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A~am Stani~ław~ki
Adwokat Przysięgły,
przeniÓsł swą kancelaryę

na Nowy Rynek -Nt 9.

I
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Rozkł.d pociągów.
Od l-go czerwca.

Kolej

Fahryczno-Łódzka.

Odchodzi z Łodzi: ' a) 7.10, b) 12.05, c) 1.38,
11) 3.15, e) &.IOJ f) 8.50, g) 12.aO, s) 8.4,1'), t) &.5a.
Przychodzą do -Łodzi:"'} 7.łl), k) 9.30, 1) 10.15,
-ID) 3.40, n) 5.22, o) 8.20, p) 11.00, r) 4.aS, u) 10.00.
Bezpośrednia komunlkacya Łódź-Warszawa pociąga
mi - a), e). Warszawa-Łódź - n, p). Zatrzymują się
pociągi na wszystkich stacyach - d), h), m), o). W Andrzejowie -a), g), n), o). W Widzewie l AndrzejowIeb), f). Łączą się z pocil\gami drogi Dl\browskiej - a),
d), g), l), m), o). s) kursuje tylko w niedziele I święta,
t) I u) kursują codziennie.
•

Kolej W Mszawsko- Kaliska
Odchodz.. do KaUazal o g. 6.35, 11.46, 4o.łO,
ilo Waraza.y: o godzinie 9.30, 3.08. PrzJ'ohodz ..
• Kaliaza: o godz. 9.17, 2.58, &.35.

Kolej Obwodowa.
Odchodzą ze stacyi Łódź-kaliska do SIQtwln o godz.
1.41, le Slotwin do st. Łódź-kaliska 10.10. 04.ehodzl\ 18
Ił. Łódź-kaliska do Koluszek 7.10. przychodzą I Koluflek do st. Łódź-kaliska o g. 6.20.
U.agi. Godziny wydrukowane tłustym drukiem
tlnacują czas od & wieczorem do 6 rano.
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Zamiary Japonii.
Gazety zagraniczne, a zwłaszcza francuskie,
obecnie. artykułami o przyszłych
zamIarach Japonii, skoro pokój po wojnie zwyciężkiej zostanie już podpisany.
Niema w tem nic dziwnego. Japonia tak nagle i tak niespodziauie wystrpiła na scenę dziejow~ i z takiem pnytem powodzeniem, że muprzepełnione s~

siała r ozbudzić powszechną ciekawc.ść.
Przed rozpoczęciem wojny, a nawet po pier·
wszych zwyci~stwa('h wojsk japońskich nikt nie
pr~ypuszozał, aby Japonia wykazać mogła tyle
sil żywotnych i pll konać takiego, jak Rosya
olbrz) mil. Szereg zwycięstw, odooszonvch przez
wojska i f101tę j8pońsk~, uwieńczone Mukdenem
i pogromem pod Cuszimą, dowiodły, że w Ja ponit przybywa na arenę polityki w!lzechswiatowej czynnik, z którym poważnie liczyć si~
wypada, zwłaszcza mocarstwom zainteresowanym

na Dalekim Ws(·hodzie.
Skoro JapoDia mogła pokonać R08y~, niewątpliwie apetyt jej zaostrzy si~, wzr c śolc wia-

ra we wła~ne siły, a wraz z tem rO:(budzą sieJ
instynkty zaboroze.
Apetyt wzrasta PrzY jedzeniu, mówi przysłowie francuskie, nie dziw więc, że Francya
dziś już troszczy si~ bardzo, aby zwycięska Japonia nie nabrała apetytu na francu8kie lndoChiny.
Prasa francuska na w8zystkie przeto sposoby stara si~ odgadn~ć zamiary Japonii na przyszłość,

