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CENY OGŁOSZENI .. NadełSł~uuc przed tekstem 50 kop. za WiCl'SZ petito\\ly. Zwyczajne ogłoszęll1lia za tekstem po 7 kop. za \\liet·sz llol1l'lll"clo\\łY lul> jego i
miejsce Małe ogtoszellBia po 2 kop. od wyrazn (dtaposznkująeycll pracy po 111,kop~). Nlljmniejsze .ogIoszenic,20 kop. R01dlliulm, ił Ne"
II:rolog; po 20 kop. :m wiersz petitowy. Za, dołączenie prospekt6\\ló rob. ocl tysiąca egzern[)~un.:y. ń\g'tyl<1ął'.lI' be:!: " oznaczenia honoraryanl
Redakc:yo. (J\n(\za za l'oezplatne: rękopisó\\l drobnych nic Z\\lraca. Ogloszeniu \U: tekście 1 rUD. za 'wiersz petitowy. Ogłoszenia, których tel'luiny
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ALEJE JEROZOLIMSKIE Jl\f2 53,
wprost Dworca Wiedeńskiego. Adres telegraHczny i telefoniczny Poloufam'Warszawa.
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taolteDów Europejs&«ii4IDgo u PO&OWll~till. Sprzedaż: hurtowa i ,detaliczna absolutnie czystych win, likier6w,
koniak6w etc. pierwszorzędnych marek. zakupionych wprost odproducent6w podgwarancyąjakości idatY',zbioru.
(ENY UMU\RKOWIaNE•
.Skl~py debdii c~lIile:: MID" WieDka ,~i 56 fiŁeRefcB'II Pol((!)M1iia) ii lal. C:reysta, gmach hotelu Ell!IrOłll\(ejski,!.~
Is

,.

"

k,.·a 9,'0·

Byty współwłaściciel firmy ,,}3ERE;NT.' PLEWIŃS~li S~~ą.,
' , 2597
"
"'.'
" Wylączlly,przedstawiclel na h.rólestwo. Po)slue.
Instytutów anatomicznego i' przyrodniczego' Prof. Dr. BENNINGHOVEN'A

Dla szkół i)oieca swój dział anatomh::zl1o-l1rzyrod"iczy.. Na sezon letni poleca IOł'l1etkipolowe, barometry !<ieslonkowe i krokomier~e:.

--·t_O.U"'"
n
D.r e B. ,

-C Z' ~, [ ,6'1,'.

l mezawsze

I,sohdnosc
" Ta!~!~~an
rzeczy wp'ł;;~ader '·,Ujem~lena
toboty, . na zby~ Innych ,?,YlOb6w

l.

I.

1

.'

wypełt:;jć musi-p~'OdUkcyą
na. zapas,. przyczel~
pOSiada dosć funduszów na optace~

