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UIf PaIlDQ/an;o<llob łlII p. Tcotlo ",.. rt.Il~ l(c/l),
Nr. telefonu 693.
'I;!I.f 2giem'l!.IlI, w aplleoe p. Patka;
w TOi1l1lilll3lll:l\llwio la i'll. TelJdoll"a IUlla.
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CENA OGŁOSZ.B 1\: ~N a d e s l a II aU nI!. l-szej stronicy 50 kop. Ul wiersz. Z~yc~(lt3ne ogłoszenia za. teks~eID po 7 kop. za wiersz nouplu'olowy, lub iego miejsc~
,lMałe
Clgł_u!zenia po 2 kop. od wyrazu (dlt1 poszukuJąCYllh placy po 11/, kop~), Na,)mn!e.loze ogloszenle 20 kop., Rek l II ID Y I :N BI, l'. o logi
po 20 kop. za w ler~z petitowy. Za dol,l\czenie prospektów 6 rub. ,od t~sląea egzemplfll·zy.' AR'ĘYKUŁ y bez oznaczenia bonoraryum Red"kcYtl llWf\Ża
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od godziny 3 -

4-e,j po pohldnin.
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'! maurów życzliwie dla Hiszpanii. Goneralldsl.pailski, prawie W wigilię pierwszej bitwy, Tozkazat
-.---. ~ ...... ~"'lIlII1l5:.,... d - a ~~."'Mi>."'JJlmIi\:7·<tOlil:a. •...,... . . ~..?"'
podobno rozdać zaprzyjaźnionym plemionom 2,)(j
~ iQIIII..III8I.uI!L .... 'W' .AlI ~~~ .,....~ ~1l'Il.I!!ll~~
.....
kara billow i pewul\! ilość naboj6w, l{tól'o naza
"
. ·.(PRO.TRKOWSKA.MI m3)
jlltrz byly wystrzelone do wojsk hiszpańskich,
przyjmujedlIlec! od lttt 6t i przysposabia. do średnich zakładów naukowych, zwracając Bzczegółnll uwagę no. stronę Wiadomo te:;; 'po wszechnic, że gWwnym Ill'zedllli. o.
.
wychowilw(l~1\ I poglądowość w nauczauiu.
"
'.
'.
I
Obok jęz. polskiego, rosyjskiego,ulemlllcklego i arytmatykl, pogl:\d[\nel~z nl\Jbllzszeg~ otoczenia dziecka, pro- ,tem handlu pomiędzy Oranern a MI:llilą. jest
gram szkoly obeimuje:l'ysunkl, śplewj sloyd I zabawy plłdagoglcznei na źądaole rodzicóW .... konwel'sacya., IV języku broń.
frllncu~~~1~U~o~}:dJ~~~1~~w8zo Pln!lMe ń't\Uk~.W(k Ilość dzieci ograniczona, co umożliwI sta.l'l:\nu~ l troskIlwllt opiekę.
To te.ż maUl'owie W El-Ri:fie obficie 7.aopl~~
Z,npis od du, 20 b. m'l wgodz, od 11-,2 i od 4 (!o 6-oj.
tl'zeni są w bron i amunicYę, a poniewai nlają
154820-1'
. Kierownik szkoły W; ZAWADZKI.
dnże zilpasy żywności, wskutek dobrego urodzajn,

=.,

'UOEIl'i.~."U·.U,'
/~CYJlIA
lUT r\ti~.1

1\

ile-- .
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wspominając w swoim toaście o odwiedzinach I hiSZptuhkim, źle prowo.Uzonym i jaszczo gOl'Zej
w Londynie poslów Dmny rosyjskiej.
'l zorganizowan:ym.
.
Uczynił to pl'zedowszyśtkiem w rodzaju u~
, . Wprawdzie hiszpallom wcią.i przy1Jywaj~ PO
, stepstwa, ub, opiniipl11;lli9znej w. Anglii, n(~st,ro· I silki 7,kraj u, ale. zHnilll lic?ba wojsk hi!:\?pttk,lucli:
rosyj$k~,eg?, ii w .1~l,JVfi,.). ,~zrOS.'.ni.~. ,.(10 ,.4~Oi)O., 1. . u. ~~i, mari.~. ,6\Y~b. i..n. ,
Ł6a,~.,> 118{e1~Rnia.
Ijjf):l{).l":ni,efłhYL~JCZ!i~'$'l,~.;,j,~i.t,),rZll!(lU
pragnąc.eJ utrw~leUla rząiló\v ~o 11stytll~YJn,y~h rze,slę do 60000. ~~~ Fe~ stan.rz?ozY:'w ~liJ."Q.k'
Gazety'niemieclde w wysokim stopniu nieza- l w ROSyJ. Co zas do togo znaczOUl(1, w dzwdZ1Ule 1 ko Jest nader powazny l grOZI Wlolkl&!ll msbea.
do wolone są ze sipotkania Monarchów wCovea, I)O~ity.ki Hl i.ędzyuarodoll'oj --:- do~od,z~ orgau.wi~- pleczOlis~ wem pfl.nowauiu Ulszpanii \V ACL·y~j,fi, o ile
któregq znaczenie wszystkiomi sposohainioslabió dells1n - Jakle mektórz:y pubhcYSCl przypIsuJą, na.tUL'al.ull:l mOllantwa. Hprz.y)ajQ:ce Hlszpallll,w po'
pragną, szozególniej Co się dotyczy ściślejszego
spotkaniu w Govos, to jost ono niczem Więcej? rę nie pOŚpIEISZą: z poml)cą. Moca,'stwaniltemr$ą
zbliżenia się Rosyl do Wielki~j Brytanii.
jano dowodemum~l~wania pokOJU pr~ez.Ą.ngltę l Auqlia i, Fr~ncYi1, aleniewia,lioillO, cz'J czyuiw.
"VossischeZeitung" w jednym z art Y/tUłów Rosyę, a szczog6lnJe,l przez tę ostatnll}. ...
wmwsZ!tUle SIę Jedn~,go, luh.oon tych cnOCllt'St\V
wstępnych ze szczególnym naciskiem rozbiera l
W ton mniej więcej sposób piszą wszystkie w ,sprawy lnal'okanskle. Ule ~apot}ca. gl'OŹl,leg(1
rozmowę, lIt6rąprzeprowadzil Izwo)skij. z pewnym· prawie gazety niemieckie bez. różullly obozów i llrotes~~ ze strony N18lllw.c, co 'zno:v. powaŹliie
wybitnym publicystą angielskim o polityce rzą~ poglądów, jakie reprezentują, wszystkie. bagate. zagrozlCby ,mogl.o ~ol(Q,!OWl w E~ro~l~..
..
du rosyjskiego w Persyi.
lizują wyniki zjazdu w Coyes, .Test to bodaj naj.
Stusznle t~z lIlekt?l'zy publtCy~(ll utrzymują,
PBrsya - dowodzi organ berliński - jest i lepszy dowód, jak dalecez{llzd ten zRrliepokoU l ze Ellt'opa st?l Obi:JCl;le ~a w.nlkame, w k~6regu
wlaśnie slabem miejscem w polityce porozumie- \ niemców, by trójporozumienie nie zamieniło się k~atet'ze wrOt' l zmagają ~Ię z aobll: zlo;Vl'ogieży.
nia się Rosyi z Anglią, albowiem opinia pilblicz- ; przypadkiem w trójprzymierze, mające zapobiedz wjoly, zdo,lne, lada." chWIla wytwol'zypolbl'zymi
n.a w Anglii 'IV wysokim stopniu jest zanlepoko- ! akusom niemieckim w kierunku., \chda.:żeń, do. wybuCh.
.
...'
.
.,
joną tem l iż wojska rosyjskie dotychczas jeszcze! wszecltwladnegq panowania nad światem.S; J.
zajmują. pe\vn~ części ter.ytoryum, {lerskiego. Dla- I
.
tego te:z, zdanIem "Vosslsche Zeltung W, Izwolskij'
*...
..
u.ważal za niezbędne oświauczyó publicyście an-,
,..
gielsldem?,. że wojska rosyjskie ~rzy pierwszej
"Tempa", omawiająll ostatnie wy~adki w
sposobnoscl będą wycofane z PersyI.
rokko, zaznacza, jak. dalece wltraJu tym, za~
"Vosische Zeitung" przypuszcza atoli, że 0- mjeszkalym przez rozliczne plemiona .nieomal saCentralna organizacya' szwedzl~i~i socyalnej
ś'wiauc~enie to hierozproszy obaw anglików, któ- modzielne, ruch wrogi cudzoziemcom fozprzestrze- l demolmtCyi, kierująca obecnęm bezrobocientp,),.
rzy sami llie gdyś wprowadzili wojska swoje uo nia się szybko i ogarnia coraz to licznieJszeple. wsz811hllem, wySL;~pittl. do walki. z prucotllLlI'caini.
Egil?tu, zapawI+jają.~ francuzów, żeozynią to je- ' miona WOjowniczych ?eduinów;..
.
.
z bardzo znaczny III fundllszem; niektól'l) pism~1
dyme dla utrwalellla spokoj\i. Tymczasem, pOlIliOrgan francuskI dOWOdZI, ze skoro gdzle- zagraniczne donoszą, 7.(;) suma na zapomogi dla
mo orldawna już ustalonego pokoju. \rojska an; kolwiek. w Marokko wybuchnie powstanie prze- strejkuj:!cychprzeznaczoua, wynQsi 25 milionów
gieJskie nie przestajlj: zajmować Egiptu inieza- ciw europejczykOm, należy się spodziewać jego fllb. Nadto socyalna demo,kracya w Ni (}mczecll
woduie dobrowolnie z niego nie ustapią,
.
I rozprzestrzenienia. w różnych kierunkach, prawie : wyznaczyła -.jak już donosiliśmy -1f,iO,000 m
Oceniając wyniki spotbnla Monarchów w Co- zawsze niespodzianie. LICZyĆ się z tem należy, subwenlJyi tygodniowej, a.'pewnem jest, że. OL'ga~
ves, "Vosi~.i.lhe ZeHung~ dochodzi do wniosku,' że bacznie, by nie być zaskoczonym znienacka.
,I nizacyesocyal~9ty.czlle innyc4 .narodÓwpośpieszlt
bynajmniej nie jest to wybitne zdarzenie pólitycz- \
O przyczynach powstaI,lia W El-RWe .• Echo , z pomocą stl'e]kUHcym. Ale i strona prze'Ciwna,,,:,-.
ne, albowiem nadzieje l jakie Augliapokladaw zbli- de Paris" pIsze na podstjl.wio wiadomości, ,otrzy-: I o;ganizacYępl·aco,dawc.ów- wytężiia wszystltie
żeniu się do Rosyi, w praktyce urzeczywistnić si~ manych z Otanu, że mieszlu~ń()y tego krajllod- : 811 y, , aby. zapewnia.soble !o,stateczno zwy-cięstw;o.
nte dadzą·
.
",
dawna wrogo byli usposobieni dla eu ro pejcżyk6w. Sytuacya obecna ,Jest bOWIem tego rodzaju, że
"NeuEl Freie Pr6sse" zwraca uwagę swoich wdzierających' się· do wnętrz/l., ichf:!iedlislc przy' wyr!J:cza zapelnie w:szelkie .komprOmisy że walka
czytelnik6wna mowę, wypowledzianfJ! prze~ kró~ pomocy budującej się kolei w celu do~tawy rudy I zal{Onczy6 się! lll.usi zupełnik wygraOlk' pJ jednej.
la Edwarda w cza.sieobiadu gajowego na ,jachcie oto wianej z Auaunu! do Melili i r.udy żela~uej azupelną ldęsltf!: PO,~l'Ilgl,ej stronie. Pl'il,eqdawey
"Sztaudart", , podkreśl~Jąc znaczl;l-co to miejsce, z.Jungsenu.Nie. napadli jednakże na pl·zedsię.~ szwedr..cy . w. ,d~:edzlulH przemysłu twterdzą, że
w klórem kroi angi~ls~l wspomniał opobycie po~ blorstwo ,franCUSkIe z ,obawy przed potęgą Fl'!l,ncYl. dalsze ustępstwa. na rzecl.'J postulatów robotni~
slów do Dumy rosYJsloejw Londyoi~; dowOdząc, '
W stosunku. atoli do hiszpanów beduini za.~ c~ych dop,l'(J'w~dził~by. przernyslw tYIll· kl~aju do
1;~ wypade~{ ten PO,sluży. do, silniejszego zacieśniecllowują.się \vyzywająco 1 a cofanIe sięgenerala,' ostatt~CZIHIJ 1'I1luy, ze wobec tego zatt!Ill aui 'o,krok
1110. Węzlów przY:Jllzni ·.pomlędzy Augllą a. Rosy.ą.
Marina i bez.ustanl;l.e. Z Jego strony ustępstwa COfllą0~się~iemogr!. Z góry też oilrzuoill oni
Pojmujemy dokjadnie cel, do l<t6rego dą~!yl .ie~z"ze bardźiej ich uzuclllvalilY. GeneraŁ Mark WSzlllklfJ pnsl'e(lni~two z!; 8L~'ony r:zą<lu, . .
NastQpstw,a strejku 8ft ,już bardzo .dotkliwe.
monarcha angielski - pisze organ wiedeński ~ namyli! si~,; s~dzl1cJżepobla.żIiwoŚĆllSpOsobi
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-mIelca - bo dowóz u- przeciw torilU, chocby tylko dla tego samego, ze
zabrakło
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bawią tak licznie, że lekarze, rozumleją.cy
to byloby zlcorzyścią materyalną i dla dzierzaw- język polski, osiedli tam na miesiące letnie",
Takie świalleotwo wydają bojkotowi polskiecy polą.czone. GJa.ńska regencya dopatrzyŁa się
jednak w tym konCClrcie polskiej polityki i nie mu prusacy.
pozwolila na odstąpienie sali gospoilnej. Gospoda
cyi, z l,tór€go znaczne zyski oiągnęło tysiąoe l'O~ kąpielowa należy co prawda do miasta, ale prezes
Dzienniki petersburskie donoszą, że nomluacya no·
dzin. Strejkujący muszą zatem być przygotowani regencyjny ma w tej sprawie rozstrzygaiący gros, wego metropolity rzymsko· katolickiego w Petersburgu
na to, za sympat;ya bezpośrednio w tej walce jeżeli się dopatrzy zbiorowisloj, ludzi, którzy scho- spodziewaną jest nie wcześniej, jak w grudniu.
zarobkowej nie interesowanej publicznośoi nie hę· dzą się na nią w interesie, mogąeym szkodzie
dzie po ich stronie. Strejk generalny zanadto
państwu. Takiej szkodliwości dopatrzyl się pan
w;
W śllld za rewizyą intendentury moskiewskiej, za
bowiem daje się we znald caJej ludności, ażeby prezes w urządzeoiu koncertu polskiego. Jakiego
rodzaju byłaby ta szkodliwośc, no, to chyba zro- : rewlzy!\ml wśród większyc4 dostawcÓw w Petersbl1l'gu,
mógł skierować jej życzliwość ku tym, którzy go
zumie on sam, my, którzy przecież uważamy się : Moskwie i KiJOwie, po wykrYCiu szeregu nadużyó w
wywołali. W SZlokholmie powstala też już organizacya, kt6ra jawnie stanęła p() stronie praco- także za dosyć przegnanych. w polityce, absolut- głównei intendenturze, 21 rozporządzeniu senatora Garl·
dawców. Ol'ganizaeya ta, pod wodzfJ: szambelana nie tego rozporządzenia nie pojmujemy. Nie poj- ~ na, zrewldow!\ne będą Intendentury okręgowe. KorzyHoltermanna, pOZySKała już kilka tysięcy cz1on- mowni go również, jak się zdaje, sarn pau bur- : stając z nadaneisoble wladzy, senator Garlu utworzył
ków, którzy zobuwiązali się pelnic niektóre dla mistrz, Woldmann, a p. Werminghoff tak był roz- : przeszlo 16 komisyj, które zajmi\ się rewlzyami okt'ęgo~
dobra pu bl10znego niezbędne zajęcia, pOl'zucone żalony, żeoświaJczyl: .Skoro polacy gospody na :wych intel!.dontul' .. PrzedeWSilystklem poddane zostaną
przez strejkujących. JedeIl jej oddział ma zaop.a~ , koncert nie mogą otrzymać, natenczas Ja im nań :, rewizyi okręgi: petersburski, ryskI, wileński, kaukaski.
trywaó Sztokholm i inne większe miasta. szwedz- , wtasnej sali odstąpię". Jak l)Owiedział, tak zrobU; kijowski I kl'zsmleńczugskl.
kie w wodę, drugi w światlo, trzeci zajmowań się , i koncert się odb yt
eQ:>
będzie czyszczeniem ulic, a nawet ustępów, czwar- :
rfo bylby jeden charakterystyczny wypadek. '
Narada. cz20nków gabinetu z udziałem prezesa ł
ty wreszcie zobowiązał się strzedz banków i in- , W drugim zapragnęli polacy własnej zabawy. Ponye,h instytucyj finansowych. Do wszystkich tych ; zwolenie otrzymali, ale - tylko do godziny U-ej, : kilku poslów do Dumy, odbędzie się w drugiej połowla
OdL\Zlu16w, nie wyjrnlljąe trzeciego, zapisało się : a to ze względu na gości w są'liedztwlc, którym ! bieżącego miesiąca. 'IN naradzie tej, oprócz prezesa
zabawa przeiJzkadzalaby w spoczynku nocnym. ( Rady ministrów Stolypialll ministra .skarbu Kokowcewa.
dużo młodzieży z tak zwanego "wyższego~ towaPrzeciw temll rozporządzeniu nic nie mielIbyśmy ) uozestniczyć 'będzie tflkże l ministor handlu. Na nart/,rzystwa.
W
tym wypadku. gdyby takowe Zftstosowywano : dzle odczytany będzie referat o obecnem polożenlu fi·
Dla sDcyalnej-demokracyi strejk ten ma ta.kie znaczellie polityczne. W pal'Ltmeucie szwedz- do wszystkich zabaw, a więc i niemieckich. Tym- ; nansowem Rosyl, oprllCowany przaz wicemInistra skarbu
kim zasiada dotychczas !la 230 deputowanych czasem zabawy niemieckie tak ścisłemu ograuic.:e- ! Webera. Rofer:lt ton stwierdza, źe położenie, fln/lnsowe
23 socyalistów. W tym roku mają się tam odbyć niu czasu nie podlegają, a więc i tu mierzy się .nosyl poprl\wia się, pomimo, że deficyt spodziewany jest
i w roku 1910, Wysokość tego deficytu obliczają na
po raz lderwszy wybory na podstawie powszech- nio'r6wną miarą.
.Musimy
koniecznie
domaga6
się
od
w~adz,
80
milionów rubli. MInistor skarbu na naradzie zakonego prawa glosowania. Pr.:ywódcy socyalistyczni spodziewają się, że jeżeli stl'eJlc SI{OIICZY się ażeby w postępowaniu z gosómi w Sopocie byla mnnikować ma swoie plany, eo do pokrycIa togo defłcyrówna mIara, ażeby zatem gościom polskim nie : tu, przyczern zapewni, że przyjmie ten sposób, ZI\ któzwycięstwem robotników -liczba posłów socyaw Sopocie tego, co przysIU[(llje go- rym oświadczy się Dumn.
odmawiano
llstycznych pr.:y nowy eh wyborach .00 najmniej
ściom niemieckim. Tem bardziej tego . dOlllagac J
w,
się podwoi.
się musimy, ponieważ utartą jest rzec?~ą, że kąZwiązek narodu rosyjskiego jest wielce zaintereso, piele w Sopoeie bez gości polskich obyć się lue I wany sprawą, kto obeimie godność metropolity kośclo
Szwodzki antysocyalistyczny związek robo- ! mogą. Władzom tamtejszym zależy na gośeiaeh I
tniczy . )ll'zylączył się d. o. s.'traJ·kui n,cych, ogólna I
l I' l t l
d'
d
l IloW rzymsko ·katolickIch w państwIe rosyisklam po 8. p.
·t
~
I po S OC l Y B, CO gospo arZOWl na
eszezu, gc y I Wnukowskim. W kwestyi tej Związek przddstaw.ll rZ.8;'
n
liczba l\tórych .wynosi obeenie400 tysiecy
robo:
IUU spl'eleota pola w' ypala{ "nczyrla
131'
1
11'
0
dl
•
,
"
li L,U,
'.
..
dowl swoje uwagi o przyszlych kaudydatMh.
tni1t~w. JIl.żeli dodać do tego l'odzillY strajkują- . kres6w wschodnich. wydalo nawetode7.wę, w któ- l
eych,to okaze się, że w danej chwiH w Sljwecyi : rej I'.apewnialo liolllków o wszelkiej dln. nich u- l
cm
zllQsi:uiedostat&k okolo półtora mil.iona ludzi, . llrzejmości i grzeczności ze strony wladz i lud-!
MinlBt~ryum h!\ndlu:1 prl<lemyslu, znmlerzająe wnajco wynosi ,pI;awle jedną trzecią cz~ś6 ogólnej ; noś ci miejscowej. Dyrektor kąpielowy p. Olszew~' bliższej przypzlośClurza;ddćwPetersbul'gu wszechrolhduościSzwecyi. .
...
( ski byt l,lawet W redakey,iJsd,uegozpism gdań- ! syjsk,\wystawę ,. przemy,ęllową, zwróciŁo się do różnych
... 'Zarówno na'. prowincyi,' jaki w samym i sldch, l1ź?by je uprosić, 'hy zaprzestano naga~ki ; ol'gauiz!lCyj przemyslowych z zapytanIem, ~zy taka wySztokholmie ()zyliią się pr.:ygotowania na wypa- ,na polakow ze względlt na polaków w SOPOCIe. : staw!!' jlylaby obecnIe nil czasie. Większośc organizacyj
dek niepokojów. Sprzeuaź mLpojów alkoholicznych ) Czyniono zatem wszystko, ażeby polacy zjechali . pl'~emyf1lowych ośwlndczyll\ się przaaiwko urządzeniu
zostalazakazana. Wyjazd króla zQstat. odwołany. ; się jaknajlicznioj, co taż nastf);pilo. Zaś ludzi, któ· wystawy, twierdząc, że wobec pl'zo$llenla przemyslowe'
Wszyscy urzędnicy, . zajmujący odpowiedziallliej- : l'y,ch się potrzebuje, nie drażni się. rozporządze· : go, przemysł: rosyjski niema nic do wystawieni!\'. Sfery
sza stanowiska,zos.tali telegraficznie powolani do i nianii, które ich obrażaó muszą. Jeżeliściegości i przemysłowe powołują się tez no. to, że od czasu ostatSztollholmu,..
sprowadzili, to ich jako go.ści tl~n.ktujcie, ażeby; niej wystawy w Niższym NowogrodzIe, przemysl fa*
Przywódcy strajku ostrzegają llldnośc,aby ; was o brak dobrych obyczajÓw Ule posądzono.
I' brycznyrozwluąl się bardzo słabo i nie wzbogacil elę
nie l\Upuwata żil-dnyCh innych rzeczy, próczchle-!
. Polacy z ~{ró~est~a 'p0!skiego powinni ze swej . żadneml udoskonalenla.ml technicznemi. Wobec tego,
ba 1 soli na zapas. podrug urzędowych obliczeń, I strouy rówIllez WIęcej sIeb18 szanowac w stosun· : 21dllnlem przemysłowców, należy urządzać peryodyczne
W razie strajku na kolejach i braku dowozu,; lm. z ludnością tntejszq. Sami są w części winni : prowlncyoIlalne wystawy przemysłowe.
wszyBtlde produkty wystarczą., wU.Q:mjącw to I temu,· że ich w swobodnym ruchu ograniczają.
=
kCln'$erwy, zaledwie na dwa tygodnie. Wedtug in- I W potocznej rozmOwie li niemcem poslugują się
ny~hwia~Olllościśrodków .żylvności starczyzale. 1 najokl'opnlejszymi ~ieraz' lamańcami niemieckimi,
W związku ze sprawa, wprowadzenia samorządu
divle na ó dnt Niepokój ogarnia też Danię I zamiast zdobyć się na odwagę i mówió po pol- ziemskiego w gubernIach Zt\chodnich, mln!steryum spraw
i NOl'wegię, których interesy są ściśle związana l sku. Nie można się tem. samem dziwić, żenieje- wewnQtrzuych delegowt\ło rz. r. st. Gerbela. do Wl\rsza~
Z szwedzkimi.
. l den restaurator i l<upiec w Gdańsku nie śpieszy i· wy, Wilna, Kowno. l Mińsko..
. W piątek po poludniu odbyto się pierwsze się z. zaangażowaniem polskiego kelnel'a lub kup- I ._._,."~---,-"",---_.,---------...-............
zgromadzenie strajkujących, na }ct6rem postano- (czyka.
'
0'1\9
wiono, aby drukarze i personel ltolejowy pl·zyłą.Naiwlaściwiej byloby omijać "bady" niemiec- I
..
•
czylI się do stl'aj ku i tę rezolucyę im prze srano. i Ide, zwłaszcza mając własne uzdrowiska, równiłlż
-:Od. wczorąj ~ Malma, GClteborgn i Sztokholmie ,skuteczne, które jedynie dlatego rozwinąć się 'nie '
·W ponietlziałek wieczorem pocia~iem nadnie wychodzi prawie żadna gazet,1; wobec tego I mogą, że są zbyt słabo popierane przez swoich.
wydawca dziannika. ,.Politiken", wychodzącego !
.
zwyczajnym przybyta: do Krakowa' wyoIeczka
wl{openhadz6, powiększy t nakład do 40,000
czechów, jadących do C.z~stoohowy i Warszawy.
egzemplarzy i będzie rozsylal pismo do naj bl!~ei
Przybyło dwieście osób. Cz'~chów witano entupołożonych mast szwedzkich. Jlrzewldnjąc zaŚ
zyastyczuil1 nastacyacllkoleJowych . IVOświ~()i
przyłączenie się do strajku .l'obotnlkdw kolejoroju i w Krze!lzow~c~ch. Na dworcu kolajolVym
Pohkillb oj k o t",
wych, wydawnictwo IIPolltiken" ~ynajęle liczne
, w Kr;akowie powita.ł ich w imieni.u miasta wica.
samochody, które rozwozić będą pismo wdanym ,
Berlińskie pisemko "Tagliche Rundschau" pi- i prezydent dr. Szurski. Odpowiadal burmistrz P~a.
razi~dó Sztokholmu, Goteborga i Malm{j, gdzie , szo: "Polski bOjkot zdrojowisk niemieclmh.i let- I gi, Grosz. Dworzec kolejowy otaczalokilka.naśwycbodzie będą tylko organy partyi socyalisty- . nisle, pomimo ożywionej agitacyi polskich zapaleń cle ~ysięcy osób. Wszntkie ulioe, .przez która
eznej. . .
. . : ców, jak W popt'zednich. latacli, tak i w bieżącym CZ~Sl pr:-ejeżdża~i,. zą.pelniat~ tlumy pnQliczuości~
Wedlug obliczeń izby handlowej IV Sztolchol : roku sromotnie zawiódr,oo polskie pisma zresztą ktora wltal~ goscI okrzykallll: ,. Na zdarl" Wiele
mie, strajk przyczynia krajowi P/I, mil. . SLrat , same pr.:yznają, Z ułlnania godną otwartości ą z~ domów przystrojono kobiercami i kWiatami.
dZiennie•..
: znaczająpisma kąpielowe polskie, dla jakiej to
yv czoruj zranaczesi złożyli wspaniały wie~
przyozyny· Jlawet "najpatryotyczniej" usposobieni niec u stóp pomnika Adama MlCldewicza na ryn~
polacy zamiast do .galioyjskich i rosyjsko· polslciell ku. Następnie partyaml zwiedzali mias'to.
W polU lnie pt'zedstawiciele rady miasta Pral zdrojowis,kwolą !ezdz}ć do niemie?kic.h. ,
.
Dr ażni.
.~
...
"1
Pomuno\ że HD me .brak ZL!l'OJOWISk o Silach gi zlożyll wizytę urzędową radzie mieJslciej 'Icrai niezwykleuzdralVia,jąeyoh, to pomijając .iu~ pryM lcowskiej w gmachu magistratu. Pr.:emawiali: iJl'e-:PodpowyżiJzym' tytułem pisze,;Gazeta Gdań.;, .\ mitywne urządzenia w p~lskich uzdrowiskach, tak zydent m.. Pragi dr', Grosz i prezydent m. Kraska~:
dawniej jak dziś, w. szctlilg61nośoi w mieszkaniach l,owa Leo.
Pl'zedtygodniem śpiewaczkap.Marya.Roga dla gości, panuje największy nieporządek i nie. O godz. 12-ej na8tr~elnicy odbyło się śuia~
li liska. z PoznanIa urządzita w>Sopociekoncert. . chlujstwo - stowem ,~polnische Wil'tscltaft".. Dla danie. dla gości czeskichl: dana,(!rzez kOlIIltet
Zamówilana ten cel gospodę ltąpialową. Miasto tej przyczyny wszel)de US.ilowHllia bOJkot,tl Illar~ oby wateIski.
i dzierża.woa. takowej p. Werminghoffll.ie miel~ nic niejąbtlzskutecznie, a W niektórych uzdrowiskach