Trudno to jednak odgadnąć zamiary n8rodu, który tak iroskliwiQ umie dochować sekretu,
a przedewszystkiem milczeć ,umie o swych zamiaracb.
Toć delegaci japollscy, upełnomocnieni do
rozpocz~cia rokowań pokojowych przybyli już
do Waszyngtonu. Delegaci rosyjscy j!lŻ s~ w drodze, ,a nikt jeszcze napewno nie wie, jakie s~
. naprlłwdę warunki pokoju, postawione przez Japonię. W przYPu3zezeniach nś wysnuwanych
w tym pnedmiocie, w projektach ogłaszanych
przez dzienniki, tyle jest sprzeozności, ~e doprawdy połap a ć 8i~ trudno.
Korespondent francuski do dziennika francuskiego "M tl tin", który, jak sam o sobie twiertlzi, otrzymu ie informacye ze źródeł na~wiarogodniejs'ilych, dowodzi, jakoby żt!dania japońskie
7 upełLi e nieznanemi były Roayi. D elegaci japońcy wyjecbali podobno do Waszyngtonu do·
piera po przyjltciu przez RO SJę warunkn, :te deI legaci
jej przyjmą lub odrzuc~ propozycye ~apońskie w całości, a d opiero po ich przyjęciu
obie 8trony przystąp i ~ do opracowania szczegółów.
Jeżeli zamiary japończyków, do'yJz~ce chwili
bieżąc f-j aż do ostatniego stanowczego momentu
trzymlne są w ścisłej tajemnicy" to cóż dopiero
mów : ć o zamiarach, dotycz~c,ch dalszej przys'i\łości. Niemniej ciekawe są wywody niektórych
gazet francuskieh, omawiających zamiary Japonii na przystłość.
.
6 ..
L'ldwik Naudau, korespondent cJr'
des
,a ł o
D bat!!>, WZ1~ty do ' niewoli przez jto V~yków,
rozumuje w ten sposób:
"Siły wojenne Japonii i naro >'" a jej ży, wotuość 8tOj~ o wiele wyżej, niż ;' ypuszczają
I w E nopie.
I
W Mand:i.nryi Bt:lj obecnie l-OO,OOO wOjsk
I j apoDskich. Siła to olbrzymia. Pomimo to w sa, ID ej J .i.ponii wszystkie kOllzary są przepełnione
żołoienami; we wszystkich miastaoh, przez któ·
re przejeżdżałem, spotykałem na placach musztrującyc.h si~ rekrutów. Czyni to wrażenie, ża
ehotSby .zabij,ano ni~zlicMną ilość japfillczykó.w,
I wyras,t.aJI\ 0,01 ~net J,ak grzyby pO. deszczu. Siła
Japon il kryje Sl~ w ICh zdrowych ~ płoduyc~ koI bletach, które. potrp,fl~ z proc~tem uzupełmć u
by tek ludn ,)śCl, chOCIa żby wOJn~ była bard~o
, krwawa.
.
.
l
D0W 1 \ d1.ą, że Japom& wyczerpana Jest przez
i wojnę· Niewątpliwie poniosła 0011. wide strM i
jeszcze je ponie"ie, Tilit, dłoga wojua przewyższa ich śro~ki. Kraj obar~ .wny p o d~tkamj. Ą'e
i lud japońskI zahartowany I pełen stOICyzmu, kleI rujący się jednem tylko uczuoiem, godności~ narod'J"ą, po b!)hatersKU nosi wrtystki~ te cięta·
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ry. Objedźcie wszystkie miasta, wszystkie wsi i
wioaki, a nigdzie nie sr otkacie człowieka, któryby narzekał ra wojnę. ' Stary czy młtdy ·w milczeniu znosi brzemi~ wojny, wierz~c silnie, że
jeżeli nie on, to dzieci jego b~d~ żyły lepiej i
wygodniej.
Wojna postawiła na nogi odraz u cał~ Japoni~. Przed wojną zawsze milcz~ca, skromna, ukryta na wyspach swych Japouia, nie umiejl4 ca ,
czy też nie życz,ca sobie zwracać na sieIJie uwagi świata, wyrosla naraz na poważny czynnik
w wszechświatowej polityce.
.
Teraz nie zejdzie już 'ona tak p ~dko ze sce.
ny dziejowej. Milczała, dopókąd rosb; wyrosłszy,
ukazała się światu jako nowy, krzeplti org!l.nizm
polityczny.
Dla takiego organizmu trzeba odj>owiedniego pożywienia.. Na.rÓd japoński wie o tem i gotojąo łli~ do .wojDy, rozwiol4ł przytem bard&o dJbrze swoje przemyilłowe i łaudlowe zdolności,
aby zastosować je szeroko po skończonej wej .lie.
Nowe pokolenie japońskie jako wyznanie wiary
postawi sobie c czas, to pieni~dz). Rląd japcń.
ski niew~tpliwie przyczyni si~ do tego, aby przeniknęły do kraju kapitały zagraniczne.
Jedn:lkowot taki szybki wzrost kraju nia
m o że nie wywołać reakcyi. I w Japonii wcześniej czy póbiej wynikną zatargi pomiędzy ty.
wiołem militarnym a cywilnym. F.nansiści, kupcy, przemysło wcy, członkowie parlamentu, słowem cała inteligencya zapragnie odgrywać wybitną rol~ w zarządzie krajem: Oligarchia, rzą
dzą c a ub ecnie Japonią, nie mote istnieć zawsze.
Nie~ątpliwie wyniknie starcie pomiędzy
ideami zaborczemi a d~żeniami narodu wy twórey. Narodził si~ socyalizm. Z drugiej 8trony
Japonia, którą wojna zmusiła do zaci~gni~ci&
pożyczek zagranic:&Dych, poczuje zgubny wpływ
kosmopolitycznych kapitalistów.
l w Japonii, tak jak wszędzif', wybuchnie walka klas, wa'ka kastowa, rozkWItnie indywidua\izm i osłabi uczucie narodowe".
Nie możemy si~ z tym poglądem pogodzić.
Alboż ro~wój indywidualizmu i walka klas mają
nieodwołaloie sprowadzić zanik patryotyzmu?
Przeciwnie, im bardziej wszystkie klasy uświadomią si~ i im - żywszy przyjmujl\ udział w
', trosce o losy kraju, . im silniej w dauym narodzie rozwiDle si~ poczuoie indywidualizmu wśród
! jego członków, tem samem i patryotyzm takiego
! nArodu 8taje 8i~ silniejszym, bardziej celowym.
Oma \l\liając przyszłe zamiary J apouii w stosunku do Francyi, Naudau tak pisze:
"
"Nie sądzę, aby japończycy zam ierzali owładnąć hdo Chinami, chociaż gdy by tego zaj pragnęli, nic oie stanie im na prze8zkodzie.
i Francya nie byłaby w 8tanie obron i Ć da.lekicb
,: lodo Chin, tak jak N:l p oleon l w roku 1803 nie
m6gł c,b ronić dalekiej Vliziany. lltnieją latalI nośei geograficzne, z któremi
liczyć si9 trzeba.
I Dtlleki Ws"hód
w roku 1905 nie jest już tym
samym, jakim hył za czasów J lliusza Ferry_
W 8ą~iedztwio ludo-Chin wyrosły gr C' źne Niemcy
i Dalekieg) Wschodu,
daleko grcbiejsze niż te
nad któremi panuje Wilhelm II.
'
Walczyć z Japoni~ na Dalekim W~ch')dzle
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nie może ani jedno z mocarstw z wyjątkiem kręt i załoga tworzą jednostkę wojenną, p ·) dob4. Precz ze wlnelkiemi C'zYll'nikami, popy·
Anglii, posiadającej w Hongkongu bogaty arse- nie jak armia złożona z ludzi, karabinów, armat chającemi dl) rozpusty, jak: a l k&b'ol , tytoń, p)rnał i olbrzymią flut~.
Dlatego też, aby zacho- · i t. p.; w razie więc jakiegoś zajścia z okrętem nogrsfia w drukn i na scenie.
wać sobie ua stde rudo Chiny, Francya powinwojennym, nie należy robić różuicy pomj~dzy
5. Rozpowszechnienie idei czystości wśród.
na albo wejść w przymierze z Anglią, albo tro- samym okrętem a jego załogą.
społeczeństwa przykładem, !lłi>wem ]I drukiem.
skliwie pielęgnować dobre swoje stosunki z Ja6. Rl)zpowszechnienre ó-wiczeń gimnastycz'
Król rumuński, zwracając R osyi okręt, powinien był konsekwentnie zwrócić i załogę. Ze nych i w~zelkich zabaw, pokrewnyeD z ćwicze
ponią·
W ntjbliźs7.ej przyszłości Japonia nie uczy - stanowiska
jednak pn wa międz:rnarodowego niami terni.
ni zamachu na lndo Chiny, ponieważ nie posiada i drugie w danym wypadkn jest niedopuszczal7. Rozpowszechnienie idei -miloŚilli bliiułęg.Q.
dość środków do prowadzenia nowej wojny, do8. Ctlonków przyszłego obozu cZyiltyca nie
uem. .Kniaź Potemkin" dokonał licznych czynpóki nie odetchnie po wojnie z Rosyą.
pytać si~ o przeszłvść, lecz teraźniejsZ'ość i przyności wojennycb; groził i zatrzymał obce okręty
Zresztą daleko więcej interesu przedstawiaw celu zaopatrzenia 8j~ w żyw;:;ość i węgiel. szłość ich powinny być bez zarzutu.
ją dla Japonii wyspy Filipińskie, stanowiące naNawet względem samej R'lmonii zajl!ł stanowituralne przedłużenie wysp japońskich i zaludnio- sko grrźne. • Potiemkin" był wiE;C, ze stanowiKALENDARZYK TERMINOWY.
ne przez naród jednoplemienny K.
ska prawa międzynarodowego, okrętem wojnją
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. D Z' j' ś Lubomi.plll. J ncym .
& r o Sla wosza.
S. J.
Zachodzi teraz pytanie: czy w chwili kapiSTAŁA WysrA WA OBRAZÓW, ulica Plot}:'kowska
nr. 16; Utwarta od god,alny 1'0 rano do godzlniJi 8 wietulacyi był okrętem rosyjskim, czy też niezależ
czorem.
nym. Je'ieli był rosyjskim, to pa kapitulaoyi
Przymusowe głosowanie.
stawał się .j('ńeem wojennym" i jako taki, pozQstać był winien
w Ramunii aż do' ukończenia
Francuskiej izbie deputowanyoh przedsta~ wojny i zawarcia pokoja. Z tego punktu widzewiony został projekt ustawy, wprowadzającej nia natychmiastowe wydanie go Rosyi bylo barobowiązkowy udział w głosowaniu w czasie wydzo poważnem naruszeniem przepisów " neutral-:-0borów do instytucyi ustawodawczych.
nosci. J eżeli zaś był okrętem niezale~nym lub
Główna zasada projektu polega na tem, że
kor8arskim, w takim razie przestał być własno 
Handełl B'pirytualiami~ Sklepy towarów k<6>liokażdy wyborca, objęty listą wyborczą, o.bowią
IJcil\ rOl~yjską, a więe w chwili kapitnlacyi sta- . nia-lnycb, sprzedające napoje wyskokowe, otnyzany jest, pod groz~ niewielkiej kary pieniężnej, wał się własnością państwa romuńskiego, nip:dy I mały dziś zawiadomienie akcyzy, że wolno- w
brać udział w wyborach ustawodawczych. Chojednak osobistą własnością króla Karola. Nie tych sklepach sprzedawa~ tylko koniaki i h!{)i-eroba, stwierdzona świadectwem lekarskiem, - j po- król wi~c, ~e stanowiska prawa własnolłei mógł ry zagraniczlle, oraz wszystkie wina.
byt poza granicami Francyi uwalniają od lary go zwrócić Rosyi, lecz jedynie rz~d rumuński
D.t;iś otworzono
11 sir lepów monopolowych.
za naruszenie ustawy. Karę wyznacza sąd po- za zgodą parlamentu. Takie jednak zwrócenie ltestanracye II rzędu otnymały pozwolenie na
k(1jn; "ynosi ona za pierwszym razem połowę okrętU' jednej ze stron wojui~cych ze stanowiska otwarcie do goldz. 9' wiecz.
zarobku dziennego. W razie powtórnego na~T- prawa międzynarodowego je8t niedopuszczalnem.
De&Z1l Z Od kilku BId bezu"tannie pooa
8zenia nstawy kara podwaja się. Grzywny prae:·
P08i~pienie króla rumnńskiego tłómaczy się
fleszcz, . który wobec rozpoczętych tnlw żyta,
lewane będą do kasy, z której wydawane są ?ia>- w ten B'!!Wsób, że działał niejako w my śl prawa w wysokim stopńin niepokoi rolników, tern Wlę;
p (,mcgoi i pensye robotnikom.
karnego. Uważał widocznie załog~ "Ponemki·
cej, że jęc~miona i pszenIca dojrzewają. Do tej.
Uitawa podobna istnieje już w Belgii j
na" za zl6dziei, którzy skradli okręt wojenny; pory desz(Jz nie wyrządzH jeszcze powatnie)
w niektórycb kantonach s~wajcsrskieb, w prak- gdy policya rnmuńska skrad~iony okręt o-debra-' szych szkód, gdyż każdy w miar~ sił roboczyca
tyce .ie.dnak wytworzyło si~ mnós~we 8pollobóW" ła, !tról' zwrócił go natychmiast pierwot~emn . co mógł powiązał w snopki j ustawił w mendle,
iej obejścia. W NIEmczech z projektem podowłaŚ'3icielowi. Zapatrywanie- takie Bprzeeznem
tak że na garściach nie wiele żyta leży, najwybnym występowalI kilkakrotnie kon~rwatyści, jest jedna-kże z wyłutlzczonym powyżej poglądem żej może ono · porosnąć. Ale przyszłość nie peWD!lł_
którzy motywowali go w len sposób" że stron- · prawnym, że okręt wojenny i jPgo załoga twoNiewykońslone· budowi.... Pomimo, że termin
nictwa liberalne mobilizują w czasie ' wyborów
rzą jednostkę
wojenną, jakoteż
z złlsa:dą, $e &więtojański się skończył, wiele domów nowyeb
'Wszystkie siły swoje, podczas gdy 8trrODDictwa.
każdorazowy dowódca okrętu ma prawo oddać
nie zostało nkończonych, do czego przycz~,DIDlo
por~dku tego nie potrafl2ł zrobić; obojętne dZiś
go w razie potrzeby obcemu mocarstwu.
się bezrobocie mularzów, które trwał!, dwa.. ty:masy, w razie przymus"wego noziała w wybo Powyższa krytyka stanowiska rnmuń.kiego
godnie. Lokat(jny, którzy wynajęli lokale, wyrach, stanowić będą-zdaniem woioskodawców- wywoł'ała' żywą sensacyę. gdyż stanowi poważny
Itt~pują z " relrensyami przeciw właścicielom. dododatkową armię konserwatyzmu.
Z'3rznt przeciwko postępowanin Rnmunii. Wo- mów, ci zaś przeciw majstrom mularskim, k.Mmy
S lcyaldemokraci, wychodząc z z.ł()ŻeDia~ góle sprawa pancernika • Pt-tiemkin" nie prze
0d od powiedzialności uchylają się, gdyż na Jł)re
'że do udziału w życin ustawodawczem krajn.
staje z8jmować prawnikó" i< dyplomató .., jako wykończenie robót w terminie wpłyn~ł&. siła.
stanowiącego prawo polityc~ne, nikogo zm1l8zać
\\'3Ijmnjący' temat dyskusyi, ' W' której ścieraj~ się
wyżF.lza,
żywiclowll.,
strejk, które rozwiązują
nie motoa, oświadczali się zawsse pJ'Zeciwko
odmienne opinie_
wszelkie zobowi~zania. Z. tych to powodów' wieprojektowi.
le osób korz~taj~c, że ieb mieszkania by~ nie
Projekt ustawy dQtąd przyjęty nie sOBtał i
wynajęte, pozostały w nioh nadal, lub ID-lłsiały
kb wie czy kiedy wogóle przYl~'Y zOilltanie.
wynajmować sobie lokale w innych d~Jmach.
Te~ sam los spotka go niezawodnie i we
Okoliczuości te przyczyni.ły się, że pomimO! npłyFrancyi. Stwarzając powinność, nie USDwa wa-.' nięcia iermilln przeprowadzki świętojańskiej, ta
runków które ustawę czynią niekiedy ciężarem
<Echa. Płockie i Włocławskie) zamie8zczaJ~ w dal8zym ciągu trwa je8zcze. Niektór~ władla obywateli. Nietylko lhoroba i pobyt za
~rdzo sympatyczn~ odezwE} "Do młodzieiy.)
ściciele dom~.'IV, nie mogl}e do~tać pOŻyCUl na
granicami uniemożliwiają .udział w wJbo.r~ch,
Za moieh młodych lat wśród młodzieży by- wykończenie budowli, wkltrzymali znpelnie roboale takie np. chwilowa Dleobecność VI! mIeJscu
łl)o kilku ob&zów, podobnie jak i dzisiaj.
ty do pomyślniejszych czasów, a d.zie.i e I!i~ to
atałego zamieszkania~ przyczyna ta odbIera moż
Byli <·mniarkowanh. f.:łtórzy dużo pracowali,. w okolicach Pasażu S0:ulca, ij:owo- Cegielnianej,
ność wykonywania prawa. wyborczego wszyslklm
aJ:e aspiracye mieli znacznie mniejsze, za to bylit Pań<łkiej, wogóle w te} dzielnicy, gdzie Da speprawie pełnillcym służb~ na okrętach, na kole8,~si i lepiej odziani. Byli. cbiali> czylii "mydla- kulacyę p0CZęto budować domy, nie posiadając
jach i t. p.
l!Z " 'wdyż wszędzie się l-atwo wślizgiwali, w ugotówki.'
bl' a ~I.icb znać było zamożność, a dlewizą ich
Losyr Balu..ckiej kasy posago."6j~ Wczoraj,
,yło .'-..:.,ucbać nawet lIa zimne nigdy nie Z:1o godzinie 3 popolu.dnin w lokalu Uli oddzjMłu
8zkod7..
d-yż poparzenie nie należy dłO przy jemstraty (1gniowej ocb'ltnic:;;ej przy ulicy Mlkvła~
"Kniaź Potiemkin" i zasady prawa
