej ochotniczej.
klopf.\cie zkąd wziąć f'llIHlUpZt)... . •
PierwśzJ zabrał glos prezes straz.y ogniowej
Co za:~r 'do pOLlziaJu miasta na re'.viry przez
p. Ludwik Mayer.który zaznajomll zebrauych ze
kómisyę fiIUillS'OWą, sposób ten byl już praktyka .. ;
t
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l\łhtstopodzielune jest .na 4J· rewirów, a
pomimo to droga~ sklad{:ik zebrano Vi r. 1906 zaledwie 3,400 rb.
Biorąc to wszystko pO,d uwagę,' mówca domaga się stałych sum.
.,

wauy.

P. Walenty Kamiński'popiera wyjaśnienia p.
Lewandowsk.iego, robi nacisk na gospodal'l{ę ham-

burgską., zwraca 'uwagę~ że obywatele lódzcy jednalcdalecysą od tego. , ZawstydzaJą. ich obywatele tak ma.lych osad )ak Tnszyn, Rżgó~1 Stryków, gdzie cnętniepłacl na utrzyma,nie straży ogniowej oeho.tuic~ej. ,

'

Jana Rychtera, lat 29.Rannf~go Pogo~~wie odwiozlo do szpitala Czerwonego Krzyża.:·'
. -\Vezoraj w nocy. niedaleko fabryki Maka
na szosie Pabianickiej, zabito z rewolweru nieznanego z ną~wiska robotnil\:3..
At~k

rU~f'.owyll

N~ ulicy Widzewskiej nr· 4.0
robotnica, lat 20, dosta!!i), ataku nerwowego, tnk źe. dlnż:n:y C~~ bylo. bez·prz!~omuą. Pomocy udziełU lekarz Pogotowia.
O;o6Ir&e~ilU Gsłabiie~iiu w ciąf{ll dnia wczonjsza·
go 111egło dwó(;h męzczyzllt\. i kobieta, która odwieziona
ł... l\la. S;~t.p11'{),

zostaJa d,o l:lzpitala Poznańskich.

Pobii.... Na, nI. Milsza nr, 5i zostata pobita kobieta, 110 opatruntm której j,edultkże lekarza Pogotowia
wa ID. Łodzi, Ucząc 1,40{)czlonków nie miało nie dopuszczono.
lihtpady•. Wcr.~ra-;, o godz. 8 wieiczorern, w miest:
prawa zIDniejśtaĆ zapomogi Q 6,000 rb.
. P. J~rzębOwslci wyjaśnia, 2e wszystkie pro- kantu wi"'imem przy ul. 'WifH':/l\)owej nr. 24, została na·
p,tutn~ęto. re bo Lnica, fthryanna Kuback~, lat \ 20 1 nożem
jekty opracQwywa, zarząd r!'owarzystwa kredyto,- z!'.tnftnQ
jOl (lwie cięźkle rany. Po opatrunku ran un IDłHj •
WS[.:{O mi8.staL?dzl; obywatele w tej S!lra wie Ule , sen wypadlm przez lekarza Pogotowia) w stanle gr\}~
njm odwiezJcno ją do szp-l'talt\r'olmmlsldch.
Dłe robią, n&Jwsiej akceptUją a od :nich tylko

Podlug zdam3. mowcy Towarzystwo kredyto-

z...'lleżv zmia.na projektu •.
Po wYP()\vie.dzenlu się jeszcze paru osób p.
Lubotynowiczodczytuje przepisy obowiąoująee,

lażdego oby wa.tela, aby w razie pożaru lll{}sl po-

moc czynną i dostarczył do ognIa nar~dz!u. prze.oiwoguiowe. ,'" Łodzi ou tej powinnośei obywa.tele są uwolnieni, dla: tego też witmi pltwić sldad-,
ki na strażognio.wą ochotnicza,.,
.
Na podstawIe powyżej wymienionych wy UU~
rze.u uchwalono

która

zorganizować komisy~ finansową,

się

zajmie sposobami zebrania funduszów
p{)t.rzebrrych na, utrzymanie strW ogniowej ocho ..
\nic:t.ej.'.

\ ' '.'

;~,

W tym celu w lirótkjm czasie ma cyć"?'zwo·
b,ne ogólne zebrunie,na które zoslaną zaprosze·
ni obywatele z miasta i .przedmieść.
Z aury. Jakieś fatum 'prześladuje ~asze .nie:--

szczę:me miasto. Po wczorajszej' burzy, W której rolę' piorunów odgrpvały kule, dziś nad Ło
dzią przeszła- kilk~krotnie burza atmosferyczna.
UHce, jak zwykle, zostały zalane tak, że trzeba
bylo brodzió po kolana w wodzie,
.
. SłyszeHśrtry, że mie~zka.ńcy ulic: Cegielnianej, , DzielneJ, Zielonej i wielu innych z powoclu
be;t,ustannycłl deszczów, a eo z'atem idzie; zaia~y;pułic,llllbyw~ją kllkaullśCie łódek.

-'~""! ..:·;;:,pi,~~dzabuSlIberstcina.Z powouu bezrobOCIa w,Jetiny;.Dl· .od.dzialeprzędzaLni Silhersteiua

u~i-cy. Pus,t{\i,. za:rząd.. wyw~esil, 'Qgtosz,enie
llast:~PUJąceJ treSC1:
'.
.
..
''
Ze względu na bezroboąie w. oddziale sal-

przJ

okręgowym

nym

oskarżony

mOnOl)olowynł

pie
W

stawal Jan

Franciszek,\~ikorsk i,

o zamach na dwóch

żołnierzy

w H.adogoszcznpod

wskli;'
ł.JO!lI·::·'l

dniu 9 kwietnia r. b.
Sąd. skazał Si:ko'.'sk~ego

na

karę śmierci pn(:r

powieszenie.

* Sprawa 67 -in.
" W sprawie 67 -iu bojo\Vcó w P. P. 5" któ~';t
ro:tpoczęła się onegd:ctl, o ezemdonosiliśmy c!,f'
telnikom, wczoraj, o godz. 7 wiez:.zorem Uk()IIr.~;Ł')
no badt1Die świadk:ów. Jutro nastapia prZH\&Ó
nhl. strOll. Podezas oneg'dajslt)go I;orleJzeG li{, w
bec ustalonego ogólnego rozstrojll nerWO"'f(lg I
podsąduugo Komock\ęgo (v\:ll Sobole:,rskil, f5;n\l.,Wf{
co do niego wydzielono i przesIano sądOWi okr't
gowemu dla dokonania ekspertyzy sądowo~lekal'
skiej.

\tVyrok spodziewany jutro.

-8-

~

BEZROBOCIE.

Z LiTWY I RUSi.

,,1jre~~:t Z

polakam>\!"