J nie robocizny i zakupieniemateryał6w 511ro- I tego sa.mego warsztatu, na Jego wreszcie pod.
wych..
. , stawy. fll1ansowe.
'.
powrócił l1li
Produkcya na zapas. wymaga kapitału zaZlemu zaradzić mo~e tylko O~W,:l'CIe racyo•
re;
,
't)!!':f)
'pasowego, którym po większej części nie rozpo- I nah?ego kredytu dla takich przedslębl'orstw •.
Chorohy
nerwowe do 10 rano!
od ,)-7
' dzalą
' nasI. dro b"
S!)rawa
to '
bardzo trudna ' wobec sł,abel'
_...
__
, po pof.
......_ ..::>~8 rzą
m przemy:,·'1·
owcy I- rę l-\.0 d"zle l- '
.
.
, , bdwa·
nicy albo też posiadają 110 w ilości niedosta- rancyl materyalncJ ze strony tych .przedslębJOrstw
tecznej:
' l»
,
.
. dlatego
talc liczne już. dziś u nas Towarzy~tw~
'. ' ., W czasie zatem: martwego sezonu pozostają ~oży~z!(O:wo.~s~cz~dnościo\v~ ~,ie m~gą ud~tela~
dwie alternatywy; albo taki przemysJowiec. lub I~Z~1i11esll1lkoWl, I<I,ed~tu w z~dal1~J. wy~okO i
rzemieślnik musi zawiesić, produkcyę ze szkodą' SCJ bez. pl'Z~d, s,tawlellla ~dp~)\vledn~~J ,gw(ll~ncy~
dla siebie i swoich wspólpracowników, albo te?; I ~. f~1'l11le so\Jd!lego poręczenIa, o któle n,ajcz ę
! wpada w kłopoty pieniężne, a .tych nic uregu~ sCle) bal:~zo tr~dl1~~ ~ . '
,,'. .
.
lecznica chorób skórnvch i wenerycznych
! luje prędzej aż po nadejściu sezonu,
w którym
Jest ]e~nak wy JSCIC z tego" pOłOZe!l!a . prr: ez
I na wyroby jego wytwórczości wzmoże sie popyt. zastosowame zastawu rzeczoweg~, ~o'Jest udzle~
D~
i
'.
.,' ,
lenie kredytu na zastaw tych własme wyrob6w•.
,
l
W talOl!l r~artwy~n, <?kresIe zbyt~l drobny . zagrożonych przejściem w ręce lichwiarzy.
,
uliiea WóBczą"sll;'a M 36. - Te&e*oIl1lUl 94 .. 8U. ,
p~'zemysł~wlec l rze,mleslmk potrzebUje l'a~y<?~
. Liczne już. dziś II nas i pows!atące· wciąŻ' .
1
Dla choryoh stałych (oddzieln0 pol<oje i ogólne snle) I przy~a~~ego kred~tll, !<toryby go wydob~ł .na ,Iazle towarzystwa pożyczkowo-oszczędnosclOwe po-'
chodnich. (Porada 60 kop.-Godz. przyjąć od 8-9 ra~ kłopotów .flllansowych bez dotkliwej szkody Winny jaknajrychlej zająć się organizacyą kredydo) 11 1/ 2-P/ W południe i 7 1/ 2-8 1/ 2 wieczorem, W nie.
nZlelę i śWięła od 8--10 runo i od 121k-ll/~ po potud
. "'.
tu dla drobnych przemysłowców. i rzemieśl.niI strat nad~1ternych..
Roentgen, .Ieozenlo światłem i elektrycznością. - Badanio
. Obecnl~ ~darza SIę najCzę~~I~JjZe z brak~, k6w na zastaw wyprodukowanego· przez Ich
,
krwI przy syfilIsio.
.
415
t~klego wła,s!1le k~e?y~u. prz~cls~lęty kłopotamI warsztaty towaru. Wszystkie te .to:warzystwa
fman.so.wy!m rzemJCsll1lk: 'pr~YJmuJe wsze!lqe' w~- : posiadają w ustawach swoich przywJleJ v.:ydawa~
, ~unkl, Jal~le mu podY,ktuJe edyn~ ':N takim ,raz!e jnia pożycze,k, rzemieślnikom na zastaw Ich,WYw
".!lv oIlU,!lIH·Hill\l.M.~,P.
' jego odbIOrca-lichWIarz, czyhający
na. sWOJą robów j to do wysokości rb. 1000 w kazdym
li l
~t1.nfl &7U llJ Will6l1u
,ofiar~.·
,' .
I pojedyńczym wypadku.
...
rym to sposobe. m w sezol1le ma~twy,,m to-!
Dlaczegóż jednak z tego, prZyWileJU nie' k. 0wary. wyprodul}?w~ne na zap~s d~staJą SIę hur: ' rzystają?
'.'
. .'
Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju na- i townle w ręce zydow, po .cel11e me wynoszącej .1
Nastrecza się tu bowiem !lowa trudność.
szym wytw6rcom w dziedzinie rzemiosł i ręko- i nieraz ~arto~ci ~lIrowego. materyał.u. Niema Towarzyst~vate nie posiadają. odpowiedni~h 10dzieł niezbędnem jest zorganizowanie kredytu: w tem WięC, mc dZiwnego; ze .nabywając. towar kalów na pomieszczenie i, przechowywanIe to"
dla drobnych przemysłowców i rzemieślników" l w.ten sposob sląady hurtowe I s~lepy' ~ydow: warów, wziętych pod zastaw.
'.
posiadających własne warsztaty.
.'
j skle m?g~ ~wY~lę~ko, ,konln!rowac z fmn,aml I
Trudność tę rozwiązała Warszawa wsp6lneJest wiele produkcyj, kt6rych zbyt pozosta- chrześcIJai1sk~ernl' mezna)ąceml podobnych zr6- J mi silami istniejących w niej towarzystw pożyczje w ścisłejzależ:rwści od sezonu. Pomiędzy deł nabywaI1la towar6w'
. .
l kowo-oszczędnościowych.
dwoma sezonami zbytu istnieje jedna).;: luka,
Rzemieślnik zaś, i drobny przemysłowiec, !
Z inicyatywy popularnej w Warszawie: kasy
czas ograniczenia obstalunków do minimum, a sprzedając swoje wyroby \,/1 tych 'warunl<ach ży.- I' pożyczkowo-otzczędnościowej "Zgoda'" skŁady
nawet zupe,łnego zaniku ich zbytu.
I dowi-popełriia jakby powolne samobójstwo, ruj~ u takie powstały jflko orga\l grupy, do której' naCzas ten przemysłowiec lub rękodzielnik I nując własną' siłę wytwórcza.
leżą: "Zgoda ''t jej filia, kasa rzemieślników chrze-
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ścijaI1skich "Wspólna praca" i WarszawskoOwa katastrofa autonomii krajowej czeskiej
i nieWolski wzajemny kredyt".
jest następstwem obstrukcyi, którą od 1907 ro- pozwolenia czechom na hltlli\llic obstl'llkcyi l1ie~
Kasy te udzielają już kredytu na zastaw ku prowadzą niemcy w sejmie czeskim. Niemcy mieckiej jest w gruncie rzeczy paltyjnem oświad~
wyrobów wyłącznie chrześcijanom.
czescy dążą do rozbicia Czech lIa dwa odrębne I czeniem się na rzec7. niemców ,c1.!!s!dch. Takie
Stało się to jednak możliwem tylko dzięki
kraje administracyjne i autonomiczne, z których postanowienie rządu ulIstryackiet.(o odbije sit!
temu, :i.e ,. \'Volski wzajemny kredyt" jest właści· , jeden byłby wyłącznic niemieckim, drugi zaś bardzo grolnk na fosach całej lJlonarchii. Dy~
~ielem okazałego gm,aclm prz~ placu Wareckim,
mie.szanytn, nic!niecko-czes.I<im. Nie~~y w OW~111 n~st'ya sp~strze~:c, że złymi ,d(!radr.:ami byli. ci
I oddał go
bezplatnlc na uzytek sktadów to- , lmłJu merl1leCkln1 chcą SIę urządzlc tak, Jak Il1lJ1lstrowle, kt()rzy prl.cmawwll za tolcrowullIcm
warowych. . ,
'
..
l g~yb~ ten kraj 11(~leż?! 'nie do Ą-ustryi, lecz. d,o o?strukcyi nic,micckiej w. scjmk c~es.IdB~ i za
C.O moz.. ebnem bylo w \Ił arszaWle, mozhwem Niemiec, chcą wytęplc z . całą bezwzględnoscl<l I1Icdopuszczel1lem czechow Jo podjęcia srodk6w
jest i w Łodzi. Wprawdzie ani jedno z naszych znajdującą się tamże mniejszość czeską i chCCl obronnych.
Dla polaków w Austryi (,al'a ta sprawa 111 a
towarzystw drobnego I<redytu nie posiada wła~ przygotować grunt dla ewentualnego z czasem
sl1egogrnachu odpowiedniego na taki skhid, ale oderwania owego kraju od Austryi i połączenia dlatef,!o, wtlcl.enic nicdobre, że nil.: uk:ga \VLltpliwspólnemi siłami grupa towarzystw pożyczko- go z Rżeszą niemieclq tak, jal\: na przykład wości, iż ukraiticy, L~actlęceni tam powodzeniem
wo-oszczc;dnościowych mogłaby wynająć odpo~
część większa Szlązka przypadła Prusom.
niemców czeskich, b{~d'i podtrz.ymywali ()bstl'ukcy(~
wiedni lokal, lub też zbuuować skład spe.::yalny
Ze stanowiska państwowości auslryaddej w sejmie I~alkyjsli:irn i b~d:'i się starali w ten
wspólncmi sitami.
trudno zrozumieć, że gabinety wiedeńskie po- sposób zrujnować autołloll1i(~ t~alh;yjsk'4. PoW I<aidym razie kwestya ta nader paląca w pierają tę polityk~ niemców czeskich. Trudno mkdzy sejmem czeskim i purnil;Jzy sejmem ga~
ten czy ów sposób mogłaby być pomyślnie roz- nie zrobić zarzutu wszystkim f~abilletom austryac- licyjsldm zdchodzi jCllnak ta r6żnka, źe w sejwiązana i nasze towarzystwa poiycz.-oszczędnokim, poczynając od barona I3ienerthu, że tolero- mie galicvjskim j::;ŁnicJe zaostl'l.ony. regulamin
ściowe bezzwłocznie zająć się nią powinny.
wały z dziwnem niezrozumieniem faktycznego obrad, tak zwana ustawa posht Urlnll'jskiego,
Akcya skierowana Iw wyzwoleniu się z pod stanu rzeczy obstrukcyę niemiecką i nigdy nie pozwalajcley marszałkowi krajowemu usu IVlH; si~
ekonomicznej przewagi żydów, w6wczas jedynie pozwoliły na to, by tę obstrukcyę niemieck<l łą wszystkich postów, którzy zakłócają spokój
wr6ży zwycięstwo, jeśli opiera się. na racyonalwiększość czesku złamała w sejmie czeskim siobrad i spl'zedwiaJ<l sit: jego zarl.i.ltlzcniom.
nych podstawach. Co innego jest bowiem ha- Ją, to znaczy, by marszałek krajOWY mógł z sali 'Wprawdzie marszałek krajowyStunisbw hrabia
łasować przeciwko handlowi żydowskiemu, a CO
wydalić niemców czeskich uriądzajqcych tumulty
Badeni nie chciał tej ustawy stO;;OW~I~ do huła
innego zak~ada~ skle~y chrześci!ar1ski~, groma- j n~stępnle poddać p~d g~tosowallie pl:ojekty, sujących ukmillc6w! z tego jednak. nie wynika,
dzlć od'po~le~l1Ie kapltaly,. orgalllzowac. kredyt,
mające na celu zabezpleczel1lc skarbu krajowego
by Jego llU:i\tt;pCH nr\! zdccydm'.'ał SIt; na zus towyszuklwac zródeł nabyCia towarów 1 rynków czeskiego od bankructwa.
sowanie zaostrzonych środkt:~w rcnLJlalllinowych.
zbytu.
Obowiązkiem rządu zaś było takie ustawy,
Sfery rozważniejsze politycWJ z wielkim
St.
l: przedłożyć do sankcyi monarszej, poczom ob~ smutkiem pairul nil upadek autonomii czeskiej,
istruk.cyj l1iel.niccki~j wyłamanoby zę,by. Ale po- ponieważ jest to .ieszt:7.(~ jeden dO\~6.d więcej
i l<azuje się, ze u mCluców austryacklch bez wzglę., og6lnego rozkl'auu pallstwa austl'yacklCgo.
$!du na rangę i na stanowisko interes lokalno-na~
..
Prle~ilenie
[letha[~.
~ rodowy stoi wyżej, aniżeli interes ogólno-paf!w
".
PRAGA CZEsKA, 26 JI~ca (wt.) ,Konstytucye:
"I, stwowy. Skutkiem tego niemcy czescy święcą
(Korespondencya Rozwoju").
dziSiaj wielki tryumf, ponieważ zniszczyli auto~ czesk!l dziś z.awicszo!1.o. Sejm ~Ozwląl.1no,. po·
II
•
, , '
nomię krajową czeską i zbliżyli się do urzeczyw w.ołuJą c komlsYę, ztO:t()I1~l z S'CIU czechów I 3-ch
Wwdert 24 lIpca.
wistnieniu swojego ideału, a mianowicie do utwo~ ~Ier~ców z przcwodn!C7.~łcym konserwatystĄ
Marsza,łek. krajowy czeski książę Ferdynand rzenia odrębnej prowincyi niemieckiej, która co. Schonbornem. W:;zyst~I(~~ parl.yc patryotyczne
LQbkowitz podał si~ do dymisyi, 11 wraz z nim l raz to wyraźniej bQdzie grawitowała do Berlina wydały odezwy protestuJące.
podała się do dymisyi część członków wydziału
zamiast do Wiednia.
'
.... ' '" ..Trudno zrozumieć, jak mogły rządy austrync.. I
krajowego. Książę Lobkowitz poprosił o po~
Enver bej ..
słuchanie u cesarza, ażeby go zawiadomić, ze
kie doprowadzić do takiego stanu rzeczy w Czenie ,może nadal piastować pOWierzonej mu go~ ellach. Wszystkie bowiem twierdzenia niemc6w'
dno.~d, ponieważ f.undusze krajowe czeskie się czeskich, że prowadzą obstrukcyę· tylko w ce~
i Pierwszym
turkiem, który wkroczył do
wyczerpały; sejmskutktem obstrukcyj, niemiec~ ·lach obronnych, by się zasłonić przed .• uciskiem
Adryanopola, by,r Enwer-bej. Wkroczył na czele
kiej nie może uchwalić źadnych nowych źródeł wykonywanym przez wydział krajowy czeski . kolumny ruchomej, złożonej z kawaleryi i z picdochod6w, a rząd nie chce l nie moze wYdZia-j odnośnie do niemc6w w Czechach, wszystkie te chaty, wsadzonej na kon'e. Spieszył się, ponie.łowi krajowemu czeskiemu pozwolić, by. bez Jl.arzekania są poprostu obłudą. Rząd centralny waz zdawa·ł sobie doskonale sprawG, jaka popu'"
uchwa,ły sejmowej nakładał na obywateli ciElw Wiedniu wic o tem lepiej, aniżeli wszyscy larność otoczy jego postać w całym śwIecie mażar>"
inni. Popieranie obstrukcyi w sejmie czeskim hometańskim, gdy się rozniesie wieść, te to on
?:1I.' 'ł"
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Mamut spokojnie przyglądał się jego ru~
W lasach i sawanuch, pośród §.tórsklch łań30)
chom ... miś zatrzyma!' się, jak gdyby badając u- euchów, wszędzie był on zwycięzkirn panem tra..
I. ROSNY.
sposobienie grubosk6rnego. Ze snu w legowi· wożernym, ostatnim już przedstawicielem trąbia·
sim nadrzecznem zbudziła go j zwabi,ła wrzawa sŁych olbrzymów trzeciorzędowych. jal\: IIDlnoszakalów. Tęraz, widząc rozciągniętego na tra- therium", "Elephas meridionalis", .. Elepbas antiwie człowieka, rachował już, że ma zapewniony cus". Wraz z hippopotamem l nosorożcem
iPosiłek dzienny, pewnym był bierności mamuta, przedstawiali oni we trzech czato epoki tapira,
Powieść.
•wiedząc, iż z wyjątl<iem okresów miłosnych za~ potwornej fauny, wykarmionej białkiem roślin
. wsze jest całkiem pokojowy.
nem, uosabiali tryumf wielkich szkIeletów, mięśni
(Dalszy' ciąg - patrz Ml 169).
Na. razie rachuba ta wydawała się trafną: ogromnych, tryumf zbrojnego pokoju-pancerza,
Kiedy się,tak waha, pomiędzy bandamiI,ru- mamut Juk gdyby się oddalał; ale kiedy się zna- rogu, kłów, trąby---w przeciwstawieniu do wście
ków j szakalów rozpoczynA się walka na nowo. lazł w oc,iległości dwudziestu kroków od ezło- kłości mięsożerców, do szybl<ich ruchów, kłów
Zwierzęta zrobiły wycieczkę l teraz, kiedy prze- wieka, uwaga jego skierowała się ku niemu, i stalowych szponów.
.
dwnik uleciał w górę,/im dostały się szczątki trąba zwr6ciła się w stronę śpiącego, zwierzę
Wobec krótkowzroC1.l1cgo stopochoda ...... ma~
sępa.
zbliżyło się, węsząc i patrząc. Wtedy parskną t
mut pierwszy znużyr się wyczekiwaniem. VI cza..
Cóż za nędzna strawa! Z oczami, mrużą~ groźnie, ukazując Idy swoje drapiezcy. Niedźwie" szce jego, zras2nnej wiclkicrni falami krwi, upo ..
cemi się w świetle, chrupały one kości ptaka dziem.owł'adnął ciężki, ślepy gniew, rodowi jego jenie wściekłości dochodzi niekiedy do obtędu.
z. wielką oględnością. Połechtawszy apetyt, za- właŚCIWY; mruknął Oll, stanął na tylnych łapach Ryknął przeraźliwie i rzucił' się naprzód. Drze ..
.marzyły teraz o zdobyq.y wielkiej.· Hyena nie pod topolą, a ruchy jego szpon6w, drgania war- wo uratowało niedźwiedzia. Miar on czas wdra ..
sprzeciwiała się temu. Zdawało się nawet, ze gi ŚWiadczyły, iż ządny jest odwetu.
pać się dość wysoko. Mamut wstrząsnął ramieobie strony wzajemnie dodawały sobie otuchy.
Słoń-uniósłszy trąbę w p6łkole, zniżając niem gruby piCll--··tak, że niedźwiedź musiał ~a
Chychot i wycie krzyżowały się ze sobą, a od kły do ziemi, wygiąwszy się .łukowato całem 01- trzy cale zatopić szpony swe w korze, aby me
'czasu do czasU towarzyszyły im wycieczki i sko- brzymiem cielskiem-czekał napastnika...
spaść na dół. Mamut uwziął się jednak i nagle
.ki boczne,pokazywanie kłów, jakby dla przy·
Były to dwie potężne bestye: niedźwiedzia pr.zeciwnik znalazł się na jego grzbiecie. Zęby
kładu.
włochata lapa zbrojna była w szpony olbrzymie I wzarły mu się w szyję, szpony wpiły się w o~
Gałęzie rozchyliły się zwolna, rozległ się miał on kły straszliwe i muskularne szczęki:' kolic~ch. uSzu. Ale zwierz gruboskórny otrząs
trzask drzew lamiących się, jak za nadejściem Stojąc na tylnych łapach, mógł' pochwycić i zdu- nął Się, Juk gdyby wychodząc z wody, a trąba
!burzy, ukaza.! się mamut z łbem Olbrzymim, wy- sić, Gruba jego a luźna skóra nie obawia fa się jego wymierzyła wrogowi straszliwy policzek.
(soki z piętnaście stóp, Polanka mu się podo- zwierząt dr~pieżny.ch: lamparta, a nawet lwa, po- Niedźwie?ź spadr, staczając ~Ię jak włochata kp1a.
Ibała t kołysał się na niej swobodr\ie, wyrywając magał mu Jego ciężar olbrzymi, a powolne ru- PochWYCIWSzy go trąbą, wZiąwszy na kły, uniósł
~od czasu do czasu jakieś trawy i zioła dla dochy budziły podziw.
I go mamut w górę f cisnął potem pomiędzygma~.
',godzenia zachciance dziecka-olbrzyma. Potem
Ale siła mamuta byJ'a, bądź co bądź nie- twaninę lian, kiedy zaś znowu nastąpował na
;>ołoźył się, przeżywając półsenne chwile wlel~ zrównana. Małe jego oko-w przeciwsta.:vieniu nieprzyjaciela, niedźwiedź porwał się z miejsca i
'kich zwierząt potężnych; przez glowę jego prze~ do oczu niedźwiedzia widziało doskonale cu- 'umknął ciężkim krokiem.
pływał nieskol1czony strumień form i ruchów, downa trąba zręcznoś~ią i siłą mięśni prze/wyżLitościwy .trawożerca zgodził się na takie
jakiem i w ciągu dnia pasła się jego źrenica.
szała ramię małpOlUda kły wygięte półkolem rozwiązanie sprawy i mial już odejść, gdy nagle.
Hyena i szakale" czając się w gąszczu niz- dziesięć łokci długie, przebij~ły i odrzucały jak niedźwiedź przypędzi.ł znowu na oślep, i rzuca"
kich kri!ew6w, otaczających polankę-nagle co- rogi żubra. Całe jego ciało na czterech kolum- tiąC się tym razem na trąbę, szarpnął ią straszlf~
lf~Y się na znaczną odległość; jakiś zwierz o~ I nach-nogach, pod rudą wełt;istą szerścią wielką wie zębami i szponami.
.
ciężały, miękki, rubaszny, wydostawał się powoli J grzywą czarną, okazywa.ło się zwillnem j gibkiem
•
,z pośród !!ęstwiny na światło-był to niedźwiedź, w o b r o t a c h . ' ;
id. c. JL)'
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I~yr tym, który odzyskat starą