l!I:;śoi ż.Y t l)wych.:. OprłJez tych, byli literaci
jewskiej poa .M 54., ~ebrało się 2'20 Otłonkó.w i
międzynarodowego.
z długIem: wło8ami a c:biurawemi bU'tami, tMlC- cz!on<tió, Bałuckiej kasy poaago<wej, w celu Rymistrze, c~J'li baletniki i bawidamki z wyglądem - Biu('hanl.a re12cyi ekspertów, którzy sprawd-zali
I
Dzienniki rumuńskie drnkują bardzo zajmu- cukierkó,w s podrabianą firmą, giml!l,astyey SI a- I księgi tej kasy, Qoraz omówienia śroaków, przy
jącą opiuię pewnego specyalisty w zakresie · Ue tyczną postawą i ruehami zręczDemi (niestety, I pomocy których IMżna będ~ie wJcofać swe
tyeh była niewielu) i inni. Nie byli> jednak obo- wkład.y. j~~:!li uie cała, to c&.:>ciaż -ezęściowo.
prawa międz~n~rodowego eo d? s~mego panc~r
zu,
kt@regu członkowi~ na 8ztandarze swym poP08iedzenH~ zagaił p. Beniamin Berg., który
nika mianOWICIe co do deoyzyI krola rumuńskIe
go, który, jak wiadomo, zwrócił pancernik pań-o łożyliby Da!>i R: P!'e~ Lo; rozpustą fizyczną i du- prosi.ł zebranych o wybór przewodDiczące.go. Jeehow~t Idea ta była. jeszcze w uśpieniu nietylko
dnogło śoie Da przewudniczącego w'ybrano p. Tastwu rosyjskiemu.
u
naB,
ale
nigdzie
n.r.
kuli
ziemskiej
głoŚDo
o
niej
deusza
Kokieli, który na asesorów zaprosił pp_
Zaraz po wybuchu wojny rosyjsko-japo~
Juliana lHicińskiego i Józff<ł Keila, Da s~kl-e~
skiej-tak rozumnje ów specyalista-RumunIa ' nie mówiono.
Dzisiaj sytua0ya się zmieniła, o czy " toś,i taua p. J akóba Sadowskiego.
podobnie jak i inne paLIstwa, ~łożyła. deklara,cy~
młodzieży
zaczęt.o mówić i myśleć.
Nadszedł
Po ukonstytuowaniu się prezydyn.m pn.ewocO do zachowania
neutralnoścl. Rząd rUlDunskl
czas,
aby
obóz
czystych
I corychlej powstał i 'za dniczący
zapoznał zebranych ze stanem kasy,
powinien był więc do~rze ~asta~o~ić 8ię nad
tem, czy incj"dent z "PotIe~klDem I?-Ie po?pa~a jłlł pierwsze miejsce wśród innych partyj. Do częrpiąc dane z wyciągów ekspertów.
Przeglądając książki i porównywująe wypoo przepisy o neutralnoścl. RUDlIlUla pOS , ąplła was przeto, młodzieży, tych kilka ~łów zwracam,
wszak
wy
najłatwiej
'potrdicie
odczuć,
co
piękne
datki
ze złożonemi ńktami ślubnymi, na podstajednak inaczej i rozstrzyg~ęł~ 8pr~wę zbyt poswie których były wyp~acone wsparcia posag'lwtw,
piesznie, i to w sposób znumlewaJący z punktu i czyste, myśl wprowadzić w czyn.
A oto krótki zarys programu dla przyszłego eksperci znsleźli 71 aktów ślubnych, podług któ·
widzenia praw;;,. DllęC1zy~arodowe~('. Król Karol
obozu
czystych:
rych były wypłacane wsparcia posagowe niele,
rumuński, oddając Rosyl pancer~llk, który: z zal. Precz z rozpustą.
galnie, a nawet pomiędzy tymi akta.mi znalazł
chowaniem w8zelkich formalnOŚCI poddał Sl~ wła
2. Precz z flirtem, który jest muralną roz- się jeden akt Z H-łOl roku, t. j. z CZa'lU kiedy
dz( ID r.Jmuń8kim, p08t~pił nie jak zwierzc.hnik
pu
gtą.
kasa. jeazcze nie istniało.
lJ.iezależnego państwa, lecz jako wasal Rosyl.
3. Precz z lwicami i lwami talonowymi.
Podług k8i~g wkłady członków do ZWlotl
Według zaElad prawa międzynarodowego, 04
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114,000 rb., a znajduje s ; ę na to kapi- I
mężczyzn
177,086 kobiet 204,935
W Siedlcach gub. 22 lipca mi~dzy g. katolików
(
prawosławnych
wohec czego def cyt przedstawia . 9 a 10 wiecz. z08tal zabity wystrzałem z re
864
646
"
się w sumie 107,600 rb.
wolwera przechodzący po ulicy Długiej, strażnik protestantów.
4,788
4.357
"
Po wysłuchaniu tej rtlaeyi zebrani pl)sta- Muszczyc. Zabójca zbiegł.
in. wyzn. chrześc. c"
31
36
(
(
nowili
sądownie
poszukiwać zwrotu
swy(;h
karaimów
2
Wracający z miasta Kohl do BLźuiej
2
strat na prer.fsie kasy Majrancu, jak również i Wsi, starszy ziemski strażnik Urbański, został wyzn. mojżesz.
13,193
15,616
"(
"
na wS 7 ystkich członkac h, którzy kiedykolwiek w nocy 2"- b. m. zabity. Szczegóły dotąd nie- mahometan
3
4
"
in . . wyzn. niechrz. (
należdl do 1.arządu kasy.
znane.
3
2
"
P. JóZ( f Herman oświadcz~ ł zebranym, że
- Korespondent odeski" Petersburskich Wieon wraz z wy trany mi pełnomocnikami porozu- dom08ti- zaprzecza doniesieniom (Ode8kich NoWogóJe"
195,539
c
226,030
miewał E:i~ w tej sprawie z adwokatami, którzy
Z powyższej sumy ludności polskiej, umieją
wosti:. i niektórych gazet petersburskich, jakoby
sprawę tę chętnie
przeprowadzą, lecz
żądają
rozruchy w porcie odeskim przyczyniły miastu cej czytać i pisać było m(;lżc1.yzn 117.747 i ko.
jako honoraryum 15% od sumy przysądzonej.
strat od 40 do 50 milionów rubli. Ze źródeł biet 122,865 (t. j. przeszło .57%).
Obecny na pOtiiedzeUlu starszy pomocnik wi~rogodnyl'h informują, le po dokładnem obliZ pośród ludności "yznania katQlickiego u·
komisarza III cyrkułu p. Lewicki przeczytał ze- czeniu szkód, wyr~ądzony('h przez pożar, Odesa znało za rodzinny język:
branym plenipoten!lyę, wyd8DI\ przez niektórych ponioda strat w dniach 28 i 29 czerwca r. b.
wielkoruski mężczyzn 638 kobiet 592
członków kasy adwokatowi Abkllaodrowi Mogił
maloruski
(
163"
9
ogółem tylko 3,422,500 rb.
nickiemu i J ,·zefuwi Hermanowi, upoważniającą
białoruski
"
93
(
10
ich do zajęcia się sprawami kasy w imieniu pod.
Z liczby mieszkańców wyznania mojżeszo
pisanych na plenipotencyi i w imi<-niu całego
wel!,"o na j~zyk rodzinny wielkoru8ki podano
IItowarzyszenia. Plenipotencya ta była wypisana
mężczyzn 2,569 i kobiet 2,012; małoruski męż
czyzn 11 i kobiet 14.
u r t'jenta Krajewskie~o dnia 5 maja r. b., lecz
Założona i otwartA przed tygodniem
wobec tego, że nie fIguruje na niej ani jeden I_ w Kole, z inicyatywy czcigodnego księdza WiPodział według języka rodzinnego przedstapodpis osób, upoważnionych do dział;tnia prze1 : ktora Po!.rzebsltiego, udziah,wa spółka szewcka, wia się jak następuje:
ogólne zebranie, uznano ją za nicwait:ą.
jak donosi korespondent ~ Kuryera Kaliskiego,"
polski
~95,539 męt. 226,030 kob.
Pełuomocnicy zdali rachunek z wydatków i prosperuje jak na początek (a może dla tego,
wielkoruski
37,400"
12,597"
na 8um~ 476 rb. 80 KOp., p01.ostaje je8zcze . do : że to .dopiero początek .. .), dOSKonale_ Obrót
małoruski
8,5.5 1"
191 I,
dyspozycyi 132 rb. 20 kop. Wydatki zaakcep- dzienny dochodzi do 200 rb. Z biegu interesu
białoruski
958 "
66 "
towano. Po załatwieniu tych c. zynności przystą· l okazuje się, że dot~d prawie wszyscy drobni hauczeski
416 "
127 "
p ODO do wyboru nowych pełnomooników, na i dlujący łlkór~mi, robili świetne interesy, a sami
serbski
63 "
7 "
Którycb wybrani zostali pp.: Beniam.in B '3rg, Ta- I s1:ew(':1 opłacali 18 pośrednictwo w sp·rowadzaniu
bulgarski
134 "
1 "
deusz Kokieli, Wilhelm Kramer, Ju1jan Miciński, l skór, znaczny bardzo harac? Życzyć więc Da
litewski
78 "
38 "
Józef Kei! i pani Krystyna Ha.uzler.
leży spółce szewckiej powodzenia.
żmudzki
15
"
11 "
Powyżsi pelnom,)cnicy up')ważnieni zostali
- Na odbytem w tych dniach ogólnem zełotewski
603 "
21 "
do wybo:u d"óch adwokatów rr~ysięgłych, któ- braniu tow. pożyc'lkowó-:J8zczędnościowego we
mołdawski
1,220 "
5 "
rym mają powierzyć sprawę, do sporządzenia · Włocławku na wniosek kilkunastu członków
176 "
613 "
franilUski
potrzebn~ch aktów. i umów z oso~8~i zailite~e- uchwalono protokół ogólnego zebrania pisać włoski
35 "
19 "
sowanemJ sprawamI stowarzy8zema J do podnJe- · w j~zylnt pt.lskim. Obradom przewodniczył ks. hiszpański
,,5 "
sieni a sumy 800 rb. z kapitału ogólnego na za- prałat Śliwiński. Z .. twierdzono bilans i budżet niemiecki
5,339"
5,978"
liczk!i dla 8dwokatów, któr)m możua za ich pra- p)czem przystąpiono do wyboru władz towarzyszwedzki
26 "
8 'I
cę. oftat:owaG najyvy.iej 15%: od przysądzonej 8U- . stwa, co dałQ ,pole, jak zaznaczają "E~ha Pl. i
duński i norweski
5 \I
ti "
my. O godzin; e 7- ej wieczorem posiedzenie zo- Wł", do n8mi~tnej agitacyi partyi, mimo to holenderski
·
1 "
4 "
stało zarukn~ęte.
skład c7.!onków zarządu i komisyi rewizyjnej
angielski
66 "
105 "
Okólnik handlow~. Pp. Reiner I MIrtenbaum wyszedł z wyborów ponownie ten sam
grecki
64 "
13 "
- W Warcie guberni i kaliskiej powstaje albański
zaWiadamiają okólnikiem handlowym, że otworzyli w Ło
1
"
"
dzi pod firmą Reiner I l:lIrteDbaum wylaczny sklad lu- 7akład dla umysłowo chorych, którego brak dawał
ormiański
72 "
24 "
ster i szy~ . firmy Maxime SiJberberg w Warszawie.
się silnie odczuwać w gub. kaliskiej.
bżynier
4 "
"
Zgon. W nocy z Iłoboty na niedzielę zmarł powiatu sieradzkiego zwiedził zakłady podobne perski
osetyński
3 "
"
nagle na anewryzm serca Ś p. Franciszek Szczy- w Kocbanowie, Drewnicy i Górze Kalwaryi i cygański
2 "
l ,.
gliński, współzałożyciel pierwszej Kasy pożyćzk.
opracował
plany oraz kosztorys przebudowy żydowski
89,480"
95 597 "
oszczędn( ś }iowej
i długoletni jej kiero WDlk ad·
gmachu poklasztornego w War"ie na wzmianko· kartweIski
9 "
6 "
m inistracyjny. Zmarły cie.izył się oj!:<-hem po- wany zakład. Placy i. go~ztorys obesłan'l wła
"kaukaskich górali"
2"
1 "
ważaniem pośród licznego grona tlc':!, którzy
dzy wyższej do zatwierdzenia.
fiński
14 "
11 "
z nim się sty kalio
-:-:-:karelski
2 "
,.
Niebezpieozne za.łabnięcia. W ciągu ubieestońs3. i
640 "
9 "
głych dwu dni następujące OSOby ulegly kurczom żołąd
wutiacki
109 "
"
Ludność
ka: Na ulicy Tylnej nr. 28 Ka rol Michel, lat 18, zamiezyroński
108 "
"
szkaly przy ul. Nowo-Zarzawskiej; na ul. Wschodniej
permiacki
l "
"
według danych spisu jednodniowego.
róg Cegielnianej Małka Zenon, lat 18, robotnica, mieszkaj»t~a przy ul. Pańskiej; przy zbiegu ul. Piotrkowskiej
mordowski
80 "
"
i PrzejaZdu Stefan Zomet, lat 25, ekspedytor, zamieszczeremiski
14 II
"
kaly przy ul. Juliusza; na ul. Zachodniej nr. 46 Walen60 'I
8 "
Ze świeżo ogłoszonych .o becnie dopiero re- węgierski
ty Butosiak, stróż domu, lat 25; na ul. K:ośclelnej nr. 6,
655 "
36 "
Mendel Lewkowic~, lat 21, robotnik fabryczny; na ulicy zultatów 8uisu jednodniowego ludncś.li Warszawy tatarski
Wysokiej nr. 11 Józef MIller, lai 15; na ul. Głównej nr. w roku 1897 . wyjmujemy niektóre ciekaw8ze baszkirski
4 'ł
"
50 MaryaDna Zorka, służąca, lat l!8, tamże mieszkająca
czu
w&ski
126
"
"
8t.C~ el!óły:
j w ogrodzie Kolejowym przy ul. WIdzewskiej, Jaktb
43 "
3 "
05ó108 ilość osób, zna.jdujących się w dniu turecki
Friedman, kupiec, lat łO.
,,1 "
Napady. Na przechódzącego przez ul. Bri ezlńską spisu w Warszawie wynosiła 342,137 m~żczyzn turkmeński
róg MlynarskIej Mojżesza I\ achanela, tkacza, lat 17, na- i 3U ,565 kobiet. W tej liczbie było przedeUmiejących czytać i pisać chłopców w 4-ym
padnIęto i nożem zadano mu ranę w lewy bok. Z!\wezw8zy8tkiem: 199482 mężczyzn i 166,016 kobiet, roku życia byłu 136, dziewcząt w tymże wieku 6,
wany lekarz PogotowIa r!inę opatrzyl w l cyrkule. Wczoraj ..wIeczorem na ul. Sredniej nr. 123 grono ludzi .j umieląoych czytać i pIsać - po.,.osta. ało zatem w 5ym zaś roku życia było już ~hłopCÓlV 691,
pijanych napadło na PawIa Banasiaka, robotnika fa- , 8.uaJf.. betów płci obojgl': 318,194, to jeit 46 ,5 dziewcząt 753.
brycznego, lat 32 i zadalo mu kilka ran nożem. Pchntę- I procent.
Ż lutych mężczyzn od 15-16 lat wieku
cle, zadane w okolicy serca, jest śmIertelne. Pomimo, że l
było 3, zamężuych kobiet w tym wieku było 66.
Podział językowy przedstawia się jak naprzybyly lekarz Pogotowia zajął się troskliwie ratun Wdów w roku życia od 15-16 było 4. wdowkiem poranIonego, nastąpIla agonia i w kilka minut po StępUjl·:
ców
zaś od 17-19 lat wiekn bylo 7 i wdów
a)
uiywajł\cych
języka
rodzinnego
polskiego
wypadku B. zmarl. Zwloki pozostawiono na m ejscu do
czasu z ojścla władz sądowo-policyjnych. Zabójcę Bana- ! było osób 421,569, wozem katolików 386,420;
w tymże wieku 22. Ogólna ilość wdowców była
siaka ujęto; jest nim Juljan Berger, robotnIk fabryczny. \
. b) używ ających ję1.y ka żydowskiego jako 6,651, wdów 31,620, przyczew największa ilość
Pożar. We wsi Romanów, w gminie Gospodarz, rodzinuego byłt> osób 185.077, wyznawców zaś wdowców przypadała na wiek 60 lat) wJżejspalil się dom mieszkalny, należąl}y do Owczarka. Dzię religii mojżeszowej 219,149;
2958, wdów w tym wieku było 13,730_
ki tylko energIcznej akcyl ratunkowej ogień nie byl
Wśród ludności przebywającej w Warszawie
c)
ogólna
ilość
ost'>b,
mówiących
językami
wstanie przerzucić się na sąsiednie budowle.
lec~ urodzonej po za Warszawą w Króle8twi~
ro~yjskim, malorosyjtlkim i białoruskim, jako rodzinnym, wynosiła 59,763, prawolilawnych zaś P"lskh m najwi~cej mężczyzD bvlo z gub. sieZ "Warszawskiego Dniewnika."
dleckiej 11,716 i radomskiej 10,259; kobiet zaś
było 56,312.
CLI do żydów należy zaznaczyć, że podczas , z gub. płockiej 13,630, siedleckiej 13,186 i raWyrok warsza\\s'tiego sądu wojennego, IlOiRU jednodniowego ludności m. Warszawy w r. domskiej 12 ,618; najmniej tak m'iiczyzn (2,3i9),
mocą którego
Stefan Okrzeja byl skaz.any na 1882, na ogólną ilość mieszkańców 387,395 (be7- jak i kobiet (2,373) z gu bernii su waliłkiej.
Niewidomych było 196 mężczyzn i 211 k9śmierć pnez J)owieszenie, został wyk.onany.
, woj!lk) osób, wY7.nania mojżeszowego było 127,917
biet;
glućboniemych 314 męż. i 239 kobiet; nieStan zdrowia ranione:.;-o bombą w Bia- (33.34%). 'podczas gdy zaledwie 10,03l (2,62%)
mych
51 męż. i 49 kobiet; cierpiących na popudału
Ilię
do
narodowości
żydowskiej,
reti1.La
łym~toku pUliCm!ljBtra Pielenkina, któfegll przewiezionn do Warszawy. według opinii lekarzy wi~c zapisała narodowość inną, a w pneważnej mielłzaDie zmysłów 454 męż. i 155 kobiet; do tej
ostatniej kategoryj należy, rozumie się, · wł'łczyć
D1e gro~i utratą życia. Najpoważniejllza rana- cz"ś,i-pohką·
także chorych w szpitalach.
tl) z!!=ruchotanie goleni, które wymaga operacyi.
Podług wyznań, ludność używająca języka
Pozatem kilka dosyć głębokieh raD w nog~ch, JloJsk~ego, jako rodzinnego, dzieliła si~ jak na-:wogóla ran i opalenizn na oiele przeszło 100. IIt~pDje:
wynoS7ą

