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zastęp tych ludl;l, . lrtÓl'YCll I}rojeltt nowej ol'dy .. 
naeyi wy uorczej, opracowauy przez gabinet lwa
lieyjny. krzywdzi - rozwinęłyby gorącą i enel'~ 

"gicznf!: agitaoyę na kol'zyśó równego Ilowszec~· 

J

i .. nego prawa. gtosowania j w a.gitacYi tej ~nal.aZla. 
by poparcie korony. . MAGNETYZM OSOBISTY 

MAGAZYN OBU 11\ 

I WZMOCNIENIE PAMIĘCI. WŁADYSŁA W A. PIĘT~I I W Ludzi, \11. Piotrkowska 1'42 lll~ telefonu 1& 85. 

. Takiego ~aś wyniku wyborów ()bawiaj~ sil} 
ba.rdzo pa.rtye,· dążąoe do rozszerzenia samodziel~ 

! nościWęgial'. To też dzienniki WęgiliH'skle nawQ. 
i lują. aby slwrzystano z pobytu cesarza Frauoisz;, 
i k.a J.ózefa w Budapeszc.ie i załatwiono się 2 prze
l SIleniem przed jego WYJaZdem. Prasa madlial'ska 

Uprawianie ich i stosowanie praktyczne w 2yciu cod· 
ziennym. Ogłoszenie nieznanych dotąd fakt6w o zna
Icom/tej pamięci i o wpływie osobistym na innych. 
Zdumiewająca nieumiejętność korzystania z własnęj 
wewnętrznej' mocy. Bh.!\'o Psychologicznego Wydaw
nictwal'ozpowsztlchl1ia bezpłalnie brosi!:uryna te temaŁy. 

poleca obuwie' gotuwo r n6i1epszych mate .. 
rylllów oraz pJ;zyjmuje wszelIda obstalUnki. 
Fasonv modne, wykOńczenIe atl\ranne 1 elf~· 
ganclde, . Ceny przystępna. 1876 I i madziarońska nader słusznie obawia sIę po

. wrotu monarchy do Wiednia przed załatwioniclu 
........ _ ...... _~'-"":"; ....... = • ! przesilenia gabinetowego, albowiem nastę(lCatrQUl1 

t . ;t jock.!iegO' " 42~ ~ .arcyksiąi.ę .ftlrdJl~.~,n(I,,{r~ste .bardzo nietyciliwie 
Pewna dobrze znana an

gielsko-amerykańska firma 
Wzbudza. ogólne zaciekawie
nie nowym i oryginalnym, 
lecz bardzo koszto\vnym spo
sobC!m reklamy~ zupełnie bez
platnem ofiarowaniem książki. 
Til maią ładnie Ilustrowaną 
r..siąiką otrzyma6 może pocztą 
od Psychologicznego Wy
dawnictwa każdy, kto tylko 
siG zwróci. piśmiennieponią 
(io powyższej firmy. . 
" TytUł tej oryginalnej brp
sZllry-"Naszc: siła wewnClc 
trzna· ;·na treść jej skład ją . 
sit; wysooe ciekawe spostrze 
:lenia o zarzuconych, bada .. , 
niach naukowychna.d kwe~ -
stją magnetyzmu osobIstego, 
czyl1przyctągaJącej·mocy. 
charakteru, oraz o wzmoc~: 
nleniu pamięci. 

Broszura ta rozpatruje Jeż 
i zastosowanie oraz prze. 
miany s!!y.. fizycznej w psy-
ehiczną. . 

Zadaniem wydawnictwa 
jest obudzić zainteresowanie 
do popularnych WIlPółezes
nych dziel psychologicznych 
odpowiedzią na nast~pujące- i 
podobne Im. pytania: 

Czy rzec;z:ywlście istnieję 
dróga, dzitlki której m9żna 
%dobyćdobrą pam1tlć imag
netyzm osobisty? Czy można 
nIezwłocznie si~ nim 'posU. 
kować? Czy rzeczywIście. 
można tym sposobem oslqg
nąć zadowolenie, szczęście 
i powodzenie? W jaki sposób 
zostala wyjaśniona tajemnica 
magnetyzmu osobistego? Czy, 
magn.etyzm ma JakikQlwlek 
związek z hypnotyzmem i 
mesmetyzmem, czy też sta
nowi samodzielne zjawisko 
du6howe~: Czy. zmieni . on 
nasze uczucia? Czy 'istI/-ieje : 
prawo.prądó:w duchowych? 

W .tej bezplatnej broszurze k' f*' "'nakom"lty .' Jost ~SP?SOblQ. ny.u:h~ S(iIIUl'i:tYSL;YCZll;ych '.dąillG.).l'Ci 
poruszane są równ!eź pyta· r &;, madZiarOW, natomla~t_ PopIera PQlJtykę oparcia 

~ii~~~{r0~~!~i~~:~~; ; lr OdŚ~yOWdeCkZY' } :~rs~:o~~:~Cl~ot~~rt::t~~C~\~~~~:t V:~~~li~i:d~~' 
wych. ~. -. &oo! rzy l nIemcy austryaccy przez dążenie'do hega. 

Wska.zuje ona najlepszą f Wa DANIE.lECK'·EG. O Imon1i Z krzywdą innych ludów w obu polo~\'ach drogę ku gruntownemu ba- .1," •. ' pol.er.Q ftntftkff -monarChii, wciąż osłabiają. 
daniu tych przedmiotów. .. .. HI! ~ M P . 
bądź dla osobistego :tado· . oniewai. następca. tronu Habsbllrgów'pO-
wolenia, bąd:f w celachprak· .j., PIOTRKJJWSIU'~130, telef. 12;..93. Siada coraz Wlęlony wplyw na sęd:lliwego m,Qoar' 
tycznych. "'. chę, niew~tpliwie pO powrocie Franciszka Józefa. do 

Skieruje ona waszą uwag" Wiednia przesilenie węgiel'skiazałat wio ne zosta., 
na nowe' ioryginalnć m'~t(l<l1 nie r l' j .. k opanowywania wszystk!c-tl l' zez rozw ązallle se mu w~gler5 iego i za-
moralnychwzruszeń,Jako to; rządzen~e .nowych '~yuor6w, co bezwarunkowo 
nagly strach, pl'zygn~ł!ię~i~, t . ?Dlemowblll utworzeulegabip.etu Z ŻYWiołów, \dą~ 
smutek, trema i t. p. ~ z~cych. do usamowolnienia Węoier,' .pal'tya.·· zoś 

CzytelnIk łatwo·zr():Z:l.!mi~! 1·.· ł d k meza.wislo.śc.i .marzy O gabinecie!:)j ~lQżonylD w:~ te na takąksiąikę,zwlaszcza wzmacnia żoą· e .. -; "a l kó . <I 

bezpłatną, rozjaśnia:jqoą tak ł· d·" • .czme ~ Jej oz on w~ , 
nlezmierniecieka'l'lesprawy, ago nie :przeczyszcza Oprócz. przesilenia węgierskiego,. zunoslalę 
popyt wzrastać będzieszybk,! 666 '6cl W monarchii rakusklej i na. przesilenie gabineto-
I stala, a przeto zapasy tej j A t . W d . k 
broszury 'prfldko się wyczer~ 1!I!1'!!!!!!!!!!!!"!"!! __ !!!!!!!!!I!I\22S!!!!!lII!!!!!!!!!;!4J~. __ !'!_"!!Il.s.!'!!!. !'!!.2Z!!!J!Gi!!!!!!!!!!_'!!~."!'!. !!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"' ...... -!!!!!!!!!!'!"!!!!!i!!tJaZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Z!!!!Ii!!!!.!!!!\ I we. w. us ryl. 'praw Złe nie s rystalizowalo się 
pią. Któ pragnie otrzymać ono .J?szcze W DlC . konkretnego,. ale mnożą. się 

egzemplarz bro$zl,Iry ~Nasza Prz/Clnł!łd· . pnl.
a

tY"ZłlY. /. oz. na.IO .. ,. ż .. e ni.em. oy .. aU8 .. t .. ryacoy p .. o Z.WYIH .. 'ę. s. t. IV.i .. 6. G. f.Ó.j -sila wewntltrzna"; niechaj się !gti ., " li i ~ przymierza nad trójporozumieniem podnieśli naraz 
zwróci pod adresem: _ : głowę dog6ry, nabierając śmiałości do rozpoczę. 

cia walId w obronie przewagi niemc6w w monar. 
Psyc~olo~iczne Wydawnictwo, Łódź, 6 maja. " 6hi~ •. DZiennlk,1 ich du.wodzą, że Austrr.a, za~dzię-

, Przesilenie gabinetowa na Węgrzech zao~ ~zaJ~ca ostatula . swoJe tryumfy .w. d~leJZ\Ole po~ 
PĘTĘRSBURG, ~ atl'Zu. się coraz bardziej, albowiem cesarz ,Fran. htyln zewnętrznej Jedynie poparciu NiemIec nie 

Nowski pr., d. Złng~ra. fE 4 'I· ciS:lek Józef uie ~hcę się zgodzić na gabinetl może być inną,. tylko niemiecką. Ujawnilo ~ję to 
• utworzony z odonków partyiIliezawisrosci, inny ,szcze~ólniel wkwestyi o j?zykurzędowy w Dal

Nazwisko I adres naldy I zaś gabine~ zosta~bynatychmiastobalony wobec .macyl, gdzle oddawu&.pomlędzy włochaini achor. 
pisać wyraźnie. . ; trudnośoi zapewnienia ~wuie poparcia w parła, wa.taml. toczył się spór zuża,rty o język urzędo~ 

Najuprzejmiej prolilmy Q • mencie węglersl<im,zlozonym prze.ważnie z ży. . 'Wy .. ktorym doJychc'l:a$był Język,włoski,' tera;: 
przysłanie siedmiokopieJlt9' ~ wiol'ów, dą.zących do rozluźnienia wę.zlów, łączą- )Ias na.mooy u,gody, w. }<tórejposredniczyt rząd 
we~:~:!ia:\~~::!I~:. po. i eyeh, Węgry z Austryą •. Wobeo tego byloby tlustryaćlci, w caleJ Dallllaoyi : uznano za jedyny 
sladao!,lromnąV{ag~dlawieh~ 'lIieunikntonem f07iwjązanie. parlameutnbutląpesz- j1lzyl, jcrajolVy-języlc ser.bski. Odtąd utzędowD.Jlie 
osób, prosimy z przyc~yla ,te:ńskiego i .rozpisania . nowych wybor,ów,1{t6rę wewnętr~nalVsz.elk!cb ~la.dz krajowych. odbywao 
zupełnie %rozumialych, dę\lW ~ mogłyby wy paść niekorzystnie dla purty i nieza. się b~dzl e wy ląc.znl6 w Jęr.y ku serb~ki m. Dla. wIo, 
zwraca! si~ po nil\tylko ten, ! Wielości ikoalicyi.s~rotlni~tw, dążącychdQ opra- C?Q,w,zroblono jpdyll.ie .ten wyjątek,· ~eua.poaa~ 
!~~;er~:.estJEI te ~nter~sują oowanIa taldej . orulilacy i W YUOl'czoi,kt6ra za- 1.1U"t:,PlsŻallej. POI· :WIOSI1\U -1 odpo wiadaćsi~ Q~dzle 

pew1l1ałaby.·pJ~zewagęmil.uziarom,tmaqziaronom) W ym.e. ęzy eu, a e ell.· a. procedura. załatwienia 
rekrutującym si~ przeważnie. ze zmadziaryzowa~. spraw,~ toczyć aięb~dzie po . serbsku..O :/ęzyt<u 

l 
Daj plutokracyi żydowS.kiej. utawl! ck,m w ugodZie tej aIllWSViJllmianoi '< . 

Niewątpliwie}lOUeZas walki wyborczej z y", Otóż ~koliczność ta w wysolnm st(jplliu. dra~-
. wioly radl1\t~11.le ,w· Blldallesz'cie, oj,Jalteocal1 .ni wszechzuew.y6w ausLryjacldch~ rozgniewa.nych 
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-=-==============================~====~ 
na włochów, źe dobrowolnie ustąpili slo:vianom aby nie żalowala funduszów. na spr,awę ośw,iat! cyom szlacheckim i ziemskim byloby krokiem 
uprzywilejowanego stanoWISI<fl, na rZl}d Zf1S ga to, ludowej, do ]rtćreJ rwie, Się narod rosYJs!n. wstecznym, 

=====================_. 
że dopuścił do takiego stanu rzeczy w Dalmacyi, ' (Oklaslei na wszystkich lawflch), ., Wołodlmierow wnosi poprawkę do punktu 
by język niemieckinl.e posiadał tam praW języl<aDucbowny Juraszldewlcz, odpowiadając Jeś~ pierwszego formuły komisyl, aby podniesiono po-
lrrajowego i że dopuścił, aby ugoda chorwatów ma~o~i i innym mó:\com, . twi~rdz~, te wszelIde ziom oświaty ludowej pod względem rozwoJu pa-
z wlocha.mi mogla byó zastosowaną w pral<tyce zabiegi szkoly polskIej w krajU polnocno zacho- tryotyzmu, oraz świadomości znaczenia państwo-
bez zgOdy parlamentu, co daje podstawę do ta.. dnim dążą do spolaczenia i skatoliczenia bialo: \vości rosyjskiej. 
lriego samego załatwienia. sporów językowych rusinów, którzy są wlaściwie rosyanami. Ohodzl MiJukow oświadcza, że <kadeci» glosowaó 
i w innych krajach 'koronnych Austryi. Prawdo- tu - oswladcza - bynajmniej nie o to, aby utwo- będl\ przeciwko tej poprawce. Bu/at powtarza to 
podobnie w niedaJekiej przyszłości niemcy austry- rzyć szkoJy dla katolików, lecz, żeby w ten lub samo w imieniu grupy pracy. Gulkin przemawia 
Jaccy nie omieszkają wznowid w parliunencie kwa- ów sposób przeciągnąć na katolICyzm białorusi- za poprawl{ą. 
styi o uznanie języka niemieckiego W całej Au- nów prawoslawnych,. I . 1e:ba przyjmuje śród oklasl{6wpoprawkę Wo-
stryi za język państwowy, co niewątpliwie ""1- Ks. Maciejewicz Odpowiada mówcy powyż... lodlmerowa. . , , 
wola przesilenIe parlamentarne. " . szemu.(Stręszczenie lilowy ks. Muciejewlcza po- l, Punld t~Z~Cl przyjęto z poprawką bar: Scbl~. 