W Sztokholmie

. polaoy

stał zupelnie co głównie dalo się odczue tysiącom matek, posiadającym dzieci-niemowlęta.
Wslmtek strejku załóg okrętowych ustanie zupeł·
nie ruch turystyczny i napływ Obllych do Szwe-
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"Nowa Rtfoi'mu", z powodu przybycia Czechów do prastarej stoliey Piastów i Jagiellonów,
pisze:
Obecną wycieczk(j czeską do Częstochowy
i Warszllwy naleiy II ważać za ciąg !1alszy polityld pośrednictwa. Ozesi. wybierając się wyląez·
nie do Królestwa Polskiego, chcą w ten sposób
zło;~l'ć dowód, że uznajfl lias na terytoryum pań
stWI1 rosyjskiego za naród samoistny i pełnoprawn]. który u siebie w domu może przyjrnowaó wizyty, wchod7.ie w porozumienia i sojusze stosownie do swoich wlasnych int~rosów i sympatyi,
który, jednem slowem, nigdy .nio przestal być
gospod!rrzem na swojej ziemi. Ze takie wlaśnie,
a nie inne znaczenia tej wycieczce swojej chcą
nad[ ć ezesi, dowodzi fakt nadzwyczaj staranneglJ
i wyszukanego jej skladu. Wycieczim ta bowiem,
j ak ,już zazIlacz yliśmy na wstępie, jest iS{iotnie
rzeclywisLą i bardzo liczną roprezentacyą całego .
narodu czeskiego, którego lmida warstwa i każ- '
dy niemal stan ma w niej swego przedsŁawi- ,
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domov mój", Pl':!.yjętego oklaskami dlugo nie milknącerni na cześc czechów. Po przedstawieniu,
w sali teatru starego odlJyI .się wielki raut.

jego są dostatecznie wypełniono naszem i pieni~l!z"
mi, wyrobiol1emi przez ręce polslda, postauowi1
gród bawełniany opuści(\ raz na zaws'le.
l
Fabrykę sprzedał, sie,lmset tysięcy mlJli scltO"
. wal do kieszeni i pojol~hal tam, skąd pn:yjechal.
Pojechał bawić siro.
Przed wyJazdom jednak l1zual za sto30wno.
poiegnaci się z długoletnimi tuwarzySZltlll1 pl'acYI
. k tÓl'zy SWOjf~ su mieuną i fachową pl'aeą: dopumo·
: gli mil do zrobienia majątku.
I
Zwola!: tedy robotników, powiedzlat Idlk!L
sLÓW niby podziękowania, zal<oliczyt nżognf1lU na
zawsze~' L, ceremonia skończona.
Przepraszalll, nio SkoIlczona, Dwaj starsi robotnicy, pracujący 0(1 samego z:ltużellin fll,urylci,
otrzymali, !Jl'óu<l ładnych słówek, jesZczt) g['atyfi~
kacyę pielliQżni~ w RUlIlie aż •.. 30 (wyraźni o tnydzieści) rubli każdy.
Be1.słirOUtlOŚó jll'zyznaó każe, iż byl to gesL
"pa,ń~;ki ".
Z personelem administracyjnym ceremonia
! trwała jeszcze krócBj. Uścisk dłoul, Ul({OIl kilpD! luszom - i to wszystko.
i
Ot,,) w jaki.[lo1Ityev,IlY" sposób rozstaje się
pan; niemal milionowy, z tymi, któn.y lio zLlolly~
cia tych kruci przyczy nili sl(~ w l\a!o!5ci.