tał 6,400 rb"
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gi!i. a nar6d żydc.wski za sektę wyz~anio.wą, na l W przeci~nym razie, przegramy ze wszystkiem.
ta~lego delegat~ w ~ad.en ~posób SIę D1e zgo - i A z drugiej strony Ole wolno nam zapominać, że
dZlmy .. On. będz.le wIdZIał I~teresy Darodu ży- I system cbyle jaki żyd:. jest dla Das nic nie wart.
dowskl~go Jedyllle w zarządZIe gminy, w synaMamy z niego więcej szkody, n i ż pożytku. Oto
godze I cme t t ,u zu, .ale Die będzie bronił ży - przecież mamy w Austryi jakiegoś d r a Byka.
wych. potrzeb zydów, Jak o n. a ro d u. Przeto- Czy ten wybraDY dub s i ę zajmuje sprawami ży
praWI, grupa ·narodowa - mnslmy z góry wypra- dowskiemi? .. Gorzkie doświadczeDie jaż Dal' doco.wac p ~ o ~ r a m og ól llyC,h n8szyc h D aJ.
. k ~- b rz.e. n~uc ."yło i nie ~~żemy. dopuścić, aby
n I e c z n 1 e J S z Y, c h żądan.' p r o .g r a m m I n)- I ~ lmlemu żydostwa mÓWIli ludZIe, którzy je ma mu m (podknśl l1 Ula wszystkIe oryg~nału.-Przy~. Ją, za obumarlą sekt~ z '.>sobną rełigią i dzikietłom . )!, ~a kt?ry będZIemy mogli wszyscy SIę I mI obyczajami. Za żydami winien pr~emawJac;
zgo,dzJ~ I dople~o. wtedy zobac~ymy, czy może żyd; nie żyd z p r z y p a d k 1!l, lecz takie z przebrc mIędzy namI Jedność, czy Dle:
..
konania. A mamy nadz.ieję, że takiego możemy
'. "Ogólnego programu, rozumIe Sl~, Jeszcze wynaltźć i ie można opracować t\program ID nt.Dle wypracow ll no. Czasu było za mało, ale w każ- malnY:ł, na który zgodz~ się w8zytlcy. "
dym razie można już teraz poznać g l Ó w Ił e-

I

l
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różniCe przekoDań.