_ Z I{~nstautynopo]a nadcb~dzą ~now mepo- dajemy na innem miejscu), ! IID~a. Drugi ~ czwarty - '!edlug redakcYi koml-
myślne wiescl. Cała Anatolia objętą Je~t powsta- j ' Bar. FeJkersam stwierdza, że W pl'owincya(lh~yl, Punkt pl~t~ wywołUje rozprawy z powodu 
niem, przyblera~ącym groźne rozl,Iliary, które stłu-: padbaltycl,ich tak szkoly prawosławne, jak l\ato~ ządanla W olodllm er?,,:a, , aby do proponowanycll 
mió zdoła jed~nle .zastosowanIe srodl{6w jak lIaj~ ) lIel,ie znajdują się Vi stanie. niezad,owalającym. wyzsz.ych, !{urs,ów z~nsl~Ich zastosowa~o normę, 
bardziej enel'glmmych. I Wolodimierow domaga się w imię bez pieczeń- ogl'alllczRlącą lIczbę zydolV, n obOWiąZUJącą w mę-

,Anatolia o~ejm~je. częś.ó . wschodnią Azyi, stwa pań-twQwego przedewszystkiem uzdrowot~ie" . sl{lcb zaklad~(lh naukowych. , . 
.'MnieJszeJ. zaludmoneJ przewazDle przez muz~łma- ! nia szkoly rosyjskiej, będącej obecuie rozsado!- I • Izba, odrzuca poprawkę powY,zszą 147 gloil,&i~ 
nów;. sraua(yzowa~ych wyznawc6w, i81~mu.' Dlesly- I,Idem idei rewolllcyjnych. Potem dopiero będzie mi przeCIwko ~07, pocr.em przYjmuje w calosCl 
chame wrogich (gIa~rom',. Ludnośc cbrzescljn~ską : cias pomyśleó o nauczaniu powszechneUl. (Bul'zli- I formnlę komlsyl. " ' , . 
t~or~ą grecy, za~IlIeszl\ah na wy:brzerzach, ~ or- I we oklaski na prawIcy). I Formulę, przedstaWIOną przez MIlukowa, od-
mlaTIle rozproszam po ,caly mirraju, St.anowi je- I .", ' . : rzucono. , 
dnak ona znaczną mnIejszość zaludnienia l{raju. ' Izba przYJmuJe następme WUlosek o zamltDlę-j * 

W II 'j , l d t '" j l ciu rozpraw. . 
, ~zyl, ~l~ szaj miO' o urey m~l.ą ~aJ,mTIl? Referent Kapustin reasumnje pl'zemówienia Poniżej oda'em rnow o91ów 

lGwoJeull1ków, "oJsl<a lwrpusu anatohJslwlgo me I i kończy mowę zwróceniem się do rządu aby za- I p .J y. y p ,wygłoszone 
ucze~tnjczyly w ,rewolucyj lipco~ej, przeci.wn~e war! pO!{ój z intellgencytt w imię rozwoju oświa- 1?o~czas t,ego poslodzenla, dotyczące sprawy o-
były dla. dla. nieJ, wrogo uSposobiOne; pows.anle tyw Hosyi i związanego z nim nierozerwalnie i SWlatowe) u nas . 
.zatem w. AnatoU.I, gdyby wzmoglo się w siły rozkwitu puńshva I ' 
i ~ ó) d 'l'i l l l' . dl' P o s e r J e s m a n ~garn~lo na. p 1. ZI \ e p~ł.lle n enaw SCI a. O godz. 4-ej ogłoszono przerwę, 
tglauró:w:. plemiona muzufm.ans!(ie; byłoby na.der. Posiedzenie wznowiono o godz. 4 min, 37. l poddał ostrej krytyce politykę l'z~du w kraju Za-
1I1ebezpl?CZn~ dl~ lI!1,odoLur,kolV I nad~r latwo mo-, Milukow proponuje furrnul'ę, opracowaną przez '. chodn'IID. , , ", " 
globy SIę puernl6nIC w. kI ~va\Yą wOjnę d;)moWI\.1 frakcye:. (l\ą~et6w), mahometun, postępową i pra- ! ZdaU1~ komItetu. mllll~trow, wy~oWledzlane 
W Turcyi, zdotllą wyw?lać m~erWellC!ę mlJcarstw. I ey. Formula oświadcza, że dzialaluc)śC ministe- w poku 19\)? - m?Wl .- ,ze szkola. me Jlowi~na. 
Porta. ukrywa ,star,anme wi,t'sCi o rozmiura~h po- : ryum oświaty dąży tylko do likwidacyi niewielu. byc nal'zęuz16m polityki, ze w szkołach na row· 
wstama w AnatoliI, ,:nalO,m~ast :zapewnia"ze. no- j ustępstw, poczyrllo.nych podnnC.iskiem ogółu i le-I· ~i ~ ~ęzy.k~em rosyjskim powillny ~yć wykła~ana 
wemu a~ltanowl ,~lo6yły JllZ hołd wszy~tl~le wIa-l pszeJ czę3ci pedagogów, (Wrzawa i ~miech na Języki m)l~Jscowe, w praktyce meuwzględlllono. 
d,ze ~ nllejscOW?SCl T.U~CYl E?r?/l~JskieJ l ~ZY~" I prawicy), " I Gube~'natorowie ,n~ prowincyi znieśli Nalwyżej 
tye.l!l().j, jedin,e z UlleJSC baldzIej odległych Dle l' .lUl k " dl' L'l 'd'. t I zatwlerdzolli~ OpU\lę Rady pail;twa z r. 19J6 Q 
Ola leszo;.;e wiadomości ' . I U ow III OWI a OJ: I (WI acya a zwraca l . l t ' . 

" znów szl\olę do slanu zupB·Jnego odgL'aniczellla, Od s \aSOW~nIU mr za aJne .1lRuozalllfl. • • 
St. Ląp. spoleczellstwa irod~ill y, do formaI zmu i martwo- Je!l~an IV ,da!szym ciągu mo wY, s'Y0}eJ zacy' 

I ty; jal.,. uu.wniej ,. wywołUje w Po.kOh!lliU.p .. Od.r ... a.sta.~ tow.al~,aJl.1Y OI.W,'U~l!: ~.Ub(Jrnatora ~1.IlslnegO, któ1'y 
I jącelU taltie same ni~zado~olenie, . .jakto

1 
. .które pry~~atlle llUUCZolllle :l~zyka, polgkl~go nazywa ta~: 

! 
P, t'zylgalo , charaJ~ter ~11k ostry w, ciąguląt,·osta-(· ną 82óko!~t . ~!\~tępll1e. Jesrnan zacytowal druTl 

.. 'tnJeh.'·'Odl;ol\lledzil1lni·s~ 03, to obecńjklerown\..J\tI~Y ,okolulk c~,~~nka. Dumy, ducilownego ~l1Z'" 

KlUiew' omawia szel'eg projektów praw, wnio- i 

sjjmych przez ministeryumośwlaty, i 'uznaje, te 
s~ bIlrdzo niezadowalające. W lwńcu prosi Dumę, 

er miuisteryUln. (Glośnawrzawa na prawicy, le. ~Ill~lclego, w kto~Ylll ,zaleca. walkę ze szkołą rut-
wica bije oklaski) nlst! ruIną· 

13 s," ,: ..". . ., _ J,eśman dowodzi, i~ ponie":aż w kraju ,pa~ 
. ar. , chJlllllo ,lwycaza ,zyczeule, aby przeJr~i1 chodnull ma wpływ potęzny ZWlf~z()k narouu ro-

no ,Obv\~lązll.lące w prowlncyacunadbaltycluch, syjsldego, zorganizowana tajna szkoła polska jst
ustawy o szkolulCtWltl jloczątkowom, nieć nie może. Jeśman pyta: Jakież uczucie może 