W Pradze Cztlsldei wydana zostala z powo·
UU wycieczkI czechów do Królestwa ksilJ:żeczka
pod tyto .Ceska VYi'l'ava do Polsky,' 1909 r.u,
zawicrajftca listę w3zystkich uczestników wycieczki.
Oto nazwiska, dające przybli:i.one wyohraże u
nie o sldadzie wycieczki.
Jadą tedy do nas:
1) Pl'zed::ltawiciele miasta Pragi:
Karol Grosz, Józef Jirousek, Franciszek
Broft, Waciaw Bl'zeznovsky, Wladycltaw Cerny,
Jan Oizler, Józef Hosek, Antoni Koubek, Jan
Krousky, Karol Pik, Franciszelc Skrceny, Józef
Seyd, Józef Sobotka.
2) Przedsl;awicieJe czo$kiej Rady Narodowej:
Antoni ZU7,vorka, Wlitdyslaw Ceruy, August
, Ja.
.i Seifelt.
Cle
Healizm polityczny nie poz wala llalU natu13) Pos1owie:
rainie ocz(\ltiwaó jakichś natychmiastowych, czy:
Hyllek Bulin, L. J. Cech, Ryszard Fischer,
chociażby rychłych tylko, dodatniuh dlit nas skuL..
Karol Gros, Jan Wladyslaw Hrazky, Józef Jirouków tego pięli:nego czynll braci czeehów. Ale sek, Waelaw Choc, Oynl Papouszek, Józef Szwejk,
z drugiej strony realizm ten byłby cialmolią Antoni Zazvorka
i kIótkowiuztwell1 doktrynerskiem, gdyby wyklu4) Przedstawiciele zakładów naukowyoh:
K!LENDA!~ZYK TERMINOWY.
czal zdolność zrozum ianiu i należytej ocony poliKa roI Kadlec, Jan W!odzlluierz lIea7.ky, Ru·
IMION" A SLO WIA.t~SKm D li t.li Wlojz!llllol'lol\, J utycznego znaczenia takiej wizyty, jak obecn/t dol! Kl'zizenoeky, Franciclzek Prochazka.
t ro sra wy,
czeska.
, 5 ) Przodstawiciele miast czeskich:
ZEBRA~m. D li tś w lolrltlu .A.l"fy" (Nawrot nr. 23)
Wierny, że zmiana stosunku ollcyalnej Rosyi
Wacław Tomas7.ek, Antoni Sztalich, Hynek I o godz, 8 wlar:zOl'fllll 7.abl'l\ll!e or~!\nlzMyjne Tow. ~wo.
do lias, jako narodu, mająceg c) niezuprzeczone Macku Gottharu POUl', Jan Past.r, Robert Dwo- lennlk(III' rOloWOiU n7.yczuago.
1 l1itlIH'zcdawlllone !l!'aWO do tll1ll1oistnego bytu, rzak,' Wacław Vlasak, ,Jan Tllczek, J?ranciszek
!(O:;rCER'.r, D z I {I IV ogl'odzlo Grand-Hotelu konjest k westY1l dalel\iej przyszlości i wielu dziś mo· Szafranok, Cenek Joż(lik, ~'. Kl'zizi k, Alojzy cert FJlllarolOuil W!\l"sr.\\l'Iskie}.
że !lawet nim:naH]ch jeSZ(IZe warlHlków i czynni.
Schifauel', Ferdynand Krkos<lka, Karol Ferdinand,
ków. Ale i to talda wiemy, że konsekwentne Alojzy Fuks, A. Hora, F'l'anciszek Petrzik, Fran·
'i wysoce taktowne a roztropne wspót,lzialanio ciszelc Kuczera, Bogumił Holcczl\l{, Jau Husmi\nu,
'pobratymczego narodu okolo wytworzenia tego Józef Maty, Józef Olllier, Edwal'd Sze[llavy, Arstosunku, nie mOże go żadną miarą ani utrudnić, 1101d .landa.
'
ani opóźnić.
6) Przedstawiclele izb handlowych:
(-) lIand!}l zown~trzlly Rosyi.Rada zjazdów
To też wJzięczni jesteśmy pl'zed~tlLwicielom
. a) w Pradze: Flranciszek Kriżik, Kat'ol 11rZetlstawlclcli handlu i przemysIu opraeowa.ła szapobratymczego narodu czeskiego za ton lIowy ich ' Kflvku;
reg darrych statystycznyl.lh o handlu zagranic:imym
C2.YJl rozumu i uczucia. A mitll'11 tej wdziQczlIości i
III IV I'ilzuie: Jindrich Rudolf, Czenek Tka- państwa rosYlslcil1go w Cią.gll piol'wszych trz(9ch
. k
'
II lec"
II
Tó 1.0 t' \"v
miesip,cy
przy~
llIeehaj będzie mdóśu, SlHdec7.llll" z Ja
[~ witamy
' . l"
\.ra lowee;
• t'. t. Jak widzimy zo sprawozdania,
ł
' l<ą \"
"
, l. J'UUO
.1 lf S
wóz . W. 1101'6. wIlll,nill
z rokiolU 11 bieg J17111 niocl.l się
ich dzisiaj w tej prastUl'tli. stolicy lIM;/lflJ..I z Ja
tl) W' I'.)U( I~\(llow\(:aeLl:
• oe~Ik a.
.
pOjutrze powitają ich roultey nasi potamttlj stro~ :
7) Dzieunikarze:
.
ZmUlCjflZyl I onągnąl t.ylk.o 1,701,OO\~O~() rb., g~y
nie kordonu".
:]'ranciszck Hovorka, Józef' St. Rovera, Anto- l, rok. 1908 ~ał 1.,~ll,00.o,OOO rublI. ~lVlęl{szylslę
«Zalud, Antoni Czcrny. Wincenty Ozervinl<a, takze.do.woll zbo~a w zJttrnach z 2,~12.00? pudów
I Milosz Cztt'llaicty, Karol Lhotak, SZVlllOvsky, Hll ,roku 1908 Jl~ 2,288,000 pudów w ro.ku. blO.żąoyrn ..
Wycieczka czechów <10 Częstochowy i War- I go Vavreczka.
vy p0I'ÓlVlIallll1 z r. 1906 dowór. zboz/\ zWlęlc8zyl
szawy obudzIła z-ywe zajęcie w prasie rosyjskiej.
8) PrzedsliawioieJe stowarzyszeń i związków: ' SIQ o 11 razy. ...
, . . .. '
Józef R.adon, Karol :Maloj, Jan ~Ioleczelc, Ja. Poz.atem naJwlęce! ZWleZlono mas~yn I narzę'"
W ltilku dziennikach ukazały się juz artykuły I
i korospondelloyę, poŚWlęCOllB pobytowi czechów' rOHlaw Nllvak, Józef Kavalir, Józef Hivnacz, Ar- dZl rolnlCzy~h. Natorl1last zmalaŁ dowoz zwyktych
uad Wartą i WiSłl\.
nold Janda, KAlldol, K. Radloc, O. Samohrd, przyrządów l maszyn.
"Zbliżają się dni polskie i sIowiań8kie", - ! A. :Vlerhaut, re. Kavl<a, K. Kubka, Józef Kosta,
(-) pozyo2'.ki Z Banku włośolańskJogo. WQ:"
flisze między iunomi "Riecz". - Powitanie braci i M. Zlmmel'ltHWn Au'rnst Holeezek ,JOD Jlrasek, bec zmiany Wa,fUllków wydawanIa pożyczek z Bl1ualowian będzie niewątpliwie imponujące. Wiado- : ITel'dynaud Krk~szka~ Artur fHL~sler, Bogumił lm wlościallsldego, Zal'z~1dza.iący oddziałem war~
mo, że polacy są mistrzami w powitaniacb, przy" Kralllolisz, Andrzej Chulllchal, Czenek Valentn, szawskim tegoż Baulm zwróciŁ się do "Kuryera
jęciacb, jublleusz!lch, I§więtach narodowych i t. A. O. Salllohrd, Fr. Hovorka, Józef Ml'az, Fel"
Warszawskiego" o zamieszczenie pon\ższycit lufor~
p. Nie mając organów samorządu, nif) rozporzą· dyuanu Pl'zibyl, Ferdynand Havliczek, Borziw6j I 'macyj, które zaz,llajomią ogótiutereso:vauy, ,j,ak
dzając materyalnemi i osobistemi silami władz Prusik, Waudalin Dvorzuk, Plotr Audede. Jan I należy postę[lowac przy sprzedaży z\erm wrosCla~
miejscowych, które, przy innych warllnkacb, nio Patoczko, Franciszek Kuczera, Borziwoj Prusik, ! Ilom przy pomocy Banku,
trzymałyby się ch}'ba zdaJa od organizowania po- Oyril Morhaut, Antoni Havlik, Arnoszt Pisza,
"NujprosLszą i najpewniojszą drogąhyloby,dobnych <bratnich I'owitań~ mających, ,bez wąt~ Gustaw Jahll Bohdan Skala Emil Vizek, Eliza czytn.my w rzeczonej odezwie-aby maJący zamiar
pienia, znaczenie kulturalno-polItyczne, - 1101acy . z Pyrlmna, Aruold KliCIJuik,' Jan Vytroubu? Bo- spl'z,edi\Ó majllt~k,. pt'zod rozpoezęeiem pal'cel:tcyi,
Tobhl wszystko, co w ich llloey, aby we właściwy gllmil VOlesky, Karol. Kavka, Jó"ef' Pastyrzik, zal,Ulast uuawac SIę do faktorów lub OSOI), ktorym
sposób zademonstrowad swą guścinność i serdecz- Józef Hubalolc Bohdan Skala, Edward Bartoszek, na tem zależy, ab.Y je uważauo za <luawców ustaw
1I0śc\, kulturalność i solidarność, a jednocześnie Arnold Janda, '
bankowych, udawali się osobiśCie wprost do Ban~
wyposażyć "dni., ~lowi~ńskie" ~ bl'aterstwo ~,je: \
Kierownicy wycieczki: Wacfaw ]3rzeznovs!<y, leu, gdzie .otrzymają wyczerptlj,~ce .. infol'lnacye.
dnośc. .OC.zywlsme, ze orgalllZaC!a zewnęt!zneJ : Wratyslaw Czerny, F. Hlavaczek, Fr, Hovorlm, Przez to unlkllf~. ~tll ~a p.rzysl\Łosc roznyc.h pomystrony me Jest rzeczą latwą· Spoczywa oI;a wy ~ ( Karol Kubka, Józef Ml'az, Fr. Prochazka, Jaro- lek, ktÓl'e odb ~J aJą Się ~lIetylko na. S!iraCIH CZn.Sll
JącZDle w rękach osób prywatnych) raczej skrę- I sław Hozvoda Józef RzivIll\CZ i Jan V6truba.
w doprowallzelllu do konoa sprzeda,:ty, lecz mogIł
powanych .01\01 iczu?sci!lWi nie~aleinemi", ani~?l.i
Ogółem 'przybywa do Warszawy 200 osób, na wet pociągnąć ~a sobą koszt na przol'a biaaie
mogą~ych . sW,obodn!e wyka~ac swe ~d?lnoSCl' a w tej liczbie kilkanaście dam.
' dokumentów i plano IV.
"..., ,
orgRnIzacYJne l SwolO .,uc7.uClaneoslowumskie".
Nie życz/):cysob.ie lub me mogl~cy OSobIscle
Czesi, oczywiście, zdołaliby daleko uroczyściej
-----zapoz11ac się z wymaganiami Banku i ztem, o ile
i piękniej urządzió lipowi tanie" słowian, lecz oni
ich zamierzenia odpowiada.JIjj Zadaniom tej insty~
pr<lecież lWl'zystają z większej swobody od polatueyi, a zatem o ile moglJ: byó urzeczywistnione,
ków, i są więcej zorg!lUizowani,dzięl~i samorzą*
powinni mieć na względzie:
dowi, aniżeli Polska, nad którą do medawna wi"
1) oprócz przypadków wyjątkowych, gdzie za.
sial stan wojenny".
I
Przed kilkunastu laty przyjechał do naszego chodzi konieczna tego potrzeba, 13a.nk nio b~(lźte
miasta p. Dankmar. Eichler.Przyjechat, Lak 7.re· wydawał pożyczek na grunt tego samego użytku
\ sztą jak illIli l dla zrobienia pitlnięJzy. Zaeząfte- gospodarczego,podzielone na szachownice (np.
Ul'or,zyste przyjęCie gości czeskich w Kra- ' dy prac()W3,c nad WyL'obem ekstraktu drZtlWIlogo i
grunta orne, rozrzucone w kilku miejscach); ..,.
kOlvie w strzelnicy wypadlo wspaniale. Glos zą- farb, a że byl energiczny i mia.t przy tern szuzę·
2) takiet oprócz lH'zypadków wyJ!\tkowych,
bleraJi następujący mówcy: prezydent m. Pragi, ście, więc wkrótce praca jego wydawać poczęla wydawanie pożyozlci w naj wyższym rozmiarze (90%
dl'. Grosz, prezydent m. Krakowa, dl', Leo, przed- pj~lma owoce. Z malego zakładu przenlóst się do taksy' bankowej) jest niedopuszczalne, gdy· dlustaWIciele przemysłU czeskiego, adwol<at krakaw- dużel' fabryki, szczupł~ PQczi):tkowo liczbę robot- II gośó kolonii sześciokrotnie przeWYŻSZ,ajej szaro,
sld dr. Doboszyrlski. Po południu odbyla się , ników musiał kilkakrotni(~ powiększać.
,..
li:oŚĆj
.
wycieczka do. Wieliczki,która byla całkowicie
W ten. sposób, wybijając się stopniowo,sta- I
3) przy wzrościo tego stosunku odpowiednio
oświetlolia.
WJeCZO['em odbylo się .w teatrze nąl w szeregach bogatych Judzi.
l .zmniejsza się pożyczka banlcowa; na działki bilor:liral\OwskirIj przedstawienie uroczyste ,\Hall;jH,
·A)iści po pewnym czasie sprzykrzyla się pa- , dzodlllgie a wązkie pozyczltaruoze :bló w. zu.pal..:
popfzedzoneodśpiewanielll hymnu cze$kiego "Kde .nil fabrykantowi Łódź, a uznawszy; ~(ł kieszenie I. ności odmówiona;
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4:) najmniejsza przestrzeń -kolonii, ia.ko sarno· ,
Zabawa odbędzie si~ w le3ie w H.ndzie Pa- stya wyszukania odpowiednich firm handlowychI
istnej jednostki gospodarczej, może wynosić Rześć biani ckiej, ustronie "J akóba", dnia 15 b. m. Po- ,które zgodziłyby się stowarzyszonym sprzedawao
morgów; pożyczki na mniojsze przestrzeni,) Bank czątek o godzinie 2-f'j po poiuJniu.
pro d ukty z pe IV uym rabatem, kwestya ogród ków
wydaje wtedy, kiedy nabywca przykupuje Jo swej
(h) Za StowNrzYSgen;a akuszeuk, Wczoraj (lz~lecifJ~yc.h, doprowadzenie do porządku bibliotedziałki albo brakujący użytek gospodarczy, albo
w lukalu Stowarzyszonia akuHzerel< (Glówna 28) ki i t. l).
Następne posiedzenie zarządu odbędzie się
częSó (11;1 zaokrąglenia figury i uporządkowania
odby1o się posiedzenic nowo wybranego zarządu.
g OSllodiil' iwa".
J). o zaiatWIelllU
~
. . spraw lJleżącyc
.
Il, uc llwa Iono w d . w poniedziaŁek, dnia 16 sierpnia, o godzinie g·ej
(-) Komitety ar6heologiGzne. Wobec znaj- 24 b. m. urządzić zabawę ogrodową dla ozlonkiti wieczorem.
dujących się licznych zabytków historycznych
Stowarzyszenia i ich rodzin. Zyski z tej zabawy
(a) Z; kolei. Zapobiegliwy zarząd "Kola praw l(rólestwie Polskiem i konieczności rozciągnię" mają być przelane do kasy zapomogowej Stowa- cowników kolei fabryczno-łódzkiej" urząd;;a w d.
cia nad niemi opieki jeden z gubernatol'ó w zwró· rzyszenia.
'
11 Wl'ZllŚnia wycieczkę na wystawę przemysłowo
(h) Z s~du. SQu~ia pokoju I rewiru rozpa- rolniczl~ do Częstochowy.
cil się do ministra Spl'aW wewuętrznych o utworzenie w Królpstwie lJolskiern gubernialnych ko- tl'ywat w SWOI III czasie sprawę włu&ciciela sliladu
(a) Automaty. Zaprowadzone od niedawna
misyi archiwialnych i archeologicznych z udzia- i aptecznego przy ulicy PÓluocnej, p. Stanlslawa
aparaty alltomatyczne na st. Łódź-fabryczna, sta·
lem w nich miejscowych s l naukowych.
1 Flauma, oskarżouego o przechowywanie trucizn,
ly się przHumioteru zabawki dla niektórych. miesz·
(-) U{!li~z:anie 1,000 (imigra.ntów. ftDzień", nie zapisauycll do spoeyalnej ksiażki, Na sadzie kańcó\v.
Częstokro0, jak stare dzieci, wrzucają;
pisze: Wychouźcy źyrlowscy, l{tórzy wyjechali i p. Flaum tłumaczył się, że truchnę trzyma dla
różne monety odpowiedniej wielkości, psując IV ten
niedawno do Ameryki, donoszą, że przy wylądo~ : szczurów, !(tórych jest ogromna liczba IV skIadzIe
.
wa~iu U,~ięzi~no. okol.o . 1,000 osó~ !la wyspie: ilości zaś tru(lizny do książkj nie wpisaI, gdy~ sposób mechanizm.
Już teraz niekiedy trzebtt kilkakl'otnio wrzuElIls, p01l16WaZ me mIeli przy sobIe po 50 rb., i rewizya odbyła się następnego dnia po otrzymajak tego wymaga ustawa emigracyjna. Wladze' niu transportu trucil:ny_ Sędzia s]<azul p. Flamna cać tęż samą Jlięciokopiejlrówk~l ażeby otrzymać
bilet wejścia na peron.
'
g~ożą, ź~ ich odeśl~. ,. Tymczase~~ jest śró(~ ni~h ' na 25 rb. grzywny. NiezadowoJony z tego wy. Należałoby zaprowadzić surowszy nadzór, bo
Wiele osob, I{tóre me mogą wróclc do ROSYI, mł- I roku p. F. apelował. Zjazd wyrok sędZiego pomo, że - j8k piszą - wradze rosyjskie bardzo I lwju zatwierdzi!. Wtedy p. Flaurn podat kasacyę w niedalekiej przyszlości automaty b~dl:\ odma·
chcialyby ich dostae z powrotem. W więzieniu, ~ do Senatu, który, rozpatrzywszy tę sprawę wyrok wlać posłuszeństwa.
w którem trzymają emigl'untów, jest miejsce je- ! Zjazdu sl(asowal i przesIal sprawę do' Zjazdu
(xl informator handlowy, jednodniówka, wy·
dynie dla 200 osób, a mimo to przebywa tam ich! w celu skierowania ją do sędziego sledczego.
uaWllIlJtiwo M. OkoJewa, Łódź, 1909 r. Tłocznia
okolo .tssiąca. ~le ;Y~plHl~czaJ:~ i()~ nawet na
Cb) Zja7:d s~d.ziów pokoju r07.[latrywaĆ będzie »Rozwoju". Informator zawiera 16 stronic druku
i, prócz ogłoszen, mieści niektóre przepisy obodwór, zeby. ~aC~elpnf1c sWlezHgo pO~H)trza. ~yn:- od 10 do '22 b. m. wlą.czuitl spl'awy karne.
ezas~IU w lzbac,h. Jest tak Ciasno, ze ruszyc SIę l
.
..
wiązująco.
nie można. Emigranci sypiają :na mokrej i bru- j
.(X) _Z uLuyH. W U1edzl?lę d. 15 b m. od·
(h) Układania rlizjil:l:dów, Z POWOdll uldada~
dnej podłodze, DOSZlj. po 0-4 tygodnie koszulę, bo ' będz~e fllę zabawa .w ogl'od~10 przy ~'os~f1u~'acyi
nie mają przy sobie bagażu. Co pewien czas 011- : Gehliga. ~arząd. "Liry", maJą() nadZieJę" l.~ Jedy- , nia rozj!Lzdów i zwrotnic przy :zbiegu lIlic .I?wtrsylają z powrotem partyę emigrantów. Niektórzy; ne. w ŁodZI l'zenlleslnlCze Towal'zyst:"o spleWfłcze : IW\v::lkiej i Gtównej na liuii kolei elektrycznej
grożą, że się utopią, jeżeli jch się odeszła do i n L II' a " znajdzIe Wielu chętnych, kto.rzy pf:7.ybę ! miejskiej, zastal wstrzymany l'uoh korowy na uli~
Rosy I. Urzędnicy amerykauscy narzel{ają także tlą. na tę zabawę, przygoto:v!:l WIele 1110SpO- cy Gtównej pomięuzy ulicami Mlkl)~ajewską a
na. olbrzymią pracę 01,010 tyeh emigrantów.
I ?zla~~k, aby przyb~lym gosclOr~ cz~s "uprzy.· Piotrkowską, Roboty prowadzone są dzień i noc,
W zeszfym tygodniu odestano z powrotem! JemnJc. MazUrft odta1Lc~ą czlonkowle .• Llry .w ko- żeby jaknajkrócej tamowaó ruch kołowy.
~1,010600 ol:!ób. w tym tygorlniu mają wys!ae styuwacl! n~ specyalme ~b~dowan_el tra.t~~l~ na
(x) 'L nowoj POliilYl. Wobec powiększenia
Jes~cze 278 emigrantów,
stawie. Chó~ IIIleszany od~p10wa kl~lta plesa.l lu- liczby cyrkułów policyjnych w Łodzi, magistrat
.•. (_) Groźne i:o~ogn!to W korach pracowni~ do:vych. Wl~czorem. ogrod wspaniale ł~ęd.zle, o- poszuklJje dwóch domów mniej więcej po 70-80
ków kOlejowychwP~tersburgu krąży pogłoska, ś;'letlouy,. t.a~l~e, ~ d wóau ~aJ~eh przy dZWJęl~~?h pokoi mających; w okolicy pomiędzy ulicami
li mini&lęr komunlkacyi, R~(lhłow, zal~~el~za przez ~spa;l~reJ o~ l(~e~t; y. cconf(,LtJ), poc.zta, .' D,O}aZ~ Srednią. i Główną i Glówllą a Staro~Zarze\Vską.
ązassw\lgo urlopu zapozna,c slę, podrozUJIl:C lnco~ t am aJem MI 3 (zóHym), a następnIe resorkamI Reflektanci zgtaszać się winni z ofertami ni~ póżniej jak do 1 września r. b~
~JlitQ7 .felltauell} rzeczy na .koleJach w państwie po 5. kop.
l'osYlskielU, tak jak przedstawIają się one na co(x) ,.bfa", ZanąlA Towlarzystwa śpiewaczego j
(p) UpaiLUti. Kl'onikazdnla wcZora.jszego notnIe
dzień.
.
, "Arfi1 " na wc~o\'ajszern p~sieuzeniu tygoulliowem, I !ic)\ua USl.Ko,lzlltlia rozma!tych osób, powstu.te z upadków
li!!. u! Wldztlwskiej nr· 84 Hugo .Bankel, syn rO(~) Nic bQd:zia :zjudu rabinów, Komisya i po ror.patrzenllI SprrtW blOŻąCych, zadecydował i. lbotaje:
l; ullH\, lat 3, spadl z wozu l odniósł ogólno poUuczeredaJrcyjllo.wykona.wcza b. zjazdu rabinów z 1(r6· urządzić w d. 29 sierpnia 1'. b. dla .członków To· : nie,-Na ul. KlJu~tautyni)Wsidej Ul'- 27 Michał Pawlowlestwa. Polsloego, . poczyniła' odpowiednio liroki wal'zystwa i ich rodzin wycieczkę zbiorową na ski, s7u l'obotnilHt, IM 9, spłldt za SdlOdów I zwichnął
celem uzyskania pozwolenia władzy lllt urzą.dz611ie wystawę do Częstochowy. Przedsi~wzięto jut sta- prawą nogę ..- Nil ul. Plott'/l:owskiei nI'· 32 Jllllan WojmUIWl, lat GS. będl\c przy swojem zaięciu j spadl
drugiego zjazdu rabinów, na którym to Zjeździe raniu, celem pozyskaaia ulgowego przejazdu. Za· zkowsld,
drabiu'] I ZWichl)ąl: lawą nogę, - N/I, ul. Zglersldej nr.
mial y być om!lwiane spl'awy niezalat\vione po. pisy i wpisowe w ilości. 1. rub' przyjmuje do d. 17 BolcsXa.w KoHu.Sltl, syn robotnika, lat 8. ugl\niająe
przednio. Generał-gubernator oraz minister spraw 20 b. m. kancelarya" Arfy" (ul. Nawrot M 23) Rię :m gołębiami. spl\cll z dl\Chu i zwlehul\l prawą nogę,
wewnętl'znych na prośbę l{omisyi odpOWIedzieli
codziennie w godzinach wieczornyeli. Szczególy oruz odnlós! o,~óll\e potluc?;oIUe. - Na. ul. SI(woroweJ M.
- 7 J oa.noa. J ackowsku, oórka stolarza, spadh za schodów
()dmownlo."
.. ,.
. .
li tej wycieczki podane będą później,
I damah pnwą f'lkę ....... Na. ul. Juliusza nL', 9 Roch RoI
(x)J)elegat. Glówny zarząd rolnictwa i urząW nadchodzącą sobotę, t. j. dnia 14 b. m., i s!ńskl. robotnik przy mUlt\l'.ZMh, splldl z l'usztowan!a.
uzauiagrunt~w.m~delegowa6 w r. 1910 do Kró- I ,,~l'fa.~ .~rządza. w n?~yrn ~wym lokalu dl~ ~zron~ : z wysokości jednego piętra ta.k stor.ęślłwle, 210 tylko od·
IElstwal'olskHlgo Jednego z CZ10llM w rady gI6- kOW.l lvh rod~ln. ~: a:1 W~[ oW~dt::onych goscl "Ze- i niósł lekką, ranę' glowy I na. ulioy Wldzewsk:lei nr. 64
Gersr.·,~W\llunsk!, ayn l,\rawca, lnt 7, spad! fi: wozu, przez
wnegpzarzl);dudla zaznajomienia się .,z dZlala1no.- hran,16 to;val'Z YSkI6 z tlucalUl. Początelc o godz. 1ICO
okaleczyltwal'z i czolo. We wszystkich tych wypadś(ll~różnych, organizaCYj rolniczych w nlL 9zym' 9 WleCZOlem.
.
kacu lelml'ze Pogotowia. powyższym oBo1)om udzielili dQkraju, oraz z pl'zodsiębranomi . przez nioh środka.(x) % "Htumonii". Od wczoraj w.lokalu Tow. , rar.nejpomooy, pozostaWiając poszkQdowl\nych Uli. miejmi· dla, polepszenia r:oJnietwa włościańskiego, ho~ muzyczno-dramatycznego "Harmonia" rozpoczęto : seu,
l głodu. Wczoraj Ul' ul. Krótkięj nr. 7 znaledowli bydła i t, d..
])rzyjmowanie zapiSÓW na wycieczkę zbiorow~ do I'ziono(p) Józeia
Ht3lml\, lat 24, bęzzajęcia 1 m!eszlmnla,
(-) Przeoiwprzyjmowaniu żydów do szkół I Częstochowy na wystawę, projektowanlł Wdoiach l W stania zupelu\lgowyc!I;erpiloula flll z gtodu.1:'o ud1liewyższych •. ]fl!ljster~uru oświaty ogłasza, że nie 12 i 13 września. Zapisy przyjmowane będa do , laniu bezclomuBmu kropił wzmacniala,cycb p\,zez lekarza
będziepl'zyjmowalo ani uwzgJędniaio żadny~h sta~ : dnia 1 wl'ZeŚnifL w J{uMy wtorek i czwartel~ od l Pogotowia, pozosttlWl9nD go na miejscu pod opteka,
rano przyjęcie żydów doszkól wyżs7.ych ponad • god~, 7 do 9 wieczorem w lolcaln Tow.. (ul. Po- : poJlcy!.
.. (P). Z trał!'ll'!,jIYsju; ,Na ulicy Nowomiejskiej nr. 8
Qznaczoną normę.
11ndl1iowa :Ni 36). llrzy za,plsie należy zlożYr1 rub. iI Mordka
El!Jń, rOj)otnik, .lat 20,wyskoc)\yl z tramwaju,
. W r. b. po raz pierwszy wzbroniono żydom : 5 na koszta. wycillczki. PożąAallHlll jest,. by cztou~ !będącego w biegu, tak nieszczęśliWie, że zlnmal pl'awą
wst~pu. do lwn.serwatoryum muzycznego w.. MO.-I' ko~je .. I-Ia,l'ffiOnii". 'p~ś.pieSZYll ,s~ę z zaPis.~.rnj, by : rękę·Plorwszej· doraźnej pomocy udziem lekarz .Pogo•
sl\:wJtl.
. mozna było WCZ€ŚnHlJ ustano \VlO o-ltateczme kosz- Ito?tla,
!
.
(p)
:lall:lf'!!Jtcie.
Na
ulicy
Piotrkowsklaj
nr. 92 przez
(x) Zgromadzenie ~zeladzi rzeżnha:yoh zawia. t~ .wycieczki, tak, aoy wypadła moZliwie najta· , pomylkę zatruł się kwasem siarczanym Dawid
Glinow~~mja. wszystl{jc? . czlonl~ów, że w ni.edzielę d. 15 meJ. J
i ski, wll.śc!ciel sklepu, lat 42· Doraźuei enorglezne) poSlerpUlIl. o godzlD1e 3'6J po połudnlU, w· lokalu.
(x) Z ;,EGha. ". Na wczoraJszem ogólnem ze- i, mocy udzieli! lekarz Pogotowia; chory wclęiarim stanIe
Illajstrów,.cechu. przy .ulicy Mlls~a i Łąk?wej od..; braniu SCowal'zysżenia śpiewaczHgo nEdlO", na pozostaWiony zostal pod opieką rodziny.
(p) SWl1aerteBn8 op211"ZeI110. Na ul. Pieprzowaj
będzleslę. I)OSle~lzenle w. dl'uglm ter~llnle, nil miejsce byłego prezesa Stow. p. KOpe7.yllskiego I
1 nr. li 1>'lllga Fre~Z&al·ml.\n,'
córlul hll-ndlai'z!l.j lat 3, przaiil
którym odbędą,~lIę wybory starsugo l podatar- wybrany Z'lstal dr. L. Koziolkiewlcz. Reszta : nleostrożuo8C wrząca, wodą na całem ciele oparzona, po
szegocz~la~~ików gospody. Wyb?ry te, bezwzglę- t człoukówzarządu pozostaje, bez zmiany i nadal. : udzieleniu pomocy prze2i lekluzł.l. PogotOWia, w stanie
bezD&dz!einym odwle?:loną' zostala do Bzpltala Poznl\ń·
dU na llosc przybyłych członkow, będą prawQ- \ . _ Nadmienić potrzeba, że w ostatnich czasach, I.~~
.
mocne..
czy to slcutkiembrakti śroclkó w materyalnych, I
(~)
Smierć
pod kołami t"~młIW.ju. Dziś, o
. (ll) Ze Stowarzyszenia majstrów CabrYGZUfOh, I czy tęż wskutek opieszałości kierownictwa, Sto- , godz. 8 l'r.ua, na ul. Sradnlej 1ll\32 tramWII), bIegnący
Po dłpgich zabiegaChI jedna z Ilajżywotruejszych 'Wl.1l'zyszenie "EllllO" znacznie podupadło. Z da- , w stronę Nowago E,ynku, przajoehj;\l dziewczynkę, lat
instytucyj, 8towa:rz~szenia majstrów fabrycznych J wn.iejszej liczby 260"ciuczlonków pozostalo za· i okolo 7, skromnIe ubrlloą. na razie nlewllldomego nazwiska NieszczęŚliwe d.zlecko odniosl(l zmla2dżrmle gfowy
gupernil. piotrkowsk.eJ lirządz,a zabawę dla swych . ledwie 60 ciUt
.
tak,· że mózg wyszedl, oderwanie. prawej nogi 1 lewej
ozton1\ów, ich rodzin i osób wprowadzonych.
I . J.\Llllly nadziejęlz'e obecny zarząd zabierze , rękI. Przybyty Joltarz PogotoWi!!, stwierdzIl, żaśmleró
~rogra~ l!~bawy~urOznla.jcon:r l'ó~n~rui nje- i się eue:g.iczni,e dOJJl'u,IJY i nie da upaśótak po- Il~Bt<tptla nt\tychrnlv.stowo, Zwlokl>pozostll.lyua miejsCU
SpodzJallkaJlll, mlę~zy lnnelUt poch6d dZieCI, strze· ~trzebneJ l pozytecznej .. ll Ilas organizacyi. Zapo- az do zejścia. wbd~ ąąrlowo-pollcyinyeh.
lauiedo tarczy l mne. ~9ffiltGt.lłrzą~Zający~a:; n:iedzi,1J: teg,o było zeurąnie zarządu dnia lO-go
. (p) ~ójki a IIlU!\iU:ul,.:N"il. uJ.Plotrkowaklej nr 62
ba wę pl'agnie. by zaspok~l~, nawe.t llaJ wybredmeJ' r slOrpf)1 a, ktore postllllO wilo zapro wadzić rad ykal ~ WOJciech, S,/;ernskl, stl'ÓZ noeny, lat lit, . pobity ZQsbl
s~ycll..Cel zaba.wy:zaslllc .. f und uaz e kasywd6w : ne zmiany. Między iuuami podniesioną byIa kwe. przez stójkowego. odnoszą1 QH:lileczan!a tWllrzy I głowy.
Na ul: Polullnlowol ·nr. 38 Ml\r·Yan,naChl'l.leSlń3ka, żona
isieroL
' stya porady lekal'skiejza iillliżoną oplatą, kwe- wyrobnllUl•• iIl.t 38, W kŁótni I 1I1\81adew uderzona· kljBlII,
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odniosła ranę glowy i wczorai późnym
~Ie Z/I ul Konstl\utyuowską Aleksander