"Grupa pierwsza ma ZWYCZRjJY

program ;

bronić rów n o u p r a w n i e n i a żydów, starać

Wiadomości

się, aby wszelkie ograDiczenia i pra wa wyj~tko 
we raz na zawsze zniknęly i żeby żydzi mieli

takie same prawa, jak iDni. Na ten program piale i <mięciutep
syoniści, pragn~cy tylko <spolIoju), 8yoniści <domowh, którzy kryją ciągle swój syonizm głębo
ko, głęboko ' przy sobie w kieszeni, gdy przychodz~ na zebranie z <powagami:. ..
"Jedynie grupa nacyona1istycZla wykazuje
bardzo słuszDie, że <równouprawnienie:. jeszcze
nie jest programem zupełnie dostatecznym. Owszem, równouprawnienie być musi ale t l) je9zcze
nie wszystko. Ale to jeszcze nie jest program
p o z Y ty w n y, który Dam wskazuje c o r o b i c
i jak przemawiać w imieniu żydostwa. Nsjmniejsza suma żądań, jakie 8tawia. gl·upa nacyunalisf.yczna (syonistyc71l!l) jest tak~; l) równonprawnienie a b S o l u t n e; 2) samor:ll-ąd w gminach
żydowskich; 3) swoboria kulturalna, szkoły narodowe i t. p.
"Rozumie się, że te tn:y punkty są tylko
8zkieletem program", ale uważam. iż to są zasadnicze wymagania, na które będzie mogła się
szą się nietylko asym ilatorzy,

zgodzi ć.

"Praca jeszcze nie jest skoDC'zona. Niewiadomo jeszcze dokładnie, w jaki sp08ób wybory
się odbędą. J edno jest zdaje się pewne, Że ży
dzi będą wybiera~i n i e o s o b o OJ l·~c~ razem
z ionymi. Rozumie- się, t e to także będzie miało
w pływ wielki na wybory. Trze ba ~dzie wyb:ać
takiego, na którego zgodzą się także cbrześllianie.
"W każdym razie nie wolno odkładać na
czas dłuższy urządzenia wyborów. B\l.rdzo być
może, iż po oficyalnej "Viadomości o <radzie
narodowej:., nie zostanie dosyć czasu na urzą
dzenie wszystkiego. Trzeba przeto wszystko ro·
bić zawczasu. WS1:ystkie partye wiedzą bardzo
dobrze. że kłócić się wtedy nam nie wolno.

-

zamiejscowe.
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Przed kUku dniami rozpoczęto- dawno· oczekiwaną ewakucyę Waweln przez; wojsko tam
kODsylłtujące. Wojsko przen·osi si() do nowego
gmachu koszarowego opodal dworca kolejowego.
W hudYDkU' tym, urządzonym wedłn.g najnowszych wy mBgań h ygieny, znajdą pl)mieszczenie,
oprócz 16· pułku oc brony krajowej, 8tojącego
w koszarach przy ul. Karmelickiej, mies~czące'
się obecnie na Wawelu kancelarye wojtIkowe,.
sąd garoizon6wy, areszty wojtIkowe i oddział a rty leryi f!Jrtecznej. B,ataliony 56 pułku piechoty
umieszczone będą w bastyonie forteczDym nr. 3.
i najdującym
się u wylotu nI. Długie): W teCl
sposób większa część zamku królewtlkieg.o opróż
niona będzie niemal npelnie z zajmują,e.ego ją
doty ( hczai wojska. Opróżnian i e odbywa się
w tempie przyspieszonem, atoli wskutek różnych,
trudn o ści Die będzie ukońi~zone w dniu oz.naczonym. Wymienione urzęd,y woj8kowe przeniesione
będą zupełnie
do dnia 1 sierpnia, załoga. woj~
..kowa zaś do dnia 3 sierpnia r. b., poczem @próznione bndynki odbierze komisya budownictwa..
miejskiego j odda je miastu. N a Wawelu pozostanie jedynie szpital garnizonowy, mieszezący
się w osobnem zabudowaniu.
Przeniesienie jego,
nastąpi prawdopodohnie dopiero w r .. 1910'.
- Katedrę na Wawelu, po gruntownej odnowie wewnętrznej, ozdobiono napowrót wspanialemi makatami i gobelin.a.mi, będącemi zdobyczą
króla Jana S0bieskiego pod Wiedniem,. które
przed kilku Jaty, z chwil'ą rozpocitil}ia odnowy
katedry, usunięto 1 umieszczono w skarbChl katedralnym.
Wy.tawa w' Zakopane m.

Otwarcie

wystawy

przemysłowej

w willi

- o wpół do ósmE'j,.
\ wszego ministra. Za jego te1. radą obaj znale- A o której godzinie udałsię pan na spoź1iśmy się tutaj.
ozynek?
- A czy zawiadomi! pan policyę?
- Żona moja była w teatrze. Ozekałem na.
- Nie, panie - brzmiała odpowiedź, szybka i staDowcza.-Nie uczYDiliśmy tego, bo UC1.y- nią, a o godzinie pół dQ d "unastej przeszliśmy
/ nić wogóle nie możemy. Zawiadom ienie policyi do sypialoi.
- A więc W ciąga czterech godzin ka8etka
to równoznaczne niekiedy z publieznem rozgło
z korespondeDoyą była 'bez nadzoru?
s~eniem faktu. A tego my właśnie chcemy ko- Nikt nie ma j>rawa wchodzi<l: do pokoju
niecznie uniknąć. '
tego
bez pozwolenia, z wyjątkiem g.arderobiany
- A dlaczegc[
- Dlatego, że doknment wzmiankowany ma mojej żony i mego shdącego. Oboj" jednak lutak wielką donios10ść, iż ogłoszenie jego łatwo dzie uczciwi . dawno już służą n nU. A przydoprowadzić mogłoby, a nawet powiem, dopro - tem wątpię, czy którekolwiek z nŁc~ ~ied~iało,
wadzić musiałoby do poważnych zawikłań w E'l- że w ka8etce moje~ jest coś wa.tllleJszego od
ropie. I bez przesady powiedziee można, że od zwykłych papierów.
- Kto wiedzia.ł o istnieDiu E:i!tu tegQ?
przebiegu sprawy tej zalety wojna lub pokój.
- U mnie w <ilomo nikt.
- Rozumiem. A teraz, mr. Trelowney Rope,
- Żona pańsIla wiedziała T. pewDością~
będę panu mocno obowiąuny, j,eteli mi p<iou ~e- Nie, panie Holmes. Nie 'Wspom i nałem żochce przedshtwi~ d~k~auDie okoliczności, w janie
o tym dokumencie; dowiedziała się () tem
it1ch zgiDął ów dokument.
dopiero dziś, gdy zauwa.żylem znjkni~cie jego.
,
- To mOżna opowiedzieć w kilku 8ł:JWach.
Minillter skillął z ulIDaniell'l głową·
I Vst-był to bowiem list od obcego monarcby- Dawno już wiem - rzekł - jak sumiennadszedł przed 6 dniami. Był to dokument tak
nie, przyjacielu mój, pojmujesz obowiązek puważDy, żem go nigdy Die zo stawiał w mojem
bliczny. ByłQ m pewny, że podobnie doniosłą tabiurku, leci codziennie wieczorem brahm go 2: sojemnic!i
będziesz pan stawiał wytej ponad wgzelbą do domu na WhitehalI Terrace i chowałem
kie ~ najserdeczniejsze nawet stosunki rodzinne.
go pod kluczem, w kasetce z depeszami. Tak
Sekretarz skłonił siEl'
było i wczoraj wieczorem pamiętam to do- Oddajesz mi pan tylko sprawiedliwość,
skonałe. Otwierałem kasetkę, gdy przebicnłem '
sir.
Du d~iś rana nie wspomRiałem żODie ani
się do obiadu i widziałem dokument.
D3iś rano
słówkiem o sprawie tej.
! nie było go jU1.. Kasetka stoi obvk .lustra na
- A czy nie mogła domyślać się sama czemoim !ltoliku toaletowym. Zarówno ż o na moja,
gokolwiek?
jak i ja, śpimy bardzo Ilzujnie. Oboje go to- Nie, panie Holmes, ani ona, ani nikt lOwi&my przysiądz, że w n '/CY ni,kt nie wchodził
ny
oiczego
się domY~' leć nie byli w 8t:aole.
do pokoju. A jednak, powtarzam, dokument

