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. Cena prenumeraty:
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Itocznle rb. 6 k. _ .
Pól'rocznle " a " 'KWl\l'tlllnle n 1 "50
Mlesięczn... - ~" 50
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyńczy 3 k.
Z

prxeeYłką pocztową:

ltocznle

Ws~hód l
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~
Z,ac h> ód Si.:
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go ,~. 8 mm., lO' I
Dług. dnia godz. 16 m. 91

kop. 40
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Miesięcznie ~
1 _

I

P'G""'ii' ~

'l

rb.

Półrocznie

Pan. św WincentegoP.
Wt. św. Czesll!.wtl W.
Sr. św. Praksady P,M
Czw. św. }{Iary! MagdaJ.
Pląt. św. Apollnarego B.
Sob. św. Krystyny P. M.
Niedż, św. Ił uneguudy.
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l-szoj stronicy 60 kop. za. wiersz.ZwJ,c~i::ine ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonpllrelowy lub jego miejsce
po 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 1'/, kop.), N~jmnio.l8ze ogloszenie 20 kop, Rek l a my ! N e kro lo gr
po 20 kop. za wien;z petitowy, Za dołączenie prospektów fi rub. od tyslącaegzemplurzy. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum Redakcya uwaźa
za bezpłatne; ręJ\opisów drobnych nie zwraca.
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interesantów codzienDie,.z

wyjątkiem

ani

świątemmyoh,

od godziny 3 .- 4-e.i po

południu.

5--uo . sierpnia ot arcie

y

C

do
Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić SzallQwnychmoich odbiorc6w,że.z dniem dzisiejszym
liltoSUll1timoje z:lirlną. To",~ Akc: Fil ilłedd~,w~g ił S"~ii:!I zosti~IYi)1?Z\l~WIli'tl\~.
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nym tyliw z Neapolu i Palermo i to ten ostatnil
jalw kurs pomocniczy.
Gabinet bez ceremonii przez usta Uloliti'ego
i SChallCBl'a . wyraźnie .. zazuam~yl polityclln~ za"
bl1l'Wienie pl'ojoktowana-g() prawa. Idzie IIi~~;\nQwl.;
,!JtJt9. t9.l .io .aust:r~acrF,~" .f!.otahandldw~,"~~,,'cWe.;

I

·n&cjill.i.Myn{O"'rt-'t)rrl(itr't1}:~"~';t'19tr{''M\;uai{~J\V~;Wlli~

ską,R.le wprost ją ~vypiel·il.priy J1OtUOCy t1\,ril,óhi
fro'chtów i lepszyJh okrętów. Aby wyprzeć 2: We:Upadłość"
slowe,tramwaje, pozn.mykano sklepy i magazyny. nacyi cudzoziemców; gabinet. doszedl do wniosku,
Dnia. 3/16 lipcl\ 1909 r, Plotrkows:':1. Sąd Okręgowy, Rozjątrzony tłum dopuszczał się wstelkiego ro,· że trzeba w tym celu dążye do.zni.źenfafrachtów
w· skladzie Towarzysza. Prezesa'p Antepowicza i Cz!on· 'I! lIza.ju nadużyć i gwa1l6w tak, że poHcyazllluszo- wloskic·h i dlatego, aby przy wolnej konlnireuków Sądu Slwersl\ 1 Bobrowa, wysłuchawsr.y Spl'!\WY o '. na by la wystą.pić i wezwaedo po.mócy wojsko. cyi flota all~tryacl(a nie zgnębila wIoskiej, gahi~
niewypłacalności łódzkioj firmy D Altar i Waiter", pasta·
l'
..t
'
d
!loWiZ:. pomieniouilz"fil'mę, w osobach wrt\śc!clell tejże I Doszło wreszdo do krwawych . staró ulicznych, net Gi.o ittl postanOWLI. dac saosydJum LIoy owi,
Ellaf1za (tenże I!ja) Abraml\ Altera 1 Herma.na Waltora pOdczas których tIam obrzl1calwo]sko i policyę przenieść do Wenecyi centrum Handlu morskiego
uznać za niawyplacalną.poczynając od d. 1/14 września
hmielliami i gradem kul rewolwerowych, wzuo· . i tym sposobom zniszczyć wplYl'1 aUfltryn,ckJ;
1908 r.; .oslJ.dzic Alterrd Wl!.ltera W warszawsl,lem wię- . sil barykady, stawiająo opór zacięty.
Te same wzglętly ~kronilygabinet do proteo.
zienlu dla dlużnlków; opieczętować majątek upadlych, '
. G '
'
gdzlekolwiekby się takowy znajdowal; knratorem Upt\- i
Rząd wIoski siluie . zaniepokojon-y jest tamt gowtlllla· enUl.
dłoścl:mlauować Adwokata Przyslęglego Józefa Łaskiego, . wypadk,.'\llli, . przybierającemi Coraz to poważniejTym zaś sposobem. poważne ladunldpójclą
S~dzląKomlsl!.rzem Cz;lonka Sądu p. Labiedlncew!l; wyrok : szycha.r a.1StCI'; Jest to bowiem prolog do rewoln- l)l'ZeZWeuecyę do Wrochpoludniowychpozostaną
nIIilejszy ogłosić do wladomoścl publicznej i UpAtrZyĆ ; cyi nieorIlHl," mogll,.ceJ' Ó.9'arnąc cale I)Oru.dniowa tylko drobne trans!)orty listuieć tam bęclą mo c
rygorem natychmiastowego. wyKo!lanll!.. -. Zgodność
r 'l t
t· t .
. b
z orygina:lemswladc.zy kUl'?ltol'up!\dloścl, Adwokat Przy. WIochy, którym nowe konwencye morskie, zawą.r- g y Jeno ma e 'O\VUfZyS 'wa zeg ug! parOwej, o ~.
slęgly Józef Łaski, Łódź, .ul. Wschodnia ;NQ 15,
te przez rząd wIoski grożą ruiną ekonomiczni!:; dziel'aj~cewysyłających towary, które ze wzgtę,
. Sędzl!\-KomIBl!.rz upadlośei firmy .Altar i Walter", glówn'l: zaś przyczyną wytworzenia się taki ago du na ich drobiazgowość, nie oplaci się wysylaćwskutek wyrOku Piotrkowakiego Sl\du Okręgowego z d. stanu rzeczy jest szablonowa polity. ka . protek. do portów p61uoeaycb, astamtą:d okrętami 1loyda
3/16 lipca 1909 r. l na zasadzie ~76 1\1't. Kod, Haudl.
d
.' dale.,i.
"'. .
'.
,
WZyWA wie~zyeleli upadlaj firmy .A.ltar i Walter" i wb. cyjna w .dzie zinie· handlu i prz~mysłn.··
J
śclcleliteize firmy, aby si!} stawili w dniu 15/28 lipca
Ida.c utarte mi szlakami gabinet Gilloti za:
. Z . ośmiu projektowanych klirsówsiedem
1909. r., Q godz. l-ej· po południU. do 2~go Wr.dzil\lu pl'zykh~dem gabinetów Crispi.'ego i Zanardelli; dą- 'utrzymywań. będzie korr:unikacyęz ,Al~ks~ndryą,
CywilnagQPiQtrkowsklegoSądu Okręgowego, w celu wyży do popierania morskiego handlu krltJ'u [Jrzv Konstantynopolem, ZllllzIba.rem,l'rlpolrsem. któ~
boru syndykÓw: tymczllllowych tejżo upadlośc[. - Za Sę'
J
• ch
odI l ŚÓ od
b' Ż
S . l" .. rT l b .
dziego.lfomlsarl\t\, Członek Sąd!l Okr. {podp )N.Bobrow, pomocy środków opIekuńcz.ych. W tym celu IY.
ego o
wy IZ(~'"y ycy 11 l .u.a a ryt
Zgodność z orygiuałem świadczy Kuratqr upadłOŚCi
Lloydowi wIoskiemIl i. rrowarzrstwugeneralueillu moglaby opłaty frachtowo dla tych .prowincyj
Adwokat Przysięgły Józef Łaski;
1391
żeglugi lladano monopol na odbywanie .kllrsÓw do uczynić niezbyt ucinżliwemi.
.
.,
pOl't6wwloskich i amerykańSki, Tripolisu, Zan~
Nowe . pl"awo . 'ilatomiastpowaŻl10 st"osrinl~i
Teał:rApoU@. Dziś w. ponledzlalek
zibarui t. p. W zamian za zobowiązania się do re- handlowe. z wybrzeżami 1\fąki i TllrcyiEaro~
Illlla 11;l1lpco. 1909.roku sportowo gularnego przowozu poczty i ladanków, towarzy~ pejskiej przenosi doWenecyi z krzywc1l~ Włoch
lP ..zedliltllnr~lell1l:;l\··;:hlOZą4 pary. stwate otrzymnjąsubdydya i korzystają z taryf poludniowychtk~óryIU. slnsznie się,onenależą:
[ygąnieWUl- Jjnlł\O~~~e;h:~~~ specyalnych, uniemoże,bniaJącychinnyn'l towarzy" Rzecz .{lrnsta;poważnlkupcy wyślą; .swoje łaliiou contra .13:, wled.czarllll. ma.skl\. stwom żeglugi parowej konkureJicyę z upl'zywile- dunki do Gen'nl ,lubWeiwcyt i dopiel'oz tych;
r,ntqw contra Derma.
jawanemi.'
.
pOl'~ÓW drogą, powrotuą: przez Palermo' ą.oTiL
Mold contra Czo.ja J!lUosz.
Zamierzając utworzyć osiemnowychszlak6w
polis11 i Aleksl1;udt;yi,tracą:(} przy teru od 3. do .lj}I'J;
.l)l\da Mohamet contra Zaw!ldl\.
. m'Orsldch, gabinet Giloliti wni6st do izby deputo~ tygodni CZ~Sl1j uJe koriy~tając z tanie~ taryfy
Początek punktualnie o 9 wiecz~ 1329, wanych projektd6 pra Iva o l'ttworzeniu tych no- przewozowej.
.
, , 7757
F777?FF7F7_.
......
• •••
wych l{~l'só,W i ~$ubsydyachdla. niąh, wydawanych
. Ale tysiące drobnych kupców i vrzernyslow~
R·"
um' .
,corocznIe, /
'
CÓW, .wszyscy h/mutujący pomarańczami/oliwka.. OZfUCulY W9ndJSzeC .
ł'. Z.L~oy:d~mzaś'~·z~dch~ezn.wrzeć. ko.~~rakt wL,pytr,YllarQi,fig~mi i t p'. produktami.,kt6ry:"h
25~letUl,pOh':llmoJego~ze panstwo conaJmmeJ do~
~br.ot.hIUldlo~y" Ule przello~l dla kai<leg~l~,nleh
. pIaclć l)l}dzie, musiało temu towarzystwuprzeszloloCZllHl po 1l0,IJOO franków, wyzyskiwambędą
We WIosze ch PQlndniow~'ch wybnohly po- 40 mllion6w Brów.
..
prz.~z ~o\Varzystwa drobne żeglugi parowej w~,a+
waź.ue rozruchy, które aż sHa zbrojna trurnió mu~
Ogólne oburzenie .wywola~.rozdzlat kurs6,~ ~a,?lI, l alel'l!lO, Neapolu i Regio. Dlatego toWt'ę.:
si. W Palermo zorganizowano trzechdniowo ogól"'!pa'l'ocboQo,wy.ch, Z ogólne.)ich liczby trzy proPQ~ ~rlle, l)Oln~l~lezawrzaro, (iowiedziawszysi,ą :q'p'ro~
na bezrollocie •. sta.nęty fakyki. z(llilady l?rz~mt.. , lJ6wanes~zWenecyi, trzy z ~Genul, apo jed-' JekcJO lllllHsteryaluym. Zai.ądano ,arówu'anl'aia..

