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60 kop. Za wiersz. Z'\VYczajae ogłQszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego miejsce.
kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po l kop.). Rek l a m y 1 N e kro log 1 po 15 kop. za wiersz petitowy.
prospektów 36 rtl. ARTYKULY ba~ oznacz'ania h;glloraryum Redakcya uw'I!.Ża za bezplatne; rękopisów drobnych nie zwrAca.

l'J:ale Ol:'łosz6n.ia fl<I 1~/"4

Za
gg;,

dołączenie

ggg

FA

'''''W
. ka PraI·nla Ch·
l i r arszaws
amlczna, Farb·larOla·

w_

WM4WA4

LEJ.9M

groiby i pójdą za przykładem Norwegii, ręczyć
nie można, czy w takim razie Austrya. się nier,)zpadnie. Tego wbśł:1ie t)C~eknją w Nemczech,
aby rozpocząć ocalenie Austr,i od rozpadnięcia.
am )
się na drobne pań~tewka. Takiej jednak usługi
nie
wyrządza S i ę zadumo. To też i Niemcy
Wykonyw.a w-szelkie roboty w z-akres :P>ralni Chemicznej wehodz9tce, tanio i akur.atn-ie. .
~ Na żądanie wM godzin......
ŁódŹqPIOTRKOWSKA Ni III. Telefon nr. 851.
120-1002- nic darmo nie uczynią dla ocalenia Austryi.
Duść
przytoczyć ostatnią mowę wS7,echniemca
S()hoenerera, wygłoszoną w parlamencie austryacśw. Elżbiety na imię PI''l.tłożoncj Zgromadzenia
kim. Toż najzupełniej wyraźnie dał on do zro(War1lzawa, ul. Smolna M 6).
zumienia, że niemcom aUlłtryackim daleko lepiej
Łr,dź, d. ] 4 lipca 1'905 r.
będzie pod panowaniem Wilhelma II, niż w Austryi słowiańskiej.
Policmajster, radca stanu L Ckrrzanowtlki.
polecają Fortepiany, pianiAle w8zecbniemcy aUlitryaccy nie ograniczana i melodykony
ją si~ na tem. Za zadaQie przyszłej monarchii
Łódź, ul.. Dziein. 28.
niemIeckiej, wzmocnionej przez przył~czenie prowincyi austryackich, uważają oni przecież przeTelefonu 510.
10-rdew8zystkiem zgermanizowanie słowian austryackich. Zamiarów tych Niemcy nie ukrywają pod
Wojna .a
••••;. ; ....i ... ki [ kOł'c~m, a praSA niemiecka najwy\'&źuiej je prowewnętrzne w Ror;yi tak dalece zepchn~ł!y na
paguJe.
,plan ostatni w8zyiitkie iune sprawy. że Bawet
'l'8Ż flama prasa wobec nieokreślonego staIc.I/I
NA WYNALAZKI MARKliMODELE&
c.I/I
. 'taki doniotlły proces połityczcy, jaki obeonie nu, w , akim ~naidoją się obecnie Austro· Węgry,
• WYRABIA SPECJALNIE
I
',i ; plJzeżywają AQstro-W~g':ry nie wzbudza za-jntere-I' -dl~ uspokojeD1a rz~du ~nstro-węgierBkiego dowo: ,. gowania w tej mierze, na jaką ' zasługuje, ze wZgJI~. dz\ bardzo głośno, IŻ NIemcy pod żadnym pozoWarazawa, III. Królewska 31.
I ,da ·na. wyniki, które sprowadzić moż-e.
rem nIe dopuszc7ą do oderwania się Węgier od
:
'Na Węgrzech stan obecny jest taki, .że A1łstryi. Ton ?rotekeyjny, w j~kim gazety nieW Lodzi M. BEDELMAlI, ..ul. Andrzeja 7.
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : z ,dnIem kaMym .rosną obawy oderwania si~
mlec~le oble~nJą .pomoc. Austryl przeciw urosz:
'~,ęJ:i6r
od
~ulltryl,
w
ten
sposób
ja.k
to
'
ł
lCZyczeDlo.~ węgIerskIm, Ole. pod?bal Iłię nie~tórym<
AKUSZERKA
I mia ·Norwegl~.
z publlcystów austro-węglersłocb. OdpowIedzieli
'Poseł na sejm węgi<lrski i przywódca par- o~i swoim przyj::.ciołom niemieckim. że nie mają
ty.i narodowych Franciszek K088uth w artykule, SIę . czem ~ak bardzo niepokoić, Austro-Węgry
-wydrukowanym w dzienniku paryskim «Rene ·b?wI~m znajdą sa~e w sobie dość sił, aby ucbromie&zka oobeonie pczy ulioy W!i.dzewskiej J& 11~ 121eoo) , s~muje ~8zystkie ~e żądania, które w tal. i me 8U~. <Jd w~zelklcb wewnętrznych i zewnętrzpierw<szy dom od rogu uLSredniej.
Jiltaoo,wcze;! formIe wyraZił obecnie naród wę. : :Dych mebezpleczeństw.
'
;Przyjmuje Jlanie spodziewające .się sla1~ści, na. I g.,ierllk.i.
.
.
.
Na c~ też 1iczl!! a~stro-węgierscy publicyści?
~ądame umies.zcz& dzieci.
1(i)13-r:.0
, <Mibr~ymIa wl~kszość tego narodu domaga SH~ !
Wszakze w AUlitryl wcią* rośnie ruch w8zechjęzyka_o w~~ierskiego i sztandarów. wę~ierskich ! ~ieml~cki wśród niemców austyackicb. Wszakże
w: ar~nu-pl.s~e KossD.th. Król w~gler8k~ wzbra- I lde~ Ich, pJastowanl\ trollk~iwie, jest przyłącze
P. policmaJster m. Ł ldzi nadsyła nam z proś· Dla Się aadOi1c nczynIć słuszorm. żądaDło~ wę- I (Ile Austryl do Cesarstwa Nlemieckie/;"o.
~ o zamie~zc~eDie, Cu Datlt~puj t' :
grów, a 'tem ,s~mem zadowolDlć ICh nczucla Da To prawda. Ale wi~kszość ludności AUlltro"Komisya wykonawcza głównego zarządu rodowe..
.
.
'.
W~gjer ~~a9()wią sląwiauie, dobro:e już dziś uTo~ arzylltwa. r(\-s)jskieg~ ,C~t-rwontlgo Krzyża l
Am król, am naród Dle chcą uczyme naJ- śvvlad o m;e . czem grożą im Niemcy. W samej
2wcóciła się do Zgromadzenia Sióstr łliłosier4.zia I mniejszydt U&tęp8~W i należy 8ię obawiać, iż Au.stryi na 27 milionów Indnoś(Jj przypada 14
św. E l żbie;ty w Warszawie z .pro30ą o udzieJe- . w walce ·te.i zoctame naruszona konstytucya, pomilionów na słowian. Na Węgrzech z 16 milionie \'IV moiLł.wie krótkim CZ&Ilie wiadomości o tem, ,nieWai w·i4i1ooznae krGI węgierski zapomniał, że nów ludności połowę stanowią słowianie.
jakie firmy i osoby prywa'tne mogą i ; ę podjąó królowie i8~uieją dla narodów, a nie narody dla
Jakim zaś jest nastrój tych 22 milionów
dostawy dila Czerwoneg-o Ktrzyża do dnia 13 gt9 ,k~ólów. Nlema .król~w bez królestwa, ale jest ~ło~i.an,. z których ani jeden. człowiek byna]września r. b. następojącycll przedmiotów: koWIele narodów bez krola.
mDlej Dle zdradza ochoty wejśc w skład monarżucbów, półk9żuszków, butów wojłokowy,ch, buW obeclaei flh~!!i włcUi:lę na Węgrzech po- cbii niemieckiej?
tów skórzanyeA, bc.edj' k')U7, rękawic, pijJacL, ! lliacia parlament ze starym generałem FayervaNastrój ten wielce jest różnolitym. Na Węczapek ciepłych, rękawicze~ wełniany~b, kol~er I Jl'ym na c I : 1 e . .
.
grze~? .1ndno~ć słowi&ń8ka do takiego stopnia
futrzanych, sukna na onuezkl, 8G~D~ wlelbł~dzle- \
. W fil~rwsz~~ dnlO 8wego urz~dowaDla., przyc.tś~lętą Jest . przez madziarów, że nawet
go na. kołdry, sd,afroków, f!'podna CIepłych l t. p. I IW plerwHzel cbwIlI, gdy parlament ten stanął w sejmie węg: eriJklm ni~ ma swycn przedstawiPodając O tem do wiadomoBGi ogólnej na l przed izbą poselską, stary wojak zmuszony był
cieli '" dostatecznej liczbie, k tór:tyby bronili jej
skutek zwr?ceni~ się do I?nie .pani przełoio~ej I wy s!ucha6 "Totom· ~ieilf~oś~i . .Toż samo "vo- interes?w. W. jakim sta~ie ucisku madziarzy
ZgromadzeUl& - SIóstr Mlłog~e~dzla w WarszaWie, j tum powtórzono mu l w IZbIe panów.
, trzymają słOWIan, dowodZI fakt, że 211 miliona
proszę oajllprzejmiej osoby i firmy zainteresowa- I
Wszelako ani iltary generał, ani jeg!> mo- I, słowaków w~gierskich nie pOlliada Wła8~ej szkone, które zechci.ałyhy po:.dj.ąć się dostawy któ- . nareba nie cbcą brać tych uchwał pod uwagę. Iy średniej, Język słowiański na Węgrzech nie
ryebkolwiek z wjwielliol.JJch przedmiotów, o na- I Generał wprawdzie dla formy podał się do dy- ma praw obywatelstwa, ·ali w wojsku sni waddesłao;f'I prób tychże z podaniem cen oBtateoz- ! misyi, król jednak nie chciał jej przyjąć. Prze-! ministracyi, ani też w sądzie. W Ob0Cnej zaś
nych do Petersburga, do oddziału ~aopatrująoe. I silenie ministeryaln~ przyj~lo w ten 8posób po- cbwili madziarzy zajęci są opracowaniem pogo komisyi wykonawczej głównego zarządu ro- 1ważny i cbroniczny charakter, albo\viem naród / twornego projektu do prawa, na zasadzi o któresyjskieg) TllwarzYlltwa. Czer~onego K~zyża. i / w~gie~ski,. jak gw~rdya pąd Waterloo, umiera, I go na~et w szkołach elementarnycl> wszystkie
jednoczt'uie o tym swo,m,.- zamlarze zaWIadomIĆ lecz Sl(~ me poddaje.
przedmIoty wykładane będą po madziarsku.
wal'stawskie Z ~romadzeDle Sióstr M i łosierdzia
Jeżeli madziarzy w czyn wprowadzą swoje
Pomimo to słowianie węgierscy zmuszeni
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Sobota, dnia 15 lipca 1905 r.

wybierać między dwoma jarzmami, niezawodnie, go na wz6r, mniej więcej, centralnych parlamenwolić będ8 węgierskie, z kt6rem tlię już zży ~i i
tów państw zachodnich. U dzia.l np. naszych
z którem walczą doM skutecmie, niż jarzmo przedstawicieli <pro rata parte" luduości, wynoniemieckie, niesłychanie niebezpieczne dla kar- 8ić ma wedłu~ jednych projektów 12:100, według
ków słowiań3kich a do wyzwolenia s ię z niego ~ drugich 14:100.