stoHcr. turecką ella

~;\\' jata l1luzułm<ltlskiego.

Enver hej umie zawsze wysunąć się na czolo tam, ~~d;dc uczucie narodowe tureckie buc.ha
naj:i:ywszym płomieniem. Wrogowie zarzucają mu
nawet, że bardzo dokładnie pamiQta o swojej
popularności i o sposobach jej podtrzymania.
Zarzut to atoli niesłuszny. Enver bej jest istotnie wielkim patryotą tureckim. W bitwach, które na czele beduinów staczał na Cyrenajce, starajcie siQ uratować tę krainQ dla Turcyi, złożył
dO\vody wielkiego talentu organizacyjnego i wielkiej odwagi. I(to tak, jak on siG bije, ten nie
jest spekulantem, lecz umie istotnie narazić ży
cie, byle tylko dla sprawy narodowej osiągnąć
zysk, albo przynajmniej uratować to, co można
uratować.
Nawet włosi nazwali go "Lwem
:~ I3enghazi".
Z Tunisu przyhył do Konstantynopola wtcdy, gdy nieszczęście, które spacllo na Turcyę pod
formą klęski pod LilIe Burgas, napelnilo rozpaczą wszystkich turków i zdemoralizowało naród,
odbierając mu wiarę w możność dalszego oporu.
Envcr bej umia,t wlać w wojska tureckie nowc~~o ducha i zastrzelił' whlsI1oJ'Qcznie ministra wojny Nasinw paszę, ponieważ zarzllcal mu, że 011
to byJ i~lównym czynnilciem pesymizmu. I teraz
poka2c;l'}·O się, że En\'er bej mial· słuszność, usuwaj,!c z drogi rozmi.rowanego w wygodach Nasima paszę. Gdyby bowiem wtedy, Idedy Na:sirn
~asza chciał, Turcya zawarła pokój. obecnie nie
mOf.~.łaby podj'lć walki o odzyskanie Adryanopolu. Nie mial'uby ani armii, nie minlaby też
moi:ności wyprowadzenia resztek wojsk w pole
przeciwko Bulgaryi. Chwila, w któreJ Enver bej
wjecłmł na czele konnicy tureckiej w mury
Adryanopola, wytłumaczyła go Zup(~.tllie z zabicia Nusima paszy i za zmuszenie sułtana do
podpisania dymisyi wielkiego wezyra Kiamila
paszy.
Enver bej jest uosobieniem st6w Asnyka,
który wołał,· aby żywi nie tracili nadziei. Enver
beja spotyka nagroda za to, że nie straci.r ducha
i nawoływał do oporu wtedy, kiedy większość
tureckich mężów stanu slldziła, że już wszystko
jest stracone. W Enver beju tkwi niesłychana
moc energii, pic1'\\ iastek. ożywczy, dar porywania za 50b'l Judzi wątpi'lcych i prowadzenia icl!
do tryumfu. Zdaje się też, że pojawitmie się Enver beja w Adryanopolu musi posłużyć w Europie za pierwsze ostrzeżenie, iż odzyskanie Adrya~
nopola przez bułf~arów będzie zadaniem daleko
trudniejszem, aniżeli się to dr,isiaj wydaje dyplomacyi europejsld(~j, Tacy ludzie, jak Enver bej,
nie ustępują dobrowolnie z pozycyi, którą raz

rycII wykazują zakłady ubezpieczeniowe w prowincyach nadreńskich i na Szlqslm.
Bez pośrcclnict'!"Cl zald'~lów ubezpieczeniowych znajdowato SIG w roku 1912 -- 16,817
pobieraczy rent w szpitalach, zakładach dla alkoholików? w zrrkładach dla obląkanych i. t. d.
\if roku 1912 bylo 105 pobieraczy rent _"' alko·· .:
ho]jJ(ami. Największa ilość alkoholików przypa-' l
da na prowincye nadreI1c,kie. Prawie we wszyst-· 'I'
~dch . d(;"nach. c~la inwalid?w osadzeni w ni.ch
Il1W~h~ZI ,mus)ell pr.~c(?wac. Pr~ca w, dOI11~ch 111wahdow Jest oc~ywlscle !ekk<! I t~wazaną jest za
pewJ1(:'go rodzajU czymlIk lecznICzy, zwłaszcza
zaś praca w ogrodach i w poIli. W zimie główny przedmiot zatrudnienia dla inwalidów stanowiły roboty koszykarskie, ślusarka, wyrób szezotek i. t. d.
i
OIJólnc wydatki domów dla inwalidów wy- ,Ii
nosiły w roku ·1912 1,069,'/'30 marcIe Koszta dzienne utrzymania inwalidów wynosily
przeciętnie 95 fcnil,l;ów. Największe s<! koszta
pielęgnowania piersiowo chorych.
P,od koniec foku 1912 -:- rozmaite zakłady
ubezplCczeniowe daty na budowę prywatnych
domów dla inwalidów pożyczki w ogólnej wysokości 8785000 tllilre!' Tern samen staty~tyka za r~)k t)J:3 ,__ wy\:aż;c już' o wi;le - ~jękSZtl ilość c!ornów ella inw'lIidów
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zaczęły nadchodzić

w ostatnich dniach coraz
na nieporządki, panu-

częściej skargi zbiorowe

jąC? ,w iydow~~ki.ch k~tsach. p~życzk0Vi:'0-OSZ;CZl~d

nosclowych, gdZie tez pobIerają nadmierne ~IO
centy. Inspektor Kl'estjanow zajął' się zbaclal1lem
tych skarg, starając siQ o zmniejszenie skali pr,ocentowej oraz o· usunit;cie z zarządów os()b,
które korzystają ze swej władzy w kasach dla
celów osobistych.
(x) Wódka ma zbyt! Wedhlg danych urzę~
dowych w maju r. b. sprzedano w.ódld ze. skarbowych sklepów monopolowych Wiader 8,2~4247
t. j. więcej niż w maju r. z. o 296,578 Wiader;
od stycznia do czerwca roku bicż. sprzedano
40,1)02,961 wiadro t. j. o 4,058,744 wiadra więcej.
Ze sprzedaży tego morza wódki osiągnięto
od początku r. b. rb. 349,301,217 t. j. więcej niż
w r. z. o 34,329,032 l b,
(d) p,
t·
.
t I \ITI d'· t te' e
"
. lawo.,~ ~w~ama.a!),e~.
,a z~ u JS:_

otlzY::1~ły ~YJds:lIeI1le, m!~lIstelYu~; spław ~e_

~nęt1,zny~h, z; ,IM, po~~tawl~ nOWCt~ I:ra~a, I?_
"tytucye spot~czne mdlą prdwo ,o Wlelamd wrn.