"Minskoje Siowo) pi-

zasiadają niewiadom))
strejk w fabrykach znacznie się zmmeJdl;jezego pp. WojnHłowicze i KorwlILlUilewscy,
szyi, \'\logGIo, da.je się zauważy6 powszechna ten- jako przedstawiciele "kraju północno,;;a,cb.odnie.
denCJa antistrejkowa.
go"
Tacy przedstawiciele kraju, powiada. .~ MinW większych fabrykach
praca idzie normal- , skoje Stowa", są nam niepotrzebni.JeŻeli Duma
,
~ ma być rosyjsl\(~ z ducha., to tembardziej Rada.
nie.\Vkilku mniejszych nie pracują,Jutro, prawdopodobnie~ strejk już się skoń: pal1stwa gdc;ie jest zawiele (lucha polskiego (?l!).
, I narodowcy 1 ugodowcy są naszymi wrogami,
czy. Nawet socyal-d01nokracya, l{tóra pierwsza wy- liierwsi otwarci i sl..orstcy, drud.zy chytrzY' i dy<lala odezwę, nawołującą do strejku, dziś, widząc, plomatyczni; cel ich jest jeden i ten s.am:---auto·
Domin, tylko w iunyfll sosie podaua ~ .
że dalszy strejk je51t, nie tylko bezcelowy, lecz
Bomba. \V niedzielę, dnia 28 b. m.; przy
wprost bezcelowy, nakazuje swym, czrou!~.m przyulicy
Szklanej, w domu StupeJa, W \"ilnte zna ...
stąpić do pracy.
leziono bombę, napełnioną proch~m, z zapalonym
lontęm.
\Vybu\5hu ute bylo, proch, sptonąt zu'~
pabie spokojnie.
Z Żytomierza dQnoszą do (Dzien. WH.ł, ~e
prz8cl kUku dniami aresztanci~ka~Qrżnicyehcieli
oblać dozorcę pomyjami.
Przy zaprowadzeniu
Korespondent 'c:Hazmana 2> pisze:
purządkll wlęiniowie w inny'ch celac.h z~cz<:li do:
,)Jak .każdy rueh związkówy w Vlarszawie,
blja;; się do drzwi. \V celu polożeuia ktesu roztak i syonizm cierpi obustronnie: z powouu warunków zewnęt.rznych ibrakn ludzi energicznych, ruchom, straż wystrzeliła kilka razy', ~aniwsz-y
w glo,wę Jednego aresztanta.
któezyhy poprowadzili rohotę umiejętnie i gorh'wie. St~u syonizmu tutaj byI' bardzo ciężki je-

sze:

Dziś

'!

-VV Radzie pallstwa

<t.

.

j•

szcze po

burzliwe
wzn.ovv'Hy

siódmym kongresie,

lecz gdy przeszly

duipaździernll~owe1. niektóre związki
swądziataluośó, a 'młodzież ,utworzyła,

,z

CESARSTWA.

jedeu czynny związek duży p_ n, "Uherus" (SwoEch~. nąJniyt w Ba'2k.n p~~ństwa.. c:Blrże\'YJa
boda), którego dzialalności dLasyouizmu, wskrze- Wicuom," donoszą że urzęclnik Banku paustwa
szenia mowy hebrajskiej i t. d. hyla bardzo 0- SWlesznikow, który .skradl \\'ycofane \ z obieg~
wocna., Związek ten zorganizowal inkasowanie banknoty, będzie umieszczony W szpitalu dlaeno ..
składek C,szekel i.(), zbieranie pieniędzy na rzecz
rych umy~łowo, gdzie poddany zostanie ob3er~
Punduszu Narodowego, urządził kilka wieczorów wacyom.
Ryoni'atycznych, a co ważniejsze, założyl bib!1ote!~iebywała ulewa. vv polotVie b. m.. w pok~ i c.z~ltdni6 żydowską. jedyną w Waraza.wie.
'wiceie luólewieckim spa.Jł niebywaly deszcz, któ,,\Vszakże podJ:ug regulamin.u,orgalllzacyjnery wyrz8,Jzit olbrzymie szkody) zarówno nil 'po·
gtl) przyjętego w ,IIeislugforsie (na ostatnim zJeź- laeh, jak i ,\I" :ruchOlllościach. Byly r.ówniez i
dzio .SYOUlstów z pal1.st.wa, rosyjskiego)? miejscowy orary w lihlz!G,dL \V samej t yBe) wsi Radicze·
komItet syonistyczny I;ostanowil-i to byia jedy- wie 'l osób utonęło. Ale cale to nieszcZt-~~cie
n~ jego uchwala urzeczywistniona-~zuiesć wszel- ' LUlało i S\voj<1 stronę humorystyczną.
lne .związki i .utworzyć na ieh miejsee jedną Ol'"Kijewskija MyMi'" donosl.ą. żo we wsI Po·
gafil~acyę miejską. Związki wprawdzie zniesiono, kOBzicaeh woda, która podniosła się, 'po\vy2(~j
:;',le Jedyna organizacya nie powstała, Kilka mie- okien;' zmusUa Jednego wlościanina. do szukania
sl~cy przeszło na oczekiwanie pozwolenia. i pra.schronienia na uachu, Zaledwie zdążylsię Q,U
WIe n~c nie uczyniono dla syonizmu.Dopiel'o w na nim usado'.vie, gdy chata poruszyła sięzIni;~jostatnIch. tygodniach byli członkowie (Cheres:. sca i poplyuęla. Po' drodze udaro fin si~ chwytznowu utworzyli związek czyuny, zajmujący ~ię cić za galąi i wdrapać si~ na drzewo. '\Vponu z ogrodn,ale ~Ó.wczas okazał się zupelny bra~ w8z e.lką robotą syonlstyczną. Do, związku tego bliżu plyn~la druga ehata, również z'pasa~ereru
na di\'chu.
di)rożek i wagonów': kolei 'elektrycznej 'mi'ejskieJ. nale~y z,e ~O-40 mlodyeh ludzi, oddanych ealem
~ercem, Idei syonistyczuej. I . ecz bardzo należy
- "Przybijaj tutaj!" ,·-wola z drzewa piel'w~
Neptui.. Dz'iś O.g~d~inie 4-ej 'rano przy z~ie .. za~owac" że wszyscy ci, którzy znani byli za szy włościanin.
.
.
gn ulic FabryezneJ , l PrZf(dz~JDhlUej napadm~ty
dZlala:c~ow Sjouistycznych, ~eszli pr&wie· z wi~
- ~Nie moina, spieszę do Czerniłwv'ia"--:-od.·
zostal robotnik ReJnhold Sehendel lat 24, mle· dOWDl l niety!ko nie pracują' z własnej inicyaty· powiwla drugi. l chata. pOj.Jlyn~ladalej.
szkający )iVQ.omu przy ulicy Rokicińskiej ~ 26,
wy, ~ecz nie pomagają takżo owemu związkowi,
ksón~mu,ztyletew ~ad.ano ranę' W twarz i szyję.
gdy JC~ pomoc jest tak bardzo potrzebna. Liczba
Po, udzieleniu dorazneJ pomocy na ruiejsctl wy~ opłacających składki w \Var.3za\vie jest teraz
padku pr~ez lek,arza. Pogo~wia, w stanje bezna~ meco więh:sza-l 1'76 zamiast blizko l 000 w r.
dziejnyIU odwieziony zostal do szpitala św, Ale- Z'I nie licząc,,, P~ale-SyoIi ~, lecz jakże~ to maJo
ksandr~.
.
Petershursl~jej i\gencyi Telegrafi(}~nej
w porównaniu z 3 ł OOij podczas VI kongresu. 'l'q
Zabójstwa. Wezor~j około godziny 10- ej ,~ogóle wstyd, te Warszawa posyla5-iu deleg.a:
.ilv4:asne.
wieczore'm do mieazkama. 25-letniego r0botnika ~ow ,na kongres, gdy Berlin, mający 3 ra.zy llimeJ
-~
Karola 'Rusiflskiego, przy ul~cy ~otszanl{a (Ba~ zJtlow, posy!a także 5, 'Viedeń 6,' a. Odesa 9.·
luty) weszło. dwóc4w yr~stkow l którzy nic nie (Liezba ueJegatów zvlcl,j od licltby czlonków; ~\)O
P~:.tertbl1rg, 31 lipca. :Minister. skarbll~:
mówiqc' dali ldlka strzal.ow .do It, siedz<tcego na.- posyJa l~go); ~
zw,ol:t U~l. prz.yjul,)wa:1l1ewdr~giem pÓir(}Gz4-r:b~
łóżl{n~ poczem zbiegli. ObeCnI w Illie~zkalliu stwler .
5% !L:;tÓ w :t3.s~a waych. est.Iaudzk,ięgo ~rqlvar~yg':~a
dzHi,żeRl1siński-trafiony w czoło l pier~i, życie
kredy,towego szlacheckiego jako .lt~uc,y~ ~:a;'~r ti()~
zakońozy-l.
,
. stawaeh~'z<ldowychl przy' O:dra.czanitl:,a~cy~y:,J
przy zabezpieczeniu opłat celnych pol{tlfs~t}:'~~
- DZiś"o godz. 10 rano;i na ulicy Aleksan~
.b. za. 1001'0. nominalnych. .
4ł Sprawa o. zamaeh ~a żołnierzy,
.
drowskiej"iN!<35, jacyś nieznani ludzie kilku, wyOnegdaj przed, warszawskim sądem wojenPateI'sburg. 31 lipca. Pozwol~noBa.zaltl~
s.trz~amf'~z 'r~wolwerów ranili ci~żko l'ohotnika