Alkoholizm warmii "Rus. Wracz" do~ió8ł,
sztab główny rozsyła dla wi~domości i wykonania rozporządzenie o znalez-ieniu, alkoholizmu
warmii. W pewnym okręgu wojennym w ostatnich czasacb poczęli przybywae do fl!zpitala na
o wiele trudniejsze.
I
Oczywiście, wp-ływ nasz na interesy ogólne leczenie z Dalekiego Wschodu oficerowie i żoł
W Aostryi położenie słowian o wiele jest l panstwa, jak na sprawy polityki f ,osnsowej, za- nierze, którzy zniszczyli zdrowie nadniyciem
znośniej!łze nii na Węgrzech, ponieważ i czesi i
granicznej lnb zarządu wojennego i marynarki, wódki, przyczem niejeden po raz drug.i lub
polacy l rUiini o WIele WyŻfj wykształceni są l wreszcie kontrol~ budżetu musiałby być określo trzeci wstępuje do szpitala.
od· słowaków węgierskhh, a czesi i polacy po- ny powyższym stosunkiem glosów.
Jednocześnie z drugiego okręgu wojennego
siad!\ją na wet dość wy8oko rozwinięt~ kulJako część państwa, nie możemy rościć pra- nadeszło zawiadomienie, :';e wśród powoł'anych
turę·
wa do innego stanowiska wobeo obowiązków, z rezerwy ofic1erów czę~to są ()soby, przywiązane
Chorwaci znów i serbowie mają swoją wła- dotykających wszystkich, chociaż warunki kultu- do trunków, wskutek tego wywiązało się, pyta8n~ organizacyę p ,)lityczną, którą przez dłngoralne, a przedewszystkiem przeważaj,!cy udział nie, jak postępować na przyszłość z takimi oficewieczną walkę z niemcami zdolah już utrwlllić.
w ciEjżaracb państwowych dawałby nam prawo rami, albowiem przyjąć ich do sz;>itala, w któNiemn iej i w Austryi w porównanin z niemcami do innego poglądu na 8to3Unek wyborców do rym znajduje się mało miejsca dla innycb chostanowisIl.o słowian bynajmnitj nie jest godnem wybieralnych.
rych i .rannych, jestneczą wielce niom~żliwą,
zazdrości. Kaidy krok naprzód w rozwoju swej
Z drugiej jednak strony jest wprost niemo- a do służby są niezdatni zupełuie, a powt@re ich
narodowt ś~i oku pyw ać oni muszą wielkiem na- W wością przypuścić, aby na tych warunkach uwolnienie ze służby byłoby bard-zG ryzykownem,
prężeniem 8ił. Niemcy przytew, kt6rych rząd ustauowione cialo pra.wodawcze mogło decydo- albowiem inni dicerowie staratiby Mię naślado
wać uwolnionych. Minister wojny rozkazał niewiedeński, przeważnie z niemc6w złożony, protewać, a. chociażby radzić o w8zelkiel działalności
wyleczonyoh oficerów alkoboHk6w, uwalniać ze
guje gurliwie, posiadają daleko więcej środk6w na c~łym iJbBzarze państwa rosyjskiego.
do kulturalnego rozwoju, niż słowianie.
Skąd i dlaczego mieszkaniec goberuii kali- służby. Jeśli zaś oficer p~ próbie w szpitalu
D)ść zaznaczyć, :te ośmiomilionowa ludność skiej ma dawać swój głos w sprawaah, dotyczą okaże się wyleczalnym, można go z08ta'\'\"i.ć na
niemiecka w Austryi posiada szeŚĆ uniwersyte- cych zarządu wschodniej Syberyi lub naodwrót służbie, pociągając równocześnie do dyseyphnart6w, wówczas kiedy szeŚĆ milion6w czechów ma ten ostatni zajmować si~ sprawą uBpławienia nej albo sądowej odpowiedzialnośoi, za przestęp
tylko jeden uniwersytet.
Warty lnb epoiobu kYztałcenia młodzieży w War. stwo Da slużbie i znieważenie godności przu
Jednakże w por6wnaniu z tym udskiem, s~awie? Brak właściwych poglądów, icb doryw- . uiywanie nadmienie alki holiczDych napojów. . '
Co się zaś tyczy iołnienów, to tych ualezy
kt6rego doznają ?olacy pod panowaniem prus- czość, wreszcie przechodząey wszelkie .siły obkiem, słowianie w Austryi żyją jeszcze jak ezar zajęć, m6głby wyrodzić zjawiska na wzór oddawać pod s~d za niepo-prawne złe prowadzenie sil}, albOfViem ich llwo1nienie ze słllżby mow raiu.
k
d
d
ł
d
To też niewSltpliwie nie uśmiecha się im za- prus iej hakaty i wzm6 z je ynie si ę porzą - globy wpłynąć na rozpows~ee-hnienie się pijań
~
ków biurokratycznych."
szczyt być poddanymi cesarza Wilhelma II.
Zaznaczywszy niebezpieczeństwo tyranii wi~- stwa wśród wojska.
Publicyści austro węgierscy mają więc ra- kllzośei w parlamentach centralnych i domagając
Z pOGlty. Przychylaj~c s.ię do próśb unę
crę, iż ludy słowiańskie A08tryi staną ławą przy się jakichbądź poważnych gwarancyi praw po- d6w pocztowo · telegraficz!lY eh, główny zarząd poczt
rządzie austryackim, byle tylko nie dopuści Ć do szczególnych krajów, <Kuryer" piRze dalej:
i telegrafów znowu powięk8:.ył liczbę urzędników
wmie8~ania SIę Niemiec w wewnętrzne sprawy
"Słyszymy r6wnież, że wy~6r ciAła parlamen- we wszy8tkich guberniach Kr6lestwa Polskiel?,"o.
Austro-Węgier.
tarnego nie wył'ł cza zastosowania zasad saino- Personel głównej poczty warszawskiej powiększo
S. J.
n~du dla spraw miejscowych, ale samego okre- no o 20 urzędników i o 10- woźnych~ na 8tacyi
telegrtoflCznej centralnej dodano 20 telegrafistów;
ślenia granic owego samorządu . uigdzie dotychClaS nie wypowiedziano, i domyślać się można; w innych urzędach pocztowo-telegrafICznych gub.
Postanowienie obowiązujące.
że nie wyjdzie zbyt daleko poza granice zwywarszawskiej dodano 21 urzędnik6w, 3 pocztyczajne tego pojęcia, a więc zamknie 8ię praw· lion6w i 4 woźnych. W gub.. kaliskiej dodano
dopodobnie w · kompAtencyaob, idlłcY'ch od rosYl15 urzędników i 3 w('żnych~ w gub. kieleckiej
Na mocy art. 15 przepis6w o wzmocnionej skich ziemstw do francuskich 8 Conseils gene- dodano 17 urzędnik6w, 4 pocztylionów i 2 woi·
nych. W Łodzi 15 urzędników i 13 pocztylioochronie podaję do wiadomuści powszechnej:
raux".
Zebrania i zgrOmadzania tli~ w ja·kiemkolOczywiście, w takich warunkach mowy być
n6w; w innych miejscowościach gub. piorkowwiek miejscu, jeśli na ich urządzenie nie wyje- nie może o własnym zarządzie sprawami, naj- skiej 10 urzc;dników, 15 pocztylion6w i 11 weź
dnano pozwolenia wlaściwej władzy, są wzbro- więcej obchodz$}:!emi k'raje poszczególne, a t y- nych. W gub. płockiej dodano 14 uTZfidników,
eZ'łcemi się właściwości kulturalnych, religijnych
2 pocztylion6w i tyleż wc,źnych. W gub. ranione.
N a ż~danie policyi rzeczone zgromadzenia i i ekonomicznych. W8zystkie te sprawy poszły domskiej 11 urzędników, w suwalskiej 7 urzę
zebrania obowiązane 8~ rozejść się natychmiast; by pod strychulec przypadkowych glosowań, w dników, 2 pocztylionów i 3 woźnych; w gub.
w razie nieposłuijzeństwa 1l8unięte one b~dą których postanowienia mogłyby być wynikiem łomżyńHkiej dodano 2 un~dników; w gub. lubelśrodkami policyjnemi, a w razie niedostateczności
skiej 25 i w siedleckiej 16 urzędników i 2 pocznieznajomości rzeczy, intrygi lub namiętności."
OpuRzczając dal8ze wywc>dy, zbyt, być motylionów.
tych ostatnich - siłą wojskową.
Winni przekroczenia ni niej ~zego postanowie- że, przedwczesne - zaznaczyć musimy, że w zuW sprawie zebrań gmhmyGh. Włdciciele nienia 8Kazyw~ni będą w drodze administracyjnej
pełności uznajemy konieczność uregnlowania sto·
ruchomości na Bałotach, pomimo że płac~ o wiele
na areszt do trzech mie8ięcy lu b karę w &wocie sunków pOfiZczególnych kraj6w. Kraje te s~ naj- więks:/le podatki od 8wych wla8ności, niż porozmaitszej postaci, stojąc na naj rozmaitszych 7-ostali kolouiaci w miejscowościach, położonych
500 rll.
Niniejsze postanowienie rozciąga się na m. stopniach kulturalnego rozwoju. To musi być w obrębie gminy Radogoszcz, Dle mają prawa
Warszawl} i wszyliltkie gnbernie krajn Nadwi- szeroko omówione i w8zech8tronnie, a przede- głosu na zebraniach gminnych, a to z tych przyślańskiego i nabiera mooy obowiązoj,cej po o· ·wszystkiem szczerze traktowaoe.
czyn, że żaden z nich nie posiada wymaganych
głoszeniu go w porządku ustanowionym.
.
trzech morg6w gruntu, w myśl § 13 Najwyższe
Do decydowania tych spraw upoważmam
go Ukazu z 1864 r. o organizacyi ~min wiejKALiNDAR%YK TERmINOWY.
naczelników wymienonych gubernii i oberpolIcskich. Wogola całe Baloty roz.porządzają 90
IMIONA SŁOWIA~SKIE. D z I ś Radosława. J li majstra m. Warszawy.
morgami gruntu, lecz ten jest tak rozdrobniony
t r o Dzlerżyslawa.
Warszawa d. 26 czerwca 1905 r.
przełO podziały spadkowe, iakoteż i przez parceSTAŁA WYSTAWA OBRAZÓW, ulica Piotrkowska
Generał-Gubernator warlJ'&80wski
nr. 15 Otwarta od godziny 10 rano do godziny 8 wielacye, Że z liczby blizko 600 obywateli, ma zaczorem.
ledwie kilku prawo głosu w zebraniach gmingenerał·adjutant Maksimowicz .
nych, co ze względu na ciężary, jakie ponosz,\
(. Warszaw. Dniew. ")
w!a~ciciele posesyi na Bałutach, jest niesprawiedliwe. W wyborach wójta, podwÓjta, pełnomocni
ków biorą udział wszyscy właściciele 'grnntów~
oprócz
właścicieli domów na Balutach, to 8amo.
-0ma miejsce i przy określaniu podatków na ogólJ~zyk polski na kolej aGh
Dr.iś od północy
ne wydatki gminne. N a zebraniach gminnych
«Knryer warszawski» artykuł wstl}pny po- na kulel fabryczno łódzkiej, kalitlkiej i warszaw- uchwały zaW8ze zapadają na niekorzyść wlaśc·i
sko· wiedeńskiej wszelka korespondencya piśmien cieli dom6w na B"łutacb, gdyż ci, stanowiąe
świ~ca sprawie selm6w krajowycb z powodu
na i telegraficzna wewnętrzna, oraz służbowa, mniejszość w gminie, są zmuszeni wnosić na
wiadomości o rozpatrywaniu projektu Bułygina.
"Obecnie, gdy wszystkie organa prasy rosyj- jak raporty pociągowe i inne, prowadzone są ogólne wydatki gminne więk8ze składki. Wła
ściciele domów na Bałutacb, chcąc uniknr:ć tej
skiej otWllroie piszą o zwołaniu reprezentacyi w języku polskim.
anomalii
na przyszłość, pOlltanowili zwrócić si~
narodowf j, gdy przez władze ustanowione kom i .
Ze szkół handlowyoh Na ostatniem zebraniu
8ye ogłallzają s'p0s?b powołania wybrańców l~d og61nem załozyciell .if.aliskiej szkoły handlowej z prośbą do wb.dz, ażeby i oni mogli mieć praności i w8kazuJ~ lIczebny stosunek do zalndDle7 kla~owej męSk.iej, u~hwalono wyt!łać do mioi- wo glosu na zebraniach gminnych.
Bia nie od rzeczy będzie postawić na porządku steryum skarbu podanie o pozwolenie wprowaOsobiste. Wczoraj przybył do Łfldzi guberdzi~nnym dysknsJę nad waruDkami. W których dzenia wykładów w języku pol8kim wszystkich nator piorkowski, szambelan dworu Najwyższego
nadane prawa przynieść mogą korzyść, nie zaś przedmiot6w, z wvj'łtkiem ję~;yka rosyjskiego, n. r. lit. Arcimowicz.
szkodę ziemiom, dączonym z państwem rosyjhistoryi i geografii. Jednocześnie postanowiono
O polepszenie bytu. Nauczyciele elementarskiem, a posiadaj~cym odmienne warunki kultu- zwróc'ć się do rady opiekuńczej szkoły handlo- nych szkół żydowskich zwrócili się do naczelniralne i ekonomiczne.
wej w Warszawie z propozycyą urządzenia zja- ka dyrekcyi naukowej z prośbą o podwyttlzenie
Jak słyszeliśmy. dotychczas ogół żądań przed- zdn przed!itawicieli wszystkich s'tk61 handlowych im pensyi, gdy* dotychczasowa (starsi nauczystawICieli rozmaitych warstw społecznych w Ce- w kraju, w celu pow:/li~cia ochwał w sprawach, oiele pobierają 600 rubli. młodsi 450 rb. rocznie),
sarstwie dąży do ntworzenia ciała praw~dawcze· dotyczących tychże szkó~.
jest niewystarczającą. ~ądają oni, aby pen3ya
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nie był a niższą od 1,000 rb., aby mieli bezpła
tne mi eszkanie j co pięć lat podwyżkę o 10%,
Nac~elnik dyr ekcyi naukowej przesłał powyższ~
pety cYę z rrzychylną opini~ do magistratu
m. Ło dzi. M ,)że i nauczyciele chrześcianie dostaną podwyżk~l

osoby cywilne, postrzellly w lewą rękę knlą rewolw.ero-,
wą Samuela Libesklnda. Lekarz Pogotowia, po udzlel~·
leniu doraźnej pomocy, Libeskinda pozostawił na mleJ- .
scu, N apa~t n icy zdołali zbiedz.
Kradzież. Karol
Melsberger, zamieszkały przy
ul. Piotrkowskiej pod nr. 145, po powrocie do domu, po
7-tygodniowej nieobecn o ści, zauważył brak wielu przed·
miotów, kt{,re ocenia na 400 rb.