I
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(Tlomaczenie z angielskiego).
~~~~~~J

Pewnego porauku jesiennego - było to we
wtorek - nie powiem w którym roku, ani nawet w którym dziesiątku lat - w skromnem
mieszkaniu n8szem na Boker Street znalazło gię
dwóch z europejską sławą gośei.
Jednym z nich O surowem obliczu, z ostrym
orlim nosem, był ni mniej ni więcej, jeno słnwny lord Bellinger, który dwukrotnie prezydował gabinetowi angielskiemu.
Drugi smukły, krótko olItrzyżony, elegancki,
w średnim zaled wie wieku, obdarzony pięknollCią zarówno ciała iak ducha to ogólnie powąŻany Trd >WDey H)pe, sekretarz spraw zagralJicznycb, jEden z najwybitDivjsi'.ych dostojników
państwowych.

U"iedli obok siebie na zarzuconej gazetami
kanapie; zakłopotane i pr q ",rażone oblicza ich
mówiły jasno, że ich do nas sprowadziła sprawa
pierwsIOrzędnej wagi.
C oude, cienki~mi żyłkami poprzerzynane rę'
ce mini~tfil. ściskały silnie rączk~ parasola z kości sloniowej, a oczy ascety ze smutkiem spoglądały kolejno to na Hołmes8, to na mnie.
Sekretarz nerwowym ruchem szarpał wąsy,
a drugł; ręką bawił si~ brelokami n łańcuszka.
S.loro tylko, panh Holmes - mówił
spoBtrzeglem moją stratę, co naBtąpil0 o godzinie
ósmej rano, niezwłoczuie zawiadomiłem pier-

,
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W jcd~ym z ostatnich numerów "Frajnda"
petersburskIego spotykamy korespondencY!i z Warszawy, rzucającą wiele światła na dążenia i prą .
dyk stroDDictw
ł
) żydowskich w Warszaw ie. Arty ' u nost tyto: "Na progu nowej ery". Ze wzgle
gu na wyjątko~~ treść jego dajfmy go w prz;kładzie do~łowDym:
"Z obawą i nadzieją żydostwo warszawskie
przysłu c hiwało się w ostatnich czasach wiadomosciom o udziale żydów w "radzie narodowej".
Informacye b) ły pełDe sprzeczności; jedna drugą
prostowała. A le w ostatnim tygodDiu dowiedzia.no się ~ Warszawie z wiarogodDego źródła, że
postanowIono żydów dopuścić do wyborów a wtedy w inteligentny.ch kołach żydostwa w~rszaws~iego odbywał się szer.eg zebrań, zajmujących
SIę ~~żną kwestyą: jakIch przekonań powinien
bromc . d~legat wy~~any, jakiego programu się
trzymac, Jak urządz: c wybory i t. d.
".R )zumie si.ę, że na takich zebrania ('h naj'
ostrzej wyst~puJą różn~ przekonania, paDujące
wśród par~YJ. żydow~k.1Ch. Jest to dopiero pocZI!i~ek roh . zydowskleJ w poLtyce rosyjskiej.
StOImy na progn nowej epoki. Mamy nadzieję
~e "rada" pozostaDie zaw~ze instytucyą prawo~
~~wczą, od której zależy 108 caleg6 państwa
I Je~o r~inych narodów.
S ~ oimy już na progu
l e a l n e l, p rak t Y c Z n e j p r a c y, jest o c o
walczyć i warto wojować. Nic przeto dziwnego,
2~ różDe p,artye żydowskie będą teraz , staczały
/:lllne wa!kl, by przeprowadzić swego kandydata.
"<:> .lle spost~zegam. zdaDia iDteligencyi iydow&kleJ . tlą dwoJakie. J cdn!!. część (glównie asymilatorzy i t p.) mówi, że w obecnej chwili
muszą nmilknąć spory 8tronDictw, winna by ć
znpełn~ jedność
Wil~elkie partye mU 'm~ się
zł'lczyc, aby mogly przYDajmDiej jedno przepro .
wadzIć: w y b r ~ ć ż Y d ów. Spodzi e w ają lIię
że z Waruawy będzie ogółem trzech delegatów~
należy przeto się starać, aby jeden z nich był
iydem, Więcej Ijię nie da zrob i ć. Ta grupa widzi przeto s wój cel jedynie w tem, żeby jedDym
~ przedstawicieli był żyd, i nie wchodzi w do ciekanill, jak i i Y d to będzie. ; jak powinieD rozumieć żydostwo i interesy narodu ż y dowskie·
go; c o wiDien mówić w imieniu swych wy bor,ców i w jak i s P o s ó b bronić swych żądań.
"Przeciw n m występuje grupa żydów - Darodowrów (dotąd t)IKO syoDiś ~i) . którzy m6wią:
Prawua, potrzebna Dam jedność, musimy przeprowad dć kaDdydata żyda, ale to nie dos) Ć.
Musimy wiedzieć, jak I e g o ż y d a. Nie żyda
de~egatl, który uważa żydostwo, tylko za reli-
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ROZWÓJ.

-cAdasiówks- odbJło 8i~ 20 h. m. o godz 5 po
południu. Mimo des7czl'l, publiczność ze wszystkich ziem polskich zebrała się bardzo licznie,
o kazując tem żywe zainteresowanie dla b.ud z ą
cego s i ę do życia przemysłu galicyjskiego. Pon ądtk utrzymywała miejscowa ochotnicza straż
p oża rn a.

zebrali się o oznaczonej godzil.ie. ()rkiestra klimatyczna pod kleI unkiem p.
(1 zyżo wskiego zagrała Poloneza Chopina i przed
paw ilon(m głównym, otoczonym publicznością,
rozpocząl się akt otwarcia wystawy.
P ie rwszy przemawiał w Imieniu gminy wójt
~miQy dr. Chramiec, dziękując
«Krajowemu
zw i ązkowi przemysłowemu', oraz kumitetowi za
urządzenie . wystawy, mającej tak wielkie dla
kraj u znaczenie.
D ,rektor związku przemy~h)wego dr. B" ttaglia w gorącej przemowie wzywał cDle społeczeństwo do krzewienia idei ekonc'miczncg', pa
tryotyzmu, a następnie przedstawił obraz walki
którą nasz przemysł staczać musi z obcym importem.
Trzecim mówcą był prezes komitetu wystawowego p. Zgleczewski, który dziękował wsr,yst kim, którzy Komitetowi w jego pracy dopoma·
gah moralnie i materyaJnie.
W końeu dyrektor wystawy, p. Galusiń ~ ki,
odczytał depesze i pisma gratulacyjne, nadesła 
ne z powodu otwarcia wystawy, między innemi
od ministra Piętaka, namitstnika. hr. Potockiego,
izb handlowych i przemysłowyc:h ' galicyjskich, a
'w końcu ogłosił otwarcie wytitawy.
Publiczność rozpoczęła przy ele1.trycznem
cświt:tlel1iu zwiedzanie szesnastu sal wystawo·
wycb.

Gly wszyscy

Telegramy
Petersburskiej AgencJi Telegraficznej.
Otrzymane w

niedzielę

Petersburg, 22 lipca.

i w nocy.

Z powodu H'idnego

tłomaczenia przez nit które dzienlliki faktu rozesłanI a.

przez Agencyę telegrafi czną biuletynu d.

_20 lipcCt. oraz komuDlkatu dodatkowego w sprawie wypadku, który w dn. 14 lipca zdarzył ili~
w warilztatacb koltjowych tJfiiskich, wyjaśnio
. no, że wspomniany komunikat dostarczyl agencyi depertament policy i i od tegoż depart amentu
POchodziła pierwsza wersya komunikatu, pomiesz.
· czona w «Praw. wiestniku> dn. 18 lipca, oparta
..na telegramie, otrzymanym przez deparbment
· od miejscowej t) fi ;s&iej Vlladzy żandarmakiej,
w którym to telegramie mówiouo stanow'?zo, że
10 (tekst telegramu pozwalał przypuszczać. ' ze
jest mowa o 20) ofiar naleiało do partyi rosyjskiej, która z przyczyn natury politycznej pro· wadziła walk~ z pozostałymi robotnikami tych
' warsztatów. We wspomnianym telegramie rzuca·
· BO podejrzenie na jednego krajowca robotnika,
· któugo osobistości nie stwierdzono. W komuni· kaoie departamentu policyi nie byb żadnej
· wzmianki o ormianach, wbrew twierdzeniu dziennika c Syn ()tieczestwa >, poniewaZ na K:iUkazie - jak wiadomo - Sil krajowcy tó~nych ra, .rodowości.
Petersburg, 22 lipca. Przewielebnemu egzar8ze Gruzyi, MIkołajowi, udzielono krzyż brylan.
, towy do noszenia na azyi.
Tl'Bis ,22 lipca. cKawkaz> donosi, że w śledz
twie IHerwiastkowem w sprawie ~al)urzeń w Na
chiezewanill w d. 25 maja. okazało się, że wielu
ś"iadków wypadków wyjechało z NachiczewaBia. Miej'1ce ich pobytn niewidome. Sjd:t.ia śleu.
. czy sądu erywań!!kiego prosi wszystkich ślViad·
, ków wypadków, mogących udzielić informacyj,
aby przesłali mu do Erywan)a swój adres i aby
, donidli mu o IJkolic2nośGi ach, które wypadkom
. towarzyszyły, Jul> j ~ p oprz{dzi ły.
O godz. 9 zrana w centrum miasta, w od ·
lewnl mledl!:i Hlemema, w sposóh okrutny zamor·
dowano agenta fabqki, Fryderyka Amona. Po, mocnik ugenta, W etcel, ci~żko raniony kindża ·.
l em. Zabóje~ jest tatar. Z~bójc~ aresztowano.
Rżew , 22 lipca. Zllllważono wypadki zapadnięcia na cholerę.
Petersburg, :t2 .lipca. Poseł rosyjilki polecił
swemu przedlHawicie'1owi w Maroko, aby cświad ·
. czyI rz~dowi sułtana, .te zgodzi si~ na udział
o

I
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w konferencyi międzynarodowej, skoro tylko b~· ozył sułtanowi ImIeniem cesarza Franciszka Jó.
dzie wiadomy czas i miejsce obrad i skoro tyl- zefa portret cesarski w złotych ramacb, tudzież
, ko wyjaś n i się program prac.
oznaki orderu Leopolda dla pięciu k~iążąt krwi
~
Petersburg, ~:3 lipca. Na n;:,tę chińską w sułtańskiej. Sułtan był silnie wzruszony i pro!!lł
, sprawie rokowab pokojowych rząd rosyjski odpo- posła, aby gorąco podziękował cesarzowi.
; wiedział, że roko ':\ ania te, rozumIe się samo ł
Paryż, 22 lipa. Ronvier posłał dzisiaj zrana
przez się, mog~ być prowadzone tylko pomi~dzy swego I'fzedstawiciela do poselstwa ' tureckiego,
stronami wojująeemi, że przecież rząd ten Dle aby rz~dowi otomańskiemu złożyć życzenia z pozapomui o tern, że CUlDY są zaintere80wane w
wodu nieudania się zamachu na sułtana.
. rozstrzygnięcia w ielu spraw.
Petersburg, 22 lipca. Sztab generalny maI
*
rynarki ogłasza otrzymany z Japonii w drodze
telej!'raficznej raport komendanta pancernika nSiPetersburg, 23 lipca. Raport urzędowy doi soj Wielikij>, kapitana l klasy O:6ierowa obi·
wódcy torpedowca eskadrowego «Grożnyj»:
! twie w cieśninie koreańskiej w dniach 27 i 28
D.oia "27 maja r. b. w skł a dzie okręt&w dru·
I maja.
giej eskadry oceana Spokojnego przy wejściu do
Dnia 27 maja po sześciu god.zinach bitwy wschodniej części cieśniny Koreańskiej o g 2 po
! artyleryjskiej wybucbł wielki pożar. W bateryach
poło rozpoczęła s ę bitwa z nadpływail\cą z pół 
Wieczorem i w nocy aż do świtu noco-wsobodu et; ;. adrą japońską. Turpedowiec
l 12 przt.bić.
powtarzały si~ ata ki
torpedowe, przyczem zato- stał przy odziale wy wiadowczym, znal dującym
piono trzy torpedowce. O&rzymano przebicie, się w eskadrze i nie przyj mował bezpośredulegll
ster był D8zkodzony.
udziału w bitwie. Starał się on trzymać w poDnia 28 maja o godz. 10 zrana pancernik bliŻU oddziału dla okazama w razIe potrzeby
zalon~ł, przew róciwszy się na prawo.
niezbędnej pomocy. Niebawem na krążowniku
Zabitych 28, rannych 29. Otruli się gaza- «Urah podano sygnał: "Mam otwór POdwodllJI"
mi ' i zmarli obaj lekarze. Ciężko poparzeni W.ówczas z powierzony w mi torpedowcem podmiczmaDi Busz i Wsiewołożki znajduj~ się w płyn~łem ku niemu dla podania mu pomolly,
~zpitalu.
Lekko ranuy porucznik Owander, me· o ile będzie potrzeboą. Podpłynąwszy, ujrzałem,
cbanik Oboorski. UWll'!,ł konduktor Demidow. iż załoga siada do sza.lup i przeprawia s'e na stoPozostałych pfloerów, konduktorów i 570 majt - jący w pobliża okręt traos port'O wy «'Anadyu
ków nratowaly trzy krążowniki japońskie.
oraz parostatek «Swir>. W tym celu podpłynął
GoÓiadan. 22 lipea Liniewicz otrzymuje co- i krążownik «Ś Nietlanll>, lecz zmuzony bj ł oddziennie telegrt.my z różny ch stron Rosyi z pro- dalić się wskutek skoncentrowanego nań j!'ęste
śbą od wszystkich stanów, aby prowadził wojn~
go ognia japońc~yków. Spostrzegłszy, że 'ŚNie
w dalszym c i ągu, przyczem wyrażają mu życze dana> zo~tała przedziurawioną, popłynąłem za
nia zwycięstwa. Na liniach czołowych naszych nią, aby być w pog,}towiu podać lej pomoc, lecz
i jap<ń,kich odbywają si~ codziennie małe po- kr~żownik ,ŚNi ~ tlao8> zajął swoje miejsce w Stetyczki, oraz wymiana strzałów pomiędzy pikie- regu i prowadził dalej bitwę. Powróciłem do
«Ulalu> l zac 1;ąłem zbierać pływającycb po wotami
Sytiau, 22 lipca. Japończycy rnszllją się. dzie lud.zi. Bili uratowani: starszy mechanik,
Dnia 10 lipca na lewem · skrzydle oddziały wy- pułkuWIlIK Sperańskij, dicer minny porncznik
wiarlowcze usilowały energicznie przedrzeć sj~ na Czogłakow i 8 ludzi szeregowców. W tym cza nasze pozycye. Próba nie udała się. Na południe sie znald'iśmy si~ p }śrcd strasznego skonceD'
od Ta'b lu nasi , ścigaj~c japo ńczyków, wdarli się trowant'go' ognia z pancernego i k 'ąiowniczegJ
do wsi, zajętej przez nich, 8paHli zapasy żywno oddziałów ja p ońilkich, które zau~ażyły 8toiący
nieruchomo krl\żownik. Bitwa trwała z jednaką
ści . i paszy. Oburzający wypadek pod3t~pa japońskiego zdarzył się w pobl i żu Erdagou. Ja.zaciętOŚCIą· O godzinie 7 ej wieczorem n 1 krą
pończycy wywie8ili białą fi 'oLgę i list.
Podjazd żown.ku «O:eg> podano sygoał: nKurs północno
kozacki, według przyjętego zwyczaju, zbliżył si~, cbodni 23" i oddział kr~żowników, okręty tran!!·
aby zabrać list. Wówczas japończycy dali ognia, portowe i torpedowce rozpoczęły szykowf ć się
przyczem zabito dwóch kozaków i trzy konie.
do tego kursu., W tym czailie podpłJD~ł torpeTokio, 22 lipca. Wczoraj japończycy wydo· dowiec «Bujnyj> z wywie8zonym 8ygnałem: "Adbyli w Porcie Artura zatopiony panceruik r08yj~ mirał na torpedowcu zdaje dowództwo admirałowi NiebogatJwowi". Przedostać się na północo
ski «Poltawa".
zachód
nie udał .} się, ponieważ w tym kierunku
Paryż, 22 lipoa. D~isiaj zr8na RO\;vier przy~
skoncentrowała :"ię cała eskadra japońska i ukajl\ł Wittego . Rozmowa trwała godzinę. Prezyzało si~ mnóstwo torpedowcólV, wskutek czego
dent Loabet przyjmie Wittego vvieczorem.
zwróciliśmy się na 9°, a potem na południo.
Paryż, 22 lipca. Prezydent Loubet przyjął
oz·il'iaj po południu sekretarza stanu WIttego. wschód.
S6ybko zapadająca noc i nieprzerwane ata·
Rozmowa trwała 75 minut.
Konstantl'Jlpol, 22 lipca. OilrÓ!lZ dziewc~y ki torpedami, zmusiły troszczyć SIę tylko o to,
ny austryackiej, ranionej podczas W o.lzorajszego aby nie odłączyć si~ od krlłżowników i Die dowybuchu bomby, żaden cudzoziemiec nie uciEr- s~ać się pod ogień własnych okrętów.
Oddział pancerników prowadził dalej bi tw~
piał skutkiem wybucbu.
Ogółem zabite 22 osoby, pomiędzy niemi (,fieer j trzecb żołnierzy. Ra· w ciemncściach. O świcie torpedowiec ~nalazt
nionych 30 0sób. Przypuszczają, że zabity zo- się w pobliżu krążownika "Dymityj Donskoj", oraz t')rpectowców "Biedow,j" l "BJjuyJ" (~ater
stał B·~cha · bej, wychowawca księcia S.- lima. Minister wojny zarzl\dził surowe śledztw0. Pogło już do nieg\l podpłynął z torped)wcem). Przy
ska o tem, jakoby sprawcą zamacbu był ormia- wejśc i u z ci<śniny Koreań~kiej na mone J!1pou.
~rpedowiec 'lB 'ljn,rj"
przybliżył się do
nin. nie potwierdza się. W koła~b, zbliżonych sk:e,
do Jildiz kiosku, przypuilzczają, Ż~ 8prawc~ za~ 'lDymitra Donskiego", poczem ten oiJtatni zatrzymachu był . mabometanin. Zamach wywołał w mał maszyny i posIał do "Bnjnego' ; kater. Pr6y.
Jildiz-.kiosku wielkie wrażenie, skutkiem czeg() bliżył siE} do n:ego i torpedowie0 "Biedowyj".
Po pewnym czasie .,Biedowyj" rU:lzył naprzód
powaea sułtana o~romnie urosła.
Konstantynopol, 22 lipca. Baron Calice i podawszy sygnał: "Groznyj" ma płynąć za mną . .1
przed:,ltawidele mocarstw obcych znajdowali si~ Podpłynąwszy do niego, zapj't.1łem: ,,Jakie i od
na selAmliku w kiosku dyplomatycznym i byli kogo ma rozkaz) ?" Na co o trzym a łem od powiedź:
świadkami zamachu.
Pll wybuchu bomby, Cali· "Admirał lbiestwienskij na torpedowcu, ranny
ce złożył gorące życzenia sułtanowi, który gesta- w głowę i w inne cZ«iŚ ~i ciała. Sdab także więk
