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zamach na jego iy?ie lub cOllaJmniej dOj .,' stytu.cyę-to obawy te są nader mało prawdopo-

dobne... ....
.
,
Korespondent wiedeńakiej "Politische Corres- ,
W !colach nastrojonych pod· tym względem
., . '.
f pondenz~ r6wn ież utrzymuJe, że pomimo ener- ~ pesymistycznie, 'nie zdają soblo spt'awy z tt\g:o nle~
Zwycięstwo mlodotnrków i detronizacya sul- II gicznego stłumienia ptze:~· mroQotnrl,ów l<ontr- l wątpliwego ~jal\'iska, że idee liberalne zm\lazly
tana Abdul-Hamidi:t tiierozwiązaly jeszcze kwe- i rewolucyi III .najbliżsżejprzyszlości należy ocze~ I otwarty dostęp do. szerokich ma.s luduoscipań
styi ustalenia rządów liberalnych, w Turcyi. Po- i kiwać nowych reakcyjnyćh zaburzeń.
I stwa ottomań,;'ldego;
,
mimo strasznych :;epresyi i srogich. kar,. jaJ.de ;
SBt to na.der., groźue. dla. pokoJu. powszecune- t
Powrót do. sturego' syst~mu rząd?w desvo~y.
spadJy na sprawco w kontr. rewolucYI kWIetnIO- !gO chmury na· wld:nokręgu .mlędzynarodowym.
t cznych, przyglllataj(:\I~ych l(ra.; caly,nł6 Illoźe,być
waj.. ,żywioły l'e~kcyjue n;!e straciły na ,sile, a ra.Pesymiści b,owiem pl:zepQWiad:ają. że po ,akcie po~ądany dla wiolu, ,aje~eli nO,w:e I>rądy ~apoty'
cze) wzmogły SIę znacznIe..'
! drugllJl rewolucYl tnreCkle] (sttmnlemo real{cyl) na" I leaJIł w pewnych kotach nleprzYlazne dlamcunn
Wiedeń~ka gazeta ~Zeit~ napódstawie in- : stąpi, akt tl'zeci-,-bunty i powstania. apo .nilu akt I sLroje - to tylko dla tego, .że w nowych itleaeh
fOl:macyi z Konstantynopola utrzymuje,. ze ,nie- :, czwal'ty-'-int\ll'wencya mocarstw, i piąty-rozbiór I ludzio ciemni dopatrnjlt Się zamachu. na zasadni·
tylko w'Azyi ,Mni'ejśzej, ale i w stolicy pallstwa Turcyi, fillał najniebezpieczniejszy dla pokoju po- ! cze .prawa islamu, co natUralnie jest calkowicie
ottomańskiego . mahometańska ludność, oraz lm!'·
wszecbuogo.
. .
j.bezpodstawne.
. .
'
.' ..
dowie syrnpatyzu)ą z sułtanem· detronizowanym.
Tenżo .samkOl'eSpOlldent, pragnąc zasięgnąć l.
Gdyby tak byto, stl'ÓŻ pr~epls6w. kOl'anuJ.praw
Stronnict:wo starolurcckie pracuje gorliwie, aby . wiauoIlIości ze źródel młodotureckich, stojących 1,kauoniciHlych islamu (sŻerjatu)Szeioh.ul~is[ail:ilde
calą ludność ,mahometańsl\!~ powolae pod brolli
n steru rz~tlu,. odbyt wywiad u jednego z bejów i wydajb-y "fetwy" uroczyście zapewniającej, że u'
rzucić ją nB: chrześeian,· tudzież garnizony mlodomłodotureckich, zajmującego wysolde stanowisko : strój konstytucyjny nie sprzeciwia· się Korano \Vi,
tureckiEV Stronbictwo to odbywa . tajne zgro ma· i nadesłal o ;wywiadzie tym' następujące sprawo- [ a nawet sam pro,rok potępia uśtl'ój despotyczny,
dze,nia w ~taIPbule, które wyśledzić trudno, bo zdanie:
. '..
'1'0 też mlodoturcy prowadzi6będąenergiczufJ: af{l.
pÓhcyastollcy suto o~taća.~a,prz~ systemie rzą·
.' tlBy~ moie-ośiYiltd.czyl dóstojn\k~lłod,oturec- ,) tacyę, by sprawę tę I'OZlaś~ló.!V um'ralach jnlcul1J'
dów absolutnych potajemnie sprzYja staroturkom. kl-nalezałoby oczelowac ~ewnycb powlIdalI, gdy- 'j szerszych warstw muzurman~klch. .... .'
,
Odb'ywająsięwpnmdzie . wciąiwKolIstautyno- . by Abdril-H,unid zasiadal jeszcze ua tronie; Ale! . W tymże saUlym seusie wyraził się (lo .ki)
poIUliczne. rewizye i !l.reaztowauia,' lecz bez po- I por.detrouizowaniu bylego,ąułtaua, który był weie- i respondenta. . dzieunjj(a ...IJldepellda1lce . Belge\
waznegowynikq.. .
.
i. lellielU wsz~lIdch iIl:trygii.ch ,inicsatorem, teIld~l1~ I głoślIY '.v :rlll'cyi oficer i publicysta.
Fir:::an bey,
Co jednak na pierwsi:Y . 1'):1 ut 'oka zauważyć \ cye realrcyJne atraellyswo,je zr6dto; B: ra;,:~m ~ ~lem i który oSlI'iadczylJ
.
, '
się daje-plsze,Zeit"-tocoraz groźniejsza popunlct spo~'ui nie,wye.zerp~ną;sl<ll.rbnlCę plelll.ęzn~- I
"Nlljzupetniej nietlzasadnionem ,Jest mnielDll~
stawa ludnoŚCimuznrUlańsl(iej, wroga. chrzeŚci:l. go 'poparcia ~Iąien l'eakeYJllycb,c? uaturalnleDle l nie, jskooy' l'ellgh1 muzułmańska wrogą byla
n';llUi europejczylcolu, .a!;tllrOLut'(~.y· posiadają. po-; ~I\oze we oub.lcsię zlowrogoua sJletych prądów \ wszoll(iemupostę[l1)~vi. Wielki prorok l\!n11omet
dot)nOZnaezllezapasy broni i amunicyi, garnizon' l Ich znaczeniU.'
........
f powiod70iLtl: ;,S"ulcajcie prawdy i nauki od leo.
zas, tniodotureclci . w .K~nstl\ntyIlopolu jest ~ie~byt l
Rzecz prosta; że ludzie stoi;ą.cy obec~ie u śte· l lebJ~i dOgl'(,)~U, szuk~icie J?,i uporczywie, choćby
liczny, gdyż wlele w oJska trzeba bylo uzye do 1'U wladzy, będą nader. troskliWIe cztlwah,nad po- ; zua;ltlowa!!\ 'Slę w ChlLHl.ch.
Następcy jlrorolm
6bsadzeuia'postertinkównad Dardantlla.mi, mOl'zern jawienieni;się najmnloJsiych 'oznak.' reakcyi i. bez j także .nauczali muzulmallów, aby siQ ucr.yli ido:Ma,rmora i Bosforern, skąd nS1:lOictto dllwne zato- wabauia.przedsiQW6ZlDąnajsllrówsze śro.dklw. ce~ kpnalL,
'.. .'
. : ,;
gi przycbyll;lie usposobione dl~ staroturkciw, , . l~ stlumienia ~ch·· w zar·odkll i ~apQbieżenia wszal~ .
Mógłbym ~skazać, w!ele ustępów. wrKql"ani e
' P o 'Konstantynopolu l<rąząnawet pogłoski, lnem 1I1espodZlllUkom.,
' . ' . I W nilszych lCSlęga.ch sWIEttyehna dowódża re!te. w dniu koronacyi sułtana Mahometa Y, a ni.Co zuś do (ibaw, Że \V llajbliźszej pr;lyszlośei l ligia muzułmańska nie tylko uie broni pra'wolYiex:.
czej ,opasanielll go mieczemprol'oka, ma być do- ,należy S'pOUZI~Wą.C si~ llowychpodk:op6w pod koa.- nych udoskonalania. Bwe~o bytu, . ale' na.cHo
I dZle dokrwawycu rozrucho\v..

,;
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uakazuje im uczyc Się i posimldwać tego, co szcza o żywocie dwól'skim.". Co do treści. ksią- • rniczny dowód zlożności hydronefelitu z uwagami
dobre i sprawiedliwe.
i żeczlcsta jest przedrukiem wydanej przez St. Pta· I o pochodzeniu kamieni plew~stych".
Ka.noniczne prawo muzułmallskie (szerjat) - ! szyckiego powieści p. t."Tortury i cnoty różność",
-_.~,-dowodził dalej Firzan bey-nie tylko nie wzbra- z rolcu 1524..
.
I
U
.
.. P
k
nia zaprowadzenia systemu. Jconstytucyjnego,. ale ;
Pomimo to, odkrycie, dokonane przez refepamIęCI
nuwrt nakazuje. Dowodzi tego n/l,stępująoy ustęp: renta, jest ze wszech miar ważnym przyczynIilem
"We wszystldch waszych politycznychI ad~ dla historyi literatury polskiej, ll0 pierwsze bo~
, .
.,
ministracyjnych i socyalnych 'kwestyach, za.nim wiem, nowe wydanie powieści świadczy o zmia- ,
Jak .J!l~ wczoraj zaznaczyhsmy, w Wal'szacoś stanowczego postanowicie, naradzajcie się nacb, jakim ulega nasz język literacki w piel'w~ l wie w, kosc~ele po ;pijarskim, 'uczozono pamięć temiędzy sobą.".
szej porowie XVI wieku,po drugie okazuje się, I go, cd~godrlle powlększy' tu grono pochowanych.
Prawda, softowie i uleml podozas lrontrre- że powieśóprzetlómaczono . z . czeskiego już w r. ,
Po nabożeńętwie ~al,obnem za s.pokój duszy
wolllcyilnvietniowej obiegali ulice Konstantyno- 1515 i że. wydanie pierwsze ukazało się IV roku s. p. Konrada Proszynsklego, odpr~wlOnemprzez
Dola z okrzyldem: .Brońcie lieligiW
.
1522, Tekst, przedrukowany przez Ptaszyckiego, i kS:rektora prałata Lasoclciego przed wielkim 01Ale sof to wie, usiłujący przywr6cić absolu: jest wydaniem drugiem, te~cst~ odnaleziony przez ~arzem, celebr~n~ stanąt u zasł?uionego ~6mulka
tyzm, maj/;} pOdstawy natury osobistej, by byo l'eferenta-tl'zeciem. Nie, dosye na tern, pl'zedmo~ I solennego KaZImIerza Promylta l pr:z:e ru9Wll w golliezudolVolouymi z konstytucyi, która Qdjęła.lm wa wydawcy Wietora, dedykowana kanclerzowi rący~h slow~ch do zgromadzonych wielbicieli jeprzywile.i e llieplacetlia podatków i prawo zw~l~ Szydlowieckiemu, rzuca. cielcawe światlo'na trudno~ ~I go D1epospollty~h ~as!.ug. .
.'.,
niania od sI ażby wojskowej, z którego korzystali
Ś.C.i, z i.akiemi w.alozyli drUlc.arze krakowscy, dru-I
Ks, Lasockl m. OWI1, że ba. n. alnem, bYł.Obyprzy~
dotychczas,
' : knjąc l~siążki llolsltie. Użala siQ mianowicie Wie- pominanie ich w tej chwiO.Wszys·cy wiildżą; kim
W dodatku sultan Abdul-Hamid byl.pod·. tor przed Szydlowieckim, jak wiellcie przeciwno- i czem byl Promyk. Ale podnieść llaJeży wielką
wpływem kamaryli d\'Vor~kie.J, której za Jego pa~ ; ści Illnsiznosió, "żeby wżdy polskieltsięgl byly, i .czystą mi1?ś6. z jak,ą sluż,YI, ukochanejspranowaJ?ia . nie udalo się. calkowicie wykorzenić ażeby siQ P?lacy yr mądr?ści mnożyli".
. \ wIe nauc:z:.ama maluc~~IC~,' OSW)a.~y l~du or~z ~uG
w Ildlz·KlOSku.
!
Na llosled. zenłU w. y.dZla~u II-go, po zdatwle· (t>?lną b. eZlnteresowno~c l zaP.a.rcl~ SH~ siebIe, J.,a.
St, Ł.
i niu calego sz:erega spraw bIeżących uchwalono:
! Jue w pracy l1lo~olneJ calego zycll.ł. byly mu JeWyjednać w zarządzie fundusz na wydruko- l dynąi pobudlr'ą. dzialalności. '
,
Wilnie 23-go tomu, części II "Źl'Ódel dziejowych". ~
",Promykiem" byleś-kończy! wielebny' mówmarrl!lw~k'ln TOWarly~łwO D~ukowe
Wskutek przedstawienia komisyi antropolo- I ca-za żyala. Promieniem bądź nam po śmierci,
Vf ~ II ~ li
~
II
•
gicznej, ze wzglQdu na wielką doniosłość badań oświetlającym i zagr36 wajlj.cym tyon wszystkich,
-antropologicznych nad mlodzieżą szkolną, wydział ~ctórzy w zbożnej 'pracy dla lodu pój4ą twoim
Na posiedzeniu wydziału I wygl'oszono i prze- I postanowił wyjednać w zarządzie odpowiedni fun- sIadem. u
dyskutowano dwa referaty:,
.
. dusz na nabycie narzędzi do badania, a po ich'
Zdarłszy zasłonę z pomnika, ks. Lasocki daP. M:icbał Rowiński, kt6ry już przed kilku- 11Iabyciu, kierunek tą .praoą powierzyć p.Stolyh. ! pelnil jego poświęcenia..
I1f\,stu laty ogłosił dzielo p. t. "Uwagi o wewyJi- . wje.
. .
l
~ziero' dluta 1l. Makowskiego bardzo mił'e
ltacyi polskiej" i który pracuje obecnie nad obNa 'wniosck }wmisyi histol'ycznej wydział u- I. spraWla wrażenie,'
.
szerną monografią ,,0 ~et!'yce 'p?l~kiej", ,wygłosU chwalil. wydawa,ó dod~takdo sprawozdań, "Archi,~od .d,obrą podobiz~ą Prornrka .w pl.askorz,e.
referat, )~)ctó.rym wJlozyl tro8Cl\Yle wymki swo- wum hIstoryczne", lctorego dwa pierwsze zeszyty' zbIe, uWlenczouą ztoteml lclos!l.llll, WIdnIeje napIs:
leh poszukiwań wzalmisio zarówno samych form mają zawiera~:a) korespondencye koroisyi' rząKONllADOWi PRÓSZYNSKIEJ'}{U
metrycznych, jak ich teoryi, z uwzględnieniem ro- dząceJ z delegowanymi do Drezna w roku 1807
zwoju dziejowego na przestl'żeń ośmiu wieków (od Stan. Potockim i Ludw·~'Gutakowskim,. odszukane
(Kazimierzowi PIomykowi)
'pieśni Bogarodzica aż do dnia dzisiejszego). Scha~ i przygotowane do druku przez p. H. Konica, oraz
R o d a c y.
rakteryzował przytem znamienne oechy wiersza
b) materyały do d,ziejó.w włościan w Polsce z lat
Poniżej wlośc'tanin w sukmanie z okolic PIlP'o.lSkieg.o.,. d.O. któ.rycl.l z,aucza równozgtosk.OWOŚÓ, 1540-.·179.0, zebranej~;prze. z· p. J. T, Baranowskie. I' law objaśnia chlopkowiz Podlasia tablicę pogIą
rym. ispos6brozmieezcz~nia ąkceutów w zależno- go, p, t. ,.Archiwumwiejskie", t. I, cZ. ,I. ...
dową .do nanld czytania Promyka z wyrazem
ści od sredni6wki i stwiel'dził w różnych zjawiNastępniep. E. Majewski wygłosi! referat I .Oko,.
. ,
.
sk~c.h mnięjszylub większystopień swojslcości~ K!I,~ p; t. "Fizyczna rola mowy-wibracyi Wf biomecha- I.
.0bOk tej plaskorzeźby, uwydatniąjącej traf·
żdywjwod iliHitrO\valprzyldo.da,Jllt . . . . ... JJizmie.D (w cjwilizacyi)". Po referacię lll\stąpila n.1,~ dziala 1 uoś6.twórcy llajlepszego<Elemental'Z!l.>
':'P: Ffl\)lcis.zel~:·P.ulaski,,? kt,óregó;.,p:.częś,Liwej rę::' ~yslmsya:.T wk.t?r~j,op~ti()z;\tę~er!:lll,ta, ?ratiudzia! ·.plsar~a .<Gaze~y ,ł1wiątl)c,IGpej't d.:vif) daty; urodzin
eęzawd~a~czamy JUZ "RMtlChlZm Brzesin z roku
pp, SmolikowslCl, KO,oha.\lowskI, W. MIklaszewsIo , d9/II 185 b lzgOtiU ; <8/VII 1908 r.', a pod
1553", oraz "D,yalog Palinura z .charonem" Bier- i Stotyhwo. . .