Dom Agenturowo-Komisowy.
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kolosalnemi środkami) jakieli t:1lm illlpl'Cl.<t wyZ· pIHbSy 1110S'U'J'skio,i.,
przez okręty odlogłości, Giolitti od- maga.
Ul,.
Jl
-.J,
1
rzucil to żll:danlo w spo8ób katt'gorycwy.
Nie pomogą tu wysilki jtHln(\s/;olci niozbędno
_:_
Jur. teraz wiadomo :li pl'zubiegll obrad w iz- jest zmobi!izowlluie wszystkich IH19zydl zdolllycl~
,"
<I,
'~"ł , ta
..
bie deputown,uych, że conujllluloj 200 glosów pa~ do wystąpleni(\ na [t.Ownątl'z sil przolllystowycll l
"Now?!e Wro?l1a. zamWSC.l o VS, .puy ar~y
dnie przeciw Jll'ojoktowi millis~(lryalllemu. Giolitti wezwania do pomocy wszystkich zdolnych oryen~ kl!l, ':' Il~~,ul~n~ or~;l W~,t 't~t;)Sl1W',~C "rf~~i~~t
N~ew ob1t\vio o losy pl'ojoktu oŚIVint!c:.;yI. że postawi towuć sl~ w skomplikowanych kwostyuch ekollo~ rmoc l ,II,lIlCYI:, (} (1'0 ~Hll PI;C,,,,;~ ,10 l'! ~s, w
kwostYQ zo.ufrmia gdyby pl'ojl'kli millisterYILlny miczlIych i światłych w swym zawodzio Judzi.
'pragy tl'u.llcl1~lnoJ C) Tl?byc~o w 1 ~rYZll IIIO~II)\fV tO~
.
t (
11'
l'
l
'
I l4yjsldch Ol"'an SllIVOtllH\ {llSZ(~; .,j~MUm mo fallQdl'~ucono l w a (.lm, wY,Jlat ~u yO(:_L ~Ię ~ c,a ym
Pra:wlo caty zftchouItio~europejflkl przomy:::
;;UZI i \\:(\Z(\Ylliej' winLłzjoli () tom 7.ll stoflu,{ki po_
gab]~ete~~l do dymlsYI; (J!tł~\ ZyGl? aluzyl lum J~11' w'y$tQPlt~~c!la ry1l1m~lt ~nlQclzyuat'od~lVy(Jh! org:t, Illi~llzy ItOSy:L i Nif'IWltlUli s:~ tlosyti IlILpl'l':;'IIIlO
kazuj[j.ceJ protegowanIe hn.lIulu. OJczy$togo, ~v..g[.()- J1iZlIjO :'llę w ,s~ndylwt,y 1 truH~y, ktUI'~1 llIetyllc(J
'f,I'ze 'óluio (Hl mmSll l\l1l1k!'l l BI)~lli i IInre'()"wi~
zO,nago, p,rze:: lnwazYę. (1Il(IZOZI(31~CO\: 1 splzelll~- , trzymuJl1 się SCJsle uplanowlu;o) taktyki, wspal:to.l ~y: ~\.Ie wii!O(\Zllin LtL :;t,~~oW\:t;i)::H; i jOUllOI~'y:H~
wlerz'Yc Się Jej nIe mozo, PrzosllolllO zatem g,l' $z0regiem 11lstyLueyl IH1llloClllczych, jltlco to: InnI' , IOŚÓ z j~k\ P} 'I lwio wynzi1i !lWU wl'llgio wt. 'Il'"
binetowe wo Włoszech Jost bardzo lJrtl.wd.opo- l s,tatys,tYllzfJych i, j~tf?l'lllaO!J.JlyCll, itlHt,y~~cyi b1an'-1' ~em' N'i!l\lll~u l:~:I;(litt. byt:L' :Uu. 'niell .~lioHPodt.i!~n~.
dobna.
S J
i 1.owych, konwo~}(/y~ z tow(tlzy!:lLWll~nl O~~lętOW((,UI,
Z pOlVollu tej ia:-;kl'llwej gi)l'trlllllOCOUll w:'lzysLkicll
I~ lIl~z(Ju~n iowar()W l. t, p,., lecz
l'Ownlo~.
wyw~a~
I posłów l'osyj~lcjch, 1l1'1U:H,l, fmnenslm, tlOt:hodzi dl)
l'IlJą sIl,ny wp,ły\v M pohty k9 swogo rzą(lu, lfle I dwóch wnios!ców: Pll 1'Iot'IY~1z\) __ Ź(I z ()Zl~:;om
zo
rUJ~~ ~zlat~l!loscil~. kons,u16~v l Ilg(~llt6w ~on,~u Ilr~ ! stosunki t'osyjslc(l~rl'anCll"ldn n!()i:~ się pOWOli, tak
~ nY,ch l, W,sr.YH,tko to lącz(~ z sobą l kOI!lbulUJą ~l l jak ułożyły się niomlocko,xl':lllllllfikio (.IJl'l.otl k\lll~
-.-~ 08!ągUlęCla Jednego celu-zawojowanIa rynlcow l wencyl~ 111gierska-JliszG jed,\ll II d1.I011lliktIW fI'!tn~
~ 1(tory
.
.
l au~ ;I zoyLu.M' d ,]_ "1
I.
",
.
I'
' pOI!Il(~(
'J 'l.y l',tl1'Y"
' wy nasz przomysi,
l{n:1.Io
w cIągu
'd "
'
1 'o • !! ensl'
{lCu
,- napr'Qzl'1lI0
ll!,Ofil'
JtI l.ow
40 :wybil 8i~ na njni)o[l.lerlniH rniejs(',e i z kLÓr,l'lll;
h Y, JO ~l,\ ~i J,l ~°l'tn~J .~H?Yl ~.lę, w, Ol I:r~: n. i żem !t BorllllOlll hyh) dalolto wlr:lwzo, !\h! ZfHtlLlo
llczyc sio lllllsleli i poczęli lllt:;i s!tsiedili z Za- ; nyc l w~r~1ll {te 1[1 l°.l YfZ~l.:l za OZUlI 11HI l ze
usunięto przo?; kUlIllll'Olllis l'matllluy). Po tlt'U/:<IOchodu, sl~uj'kicm llju;,przyjnl(M~ych wat'Uultów we~ ; my (A.0)PU~(l co u J0 ZPOri'lrp( J~lO. 'm
• (IclIco : że wypadki O':lt,ttt,uich <\ZfLSliw w~,m()t)llily lcou.ioez,' I '
"
I
I " [ I : " (JLl'~Il'
czego Z(1zmi ac(mo
mOZi) y sanu
~
,,
'J
'l t'
l.
l
l '
wnętrznyeh I wudlwogo uktal!U socyanego, w Il.i' t
' ; lt'r'mi nas' 110::\(1 ZWll\~:\U l'osYJ~W.l'ltlh:ll';tWf{.l, tr(~1. ItJIVIOtac h ostatnich ponlósl lu'ach I.Hu'dzo silny,
: 1]1, (j J,el~ '~~Y w mo ,!lOSU z ynll) z (O y
'dly jos"ezo rar. niollwill WOŚOI !icllł(J~o (J\l!,,)t.ll:uilll
'1 l
'
r
d
' osy 7. (lczy~y.
.,
l l
t·
I"
'l"
ellla
Sit: ~tCl
lH7,OSd r
p;~edmys llasfz 1° C~llWIlC !
W J{osyi powiuly w tym kierunku pomyślno ~l:L Sl~ p)OIll t~(tZ1 a 0lV1VlILlUtl1Il 11 lllltlm (mlłll: ,om,l~
'b~dzie leszcze
ugo. ,) l) nom ~ I~ t 11. oyo l na· I
d
1'"
'r( 'c . ' , •
"1' ż Hos '1 JaJąc.ę mOB YQ, o (l por O )1l() (WI\ WnlO'lltl 1110
stQpsf.\V 'była uteata znaezni,ojszyeh ryn}tów zbytu. ;
~~\mnl~:(I~~~t';r~~~w~jul O;!il~~;r s;:~i'i:to~zefi prz~~ I wyklt~c/mjI1' rd(~ lHt\yzajem i ,nin l~p.lorai!~(: si(\ pt'zy
KonkurencI, ltor~yatnJl~(l z zan!le~zek WEI:' oBś1'\VltC ;HH.I enor"iczl1cm w ;(, lIiouiom' nu. 7.0- tOin, zo pn:yktlt,dy ~!ltl'()k!) I UIISItl tlą ,,,lo wybmW.llętl'ZlIych, nn.s tra.lllq.Cj' ch, zagnl"uwh po kolO1 : my (I" A"
"tt-;, );enl'O te) 'l f}'ll )"0 l C' "1'11
110 (zlltarg f,tlllgwl'sln
byt dl,~ l·'ran<:yl kryl.y:-;Hłll
' l
l
ZO .vy" ··1 '
'le o I (Z
)y " .. .. ,
I ' N'
\\' I l t
wszyst IW) WUJ
,81.e ryu l'
(1 li ąLU,
7.IlS1'\ allo przez, t,W11!l.lZ.
," 11 J"I" t J J'11',; 'vyz'r~J' zn"nr'Czyłnlll 1)1"'y pl'ZellllPH<lylll, ruc l ZIUi l IHIlII(\(\ lUt He Hh l'WI~
'l t I
,ocznOI l " ~ (
"..<1
•"ot, , , J.",
j" ~ •t Jr L)
, j ' I'"
' 'L'
,
, '"
nas (O yCICZllH.
•••
. . , ' zlłloUilizowltnlll wszYS!:ldelt!lik przel1owszysLldolll
UZ Oi'iUł~(,
t~ •• .. O,'WltM CMIII)', l'li s ,UlIl:V(/(.O 1II "',l"
Dzi~) g(l,Y' l)l'~OSllo.JlIO IUlllę(O, nal~~y .dZHtTtl,C 't'ody )0 od lowi('dnio11l zbu(lIU;\U gruntu' i calym i d:t.a,my l'llQ z 1,l't~;i! fl'llll,11U8ł\!\ \V k\~(:Sł'J'1 Zlt~iI,IIl~i dZil\,ł~c SpJOBZJlI0, zebr zlo uo,prtl.wlo JaknaJ- sZ(}r(~g~l 1l1L!U.tl utworzono w Ol!osie toWtU'zyi:ltwo i ~:~oJ, to J(~sc. w kWO:ityt k"llllJl:ZHOfl!n lltl;r.)'lllillllU.
szybCieJ.
, d l a h ,ulu eltSlortOI\'H g'o ze W 'chodom, 'j'o\Va- I za w:lz~jlk,~ Cl1nę sl)ju~l.u I'()H~JHko·fl'all(\UH,ttt\lt().
Za,bruM nam dot~chczasowe, rynki zbY,tu, rz' ~ ,a l t za );\wuiwllz S 1>10 Sll'lle IV -hitn oh
. JowU llllll~ll:tł/.y IŁ()~JI~, I l"1'all:lY;~ hyły 1~7.n...
ouebnw Z po~rolom Jest ~ wlClln wzglQd~)w: l y }~;V~(I\~YClt I (Jsoulsto~I}1 °z!\kr~'~t.ll~l() ;1(' tllrel'- SiUlII Ut'O}J110 lIW!lI11'OZlWllOllIa, Lo I1H~(!Y'1 1.~hIJlI()1I1
trudnelu, a, POlll,oklJ!u 1l10moilIworn, trzeba WH}C l gi:iłll~ 1\010 uzyskania OU) l'Ządll popU1'01u. 1wszo.. "~ow. Wr. (I; IlIO wy pjyw~tły (UW z ,li \~(\:11,y.l Zl~:itt~
wystara o EllQ o Inna, . .
,
~ Jaklllh ul '. Starania 1;0 uwiońozono z(Jcital 10- dlllczytl!l, l rZt:)\~:~~IU(~ mtlpOl'''1.I~łllIO(lI!~ tu litwa,V( ,ob(Jcml~ ehWJb dla utrzymal11~ no. odpo- myślnym gl'OzultaLom, I wówczas pocz~tQ lU~blli. rzara lllt)Zl'~llZUm;(l, mil)h PIHlZi:l.ilr.(lJlnych:
wiell111eJ stOpi o naszego przomysiu Jest rzcczl~ ,
: 'l
Iilstot~~ z(l!!i, pIHZI~ Now. Wr.'I J SOjUB7.U (rtm ..
niezbędną wYflzu:canie zbytu p,o Zł). gl'auiel\,ml pań. zowa~:)l~l ~~l'OZUtlliellifl. się z okręgi om przewYlillo.. (.msko-rolilyjskhlgo PUZl~!jtllła LI\ Sl~lIm i mo ulngł!t
Sfwa ,. W t~m !ufJrunlm uJ:'oga j~st otwarta tylko! wym łódzkim przy:.;lallo speoJalnego dolegata. Ib.dnej ~mllanio od ohwlli pow~tanm togo zLLarnlall~
jedna. ,po~lizki Wschód azyatycki.
' N!irady ~apowiedziano na tydzień. bięf.!}:cy. Prze). : nego aktu. Wubec (lz~,9IeJHz\lJ konjtlnktury ,P0UW ostatnich latach., frek,~()ncya wyWoZ?W~ Ul slQwe wi c nasi na narad te OWillUi )1'2 ~ ! tycznej, ,Jedyną pl·ZO(HW~Vl.\glJ:, dla ,LI'6l!H:ZY,lillOl'Z:t
prz~UlyEilu llf~gr.l)nicznogo nil. Wschóu pobhzkl li Y,i '1l.1\~l(l.'licillh)' i l\lL \v{d~OIll Pze J.n·llll i ul ~o: ll~ństw Il,ur'1YY, Cełttndllf'.J JlW7.0 hyc tyl ~{() .lo 1'/,('1.0
wZl'osła o!brzyrmo, ,Wedlug 2l,gl'omadzonyeh (h~- \V~z(h;ll "t I' 11;1lll' III J~;llll(l(\l\itl k wtlstyi ztloe Yd:)W~Ć ; wlęklize zhllzl'lIIu Slę pl n';LII'. . kLlil'(l lY1::k Pr) oh:l
nych j lcraJo wschodnIO f1zyatyckltl poohłonęły wy- t, 1" 'Źllt s )l'UWI
'
l' alronach .. trIJJ)m:J'lll:l'l'~a", t. J, !t1),';YI l V'I\\IIlIYI.
rabów ouropojskich Zoil. III i li a l' li franlu;w. 1'0-, ,I, \. 'hl, ". l
~,
l>latugo, JeżolI ,,'!.()ri:\lUUZOWtll.W~ I:1Jl\Jrol:;~(J[isj,wl,)
SYlall1.. swo wyroby nfl. W.S. O.Md AuglitL, Al.lstrya,
111. J. J}[o'J'.
rosYJskHl Ci:YIll kl'tlld .. IV kl()L'IWku p()!!tn:yllittllll\
N. lem.OY,. W.!O<lhY1 .li~r. uncya) wreszci(), w uieznacz. ł i WZl!10. (~niOl\I. 1l. wii1lkicj inleyatywy Alf'k,'Hl.lltl[·,~
!lej stosunkowo iloscl H,osya - my .!liC. Dlaczogo~
III~go i uą.?y uo tego) źuby :t\vlu,zck RO:'lyi 1 Fl'Ull~
Dla tej prostej p1'zyczyuy, żn nie rozporządzllmy
cyl by1 lcult.ywownny nlotylko prze? nąt.l, alo i
ryf przewozowych mięozy portami, stosownie do
przcbieżollo,i
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"D61mpf". I szpitalnej wszedl feldfebel ze strażą i usiadł' oko. .
..,..... Wjqc twierdzisz, że się nazywiii!5z lians ło Maćka.
Puncdorf? ~...,. rze}~:.~irofjicznie pułl~owl1ik.
1
Dzień dobry, panie Puncdorf - rzekł do
- 1 ak, pumc':':'- odparł Maqek.
.
, niego szyderczo.
- Podlec! :.,;.... wykrzyknął feldfabel wzburzo- ;
- Co pan Jcldfebel iyczy sobie?
~y.- W. woreczku, prócz pieniędzy, znaleźliśmy I
- Nic, chciałem tylko' przed szubienicą razlIst do .11I~go adr,eSOWH!lY: Maciek Pazur,
: !11ów1ć, się z panem. Takiemu s~az.atic~Wi1.aWsz.e
- LIstu takIego mc otrzymywałem - rzekł Jest mIło, gdy porządny człOWIek :t !!Im poro7.-

I sie trzeciej,IlLl parostatku handlowym

71)
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!I naturalnym

głosem Maciek,
.
, mawia.
I rZ,eczywiście J,istu takiego nie otrzymał. Ii
Jaz pam!m m6wić nie chcę.
PodrzucIł ,go u.myśl~!e feldfebel!
- Ale ja chcę... to dostateczne •
..:..- Odpowiadaj!
...
-:- ,WIęC Jak SIę nazywasz? '"'- przemówił
- Idź sobie do dyabłal
....;. Jestem ChOl'y-- wycedżn przez zęby.
! spokOjnIe sędZia..
.
Pan jesteś J1ieuprzejmy, a ja wsp6łczuję
.~ Rana jednak o tyle się podgOiła, że mo- .\
- l~azywam SIę Hans Punc~orf"
. ' panu. Wiesz, . lat parę temu kochałem szalenie
z.esz przytomnie mówić,'
'I
,MacIek znałPu~(;dolil:l w, ~le~nlUl, wiedZIał I zdrową; piękną, dziewczynę i nie bledną, miała
..;.:. Oj, boli, bolil - jęknął Maciek .i opu- , o jego s~osunkach, J~k r6wn!ez" ,ze Się urodził ; grun~ ~koło naszej parceli, którąśmy nabyli od
~~iłgłowę .I1a poduszkę.
.
' w fryeśclc, bo tam SIę zaznaJol1uh,
komls.Yl kOlonizacyjnej. Chciałem te grunty po-:- Poprosić doktora, niech zbada chorego. f
..,... PUl1cdor!1 I~uncdorf.-p()wt6r~ył sędzl~ - ! łączyć i dOkona,tbym tego, gdyby nie pewien inMaciek tymczasem jęczał i myśJał;co ma i tak. tak,:. właŚnIe Je.l~o .sz~kamy. .Łajdak, szpIeg, : truz: Maciek Pazur, który mi dziewczynę zbała•
.mówić. A w licho coś mu szeptało: - Chłopie, i olbrzymIe sprZemCWl6lrZCl1Ia, wprowadzenie w za· , mucił i do Austryi oZ nią uszedł. Teraz muszę ją
zapieraj się, zapieraj, zapierajl
.
I sadzkę nasze~o k?rpusu.~.
.
i o?naleźć i pomścić się nad nią. pomścić strasz~
. " '. Przybył lekarz, opatrzył, ostukał il'zekł. I
l zwr~c~Jąc SIę do Jednego z ofIcerów, do~ O!~, ,lak to umie kaZdy dzielny prusak, rozu:!eMacfek jest zupełnie przytomny, a stanzdrO.'j dałspolwJm~;,
rnlesz?...
Will, zadowalający. ..
.'
- PodaJl1o pa~. te papJCry Puncd.orfa, ska- I
Maćka ogartlęłazłość, patrzył na feldfebla
~.'. Ja.k. sj~ . nazyw.asz? - powtórzył st1ro~ I zaneg.o. ~a natycl~ł1?last?we rozstrzelam7, .
I' z podełb~, a pod kołdrą próbo. wał siły w lew. ej
wym głosem pułkownik.
·feldf~bel Zlo~ulTIlał manewr sędZiego l 1'0- ręce) gdyz prawa była obandażowaną silnie, ale
- Hans Puncctorf .....;... szepnął Maciek i opu- ześmla,ł?lę rado~l1Ie.
.
'
próba nie okaza.ra się pomyślną.
ś'cił głowę na poduszkę.
Macl 7k straCił ~upełme r6w[lowagę:
Feldfebel drwił da!ej i dokuczał. Opowiadał
- Ni eprawQa i panie sędzio! ....:-. wrzasną.ł
. Sęd~larpułko~mk,roz,m?W:lw5zy Się, z leka~ ,leżącemu, że już wznoszą specyalną SZUbienicE:
feldfebel. - On się llazywaMaciek Pazu!', . po- rzem, ~kletO\y~ł Slę ku WYJŚCIU, ~akazuJąc fełd- I dla W-go Puncdorfu, pOChowają go zaś W konchodzi od Katowic. i .jest ,zbiegiem z naszego feblowl ZdWOIC ~traśęu ł6żka Macka.
.
tuszu i żółtych butach.
. . ,
puJ'ku.
. ..
. , . . ................. "
~ fiu,fiul -'-, ~wizdnął z cfeha Maciek .-:;"
W trakcie t~m nades::-ty. śWie~e.dziellni~!
- Co tez plecleclel.;.;..;.;",odparł, udając spo- El tom Slę wkopał.;. zle, powIesząl, A co gorze], z Drezna, W Olch były hIObowe. WIeŚCI a armII
kój, Ma·dek. - Ja od Kat@wic?:' Nigdy tam nie powieszą mnte,!"1;aćka paZUra,. za. w!ny P~I1C· l pruskiej, k!6ra ~.ostał~rozbitą. ja~ró\"tlież j t) tern,
mieszkałem,
'.. .'
· · d o r t a... Atom. !i\lęwkopa.łL., Dyabh wledz!elJ, że: żefl'anG:uz:1zQhzają ~IEll j{:u BerhnÓ"/Vl.
- A zkąd pocl1odztsz?· . " ..... .'
ten Puncdorl.r6wnież, 'Wd~ł się w jaki.oś tam
(O., :c.il.).
- Z Tryestu. Syfem marynątz~U:1~i;J!la $tatku sprawy polityczne. " ' ; ' .
. ' '.
prywatnymI 11 potem utrzymywałem bufetW:i~a..
Nie upłynęJ'o p\S:ł'gQ,d$iny. kiedy ,do sall

- Co? ~ odparł Maciek zdziwiony namyślaią. c Się. '. co tna dalej m6. ić.
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Poniedziałek,