, Predlraln oświadcza •. że powiorzenie sprawy żywic ludność z powodu nakladania kar za nau-
oświaty w prowincyach nabaltycJcich organiza- czanie w języlm o.iczys!yrn~ 

~~~~~~~~-~'~~~~~~~~.~~TW~ __ ~~~~~~_~.~'~lia~~~!~=.~;f~.~~~.~q~.~rw~%~_~,~~~~~,~~e~'~~. __ ~'N!~t4~~wa~Qm~_~~~M~~_~"~~~'~.~k_~~.mm 

ł .. Omówienie sprawy. z Maćkiem nie trwalo I -- Dobrze-rzekł Maciek ~ włos mu z gło-'l dlugo. Znał on całe grono towarzyszY swoich. wy nie 'spadnie. . . 
.. : kt6rzy podejmą się z nim razem prze~r(jwadzić.. - Przysięgnij - rzekł' miuister. 
. dostOjną osobę posła cesarskiego do Szwajca- - Tak mi dopomóż Najświętsza Matko Czę· 
I ryi, zkąd' b~dzie m6gJłatwoprzedostać się do stochowsl<a. 
l Rzymu i błagać papieża o pomoc.. - Wielka to przysięga dla polaka- dorzu-
i . Minister, . jak każdy ,dyplomata, był o tyle dł minister. -,........- I przezorny, że nie powiedział Maćkowi kogo l'ze- - A teraz panie ministrze - zawo.l'ał Ma-

(Ciąg .dalszy.~ .patrz nr. 54). ~zywiście ma wyprowadzić. Zełgał więc,że nie ciek - proszę się ubrać w tę szubę, otulić dO-

29) 
Andrzej de Olara. 

.~ ............ ~ .. 

.. . ; Jest to cesarz, tylko poseł. brze i w drogę. .. 
-Rozumiem to ----'tiekłcesarz, -:-Olbrzy- .. Maciek kręcił trochę, na ten projekt głową,- Ja? Po· co? 

roie trudności piętrzą się. , Jak ja się\vydostanę ale pOrii~waż tak wypadało z rzeczy, żeby wy- - Dla zmylenia śladów. 
z tej stolicy i gdzie sięlldam? Dziwny ten wa- prowadZIĆ sługę cesarskiego z Wiednia, więc się Minister odraz u ocenił straszne swojepótb· 
jąszek. Nię lubi prusak6W, a dotąd źadnego śhl- tego podjął'.. . . żenie .. Ten cham każe go prowadzić przez naj-
du . życia nie dał. Czy Ąnglią nie przyjdzie mi - Jak to chceszzro)Jić? - pytał minister, bardziej niebezpieczne ulice, aby go wszechniem-
z pomocą? .' .... . .. . . f -:- Na ulicach niezbyt pewno. mnóstwo wM-· cydCistali w swoJe rączki; Byłby chętnie Maćka 
,.... ,_ Przecież nal~źeIiśmy do tr6jpr;zymJerza. i czy się wszechniemc6w, gotow! przeszkodzić. palnął w . pysk; , ~!e. w tej chwili nIe było ju~ ip-
. Austrya, Włochy, .Nlemcr -bąknął n;mrstet. .! -.. Pr~w~a -- mrukn~~ mInIster.. ,n.~go p~nktu wYJscla. Honor nakazywałposwH~· 

... ...;..;... Ładne tróJprzymlerze!-:--'- m6wll,zrozpa-' ,- PÓjdZIemy kanalamI. Mam kilku przYJa- CIC SWOją osobę dla cesarza. ' 
<:zonymglosem 'cesarz. -Patrz,co się robi clółz kanalizacyi,kt6rzywybornie znają te ściei- Z miną d,żentelrnena ubierałsię w mundur 
zriasząnajładnielsz,ą rya caJym świecie ,stolic~. . ki podziemne. Wyjdzjemy ~o ;gMwne~o k?lekto- cesarsI~i, włożył długie b 1,1 t y, .. okryl się bogatą 
Burzą nasi' spl'zymierzency gmachy,' r~ezby. po~ ra l tą drogą, dostanIemy 'SIę poza Wleden. szubą I na dygoczących nogach wyszedł z pod-
mnfki; Biedny nasz Wiedeń!. ' .,; Myśl ta uzyskała potwierdzenie ministra, ziemi. -
... '. - Nieszczęśliwy Wiedeń, to nasze dziecko, . Wieczorem mieli wyruszyć. ... . Czekający w jednej. zsien ch.ropYQtoczyli 
rnyśmygo ocalili -pO\yt6rzy.t minister' i roz- . Maciek nie był w ciemię bity, dosta.ł się do ministra i na Jwmendę Maćka:. "strzedz mi cesa .. 
pła,kał si~jak .ma.łe.pachol~. i pała~u; !1 grornadl,a 'ludzi . czekaJ'a na jednym rz~l" ,ruszyli Vf. ·sti'onę Kahlenbergu przez przed-

I z dztedzinc6w.· . '.. mIeŚCIe, zostające w rękach wszechniemc6w. 

XXIII. ! . Kiedy go minister wprowadzi.ł,· bystre oko Za nimi sunął ów wygolony drab, fagas 
~ Maćkazaczę,rołypaći w fą i w drugą stronę .. z Burgu, co nieuszlo wzroku Maćka. . . 

, Monarcha wsze~łdo podziemi zamkowych, Spojrzał i .spostrzegł zaciekawienie wśród służ- -,To ci będzie szopa! -- zawołał; śmiejąc 
bogra~aty .nieprzyjatie)~ldecorazbardzief~e bY.Szczeg6lniej jeden drab ugalonowany. i wy- się; Apotern, zatarłszy ręce, dodał:· .... ' 
wszystkIch s~ronpadały. . i.' .',. . golony na Pysku wydaJ mu się dziwnie zapooie-, Mąszza moją krzywdę. Nie chciałeś mi 
, . Ministet, . chyłkiem wyniósł się z zamku igllwym, Wprowadzony Maciek, dopokoj6wkróle" jako minister sprawiedliwości wypłacić należnych 
podążył dosztabuelektrycZ'oegb.M,a<.:iek odrazu wskich"bo~znemi schodamiqostał się dopodzie- s!rat, poniesionYCh nastatku~ Dampf'\ teraz ja 
poznał ministra,alemus{ę:t1ie p.rzypom i nał: Był mi, gdZie otulony W futr:o siedział .cesarz. CI żapłac~ ... 
to ten sampan, którYodmówlłMaćkoWiwyna~ -- . Otopose:ł '-: rzekł/minister ~ którego • 
grOdzenia .za, straty, a pot,~m wynagrądziłgo macie przeprowadzić. Wiezie. on listy wierzytelne l 
służbą u SIebIe. . , do samego papieża; . .. " 

(D.c. n.). 



'ROZWOJ. - Czwartek, dnia ES maja 1909 f. 

========~=====================-=.= =====-=~======~===================_.=_ .. ~._~, 
Jeśmall pl'otestuje przeciw oskarżaniu pola- Rabin ma prawo wydawllnia pozwoleń na W więzieniaoh 16dzldeh je'lt caty szerflg ID:!' 

1ów o dążenia separaLystyczne, o nienawiśó,. o hnndei przedmiotami religijnemi i produlctami loletnich przestępców', a co gorzej, że często g,l:\ 
wojujący htollCyzm. Nienawiść szerzą ty ll< o "koszernem", ora~ zabronić handlowania I1ie~. r,u\ się, iż przy osadzonych rodzicach, wyciIOW1ll:; 
czlonlwwie Związku narodll rosYJskiego, wnosząc mi tymI l{tórzy nie za.'31ugują na wiarę n ra~ , się tam mlode pokolenia. Iluż to wlęŹlliÓW niilma. 
ją do szkoly, do sądu, do życia. l\raju. Odpo. binów. 'r jąc gdzie ~wstawió dzieci, 74abiel'a je <I sobą ,L. 
wiedzialnoś6 za demoralizowanie kraju spadnie na i Jeżeli gmina nie zechco wybl'aó rabina

7 
po .. j celi więziflnnej ... 

nich. < winien gubernator zatwlerdzió rad~. zlożoną z '[ ::, Co z tych przypadkowych lo1mtoró IV w'lęzie~! .. 
Duchowny Juraszkiewicz, Odpowiadając Jeś. rubinów, którzy vnkażll kandydata na stanowiako ,. nych wyrośnie, co się stalli(j z tymi 14, 15 i l(},· 

manowi i innym mówcom, twierdzi, ~e wszelkie rabina, :: le~(JilUi skazańcami po wyjściu. , , . 
zabiegi szkolypolskiej w krajU P6lnocno ozacho. W sprawie wychowania zjazd zaznacza, że 1, Wierny o tem, ~e pollcya po od~iedz()u:u Jw" 
dnim dążą do spolaczenia i skatoliczenia bialorn- ftW ostatnich czasacb, młodzież żydowska !lietyl·l. ry taldm s.kazańcom często wydaje Od!)I),Wle,Jnih 
sinów. którzy są właściwie rosyanaml. Chodzi ko nie chce przestrzegać przepisów religii, lecz \ znaczone paszporty, a wtedy, żaden z nich, jllldl 
tu - oświadcza - bynajmniej nie o to, aby u· nie uznaje także gtó\vnych zasad wsp6tiycia spo~ ',napi~tnowaDY, nie znajdzie łatwo pracy i mIltli 
tworzyć 9z1{Qly dla katolików, lecz ~eby w ten lecznego" (I). Zjazd domaga si~ dalej, żeby me· ~ staczaó się z gtodu coraz ni~aj. 
lub ów sposób pn:ecią(jnąć na katolicyzm biało- ' łaruedzl (nauczyciele żydowscy) pozostawali pod: Kl'onild więzleune notują też i sporauycZllf5 
rusinów prawoslawnych, ! kontrolą rabinó\v i byli od nich zależni. Wresz~: wypadki tkazańców-ochotni!<ólV. 

" . I oie żąda utworzenia. Tow. wzmocnienia wIary, j Jestto ciekawy typ \vięźuill, który zwykle 
Ks. M a e l e} e w l C Z ~ które zajmie Bi~ między innemi wychowaniem (, zapełnia wi~zienie na trzy łub cztery zimowe 

wygłosU mowę gorącą w odpowiedzi pOSlOWl miń~ ;, młodzieży. . 1 miesiące; rekrutuje się on ze starY(jh ż.obrakó.\\\ 
sldemu, duchownemu Juraszkiewiczowi. ! Celem zwalczenia książek nieodpowiadnicb, i którzy tym sposobem chcą sobie zapalVuiri na .zi-

Duchowieństwo katolickie - mówiI - uigdy \, zjazd ząda <wzmocnienia cenzury komitetu praso~ ~ m~ cieplą. izbę i lyźkę stra.wy chodazby wlęzi\~nnej, 
nie dążyło do nawracania środkami gwaltownemi : wego Dad książkami żydowskiemi) (I) i żeuy I'a-.!. ZnaJI} oni wyb<ll'llte Ill'llWO i wieLlzą. jakązll 
na. wiarę katolicką, Od!lowjedziIJ: najlepszą na ... bini mieli prawo w kazaniach wskazywać, jakie; spełnioną l(l'adzież otrz;jlilają kar~. Popełoi~lją 
wszelkie przeciwko nam wycieczki są cierpienia', książki są wzbrouione z "punktu wid;-;6nia religij - :pl'zestęp:)~wo z cdą: świadomością, że. zrt nie.. prze
nasze. Starania po}akówNkatolików, mieszkaJą- i no-moralnego". dmują \V lwzie i idlł ze spokOjem, aby siQ ustrze.l:o 
erch na Litwie, ° pozwolenia na otwarcie szkól l Dalej następuje~zereg postulatów, dotyczl\~ od skutkó IV uciążli Wl~j Zt'JJ.y i stl'll.sznąJ nędzy. 
"prywatnych odrzucane są stala przez władzę. i. eyeh wewnętrznych stosuult:ów ślubów i roz\vo- O zgubuych tych wplywach więzienia Iloraz 
Wykladnauki religii i języka polskiego ulega o· I dów żydowskich, i żądanie, ażeuy gdy jedno z mal· to nowe, coraz to jaskrawsze przeuzieraJą się 
graniczeniom. Na każdym kroku ujawnia się ten- ; żonków chce przejśd na wiarę chrześeiańską., wieści do społeczeństwa, które odCZ\lWI.l dol~ 
denara polityczna w szkole. Podrzucane s.ą br~~ i ~~slalo wpierw zgodztć sill na. rozwód l'eb~ i niedolę skazańców. ' 
szury, wydawane przez klasztor poczaJowskl, ł gIJny.. Nietylko spoleczeństwo odczuto tę niedolę 
propagujące nienawiść względem wiary kato lic- t Uchwały po\Vyż~ze wywola!y w przeważnej więźuia, tę niedole sltailańca zwlltszcza; togo co 
kiej. Nauczyciele polecają uczniom wydawnictwa; częsci oburzenie nawet tych 'p1~m ż,yLlows~d()h,. dotąd ~ie stal się" 1'6cyd;rw{stą, którego m~żna 
pOl"uografi.c~llij. . , , . . , .. ~ lnól'6 pOC~ąlko.wo broully ~'abłllo\V. uc~~stmczą- I: powróckl spoŁeczeństwIl. . .,' 

Dla poparcia tWleruzen SWOich mowca przy .. ~. cych w zJeźdz16.Hl'Jhl'~J8~1 "H~boker Ilazywa I Ze sfer stojącyeu na czele więzień. wyazla. 
tacza fakty. . ! te nc~waly akt~ln oskllrzeula .ży~o\V wobec, wLadz: obecnie ustawa normalna dla. <tOWlH'Zystw opie~ 

Pra~Vl~a cZQsto przerywa .. mówcy okrzykamI: J c~ems w rodz~Ju .. ~en.UIwYa?YI'. l przypotJl!,na r. a-I kujący(}h Si~. o. 8.0baml W. ychodzącem. i II Więz .. iaUill)., 