mi wskazywał, że jest cały i nieraniony. Po- szość rannycb. Płyniemy do Whdywo~toku. Jewródwszy do pałacu, sułtau przyjął Calice, żeli Dle starozy węgla, to do zatoki POisieta".
który, w imieniu ciała dyplomatyczt:ego składał N~8tępnie odbywaliśmy dr o gę razem. Torpedo·
mu życzenia z powodu szczęśliwego ocalenia od wlec, Bujnyj'ł wz-iąwszy z krążownika ,.Dymltr
wielkiego niebezpieczeństwa. Sułtan dziękował Dvnskoj" węgla, I popłynl\ł za nami, leci zaczął
i oświadczył, że nie boi się niczego, poniewaZ się b~udzo opó*niać. Po pewnym cza3ie "D Jm1tr
wy konywa wolę Boga. Z wygllłdu zewn~trzne· D ,m:3koj'" 2&wrócił z powrotem, poclem jJŹ Dle
go sułtana nie możua było nawet przypItSzczać, widzieliśmy ich.
że stal się straszny wypadek.
O godzinie 3 w poblita wyspy D.1iżeht h
Aresztowano wiele osóh. Widoczna, że bom- dostrzegliśmy płynące od wybr~ża koreańs!ieg"
ba wybuchła zawcześnie. Środki ocbrony Jiildiz· dwa okr~ty, prawdopodobnie torpedowce, które
kiosku znacznie wzmocniono.
doganiały nas szybko.
.
Konstantynopol, 22 lipca. Na wczorajszem
Przvjrzawszy się bliżej! zobaczyliśmy, że o .
po s ła :, han~u po~eł : mtryacki,. baron C'alice wrEl- , kręty byJ.y }apo:eskie~ jeden dWtlliOmino,,"y wy-
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kojnie zwykłym zajęciom pokojowy,m; oh,iadmin, a drogi czterokominowy . kuntrtor·
*
czy wszy, ~e włości~nom małor!lln)'m będą rozpedowiec. Dopędziwszy "Biedowegoh , zapytałem
się przez semofor: "Cu będziemy robili?" Na co
Petersburg, 23 lipca. Najjaśniejszy Pan dane grunty skarbowe na warunkach ulgowych.
Przez utworzenie banku włośJia-ńskiego zamierza
otrzymałem odpowiedź: "Jak prędko możecie pły
z Wielkim Ksii2ciem Michałem Aleksandrowiczem on pomódz włościanom do nabywania orzez nich
nąć?" OdpowIedziałem: ,,22 węzły". OCrzymaw~
HZy ro:tkaz, aby uciekać do Władywostoku, znów raczył wyjechać dnia 23 lipca na yachcle Ce- gruntów od właścicieli prywatnych. Namie8tnik
sarskim <Gwiazda Północna> na schery fin- oświadczył, że zawsze jest gotów wysłuchae',
zapytałem: "Dlaczego uciekać, zamiast przyjąć
bitwę?" Odpowiedzi nie otrzymałem. Widząc, że
landzkie dla spotkania się z cesarzem niemie- przedstawień o potrzebach włościan i w grani,.Bieaowyj" szybkości nie zwiększa i nie chcąc ckim, podrózującym w roku biezącym na yach- cach prawa nozynić im zadość.
pozostawić go samego, zmniejszywszy bieg, trzyNowoczerkask, 23 lipca. Nakaźny ataman,
cie swoim "HohenzollernH po wodach morza wo.iskowy
małem się w pobliżu niego do tego czasu, dopó
odbył pr~egląd świeżo zmobilizowaIti nie dostrzegłem, że Da "Biedowym~' ro~winęli Bałtyckiego i zatoki Fińskiej.
nych pułków kozackich.
fhgę parlamentarską i Czerwonego Krzyża. WówOmsk, 23 lipoa. Dziś odbyło si~ otWtlrcie'
Petershurg, 23 li pca. Według informa cyi gaczas uełnym biegiem rU8zyłem naprzód.
zet, dzid 22 lipca przeszedł w Petersburgu bez· giełdy.
Torpedowce japońskie bez wzglfidu na wyBatum, 23 lipę8. Wznowiono kursy paro~
wie8zone tłagi, rozpoczęły ogień do "Biedowe- warunko wo spokojnie; w wielu miejscach odpra~ statków zagranicznych.
go", lecz po kilku wY8trzalach kontrttrrpedowiec wiono nabożeństwa żało:bne; wiele fabryk praco",.
Kaz~ń. 23-go lipca. Rada członków giełdY"
wało. Nabożeństwa wsz~dzie były urzędownie dopodplynął do "Biedowego", wyławiacz min zaś
w .k welltyi zaległości transportów zuoża, przy u·
popędził za mną. Z odległości 26 kaheltonów rozzwolone.
dZiale członka Komitetu taryfl;)Wego ministeryum
POczli!iśmy rzadki ogień, aby się odstrzeliwsć.
skarbu, ustanowił», że główną przyczyną zaleCara bitwa prowadzona była z odległości 14 do
Petersburg, 23 lipca. W ,Prawit. Wiestn. > ~lości zbożowych jest brak taboru ' ruchomego'
20 kaoe!tonów. Jednyni z pierwszych pocisków, wydrukowano: Wobec wynikłych w ostatnich
które nas trafiły, przebito oort u linii wodnej, czasach nieporozumień przy drukowaniu przez ~ b~ak mostu na Wołdze, przy nienormaloęm
l medbslem
pr{)-waaze-nin galtpod-arki- k{)lejowet. .
w drugim mieszkałBym pokładzie i przebit,) rurę. specyalne instytucye rządowe nrz~dowych koŚrod.ki tar) fuwe nie usoną zaległoś~i. Tary fY
przeprowadzającą par~ do dynamo-mas~yny, oraz mUDlkatów w ,Prawit. Wiesto.>, minilIter spraw
naWIgacyjne wpływu na zaległości nie wywrą.
przewodniki w turbinie. Natychmiast rozkazdem wewnętrznych polenił, aby w przyszłości przed
Rada uznała za pof;ądane. zorganizowanie spezamkn~ć parę i pompować w{)dę ns, pokład, dla I takiemi komunikatami za . k~żdr~ r~zem ~~zw:a- ,
cyalnegl) na stacyi Kazań biura, dla rozdziału
~apobieżeBia pożarowI i aby ORadzi·Ć parę, ponie- rUlJkow? w8ka~y~aDo. od Jakiej mlano.wlcle )0waż przerwano jej dopływ do 75 m. działa. Micz' I stytuCy1 p~chodz1 wydrukowany k~muD1kat. T" wago?ów, pilnowania kolei i kontroli czynności
st~CY1 Kazań.. Niezb~dnem jest przedłużenie ter·
man I?ofel~ ~ył posłany dla. obejrzeD1a. otwO!U i zaś komuD1katy urzędow~, które wwn'y. być wy:
przedSIęWZięCia środków dQ .Je~o zatk·a nla. KIedy ., drukowane bez 6zna~zeula spec!alneJ I08tytUCJ1 romu .taryfy na"igil.cyjoej do 28 Pt. ź·.izieroika
~aś miczman D:)feld powrócił z pokładu i w8zedł- ' lub osoby, od któ~eJ .te komn~lkaty pochodzą, uleps~enie przeprawy Jlrzez Wołgę, urządzenie n~.
stacy1 Kazań i na punktach wielkiego ruchu,
szy na mostek, raportował mi o przedsięwzię- będą drukowane mc maczej, Jak na mocy spe ·
tych środkach, 75 mil. grhnat rozbił rt-Sekt r, a eyo.lllego za kaidym razem rozkazu ministra o?powiednioh pom:eszczeń dla. zbożł; usuuąĆ'
jego odpryski zabiły miczmana Dufelda, pomoc- spraw wewnętrznych do głównego Zarządu prasy_ nI~db~le taksowanie listów f,:'acbtowych, :&obodrogę, aby publikowała w gazetach wiamka sternika Riabowa i majtka Źiżina, mnie zaś
Petersburg; 23 lipca. Główny zanąd do spraw wurzac
domości codziennie o przybyłych ładnnkac h i u·
i kwatermi8trza sterowego Afan8siewa raniły.
goepodlirstwa miej8cowego dónolii: U biał skarbu
S~an?WIĆ o~po~iedzialnośe drogi za przetrzymaPoleciwszy zabrać poległych. wezwałem fd- w opiece nad rodzinami wojskowych wyraża się me I zepSUCie 8U~ ładuuku.
czera na mOlItek, aby mnie opatrzył i poleciłem w a8ygnowaniu ziemstwom, miastom i komitetom
Ekaterlnburg. 23 lipca. Zlem'ltwo o8iń~ki8
porucznikowi Koptiejewowi, aby kierował 8trze' wykonawczym na wydatki bieżące, dotyczące olaniem, ponieważ wskutek zalewającej mi twarz pieki,. bezpr.ocentowych pożyc~ę~. RozIJł i ar tlch ., drukUje w ty!łiącach egzemlarzy mowę ks. Tru'beckiego i odpowiedź Najjaśniejszego Pilna dl&
krwi prawie nic nie widziałem.
pożyczek ze żródeł skarbowych od początku wojOkazało się, że miałem oderwan,; doży pany do czasów ostatnich przewyższył d wad z i e- rozdania jej ludności.
Piatigorsk, 23 lipca. Do Kisłowodzka przyll'c u lewej r~ki, średni u prawej i 'kilka dro- ś c i a s z e ś ć m i l i o n ów J:ubli, oprócz wydat~
bnyob rlin, oraz okaleczeme na gło"'ie i twap~y. . k?wani,a przez instytucye społeczne swoich ka- był na kuraoyę Prz~wialebny Antonij.
. lIl~rsl~nsk, 23 lipca_ Dziś, w nocy około staPrzed ukończeniem opatrnnkn torpedowiec nie- p1taf6w.
przyjacielski, ot~liymaw~zy widoezni.e ~iika po~a-I
Petersburg, 23 lipca. Według informacyj ga- cyl Wlaikl, Idący z Samary pociąg woj!łko"y
żnych U8zkodzen, straCiwszy koro1U l nachyhwzet, śledztwo o buncie majtków na pancernikach uległ rozhiciu; 5 żołnierzów lekko rannych.
Pary~, 23 lipca. Prezydent L')nbet przyjął
BZy s~~ na prawy bort, za~róci~ z powrotem i ".Książę Potiemkin Tanrydzkij" i "Jerzy Zwyw połndme sekretarza 8tauu Wittngo. Rozmowa
opUŚCIł fl~.gę. Nie ma.Jąc moznoścl wsk?tek b~r- I Clę8c.a", ora~ ,okręcie transportowym .,Prnt" zblidzo ograOlC1.0neJ. IlOŚCI węgla ~opłj nąc za Dlm, ża Się ku koncowi Sąd wojenno-mor8ki nad win · trwała 1 godzinę i 15 minut.
Olita, 23 lipra. D~iś o gdzinie 10 miD. 2t)
roz~az~łem dalej strzelać do Dlego. w ślad, .do:
nymi m8] 1kami odbędzie się w Sewastopolu. S'}·
póki Dle usłyszałem glo8ów załogI: ,ToUle1. dząc po lllfJrma~yacb, !:aczerpniętych z główne
c Uconąd,
Potem zakome~derowałem odwrót l
go sztabu morskIego, pierwszą rolli we wszy8tz.e~zedłem ~a dół, pozostawIwszy 'po,ru~zDlka Kopkiem,. co zasdo, odegral majtek Matnszenko, prześ. p.
tlejeWa, ~toremu r?zkazałe~ .Z:łJąc SIę napr~wą bywający w l'\umunii. Przybyły do SewI1stopola .
Marya Z Komornickielr'
ulizkodzen, zatkamem dl/aur I doprow~ozeD1em prapofazczyk zapasu Aleksiejew, chociaż dowotorpedowca do porz~dku. Oprócz wylIczonych dził zbuntowanym pancernikiem, lecz był do tepoległych 8zeregowców oparzony został parą z
go i:m!iszony pod grozą śmierci.
prze8trz.elon~j rurki i tmar~. dkwatermi8trzl FeoPetersburg: 23 lipca. W niedlogim czasie
~o krótkich lecz eiężkich cierpieniach opatrzona'
sw. Sakramentami, amarla dnia 240-g(} Hpca r. b:,
do~ow I r~D1ony ~o8ta. w 10 ~~ na wy ot. ze
nastąpi reforma warunków przyjmowania wvchoprzeżywszy lat 19
~mlażdżen!em kOŚCI ma~tek Wasilw,!" WszystkICh wańców do morskiego korpusu kadetów. DLlstęp
W g~ębokim smutku pogrążony mąż ' I rodzina
pod~lur~wleń otrzymal~ś~y ..6 z D1~h 5 nadwo- do korpusu b~dzie dozwolony d:deciom wszystzapraszaJą krew nych, przyjaciół i zuajomych na
dnych lIna wysokOŚCI hnn wodnej na pół pod. kich stanów.
od~rowadzenie zwłok na lllOWy cmentarZ ' katolleki
w .srodę dnia 2tl-go b. m. o godzlni~ 6 po poluwodną·
T
fi'
23 r
N"k
.
ł
Po ukończeniu bitwy w7:ięliśmy kurs do Wla.
~ 1S,
lpea.. ~mlestU1. przYJl~o~a
dmu .z domu przy ulicy PoprzecznE'j ' Nr. 15 w Wi- ·
dzewle.
dywo8toku, p08tanowiwszy płynąć biegiem eko- w pa.łacl1 dep,uta~v~ włoscllan .p~w~atu gor~.l!lkl~'
975·1'
n Jmicznym. Ale poniewaZ wedle obrachunku wę- go,.w "bbdzle 27 przedstaWI?lell. Nam!eliltUlk
,
gla starczyć nam nie mQgło. rozkazałem palić prosIł deputatów, aby ludnośc oddała Się epo- ,
wszystkie przedmioty drewniane, kufry ludzi i
skrzynie węglowe.
Około godziny 7' ej wieczorem ddia 29 maja
podpłynęliśmy do wyspy Aekold pra.wie zupełnie
bez węgla. U południowej kończyny wyspy spot~
kał lIal:l admirał Jassen i wedle jego wskazówek
stanęliśmy na kotwicy.
Dnia 30 maja wz;ąwszy węgla z przybyłE-go .
torpedowca, dopłynęliśmy do Władywostoku. NIe
mogę nie oddać nabżytej sprawiedliwości pa·
nom oficerom, którzy w ci~gu trzech d6b, z któulica Pasaż-Meyera Nr. II (Telefon Nr. 697),
rych d wie przepędziliśmy prawie pod ogniem
nieprzyjaciela, zupełnie bez 8nu i prawie bez
udziela członkom swoim kredytu do rubli 15 000·
pożywienia, mężnie i z zimną krwią dy8ponowali
dyskontuje weksle;
,
,
ognit'm, oraz napraw~ uszkodzeń, ani na chwilę
nie traoąc panowania nad so b~. Ma8zyna ani
udziela pożyczek na zastaw papierów i towarów'
ua chwilq nie blla zatrzymywanl4, ani też nie
przyj~uje do inkasa weksle i frachty;
,
~mllieiu;yła szybkości pracy. ZucDy zabga.! wyżsi
wydaje
przekazy
na
Cesarstwo,
Królestwo
i
zagrani.ce·
są naJ wszelką pochwałę· Bezgranicznl~ oddani
płaci od lokowanych kapitałów od ~1/2% do 6%.
L'
Młużbie, do zaparcia siebie wytrwali i waleczni.
Zapisy nowowstępujących członków bez różnicy wyznania przyjmuje
U ważam za 8wÓj obowi~zek oświadczyć, że uważam v.szy8tkich w równej mierze . za zasługuj~~ I
w biurze Towarzystwa.
918-6-i
cych na Najwyż8zą pochwałę i nagrodę. Napi··
B .no według dyktanda do,", ód ~y torpedowca eska- I
dro~fgo cGro20oyj>.
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ROZWÓJ.

lrano ' w ciągu d-wóch minut I1C7.11 wae się dalo
trzęsienie ziemi. Uderzenia szły z p6łnoeo~ zachodu na południo-wsche-d.
"yborg 23 lipca. Raniony wczoraj podpuł·
,ktłwnik Kramarenko ~marł. Zab6jca współuczestnik ~ amachu na życie b. gubernatora Miasojedowa. robotnik Prokopi, aresztowany.
Tauryda, 23 lipca. W Urani dokoll&DO po,gr.o mu , żydów. Ograbiono 30 sklepów. Rannych
50, poległ L Chrześcianie nie UCIerpieli.
Kremieńczug, 23 lipca. Wznowiono wydt.wcietwo .Jutnowo Sł.owa>.
Odesa, 23 lipca. W <Wiedomostiacb grado·
lIaczahtwa ~ wydrukowano rozporządzenie generał gubernatora o wYlJłanin z 01eMy , na czas
trwania' stano wojeBnego do gub. wołogodzkiej
'mieuczanina Trofimowa za agitacyę w fabryce

Poniedziałek, dnia

daje nocie chińskiej wielkie znaczenie. Chciałby
on uczynić coś na korzyść Chin, ponieważ boj·
kot towarów amerykańskich stał się faktem spelnionym.
Białogród , 23 lipca. W pobliżu KUIilanowa
odbyła się l'0tyczkłl. oddzialu serbskich powstań·
ców z oddziałem tureckim. Serbowie stracili w
polPl?łych 4, turcy 10.
Białogród, 23 li;>cl!. Wczoraj podpisano traktat
handlowy pomiędzy Serbią a Bałgaryą.
Białogród, 23 lipca. Dziś w sobotę odprawio no nabożeństwo żałobne za serbów poległych
w Starej Serbii i Macedonii. Ohecni byli człon
kowie rządu, wyżsi dygnitarze, generllbwie,
mnóstwo ofcerów i wielka ma~a ludu. Wnętrze
soboru było udrapowane czarnem suknem. Kiedy
duchowny zaczął wyliczać imiona setek poległych,
wszystkich obecnych ogarnęło szczere

ŚW let' ~tearyn')wvcb.

Elizawetgrad, 23 lipca. Notatkę rady przed- wzru~zenie.
'stawICie li wlościan o zaopatr7.e.,lu włościan w
Londyn, 23 lipca. Purażka, poniesiona przez
,grunta i polepszenia zarządu powiatowego wy- rząd ~O lipca ma wielkie znaczenie, ponieważ
sła no do radv ministr6w.
zdarzyla się bezpośrednio po pQsiedzeniu rady
Romuy, 23 lipca. Członkowie rady miejskiej ministrów, na którem Balfuur wskazał kolegom
'żydzl OŚWiadczyli, te zrzekają się mand:.t6w wo- ' niebezpieczeństwo
porażki.
00zywiś ,~ie BalCour
bec ngranic'l.enia liczhy żydów do 1-0%
nie może we wszystkich wypadkach opierać się
Kopenhaga. Król Chry!ltyan z członkami dpmu ~~ swej partyi. Jednakże wedle pows~echnej
króh:wilkiego odwiedził dziś okrtt sdmjrsl~ki i opinii zmiana ' gabin'etll nie " óastąpi obecnie woeskadry niemieckiej .Cesarz Wilhelm H", E<ika.- bec krytycznego położenia w polityce 2ewnętrz
,dra złożona z 6 pancernik6w i dwóch krążowni- nej i wobfc rokowań pokojowych. Kierowników ~toi w . przystani kopenhaskiej.
c,t wo Lllnsdowne polityką zagraniczną uznano za
Berlin. 23 lipca. Wediug informacyi kortls- niezb~dne. Wed'ług inftJrmacyi «ETenning Stanpondenta <Vosaische Zeitung> z J\lpohamy, w kodardt> 4 członków gabinetu domaga się rozwią
łach dyplomatyoznych neutralnych przypuszczatania parlamentu w jesieni. Decyzya w tym
ją, że Japonia pozbawiła Anglię przewodnicząceprzedmiocie jeszcze nie zapadła.
go stanowiska w Azyi Wschodniej_ J·:den z dy·
Paryż, 2a lipca. Gazety poranM czynią
plomatów, objechawszy pol'ożoną naprzeciw For- różnorodne domysły o rozmowie Rouvier'a z WitJmozy prowincyę chińską Fokien, opowiada, że tem, lecz Rouv ier i Witte trzymają w śClisłej ta11' całej tej prowincyi rozrzuc,one są bardzo lic~- ; jemnicy treść rozmowy.