fakto~ó,w, fabryka. ha eZ8rs nieograniczony fiO"
staje zamkniętct'.,
Wzywa si~ robotrukow po odbiór re;.;;z;tY nale~ności i legitymacyj".
Kamera dezynfekcyjna. Ocl d~i~ 1 lipca r. b.
do dnia l sierpnla sanHarynslS lHl;JSCY zdezynfekowali 83 JokaJepo' chorobach ~~ak3.znych)a wląez
nie z d{)kominemi od 20 września l'. z. .l ,355 powifs~eZell. Prócz tego w' ~\amej kamerze prz0ste·
ry.liiowano' 9d dnia 1 lipca do dnia 1 sierpnia 7H?
sztuk bieUzn-y i lHJscleH, a razem z wyl~~aa.lleml
l)!"zę,l tym .termLl.l6m ogólelll 16,724 sztUKI.
Zabaw~. Redakcya gazety "Neue.Lodzer Zei,liung:. w dnlU WCzorajszym w' Ol::r~dzle Helenow ..
ski m urządzUazabawę dla swoich prenumeratorbw. 'Pomimo niep'Ogoq,Y1 w ogrodzie zebrało si\i
okolo 2)000 OSÓb, . Zabawa w zupelności, si~ .udala, Jęcz strzały, Jakie ,dały si~ slyszec w sr6dmieścin, wywołaly. popłoch. Gromadnie wychodzo-

TaJe 'rarn,y

- :ROZWOJ_
-.-.

::::::=::=================~==

~

Czwartek,. dnia l sIerpnia 1907 r.

-~~=-'""'-.----=:::-_--.::..----._-~.---------._------=:~

. . . ~~~. . ". . -'" ._,

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sal<rameutami zaą.nąt w Bogu dnia 31 lipca o godz. 21/ 2 po południu, przeżywszy
lat 68. Wyprowaflzenie zwłok llastt~pi w ,piątek 2 sierpnia' o gocUlinie 3-ej po południu z ulicy Nawrot 1'&53 na. star~ cmentarz
katolicki.
N.abożeń.stwo żałobne za spokój duszy odbędzie się w sobot~ o godz. 10 rano w keściele św. Krzyża; na które zapraszają
pozostala Żona,

synowie,' siostra, brat i wouki.

/{.

. Do g~ębi wzruszeni spel11iamy smutny ob{)\Vi~zek zawiadomienia czlonkó w zgroma.dzenia rzeźniozego.

s.torP.
....
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FRANCISZ' K WAGNER

,

obywatel m. Lod.z;

przeżJwsży lat 58, b,. sta.fSly majster Zgromadzenia rzeźniczego, po dIngi ch i ciężkich cierpieniach, opathony św. Sakramentami, '
SzlachetnośJ cha~akteru

zasnąt w Bogu' dnia 31 lh)ca,o godz. 2 i pól p~/ południu.'
zJednaJy mu ogóiny szacun'/3k; to też śmierć Jego Jest tiła nas s,tratą bolesną!