Niepra~daI .' . , bl~OIU,. ze. ~nl. :tyją za pleulądze g~1ll zydow- Ustawę t~, rozeslaoo pp. guberDatol'om. aby 

:M,iJ~ 10 mmut, do których o~r~ll1c.zono czas! sklch l ogoJu. zydow, M .. których .naplsali .. ska~'" dołożyli staran O ,Zllwlązanie takioh towarzys.tw. 
przem~wl~ń, w~bec czego ~s: Ma~leJawlcz opasz .. ~ gę podlejszą l gorszą, n~z '~Rzelkle dotyc~czasQ- ; Na zasadzie tych odezw p. prezYdent m; Ło~ 
cza mow~l~ę wsród okl.askow le.wlcy.. f :ve, "co sprowadzały na zydow strul!zne ll.H~SZCZ~" I (tzi. p~prosH dl) lnt;8istrata obywateli, aby ci ze~ 

Tyczlllln do~aga Sl~ rozwOJu ~lIk6~ Iusy~ka- " SCH], • l chclcll rozstrzyguąc o losach TlJwarzystwll, taknl'l!' 
torskich w prowlncyach nadbaltyckl~h l w Wlleń, ł. ------.. 'l prawdę potrzebnego. 
skim okręgu naukowym. Jednak mowca zgadza ~.... • •• ••• ..' Po odc:qtaniu ważnielszych punktów usta.wy 

i!~z~ia;~;~~~i~I'Z;~~~~ ~;~~~!C~os~s~~mp~~i~~i j ~PIeka nad W1e~~~;~!. l l~b mnlln~ml. , ~~~ł:~j~;~Yj:;'~d~~~~li~';~11d~?~~loJ~e:~!~~:~I~~\~: 
l\ad :niemi gorowac, (Oklaskl"na pra\Vlcy), ł ! dZ6nia aż do zapoznania się bl\f&~zego 21 usta.wą. --_ . ......., I n" ~ Z obowiązku sprawozdawey zaznaczyć wypa-

, W poprzednim artykule staraliśmy si~ wy- I da, że ugt~wa n0.rf!1aJna . nie. ma. zbyt Szel'oki~go 
PGdałek r~part,cJ'jnJ. lmzaó, Że obecne więzienie w Europie nie oddalllo l zakresu dZlalalnoscJ. Op16~c~Je Się ona ~ię~Ill:1I1 

się Wiele od wi~zień średniowiecznych, strasznych, : \lopI,ero wte~y, kiedy. on JOz opuszcza WH}Zle1ll6) 
. . d' wilgotno ych barual,zvńskich mszczącyoh sjP. raczej I ~ WięC zapoźno, gdyz wypadałoby zacząc prac~ W Petersbul'gu odbyto SIA 1)0816 zeule urzp.~ , , J' 'J l, tl k Y . . .. d . " " d II l niż dązących do popraw y D10raluie upadlego cdo- i n~ . s azan m Jeszcza .w \Vlęzlen~n, g Zle p,0wlllm 

du podatkowego, sp(;c~alnego do ts~raw pOd a.t lO. ! Wieka Dla tego więzienie to powinno osiągnąó l .mlec dostęp dUchOWnI wszystkICh wyznan, . aby 
l'epartycy)ne~o, na ktor~m dope nIon? po Zl~ u ; l'adyk~lne zmiany, gdyż 'IV tym stanie nie odpo- ; tam wpływali II!!. umoralnienie upadłych jedno
sumy ogolneJ do po~ranlll. na wsz~stk~e pr~wlll~ I wiada ono swemu zadaniu. . I stek. Bez tego kardynalnego waruniw, któl'y 
cye pańs~wa rOSYJskiego, przypadająceJ pomH~dzy : Więźniów obei:lnie możnapodzieli6 na caty sze- l" po~inil"n b,Yó zamieszczony w stworzonej dla :bo .. 
poszczego!ne gubernie .. ' . : rElg liategoryi, jednaltże aby unilcnąć togo roz- ! dZl u9t~W16, 'l'o~val'zyst'Y0 nie przyniosłoby nic 
. POdZl~l :en dla KI oles~wa PoJslocgo wypadl , członkowania, za~uaczymy tylko trzy wybitniejsze ' nowego l b! toby Jeszo~e Jednem nowem To warzy~ 
Jak następuJe. . k 1908· 'grupy a mianOWIcie: l stwtJm dobloczynuem.l tylko 'W szczupłym zakre-

Na gubern1~ warszawską w 1'0 u przr- l! . l') Judzi zupelnie zdeprawowanych aie działalności. . . 
padlo podatl<u tego 890,000 rb., pobrano. 431, 713~. 2) brIlących dalej po pochylej drodze Cztouko.\Vi~ Towarz,yst~a powinn~ br~ć. udzial 
na r?l~ Hl09 ozn~czon9 sumę do pObralll& w Wy: i wreszcIe 3) tych co por/u pierwszy prze- i w radach wl~zlenuych 1 mleć pr~yna!mnleJ o t y
sol{QsCl 386!000 l b., r:; .: kroczyli bramę więzienną. \ la w pły wu, aby aegrego wana wll~źru. WarUUidk 

Na kaliską w r~u 1908 "... ~8.000, PObI an~ i PomijaJl&c zupełnie k"Hliiltyę więźula. polity. ! bOWiem nl~zmler:nle wa~Dy, żeby małoleto,l w:ę~ 
58,105. n~ rok H109 58,000. 'oznego potrzebuJą.cego szerszego traktowania I źnloWI& !lle od31adywall kary li; recydYWIstami, 

Na kielecką VI tym III.mym porządku 32łOOO I i szers:t.ego oŚwietlan{a. przejdziemy dz:ś wpros' i Jak również.. aby i ci wszyscy, co po. l'~Z pl.~r 
132.744-2?ł~00. 8332-16800 i do wieźniów lo'ymlnalnle l\aranych. Wśród. tychJew ) wazy spełnia.: p~zest~~stwo, nie lączyll SlQ z fa.-

Na lomzynską.18,0,00-1 '.-62000' f dnostek największą liczbę do więzień spl'owadzl\ ichowymI zbl'o,dnlarZarll1. . , 
Na I~belsl{ą 8a,O?? 83.3209. ", : cbęć nabycia łatwym sposobem pieni~dzy, lub nia~ t Drugą nIe~b~dną. zmianą W ustawie pożąda.· 
Na plotrkows.ką ~20,OOO-2 ... 3,010-235,OOO. ; dO:3latek i llieświadolUOśc czynu, mały rozwój urny- r ną .by1abl ta. aby cz!.onko":le ~owarzy.st~a, zal~ 
Na placką: 28)900-28,1~7 -27,000. 1 slowy i t. d. nędze spoleczne. Nie będę udowo. I mUlący SIę ~moralnianler~ W,lęźlllów-mleh prawll 
Na radomską 35,000- 30616-31,000. f dnia! zna.nego twierLlzenia że dla zapobieżenia przectsta.wlac do ułaskaWIenia skazanyoh, którzy. 
Na s?walską 19,OOO-19.140-20,0~0. ~ tak liczuym wypadkom pr~estępstwl są trzy le~ fI otrzlmawszy dtu2szy termin kary, okażą rzetel!l~ 
Na sledlec~ą 23,?OO-22,000-20,O O. . l karstwa a mianowicie' szkota szkoła i jeszcza chęc popra.wy. 
W ogólueJ l1c2;bl6 w Kt'ólestwi~ Polakiem l'az szk~la W t ch kl'~jach EI1~opy gdzie nauka! Warunki ulaskawienil\ zaleźne byłyby od \Via-

przeznaczona sun,la '! 1'. 1908 wynoslla 906000 staje się r~Qczą y obowiązkową Zllac~nie mniejSZY l dZYi IV ka2dym razie nadawałyby pewną powagę 
fubll. pobrano zas 9.)2,4~~ Śb. Na rok 19(29 prz~ znu.'dziemy procent prze;;tępców niż w krajach. I Towarzystwu 1 pozwala.[B,uy skuteczniej dzialac. 
zn3,c~on?, do pour/lllla 8 ) 00 rb., o 21, 00 r. w l~tól'ej tej nauld ~ruduo się dopatrzyć. t W tej' czy owej for~ie ukaże się to nOWe 

mniej lllZ \V roku 19u8. I To te~ przeglądnjąc l~dz~de wyroki ~ądow,e l T.owarzyst\Vo. wypada, na, Jego ~z~le PQ~tawić WyH 
- odczuwa SIę silIle przygllęblellle, Olbrzymia 110$6 b~tllą. Jednost~ę, , zna~ą, ogMOWI ze SWOich huma" 

lh;,hwały zjazdu ł'abinó.1III młoJych, niedochodzących lat 18 :zosta.je skaza.na na JUtarlly~h dąz~osci. l celó~. .aby tym sposobem 
więzienie za zlodziejstwa;, większa. jednakże ilość l uzyskac OdpJWledfiltl zaufanIe l powagę· 
takich chodzi po mieście ~lrradule, czel{ając tej ! Towarzystwo. opieki nad więzninmi jest in-

Ostatui szereg uchwal, przedstawiony przez ' ehwili kiedy noga jej się powinie i póid~i~ za swemi stytucy~ .. ńiez~ęLlnł •. _mającą. sz.eroklez!1daule. 
zjaz~l warsza.wski generał g~bernatorowi •. obeJmu~ popr~ed,uilt.ami tą ~amą. dl'Ogą. Kradzlez za.czyna ~l'~zuullaly juz to .mne. narody l zajęły ,się g~l', 
je, według gazet żydowsJnch, nastQpuJące po- się nl.eWllln~e: od. zbwll,ma roz~yp:l.nych węglI, na- hWH~ sprawą. orga~lzacyl ty~IL towarzys~w. MUl?:, 
$tulaty:' . ... . . st~pnle. śCląga~la. ~ych ~ęg~l Z ;W0li'U, w końcu mal'!\. i,e .. w ŁodZI jes~ ono pptrzeboleJsz,e lll~ 

Rabin jako rrzed$tawlClel gmllly, ma prawo sprzedaz węglI dlaoslągolęcla wodkl, a dJa wy· gdzl~l,ndzleJ.ale w kazdym razl9wyp(lda Je po, 
wytoczyć 'procesy tym, klÓlZY lżą i obrll.zaJą, równania wagI polewanie ~ęgl~ wodą·... 'rak od $tawlC W teu sposób, żeby posiadało j!lkikollVie~r 
religję żydowską. Rabin. jak duchowny chrze. dyczka do rzemY:llzka). s~ale Się czlowlekp~ze~ ~pr!w. . ,. . .. 
śCljański,IDuźe ś\Viadczyó w sądzie .bez przy- stępilll. zbr.od.nlal.'zem l cI~ta.rem d.la $p{l~ec~en.., Jeżeli !Da. byc towal'zyst~em tylko na paple-
81~gi. . . s$W'a. fle, to lepiej nie rozdrabniac dzialalnoaci lud •. 
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W DumIe krążą uporczywe pogłoski, że Goremykin nik za M 1146 treści następującej: klej l zostawló jak dotąd, tak i nadal opiekę nad 
l'odzlnami więźniów istniejącym już towarzystwom 
dobroczYJlności. 

będzie mianowany mInistrem spraw zlIgranloznych i je- ,.Opierając się na poprzednIo wydallem . rOl!, 

': dODcześnJe kIInclorzem państwII. "porządzeniu, wskutek napływających do ministe. 
, Według Innej wersyl, godno~ć kancIarza zostaje ryum lcomuuikacyi skarg na ciągle opóźnianie się 
, przywróooną, ale w Innej formie, Nie będZie ona po - pociągÓw, zwłaszcza na stacyach węzłowych, po-

" 
w. Cz, 

: łączoną ze stanowiskiem ministra spraw zagranicznych, lecam niezwłocznie przedsięwziąć środki w celu 
BU D O W A TEATR U. ; lecz zreformowllną zostanIe w duchu nIemieckim, .Kan- usunięcia przyczyn, jakie wywolają opóźnieule 

_ clerz państwa rosyjskIego· będzlo taką samą godnoścIą. winnych zaś tego pociągać do surowej odpowie~ 
WczoraJ' wieczorem w lokalu polsldego To. jak kanclerz w Niemczech. I godnoŚĆ ta będzie nadlina dzialności, prócz tego proszę naczelnika slużby 

osobIe, stoJ'ąceJ' na czele R-dy ministrów I ruchu aby !romunl'}rowal nl~ natyc!lm'last l 1Varz)'stwa tea.tralnego odhylo się walne zebl'anie " ,\ ł. specya. 
komitetu organizacyjnego Towarzystwa teatru pol- Ntektorzy posłowie twierdzą, ~a godność kanclerza nym raportem o kaźdem opóźnieniu pociągu oso~ 
eklego w obecności kilkudziesięciu osób Interesu- państwa otrzyma obeony prezes Rady mInistrów, Sto- bowego \'{iększem nad 5 mm ut, wyszczególniając 
, h' h t t l dl 2ypln. i zarazem przyczynę ze wskazaniem winnego jak 

'Jącyc Się sprllwą nowego gmac u ea ra nego a.. C!7./, i również polecam kontrolerom, biletowym ba'czll'le 
sztllki polsltiej w Łodzi.' ! 

Posiedzenie zagaił prezes Towarzystwa tea- Wybrana przez Dumę komlsya dla ułożenia ustawy przestrzegać i wplywaó na to, aby pociągi odcho-
tralnego p. Antoni Stainirowskl, który podzięko- semlna.ryów nauczycIelskich ośwladczyla się ZIl. tem, że dzily ze stacyj o czasie własciwym". 
wawszy zebran)'m za liczne zebranie się na po- radom pedagogIcznym powinnoprzysluglwaó prawo po- (n) Z polskiej komisyi szkolnej •. Już po za .. 
siedzenie, zaznaczy t, że komitet pań, zorganizo- dejmowanla w pewnych wypadka()h starań o pozwolenie padłej uchwala polskiej l{omlsyi szkolnej, doty-
wany zaledwie przed tygodniem i jesz~ze ostate- przyjmowania do semlnaryów osób wyznania nleprawo- ; cZłj.cej zrównania etatu wszystkim nauczycielom 