Ba.kalf\rezyka podążyli na stacYę Łó~ź-Ka!iska,
pOC1iągarni pątniczeml pOJec.hah do
Strykowa Tam kompanię lÓllzką pOWItał pro!Joszcz strykowslci, ks. Bolesław Karwowski, któ·
chają,
ry też poprowadzit pątuików łódzkich do NieTak kochała sWIJ' matkę ziemię Helena lVlo· . sulkowa i z powrotem po nleszpofl.l.ch do Stryko·
drzejewska.
~ wa na pociąg. W kompa.nii porządek był wzo·
Henryk Sienkiewicz.
i rowy, niczem nie zakłócony.
____
(_) Sprawy szkOlna. Kurator okręgu nl!ł.ttkowego poleci! nac.zelniJcorn dyrekcyi nRulcowy(}h,
~"I/
aby przy skIadaniu proś!> o wydanie pozwolenia
tecumh(ÓW.
na o~warcie szkól prywatnych, dołączali opinię i
f i wnioski inspektorów okręgowych szleM ludo.
MIotle Stowarzyszenie techników. choć krWd [wych. Również dyrekcye nan1cowe powinny zama za sobą żywot, odrazu jednak poszło I'llaści- r wiadamiaó inspaktoró IV o wydanych pozwoleniach
wemi szlakami, rllkującemi VI niedtugim czasie ~ i o oLwarcia szkól prywatnych. Jednocześnie kuosią.gnięcie pożądanych owoców. Złożyła się na ~ rator poleca zaproponować wszystkim wlaścicioto umiejętna organizacya i uzdolnione kierownic- 10m szkół prywatnych. również i szkołom rządo..
two osób, powalanych do prowadzenia jednej z naj- wym, aby wszelką korespondencyę z wladzami
poważniejszych instytucyi w mieście.
nuukowemi i administracyjuomi prowadzili przol:l
Obecnie, w czasie najwlaściwszym dla urzą- okręgowych inspektorów szkól.
(_) Komltt,ty ot~~ęgowe. Ustanowiono przeli
dzania daJszych wycieczek, Stowarzyszenie techników przedsięwzięto oary ich szereg, Najpoważniej- niec1awnym czasem komitety kolejowe okręgowe
szą jest wycieczka, zapowiedziana na. d. 22 sierpokazały się ol'ganizal.lyflllll bardzo pożyte~zrwmi.
nia r. b. na. \~ystawę ~o Częstochowy.
Zadaniem ich jest uysponować taborami ko~
'7
•
~
d
.
~.
·1"
Z
pOtllme)szych,
bIOrąc
pod
uwagę
fachOWI!:
lei
żelaznych
w ten srlOsoh,
aby potrzeby han"" uwagI na s,owa po mOSie l mys l ' t
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głębokie pozwalamy sobie na przedru- ! s ronę towarzyszellla, zaproJe l: o wano liWIe zen e
dlu i przemysIu były w granicach możności jak;;'
kowanie najważniejszych ustępow z ar- : kilku Większych fabryk, na co uzyskano zezwole~ najspl'awniej zaspokajane.
tykuKu pod pow;yższym tu!ulem wy~r~- l nie wlaścicieli.
W komiteta~h tych zawiadują przedstawicieWczoraj ,:laśnie o~byla się t~ka pien,:sza le ministeryum komunikacyi) przedstawiciela ko.
kowanego w nKuryerze WarszawskIm. l
ZyCIe zewn(;ltrzne tej niepospolitej kobiety : wycieczka do ZglerZ a, ~dzle cz~onl{ow~e Sto!vaIZ!" lei komitetów gieldowych, organizacyi przemysklada10 się na to, aby uczynić ją wielką, ale szenia w liczhie trzydzles~l1 lolku zWl~dzah duzą sI~wych, tudzież rolnictwa. Rozumie się, że wta~
kosmopolityczną artystką, natomiast jej życie we- , fabrykę maszyn 'Przędz~lll1czych. p. JulIUsza Hoff- I kim sktadzie sprawy komunikacyimogą. być wS:.lech,
wnętrzne związane bylo do tego stopnia z Jcra~ : mana. Przewodził wyol~c~ce WICe-prezes Stowa- . stronnie omawiane i szybko załatwiane.
jem rodzinnym,' że ani na chwilę nie przestalłl. l rzyszenia technikówp. l\"ozmiński. SZCZegÓlOWYChl·
Jako przyklad odniesionych z, ty?h l1arad kobyć polsl(ą patryotką.
,I informacyj udzielat wIaściciel fabryki i dwaj Iderzyści można zaznaczyć w kOlluteCle WM'szaw\ ~O, Jeruzalem, Jernzalem, jeśli cię kiedy za- , rownicy-synowie wlaściciela.
skim pomyślne zahtwlenie sprawy trauspol·towopomnę/niech będzie zapomniana prawica moja~~ l
Historya rozwoju fabryki jest t~powa: pr~y- I węglowej _ i zupełny znnik skarg na brali:: wate sl<lwa psalmu Dawidowego stały się jakby: poroina rozwój wielu innych wielkwh przed81~- I O'onów do przewozu węgli, co byio zawsze uwacząstką jej duszy. Więc nie zapomniała nigdy. blorstw okręgu tutejszego.
I ~ane za przyczynę zimowych przesileń węglowych.
I wracała do toj ziemi matki, ilekroć. mogla, a
W r. 1871 p. Juliusz Hoffman zalożyt w Zgie- ! Dalej zwrócenie uWRgi na doniosłość komllnika~
wreszcie wróciła w trumnie.'
rZ11 niewielki warsztat, który prowadził osoMście. cyi wodnych w Kró]estwili Polskiem i włączenie
Nie zapomni ala o starej ziemi, w tej nowej, Dzięki swojej energii j. yvytl'walości, warsztat ten: ie,h do ogólnego pt'ograrnu robót przedsięwziqć
w której zapomnieć łatwiej. niż w każdej innej, rychlo zamienH się \II fabrykę, a obecnie stanowi się mfljąeych dla udoskonalenia kOmU!lllUlcyi wodalbowiem każda inna będzie zawsze przybyszowi. iedną z nn.jwiększych fabryk, zasilając~ maszyna· : nyclI w calem paJhtwie rosyjsldem, Tych lrorzy'
macochą, ta jedna staje się matlu\, uznaje go za : mi swemi olbr~'Y"mią ,więlr;szość fabry~ lódzkich.
i ści rnoillablzacytowa~ ~nżo, abyloby jC!.l. Zl\8,
dziecko własne i daje mu wszystlro, co ma i po"
Na ostat.U1e] wystn:Wlewynalazkow w P~ters.; czule więcej bez WątpliHua gdyby sfery za~ntęra '
siada sarna. Modrzejewskiej dala ona naj wyższe lJurgu p. Hoffman otrzymał w nagrodę wielkl me~ ! SOWiUle zwracaó się. chciały do komitetu wars~ą"
dJaartystów dobro, bo i sławę wielką, a jednak dal zloty.
. .
" .
.
wsk!ogo. Wi) wszystk,ich S [n'alvach. w kLÓl'yl.l}l jego
nie zdolała zatrzymac nietylko jej duszy, ale i
Specy~lnOS(lIiJ: fabrykl Jest kornpletna msta- l interwoncya może być skutoczna.
śmiertelnych jej szczątków.
lneya przędzalni dla welny, ora~ calkowita llrz!!:~
Są,dzdibyśm.y na. w. et, ' żegLI yby komiteto.w. i
I równie jak ziarno naszej sosny lub lipy, dzanie wykończalni (apretury).
okręgowemu byIy uadane atrybucye nadz.ol'cze
porwane wichrem, może gdzieś nad brzegami da~
W tych dniach powróci} z długiej wycieozki I nad ruchem osob{)wym na kolejach, znalazłyby
Jekich m6rz wyrosnąc w strzeliste drzewo, jednak- jw.Cesarstwie glówny~derownilc ~~bryki, iIlżynier ! się zapewne środki . załntwien,i.a ty~h"lcrzyczf];c~ch
że nie zmieni się w palmę lub ollwkę. tak i ona,
Wilhelm Hoffman, ktory przywlozI takzuaczn!l! nkporozumidl pomIędzy publicznos!l1!} a kolela~
wyrosIa bardzo wysoko, lecz zrodzona na polskiej ilość obstalunk6w, że wyJeonanie ich w obecnych mi' echa tych 11iepolozumwń przepetniajl\ szpalty
warunkach byloby niemo:Wwe. Przeto o.kazalo si! na~ZY0l1 pism codziennych:
2iemi,zostala polką do ostatniego tchnilmia;
Dlaczego? co dalo tę żywotność jej polskim niezb~d~ą. potrzebąznacZine ~o~szerzenle fabrykI,
(_) Czesi wOz~stoohowie. Jeden z gIlbernatorów zwrócil się do Wladzy wyższej z. zapyuczuciom, co sprawito, że trad yeya,że miłość, co tez . .lUZ poczęto usl~utecz!ll~c..
ze pamięć rodzinnego gniazda pociągnęły za niiJ:
Nle od ~'z.ec'liy t.oz. będ~le wspomnIeć o sto.. tanielll: jakie. stanowisko .powlnny zaj1tO ,orga.na
przez <lcean, tak, ,Jak pt.aki. morskie ciągną .z~ I sunk~ch admJllli,tracYI. fabl'Y~1 ~o robotników: Sto-. adminlstr,wyjne gubernii. wobec spodzlevvanogo
ol(rętem-i nlo opuscily jeJ .rugdy? Taka byla Je] l sunkl ,ta, ~aw~t w najgorętsz;y:ch, czas!l.~h, me za~ przyja~1du gOŚCI czeskich na wystawę c.zQl!tocliow~
natura? Niewątpliwie. Ale tego rodzaju odpowiedz ! o~trzaty. s~ę mgdy, co. przy'plsac na~ezy taktowl ska, W sprawie tej odpowiedziano, i.e wfadza
nic nie tlumaczy. i zmnieJs~tt .tylko, zaslugę. II~i- ,I lnerow~l~oW. Fabryka zatrudnia obecllle okoJo 500 dadzf}, il1strll~cie. Z pOll'odu . w:ysta~y częstoc~owQlowoli nasuwa Się na mysi Inne Jeszcz.o pytame. robotnlkow. . . .
.
skiej l przeWldywa.llego na ll1eJ naplywll przYJezdOto, gdyby ta stara ziemia była po~ężIla, bogata,
Po ,oględzlllac~ fabryln •. ~QSllodarz zaprOSIł nY0h, eta.t policyi w CZQstochowie na tenćzas
wolna i szczęśliwa-czy tak samo nIe ~y~oby la7 j wszystl(JC~ 1~czestlllk6w na blesI.adę 4? sw~~odo-ma. być powiększony.
~wo zmarłej artystce od0dr~ec od Ulej serca?: mu. W plzYJe~~em. towarzy~twle, wsr6d ltc.znych .
(_) Zjll.ld wydawIJów. Na zjeździe wydawI
tem pytani~ l.eży może tajemni?a t~j mi~o- i toastów, ,wy~'aza.Ją~ych u.z~allle dll( ,!,ytr~vat~J pr~- cow.księgarzy wPlltersbuegu POWZlętouchwał~
ŚCl. Ta stal'!L Z16mla-:-to .matka ~. n.lt~doh: .WIęC 1 cy cztow,ek,t, ,który z ~lczeg? :rO?lf ~lelkl~ ~,os! okoUit)(:zności za Wil,rcia kon wencyi pomiędzy po.
gdy się widZI cudzą silę, a pomysh SIę o )eJ. sla· ! p~zepę,d.zo,~o lulka gOdZl~. UCZl,S~nl~y ': wy(lleCZ~~ szczególnl~mi państwami. 'IV spl'a. wie25% us.tęp~
boś ci, wobec cudzego bog~ctwa .p.omyś.l!; SIę o te] wyme~!l bar~zo przlJ~ml\e , :~rf).Ze!ll,e,aJ ,ro~
stwa na podręczlllka,t'I~ naukowych 1 3.0%,. nam"
jej ubóstwie, wobec cudze] r~do~cl o .Je~ lzach, I chodz~? ~l~, oblecy:v ab. }aknaJIychl,eJ zlla!ezc .Slę nych k.siążkach, oraz o wycofanie .z handlu kaJą.
wobec cudzej pelni) swobody zycl.a o Jej zak~a:' wspólme,. tylko w lHlZU1eJszem grOll1o.na ~nneJ.
.' żek pornogni.fi.cznych. i sp~rządzenie. katalogu
towauej celi-to wow~za~ ~{O(lha SIę t.e!~ bar~z~e~
Jra
książek, które wyszły w ciąg t;, o.statnIch lat!ljej niedolę, jej słahośc, Jej. uhó3t,yO! Jej łzy l J e J "
_..;....:__
biegłego wieku.
, ".'
. <.'.. . .
utrapienia-wówczas .woła Sl,ę ku Dl~J • r.az~m z Da17ALlliI!TD ~ 1ł'1YK rRRllIlNOWY~
Ch) Zjaz.dy. Na zj aid przec[ wgt'uźli(}~y w Sztok~.
)Vldem:,,~ Jeruzale~. Jeruzal.em! Jesl1.c~ę kir,d!
a
JBI,lIoVlb"
".
holmie mial. sIę z Łodzi dr. Soweryn Szterling;
zapomn~, mech będz,le ~apo~DIana praWI.ea mOJal,
IMIONA. SŁOWIA.ŃSK.ID., D l!; I S Wodzlshwlt. J 11- na zjeździe internist6w w ICl'.akowieŁódź jest
"Ale kto tak kocha.? prze.cle ni~ CI, którzy l" t ro czesl.awa......
....
reprezentowana I.lI'ZOZ dr. Brudzlńskie l7 o. '
gIo z l slo· «ibi atl'ia ubi bene» *). Tak koKONCERT .. D z I ś w ogrodZIe Grand·Hotalu kon. . . . ','
.
c
h ~J1 la il . -a"--~...1.-·"'--·taKKOchajiJ: dusze : cert. ol'klestry Fllharmonll warszawskIeJ .. Wloc1l6r w8.1. (b )Z'fow. h;g~le1l10Znego. Zarząd 'fo warzy·
c aJ~ ma ~ęzle.el Wierne, .
"a" i któr ch : <lOW.
.
st\\'a gazowni, J~kwid~ja.:c swe in~eresn, ofiaro~al
szlachetne l podD~osłe, t~I( l~ochaJ. c
y
tutejsz.emu oddzlałowl warszawaluego 'I'OW\ hyg16'
wzrusza WS;Gclkamedola l ktol'ych oburza wszel~
. " .'
'b 1'00
lJ
. dl'
,,
.
lllcznego l ..
•
.1\11. nieSpl'aWle IWOSC..
..
.'
tł··O··
·r···k lt
1 k!·
Z .d T
.
· A nakonieo takkoc.hają istoty. .wybranot~b.,
J
i .: i i ' .
(X){)C~. U urypollJ eJ., ,arz~ow~r.zl
darzone. przez Boga .odtwórczą moc~ wyobraźul, .'. '" j.. . l . ! ' . .
~
s:wa ,kultury, polskie) oraz blbh.otoh.a p~bll(}~n(,
które,gdy "atęsl~!1iw: nich. serce ku matce, to
.'
.
. ~
pr7,enleSJOue· zostały dO,noweg?, lokalu. prz! UllC~
wi d z 80' j.ąchoćby z za.dziesiątegomol'za tak
fj) Kompania łódzkil.'w ~jesu.łkowil.l •. Wezo.Sl'ednl?J 111'.11. Czyt,elula. pul)llczna, \}ouporząd..
wyraźnie, jakby ~tanęlyu ~eJ pr~g~. Wi,dzą.wÓW- raj. raIlo. o.gotl~inie5,eJi pól z lca~ciQra .Śl'ł'./ )COW:lllU lokalu zaczme lllc.bawem zno\"( funkcyQczas wieżerodzllluych mw,st, sn~egl Ojczystych Krzyźa po Mszy sw. wyruszyla·lwmpaulaw IW,-,· n. ow c,
.
',,_. . "
____.
.
. ·l'bie 3000 os6bua odpust do Niesuł~b!a:.Pąt~t-I· (x) Za szkół.. Szko!a~leJska Ul', ,4pr~e~~,~~
Tam ojczyzna, gdzlę dobrze.
. 01 z~ kosciola pod przewounictwem \,:ks:/Jót'etaillłloną: zosta.!a z dlllem. 1411pc8. na UlloęGllber~
przez cala spoleczellStwo, to musimy OCZyWISClIJ
powitać 'ten fakt z wielIciem zadowoleniem.
Zwlllzek francuslw rosyjski jest obecnie jedyną gwarancyą pokoju. Wszyscy ci, którzy uważają. pokój za jeden z najważniejszych czynników
kultury, powiuni dołożyć starań, żeby wzmocnić
jes'/:cze związek pomiędzy Rosyą i FrancYiJ:, tembardziej, iż po pęknięciu lodów pomiędzy Rosyą I·
i Anglią, posiada on jeszcze większe znaczenie."
Stanowczy ton organu Suworiua, który ucho~
dzi za oryentujący się dobrze w "nastroju chwili"
i niedwuznaczua ngermanofobia",·· dowodzą, że I
spotkanie się na wodach finlandzkich rzeezywi- I
ście nie wywarlo bodaj żadnego wptywn na kie- I
runek zewnętrznej polityki rosyjskiej. Bardzo
znamienne jest to, że "Now. Wl'em.", stojąc twar·
do po stronio sOJuszu Rosyi z Fr'ancYiJ:, zapatL'uje
się scepLyc'znie na możliwość pogodzenia tego so"
juszu z "pomyślnern ulożeniem się stosunków":
Z Niemcami.
.