STOllVARlYSZENIERZEtNll(OW
nia sLosownoj S'ullly na podt:l,rnnek honorowy dla
lorda Cromera. Irlandczycy ostro napadali na
,Cromera, galli~c w niektórych cytowanych wypadkach jego lłostępowanie. Grey bl~onU energic;::nie Cromcr:1. OS,tatecznie wyznaczenie sumy na
upominek honorowy przyj~to większością 250 gloo
sów przeciw 107.
Londyn .. 31 lipca. Prezes miuis~rów w d. 30
z.. m. przy.iął deputacyę wybitniejsżych przeds~a.
grunta.
. wicieli żydów~, którzy zwrócili się <ro niego z pe.
UltaWa, 3t lipua. Na ulicy Basenowej nie- tycyąo -obniżenie kosztów, zwią'Z'anycb, ~ prz;yjzllAni .ludZie zabili majśtra. fahrycznego.
nfOwaniempuddaństwa ~,ngje1s1dego. Campbel Ban,'Be"el~31 lipca. Na brzegu ;ruorza okol0
neI1tHrlloŚwi~i.lczyl, że To'zważy tę SI)raw~z inma.jątku' Koli znaleziono ~wloki oficera z liczby
nymi ministrami. O~obiście slda.ulll się on do M,~er~h, którzy zginęli puśc; w;;z y się batonem.
go, aby jaknaj.::;i.erzej ot\vorzyc wrota dla pragną.
BIga, 31 Upca , W .nocy w srodku miasta eych przyjąó }!odJailstwo angielskie ..
'~wlłJlłeh~a bomba. Ufl/kodzone dwie ~iellde wi-.
. Belfj%st p 31 Jipea. \Vobec wyniklych tntaj roz'.
'
ruchów wśrÓd robotnik6w, przybył tutaj batalion
Uln!.·
Otzeł, 31 l~:pea.
W nocy na powl"a.cających: pIechoty z kijku di.ialami l\Ialuyma.
komisaa-z,a, jego pomocnika· i sekretarza, napadlo
'rokio, 31 lipcl.l..\Vedlug informacyi ~,J apan
kłł,ku zloez·sńeów.
Wystrzalamiz 'rewolerów za~ Mail", rząd jap'oński zamierza" zamiast przebudo,bill koinisarza i pomocnika. Sel{retarz zdołał wy linii Andun-l\iukden pI)!;oprowadzici nową linię
umkną~.;
rzeki Salutsian dV rrsaitalsui,ztąd przez Tuuhuloworosyjsk, 31 lipca. Strejk górników w asian na E'aszun do Mukdenu~,. Zazll&czając,lakt,
kopalniach węgla rosyjskieg~ Towarzystwa żeglu- że kierunek ten .stanowił ongi' drogę dla arcilii
,
Z''ą{d'
'
d
.
1.'
t'
t·
gi i ha.n.dl u za lwllczcny.
an. ro·botni'k'
"OW co K
ammlllry
POeczas
wOjny uuległ.eJ, gaza a, IPOIDldq,' podwJż~zenia placy i usunięcia stróży ingu- mo chęCi .zat~rcia ważnOŚCi projektu, przyznaje,
sz'6w nie uwzględniono.
. ii nowa kolej budowana jast ze względów straBa;hmut~ 31 lipca. Okolo 500 włościan ze tegk~~Qych.
w·si. "PokrowsRie, l1sUo\valo ~!}Urzy6 most, ~l,by
. Lah{)fJ Hl· go· lipca. Sąd rozważa.ł sprawę 10
,
\.
h
przeszkodzie przjwozOid soli Towar~ystwa siem~o- osl.;:arżoH,rc·h o ud:r.~(l,l w lliedawny(;u rozruc ach.
nowskiego. Rozpędzll ich oddział stra;i,nikow·.. SZeŚL:iU oslu:u'żonych skazano na 18 miesięcy więRozruehy ustaly. Przy starciu raniono cztere~h zienia, jedneg'J na 9 mie.;ięcy i jednego niepelno, .
\
l et mego
.
;1
'
D woc
' h umeWllllliono.
. ..
wlOSClau.
na'3' O Uuerzell,
Sewasti)pol, 31 lipca. Bank wlościański~ na- Dwóch wyu,H..,iCÓ\1T, a m; anowide wytlawca gaże~lwszy lo,OUOdziesięC1,ł1 gnllltów obywatds!\lCh \ ty miejsco\veJ "India ", który "fyllrulLowat odezwę
'ii gllb. ta.nryd~kie}, przystQpuje do rozprz(~daży .do krajowców' w at'mij, wzywaj'ic ich do poW'sta~
mręd.z vJ włościan, ",:eJ łw.:r.. planu komis'"l
rolnej,
\ uja i wyda>"vca .b'ra:t.:e~vJ '"Hj:ldu:3Wll", która przeJ
Kuemieńv~ug, 31 llpca. Aresztowano mto~ I drukowała odezwę, skazani są na 5 l,at ·więzhmia.
d;deiłca, herszta bandytów, którzy dopu~;~iU się I Obaj podali sltargę apelacyjną do głównego s(\dll
:;;z<:r(~gu zbrojnych rabunków.
'
I w Peńd·żabie. .
. Teodozya, 31 lip~a. W poeiągu po~ię<1zYI'
D Z I.E N N E.
st,llCY alll i Gramatikowo a Sejtler dwom artelszczy-; l
!\OlIlzrabowaIlO 2,500 rb. Zatrzymawszy pociąg, ~
Perm, l' sierpnia. Odnaleziono lokal członków
e~terej bandyci uciekli, przyc.zem strzelaH z re- l organizacyi hojowej. Znaleziono zapas różnych
wolwerów.
pr~yborówJ dwie bomby i broń. A~esztowano trzy
Oharbin,' 31 lipca. Do okręgu stacyi Kua- ;, osoby.
ez.endzy w ciągu os~atniego tygo(inia. przybyto,
K«tais, 1 sierpnia. "V lesie sagoryjsldm zna8,ęOO.żolnierzy chińskich.- Umieszczono ich w pol,ęziono zwłoki geometry z raną z broni palaej .
.rzą.ą.ku w obotaeh.
'Okolo stacyi Dil1laty drogi żelaznej zak,)ul.. askieJ
.•DdJJl, 3l-go lipca. Posiedzenie izby gmin. na straznil\:6w, konwoJująeyth ciało swego towa-:,
,Charles DUke zwrócił-: . się do sekretarza stanu r~ysza,zabitego w dniu'Ż7 z. lU" dokonauo naGreya z interpelacyą, czy można się spodziewa6~ padu. Dwóch 11apastników za\:ito, pozostali zbie'aby Ba konferenoJi w Hadze zakazano wyrzuo:..l.- gIL
'nia pOOisltów wybnehającyyhzbalonów. Grey od~
Ronst.t;ntynopol, l sierp,nia. \Vali lllous;;t.yc;powi~dzł~ tekwestya, ta będzie prawdopod~bui,e
ski komunikUje o pO,jawieuiu S)ę w l(asie KastoiPrzedniiotem rozpraw, la wtedy rząd angielski ryi bandy grecl\ie,i zlożone.j zou ludzi, za któq
~ehęlnieprzy..zJ si~ do postanowien w tej ma-' wysIano poscig. Dnia 30 z. m. doszlo do starcia
fł9rJi.
'
z2~ lUdźmi tej bandy. Zabito 14, wżiętodo nieDalej .~ Sl~ rozprawi co do asyg,llowa.: :. woli 11. Ga.zety tureckie donoszą, że w lasaclI
nie w Itrasnojar'sku Banku miejskiego. KUl>ital
z~kladowy w ~umie 50,OOU rb., ma byó wzięty
z miejskiego. kapitału z.aldadowego.
,WilBo, 31 llpea. Na ulicy Ruilnkkiej w domu Glotusa 'pękla bomba. Wypadku z lu{}źmi
niehllo.
.,Kijów, 31 lipca. KQmisya rolna parceluje
na fohv'arkj. wlQśeiańskie nabytych p.rzy pośrednietwie Banu włościańskiego 13,179' dziesięcin
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pomiędzy

W

ŁODZI.

wsiami !{astare i

tw~ z bandytam~t"w kt{~rej

ł~usznlc stoezono bipoleglo ich .(0, wr.ięto

do niewoli 9. Gazety komunikują urzędowuie, że
wali trapezundzki Takir pasza [przeniesiony ZQst&l
d.o Bit1isu na miejsce Ferida,' przeniesioneg~ do
TrapezllDdu.
,
Baaga, 1 sierpnia. Komisya konfereneyi poko; joweJ przyjęła. większościl:\ 25 .przeciw 6 glosom
! i cztere~h, 1(t6rzy powstrzymali· się od glosowania
! projekt
wiellw- brytailski . o zniesieniu'. kontra·
~" bandy .wojennej..P~·~eciw znie~ienin .. gloso'\vali
,przedstawiciele: .Rós:yi~... Niemięc;:StąIl6w;,,!&}eda~
czonych, Francy! i. Ciarrlgc)ry;':lJla teg'o projekt
ten będzie prz{:jrzally i odesłany do komisyi/spraw..
dzania projektów. Odeslano do komisyi rozpatrywania projektów lnrestyę blokady.
,
Przedstawiciele Niemiec i Austryi oświadczyli.
iż przyjmują propozycyę \Vloch, w której przeprowadza się pogląd, że blokada jestorganizacyt\
wojeriną przeciwną wolności handlu.,
S23ZXI ..

iZ

Giełda

warszawska.