cznie nieokonstytuowany, zebrał już 6,000 rb. za~ sławnego, z wyjątkiem żydów, I starszym oraz pod wyższenia pensyi młodszym nau-
pisów na akcYę, co łącznie z poprzednio zlOŻO-! I cz,ycielom i nauczycielkom szkól elementarnycb 
nemi deklaracyami czyni przeszło 40,000 rb., przy- om mIeJskIch, nadeszła do prezyJenta m, Łodzi od 
czem panie zbierające deklaracye spotykaly się ! Zarządy niektórych kolei (południowych, poleskich naczelnika dyrekcyi naukowe) odezwa, polecaiąca 
J objawami szczerego uznania, zw}aszcza w sze- . l innych). nadesłały podobno zakladom n&.ukowym przy sporządzaniu etatów mieć na. uwadze zrów-
tokich sferach ludzi eięildej praoy, a nader śred- OŚWiadczenie, że w roku bieżącym nie będl\ przyjmować nanie wynagrodzenia starszym i młodszym nau~ 
niej zamOżności. Drobni rzemieślnicy, wlaściciele na praktykę letnią studentów wyznania katolickiego łozycielolU. 
sklepików, mali procederzyścl - eliętnie podpisy- mojżeszowego. Na skutek tej odezwy prezydent m. Łodzi 
wa.Hdeklaracyę na jedną, a nawet i parę akcyj, zwolał wczoraj w biurze Magls~ratu specyalne ,ze. 
składając natychmiast 5% ich wartOści. Niektórzy KALUD!lłZYK TERMINOWY, branie członków polskiej komisyi szkolnej, Ooeo-
zgtaszalisię sami do pań stanowiąoych zarząd ko· IMIONA SŁOWlA~SJ{IE, D z 1 ś Gościwita. J u _ nym był inspektor szkól ludowych p. Rewersow. 
mitelU damskiego, skoro przeczytali ich nazwiska iro Lud)mlra ' ! Na zebraniu przedstawiono teraźniejszy etat 
li' .. Rozwoju".' TEATR POLSKI, D z l ś w teatrze Victoria ~Ach nauczycieli 22: ch szkóŁ elementarnych polskich, 

. Jedna z pań, obracających się w kolach nie~ to Zakopane" Wl\lewsklego, na rzecz 9~ go Kola Tow, z uwzględnieniem wprowadzonych ocltatnio poży~ 
mleckleh, zebrała. sporo deldaracyj od niemc6w, WplBÓW szkolnych 1:'oczątek o godz, 8 minut 10 wie- czek, oraz stwierdzono, że wobeo braku na razie 
którzy sami jej zaofiarowali swoje podpisy, m6- czorem, fl1ndu~zów, o jakichkolwiek nowych podwyżkach 

l l' l l l . - J u t r o "Złote sny", poemat w 3 obrazach l ' 'I' I l wiąc, że, jako zarnies:14 ta 1 w {raju po s om, czują "Prawo bezprawia" Andrzeja Marka, po zniżonych ce- pensyl nauczyCIe l m odszyc l mowy byc nie moze. 
się w obowiązku przylozyó· i swoją cegielk~ do !:lach. Począ1iek o godzinie ą mln 10 wieczorem l' Polska komisya chętnie weźmie pot! uwagę 
b~dowy gmachu dla sztuld pol<lkiej. luna z pań ODCZY r, D z I ś w teatrze V,ctoria" o godzinie 3 ten wnios(jk, dqżeIlla dyskusyi nauko~ej do pod q 

spotkała się z wypadkiem, 26' młodzież szkolna, po pLl., p. Karol Hofr.nan wyglosl odc:lyt ,,0 Krzemleń- niesienia teraźniejszych etatów, nauczycieli mlod~ 
posiadaląca. drobne oszczędności, prosiła o poz wo- l ()U~, lako miejscu urodzenia-J. Stow!\Cklego. szych, w celu zrów uania ich ze starszymi, lecz 
lenie. jej podpisania deldaraeyi na akcy~ i chęt~ , ZEBRANIA. D li I św lokalu wlMnyrn (Podleśna l) w dauej chWIli uczynić tego nie jest w możno-
nie sldadalu. 501 zaliczkę przy POd!llsanlu il o godzinie. 4- po pol ogólne zebranie czŁonków zgtoma- , ści. 
, If) , ..' , • , l dZ601a maJs~rów plektlrBklch. I ' , 
• D,la. n~ystematyzowall1a. pracy komltet o~ga- ; -' J fi t r o w sall Giełdy (Benedykta 8), o ~odzlnie W takim duohu ,zostala zaprotokółowaua de· 

11l~acYJny 1: owarzy~twa teatr u. ~olsklego ,podzIelił 4 po pol. ogólne roczne Zgromadzanie akcyouaryuBzów i cyzya komisy I. ' 
mlasto.n~ 120 rewirów. W kazdym rewlrze pra- ,Tow. kolei elektrycznej 2ódzklej "I , (h) ,Zebranie restauratorów. W()zoraj w He-
co;wac,.bę4zie jedn8.z,pańzaopatrz.ona w ltsllj;zecz- I ,'4' Ju tr ow lokalu ,prr.y ul Mlkohjew3klei lir 9'3; lenowIe pod" prz.ewodnictwem p. Swiuwińiklego 
i~;!:~.J;:d,ę,:~'lll;l'aCIami •. ,,;kt9;fJ,·W:'6.qlu~wlasn:egowy,. wlecz~ern mleslę~zna"POi$ied~el).lł"czlonków Stowmaj- odbylosię zebranIa restauratorów w sprawie wy-
boril·dóbie'rze· sohi!{ dó pomooytyleosób pań i l str6w llrl\cllJą(lych na 'Samoprza,Śnlcach. I stltpieniaz protestem do miuisteryum skarbu prze-
panów, ile uzna Z& Btosowne.' ciwko projektowllwmlsYl dumskiej, wprowadzają« 

, Wczoraj obsadzono 20 tąkich rewirów w śr6d~ K fł cego ogranlCzenia sprzedaży napojów wyskokowY<Jh. 
md~~o'Cbisuadi onaeje~ob krańncaeh.pozostale rewiry blil- I· iQ,,1lil • ~{ ll.ol Pudobny protest opracowali również właściCiele 

, Z n , Ule awel , r~ ~ J J".. browarów, Zebrani na prot!lst zgodztli się i upo-
, ' Następniep. Stamirowski zaznaczył, żepra- ważnilI zarząd związku restauratorów dod!.iała'tia. 
euJące już panie spotykały siQ z zarzutami, prze- . ( ) Okólnik. NauczycieJeszkól miejsldch' . (y) Polski!} Tow. krajoznawoZB. ,Dnia g-go 
wll.żlliewsr6d inteligencyi, iż nie czas myśleó o otrzym l '0" 'k l ó1 . maja r. b. o godzi nie 4.eJ· i pÓl '1)0 }10111d[1I' u w budowle gmachu teatralnego w chwili; kiedy byt a I u p. llIspe tora SH następujący cyr- i 

szkolypolsklej nie zostal jeszczeusta.Jony. Na lmlarz ,za nr. 841. sali Towarzystwa .Lutnia" (PJOtl'lcowskn. nr. 108) 
odparCie ,tego zar~utu prezes Towal'zystwatea- ~ Na podstawie ro~porządzeniłl, pana naczel. . odbędzie się piel'wsz!:j zebranie miesięczne oddzla
tralnego odczytujeartykul dyrektora szkołyhan- nll~a ~yrekcyi naukowej lódzklej zdn.ia 2i:! go lu łódzkiego poświęcone zadaniom naukowym i 
dl" "'1' lód I' KI d k kWIetnIa 1'., h. za nr. 4,075 polecam wszystkim sprawom administra(!yjnym bieżącym, na którem 
" oweJ' iUp1ectwa z ~Iego p. os~, ru owany pp naucz i I '. b . d . l d' 9 członek Zarządu ()Qlslcl'ego Tu'varzy"twa Icra'loq,,'ll". W r~, z.\Vgrudniu p.t:"Czy budowae leatr?«, :, yc o Olll, aze y w me Zlll ę Dla -go, ,,,,, '" 
w którym autor postawione pytanie 'rozWlązuje maja koniecznie byli obecni zuczuiaml wkościo- 'wcz~go' z Warszawy, p. Mikołaj WiszniekI, Wy-
.Iwie~tdzącą l jako jeden z wiela argumentów przy- lach. nanaboieństwie, a potem w: lokalu szkoły glosl odczyt o cl)us\r.czy Blatowle~kieJł. 
tacza zdanie,~e tea.tr raoyonalnie prowadzony, nal~zy .urząd~ló czytanie dla starszych uczniów o , (X) DrugIe Towa'zystwo oszczędnoŚciowo·po. 
jest ta!<że> ,szkol'ł! dla tych zwłaszcza, którzy ni~ zn~czelll~ Gogola jako pisar:l4a. jak równioż i nie- zycz!{owe nabyto na wf Isnośó plac przy ul. An~ 
gdy w szkole nie byli i nigd.ydo niej nie pójdą ktoryc.h Jego utworów. Życzeniem jest ażeby te drzeJa pod nr. 5 od pp Jezlersldch. Na placu 
l Jedynie przez teatr zapoznać si~ mogą z arcy~ ostatnle cz)'tane były przez samych uczących się. tym stanie gmacb, przeznaczony na siedz·bęl'o· 
dziilla.mi wielklchnaszycli mistrzów slowa, z lob Pl'awoslawni mają się zebrać w cerkWI A.leksan- warzystwa.. Dom będzie miar ull1~Ośc: 67 tokci, 
gtęb61.tiemi mlslarlli ipodniosłemi ideami. dra., ~(;lwskiego lub Olgińslciej. CI, któI'zysię nie gl~bokość placu 37 1/ 2 łolwia.Buuowa gmachu 

, VI? ll;~zcie' p. Stamirowslcioświadczyl, że teatr sta WII} , do jeduejz pow yższych cerkwi podlegają rozpo,cznle się Vi jesieni i ukończoną zostanie na 
Wi~UlIW ydziei'żawiouy jest na dłuższy okres cza- surowej od powleuzialności", przyszl'e lato, 
alt na przedstawieniatl'uPY żydowsldej, a o teatr (a) Z komitetu giełdowego. Nazapowiedzia- (hj Nowa fabryka. Wczoraj nil. tel'ytoryum 
VictoriI!. JUż w rolcuzeszlymkoukurowal z To- ne w daiuU b. m.narady komitetu rozdzielcze- browaru sulcceilurów Anstadta, otwartą została 
w~r~yet\l'em teatralnem jeden z bogatszych kine~ go w Warszawie dla pl'ZeWOZU masowych Indun· pierwsza. w Łodzi, a druga w K'róle3twie Pol-
ma.togra!ów j. ~naCZUle pod})il cenę dzierżawnI!;. ków kolejami żela.znemi -w sprawie uregulowania sltiem fl\bryka wyrobu kwasu węglanego. ' 
'rowarzystwu teatl'alnemu z,trudem udalo, się wro· praWidłowej dostawy transportów węgla z Zaglę·- ,(a) Jarmark. w Strykowie. Dziś w Strykowlfll 
ku, :zeezlYm w)'dziefZawió teatr Victoria na.bieżl\~ bis. < dąbrowieekiego-lÓJzki. komitet giełdowy de~ rozpocząt się <.Iorooz.ny wolny ja.rmark na in wen-
oyol(res trzechietni i~apewnić lokal dlatrfrpy legowa! d~ra Józefa Konic,a:.", tllrz żywy i rÓżne towary, Przybylo sporo kupców 
polsl<ieJlla najbliżsźe dwa lata, pouply\vie któ- ,,- Łódzki komitet giełdowy otrzymał zaprQ~handlują.cych lwńmi. Zboź:), i innych towarów do .. 
l'ychsoellti..polaka znaleM się może b'ez dachu. s~enle od komitetu j'ozdzielczego do przewozu ma- wleziono malo. ' 

Po. zaiatwlelliu formalnośoi organizaoYJnych 8owyoh !a.uunk6wko,lejaml żelaznemi .na narady (" ił • 
U, ozu, 11, nlultslą.żeczekdeklaracyjnyoh panlorn,któ.. w dwóch s r h l ," j I' "aJ ,,{I raiHa, W dniu 9 b, m~" w lokalu Tow. 
re świeżo za.plsa.ł si d ko 't t d' l' .,,' -,' p !lo,wae: a eps~eIlia .lrozwo u comu~ .splewaczego <Lira, (Nawrot 38)odbęda,. się dwa. 

" .', . .". ,,1 ę O lUla Il am$oego.po~ lllkacyl wod~eJ w Królestwie Polskiem, oraz prze; .ebranla! czeladników ślusltrsldćh i siodlarskich. 
siedzenie. nadel' ożywione zakończono o godz 1.2 woz~towarow, ulegających szybkiemu psuo!u si~ N ' 
w nooy , Nara(ly odbędą sl~ w Wars,zawie w d. 11 b, m, astępnego dnia o godz. 4, po pot, w loka-

" .• ~~stęprle walnE! zgroJlIadZOllie l~om.itetu orga~ Wobeo tego komltetzanaszem posrednlctwem lu własnym przy ul.' Piotrkowskiej .N2 19,0 odbę· 
itlzacYJueg9 Tpwar~ystwaakcyjnE)go teatru. pol.. odw,olllje się do osob interesowallych,a-by do dnia dzię si9 uallzwyczbjnezebt'Il,Jlie' ma.jstrów tl~a(l-
Sl~lebg.o mnazv.~~zO.llQ~lI,d~a. ~ygodnu~ w środę dnia 9 b, HI: ,wtącllnie uads)'Ialy no. piśmie do komIte. kich. ' 
fi _ , tu IIWOJę uwagi, k~órę I)dpowieduiózostan~ ZllżyL~ . (a) Nowe TOW.1U:ystwo akoyjno. Organizuje 

Ęt; Łqln'ń$k~:' kow8.ne~ '" ' " ~nę W. LudZI Tuwarzy~~\Vo al!;H)uewyrobow wel· ..... ;c;-___ ' ' , Ulanych pot! ti[')jH~ B. Szepa i Sp,Kapit!l.l:;ł;al{la.-