.
spodem ep\tiHlllm:
.
. . "M\lionom do oświaty drogę otworzyt MinataLubelczYka, dolwnal n.owego odkrycia. Oto· . ,Na. posiedzeniu, wydzialu . III, go, wygłoszono
odszul{alw bibliotece seminaryjnej w sandomie-I komunikaty i referaty następujące: St. M:ildaszew- Ilość i cnotę szczepit"
rzd nieznany druk polski, }1oCllodzący z drukarni . sld "Sprawozdanie 1.0 zjazdu międzynarodowego I
Całość wykonana jest na tablicy z szarego
Hi()r()nim..aWletQl'~.'y. Kr.akOWi~, pomiędzy ~'okiem gleboznawcó~ w PeS.ZCie'" Z. Wójcicki. ".orgau y I gl:ani~u .szIąsldego. i umi,eszczona na yierwszym
1524 !lo 1527. KSlltzeczka nosI' tytul': "Hlstorya ruchu IV lcwlatostanach traw". J. J. Boguski ,,0 .~ WJellnmfilal'ze, po lewejstrotlia od wejścia do
bardzo mila i wesola czojeniu, która jest rzeczo,-.: drugim dWllbenzylónaftalinie". Z, Weyberg ,,0 ska- : głównej Ilawy śwlątyni po-pijarskiej,·
.'
nat wjpisa~a o Si&częściu,a o swejw~H, azwla~ lenillch tatrza,1.skich"; St: J. Thngut "Mikroche-' i
- Zapraszając na tę uróczystoM wszystkich,
;a= a
..
1ft" IQ" ""wz.,,.'. e 1]1.,
f1!.,' mr""..,~ \@I,,"".
4~t'lf!m"',!_ _ r
IlIiJ!U
",,'.
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. .·;,...Powietrzal- woła cesarz.. -;- Ach, po- l\aruzelach, używają nocy w Wenecyi... Tu chłód
tu wprowadzili.
Wieje, ~pokój, noc ciągła i wyziewy!' •.
Andrzej ue Qlat'e.
Wszyscy,
ciągną go, popychająj głowa mu
Wyjść tam na świat, zobaczyć słońce, ogro: ...... ..
zwjsłarJedw ienogi wlecze, a jeszcze do wejścia dYl kwiaty ... mundury ministrów.· Wyjść z ty~h
daleko, jeszcze ze stokróków, wody napór .01, lochówjaknajrychlej, ale wyjść, to znaczy zrzec
brzymi tl'oczy; .
się troou.
.'
i
JUi,WackowiwystąPił pót na czoło...
~. Oni wezmą mnie, zawiozą gdzi~ś do cy---'~-. . ; . . ·'-'-Zle będzie -'jęczy '"-- Maciek, ratujl
tadelt, wymuszą zrzeczenie się tronu, zrzeczenie
. (Ciągctalszy -,.:. patrz
58).
'.
Ale i Maciek już wyczerpany, ledwie się po- wład?;y; Co pozostanie?·
.
,
. ! suwa. Ujął tę smukłą, postać pod pachę .. ; Wlol wisi cesaI:z, .potężny pim, na Szczeblach
• . .,.-. Nie.. Przeczel<amy ulewę na sZGzeblach ką się ... po kilka kroków na minutę;
pomiędzy. wodą . corazbarct~iej szalejącą, a poŹelaznych .. Nie będzie to . rzeczą przyjeinną, ale!
.-:... Tu już powinien być otwór.;.
między .słońcem. W tej Wodzie, w tych podzie~ÓŻ. rO?ić?, Zdaje się, że ulewa du~a, więc rychło .1 ..
Ma:capo . 'ścianIe. .Niema' go jeszcze; . woda. ~i~ch, pełny~~ jadowitych wyziewów, tleje mała
przeJdZIe.. '. . . . .
j' ill ż sięga ramion, . jeszcze chwila,a zapełni zuIskierka nadZieI; tam, wśród słońca, wśród kwia~. A gd~:Ie. Się ~I~aJduJ,emy?
pełnie kanał: Zginą. .'
. . . . tów i ciepła, ona ginie...
...-. Wokoh~ySlmmerI!:~u.
. !'
A oto i otwór t a~ wielki bo wod . ' d, l kilka minut spełzło ~ęsarzowi na rozmy':"- Ta moglibyśmy WYJsc;
l ' ł. . t I . . '1' z ~ l d.'
t.
a ~oł ,ślaniach.
..
. .
. ..
. ...:.... Niepodobna. W pobliżu źllajdują się .za- mos a. SI~ . ~ <: wyso ~o, .ze e ""le mozna y. o
...Tymc.z:ase.m..woda . coraz. ba.rdzieJ· . n. rze .i;'za~
·~· d
..... ... .,.etóryc ł1 '
. . ·'1' .. ,' ct· d . .
głowę z mej wysadZIć.
" .tę Je dyną drogę zbaWieIJja- turę
ł:"
Y gazowe,
strzegą; SI ne o . Zlały
peinJa
... Pokija
W9i ska .Cał)i'Slmmering obstawionywojsl<iem.
, '. Wc~odzą tu:)est to ok!ąg.ra baszta, prowa- wietrze przesilrije, serce przyśpiesżatet:npo.:.F':o
•.... .:..-..Wod~uiedługo dostanie mi się za cho_dząca az do wYJscJa.• fJal(tljącesar~a wpół om~ trzeba stanowczo uchylić trochę żelaznej zapory,
lewy;.. , .... ,..
, ..'. . .
. . . .clla-Ie&oną kJ~I1lrY W~ltew" mur: NIewygodne .1'0 aby zdObyć chociaż cokolwiek ożywczego odde.. _ Podciągnij pan sprzączki-rzekł Wacek,-'- stopme, po poł ~okcla odległe. Jeden od ~drugle- . chu dla płuc. ... .. .
~boczymy tu",: tenwązki kana,ł',zJ,1ajdziemy tam go,ale ,.takzba~lenn.e, tak ~ozą~lane. PIerwszy I . Wacek unosi lekko płytę a tuzg6ry, zapołączeOlez gorą.'
t wch<;>dzl' na testoPI1le\~acęk, Cłąg~ąC za sobą miast powietrza, wlewa się strumień .błofa 61_ AI~tJu?uŻ'o wody. '.
.,
!bezsllnego,c~san:a, podpIera go ~aclek,. .... .: brzymie~.korytem•.. .
• .
- "plesz, sI1pan... .'
I
f .~odeszl~ pod s~mą górę. Tuz. ~~d. głowam~ i . '..U!e;.vabyła t~k silna, że kanały nie mogJy
- Oddyc~acttud~o,~: .
. . .
. Jez:y~ ~elazna okrągJa.płyta. '. P,odmesc ją tylko 1.: pOmIesclĆ ,~ody, l dlategopłyrH~ła ona ulicamI.
. - Pręd~el, prędze)1 Wod.a szybko. przy~Jera, wy}sc." . .
....
ISZc~ęs~lem Jednak. deszcz już ~stał,~na
ru~.' za passJęgl.1;za parę mlflut moze by;c .zaDwa; ŚWIatyo~~~lelonf:l.są ~ą. clen~ą ~ow:ło-pochyłeJ ,ulicy ,woda sĘybko spłynę.ła..To, ,co
pozno. Ąch" co za ulewa, co za qlewal SpIesz ką .. Co Się tam dZIeJe? Moze juzWJedenjcst wdarło. SIę do Wylotu stanowiło resztki 01 brzysję.~an, Jllżtchu bJ!akn!e;'wszys~ldegazy woda
w rękunieprzyjacil,':la-':' myślicesarz---. mOże miegopotopu.
".,
.. ,. .,
WYPlera~o~óry, . pOyl1etrze. SIItHezg~szctone;!.
b.łękitne n:u~4ury' uWijają.się po ulicach, a rośli
Wo.da w.kanałach pocz~ła opadać.~.Cesarz
a tu nogI wgłęboklel·wodzIę'posu~ac trudno .. , p~'usa~~rt1Jęlr~~swoje()bJęcia gibkie, zręczne, uratowany...
. .
-- .Omdlewam .'"-:. :rl!ówl.cesatz IP?łgłosem,plęknJe. rOZWInIęte wl~denki i spacerują; z.niemi ..
(D~c. n.).
W
..o?a coraz~. bardZIej prze,kłębl 'się, wali, po Prater~e, !ru.wają, w wagonach na'lgwiddzie".
utrudmaJąc kroh
przypatrują Sl(~ teatrowi maryonetek,' jeżdzą n~
42)
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Broda, dnia 12 maja 1909
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komu droga Jest pamięć Promyka, ,Zorza, doda-

f.

.:::.:::====================_::.:

-

kwestyę zaled\vie polowicznie, Z tych względów
wo przebywających księży misyonal'zy zagranicz: postanowiono po drugich i ożywionych naradach Hycli i w razie l.ijawniepin. d?ialalnoś,ci przelO'il."Jedna część zadariia --- wzniesienie pomni- ; wydelegować specyalną komitlyę. zlo~oną z Pl'. cr.ającej atrybucye ich, donieśe władzom nie,
ka, zależna od grona ludzi, klÓl'ZY się tą spra· ! Lernene, Templa, Gustawa Landau, Zelwerowieza, zwlor.1,nio,
wą zajęli, dochodzi do skutku. Pozosta.je jednak /' dla sZ(izególowego zbaUania. przedłożonych To·
(=) Bilety seJj;onOW6, Na kol<li Fabryc2ng·
drugn,
warzystwu teatralnemu projęktó\V, z proś1Jih auy lódzkiej od 14 llHlja bę.Ją wytl,.wan8 IfllqslęCZllfJ
Oto koszta pomni!{a wynoszą rubli tysiąc, a "na posiedzeniu nas~ępllflrn, któ·re wyznl:\ct;ouo na bilety III )c!asy według tary [1 sezoIlD:wej.pou·
tymczasem ofiary, które wplynęty na ten cel do niedzielę dnia 16 b. m. na godziuę U-tą przed mil}jskiej na pl'zejazJ od Lodzl do Kolus:i,elc i odredakcyi «Zorzp i «Pobudki> wynoszą dotych- IlloludniellJ, pl'zedstawita s\l'ojq o nich opinię
wJ'otnir' \V cenie 13 rb, 70 k o p , '
cza~ 7] 2 rub 97 kop. Brakuje więc dla poluy- ; R;.:eczona komisya po zbadaniu lll'ojektów wy(e) Dowóz baw/łny, W ciągu o,statniego ty! bierze ten z nicb, który zarówno pod względem go(]nia uowieziotlll LIn Łodzi 58,000 pudów bacia kosztów pomnika jesocze okolo 300 rui?
Bolesny to zawodl Czyż nawet imię Jednego fina:lsowym, jako też ze względów· technicznych, welny.
z najzasluzeńsl:ych dla kraju ludzi nie zdolne jest I wygody i bezpieczeń.s~wa dla. publiczności pl'zed(a) Z Towarzystwa alro, K. Soh6iblera, Zn.poo
rozbudzić u uas choćby drobnej,
rocz szerokiej < stawi się najkorzystniej.
ofiarności, Illetylko wśród ludu) ale i wśród na- !.
Będzie to jednak tylko prowi~ol'yu!ll, tamil- wied;:iane ogl'afli~zenie pracy ud dnia 17 b; m,
szej inteligencyi?
jące prawidłowy rozwój Sceny polskiej w bardzo w odJziatach fabryl(i 1'ow. a1l:c. K. ScheibleI'a,
Uwierzyć, w to nl'e możemy-i dlatego wszyst- i znacz y II t '
ave'
z i ' l·or Rt
z powodu zmni;Jj8zenia si~ obstalunków, uleglo q
I
ll! S OpillU, a !lo \ ~ W ra e Ultl \ zy,,' tyle zmianie, że zarząd pfilstall(lWil w oddzil11acl1
kich, kto nie złożyl jeszcze swoJej cząstki na po- ,nych konjunkwr dla najbliższych sezonów tea,
mnik Promyka, wzywamy, jako do spełnienia o- tralnych, któryclt przewidzieó nie sposób, zagra- drukarni pozostawić nadal czas normalny pracy,
bowiązku: skJadajcie i nadsylaicie ofiary na po- I żające jej istnieniu,
t, J. G dni IV tygodniu.
00 się tyczy przędzalnI
krycie tych bral{njących 300 rnbli. l '
j
Sprawa. zatem bnuowy wlusnego gmachu ttla- i tkalni, to praca zlllniejszona zostaje do 4 i pól
__________________~ ! trlllnego nic uie traci na aktualLlości i naglości, unifl, w bielniku zas do G dni w tygoulliu.
Korespondent "Glosu Waraz." z Petersburga komu. ale nadto staje się kwesLyą palącą, wyrlHLgającą
Jak wiadomo, w przędzaluiach i tkalniach
' h ! J'akna.!'l'yclile/'szego rozwifl,zauia.
pracuje 100:1.
6noo rObot.:lil,ów, w pozostałych zaś
nikuje wiadomośc,, otrzymana, zę sf er, oprl\cowywUJącyc
f
lll'Z!Jszro
szczegóły zamierzonego samorządu mieJskiego, następu·
ol(Jak si" z obl'l\chunku wyjaśniło, zastosowanie do l
P'
d 'l
I
h
•
(x) Ze Sikały przemysłowej. Dowiadnjemy
]'DCą:
..
..
!
i~c wi OWIJ:! C teatri\ nye na rzecz artystow
się, ŻEl w hid;;kieJ sz!:;ole prr.emyslowe,i egzaminy
m. ŁodzI, w zakre;lie udzlalu w samor~ą,dzle miejskim, "l'· teatru f
łO'dZ!'I'''gO w du'ach 14 tl!m l' 16 l' 18
"
"
I
J,
o,
odbywać siA będ'ł
ua !)oc2a1cku i w h:ońcu roku
oenzusu opłacanIa ko.mol'nego. CD najmniej w Ilości iJ maJ'a wzbu,luZltO
't
lil'oby
. tere sowame.
'
P'lę- I szkolnego" ..pr:zuJ'/DowRuie
'1:2
J'''ko
..
wa,le ZUlU
zaś l<:aucly.dalów, lttórzy
(wedle. pierwotnego zamiaru) wyrazi· l, cI'ogod"I'nn" zaledw'e
l'zedaż IVCZO l'UJ' sza IV Cu·
J
180 ' rubli roc"'.nie,
..
I sp
zloży li egzallliua tylko w po czątkaeh roku szkolloby się w przyznllnlu pl'fIlI' wyborczych OkolO 1,400 I kierni p. Roszkowskiego pr~yniosla Z górą 400 ru- nago, wskutek czego ci, którzy :dożyli egzamin
mieszkańcom ewangelikom ort\z l,~OO klItolIkom, Cenzus, I bIL W dalszym ciągu. sprzedaż odbywać się bę- wstępuy przed wakacy~mi, będą uważani ty lic 9
po naradzie, obniżono do 150 rtlbll, co się wyrazi w po- I dzie codziennie od godz. 10 rano do 1 po pot za kandydatów clo czasu ogólnego przyjmowania
wolaniu do udzil\lu w samorząd7:lo w m, Łodzi okol.o I w kasie ten,tru Wielkiego i od godz. 3 po pol. iJcz!lió w.
1,800 ewa~gelików i 1,500 katplIków. Wobec tego, iz,
do 10 W wieczór przez artyst1d i artystów tell.Oi, którzy nie zlożą egzaminów wstępnyuh
Jaje wiadomo, udzll\l ~ydów (z których oko~o 5,OO~ bę- tru lódzkiego w~ukierni p. Roszkowskiego. Dziś w koncu rolcu szkolnego, pozbawieni są prawa
dzie korzystalo z praw wyborczych) mI\. b1cogranlczo· przy sto!ilm zasią.dą pauie: OZi.lchowska, Malisz6w- składania ich po wa1cucyo.ch w tymże roku.
ny, jest prawdopodobnem, Iż przewagę w ol'gllollRch s~- slea, Gl'yficzównu, Kozłowska, Stal'ska i 'l'remW bieżącym rollU szkolnym egzilmina wstę.
morządu ,miejskiego w mieście Łodzi posiądą ewaogell- biliska, ora~ pp, Borowski, Grabowski, Fl'itsche, pne przed wakacyami rozpoczną si~ 4 czerwoa Q
cy (ewentualnie niemcy).
Oranowslci i TatarkieWICZ. Jutro zaś panie: Bro-· g, 9 rano, a po 'wa\(acyaclJ 25 sierpnia ogodz,
.