lfiejskie telefony. We wrześniu centralna
-:-:-:stacya tel efLlnów miejskich będzie gruntownie
prze ro b i oną, założone będą również nowe ~omu
tatory systemu Ericksona, tak, że połąozeUla bę
dą o wiele szybsze i dokładniejsze. Obecnie' ruch
-8na st acyi centralnej tak dalece się powiększył,
- W rozkazie do policyi ogłoszono CO naże td d Jnistki ~ trudnością mog~ obsłużyć klienstępuje:
telę·
.
, "W ostatnich czasach coraz czę śc iej zdarzaPod. adresem komisyj sanitarnych. Wieczo- ją się wypadki. iż lokatorzy domów zwracają
nmi a szczególllie o pÓlnocy , z wielu rynszto- się do właścicieli z żądaniami zmniejszenia im
ków na ulicach miasta wydobywują się takie wysokości płaconego dotąd komornego, przyczem
smrody, iż z trudem można zaczerpnąć powie· niektórzy z lokatorów, jak również i osób potrza .
tej porze pomysłowi właściciele domów ętronnych występują z pogróżkami, wymuszając
wylewają do rynsztoków nieczystości z dołów
od właścicieli domów piśmiennego na to zobokloacznych, albo też nieczystości spływają z prze- wiazania.
pełni o nych dołów do rynsztoków same; często
.
• W tym przedmiocie uważam za stosowne
stróże domów,ogzczędzając wody, nie przepłukują
! wyjaśnić organom policyi, iż wszelkie pogróżki,
rynsztoków.
jak również i przymus w uzyskaniu lżejszych
Przy ulicy Nowaka, przed poses:vami, O2;na- warunków płacenia komornego, wobec prawa są
czonemi X~ 3 i 5, należące mi do Bussa, ryn- przestępstwem, O którem należy zawiadamiać
sztoki oddawna nie były czyszczone, wskutek policy~, wymuszone zaś piśmienne zobowiązania,
czego na dnie ryn8ztoku osiadła gę8ta zielona jako takie nie mają wobee prawa żadnej wartomasa , która na dość dużej przestrzeni zatruwa śc i ; dlatego tp ż polecam komisarzom cyrkuło
powietrze do tego stupnia, że miedzkańcy są wym zwracać szczególniejszą uwag~ na zawiasiednich domów nie są w stanie otworzyć okien domienie właścicieli domów o wypadkach przyod mieszkań.
muszania ich do zmniejszenia komornego i w kaPrzy ulicy Zimmera znajdnje się plac nie- żdym wypadku drogą dochodzenia stwierdzać
ogrodzony, należący do Zyberta; na plac ten okoliczności, przy których pomiędzy lokatorami
~ całej ulicy wywożą nieczystości, które zatrn·
a właścicielem domu następowały spory o chawają powietrze.
.
rakterze·, pocil4gającym za 80 bą odpowiedzialność
Przy ulicy Sosnowej w domu pod N2 16
karną·
pomysłowy właściciel domn zamurował do poło
Osob~, dupuszczające się pogróżek lub też
wy okna w sieni, wskutek czego nie ~ogą przymu:m , a zwłaszcza zapoczątkodawców nale·
być one otwierane; powietrze w sieni jest Dle do
ży na~ychmiast aresztować i raportować o tem
znies ienia.
mnie celem nalotenia kary w porządkn obowi~.
Chvlla nie brak . zajęcia dla komisyi sani- zujących postanowień t. j. w wysokości do 500
tarne) • Wszak fakty wyżej podane, to zaledwie rb. lub też trzechmiesięcznego aresztu".
część z epopei nieporządków
może tysiączna
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Gaolan w Łodzi.

Roślina ta, nieznana łodzia

TELEGRAMY

n ęm , tak licznie rosnąca na polach Mandżuryj,
znalazła g()ścinę na ziemi polskiej.
P. Tomasz
Włodarski, wlaściciel domu na Balutacb, ma bra-

Petersburskiej Agencyi Telegraficznej.

ta w neregach armii na placu boju. P. W.
OTRZYlIIANI PO POŁUDNIU.
wieI? o gaolanie, prosił.o przysłanie
ziarna tej roslIDy. Otrzymawszy ZIarno, p. W.
Petersburg, 15 lipca (urzędownie). Najwyż
zasadził je w paru miejs~ach, a po 6 iu. ty ~o~
szy Ukaz do Senatu.. Troszcząc się o dolę tych
godniach rezultaty są dośc pomyślne. N 8JlePleJ prze ~ tępców, którzy uczynili zamach 11a zabezp rzyjął się ga,)lan na gruntach przy u~icy ~a. I pieczające wiarę postanowienia, o którym w zgogiewuickiej. Kilkanaście tych roślin dOSIęga JUż dzie z przepisami Ukazu imiennego z dnia 17/30
dziś wYllokości 11/~ do 2 łokei, grubość łodygi
kwietni,. 1905 r. o utwierdzenin zasad toleranprzy korzeni n ma około P/, cala i gaolan. ma cyi religijnej, ustanowi()ne przez istniejące prawielkie podobieństwo do naszego <końskiego wa kary nalebłoby złagodzić lub zllpełnie znieść,
zęba>, z tl4 jednakże ró~nic~, że liść gaolanu
My po rozpatrzenin przez Komitet ministrów
jest o wiele oieńszy, mięki, wogóle delikatny.
przedstawionych przez mini8tra sprawiedliwości
P. W. bardzo starannie noduje tę roślinę, wniosków, Najmiłoś :~iwiej rozkazujemy:
gdyż chce się przekonać, czy wyda ona w na·
l) U I'(701nić od ll~dll, kstr i wszelkich dal ·
szym klimacie dobre ziarno..
.
Rzych następstw, o~darzając ich p~łne~ prze O reznltacie tych zabIegów postaramy Się baczeniem wszystkIch, którzy po dZIŚ dZień do·
w swoim czasie zawiadomić naszych czy tel· puścili się' przestępnych przeciw wierze działań,
niltów.
przewid?;ianych artykułami 179, 1841 część I.
Szczepienia przeciwcholeryczne odbędą się 185, 187 c"'~ ~ć I, 188. 190, 191 CZ()ŚĆ I, 192,
w instytucie bakteryoiogicznym łódzkim w naj- 193, 194. 195. 196 część I, 204, 205, 206l i
bliżs'ym terminie, we wtorek o godzinie 12 w po- 936 Część I kodek!!u o karach kryminalny t h i
ludnie.
popraw(lzych, a takie tym, którzy po dzień dziNiebezpieozne za.łabnhecia. Nast~pująee oso· siejszy spelDlli prz6stęp8two, karane na mocy
by uległy kurczom żołądka: Na nl. Długiej Wilhelm art. 29 ustawy o karach nakł~danych przez sę
Zontner, murarz, 1st ;. 5, zamieszkały przy ul. Lipowej dziów pokoju i art. 196 cZfiśĆ III kodeksu o kanr 33.-Koło Magistratu na Nowym Rynku dragon, Teo- raoh kryminalnych i poprawczych za publicznie
do~ Załoga lat 23.-Na ul. Piotrkowskiej kolo domu nr.
. .
b d t..
l.
57 Abrahadt Chewet, robotuik, lat 16, zamieszkaly przy dowiedziony rozkoł i IłpefDl8.nie o rz~ l!. ó w re 1ul. Fran('iszkaótklej nr. 7.
gijnych. Przebaczenie to zastosować do wlizystWe wszvstldch tv~h '.'!y~:.!!rr.ch ltlkarze Pogotowia kich zarówno już osądzonych, odbywających ka.
ultziellll chorym doraźnej pomocy,
rę za wyjaśnione czyny przestępne, jako też i
Przejechanie. , W piątek, o. godz. 11 i pół w po- do tych, przeciw którym po d~ień dzisiejszy nie
ludnie, Janina Ptaszynska, 1 rok zych~ licząca, córka wzniecono sprawy ItAdoweJ' lnb też nie zapadł
stróża, dostała się pod kola wozu. Wypadek Zdarzył się
"l
na ul. Mikolajewskiej kolo domu nr. 79. Zawezwane Po- jeszcze wyrok s~dowy.
.
gotowle stwierdzUo śmIerć od przejeclIania.
2) Co do osób, które spełniły przestępstwa
Napad. O godz. 1 w południe na rogu ul. Bene- wyliczone w poprv.ednim punkoie pierwszym lub
dykta I Pańskiej, na przechodzącego Szlamę Goldberga, też dopuścili się czynów przewidzianych wart.
1st 14" napadł jakiŚ złoczyńca i z~~al mu nożem ranę 186 kod,eksu karneg(), postępowa.nie karne za.
w prawą łopatkę. Rana nie Jest ClęZ\{ą, opatrunku do- mienić do czasu wprowadzenia w życie odnokonało Pogotowie.
Przy pracy. O godz. 4 po pot w drukarni "Lo· śnych pr1.episów Najwyżej zatwierdzonego 22
dzer Zeitung~ przy ul. Piotrkowskiej nr; 86 maszyna marca (5 kwietnia) 1903 roku kodeksu karnego
drukarsks zgniotła palec prawej ręki robotnikowi Teo- o. zamachach. na ochraniające .wiar~ pOBtan.owie.
dorowi Bonechowi, 1st 15, zamieszko przy ul. Ogrodod kż
b t
t
wej nr. 20. Zawezwane Pogotowie dokonslo opatrunku. I n~a, z tem lle b~a ~,a. yÓ er;lln :~o zaWleSZ9·
Po.t"zał. Wczoraj o g. 6 wieczorem przy ul. Fsj- I ma kPrzer.wal
le g erml~ w h awno (lI przez prafra, około domu nr. 13, niewykryte do tej pory cztery ~ WIJ. rymlD& ne us t anowlOnyc .

słysząc
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3) Osobom osądzonym po dzień dzisiejszy za
czyny przestępne, przewidziane w oddzial .. ch l,
21, 31 , rozdziale 2 kodeksu karnego kryminalnego i popraWQzego, osadzonym w arellilCie poprawcz-ym, oddziałach aresztanckich, fortecy lub wię
zieniu, a także w areszcie zwykłym, terminy
zamknięcia zmniejszyć o jedną trzecią.
4) 030bom, osądzonym po dzień dzisieiszy za
czyny przestępne, przewidziane wart. 176, 177,
178, 181, 1831 część I. 184: część II 186, 187,
część II, I!;I6 czę ść II 210 i 211 kodeks kar
kryminalnych i poprawczych, na pozbawienie
wszystkich praw stanu j zesłanie do robót cięż·
kich, które jeszcze nie odbiegły określonego im
terminu robót ciężkich, 8krócić terminy kary do
polowy; skazanym na pozbawienie wszystkich
praw stanu i na osiedlenie lub zaliczonych po
odbyciu robót ciężkich do kategoryi zesłańców
osiedleńców, równie~ . maj~cym być zaliczonymi z
robót ciężkich do powyższej kategoryi niezależnie
od skrócenia terminów określonych dla zalicz~nia
(włościan do 4 lat), pozwolić po upływie 8 lat
przebywania na wygnaniu na 8wobodny W) bór
miejsca zamieszkania w granicaoh państwa z zabronieniem im w ciągu pięcin lat zamieszkiwania w stolicach i guberniach stołecznych, z oddaniem ich na tente termin pod nadzór policyi
miejscowej i uznaniem ich w zamian pozbawionych wszystkich praw stanu, pozbawionymi na
zasadzie ad. 43 kod. o kar. krymi11. i p.opr~w.
wszystkich poszctególnych 6sobistych i ze stanowiska przysługujących mu praw i przywilejów;
jednakże bez przywrócenia im praw majątko
wych.
Rownież skrócić do połowy ter .nin określo
ny wart. 139 i l3~ kod. o karach krym. i popr.
za wyżej oznaczone czyny przestępne nie pełno
letnim do lat 17 -tu, osadzonym w więzieniu w zamian :f.es!ania do robót cię i kich lub na o8ie·
dlenie.