(o)4~ol.et)'abryulno"Ió4zklej.<Dyrektor ko,:, dowy wYJlosi ! mdIQn rupH. N/I. c:/:ela tego,I'Q .. 

lei. FabryC}zno:lodzl~leJ, jnżynier W. j{ I1 ąpslt.l. r()·wa,~zystwłL !itoi /JpflmYlltowiecp. Si S~eQs, wIa .. 
zejJlal dqwllzy$tkich ,nacżellli!<Ów wyuzialów okól~ ŚCioiel.faliryki w Zd.uliskiej Woli. " 



n 55 lWZWOJ. - Czwartek, dnia 8 maja 1909 r. 

(a) Zawieszenie wypbt. Otrzymano tu wia- Teatr ludowy w Łodzi. W dniu 8·ym b. m. o chleb. Są te~ wypadki tyfusu głodowego. Do· 
domość z Petel's\JU/'ga o zawieszeniu wypłat przez w sobotę, odbędzie się w ogrollzie Stowarzyszenia wóz zboźa. zacząl się 30-go kwietnia. Podczas; 
caly szereg firm manufakturowych. .JednoŚĆ" (ul. Piotrkowska nr.IUi) zabawa ogro- marszu, dollOllywanego w pokOjowych warunkach, 

Z posród wybitniejl3zych flgnrują: M. P. Sie- dowa, połączona z nroczystem otwarciem pierw- zaszły dwa wypadki: 
mionow, A. I. Czernogórow i Syn, G. 1. Abramow, szego teatru ludowego w Łodzi pod artyslycznem 1) W .'Marandzie uwolniono uwięzionego tła, 
Pieczatkin, S. Stepanow, S. G. Orlow i W. A. Po- • kierownictwem dyr. J. Myszkowskiego. Na inau- macza, sekretarza i trzech kozal, ów, Jadących do 
nomariew. Passywa każdej z tych firm obliczają . guracyjne przedstawienie wystawioną zostanie l:Iztu· Dżulfy, aby zawiadomić o cję~ldem polożeniu 
na 200 do 600 tysięcy rubli. i ka ludrJWa w B·ch aktach ze śpiewami i tańcami w Urmii. Wi~źniowie siedzieli zakuci i wyglo 

Łódź zaangażowana jest wogóla na ldlkaset : J. N. Ramińsl<iego, muzyka Knrpińsldego p. t. daiali od dl1i pięciu. Wlasnoś6 Iwzalc6w była zra~ 
tysięcy rubli. , «Krakowiacy i Górale). Początek zabawy o go- : howana Naczelnik oddzlalu zażądaŁ zwrot li tycli 

Jak nam komunikują, niektórym z wi~kszych dzinie 3-ej po poludniu, przedstawienia o godz. : rzecz,. 
firm udalo się sJ.ll'olongować swoje weksle na dluż- B·ej wieCZOL'em. l 2) W dniu 29-ym kwietnia podczas marszu 
sze lub krótsze terminy. I l zra niono lekko strzelca! lrt6ry pozostał nieco. za 

(x) Ze .tl"aż~. W sobotę, dnia 8 ml\jl\, o go d\::. ! Z KRÓLESTWA oddziałem. Na żądanie generała Snarskiego, aby 
f·ej rano odbędą Się ćwiczenia l i II oddziału łÓdzkiej i. • ,. wydano strzelaj~cych, speIniono to żądanie ipię-
straży ogniowej ochoLnlczej, w domach rekwizytowych . ciu Judzi z bandy Racllirn Chana odedlano do Ta· 
tychże oddziałów. . 

W poniedzlalek, dnia 10 maia, o godz. 6 wieczorem, S~dzlowT6 przed są}:J.em. Po przemówieniach bryzu do rozporządzenia konsulów. 
odbędą się óW!<lzenla III I IV oddzln,lU lódzklej straży adwokatów: WróbJelV~klego, Ohrostowsklegu, No- Oddzial wylwnal marsz gorliwie, przeszedrsz~ 
ogniowej ochotnIcze', w domach rekwizytowych tychże wodworsldego, Lemań~ldego, Dziewulskiego I Ba. 130 wiorst bez dniówek we trzy i pól doby. Po· 
oddziałów. i lińskiego sąd skazat wszystkich oskarżonych na ważnie chorych niema. Szybki ruch oddzialu uczy-

(c) Wycie6zka. Dziś, o godz. 7 rano, uczni 0- I nagauę. nH silne i korzystne wrazenie. 
wie klasy 4 i 5 lódzltiej szkoly handlowej, pod 1 Przed sądem-jak już wczoraj donosiłiśmy- Szczęśliwy jestem, iż mogę donieść Waszej 
kierunkiem dyrektora. W. Klossa udali się do To- stawało 14·tu sędziów gminnych i 28.miu lawnj- ' Cesarsl<iej Mości o doskonałym nastrojn wszyst-
mas~owa i. Spały, ,w cel~ zwled~enia tamtejszych. ków, należących do pierwszego okręgu zjazdu kich Żolnierzyoddziału". 
ol<?hc w ciągu d woch ?1lI. Kol~J !~rsz~w8ko-WI~_' • sędziów pokoju gubel'Dii ptockiej, osko.rżonycll Konstantyaopol, 5 maja. (P.) Dalsze wyko
denska dala ulgę ucznIOm, pobl.er~Jąc /, ce~y bl' i o wprowa.dzenie w końcu 1905 roku języka pol- , nywanie wyroków śmierci odroczono. Trupy lu· 
letuj nato~last koleje NadwlSlaus!ue nie udZIeliły . sldego do czynności sądowych.' t dzi powieszonych na ulicach i placacll usuniętQ. 
żadnej ulgi. I I Dzienniki donoszą, że skazano na. śmieró .0-

(a) Ze Zgromadzenia kupoów m. Łodzi. Pod- ------ slem osób, któl'{~ w dniu 12 kwietnia zabity ko-
starszy Zgrolllauzeniakupiecldego p. Stanisła IV Z L I rWY I R U S I menda.nta krążownika, oraz byłego. komendanta. 
SIlberstein po.wrócil wczoraj do Łodzi po dłuższej l' . kosżar taszkiJarsldch, pułkownika IzmaHa beja.. 
nieobecności i objąl swoje ohowillzld. Sąd wojenny polecił aresztować zbiegłych: 

(li) Skutki znachorstwa.. Pomimo ciągłych I Pobr osady i staGyi. Wczoraj o godz. lO-ej I wydawcę «Ikdarna)~ Dżeweta beja l redaktora 
przestróg, ludność. lJrzoważnie robotnicza, szoka rano wybuchnąŁ W osauzie Maloryto, W powiecie , Alilcpmala. 
porady u znachorów, nie bacząc na "następstwa. brzeskim, gub. grOdzieńskiej, z przyczyny nie~ . Ogłoszono rozporządzenie generalissimusa, 

Wczoraj w obecności sędZiego śJeJczego Sl;ol- wiadomeJ, groźny pożar. Osada. ta polożona jest polecające, aby llldność w ciągu pięciu dni odda
kowicza i d-ra Gorskiego, dol{Qnauą uyra sekcya przy stacyi tej samej nazwy odnogi brzesko-Iw· i la policyi broń, posiadaną w domach. Ktoby l"OZ-
na. zwlolmch 25-1etnlej Maryauuy ILczak, która welskiej kolei nadwiślańskich. i ka~u tego nie nslucllal, będzie oddany pod sąd 
po zażycIU laliarstwa, wydanego przez znachora Wskutek siluego wiatru pożar szybko ogar- ! wOJerrny. 
Freinda, w strasznych bol0Śu!ach życie zakoń- nął calą osadę, l(tóra spłonęła. dosżczętnie. I SuUan oddaja na rzecz pań~twa. wszystkie 
czy la. Plomienie przelliosly się też na. zabudowania nieruchomości Abdula Ramida. Trzysta odalisek, 

Sekcya dala ten wynik, iż podejrzewano za- stacyjne kolejowe. Spalily się: magazyn towa- które pozostały W pałacu lldyz, wypuszczono np 
trucie, wskutek czego wllętr~lltlści oddano do ana- rowy i otwarta platforma, na. ski ad transportów i wolność. . 
lizy. slużąca, z którYl'h część ró wniez stara si~ pa- l Konstantynopol, ~ maja. (P.) Do dzienników 

(p) Bezdomny. Do I-go cyrkuln przywieziono stwl!! ognia. Spaliła się też szkółka kolejowa. I donoszą z Walony: Zolllierz albańczyk, stojący 
12-1etolego . chłopca, syna po zabitym robotniku, ___ .___ ! na struży przy składzie broni, zastrzelil dwóch 
Józefa. Br·zezińskiego. bt'z' dachu istnIego pozy- I oficerów, przybylycll ,na. rewizYę· W. slcladz\e .. wy-

. Z C ESA RSTWA l{ryLo brak broni. 
stwierdził tyfus; nieszczęsliwego chłopca odwie" r ODS an yllOPO. 5 maja. (P.) Zawieszono or .. 
wienia, znalezionego na ulicy. Lekarz Pogotowia ., • K t t l 

. l P 'l h ! gan achrarów, (l;Iiennik cRomamlb, oraz pismo 
~iono do szpIta a oznans de . ) Bójka ohińor;yków. Na przystani w Cbarbi- : prawnicze <KaJen~. . 

(h) Drobny ogleń. Dzl~, o godz. 10 r!\Uo w fa~ . nie dosL..to do ogrumnej bójki pomiędzy chlńczy. 1 Konshntynopol, 5 ma.Ja. (P.) Izbaposló\v 
bryce KrawIca przy uliCy Mlkola'ewskleJ nr. 113 w od- , b!·l .. d . l . . d 15 l 
dzlala szarpaczy zupll.lUy się odp1ldki.Og!eń ugasił II karni zatllld oionymi przy ładowaniu towarów na. ; wy ra a uZISlaJ Wje comBye: Je ni} z cz Oll-
uddzlał straży ognioweJ ochotniczdj. statk'i, a chi Ilczyl<ami przyb yl.ymiz poludnia. Ci ków dla. .asystowania razem z biurarn. parlamentu 

(p) Z głodu. Na ulicy Przejazd nf. 56 znaleziono ostatni chcieli zlllusić swych Ziomków do zaprze- ~ obrzędowI przypasania nowemu sułtanowi miecza 
Heuocha V'I aksa, tra'!arZR, lllt 32, w stanie zupełnego stania peucy na parostatkach rosyjskich W bój- . pr?roka, co odbędzie śię w poniodzia.łek, drugą 
wyczerpania sil z gloda Po udzlel~nlll mu doraźu9j po- ce wzięto ud",ial 01\010. J ,000 ludzi, tak, że trzeba. . zas dla. ~odziękowania armii macedońskiej, jako 
mocy przez lekarza Pogotowia, dorożką odesZlIno go do b'lllo wezwać WOJsko. Sa. zabici i ranni. I". zbawczym uJczyzny. . .. 
szpitala Poznańskich J 

(p) Ogólne osłabienia. W ciągu dnia WOZo- Przyczyna bÓjki dokładnie dotychczas nie wy-' . ~onsŁantynopol, 5-.go maja. (P.) Mlanowany 
tajszego ollllloemu oslabHlUiu ulegly trzy osob~: dwóch jaśniona. Niektórzy pl'zypUSZCZflją, że bójkę pr~y· wIeHom wezyrem HlIml !)asza utworzyl nowy 'ga-
mężczyzn I kobieta. Wszystttlm trojgu dOfaźlleJ pomocy pisać należy lronlmrellcyi dwóch partyi. i ze po- . bIllet, . do któ.l'e.go wchodzą: były wozyr,Ferid 
Udzielili lekarze PogOLOWUl. . wstała na gruncie . ekonomieznym. W każllym pasza, lako !lllUlster spra.w we\~n~tl'~llych, obee"ny 

łł : hąd~ razie przybraJa ona bardzo poważne roz- . :p~sel. t?l'eC~l w Rzymie. Hllkkl pasza--~praWle-

(a) Odpust. W dniu 8 b. m., w Rżgowie, po
wiatu łódZKiego, przypada doroczny o(lpust ŚIV. 
Stanisława. 

(c) Dostarczanie podwód. Niektóre gmiuy po~ 
wiatu lód:d\lego oLrzymaly polecenie władzy, aby 
dostarczyly podwody dla przewiezienia różnych I 
rzeczy i utensylij. należących do 40 kolywauskie
ę;o J.lutku:piechoty 2i Łodzi do Brzezin. 

-:-:-:,....... 

SZTUI{A i PiŚMIENNICTWO. 

mIary. Tlumy chińczyków przybyły zpoblizkie- ; dhw?sC); Al'l~kmeG pasza-marynarki; ArlStldl -
go Ullasta chińskiego F'udia·dianu, uzbrojone w . rollllCLWaj Rlfao.d pasza - spraw zagranicznycb; 
drągi. obite gwoździamI. Da1vniej' chińczycy ni- Salich p~~za-wojny; Rama.d Ri~il-:-\V~I<ufów;Nu-
gdy nie ośmielilihy się .lla coś podobnego w mie- radull Hl]aU - handlUj, NOll bej -:- OSWlały; R~lf 
śoie, znajJującem się w sferze wplywu rosj'jskie M , pas~a-prezes r~dJ pan~Lwa; Sa.~lb mul.ta __ szelk 
go. Aresztowano oltOrO 30 ludzi. ul Jslam. WlcemlnIstrowle b~dą mianowam dopie

ro wówczas, gdy parlament ro~st.r~ygniesprawę: 
czy wiceministrowie mogą je4nocześo'lezasi!lda6 
w IJarlamencie jako posłowi~? 

T E LE G HA,MY. Sofia, l) maja. (P.) Posel rosyjski, Sementow. 
sldj-KuL'lUo, pierwszy z dyplolIlatów, wręczytkró
łowi, wśród zwykłego ceremoniał,!, swoJe listy 
wierzytelne. W mowie swoję; Sementowskijpo

Petersburg. 5 maja. (P.) Gł6wny dowÓ(}ca ' wiedział, że ostatnie wypadll:.k w Burgaryi uświe~ 