UJ:>
niczowa, Danilowicz, Kawińslw, Dąbrowska i Żmi. 9 rano. Osoby, żye.zl1ce sobie JloddaĆ egżalllilloll.\
W kolach rządOWYCh przystąpiono do rozstrzygnlę- jewska oraz pp. Kawiński, Chaber8ki, Nowakowwstępnym dzieci swoje pl'zed wakacyami, obowiąNOl'ski
'd·
ela sprawy zrównanIa W prawach Finlandyt rosyl'\n ski, N
" .i Jal'aCZł'
:d' k
'l
'd
,zane· są. Pou;\c pros'b y z dł'
o ączelllem odpowie
Inc,ll
z miejscowymi obywatelami, Rada mi!l1s~rów w tym
a pl~l wsze \VI ?W.IS O pOJ Z1e. ~a( \VIa ~" i dokumQn~t5w na imię dyrektora szkoły,
do wsz"stl L'mo,\nnigdZIe
f:lztul.a
ProsbIJ
b"dlt
prZYlutowane "
"d dni'"
dzlsl'Ol· •
' I ęc I e !II f Or!uacyl
celu zwr Ócil II stę po ulslęgn
,
"
d l· d dotąd
P nJegrall.a,
b d ' sensa.oy)ua
,
,
te"
'I 1'
'J
'i! ' 1 : '
""
ó
' d ' naral ubernlltora finla.ndzkle. \ .[', Iye e on 11 ~ rze 11 Z8Dle Się Wiosny , SC1S e sz;ego do 2 czerwca r b;
kich mlnlstr w oraz o ,ge
g,
wodtug :;pecyalnie z Peler~burga spruwadzonego
"
..
go gen. Bekmana. PrOjektowane Jost początkowo W~-Il scenaryusza teatru W. F. Komisarzewskiej z pp.
,(=) FlrmaGl'e~IlWOod prZYJęła udzw.} IV wy'
pracowanie proiektu' zrównania praw w ~lIkresle wieJ- Czechowsi;!)., KamiJliikim W glównych rolach, staWIe CLę~t()i!hQwsklej"
skich i miejSkich praw ogólnych, ttl,ezaleznle ~d .przy- I Stronę dekoracyjną do tej niezwykle ciekawej no.
, ( ) Nasi zagranio%~ Gubel'Jlia piotrkowsku
znania praw obywatelstwa flnlandz1!lego. PrOJekt tan, wości dyrckcya przygotowuje pod kierunkiem ntezlą ma mar/tę zagranIcą. W tych dniach to.
zostanie przeprowadzony w porządku prawodawstwa I" artysty,malarza p. Pletldewicza, oraz utalento4 czyI :-:ię pro.ces w K. rako~vie nieja.ldes:o Dawida
ogólno-panstwowego.
wauego artysty naszej sceny, artysty,malarza p. G,nttermaua z Pławna, ktol'Y zasłynął J~ko orga·
~
Kamińskiego,
~ Dlzator, b,andy, fałszerzy, monety. W,yrablal on koNnezelnlk m. Odeay. general Tolmaczew, zobowJąr.al I
W sobotę dnia 15~go b, m. wystawiony bę- '; ronówl~1 l dwOlWl'OIl,Ówkl IV .KrakoWl9 na Podgórzu1
podpisami wBzystkie czytelnie publiczne, kluby, biblio- dzie głośny dramat trzya;ktowy .Sz. Asza "Bóg ~ wresilc.!8: w TarnOWI?, gdZIe ,przyłapano GuttOl'a
teki, restauracye, kawlarnla,traktyel'n!e i tym podobne zemstr.
.
•. mana l Jeg~ p.olllocnlków. Gutter!uall otrl:\ymal 5
publiczne lokale, że nie będa,wydawaly gazety nRlecz"
W niedziel§ d. 16 b. m. ,o godz. 3·eJ po pol. lat, po [~o?ll~ICJ",go, H,lrs~ Sarob~rn~k dróg} fałszerz
publiczności do czytanIa.
W teatrze Wielkim .Ach to, Zllkopane- A. Wa- 3 lata clęzklego, wIęzienIa, kapltalJst~ zasBerisch
lewskiego; wieczorem zaś O godzinie B-ej m. 10 Schl'oetter 5 ~Ieslęr,y, Tak się za.konczyly te gO$"Kurnik" Tristana Bernarda, przezabawna lekl(a clnne występki!
.
Nowe Pl'zePiBYl'OZwod::e
komedya,
grywana
z
olbrzymiam
powodzeniem
(h)
Z
kolai
obwodowej,
Z
powodu
wstrzyma
..
eowl\uaśwleżo Pl'zez Synod, maJą b~ć wkrótce zlozone
. nia rucnu pomięd~y Garbatką a Iwangrouem na
Dumie. Do projektu nbwej usta.wy wprowadzone cztery ubiegłego sezouu w Pary~n.
kolei nauwiślauskiej, wszystkie to.wa.rY.Sk.,lero.wadawne powody do rozwodu 1 pięć nowych. Do dawnych
KALENDARZYK TEIUIlNOWY.
nezostaly na Slotwiny,' kolej obwodowa, 11akt6powodów zaliczano: 1) eudzolóstwo,2) ulezdolność do
IMIONA SLO Wl AN'SKI E, .D:.:: I Ś WszemłZa. J u - i rej ruch znacznie się zwięk,szył' i . docho(tzi do
pożycia mahe,ńsklego, 3) llieobecLloeó W clą.gu lat pięCiU
tr~ CichoslaWII,
, 25!> wagouów.·
'
i 3) kara iQs2anlt\ /I: u~l'atll praw. NaWi powody są naZEBRANIA D z 1ś w lokalu wlasllym (MilSZA nr.
(h) W sprawie jatek. Kwestya otwarcia ja~
stępujące: 1) eborobI' umyslowa jednego II: malżo'll!cóW.
~~~,,~~~allle czlollkó\V VIil ej dzielnicy Tow, opieki nad, ~ek przy ulICY Kośdeluej od paru mles-ięcy stale
2) przymiot u,jednego z nich, 3) de obchodzenia się,
4,) porzucenie I ó) odpadnięcie od prawoslawla.
_ D z I ś w loka.lu przy ul, Dzielnej nr, 31, o g. ; J~st na stole. obrad w Magistracie i do tej pory
9 wIeczorem roczne ogól ue zebranie czlonkow Towarz, • me zostall~ J~szczo rozstrzygniętą., z 110 wodu, że
t10raźuej pomocy IlJkllrsklej. . ! Kom~sy a .' sa~llta~·lla,. eksp,ercl. i dozór:, kościelny
- Dz tś w lokttlu (Ddelna 13) o godz. f) po \>01 ,uznaJą. 1Z JatkI me są Jeszcze wykonczone i że
zebranle ogólne czlon~ów lui)tytu~yl ,Kropla mlekA."
\ zostaly w:ybudowane w nieodpowiednIem miejscu.
-----..."
Sprawa ta opal'la sil} o rząd gubernialny, który
~v dnIU 2 t. mar.ell r. b. poleCił Kom~syi sanitarnej
Położenie Sceny polskiej po spaleniu się tea"
Je~zcz,e . ra~ ZI,;JSĆ na 9rnnt i je:i:eli Jatki \v l'zec~y
truYiclOria stało się istotnie krytyczllem i jeurwlstosCI lIle są wykon~zoue, zamknąć jB. Stosoni~budowa własnego gmachu racyonalnie uzdro~
wnie do tego rozporzątłzcllia komisya dwa razy
w.ic ~emoże, Nim to jednak n~stą'pi;. kwestya
hyła zwoływana, Jeź;lWa na miejsce j w pOlliezabezliieczt'nia bOdajby, trzech n,ajbllzszych se~o·
nów stanowi na:jklopotltwsz~ dzis troskę polskle~i . (a) WiadoIDClSG! urz~d()wę. Wyższe władza dZlalek na rosledr.e!IlU w M,~gistracie orzekła że
go Towarzystwa teatralnego i bynajmniej njeje~t. rządowe olr:qlIlaly za willdomlenio, że księża mi, jatki n~f;lllą \\'yko~lCz,oile. .Bez względu jeu'Iillk
tak latlvą do rozwią.zania, jakby ~ pozoru sądZIe syonarze, pl'zybywają.ćy z zagran.lcy do Królestwa na talile postullowlllme, w miejsce zamknięcia
i \V ce!ach misyjnych. liIe ograllit~zaj!\ swej dzidal,
t~~h jllt(1k, w, pr.otokóle, nadmieniono, że, pozostamożna
Wczorajsze posledzenlę Zan:lkuu, sprawle tej nośd do wyghszania kaZall miSYJnych, leCI:: pel- wJa,slę ,włas~ICle~oru Jatelctermin 5 tygodniowy
nią l'ózue obowiązki przy kośc;ot~ch pal'llftainych,
UQwył(On f;lIelllulcb. Na powyższą decyzy~ nie
poświęcone, .p!,zeciągnęlo się pÓŹllH IV noc. Obra.
zastępUją
proboszczów,
w
razitl
cboroby
a
nawet
. ~:?\)dziJi. ,SIę obyw,atele: nalożący doKbmisy\ sa.
dowano nad sytuacją wogóle, . wytwOt:z~u~ l,~zez
l(tórego z Ilicl>. lub też chwilowej nieobecnoścI, co 1l1tllr.ueJ 1: eksperCl, ktorzy poupi.~ali Się pod propożar irOzpaGl'ywauo. w szczegołu?h plęc: proJek,
sprzeci wi~ się istniejącym "rae flisom.
le,~t(lm il Ich, ~;trony-lt niezależnie od,~ego wozo-,
tQW, jal\le się dotychcz~s wylonl~Yt" woelu za
Wskutek tego wlauz(l gubtlt'uialnaprzypomi· raj " wrę!lzyll Il. guberllatorowi pio~t'kow~klemll
.pewllif:)ni~ Scenie ,pOlskIeJ na ~a)bl!zszesezOIly I
pl'()wizOl'yczn,'go ['; .:ll'ouIska, bo o llln6Ul mowy n9- nując' \I'ydauy V{ sprawie. pow"yź~z~j w roku 1907 swoJ pro~o~I', opiera!ilC. się, n~ postano~vleninrzl!'
ol,ólnik wal'sza wskiegogenera.l-gpoorllatora, po~ dl~ gUbeLll,laltl!'go" ze Jatki, ~~ko ni6wyl~.qAGzo)HJ,
wet na razie bye ale mOże.
Dzięrżawa LCtltru Wielkiego ze względu na lecllją podwładnym organom rząI\!W'Y.ill śledzie w~ll~y ,byu Z~[Ill(lllęte. dodając przY,t.Gi!Ó.i '~~
wyliok'li cen~ jest zbyt ryz3kownl\ i rozwi~zuje bacznie dzlalahl()ŚC zaUlieszk~lychLIl: lub chw Ho" mloJsCl1. w lltol'.em są; one wyblldowa#a. :uJb'i',~Ia.-

je wezwanie następujące:
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Scena polsl<1 b~z dachu.
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ROZWOJ. śCiwe,

za blizko kościoła

Wnie~

-...

i 2 kobiety. Wszystkim czworgu lekl\l'za Pogo- , z jednej miski jadl w domu kolacYą razem z mat'\ towia udz!aWi dOl'!!.źn8j pomocy,
.
r k~
bratem :
Andrzejem.
oraz krewnym. Leonem
'i 1
,
~
(p) Żywa pOID!I1Iodn&a. Wczoraj wieczorem na Kowalczykiem, którzy są zupelnle zdrowi. Po
(y) Stow. maj litrów fllbryoznyoh. W sobótę ! ul. PJl\Cowaj nr, 9 od przewróconej lll.mp.~ ~ozlab Sl,ę : spożyciu !colacyi udar się Znów do Kozikowskiednia 15-go b. m. o godzinie S-ej wieczorem w plona,ca naft!', ktÓr!!. zapall1a, ubrania, nil zonie robotni' ; go Nazajutrz nastąpily wymioty Kasprzak móka, 30letula) BronlsZ!!.wlo Pankowskie). NastąnlŁo Opl\~ >.. .
' , ' '.
.
lok nł·u ·własnym ł..TO"'y RYDelr nr 6 odbędzl'e siA
....
J,' ,,~
'"
'Ii
rZ6ule na ca:tem ciele, Po udzieleniu doraźnej pomocy : wll, ze to od nadmIernego picIa plwa u K(}Zlkoww
miesięczne posiedzenie zarządu z udziale m człon- na miejscu wypadku przez JaktirZa Pogotowia, nłeBzczę- .~ skiego.
liów Stowarzyszenia majstrów fabrycznych gub. ślłwa odwiezioną zostala do B,zpltala fa.bl'yc~nego nn ul. i
Podczas rozpraw sądowych dawane przez
NąWl'ot w stanie beznadziejnym, RQboLUlk, waolaW! świadków zeznania nie przemawialy bynaJ'mnieJ'
piotrkowskiej.
, .
. 81\YU8, lat 26, który przybiegł z pomocą plonącol, od- :
..
"
(c) ZYQ.oV!s~a KomJsya llzk.~ln~, W nadch? . ; nlósl oparzenie obydwóch rąk.
\ na niekorz~sc osl\~rzone]. .
..,
dz~cą sobotę wIeczorem',odbY<l SIę ma, zebra~le I
(p) Z braku ,PZ"l\lcY. Dziś, o godz, 6,1 pół rano, i
Sa.d~, ,Dle ,uznając ,dos~atecznych dowodów wlw celu, wyboru ~c~nQyda~o,: na czlo,nkow prOJe· ~a ul. PiotrkowskIe,) nr, 14, nocujący u s~róz~ krew~y I ~y oskarzon~J" Francl.szkl Kas'p~zaltowej,. uwolnił
11 towaneJ :i.ydowslueJ Komlsyl szkolnej.
~ Jogo, Roch. ~gltSZ, ll;\~ 39, ,bez zalę~I!I, z r?zp~czy, za I Ja. od wszelkIej odpowledzialnosCl.
. .
~ pracy znalezc nie mozo, ChCI!!.l odebrac sobie zycie przez ,
. . .
(y) Łódzkie żydowskie Tow. dobroozynnoŚ6i. : poderinlęcle brzytwą gardła, DoraźnaJ pomocy udzielił
W sobotę dnia 15-go maja r, b. o godzinie 9-8J j leka.rz PogotowIa, poczem odwiózł go domleszkanl~ na
wieczorem, w lokalu przy ulicy Za<lltodniej nr. 20 ' ulicę Rybnl\ w stanie nie budząoym nlabozpleczeńs wa.
Z WARSZAWY.
od hęd~ie aie zwyczaJ'ne doroozne ogólne zebranie. l
(c) Poranienie DZIś, o g?dzlnle 10 I pol rano,
',,-,
.
,
, . ! pracuja,cy przy przeróbce ofloyny domu Pasaż-Szulca
W ra~:e llle!)fzyb,ycJa wymaganej ustawą 110sCl I· nr. 4, mUl'l\rz, M.lchaŁ .Bl!.rauiak, ulegŁ dotkliwemu obraczlonlcow rze::zywJstych, następna ogólne zebra- żaDiu glowy l rĄk, skutlrlem spadających kilku cegieł.
III Z
d
nie. prawomocne, bez względu na ilość obecnych l Wezwany Jekluz PogotowIa rany opatrzyl, poozem cho'
są u wojennego.
czlonlców.. Odbędzio się w dniu 22-im maja o go- j rego odwiózł do domu.
Przedmiotem l'ozpraw sądowych w warsza-·
d'"
9"
i '
(c) krftd:a:ież ., oko'licy, We wal Luómlerz, wskim sądzie wojennym okręgowym byla wczo~
zuuo ej w acz.
I niewykl'ycl dotąd zloczyńcy, po rozbiciu drzwi wozowni raj międ.zy innem! sprawa mieszkancó,w Łodzi:,
(a) Kary administraoyjne. Na mocy posta- , I 8~l\jnl. skrl\dl! parę konl I bryczkę, należące do ~le8z, ! Sylwestra Kotecldego oraz Franciszka i Jana Ganowiania czasowego generał-gubernatora wojen- ! kanea gminy Grabów, pow. lęczycklego, Jozefa Dzlerz· Ił wrysiaków, oskarżonych o napady bandyckie, do~
. l .,
Ł'
'l' L d 'k S' h I blcklego, Poszkodowany oblicza str&ty na 400 rb.
nego mle~z caUlel) ,gm. 'a~lewDl Cl, , U WI, 10C,
(p) Oi.ężlld wypadek. WozorAj przed wieczorem " konane w dniu l1~ym gmdniar. z. tV Łodzi na
za zadallle ran nozem braCIOm ChmIelewslnm ska- na ul. Nawl'IH nr, 62 Józefowi IuuickIemu lat 10 sy· l sklepy Frydol'yka Vogla i Sommera, oraz na iclą
zany zostal na 3 miesiące więzienia; mieszkańcy 1 nowi robotnIka zbierającemu węgle pod wozem, 'kolo \ cego ulicą RO<lha Pająka. W sklepach bandyei
gminyŻlH'Omin: TomasżPol'czyński, Stanislaw i wozu zmla~dŻ'ylo palca.u prawej rfłk:l. Po udzielaniu mu ,: zrabowali z górą 400 rb., Pająka zaś, który nic
Porc~yński i Wladystaw Wysocld za bójj{~ i za- ! doraźlleJ pomocy przez Jekl\rza Pogoto,wla, odwieziony l nie l)osiada! zranili ł{ulą l'owolwerowll w piersi
'.