~ny~c.l: zwy:~aJ~:'y~I~ woln~~!J apt~l~,
lIo~;;cJ,

v: d~:)\yolneJ

11Iczalezr:IL. od. liczby JUz IstnlCjących
w da~l~rn punkCie ~. UHl],! l~rawo wolnego wyboru I11lclsca na swoJe aptc CI.
..
<
•
Aby skorzystac z prawa te[~o,. lIlstytllcye· te
--.---nie potrzebują czynić w tym kierunku zabiegów
u nikogo, ponieważ prawo wymaga spelnienia
tylko dwóch wamnk6w: t) odpowiedniej uchwa_"_
,iy rady miejskiej lub zebrania miejsldego oraz
"p
, ,. .
.' .
.,
2) zawiadomienia rnicjscowego zarządu lekarowrocill (~(), pracy. .",
...
~;kie~~o nie później niż mi miesiąc przed otwar~~o !'obotlllkow fabrykI S. Bnrcll1s1<:lego, przy
cieni aptok.
.
ul. 1 y nOj Ng 6.;,.
..c
•• ,
'".,
Apteki otwarte w ten sposób podle!~ająl;'re·
D~~I f~~!)Qtlllko;: tkdckH;1! A. B. KclSl11dl1a, pIzy . wizyi miejscowej inspekcyi lekarskiej według
ul. . f., ej Nl! 1p8!
.,~, I ogólnycll zasad.
102 robotlllkow przędzallll Stal11sława bl1.
,
deisena, przy ul. I<arolewskicj Ku 44.
(a) ,fabryka samochodowo P?ddany pruski
W fabryce Proppe i Fiedler, przy ul. LipoA!fred Sorr~mer tJzyskat poz:volellle g~lbernatora
wej N,. 8~, robotnicy \"'1 liczbie 31 po uzyskani li
Plotrl~~~w::>klC~O na, lI:~(~~IZenle
J;.~dzl. przy uj.
DługIej nr. 83.2 fabl~ kI mechal1lczne] budowy,
podwyzkl od 5 clo 150/.
,o
samochodów I karet.
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(e) l tabry!<i akc. tow, IC Schoiblel'a. Do

Porzllcili prac(;:
W fabryce b:aaka Kohrw, przy ul. NowoCe~ielnjal1ej N! 3-·25 robotników ber. dwutygodnIowego wypowied:wnia, illdajrlc podwyżld2030 proc.
.... ,."
Wiadom(1U~ci kościeRne..

wieczora w sobotG na listę pracy w fabryce tow:
akc. Karola Seheiblera zapisało siG około 300
robotników. Dziś w dnlszym cią~~u ,:;:lpisllją się
robotnicy.

(e) Telefon

W końcu r. b. ma się
wszystkich biskupów z Królestwa z arcybiskupem warszawskim '
ks. Kakowskim na czele.
(x) Zjazd bislclll)ów.

odbyć w Częstncbowiezjazd

zajęli.

Łódź

-- Tomaszów .:....Piob·ków.

Budowa linii telefonicznej -Łódź -Tomasz6w Piotrków bGdzie ukończona za 10 dni, następnie
rozpocznie się ustawińnie komutatorów, co takie
zajmie 10 dni, tak, że otwarcie linii nastąpić
może dopiero za ~~ tygodnie.
(e) Z

magisb'ału.

.Jutro wieczorem

odbę"

się w mag4stracio posie9zcnie radnych i
inżynier6w miejskich w sprawie IW Drukowania

dzie

KAlENDABZYi( l'ERMJNfJWIf.

Domy inwalidów w 1912 r.
Według

IMIONA SLOWIANSKIE., D z i ś Swietomira. J It o Cierpisławy.
:
.
•
TEATR POLSKI. (Cegielniana 63). D z i i!i go ...
ścilJne występy baletl1 teatrów rządowych warszaw-

t

§ 1277 ustawy o

ubezpieczeniu
paTlstwowem W Niemczech, może każdy krajowy
zakład ubezpieczeniowy zamieścić w statucie swym
przepis, że kaźdy pobierający rentę może być
umieszczony w domu dla, inwalidó,w. albo dla
sierot, i że renta może byc w całos~I,. albo też
częściowo na ten cel obrócona. PrzyjęcIe do domu inwalidów obowiązuje pobierającego rentę na
kwartał, a jeśli na miesi;w przed upJywem kwartału nie sprzeciwi się trzymaniu go w domu inwalidów - na dalszy kwartał.

skich.
I

•

I'

kilku ulic w związku z przyznanym przez
nistel'yul11 na ten cel kredytem.

(x) Osobisto. Dr. Bronisław .f..uczycki powróćił z wywczasów letnich.
.
Dr. Bronisław Handelsman. ordynatorszpi"
tala św, Aleksandra, powrócir.

.

MUZEU0 N{\UIG i SZTUKI (Piotrko\~slra nr..91 ~
otw~rt~ ,c od7: 1C;1l1,1 c., od ~()(~z.4 PI:; do 10 wleczore.'~i 11.
~ llIcdzl,~I,e l sWH;,td o~ ~OdZ" ~~ ,w pol. do ,l:) ,~jt:.C7.
Wid~~~~~~:~~ OBRAZO W dttysty M. Pllffke",o, ul

(x) W pl"zojeździe.

W mieście nasze m bawi

ryera I1ustl'Owallego"
Il Savo y".

i zamieszkat w hotelu

w przejeździe p. Oardowski, administrator tiKu"

(e)

ności.

Z kO(lcem roku 1912 posićldalo"8 zakład6\v

ubezpieczeniowych i 2 zakłady specyalne - 15
własnych domów dla inwalidów o 453 Mżkach
dla mężczyzn i 69 Jóżkach dla kobiet. Koszta
wzniesienia i urządzenia tych domów wynosiJy
1,279,784 marek Dom dla inwalidów o największej ilości łóżek, bo 75, posiadał krajowy ząkład
ubezpieczeniowy w Turyngii, najmniejszą zaś ilość
łóżek, bo zaledwie 8, posiadał dom dla inwalidów
zakl·adu ubezpieczeniowego krajowego Brunświku.
Liczba wykazanych w roku 1912 przez 25
zakJadów ubezpieczeniowych i 3 zakłady specyalne pobieraczy rent wynosiła 4431 osób (W tem
3047 mężczyzn, a 1384 (wbiet). Z cyfry tej wc I
wJasnych domach inwalidowych zamieściły te zazakłady ubezpieczeniowe 496 osób, w wynajętych
domach 143 osób a w obcych domach inwalidowych 3792 osoby. Z 4431 pobieraczy rent I
umieszczonych w domach. inwalidó,,:, - chor~-I
wało 1208 (853 mężczyzn J 355 kobIet) na gruzlicf\j. Szczególnie wielki przyrost gruźliczo·cho-
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poźyczkowo-os:zc:zędn. Wskutek powstaw3niaznacznej liczby tow. pożycz
kowo-oszczędnościowych jeden z !<omitetów do
spraw drobnego. tcredytll w Królestwie Polskiem
wystąpH w swoim czasie. z projektem ograniczenia zakJadania nowych towarzystw. Sprawa ta
była przedmiotem narad w ministeryul11 skarbu,
które orzekło, że znaczna liczba członków w instytucyach drobnego kredytu nie jest. pożądana,
ponieważ pociąga to wielkie niedogodności w kierowaniu takiemi towarzystwami; dla ludności
zaś o wiele pożyteczniejsze będą tow. z nieznaczną Ii.czbą ~złonk~w, ~ taldc~J bowiem tow.
członkowl~ znają wzajeml1lc S,w?je zasoby n~a
~ery~ll1e, Z tego względu !nllllsteryum ywaza,
ze mema P?trzcby t~mo:Nac pO\ystawal1la n~:
wych. tow. I .z~kładallle Ich nalezy pozostawlC
samej ludnoscI. •
.
(-) Zydowskl6 kasy kredytowa. Do 10spektora drobnego kredytu w gub. piotrkowskiej

(..:::..) Z tow.

mini-

CllI'ześcijanskio

c

Towarzystwo Dobroczyn-

Pod przewodnictwem pastora R OUlldlacha, w ubiegJy piątek w lokalu przytułku dla
starców .i kalek przy ul. Dzielnej MI 52, odbyło
się posiedzenie zarządu chrześcijańskiego Towarzystwa dobroczynności, zwoJ"ane specyalnie w tym
cdu, ażeby zdecydować, czy zabawę z tombolą.
na dochód Towarzystwa urzqdzić w zapowiedzianym terminie, t. j. dnia lO-go sierpnia, czy też
odłożyć ją, z powodu ciężkich czasów. do wrześ
I nia r. b.
Przewodniczący zwrócił się do obecnych na
posiedzeniu opiekunów z zapytaniem, czy wobecnych warunkach m<;>żna liczyć na to, że uda się
zebrać potrzeb m! liczbę fantów i czy publiczność
dopisze.
Na temat ten wywiązała się dość ożywiona
dyskusya, przyczem większość obecnych wypowiedzia.ta się za nieodraczaniem terminu zabawy,
wobec czego uchwalono urządzić zabawę dnia
lO-go sierpnia oraz zwrócić się za pośrednict
wem
prasy, do publiczności łódzkiej z pro~bą
I o skladanie
fantów.
W sprawie tej zabawy odbEfdzie si~ jeszcze

l

I

4jedno posiedzenie zarządu Tow. DObroczynności,
dnia 6 sierpnia.
Ponadto uwzględniono prośbę Komitetu bezpłatnego ambulatoryum o przyznanie pożyczki
w sumie 500 rubli, oraz uchwalono wyzn8czy(;
zapOmof~Q w sumie 150 rubli na leczenie chorego ucznia giI11l1azyuI11 polskiego.
(x) Odłożona zabawa. Zapowiedziana na
wczoraj zabawa ludowa w parku i w lesie "Tivoli" u p. Stefa6skiego nie odbyła się z powodu wilgoci, jaka nastała wskutek ulewnego deszczu w ubiegłą sobotę.
Zabawa odbędzie się w następną niedzielę.
Bilety-zaproszenia pozostają ważne i na tę zabawę.