(Telefon~ni).

.

.==i,rrl
=n11;:::=;:,==r.=II==:IIIiI=oi'
.' .żąd •. ofiar. tran._
=:!':=.

\

-

państwow1\..

• " . • 11 7170 /70.50 171_05
5% pożyczka w. ew. n~t.rzna z 190~ r. .93.00 f 9200 - . -

4% rElnta

'o"
. !tĄ .1905 r.
4 ł /./f, listy ziemskie • . . . • .
4% Jist,y ziemskie • • '.
.'.
5'% listy zastawne Dl· Wars~a..wy
5% .

4H'J%"
5%"

" . / " L'"

I.'

82•75 I 87.75 , - . 88.00 I 87.00 i 87.90
I, - - 1II - . - J: 79.50
11

ij

87.85 1. 85 90
8t,60 81.50

,1-,'I: - . -

odzl. . - . - --.- i -.4,lf./f,.,
"
"
• . 81.90 80.50 I - . Akcye 'Banku "~andlowe~o
~. ~odzi
_._ _._ I _ . _
Poiyczkl\ premIO. w.a I-ej .emISYI.
,-:-."
"
U~eJ &misyl
- - - ! -,"szlachecka.'
.,... 220
'2~~ 121~!
,IAlpoPY '• .• • • • • •. •
-.! Rudzki"
_ _
- --_
II

_._1\_>_

l

Stnracha.wiee......
. : _'_ _:_ -:_
l}uti!owskie ~ ' . • • • • .. - -:- -.- i 951/ 8
Cz*i ntl. Berlla
~
~ 4:6.6n - . - ~.-'l"

.•

Giełda petersburska.
(Tel. wz. j,Rozwoju").
Renta panstwowa 70,75.

l.

SPOSTRZgZgNJA' 1VIETEOROLOGICZN~~
Stac!Jl centra,lnej ir. E. Ł.
Data,

Uwagi.

I

i11/VU l

I

.pP'li 7451 ]+18.4:

31/VIl G w
l/VIU 7 r.

:737.6; +J.. 2.\~)
7385 1:+-10.3

70

9t
88

Za

z1
Pd Z 3

»169

:"0'
1
0

~
.,~.

ROZWOJ. -

"'ł1i

m··.·'··

t·k··" C·.··'

Jm.'

' IP.
:'• . . ' f

,

Czwa.rtek, dnia 1 sierpnia 1907

============~=====~~~========
.

11II:\'b"

(MejsterhallS)
Codz5eni$~e

==

orkiestry Rkaterynburaki&go pułku pod
,kapelmistrza ADAMCZYKA.

Początek

.

/

.1\&.124.

,z ,'komple.tnem!Dorza,'ZggoBp~arOWe\nJ
'zasiewami j ·inwent1l;rżsm
żywym
l martwym. do odstąpienia Folwark
dOill'l.cyjny Sz(vjkoWi\~e, oddalony od ata.eji kolejowej Zdui!skl:\- Wola szosą milę.
od Szadku szosą 21/2' Rozl~glośct 7 w!ól(
. z łąkami 1 prawem polowania _ w laBf.l.~h
majorackich, VI częBd r:astwisko, pacht
z 30 krów. Wiadomość na miejscu p

batutą;

,y niedziele i

o godzinie 7 wieczorem. dZinie 6 wieczorem.
'S&3-d-2l

==

.l

święta

o go-:-

I

.od 10 rano do 7 wieczór. KonsultMY3 25 k.. zęhy
=== sztuczna od rb, 1 kop 60 i wyżej.
lt.3peruje i przerabia zęby sztuczne.
1613r93

124'•

Piotrkowska dom Tisohera
, I piętl"o.

Dr. HI ~znmacner I
oboroby weneryczne

i

Nawrot Nr. 2:

,

Dr. A.

N2.124.
Grosgłik

Zie~ona

ul.

N! 5,

Clu_roby SkÓrra8, wenei"yczDe
.I Iłrog
d •
.
moczowych.

.łuh·iQ~

·
.
d 8 11' 1 d
P·rzyJmuJe o . o 6-8 po polllf},
pule ed 5-6,
SS lr3~2

Od 81/
~ l'
' , '
6
.
Jj--11. J, r" 6-:-8 Wlecz., paUla 5po poltldnln. \V l1iedziełe i święta 9 r.

:Dr.JEL' 10KI f; po
..,t(j08L.4,:14~
.:::::;;:r..!,;::;~~J~ ll Stanisł.Pi~tarslł
.

" .. !

Dr.

eborObJ

i
Od 8-10 rano. 6"":'8 po pot, w' nied~io]e
iświęta 9-12 nino.
.
1463-r-239

.

D. f.· JOLG
r

Ił"

I

przyjm. od 9-10 r. 1 ad 5-1 wiecz.

,

p,rzJjmuja od 9-ei cio l(}ej rano

od ! Choroby wewnętrzne- i

ł

l

dzieoięce

~lJr.ł~L. Pfybuiiii

97

niem 2-5 rb. (d!&iennie. Porady
'IW a:mbnlator;ynm. kop. 50. Lekar!tli~
ordyD.ilj~6y: chirurg DPll! ._d:a
KlPfm~h.J ginekolod'ZlóY: ~.m"8;~
!;lfIW Jau.SiI.ldi. fi: ~!!li f ~fl ta HIS

w tuf,eJszem

II

pracownia hafl6w
1156 ~
i znaczenia bielizny o
~
II 17flRkIE Ul l f1 l' li1l!HJ Q
D
#

•

Z

i

;\

5.

~

y podwórzu, w ol1cylllo, li plttto,

~

ur.

fi "\J U".fi
Przejam M 12, IB. 14,

~

we 'starannie na CZM ozn&czoJljt
- po możliwie nizk1cll cenach.

kosztuje kostyumGwas p Ó d n i c z k a. A ng t el s k,i e p a l t o rb. 11.50
II a wal o k r u b l i 10.50.
W.*lZ J S t k o z, we l D i a~

I

,

"

.. - I

Dr. BUglIiI far-Gerazull I
ChOR"ob. kobieoe i IU''''821O.,.

,

Piotrkowska 121

PrzyjmuJe do 11

faDO

j

'.

nago

Wielki

I. '

I

.

.

! in>:t.n~

iij~ju.,.~j.ł.

~.

obok Dzielnej.

162d7tS

dam-

n EMILA SCHMECHLA

Dr. D. '. ~IIHan I

PrZ''!iJmo.d. g.9 1 / 2 -11 r. j od 4-1 Wlecz.
w .n!edz:. od 9-12, Uiikołaj~wGka 4,

wybór

-.-

s k ł c b ,b l u z e k od rb. 2.75
Zmiana przyjęta

od 3-5 popoł. ~
502-t-1S5 !

Speoyalhsta lO~ol"6b U1.!l!Up nosa,

materyału

p lot l' k o w s k 2" 98.