.,
,
k·
.
l zostal na k.ura~yę do szpl'tala Poznansklch, gdzie nie' , .
' ,. 'rl
·z. '
klócen~e spokoju pub~lczneg? S. aZ,ani zo~tall nR. ! szczęśliwemu cblopcu grozi amp~ltacya ręki, Gdy lekarz I. Był t~ rodzaj zartu .. Zapytany, pr~ez baudytow,
2.mieslące aresztu kazdy; mIeszkan,H~c gmmy Ra- l Pogotowia opatrywał go, z sąSiedniego domu S-letnią l czy Się ich lęka, Pająk odpowled:nat przecząco •
'.
.
. dogoszcz. za nieprow'adzenie ragistl'acyi robotni- l Lldya WlIldowsj{a, córka subiekta, przypatrując się 1:'0· I Za to dostał kulą.·
k6w skazany zostal na 50 rb. kary; mieszkailcy i gotowlu, wychyl!ll.\ się li okna l li II ~o piętra runęlt\ )
Sąd uzna! za winnego i skaznl na śmierć
.
Gó· k" ·H'
. K' l
l l K
l I na bruk. WyPadek ten odbylslę dośc szczęWwle, bo I
_.".,
,.,
gmmy.. l' I ... lerOUlm
uu ca, .w.l<lla
o.wn ~ l prócz ogólnego potłuczenia., , Innago szwanku nie po- Jll'ZeZpoW16szeme-Kotecklego, GawryslakolV zas
..
uniewinnił.
..
czyk l Tomasz Kowalczyk za t'ozpra.wę nozową r niosła.
skazani zostali na 2 miesiące więzienia. lUlŻd'i'_ .
!
*
gclyi znajduje
bo \,z I""~cla N• M. I.l.

się

Sroda, dnia l! maja 1909 r.

mężczyzn
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(c) Przerwa prqdu elektryozllęgo. Wczoraj,.
(h) Z Sa.lut. Mieszkańoy Balut przed dwoma. j
VI! innej sprawie, przez sąd wojenny wczo~
o godz. 4 po poludlllU z powodu uszkodzenia ka- laty wystąpili z prośbą do rządu gubernialnego ; raj rozpoznawanej, oskarionemi byli mieszkańcy
blll. elektrycznego nastąpifa przerwa prądu, COl Piotrkowskiego, aby ten zezwolil Uli zbieranie i gub. lubelskiej, Antoni Rybaczuk i Antoni Demspowodowało w~trzyma~ie działania. w różnych I sk~'adelc, na budowę szkól elem~ntarnych na placu; czult,
,
zakładach motorow, zaSIlanych enel'gIIlt elektrycz-, ofiarowanym przez hr. Narzymsklego. Rząd guber- \
W przeciągu czasu od dnia 28·go maja do ,
ną przez El~ktl'ownię łódzką·
'.
nialuy po p.o:ozumi~niu się z dyrekcy~ naukową I B-go czerwca 1908 roku w obrębie powiatów lu~
·W takiem. przykrem pOłożeniu zno.laz!q się lódzką, zwroCII, prosbę .do urzędu. gmIny Rado: : bartowskiego, kraSllostawskiego i ehelmskiego do~.
wiele ~aklad6w.przemYBlowych oraz wydawnictwa. ~oszc.z ~ z,apytamem? gdz18będ~ ZbleI'a~e sldadl~l . konano sześciu następująoychnapac1ówbandyc
dw6~h pism/ D1 ieJscowych; maszyny l:ota<lyjne mn-. l ~o Jakiej s.umy. Niestety papier t,en Jezy spo~oJ' ! kich: dnia 28-go maja na Hersza. Eugls. -we waL
sialyua.gte,stan:ą6. .
. .....
nl~ wurzędz!e .gmlnnym od paru ml-8slęey bez-zad- . WÓlka, tegoż dnia na Ignacego Dąbrows~iego w
Zarząd elektrownie przystąpi! nieżwlo<lznie do neJ odpOWleQZI. . . . ! . , . ,
. ..
l lesiec~ulczyckim,·w nocY' z dn ia29-gona 30~ty
tldszukania miejsoa uszkodzenia kabla, poczem
ea) Zl.agfewnlk, Pi'zez parę dni bawil w I' maja w lesie rakolupskim na Konrada Brandta
stopniowo instytucye i zaklady zostały zasilane ŁagiElwnikach prowincyal zakonu franciszkańskie- i Malusika, tej samej nQcy .na. dom Józefa Wio
pl'ą.de..me.loktrYCzu.ym i o gOdZiU.ie. 7 1/., przy\v. ró- go O. Jan Peregryn Haczeła z Galicyi. Onegda.j II niar"kiego w KllSl.COWie, w nocy z dni.a 2-go na
cono dzil.l.lalnośćdo stanu normalnego.
O. Haczela wyjechał z powrotem do Lwowa.
. 3, ci czerwca na dom Chaima Herszteina w Pól,
.. (~) lV~dró\vkaz ohorym,Ja.ko smutny o~ja~ .I
(a) Z f(lbryki~ko~ Towarzystwa R. Kindlera. ; kuwie.Ci, ,sa~i zloczy~cy zabili epod wsią Ma.·
zaniku u . niektórych jednostek wszelkich uczue ! Przed :paru tygodnIamI w ,fabryce a1l:c. Tow. R. ~ rynek. wlosClamna Ryba.ka.. P.oszlakowanych o to
IutlzkośCl aluzyó m01;0. fakt, jaki zdf1,rzyl się dzi~ i Kin'dle:a wywięszo~~ oglosze-!lie zawiadamiająco Ant~llIego,Rybaczuk~, Anto~lego Dem.czuka, ~n•.
siajw ctomriprzy ul. Rokicińslciej nr. 3. W je-l robotUl~ÓW. że obmzona zostaJepł'~ca zaro~k?wa drze)a Jędt,uszczaka l, A~Hstazego OhoIillUka oskar- .
dnem z inieszką.ńza.jmo.wal skromnyką<liknieja- od dnia .12 b. m., .. pr.zyczem rOZWJeszono, ~WIeŻO żono o ~dzla~w, pom.lelllonycll. napaJach.
.
.
I(i . Os~\arAdelgwaj.n, zlozony choroba. od. kilku 0llfacowane tabele· stawek zarobkowych, kt6r~
,. POlllewaz Oho!llluka. zabl,to, a Jędruszczak
dni. Pozbawiony Iilożnoś<li zarobkowania, nie. mógl W stosunku. do do.tychcz!l.sowych ulegly redukcyl zbiegI -: pr.zed sądem stanęlI Rybaczul~ j Dem ..
ul'egulo1vać I,omornago o.które 'natarczywie do· 05do 15%:
.... .... ,. .
czuk. Z nich Demoz,uk~ sl}d unlew:1nlll1" a Ry-.
·Zawia~allliając o te,m, administracya .fabry~.i baczulul. ·skazalna śrmer(} przez powles~eUle•
magat się Mą.SQiciclmi~szlr.ania. ....
. . Nie. ilwzględniając ciężkiego położenia Adal- ! odwolała Sl~ do. robotników" aby .zg~dzaJący Sl~
_____ _
g\yajna, grozU.lllu wyrzllceniem naulic~, jeś/ido I n,a nowe. w~runklpral.v. z~Plsywab SIę,. W pr~e
dzisiaj 1I1e bęl;lzie mial za.placone. Nie pOmaga- cl'lvnym raZie, po.uptyw'i:l dw,6?h tygodm, uwaza
Z KRÓLESTWA.
ly .żadue porswazye. Nielu,dzki jegomość głuchym ni będą ~a zwol~lOnych z za]ęc.
..
byl lll~ wszystkie pl'ośby~Gdydziś ralloprzy~
... Otóz r?,botmorz.araz p~ og~oszeDl~ przystąszlo do' ostrej wymóWki; właściciel mieszkania, f pll~.do. zapIsywama .SIę na, bst.y. W olą.gu paru.
. KoleJ' OZ Astocho.wa,...-l.ieloe. . Ws~elkie przenie namyślając. się długo wyrzucił z lóżka na ! dm zapIsali Się WSZySCly w lJczbJe 2200 we wszyst- '.
't
. 1\ ,.. , :] ' b d . g
l' ·8 - kich. oddzialach;,Praca.bez przerwy idzie nor- . iJzkody w sprawie budowy tej nowej linii kolei
~cę..'. ~ IOlego .. ę. ą~e o , . s alll.e gorąc.z t).. a.
maInie.
.. .
.
' I zostaly jużusuui~te. Potrzebne fundusze . już ze.
SIedZI. oburzenI ..taklffi czynem, ,wez~ah natY<ih-j
. .
.
'. .
.
1 brano i kierunek kolei ostatecznie Jest wytlmięmiast Pogotowie, lttói'e znalazłszy Adalgwajna w
(a) Z ałdów., .Tl'z.8m wydZiał karny . sądu ; t
Z ·/0· h
k· l' ·ó' , I '
.
. Ol· .,.
stalli e .\vyrnagającyrn szybkiego fjltunku-od wiozło okręgowegopiotd\Owa~ie€H) na kadencyi \Y Pabia- .i łr t ~zrl~ c(. o;yK
EJnle ,p~~~. . n,
go do .ś2pltala św,· ALek sań dra.• .
. .
lj· nioach rozpatrywal sprawę 61-1etniej Franciszki 1 ,o y l (O? CH w' a.rho a P rt' k~Czy) S(Wle,~ol o·
.>
..., .
KI'
l.
~ .'..
.... t·
,
l.
: meopo w,. eury lm. r. . o oc lego)
~oszczo ..
1'utajniestety, wobec przepelnienia miejsc, l asprza .owej. oSĄarzoneJ o o r~cl~ w aBneg~ sy- : wę, Malogoszcz. j w Klel<lach pol cz. się z kole.
odmo.wlono katego.ryoznie przJ'j~oia chorego' w I na Jana, Według aktu osk!ł.rzelllB" W dmu 18 ' , D b . I·
któ
,. b d ą Y ól d
szpltaluCzerwonego Krzyża również okazał' się .1 czerwca 1908 r. WE) wsi Lichawa, pow. laskiego, tą
~rVS(~, t~ r~, ~l~<l. ę z,le ;wsio/Y, w~*
bl'aklóżek ·WOb~c te.go musiano Óhorego umie- J zmarł. J;lagle.w2ośeianin. Ja:'n. Kasprzuk. Wnet ro~
Z~<l l' ~Jo~~~ ,'ugoSI) \O ebl WdYlll?Sl~ b. dW1,ors ,.
• . . . . " .. '.
. ..
.. , . .
.- Ir
~
•..
•
1·1"
r
l t t
nacze uym m~ymerempr~y ń OWle Jej. ę zle p.
ŚOJÓ .W. oddzJ.aJe szpHala dlaohorych zakaźnych : zeszlyslę po W;Sl pog OH,I, .za zmar y o ~u y zoWI d lo, .. S, '.J l·b
ł'
B d"
, ."
.. 1 Łk"
..
. .. ..! stał }lrzez wJasną matkę. Władze zarzadzllyeks~ys.law~arza: a eu ows CI •.. ,u owa IO;>;PO
przy u.. ą oweJ..
..
r
.
~ . . humacyę zw~ol\;łtll(ili~awykazataistotnje.wżo. ~zn~e Się wkrotce lpl'awdopodobmeod l.~o.. sty~
(a).St ..zał ....... lIoy•. M!eszkancy ulloy Przejazd lll\dku zawartość zna'ćznej dozy arszeniku który C~ll1~ 1910 1'. zaczną kursować na .noweJhnll po~.
tMII~p.oll:ojo)ll ~o.s.ttUl .dzlsleJszaJ noey. wystrznlam!. Po
d . . . , ... .. . .
. S"· , d ' ; , . clą.glrobocze.
.
zbadllulu Ill'zyczl'ny tych, strzałów, o.kaza2o się, za ja- . spowoowalotluelB orgamzmu. , . tWler zono, ze
. •
, " .
".
kiś wo*nlca zptzedslf,jblorstwllo asenizacyjnego w!ózl l J~n K~sprzak Wiódlczęste .spory z lUatką. któ~a
. S~l~t()kr~dztwo •.. Do !W~CJola po~domlDll~a,~boezkęnapelulonąekskreJ!lentaml, która n.le byltl szczel- i menaWliizila syna, za· ~o, .ze nabył na WIaSIl,O$<.i ąlnego w Sler~dzudostah Się w nDey zlodZl,eJe,
nle.llllmknlęta, Zl\wl\rtoś~ beczki obfjty~ strullllen,lem i grunt po ojcu.OkoHcznoścta dala 'oi)1.'\'ód sąsia. którzy przystawlWiJzy do okna dl'abinęi wyjęlI je
clekll\ na \1l1<:f,j•. Za.uwazywszy.,to straznlk poliCYJny, ' d .. F·· .. k' '.,
.. .. :..
,.
.,
.
.....,
'l ż
.. d b·
do
Siojący, narog)ł ul• .M.lkQb.jewskl~" ehctał Jadącego za"
o~ .. ranCls~~wl K~li~()wslO~~ll\ll <;:'dJ.nI~lawowl
wraz z ra!ll~,. poczem pl ze ,n ywszy ta l~~
trzymac; Ten Jednak zMląl: .ko~1ei.Je(jha~ dalej szybko, .: KO.Zlkow,skje'PU do pOdeJrzeń,'Jz spra wczynu~ ~bro~ wn~trz~kosc loh~ . zeszli po llIeJlporozb~jalJ p~:
S;r.aznlk b,legl za nim, al armUl I\c' J.ednocześnle posteru~ dOl .musI byc Frl;l.ąciszka K.asprzakdwa. Sąsladka 8z10,' Jedną za.sposzkę, l~tóreJ· nie, mogli rozblq,
naj[ PQl!cYJuy 1\110 rogij ,ul. WtdzewSkiej 1. Przejazd, 'MI~. Zob Grzelak dowod';,jla ze piebOSz.)zyl!;skarżył unieśli z sobą. Jajca suma· pieniędzy byla. w pu'
mo pOśclgn 1 ll,awoly,wanla woźnica uClekll.l, Wobectego,
, . . b·· 'l· :, ~ . ..:1
.~
....
..•.
zk l i· 1.\··.
. .
:.
jeden ze s~raźuIkó.~ daJ strZAły z I!lauzel'I\.;stl~zf\ly tę SIę na o ~8CI}9lądl(a,po spozye.iu hlu~~k .nako, s ae l, new a( OIllO..
....
...
chybl!,~::a;,.oźnlcą zblegr .d\l }~8U mieJsldegq ....., . , .
lacyę·Z lUDyC~ zródę~d.o~led~J",n~i ~% ze .1{n- .
,1iapad n~ .łIsi~dza, ,.,VV e ,wsi . Ortel'I{91ą~~cr.
(P). 01i.ó1a:- e , osłab.iell1ł~. W clMU dnll'\wc'zorai- ~prz~kpopr,ze~:1lJeg~dnlllobyl wgosclnl.~ u zna~ w powiec18blUlsl(lm, kilku. uzbrojonychl'abus\ÓW
l!zego9g ółMłJll1 oslabJElnlu ulegl,. estary o8oby,dw6ch Jomych Krawczyka l KozikQwsklego, a wIeczorem wdarlosj~w lloey dó mieszka~ia miejscóweg o
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Sroda, dnia 12 maja 1909 r.

proboszcza, ks. Szymańskiego, gdzie zrabowali 36 69 917 76 4'326 Ha '17 8G S8 213 50 61 86 96 B43
52 55 403 ~b 47 ó16 40 pll 722 838 54 9ól 5o·n 48
rb. goto wizną, oraz różne rzeczy na ogóln.ą sumę 201
'1 69 72 n3J 69 66 73 42'1 28 3fJ 617 21 728 76 95
okolo 1,000 rb.