wyrobi mięśnie, niż caly tydzielj poświęcony tenisowi. Sport "dOli1OWY", zdaniem jego wynalazcy, ma jeszcze te nadzwyczajne zalety, że nietylko nic wymaga iadnych opłat, ale przeciwnie,
przyczynia sic; do oszczędności na utrzymaniu
służby i nie wymaga równieź najkosztowniejszego wydatku na kostyumy sportowe. Profesor
Serget radzi wszystkim paniom próbować tego
sportu.
(x) Zjazd sb'alY ogniowych. Donoszą nam
z Lipska, że .zwolany został wszech niemiecki zjazd
przedstawicieli straży ogniowych, który potrwa od
24 do 29 lipca. Zjechali się przedstawiciele struży
stałych i ochotniczych. Równocześnie urządzono

wystawę przyrządów pożarniczych. Budzą ogólną

(h) Ulewa. W sobotę koło godziny 6 wie- uwagę drabiny na automobilach, sięgajqce pięciu
czorem spadła tak wielka ulewa, że w kilka mi- pięter, plótna i fury płócienne ratunl\Owe, oruz
nut formalnie zalała nasze miasto. Prawie na węże na autol11obilach. Qziś w mieście ogromna
wszystkich ulicach woda p.!ynęła potokami, uroczystość. Wozy strażackie są demonstrowane
wdzierając się do piwnic i suteryn i wyrządzając na ulicach. Zaznaczyć wypada, że strożacy przybyli
bardzo duże szkody.
bez narzędzi. Do demonstracyi używane są wozy,
Ulice: Dzielna, Cegielniana, Zielona, Rene- dostarczone przez; l'abryki w celu reklamy.
dykta, Południowa, Lipowa, Pafiska najwięcej
(-) Produl<cya cynku. Produkcya cynku
ucierpiały od powodzi.
wytworzonego w ciągu roku ubiegłego w hutach
Bruk drewniany na ulicy Cegielnianej zer- Królestwa Polsldego wynosiła 534,610 pudów,
wała woda na znacznej przestrzclli; kostki bruku czyli w zestawieniu z rokiem uprzednim 071,521
płynęły ulicami: Piotrkowsk,!. Wschodnią, Potu-. pud6w mniej.
dniową i Zawadzką. Straż ogniowa, alarmowana
(-) legarld zagraniczne. W sezonie letnim
ze wszystkich stron o sikawki, aby wodę wy- mn6!:itwo osób, udających się do badów niepompować, robiła, co mogJa,p!irowe maszyny
mieck]ch, nabyw,l w Nicmczech zegarki, zadlQpracowały z II oddziału na ulicy Cegielnianej
cOl1e Ich pozotną taniościq, Dopiero po ponr. 45, gdzie w piwnicach do.mu 4-piętrowego wrocie ~o kraju nabywcy tych zegarl<6w przewoda sięgała pod sufit, na ulicy Dlugiej paro· konywtljti się, ii padli oHan! wyzysh:u, a piękIW3
wa maszyna pracowała pod nr. 57, Benedykta wyglądające z pozoru cacka są najzwykJejszą
"19, Zielonej 17, ręczne zaś sikawki pracowały tandetą; pięknie połyskujące koperty złote oka·
w kilkunastu miejscach.
zują się pozłacanym niklem, a mechanizm jest
(-) lagrozone zbiol'Y Matejki. Zarząd Tow. najzupyłniej bezwartościowym.
artystów, poh;ki~h w. Paryżu, Of!Jasza, co nastc;-I·
,~o, rok l~~)wtar.za się ta . sama hist~rya,
pUJe: "Za posredl1lctwum Tow, artystów pol- właŚCIcIele udaj,'" się do zegarmistrzów mleJsco~
skicl} w Paryżu wystawiono na sprzedaż bogatą \~y~h, prosu!c 19 11 o naprawę swych zegark6w,
kolekcyą oryginalnych nieznanych prac mistrla CI Jednak: nieWIele tu mogą poradzić wobec teJana Matejki, skła.ctającą sj~ ze szkiców, rysun~ go; iż 'p!"zerobienie zasadnicze tandety jest nie~
ków, obrazów oleJnych i akwarel, oraz l<aryka~ podoblenstwem.
tur i rysunków •• humorystycznych. Byloby nie(d) Ultal'any donluan. W sobotQ wieczorem
''''''powetowaną szkodą dla krajlł, gdyby ta kolekcya przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i Zielonej grono
mlahl s,ię .dostać w obce ręce.
młodych żydk6w zabawia,to sięl zaczepiając prze~
W tym celu zwracamy się do mecenasów~ chodzące kobiety i czyniąc im niecne propozy~
amatorów i kierowników muzeów i zbiorów cye. Ody jeden z nich zaczepił pewlHl pat1llt~ i
krajowych z zi:lwiadornieniem o wystawieniu na ta dała mu llulei.'ltq odprawę, żydek zwvmyślar jtl
sprzedaż powyiszej kolekcyi.
w najordynarniejszy spo~;óh. Obrażonu zwróciła
Po wszelkie wyjaśniellie należy zwracać r,ię sic: WÓWI.:I.11S o pomoc do posterunkowego stójpod adresem: Adam Grabowski, Paryż, rue Belkowego, który brutalnego donżuana aresztowaL
loni '1",
Aresztowany jest to Icck CederbHUtll,
(x) Co się diieje z o. Rejmanem. Pisma gaGdy s,t6jkowy wraz z C. znallJZł się na ul.
licyjskie donoszą, że b. general 00. paulinów i Spacer~~eJ, towarzysze aresztowanego usiłowali
przeor Jasnogórski o. Euzebiusz Rejman po do- go ~dbIC, lec7: n,a wszczęty almlll nadbiegli st6jtychczasowym pobycie w Rzymie, gdzie spędzał
~OWI z. poblJzklch pos~eFlHlków i aresztowali
Jeszcze jednego z zaczepiaJących, l<tórym jest Be~
czas na polwcie, ma osią.Ść w jednym z klasztorów na po,tudniu Europy.
.
rek Brafman..
Podobno o. Rejman spisał pamiętnik szcze.
Obydw6ch donżuanów o~adzono w areszcie.
gólowy za cały czas swego pobytu na Jasnej
(d) Okradzenie sklepu. W nocy z . soboty
Górze i złożył go w \lfatykanie. Pamiętnik ów na niedzielę. nieznani złoczyńcy, wyłamawszy
był przedmiotem rozważat1 odnośnej kongrega~ zamki u drzwi, zakradli się do sklepu . kolonialcyi, która po stwier.dzeniu zawartych w parnię- nego Michata Pantulisa przy ul. Piotrkowskiej
tnilm fal(tów, zezwoliła b. przeorowi na dowolny nr. 109, skąd zrabowali towary kolonialne
wyb6r miejsca dalszego zamieszkania,
w~rtości 350 rb, oraz rozbili puszk~ do zbiera(_) idealny sport dla kobiet. Sport ma nie- nia ofiar, w której znajdowało się około 3S rb.
wątpliwie nadzwyczaj dobroczynny wpływ na
Odszukaniem zloczYt1c6w zajęła się policya.
zdrowie i urodę kobiet. Rozwija mięśnie, zao(d) Krwawy porachunek. W ubiegły piątek
krągla ksztatty, daje zwinność, spr~żystość i· yv Pabiani.c!tch w bramie domu nr. 35, przy ul.
wdzięk ruchów. Ale zazwyczaj każdy sport działa Za!nkoweJ kilku złoczyńc6w napadło na miesztylko na niekt6re organy j członki, kto zatem kanc~ tegol domu Władysława Dzikowskiego,
chce osiągnąć rozwój harmonijny calości, musi zadając mu nożem 5 ran, z kt6rych jedna spo'k'Jk
t
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wodowała' . k'
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SH,) oc awac
l u SpoI' om.
le ogo nos tę
.
ClęZ le. usz o zeme za 'ą a.
usuwa, jak twierdzi profesor jednego z uniwer..;
Poszwankowanego po udzieleniu mu 'dosytet6w amerykańskich, Sergent, polecając go ra~nej pomoc~ przeWieziono do szpitala miejpaniom, sport jeden, który wszystkie zastąpi. sklego w stame bardzo groźnym. I{anny poznał
jednego z napastnik6w. Napad spowodowany
Ten sport __ to zajęcia domowe. Która z pat1,
.
I
.• 1
. ł
t ł
t
b'
mówi protesor, c lce mlee zc rowie J adny wy- zos a zems ą oso Istą·
gląd, niech się weźmie do najprostszych zajęć
*
domowych. Nic tak nie rozwija mięśni w nogach·
i klatki piersiowej, jak chodzenie po schodach
(a) Nabożeń$two na intencyę sukienników.
z koszyidem sprawunków, węgla i t. p. Praca Wczoraj w kościele katolickim w Zgierzu, z okaz wzniesionemi w górę rękoma, jak np. zawie- zyi przypadającej w sobotę uroczystości św.
na inszanic firanek, obraz6w i portyer znakomicie Anny, patronki sukiennik6w,
wpływa na rozwój biustu. Do wyrobienia łopa- tencye członl<ów tego zgromadzenia uroczyste
tek i siły ramion nic tak nie pomaga. jak zwi- nabożeństwo z kazaniem,
janie się ze szczotką do zamiatania lub froteroSukiennicy przybyltdo kościoła ze sztandawanie. Cwiczenie to można jeszcze urozmaicić rem. Pienia religijne wykonał chór kOŚcielny
noszeniem wody w dwóch konewkach. Wyraprzy towarzyszeniu orkiestry mieszanej.
~.,.,~
(
. .
.
.
.
d .
I
bianie ciasta ,aje
praw ZIWą o uąg'losc I Shę
.
e) l PabIaniC, Robotl1lc~ fab~yl<l Krusche i
I
przedramionom, a wj~cej w ciągu jednej godziny fiedlera, uzyskawszy podwyzszellle płacy od 5

I

do 10 proc., powrócili do pracy.
....:- \If ubiegły wtorek odbyła się uroczystość
poświecenia sztundaru cechu rryzyerskica:o. Na
uroczystość t!; przyjechali dcle!:~aci cechu fryzye~
rów w .t,odzi.
- Otwarto dWl1l1ast<1 filk Stowrlri:v:;zcnia
spóJ'dzielczego "Społem". Filia ta micsci się
w domu Pawlowskicgo przy ul. I{ollslantynowskiej.
'
- Rozpoczęl'a jUl swą działalność hurtownia chrze~kjjaiiska, której lolml znajdUJe się
przy ul. Dtu~iej, Do zarzlldu hurtowni wybrani
zostali pp.; Keil (pr:ezilS)! M. qrnaf ,(Wice-prezes),
J. Lcbclslo (skarbnIk), Sto Wtl)talewlcz (!:ickl'ctarz)
j P. Jarmukowski (zastGPca sekretarzu). Do komisyi reWizyjneJ wybrano pp.: E. Loca, W. Kumi(ls,kj(~Ł~() i J. M(\jch!'zukowsl;:jc~~().
(a) l fabryk zgicwskich. \1/ fubryce muszyn
tow. akc. Juliusza l Ioffll1 (lilii 7.<lczQto priqjmować
na miejsce uwolnionych odlewników robotnibotników nowych.
Fa.bryl~a tovv, ~kc. 7.f,!i crskicj I11tll1Ufaktury
bawcłl1lunej

pozostaje nudal zurnknir,ln i niema
w nnjblizszym cr.usie doszło do zażegnania zatarff,u.
LCf.4ityrnacye robotnik(:h\', pnzo~tmvionc w
kantorze fabrycznym, przysłane zostały w s()bo~
. tę u~J}egll:J, do. kil!;cclaryi fJolicmaj::;tra.
l.,amlmiQt'i fanryli:i! tow. akc. Lonmtr. i ł<rll~
scłJC w Zgierzu otwarto, !1onh:m Ctż do!'zln do
nadziei, uby

porozumienia

z

'

robotnikomi, ktÓrzy, u7y~ki1wszy

podwy;l;szenie ptacy od 5 do 10 proc., powrócili
do prl:lcy.
W fabryce tow. akc. A. S. Borgt" admini~
stracyn zgodziła sir; lI'l podvvy:i.;;z(!Ilie ptacv, wobec czego robotnicy powrócili do prac}'. .
(a) Handel warzywami w Zgiorzu. 13 warzywnj\{(~\~ ~gien:;kich uzyskilło pozwolenie zaWidu .111lcj'3kJego na pmwadz~~llic spr7.cdaiy warzyw I owoców na placach I rynkach m. Zgierza.