!

Helena Modrzejewska.

gór i lany zbóż
ścieJne i fujarki
n im owe glosy,
(lo lkania ,- tem

dnia 19 lipoa 1909 r.

i ltwiaty ląk ... Słyszą śpiewy 1w
pastusze i wszystkie głosy zi emi,
złączono razom. podobniejgy,B sil
więcej tęsImi!); i tern gll~biej ko-
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n.atorsJ.urnl'. 22. Porsonel lw:uczyeielski wymio- Mioszlmnioc gm. 130leslawice gub. kali~
Przy dźwiQlcuch dwóch lmpoli, mlod::ioi 111\,
nionoj szkol Y skladać się bęuzio ]f, następujących skiej oskal'%ony hyl o systematyczną kradzioi sala na pulank:'l.dl, bttwiuno się ocboezu uo póiosób: religię wIk!ada6 będzio h:s, Józef Szcześniak. (,owaru II fabryki Scheiblol'a, Oskarżony do winy !lego wiocllom.
Wjklady innych przedmiotów obejmą pp. Stani
Hię przywal, przyczolII dotlał, iż 2 l'il1,y tygo:lnio- W Dumu 8tl'lIoleów na \YOdllYIIł ltynlm
sław j,abęcki) Wactl.l.\V Latur, panna Romana Ka- wo wynosil tO\I'Ut' z fabryki. SQdzia Ska.Zlll go nu zobrulo się ua zubaWQ CIIOI:\dlliklSw pO{l!.l[,Q.~zlli~
1inowsl\a j p. Paweł Kozak, oraz nauozyciol śpie
3 Illiesiące więzienia.
, czych bardzo wiole osóu. Bawiono siQ raźno do
wu p. 13. Łopatowski.
( U Ił'
l'
u
16 b
' t ' 4 po pó1'nocy.
,
. '
h) pa~ośo. WYI'o nom z .
. m. plO r,
_ Do lHlrkn mloJ'slliegr(j II Z l'l)d lhlluL" Ilrzy. <)A
IA: lWyH rozpoellllfJ: SlQ
",<.l;-go si e rrlllW, /lapisy, kowski Sąd Oln'ęgowy postanowił firmę (AIl;(~1.'
'-11'
"
II
uczniów ollbyw!lj!b srę w kancelaryi szkoły 00- i Walter> w osobach w!!dcicieli Eliasza Altot'll było na zabi\wt} rllllostwo !lU) l\tZnOSlll. ,l'o;t,ma,idzlenllitl.
i Hormana Waltera. uznać za niowypJoealną, a \l' COl.ly program ;I,~bawy byt wylwlll\uy w (Hltości
bu.t'dzo doln'zo. Zl~lJ:l.\Vę tl\ organizowało Stowa.
(j) Osobh;tl!l. Etatowy nauozyciol wil eils1i.i oj
paułych osauzi6 w wiQzieniu dIn. dłuillilt6w. Kil' rv.ysznule tlomo!i:racyi chl'zdei j(tiiskioj, lll!tjt!Ce
szIwly handlowej Felsch, mi!\llowany zostal dy~ rato rem upadlości mianowany lIostal Ildw. przys
tlziolno;;j() patroua w k-l . .Tanio Albl'oel!ci().
rektorem prywatnej lódzkioj szkoly handlowej p. I Łaski, sędzią komisarzem CZ!OllOlC sądu Lebill- "
__ Na zahawie zwjnzku 1I!l\\'oilolVogo (~zola,Cirklera.
: dincow.
.~
.
i <lników llillkllrilk,ich w lesio zgiorsl<im zelm.1!O sio
(x) KOmUllikll.oya samoohodowa Łódź-Brzo- )
(b), Kary adm!?istraoyjne.. ~ rozporzl~dzenia ; okolo 500 osól! Tańco, lcoro\V'()(ly, poczto. i t. p.
tiny. W subotę w obecności przedstawiciol! pra- ' lluczolmkll" gubel'llll pl?tr!tQwsloo.l zostały sk!.\.za~ ,uprzyjollluinXy CZillS w losl() SVQt!zolly. Pov.!lym
sy ~08tal demonstrowaJlY sUlIIoc.hód "omnibus", ; ne nast~[luHCO .osoby: H()lllgo111 Bzylot' za hande! WiOCZ01'Olll rozlllLwioni piClkarw \Vl'l~cali dopioro
ld6ry bęuzio U~L'zyUlywar. stlllą komunikacYę miQ- i w 90dzllJ !lclt. n,lOdozwolollY(lh, orll,~ v.a nioposlu- , do Łodzi.
d:r.y ŁotlziiL u Brzezinorni. Jest to w611 motorowy' SZOIlstwo POlWYl !Hl I) rb, lub 2 dni 1I1'esztll; ICl'1c l
H6wnioż wlosio zgiorakim, opol1/l,1 rozlokoo sile 22 "koili, mogący pomioś(lić 15 osób i :m- ! Szklo i AIJl'tl.m Cukior ~m, bójkę i Zl\k~Ócellio spo- I wał<\ si<~ JllaJówka ~lWitF,lcu zawodowego rob. [>1'%0opatrzony w ulepsz;enht techniczno ostatniej doby. ; I~oJ~ nl\,10 rb,. lub 7 dm are~ztu; I~lbet" Zalbol" ~ mys'lu w16klli:togO "JmlllnŚll" w Zghll':m. W ma~
Odleglośf.l 20 wiorstową przebywa w ciągu 45~(Jj!1 . Chał m E!encw~łg, Cha~m ltubllls~t~in, leek 1 Naj- ,jówce uczestniezylo około 400 Oi1ól>. BawiollO
minut, Czas ten lIlożnaby znacznio zredukowll,c l~alls] l~lzeJ, PlIlczł~~~ln, Ieek J!(nnrno.n, Chaucl Hię dobrzo, !Cot,ylin[J llll. IIInr;~wltl z niespndzilLlllecz op~ali:any stan dróg lUt jzych nio pozwala lH1 ' S:-lamoWlOZ l reak ItIlnger za handel w go(lzlnac!1 lmmi po worlowal bel.llstmllw wybuehy i5mjoilhll,
ta.kie zuchcianki.
! llI~do~welollych na ry.nk~ na. 5 rb. l<ailly lUb a Nio zf~/lornnbllO 1'6Wllioż I o lllu.hlt.:ilkiu!t, dla któ.
Wlaścioiolom kOllcosyi jest p. Bornard H!l- : dm !l.l'e,sztu; Jan RylJl~I(.l i K~rol ~O?CzeWllkl ,za ; l'ych urzltdzouo spooyaln'ł zlluawę.
bergriitz. Od wczoraj salllochvd odchodzi eod/lioli ! bÓJkQ l skandal w ImeJ8coweJ rZOZlll i za nJew ; ,
. ,
z Nowego Rynku co 3 godziny, poczynajl\c od i w!'allciwo zachowlLnle się względom policy i no, 8 1
(J) .Wal~i lJ:ap~gll!lo,Z&' W ~ołlOt(~ walczyli: .
godz. 7.oj rllflU do 7-oj wiccz. .
I mioHiąu(l aresztu; Szla.ma Szajnllolo za lliop()::llu~
l) Uadt.1 UU'I.IL ('I.l~t'cya) l ~1ll\Hll' (WHli.lO~I).
I szeilsLwo policyi na 7 dni arosztu; Mioozysław I Po \} m. 10 Hole,. Hl~dZI pt'zn~1l16tr. swym elQZllN
(x) Z Koła panien. Lokal KoZa })nnlell od I Kralikowskt za to~ sarno przowinioniu 1 miosiąc rom Zl'fjCZllOgi.) wHltlouClzyka.
dnia 14 go lipca przonleslono na ulicę Przojazd aresztu; za Sl;t'zat z rowolwern Antoni ZioJiiJ.sld I
?) Zhyszk() (lyganiowiez. (K!'f~ków). i Mnltl
do domu pou nr. 12.
na l) ru,
(Berlin), Wallm !J(ll'tL,;o zn.ll1lUJą.(~lL. Z{l wv.gll~tl!l lIlL
Kolo pa.nien otrzymało Jlozwolonio od władz I
'
,
)'.,
! wyszkohmio ()bu pr;t,()ciwuików. Zhy/lzko dUlIiol'()
na ?orglluizOW8.lIio pOglldfUlok pouczających dla.
(O) N0"1V1l. fabryka. ~ lotrkowsl(i rząu gllbGr~ ( po $) mili. ror,(!iąglląt pl'ZedWllilm.
d2iewcząt.
'11I[\II1Y ud:nelll pOi,.WO!OIlla A~olfowl ObOl'fllllnowl I
:3) UIl,ellt .l\folwlllCd (Al'J'ylot) i Gz:l,jn JIll\()SZ
(x) ?lagl'odzona. Na. wydzia.la artystycznym i na budowę mecharnozne.l farbl!1,tut l aprotury., (WQgry). CZ(~j!t .lM10HZ jO,/lt lliOl!Ojll'!).WJlY, uiu ehcll
wyższych kursów 13arlllliocldcgo w Kl'ltkowio ił
(h) Tramwaje i resorówki. Wluśclcio!e 1'080- Hig llauezyc Pl'zy;t,woitoj walki,to tl!l; wy:\itlwiouir~
llagl'odyotrzyrnata 2odzlauka, p. Natalia MogU- rówok, przłlkouawszy się, że w święta i; niedziolo ! jogo IIl'ZYJUlOW!UlO są ;t,Il.M,ryoza,J gwiil,uaniolU. I)u
nicka za Obl'ilZ nHOllOl'ka".
publiczność traci bardzo dnże czasu, aby módz : 4 m. ,14 sok. wall(i ll l'zul'ywu,neJ, (lUl.,ja. llQ1u2yX
(.......) Stan urodzajów kielookloh niepomyślny przejechać wagolltl.lni kolei olektrYClmej podja.zdo I: murzyuil..
"IfI.tymrokn. Oziminy i jar;t,ylly 04 przymrozków wej,Ul'ządv,1II sltl pomyslowo.
4) Bezirnielluy (austl'!~lijc:rlyk) i Lutow (ko~
~awiQsu~ burdzo ueierpia.ly, koniczyny BIJ: uszko..
Na przystanku nadogoszcz zblot'll.Bię po kil· l zak UOli,qld). Austmlijozyk wyl'iwll.n;y byt IH'ZOZ
d.zolle.l'!Jepak prz:ewa,211ie zogtat ~aol'ally, sln.na. ku. rosorówek, l(tól'(lmi pl'zowózdo miasta ko- Lutowa dnia jlOpl'y.()dn.i(~go. Kolosalny wzrost i oltat~:mo l,tlh,zle na ,.iemiMh dubych. żyta joduo.k sztuje po 71/ 9 kop. od osoby. Pomi!no więc, 213 l bn:ywia. silasz1y tu w ~u,wody z wyrobwull;IUl i
:nłil,~\ein.j!i,dh/.w,dobre.l lqIltlll'zeaą zupelnia zado- whśoiciele resO~'ówok biorl1l po 21/, kop. więcej zręuzlIf\śclą. Lutowa. Olbrzym walczyl na IlHwno;
wa)nl~jące!l)SZenioa r6w!li(l~ •. Rnbotuik suzonoou osoby, niż kosztUje pr~ejazd tramwajem, bal'- , używaf (Ihwytuw, !lie gi'oiącyeh IllU 'rynH',;;L'iOm
wyzldeJockiego za pośrednictwom Ag'outów, lub uzo wieItI osób J(ol'l,ysta zusfug rosor6wek.
! IJutow, wa!r:v.:\1: IHt ofokt, llłLm:at i:li(~ lm lUÓU\~tl·
wydziob nnjelDllików, sprowadz3,uy byl do guburZal'7,I1<l zaś trarllwąj6w w miojsce 7,Wil}ksze· i pt()C7.(lliH~WO. U:bei~C tylem UllJloyi.l prh\!(~iWllilm,
nJi JuLelsldej, kaliskiej, plol,lkiej. a nawot do po- llia Jiczby pociągów pobtaili wio patn\! na kon~ ; !:Jam filO pl'7.eWI'ul~il, z lli;q~t) tlkol'/'j'Hltt[ auslt'ali;j~
wlatll jqdl'zejowsldego. W gilU. kioloclcieJ. Łf1ki I kUl'eucyę wytwal'Z~lU:~ mu. l!t'zez WluśclOiell l'aso~ II czyk i pr;;,)'Ln:Ylllał g/.I w ttlj p()zyc:yl. Walk:.t
Il l'oalilly
pastewno przodstawiają siQ lliozbJt li o.. rówek.
tt'WaI:L 17 minut.
myśJl1jo, długotrwale deszcze pr.zeszkodziły piel' w~
Cm) Z Ili~dlfol!. B1ąd~ą(le od· SaIDt.łgo rana po'
. (P) Og6łnC!lIMu I/lIli!Ił_bhilnlu w l~hł~u ublegf.ycll
slIomll. sprzętowi siana. Z chorób. stwierdzono niebie chromIt nie rokowały pogóuy lllL dzhll1. 1 dW~(l1.l dnł ulogto sledelll (JIliOb, tl';','y l(obloty l CWlft)(\!J
1~" J l'
.
.
."
. ~II" h l '
,. , .
."
,
.
l'· męzczyzu. z tych do Ilzpltl1lI oliwl!.li!l QHO dwll.l OSoby l tlo
WAle en WllU: nosaCIznę l zOt,ZY, a. w ~u.we ows!uem
wczoalJBzy. A ISG! stulo się ~tlaazej. Chmllry pt'?e- llllesl.tnm!1\ jl)(lną, Wszystkim dorn:l:usJ pomocy udzielili
C7.er:woull:ę u ś,\\,iń,
tarly się, a stOlice w palnl swyd.l królewskICh liGIi'U'HO POji{otoWI/\
(b) Z klubu Jlza.f.lh!gf,ów. Klub szachistów blasków zajaśnialo. Ror:ja,śnily s~ę r6wnie~ I~bli.
(p) 9óJ~1 a ItII.!lłPlilld". W(~Il\gu ub!egtydl dwóch
w Wilnie 2!1pl'osH tutejszy ldub by wzial udzial! cza lodzinn, oddiLwna JUz tęslcmącychdozbaw- <lnl miały mlOJsce nl\s~ępuJą!li.l lIój!c1 l ua.pady: 1I~ ultej"
IV lmnkutsl0
Z Łodzi wYJ'eżd~aln, l)P 'TcJ.I\tlewl czych pl'omieni slonecznyoh. Kto ~yl i t.nógt., ucle. II LIPllbWtelj nr. 14. Alll{usta~ ltlo~lt:&., zona 8t!'~~IIlI(lb, ln~ ~,l,
.
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1
z po e A przeli męzl\ (IOSt!.4l\ łhAku nerwoW'eg(lj [ja ul •
., Salwe;
.ca... z uuslmye muro,! lU e s Cle n~. olą,' po lt ,SkWerOwe) nr. 6 N, M, pracoWlllk ka.ntorowy, lI,t M,
. . .
. ..