wieczorem w leMieszczannikow,

góły:

granice pal1stwa gubornii, powiatów, gmin;
1{(J!eje żelazne, l(olejki po(l,i:l7.dowe, liOl'Y tramwajowe; tral(ty pail81wowe, szosy l·go i 2-go rzę
du, drogi gl'lmto\vo l~go i 2-go rzędu, drogi
wiejskie 3-go rzędu; rzeki, miasta, osady, wsie,
folwarki; na7.Wy gmin, urzędy gminne, sądy gminne, parafie prawoslawne i J(atollckie; komo!.'y
celne; lI:ordol1, stacye pocztowe; szkoly początko
we; mosty taryfowe; pl'7.eprawy.
Pominięto więc układ pionowy, t, j. wzgórza, równiny i niziny; pominięto zalesienia i mo·
kracUa,
l
OpiRane tn mnpy 7. polecenia Dyl'ekr,yi naukowai Xódzkiei wydab księ(!arnia Józefa Zeadzińf'kiego w Piotrkowie; s7.koly, !lod zawiildyWaniATll tejże dyrekcyi zo~ł'aiąr,r, maią. obowiązek
, mapy te nahyć. Odpowiednio ao tego, nomenldaI tura i objrrśnienia
znak6w są w Języku rosyjsl"
om.
,
Mapy odbite zostAły \V znkladzie Jitogra ..
i ficznym
S Orgelbranda Synów \V Wal',ązllwie.
I Rysował je dla litografii p. A. Rokicki IV Wari Bzawio.
ł
D7.ięld duzemu formatowi napisy są czytelne.