ne kolonie japońskie, które wskazują na wielką
Oanea. 23 lipca. Izba deputowanych u0h\'{ 80systematyczność Japonii w tym kierunku. htnie- " lila ~ni, sienie :tandarmeryi włoskiej i zamianę
je przekonanie, że Japonia grozi Anglii nietylko _ jej na kreteńak.ą.
W 8t()Sllnku do Hongkongu, ale i w stosunku do
Berlin. 23 lipca. Księżna Ludwika Kobur:Indyi.
,
ska telegr:. fJje z Paryża do redakcyi gazet berBerlin. 23 lipca. B :uro WolCa donosi: We- lińskicb, że wobec opllblikowania jej procesu rozdług- JvfohIiacyi <LOC8 l Arizeigera < z Nev.Yorku I wodowego z księciem Filipem - zawierającego nie, rząd amerykański gotow jest podtrzyma,ć żądaprawidłowości i f .. ł!Jze, opublikuje ona bistory~
'!lia Chm w czasie rokowań pokojowych, ' obawia- swe/!,o ma H dl-! t w a,
jąc się, że związek Cbin z Japonią odda tej
Konstantynopol, 23 lipca. Wiadomo.ść o za-08tatniej w monopol rynki chińskip..
mierzonej dymisyi wielkiego wezyra pozb~wiona
New-York, 23 lipca. ' Rząd amerykański na- jest podstawy. Oświadczenie Lansdowna w par,- _._----- --------- - --.- -"--
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Łódzka

Do nabycia w księgarni R. SIatkiego i we
WHystklch kslElgarnłaoh popularne 2 dziełka

zawiadamia Szanow.nych Czytelników, że
z powoda 9dnawlani1\ rokalu, zam);cniętą
'będzie d. 25, ~6, 27 i 28 b. m.
960 3 3

_. _ _ *

_

_ •

lamencie wywarło wra~enie w tureckich kolacb
rządowycb i przyśpieszy prawdopodobnie wprowadzenie międzynarodowej kontroli oad finacsa·

mi Macedonii.
Neapol, 23 lipca. Komisya rządowa przystąpiła do
wyśledzenia
przyczyn katastrof! w
suchym doku. Wypadnie wykopać głębokie rowy dla udanowienia, czy obalenie muru nastąpiło wl:Is:utek
niedballitwa przy budowie, cr.y
tet wskutek zmian w geologicznym ustroju gruntu pod wpływem przyczyn wulkanicznych.
Berlin, 23 lipca. Ruro hodowców bydła
zwią~ku g<JBpodarzy rolnych donosi: Rząd obowią·
zując się, wskutek podrożenia mięsa na Szląl;ku
Górnym, dopuścić w większej iloś ~ i wwózu ilwiń
z Rosyi, organizuje masowy wwó~ świń do S .dą·
ska z lUnych miejscowości Niemie y ze stratą dla.
siebie.
DZIENNE
Petersburg, 24 lipca. Do świty, towarzysz,ą'
cej Jego Cesarskiej MOŚJi Najjaśniejszemu Panu
w podróży do scherów _fmJandzkich dla spotkania się z cesarzem niem :eckim. wchodzą: minister Najwyższego Dworu baron Friedorich~, minister marynarai Birilew, hr. Benkendorf, leibchirurg H-rllz, naczelnik wojenuo·pochodnej kancelaryj hrabia Heyden, dyżurny fł i giel-adjutant
Czalin. oraz niemiecki morski attache, kapitan
Hintze.
Gociadań, 24 lipea. Oddzial wojsk, 8~on
centrowanych na ~osyjskiem lewem skrzydle,
przeprowadził energiczny rekonesans dyslokacyi
wojsk japońskich w kierunku TasZ8ncy. Ujawniono , pozycyę japońli"ą o 10 aj rano, Z'łjętą
przez piechotę, odległą o 4 wiorsty na "Mnney
Tllszancy. Prawa kolnmna ' oddziała ros)jlkiego
poprowadziJa atak, kolumna lAwa wyrusz) ł.1 dla
oskrzydlenia Dleprzyjaciela. Nieoczekiwane jej
pojawienie s i ę na prawem skrzydle japońc7.yków
zmusiło 'it h do znacznego Opttszczenia i cof Jięcia
się ~ u południowi.
Dr.~ga pozycya ja poń~ka , nfurt) fikowana
w8zero~.fej błotnistej dolinie, zasłaniała starą
pozycy.fj apończyków. - Przewidujl\c znac~ne tm,
dności przy pokonaniu tej przeszkody w zwiątk u
z og6lnem uplanowaniem oddziału rosyjlIkiego,
Daczelni~ oddzil!łu odprowadził go ku p6łnocy;
wzięto 2 jeńców piechnrów.
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ULICA

PF<ZEoJA~D

In 12.

~

EgZY8tuJ'lCa od lat 14 w to~11
pracownia haftów
1156 ~

45 kop. Wysyła się
) O biady }>rywatne
do domu. PJotrkowska Hó
rówDłez

,I

t-

~

n:

.~

~

MALURKIEWIClOWEJ ~

ulloa PrzejaZd N: 12, •. 14,

w podwórzu, w olIcynie, II

z

P

piętro,

t przyjmuje wszelkie roboty w zakreS '"
do szycia fartuchów. Spacerowa 41, F.
971-3-1
Szyller.

•

00

.
W

- ~ ).Q

Ostrzeżenie.
weksel na rb. 100, wystawca
E, M'JżeJko na zlecenie J. Morawski
(żyro niewypelnione) r.latny dnia 1 (14)
sierpnitł 1905 roku. Uprasza się znalaz·
cę o odniesienie: ulic" Konstantynowsk!l
nr. 5 mleszk. 17.
970-3-2

~ ~~t~t~~~~~!ą~i ~I:;~~::c!:!;:
po

możliwie

nizkich cenach.

Przyjmuje su}

j

UCZeniC6.

I

Szarożółta

ładnie
kulejąca,

~~łO~le~ie,

I
I

Drobne

ogłoszenia.

piekarska z!!.ra~ do odstąpienia.
Filia
Wiadomość Przejazd nr. 4t:. 1] 27 3-3
)faleckiego tanio
Fortepian
~przedam. Wiadomość Kon'!tautynow-

- --F
z bialemi latami KOZA
piękny
W'yformowanymi rogami, nieco ,
' uciekla z pastwiska M rogu
1142-2-1
ulic Nowo-Zarzewskiej i Warszawskiej. ska 5, stróż wskaże.
Dobrze wynagrodzę za każdą wiadomość
upię rower używany tl>nio w dobrym
K stanie, Da dętych gumach, nizki. Ofer·
o miejscu jej przebywania. - , Wlaśclciel
domu przy ulicy Nown-Z~rzewskiej 30.
ty z oznaczeniem ceny w "Rnwoju" pod
964-3-3 "Nizki".
1132·1
t
agial do sprzedania. Karola nr. 26.
,
1139 -3-2
iody człowiek z ładnym charr,kterem
976-3-1
I
pisma poszukuje do przepisywania
Komisarz sądowy przy zjeź 1zle s~- w języku polskim I rosyjskim. Oferty
dzi0w pokoj u III okręgu W. S. Dudzin- w Administracyl "Rozwoju" pod B. R.
M, I.
172-d~ki, zamieszkaly ' w Łodzi przy ulicy Po!udni"wej pod nr. 28, na mocy 1030 pa- 'O biady gospodarskie na świeżem maśle
W lepszym domu za abonamentem lUb
ragrafu Kodeksu Cywilnego, zawiadamia,
też dziennie. Wiadomo§ć ulica Zielón&
że dnia 14/27 lipca 905 roku o godZinie
10 rano na Starym !tynku w domu pod
16-4.
. 1126-3.-2
.~ 12 odbędzie się licytacya, na której
oszulru ję posady kasj era, inkasenta,
P administratora dOII1ów, posiadam pol!będą sprzedane ruchomości, pozostałe po
śmiercI Chaima SzulIma Orżołeka, skl!!.ski, rosyjSki, słabo niemiecki, kaucyę hydające się z owoców Ruch.omoścl te oce·
potec.zną lub w gotówce 2,000 rubli, donione na sumę 2~2 rb. 50 kop. Inwen- skonatfl świadectwa i rekomendacye osóh
tarz, szacuupk jako też I SRille ruchomo- znanych, Ofarty dla .Bronislawa" w kan·
ści można obejrzeć w dniu licytacyi.
torze "Rozwoju". Pośrednictwo wynagrodzę.
1097-4p~ 3
Komisarz sądowy Dudziński.

z

I
I

Zaginął

-~_ .

M

M

_ _ _ o

-

-

-

-

blizko Ewangel!cki~j. h. PJichtowska.
1014 12, 10
otrzebne uczenice do szycia. KOlstan] 1:t9-3·3
tynowska 49.
potrzebniZdolni czelarlnicy krawieccy
i chłopiec do praktyki. Wiadomość
Nawrot nr. 32, SzykuIski.
1135 -3,3
ralnh do sprzedania. Wodna nr. 20.
1148-3-1
klep~lonialno - dystrybucyjny do
S sprzedania zaraz. Wiadomość ulica Ce·
gielnlana )i 86.
1149-3.-1
Sklep-kOlonialno dystrybucyjny z calem
urządzeniem sprzedam z powodu zmla·
ny interesu. UliCa GubernatorSka nr. 37.
1134 -~·3
S- kIep-do sprzedania zaraz niedrogo.
Ulica Staro-Zarzewska )fi 13. 1 J38-Eś2
Zdoluszwaczka szyje W-domaCh pry·
vatnych, w razie potrzeby zajmie się

P

i znaczenia bielizny ~

g
'"

D~ ... Iz. A."Ulin., ordynatora
oddziału chorób wenorjoznych I skórnych
w szpitalu Poznańskioh w Łodzi.
769-d.-ilOł

p,sel

I

_ • •0

•

i RzerZijczka Wypożyczalnia K.siążek
Przymiot i je~o leczenie
Małżeństwo

•• -

~_

7

24 lipca 1905 r.

dzlećl!1i, poszukuj~ zajęCia. Of~rty prosz~

zlozyc w ,ROZWOJU" dla AntG.uinY,1133 '1
zaglnąl-paszport n -a imię Kacpracu..
rulińskipgo, wydany z ~miny ł'i!lsko.
wice.
1128-3-3
Zgubiono paszport, wydany na imię Ed:
mllnda DOlińskiego przez ko:nis!lrza 7
cyrkułu m. Warszawy za nr. 3275 z dnia
6 llRzdziernika 1903 r" wraz z portf\lleII1
i świadec~wami. Znalazcę prrs! się o zlo'
żenie w policyi.
1143-1
powodu slabego zdrowia sklep do
sprgedanla spożywczo-dystrvbucyjuy,
Wiadomość w AdministraCji "Hnwoju".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1~144·3-1
Zgubiono paszportową książeczkę, wyda·
nl\ na imię Hersza syna Lejby Mlljbluma prze7. odeską inieSl':CZllńskal uprawęJ9}istopada 1901 roku.
1l5~'3-1
Zaginęła książeczka legitymacyjna, wydana priez magistrat m. Łodzi, na jmi~
Ol g1.....Qhmi el ak.
1145-iJ-l
Z aglnęla książeczka 1egitymz cyjna, wydana przez magistrat m. Łodzi, na imię
Roberta Klaumana.
1141-3-1
Zaginą:
paszport na imię Wincentego
Madźlarek l wydany z gminy Szadek.
1146-1

Z
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ROZWOJ. -

M.

Łódź,

Poniodziałek,

c:

SPRIĄCZKOWSKI

k ulicy,
z calo Choroby waneryczns, ,p
. O 1T1 ~iem uslugą jes~ Ob·lady
moczopiciowe i skórna
Dr. SI. LEWKOWICZ
m.
vis a

Piotrkowska 54
róg Dzielnej

Z.ohodni • .NIl

drogi

kolonialny ideli·
fabrycznyoh.

Tawarzylh/a Kr~Aytaw~ga lIIia~a ŁaAzi
W zastosowani.u się do § 22 Ust:;twy, podaje do powszechnej
mości, że zażądana ' została pożyczka na nieruchomość:

wiado-

pod Dr. 11459, przy ulicy Wodnej, przez Henryka i Emilię małżon
ków Krause! pierwotna rb. 12,000.
Wszelkie zarzuty przeoiwko udzieleniu zażądanej pożyczk i stowarzyszeni zechcą przedstawić Dyrekcyi w przeciągu dni 14 od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia.
Za Prezesa M; Spną.czkowski.
Dyrektor Biura L Gajewicz
Łódź, d~ia. 9 (22) lipca :)"905 r.

972-1

Sk!aA Artykulów 1~I~riliJ~A Towarzystwa
.-... . . .o c.....

Reprezentanci na Królestwo Polskie

Krzysztof Brun
i SYN

Cukiernia "Ogród Li po wy" MiKolajewska 40.

Warszawa, Hotel Bristol,
polecaj,

I

Dź.wigi

"Otis

U

Maszyny do pisania "Remington"
Wagi amerykańskie "Fairbanks"
Biurka amerykańskie "Derb~"
Welocypedy amerykańskie ,Glevetand" l ambler"
Szafki skladane "Wernicke"
Kola pasowe drewniaUI:l
Lampy naftowe "Wellsa u
Segregatory "Imperial."

ulubionych duecistów

-tenora i barytona f B-ci BERING.

"

728-30-21

Od Komitetu WY~lukiwania Pracy.

Zastępca

na Łódź l okolice

lO5lj

H. S. NEUMARK, ul. Benedykta .Ni! 3.

Wydział Wyszukiwania Pracy przy Łódzkiem Chrześciańskiem Towarz. Dobroczynności, aby dać możność zarobku ludności łódzkiej, pozbawionej pracy, skutkiem ogólnego' przesilenia ekonomicznego, kołacze
zarówno do pp. przemysłowców, przedsiębiorców bndowlanych, oraz obywateli ziemskich, że Biuro Wydziału ,umieszcza bezinteresownie ro botników, tkaczów, przędzalników, ślusarzow, studniarzów, kowali, tokarzów,
stolarzów, cieślów, oficyalistów, ogrodników, gajowych, leśników, wszelką
służbę folwarczną, oraz szwaczki, praczki i prasowaczki.
Komitet Wydzialu prosi uprzejmie pracodawców o łaskawe nadsyła
nie zapotrzebowań do Biura W}'dzialu, Łódź, ul. Piotrkowska 117. 621· 3
~

Jest do wynajQcia

każdego

czasu

letnie mieszkanie

w ładnej i zdrowej okolicy, z pięknym parkiem i ogrodem owocmł'ym, ,
oraz domem o 10 pokojach.
Bliższej wiadomości udzieli administracya
"Rozwoju".
637-d 53 :

J(03BOJIeHO IJ,eH3ypOIo. rop. ]10;1;3:&, 11

-----------------------------------------

Przed sklepem przystanek tramwaj owy_
1029-d 20'>

D YREKCY A·

żelaznej Fabryczno-łódzkiej

.

przeniesiono ni' ul.

Piotrkowak, JIe 145.

Obwieszczenie.

Na 5532

niniejszem zawiadamia wysyłających ładunki, że na stacyi towarowej Łódź
Fabryczna zalegają nie wykupione pr~ez odbiorców towary, które przybyIy w m. maju i czerwcu 1905 roku , ~a frachtami: Warszawa pos. W.
18594 części maszynowe, Pik i Wintersztejlli Warszawa pos. 1854 O gazflty, Morgensztern; Warszawa pos. W. 18471 książki, J. Lidzki; Białystok
4477 wyroby skór4ane, Goldberg; Za wie/cie 14099 mydło zwyczajne, Br.
Lasker; Warszawa W. 67969 wyroby skórzane, Rozenberg; War.szawa
68860 części waterklozetów, A. Klejnman; Warszawa 69626, 69628 i
69627 gips, G. Narow; Warszawa 69435 towary bawelniane, Szeftel;
Warszawa 69192 i 69191 wyroby tabaczne, W. Muśnicki i S·ka; Warszawa 69181 czekolada, Ryze i Piotrowski; Warszawa 69160 szklane wyroby, Erykson i S ka; Warszawa 69063 obrzynki skórzane, Sarpacki; Warszawa 69029 kawa, Jankiewicz; Konotop 12241 wyroby rękodzielnicze,
N. Brocki dla M. Kagana; Kursk 7469 obrzydki sukienne, Kaufman; Poltawa .8824 łóżka i rzeczy domowe, J. Kocharow; Moskwa tow. M. Br . .
32446 odpadki bawełniane, Traube; Szczepietowo 573 płótno zwyczajne,
Kaplan; Nikolsk 6959 chustki wełniane, Szechtman; Jekaterynosław 42691
wyroby rękodzielnicze, Różański; Podberezje 1908 wełniane towary, S.
Abubjakiriew; Sewastopol 71 wyroby metalowe, Ekspedycya Sewastopol- .
skiego portu dla firmy Kin i Ulrych; .Charków tow. 38974 wyroby ręko
dzielnicze, Duchowskij Homd 44620 wyroby rękodzielnicze . Ratner; Rewel
39~08 plusz meblowy, Rizeukampf; Moskwa m. M. Kaz. 42127 płótno zwyczajne, Orjechow i Bolszakin; Biał1stok 50658 i 50655 skóry wyprawione,
J . .Kabinowicz; Białystok 49726 to ,", ary wełniane, A. Kagan; Białystok
49998 skóry wyprawione. Goldberg; Białystok 49283 szyszki folarskie,
M. Frenkel; Petersburg 115410 i 115539 przędza, Szulc; Jastrząb 4966
kamień szlifierski, Br. Szczęśliwi; Warszawa Br. 124039 worki próżne,
Tribel i Bigelman; Odesa 90051 próby sukna, W. Ptasznikowi Brześć
centr. 15428 łyżki drewniane, N., Gruszewski; Usmań 4947 wzory, Bruk.
Zwrotny towar: Wilno 119212 skóry sztuczne z frachtu .Ni! 288755 od
25 I X 1904 r., Nacz. st. dla L Grohmana. Na stacyi Łódź-Karolew:
Jastrząb 5024 kamień szlifierski, Ten~nbaum; Je ' isawetpol 17 wyroby
rękodzielnicze, T-wo "Pomoo".
Jeżeli wyżej wyszczególnione towary nie będą przez odbiorców przyjęte
w terminie 3 miesięcznym od dnia niniejszego ogłoszenia, to takowe
będą sprzedane z głośnej licytaoyi na zasadzie § 40 i 90 Ogólnej, Ustawy
Rosyjskich dróg żelaznych.
967-3-2

jednocześnie występ

~t. ~Rt~~łEGn

Andrzeja 13.

Przyjmuje od 4 - 8 wieczorem. .
W niedziele i święta od g. 9 1/ 2 -1 pop.
507-d-194

171-r-343

Kwartetu Cs~li;tÓ;kiG~oi~ET;schnera,

zegarmistrzowski

Dr. Feliks Skusiewicz I
Choroby skórne i weneryczne l

poleca: Odstałe wina kuracyjne Węgierskie, Francuskie, Reńskie, Hiszpań
.kie, Wloskie-"Vermouth" tudzież koniaki kuracyjne, oraz rumy i likiery kraj owe i zagraniczne.
WIna KrJmakle: białe i czerwone od 40 kop. do 1 rubla za butelkę. 1110dJ Itaropolakie od 60 kop. do 10 rb. za. butelkę·

Zarząd

Zakład

!
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__ -CI ._ __ . i 4V. " - 0'" " " , , -

~tlboziarnisty bez II oli, oraz wszelkie towary w zakres
~atesów wchodzące. Cukier po (lenach stal-ych

I

aa

(obok lombardu akcyjnego).
Dla panów od 8- 11 r. I od 6-8, dla ,
dam od g. 5-6.
e230
niedziele l święta od 9-12 t od 3-~ .

oraz sklad herbaty firm

astrachański

od
um tblowany
dliennem utrzyma.
i
do wynaJęcia. - -- Jako tez
znane ze swej dobroci i sumienności WIdaje się w domu i na miasto. Wjjzew-·
skI!. 1i 86
15,
vis ogrodu Miko949 4-4, ·
lajewskiego.
I -I

Hurtowy i detaliczny

Kawior

]i 162'

l!~

dnia. 24 lipca 190tlo

lIOJIlI

1905 r.
Redaktor i Wylawca W. C~ai~_."L