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l do lasu, by jalmajwlęksily zapas awiezegopo· i w klótnl ztartlony *olaZOln 'ot gtowę; na WOdll'YIXI ityuku
. . (11))1; wystawy dentystyoznej. Po ~bil.daniu wietrza, zagal'llą6 IV sIH'acowane p1uca.. Na wszyst
M!chałowI MatusilIkowI" robotnikowi, lat 22. iO,wa.rzyaz
w~sta~vlO.nych na. wyst,aWJe . dentystYC7.ue.J'Y Ło~ kich kolejachzaroilo Sir~1 ludziska zdobywali
klJe~ i!~UIl.~ parę tan IV gŁuWI} l ezolo 1 nil. ul. Zlolonei
(hl eh~\S1l'ó~ iproszkow dozę~ów~llrzez «.lury», I miejsca przebojolU.
'
.
nr. ~o Gar8Z0n K,rtlkOWS!cI, handlowiec, 1~r. 21, wkt.otul
sklault)ąee .Slę· Z dr S. BUl'tosHiwl.czn marristra
Z b
.
. ' db l .. b· l']
W·
prMii: .. wsP6HIlWltt;l;YSzr tępe!!! rlll,l'i.HłI1zI\'l1ll zraniony w gloa aw wczoraj o y o Się ez l tu. szyat- wę. Wszystkim wytej wymienlon,m lahr.l!o Pogotowllt
(arrO/lay! . P" Szatza. lchel;uka /1l1~J~lne~o p. ą?l~ kie ogl'ody miejskie, jako też wszystkie dostępne ! rany opMl'Zy!t.
lon~a., '. pl;yznano 1l.tlgrouy. ap~e~,LrZOW1, ,.M: Ep· ula, szerszego ogÓłu lasy i patkI podmiejskie, prze~(p) Otll'luoia. ,wczoraj dano znaó pollcyl, !ta w polo
.stel.1I0W,1 r.a plókanlean~yseptJcl.me--lUod(tl złoty,
pehllol1e rozbawionym tłumem. Bawiono się ocho.. zaHalanowam lazy jakIś e:&!ow!o\< ber. prz 1tomuu$!)!.
'Wl~scl CJe!OWl .l3kladu nrtecznO'~op.Ok?~ za pro- czo, 'bawiono się ber. pamięci, !l. ceC)lf! dodatnią ZaWQZW!\UO Pogotowlo. k.tóra gualazlo ll1ę7,C~YI.I!!2 lat
SZkl l p16knme-Inf.llla Brabmy; dentyscI6 W.La- I tych zabaw byla _~ wstrzeroieźliwoś6 AO'itaevo, okoh 45, dostatnIo ubranogo, .z nawł!lka n!aZno.uAgo,
l'11<ienm 7.n IH'OS1:ld llozl'-bów med l 'b
i
. l
.. .
.'
~
VI stania llleprzytomnym prawdopodobn(o z o~ruclf1,.
, ., ' .. , Ż·· ... . ~ . .8. . SI e rnr
autw Jwhollczna nie pozostaje bez echa, ZwIedzi- W st a.nl o beznadt.lajnyJtJ. odwlezlony ZOljŁllt do szpitala
dentyscI6 K. .adz!owICZOWl za 'płólnmlocSullta>- Xem kilka zabaw,jednakże pijanych nie widzial:'oz~nńakl(lh.Z~ś przed Wleclrlonm ZI!.WI)"WatHl zlJstało
medal srobrny.
lem wcale.
I PI,lgot9 w1e Uf.\ ul. Staro,Zl.\rzowską nr, 40, .~N?Ila JÓ4uta
(b) Z S~dll, Sędzia polwju 6 rewiru skazaI
DQ najliezn!ejszvoh i najbardziej udanvehza. I PI!l$~?n8bklll' foblo~ŚnćICtLb' 1M 23; w celu Illl.1l1r)bÓil!twtl. nf\plln
.,..
l
ń
. . Ni
•.
38 l ~..
m'
,
.'
b· ~
..
J
I S ę ... ar o tI.
11)
yla jednak nIewIelka l lekarz Pogo.
ml?Sz~{~ ca gmmy. ?1~YSiOW,.. • e~~llegOJ.,om!l..
hczyc nalezy za ~w~ w ~el.euowH3, u!,ządzoną na j towla uauoąl:tJtobozplocl!!eństwo.
sza ]l'Jta za lrra,dz,wz IlZt:llkL drutu z fabr.yk rzeoz Tow. Krzewlema O$Wlaty. Bawlo11o się tam i
(p) "" .... ~. ... j ł •
W b t
Wd
•
\, E II" 'IJl 8·
,
'
.
l
.
.,. b d
..
LO ...... Pl· ... e GO 1111l"...
. so o 'ę na
l} u1m
• St'l,leI.'bl"'"
To
c .w'. a,lCC.
,ura pIZy U ,cy ~ m 11 "II .1 na. przy]ernm?, a .cosze sZczęŚCIa l mez ę ne c~nrettl ; Rynku wóz n!l)BChlll na B letniego SzczepAna I.tlcha, aya mle8IlJ.CeWlęzlO?ia..
..
cieszyly SIę powodze'niern. Pl'zygl'ywary dWIe 01'- DA tobotnlka l ok~la()zylmu prllwe ramię; na Starym
-. W drugiej sprawie odpOWIadalI: m. Dą- kiestry; !tonkurs gry w footbal (pUka llo*na) . Hynku dorożke'uaJ!lohala. li-letnlago Harsza. J3I1n:12ę, syna
IJrowyWiduwsldej! 24"letni Łukasz Cwpuniiak i miat rÓwnież licznvnh zwoleuników. NajwiAksza hma~~"urZdat 11lollkallale~Ylt:l ,...mu tnog1 • Obydwom doraźnej po~
' ). t . W 'l 1· D "'l . .
S
b··
l
. b·
.
~.
.
0"'1
Ze
o tarza rogo owia .
39
. ' •.0 ~l. O.JC €leI . Ilu WlWl~Z" m. _~m"taw" gu •
atra iCyą yl wzlot! balonem wloskieg,a aeronauty
(p) lir! il'OW6t"U, N· 1. . ~.
kalIslot)Jlo~karżon! o .kl'ad~Jez 223 lokoi. blal(J~o Angela ?arlossa" obserwowany przez parę tYSięM Alfons KU, syn wlaścl~'efa ~;!f~I.Zh~z~~:~e~o::;u4~
ba.tys~u.zfabryklHe:n1"la l' Kunltzel·a.. W. Sąd~l~ c~ ~ldzow. Złl.s~tokz tej zabawy Tow. krzew. ; 2wlchultl prawą r~kę, oraz odnlósl Og~110 potlaó~enle.
Dutlnewtcz przyi:nll.lsl~ do wIny, Czupurlllak zna OSWJaty otrzymac powinno znaozlly.
~ Pomocy udl,\~el!J: mu lektU'z Pogo~oWia.
nIe. Sędzia skazaŁ ob~ na 3. miesiące więzienia.
.. (11) Zapowiedzi!i.Q.a na wczoraj zabawa w le- :
(p) Przy pracy. W .sobotępued ~~mkntł«lem f1\.,.
- Wtn60ieJ sp'ra.wle :oskarżeul byli 36~Iet.. sie Laugego naRll,dogostczu. nil. korzyść ochron- . ~pJll nli!l.~l Karol n,1.'.19 robotnl~ fabrykI Blser:tll.,
ni. Stanisla~ Pajk~l't,,y);l.\gITl. Wiszld.pow. sio- 1\1 na BaJ:utach,. pOWiodła.. ~i~' pomyśluie. Ch6L' ttg;,:~j~,tri\ęr~11'~:~I~~z~;ę~2ktt!:~~{:\bl~~~~k~ćm,~11;
ra~z~lego, 2~~letn,1 S,t~uf~~fl.l\(:J{ramarczJk, m, Ło .. ! sumowy z kogclola WnIebOWZIęcia ~. M.. P. pod ud1.lelantu doraźne1 pomocy na :ml&J~llt ciwypadku przez
dZl 1 )35.1etm MlchaJ,MaJ:itiY'ł-l1J,k;!. poddHuy au- ; batut~ p~ L!lfersld~~o. wy\v!ą:za.t S\ęz zadania. ltlkarza ,J?ogotoWJt\, odWltUILot\y !Ilosta! ąJ~lI.r"cnw cJęz..;
s~lJacki, o syl.!teruatycZlllh kra.d~;t~t~,~pwaru suro- ! bardzo dobrze:IWw'1l1eź ic~6r dzi~e~ęcy z oehronki klm stanlo d.o8zpJtall\ O;ferWOne~o~I'ZI*a,
we'-io z fabryki Scheiblera. 8ę:d~ia ; skazał Kra .. bałuckjeJpopislW,a.~~ię: ze, ..śp~ewami. Licznie za"
. ' ~) Pil'.~IIIl ..ięt)"~",t).in9'ó~ .;tqI.;Jl1.: !.t(J81&nr) nr.
JJ1tĄJ'czyltlt i ,J\ilłl~ty~iaka na. a nileąl"c~:Wl~~iellin, l orana pubUe~no~~~;~ę;.~~~~azlla. .o~dask9W wyko.. ~~eost~!~ya~~w dR~eperi.. ;taub~t)~t2SIPOdobrioprze~
l?pJker~llzas ulllewlllnU.
! 1lI'WCOIll.
I lek4l.'Z~:~()lio~ta.er Ila. . "~li~ .r~lt,WI\, '&'u~ o'pĄ~r"yl
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Cmentul'l1a hlsLorya.
Piorws:,;y .wienlec nadszedł od mar.'!zl1tka lct'ajoweW swoim cZ,lwio pOda,liśmy wzm, lankę, dot1/'- go z napIsem: .Pamil/d wieli(iej arl;ystlci~. Rów.
cza'c·cą p 1'0 ffl!lacyl gro bu s. p. T00 [Ij i P ll.delskiej
J
.., l
~J~Z
Pll} cny wietliee ztożyto prozydyum liliasta
na cmentarzu powązkowsklm. Profanacya owu lmJell'em Krakowa tak przez Modrz\~jewska uleopolegała na tern, że przy zakhdaniu fuudnmentll ch:wego, z napi"em: .Miasto Kraków wielkiej arpod pomnik ś. p, Pudełslciej zwlokom jej odcięta tystce polskiej". Do Krakowa przybył artysta ten.·
zostala gZo.wa,
' trdw warszawskich, p. Bolesl/Lw ŁndnolVski i zroSta l o SIę
' t o SInI tl'nem me(
'11;ja Istwa za któl'e zYt
'l
"
'
\~!emec
Dd • n'Stowarzyszenia artystów
i prawinien byl odpo.wiada6 zarządzający c~10ntat'zem co.w~JK6w teatrow warszawskich", dalej Zlo.ŻOnO
po.wązkowskim, p, Herman.
,WlCllCO: OLI ,/I.'oatru No WOf3c i ", od "Komitetu" i
'"
I
Oczywiście rzecz cala ukrylaby się W' tajem- . "Teatru Rozmaitości". Sl'ol.ll'Ulł laurową gatąź ze
'(h) Poza,r wa wsi Stare Górki. WozoraJ o ,nicy, gdyby świadkami tej pro.fanacyi nie byto : stOSo.,:upu, mLpisem; ztozy}i artyści i dyrekcya ten.u
,kilku ludzi, którzy zaczęli Q tern głośno mówić.
: tru mleJsluego w Krakowl(~,
d
go
zmie
ll·ej
min.
30
przed
p6fnoca
IV
oddz!al
D
N a pogrzeb pl'zybyr też czeski dramaturg
straży ogniowej o, ouotniczej zawiado'~iony o poo takich należaI i syn stróża cmentarnego
Marcina Kopa,ńgldego. Mial, on podo.bno komuś Jaroslaw KwapiL
'
żarze
' i tą droga -wszYstko''
U
' , pogrwlJ~w~ rozpoczęta się D god;~.
Ł d' web wsi l Stare' Górki,
j h odleglej o 6 wiorst od wypadel( .
ow opowiedziec
,l'ocz~stosc
o ZI, ezzw .O~Zllle wy ec.a! do pożaru, a kiedy wyszło na ,l·aw.
•
g-ej rano zaJobnom nabozenstw0lU w koście[o św,
przybyl
na
mIeJsce,
staly
.lUZ
w
plomieniach
dom
b
. t l l
P
. P. H,-e.rman, . przec,iw, kt6remu przedewszyst- y\.rzyża"w, .po bl"IŻII krakowskiej sceny.
, szl l
,le
.
ta
m
ny,
o
ora
l s 0.( o a.
ożar zagrażal sąK OS.CI~ r byr prz?pelniony: Pomiędzy inuymi
Slodulln zabudowaniom. Po rozwinięciu energicz- ~le~ opJma p~lbhczna SIę zwr6ciła, sprawił swa- l
. k'
t 1
.
'l .
Jem1 wplYlvarnl to, że gadatliwe ErO. "łl~opak9 o"'. fL- - na na,bo:I,Cllstwl0 znaJdowaly Się deputfwyc teatrów
neJ
ey1 ra un która
{OweJ przybyta
wspo me do
ze pożaru
strażą Dcho.
'"
h '1'
tnicząa l'żgowsltą,
ogień dzono w więzieniu, oskarżywszy vgo,i iż "mIody
. P,o. lS l~lC,
owal'zyscw l iterackich i al'tysty{lznyoh.
zdorano umiejscowić i zupelnie Ut'atowaó sąsiednie Kopllński rZ\1ciI się na niego.
' 'Ie~tI warszawski reprezentował Józef Kotarbińzabudow&nia,
Gdy sprawa zaczęła się stawać głośną, p. _ S k I . ,
.. ,
.
O godzinie 2-ej \V nocy oalen zostal ugaszo~ . ~erman zaw~esn w c.zynnościach stróźowskicb: P d ~a )~.glzeb., \;'1811;lO} artystkI przybył Igllac-y
ny
o 3-' lont 10
dd i l
' ó ., ' ojca Kopańsl{Jogo Marowa,
' a er ews 1.1 z m'Ntzonl·ą·
'
rano
o z a powr clI;
Sprawę ,oddano pa drogę sądową, a p. Her~ l.
Pogrzeb odbyl się o godz, 4 po poludJiiu.
uo' Ł~dzi. ej m
(p) Od kopyt k«llBlskioh. Wczoraj przed wleczorem w polu zllcmento.rzaml, pOlożonemi za ulicą Kons~!lntynow8ką znaleziono 6 letniego chłopca z lltlzwlSka
nIeznanego,
z1amf\ną prawg,
110gąkońskim
! w zupe~llej
bell<przytomności zeli uderzenia
kopytem
w b~zuch
W stania grOźnym odwiozlo go Pogotowie do tlzpltah\
Anny Mllr)'!.
(pl Huśi~'Wkami. Na rogu Benedykti\ l Llpowei
w ogrodku hUBtawka ciężko zranIla w głowę a-letniego
Józefa
Gawl~kil, sierotę,
gdyż ojca. zabito mu podczt\s
wal~ bratob6)(\zycb,
1\ matktt. zmarła; na ul, za,ś DworskieJ nr, 4: Karol Grodzlń~kl, robotnik, lat 42, spadl
z huśtawki, przez co odniosl tal,że ranę głowy