(n) Podpalenie w Zglarzu. Onegdaj okoto
p6łnocy, w zabudowaniach Ouslawa 'Iv1agiera i
wdowy Karoliny Szultwwej przy ul.Wy~sokiej
pod nr. 6 w ZgIerzu, zapaliły si~ komórki.
PrzybyJa na ratunek straż ogniowa ochotni-

ogień ugasita w zarodku. )
Podczas n~cyi ratunkowej, w miejscu w kt6~
:elll, ukuza,t . SIę plomi~li, znulezimlO . sddankQ
z naftą; oprócz t~g() śc;w,ny Ilstt.:pów były zlane
tym płynem obficie, co dowodzi, że pożar wy..
nikł z podpaleniu,
W culu wykrycia podpalacza policya wdrotyła encrgiczne śledztwo.
(11) Z Ko~stantYl1owa. Dzięki ofiarności p.
Leo~olda .. HCJsle!'a, właściciela cegielni w Srebrne), straz ognIowa ochotnlczH w l(iJl1:itanty·
n.owle otrzyma wieię ćwiczct1, której brak dawał
SIę bardzo straży odczuwać.
Wieża stanie w parku strażackim i bQdzie
wysoka na II piętra.
.dniu 1:5 sierpnia t. j. w 10 M letnią rocznicę
załozema struzy odbędzie się pOŚWięcenie wieiy.
• (a) Piorun w polu, Onegdaj. około godz. 7
wieczorem podczas burzy, piorun uderzył w ko.,
pę. żyt~ na pOlu w pobliżu remizy tramwajów
zgiersklch, kt6ra pomimo ulewnego deszczu

I

odbyło się

I
I

cza

Y"

spłonęła doszczętnie.

I

.(x) Z langówka. W ubieghl, sobotę, o godz.
8 Wieczorem, wracało w Lanl~ówku, dl. iel nicy
Rad.o,gosZczu. <Iw. 6ch robotników. ;mony"h z uczci..
f I
,
...
YVOSC1'"l: a )rykl do domu. Drogę zćllewata woda
l. prz~Jsc można było tylko wązką ścieźką, na
kt6reJ, stat mały w6zek dziecinny. Robotnt'cy u"
I
sunę I go, pragnąc jaknajśpieszniej dostać się do
d?mu.. Usunięcie w6zka zirytowało jednak jaktegoś
zydka, który Bogu ducha winnych ro~
botni~6w • z~ymyślat od bandytów i t. d. Wy"
krzyktwat1J~ ?-ydka wywotaly z sąSiedniego domu
.dw6ch rzezmk6w zydów, z którvch J'ede!l uzbro ..
b ł
ó
>1
jony y w n i, a drugi w łopatę. Na ich widok, robotnic~ zacz,Gli uciekać; jeden z zydów dogOł11ł 1-1. D. l zranIł mu szpadlem gtowę D.
Inni
Tymczasem na~Je~hah • wozem dwaj inni robotnICY, którzy pospleszyh na pomoc towarzyszo m.
t:'i~. 6",! alarm w~biegli nieliczni mieszkat1cY chrze·
sCIJan~e. Ogr~d~lk od p. Teschicha chciał telefonowac, .żydzl. I temu przeszkodzili, dogoniWSZY
go, zraOlIl w głowę. Poszkodowanym pierwszej
pomocy udzielił mieszkający tam na letnisku
aptekarz, p. Ludwig.

upadł.

żydz.i rzu~i1i się, aźeby dobić leżą~ego.
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(o) lUl~\lm.~Ilj;~.)ile. Onc~:dnj \V poiadnie !la tery toryum cegtelrll Baulllfl W Hadogoszczu, W znajdujaeych
~ję tam f{liniank~h kąpało się 2:·c11 cht~)pc6W, z kt6r~ch
Jeden, (n18taw Czermk, 7~letllt syn hmcsta Czermkn,
w.taś~,iciela do!r~tl prz:v szosie Zgiet~;kjej, trafił na ~~łę"
htę t t1~Ol1ljl.
loplelca wydobyto z wody dm;!" ::izybko,
wszelklC jednak i';rodki, aby go przywrócić do życia,