wojska na Kaukazie wysIał do Petersburga Naj- : tuiają wielką sprawę kUltury! postE}pu panowa.-

Teatr. Jutro po cenacll zniżonyc.h powt6rzo- poddau"zy l'IlpOl't tl'l;)śoi l\asL~t)UJącej: i nia, powolanego odtąd do stworzenia epoki w dzle-
ns, będi:ie szl uka Andrzeja Marka. n Ztote sny" . Donosz~ Waszej Cosara\ucj !Ilości, i~ oddział : jach na.rodu. bułgarskiego. . . 
z 'dodaniem je<1noal,tówkl tegoż autora cPrawo genernła SuarskiegQ, wystany dQ Tabryzu, osta- ; "Wśrólt tlchwypadków - mówiŁ. posel .-
bezprawia". . tecznie ześrodlwwat się IV Dżulfi" . W dnIU 27~ym : WaSKIl, królewska moać O~l'zyIUll.leśniazaprzeezouę 

Halka. Wczoraj wieozorem w lokalu ~Lutni" kwietnia, o godzinie 7-ei rauo. j tegoż QnJ3, prze- dowody uczue, jakie Jego Cesarska Mose NB:Ua.~ 
odbylI\. slę pełna próba z opery .Hallia·' Stani- 11foczy1 grani~q, W dniu 29 ID kwIetnia liOzacj' śrllejszy Pan, żywi dla twojej najclostQjnieszej oso ..... 
slawa Moniuszki, l,tóra wytitll wiollą b~dzie pO raz rekonesansowi podeszli do Tilbryzu. 30·go O go- by j dla. Bntgaryl, wstępującej w nowy oltreal'o" 
pierwszy w nadchotlząt!ą niedzielę wieczorem w dZlllle7-ej rano weszli do Tabrj'su,'\Vresz.cie o zwoju pokojowego. Do tych uczu6 przyt!\czajlłlfię 
teatrze Wielkim na bUQowę nowego gmachu dla godz. 2~ej po poładniu . przy dźwlę!,ach mUl'.yki najgorętsze 2yczeuia ca~BgQ w,ielkiegQ ,pań!l~wa, 
sceny. polskiej. . caty oddziM wlo'oczył do miasta .' WelIJug wska.- Opieka. Na.jjll.sniejszego Pana nad ·losatai.,llarQdu 

Są.jząc z próby wczorajszej opera w zespole zówf:lk ltOllau[a, oddzial ten rozłożyl się biwa,· bulgars]uego, tltl\: plomienuego.i pelnego ait,J~riy":' 
sil (l.luatorskicli .IJulni" wypadnie wspaniale. ni· kiem oleolo mostu AdŻlczaJBlriego. Banki i )<on· czy ni s\~do tego, aby zE\liieśnió jęązcze bardziej 
lety na oba te oiekawe i nader syml~aty~zne sulaty serdpcznie powitalynaczelnika.odd.ziatu. IllerQZŁ1nva.lue wę?:ly, lączące dwa narody bt'alD.lf;l 
prz,edstawieuia sa już do na.hyoill. w CUkHWUl A. W d2;lelnlcy miasta. około l"ugatek Ad21czaJsk~ch ou owegłj U t:1I a, kiedy to. Bulgarya bytapowotanll. 
Roszkuwskiego (u'hca Pasaż,n1aj'era. t'óg PlOtrko~ znajQowalo się wielu Zbl'Ojuych fldalów w mlesolc do korzystania z dobrodziejstwa wolilOśoi Nllj .. 
w skleJ). ł ~aś calem mnóstlvoźtlbraków i ludzi, blagaJll:oych wyżaz,\ wobt Cesarza-OswobodzilllelalC

• 



BOZWOJ. - Czwartek, dnia 6 maJa 1909 lI'. 

. We wtorek dnia. 4 b. w. zga.sł, po krótkich lecz ciężkich 

s. tr. 
cierpieniach, nieodżalowanf' 

~,:' 

WspółwłaściCiel magJ1ii1zJn.- ubiia..,'w męzkich 
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przy ulicy: Piotrkowskiej .MI 103 na Stary cmentarz 

ewangelicki nastąpi w piątek dl;lia 7 b. m. o godzinie 4-ej po po~udniu, o ,czem zawiadamia krewnych, 
zn:~lomyeh, przyjaciół i kolegów zmadegQ Stroskana RODZINA. ; 

Król \y odpowjed~i,) .. wi.)jej powIe.dział po- 1600 urzędników, 39~tl s~rażników, 49·ju szpiegów, oddanie się Tronowi i Ojczyznie, Najjaśniejszy Ce
,tOię,dzy jDI).e~j" że wyparU\i, któro wprowadzają :,~ la·tu wyżs:1iych dostojniM\V1 pOlni~dzynimi Ta-, sarz kawaleryjskiej. szkole oficerskiej nadal nowy 
.Bulgary~ w nowy .• o/y~Hny, .Qkl'ę$ W jej hlstoryi, llira paszę. .: sztandar ze wstęgami jllbilenszowemi j napis~m 
~;ień~~ą s~raw~ ro.zwoj~pokojo~!lgo l\rllju za. oza· . Saloniki, 5 maja.. (P) C~ęść rezerwistów 3 . 1809 - 1909, z okazyi stuletniego jubileuszu tej 
sowleg~ v~now:a~la. hJ~~l b~dzl~ dumny eur7.e~ '. kprpnsumaceJoń.skiego powl'ócila z Konstantyno- : szkoły. . . 
czywlstnJsnla SWOICU )1.am,ltlNeń. ~erdeez~e sto:V8., ' poIli-, a z nimi 1.500 ochotników, wśród kLórych: '. Li~bona, 6 maja. (P.) GabJnet podał się do 
wktóuch posel fl,lSns1u . wyrazl~ UcZu.CIa Nl:\Jla~ . znajduje się 600 bal arów f dymIsyI. 
śniejszego.l>ana! pQtwięcd:l.aJąco}.w tak cennej dla .. ~ g . . Ikaterynb'll.rg, 6 maja, (P.) W kopalni seme-
króla j u:yna$tyi formie tl)? . \lO król. widzia.l już l.' .' 1 nowsl<iej zawalił się szacht i zasypał tt'zechrobot-

w. Bulgary.i. GJębo!!,:Q wr.:ruuają;ce kr6hl .. slowa, _ . .1 raijego pOmocnika, którzy zjechali do szachtu, 
W ciągu wypadków, zuajd'l wd~ięczlly odglos ':1' D Z I E N N E·f nilrów; dw6ch wydobyto ;eszczeżywych. Inżynie-

o opięce N:njjaślllejszego Pilną. naJ, losami .uarodll . Petersburg, ~ maja. (P.) vV:czoru) IUlala SZ(lzę-j t'obotnicy ranili. Sześciu robotnil{ólv aresżtowano. 
bp.rga,rskięgVSlf rękoi~j~ j.encz\)silniejsr.ego wzr~1Q·, ~9!e. przed~tarlC się !ego Cesarsl<ieJ Mości ,~aj~ l Tabryz, 6 maja. (P.) I~ndżumeu odebraŁ dew 
Ctllenla . w . pr~yąztoS()l lI:le~'QZf)l'Walnyl)h węztow, 1llsllleJezI;lillu Oe,sarzoWl qepntaoya przedstaWICIel! , peszę o nadaniu przez szacha konstytucyi oraz 
14czQCych wQlnl\ Buiglu'yęze szlaclHltnelD pau~ .. Rady klubu rosyjskiego z księcIem' Mahowsklm : zwolaniu m odżi!isll.. 
tltwem Cesu.rzal nlezapommunąp\lll\!ęeią: Cesarza~, na. czele dla, zlożmla ~ajjuśnl~jszemu Cęsarzowi f Pierwszy raz od dwóch lat święcono w Ta.
Qswobodzlciela.:. j. w~ernopoddanczego pOdZIęlcowallla za .ofh~r~ w su· ( bryzie uroczystosć urod:~iIl szacha. Dano wystl'za. 

,'Konstautynopol):.5 maja (P). Wedlllg infol"l mle 100,000. rh.na bud0:Vę d?nm l glmu,azyuOl i 1y salutująco; wieczorem uiltm\iuowano miasto. 
tli~cyi. a.m. b~śadyamGlI'ylul.Uf;lklej, wojl:lkQ tureekię:~ ~~dlUb.U oraz w . celu wręczenia wlernopoddanczego I -!42lE' ". L!!I.IIU"."".!.!!" _. • •. __ ._ _ .. _ _ !El 
"alA~o 'U'''m'A ' I aręsu. . .1 ' 
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cY1Demi jestmo~llblle. pl1zywrócenla porządku i "k~ól'eg\l ~ocą uzulll ~ornetl\ Kowa.~e':81oego za l 
zape:wnienh~<dobl'()bfrn k.r:aj~. Nowe wybory ma,. ~ WlUl1ego I;ZrllÓW przecnl'JJrc~ ochrallla]ąc.yrn po~ l gi 

""' 
.... .,~ r::l "'>-1", 

~ó 
-en .::: ~~r.o C) M 
S .. l< Q) tIl 

Data. ~.oj~ § 
..... . Uwa. o,A o Ill= 

~~o S"" ~~ ,.. 
%l"l:::' >li> tIl :XI ""'.c;< ~ i:1 ..... 

P • (7-i 'r;; 
jąbyóukończone dod. 19 sierp ula, w którytQ ~o, rządek publICzny P?$ta~o;Vlen10m, który?~ n~stęp~ 
czasie zwol9,ny będzię uOWyDJediilis. .1 atwem .było zadaJ;\~e. Qlę<:kl~j rany Wlosclunlllowl 
.. '. Teh.8ra. D, 5.m8Ja< .. p)., ·.~1in .. I~ter .. spraw :4agra..t .p.Io~rowl IWIl~OWOWl l zad~n .. l~ran 3 osobom, posta- r;v-
nicznyeh zawiądo~i~ l,ll'li\~d.oiVllil;J,po$~I~twa al)~ l nowll. osa~zlc go lU\ 3 nll?S'~Ce na odw.achu bez Iiturl1 
gielaJtle··1rosyJskle~ tę IilZ,,"cb. l)rzyjąl przyjaciel- logralllczę~lIl, 'praw 1 przywlfeJówpo' ~~uzble. Co !t~:r: 

r . -- ., I .. I 1 Z "j, 
5/V 1 pp, U'/.71+H 3 91 Pn W 5 Tomper 

. max +1 
. skie rady,udzielQne nl1l 'y dniu ,22-gim lcwletnht, ;l ~o oskarzeIllu KO\V~lensl?I.~g.o o za,lloJstw? C7.t(~~ I 4D G_' 
pragllla;Je.dna.kżę QtrzymaQ ~yJlI$nlenią ~o do nie~ i te~h.. ?s6b IV liapnlcz.yw.OSCl l rozdrażnienIu sl\d ł , '. O o 

5/V g w . 
7461 11-1"'1 " i~' W 10 To';,,, 

mV 7 1'. 7479 + 3.8 93 j Pn 7 1l1!n+5 
. '. Op/.da 

którychszczegÓlów.ZtęJ przyczyny iVlt.1'6tce· ~oskarzon~l:f0 uzn~r:la nlewlnnego.z llowodu brLli.~ l ,......".,"' ............... _, •• __ ___'i.m\' ~~"""",i.,.. 
Qdbędzie$i~ konfer~r.t\cya. P~lIę!jst~wiclel\Angllt i ~ ku <lQwQdow w Jednym wypadltu a w t,rzech. po~ I 'K' • t It. 9' t" k'" ",ii .•....... ., . 
RQsyt ,Zi deLEjga~ńmif:lzachlk . .•• .. . . .1 zostalycll ''pr~.el{foez.enh\ tylko graniu lI;ouieczl:lej; wlay, 1II U u(IS y, o,sze IWlenCe 

, Berlin, 5 mnJa (P),' W )JRf>IChsanzelgerz.e" l' O~l'QDy. .. . ' I W GUSTOWNEM WYKONANIU 
ogłoszono J l'ozporządzęnię, wydane przoz. miItistra . Sąd postanoWIł pretensye ~Iedlezlna odrzu- ! POX.ECA 
skarbu :wspólnie z przodstl\wicielem 'miuisteryum 014 1:\ 00 do pozosta.łych pretensyl ści~gnąć z !Co- ! W S . LW . 
spraw weWl1~ll':.mych, poleo~Jq~ę :zannięjezenie ile 'walellskieg? ~n< ~ob~o Benedikto~a Jednorazowo l • ,A.' A 
U1iłŹllQści specyalnegl,l delQ!{Qwauia urz~dnlkQ\V', eiedm rubh plęcdzleSląt lcoplejek, Jednorazowo. na I 1l'Ilł".~Io'\~!! m ~ ~M.', Al '. .., ~ , 
pooiągająQeiQ ~a lI1Qilł N,jp,Qtrllltlb.»ł PQRię.k1ili4lntil korzyś~ i~liIlle,nta Sallilla rb .. ISO. ~~atęp~ia po· 1 Yd&tIilta::.LIIIłIK .w.~ ,.. .. ~-:""""'"- li51U-d 
Yl'y,~a\kl}lt';': ' .... ' ., ..... . ....~Jl:la]~~,od U-ioc.zerw;ca.. ~9091',801ągnącz Ko .. ; "'~:liill'll!li4!!!"! .. -'""'I!"E!i""'I.'!ffI'.i-. ---'!."""~~"""""1I'!!!!l!!!!!!!!"'---

... ~n:dynl l.') maja. (.ł!), W lzbitl gmltr ulL>.in- wale.n8kłeso Da kol'zyśc Sanl.na w' Ciągu 2-ch· n~l[l nNn~r [lY~JOH I 
tt)rpelaęyęowyprawie,~ojlijk4't'osyj!ildego do Tu .. łmies~ęcy P?,~b, lOQ,ll!lstępniew ciągu pozosta .. j U~ •.. UUIJU l'. U . 
bryzu. Gl'eycdpowied:l:ial; ·'.It~ąd aogio}s]ti umówll J 2ych 10 mleslęcyporb. 25~ na korzyść policyau· ! 
~ię.zr.osYJsl{~ml~~l~rQktJf.l .X\le.b~d;:lępr~edsl~. i ta, A:jmlc~ew:a do końc~, jego ~yci~ 33 rb., 50 kop. ; 
W:l\lętY'uak~rzysQl'adn~J z'lfitrQtl wOJ~lJących!, mJe~lęCZUle l na korzysc Iwanowa do ltollca jego 
lą((z wyląciLlle W QęlUQl).l'Q;p.Yly:cla imieAia cu;' l ŻYCH~ pO 40 r~. mlesi~czuie. . 
~.zQ,Ziem~ó.w. . .". :1 Petersburg, 6 . maja. (J?;) Następca tronu 

Mijszyny "CAłIPA.RĄU 
:-'",,~ JOHNA '~~ 

.:',Bue~os.A;vres, 5.' nH~ja (P). 'Skutldtllll be~t'(j. t czarnogórskiego książę Danilozlożyl wizyty pre~ ... Są do uabycialla raty. . .... 
POC1.a.-pows;:eohuego llstalrilch WOZQWl doro$ek,~' ~6sowi Rady millistrów J ministrowi marynarkI. WACŁ~W KOSSAI<OWSKI 
TlJa~waję ,l<l'ążą tyUco. W niektÓrych.4zleluic.ach, t ., Pelórsburg, . 6maja.(P.)GlÓwny zarząd ur2ą~ . lllaiCęl Widze~ska M 50. 
! topo~. ochron~ żOlolerzy, .' .KomuIllkaoya. koIe'1'dz~ńrolnlch~s~edlw .stosullkiz ministeryum I ... _O> . 