'*

u

tV

Spalily sIę: dom mieszkalny, stodoła, o.bora . m~ll, chco!!:c Sl~ pozbyc .zupełni? świadk6.w ~jawnio.
i cielQ, należąco d~ gospodarza Wilhelma Drzazgi. : n~J pr?f"nacYl, wy~a!]r Marc~na KopanskJego.
Przyczyna ognia niowiado.ma., Straty sa dość I • BIedny czlowlel" poz?stawszy bez utrzyma~
duże,
, .
i ma, wpadł w. de~peracyę l. olledgaj w przystępie
Budynld by l1 ubezpieozoue we Wzajemnem ; ro.zpaczy rzuCJl SIę pod pOCIąg· .
. . , ..
ubezpieczeniu" od ognia w Królestwie Polsldem.
Stale
się to na,na Czystom,
torze koleI nadwIslanskleJ
przejn7.du
. - tT.1ooHl AnZfligen donosi z Salonik W tu·
. . ;l'opodal
(o) Pozar VI OE?110y. OI;e~d~J. we W~l Wl- i
~ociąg zmiażdżyl na śmierć nieszczęśliwego ~eJSzyol.l kolach wojskowycll paIluje przekonanie,
sldtno, w zabudowaniach wlOSClanma Stamsława czlowleka którego prześlado.wanl'" za d' "
"ze, w,o]u,a z Grecyą IV sprawiekroteńskie,J' J'esf
b -1"
. r O' ń
t l
"
."
'" rzą zalącego ,ll1eunUUlOna.
l
Centt'a]ny ]wmitet mludoturecki
· ' l a'
W leczor { I wy Uu !nąt po.Z~.. ,gIe pows a na ' cmentarzem doprowadziło do czynu amo.bó' t
s
)9 Wl!.
przygotowuje notę do mocarstw, w której żąda
strychudo.mu, ktory w mespelnu pól godziny i
zgorzał doszczętnie,
ostatecznego uregulowania kwesty! ]rreteńskif.\j.
Spalony budynek byl ubezpieczo.ny we WZ!l.Z KRÓLEST'WA
- ~Voss. Ztg," donosi z Aten o wykryciu
Jemnem Towarz;rstwie ubezpieczeń Królestwa P o l - '
•
wojskowego spisku rewolucyjnego, do którego na,.
skiego na sumę 400 rb. Przyczyna pozaru n1e_:_
leżeli przeważnie oficerowie. Na. czele spiskIl star
wiado.ma,
.
l
l jeden z wyższych ofierów.
,
,
'
. (b) Napady, W tych dniach 4-c11 uzbrojo- 1. Za~kui~GiO wystawy. W Ży~a.rdowie .12,go :
Program spisku byl następujący: Zawieszenie
nycb bandy tów JlIlpadto na ul'zą!1 gminny IV Ren- l~pc~ b, 1. ~alllkn!ęto. wystawę !H'Ze?l walkoholIczną· lcon~tytuc~~; wszyscy książęta maj!!: wystąpić z flodzinach (powiat będziński) Napastnicy\ kazawszy , Cieszyła ~lę ona ,duzem powo~~entem,
ty I arom; gpnern.lna komenda, której naczelni·
01)e(lllym, podnieść ręce do góry, poczęli rewido'.
, L~dzle ,chętn~e pt'zy.chOdzll! na 'yystawę, og~ą- Idem jest następca tronu, ma byó zniesiona; rewać wszystkie szafy i zaprawszy zawartość,a ,dah,ol~_azy J tll:bllc~".a.!5;lszćze, z \ylęl<szelllzaC1e~ prganlzaeya. armii przy pomocy powolanych z za..
mianowicie bla.nlciety paszportoweJ umknęli.
I lcaWleUlem sruchat~ ,odczytów, 'mających łąozllOśc granicy. olicerÓw~usun,i..ęcię,. z arlnii WybS~yflb ofi"
W l{adogoszczu 4-ch uzbrojonych nożami I z walką z alkohohz~lem.,
' c?ró:w.któr~y' oka~ali .się-~iezdOl,ł1ymi.\iosp~~'"
bandytów lJapadlona sklep Mojżesza Grtillsztejnl1. '
Wys~a.wx zwledzl~o 8,~OO osob, W stosunkttmellla zadama. OficerOWIe spls!wwcychcl\:ria.ra ..
Grtinszte.lnowi ,udało się uciec, bandyci też za-, do ludnoscI, było zWJOdza]ących 6 razy tyle co zie. przeprDwadzić slVójplan na drodze IlolG03l>-brawszy znajd~Jące się w szufladzie rb~ 16, umknęli; : w WarSl::aWle. '
weJ; gdyby to im się uie udaJo, zdecydowani sa.
dwóch llczestmków napadu, braci Czarneckich, I
Wystawa w (jl~stochowle. W celu ułatwie- i użyć innydl środków.
. . '"
również ujęto.
. : nia czło.nkom Towarzyst,v rolniczych zwiedzania i
~ W At~nach od:t~yto d:~'ugi spisek,w kM ..
e
(b) Długoletność, We wsi Dzierżązna nle- l wys~awy częstochowsldej,cr;mtral~e To,~arzystwo ' rym bIorą .udZiaŁ wyżSt lStarsloflc rowie, a zwr6-.
daleko odLodzi zamieszkuje lllo.jaki Adam Woź~ rolm,cza ~rządzazebranle w CzęstochoWIe w dniu eony prl1ec~w spiskowi oiicąrów mlodszych. Sph
lliak, lltóry Uczy 109 lat. Pom\motakiego wie- 30 sIerpma r, b.
,sek oficerow starszych domaga się rozszerzen.ia
ku Woźniak wyglą;da tloś6dżiarsko.
I przywilejow
korony,Z.dale się, ze WOJsko, je8~
w stanie zupolneJdemoraliżacyi.
"
~ Vossischa Zeitung"dDnosiz Teheranu:
" SZTUKA i. PISMIENNIGTWO.
' la omosei
! Rewolucyoniści zamierzalizbolubardowac Btwlc ro~
, (x) Z Fnha~monii. We wtorek daje Filhar- t
'
••
"; syjski, ponieważztamtąd'donichstl'zelauo.Jednak
monia warszawska w Grand-Rotelukollcert, pod
ze wzg~Qdu na grożące prze~t~ znajdują.cym, s1ę
puJurJlo:symfoll1czuy pod dyrekcyą AdoJfaGuŻew. .
Z~a.z in:~.rnlst,~w P018kloh~ "Wcz~raj r?zjlp~ : w pouh,u poselstwom eurOJleJslnm niebezpiacz&ń.skiego, W drugiej częśoi będziewykouana sym- cżąt ~IQ w IuakOlVle, plerwsz~ zJa.zd lnte:rlllS~o.W : stwo od zRmiaruodstąptli.,
•.
fonia ąmoll(nledoko.hCz()na)F. Schuberta, Na,~ . polsl,:ch wleczornem. zebranIem towa~:.IJslnem i , W dzi~lni~y eu~opejsk~ei dDpuszczano si~ ril.~,
stępuie ulubleuiec publlcznoJcip. J. Ozirn\ńsld : w sa~~pho s~arle~oł teadtr~,,.
; bunków. N16ktol'e ulIce zostały formalnie spustowykona, na skrzypcach romansF.dur -.Beetllo~ : lekarz' Wlec ZIU o )1 Zla", swój w zJe~dzie 113 l BZOM. W, pi~tek wieczorem rewolncyóniści za·
v-enaj i tańce cygańslrie- Vachez'a,. Bach, Haydn, '
NY' . ,
"..
. i bili }r'zech iolnierzy perskich, przychwyconycl1
"Veber i Cłlopin' wypelnią resztę bogatego i zaj~
;eamle~t~Ictwo ~,al1cy).skle zawladom:lo kOlll· narll.bl1nku, Z powodu strzęlaniny w dniu, osbaUlująceg~ programu,
tet,,, na Zjazd wysyła" Jako swego przedsf,a.wi- tnim, wiele dOlllówodriioslo uszlcodze;tia.. ," '., ".
ciela, protomedyka Meruuowlcza. "
' " '" , Po stronie koZttków, o ile dot!):d st.Wieraio~
Towarzystwo lelt,arslde warszawskie l'epi'e- : no, padlo ,iW-tu ludzi. 'Liczba:. ofiar zdę.jasi~byó
zentowaćbędą doktorowie: Alfred Sokołowski i ' bardzo Wielka, ponieważ na ulicach leżązwlalti
Marjan. Jakowskij, tedakcyę "Nowin,lekarskich" calem i , masami; tak że zpowpdu atl'asznJ6l1.w,y~
W P.o~nauiu- dr.Gant~owski; redakcyę .Me- . ziewÓw przez uUce, ta ;przejśó nię można,
dycyny"
i "Ęroniki,lekat'skiej" wWar~zawie ---,.,
.SzaCha,:,slrtonit~tlo,abdy,~neyi gł:6wnie groE~
* Badaniauallkowe.
dr_
J6zef
Zawadzlo;
redakcy~"Gazety
lekar'ba,ze
za. l{}l~a. dnI przybędzIe do 'reheranu, syu,
Kurator w~l'szawsklegoo.kręgunatlln:)\vego.
pozwoliI lekarz9wt S!tanj~rawoWi J{o.n,owi doko~ skier' w Wa:rszawie-doktorowie: !1ichaI Reich-Sepechdara nu. ezele licznego wojska i ogłosi się
.man i Alfreq Sokolowskl.
szachem. Szach mirrioó,~o dIugo wahat.siQ ,z bsta;
unó w średnich 2lakllldachna\lkowych okręgu ba·
.. Austtyackieml,nisteryumwojuy,wydało za- tecz,nem post~nowieJljeni~Wreszcie, gdymUl}(j";
dań nad ucząc~ ;si~ mlodzleżq., woalu ,'opracowa, rzll:dzeuiei.pozw~l~jl\ce lakarzom wojskowym brać, wiedziano, ze zyclu)egogroz'i, nłeb.ezpie~zeństwo,
nia raoyonaldEil . statysty1l:i ~krzywieula ltręgostu·
udział, w zJe~d~le:, . i , . "
'
,
',"
ze strony NwoLuC'yO~lStÓ":, zdecy~owat siftuoleó
pa u mło.d:deży. '"
'"
.
" BlUro Zjazdu Ima.scl Się ,w,ldiuice 'chorób
do v.oselst\'f~ l'OSYJ.S~lego l. ~roczy$cleab,~ykoWI;1;ł.
. «-' ~o bezrobociu.u,Sitl.gera. . , . ,
.
wewnętrznyeh p,\.'2;yuh~y l{operlllka~'
1 Jed.nak dO"os~~tnleJ .cl~\Vlh Uczy t, on napoIDQC
Na żądanie kątegol~ycznaptacownil~6w kom"POgf:7;Il~Ś. p.Haleny lllodn:ejewskiej. One,.;, wo)sk,·r<)sYJ~lnc~. OS;~lU~CZOll~ mil j?~~aklJp
panii SIllgera z Qddzialuprzyulicy. Q.hlodhej
guaj odbyL$ięw~ Kralcowie pogrzebś, • Hele~' n}~.'ct?lJCZY6 .~lle. m?qC, ze re,v?lU()yOlllS0I,~tZY7
zarządzający. tym odd~il).lem p. Białkows,ld prze!
l P(lZfi~tq~~~;~u.
stał speJniao swe obowiązl(i,
,
.' , ny M,od.rzeje\V~KieJ.' ZwIokl z!H:l.komHeJ irtystkl, rzeldl"~}iZ!iIlOIV~C. Z~ll:~ " SZaChl\
uh tu do I~OIp!l.!Z.Y'~j!k.
, Powodem do tltk, st~uo.wczego wystąpi:eniit któreJ 9stąttii~woll.\ bylo.,aby flPoczętyna z.iemlwolnOS,~ ~~~OI~ ml,e]lSl;.\ p l
przeZJl,o~l:J f~lłij
pracowników, miaIo być Jakoby, rozporządzenie qjezy,atęjiprzybyly do Kralwwl!.,Q)1ia Ub. Ul- i ' ", .P1ZYWI\)Clll~I,~ )~OJ.lstY~UCYI
J ch dllHlcll.
.~~pżQ!J.oJę
w
ltruchGI~
kościola
Ś\\".
~rzyźa"nastą;iil
w
llaJbllZSZ
p; Biafkowskiego..o. wydaleniU ,12'tuprMo.wni.
..
"lo
ków,którzy brali żywszy udzial wostatuięgi ,~~';;~!~: lGn.~;~ó'W.;,lt~ói'e ,wraz' żWPliinąp\'ZYbylłl
'>:&;~m!ęr1:~1i',,:J;UI1e,!k,W:lat1 skl~dli.. zre~ . 'ąJc~iata.: ł
bezro bociu.

Ostatnia poczta.
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l r f1 O I V.
m:. (. l1 n lI! fi"
Weiągll
zachorowało
zmarło
1'" ['
~

ił

P,t.IRburg, 17 lipca (PJ.
glej
101 osób,
wialo 51, W szpitalaob zunjdll.ie

na cholerę.

\ ~"1{{1"""'r1i::iBmJ~~\'imm,~~"
~.
W dniu 20 1), m" to jest
wtorek, o gud/,. 10~ rllllO, W kościele S'go Krllył.l\,
!,
uaboieilGtwo z'Il'obM za dUSf,f)
Ś. ./" p.

I.]~~

się

\"i0

,loby obie31, wyz<lt'o875 chol'ye Il

Ij
i~

Petersburg, 181ipca~ (P.) Wy,Jawnictwo dzionnilm "Srowo", wydawanego prze:: Fiudorown, z()S~fl,jo zawieszono.
ArCibangelsk, 1'7 lipcu. (P.) Na parowo u "Ku"
folowa Olga" wyjechał do Nowej Ziemi guberna,
tor al'ch:~ngi(Jlslci S0i:111owski z wypl'ltWtt zOl'ganl.,
zowaml vrzez niego i zIUJ.jdujl1(~ą się poll przy·
wództwmn Kramora w celu zbadania pólnoeuoj
częśtli wy~py i ~rzeltoJHl.llia się, czy joSli możliwa:
do skolOlllZOWallllt.
,
i
Borysoglebsk, 17 lipca. (P.) Do kantoru WyM ;
tHUlowal\ioj fabryki CU~{t'll pod BOt'JSOg'lrlbslilCl,l1~ .

I

odbęd:r.lo s:ę

I

itano skisgo

ieczVsła
ił"
J
u·

Z'

I

I,',":
nn"I,~t;76l'e
za!'!,1'8s:r.e.ją H.otlzinę, Kologó\v, ciluloW' i "UlljOlttyC I
"""' ...... _ ..... :""-<_=.
."
" ...................... 11<' ••••
!~m~~~~,_I.~~lIillI~~1lllI
f~l';'\mom IHl:ltępujrwym: "Zgoduio II uelllvalą rady
p~tcl'hof~ki, w lctól'ym odbyw,alo s:ę. przodstawla:

narodowoj, zebrarlej d1.is IV 13oelH1ri,~Jta;lie, llio:6b~~\le 11IL (lol dolJl'OCZyllll~: l;lltultlWICI!:l Im .1~(H'zyśc
aną rzoozu .io8t, ażeby dO[lutailyn. mdy udała. ~10
J.OWIU':6ystwa p()t~~hof~J',lOg(), porno,?Y b~~:d!lS:U!:
do byłego sZllchll, l\IahoIlWli!l Alego, IV colu ZtJ.Wl~w
l:osL(LJąc~go IloU NclJWyZS:6ą plottlkcH NitJ)clfJlllOJ
domi(1J1ja, L'O o :r,lllia.nio l'zndll, \Voboe tego, 110
il Zo,) PUlll.
.
szach przcibywa w dUlralltorzo \!'bioga W misyi:
I~(ltlJrsbnrg,. 10 .lip?lt, ~P,) Pf\t. A~ell()ya ,torosyjlikioj, [l()(l opielilf r()ilyj8tn~ I fln~~ll)lską, pl'O~ IOlf,l',nfleZuH uowJ:t~.uJo .ilH}, y.o l':-l~d I.'OSy)S,kl przez
8i1l1y jogo kró[ow81q mość , aieuy WyZłU1C\!'yl goHwowh przollstawlcioll ZUgl',:.tHlCI~ )\WrO(}lt, SIę do
ilzinę, w której julil O pl'i:yjlf,J lJlOŻO (I0putt\tlYQ~. t'lIą(16w ,oboych z nll:itępll}l~\l~m lcolllumlmt(;w:
[opeRlA/LEe, 18 li P(lit, (P.) Przybyło tu UD'U I Ił Wczora:! mno Moc~ltlll.lod ,AI~ aZ!lch z. ~()llZlIlą
poslów tlo parlamontu fl'ltllClllJkiego z żonami i i swo.l!~ i switą. szukal sllllrollwull1 w lut~nloJ roqcól'l~:lmi. w eolu zwiodzonirt ri l\sdu.~lt.
:. dOlloyi posolstwu. OesIH'skit}g? w Z(lrg?ndzl0. Na
wtargnęło llOC~ .ubległ,eJ S-u bn.n(ly~rl\v, rozb,l'oll~ i
l'yflis, 18 lipca, (P,) Po4.liniowych r~zpra- , mocy ..\stui~il~(logo w Persyl zwyozaJ.łl J(lgO~ ~e.
strażnika, zabili stl'óza, zrabowal1 30000 lubll I wMh sądowyeh w I:lpmwic czlouków orgl\lllzl\oyi ilarslnoJ l\losul UfH10 Hchl'oulenlo. okaz/mo. gORem"
1 zbio~!i,. wsialll?z~ na )t1wu z~brnu.() ,~~?zy. ".,; rningl'nlslcillj l'ofly):,kiej pll.l'tyi soeyal.dom()kmt,yc~. UOŚ\\ \ (~UP().WiBdJti() P!i:yj0,~io, Na :r.a~~(lz~o ll~ody
K.IJÓW~ l! 11pc.a. (I.). No(,y ubie,)t,J, poa,czat> ' noJ, or:;lmt'żouydl () zamiar za pomoeą powHtaUIIt ;:aWl1l't!1J lI11ętlzy lHtllll I rZ.btlem l,OlluYJl~klln (~!lOuy
.IH'eSz.towu,llIU ~.oh ba.,IHI,ytow, ,dosr.lo un wyllllany
;:brojilogo w 1'. 1905 zniosionia istlllejr~\~ogo mItro- s~a(llt~ strzegł} POII}CZOIlO kOllwoJe llUSI',OgO 1 au·
Iil~tzalów yomIQ(!zy lUIll! a Plll1~H, Dw6ch ban<ly· : ju paiuJtwowago i' utWOI'zonla l'zcezypoll {lolHoj do, glOl~31\)(~go }Jo!iclstwu. N:ld. lokalem. zllJmowlluym
tow 7.ranlOllO Clę,zko, wSi:y~tloch 3. al'cs~:t(lwano. ! IIlOl\l'lltycZłlOj, o S:'CI'og ZM!fL(lltÓW na instyl:Ucyo
przoz JBgO Ce::larsk!~ l\{OŚll szacha, wywleszo!.1O
Ze stro~y J)Oll(~!1 ranę) Odlllósl ;'~\~I,r()wy,
rzą(lolYlI, 1l!tlHtdy tlil. postrlX'Ullki policyjno, oraZ o fJagi~'o8y;jHkl~. i wiotkobrytailską...
,"
rl~"k, 17 lIpca. (I,) '!fe liSI Iub~llkacl: p~. ! grabiIJź broni i amllllicylj są:l1 wojenny okrQgowy
btkt. <lama szach o":,l achromoma w lll(,ZOtr!
żn~ ~Jllszczyl 113 budynkow. W ogIllu ZglllętO ! skazał 11 osól! na powillszettio, 2 na roboty ciQż- ; llio zmillllH1 IlstanowlOlHll w cyrltutal'lw.l dopuazy
dZlecl~~.,
'
. ! kic, 4 uniewinniono. Co do skazanych na 8miorć, z dnilL 20 eZ01'\vca zasady zupolnogo nlollllo8za~
Pmsk.17 lIpca. (P.) W. pO~H~gu kolo)owym • sąd postanowił czynióstarania o zlngod'l.euio wy- nia !li~ llM;I,cgo w sprawy wewnętrzue 1'01'1311 \
areSZLOwano męzczyznę, posladIlJl~~ego ~>l'zyrZ:ldy , rolcn
joj walId (lolityc7.llO.
. •
do fali:łzowania banknot6w z ouc!skanu tt'zyl'U- !
Berlin 18 lipca. (P.) J);dennitii omawiaj:~'
K.olonia. iH Iipe[~. (P.) n~ <I(oolnlsche ZOlblów~1c. . ,
.
l wypadki ~ Persyi w duchu dość pus:illli!:ltycznym tUtllP telogl'lIfu;ł} II • B01:IIJlI1.: nC,dyby nosył~ dos1,ł,a
. f~9'z, 17 lipca (P). Se~Ul,t prZYJął w re- i i wyrR:i;aj~ pl'Zekollttuio, źe pOl'ozumienio Ilngiol- teraz do prZ~;d(()lU~lIln, 1,0 lllOlIIll ;!l.Sn.f~y do z~rOl~
dak~Yl l~by deput~w!tnych pro]o.kt praw,a o r()or~ i SkO'l'osyjslcio toraz dopiero przygotować alQ musi llogO llli(l~7.~Ulllt SIQ do sllrl:\Y 1. Ol'sYh t~) d7.HLłn,~
galllzacyt artylerYJ. Na z~sndzle tego ]J.rawa do : na poważną próbę.
ellom {HH'8Iom dnnoby llh)iIlUS~, uowiosc, ZO Sl~ oui
lOl;:ad~go kor1J~su artyJorYl b0 d ą wchodzlly tl'ZY i
"Vos,qlscho Ztg," pisze,?o "mimo pOl'OZllllltO' ~dollli U!1.(\ llltr()~t)wi. wychowanie 1l0hty[~zlle, li:t6parki art11el'p l~onnej )
r'
.
\ nie a,ugiol\lkO'l'osyj~ldo, wnllot miQdzy W/lływ~lmi
''o CZ(~9tokł'O() ,~IJ.:l~Vlll(\!O lill/ lHJikz~LS ()b~'atl ,~ l!O'.
pa~yz, 17 lI~(\a ~I); ,Ageneyl Hav,ns.a do-: anrridsldemi I~ t'o~yiBkiemi dopioro teraz, przy llr7.(!(J(jlm I!lndzll!::lW. Bn)," sl'fHl!(OW jlW?I~l.uych
:nosz~, ze w,pl'OWmC;yl l",llllX trwa!fJ: WCl~Z udo· : no~YIll rządzie, musi się zaostrzyć i <loVl'(HVad:r.ic bę,d:tie 1'1'Zf)~1ZI«}(I1\ do ustu.t,wwwnla J!tlilf~golcolrzollJapOU7.lemne. W pobhzn· 'Y~L Pu,chloti" w ; tlo zamącania stosunków wowllQtnnych t do po- Wiek rOZllInJlllgo i z,.,dowII.llllaJąMgo !'zi\du,
której wBzyst~ie ~omy ~legly ~~ISZCZ;(mlUj WyCHl· : wstrt.ylJUlllia pokojowego rozwoj~ kraju",
.,
lego nllle:tl ocz(lkiwM na .(JI\lszy~rzfJbi()g ~vypl\d~
kaJawa.ze szczel;uy, B~er~koscl 2,5 eont,) utwo~ i
~BOl'lillel' 'fageblaLt" wllha wpozbaWHlIllll ków .. ObaWl~ plzeu ,\Vlllloszaulem slęcudzOZllllU(IÓW
t'ztm~jprzez trzQswniezlelrll.
"
l\'IfllHlllleta Alegotron1i bóloHne rozczarowanie d11.\ do Ich 81>1'I1W fi (n I:) sldoni pet'sów do Złtcłw·
.,' . Kopenhaga. 17 l~pca (P). DZls przyhrh tu ; polityków p~nsla\Visty{}tłlycb,' którzy llHu'zyU o wania, .nloz!l'2drwj ,oglCjduOŚ(11 i r()Zaą(lI~ll".
parowcem ·zMalm1.l (~9iwe(JyFl.) wyd:I.Je~ll Zll ~ztok" i I'OZsz(\1',;eniu Rosyi kosztem Pt,rayi. D1.!IJIlui!i: piH
D'h.dryt, Hi lipell. (P,) Na(lf,olrllk kal'lltjl6~
~ą.]Il~U~'oSYllrn!~, IJol~oya .J()ldn~~ dnllS~Clt I,H;'. JlO~ ; BZB daloj, Ż(~ wypatlki w PtJl'syi Zaf:lrllguj:~ zo (:tl',zJIl~a! 'I. Wt7:'HZll lIeIQ!1,\Zl}" d.IlIIOi:lZflCI~ (). nagło]
z~()lJl:a Huw~l4:dowao, wob"c cl.:ogo przewiezIono , wszoch miar na to, aieby rozwój ich śledzic.:. . Sllllt\I'Cl DOli. GLtl'lns!t Bllr\)(Jl~i:lklO~.(O, k:H!~OIa 1YIa~
loh d? LubekI.,.
z nieslnbul\cą uwag!ł,
dryLU, ZIlS !.ł(J l wskUI.f'k pękIlH}Cl!\ S()l'(:,a.
.
1fJhoran, 1711pea. (P,) W dniu lEiylll [Ipen. ~
[(oa!uiHuho Zeitllllg U nt\zywa ztletrłln'tzowl~.
Berliu, ]f) lipM.. LP.). W po.tutlmo watl\ryrn
W zgr()mac1Zell~U. n~rodowel~l, ~toione~n z g~ów. : nogo "szacha llOżalow(lnl~ goun:ł; osobitlli()S(lil1, It SIW' (Igl'~)(h;lol)()t!Lnlcznym, przy. 8tHrciu Hi~ ~w6ch molly:chnlU~zteclHdow, ll(ltablo~ ,l woll~ow. wOJska: sób I\O::ltQPowllnia. jego w1,gl,~dolll posfów rosyJ- tOl'OW, )Punn z nich cuły OhJflty llJUlII!H.lIlf:ll'~1 przena.cyonn,llstyC:tllogo w Ob0CllOSC,' t,łumow, zgroma.. i skiego i angiohlkltlgl) smutllą komedYą
rzucony, i'lt'8Iltt .do tt'yb,UllY puol!cl')nO~(~lt Pl,1.yt:Z!llU
dzonyeh na. placu przotl modz.yllsern, ?gtOSZOIlO : .
Konstantynopol, 17 lipoa (P)~ Podezas Sp o- r.ablt~) 8, łl; t:lęzko ~tjIlł0110 pl'ZHSUn ,50 OlltJb •.
sZfl;eheIll uast~peę tron~, R(}JI)!ltO~ mHlllowlll1y. tkauia vr:l.ousLawiei()!i Rosyi i Anglii z rnin\str!lUl
, r~hllrall, ,19 l1pe~. (~J.) AbJY'kIH:~a :izllch,a
A~ldul-mulk g~owa.r0dzllly Kudzlll'OW, Sepechdar
spraw zagr ll niczl1y()h i wiolkim wezyrom l'Oz.mfl- .M~dlllltlth[a Ali odbyła Slt~ IV pO\IHls!.wlo r()sy,l.
ministrem wOjny l geneml'gubernatorom 'fehe- wiano () zuajdowaniu się wojska tureckiego w alitom IV S()I)(jl.f~ rano.
ranu; .
'.
Urmii. HHmi pasza i H.lf!lat bo.sza zapewnIali
Butlef, (Pensylwania)! Hl lipcu. (P.) W so... " ~o p~ll1ą,tihl Ln~how w otoczen!u strze~c6w o zamiarach pokojowych i mówi~i. ż,ę liezby :VOj- l J~otę IV f;l,Ll'~ku.eb, .Stluld~l'[t:'i~ceJ, ~f~mp.l4. w kt6·
JJ~chl.larsl~Jch . udHl !:l1ę dornedzyllsu, ~Itany ,ska tam nie powięI\'iZOllO , in mil .Jest I'rzewl\ly'
lyL\h zastrt;ll\oW!dl rObQtIlH~Y (}U,lzUZllm!c.;:, wybudl:t'zY!\~U:i! luuu:~,Bn~!~f~ L:1ch~wt" WOUZ,()WIO n[l,~l waM staJo zaj~Cill t0rytoryuIII pel'dkic!;\o.
ehfy powa·.lHi rozruchy. ao\1O rołJotrnlww 11 01,0roJ.0u~[IS~OW. zaw;uidOIlIIlr go, ze tynwzasuwo hę· j
•
OLlpowiedź no. nuLę .kl'etHilską przyrzoczono
stało ~J(IZ )fltCj, ,
~r.1D .jCSZCZ(i (lowodeą· bry8f\.uy kOJi!\ków, .pod wo.· : na dzion 17 b, m. Podobnu ~Ul'cy w tej odpowie. .
Klioma.) lU lipca, (P). Cosarz WHI.l(lllll!!fi
r~uJclem, ~e, będzie ści~10 ~\'ypE;ilłlinr l'o:d((lll,y Uli .. ; dz! 1}Ol)~'o8zf~ o okrnśleuio wyru.~(JnhL «dl'oit SUTH·!)· ; .iat:l!eilj "lI')!Wll:l.ulIHrIl" rllUo OlI pIynął na prituoe.
mstrR~vo.1ny, Zak.()mUI~Il(OWu,no () tom llfJSlllstwolll i me tiu Bultall). Da.luj b!~ddr) wypowietl7.iltU8 żyllzo----------~..............- ......._ _
•.
l.'osYJS.hI.HJlU: i anglOliJkfamt!."
.
.
.
t llio Wysfll,llia o1n·~ttl I:ltueyjncgo tut'0eklego d~ zaOdpowiedzi Rada.koyl,
S:t.acll, zac:t.ąI przenOSle EHę dnia 16· go b. m•• toki Snua. Nadto nota ture~lw. ma dowodz. ie, żo
Z'llłhlł'IU"OJlUlIWl!IIlI'lomu. Hepral,ljllt,\n~(Im Kf)Ulft~it!l.
. d
8
d
I·
1'
.
wystrWlY w CI.~';t()r,h()Wle jOHt p Sf,l\U;l;b.w· Ullrtr.berg,
o.go z. ,eJ zr~na ,o _poso stwa rosy,is new" i potI':'.l1ba, ahy mocarstwa oświadc;:yly, że prawa zmnlalZI_l!.ty pn:y ul. Andrllo:tI lit, Hi IV Ł)!lzl.
lucd;y.p'"ybyra Jego sWlta z ZQrgon do .. W l!ol : zw!erxCl!lnicze sultllno. nIt Kl'ociH S:I blZilporno.
: ~~!..'...... !!"!,!,:, . .L' . lO".! . . ! . U'.'!'I!!IfII
g,OdZJ~lypot()!1l szach konno w t,oW111;ZY:S,lWl[l d~lO~
KORf\talrl.t;:lĄI.OllOl, 17 HPC,IL, (P.) Byty arnblli.!a·
SPOSTB./;gigNIAi\lKl'IWIWLOUWZNg
CI pOJechat UD, ogrOdu, I:Osolstwa, . gdZIH pOWltull dor l'osyj~lti, Ziuowjcw, wyjechal do Od(lay.
gopelnomocml( rosYJski, urzędnley poselstwa
'. . '
.
1_
i 1mmvój, który oddal mu honory '. wojskowe.
.
DZ l ~ N N E.
1::1
:&:
!
....
I:il§.! ~::J o
Szaoh wituł sif;} z konwojem po rosyjsku, NI),tych~
lJ&tarsolll(g, Hl lipca. (P.) . KroI, kr6lowa
,!>j
<IJ .S
fL,ę
s~'" 0sJ
miast lmybyli indyjscy sipahowie ZkOl~Wi)JU. po- i k~ięilliCZld dur\skie byli zaproszeni li1\. śniada~
Data,.
o.,~
CI
'"
thve.gl
13
...<IJ ~
~~
selstwa angleIsldego. Jeden kozak i .1edól\ slr1a;1l nie do pałacu fermerskiego w własnej Joj Cesar~~o ~J;l:
;:ą .... '<,:I
::r=:
stoją na straży w pokojach, zajętych pI'zez
tlkiej Mości willi "AleksaIldria". O godzinie 7 ·ej
i! ii
8
..
szacha,
. .
u Wit,lkiej Księżny Olgi Aleksallul'f!iVI1Y i KsięI.-L..
I
l
Z dnln. 17/ru
.Nad poselstwem powiewają flagi: rosyjska oia' PIotra Aleksanurowicza Oldellbu[,illm~go w willi, 17;VIIl pp; ! 740.8,1-19.7 i 71! Z 3
'1'empora~ura
IUI\X.+20,fiG O
iaugielska.
.
.
odbyt się obiad t'1\wi1ijny, na którym byli obecni i 17/VII 9 w' 742:1 : +16.8 81! Z 3
Przez eaXą 1.IOC p.rzewoż;ono do 110sels.twa.. Na. J1aśnieJsą .. oesarz, N.a,ijaśu iejSza.. ceSUl'.zow.a,. 'l8NU 7 r. 74.5 "11+16 2 74' J?d Z 3 'l'emperntura.
mln.+14/)o C.
mionie. oHobiste szal~hfl; Wraz z nim pl'/.ybyli: },ról, luólowai księżniczki c!uński(;l.Stót przy- .
'.
l
Opa.du 0,1.1
jeg:of1toczenie. około ,5ąO żotniel.'zy i mnóstwo brano kwlatam1.WCzasie obiadl} gt'alI balalaj * !
I
.
Zdnh~ 18 Vn
18
służby,.
".
'
czycy wtasnegoJegoOesarskiej Mości zbiorowego , r.Ylllpp. 7418 +11},4, 66
Za
Tempem ~lH'l!I
mt\~;+19.8' O.
NastrÓJ W nlieśct'espokojn:y, Serrlar Assad pulku pi~choty.
'.
,
18jVH 9 w, 747 O H7.4, 72
ZO
'l'emp il1 M'łra
i SepechdŁ1r przypom(jcybry~ad'y koza!(ów za~
. Po obiedz.ie u Jej Oesarskiej Wysolwśc! od"" , 19/VlI 71'. 744,[} +16,0 .86 1 Pdl !1'lh.1.+'133'
(1.
l'ząd\!'ili energiczne środki,wc~lu'l1rzywl'óceuia
byl się wiecz.ór.\YilIra by·~!l. wspaniale Hlumino ... l
OpI'du 0.0
spokoju, wcoluobr.óhy jns(;ytti(!;yi ipoddllnycl1 wI\Ila;g~aXa or~\lęs.tfaOzw,a.rtego batalionu strzel .. ]
C11. dZ. 0. zlem.sldC1J j 1\ ZWlaszczaB,ą;~.~)l;. •·.il.!.:t.ij.S.y'.j.S.'ki(lgO. có.w. lejb gw.. al'.J.Y.l."RrJ".d.z. . . \n.'y. C.'. elilą.rskiej. O gOdZinie.
~reheraD, 18 lipoa, (P.) S(tPQchdf);l',~wrócU się
10· ej Na,jjIIŚnięjs;\y • Qę$arzi NaJjaśnlejszR' Oesa·
W13Z01'a.j do przedstawicieli A:uglU jRo·si,ii>.tele~ .lzOWU. Alek$an:dra.~t\QdO~wD:a odwiadzili, tełl~l'
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lm 1881 padl ofiarą morderstwu. Gubernator
IspahallU, Zil os Sultan, wuj obeonego szacha, zawezwal go do siebie i kazaI go zasztyletować
swoim żołnierzom. Krwa.wy ten ozyn uspra.wiedli wiał potem, wskazując na niElbezpieczeństwo,
które grozitu dynastyi od potężnego i oieszącego
się popularnością: wodza bttchtiaró\v.
Najsturszy syn zamordowanego, Assatl, od
roku 1882 do 1888 byt uwięciony IV Ispahanie.
Wkrótce po uwolnieniu w r. 1889, udal się w po~
dróż do Europy, na wystawę paryską. Zamek
Sard ara w Dtlnugumie, odleglym o 200 km. od
Ispahanu, przedstawia dziwne pomieszanie sztuki
l.a.chodniej ze staro wschodnią arohitekturą, Pewne
części zamlm przypominają niekiedy budowle wloskie. Sala przyjęć, wylożona mozajką dziwnej
piękności,
nabiera wieczorami czarodziejskich
blysllów. Sardar jest absolutnym wladcll: swego
szczepu, niezaprzeczonym panem życia i śmierci
::molch poddanych. Kara śmierci rZ!ldko jest jednak stosowana przez Assada. Natomiast bachtiarowie często umieszczają zIoczyńców w SIVelU
więzieniu, t. zw. w górslciej pieczarze, poj S!lIllJ:
strażą. Za cięższe przewinienia karani są zbrou-

BACHTIAROWIE.
Rewolucya perska wprowadziła na widownię
prawie nieznmlY dotąd szozep perski
bachtiarów. Ich pomocy zawdzięczają rewolucyoniści perscy w przeważnej mierze powodzenie
w walce z szachem .. Bacbtiarawie są sżczepem
pasterskiem, mieszkającym w górach Luristanu
wpobliżu granicy persko-tureckieJ. Ciekawe BZOZt\góly opowiada o nich i o ioh wodzu Sardar Assndzie literat francuski, Henry d'Allamagne, który
niedawno pl'zebyw~l dluższy czas w ich kraju i poznal osobiście obeonego zdobywcę Teheranu.
P!'zedstawia on Sardal' Assada, jako czlowieka
energicznego, rozumnego i wykształconego na
sposób europejski, podczas dłuższego pobytu
w Paryiu. Dziełem Assada są. reformy społeczne
i kulturalne. Między innemi zalożyI dla Bachtiarów na wzór europejski szkoły, w których mlodzież jego szczepu pobiera regularną naukę.
OjcIec Assada, Husein· Gholi-Chau, l'ozbudzU
nienawiść Persów ku dynastyi Kadżarów. W roświatową

,

Poniedzialek, dnill!. 19 lipca 1909 r.