10 milionóvv' franków iicst rdzennie buł· l' się uratować i spł'Onęli w oczach tłumu jak
żywe pochodnie.
'
IOb?tllllww. ROZWal tego przemysłu z3bezpieIlu zginęło ludzi w p,i'omieniach stwierdzić
czyli ?u~garzy wysokicrni dami oclIronnemi.
trudno. Podobno w chwili wybuchu;m fatalnym
l\rajowa produkcya wetny wynosi 20,000 \ placu było przeszro 30 robotników. Nikt z nich
klg" na której, składa sk 7 milionów owiec, po- ~ nie zdołał się wyratować.
zawiodły.
nadto spro':'l'a~zają .bulgarzy)eszcze znaczną iI.oŚć t
Tłum chciał przyjść z' pomocą płonącym
(n) Uq~ii~c;lĘ~r.1!l ~ti'eszzit:i%DB·~a. Onegdaj w nocy
welny. DZiękI opiece panstwa nad rozwoJem ~ ludziom, sypiąc na nich' ziemię i piasek, lecz
z aresztu gnllnncgo W AleksandroWie, za pomocą ,Nygospodarczym,. Bulgarya pochwalić siG może po·· f bezskutecznie.
łamania kraty, zbiegI aresztant Józef Kac, lat 51, staly
mieszkaniec Łodzi, pozostający pod śledztwem, jako
~aźny~ dorobkiem. Powstało tam przeszło 200 I
Pożar przybrał olbrzymie rozmiary. Cooskarżony o kradzież. Za zbiegiem wysłano listy goflzakładowo przemysl0':'l'ych, .Poz.a. przemysł'~m
dziennie
ogień niszczył 400,000 pudów nafty, co
cze.
przę~zalnl8.nym, rozwll1ęło Się Silnie browarl1lcprzy obecnych cenach na naftę dawało 150 tytwo l cukrowmctwo.
sięcy rubli strat dziennych.
.
\11" Sofii powstala cnkl'Ownia, w kt6rej zinwePłonąca -fontanna, sięgająca wysokości kilkustowano kapitał 3 milionów franków. W Górnych dziesięciu sążni, przedstawiała obraz straszny
ZCESARSTWAr
Orzechowicach założy.ł "Praski Uherni Bank" ! i fantastyczny, oświetlając wszystko w promieniu
cukrownię l kapitałem 6 milionów K.
50-60 wiorst.
Brak kandydatów. Pisma petersburskie po- .
Kapitał zakładowy w przemyśle wynosi
,W !3aku,. oclleg~el11 od 11,1iejsca, pożaru o ,HI
dają jako fal<t znamienny, że w porównaniu
53,961,910 frank6w, ilość zatrudnionych robotni· Wiorst, .oyło Jasno, Jak w dZIeń.
z poprzednimi laty bardzo jest mato kandyda- ków 7,646, produkcya rocznu Ll·,287,914 franków.
tów do wyższych zakładów nau!wwych, zwła Dla podniesienia przemysłu w kraju powstała
szcza do akademii lekarskiej, Podań o przyjęcie w r. 1894 "Liga dla rozbudzenia przemysłu". Za
dotychczas wniesiono liczbę minimalną.
jej staraniem wszystkie nowopowstające zaldady
Konfiskata •. Komitet do spraw prasowych przemysłowe, których kapitał zakładowy przerlOw Petersburgu skonfiskował Nil 2 gazety "Rabo- si sumę 25,000 fr., zwolniono od podatków
Czekolada może obecnIe okhodzić jubileusz
czaja Prawda'\
przez 15 lat, ponadto zwolniono je od opłaca- swóJ w Europie. Ojczyzną, czekolady jest
Szalellstwo z pl'zapracowania. Charkowska nia ceł za sprowadzony z zagranicy mat0ryał centralna Ameryka. Starzy meksykanie spogazeta "Utro" opisuje następujący fakt: Maszy- surowy, jak również zapewniono im wszelkie do-· rządzaii sobie już w bardzo dawnych czasach,
nista Micha\" Michiejew nagle zaczął' ujawniać stawy pallstwowe, przyznając im zwyżkę oferto·· trunek, składający się z prażonych ziarnek
kakao, mąki kukurydzowej, wanilij l wody.
oznaki utraty rozumu i zaczął' mówić bez zwią wą przy tych dostawach do 15 proc,'
Na 7,646 robotników, za.iętych \V przemyśle, Trunek ten nazywali czekoladą (czoko-kakao,
zim, wreszcie rozebrat się do naga i rzucił pod
3,03S nie uczęszczało zupełnie do szkół, 749 ro- latl-woda). Lecz dopiero około 1513 roku,':
pociąg.
W lecznicy, dokąd go odesłano, Michiejew \)otników pos.iada ~lasne do~ki; smutnym 50- I a więc przed 400 laty sztuka przyrządzania tego:
cyalnym przejawem jest fakt, ze 50 d-J 70 proc. trunku znaną była w Europie, a mianowicie'
po kilku' dniach przyszedł do siebie.
Jak się okazuje, przyczyną tego chwilowego ogólnej liczby osób zatrudnionych w przemyśle, w Hiszpanii. Przez długie lata nowy delikates
znany był wy,łącznie tylko w Hiszpanii i Portu-o
szalel1stwa (jak stwierdzili lekarze) było .26 dy- wynoszą kobiety.
B.ułgarya jest dotychczas państwem im por- gaHi. Później pozn~ly. go Wlochy i Francya·1
żurów z rzędu, które spędzi! na parowozie. Michiejew dyżurował bez przerwy 26 dni, a potem tu, ktory w r_ J910 wynosił 177,356,723 frank., Do Francyi dostał SIę on w roku 1660 w bardzo'
z przemęczenia przez kilka nocy nie mógł lecz przy tak intensywnej p~acy wkrótce wyzwoli uroczysty sposób. Otóż przy zarElczynach Lud-:
się od obcej zależności, a zapał uprzemystowie- wika XIV z .Maryą Tęresą, córką kr6lahiszpan-,
zasnąć i to go doprowadziło do szaleństwa.
nia udziela się również jej sąsiadom. Majątek ski ego Filipa IV, WI'~czonezostało jako poda-;
narodowy wzrósl' od roku 1894 z 43,654)311 runek dworu madryc.kle~o, narzeczonemu kosz-,
fr, na 151,552,710 fr., roczny przyrost w roku tOWI1C pudelko 1 zaWIerające czekoladę. Słodka'
1894 wypada na głowę 1278 fr., a obecnie 3730 ta rzecz zasmakowała bardzo królowi francuskiemu
frank6w.
i wnet zaczę.ła odgrywać poważną roję przy
Bułgarya posiada 70 banków, rozsianych po stole królewskim. Inne dwory europejskie; dla
Zawierucha bałkańska i wpływ jej na ościen
ne, interesowane pallstwa spotę!~owały zajęcie całym kraju. ll!iększość ich jest jednak kapitali- I których dwór francuski był we wszystkiem'
styczl1ie slaba, 10 bank6w jest postępowo za.ło- wzorem, zaprowadzily. niebawem li siebie· także
się życiem gospodarczem narodów balkaóskich,
kt.óre ma wytwot'zyćrękojmię dla kredytów obdlu- żonych izas1ugują na nazwę nowoczesnych ban- czekoladę.. Czekoladę Jedzono surową lub goto··
.
..
ków. Te jednak przeważnie wy tworzy t . kap ita-ł . waną, tak Jak teraz.'
żonych pal1stewek. Przedewszystkięm zaś PranNie możM przy tej okazyi pominąć faktu,
cya, jako gł6wny bankier, bada siłę podatkową oocy z maJyrfl, stosunkowo, udzia·l'em kapitałów li
.
że piciu czekolady sprzeciwiało się z początku
i produkcyę ty,:h pa6stw, które z utęsknieniem I krajowych.
Siedząc rozwój gospodarczy Bl1łgaryi nie, bardzo. żywo ducho;vieńsiwo.
Nie z powooczekują wyplat, umożliwiających im samlcyę .
możemy zapominać, te kraj ten niedawno wy- I du, aby uważało ją . za szkodliwą, lecz ze
gospodarczą ~ zag;ospodarowanie się na nowo
swobodzH się z. pod jarzma tureckief.!O, a praca I' względu na to, że powstały Wtttpliw()ści" czy
nabytych ziemiach.
nad podniesieniem ekollomicznem idzie w tak ,. czekolada może być uzywalla w czasach postnyell.
Dzieliliśmy się z naszymi czytelnikami przejawami źycia gospodarczego Turcyi. Serbii i sr.ybkiem tempie, źe autor "Narodowo - gospo· I Kwe?tyę tę z~ada.ł IHIU!COWO mnich, ojciec BranGrecyi, czerpanymi z pism francuskich. Obecnie dUl'czego rozwoju Bułgaryi" peJ'en podziwu i I cacclo,. Naplsa~ on WięC w r. 16M długą rozmamy pod ręką broszurę dr. W. K 1ifeiss·Ber- uznania nazywa Bułgaryę II Bałkańską Japonią". prawę ~ po~tawlł nadal' ważnąc~)a d.alszego :o~Wspomnieć należy, że prasa czeska, a szcze- ~~erzen~a Się c.zekolady ~ezę,. ze nie ~p1'ZeC1Wla
temsteina "Bulgariens volkswirtschaftliche Entwi·
ckelung", która wyszła w kwietniu 1913, na- gólnie lINarodni Listy", z wielIdem zaintereso~ Się ona pr~eplsom, p,ostnYT' Skutkiem, te~o
kladem księgarni Dietrich Reimer (Erns Vohsen, waniem śledzą. rozwój gospodarczy pafisrw po- , zdo~yła sobIe ~zekola,da .w SLo~ul1kow~ kr?tkl~l
łUdniow.o-s-towiańskich i poświęcają mu obszer- czaS1e to wysokIe znacz~l1le, Jakle obecl1le zajmuje
Berlin 15).
pod względem ekonomlcZllym.
Widzimy zatem, że 1:yciem gospodarczem ne działy swych ekonomicznych dodatków.
słowian bałlmt'iskich poza Francyą zajm,ują się
Niech zatem twórcza praca narodów sło.
również Niemcy, których ekonomiści i· finansiści
wiańskich wzbudzi i u nas naśladownictwo,
zawistnem okiem patrzą na rosnące wpływy . abyśmy, pomimo naszej kultury, nie poiostali
Francyi i jej sojuszniczki Rosyi.
w tyle poza bułgarami i serbami, którym powinAutor, ,·zapoznajctc czytelnika. z geografią niśmy raczej świecić przykładem.
kraju, przedstawia produkcyę rolllIczą, na którą
,
Roman WOJJozJJ118ki.
Zawieszenie łll'onl.
składa się 2,520,401 ha 'ziemi. Cyfrowo przed",",'nom
stawia dalej uprawę roślin kłosowyc~1 O~Op?~
.
SKOPLJE, 27 lipca (P.) Od pofudniad.· 25
wych etc., których cała produkcya SIę zmlenla.
b: m. dzia.łania wojenne na całej linii· ustały.
Plantacye winogron wynoszą 110,942'97 ha, sady.·
Po~~ar
Obiegają pogJoski, że zapadła cicha zgoda co
5,165'21 ha. Zauważyć się daje stały. wzrost
do 3-dniowego zawieszenia broni.
produkcyiroślin ,olejnych, plantacyj pól różanych
Pisma rosyjskie podają wstrząsające ~zcże·
i sadownictwa, wreszcie hodowla buraków cuTrójpol'ozumiertie.
g6ły strasznego pożaru ha polach naftowych
krowych.
..
.
.
PETERSBURG,
27 lipca (wł.) Oznajomione
Z ogólnego obszaru ziemi uprawne} maw Mantaszewa w Baku.
potwierdzają pog.łoskę,
z
biegiem
spraw
osoby
W tych dniach o.godz. 2 w nocy, na jednym I
tek państwowy wynąsi "3'71 proc., klasztorny I
że Rosya działać będzie wspólnie z • Anglią i
z
placów
w
Romanach
wytrysnęła
fontanna'
szkolny l '74 proc.
Francyą bez udziału Allstryi. Fakt fen uważany
,
Obszar lasów. wynosi 3,041,342 ha, wczem ropy naftowej t;1a głębokości 280. sążni, wyrzu- jest tutaj za bankructwo polityki balkańskiej' hr.
ciwszy w przeciągu S godzin 120 tysięcy pudów
państwo posiada 902,816 ha, majątek klasztorny
Berchtolda,
nafty.
.
.
i szkolny 53,628 ha.
starania o Adi'yallopol.
Administracya wydala. rozporządzenie, aby
Jak z cyfr tych widzimy, trzecia część og61nego obszaru lasów jest własnością państwa, robotnicy slderowali potoki nafty do wielkiego
KONSTANTYNOPOL. 27 lipca (W.ł) Minister
a szósta część znajduje się w n~kach klasztorów b a s e n u . ·
Nagle
nastąpj,ł
wybuch,
t=)ok~źał
się
ogień
I
robót
publicznych mIal się dziś w podróż do
(prawosławnych).
Pod względem uprzemysłowienia Bułgarya i wydobywajqca się ropa utworzyJa pierścień \ londynu, aby starać się li dyplomacyi ·tamtejszej,
kroczy na czele wszystkich państw bałka(lskich. ognisty, wewnątrz którego rzucali się oszaleli zwłaszcza w angielskich kołach politycznych. (}
Naiwięcejrozwiniętym przemysłem jest przędzal z przerażenia robotnicy. Administracya zdążyła i Pi'zyzllanie odzyskanego Adryanopola na własność
.
nictwo, na które· składa się 26 fabryk o sile w porę' odskoczyć od· fatalnego kręgu, tecz ro- Turcyi.
BUKARESZT, 27 lipca (wf.) Narady kon- I
17,830 wrzecion. .,Inwestowany w nich kapita.t botnicy ogarnieci nagle p,łomieniami nie moe:li

;/'

wyno~i

~ars.kll~l,. a fabryki ,~e zatrudniają około 3000

I

JubHeusz czekolady.

I

I
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fcrencyi pokojowej rozpoczne} się w nadchodzą-