I 817 99 945 81 aJ039 49 70 188 229 47 55 7li SOl 47
Długowiooznośó. Korespondent "Ziemi Lu- 94 480 612 678 700 32 89 815 ~20 76 93 7011 84
belskiej" z nad Huczwy donosi, że we wsi Ho- i 118 24 32 175 208 5,4 8') 85 867 44Q 76 86 f,22 674
714 32 55 63 92 816 41 73 911 lł4 62 Son08 27
styune zamieszkują małżonkowie Józef i Anna ,91
145 47 48 93 220 873M 412 41 602 211 87 702 67
Korolczukowie. KoroIozuli, b, żołnierz polski, liczą 876 952 6511\) 9034 66 84 189 278 896 &O 404 83
cy obecnie 115 lat, jest już niedolęv.ny i o wIll.61 90 657 9l 607 34 51 706 76 SUl 902 36 89 41
snej sile chodzić nie może, ZOila jego Anna J o 20 10121 70 84 93 2'~7 79 301 20 418 24 667 IJ.14 54 70
Be 90 7ó4 78 820 43 919 48 lBoe9 34 63 114 239 325
lat jest mlodszą, zdrową jeszcze i silną, utr7.ymu- :, 34
BS 420 98 619 60 76 612 35 54 ,71S 20 29 836
je siebie i męża z żebraniny.
910 S8 121(,2 37 51 78 88 99 358 fH 92 418 22 7<t 531,
Skazanie. P. Stanislaw Tarnowski z Barci. 99 616 26 27 37 55 5G 712 74 81J 844 5fi 63 90 95 977
alllOD9 57 130 73 85 9~ 332 ss 51 410 14 53 552 668
kowa, w pow. płockim, sędzia gminny w Bodze- 704
16 60 819 411 982 46 48 74 14059 112 74 130 48
chowie, za agitacyę na zebraniu gmillnem, zostal ! 55 86 2411 32G 82 4\\0 553 611 98 709 80 31 37 71 92
skazany decyzyą generał- gubernatora warsza- i 821 67 949 '15 15038 63 115 254 76 96 324 62 88 91
,,:sk!ego na złożenie z urzędu i miesiąc wię i 402 62 529 633 36 707 69 78 84-0 42 58 78 7'9 900 2R .
i 68 78 16029 39 41 105 69 77 96 267 305 13 26 472
Zlenia.
! 516 29 601 96 765 851 83 9i,,'!, 45 77 84 17079 86 92 ~

Dyrektor departamentu do spraw n,dliIlSI:':,
A b
~
.
k
.. t
"
."1.r U\I,OW, zeznal, ze s 01'0 ZW1'OCI U1\',:',: L~l!llt
chinowi, podającemu prośbę o dymisyę ij;\ brak
W niej żądania, aby otrzymal GmGryLLll'ę, Łopuchiu
odpowiedział mu, że nie czuje się w prawie pro.,
t
lb'
l 'tl
ł
J
SIC o emery urę, tt OWJem uo (O s u~y '.
Swiadek notarynsz Bal'aIJanow dowiódI, że
Łopuchin byl jego klientem, po otl'zymaniu dymisyi zaniechał spraw politycznych i zamierzal
poświAció się adwokaturze, lecz na. trafił n,a prze"
szkody w okręgaeh petersburskim i moskiewsl[im
wskutek 110pl'zedniej swej ~tużby.
Swiadkowie Ruzski i Zdanow zeznali, że Ło.
L d
. Z· d
puchin jeździ! do on ynu w spraWIe Je noczo,
nego banku.
Badanie świadków zakończono zeznaniem do·
l"
T
zorcy po lOYJnego omaszowa.
l 162 '11 78 203 6 34 3S 48 99 469. '11 541 660 709 a3 i
Jlltro nast1j:pią ogloszenie dokumentow i roz50 91 80021
9Bl
18001 127 86 93 221 46 96 i prawy śądowe.
321 29 4\!2 25 68 73 517 79 704 29 50 68 843 50 90 !
SalonikI, 11 maja, (P.) Z Iskibu dono9z~, ża
ZAMACH W PARYŻU.
928 8il 19036 61 65 76 101 7 23 72 76 8& 243 58 315 ' rozruchy wywolali tam staroturcy, Pl'zygotownją80 87 428 24 49 64 86 606 51 66 608 47 48 68 84 87
..
k
l 788 84 94 833 95
902 47 50 51 66 20028 132 '14, 354 ' ey w całym okręgu przeci wrewolueyę. Przed iłW Paryżu dokonano zamachll na naczelnika ' 65 76 498 689 632 771 89 804 3l! 64 67 96 21027 kil także dniami z Debry wyruszyło w góry 450
ochrony moskiewskiej, pułkownika żandarmeryi 35 43 67 181 226 88 817 28 99 455 71 92 5!U 66 681 alballczyk6w, zwolenników Abdul-Hamida, dla ZOl"
von Kottelll\. bawiac~go w Pary tu.
i 707 29 8lS 19 22 l1S 9óó so 67 68 86 21107 42 83 828 ' ganizowania oporu zbrojnego przeciwko nowemu
Pułkownik Ko'tten mieszkal w Paryżu pod ,! ~:66~S ~g6 Ii~:
~:~6:7 1:J2 2~~ 4:476~i 7:127~i37 i porządkowi w państwie tureeldem.
przybrane m nazwiskiem, a mając od roku rękę
•
Londyn. 11 maja. (P,) Agencyi Relltera dosparaliżowaną, nie lIlógl broniĆ się przeciwko
noszą, że banki londyńskie otworzyły rządowi tu-,
sprawcy zamachu.
I
l'eckiemu kredyii na 21/9 miliony funt, tureckich;
t. j, na sumę, l{tórą. Turcya otrzymać ma od AlI,Jest nim czlonek jednej ,ze skrajnych partyi
rosyjskich, Mowsza Riks (inne źródła nazywają
stro- WęgIer w charakterze kompensaty za anek~
go Rips), znany w kołaeh rewolucyonistów pod
syę Bośni i Hęrcegowiny.
nazwiskiem Michała WitkoWlI..
Petersburg, 11 maja. (P.) W gmachu instytuHonkong, 11 maja. (P.) Gubernator HuanduKorespondenci paryscy dzienników zagra- : cyi sądowych przy Litejnym Prospekcie zacząl się nu donosi. że w Cokongu i Watlumie w:ybu~blo
nicznych podają o ofierze zamachu i jego spraw- : proces prowadzony przez osobną wydelegowanł powstanie. Zalogi tamtejsze zbuntowały się i przy-.
ey-szczegóły następujące:
: komisYę senatu do sprawo przestępstwach pań- łąozyły do powstańców. Z Kantonu wysła.n-owo1Riks czy Hips pOChodzić ma mianowicie z oleo- : stwowych, dymisyonowanego rzeczywistego radcy sko dla stłumienia powstania.
lic W8.rszawy, jest człowiekiem niezwyl\lej orga- . stanu Łopuchina, oskarżonego o Pl'zestępstwo pa.ńObóz pod Tabryzem, 11 maja. (P.) Poniewat
nizaeyi duchowej, ,ale wysoce egzaltowany i roz- stwowe, przewidziane wart. 51, pnnldaoh 1 i 3 korespondent .Ag. tel. pet." wyrazU chęć rozmo~
goryczony. Był on uwięr.iony za agitacyę w Mo- art. 102 ustawy karnej. Pre4ydnje senator War- wy z Saltarem . chanem, tenże przysłał po niego
skwie, gdzie Kotten dar mu do wyboru albo zo- warin, do składl1 sądu należą senatorowie: Wuicz, karetę! przyjątgo zwyczajem wschodnim i dIngo,
stanie szpiegiem OChl'o.ny, albo zestanie na osie- Siemionow, Garin, Klingenberg i Bachtiarow. Z po- z nim rozmawiał. Satto.r cban powiedział:.
dlenie do, Syberyi. Riks wybrał to ostatnia i śród przedstawioieli śtanów zasiadają: prezydent
~"Na rosyan patrzymy jak na kochauych goOdstawiony był etapem do Turuchn.ńska. Stąd R. miasta Rygi Armitstaedt, tnlski marszałek szla- ści, ponieważ przyszli z pomooą ubogiej ludnosel,
zbiegł i powrócU do Moskwy, gdzie znów jednak
chty Skworcow i szliselburski Deliwron. Oskarża osobiście dla siebie nie nie chcą: i nie dąz~ do
dostał się w ręce policyi i tym razem przyją.t
wice-prokurator Korsak, broni adwokat przysię.. wladzy. Mam na cplu jedynie dobro narodu. Sza~
propozycyę von KOLLena zaciąguięda się do ochragly PassowHr. Sala sądowa przepełniona publicz· chowi nie wierzymy, poniewai złama.l s-lvoje slony, ale tylko wceln tajnego poznania iwykry- nością" wśród której znajduje się wielu urzędui- wo. Dzialalności~ s'Woją. szach kraj doprowadził
cia Jej organizacyi ifunkcyonaryuszów. Rilcs wy- Mw ministeryum sprawiedliwości. Z liczby świad- j do nędzy i mimo to nio nie osiągnąt Od obeone~
Jeclwl w powierzonej mu misyi policyjnej do Pa· ków nie stawili się z przyczyn uwzględnionych 1 go szallha nic nie chcemy, chcemy tylKO przywró·
ryża, gdzie zamieszkat w hotelu ~Modet'ue~. Przed
przez sąu: Gerasimow, RaczkowskiJ, Ratajew i j cenia konstytucyi, danej przez jego ojca, ala za
tygodniem przybył też nad Sekwanę w drollze do Odal'czenKo. Zaczęlo się czytanie aktu os}{arie- stalą poręką, mocarstw, że nie będzie ponowrife
'Nizzy z żoną pulko\vuik v. I(otten i zn.mi~szkal ; nia.
~ naruszona. Dopóki konstytucya. nie b~d~~e !)rzy .
w hotelu ~ContinElntal". Obadwaj pozostawali
Po oirczytaniu aktu oskadenia Łopuchin nie I wr6eona, nie zlożymy broni, której mamy dosyć.
z sobą. w stosunkach.
! uznal się za wiunego. Rozpoczętobauanie świad· Arsenal Tabryzu jest "IV naszych l'ękaeh~ JeżeH
Dnia8.go b. m. zrana v. Kotten odwiedzi! ków. Rotmislrz żandarmery! Andrejew, wysIany porządek powróci, a szach powola mnie do sInźswego mniemanego agenta W hotelu, ażeby otrzy- do Paryża dla. wyjaśnienia udziału Łopuchina IV zde- by, pójdę do niej chętnie".
,
maó od niego wskazówki o zmyśJouern sprzysię- maskowaniu Azefa. wobec socyal-rswolucyonistów,
Bnd\\peszt, 11 maja. (P,) Cesaq. Franciszek
żeniu. Kiedy pulkownik usiadł przy stole, Riks
ze~mar, że w Paryżu przekonaI się, iż partya 150J6zef zalcollczył narady z działaczami politycznyzamkną.Ł pokój swój i str7.elilczterokt'otnitl do
cyal-rewolucyonistów uwierzyla wyląc7.uie Łopuchi- mi, naraLiy te jeunak nie doprowadziły do zwrotu
.
Kottena chybiając, ale zrani! go lekko rękojeŚCią nowi, a vi żadnym wypadku Burcewowi i Bak,a- ; w prze,-:ileuiu ministeryalnem.
w .głow~. l1 ulko\;nik, zdor~l jednak, p0!llimo cho~ Jowi. Swiadek Zubatow opowiei.l.ziat o działalności /_. Sofia, 11 maja.. (P.) R~ąd bull?ar:;;ki 7,lVrÓCn
rej rękJ, wyrwac RlksoWl rewolwer l otWOl'zyo Azefa, jako agenta wydziału ochrany, za wska-, SIl} do mocarstw z listem proponuJącym, wobec
drzwi. Wybiegtszy z pokoju v. Kotteu udał się zówkami którogobyJi ares.,;towani znani rewolu- " uznania lliepodlegtoścl Blllgitryi, zniesienie. kapitu·
do najbliższej apteki, guzie go opatrzono. lUks cyoniści i zapobieżono !<Uku zamachom na mor- la.cyi ora" zawal'cis z Bnlgary~ traktatów w sprazaś ilam stawil się u f{olllisar~a policyj, gdzie na
del'stwa polityczne.
'
WIC slużby konsularn.eJ.
migi, nie lllówi1j:C wcale po francllsku, usiłował
Z oglOSZOllych zeznali b. naczelnika wydzialu
llQdap{jszt, 1 L maja (P.) Księcia jllPOl'tskiegQ
zamach sw6j opowiedzieć.
! ochrany Gerasiruowa i rzeczywistych radców staNa~zylllot(j i kslęi.llę 'l'akochito przyjąl eesarh
Aresztowano go.
1 nu Ratajewa oraz Raczkowskiego, wyjaśllllo się,
.FranCiszek Józef na audyencyi. Ctlsarz oddal mu
Riks obolt pobudek zemsty pragną.t zabrać że kiedy Azef wszeLił do orgauizacyi bojowej so- następuie wizytę· Wczoraj wieczorem na .' cześć
von Kottenowi różniJ dokumenty, komprollliLuj~ce cyal-rewolucYOllistó w, odkr'.l'l mnóstwo politycz- gości odbytsię obiad 'dworski, na kt,óry otrzymali
~ nych przestępstw i zapobiegł wielu !Jolitycznem
zaproszenia: ambasador japoński, członkowie amwielu rewolucyonistów.
W dzielnicy rewolucyonistów rosyjskich Pa- zabójstwom. Byly wlce-miuistel' spraw wewn'2trz- IJasady Japońskiej, minister spraw zagl'<111icznych
ryża, w tak zw. "quartiel' des Gobelius", zamach
nych ksil~żę Ul'lIS0W zeznaJ, że Łopuchin zawia- baron Ae!lrellthn.l~ prezes ministrów węglerskich
ten wywolał silne wrażenie i liczne komentarze. domiX go o od wielhinaclt Azefa i Gerasimowa i o \V;ekerle l urzęUtlicy dworscy.
listach na imię prezesa Rady ministrów, wicemiI nistra spraw wewnętrznych l\faltal'owa i dyrektoD Z I E N N E.
I l'R departil.lUentu lJollcyi Trusewicza, przyczem ŁoPetorsburg, 12 maja. (P.) Depesza. minis~ra
Tabela wygranych.
l puch in wyjaśllil Illll,że po odwiedzinach tych u~ Dworu:. Jej Cesarska Mość Cesarz?wa Marya
W 2-im dniu ciągnienia 4 klasy 192~ej lo! ważal się za będącego w niebezpieczeństwie.
'l'eodorowna 9 b. ID, raczyła }lrzybyc do Pireus
!
Swiatlkowi zasŁopuohin opowiedziat o od- i by ta powitana przez rodzinę królewsk~.Teg(it
teryi klasycznej Królestwa Polskiego.
wiedzeniu go w Londynie przez rewolncyonistów dnia .Najjaśniejsza Ce.sarz0'Ya l'aczyła, 'wyjerihac
C'J;abela nieurzędowa).
i o spotkaniu z Burcewem, lctórcm,l Łopuchin zado Aten UD paIa<:u krolewsklego, gdzie Jej OesarDnia 11 maja 1909 roku.
'
.komunikowal puJ sekretem, że Azef byl agentem ska MQŚĆ gpśció będzie.
wydzlalu ochrany.
.
' Petersburg, 12 maja.. (P.) Redaktor "Rusko~
Rb. 1600 :Ii 21661, 1tb iD!) :NR 4802. Rb, 300
Xl7:l31l 9\106 9766 10517 18187 13221 1876'1 16880, .
Po zbadaniu adwokata przysięglego Gordow- wo Znamieni c I)ubrowin i. redaktor "p'rMvda żiRb, 90 1i 603 724 2704 297·i 3757 4253 4720. 601116476
sldego, który powtórzył \v ogólnych zarysach ZE)· znl u KiriUow, skazani zostali na grzywny po r,b;
6600.7195 7419 7994 8005 9712 .10273 10588 11220 11542
~manla Urnsowa i POlakował uowodzącego) że Ło3000 k d
11664 12057 12521 13191 15447 15493 16499 171ó9 17819
.
aż y za a.rtyknły tłómaczona; rozpowszech ..
puchiu byt w Loudyniez jego polecenia i guwer- ' J
18208 18815 18881 19119 20618 20924 21016 21197 28127.
nantki
Russell
dowodzącej,
*e
wyjeżdżając
do
Lon~
niające
fałszywe wiadomośoi o osobach \lrz~'O~
.Rb .1$ ,H!.NiI 43 72 105 2a 46 64 98 254 92 95 34.8
1'15 69 72 51;0 (l9.80 \309 812 72 1002 27 89 162. 229
dYllUŁopuchiu ZQstawiŁ Jej SWÓJ adl'eS-Ze~llawal
wych i wI>ajające ludności brak zaufania do nie-h:
41 iłU ~8 . 462 ~4 70 9~ .981 92 616 89 711 32 85 60
h. minisLer spraw wewJlętrznyc.h książę Swiatopelk
Petersburg, 12 ffinja. (P.) W ciąglidoby'ni'ltt
'1386 ,Sll3 70 97 903 9 4.1j #OlS 5il 88 144 48492 88
lVIirski; ,Swiadek określiŁ polityczna pogl!J:dy ~o· nie ZaClllil'Owal w stolicy na. choler~, a.Ili ,.teżaikt
602!:l8 607,.,7073l! 80831 aO 98 ,9~9 82 91 3Q2ó 97
puohina, jalw umiarkowanego liberała.