5) Upoważnić Sl4d, niezależnie od przysługą
jącego mu prawa łagodzenia kar, stosować ulgę,
wskuaną w punkcie trzecim, do olłób, które do
czasu wprowadzenia w życie odnośnych postanowień Najwyżej zatwierdzonego 22 go marca
(5 kwietnia) 1903 r. kod. kar. o zamachach na
óchraniajł\ce wiarę postanowienia, będą skazane
za wspomnione w oznaczonym punkCIe czyny
przestępne na jeduą z wyliczonych w iym punkcie fJrm pozbawienia wolności.
6) Zastosować ulgi, wskazaue w punkcie 4
do osób, ktore do czasu wprowadzenia w życie
odnośnych przepisów Najwyżej zatwierdzonego
dnia 22 marca (5 kwietnia) 1903 r. kod. kar.
o zamach.na postanowienia, ochraniające wiarę,
będą ska?Jane za wspomnione w oznaczonym
punkcie czyny przestępne na zesłanie do robót
ciężkich lub na osiedlenie, albo też w zamian
tych kar na osadzenie w więzienin, stosowanem
do niepełnoletnich.
7) Łaski, darowane w punktach pierwszym,
trzecim i czwartym, zastosować i do osób, które
korzystały z ulg przyznanych im poprzedniemi
Najmiłościwszemi Manifestami, również do tyeh,
którzy po dzień dzisiejszy za wyliczone w tyoh
punktach czyny przestępne ponieśli kary na mocy specyalnych Najwyższych Rozkazó".
8) Zastosować ulgi darowane punktami 17,
18, 19 i 20 art. 19 Najwyższego Manifestu 11/24
sierpnia 1904 r. w porządku wskazanym w puncie 25 art. 19 Manifestu do osób osądzonych za
czyny przestępne, przewidziane art. 197, 200,
20 l, 202 i 203 części I kod. karno krym. i popr.
9) Zastosowanie ulg, da.rowanych punktami
1, 3, 4, 5, 6 i 7 ninie.iszego Ukazn, powierzyć
władzom lI~dowym, jeśli wyroki jeszcze nie zapadły lub nie stały się prawomocne, albo też
wykonane, zaś władzom gubernialnym i prowincyonalnym co do tych skazańoów, którzy
znajdują 8ię w ciężkich robotach lub na osiedleniu i nadzorowi prokuratorskiemu we wszystkich pozotltalych wypadkaoh i mogących wynik.
n~ć wskutek - zastosowania przepisów niniejszego
Ukazu.
W razie wątpliwości wszystkie władze rzą
dowe powinny wejść z przedstawieniami do
pierwszego departamentu Senatu, który w wypadkach przewyż8zaj14cych jego władzę . V'lyjedna
Nasz~ decyzyę w ustanowionym ponądku.
(Patrz sflr. 6-tą).
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Nic i uikogl) ni~ zabezpiecza przed gwałtem. Pobicie duchownego gruzitiakiego wymownym tego ·
dowodem. Rozzu~Awaliło ono "czarną Ilecinę"
jeszcze bardziej.
Dla przeciwdziałania "czarnej secinie" no- ,
żowników zamierzouo utworzyć miejską milicy~
i sprawa ta miała być wniesiona na sesyti rady
miejskiej, lecz sesya już się nie odbyła, gdyż na
skutek proklamacyi, nastąpił stre jk powszechny
i ojcowie miasta zaprzestali obradować. W radzie ZRŚ miejskiei miano postawić następujące
żądania: 1) U woluić wszy",tkich aresztowanych
w dniach ostaTnich; 2) rozhroić "czarną seciI:ię"
i nożowców; 3) pozwolić na zorganizowanie milicyi miejskiej.
htotnie w dniu oznaozonym za~tre.ikowała
kolej, wszystkie fabryki, . drukarnie i część pra.cowników sklepowych. O godz. 4 ej po południu
stanęły tram waje.
Zawieszenie ruchu poprzedziło. wiadomość o
zabiciu na ul. Michajłowskiej kierownika wago'
nu elektrycznego, a choć była fałszywa, ruch
w mieście ustal natychmiast W radzie miejskiej
wieczorem zebrała się część radnych dla omówienia sprawy dostarczenia miastu wody, mięsa
i chleba na wypadek strejku robotników wodociągowych, rzdników i piekarzy. Na sesyę przybyło, .iak zwykle, wiele publiczności, lecz 'z rozporządzenia gubernatora Besya miała się odbyć
przy drzwiach zamkniętych.
Przeciw temu zaprotestował radny miasta,
ks. Argutinski-Dołgorukow, i po~tanowiono za·
wiesić posiedzenie, a nie poddawać się nielegalnemo żlldaniu gubernatora. W d. 3-im lipca zastrejkowali utrzymujący restauracye, cukiernio
i piekarnie.· Niektóre lik lepy prowadziły bandei
pod osłoną policyi i wojska. N oc~ pdicya.ntów
na posterunkach strzeże wojsko. Pism~ uie wyf'hodzą z wyjątkiem
urz~dowego
.Kawkaza".
Z nastaniem nocy miasto zamiera.

Wypadki na Kaukazie.

"Do "Rusk. Słowa" telegraft1ją z Tyflisu:
"Emigraeya ormian ~ gub . erywańskiej wl!trzymaca. W Erywaniu, w celu uśmierzenia popło·
ehu, roiei",eowe stowarzyszenie ormiańskie zabro·
niło swoim człon kom opuszczać miasto pod gróź·
bą kar.
Porządek zewn~trzny przywrócono, ale
nastrói nie przestaie być być bardzo niepokoją
cy. W powiecie kazańllkim usposobienie umysłów .: e~t takie, iż w każdej chwili można spodziewać się wy buchu.
Według wiadomości z Baku, staje się tam
z dniem każdym coraz gorzej i przedsiębior·
stwom naftowym grozi zn pełne zniszczenie. Cbarakterystyczne, iż w JJOW. horczalińskim mieszkańcy wsi: ta.tarzy, ormianie, gruzini i inni zjednoczyli się na gruncie sprawy agrarnej i działają zupełnie .solidarnie, tak, ii o rzezi tam nie
rooie by ć mowy.
W samym Tyfl 'sie codziennie odbywają się
zgromadzenia po kilka tysięcy ludzi na górze
Dawida. W różnych punktach miasta przez dzień
9 b. m. rzucono kilka bomb do kouków i stójkowych. Raniono wielu przechodniów. Wieczorem tego dnia trom ruszył ku więzieniu~ aby
uwoln ~ ć aresztantów, lecz spotkał wojsko, do
którego rzucono z domu dwie bomby. Było wielu :zaoitych j rannych. Pochwycić sprawców nie
sposób; 8trZ( hjąc, zamknęli się oui w osaczonym
domu. Wojsko walczyło z tłumem. Po mieście
krąża patrole.
W sposób charakterystyczny określ~ wypadki
tsfliskie korespondent "Russk. Wied." w liście
'lo Tyflisu pod d. 4 b. m
.
"Ludność przebywa dni pełne niepokoju. Tym
razem rze~ pomiędzy tatarami a ormianami nie
ugraia; natomias,; niebezpieczeństwo grozi ze
strony "czarnej seciny". Przyłączyła się do niej
Obrona Władywosłoku.
część robotników kolejowych. Liczy ona przeszło
1500 ludzi.
-8Z~brania .czarnej seciny" otw81cie odbywaKorespondent paryskiego wJ ournala ~ uzyły sit} w cerl> wi miijyoosrskiej, oraz w straży
ogniowej i na razie były nieliczne. Potem do- skał pozwolenie zwiedzenia. fortyfikacyi Włady
piero przyłączyli s:~ ulicznicy i ftbosi"-i wtedy wostoku od dowódcy tej fortecy, generała Kazbeka.
ntworzyła się banda, przeważnie dobl'Ze uzbrojoKorzystaj~c z tego po.zwolenia, korespondent
na, która nadała. sobie nazwę "partyi patryotyczne,". Partya ta postawiła sobie za zadanie udał się kolają z Cha:-bio9. nad 00ean Spoko.jny.
Gdy wyjeżdżał, mówiono mo, że naraża się na
wytępienia wrzenia Wmówiono w nią, iź wszelkie doltgliwości współczesne pochodzą od strej- niebezpieczeństwo, chunchuzi bowiem w rozmaikó'IV, których przY""ódców należy przeto usunąć. ty sposób staraią si~ przerywać komunikacyę
prawidłową.
Wbrew tym obawom, korespondent
Ponieważ w Tyflisie strejkowali wszyscy, z wyjątkiem urzędników, przeto takich "przywódców· , -p. Erio - przejechał całą przestrzeń najzupeł
nie ~auważył nic, cuby mogło
znalazło 8:~ wielu i w ostatnich dniach areszto- . niej spokojnie i
wano ieh 70 Poczuwszy siłę członkowie "seci- wzbudzić niepokój. Do. Władywostoku przybył
d. 6 l ipca.
zlIczęli zachowywać się wyzywająco, bić
Po. złożeniu wizyty dowódcy fortecy i otrzystudentów, robotników i t.ych wS",Y8tkich, którzy
wydaj!!! się uczestnikami organizacyi strejkowej. mawszy upoważnienie jej zwiedzenia, p. Erio
opisuje stan Władywostoku jak nast~puje:
Położenie w mieście stało się nie do zniesienia.

ny·
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KRONIKA TYGODNIOWA.

-sWycieczki letnie.- Spostrze'ienia amerykanina. - Praca
kobiet.-Zawlła sprawa.
Wycieczki letnie p'> szerokim świecie, zwłaszcza dla tych, co dar obserwacyjny posiadają i
myśleć umieją, przyuoszą nieobliczone korzyści.
A cóż dopiero, jeżeli wycieczkowicz t2ki dołąo'/-y do. tego gorącą miłość kraju L. wS~y8tko to,
co na obczyźnie zauważył lub ' czego się nauczył dla jego dobra zużytkować potnfj,
Niestety, niewielu takich naliczyćby można,
zwłaszc:LII. w tej naszej Ł'ldzi, osiadłej na piaokach ziemi piotrkowskiej, którrj nawet ci, co
wie\l{'ch dJfl>bili się w niej fortun, umiłować
. \', ,,,., uł a l l.
nIe
Za to mnóstwo mamy pośród łodzian takich,
co powróciwszy, z włócz~gi po świecie, chwalą
w~zy"tko co cudze, zachwycają się wazystkiem,
cO u ubcych widzieli lub czego do.znali,
ale na
zapylan ie, dla czego u nas inaczej, inaczej .. alho nie odpowiadają wcale, lub też, co gorzej,
dysputować nie cheą V'1 tym przedmiocie, zamyka.jąc dyskusyę wyrażeniem najwyższej dla krain własnego l ziomków swych pogardy.
Dlaczego tak się dziej{?
Ba ci panowie nie uprzytomnili sobie nigdy,
te to wszystko, co ich na obczyźnie zachwyca,
nie powstało jak w · bajce za dotknięciem laski
lzarodziejskiej, jeno wytwarzało si~ wiekami mo-
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~Od północy bronią Władywostoku clItery
linie f"rtyfikacyi, z których, ostatnia, oAjdabza, .
wysuni~t~ jest o 14 wiorst od miasta. Watronie
pr)łttdniowej.
jako tei na. wyspie wspomnianej !
równif'ż iRtoieją trzy linie podobnych, hrty fika·
cyi. Pię(\ Dai~ilnieisl:yflh flj ·tów znajduje Ijię na"
l'ądzie. d wa zaś' na wyspie.
<01 siedmnagtu miesięey 20000 lodzi dniem .
i nocą pracuje nad wzmocnieniem fortyfiKacyi
władvwogtockich.
R'lboty wszystkie już pra.w.ie
ukońcl;ono.
Dliwna forteca została z gruntu .
przekRztalcooa, nowa za'fI, otacza WładywostDk,
potrójnym, a nawet poczwórnym pierścieniem ·
ochronnym. Wszystko to zbudowano dopiero po ·
wybuchu woiny.
_G irnizon liczy 85.,OO@· ludzi. Fortecó'l posiada 200 dział lub kartaczo .lnic, 400 milionów
n-abol karabi Mwych, od powiedni!\ iloŚĆ pocisków
i żywności na dwa. lata. Liczby te pod'a no m.i
w biur'l.e geuerała Kazbeka. Sl:\ one pewn.e.
"JapończycYr dążący w 8@,OOO ludzi pm'z"
Koreę, znaiduil\ się obecnie w Mien· Czen, to
znaczy w odległości przeszło 200 wiórst od Wła
dywostoku. Potyczki, iakie obecnie staczają z.
oddziałami" generała AniEl~imow8, nie mają po·
w8Żnie.1Bzego znaczenia. ' W każdym razie, przy
naiwiększym p >śpiechu i przy najbardziej sprzyjaj ącycb okolicznościach, japończycy nie mogą
stanąć przed Władywostokiem wcześniej, aniżeli
za dwa miesiące, tem bardziej, że podążają ncią·
żliwemi drogami I!órskiemi.
<Zresztą we Władywostoku nikt Die wierzyoaby mieli zamiar przyśpieszye obl~ienie, nie m,a·
ją bowJ.em w K~rei sił odpowiednich do zaatakowania (,)rtecy tak silnej i tak u~rtJtikowanej,.
jak Władywostok. Musieliby rozp'Ofządzać armią,
licząca, 200.000 lud~i, aby zapewnić sobie powodzenie, na razie Z&ś nie mogą odciągać wojiśka.
z Mandżuryi.
"Tak lIię przedstawia spr3wa od strony lą
du. Od strony morza widoki są znacznie gorsze.
Blokada jest uieuniknioną i lada dzień może nastl\pić. W porcie stoją "Rosya", "Gromoboj~ i
cBogatyr", krąiowce opancerzone, pod kOlBeud~
admirała Jesseua. Opróe~ tego znajdllje 8i~ tam
kilka IItatków, które uszły z po~romu pod Cuuimą: <Almaz", cGroznyj", "Brawyj>, wreszcie
cztery kontrtorpedowce i floty lla,złożona z 16
torpedowców. Admirał Jessen, oprowadzajllc mitt
po pokładzie <Rosyi;.. oświadczył z ubolewaniem,
że je-t to. średnia siła, mogąca się przydać do.
obrony; o akcyi zaczepnej nawet marzyć nie
motns.
<Ludność, !lkłada)~ca sht z 10,000 europej-
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zolnej i wytrwałej pracy przez wiele pokoleń, tych wędnwców poza granicami kraju przyniósł
dzięki tym właśnie, co. kraj swój u:wchali go.- przynajmniej to, o czem przed par·, dniami rozmawiał ze m'n~ leden z inteligentnych łodzian
rąco i dbali o to, aby nietylko w dobrobyt o ·
już i tak byłoby dobrze.
pływał, ale i dobrą u innych narodów cieszJł
Bo poznać swoje błędy i wady - to znaczy
się opinią.
Z Łodz!, skoro tylko sIoneczko letnie filniej do połowy już by ć z nich uleczonym.
W roku bieżącym z licznych wędl'owuików
przygrzeje, całe stada wędrowców ruszają w świat
do
zagranicznych
krain jednych wypędziła z sieszeroki, do badów, nad różne morza i jeziora,
a ciekawą byłaby statystyka tego, co na tych dlisk domowyl.l~ potrzeba poratowania zdrowia,
ich wycieczkach coroczoy(~h skonystało miasto, innych intere~y zawodowe; lecz najwięcej było
które przecież dostarczyło im środków na te takich. co uciekli ze strachu.
Ho) strach - to ob~zydliwy potwór, o wieI·
wędrówki, bo w jego właśnie murach i pośród
jego mieszkańców 7a.?racowali ów grosz, który I kicb oczach, szerol.!o rozszerzonych źrenicach i
rozpa'.lzliwie rozstrojonych nerwach.
do obcych wywożą·
Cdowiek strachem gnany pędzi na oślep,
Jeżeli kiedy, to w roku bieżącym, kiedy
w kraju grOjza tego tak mało i tak trudno go 8am nie wie dokąd i po co.
Takim właśnie był ów wędrowiec, z któgo przysporzyć, wywożenie pien'dzy za granicę
rym przed . paru dniami rozmawiałem O wypad·
mieJ'sra mieć uie powinno.
kach chwili bieżącej.
Tvmczasem, jakby na prze ór, nigdy jesz
oze taka Ilość wycieczkowiczów letnich nie wy- Panie kochany,
opowiadał mi, gdy
w~drowałll. za granicę, jak w roku bieżllcym. czlowiek W takim jak ja na8troju wyjeżdża zaBiura, wydail~ce paszporty zagraniczne, wprost granic~, nie wabią go aui piękne krajobrazy,
ani uciechy i rozrywki, których dostarcza nam
zasypane były prac~.
wysoko rozwinięta cywilizacya zachodu. Za. to
U~4rowi8ka i letniska kra;jowe świecą pono
pustkami, ale za to w kąpielach i stacyach kli- człowiekbaczniejsz~ zwraca uwag~na te instymatycznych za granicą, mowa polska rozlega tucye i urządzenia, których mn brak we wła
snym luaju, na tych ludzi, co w odmiennych
się na. każdym kroku.
Czy kraj b~dzie mial z tego ja.kowy poży- od naszych żYją warIlukach. A cóż dopiero,
gdy spotkasz (;bywatela klasycznie wolnej kraitek?
Kto chce, niech wierzy - ala ja to między ny, gdzie nic i nikt nie kr~puje jego działaloo
śni, jego energii i pracy.
bajki k!ad~.
To też gdy w drodze do Berlina spotkałem
Gdyby przynajmniej chociaż piąty procent
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200' bateryi lądowych, nie licząc
nych urządz~ń obronnych.
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.. Miasto, jak wiadomo,. znajduje się W' za.·
glębieniu, oto"Czonem' wysokiemi górami.
Wcina ,
się {}·no klinem na· półwysep, Murawjewski, mię·
dzy zatokami Usuryjską, i A'murską. Od połu·
dnia ol3łania je WySpB; W> tej też stronie· stoL
siedm widkich fortGw, 38 bateryi nadhl'zeżnych,
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czyków i 8 ,000 chińczyk@.w l koreańczyków, p~- , tresura duszy narodowej? Cerkiew rosyjska w I
dzi tym(jzascwo żywot norm.alny. Zapowiedziano II Tokio stoi jak stała, i nikt nie hroni odpra"dać
już, że w razie oblężenia W8Z.ySCy, nie należący
tam mszy co niedziela. ·Zaiste Europa powinna
do obrony, muszą opuścić m·iasto.
brać przykład z Japonii. Niejeden naród euro- I
<Ponieważ spodziewać się można lada dzień pej~ki post~pował inaczej w okolicznościach po-1
odoięcia kolei pomi~dzy Charbinem a Władywodobnych".
stokiem. komt:nikacya zatem odbywać się b~dzie
Mówiąc o szczegółach bitwy pod Coszymą'l'
koleją Utluryjsk~ do Cbabarowska, a dalej Amu k ordsp(mdent frankfurcki. oświadcza, ie europej - .
rem i Chilką".
czycy, mieszkaj ący w Japonii, a sympatyzująl' y
przeważnie z Rl)syą przez pJwillowactwo rasy
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białej, potępiają jaknajbezwzględoiej kapitłl ! acy~