I
l

Zf\raz P9kól do wyna.jęe~··

z calodzlan116/ll utrzyma.nl",m; dla.je!i ..
lub dwóch pauQvv-. DziellH\ li\?-. 4,0
~. l·
16óó~-lO,O
ne~.:o

mł"-ją'~:

pz,~

D"

1762'Hd5

.
NlEH1\'ogo

.'

?8~5~~~

'

robIę suknie, btuzkl. Przejazd
48 m. Ue JI~głe piętro. 1611-r.-149
pOkÓj ~arłlz do WYll,,-jęel& wpor~dnym domu. Ul ~lelna1l1".. ~l;.lJL 6.

p' .

. 1872::3es~2
. na '. ,tOi-

,': c'}

otrzebuy

P

cze1a~~P ślasarskf

knrni~. Ul. Zielońa 38.
'
18~~~
pi8'rijnO nowe, za-gra-nlezne, tanio' sprzedam WÓ1CZtWsKt\ 214 (sklep).'

,

"

,Klił· na inkasso

1~1-3e,p-':'2

.

pOltrzebn~)Zd~łua. chemi~zał'ku..

Widzewnr- 09, SokQlowskl.
1866-.6."'4
potrzebny subiekt lub uczeń do zakladł1
felczerskiego. KonsiautY·Ju)wska li51~

wydany przez ,Bank HandJowy Łódz
ki za. ~ 448 na rb.' 300-13jVIIna. imię A. S. Ordynans zostal
zgubiony. Ostrzega się ,przed ko ..
rzystaniem z takowego.
1244.1
,
S. B. Goldman ź Ozorkowa.

SKa

189i~~~2

potrz"tmRzastępeZ1nł

nia na maszynie,

do. przepisywaBiuro Klaeżrina,

Piotrkowska 89. H. Dolińska.
1800-3-8
oszukuję Zl'!.l'az lub od kwartabi2 ~ub
3 pokOJÓW z kUG,hnią 1 prz:edpokojam
w 2 lub 3 c-yrkule.· K{J~tenty'Jlowslq\49
m. 24.
J. 895·,...tf- 2

IP
ł

'p"

dom ość w ,.Uozwoju"..

zez

NOWOZi:\lożouei

.
,
oze.

woda
'ł Sklep

SP')~ywcZY. 8pl'ze,dam: t~nio. Zpf'~
w~ Jaz.ilI na. wi-eś, ba.rSzo dotrze
llrządzony.
UHcł:\ Dluga: nr. 154 ..

1225 3 -3

u nas firwIe

wyrobów·tabaoznyoh i gilI l

watą,

Ibwana
'
Józef~ DfF.abikowakiego,
Piot.rkowskr. nr. 1i!:

1127-6-6

'. 1891-3--2

, 1884:1-'-3:""'3
~~~~~--------~~
Student uniwersytetu utlziela.lekcyt Ula:
tema.tykl i języków-. A.dres: St.L~pk~"
Mikoł8.jtr~';l.lkn 9.
..
1905·~ 6,-fł

list zastawny

Spacerowa nr. 41.

otl'zebuy uczeń do Kakla.dll felczerskie.·
go,pierwszeitatwoz prowincJi,. Wia..

-panua z, rUKomet\'daeyą 11otr3.ebnado
sklepu monopoloweg!).Podrzeezna 15.

25 lipea skradziono z mieszka-

sowHl.\ na.i!l'odę,
E. Zipser..

przeprow«J.d.ztł. się na. ul. DZI.EI.~NĄ 25.• "
Choroby wewnętrzne,spec. nerwowe
(BeO%erde *lełłdfl,czfłłOŚoią).·
Gtu1Z. przYłęó: 10-11 r., 5-7 pp.. l U)8'6'4, ,i

:>'1).'

357dql)

·---"-·'.7~'

Masz'yn y 2 Singera, pr&Wie nowe, bę. bankowa
{ pierścieniowa. i maszJn~
za 20 rubli. PIotrkowska 108 - 16. . , '

Przyjmuje Irię uc~tmtea.

mł'

Dr. f.Klozenbaro . I

mIody, zdcln1,

Łódź.

przyjmuje W8zelkieroboty wzakreS ."
u:: haftu wchodzfłce~ wykonywa. tako' ~

nia

I
--I

piętro.

nem l')rzedsięb~Q.rstwie. przemysławem.
Adres: SZCZUbl&ł, ul. SW~ Lub:y nr.. 53t '

to

TOWl\rzystWi\ Kredytowego m. Łod~i za
nr. 28278 na 8iHl1ę rb. 5QO, Ostrzegam
przed nabycIem taknwego, oddawje~\ otrzy-

14;k114

oficyn". Il

~::o~;oi:~;tl~!j:~~o:~ka::;i:kfJg ~~.,

"q

•.)IUlbU

Dnła

j,

:

I K·

Powieść

..

NIt

człoWiek

JÓZEFA GnA.JNERTA~
Cona dla prenUffii3rntQrów "Rozwoju"
kop .. 20.

mieście jakO

nJ~h, płelowyeh t chorób wlosóW, Pr.&yl~
mUJę .eod:lćł,ennłe od 8 do· 1 w południe
i od 4 do ~ po poz., w niedziele ,od s·ej
do l-ej rano i od 4: do 6 po pot

ul.

!

(

specyallsta· cnorób skórnych.\ weneryez-

Ił;
,Średnia

Jll.

I

y. p·r'z·QJ,zy.

Ulica, Południowa Nr. 2.
Osiedliłem.. Się

11,

pnł.Wi\

1

i. ske\ 97. dom M.arcinkowsk1ego. 1784.·1()c,,-5
pokb.dna
j języka
, "j
'i znajomośćry buehalteryi
•
Of
"d "t
antor , p. raca',f Z awadz ka nr. 7,pol~~,
niem eCK ego wJma5an~." erty pu ~l .;
ea bony i bufe.owe, wszelką służbę
,,8. S. wl!l.dm~ .~H.C!zwoJu," ' . 123~-6~ . domową..
lS76--e2.-.2
~~~---------,~,.. ,!!':",.~<~b ł ··M·.·IotłV e31Qw!l3k z ukoiHiz6Uą < krajow,\
ULICA PRlfiJAZ.O m 12. , _ ~"'MI ~
szkolą ~~~le. ki\ W,'. Krośnie, CG.alt.ClI.• a l,
EGzystuJ,oa'" lat ił w bUł
i z dobreIni
śwladeetwo.ml, znaJący ra . .

.

,W lldzi, uIIJPliudi~hn~a KI 19$
Pok,r,jo pojedyńea:e i wspólne. ~
łoditlonne ntrłiymania wraz z lecb~"

Choroby skórn~~ w-ęnsryczne
. . 1 moczop-łci@we.
Przyjmuje o~, godz. ~--l r. i od 6---8 w.,
panła od 5-6 popot, w niedziele od 9-!
l. 1 od .3"';;'6 pop ol;
U20r39a

,1"\. '.'

~~alli';Il%liJ{;;J;! ne i punktui\lne. Mtk;JlajewSka 'nr.

sprz

G- ~DlkalagiaDy

Clirurgi

ne' i WlJenef'S'czfte ..

ogłoszenia.