.
Dia umarł.
111" ~~ 844 46 91 4!16 &97 626 44 90 771 '14 824
I
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Skoda, dnia 12 maja 1909

l.

Petel'sbllrg, 12 !Daja, (P.) W Carskosielskim wielIJl'ądów z towarami przybywają codziennie i sądownie otrzymywaó pozwolenie na wyuawnic.
miala szczęście przed- do Tllbryza,
two peryodyczne bez kaucyi. Projekt rzą.du o
stawie siQ JegoCesarsldi~j Mości deputacya piera I
Frankful't nad Menem, 12 maja. (P.) Podług kaucyi odrzucono tudzież projekt l'eda.ldoca <Tawszego ),OI'PU8U kadetów IV celu ofbl'Owauia Na inforJllaeyi lcOl'CB[lOn!entaz Teheranu "Frankfar-l nina> i po.~b HU>Jein-Dżadmuda. nadania prawa
stępcy Tronu umundul'owania liitdediiego, w lmter Zoituug'·. zaczerpniętych IV ministerym Spl'aw wydawniczego tylko ottom;1I18kirn poddanym z wyż·
ferku zrobionym przez kadeCow. Najjaśniejszy zagrauicznych, narodowey żądaflJ: wydania 16 zbli~ l szem wykszttllcerliem również odrztlcono~
Cesarzzaf'.zczycil deputucyę laskawemi slowami. żonyeh do szacha osób, oddalenia ich od szacha
Buenos Ayres , 12 maja. (P.) Wsl.mtek nieda.
Petersbulrg, 12 maja. (P.) W kasacyjnym i wY$lunia ich IV gląbJcraju na l<iIJca lat. Oto- wnych wypalll,ó\f minister spl'aw ,vewnętrznych
l;:ryminalnym dep'at'tamencie senatu rozpatrzono cZGnia Teheranu dokonano. Istnieje obawa krwa-, zwróci! się do ministra- rolniotwa z prośbą, aby
wapelacyi Splin'l'ę . prezesa zarząuu rniejsldego wych starć.
prawo argentyńskie z roku 1876, żądaj;~ce od imimozdowsldego Aladbtowa i jego czlou!có\V PetroBerlin, 12 maja_ (P.) Komisya finansowa par- grantów prz~edstawiania świadectw o dobrem prowa i Zuzinowa, s]wZllllych na więzienie ZI1 przy·
lamentu Rzeszy, odrzuciła pr7.edstawiony przez
wadzeniu się i zdolności do p1,'acy-zastosowywa.
\I' laszczenia i roztnvoni enie pieniędzy miejskich.
parlament projekt oblożenia. bllndel:olą wyrobów t no z wieksz!~ suro wością do e.zusn zaprowadzenia
Senat' Jl'żnal oskarżonych za innych niedba- {,y.ton iowych. PrzcGi w projekto wi' glosowaii, zacho- ! prawa, ldóre zapobiegałoby możliwość imigracyi
lego przeebowyWl\[lia pieDi.~dzy, skasował wyrok' wawyy i centrum.
' żywiołów niebezpiecznych.'
, .,
i skazał ich na usunięcie od obowiązków,
Konstantynopol, 12 maja. (P.) Oficyalnie ,
_ ._ _ _
.EL
__ :ma
'. Tyflis, 12 maja. (P.) Na s~l\cyj Ewlach drogi OgłOSzono. podzlęlco\\'anie ~ultana za .porządek pod~ 1\
,
. żelaznei :t:alw.lllia,~l{\e.i .ujawniono masową j<raclzież czas wczorajszej ceremonii i luJności za pełne
SPOSTRZgZB;N lA METEOlWLOGIOZNE
nafty, 'Aresztowario5 'winnych, są niżsi oftcyaliśei zapatu manifestacye. Wszystkie gazety prze pelStacyi centralnej K, E. Ł_
kolejowi. AreI;ztowano czterflch szantażystów, lltó- nione opisami dńia. \vczorajszego l zaznaczają brak
.c;)
..L:-\~
baJ ~ó .T/.!
rży wysIali do 'kupca muzulmaniua list z groźbą
poprzedniej pychy, serdeczne. Nzyjęaie sułtana
o
id ..,
«I
s~
i żądaniem rb. 2,500. w chwili, gdy się zjawilI przez ludnośó, prostotę w obejściu i uprzej!llnść I'
s::l .;
~..; ~ o~ ::;
o",'"
Data.
Uwag!
Hf;l:°
...
S'"
po odbiór pieniędzy.
.
; Ilultana.
~J;:
03 0 0
OJ
.:
~J;:
.....
CCl p.
.... ""
"Tabryz,!12 maja. (P.) Einud·doule z oddzia· I
Izbie poslów przedstawionokolUunikat mini- 1
.~ '(ii
E-I
"""
".
'"
lerrikozakó'f perskiehpospieśznle wymaszel'owuJ:! stra spraw wewnętrznych d raporcie wali adań-,
Z dnia l1/V
z .BasirtJndża,
i .
ak/ego, Jltól'y doniósl, że Zabitych w czasie rzezi j 1l/V 1 pp.
1'emperat\l.,ra
O
74,4 8 +10.6 1 58
. Tehefan, 12 ·maja. (P,)' Naczelnik sztabu l)d- bylo muzułmanów 1,300,. chrześcianl,400 osób, ~ 11!V !l w.
m!u::.-H3.2° C,
74:67 + 8.4 92 PnZ O .'fempill'atura
<filialu' wojsk rosyjskich Karnauchow z ldlkoma rannych z obu stron 800, Izba przeszła do pro- i
min.+5.4,o O.
748 S + 9.0 68 PnZa
oficerami pOjechat do Basmindż l1 i złożyl wizytę jektu ao pl'a\v,a o swobodzie prasy i przyjęła ar- 12/V 7 r.
Opadu 0.0
1
Ei'11uddol1]e. pżięldotw~u;ciu dt'o:gido Dinlfy, setki tylmr, nadajttcy prawo każdemu nie karanemt1
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'A 'A"A'BiuroRośc\- 'O· dnajm~ 4,
A• A":'A'
• • • • - szewskieJ, 1 ' przedpl)kój

pokoje, kuchnię, probitas. Biuro uauczycii:llskie zaginęła dziewczynka, lat 8, Zl'ginęła kMtllo od. plIoszportu ntl
z wygodami od 20
Lewinsonowej, Skwerowa }łI 8,
blondynkn,: oczy niebloskia,
irnlę Stanisława MMlakn, wyPr~eja14dUfPoleclI: nauczycielki,:. maja. do l/14lipCII, oraz sprzedam Lpoleca rodowite francuzki, niemki; ! nazywa się M~l'y!\llna Zając. dnna r. rabI'. Wa~no.rll.. 123332
n~uczyciell, :qauczyclelki l)1u!yki, " !!.arnitur mebli . pluszowy. 16żkt\ : freblan~1 z dobremiświadęct \vamLl KtQby· wledzlaf,gdzlaslę znaj
zaginął plls~port nt\ Imię Zolil
oraz frilncuzJd, n.Iemk!, fre.blowkl, , z m.ater!lcam~ drewniane, maszynę N!\ WYJa.Zd nauCZ.Y.Clele, nauczy- I duje. niech z!\wlndoml oica., Z!l..Szczepana,klej,. yr,vd;\IlY z g~.
bó~Yz szyciem i gosp.od1'nle róż- I ncznl\, Singera; 6 krzeseł dębowy~g
cIelkl.bony. . .
1195-6d3 ~ mieszkalegoprzy ulicy KrllGZsJ Modzele. p~w płonakl. . 1237'3 ~
neJnlu'oduwoścl.·
601i-lb 15 l oraz sprzęty kuchonue, Wladomosc ~ p!\nleUka z proWlllcyl pl'lIgnre! MI 35
l 267--_l
.
l'
WygoDal ,Chl'~an, Cw:1lii& w j ul, PiotrkOWSka 107 m 2~ od 4 I
przyjącposadęknsyerkl Oferty l
powodU pmprowlldzkl du l~rsl~~~~ *~~.~fo~!k~ag;~l\v;J:~';'
. ' •. sloJkach, ZI\!\&c. dQs&IIC wszęcI· do 6 godz.
126S-3 l
w . . ROZWOJU" pod A. 0.,12863·1
spl'zedllula fortepinn w do- z gmIny GórkI.
.. ' l225-3-2
d.zl~•. H~rt. ownte: Mąko~skl, Po~ potrzebno zaraz zdolne stt\!!!· Rowel'.an giS.1Bln.6 J ml\l'kt "~Wlft·. l.brym stania, Nawr. ot 13 li. 4
laglnl\l kWit o; paszportu na
1205-S-2!
cztirkl. Sw. Anny }fi 19-2L..
tegoroczny raz ui;1wany I drugi
1273-;J -]
Imię Józofa Buczkowsklego,
ludniowlI 20.·
A'!l~lelBk!\. nowa remiza. WyM'. _
1274-2 --1! IImll~'ykllńsklnCrescant" w dobrym .
ugln.ęb w.sobotę SUCZK!I mlltl\1 wydany z. fabl'yki Scheiblel'!\
J~m';~owozów I karet.' BaluckI I potrzebl!I\ZaOlnaprll~o!t\!;)\J(a.! stame, s~ do sprzedania okllzy). 1
wabI się Zolka, blaltl z eZttl'
'1227,,'-3-2
Rynek 1ft. 5j.Aleksnndrowska 38.'. Dłtl!'(1l 77·
'
'. 3280" 3-1 I nie, PrzeJazd 86
. 1189 -33 ! nomi latkarni! długim wlosem
.',.
.'.
. 1110- 6-,-6 J poszukUI" eicheuo· WSllóllllka! Sklep kolouinluy' zaraz do spr~e- ':Proszę
od pl'owlldzić Ją nl\ ulicę Zaglnąl paszport, wydany zma·
41'
I Ir <
~"4 d
kI
gi~Ll'(\tll Łódzkiego na Imię
GbcęWypożye~'Só 4,,000rulJH na
Z klloplt!\lem 31000 rubli lub ..· . dan·la., Wta1o)lloŚ'ć: ul. Stl\ro~ l \.ą"ną"\>: a , . o sepu, ~a nl(\·, :yy!,~~s;
.J 260 - 3 - 2
.B% na. ~:-szynumer hypotokt faebowc!\' do ~obt'ze prosparujl\- '\ Z~l'zeIVąk~ 27 •. 00.12. . 129331 \ ,(radą. .
".
• '275--1
_
11&. dQm mUl'owany. Baluty, Spacego Inter~su. Of~l'~Y:r.~ntere8"
Są do. wyna)ęćllI róznę . mi 0- Zagln~ł pIes l'ullry cotruy, waQi
. ą~~~.a.}ł7·ng~sPQdllrZl\.
' . w A.dmłn •. "Roz\VoJu. 1265~2'1
.szlu1.nla od l ~ipCl\. Wh\dollloŚĆ .' Blę"wlernuś".Łl\skt\\'(egozllll~ .'
I". KL..·: .',
<t,'d' \ ...... ' i . 1284-2-1 potl'ZebnaZUOJua praso "'lICzka. rogulWesolej'T flLutómTorsklej tnzcę upraSza sIę oodprowadze~
DowódJ'irr08966 odózlalu 2 go
. Ul. Mledzh\ua. 8.
J272':"'3'l I nr. 1 . 7 . ' . ..1257-5-2: n~e Z/1 wynllgrodzaniem. p~iełna
KOllstautYnowsk!l. li.
i ŁódzkIego WarlJz; A,kc, Tow_
. potrzebnllo jest, zdolDtI hl'\fclarki\ I Slilep koJollllJny dosprtellaolf., J'{2 SO, mleczRml" ZlemlanS"tl'\ . SJ0Jł~ml$. $k~1I"1'II0, W«!l.lu~r;,
Pożyczko Plotr~owskl\ J12.69 zaGłówna 1ł f6 tn, 8, 1261--3"1 r
B"):e~fiJ'l;,,~ ur. 43. 1248-:-'/.-2'
.
1~.91-1 chor~by dr'óg z~10czowych •
. ginął. Z!\stl'zezenle zrobwne.
b ' FI,i)&! 1'0 Gt'm za '\'Iys~ulmnle po·· k'rzyJrn_ od 8-1 l'lJ.iW I od 0-8 W.,
,
'.' .'. ..' "268-':3-1 . plaoe pod ullowę latrllch mle~
SltlęPl~I"'l.i'Yi.lZ~' zam" (losprze- f ' I J '
~... '..
dla. dam 0(\ 4-5. W niedziele l
..
J
. llzkań.przy ramiz.la z~iersldeJ
. dauja .1:.::ioz powodu.wyie. lldu.
sady eltspCdye~lta lub Jl!.ktel~
osprz8rlaUll1 /,ucy lr, powo~lk do Bprzedanlll. WIadomość Plotr- Wladomo86 IV Adlllln. Rozwoju" kolwle~ iunej. OfO.1 ty dla "M. K. ;\wlę'tatvlko dą 1" re.uo .
746-;
. pólkryty ua gumnch, leciutki,
kOIVSkll 111, Piętka; 1169 -10 3
1238-3 -2.. w adrolll •• R'.)zwolu· .128;; 2'1
"
siodło an\\telskle, z P l : z l Q O r a m t , ·
"
'.
'.
.'
podl'óŻ1lO. \VtadlllUOŚĆ Radog~sy.cz plac do spl'zellanlt\ V( HlldZleSltolH~ZYW$zy4 klllsy ł'Q!sJc!ago
. Za"ubione dOBuml~IYlI'ł",
U. fr!lii['I'~11'l11
Im ~ lift uD'WL.I
ullca ?:gi&r8k~ J'.I211i8, dom GI'SU"
Pr.blan!cklej 19,00.0 lokoi I,w., I. Gim Illlzyum, poszuknJę jtlldego-..
JI
m!e~zkl\
licha._
12R9-6-1) . Jl,ażądll.niG może byc w polowie, koll'li~kZl\JęC!l\ •. Ła.sltawe oferty I
~ioła'kowska 108
-=---~-:-:,-:-:--,-::'-:-'-;O:w;;o--=" I WladomQŚć PlIsall Szulca nr. 11 pod nP1'aca" W ~Rozwoju".
1 Zt\gmą! k"llt
ou paSZportu llt~ CI.
.
pracowl11.tlrOIl!Slawy andy- m. 28
11116-3 -3
1138-5-5 I
Imię Józefa NoWleJ,lego, wydauoroby wewnętrz ,dzieci i koGłówna 50, potrzabne llCzeI ilv'z fnbrykl S~hmldta_
12fll'S'1 blaea. Przyjmuje od 8 do 11 r.
nl('e
1233-3')
oBzUkuJę pOZyCZl>':l W SUmlEl
sprzel1am pOWOZik pólkryty na I
od '2,1/ 2."',4 pp.lod 71/~-9 w, 14:26r
•
<
''',
600 l'ubll, dam .prt'cent z, góry.
gumowych kolach, mało uzy. I zagIną! kwH od panportu ll!I
DO spr;';OlHmla Okll!l. o~zkJone, Oferty w ~Rozwo,ju" pod ,600'1 i wany I 2 dorożki nowe tanio 1
Imię AndrzeJ[\ Chałupinka,
B Il\Ib 2
futryny 1 schody, ultca Kon"
...
. . . . 1220~3-3 : Ullcł\ Welbacbll JfI 24-. '12793 i 0': wydany z fabryki Librachn.
!ltlm~yllowękll 24. u wla!lclclela.
.'
.. .!
.
, ,
1"78 _.". piękne, um()blowł\ue pokoje'
dOmu.
.
'1224-'-8-2
piJttzebllY Jost ~ia.1ll8tl\ ~Ub pla- i SPl'zuut\ż I,QWl1orll we~ntauego 1 1
Lo
....
""
•..
". 'f I ' ... ,
nl~tkl\ .do klnllmatogrufu na.: ... bawe!n!ll,uego. Ceny fabryczne.
zgtnę!/\ Kt\\ta Ori p:\Bzportll. Il.Il w eleganeklam mieszkanIu z wyDospr:!H~ct.allH\ Za"LI\d e czelskl ! prowlO.'~yl WbHzkoścl Lodzl.\yII\~ ;. Wtd~ewskl\ J'm 14ii:lewa oficyna.