----

Radość japońska.
J <den z korespondentów wojennych (Frankfurter Zeitnng) tak opisuje radość japońską po
bitwie pod Cuszymą:
"Japonia pławi się w szozęściu. Tym razero radość ludu nie ma przymieszki wschodnioazyatyckiego stoicyzmu. Jest czysta i niefdszo ·
wana. Po Laojanie, po Mukdenie, po Porcie
Artura, prasa urządzała orgie tryumfu, ale naród
wydawał się mało wzrU8zonJm. Teraz po bitwie
pod Cuszymą we wszystkich kołach i w całej
JaponiI radość jest wprost entuzyastyczna.
Miałem sposobność studyowania usposobienia ludu od Seulu w Nowej Japonii aż do Tokio
w Starej JaponiI. Wszędzie rozradowane oblicza,
wszędzie obchody uro\lzyste, trwające po kilka
dni z rzędu. W pracowitym i spokojnym Fazanie np. przez 4 dni i 4 noce świętowała ludność,
szalejąc z radości. Zdawało się, że dueh karnawału europejskiego wstąpił w naród żółty.
Już od wczesnego rana maski w grupach zbiorowych i pojedyńozo krąiyły po mieście. Całe
bandy lud~i, złożone z mężczyzn g~jsz i kokot,
ubranych w kostyumy f:łnt~ styczne, wałęsały się
po ulicach. W knajpach odbywały się na scena ch improwizowanych widowiska t.eatralne. RÓŻ"
ni sztukmistrze pokazywali za darmo przeróżoe
"kawały". Wesołe damj', uhrane we fraki . enropej~kie, zaczepiały ludzi, opowiadając im anegdoty humorystyczne . . Jakiś mówca ludowy włó·
czył się po mip.ście i w stu przemówieniach bombastycznych wyklinał wszystkich europejczyków.
I mnie tu i owdzie ktoś nrągliwem poczęstował
słowem, ale nigdzie., ile mi wiadomo, nie znie·
ważono czynnie "białych ludzi", choć pycha japońska rosła jak na drożdżach. Przecież prezbiteryaoski kaznodzieja Ebina, nazwał "duszę japoń~ką" wcieleniem słowa bożego. "Dotychczas - mówił - słowo stawało się ciałem tylko
w mężach wielkich: w takim S"aka, Konfucyułlza, Chrystusie. Dziś objawił,) Bię 0110 w całym
narodzie. Już Japonia otrzymała chrzest krwi.
Czyż, tryumfując nad grzechami świata, nie jest
ona. powołana, aby otrzymać także chrzest dueha i stać się wcieleniem "Slo WlL", państwem
Boga samego?"
A jednak pomimo pychy, którą cały naród
jest przejęty, nikt białych ludzi nie prześladuje
'W Japonii.
C1.yż nie jest podziwu godna taka
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z Łodzi, nie moglem oprzeć si~ chętce, aby pogawędzić z nim trochę i zbadać jakie też wra·
:tenia wywarł na nim kraj nasz wogóle, a Łódź
w szczególności.
Posiadacie kraj bogaty, odp~rł na moje zapytanie, du~o zdolności, sprytu l, nie brak . w'a m
przymiotów, dzięki którym moglIbyście wkrótce
d~ie(nymi być obywatelami, słynąć szeroko po
świecie ze swego dobrobytu i przedsiębiorczości,
aie...
- Co za ale?...
- Niestety, jesteście niewoluikami.
Westchnęłem! To nie nasza przecież wina,
wy8zpplalem prawie.
Ależ jM bynajmniej nie mam na myśli swo bód politycznych, chociaż stanuwią one nader
wainy czynnik w rozwoju kaidego narodu.
- A więc co?
- Wasze nerwy, wasze nawyknienia, wasze
przesądy i układ waszych stosunków. Jesteście
uiewolnikami przeczulonyeh nerwów, których 0panować nie umiecie. Jesteście niewolnikami
waszych przesqdów, których wyzbyć się nie zdołaliśllie jeszcze. Jesteście niewolnikamI waszyoh
S~08Ullków, bo nie macie wprost odwagi oprzeć
Slę uawQływan'u kilku lub kilkunastu śmiałych '
krzykaczów, chociaż byście całą duszą, całem
swem jestestwem przeciwni byli temu, co oni
głoszą; bo .nie macie doŚĆ siły, aby bronić tych
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Azyi albo Ameryki, aniżeli godne znajomości
rzeczy, znajdujlłce się w t.ej części świata, którlł zamieszkuje ..
Do takich między innemi należy miasto
Gheel w Holandyi, w niewielkiej odległości od
Antwerpii. Od bardzo dawnych czasów istnieje
tam wielki zakład dla obłlłkanych, a ludność
IPiasta, majlłc z nim cilłgłlł styczność, tak dokIadnie obeznała się ze sposobami leczenia i traktowania chorób lImysłowych, że obecnie całe

miasto, leżą.~e w ślicznej

okolicy,

jest jednym

Niebogatowa. Japończycy jednak, słysząc ten wielkim szpitalem waryatów. Widzi ich się tam
wyrok sorowy. odpowiadc;ją: "Cóż Niebogatow wszędzie, w ogrodach, w kawiarniach, IV każdym
miał czynić?
Wysadzić się w powietrze i :t,ginąć
prawie domu.
.
razem ze swoim okrętem? Takie postępowaDle
W Gheel przebywa stale - jak to świeżo
byłoby zastoso-waniem przepisów etyki japońskiej, opisał jeden'/, publicystów arygielskich - okolo
która żołnierzom rozkazuje raczej umrzeć, niż dwóch tysięcy obłlłkanych. Zyjlł oni, jako peniść do niewoli. Ale przecież t~ etykę właśnie, syonarze u mieszkańców miejscowych; naturalnie,
nasze <Buszido), Europa potępiła jaKo barba· Sił to wszystko chorzy "łagodni"; furyatów zan'yń~two·.
myka się w zakładzie właściwym. Na chorych
Takie blędne kolo - dodaje korespondent- .oddziaływa się tylko łagodnościlł i wpływem
powstaje tu nieraz, gdy się etyk~ europf.'j~k'ł moralnym: mieszkańcy w Gheel w długim szeprzeciwstawia teoretyczDle japońskiej. Prakty kil regll lat wyrobili w sobie taklł cierpliwość i Iacztjsto zgoła inne przynosi rozwiązania.
godność, jakiej przykładów niewiele znaleźć
Końcowy ustęp korespondencyi jest pGświę· można.
nony stosunKom korejsko-japoń~kim.
Oplata na utrzymanie chorego bywa bardzo
"Wrażenie · zwycięstwa japońskiego pod Cu- rozmaita, od 200 do 2,400 koron rocznie, stoso·
szymą - czytamy tam - było w Korei wprollt wnie do wymagań i komfortu, jakiego żądają.
przygnębiające. Tylu koreańczyków z cesarzem opiekunowie waryata. On sam jednak nigdy
na czele opierało ostatnią, nadzieję na armadzie nie wie ile za niego płacił; .uchodzi on w domu
rosyjskiej. Mógłbym o tem wiele za; mnjąt'ych za gościa otoczonego największą. życzliwością
opo wiedZieć rzeczy, ale nie uczynię tego j aby całej rodziny, wśród której przebywa. Przy stonie n.arażać osobistoś 'Ji. .
! le zajmuie najpierwsze miejsce, wszyscy składa
Wieczorl'm, 28 go maja, koreań;iki minister ! jlł dowody poważania - jest to jeden ze sposowojny, y lln h, wydał ucztę na cześć japońdkie- ! bów leczenia; chory ceni te objawy i sam nad
go wiceministra wojny Gszlmato i generał majo- ! sobą stara się p.anować, aby jakiem "głupstwem"
ra. Murato, którzy przybyli na uroczystoPć otwar- I nie stracił tak miłej w rodzinie pozycyi".
cia linii kolej~we) między Senlem a Fll.zane~.
N aj lepszymi pomocnikami starszych Sił \V
~dcz,Yt~no ,Da]ŚWl~ŻSze depes~e o z~yclę'ltwle Gheel dzieci; od naj młodszych lat przyuczajlł się
JapoD~klem l. grtmJące <Ba~zaJt .b~zmlały prz~ one do odpowiedniego traktowania obłąkanych,
Bto.ła~h blesl~dDy('h. .A ua~głośDl~J krzJczell l a wiadomo, że na chorego umysłowo nikt nie
I nSj'wlększy zapał. obJa~lah nl~ Jap?ńs r~y, lecz wywiera tak wielkiego wpływu, jak dziecko.
koreań?y, oflCero~!e., ~DI te.ż n~JdłużeJ wytrwali : Najczęściej zdarza się w Gheel, że choremu po.
pny kle.lIszkach l cl~zko pIJalll opu~~czah ban- wierzają. opiekę nad dzieckiem; stara się on jak
klet; Biedacy! Utajoną troskę topIlI w szam~ i najlepiej wywilłzywać z poleconego mu zadania,
\ paDle.
., .
.
.
.
'I nie domyślajlł c się wc~le,
że to on właśnie po.
.
~o.reańskl mIDlster wOjny był Jedynym hle: ; zostaje pod opieklł dZIecka.
'I sladmklcm,
który p~zybył b.ez m.undurn. N()!I~
W Gheel roi się od rozmaitych "cesarzów".
t t
ó t ó
r d
l
'
!'IW) ~ r J na o owy
"królów" "królowych", "milionerów" I·tp. MI' eon tza wsze
t ż os en.ś ac. yJUle
ż
t
ł d
I za. o e w n~J wie s~ym ,CZ~Sl~ o rzyma
y-, szkańcy wcale nie zaprzeczajlł tych godności,
mlsYę od ZWyCH~ZCÓW JaponsklCh .
I lecz się do uich stosujlł Jeden z chorych np.
!najzupełniej jest przytomnym, lecz od czasu do
Miasło obłąkznych.
czasu zdaje mu się, że powinien wyskoczyć Z
. okna, aby żywcem dostać się do nieba GospoI
darz zawsze mu obiecuje, że mu dopomoże, w
W Europie istnieją zakąt4i rozmaite, od· chwili stanowczej jednak umie mu wyperswadoznaczające się niezwykłą oryginalnościlł lecz wać niewłaściwą porę, złą pogodę lub coś podoI nieznane szerszym kołom cztelników.
Turysta- bnego.
! literat, wybierajlłcy się w podróż, zwykle ma ,
Jednemu z chorych zdawało się, Żd jest nana widoku kraje "egzotyczne" i szczegółowo je sieniem gorczycy; drżał na widok ptaka. Opiekun
opisuje. Ztlłd też niejeden z europejczyków o zdołał mu wytlómaczyć i dowiódł mu naocznie,
wiele lepiej zna oryginalność lub dziwactwo że ptaki nie jadają. gorczycy, lecz tylko siemię
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ideałów uparcie i wytrwale, które wypiastowaliście