5,. 12~1'io'3 IL;~""
AA A' ,!'rae~Wnla$ukieJl,sp6d~licl
lbltWelC . Wy.~~ńeK!;\nJel!tan\u~\
!
I

1415 .. r1l3
9-:-10 i od 5-7~ef.

Z~kład L~f.UEnic.lI

Konstantynowska 11.
Choroby dróg moczowyóh, skóra
Przyjmuje odg. 8!/i--1'l'nno i od 5-8,

od

Drobne

1201+ ~

, tent gimnazya.lny, pcszl1ku;e KO)"i:3I;e'},
. tyeyi. Oferty w ad'll. "U':);,? V'v'ej iJ." po'i!
; .Ht. Z. F.
1887-3--a
poti:B1.Hle od 1 pa.źilziernika w śródmieosprzedanta z p~woliu wyjazdu pr;r,:
ściu.Oferty pod "P. T." prZjjmuje Adnla, 'egzystlljąel.'l. od lat 13; t.a.mie ru:"
miniB~raeya "RO'l;WOjU:O.
1222-3-3 I wel." w dobr1'ID stanie. WiadomDść Szosa,
l Pabianlekn nr. 105. L30n Stabieki.,';
Do tuteiszej p~zędzałni bawełny, polt:96-~3--:,2'
szukuje sifJ
Damską garderobę oraidileciuna su~
'e.d~,:,.~'W~i!!'1l
i ubrt\nka
da ro;~
_.
U
I botykleneczki
praeownia
Maryi przYjmuje
Zofii. '.tV ólezań,

- KonsłaniYHOWska 7..

Godzłnynrzvięć

ZARZĄD.

G

(ap .. gorącz~owe, zakaźne,

1467 '1'106j

Dr,. l.

13311'232

Dr. ,H. Rosenthal

pneprQwadr.il. się na l I l i e ) ) !
PAOTRiUJWSKIl 132
I
4"'eJ dl) 7-e1 po p\>t.

. . .

Rozwadowska 6.,

Ol"ulls·ta

DZIELNĄ'

Choroby weneryczne i skórne

. haISKI
Je

f

pót

I

\,

=====

otw~rta

t.!:.
·
d · h
·.nl.S~~ z.s~!~ nlle~ ·1

Mi

cb3rób zębów i jamy usłn-ej

"J\.(h

',IUJAGAZY OBU lA

N2. ,124.

Pierwsza, Chrześciańska Lecznica

J ~ :.:::.

. Ł6dzka;KaaaP
....gdnfn4:
• •a. afer·
niniejstem
zaW1Rdl'ł.mta, 'żS'w
pnia r. b w lesie p. Langlego pr;;~J stu'
eyl kolei elektrycznej zgierskiaj odbędzie
się ZABAWA, na któr.l\ zaprasza wszy;~t
kich członków te-jże kasy. 'jak rÓWUi(f;~
i (}.3ób, zaproszonych przez e:donków.
Bilety na. prawo wejŚCia na. wyżej WSpo
mniacnązabawę dostać m(}żna eodzianni'Js
Szaliek.
1235-3-2 I w bIurze kasy posagowej, ulica J'uHusl.t\
~ilłD_!!!l_ _ _fl_ _ _"""'_ _ litrI'?Il~_'\I'~
l nI'. 11 od godz. 3-ejdo 8 ej wieczoręm.
rJ
t
kAmI
•• ~l a w dniu zabawy na miejseu. Cena biletu:
j 21> kop. od osoby. Początek o godZ. 1-e(1'
U
Ifl.1
l' po połu.dniu. W razie niepugody zabawa
zosta.nie odlożona nn nast~pllą nJcdr.ieJ ;,'~:

R

Plotrkows~i:~. ~Chera

f

f.

~======~====~:======~\~.================~========

1882-3-3
agtnąct kwit' cd'-p-a-sz-p""or";".t....
u-xi" huTę

II

ZIgnacego

1

bryki POZUf!.lisg:Jago.

.Pr~fbylsk.iego,

wydany z fa.·

1888'-3~;~

:'" spotywczo-g!\.lttnteryjny.
po~rot1u wyj~\zdu do sprzedania śklep'
Z
Andrzeja 2'3·
j885-3-'l,3
paszport u& imię A{~o Ifi:ł Kr(}Z w1ckiego, wydanff przez magistrat Ja.
Plocka 13 stycznia 1903 r, za X2 316~
1878--34
tt.gtnąl

8

Czwartuk, dnia 1 sierpnia 1901 r.

ROZWOJ. -

7

ALBUMINO· AHE EBERGA

"Salzsch iil~far
Bon ifacius

Na.jodpnwiedn-iejszypókarm dla dzieci, nawet w nr>jwcześniejszym okrasio $yciCl, mogący zastąpić mleko i wszelkie ;
inne pokarmy. Albumiiloza wpływa na szybid przyrost wag!, ub1;wia ząbkowa.nle i wżmAcuia. mięśnie i kości, usuwając w ten
sposób tak bardzo ruzPQws~eehnlona. krzywic~ (choroba s.nglels~n\). Ja.ko pokMm najb,twiej' stra.wnv ibard;~o pożywny, Albu ..
minozą nadaje się również dla osób wszelkiego wieku, osbbiJnych dług)trwIllą chorobą. dla chorych 11& blednicę, niedokrwistofć, gruźHcę i wycieńczenie z jnkichkolwiek.dźpowodów. Bęlą0 pożywieniem ńo.der SlIl.aeznem Alhuminozl.\ llndaj,; st~ jako
dodateH:. do wszelkich potraw i. na.pojów. Polecona przez warszaws:cą Rs.1ę LOkarsKą Nr. n76. Cena kóp 40. Z~dlł.Ó we
składach

aptecznych 1

więk:sz}'ch handl~eh

Jeneralny reppezentant na Królf1s1;wo

Wystrzegać się

j

-

kobnialnych.

669-25---24

cesarstwo Si. S5udak. Wn.fszaWI\,Hoża.M 60"

.

maloznaczttoych firm.

;

;. I>

-

--

Wystrzeg,ać się

Telefonu ,J\fi 99.U! ..

.

agentów.-uznane jako najlepsze przeciW podagrze, kamieniom iółeio

1151·64

Mamy w.s.~czyt Zakomunikować Sz. Publi~znoścj, Iż z dniem 15 lipca r. ·b. otwarte
przy uiicy· ,;'t;(,OTft·KOWS~iEJ Ni nu, dla wygody życzących jechać za. ocean

Biuro Tanich 1 Szybkich

.

y fJU\!JfSk.-l1!t. ł1St :w .przez I. p
~ In.. Hamburg,
.~ s.przedajem
.. '
Broman, Rotternum, Antwerpl~, jak
~

· 0::...1__ również bUety k@lejc~,e do wszystkich

~

· - r.J!w=l8CO::~ rółn~(inetN L~~Am:Y~i;ł~

i zlej przemia.nie tka.ń.
Prospekty i odezwy
i frl\uko.
\

.

Podróży.

okręty!! Ku.c~nia

ew·

~n

o

um

•

"J'MtMt~

I

ręki.

Warszawska. praoownia bielilny

W.. Missala,

prze~~

Zat\vierdzone

skat~n

l\IinisterYUlJl

J.
VV

Lekarsko-Dentystyczna

~.~~~ha.ezó.!. ł slllch~k już rczpoezęty.