Imię. JaulI KratlB~. wl'dnna godami, zarl\z do wynaięcla, takźe
. '. eg. zy.~tll.H. c.l' 18. Iti.. t- z powodu.1 domoilc
w Towllrzystwle "Amel'!" l! m 16,' gdzio prp,lma chemiczna, ,I z fabl'y~1 Otto Hiills]ar!l. 12661 jeden tani. pokol,k, Juliusza 42,
u
róg Przejazd, IJ.liętl'o,
680-3· 3
zmiany IUtel'esu. KQllstanl.ynow~ cl\U , PlotrIwwska 115. 1214:3'3 l '
.
..
922ś5s5 1
sktl. 51
. 1'/88 l
.. '.
.
,
l\gluęh, llsląźecr.l.ta· Jegiąmadl!\.llilllitmlm .do
przadanlll. l
do wynajęcia. Orln 28, .. '
k~ep kolouialno .dystrybucyjny
cyjna, nl'! Imię BoJesla.wa l'u1'IV dobl'Ylllpunkcle . ul: ~rzę- I.m· 20.;.
1212-3 8 1 do sprzedAnia z pOWOdu zmiany sklego, wydana przez magistrat
~i.IIJnll\nlttO.
' . ' 12:t)·~3.,.-1
ptak(WDII! do oa~tąpl6nla z po: Interesu, Spl\Cerowa.JO (BlIMy). mJI:l.S~I\.ł,.pdz1.
1287-\
est dQ"sprzoltnula ·lek:",1 puwóz l
wadu zmlany intereDU l .resor ./
1133-3.-3 , Z. a.gln. s,l PlIszpor.t na. lm. l.ęJOllry
ś' .
'.
'. na guooflcb.dobry 'lttiul, Jiloże.. !la nowa ~o spl'zedn l1 1a. Alaksan-;I. Sklep Jl:oJouralayua.. prow łUC~i j
MIlde, wydany z .~}lXliriy Widzew w miejscowo ci suchej; zdrowobió lldMlI'I.· i uadorożll:ę •. Ulic!\' drowska 66.
,1216'~4-i!!
. . ~o/jpl'ZedAnI6, Wladomośc:, I. pOW· Jas.kIAgo. _.....
122~-33 tuei ,l piękne/są· zaraz dowynllo'
I1iilS~.l\~Ji'e 1,5). mleSilk ~,(prawy
QSl,ukIlJę, mIejsca rio JecltlO~o Przolazd'Ni 47 im .22, . 1l8~
agi!1ąt l~w1t ;od paszpOrtu na ~~ł~~Z~1:i~"<1~~~cya;:: ll~c~t:
d.~V10njjJI). . . ..
. 1292 ·jhl !. lub dwot!(a ,dZle~j~. Wladomo~~ : Tokl\l'z-s~us~rz'kown,l sam'J(l!.lol
Imię Henryka Wleczork!\. wy
. ,
.Ilk:1\ UH IVl\Uy~ll . forioplauówi i wArtmin . ~Ro?;wo.lu, 1240 ···3_~ l
nie mo ze pr0'Yl\d~lc !obotr wo- dany z fabryki . Jll1iUSZ!l. fillerl\.
Ił.L"."I" mlnł'''kumiH
plrtnln t~lo do sprzedania ; pom,IlIIIU .zGOlni montel'z', " ?(~ fi docla,g?we. moze . ' WYJ9chac . na .
.
12L7 -3"";11
,
{llu~.
I:iU~ uuau
Magazyn fOl'teplanów O.Kolseh- I.· ro,botrul'owych, zdolny t,y •. !mo~t~z. Of:rty: pW Rjm ..• ę.ozZlIglna,ł p!l.S.z.port na Imię Zofii w Olszy· 'pod Ro"owa"', .st. D. Z'.
waz; DI:!elna 20,
126!HlPSl
mettlloIVY;ot'a~ uC1: GÓ do OI~:.\tIH
WOlU po.! lit. • ,re.
1270·a·lKos_ckISJ, .wydnny z gmlo"
'"
....
metn~aweJ Zglnszac SjA 1 P .
" J
W. W" sktadnjące się z 3 pokoi z
etole· u\l"B~knD!e,l>. wiorstZl\ ' .
'
~ u . l\~i'1k.::\l
l'z~dzeltta .sklepowe, szafa do
Szyd~6w, pow. pIotrkowskiego
wer?ndą; kuchnią, k?lIIoL'k:ą ! scho,.KOllst\lUtyllowem w Mirosławl- n~, 55 . ...... . . .
1245~3-2 i
galanteryjnychtowal'ów I szyj- h
.
3207.,.-3-11 wnn!em-mogą by~ poll\czGua W
caeh.;:Wiaup1ll.oŚó WStllDtSla.wn
potr~aO!lY ąlun.,tuycltr:,;eŚI)lllUln, I dy nowe do sprzedania. {]j WI. :
Jedno. Mle.'scowośc SUChll, zdl'o.
Witl\Szczy:ka.
127L-2-1 i , znaJący dobr7.e~9~·espopdO~crę i' dzewsk:a 128, m. 42, lewa ofl(\yna ' ZlIginęto świadectwo wOlsl(owe wotna, Wladomosó na' mleiscu
IlgId .do. Spl·zt:dnnla.. IV uo- '. rr,sy/sk1\. :Wlad(l~o~c na ~ ó czaD - 2 p.
..1034-:-5---3 J da::~I\~~Sgl~~r~t~PCI~irj~~!~~i:g~. u właściclMa. ..
735-S"";1
IdJ
d
d I
. brlmstal.lle.ąiemljt!. J'{I! 10 ./ sl(je, ~ 2}0 m. 7" po ~!J~Jl!dn!~:
(Plli!l!;!) W Kt.rolr.lc; 1280-2,1; o~l 6 (. o c
'. d 124" :ą_~;
. ~i~~a Sk~ei:;:15 o.m~p~~~ a- .!. 'zaam~tl\ k!ll'tll WOln~g2;ll2p:.~.-yt2u·. P~ffglIUg1l!';a ~or· s'ełó,a'l
\VIA ",gle
dU'.ł)pl·ze(jflnll'\'ZP~ .~ pllI.. tH\1'/HII (LO ilPl'. ,;e ... aUł~.,. 1.'. -, •
1264. 2 1 ę
".
...
!.".,"UWAlB '.'\1
\III
bl'akuzdrowia.
Ulica
SrednlfIJ.1.
wodu
;WY
IIzdu.
WIRI;,"
!.c
f';,
.
- '-: . I '. na ImIę Elżbiety Bilrnl\llt wy
1
rl
fm,31..
..' '.;.i1289-:-:l~1.i Zielem" ltynek 6
1211t.;.....:n~ W~p.Ć)jnika r~alSLra SiUSiU·S!i;Hl!iO, dllna z Zalow",
l25tl:":3--2
I
"
t
h I
I
t I
ct
lub .tez Ule fach~wc6, . z h-. ..Zfig,rta,t pl\szpor.t. na11lW' KI\~I'
R ...
a.SiYlIY·. dl) . ~zlc.a;~t)rzt!dI\IU ", P o nt;. n" Ci\e ~llzie s o MBI~y o pltddm 3-· 4000. rubli, . poszukuję
mierz!\ WOjclechowskjęglo wy' _ . )...U...
ni.m.
.
nHH'll'og:f. JU!!USZlt f1' ni. '3S, f",~abli SH:w.ervwa nr. 15.
<lo interesu ~ezkonk~rencyj, Ofer; dau~ z gminy KOzimlIlek. '
dawrdęj ,WIŚNIEW'S.IU. EJ
ollcYUl\.
'c}2i:l6";75:o;:2;1·
122!l~S-:2 . t.y Bub. ;,300 wadmlll. "Ru?:WOIU· .
1230-;~r-2
aglollo\Vod\l·sprZfl!llll.u!\Za, f f?on zehu~ umu.z1lo1ua .'rl\Sp1199....:3 .... 3 I
"
• . WARSZAWA, KróleWSka ,N'g 5,
kllld ślus/U',')J!:i B, Kapczyn.. : . 'IVl\Cżkiuo pttllnl Chem!I'.2! Oo
L
f · 1 .. ;
I lngln ą l ll aSZPol't,Wyd!\ny z gm· l.Ón'
.
.
..
"r'.~.·eg·
O,' .Z'.' j.IH.'~kl\ 2.4". ;1209. S,·-. 2 '. . 1 P!Qt~kowsl,arir.! 116.. 1226 -:3 ~
. lI~~nb~"~z' nu.~I(e g~·btolnlo(el.llto· twe~ gl uŁ~a 'I· CZel'llleWICe, . pow- rawskiego, . Z, Pt~trkowska.· J\~ 130
~"
"..,
.
.
.•.... " ~
..
".
. u,.
,.~
gub. plotrkowski.ej,
imię Lu'd.
Sa.llę, bllzKoQJ!;orkowII,1 U)Ó~IPI:Hlrt1~,palltl<1na. lllk6Z1i!\U1~. ' llkaw... aRo. zn!\ltlzcę .upra~za sIę o w. lkl\ Stawlarskle(fo.. 12.8'1-3-.1 PoleCI\: ·Gol'setYwyll;onanewadlug
1262-1 ...
. .
".
...
nalnowBzy(jh modeli Paryskich od
morgi, w dobxem.polożen1u, ,1" 'B1izęi11J sżczeg61y- Lipowa al nd,jtl.nle dll .Ro1. wolU"
?; ZB. Iiudowaillem, sprzellam. Will.- m.. 1,"
!i:~
. . . ] 222.-3--2
l'
..... '. .
. 1· aKln'ł~ paS~pill'tll!\lmH~ \<Va' najskromnlejszychdo na)wytwor.
',1
1.' Wól
't.
97 11
..
t'" o· , ..
b' " N
. o ue p.nuu~ .po~rzebne do kra- ... ' elaWlI Cze.s!a.w a.·. MiChtl.ICZY.kl\, tlleiszycb. z mate!'. y.I\.!.ówk'rajo. wvcll
.....bm.o..,e. ·tlZ~nSAIt· ..1"5~
j...;, '.
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CUKIERKI

Wielki krok w dziedzinie ynalazkó
postęp VII

PRZECZY8ZCZAJ~CE.

Najlepsze dla dzieci i osób
osłabionych.

NIE WY\VOŁUJ<\ BOLEŚCI.

hygienie

Samo r i szkl

ł

ogni tr

jako najhygieniczniejszy i praktyczny przyrząd do gotowania mleka, kakao, herbaty, buljonu i t. p. płynów
na maszynce lIaftowej, ~pirytu30wej, a także na plycie kuchennej.
Wynalazek ten zastal opatentowilny we wszysikLh prawie krajach Europy i pozyskal wielkie zastosowanie, szczególniej w celu przyrządzania napojów i pokal'mów dla. cierl'ią0ych na żol!ldelr, kiszki, lltll'ki t t. p.
Chcąc W największym zakresie
rozpowszechni c ti~ praktyczną nowość i umożliwić kupno liaidemu,
oznaczyliśmy nader uizkie ceny:

za sanllowarek
----:'-....

wQęlun:,

libII

~,,-,

za mniejszy 15 kop.

pol{rywki szklane do samowarków po 25 kop. sztuka.

Jeneralna reprezeniacya na łtfól. Polskie
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znanei firmy J. Kraulle
W Ł1i dl!, ul.lutomisi"sl(a 6.
Z s7.11cunlih'lll
Wincenty Osińrdd 676 3
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Łódzkiego Żydowskiego
,

,

Filia Pierwszej
nu (JJsi Szkoł9 freblowskieJ
dla uzlocl od lat 4, w
o\:(t!11cy
~uchej j le~isto.i

letnie) I zimOWej

IV bllzkoścl tramwajÓW

dl'Ogi żel.

kaliskIej. II Pensyonatem
podług najnow8zych systemów i wymagań tegoczesnyeh. Płi'IU cato'"
dziennych zl'ięc wszystkich dzieci: Nauka gospodarstwl!. praktycznego'
I przyrodozm.wstwo: ogródki dla dzieci z Vl'zyrzą1iaml, gry l zabnwy
na świeżlłm powIetrzu; gimn!\sfykn llzwedzka i z 1.Il·zyrząda.ml w ogro.
dzle; welocypedy. krokiet, pUd, kręgli!, sersa l budownictwo: lokomMy!!. kolował wierzchem; muzyk!'l forlap!:J.nolVa l skn;ypcowlt.j. kon
WQrsacyll. fl't\ncuslca i hlemleal,a; kUl'acya cle'.~booińsk!!. i hgdropatia
pod oplokl\ doktora 1 moIch wychow!\wczyil Łóżecz;kt\ z pościelą.
hamaki, ręcznIki zwykle t kąpialow'l. Ml,)ko kf'Owie. 1>.oz:6. oWO(ie
I jarzyny na miejscu. Otwarcie 2 g,> Cillfwca. PrzelożolllL.tvzto.k1:adn
freblowskiego w Łodzi, Whlafewska 24, C. PA1..ESlY~Sl'tA. '.
odbę~
Miejscowość ~CELINÓWKA.~ ilo.1 t;,zj,l'7,'Hn.
.,560 8 7
i

Towarz. Dobroczynno$ci
.

.

zawiadamia niniejszem pp. Członków, że' na zasadzie § 44 Ustawy,
dzie się w sobotę dnia 15 maja r. b. o godz, 9-ej wiecz., w lokalu przy
nlicy Zachodniej Ma 20
.
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Piotrkowskiego Tow ~ .Kredytowego
.
Miejskiego

DZIENl'lY:

stosownie do art. 22 Usta.wy Towarzystwa. podaje do po~
wszechnej wiadomości, że wymienione niże] osohy zgroany
się
do Dyrekcyi z i!}dauiem przylo.aul3. im pożyczek na.
Rozpatrzenie protokółu Komisyi Rewizyjnej;
idl
nieruchomości:
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności 'fowarzystwa za. rok 1908,
położone w BaTutach Nowych:
oraz podw~adnych mu instytucyach, a mianowicie: kasy 1!oż~'czk(}wej,
J'& 16 hyp. I 313 pol. Daniel \ HlJzalja malionk<Jwię
taniej kuchni, przytulku dla kalek i paraHtyków, tanich mieszkań )tatz, w sumie rb. 15,000;
.
1'1~ 16 m hyp. / 28S i 287 pol. Aleksander Karol.2-ch
i sekoyi pielęgnowania chorych za 10 miesięcy.
imion i .A.malia lluJżunkowie Kriger, w sum.ie rb. 13,000;
Rozpatrzenie budżetu na rok 1909;
.
.
Wszl'lkio zarzuLy przeciwk:l;i,ądanym pożyczkom winny
Wnioski Zarządu i cz~onk6w Towarzystwa;
.
Wyb6r 4~oh cdonków Zarządu na miejsce występujących poMugstar być złożone w Dyl'ek(l,yi prze!; osoby zaiuteresowane w' przeciqgn dni 14 od daty podania niniejszego odoszenia.na
szeństwtL wyboru, l-go kandydata i Komisyi Rewizyjnej.

l. Zagajenie zgromadzenia i wybór prezydyum;
~.

s.
4.
Ó.

6.

W razie nieprzybycia wymaganej ustawą ilości
cdonk6w rzeczy\vistych, na.stępne ogólne zebranie prą ...
we:~m@ciłlle, bez' względu na ilość obecnych członk6w,
odbędzie się w dniu 2~-im maja o godz. 9~ej wieczorem
(Zaohodnia 20).
'181-1

UWAGA:

• Panol':ama "TERRA", Benedyk.ta 141~689

W$l~ll1IIniilUłe KąJllfji')~e

Czeakie

.

w 50 o.~razach: Słynny KUl'lBbild. Malowniczy Marianbad,
Glesshuhel, i Fraucenshadzio. Roman,y(l~ny EIlbogen.
Pokój Wl\llenstolna w l~gerle. Kąpiele ce1j8.rskle.Hale zdrojowe.
J];abllsBement Pupp; Prześliczna pejsaża z okoltc ka,pleJOWJch;
Wst~p 15 k.: młodzioż 10 k.-OtWllttood 10 ranedolOwleOl.
ll:iwa sery a
l{9,pl~lo w

ROZWOJ. ,~ Sroda, dnia 12 maja 1909 r:
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Zarz d drogi

Speoyalista chorób skórnyoh

weneryozn. i niemocy płoIo.Wej

Dt SI. lEWKOWICZ

żel Fabryczno-Łódzkiej

Zachod.nl.a 33 tobok Lombar.llkc.) ninie.J·szem z'awiadamia wysylaJ'ących ładunki, że na stacyi /; napial'J)akowy, M. Haydenwllrzel; Warszawa W. W. 263627
f'rzyjmula od 9..... 1 l od 6-8, dIn
.
v
f
. l'U; Warszawa
"
W. W . 2tl'3 33O
od. 5-'-6. W niedzlole tyllro towarowej Łódź Fabryczna zalegają. nie wykupIone
pr7.ez towar
kolonialny,
Jan F ruzlńs
.
o~18-3 po pot ' lHr odbiorców towar'y, przybyłe w m. marcu 1909 r. za frachcygara, M. Gurjan; Warszawa W. W. 263280 skóry wy~

pań

tarni: Jegorjewsk M. Kaz. 33565 wyroby wełniane, M. T, prawne, R. Gutma'il; Warszawa W. W. 263144 kawa palo..