stana wiano stę. Ilad śl'oclkami, jakich należy użyć j,IeCZ zaledwit; padł):. pierw;;;:l!, słowa 1~.l'I:crnówiecelem zmuszenia Turcyi do opuszenia Adryano- nia, zacz(;to wznosie okrzykI "precz z armią",
Delegaci buł[~arscy przyjeżdzają na konie- I)ola i wycofalll'a Sl'(.~ Z 'rracyi.
,,!Jrecz z 3-lctlli2 służbą WOJ'skową ". Lechevre,
rencYę dziś, serbscy, czarnogórscy i greccy zaś
"
jutro,
.
Mocarstwa pod żadnym warunkiem nic uzna- rażony kamieniem, padł zlany krwią. Demon~
Austrya i Sal1dźal(.
ją obecnych zdobyczy TUl'cyi i zmuszą ją do stracyo trwały do wieczora.
zwrócenia terytoryów nieprawnie zagarniętych.
Nowy I'ekord.
BUDAPESZT, 27 lipca (P,) Gazeta "BLlda~ Obecny marsz wojsk tureckich na tcrytoryum
pes:d" dowiaduje się, że wojska austl'yackie nielondyn, 28 lipca. (wl.) Nowy rekord światowf!tpliwie wkl'oczą do Sanclźaku. jeżeli Serbia i staro bulgarskicm pogarsi:a bardzo sytuacyę
wy wysokości ustanowi t lotnik Bal'gl:!s, który na
Grecya nie umiarkuj'ą swych żądań,
' Turcyi.
polu lotniczcl11 w Broklum WZl1ió$( ~iQ do 2,595
Zamach na prezesa ministrów.
Nota Rumunii.
metr6w, mając 2 pasaicl'6w.
LIZBONA, 27 lipca (wł.) Kiedy prezes mi·
Bukal'eszt, 27 lipca (wt.) Rząd rumuiiski
Katastrofa lotnicza.
nistrów, Costa, jechał pociągiem do Porto i znaj- wystosował' notę ok61nikową do mocarstw, w
PaI'yź, 28 lipca, (wf.) 20-Jctni lotnik ChamdowaJ się na stacyi w mieście Santarem, czl'o~ której zaZflucza, że konferencya w Bukareszcie
wiek jakiś chciuł' ~~w:!łtel1l wtargnąć do przedzia· .będzie bezskuteczna, dOllÓki mocarstwa nie zmu~ bion spadt ze zi1acznej wysokości i zabił się na
łu, przez prezesa zajQtcgo, Policya jednak ujęmiejscu.
ła go i arcsztowMła, Jak si(~ okazało areszto- szą Turcyi do opuszczenia Adryanopola i powany jest bn:lzyłijczykicm, nazywa się Cuaha, szanowania dla traktatu londyńskiego.
Groźba strajku powszechnego.
jest anarchistą i dziala,t z zamiarem zamardoPatl'yotyzm tUl'ków.
Madł'yt, 28 lipca. (wf.) RObotnicy fabryczni
wania prezesa ministrów.
w Burcelonie IJOstanowili zustruJ'kować wobec
KOllstantynolJOI, 27 lipca (wt) Ze wszyPodróże monm'sze.
stkich stron przybywają tu deputacye i wybitne tego, że zostały odrzu<.:ol1c ich 7.!ldania, dotyczą.
LONDYN, 27 lipca (P.) ['Iiszpar'iska para o::.obistości, .kt6re zakJinąją rząd turecki, żeby ce pOWif~ks7.Cnia y.nrohków i skr6ceniu dnia ro.
raczej zgin'lł, niżby miat ustąpić Bułgaryi Adryu- boczego, Socyaliild grożq wywołaniem strajku
królewska przybyta tu wczoraj wieczorem.
lCatastrofa kolejowa.
nopol i Tracyę.
POwszcdlnego w całej I Jiszpanii, jeżeli rZ'ld nie
KOPENHAGA, 27 lipca (wł.) Dotychczas
Nast<:;pca tronu tureckiego wyjec.hat do Adrya- zaprzestanie swej t\kcyi wojennej w Maroku,
wydObyto z pod zdruzgotanego wczoraj, skut- nopola.
Wybl'ylci SUfr!liystek•
.Idem runięcia z nasypu, poci<!gu pod st, EzeWarunki Serbii.
londyn! 2H lipca (vI/L) Wczoraj przyszło do
joerge w polucIn. Jutlandyi (zob. telegram wczo ,
rajszy) 17 trupów i 40 osób pokaleczonych.
Białogród, 27 lipca (wL) illamnki Serbii, zaciętej walki pomit;dzy slIfraiystkarni, policyą i
Dotychczas j'ednak nie wydobyto wszystkich. postawione Hułgaryi, brzmią, jak następuje; do zwolennikumi slIfrażystek, Sylwia Punkhurst, córka
Jak się zdaje, ogólna suma zabitych dojdzie do Serbij należą wszystkie po I'UZ drugi zdobyte te- znanej przyw6dczyni sufrażystok wygłosifa do licz30, a ciężko poranionych 60 do 80~
rytorYIl, nastąpi uregulowanie granic starej Ser~ nic zgrQllladzollt'!!1) tłumu przcmówicllil!, w kt6Wśr6d
ofiar
katastrofy
znajduje
się
.wiclu
f
L
'
" wOJenne.
rem wzywahl do uderzenia na gnulch\lJ Illl'l·ll·ste.
niemców, a pomiqdzy nimi śpiewak operowy, b"11, 13· ułgury
a ZapltlCI
odS2 lW d·owalllc
Barre. CZQŚć zwłok tak zostHJa zdruzgotaną i
Pod Sofią.
ryalnc. Kiedy policya usiłowała iU'c:;ztować m6wzgniecioną.· że dotychczas w wielu wypadkach
• ,
•
czyniQ, H,um rzucit sic na polkyę i wywiązafa si~
tożsamości osób nie można było sprawdzić.
Sofia, 27 lipca (wt) Wojska serbskie I ru~ zacięta walka, która trwała do do późnego wIe.
.,
.
muńskie po zająciu Berkowicy i Petl'oszano po- czara. W kOlku l)olicvj udało się zaaresztować
. ..
TaJsmmozy skon.
ciągnęły w· stronę Sofii.
J
LUBLIN, 27 lipca (wt). Zmarł tutaj nagle
p. Pankhurst i przeprowadzić do ()dwilchu polisędzia śledczy Zenon Nieciecki.
. POzdlowleme z aeroplanu.
cyjllego; gdzie sufrażystka powybijMa natychmiast
S~on teniest ,it,ywo wmieście komentowany.
SOfia, 27 lipca (wł,) Wczoruj unosił sit} prawie wszystkie szyby. Tłum uderzył na mini~
'. ~,st?ie~e, nawet przYPuszcz:l,ie" że _s,~~zia_ Nie~ nad miastem aeroplan rumuński. z 1<l6rego wy- sterYlltl1 spraw WCWIIt;trznych i powybijat szyby,
clecl~l został ot~u.ty. Wobec tego zarządzono rzucono list, zawierujący pozdrowienie lotni1{6w
Wrzenie w Chinach.
.
analizę Wl1ętrzn()~cl.
'I" 'I dl
' ,. I""
~ ..
k
.. C~łe miasto wynikiem a,nalizy. jak rqwnież cumUIlS\IC I u mlCsz~ancow SofII.
Pa in, 28 lipca (wł.).\AI(.;wraj zajęty wojska
ta}emfllczym owym skonem Jest wysoce zUlIltereZwycięstwo greków,
fortecę Woostung, lecznastępnie l'ewolucyoni~ci odsowane.
p..,
~ D
bili tę placówkę, Dotychczasowy przyw6dca rewolutb"
I
BI'yz, 27 lipca (W1.)
0110SZą tu, że wal~
, t6
f ~
.,
r.
'
.
r~:zeClwko kSlędzu'ka pod Kilt l(ri zakOI1czyła się zupetnymżwy~ cyollls w wyco al sic,: i wybrano na jego mielsc~
. ,MINSK, 27, lIp~a (wL), Prokurut~ra pro:va- cięstwem ttreków. Lewc skrzydło bułgarskie zo- innego! który oświadczył, że będzie walczył tylko
dZl siecIztwa przeciwko proboszczowI koścwła
_
~ ,
...
w takim razie (rdyby został
t k
Z J
dedy.łowickicgo ks. WyleżYllskiemu w sprawie stało ZlIpe,tme rozbite I znIszczone.
" , '"
, _ . zna a owany.
a~
pan H przybywają liczni ochotnicy do szeregów
wyk(~ny~v~nb przez prawosławnych obrządków
Przewielianie Popowa.
I rewolllcyjnych.
katolickIch.
Konstantynopol, 28 lipca. (wł.) Wczoraj prze~ ,",.
... .
ą
C(l

środę,
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l(aŁasb'ofa marynarzy.
L lBAWA , 27 lipca (wł.). Podczas przejazdu
lodzi podwodnej "Pieskar" z Ubawy do RewIa
w pobliżu Windawy fala morska zrzuciła z pokładu IHlpitana II klasy v;Urtn8 i pomocnika
jego starszego lejtnanta MerinowHj obydwaj
znaleźli śmierć w toni morskiej.
lamach na policmajska.
Jf:::L1~ĄW~TPOL, 27 lipca (wL). yv po?łiiu
odu lTJICJsl\l,egO ,dwoma w~'strzalaml zral1lono
SITlIertelmc polIcmaistra Banl11l~owa.
.
Rewolucya w Chinach.

?w

LONDYN, 27 lipca (wł.). Do Ajencyi Reutera depeszuje! z Szanghaju, że na naradzie \eonsulów z władzami ITIunicypalnemi zdecydowano
wysadzić na ląd marynarzy z okręt6w wojennych
dla obrony koncesyj europejskich.

wiezi~ny zostal d? Konstan.tYI10~ola generał bulgarski Popow, wZięty do mewoli w AdryanOPO-j.
'
lu. W Adryanopolu w ręce tureckie wpadło 150 :
armat, 50,000 karabin6w i wiele am\lnicyi. Arma- . ! '

l dobrnch . _ nnJ"!młtl"6n

ty są to przeważnie cluwniejsze tureckie
forteczne Adryanopola.

!

Poznałl; 28-go lipca. (wł,) Wczoraj w Jerku,
w powiecie kościańsldm wywr6cił się samojazd
pani ~.)?dkomorskiej. , :Vłaścicielka została zabita
na mieJSCU, a córka Jej ciężko· ranna.
Ofiary katastrofy kolejowej.
Kopenhaga, 28 lipca. (wt) Jak obecnie do~
noszą, podczas kata!Strofy kolejowej w Braminge, 19inęło ·16 os6b. a 70 odnioslo rany.

Zaburzenia antimilitarne.
Paryż, 28 lipca. (wt) W Improvece przyszło
Konfersl1cya ambasadorów.
wczoraj do burzliwych demonstracyj antimilitarParyż, 27 lipca (wł') Donoszą z Londynu, nych.' Deputowany Lechevre zamierzał wygtosić
te na wczorajszej konferencyi ambasadorów za- ł przemówienie za trzyletnią służbę wojskową,

ostatniej chwiBi ..

akuszerva, choroby kobieca
J

mIeszka obecnie ii(róU::a Ga,
ttlllefon 10" 14, Przyjmuje do
2087 ł
<Hj do e-cj.

Dr. med. LBybE~g i Dr.msd. 5. Arousan

C,h. 8~óry, wlllloryozne i moozoplc,
Godzlt1}' pt':!:lJ ęć : lO -1 i G-8,
Dla pali 5-6, Po~:zekalnia oddziel.
na, W niedziele od S-IMe;,
«róUca 5, te lał. 26 .. 50. 1887

były a'y.tent klinik berlińskich,

Piotrkowslu.l 120. Tel. 51-82,

Akuszerya i choroby kobiece.
Przyjmuje od O-H-ej ! od 5-7.eJ w,
W nledzlele od lO-la.
16S7

C'oilł

"""koIHda
""f.i " ,
' •
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działa

Katastrofa samochodowa.
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Pabryka czokolady i kakao
..

Fral1clszek Patos ISynowie, Warszawa.
1547
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Proft; Tadeusz Joteyko

przyjeżdia stale przez czas feryi letnich dla ltdzlelania

LEKCYI

UZYKI

(fortepian, Skrzypce, teorya).
Zastać można w szkole muzycznej Tow. Muz, im. Sza·
pena (Piotiko\~hik!l 108) We wtorki, ~rod.9 i czwartki
od 8-f) Wieczorem.
. .
2887

~pe(:snIi5tn

chorcl"

Dzieci i wewn~t ..:r:nych

ordynator s~JlitnJll Czerwoncgo Krzy';'a.
W mlcsil\cach lipcu! .ierpn!Ul'fzyjrnuJe
tylko do a-cj wieczór. w niedziele ~d
do 12 I pól ,,, południe,
2RG6

Andr:z:eja 4.

Telef. 18.47.

Choroby weneryozn e , $k6.." i dróg moczo_ych .

'!II. ~n~rzeja Ni7 tel. ' .. 7.0.
PrzYJlIlltJe:9-12 i 5-8, panie 4-5.
1801
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