w duszy, bo nie żyjecie prawdą jeno obludą, bo przyswajacie sobie od obcych wiele rzeczy j haseł nie dlatego, że dobre i pożyteczne,
jeno że modne, nie dlatego że tak wam każe
I wasze przekonauie, wasz patryotyzm, wasza troska o dobro narodu, jeno, że tak czynią inni
Dla przykładu wezmę bodaj pracę, to naj- ł
wyższe szczęście człowieka, jego siłę, zdrowie i \
dobrobyt. Prawda, i wy pracujecie, częstokroć
może cięiej niż iani, ale pracy nie uweżacie za
dobrodziejstwo, jeno za ciężką karę nie b.'},. Wa- ,
sze <ladies) i <mis) pracują gorliwJC po kanto-I
rach, warsztatach, zakładach pr:&emysłowych, ale
pracy tej nie uważają 7a najdzielniejazy z czyn· ,
ników, dzięki któremu zdobywają tak pożądane l
równouprawnienie z mężczyznami, jak czynią to
nat:l~e amerykanki, jeno za poświęcenie, za coś
takiego, za co cale 8~ołeczeństwo, a szczególniej
męiczyzni-czolem przed nimi bić powinni.
Toż samo i mężczyzni wasi nioby nie robili,
. gdyby nie gnała ich do pracy potrzeba zarobku,
do tej pracy, którą spełniają częstokroć bardzo
sumiennie, ale nie kładą w nią duszy własnej,
umiłowania zawodu, nawet wówczas, gdy id2.ie
. o pracę społeczną.
Alboż to nie niewola., z której przedew8zystki<:m wyzwolić się musicie, zwla81lCZa gdy świ
I ta wam zaranie swobód politycznych.
Pan-Daprz,kład-młody, wykształcony, bogaty, zdrów na oiele i do wszelkiej pracy uzdo}·

nioilY, zamiast wśród swoich i ze SWOimI razem
zabiegać o przyg-otowanie narodu, a przedewilzystkiem siebie i ludzi sobie blizkich d:) pracy
społecznej w nowych warunkach, niewoluik nerwów uciekasz nad lazurowe tonie jezior 8zw8jcarskicb, i to w cbwili, gdy kraj twój i lud twój
ciężkie przechodzi terminY'.
To uie Pl) mę~ku. Tego nie uczyniłby ża
den amerykanin.
Zawstyriził mnie ów yaakes. Stanęła mi
w myśli owa sprawa zawiła, d:tiś tak już bar.
dzo paląca.
Początek roku szkolnego tak blizko-a my
nie mamy jeszcze pojęcia ani o tem, co będzi8
ze szkołami po wakacyach, ani o granicach swobody języka wykładowego w szkołach prywat.
nych, ani o programie nauk, jaki moie być dla
nich :t: S twierdzony.
Tysiące młodzieży czeka na otwarcie przy.
bytków wiedzy, a tymczasem w narodzie naszym,
który tak jasno sformułował swoje dążenia i
pragnieni", nikt nie czyni nic, żeby przynajmniej
dowiedzieć 8ię. co nam wolno, a czego nie wolnIJ? Czy możemy już od nowego roku szkolnego
mieć 8zkoł~ prywatną z j~zykiem wykładn,ym
polskim? C,y Łódż zdobędzie się na nią i kied.v?
Pod wpływem tych mYRli, zamiast jechać do
Szwaj caryi, powróciłem do Ł )dzi.
.
A co dalej? ...

I
I

I
!
I

I

I

Januss.

6

ROZWÓJ. -

lub z~ar~a zboż.a. Od ~ego czasu. chory się uspokOIł I powolI powró~Il do zdrowIa.
.
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I ludzIe prosCl,

SJbota, dnia 15 lipc;a 1905 r.
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Nie~ tóre zakłady dla obłąkanych wy-

chor.ych.

syłaJą też swoJą służbę
•
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na "praktykę" do Gheel.
' . • ,

B. P.

Hugo · WULFFSOHN
przemysłowiec

pO

długich

cierpieniach

m. Łodzi,
przeniósł się do wieczności w Wildungen
przeżywszy lat 69.
i

obywałel

dnia 9-go b. m.,

Wyprowadzenie zw lok z domu pogrzebowego na cmentarz 'wyznania Mojżeszo
wego odbędzie się w niedzielę dnia 16 b. m. o godz. 11 przed poZudniem, o czem
pozostali: żona, synowie, córki, synowa, zięciowie, wnuki i wnuczki zawiadamiają
krewnych, przyjaciół i znajomych.
uprasza

o nieskladanie
Petersburg, 14 lipca. Naczelnik głównego
budowy okrętów, Lnbimow. otrzymał
zgodnie z prośb~ dymi8yę. Dyrektor departamentn polioyi pańi!twowej, Kowalen8ki, został
8enatorem.
Jałta, 14 lipca. W rocznicę śmierci Czechowa 8ew&8topol8kie Towarzystwo walki z sn·
chotami na brzegu krymskim założyło sanatoryum
I imienia zgasłego pisarza w bli\Jkości limanu kuracyjnego Simejza na 23 chorych. Zbierane 81\
również 8kładki, w celu utworzenia sanatoryum
imienia zmarłego pisarza dla. ubogich chorych.
Sewastopol, 14 lipca. Dziś eskadra admirała PisarewIIkiego przyprow,dziła ze . sobą z Ko-..
8tendżi pancernik «Potemkin '.
.
. .
Charków. 14 lipca. Pożar zniszczył całą
wieś Szwajcaryę, w ~ub. charkow8kiej. Spaliło
się około stu dop1ów, a w ogniu zgin~ł pewien
II ",terzec
Straty wielkie.
Sumy, 14 lipca. Przybył tu general Strn·
kow dla zbadania przyczyn zaburzeń włości ań .
I skich.
Bomel, 14 lipca. Spalił s:ę tartak parowy
Slonima. ZDl8zczona została olbrzymia il<. ś6
drzewa.
Aleksandrowsk, 14 go lipca. Wyjeżdżają do
Baz:ylei na kongres syani8tów deputaci i wiele
osób prywatnych.
Petersburg, H lipca. Plldanej przez 4:Birż.
I wkd) wiadomości r. R08towa nad Donem o wypadko śm i erci na cbolerę w pociągu kolei władykeoQkiej urz~downie zaprzeczono.
Hesa, ·14 l pra. W Ode~ie w pc.!nwie ·c zerw·
ca stwierdzono dwa wypadki zapadni~cia na
drętwicę karku.
Jeden cbory zmarł.
Iwanow9 Wozniesieisk, 14 lip(la. Prace w fabrykach zaczęły się i p08zły zwykłym trybem.
Miastn nrzybrało wyglad zwykły.
Tynts. 14 lipca. Teleiufują z Szoszy, że
wcy.or~.i urz'idftik skarbu pań8twa, Bendrjew,
otrzymał z po'Czty 43,DO-o rb. i na drodze do kasy był napad.nięty przez trzech ludzi, którzy zadali mu r9ny iaki'emś narzędziem i ' ucIekli zpienięózmi. Bendrjew, nie odzyskawszy przy tom··
wydziału

B. P.
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Telegramy
Petersburskiej AgencJi. Telegraficznej.
Petersburg, 14 lipca. Najwyt;71y Ukaz do
senatu f2.l\u7.Złcego:
"Celem uupełnienia liczby Okoni do staDU
wojennego w niektórych oddziabch wojskowych,
rozkazujemy dostarczyć na za8adzie powinności
wojskowej od ludności okręgów wOjennych ml)łlkiewsk i ego, wileń8kiego i odeskiego potrzebn~
ich liczbę, według dokonanych w tym celu zmian
i<łtniejącego wykalU mobiliz&Jyjnego z powiatów
na8tępujących: z okr~gu m08kiewskiego w gub.
worontlskiej" ~ worone8kiego, boguczarskiego,
ziemiań~kiego,
nowocbt>perskiego,
ostroskiego;
w gub. orłowskiej z wolchowskiego, brjań<łkie·
go, liweńsk , ego, smoleń3kiego, dorohobuskiego,
rosław8kie-g', syczew8kiego; z okrElgu wileń8klego, w gun. wileń&kiej, z powiatów trockiego i
ŚW!,!I.+,.ń ~ lc;fg · ; !1l ch~;:: c:!':'c;~iego w gub. ekaterynosławsklei, z PQW. ekkteryno8ław8kiego i

Dości . v,marł.

. Dmitrowsk, 14 lipca. W pierw8zym dain roztrz~sania sprawy o pogrom w majątku Dolbieńskim przesłuchano 8iedmiu świadków, z pośród
dwunastu, którzy 8twierdzili, że przyczyną nie-

zadowalenia włllścian były niesluilzoe kary, naprzez nadzorców. Sprawa potrwa dni
kilka.
Samau, 14 lipca. Nil placu Aleksiejewskim
pawłogrodzkiegl)."
strzelano do pomocnika komisarza policyjnego,
Petersbug , 14 lipca. Ze strony Rosyi peł- który wy8zedł jednak bez szwanku. SprawcEl
Domocnikami do zawarcia traktatu handlowego strzałów schwytano w Rostowie nad Donem.
mianowani zostali wiceminister 8karbu TimiraPetersburg . 14 lipca. Najpoddańszy telezjew, dyrektor oddziału przemysłu Łangowoj, I gram generała Liniewicza z d .. 13 lipca donoii,
dyrektor departamentu celnego Belustin, in8 pek-1 że otrzymano Wiadomość od geuerała Lapuilo"a,
tor w)robu win Martynow, członek rady mini- iż jeden z oddziałów rosyjskich w nocy z dnia
stu. wInictwa Polenow, wiredyrektor departa- 10 go na 11 ty między Jełauiem a Władimirowmentu rolnictwa Masaiski, clł lOek rady lekar- ską na Sachalinie stoczył walkę na bagnety
skiej Bertenson, dyrektl)r drugiego departam"ntu z przeciwnikiem o przewlłŻających siłach.
;r: $ltlaza, 14 lipca. 'Na pozycyach czołowych
mini8ter.)um spraw zagranic~ny'eb Bentkowski i
spokój. Upał coraz wi~kszy. Deszcze nie zmniejprofesor uniwersytetu petersbur8kiego Taube.
Pierwsze p08iedzenie pełnomocników odbę- s~ają upału. W cieniu -38 8 R.
dzie się zapewne dnia Ił lipca pod przewodnicPekin, 14 lipca. W tych dniach odjeżdża
lwem wicemini8tra skarbu Timirazjewa..
ztąd do Mukdenu nowy tamtejszy gubernator,
kładane