zolnlel'z, lat 24, uie wiadomo, w lnIcich okolicztlościach,
zostal tępelli narzędziem pobity, oduosz~,~ olmleczellis
rąk I nóg.
Wszystkim poszk(Jdowanym lekarza Pogoto
wla udzIelili doraźnej pomocy.
(b) Uj~c;e zbiega. Skazany pl'r.ez sędziego pokojU VI rewIru na l> miesięcy więzienia ZI\ kradzłez ze
sarka Jan Korzeniowski, zostal schwytany.
(h) Uksll"altn}f dOdziiej Przed kilku dniami przy
ul. Zgiersklej 3(lbwytany zoatrtl Samuel Llberooan w chwili
gdy wyciągnąl'iakleoouś przechodniowi portmonetkę wraz
To 18 rublami. Stawiony przed sędziego gminnego, 3":go
"kręgu, skazany zostal na 4: miesiąca więzienia,

porozumieniu mlrtistL'a skarbu z minis~rern spraw
zagl'aniczl1yeh, pójdzie do Rady mmistrów, pnczem
opinia Ru(ly zostanie p\'zetlsl:awion:l, do Naj wyi"
azego zlltwiC'r,Jr.enia.
Przy uldadaniu budżetu miejskiego na rok
przyszly 1910, zarząrl miejski 3amierza zwrócić
. szczególllą uwagę nL\ UL'gl!;dzenia mielskio, a miar uowicie na wybl'ukhw!tuio nUcI oświetlenie i t. p.
l Dla omówienia spl'aw ty\1h odbędzie się posiedzo~
, nie komisyi porządkownj riliejskiej_
Główna ruda Zwią'dcn nnrodn rosyjskiego zalromuuikowala swemu oddzlatowii-vileu'll<iemu, :i:e
w sierpniu projektolvanyjest w~zechl'osyjsk[ zjazd
! orgnctizucyi prawyflll IV COlll zdecydowania sprilW,
które' mnszl~ być wniesione dl:1 omówielLia do Du
I my pallstwowej . .l\'Iiejsce zjazdu tymezaso!ll joslocr.e
nie zostało oznaezono,
Podczas robót niwolllcyjnych na ulicy Kijowl
1
i skiej Zll11Jeziono nu. głęhokości 1 ft al'szyna bltl'! (lzo wialo koś(:i lndzkich. Czaszki lndzkif3 zuchoI wały się bardzo dobrz,e i z ks~tUtLllYC~l tudt.iof.
I 7.UChOWUllych szczęk muz!uthy ITlLllOmaC, zo pochodzą od ludzi w pelni sU i rozwojll.
Oki)licZllOŚI~
ta nasl1wa domyst, że ulica Kljowsl<a, pl'zypntlla
na miejscu ,jakiejś wspólnej mogiły ryllerslciej po
większej bitwie. Polwierdza to przypuszczenie i ta.
o], ol Illznoś6, żn jednocześnie znaJ e:doIlo iC7.ęści
szld'Clot6w kOl1'lkich, Natomiast orężn, ;111 i śladu.
Do chwili obecnej wydobyto okoto 400 czaS70elc
llldzkich 1 sześo woz(iw innych koscL Ogromny
dM, wyp(~lniony kośćmi, z rozl\!\.zu policyi zostat
ponownie zasJ[Jl1ny.
.
Z inioyatywy prl.l?yoenta miasta, zamierzona
jtlst reorganizacyl1 stanowisk leka.rzy sanitlll'nych.
Zasadnicze punkty reformy S!~ następująC:l: leka.rze sanitarni oho wiązani są poświęCIĆ swe siły
miastu, a w swym cyl'lwle lotidy z nich obowiązaoy loc;;yć bezplatuie ludność uboższą. W zamian
za to lekarze sanitarni otrzymllj,~ peusye zwiękII tlZOne, oraz zostanf\ ubo:lpiec::.eni 1M,' kOSZ, t miasta.
Na żądanie zarzlldu lekarskiego, policya ukiada
I listę ws:r,ystkich zamieszkujących w Wilnie lekarZ1, ze wslw.,zaniem rokit \U'o(!zonia.

j

I

I

..
(b) Rzeźnia na Bałutaoh. Roboty przy bu.
dowie rzeźni na BaJutach postępują nader pośpiesznie, jest więc nadzieja, że na jesień rzeźnin będzie gotową~
'(0) Ze Zgierza. Mieszkańcy Zgierza Syrekos
I Ejgert uzyskali zatwierdzenie pllln6w na b~d.o~
wę l.piętrowego domu przy rogu ul. DlugleJ I
Nowego Rynku w Zgierzu.
'.
(c) Nowe kółko rolnioze. Staramem Zal'ządu kółek rolniczyoh imienia Staszica, zostalo
Otwarte takie k6t1\O we wsi Romanów, powiatu
łódzkiego.
Na prezesa tego l{óllca pow olano p.
Karola Szychowsklego, na sohotarza p. Józefa
Z WARSZAWY.
Kllm!l, na s1\11~bnilm p. Ignacego Owczarka, na J
rachmistrza p, Walentego Szychowskiego.
"" ZnolnvaJa kradr.io):.
(b) Z Ozorkowa donoszą: We wsi poblizkiej
"Goniec, WIl.t'!'l7.n.wski" l1ono~i:
O:z:orkowa gl'ono młodzioży od 16 do 18 Jat pfy~(lzor~l ~ godz. 8 l'nuo, wlo,!lclclel skladu m~,wuJo tódkij;. WGklltek nieumiojęLnogo kiOrowarlilt,
f:oryalo'," P18}111onnych. p. f. " Bol~s~8.:V· P:'l~kowsln"
łódka si~ pn:ow)'ócila, i wszys<:y jadący wpadli
Ili'zy uliCY TUlllcowsloo Pn:;Hlmlfls(l)(l J"J~ .1: przy··
do wody. Ozterech z nich utouęto, 3 zaś wyt·a.to~ szecHszy do sklepu, ~allwn.zyt, io drZWI zelo.:mo, I
wano. Między wyratowanymi znajdllje się jędna. Jlrowadzą~e z brtl,my do. sklepu, sf); otwarte. "
dziewczynka.
(
W plerw~zym P?kOJll sklopowym Znala7.L sI aCb) Z Ł~c:;:yQy donoszą: Ouegdaj wlaści"iel dy gospodarkI rrrbnslÓw:. mll,I'yn~l'kę, 1\1\107. JlOUl'o"
młyna parowego,
p. li'l'yderyk Gllntuer, razem blOny, wytrychy, łomy 7.o1wzne Jtp.
z majstrqn, p. Lewandowst~im, weszli do windy,
P~·7.y !)~iżg.zern ro::.eir;wnill się,. wl!~śr:ici(l~ sIeleby udać się na 3 piętro. Gdy byli jnż prawie u pn p.. Tt'?IllSkl. s]lostrzegf, że zto.dZlf~.I0. metyl1co
eelu, nagle zerwł\ła, się lina i winda razem z ja- 7.ahi'aJ,1 z 10/:;0 sklepll ~arolt.weksll, llUml:iJrnatów,
dącymi spadła z wysolrośei 3 pięt,m. Upadok byl
nwr1al! wystawowyeh 1 t. p. na anm0 okoto 250
fatalny. P. Lewandowski oduióst wstl'ząś!iienie rubli, lecz przebili w murze otwór (okolo dwóch
!całego organizmu i walllzy ze śmiereią, p, Gen rokci kwadratowyeh) i dostali się rio sąsiedniego
tner również dężko ranny.
sklepu :wf,;'arrnistn,:owsko juhilersklogo p. Maksy~
mllbjna Stoiun.,
(x) Pożar. Nocy dzisiejszej ll(~ letnisku w poZ8,aJnrrno"vanV' p. St(~in ~twj0rdzrt w swym
--.. 'bliżu Gałl,ówka w osadzie d.. ra Rokicktego. z,nio~
Jllk głosują, posł6wie l'U!'gielsoy' '. W parłaWiadomej t)rzyczyny wynikI pożar, który zniszczyl sklepie brak do 200 zrgurkuw wltl.iiuych i od(ja.~
zabudowania' gospodarskie 1 zbiory tegoroczne. nych do naprawy (miQ(b:y ,niemi zegarek zloty po- I mencie angielskllll od niepami~tny(lh czn.sÓw wpro<
moenil,a komisarzu, policyi I-go oyrklJl'u), 1)1'I1Z wadr.ilno jest glosowanie osobtste. Odbywa się
Dom mieszlialuy ocala!, inwentarz uratowano.
brak
wyr(lbów jubilnrskich na sumę ogólllit okolo ono w sposób U9.Stępują.cy:
Przyczyna. pL'uwdopodobna - podpalenie.
8,000 rb.
Z każdej strouy Izby gmin w Westminster
(b) Krllld.1ll!h'f:i: ZamlOB2:kaly na Balutach Pl~zy ulicy
Nadmienić nnleży, że oba okradzione sklepy
zllajduJo się korytarz glosowania (division lobby).
Pieprzowej nr. 31 mularz, Kll.rol LIs!el'ski, uwladomU znajdn:ą się w gmaehu, zojmowilllym przez I-szy Gdy oubywa6 się ma gtosowanie), rozlega. się
pollc}'ę, iż wczoraj wieczorem podczas jego nieobecnośCi
niewyltryty dodżle,idoat!lol: ulę, z& pomocą wytrychu dQ Zamkowy cyrkuł policyinv. W bl'o,mio tClgo rlomn dzwonek elektryozny i sala posiedzeń opró?Ula
jego mieszkl\ni~ I skra dl kIeszonkowy zegarek 2: dewizką stale dyiurllJe stÓ,ikOWY, Sklop jubilerski 'p. Stoinn.I się. Posłowie, gtOSl,l,i ą C Y za wl1l0Skie, ITI, pl'Ze,CbOol'az fi rb gotowką.
! jost oświetlony przez (\all~ tlOC, wejśeie zaś do (ba~ pri!oz prawy korytarz, glOSlljąoy zaś prze--:0-:-- '
sklepu znajduje s'ę tur. obok frontowego wejścia ciwko - pr~ez lewy. Przy ",ejściu do każdego
do mieszkania komisarzł1 cyrkntn pomiClllioU{lgO.
korytat'za stoją dWltj poslowie. pelniący funkcya
* W obawie cholery.
,
aS~SOt:ó\V. (tellel:S)!~bli!J/.ają o~i ,f?to.sy przecho!.
Oberpolicmajster polecil komisarzom cY1'lw. d~ąOYl,h •. a dwaj . sel<IeL~:z.e~ Spl,Cya.lt,lIc n~~znaczeW dniu 9 b. m. inspąktot' przy łódzkim ocl- ~ lowym, aby przez rewirowych potwierJzili wyda~ lU do teJ, funkcy!, zaplsu.Ją, l,ch .n:l)-:w,sk~t •• ' 1;'0
dziale Towarzystw!~ opieki nad, zwierzętami, z po~ , ny rozku7. do wlaścicieti .dorndw i arlmini8tra~or6w, glosowaUl,u 4-ej tel.ler~ zblt~aJą Sl~, do wlell~!e~o
lecenia zarr.ądu udal si~ do Zgiorza i talU z po..; i ażeby ci uiezwloczuie z~wiadamiali kancelarye , stola, stoJl\eego, ,w lzbl~ gmm, .a !ed?:~ z p~~r?d
mocą strażIliKó.W ziemskich dokotlal ogltadzin koni, : CYtlo,llowe, o osobnch, pr'ZY,lażclżających z m, iejsconich, ~e,nł, ,~tor,Y .n~I,eZY d,O, .wtę,l~SZOSl,'l,. . ~~,t,'lrsza
rezul~aty gtosowallll1 ,W, l ~?jle rowneJ, ,II~pCL gloużywanyc4 do przewożenia ciężarów i osób po ! wośei zagrożonych opidfHni[~ cholery azyatyckioJ.
J)omiejt1110W(jści zagrożonych !)pidemh~ lluleżl!: sów, speaker głoSllll~.rownlei.l, przochyl.tJą('" ~ ,ten
traktach: od Zgierza do łJęezycy i od Zgierza do I
zadllym wYl~aJku wob~c togo
SLrykowa. Zauzywanle do pracy l<ulawych i od~ obecnin: Pet,ersbul'g wraz z pr.zt~d!UiościaJlli; Niż. sposób .szal~.,
parzonych koni, dwóch fUrm!l,llÓW, a miall0wlcle , flZy Nowgorl'ii.l" ~I:aszkent, GUl'jew, Kl'emicńcznk i ~Ie.moze t;lleC !llleJS~e gtOi!O)\~~D!6 p~'zG:~ z~stępcę·
Abramowicz z Ozorkowa i Lejzor Kutas ze Stry~ Uralsk, osada Zytn,jo, Kos!)" powiat JUozyl'ski, mlń'- Iosel musl, hyc ober,ny. J~,sh .",0 lltom,t, (,0 Jego
kowa zostali ukarani dorwinie, dwóch zaś, a mia- i ska gubtH'Jlia" okrQ'.i porgarnonsld, obwó\! wojska wyborcy nlo S!~ reprez.entowa~t. , , . , ' , ..
. By, Zap~?ied~ ~les!)od41alllwm .1 z]ag.o,Jz~~
nowicie Mordka Wiechuc!(i (ve1~fotyl) i Kalski ~ dońsklego, miasto Krollllztaut i Sxlisselbul'g; .Nowo.
ze Zgierzapocląguięci zostali do odpowiedziaJllO· I ladoaJd, w gub. lletersbUi'skiej, tll. Polo ck w gub. nlec~ SUlo~.oSO te~o, syste[~\l, ~os.~o,::a, a,r~glcls(\!
I witebskiej, gub, lliżegol'odzkl1, li;az!1Jiska, al'clian~
za prowadz.l11 (PO~OZU,lIl1e.llle pt;'YJac;el,~~{wł\ n,:
ści sądowej.
giolska,
kurlandzka,
i
otonieckt\,
miasta
Jaroslaw,
tn?C} kl?LOg? strOlllll.k l pr~e~lIYnlk r~'ldu nma
Zar z ąd.
Rybińslc oraz powiaty jaroslawski i rybiński.
WJUJą s~ę, ze będą nleobecl1lJe~nego \. tego sa:"
.
me~o dUla, lab podcza$ caJego tl'\Vl1nla sesyl •
.."'"." ..... ~~ .....O tego rodzaju porozłlrnieniąch, zltwiarll1wi!llli są
SZTUKA i PiŚMIENNICTWO.
Z LITWY I RUSI.
urzędownie 'przywódcy partyj, którzy Wi8dziJ!
mapa guberni! piotrkowlllkiej. Inżynier guber- 'I
w tell sposób, ze jeśli w 'pal~im a 'fi t,\lcim . dniu
nialny p. Wahński oraz inżynier konduktor p.
podczas takiej dyslmsyi nie mogą liczyć na je~
K. Krzemińsld nakrf1ślili w dużyrll fonnacie mapę I
Z WHlila •. Praoe przygotowawcze przy Ul'zą" 'dnego z posI6w z powodu jego nI6.oheo[\ości, to
guberni i piotrkowskiej, oraz oddzielnie, mapy dzoniu wystawy "urząd"ielllllieszkau" i parnolo- partyi pl'~ęd\VL1.ejbędzie równieź bralwwll,Ć jedne;
ośmiu powiat6w, tę guberuię skladających, uwzglęgicznflj posuwają. się bal'uzo energif\znio, Wy..;tawa go ezlonl<a,
'l't~ porozumienia l{olezeńsldę st):
dniając szczególniej drogi" które istuiejl,} w bie~
OtWltL'ti\ Lędzie uieodwolaluie dnia 28 go sierpnia iścisle przestr~egane.
'
żącym 1909 roku.Mllpa gupetnii piotrkowskiej
n. st.
.
L
,
• :Należy zazt\aezyć,
że pomimo ~tlgo sy stornu,
sl\lada się z dwu ogromnych arkuszy;. naJeżałoby
Zl\rz!~d, miejski obecnie, kO/łCZY ugrupowanie
który daję doskonale wyniki , liczba obecU.ych
je skleić, aby otl'zyrnaó c1110s6, truduą do, ogar- lllfltOl'ya.lów, dotyczących pożyczki, miBJsldej, na w Izbł€lgmin Jest Z~tws(,o bardzo znnc:ma: 'Na.
nięcin okiem j wyluagającą: duzej przestrzeni na
uqkonanie po',\'ażllyeh przedsiębiorstw miejskich. I 650 posló w z którj' c h flktuua się Izba. gmin, Jes~
Ścianie.
'
Szczególowo mllotyW(»vane sprawozrJa,uie, w celu i praWl0ZtlWilZf.l 400 postów, glo~Il.ią;cyclt o;lol~lścl,a.
Dogodniejszy o wiele format mają llla!)y po- otrzymania, pozwolenia na t~ [lożyc;~kęj zostanie , Pr.ZytPIlI praca w ullgielskiej Ir.bie grnill Jost znaszczególnych powiatów. Zarówno mapa gubernii, zlożono gUbernatOl'owiclIa [lrzeslanittrninlstrowl cl:iuia uci~ili wsza, niż w i~lnycłt plirlameuta,ch;
jak i mapy powiatów obtljmuJą llastępujl.}co szc~e, spraw wewuętr~Dlcb. NaSC~Vll!e spl;a\fozdl.lllie, po PoSieOz6uia. odbywaj~ się 5ra.zy tygodnIOWO;
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w ponied:r.iulki środy, czwartki, piątki i wtorki.