Sobll.lda dla F . .1. LandIlu; Jegorjewsk IV!. Kaz. 33564 Wy· na, "Mol<ka. Kawii.',:;.'Wat'szawa W. W. 262995 towar ga'S~dfGnwsk,j roby wełniane, M. T. Sobakin dla M. Rawskiego; Tula M. ) lantoryjhy, S. L. 'Kl'olienberg;Wal'szawa W. W.262803
•
•
li Ku
i ' Kur. 36210 wyroby miedziane,
Sz. Sz, Kronrod; Arapowo I towar kolonialny, J. Smolke; Wal'szawa W. W.' 262765
'asystent c,w, Uniwersytetu M.Kar., 6025 szate i trykot welniany, P. J. Gurjew dla M. i papier pakowy, M. Gilllkelfarb; Warszawa W. W. 262710
pJ'ZYJmuJe z c~orobaml W~W!lęt!'z Kanela P. Kaufmana i S-ki; Moskwn ID, M, Kaz, 474700 1 okucia żelazne do okien, Br. Lubert; Wal'sza\va W.W.
Daml (spec.
zoll\dka l,kISzok),
".
.
T-wo Monopo l dl a M. 1:1"~lrSZ lcoma; Kre.Jc-!
.. l 262440 wyro by rę k odZłe
. Ili !cze, A. p'olszews
dl·
k'l; Warszawa
Dzliellna M 3,
towar
sukI/mny,
od 5 do 7ej
~1150 -I' burg R. O. 8409 wyroby rękodzielnicze, M. Mojrowic; i w. W. 26~079 pasy, TJ. Hirsz:finltel; Warszawa, W. w~
l!oIfRUi!~d Yittl/lłl(l'lifłR1ldt Rygmllllds,hof R. O. 65f5 szponty drewniane do. beezek, 1261731· skrawldpl6toa, A. Oywin; WarszawaW. W. 261680
!Ul J.lUwUiU nil tj lll~iU;;1!.I Gardeń; DźwiilSk R. O. 79434 wyroby rękodziolnicze, W. S. wyroby rękodzielnicze, M. Rowek; Warszawa W. W. 261694
mieszka obecnie 1IlKOf,AJEWS!{A ;M 67 Kulikowski;
Homol L. R. 66097 galantol'ya, Tamarkin; , wagi nie miedziane, N. Finkelsztein; Wars:IlawaW. W~
,.rzyj. od 8-9\/2 r, 1 od f>-6'j~ rP Halicz Pól. 23()32 trykot .sukien~~, S. Mom.otow; K~nieszmalI 261372 i 261373 ~kóry wyprawne, J. Blimballmj. Warszawa
932 octan wapna, f:henokosl\lkow; SpIrowo Mik. 9383 . W. W. 264111 wyroby tabaczne, E. Tenenbau1lli WarS:Ilawa
Choroby \llieWIl~łrlne i nerwowa. PÓł.
wyl'oby
welniane, T. A. Justratow; Białystok Pór. Z. 211360 ! 264126 i 264129 towar baku!., Jan. Zbrożek; Warszawa
1Ii-29-r
wyroby taoaczne. J. Janowski; Białystok PÓl. Z. 211278 ! W. W. 264139 towar' galanteryjny, Bergman; Wars2:awa
~
U
"'rAt1~f1 towar galanteryjny, A. Llpkes; BialYdtok Pór. Z. 211270 w. W. 264168 i 263606 wyroby blaszane, Braun Cwirko
~~nrj!:1 bJY!lU~MtHl rhustki wełniane, Z. Galanty; Białystok PÓl..Z.. 211155 t i S-ka; Warszawa Bl'Z, Nad. 486967 wyr. drżewne, Rossolak;
..
JI
:vyroby rękodzielnicze, J. Litwin; ;Sialysto~ Pó~~: 2108871 War>lzawa m. Nall. 322,ą65 wyroby metulowe,Br. Tomkie. CłB~RURG
pOWJ'ócil.
l 210763 wyroby t abilCzllę, J. ,JanowsIn; DZWIllSk tow. wicz; Warszawa m. Nad. 322259 towar wełnIany, Hofenberg;
niiesz~ia Kro~~·1ra l.ró
Pól. Z. 115380 sukno cienkiej H. Hercyk i Syn; Dźwińsk Warszawa m. Nad. 320651 kOI>yta drewniane, Sobolewski;
Obec11l9
. I.'
J'=
• to.w. PóL Z. 115377 skrawki sukienne, J.8wierdlow; Wilno Warszawa II1. Nad. 820040 laski drewniane, Brodaty; War.;.
Pr7.yjmnle od 2":"'4 p. p: 13lBr tow. Pół. Z. 518825 towar sukienny, Goldberg i Bensen;, szawa m. Nad. 320369 Hamburg 4297 książki, Pitt & Skott
fil. ·f.. "i...
"\\ Wilno tow. PÓl. Z. 518276 towar cukierniCZY,. Akc. T-wo
dla Joffa; Ostrołęka Nad. 4440 towa.r wełniany', Dublin;
ftt
n,.
UJ • L
I~ \'JI
m
Fabr. Czekolady Wiktorya; Wilno tow. Pół'. Z, 516528 to* Suchedniów Nad. 16251 towar wełniany, M. Orzech; Ostrowar wełniany, S. Bancwur; Ryga tow. R. O. 123241 towar wiec Nad. 62161 towar wełniany, Ekspedycya Towarowa
ol. BENBDy'KTA 7 (róg PromontIdy),
ChUr. WBHeryczne i mllczopłc;OW3, weJniany, K. Slade; Ryga tow. R O. 122128 towar suki~n- dla Sz. Orbacha; 03trowiec Nad. 62046 towar wełniany,
Witeł:lsk R. O. 86S29 pończochy bawe1niane,
Pfefer; Lublin Nad. 69968 pierze gęsie, Henigsberg; Radom
sMry i włosów.. ~adyklllne U9UWiS[!iO ny, Trubek;
~byteDznyilh' włosów.
L.
G.
Liwszycj
,Witebsk
R
O.
85775
przędza lniana, Fa· Nad. 44679 wyroby rękodzieltiicze,Sz. Erlic.h; Lachowićze
Przyjmuje· 'odS:"'1'ej ra-no ! od 4-8
bl'yka "Dwina"; Orsza M. Brz. 223 wyroby ręk~dzielnicze, Pol. 13880 portret, Juchnin; Irkurck m. Zab. 22638 przy~
wlect;,- pallie od 4-5.
12!
A. P. Nodow; WiaimaM. Brz. '1084 towar wetlllany, M. L..1 rządy kancelar., Gustaw. Necel; JefręmoW' S. W. 29905
DoUóli"
l'Iargolic; Moskwa tow. l'IL Brz. 92646 wnoby rękodzielni· j towar. wełniany, Lebiedziew od Kisi-elewa; Jelisawe~PQl
cze, Dom Handlowy N. F. Grybo,w L Swowie; Moskwa tow. Zak. 3296 towar welniany, M. Matewoso~ dla J. Kona;
M. Brz, 92279 wyroby rękodzielnicze, Wiesielowj .Mosk,!a Kil1ilkt1ska Wl. 5362 wyroby welniane, Br. Muratowy; ~r
mawir Wł. 48183 sukno, Br. Dawydowy; Dierażnia Pol. ,?;.
CHORQSVKOBIECE I AKUSZERYA tow. M. Brz.92251 szyldy żelazne, Szustow' 18 Wlej
Moskwa tow. M. Brz. 91577, 89467 t 42 wyroby rękodzieł- 23318 torebki z trawy, Borenfeld;:A:leksandrów W. W.
lPioirkllllliarlli:'irl:lllI nu
.
Przyjm UlG .od 9 do 11 l~ano .i od nicze, G. Dlugacz; Łochów PÓl. z. 16503 naczynia szklane, 1~7424 rury żelazne, A.. Hamburger; ChomnitzK.'S. 8t; B.
3--:"'5 p•. p.
502-1'
A. Knrchyn:l M,' Epsztejn; .l1ewe1 f>ór. Z. ą9~1$ dynamo- 1/26 blaszane i zelazne ~HO.by,,: F .. E Balllll dla. J. Wajmaszyna.,.A.kc.T-:owo nWolta"j FeUlu Pod .. hma 31245 to- ker ta; Berlin Ostbhf 10/1027chlot'oform, Kantor Ekspędy"~
war wełniany, A.Erm; Kowno Pół.. Z. 159854 tOWRl' su- . cyJny dlaSpiessa i Syna; Gr~njca W:. W. 88412 wyroby
i
i\:; , :~t'PIÓ1Il.KOWSKA.71 .' kienny, W~Ozerwińslti;l\.ijów ł tow.' gol; ,Z.30~3~6t()war lmetąlowę, AgeDJurltQelllaDr. Z\ll. W. W.; Hęd:i\in W .. W.
łlrelniany,Kijows1ci Oentralny Magazyn:iitlegly'ch .towarów
1846 wl.foby rękodzielnicze, Politańs1d;Granica W. W.
:Ch..... by . ae"QlllIi płuc,
przljm1l,j e analizy plWQclny,mo' dla Z. Gurfinkiela;Kljów I tow.Pol..Z. 302109· wata wat- 14509sliwo~ical ..l . Harnburger; . Granica. W. W. 145.36
ezu, krwJ, wydzlelln ropnych ,Itd. nii:mtt, Kijowski Central.ny magazyn zaleg'łychtowarów dla i 14540·· wino, . L.. RQ,Pllaport i S-ka; Warszawa W. W.
. Pdg, 91/,-10. 1/. lod 4,-6. M1r RPechkrancaj Odesa tow. Pol. Z. 377318wyroby.welniane, 175377 książki, Agentura Celnn Dr. Żal, W. W.;· WarszaNaczelnik stacyi <lla Rozantala; Kiszyniów Pot ·Z. 80082 ! 'wa W. W. 75330 towar kololiialIiy, Wertheim; Warszawa
besarabskia, Pelinowskij Równ.e pol. Z. 44481 wyroby ~ W. W.7 4984 sukno cienkie, 'Grinszpan; Hiala Nad. 551
Sku$le~ltZ wino
Clh:orQPyskótne .i 'weneryczne rękodzielnicze; L. HermanjŁuck Pol. Z~ 20955 towar i klepld,.wiadro i'inoe,Nawlatlowski dla ,Zarzyckiego; Lublin
··Andrzejlilł3.
. sukienny, E. G. SzaJchet;Bar Pol. Z.10025 towar weln~any, l Nad. 6157 sul\:no, lVI. Borszten; 'Warsl'lawa ;nl. Nad. 72815
Pr:zyjmnje od 9""'"10' rano l.od H. 0.· Ukit;r. man; .Pyrlica POl.. ~, 1044." W.Y.1'09Y hawelm.a.. ne, j i Szczypiorno W. W.' 1255 kSill!.:i.ki drukQwnne, Wąrl:lzaWSk. a
4z--S·wleozorelil. W nhldzlele j B." A.werbnc~;Wo!oezys~. Pol. Z, 38834wYl'oby rękod.z~el~ lstacya miejska; , Siedlec Nad~. 3410 wat.!!. wełniana, .Zinger;
Ś'iViętaodg, 10-1 po po:t.507-d
m(lze 1 S. Frlmant;Ry;blllca Pol~z;,8447 wy:oby rękodzlel~ (Odes~; t~ny. PotZ. 61024 towar aptec~ny, D, I.11oc1l10W;
nicze, F; .. Ras:tkowskl; .Proskuró;w ,Pol.' Z. 33107 wyroby; Bxzesc Centr. Nad. 10392 wYl'obywe1n,ialle, H. R. Haszap;
D·I~.'
rękodzielniCze, M.Cynmanj Mohilów,Pod. Pol. Z. 32627 Petersburg' Pol. Z. 148 gazety, Główny Kantor gazety
towar .welni any, Naczelnik ~t, .I~la J. Roze~tala;. R(~ź Jszcze "Riecz" dla "Proulień"; Kn tais Zak. 22 tkanina wełniana,
·cbarobyweDafYCzne i skórne
PQl.Z •. 11747 wyroby rękodzlOlnIcze, I.G9tbb;Mu!>zi; letow:o Naczelnik stacyi. dlaStudenkowsklego i Bl'imaua;~ Petel's11.... 012.
Jek, 61515 wyroby bawplniane,> Naczęlnik stacyidla Kry- purg Pol. Z . 83530 i 835~9 przędza .Wetnitlna, Altszuler;
Przyjmuje od 8:-10L/, I. od 6"":8 szkaj
Krzywy-RógJek. 42552 plusz we lniany, S~ Łobodskoj; Na staeyi Łódz miasto: 02enin Pot Z. 2$56 skrawki sukna,
poPal., panie 00.6 .....6. W Dle.,.
N. Kul'szoll' Humań P. ~ 28637 skrawki sukienne J. Sztein·
dzlelelś~lętj\'. od .8-1 r.. 637l' Chal'l\ów,tow. Pot 97588 '. towar sukienny, . Szeregowiec
Susd. pUlku H. Szmain; Drahk RiU, ,42491 i wyroby wel-berg; Rów~e. P.Z.4Z4815 slir~l, wkL sukienne, Dlerainia.; Bia, D'·"r·•. ·.·.SII...
R'nia,ne,M~ P; Gllrnow dIaS,; Szejsa; .Dralsk R. ,Ł 42399 ły.:ltok P. Z. 208()17 .J'el3ztkipr~ędzyWellli~ne:j, I. LewiOi
. . .n
w~r.obY I\;elniane, M. p; Garnow dla G. B. Drabkma; Gro~ W!odaWtl Nad. 42.61 . skr.;wki ~ukiennel La[p.~on.i~ Ps){o~
Ohorob;rskórne,wener;vozulldZlSk W. W. 29311esencya octowa, Moro~ow, Kl'el l . P. Z. 13460 wyroby wetmane, J, J. KrasuwJn; . l'Ja stacYI
lmoozopłoio1Ve, Krótka;Ni 4.0ttmani. I(ąb.rowa W. W.119855 w.yrl!bY p.aPle. . r.owa, . Jan .·1 Ł6dź,Karolew: Zawiercie W. W•. 6$153 klocki bukowe,
PrzYtinuja od 8-2 r. I od 6----:-9 GroQhnńskl; Włocławek W; W. 4257~ k?s~e łozowe, Rozen: . lvlargules.
....
~lięc:z ... ,rll-nle 0. d 5-6,. . ~816. :Nowo·Radomsk W. W. 51623 meble g:ęte, Rozenbaum 1
J' l' . ..
. 6'1 .
t · '.
• 'b l
..
.'
F9 1l man; . Nowo-RadomskW. W. ~l?tlO, 51266,.50975 i . ' . eZ~l wy~eJ wyszc:eg . '9-lOlla .0w.ar~ulę ę( ą .prz~:
Sp'ecyaHsta chorób skó~nych,' 51026 meble gięte, B-cia Thonet; Wal'dZawa, W.W. 264039 o~b.lOrców przYJęt~ w torminIe 3 mlesl~~~~ym od. dnIa ~ nI.
-wloę6w, wenerycznych 1 dróg p,aP.ier.pakow y., T.,.,WO. "Columbia"; Vf.B.l'szawa W
.. W. 2639541 ~leJszeg? ogloszem~, to tak~we będą SPlz. ,edane. z gloljn~~
'moczowych
~yzymac~kiJ ,II. Prywes;. Warszawa W. W. 263897 :filtry,] lIcrtacYI na. zasadzle. §§ 40 l~O OgólneJ' Usta~y !::.~~.
Pdyj~uję'coaziennleOd 8 - 1 J;Franke ...dla F. J. Zlllgela; Warszawa W. W. 26379,) ( SklCh dróg zelaznych. . '
..
. . 697·-·;$ :?
wpoludllle 1 od 4 - .8wiecllorem;
'IV ,.nled:dąle·,).świętllo od 8 - 1
.
. ..... ". . • . d . · ... a .'
J.
'1.- C·'·klGSPROSTOWIUlIIE"
.... a .•• C!lo.,.aPl"·..
.
.•••..• w·' ·pot i dd:4-·6wleci/:.
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