Cbaor8in. Wyjazd jego był odkładany kilkakrot·
nie z powodu prze8zkód, 8tawianych przez po8elstwo japoń8kie. Dyrektorem policy i w Mukdenie mianowany japończyk.
SZaDghaj, 14 lipca. Prawie cala pra8a tn·
tej8za, cudzoziem8ka zarówno jak chińska, popiera ż~danie Chin, aby dopuszczono ich przedstawiciela do udziału w konferencyi pokojowej
w Waszyngtonie. Prasa japoń8ka odgraża si~
Chinom, które działają pod wpływem dyploma.
cyi rosyjskiej. • Rząd zamierza wysłać do Waszyn!?'tonu wiceprezydenta waiwopu, Wutinfana.
Oy81er Bay, 14 Ji'pclt. Prezydent Roosevelt
przyjął pełnomQcnika rosy;skiego
do zawarC ia
pokoju, harona Rosena i wyrazil radość swoj~.
że raz jeszcze ogląda go w Ameryce. Baron Rosen zapewnił prezydenta o wielkiej czci, jakiej
tenże jest przedmiotem w Rosyi.
Konstantynopol, 141 lipca. W. Porta odrznciła ż~danie 8ześciu państw co do u8tanowienia
kontroli nad finansami macedońskiemi, pODiewat
kontrola nie była przewidziana w programie, nłożonym w Miirzstegu i nansza prawa udzieln&
Turcyi, zbytecznie wobec kroków,. poczynionych
pnez W. Portę, celem wprowadzenia w życie
reform w Macedonii.
Teheran, 14 lipca. Na ostatniem posiedzenin rady Ranitarnej stwierdzono wygasanie epidemii w Persyi i w I'ndyach. Od dnia 1 g()
maja do dnia l·go czerwca zachorowało na dżumę 93,442 lu rhi, zmarło 81,301, od d. 1 czerwca do dnia lOt. m. zachorowało &,600 osób, a.
7,486 zmarło.
Londyn, 14 lipca. Na interpelacyę w &prawi~ konferencyi w Hadze, Balfbur odpowiedzilił t
że rZl!d zgadza się na propozycyę Rt>osevelta,
ale za8trz-egł sobie pra.wo oznaczenia spraw, które mają być rozpoznawane na konferencyi. W 0statnich czasach nh.! prowadzono rokowań. Minister wOJny, zapnec~ając mowie Robertsa w izbie lordów, oświadczył, że warmii dokonau()
wielkich ulepszeń; między innemi zamówiono
308 no.wycb armat , szybkostrzelających. B~dą.
one /lot()we w· końcu roko.
Befle, l4-go lipca. Wczoraj wieczoram na.
yachcie .«Hohenzollern' na cześć króla O ·~kara.
odbył siEl obiad na 40 osób. D~js:aj ha yachcie,
królew8kim odbyło się śniadanie na, cześć ce~a.
rza Wilhelma, poczem król i następca tronu odjechali do Sdokbolmu.
Wiedeń. Ił lipcs.. Izba panów pnyjęła traktat handlowy z Niemcami. oraz projekt prawa,.
upoważniający rząd do tymczasowego uf(~gnlo·
wania stosuu.ków handlowych, z~ Szwajcaryą jl

I

Bałgaryą·
Paryż, 14 lipca. Loubet· i minister wojny'
dokonalI przeglądu wojska z powodu świ~ta Da-·
rodowego. Na przeglądzie znajdował się komen- ·

da.nt e8kadry angiel8kiej. która przybyła do B"ost_
Paryż, 14 lipca. Po przeglądZIe wojska odbyło się śniadanie na 144: osoby. Byli na niem.
flnglicy z Brest.
Paryi, 14 lipca. Według wiadomości z pro-o
wincyi, ludność obchodziła święto narod6we z za...,
pałem. We wszystkich wielkich miastach od-o
były się wspaniałe przeglądy wojska.
Paryi, 14 lipca. Na wczoraj8zem posiedze··
niu izby deputow8Dych La8ies w::y.stąilił energiczl-
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nie przeciw amne~, tJ i i przeciw Andreemu.
Pogiedzeme ' Pl zerwano na godzinę, poczem
R ,nv er f'dczytał dekret o zamknięcia sesyi i izby.
Paryi, 14 lipca. Senat uchwalił cztery nowe p ,>u::atki bezpośrednie, poczem Rouyier zamknął sesyę senatu.
Paryi, 14 lipca. Rada ministrów postanowiła uwolnić od kary wszystkich, wymienionych
w projekcie amnesyi.

Otn-zymane po

poł.udniu.

Pawłog~ad, 16 lipca. Zjazd lekarzów weterynaryi postanowił wyjednać prawo o ścislem
prz6strzegan U terminów otwarcia iarmarków, urządz2mu punktów weterynaryjnych, lecznic dla
bydła, o udzia.le 'lekarza weterynaryi w zebraniach ziem8kich przy obradach nad kwe~tyami weterynaryjnemi.
Kalisz, 15 lipca. WIlkutek doniesienia (Gazety KlIliskiej> o zaprowadzaniu języka pol8kiego w służbie ruchu na stacyi Kalisz, donosz~
z wiarogodnego źródła, że pozwolenia na zamia1l~ języka rosyj8kiego przez polski przy spełnianiu
otowiązków służbowych służba ruchu kolei Kalllłkiej nie otrzymała.
Zamiana taka byłaby
przeciwną prawu.
Władywostok, 13 lipca. J apcńskie torpedowce 4 rlizy podpływały do Pabiatina w zatoce B'3rynga, widocznie w celu dokonania wywiadów. Podstawę operacyjn~ ich stanowi Fazan,
gdzie 8tatki ochraniają przewóz wojska.
Sytiaza, 15 lipca. Otrzymywane za pośre
dnictwem gazet wiadomuści o konieczności dla
nas zawarcia łlokojn wobec upadku w woj8kach
ducha, wywierają na wszystkich przygnębienie.
Ducb armii silny. Wszyscy do ostatniego żoł·
niena. wierzą w swoje siły.
Godziadań, 15 lipca. Poci~~iiapoń8kie dochodzą terllz do stacyi Czantufo. Tor koleiowy
na północ Czantufa po zDlszczeniu go przez batalión kolejowy pułkownika Kałobowa, japończy-

Sobota, dDla 15 lipca 190b r

cy doprowadzają obecnie do porządku. Most
na północy Czantufu, który był wysad~o t. y w po·
wietrze, mianowicie przęsło średnie, j a pończycy
naprawili. Jest on już otwarty dla przebiegu
pociągów.

15 lipca. 8·go lipca. około wsi
Pingan kozacy rozgromili szajkę chunchuzów;
wzięto do niewoli 9 chunchuzów, zabrano 6 karabinów.
Sytiaza, 15 lipca. Według pogłosek W ostatnich czasach forsownie przybywają japońskie
pOl!iłki do okolic: Szachetzy, Tunwangou, Caoplakam, Nanczensy. Na naszem lewem skrzydle chunchuzi ponownie ujawniają gorączkową

Sytiaza,

15 lipca. Według wiadomości
z Tokio, prasa tamtejsza wyraża ździwienie, że
Rosya zgodziła się na dopu~zczenie pnedstawiciela ChlO do rokowań pokojowych. Panuje rozczarowani~ z powodu nieufności Chin do Japo·
nii, walczącej o terytoryalną nietykalnośó Chin.
Wypowiedziano zdanie, że dla. Rosyi niezbędnem
będzie ~rze.c się
prowincyj Girynu, jeżeli ona
szczerze pral1:uie pokoju.
New-York, 15 lipca. W sferach amerykań
skich żywo omawiaj~ fakt, że Rosen przedstawił
się Rooseveltowi
nie w Waszyngtonie a W OySter Bay bez zwykłych formalności i ceremonii.
Mianowanie Wittego przedstawicielem Rosyi na
konferencyi pok(ljowej uważają tn, jako zwycięstwo partyi pokojowei w Rosyi.
.
Wilno. 15 lipca. Korwinowi Mile Ilkiemu
pozwolono wydawać gazetę w .i~zyku pnIskom.
Tanger, ' 15 lipca. Rada lekarska ogłasza:
W Tangen.e nie ~anw~żono wypadków za~łab·
nięć, mogących wzniecać obawy cholery. Rada
lek:u8ka " Gibraltarze zniosła kwarantannę.
Bukareszt, 15 lipc-a. Ageutora rumuńska donosi, że -w Dlektórych berlińtlkich i wiedeńakich
gazetach ~Hmieszczono ubliżającą dla Rumunii
l}(lgłoskę, jakoby
kilku marynarzów z (Potemkinu przyjęto na służbę do armii rumullsKlej.

Dnia 13 b. m., w kc ściele
ll -ej rano, k~. Bakalarczyk
błogosławił związek małżeński pomiędzy p. Józefem Chlebowskim, a p·n~ Stefanią Rubach, córką miejscowego inspektora (Przytułkn starców
kalek.>
Szczęść Boże młodej parz<:!

Rozkład pociągów.
Od l-go czerwca.

Kolei

Helenowskim

Koncerty,

Kole} .W Mszawsko- Kaliska
Odchodzą do Kalisza.

o g. 6.35, 11.46, 4.40,
ido Wa ...zawy: o godzinie 9.30, 3.08. PrzychodzI!
li Kali.za: D godz. 9.17, 2.58, 6.35.

Kolei Obwodowa.
Odchodzl\ ze stacyl Łódź-kaliska do Slotwln o godz.
1.45, ze Slotwln do st. Łódź-kaliska 10.10. Odchodzl\ le
~t Łódź-kaliska do Koluszek 7.10, przychodzl\ z Koluuek do st. Łódź-kaliska o g. 6.20.
Uwagi. Godziny wydrukowane tłustym drukiem
unaczajl\ czas od 6 wieczorem do 6 rano.

Pokój

przy rodzinie z oddzielnem wejściem,
z calodziennem utrzymaniem do wynajęcia zaraz. ramże wydaje się
obiady prywatne na miasto i w domu. Skwerowa 22 m. 6.
879.6.6

potrzębny do interesu przemysłowo
fabrycznego, istniejącego od 1890
roku w Radomiu z wyrobioną. klientelą. .Z powodu malego kapitału
zakla~owego fabryka nie jest w moż
mości wypełniać napływających zamówień za gotówkę, zarówno z Królestwa jak i z Cesarstwa. Kapitał
potrzebny najmniej 5 tysięcy rubli.
Bliższa wiadomość "Pazdon w Ra·
domiu" .
911-3-3

Drobne oułoszenia.
Acyi

pteka:,~kl

OBIADY

Lokale.
4 pokoje z kuchnią, klozetem! ~anną i
wszelkiemi wygodami do wynajęCia przy
ulicy Głównej pod oM 51 oraz mieszka ·
nie z 4. 5 lub ti pokoi z kuchoią, klozetern, wanDą i ws~elklemi wygodami od
J-go pazdziernika tego roku przy ullr.y
Nawrot" 72. Wiadomość Nawrot )6 53

w

,kl.dz" w,dl'.

Do wynajęCia ~araz lub od l październlka

B ~DkDl Z kucbl;

w.g;:~:~:05-'.'

p.

zegarmistrzowaki

8t

nR[f'vl[Gn I

z wszelkieml wygodami.
_V.!:..:~uJiUSza nr_ 30.

Doświadczona

94,2-3-1

i energiczna

K

U [lJ~ [ U! ski
znająca
gr~n~~~i~rę~!~~~!yjSki, poli niemiecki, potrzebna na
M
przeniesiono nil ul. l d.() dwóch rhtapezyków w wieku 10 ,lu i
Piotrkowskł M 145. I 8-ill lat. .oferty z bliższymi szczególaml
p'rzystanek tramwajowy. proszę zloży.e
Adminlstracyl "łtozwo.

Przed Sklepem

gospodarskie dla osób z wybredniejszym
smakiem, Iłl. Mlkolajewska .Hi 22 m. 17,
prawa oficyoa, pierwsze piętro- 941-3-1

pomocnik poszukuje kondylub zastępstwa od l-go sierpnia.
Wojcierhowskl, Łódź, apteka Ludwiga.
-;-_ _ _,.--;---;---:--;;:_---=1091-5-1
skanas).. p. Adwokata Przys., Ceg'lelnlana 7. ~prawy sądowe. Porady prawne.
Redakcya kontraktów, wszelkich aktów
prawnych, próśb I podań do wszelkich
wladz ,
1082-3-3
Do odebrania w Administracyi "Rozwoju" pasek męski, pozostawiony
w sklepie M. Nowacki i G. A. B"rlach.
1093-2-1
uży wyżeł biały w żó!te laty zaginął.
D Łaska wy znalazca zechce odprowadzić
go za nagrodą na ul. Mlkolajewską }fi 46
m. 9.
1088-3-2
UCh!HZ chce przyją.ć obowiązek w prywatnym domu w Łodzi. mieszka: ulica
Konstantynowska oM a, stróż wskaże.
1069-3sw2
lody człowiek z ładnym charakterem
pisma poszukuje do przepisywania
w języku polskim I rosyjskim. Oferty
w Admlnlstracyl "Rozwoju" pod B. R.
M. l.
172-d-

A

I

de~l-place

IV

l-029-d-201

I ja" 8u'b nDoświ&elczona.".

920-3-3

Fahryczno-Ł6dzka.