nej ruch w;strzymauy. Robotnicy li \\ó~h wielkich ey Książęta .l\Hchal Aleksandrowicz, Mikołai Mifabryk lUetalurgicznych postanowili powrócić do kolajewicz, Jerzy .l\'Iichalowicz, Aleksander Mi.
pracy.
chalowicz, gtówJlo-dowoćlzące osoby i świta. Icb
Kopenhaga, 10 sieepnia, (P.) Zeb['aly się lu Cesarskie Mości, Ivyszedlszy na ląd i powitawszy
liczne tlumą. ludu i rozpoczęły obrady. Nu. zebra- Wielkich Książąt, pozdrowili zebrane osoby, na~
uiu tom pOlle! do padalllontu, socyalny dernokl'a- stępuie z Najllostojniejszemi D..:Iioómi udali się do
La Br:1utiJlg, odczytaŁ raport o stl'ej ku powszech· willi Jej Cesarskiej lVIości Aleksa'ndt'ya.
nym.
Petorsburg, 11 sierpnia. (P.) Na cholerę za·
Sofia, 10 sierpnia. (P.) Z powodu rozmaitych ellorowalo w ciągu doby w stolicy 41 osób, zmar·
doniesioń prasy zagranicznej o zamierzonej wilo 12, chorych Jest 425.
zycie l{róla Ferdynauda w K.onstantynopolu, Agen·
Wiedeń, 11 sierpnia, (P.) Z POWOdll oczeki·
cya bu!gnrska oświadoza, .że na razie, niema mo- l wanego przybycia króla 'Edwarda do Marianba·
wy o termin ie tej· wi~yty, . gdyż zw yczajue w ta· \ du II Fremdenblatt" pisze, że przyozyną zaniechakich przypadkach wstępne rokowania pomiędzy nia odwiedzin I~chlu bynajmniej nie jest nie podworami jeszcze się nie rozpoczę1r. N\O roz- rozumienie pomiędzy królem i cesarzem Frandszpoczęly ich talcże rządy IV Sofii i IV Konstanty- , kiem Józefelll, albowiem wzajemne stosunki pomię
nopoJu.
i dzy obu mocRl'stwami, jak zaws~e tak i teraz
.,--"
Naw-York, 10 sierpnia, (P.) Z Peldnu tele- ! oparte /Ją na wzajemuym szacunku i poważaniu.
--:- W d,omu ks. Jerzego w Blar~grod:.ne zd~- grafują: Chiny zawiadomily Japonię, ze zgadzają Stosunki te nie ucierpialy li powodu postępowarZ11. SIę, dZ~S. ~tl'~,szn.! wybuch: l{tory na,stąpIl II się na zaniechanie protestu. przeciw budowie ko- ' ni8. Anglii w sprawie aneksyi. Okres nieporozu.
w~kutel, prob, Ja1,le tam odbywano z mater yata- lei szerokotorowej Andun- Mukdeu, pod warun- mień już przeżyty i teraz obu stron nie dzielą
IDI wybuchoweml.
.
Idem, że Japo}lia nie b~dzie korzystała z praw,. żadne zasadnicze r6żnice w pogh1dach na spra~
Wedlug ostatnielt wiadomości, zatarg I' policyjnych na terenia wywlaszczenia tej kolei
wy wilchodnie.
greclw • turecld przybral postać łagodniejszą, ani przywilejÓW górniczych i innych. Chiny ni~
Konstantynopol, 11 sierpnia (P.) Dziś IV poW berlillskiem mi,nis~eryuI1J SPt'i1.W z,agrani~z~ych majl} nic przeciw I'ozwojowi handlowemu w olcrę- selstwach francnskielU i rosy,jskiern przyjmolvau()
panuje przekonanie, ze Porta otollJallskapowlI~ll.a , gu Andun.Mukdeu, ala sprzeciwiają się zarządze- dygnitarzy tureckich. W poselstwie rosyjskiem
być zadowolona z llprzejmego tonu noty greckIel, : niom wojskowym ze strony Japonii w obawie za· , byli ministrowie: skarbu Dżawid i spraw weMimo to nie jest rzeczą, ~yhłczoną, że Porta nie! granicznej przewagi wojskowej i ekonomicznej i wnętrznych Talajat; obaj oświadczyli korespon.
! dentowi Agen. telegr, petersburskiej, że Tllfoya
uzna za dost3teczn!~ tresCl tej noty. Posel tu:e- , w łgranicach Mandżuryj.
cki W Atall8.cll otrzylllllł urlop. nadeszla WIęC. I
II w z.·adnyrn wypadku niema zamlaru prowadzenia
chwila interwencyi ze strony mocarstw.!
,D Z I E N N E'
wOJny.
, :- •W 'Yiedeń.skiclL, kolach. dypJomatyczlly~h
KrODsltad, 11 sierpnia. (P.) Jacht Cesarski !
Saloniki, 11 sierpnia, (P.) Wskutek napaści
m~Wl!h ze nleheZplO~zenstwo wOJny. Jest, .na, razIe : "Sztaudard" z konwojujl}cymi go okrętami przy- : albańczyków pod Mrdal'ą na granicy serbsko ,tnzazegn!\ne.
Ostlltm krok przedstawlclell. mo- , byl do przystani kl'onsztackiej o godz. 11 rano. reckiej na serb6w, przyezern 6 striJ,.Żriików serb·'
carstw, opiekujących się Kretą, można. poczy~y- , Kiedy "Sztandard" zarzuci! kotwicę, powitali Ich skich zabito, a kilku raniono, wyjechal .011. gruniwa? za ~wycię,s,two dyplorn,atyc~n~ TllrcYI" , l{tore. Cesa['skie Mości komendant paracu, ministor mll- cę naczelnik sztabu korpusu trzeciego, dowódca
rooze ZlagOdzIC wzburzeIlle wsrod ludnosCl tego rynarki i inne władze morskie. Ich Cesarillcie Mo- dywizyi mitrowickiej, Dżewid· pasza.
p8.ństwa.
: ści z Najdostojniejszemi C6rkami w towarzystwie I
Kilonia l 11 sierpnia. (P.) W -kanale Oesal'za
.
~"Neue l~reie Preilse ll donosi, iż Austrya ;ministl:a DWOru, ftą.gmaul\ NiłoWl.t j komendanta pa- l Wilhelma zatoną! parostatek belgijski; poniewa.ż
projektu Franeyi w sprawie uregulowania zatar I lacll, dyiurnego fligiel-.I.t.djutanta i freili.ll Swity leży on w popl'zek kanału, ruch na dni kilka.
gu o Kretę nie przyjmie,
t przesiedli się do łodzi parowej, która skierowała ! wstrzym ano
.
..;;.. . Francyazaproponowala mocarstwom,' się ~o przystani peterhoCskiej. Na przystani wyKonstantynopol, 11 SiCll'pllia. (P.) Odpowiedź
Olliekującymsię Kretą,' aby do udziatu 'Iv ro,Z' ~ stn Wlono wa~tę hono~.ov:ą.; ,
. j Grecyi wywarla tu dobre wrażenie, zwtaszcz/l. ostrz}'gnięciu sprawy Krety zaproszono także ga· : ,. Tt;t powltały NaJJasuleJszą Cesarzową, ofiara- I świaac:::enie,ie Gt'Elcyanie domaga się przyląbiuety wiedeński i ber1ińsl{i...
\ ·Jąc Jej ,?u:ti.e~y, d~my. l{ronsz~acltle. .
l czenia Krety~ Jutt'O odpowiedź będzie rozpatl'y •
.. ...:,....;. Komitet młOdot!lreoki p'chaPort~ do
, . NaJJ!l,snleJszY,Ces~rz, wys~adłszy, na ląd prz~ \ waua na radzie. miuistr(}w.W kola(.\hllliarodaj~
wojny z· GreoJą. '. W Sidonikach l 'Monastyrze l d~wl.ęka~b hymnu,przes~-edl prz,ed flon,t.em warty, I nych zallewnictją, 'żeniebezpieczeństwo wojny na
jest gotowych do wymarszu 100,000 żolnierzy ! wlt~J~o Jlh.. ~?(\~em burmistrz, ml~sta mm.r z~szczyt razie usunięte.
ponieważ korpusów zmobilizowany&h w jesieni zlozyc ~aJJaSllleJsZeml1. CesarzowI chleb l sol przy -, -, . ::=.
.. ".
Jeszcze nie rozpuszczono.
następ~Jących słowach. "
."."
Odpowiedzi Ił.edakGyi.
..
.
"Wasza Cesarska Mosc NajmllosclWI6J panuAutoromii "Rozkoszy głodomora".
jący nam Najjaśniejszy Cesa.rzul W imieniu wszyst.
•
.Lecz przez wlasne zabobony
kicltcibywateli ,Kronsztadn niezmiernie szczęśU.
Nie domyślał, że wyśmieją"·
h . I d . S
Ul6 t l
M
l
Slowo domyślaó slfJ jest, zaimkowe, to znMzy.
Wyc z ag ą anIa \vego ) S wallego onaro Iy ż0 nle można go używaó be:/; zalmkllo si fJ O jakIch "zaw.naszem mieście. czynię poldou ku. ziemi i witam bobonach"tu mowa; nie możemy odgadnąć Wiersz nie
Was. Upraszamyola'!.~kę Waszą MoŚĆ Cesarskf!:, będzie drukowany wnRozwoJu'~.
by przyjl}ó raczyl nasze niezachwiane uczucia ę.l;:;;arlI!L!!!!!""'1"" __ tu_~" .".. _.__.....:....1 ___ .. .!L"',,~L_ ..!!UlWas;;::
Pet6~sb'llrg, 10 si€trpnia. (P,) Doniesiono urzę .. :viel'~opoddańoze r .sta.roruskim obyozajem chleb ,
Giełda warszawska.
downie. o wypuszczeniu nowej jednej sery! czte- !' 1só1 . "
(Telefouem)
róproce~towych biletów kredytowyohkasy plul-:
\<
Jego Cesarska Mość raczyI odpowiedzieć burz dnia 11 IJlarpnia.
stwa, wartości pi~ćdziesięCiorublo\Vejt na ogólną mistrzowi w slowach: "Dziękuję urzędowi ·miej-'l ~
sumę 25 milion6w rubli, zamiast serYJ,POdlega-j slriemuza chleb i ·sól. l)odziękujcie obywatelom
. Żl\r1, ILoflal'./ttranr..
jącyoh zniszczeniu.
.,
w moim imieniu.. . Jestem zadowolony, że po raz·, Czeki Uli Berlin . • ' . . . ' 41>,37 "':"._
Nowogródek rO siel'pnia.(P,) Pouczas pości~ drugi .nawiedzam . Kronsz;tad".
l 4% Renta Państwowa. • • . . , 86, II,) 85,15 85,75
gil bandytów,· lrtórzy .chcieli 'zrabować pocztę I
Następnie· IouCesarskie Mości i Na:idostoj5% Pożyczka wewuętrr.nl\z 1905 r. 100,211 99,25 -,'.". ·.Bar a. IlI.Jwicża.eh,Jedu. egO. Z ulchzraniollo, dwóch ' niejszeCórld przejechllIi do :\lowego soboru kron· . ~~ P e "iówki l.. " Is . z 1906 )'. 100,25 99,25 -.-;I
t l'
·1. ' .
•
lt.
. '1' . ;J.lI r m
ej em y\. . "
4,27
4J 7
-,zabito i jednegoareszto,wauo. Strzafy bandytów I sz ac Dego, pool.leJrzenlu (orego powroCl l .lla 5%
•
H-ej " ' . '
311
30 I.
_._
.zraniły lolka. os6bprywatnych, zabily zaś zandat'· 11n'zysta;6., poczem udali się na jacht Cesarski 5%1
"8111acha(\kJe.. _
218 268 . -,ma i strzeloa.
"Gwiazda Północna", gdzie Najjaśniejszy Cesarz 4 M, Listy Ziemskie Król. Polsko 193:~.. .92,15 - . NowoGzerJrask, 10 sierpnia. (P.) Otwarta tu l ~ozdrow~tofi.cerów i. za.logę i, dzięko\val za gor- .. ~~ LIsty zastawne m. Warszawy
będzie stacya baktel'y 010 giczlla, do badania zara.- , l~wą stuzbę •. Rozległo SH~ glosne "hura!"
, 4}f %
~g,~g ~~:~g ~:70
zy syberyjsldej iszczeplellil~ jej, Na budowę sta~ '1
1.)0 .,.GWiazd'Z,ie Pólllocnej" Ich Cesarskie Moś- ,I Akcya Lllpop~ Ran i Lewelistelu
;-.50&
- , - 93,50
nyi asygnowano 20,000 rb.
ci z Wiell\lemi Księźnic~kami zwiedzili torpe-. n Puti~oWSk!\'l . . . , :
-,Londyn, 10 siHrpllia. (P.) Do ItTimesa" do- dowce eskadry: "Emil' Bucharski" i "Moskwicza- I " Hu~zkl I S-kil • ••
' -,UB
P l'agnqc uni lmąć dalszych spo- I~ nm.
. c. Na obu NuJJasllle)Szy
'"
Ces.arz r6
' ż d'
! ..n Stalachowlee.
• •w.Łodzi
. , -J,
noszą z l)e l{lJm:
WJlle.
ZlęBu.uku Handlowego
rów, Japonia odroczyŁa rozstl:zyguięcie sprawy i kowal oficerom i zarodze.
.
5% Llstyzllstflwne m, Łodzi •• - - -', ..
-,na.bjcla grunt6w wzdluz lwIM Aridun·--': Mukden !
Po śniadaniu na .t, Sztandarze' Jego Cesarska 4,1f{/'"
"
~
ft·
y
1. p.r.:I;ystąp... u.a. do. wi. .erC'.enia.... tuo.elÓw. Ro0. o.t.. t. . a li M.OŚĆ. w. towa!Zyst.wie.m.i~istl'a marynal'ki 1 ~wity fan~isil",~io~~t~o;"~;sz~wie:.: -.- -,będą .trwl).ty dwa lata. Na mocy umowy, Chiny
powtórme wSiadł; do łQdzl parowej l udaI Sl~ n a ·
.
maj~ pta wowykupu tej kolei po uIHywie . lat I dużą przystań gdZie stalykrążowniki towat'zy.
1J!!."----__ !'!!!!""'_'!"~§!Ob"'_ .. _._". __ ._._."._.". '!!92l!\.. L
- ."p
15:.t.~. o~ ChWi.li. UkO.ńCz. enia b\1.dOW Y' ktore nastąpi szą.ce Ich Oasa. t's,lci.em.MoŚCi.om .. w, podróży. Przy
SPOSTltZ.EZENlA: METFJOIWLOGWZNg
mDl(lJ WIęcej. za dwa lata.
! zWlt'dzanln krązowlllków· Na)Jasnlelszy Cesarz
S
l
. Sztokholm, 10' sierpnia, (P.) Wczoraj wiaczo. dziękował oficerom izalo.dze za słuzbę.
l
tacyi i;8ntm nęj K: .E. Ł.'·
rem w cateJ 8zwecyiztl:stre'jkowali wszyscy zece- .
Po. god. a Najjaśniejszy Cesarz, Naijaśniej-:
.... ....p
"o
'OlI
q). o,3~ó o
M .....
rzy,~' wyj~t.l{iern kl.J.k.u.,.m.atjCh. fi. . !aSCeczek.• '·.Nie- : sza Cesa7zowa,' . N~$tęp.ca.'l'l'o.nU·i Najdostojlliej-j
S~ rn la • ~Qi<
,~
mnIe] IV WIteborgu wJe]kie dzienniki. wychodzą, sza Córki odJechah lodzlą parową cia Jachtu
Data,
O'c;d~' o ~
§ \l:
U'wagi
.....
choó w. zmniejszonym.for!Uacle. W Sztokholmie ' }IAJeksandrya'~która, wywiesiwszy fla,gę Jego i
2 ji: 11'1 '" ~~
0$
r.=,
7~~~ji: ~
t;:i
ruch 1Jociągów nak;o,1ejach miejskich ustal zupel- Cesarskiej Mości,odplyuęia doPeterhofu.
I
tfl
nie. Awantur ,ulicznyeJini~bylo. pomimo zebra- 'pet~rhof,U siCI1Hlią.. (P.) O' godz. 3m. 40
Zdnlll 10'VH
1
l'omperll ;.(('!I
Zl
llychtlum6w..
...... .
.'
I p() pol. IchOesa;riJkr8.Moścl z Najd(jstoJuiejsz':l~
1o/vm lpp. 7426 +256 1 48
lI1ax.+26,5' V.
Sdokholm, 10 sierpnia. (P.l RllCli ll.a kole
Ip1 Dziećmi powl'6qijido Peterhofu z.podl'Óży za 1Olvm 9 w' 742,3 +.21.0 75 ·Z2
TomparMurl\
jll.c~ miejskich rozpoczętp wczol'iij'żtana przy 8 ,granicę •. Na przystan] ,\vojennej, II' oczekiwanlu 1lIVnL 7 r·
744·6 +128 94,
..J? 3: . mln.+l2.2·\ a.
wagonach pod eskortąpohcyaulów. Na: l\Ole1 oMl- ,Pl'z:ybyeJa! Ich Ces'ai'skich Mości, zebrali się Wiel. ,
.0pdUU 00 .
j

Oprócz tego Izba zbiera się codziel! o g, 2 po
pol. i obraduje do g. 7 i pól wiecz., a llastępnio
od g. S-ej wiccz. uo pólnocy.
Jedynie tylko
w piątki niema posietb:enia wieozomego. Dnie
te są zarc:terwowant) wyłączni~ dla dyskusyi na.d
pJ'pjektami prawa, które wnosi rząd; jedynio w pią
tlci po pol., we wtorki i w środy wieczorem mugą być stawiano i omawiane projekty, poehodzflee z inicptylVy prawodawczej, Pomimu tak cię,
żkiej lO-godzinnej praey, .ialc~ mają. codzienilie
poslowie angielscy, nie pobierają oni uyet poselskich.