ROZWOJ. -

niar;w okaleczeniem, np. uCięciem palca lub ręki.
karom podlogajlj: rabusie uliczni stosowane w tych ra'ćach przecięcie ścięgua. A(lhil~
lesa kończy się w 8 wypadknch na 10, śmiereią.
l\Iordercę pojmanego oddalą zwykle bU(}htiato~
wie w ifęce krewnych zabitego, w myśl obowią.~
ZUją:C0g'O
praWa zomsty rou'o\V'ej.
Do roku 1850 bachtiarowie ' cieszyli się zupohq niepodlegŁością i nie uznawali żadnej nad
sob~1 wtadzy. Hus.seiu-Gholi·Chau piel'wszy narzucił im SWł~ władzę. S"ach perski teoretyozuie ma
prawo mianowania dOIVódt)y bachtla.eów, praldy~
oznie jerl naje nid pOólirula nad tym szczepem gór·
skim źadneJ wIady. Prqwódcy szczepu mają obo·
wiązek utrzymywania w 'l'tlhf3i'anie stałego oddziału konnicy, który jest u Ivftżany przez szacha.
jako zlożony z za.kladllików. Zapal, z jakim Assnd wystąpit pl'zElei wico szachowi w wali:e o reformy, nie jest por,bawiony motywów osobisty{)h.
Wódz bachtiat'6w lliewątpIi wie ~ywi nad/lieję ziszozenia dawnych marzeń swych przodków - obalenia. dynagtyi Kndiarów i osil1guięciadla siebie
trOllU perskiego,
Nltjcię~8Zy!fl

czlowieJr, znaj~(ly grnn- Ztlgillęl:1 kar·ta od past:pol'tu na
M 20dy
tow nie język polski, tosyjskl
IUllę WIndyslawy Ku~mieklej.

i w cKęści niemiecki, poslmkaja wydana. z fIlbr. S, Rosenbat&.
blUl'uwega zajęcia. Ofel'ty w Raz2415-1
wolu lIod llt R.
2~30-3-3
ł k t
d
· t 1\
potrzebna zat'1\\I onel'glczll\\ pau
f~~~ą A~~~Ula~o Ś::,zP~yda~y

.ot
d' . .
t'
Z .
Nizej pO pISanI mają zaszczy prOSIe ulnleJszenl· pp.
komandvtaryuszy
Towarz\'istwa
~akladów GazoW\7ch L.ódz- do n!'le~~~~~~nI\D~e~~t'~~~nlelJ:!, fabr. SzwarCSZUllll\. ·24193-1,
.J
J
J
Zt\głlląt. KwIL od pas7.portll na
kich na zebranie informacYJ'ne, maJ'ące SiA~ odbyć W środA,
.
2i2t--2-·-1
Imię l'iIal'ytGajewskle,i,
wydany
'1: I poblemc pt1:\g:uę jel{cl'~ za ulle3il
fllbr. Zolt1ll'll.
2417-3-1
d. 21 b. m., o g~odz. 6 wiecz., W sali Towarzystwa Kredy- m}ś'6:n!e.'~VI~d~~wQ
sdkot1~o~,c·m.~13R,d~d -Z",/~)ję!!I klll'ttL· 011 pt\3zport.11,
, , _ o wydaU!\ z fabryki IIlrszaergl\
toweo'Q Mie,]'skiego, ul.Srednia M 19.
7-ej do 90.1 wteM.
2389-2-2 i Bll'nbauma,
imię Kl'ejco.
~
1"
k'
.
b
l
potuelJua ~pecylldstk.1> do s~y"·
241o-:-~-1
bAdz1e
pO· wltO\Vanw au ro- monopolu:
clt\ blellzny.
WJadolUl)ŚĆ
w 7agiU,\ t pM:<[lOr na Imię l gua~
Jako l'bl'let weJ'ścia·d siużyć
"
tóg
Ługlei i Bane
. ly u-ą rat ę.
-(Jagu Szulca, wydtillr ~gmluy
we na wp!ttooną na u ZHl
dyktt\.
2%)2......3-2 Dąbl·oszyn.
21iJ3 -:l-1
.I

•••

i

7,

7.

•

v

UlI

t

D.

>:}

" E l· h"
pOLrzabna z(\,Olua krawcowa. ZiałoM.
2361-3-3
K" ArkUSl6WS kI, ". eon ai'UUi,
:mlewanla kOlifitul'
P
!losal
jednego fllnta
_wn-2_________~·-_-I-I~-.-,--~---J-·~~~'~~8~.~~-~~
D La t'llda T Msuerhoff P Richtaf ..I sp~~eB~:~W~n~B.M
29.
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Zall'lidtlkleJ na DJ!folna,

.M 61 poleca wielki wybór gkuźby
II dobremi rekolneudaeyami.
.

i

I

AA'

. Ghll!jl pUyląo moldunki do·

• mu, ~I\rzą d~an Ie domem,
ur,z-ędnlk lil\poaMlzte, . który ma.

dużo wolnegoczasn; obezlląny ze
, sDr!\waml sąllow 8 ml, pollcyjri.oml,
W żastosowaniu sIę do§ 22 Ustawy, podaj~ do. ~o- ~ za skromtimn.. wyiJagrodzenlem.
wszecbIlrj \viadQrrlośCi, %' zu,żą.dalle zostały pożyczki na me- Oferty watim, ~Rozwoju~ . pod

2370-5-3
potl'zebny ZllrliZ Ś1US!lfZ, obet-

li

j)7.

L-~jn~w~~mhl@~
w~
sHl.l'I'lony przez L Ostaszew-

s~iego

na

zleeenie l<'ranolaźkt!.

ty cha~~ b;[ll:ho.llS~~~~~:Yk11 22~ię· i~~;~iń~~~et>~ź~;:l'zegit~~~\~~"
.', ill~(l1..,..2-::-2 :zaglnąYpltSlIPQl'tnnllllh;iStę·
Sklep JWlolllaiuy dospr~ed/lnia;. .
flllua PogonowlczłI; wydany.
Konstllńt;nowslta 41· 2110732 z.grliiny Złoczew,.pow, sleradz-

S klep

242!j,·~~6-:-1

.,

od

IH\SZpOi:& na Imtę bla-·
l'yanny Góralczyk, wydany z
w gm. Łosleit. pow. llędzińsktego,
~ub piotl'kowsklei.· 2420-3-"1

l'· l\giUl\t

fjPOźl\:V(lao,"dJstr~flucyjńy kieRO
2405~g~2
sprzedam lIar1\Z,Z powodu k u · ,
.,
Pienia ni.el·UAhomoścl •. Frai:tcI5Z"1a~\n!łł pasllpo.l't. wY(1!lony z gm,

k NI 6 "
"8
<),~ Di\lIków, gUb.kaliSlrlej, na
!HLńs 'II •. 9 . 4,.
20 6-3".. imię WlIlentel!a Bnierl\.21169·S.'3
Q kl\lp kolollit\llly \V ul,bry 1Il lHHli!:·
,.
.
vcle zaraz do spulldaula. Tar
IIginąl pasli:port na. Imię AntQ"
flOW!\ 43.
.
2409-B--l ~ll!ogoMlks!\, wydaoy Z gllllny
ll:!\cze nIl, 1Ill\SZI'lIy t!\fl!elllkowe Gospudarz, poW. ródzkle~Ó.
..
mogl\ slęzglilSz!\Ć .. Dl:uglt 4:7.
2262-3 ...... 3:
2394,-2"":2 lt\glil~l Pt\SZPUl·. Ul'\ l~1ti.Alit~:
ullil J' C'l d· lme pisa,ć
uluy TOlllCllakr wydanY zgmhlt
',.
lz~~~"t!'o6 ~ li, tt.że~h językl\eh, lłarćz9.w.
..
2'SS·-3-:-ę·

.
~Pracowlty~.. .. ... 2iI2~6~1
ruchomoścI:
..
•.
.
; . 0..' zluwiek mZoay, sk04ę~yWS6y
1) potl M 76la przy ul. S-go Andrzeja, \lrzez Mendla, . szkolętechnlczn!\ w Warszal Malkę małżonków. Lubińskich; pierlvotua Rh. DO, 000;
i wie u ~lotrQWII~iego, poszukuje
2) pod Na. 'l12F przy ul. S go Karola, przez Edmunda pro.kLJkiPlatne.l.· . Oferty. 'I'V. wltoz ·
l Mirhalit\ę małżonków. Łuka~vskidl,odrtOwiona z konwer- . \'tojnl< POd~~tOdl czl~~J~~6_6 ;
sy·i:!. Ii.b•.. 11.000 i. cl.o.uatkowa Rb ...6,000; .• • .
.,' . , . .
'li,
.
1
S 1
Do
ęprzatlan.ltIo .sklepdYSttrYDtu:::. 3) podJ\~ 1148a przy ul. Wldze,\Vs CleJ,przezztnu a
. eyjhO"spÓ:1JYwcz:y t. Piw arn a.
Łajba Weintrauba.. odnowiona zJwńwersyą Rb. 12,000 i.do- UHc.!'I ZIElloll~ par... ~1If,ł4-.,...3-,:,3
datkowa Rb. 8,000;
.
.
..
WYl\l\jęCII\· a pOlwjeZ kuch·
. 4) pod :M 1501ss/st 1?r~y uL S~go Benedykta, pr2\BZ
ufą·K9MttiIltynows~a '14, I:e
Jana. CuncU!!. pierwotna Rb .. 25,000.
.
....
.
plętl'o... WiadOlllOSÓ Zi elóna. 28
~tr 'lkr
t··,·,
c'wko udzieleniu zażadanych pti
m... 8 lUb. K.o.n~. tll. nty. no. w.s.~.a .33... u
.~ysze. le ~atzu.Y' prze l
" . . ... '.',
. p. Guterl\.
, .....·\W:ll?-a-:--3
2yczek stowarz.yszem zecbcB; przeas~aWl~ ~FekcYl w ptzo~ Dl!l.m.tYUl\r~yl Jest (!o I!dśt~- .
OlągU dni 14 od d,aty wydrulwwl1m!t nuileJszego obwHlSz'~Iet\la \'iliatl'ak w dobrym pUd- \
(\zeJiia.
.. .
. .
ŁkC!dę'IW d~IS~~~awęhnCah·· 31MIIl\' l:lJ~!l
l· ... 4/17 .lipca 1909 T .,
1388-1, O. z,~. w •.. arye
o~na.c; ... 'I" ,
Ł··d' ...........d"......
"--__.-'-o-z~)
Il"....
"'~.___"_~'-'.""""'._.'~·....·.rr.;..·......",,-_·,-,.....·.,-.-'-".-'"-'......"",.•.__---:- • zer StolroskL.. ...... ;::asl-:-:-3-::-2

Z

r·

U .

poszukuje. mieJsc!\ 'IV kantorze; Zls,gmąi .Pł\l.~iiPort,!l!.dlru.HtJ()z81t
Ófortyw "Rtlzwo}u" pod. ~M.G.~, . B)'iU!lnB~,ego.WYl\hy z gm ~
2418'3-' uy. larnaclee..2352-3'-S,
Ul.lzoń IV-e'; klasy poszukuj o !tlg't"Oą l łtW.lt(!tlhP~Sl!.podU. na
jakitJgo!coll'1iek z1\jęclrt. bhtl'olm ę· aty&1\uY.t"ihZtlld, wyda'
wego ... Łask!l.wo . oferty. pfOSZ;ęny żfabryI{INri.fta1intt.. :ł3{1!.Hi1<1
akladll.ć w "RozwoJu" sul>. T,U l'l'Iglllą!t\ kart!l ~t1 p'~;zp'bttdtlif
.
,286-4-3 -Imię Stl>lliSł"W'1 WilkowBldal,
W·.ttoklelU dtarelll lin WÓJt!l_Wydfilll'l z fa·or .. Gl'tinlclllJ,. 239f,1S;~
stwte lil1!tjdulą się 2wleptźkl 7C\giJięl~~· liWUY tiU J?l:\slJplll·tll
przybląkaM1 3lJ llcl\, u Wlady- 4. Illl.1iUlęOlgi 1 Emilii Oi'~OW"
sIn"'!!. Slt.el'!i;
. . , 2Ę72-B .;..,~ sklch. WrdMU! z fabr~lii B, cU{oij,
lPOI'I.UńU. Wyj~l!.dlL Jtlllt do sprzo
.i!a€i7."":-a~ł!
dllniaaIllęll gallluteryjnv. ul. zagiUęfa K.lIo rta ... qdP!l.S~P. oi:tu.,.
.w l4zewska M 1ó2._.23fl3-~-2" wyuanll. z fahrykl ~chelblilrl\
Z·AN\Z sklep dosprzedllonin w do". nt\ Imł~.AnnyG'ogbl~\Vskloj!' .
id<. . •
.
..
.
O'· o$WIft.(l(!ź(jhlk()l'epet~tól' p~:t;~....j
brympt1ńkcllo;i; powodl1 wy-· .. . , •.· · . • •. )4:3?5~g"::'3
D~nl'YS1A.. 'sp!\łł!\bla .dowszy/ltklch ldi\s jąt:dtl.Wlll.domośó 1),1. Wólczan Z·'· t\gllięt~kl!.l'tl\ ·od· ~ti.sżp[jttll.,
:g'ltnlla~,UUtfbra« fia 8wlMentwa. IllF,a M 39, 'w plekt!rul. 2404-32\'ryaana. ilf~bl'ykl WOjdt6lti,w;'.~I:~.0tf.. . O~6".D. ~leln~40.. .~. :j.4tri~! pOWOUll wąllago tUI'OWla zOll1 sklllgo.ua trolli Jllna. G?t~k!e~o•.
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r lila. plllltAt>\llta

do· IIpt2l'tldl\!11h,
lU
.' Ulloa Srj.ćhn.l'łI 2, przy SzosIe
nQt:lI"ko... ",~ ~- ... • l"g
RoklelńskleJ', ..•.
·24Q8-""2~1
ląwrot, dom W'go Tlachera,
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· 1 & 9 B .......121.

:

.... .

m

lll)oŻYWCl'lO"!
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... 23'1l-lh-S

tlystrybueyjny. Ulica Konstatity-.,.nglUętttIH\tt!loct paszportu nu.
ll n0'l1!s.~.tJ,
,.1'1951.. ....
~3~a .• ~ Hutę..... Jullalluy DuniQl.ew.Skle ł ,
.
··d
f b
S
.
Z,powudu
wyjnzun JllStltO sprze. w1 al1a z a ryki . talgarta.
I

, KUChl\tka.poszUkUJ~
mH~J~~a.do :
dania zarat. uompr7.y Szoille
....pojed1UtlIl!Y6h Pff"n8tw~, Ul\Cl\ '; ICarolewsklej w Łodzi •.. WU\do"-

Z·I Ił. ADKRA' E·CKI :.... .
; .

Z·. apt21odlun· sklep

.

2g'i3,...;3,",,::3

Z!\gln~ln ktu'to. pOIJ9tuna illilę

I .moś6 iiNllmyBłOW8kiegot~tll\l:'f~'
..Matyi Kasprzycktei, .' wyitan&
. 8:a,So:\1mf~h
2422....,1 ·~.o. cztO.'VIl. . Lut.o. m...iargk. ' P
. 4o.11V. ·_l.. ll...l p•.k. . ;I.1.\ :'przezpolicmajetram, 'Łodzi;
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~In.nl~·!l····
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