Bucha1t~ryjne

.=
;.

Program

'~~T:Oir~1
~~~~~r~o
l1 ~t!.
lH:I"~ D
~~ tl'łl i.oJ'il·

1.

t,<~

~

ZaWiadamiam SZ:1n. Puhliezno;c;' miasta tQ~ejs7.ego i okolic 1 ii
utrzymywane przu;emnie "Ku r s y .B 11 c 11 a 1. t e rYJ n e" pr]!~ ..
niesi~ne z(ft$ttał3~~ do nowego iokaJu na ulieę

~.,

. b ".-.

o.bok sali koncertowej Vvgla (p;>zy;:;tau8k tramwajowy).
W nadchodzące m półroczu, niezależnie od istniejących już kar-o
S()W wieczornych, otwieram także kl1~i!aS1 dzienn@.. na których
Jak na wieczornych wykladane bę(h~ Ilastę~)ujące przedmioty:: ar,i1t ..
metyka haru.ł.Uowa, buoh:;~Uj;epya pojt2dJfńcz., po ..
. d*ójna czyli wioska i a:ne~Z;1~~ń.ka w zastosowaniu do
różnych branż handlowych, kOJ>1esp(n~d~n~'J'~ polska, rosyjska,
niemiecka. francuska i angielska, jęzJ'#lri nt)mtoc~esne, 'P ~a ...
w .. handlowe, ekon[$mia polityczna, . st\Hl{Jrgp~fiaJ kaJigra~
tia i sztuka pisania na maszynie,
Wykł'ady rozpoczną się ~4"g@ S~e~p~€.6ł Pll: b.
In!onnacyi ud:ziela i zapisy przyjmtlje wlącznie do wyżej oznaczonego dnia kancelarya na kUlll~&ach dzil~nfQJ'ch: we Wtorki,
Srody i Czwartki od godz. 9 - 10 zraua i 0(1 2 1}, -,- 4 po poludniu;
zaś na wieczornych. codziennie od godz. 7-9 wiecz.
'Zarządzający kursami
o

'0

o

J.

Mantinb~nd:

się o 'wczesne zapIsywanie się na dzienne
kursy~ aby mieć, możność zaprowadzenia w porę potrzebnych porządków administracyjnyth.
1131-d7

. UW A.GA: Uprasza

I ~zkola ~rywatna p. f. ,,~t. THOMASA"

Z
2,000 ·Iub 3,000 rub. IprzygotOWUj~~h~~~:;"~o3~.dnICh
zad.o . d.Ob.l'.ego.,... pr.zadBl~biorstwa z .którego dadów nn. ukow)'eh,
doroS.LYCh n,:, ŚWl.l\o
I'

.0.

wY8y.tasię bezpłatnie.

1061,\" 6

SKJjiiD WYItOBOv\T PLOCIENN'YCH :!
I MAt1.AZYN BIELIZN°y
,~
• .

b .

ŁODZI.

. Poszukuję .W8PÓI~ika

War&z~l{~ska 5zlIoła

Warszawa. Rowo-Miodowa..Na • (rÓti: Krak-:-Przedm.) Zapis nowoW8t~puj_eych

I

1Ia~ii,~]I~•• ą

.'
118.i-d-4,

L. SZYMANSKIEGO, .

Męskie. i Żeńskie

Prywat.!\, Półroczne Kursy

C e n y n i z k i e.
20 .... sa.

Nowy Rynek .Nil 9.

Na pierwszy ~ hypotekl nieruc'hnmt)śei.
w Zg:erzu potrzebna pożyczka 3,000
publi. Wiadomość u p.adwok. przys.
W,Miss&1a, Nowy Rynek 9.
123S-1Ó·2

Ostro·~sk.iej
pr:&yjmuje. zamówienia, WYkonywa s~ybko

Jad.iigi
Długa

w każdYM czasie z wolnej
Wiadomość u p. adwokata przys.

do sprzedania.

-7'ł'P"!Ii!Iff!

i mQ~ldtłi, d.amskf6L dzlebinnaj, piłŚcielDwej
1 akuratnie.

874--10-0
·BIII

!la.

Dom .. Pabianicach

II

·

gratis

Do nabycia we wszystkich a.ptaka.ch i skln.daeh wód mill&ralnyeh.

LI-.

~~~;~• • •~_Ai2M';~~~W;;t'{(G:.iW~~1tW'II't'
~-

. wyro., diabeele (cukrowej chorobie)

zostało

Najlepsze pospieszne
wy.borowa polska.. - Informacye udZIela. be~płatnie Biuro Tanich i SZl1bklc~~_L
P&dró:l!y, Łó~P~'trkows!.: M !!!~

i : .

I'

Zr6dło

Pierwszy i jedyoJ krajowi prtetwóf odiywC%l, ni~zawi8raj%Gy, iadnYGh składników s:tuGznych.

wszystkich aptekMh,

!

!~.LQ.:;.l~

y

Slf.IEG·O··:
~i~~.:

f!~

~

\

bli.żej.'.·S.t·. .~!"ł

,zost.i\l
o trzy d.się.
om.obecnie
y
środku przeni.eSion
miasta i mieści

I~L~~iotr~:wska

• f)! I

KOtV1IS\{A ORGANIZACYJNA
S t O \tV a r z y s z e li i a 'w z aj e ID fi ej p o ID o C y
pra,;~wników przemysl1Jwo ·handlowych gub.

piotrkowskiej \
zawiadamia~ że ustawa powyzszego stowa~zyszeniazostała zalegalizowaną, przez pi{)trkowsk(~ komisyę, gu berulalnC} dla związków i stowal'zyszerJ.
Tymczasem biuro Stowa.rzysz f3nia. nueSCl się przy ulicy Piotr kaw.. '
skiej nr. 85 (Lokal Tow. opieki .nad ZWierzętami). Udzielanie wszel·
lde·h dotJ uzącyeh Stowarzyszenia, .infurmacyi oraz zapisy nowych człon
ków, odbywaj(~ się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki,od godziny 8 do 10 wieczorem.
1179-6~ó

.<

.H

SI " -

__

P~~8!~zi!:~~~!y~~~!~!~aAni eli Rotbert, I
NOWO,SPACEROWA Nr. 29.

I

Lekcye rozpoczn~ si~ 20 sierpnia.
Zapis uczenie 60dziennie od godz. g·ei do H-ej.

ł'

~
..

1239 d.l
4

e' Z branI-e' miurarz1r"
.

.

.

..

J.

moz.na miec; a&Jmniel 2.000 PIJ .. d'Jchodechy a naucz)"cielslno 1 aptekarskIe.
d' .
.
b
... 8 .
.
1·'
SJ!.
· tiu roeznłe.O adresie dowiedzieć si~' Zarządzający szkolą T. MAHKIEWICZ. ; odbę Zle się 4-go sierpnIa r. . . o godzime -ej rano przy u leJ . 1Io8rę
o

.~otBa. Ad;młn. "Ro~wojn't.

~240-:-3-1

1199-8-5 ~

Zarzewskiej.
----~---------------------------------------------------------------------t ·

1236-3-2

Redalrtor t Wld&wea W. Czaj.ewald.