Ostatnia poczta.
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Sroda., dnia 11 sierpni!!. 1909 r.

Tabela

wygra~ycłli ..

W 2-im dniu ciągnienia 1 klasy 193-ej 10teryi klasycznej Królestwa Polskiego.
Dnia 10 sierpnia 1909 roku wJszly

nast~pu-

wygrane:

Rb. 40010 ]i 22807.
Ub. bilU ~ 'lll38.
HO liDO J& a8ó8.

8090 98 109 25 37 204 70 75 315 65 440 81 673 ',' ziemi.
Miasto OhillJancinao zostaTo doszczi\thie
799 80S 16 88 901
t"
't:
9059 67 69 87 287 812 8i 94 449 60B 615 16
zniszczone. W wiolu miejscowościach W środko·
7.t8 7(l 91 99 835 58 7G sl 86 921 35 73
wym Moksyku szkody s~ ogromne. O wielkie!1
aą:50~9 119 20 220 56 3()9 11 5il 54 70 79 91l 422
zni8zczeniach donoszą, również z parudniowych
bij 669 687 7,;0 41 77 818 22 ~o 929 41
.
Z
k l
li· l t
.
111066 76 31'1 459 91 627 a9 83 611 92 701 5 13
stron l(raIU.
Jl!LCZIHl SZ O( y wyl'zą Z1<1.0 rzęsie·
56 948 61 71 85
nie ziemi tównież w Ignala i Acapulca, gJzię
ft200łl 15 55 108 203 3348 55 61 72 312 4.4 97
wszystkie domy od strony rzeki zawaltty się,
Goe 16 40 79 (mJ 80 99 '135 803 45 liS GB 985
Setld ludzi zostalo zabitych. l\{iRsto Filippo Zll'
1$017 66 93 119 36 92 93 234 66 80 9a 94 96 322
l)ełnie zniszczone. W sarnem rnl()ścio Meksyku

86 64: 460 89 5()S 646 et) aU 79 97 964
&4089 111 17 24 217 28 48 76 312 65 405 17 54
80521 68 79 600 5 37 '112 8n 38 78 911 44, 5991 92
Ub. 200 ~ 11.167.
15016 68 184 87 94 219 27 50 68 75 86 89 95 aB9
Ub, BOa ;)Il 1684 6466 10352 12588 13483 145611
70 88 618 20 753 841 54 84 915 99
14659 17662 l8304 20467 21999 ~3000.
115035 62 103 :148 407 80 97 621 30 82 703 13
Rb 50 NI 82 5(16 !l.021. 8223 6838 5947 6163 7384 4l 66 832 901 58 82 86
17059 134 67 '11 99 207 45 8S 827 429 71 95 565
7&12 7532 7851 7869 8178 8596 10066 11126 12446 12651 I
7489 698 83060 90 96 9t7
12742 13604 14168 14691 15847 16922 lbU:'9 184.06 1845il
180011, 9 23 62 70 173 90 99 271 97 327 28 [j3 68
18602 19299 20049 20131 21143 21158 21811 22005 22ba6
427 32 74 638 60 94 96 99 607 816 19 84 86 959
228ó7.
89003 '1" 50 141 óS 219 317 21 68 431 60 504
Rb. 30 M]i 49, lOG 26 34, 38 90 238 68 78 325 ' 3S 45 68S 721, 8\!4 74 900 6 16 S9 6'{
34 42 57 404 676 722 66 8~6 67 78
2a1l13084 G9 281 99 842 GoL 67 400 21 605 22 25
1009 96 99· 24:: 1i3 85 31869 415 51 616 27 '19
98 617 64 742 52 83 88 958 76
681 79 82 903 45 48
~g07'l 89 172 78 247 48 303 14 21 23 ll4 41 61 64
2044 62 88 91 97 111 25 88 20i 77 85 91 344 62
438 37 42 63 75 501 620 64 76 78:1 84.0 948 70 78
. 91 94 43t 46 ó2 65 81 631 k1 86 627 7~3 858 997
~i033 76 106 35 48 53 80 92 210 11 39 96 301
3029 186 889 449 6S 7g 513 603 12 60 744 60 '
14 32 35 41'1 \lO "7 508 35 40 94 61& 32 61 66 89 760
71 800 87 4~ 964 94
62 813 34 901 72
4018 68 88 161 264 8il:1 60 64 87 508 10 35 8i)
2300:J. 19 5S 217 78 427 61 76 80 84.

641 60 81i0 74 979
5046 169 76 201 2l 64 68 83 .405 18 39

619 23
707948,1Q 63
18031 86 91 129 92 9J 296 304 28 9() 488 509 83
644 72 729 69 871 950 63 57
1079 91 106 G 41 46 M 70 242 30u 18 19 29 99
417 :16 46 93 600 a 62 66 81 63·1 95) 703 90 94 816
B6 54 925 98

Wi3,domośei

szkody są nieznaczne.

I
I

!

kata3trofie amerykańglciej są .bardzo Ili~zuperne.
Liczbę zabitych podają na 1000 przeszto l a 8zkody wyrządzone na killwuaśdc milionów dOIaI'Ó\'V.
W d' l b
d t
u· 1 l
Ó
O l U . m. o czu o W m,O (By en zn w
silno wstrząśnieuia. O godzinie 2-ej po południu
zegary stanęły i tramwaje powy!:lIcakiwaly z szyni
gmach muzeum jest silnio u~zl(QuZOJ1y.

-----------_.._--_._----

r.

I

i

zarniejseowe.

--DAlWA

LI

powrócił.

D'lJI

v~'tn;.IllU

zjednoczonych teatrów w Paryżu): c3u\lych

d 1 go Wl'r.e~ll!a pol,ó] duży,
widny, W~{go<lniij umeblowany. l'
D1nu:a Ml 19 m. 7. . 27'16-3...,...2
O'lŹW!Orll.'f potrzl:bny natycłl- I
miast. Zyclorys. Ofo!ty "Bu: I
downiatwo~ w "Rozwoju",
\1
28'3-3 -1.
-p-r-ac-·ow·-n-la-8-u-.ld-a-ll-(1amSIWlh "Uli" '
lena", ZawMlzka 11\', 19, wy,.
konywł\ atafllllnh)l'·Qeny.pt'zystęPUB.
2718·-3-3
Ookój przy~wol(J!a lllJlOtllowtluy
l do wYlItlj(lCla dla jedńeJ lub
2-ell ptlń. M.oże być r. utl'zyma- i
nlom Pllchtowskn, ul. Plotrkowskll. 132 m. 10,
2610-6 -'-6
piWiarnia do spl.·zedania Z powodu zmiany Interesu.· Wladomość w Adm.nI-l.ozwo/U u •
2774-3·-2
lac uarozuy 1I1!.ł'I1Z ~anlO do!
sprzedanill w WI(izQWlo za nl-·
cllll'nlą· Wl!\(lollloś{) Loś!ll\ 58 -6. l
2770·· 3-2
ias obronuy, Importo,'i'My (M.I)nachlum), do sprzo(laula. Oferty pod ~Bbxer" w "Rozwoju".
2767-10-2
=--...,...-----:-:--...,..
l wiaru!",
(lo sprzednnta 1. powodu zmiany Interesu. Ogrodown JW 20.
2765·3-3
otrt,otJut ptlCarzy. do ItUllOWt\llll'l.
posadzek. Pańska:Nll 60.
2762-3-3
'potrzebne są bM'llzo zdolne stil.
niczt1,l'kl I spódnlc:mrkl 21'1. wysokiem wyna~rodzen:em; pożl\dane
l'i miar!\~ PIotrkowska t&19. T"o
piętro; zglaszać sl~ od (lzwartkll.
2760 a-li
pot,rZ\1bM pod~ę(!;:n,·, do szyclt\
bielizny, przYllliu!ę tak.że do
nauki. Ulica Gl~\V;na MI 29 m.. 18.
2801-2-1!
'=,,-_-,-_-:--'-::-;--__ _
__
. _
l W11\ l'UHI . 1 lillll. plill\!\iSlta
do
sprZedtUlil\ g powodu Wyjazdu !
uL Łąe,zl1l\ MI 7.
27{l6,,2-·; '[
.
,. I
pOI,n:aunazdolue. POeJ.l'ę~t.ne. - i
Nowy Rynok ~ 5 m· 5,~.sza

Rada Opiekuńczo t~lecz@rn~~h KursólO Handlo.. I O

ooVth Pl'ZY ·StoOO~1rzyszenlu Wz~jemnej P@mG~Y
Prucoool1lkóoo. Hundioroveh ut łodzi (Dłu~~ '5)

l

że wyklady na kursach wieczorJlych rozpoczną
l-go września r. h" ZapiEry przyjmuja Kau)lelarya Kursów couziennie od godz. 7 do 10 wh1~zorem.
ló7Ii-2-1

zawiadamia,
się

_ .

SZKotA POCZĄTKOWA· OGÓLNA

I

f;;

m,

19 (I

piętro).

przyjmuje dzieci od lat 6, zapisy od godz. 9 do 3.
.·Specyalność szkory: przysposabianie uczących się do
średnich zakładów naulwwych· rządowych i prywatnych.
C) sprzadnula.
4 oi!l\~1 olanu.-

BauunlU

ca!oro.cllnO ltomplot'l dla
dzieci inteligentnych; przygoto
WUJa .do szkól I na BwIadoctwa
nauczycleJsklę. MUrolaiewska 67
n doktora. Mlttelstaedta. WJado
mnśc 0117 !lo 81/..
1501l-~

Różne

M.EBL,E

stolarskie i tll.p· oelskie
wyprzedajQnaj'iaViiiej.
~ Żyezącymratami.....
IIIIIUc;oł.lljewsk.a 23. róg Pa.!.~=*IJI .!Yieyera 10.1574-3 1

DROBNE

OGŁOSZEf\lIA.

AI A I A I AI .MeblezkllKu po·
tan'lo:blur~o, '21{fJt~ Zll~!~!~~

I

P

P

przy uD. PRZEJAZO M 48,

nnądza

I

budowlana.

Archltl1kt (technik budowlany) specyalista. na kominy fnbryczne. ob
murowaniA kotlÓW,WBzaJklch systemów. maszynowa fundamenty, be··
tony .etc. poszukuie spólnika z I{IJ,pl~l\l:eUl, fiby mógl zll.lozyó Pl,zodslęblorstwob\ldowlane. Inseront prow!\dzl obecnie dużą cukrownię,
mówi blegla po .po'sku I po niemloeku. Oferty proszę Bub ljSpólkn
budowlł1Tla" do Rar.etv .Rozwói".
.
1567 2 -1

J

D

dry, mogą, być użyteczne dla
ustrojenia koncel'towych sal, kl~
namatografów I t, p. Wiadomość
W mieszkaniu. Ulica Orla Jil 15,
ID 1·
2766
FelczerSki subiekt potrzelJny 1'.1\.
! raz. Staro-Zarzews!tl\ 45.
I
2805-·1
·Gr!\Ul na fonepll!.ulo, prąjlllu,ę·
\
znmówlenla na bala J wesal",.
Ul. Konstantynowakt\ Xil'l, m. 23..
I ....:.-_ _ _ _ _~2::..:.:II(-i5-3-·3
JostdO .apI'zadanla tokarnia
dwumetrowa 1 Dafzędzit\ kowIllaIde. niżej 500 rubli O.orków.
~738-b 4,
uplę sklep kolonlalno-spoźyw·
K czy
. .PIotrkowska MI 273 m 12.
i
2736·· 8-4,

I

l

II

K~~:~d~~so~ć~gn~;~~~t~~. ~.f:~

P

P

P

'piętro

Pi'Zybłl\kalzl alę dużl'. żóltn allkn,
Odobrn.ó można w Widzowie,

!

A

(8por~).-

noc CI) hotelu ~:~'.
1655

zaglnąl

pastport na Im!\! Ladwll{1I. Smoll\t'k!\, wydany z gm,
ul. JUjowsl{t\ Jil 10 m. S 28153'1 Wadlew, gub. ptotrkpwsklej.
Sklep 1\OIoolaluy do sprzadnnm
2771-3-2
.. natychmiast z powodu wyja~du zaginą.!: paszport nl\ tmlę SteUlica Długa 69, róg Benedykta . faua PIątkowakiego, wydany
2746 3"'c2 li gminy Czel'Jllewlco. '18!4,-3'1
IClep z po&oJem 1 ltucllnll\ 0\1
aglnQła karta od paszpol'~U na
1 go października dl) wYJlltję- '-hułę Jana PIlI\Bzak, wydan"
ci II. Stl\l'()",Zarzllwska 6~.
.._ r. I).t\klornl Stanisława 8ollńskle.
~;-:-;-...,.........,......~:-:--:---=2:.;.77:..;;5::...--:2=--.::.2 [{n.· .
.'
2ii01-1
Sklep BZtiweltl do spl'zedl\lua Z~ nglnąl kWit od paszportu 111\
z catem urządzeniem zaraz
Imię Leoriarda:MatowSIi:I$go,
IIlbo od plarwsr.ego. Wldr.ewska. wydany z fabryki Karola. Ben}(j 76,
2769-2-2 nieha.
2808":'8-1
Sklep lIołollialno-dystrybacony Zaglnąt kwit od paszpor~u na
orar. pralnio. do sprzoan.nln
imię Józef:r Ple-truazc~!\k,wy·
z powoda zmiany interesu. No· dany'z fabryki Dol'ingll. 2800'1.
wO,,:,Zal'zewska 15.
2768-2--:" 2
IlgIDą.Łpa~zpo'rt ua Imię Ed":
Sklep spozywczy z piwIarnią
mUllda. Alel(8Bndrowic1ia, wydo apI'zadania. Zielona nr. 53 (trlUY z gminy Nlamil:l1ów, gub.

·z

S

Z

2i98""':"3-1
od. paSzpol:~1l na
*Imlę FeliksA Maklewlcza,wy..
dany z fabrykI. I:)oholblera,
.
. '2799.-1
zaglnęlr dok(lroenty czel!l1tXlJcze,
wydane prte.i zglarsld oeCh
plakał'ski na. Imię· l!'rllnelazk!l

27J3-1-1-5 kaltsldoj.

la z· «ginął kwit

--s:'":t-:'rr-ep·-·':-"ko"'""'t-on""'\""'al:-n-y---"d"';;o;;';'s;;';'P[;;';'·Z-(ld;:"'tl,~n

.oal'az.

JĄ 27

Ul.

Nowo~CeglaJnlaIlfl
2758 ~-3~-P

SPrzedRID ZIll'I\Z sklep nil. do ~
bryoh warunkaeh w dohrym·
punkCie Za stalą kllentelą z po
wodu kupienia domu. Ul. ]'1'1111clszkuńska nr. at·
2816-:-3 ......;1
ld<P lI:010nll\luy do st>rzlld!\ni~
ŁI1f!leWnleka nl' 39 2789-31
l
r, I
d
d
li. tJp l'2i~Zn czy
, o sprze (\UHI.
Wiadomość W A.dmln.tstrMyl
"R,o~WOjU~.
2795-3-1

S

S

S

.\t l

kI

ł l

d

d

t

t

tJ

ap o on 1\ no Y.B I·Y uCyJn V
zarllZ do sprzedanljl,. UlIca
Lipowa nr; (\3.
2BO()-·3:-1
d

b

(

tirze !Im 8.1' 1.0 ",nlO)
Ssal
modnych, dębowyc~.