Odchodzi z Łodzi: a) 7.10, b) 12.05, c) 1.38,
d) 3.15, e) 6.10, f) 8.50, g) 12.10, s) 8.i5, t) 6.51.
Przychodzą do Łodzi: h) 7.45, k) 9.30, I) 10.15,
m) 3.40, n) 5.22, o) 8.20, p) 11.00, r) 4.35, n) 10.00.
Bezpośrednia komunikacya Łódź-Warszawa pociąga
mi - a), e\. Warszawa-Łódź -!l, p). Zatrzymują się
pociągi na wszystkich stacyach - d), h), m), o). W Andrzejowie -a), ~), n), o). W Widzewie i AndrzejowIeb), f). Łączą się z pociągami drogi Dąbrowskiej - a),
d), g), l), m), o). s) kursuje tylko w niedziele i święta,
t) I u) kursują codzlenole.

WspÓlnik

Helenów.
ogrodzie

Zaślubin~.

l Św. Krzyża. o godz.

New-York,

przenlf'siony zostal o kUka domów dalej i znajduje się obecnie pod Na 117 przy
ulicy Piotrkowskiej I piętro, front. Poleca znane ze swej dobroci maslo śmie
tankowe. świeże solone i kuchenne. Ceny nizkie, sklepom odstępuje się rabat. 940'5'1

W

Mdemy kategorycznie zaprzeczyć tej wiadomoktóra je!lt najzwyczajniejszym wymysłem.

ści,

czynność

SKŁAD MASŁA O. Tauchert
Oodziennie

7

M aszyoę do szycia Singera sprzedam.
Ul. Zielona nr. 47 m. 12
1085-2-2
Magiel malo używana tanio do sprzedania. Ulica Nawrot nr. 88. 108i·3-2
potrzebna zdolna staniczarka do Sobolewskiej. Widzewska nr. 82. 1090-2 2
potrzeb'ii(~zeladnfcy szewccy na stalą
robotę· WIdzewska oM 29, K. Wejrych.
1880-3-3
pOSzUkuję zdolnych malarskich robotni:
ków. WIdzewska 102 R. Glals. 1073'4,.4
poszukuję . k~repetycyj i przygotowuję
do egzamlllOw wstępnych. Średnia 29
m. 8ł.
1077.3-1
poszukuję male~o pokoikn bez umeblowania przy inteligentnej rodzinie na
szosie Rokicińskiej, albo niedaleko tejże.
Oferty w Adm .• Rozwoju" pod S. W.
.~~-::--_ _ _ _ _-,-_1068-3.·3
pc,trzebna zaraz prasowaczka, Wólczań.
. ska oM Ul.
109i-3-1
potr~eb::J.e ppdrę~zne i uczenlce, pracoWllla LubmskieJ; tamze do sprzedania
maszyna ręczna Singera, tanio. Widzewska 127.
1096.1
Rower szos~wy,. malo używany, sprzed.a?J, obeJrzec. go można w każdej
~hWlb, ul. Mlkola;ewska 32, stróż wskaze.
1066-3.-3
Sklep kol?nlalno-dystrybucyjny w do, brem mieJSCU, z kilkoletnią wyroblon~
kli~'!-telą, zaraz do sprzedania. Wladomosc w Admin. "Rozwoju". 1067 6 4
Z aginąl paszport na imię Józefa Zgleczewsklego, wydany z gminy Kowalew
pow. laskiego.
1031-3-3
Zaginął paszport na imię Kazimierza
. Bronowsklego, wydany z gminy Wierzblca.
1089-3-2
Za bezcen sprzedam patent tabaczny ł
prze~yslowy, towary kolonialne, galanterYJne, beczki do kapusty, wannę
cynową, lampy, kanapkę pluszową. Cegielniana 64, mieszko 1.
1087-2-2
Zagi~ą~ paszport ~eztermlnowy na Imię
WOJCiecha Kropldlowskiego, 'udany
z gm. Radogoszcz.
1092-3 2
Z powodu wyjazdu do sprzedania meble,
porcelana i t. p. Wiadomość Piotrkowska "115 w podwórzu w malym
domku.
1095-3-1
Za,:az dla przyjezdnych lub miejscowych pokój umeblowany z utrzymaniem od 25 rb. Obiady wydaję przychodzącym i przysyłającym. Wiadomośc dla
slomianych wdowców. Włdzewska 86-2.
1019-7-.5

ROZWOJ. -
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Sobota, dnia 15 lipca 1905 r.
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:
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Dr. A. GrosgUk

Choroby wentu'yczne, \

~42

mo~zoplcioW8 i S~ÓI';91 Chorobyi skórno, wenerycznG A. ŻELAZO
Dl. SI. LEWt{OWIC_
Ii
Adwokat
I
I .

SKI,

moczopłciowe.

Od

f

81/~ - 111/2

r., 6 ..-8 wlecz., ranie 5-6
p opołu rt nln.
,4wlęta 9

Za«»hodniia M S3
. (obok lombardu :\kcyinsgo).
DIs. pllllOW cd 8· - 11 r. I od 6-8. d!f
dtWl ad g. 5-6.
1;l-223
W niedziele 1 !lw ięta od 9-12 j cd S_ot> l

W n!et!dele I

1~ORd-137

, C@giielnaalna 23.

l

PrzJj~~~ ~an~l/:d plo0-;~-t lI-ej

Przysięgły,

r. do 1 pop•

KOBPIt.
1E WTAr_OLECKI

przeniósl kancelaryę

I na

ul. ggo Andrzeja

A~RZ944-3-1 Adwokat ...
11

l.ódi, ulioll PIOTRKOWSKA N! 88.

Dr. A~rutin,

212-0-104

lO

5.

,N"g

'1 1!l}'n~ rt

il-"'l

/Ji§.lJ

~r. Eun~~J' alt.LI~~~~ f::~::~; ~}::;c~d;" a::~~::~

l,:

II

~

1148r7ł

cyjnych.

wyjechała.

Choroby skórne i weneryczne.

1096r148 !

Krótka nr. 9.
Przyjmuje: rano do godz. 11, po południu
od 6-8, panie od 5- 6. W niedziele od
81/~-i1/i r. i od 2ł-41/~ pop.
345-129

~r.

zdatna dla wszelkie!ro interesu, j~st z po- I
wodu śmierci właściciela zaraz bl\rdzo t
tanio do sprzedanił\. Na.wrot)lO 12 w 0- :
fi~y~~~ .
"
913-:3- • .

E~Ioz~~oer~

I

przyjmuje z chorobami wewnętrznemi,
[' pec. nerwowemi (leczenie elektrycznością)
?d 9-10 r. i 4 - 6 f1 l' pnku. , w niM7.iele i
~ęta od 9-10 r. Dzielna 25.
912·82 l

~

I

F~sfatyna Faliera, przyjemny pokarm
naJodpowiedniejszy
dla dzieci od 6 mie- ;
sięcy do 10 lat, zwlas7.cza w czasie odłą- !

!
onn~n ~ r[ tt

~::~~: ~!b~~e~~n!e o::;::n~~Ś~~t~~dg: l

•
•
.
r
wl
choroby ,.,kórne. dróg InOwy rozwój. kości. Sprzedaż w składach
czo,",ych. i -vve:u.eryczne.
,aptec;>:nych l aptekach. Ostrzegamy przeli I'

I

I

~ naśla~ownlctwa~~

CEGIELNIANA 14,

pOBoieli,

W

Kwartełu

Zachodnia nr. 49.

Choroby: gardła, nosa i uszów.
Przyjmuje codziennie 8-9 r. i

4-61/~

w.

Ul. lIawrot M 13 m. 8.
491-'-r-45

Dr. Jan

przyjmuje w

W KALISZU

Pieniążek

przy ,pryncypalnej ulicy, jest

..

dom

dwuplętrowy

ohorobaoh noa.,
do sprżedanla, bez pośrednictwa. Wiagardła i uazu.
domość 11 W-go Romana Mrozowskiego
od 10 do 11 rano i od 5 do 7 \Vieczorem, . w· Kalisz)). .
916-3-3
w niedziele i Święta od 9 do 11 rano.

Dr. A.Benedykta
Steinberg
.M
3.

bkłlld

ortopedYOZDogimnastYGIDJ

(skrzywienia

Dr. Mitt~l~taerrt
wewn~tIlne

młeszkll

i nerwowe,

obecnie przy

1429

Piotrkow.kiej .M 200.
Pr.zyjmuje od

8-91/~

r. i od

.w

41/~-61/3

I,

Rb.' & O na~rouy.

Zgubiona zostałł\ akcya tramwajowa
za ~ 7021.
l
Łaskawy znalazca zechce oddać: W ól· czańska . NI 157 mies1.k. 21.
932-3-3
łódzka

I'
I

I ~ ~~toj~ Z KUGn~iq
Ij
piętrze
na I-em
najęcia.

pp.

Z

M aE"W'

t+MłiijwHft

NI 47.

w oficynie zafllz do wyWiadomość ulica Piotrkowska
934-3-3

pow_ażaniem

Ad. MOlier.

'a,

Adminisłracya

Jest do wynajqcia
w

każdego

-I

Chasu

letnie mieszkanie

ładnej i zdrowej

oraz , domem
"Rozwoju".

okolicy,

o .10 pokojach.

z pięknym
Bliższej

parkiem i ogrodem OWOCowym"

wiadomości udzieli administracya.,

637-d 4&

--------------------------~-------------------

SZKOŁA

KROJU i SZYCiA

K. LEWANSltlEGO
7. lll!~y

Andrzeja nr. 1

ulicę PIOTRKOWSKĄ
potr7.Abn i do ::,e.!!lad~! v~io.oj l'rllCy. Oferty
składać pod ~H8ft" w biurze ogłoszeń
Ungra w Warszawie, ulica Wierzbowa
, oM ·8.
923- 4-4

kręgosłupa,
ł mięśni i t.

choroby stawó",
p.)
S.binet roentgeno.aki
(leczenie promieniami RoentgenowskIAml) .
138-r-130

Choroby

728-30-18

wolne.

przeniesiona zosta1ll.

Piotrkowska .Na 87.

.

.P I . ,. . . .

dla I lub 2 kawalerów
z oddzłelnem wejściem. z calodziennem
utrzymaniem, do wynajęcia zaraz Wiadomość ul. Dzielna 40 m. l.
937-6-2

ulubionych duecistów

Dzieli•• Nil 30. Tf'lefonu.M 3040.
Filie. Piotrkowska Nil 30 i a4.
polec.a Sz. Publiczności znllone ze ~wej dobroci liaslo śmietankowe, świeżo
solone i kucheun, krem, śmietankę slodką, śmietanę kw!!.śną, mleko dwa
razy dziennie świeże, sery w wyborowych gł\tunkach, oraz mleko we flakonach, które rozsyla się codziennie dwa razy do domów bez względu na iloŚĆ.
.
.
1604,-r-75

Przyjmuje chorych z chorobami we- ' \ .
nerycznemi i skórnemi 8 -10 5 _
Piotrkowska 14,1 m. 17.
,
W domu w godzinach popołudniowych,
PIOTRKOWSKA ] 30.
875-8-5 , w. r.annych - rzeźnia (telefon). 599-10' O

Pokój

Solistów 'G. A. Taeschnera,

MLECZARNI ZIEMIAŃSKIEJ

466-12-12

-D-:;-J-e-In-i' c-k· i IJ Lif witerrr~:
e es I
6.
'

O~ J. GRABOWSKI I

w.ielki KONCERT

tenora i barytona B-ci BERING.

-

~j~~~e

oraz czyszozenie i dezynfekowanie pierza. Zakład dezynfekcyi pa-

I

Codzień

jednocześnie występ

nr:Jite~euj? ś~ję1a-o~ ~.ie~~~ref\op. ! r~:r~Ji~:~OejO- J. Hejninger j S-ta
507-d-190

paszport na imię Fnnciszka
tllk!!.8ika, wydany z gminy Tuczympy.
]074-3 ·3

Cukiernia. "Ogród Lipowy" MikolajewsKa 40.

83~-8-8

'dD~~F~I;k~' SkUSi~;i~~2 .Dezynfekcya ~~~~:~ń.
Choroby skórne i wenerycZi18
Andrzeja .13.

_..

! Zagioat

I

'Dr E S

ZASTRZEŻENIE.
Z powodu rozwiązani!!. rachunków z Win- ,
centym Gurowskim, weksle z jego pod \
pisami na różne sumy, a żyrowane prze-!
zemnie W. (l.urowskiego uważam za nie ważne i za zyra od dnia dzisiejszego nie '
odpowiadam. Walenty Gurowski, GŁowna.
nr. IiO.
.
927-3 -2

AKSOLIN

N9 87.

935-3-lt

obecnię

najlepszy
krem do obuwia

nie zawierający terpentyny!

Do nabycia

wszędzie.

933-6-li

Ricinus Siecol

(Olej rycinow.y
w proszku)'

przyjemny w smaku, w działaniu przewyższający olej plynny. Do nl\bycia we WSZyft,kich aptekach, om?: Składach I\ptec;>:nyrh. Sprzedai: hurtowa DR gub.: Piotrkowską,
Kielecką i Rl\doUJska, li W-go B. Horodko w DąbrOWie. Wyłączni Rept'ezentanci na Cesarstwo i gub . Królestwa Erlich i S-ka, Warszawa, Sienna 9. 929-8-1'

)1,.o3BOJIeHO UeH3ypOIo. rop. )10.11:31>, 2 lIonR 1905 r.

.. Rozwoju" t

Przeja~d ]fi

8.

--------------------~---------------------

Redaktor

Wydawca

W. Czaje._kl.