In' ze··
Oe:"
giPlnlanll 51 m•. 34
279'lp~S!
"p0ll;oJe z I,uchntą na l. em j}"i"Q
'trze z balkonem, do wyna)ęclh
.1....
·k a. Ul. Wl (!zaWi)~.'
k
o"A pll:r.uziarlll
JI!! IOf!
IlRIO _. 3-1
I·
d · · l --1blloltkOJO, prze. pokOJ, (ue luht,
!\ on (I-e piętro,
front)"zaraz do wynajęcia. WbHlomoM:
Wldr,ewskllo 90 m. 6, od 5-8 pp

Z

Hędr.elewsklogo, wydll.ne 30 wue..
~nll!.st. stl88F11'oku
27~14~1
.~ I\glnl\-l pllllzport. wydany z ~m:
·'-Zurallny,gub.płoclcle , • iJ" f1iJJ~

Stefanii llrdak,.

l

.. 0791..:...3-. l
.",

nglnątpt\$/lP\)l·t Uli jmti~ .l:itanl·
""sII\WIl. BtIlS;r,CZYllSic!ogo, wyd!,"
_11'.'/ 3 ŁIl..Rlm.
"802 -"'-.1·
<
II
l ngl!\l\t kWltlombl\l't.1\1wy,. ZI\
·,,,,,"'m ~4586. Łask!'lwy znl\lllzca
zechclO odd!l.Dntl. Szos.ę Ro. kielń.
ska, ;M:/l3 do stl'óżn .. 2782-2;:"'2
zaglnę,tl!, k.I\Ut\ od pilslIpurrll:

wyunnl\ z f~bl'ykl L. Nlppego,

!lll

im tę Józef", Wc.óblew9kllÓlgQ,

.
2759-3-3
Z"'Iml"
uglnęl!\ karta .od PA~)\P()~tll na
Helen.!. Zawisza, wlqjane.

f

"

,

abl'ykl Hteinertl\ .. 2756...,.3....:.3
lllglnąl paszport, wyl1l\ny z ma"

1:

279,2--2-1
2793-1 §.,. gIstt'iltu m, KonIna nil imię
potr2:0bn y Cll~oplecli j czloWlękAroua Pulw&tmacbera, 2754:-3·3
do wózka. Gl!ńak , G1ówua 33,
ZaF,llllbione doIUlllu~mł,.
·Zaglnęla kSil\Żf;lczll:1l od mil8zyuy
2790...,...1
. do szych, ze. :.Nl 8207 na rb. 66j
()~I'l.:Obnl zt\ra~ czeJndzla ta pi-Zaglllą.t kWit od lJas,:po~ta na wydann. ze składu maszyn Sin..
P (!Cl'scy
Gt6wnll 13 2803"'-3-1:
Imię Anny PawlowskieJ, wy"'" gau, ł"askawy :r.nc.lazc& zechce
0tl'zabI19· pr,nuykompletnle
dl\uy li t~brykl Golblulllt\.
oddlla na ul. Piotrk:owskll ~ 86

caml, blellźnlarlta, tOfllatka.. dwa dzhmulków.
2724-3.-3
trem/l; 2 szafy do ubrl'lill6, oto- I' .
zdolno do staU!RQlV I spódnic
.
·2172..,...3-2
mana dywanowlI., kl'lIdęus, 32 i
aszynę pierścieniową Slngel'll.
krzesal, st6f.1 parawaniki, obrazy;:
sprzedr.m llRtychmlt\St, ul. Czę' I uczeulca; Ullcll Plotrkowsk.a 83 Zl\glnąl PMZpol't,vndany z grot
ny Gl'abico, guh, plotrkowSl!lej
l!\mpy I różne drobiazgi, Widzew" stochowaka oM 15r2 .2787-3·-2 m. 31 II WeJście na lewo.
2809-3-1 Dł\ Imię Wojciech..! Galdy.
fika 73 !li',. 50,
2765-3"-3 , Maszyny 2 Slngerl\ do szycia
~do11\lt
pauna do'
2784-3-2
I H.O.tl zenny ZMaz I.Wellt inll:a· /' . .prawle nowe, bębenkowa t po&rzętlll/\
akb,du węd'ln. Wil\iIOlllOŚĆ ul.
Z'!lI,(IUl\l pt\.;i!portna Huię Jana
• sent, kaneye. got.ówką. Po- plal'selenlolVa 1 maszyna za 18
WldzeWBka128, w lIklepla l'.ze.ź~
. Ogórka, wyda.ny z gminy Brze·
ludniowa 20, W-ny .Mąkowski.
rubU. Konstantynowskllo 7-16
2812-2...,...1 ' zIJl,y~·
~'18Q-3-..2
2811-1
2186-2.,..;.2 .• niczJ.tX1.

M

1573·1

walka ał:iI'~"

kołooa:ek

wiele "hal'dzo zV.jmllją;oyoh BOijn" żytia. N!\stępna zmiana programu w sobotę dnia 14 sierpnia.

~~mo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p

ba

_w_

=========

llI\ środę, czwartok i plątelt: :::
.. =-=.-c:..~
(draml\t, odegrnny przez arty$tów . NapIlHMie~f'zil'.ta

PIWGHAM

rM ~~wen'llnwy

Poh)w ryb d~=:~t:~~n~~J Okl'opności wojny }~i~~~I:mfc~l~l

róg Głównej i :Piotrk?wskiej.

.

~~ma~~~"~~~i_~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_
~

Spółka

Mury katedry zarysowały

. się tylko. Z innych miejscowości donoszą o wiei·
' kich szkodach.
I
Z powodu uszkodzenia kabli, wiadomości o

Roha trz~sieil.ill ziemi 'l1 Meksyk:n. Południo;. I
wą Arno:ykę uawiodzl!o w jjych dl~~'::,~~_ trzęgienle I

I

"
I

-:- -==:':'""1

=

647

(Nieurzędo\va).

jące

f

_ .. =

..........
. " ..._.·,'w.,,
."--_._-----.~.
__. . _ _ .___ _ _ ..
~

-

'

ROZWOJ, -

~

n 133
----=~~~--_:'=-=========

P

do SktlMtll Slugera.
Z·l'I.giuę!/'I, karLa od
imię

.dł\lll\

276.5-3-3

p/l.llzpor~u !lilio

Matyldy Schmldke,. Wf"

z fabryki Karola Schelblera
(Tlvoll\).
2763""';'8-3
ZUSllli\.t kWH 0<1, I' III.1Źpor'una
Imię Leona. RoglLla, wydlluy
z !I:rmy ·NestlerajS~kJ. I2,U'ł~3

n

ROZWOJ, --- Sroda, dnia 11 sierpnia 1909 r.

8

133
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n

1!1

~

(Plac sportowy)
s:f~rpl\ia

W ezv"artek, dnia J 2 -go
~-""""'''''''''''''''~ 1·~·.1lei,·ii"~w~zy·
,i.
J&.
~
"'ll"'!."

1!)09 r.

'i"Y.ryst ęp
V\

. II W

WaI!'IIIZ3WSU1;a S.1II:koła !l..ekall"sko .. DelłllłystycZaJ8

A. TROPPA \IV Warszawie, N~.arlt,~~~~o~:i~~j.

ZI\rlls rOivowatępującyrlh s!ucl!:\(!ZÓW, i slul~h!\e:zek JUż l'oz'p0C'JI~ty.
[(:.lIsy czyt.ano przt:lz prof'o;orów Wl\rsh. Ces. Umworsytetll. r'rognun
wVf,yJ'a 8i,~ bezptr,tnll"
!lfl4-()!j

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

~=.:......_-.,.;=

----'--- -- ....

...........,'"""".c..~,,,ol.':.U!nImV~~~IO.>Uo.l1~_....

C'1

ł

·OTATRZAn8KI
UDEUKATNIA PŁE.Ć

n

Z

-.. . .

atletySlrnpson rr~he G·rea·t.. Niewidziane tutnj
~
jasz~ze p~~odukcy3. SU1PSOn kułakiem rozbiJa piasko{~iec I ~rtmlt,_~::~~..~_:::::'~~t!1lIl:l!J
______~1llIIiil!!IId
padrm!1 nu piecaCh most z samochodem I lO ooelocypedysłaml.
SpooyaHsta ohorób slrórnyoh Dr,. $ .. SZIlIT~{BND'
weneryoln. i nięmooy płGiowej !
Srednla Nt 2
na miejsca siedzące 40 i 30 kop .., miej~ca stojllce 20 kop., dzieci 10 k,

WEJSCIE:

Początek

==-= D S

godz. 6

fi)

jj

pół'wieozoróm.

•

.

r. t

,

lEWKO\łUCZ ł

Illl!l_
k"IIIiI_..JlI
"II _______~16~~~-~3~2~~~~~~~k~~ru'~Ji
•
.,
___________~B~y~w_K_@_n_a
__
I._._~_u_n_._~

Pr~YJmule od 9-1

Zarll:wierdzone pr:!&ez Mi~ii5terJtUlm Skarbu

łlfSY Buchalteryjne
etln n' a

Półroczne
J.

!

.'

..'

.'

'c

,

I

d 8

l

co :r. ann a o
-:w poludnia l od 4 - 8 wlee%ol'em;
w niedziele i święta od 9 - '2

popoł., ul, St,·ZARZE WSKA 36,
róg Sosnowei
1294-12-0

l

.

I

J

I)

poleca .obuwie dam.
.....Bkie, mę.skle .1 dzie:
elnne,znane ze swej
<dO.broo.1 ! UW.. l\łOŚCI;
'
przYJmuJe wszelkie
obataIUllk.i..1repnftl·
1.552--3..2· . .
eya. Ceny Dizkle.
at'8zt"t przy'sklepill. - Łódź.

hI

d' t l'c'" .
d J' b' .
e a) zme ~prze a e lU~O

. _,.".
"P rOmIen·'

uliica

SP@ł!l§1!'D21J1

!

M $.

Przyjmuje od 2-4 pop. i 7-8
13i6r

! wleez.

149r

I M~gazyn OBUWIA Dr~ l. KlAClKIN': Rozwadowska 4, n~Pi~tr7
I "AnI. PRu~mffiO .JPhl~,,::t':Il:;:~~· ~~.e. . ! Dl'. JAndrzeja
elmckl
7.

KARTY PO eZfO E
l

d i

, ,
P rZYJmuJę

kursami: l Mantmband.

'h t

.'
r"
rll

ft

Specyalista Ghorób skórnych, I
. .•
wIosów, wenerycznych i dróg , ChO~Dby WDWnQtrzno I dZIOr:mno,
moozowych
\ pl'ZYJm. rano od 8--10 i od 3-6

13($6,,12
Zarządzający
-~--------:-------------------'- - -

. ur owo

l

j

WYkl':J/'''~!~~r:h ~~~~~~n;~ię w po- Dla
....kalnl'" t•. Ił ~r. BIDflIkJ GmBBnG
D pa. ..:b::t,
B R
.•
r", . ~ eJ' -, I Ordynator :~~Ś~~~lekil!!'ndra

się

m I

LeDzenie
elekttyzl10yą I ma.sa:l!em.
~~m~e
od~8~lrn~

od 6-8, dl!\. ; od 1)-81/ wlecz
469-1'
pan od 6-6. W niedziele tylko
od 9-3 popal.
lHr
ł 19
II
~:~~przy Syph1l!810.
łJrll
,,1~~UGW1~Z

Przyjmuj,
zapisy na drugie p6lrocze ..
niedziu.lek ma tliilerpnia !Pn ful. o godz. 8~ej wieczorem,
Kaucelal'ya otwarta codziennie od 7· - 9 wieczorem.

. '. .

leór.i1l
m:czop/frr;:G:::,e-

Cho olPy

n n ' rJczlłlI: i

I

c

•

choroby dpóg moczowych. '
ul.
Przyjm. 0(1 8-11'8.0.01 od 5-8 w., ! Choroby aleć.'ne, we. ne.
dIn. dam od 4-5. W niedziele I rl10Zlłlle li moozopłoiGlwe.
święta tylko do 1 rano, . 746·r Godziny przyjęć:, pan. owle ud g.
8-11 1', i 1)-8 po pot, panie
4,-1) po pol,: wn.ledzlęle I śiflęta
9-12 r.
. . 1463r
.
•
•
.
, .. ' .
.

j

.0r' S KANTOR
.

I n'.r .

skórn8,Weneryolll8
'fI;' a~n
··t't:.'
•. VIl••' ....Q...1504,d':'a
. OhOloby
m....p!.i..... i, wl186V1.
.
k'
ł k' .'
i la~ładlle naukowym len~k. PrzYimujeKol~Ó~~2~: \Od 6-9 l
·
.
kS'
~arszaws a. z oa rOjUJ szycia
J u~II BERG wlecz•• p~nle od 5-6,. 1816 :powluomt 1570'ilt
W
' o LO'. N'II' 'KOPYDŁOWS
K'ł' EJ
zapIs uezomc od Egzaminy
20 sierpniawstę.
co~ Dr• H
."AP
'.'
. . ......
...
dzlennleod9-a,
• SZU~"'l!Ilchar
UII!I4\ . ' U !~
.DEfIITYSTA

u\;Plolrkolllsłlllll~

. .

81, telelo~u.1200..

. . .

PIOTRIUliWSKA 118.

a

a

li.

dYPI.omowan~j . BCllan.ie J paryskiej .o..kądamllkroju .. W.ydll]e 'paten~y
z prawami zak2ada.nla pracowni i szkól. Nauka gruntowna, Mzenice
na.biei'Ąją. gustu. Przypra~olVni kUf,&wleezoruypo ce,nMhznlźonych.
Zapis Codziennie. Sprzodazform pl\pleroWl~h. Zn.rna.le tmanektny,
" . Piotrkowska
. Uwa"a'
M, U5. l/571H
. .
'.
.' u ' ,

l ~::p;cz\re~t:e:n~;zefn~~8
Rauk
Irólczanslea .M 139

I .".

. łłWtlĘ

~r.JÓZłi MichalIki
p,,,p,:w~~~:~~A..

.7..kl~s.ZakładNaukowy
Zonski
łi
~plłllemi~.
1It1...... • •
.
ZapiS uezoJlic 1 egzamIny wstępne od la·go sierpnIa.
. Lekcye rOlp~clną81ę 23 sierpnia.

1~17·6·2

.

.

,.

frze1ożone:
.

',' .

.

,..

.'.

.

....

. .

... •

'. -.

..•

i.

.

II !bemlllno-~lktelYolo~i[lne
.laborator;:;12

~~d:j~~0:;:Y~~/~d8:~f~~::~~ l '.
1392

I

męskich

MagIstra

ŁÓDŻ.,PIO'I'!1koWSK~ i'& 50,
1) Ws!!!elkle. Imalizy le ..
CHOROBY WŁOSOW, SKORNE. WE~ , klllll"sld.ea . moczu, krWi, plwoNERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE.
cIny, !tlllu, wydzlelitl ropnych,
Pr~yjmuję ód godz, 8,.-1 r• .1 od o-sw" tryperowych nitek I t d.
.
,II. •

.' ••.

•...

.

'..

j

.

~:~!d;~d~~~~~~o::;d::4i~;:: te~I:::;~!:~
o:od~·i::a~ó~~
1 JÓ
.Dr. feliks Skusiewlcz i ~~;!h r: {" ŚrOdkOWjg~~~~6

.

Z.,·ofi".·j Libis. ·.zO. ·.·wskiO)·

O

N. S8 HATZA

i

DY/iI ·.L .PRY·BULSKI ~

Zakład. B-klasDwy .żeński . filologiczny l ~~'
z. kursom oimnazyów

ul.

I od 4-7 po llol. .

'JI:

MarYl Zarzycka i ZotiaPiaskowska,·

HaorylN "r.
a ~n!!ls'

II'hllwrot2. .
.
,
U· &\
lU UJ
..1
. 1111: 6-4 Przyjmujo od 8-W/,! od 6-8 .
". '.'
.
..... . .
1 . po pot, panie' od /5";"6. W nle-.
. przeprowadzll .Slę. na. ul •
. łil:(.tlt'~......
dziele i ŚWięta.. od 8-.1 r..
637r! Piotrkowską ~ 124•..1'011
, !r. (. ';tW"
". '
' lawrot. dom W,go Tlschat'a.

AKLAD"NAUKOWY\M UB~Y~KIEJ
B' U,.::D":=~S;~:~,~~ćo:y na _ _
.

choroby woneryczne i.8kórna .. I'

•

ch.r·~.:~~r;~i.wia?"m':l

·1'
.',..,
.

, Przyjmuje od 4-8 wieczorem.
niedziele I ŚWięta od g iQ-l, warsztatówstolarskBł~h
po pol
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