l.owa llli>· ·uJegla iprzerwie. 'Ll\lzbl/. $treJ l};nj~\lyoh ,;woJnyw,sprawle rozdz.ial.u zajęć rolniczo. gospo- 'X'e:Le:f'o:..:..r ..... :': ... ~!:.,..;,.;.... , .•. _ 4 

ptzewyżs~~ .200,000, '.' .' . ,. .' '. :1 dars ki ch pomiędzy szeregowców armii. Prawidło- R !Id d .' - ó . 
" . '1'1fh~,5:lll.aja. (P.) Podwplywew wypad- ewa organlzaoyaznjęógospodarczo-roloyc.h .zda- oz fa POO$fUD.~ 

.ków, .w. AZ1iMn!~js~ej.!:t$~ało. tIu.mne pr~esle. I Jliem~lówuego~.arzlJ:du szczególniejpo~ądaoą jest L e t ni. 'od l' maJ Bo, , 
dianIe al ę: ~rmlł\n, ito.ręO~lchi 2il\AJ;d !lJących Slę ll,a~era~; ~iedy zarząd przedsi~bierze ?ały sz~regl !(o'lej Ji'abryc~no~Ł6dzka, . 
~~ukazle .. z,.powrotem dO·T:1.łfI;YI .. ' Z n~d granI" c, srodk6w zaprowadzenia w.śród ludnosciulepszQ ... f . 
r:1: idOllOęZą;\i"lla.;yą:t··'ol'nliałlht lilowru.$łll.lf\'lla; nych·.spósoli6W'g:ąspo(j.a~owaIlra w związkllZ urzą- l OdObOd~ą.z todzi:f\) 12~30, b). 7.00, 1I.1lJ.·~O,ip ~l.15, 
K!1ukaz.' ;.... 'c ':.':. '. :1 dzenlami ToInemi i tworzeniem osad rolnych. Spra I .p.1Q, OB.lO, g) lU!). . .'! 

.. Salolllii, 5 maJa; (:Ęi;) .. C:o:d~lę,untę prllybywają :, wątą :zaJ~lbi się' zarządmó~ny ~am, gdżieznaj· ~ . Przyobód:i~d(llOdzl: ll).4.30, p)'{.35, j) 9.SS,Iq ,l();1l)~, 
tutaj' okrętyi JlOei'~gilaf~$ztowanym\'zołl)iet'zami f, d~ SIę po temu przyjażne w;arunki...' . " J) 4,.24,,01) 5.25. u) a.~31, o) 11.00. . .. 
~~go' korpuąu, .1lrżędnll~a~1 .... cfwH~yml, ~hqdiami ~ . ; re~ersbnrg,< 6maJ!I.~(P.) W stolicy w . ciąg~·l Kolej Wa1'$/:"ws"()~Kal'iQk", 
l tl~~t1;larr:l: . Zol~lerzę . ~rsr~~nl}~'w~ląQM~ce- ;. ~blegleJjobyzarhi)rowaly na cholerę dwie osolly, l . Odoltod;eą Mi<allsza;.o ~Qdz; 8.~25, lUQ,.t>i26, UB: 
~oml,S'd~H}: ~~d~bud,o.wal~d.l'O~!'fOj~}\~W'e. przQa ~ Zmad8jed!lit. ....... .' . 1 do WarezRwY:iogodzlnloi 10.42;1242, ,5:45 ' : '. .: 
ct~iC~CYWIJlll trzymanl są w ~i~zl~nla~b. Przy; łPetersburg,.~ maJa~ (P) Jako oZl:la~cęsp<e~ l ' .. '. Przyohotlzą z Kalitu: o godzinie 10.34,1l.57, 5.25, 
WlęZIOl:lO . takŻ',e 10f) 9SÓb~;ąc1!Z\l.t>ollllę({:Z1 ntml .. ·' c1aln~go' ~ado\Vorenlą. Monarszego za Wlel'nOSÓ, . ę.30;·~ Waruawy o g. 12;10. 5.11 •. 6.28. . . 
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Dr. I. 8irencweig 
Średnia M 3. 

Ohoroby weneryozne, skórne 
i moozopłoio·we. 13171" 

Dr. A. GROSGLIK 
Ohoroby skórno j weneryczne 
i dróg moozowyoh. Zielona 5, 
Pl'Zyjmuja codziennie od 81j ~-111/2 
rano, 6-8 wleez., panIe 1)-6 pp. 
W nledz!ele l święta od godz. 9 
do 12 Vi południe. ]568 d 

Dr. f. Klozonberg 
pOwrócił. DZIELNA 25. 

Speoyaliata ob,Grób skórnyoh 
wllneryozn. i niemooy płoiowej 

D~ SI. LEWKO liii CZ 
Zaohot/ńla33 (obok L!)mbar.akc.) 
PrzYJmllie od 9-1 l od 6-8, dlll 
pań od 5-6. W niedziele tylko 

od 9-3 po pot 1l4r 
Badan'o ~rwi przy syphi/:s!e, 

Dr. K~ Sadkowski 
asys~ant [g, W. Uulwel'sytetl!

prZYJmUle z chorobami wewnętrz
neml (spec. ?;oll\dka I kiszek), 

DlEielna .M 3. 
nd 5 do 7 ei 2150 -r 

Dr. S~ KAN rOR Cborcb:r W'!Hllłn~l!ll"zne 
epcGyaloość I/U: rwowe. Ohoroby skórne, weneryozne 

Oec.&enla elektrycznoścll\). 'Godz i moczopłoiowe. Krótka ~ 4. 
przyjęć: 10-11 r. 15-7 PIJ. 6~8'o PrzYlmuje od 8-2 r. i od 6-9 

wleez., panla od 5-6· 1816 

~!:.~:.~~n~~~E8!~ DR Ignatiew 
czowych i wene"ycltB'18 $pecyahsb oh,?rób 

uszu, nosa I gardła 

Od ~. l~~~I~~~~N~ 14. 79r ulica K9nstantynowska Kg 11 m. 5. 
Przyjmuje od 11-12 rano i od 
5 do g·po pol. \V niedziele od 

Choroby skórne, wena .. y· 
ozne i moczopłciowe. 

ZAWADZKA 29. 176'1 r 

Dr. D. Halman 
SpeCJalista chO'i',Ób uszu, 

nOlla, krtani i gardła, 
PrzYjmuje od godz lO-12 r. lod 
~-7 w. MJKOŁAJEWSKA 4, 

obok DZielnej. 762 

Dr. s. 5ZiUT~UID 
Srednta )& 2 

C'ho:a"Oby s~órJ!\!e, WM1f!li" 
ryoll!ne li m'H"l:I:opłciowe 
Leozenie elektryzaoyą I maS:1Źllm 

l'rzYlmllj(3 od g. 8-11 ran~·. 
od 5-81/, wlec". 469-1' 

Orle med. Z. GOle 
Choroby skórne i wen?ryczne 

Godz przyjęć: dla panÓw od 9 
do 12 i od 6-8 po pot, dla pan 
od l) 6 po pol. 3~3r 

PIOTR!\OWSKA Nr S6 m 6. 

Dr I ~tIBid. ri~kirlki 
prlleprowadr,!l: się na ul. C;; 

PIOTRKOWSKĄ lł 115 <:0,\ 

choroby weneryczne, i skórn~ 
przy). ,od 9 -10 r I od l) -7 w 

Dr. Henrvk Trenłłner 
ohoroby dzieoi, 

mieszka .obecnle 
PIOTUKOWSKA 145, teler. 41 

Przyjmuje od 8-9 1'~,5-7 
po pot, w,dnl świąt do 91t,,rano. 

14851' 

Dr. Zofia Gal;lfcka , 

pt. 11-12 rano. l"49r 

Dr. Leon Szeyerooolcz 
p a,n!Wrócu. 

Ohoroby kobieca, dz lecinne 1 We, 
wnętrzIle, 

Aki1l\szer l1a .. 
Ulica Rozwadilwsl<a H14. 

IiRR-24-1 

Dr. M. P tłłlierny 
A,łrl1szerya. i ohoroby kobieoo, 
b. ornym. tor warsz klmlkl aklin. 
Przyjmuje do 10 r. i od 4,lf,-61/, 

po pol. Południowa 23. 4,851 

EU~Bnia Kerer· Gerszuni 
CHOROBY KOBIECE ł AKUSZERVA 
"iotrkow$1Uił HU 

Pl'zyjmUlo od 9 do 11 raM i od 
:ł-5 p. p. fi02·r 

Specyalista chorób skÓl'nych, 
wlosów, wenerycznyllh i dróg 

moczowych 
Przyjmuję codziennie od 8 - 1 
w połudula I, od 4 - 8 ,wieczorem; 
w nle.d'.lele 1 święta od 8 - l 

w pot i od 4, - 6 wiecz. 
Dla. pań osobna poozek41nia. 

Dr. B. Rej t, 
ulica Srednia .NI 5. 

1491' 

Dr. L. PRYBULSKI 
CHOROBY WŁOSOWo SKORNE WE· 

. NERVCZNE I MOCZOPŁCIOWE 
PrzYJmu.1~ ód godz. 8-1 r, I od 6-B w., 
Pllnlo ~d 0-6 po pol,. vr niedziele od 9-1 
rano l od S-6 po pol. 14~Q-r-

Ul. Południowa 1\,11 2. 
m 

Chor. kobiece, .AkuszeryaUr. 
mleszl,1\ obecnIe 

PIOTrtKOW3KA 192; 

I. Siib arstl'om 
Od 4- li po pol. , 1997r, 

ul. BENEDYKTA 7 (r6g Promon/ldy).c 

Chor. waneryczna i moczopłtiowuj 
Skóry Iwl086w. Radykalne usuwanie 
zbyteolnyon wlo.sów. 
. PrzYJmuje od 8-1-ej rano i 04 1.-8 
wloct" pilnie od 4-5. 12,1 

Ogrodnik-
dekora.tor 

zakladtl kwIetniki ublora balkony 
i groby na cmentarzl\ćh. Kon
RtantvM'lVoka 44 m. 37. A7f1 -1 

Pracownia Gorsetów 
L Brulińsk~ej i Sak; 

da.iodej WIŚNIEWSKIEJ 

WARSZAWA, Królewska: Ne 5, 
ŁÓDŹ, Piotrkowska oN! 130 
Polaefl: Gorsety wykouane według 
najnowazych modeli Paryski.ch od 
najskromniejszych do najwytwor
nlejgzych z materyalów krajowych 
I zagrauiczayeh po cenach umtar~ 
kownnyeh 67&-3-1 

w dworkach wiejskich, w pobliżu 
Zgierza, w mlejscowośclaeh su- , 
chycb, zdrowotnych l pl~knycb, 
z umeblowaniem, usługą 1 życiem 
Jub bez, są zaraz do odnajęcia. 
Szczagóly: CegielnIana 57, kance· 
lalya rejentl\, u Kastlłudzklego. 

, 675-3-1 

Poko' JI przy rodzinie do wy· 
najęCia zlloraz dla In

: tellgentnej osoby; mo
, że być umeblowa.ny I z ut:lyma· 
; niem. Do sprzedania tanio forta
! plan stary i fotal do wożenia eho
: rago. Długa 123, m 5. 681 3-1 

Polecam Sz. P. Obywatelom I 

skłiii'kaBi 
znanej firmy J. Kraua:o 

VI ŁIJ dzl, ul. lutom]srska 6. 
Z B7.Munklem 

WiU1ld1l/:Hilty Oeiń*lki 6703 

Do wynajęcIa pok6j z utrzyma, 
niem. Wldztlwska 86-2. 

1112-2.--2 

Gl'lllnoron nowy z plytaml do 
sprzedania. Wladomosć: Zle· 

j lona 32. Baranowski. 1101-3.-2 
l, K amienica trzypję~rowa zjeduo ! 

: plętrow~ oflcyns, i szoPIł zaraz 
I do sprzedania. Inf(ll'macyl udziela l 
, Kowl!Ilskl, ulica Juliusza 30, od 
\ 2-4, prl poludu i u. 1170'31 
i Kreaens t lampę S,Q]ącą spl"ze-
, dam. Staro Zl\rzelVskl\ :Ił> 31, 

II e pi ętro. 1 ~ 53 3'2 
! Ł cżko zelaZIl8 "angIelSKie z ma

terMam Bpr~żyIlolVym W do
brym stanie do sprzedaulli. UUća 
Andrzeil\ ];l 5, m. 7. lcJ97-3, 2 
M lolia oBabl\ pDilzull:uje mle,sea 

sklepowej lub e1tspAdyentkl. 
Oferty w Admln .• Rozwolu" pod 
O. P. 1034-4,-4 
M le~zkanla letule trzy do wy

naięcla na. Wal'chlllowie przy 
staCJI Glówno ,tilż przy lesia. 

Sklep kolonlalay do sprzedania. 
Główna 6. . 1008-3-3 

U czeń z 3 Itll'IBO wam W'la:$'ztal
cenie m pos~ukuja jakiegokol

wiek zl!ljęC:la, Oferty pod llter· 
li. N. 1129-2-2 

U rządzenie odepo we, sufl!odo 
galanteryjnYlih tOWllr6w ['szyl

dy nowe do sprzedania. Ul. Wi
dzewska12g, stróż wskaże. 

l03t.,...5-4 

ZłWU do wyna,Jęcla l poltÓ] z 
kucbnlą.. Zldonll 51. 1152'2 l 

Zngillęltl ania ,8 majn. dZ1ew
cllyokt'l. 4, latnUL, blondynlttl, 

Dl'lzywa się EugenIa Bunil.owska, 
ubranI'> w różnokolorową SuI{lanlrę 
I szalik czarny na 8zyl. Ktoby 
wiedzlal, ,gdzie' się Z!lt.) duje, ze· 
cbce odprowadZIĆ jl\ na ulkli 
Wscbodnlą 4,1. 1158-- 1 

Zalaau mal/l1'81l:1 Bolaslaw.llior 
,skiego przyjmuje ws~elkl9 ,ro' 

boty w zakres malarstwa wóho
dzące - po umlarkowauyehee
nach. Piotrkowska Xi 1O:-J. 

1076-.3·-3 
116[-3-1 ' 

M a;ątek sprzedam na dobrych 
warunkach, pomIędzy Łodzi", i Z rowery do sprzedania. Brze· 

e. Pabillnieam,l, składający się ;, zlńska 42, zakbd fryzyerski. 
l ' . 111t-2-2 z 33 mórg ornajt ziemi l 3 mórg 

lą1d dwukośnej, Wiadomość Pa
blanke, 'ulica Koastantynowska 
.Ni 480 uS. Grabs~lego. :11&93'1 ! 

l 

01S0baumlejąca gustowaienbie. I' 
Z5 rb. dam za wyszukanie po· 

sady ekspedyentl\ lub iakleJ
kolwlek IIlnej. Ofarty dla nM' K." 
w adm In. "Rl)zwOlu~. 1 r 074, 2 

Zagubione dokumenty_ 
rać damskIe kapelusże, moze j 

otrzymać robotę do domu. Wla" , 
domość IV magazynIe ~ W1adls1a. I 
1'71" przy ullcy Piotrkowskiej 73. : ZlIglnąl pl!IszporGna Imię 'feo-

1144-3":"2 ;'. dora Gnwrońsklego, Wldany 
pJ\rZeblll\ podręczua. I uczenic"l z ~m'ny Rado~oszoz. 1168-1 

do krawlecczyzny. G2ó;vna. 18 l! Z~ginęta karta od pllSzportu nil 
m. 2',!· 1 167-1 Imię Maryanny Krawczyk, wy· 

Potrzebny stolarz do robot ga· dana z fabryki Hetnzla.l Knnl~ 
lanteryjnych, Piotrkowska 108, tzera w, Wldzewit>. 1160-3'1 

WIlIdomość n stróżl\. 1165--1 za~lnĄl: paszportp wydany z gm. 

PokÓ/ umeblowany do wyuaję· Nowę ChojnYJla Imię Stanl-
cia Andrzeja. 7 m. 32. Kolu- stawa Snlad&l(o. , 116l-3-1 

blńska. 116ł~t ZlIginĄl KWit od. książeczki le-

Potrzebne zdolna stanIcz;arkl 1 gitl'macyjnej na Imię MarTInny 
spódnlc~l\rkl Ulioa Mikolajew· Sajka, wydany z fabry.klRo.'Il' 

ska ]W 5d m 213. 1162-3-1 blata. 1151-1 

PI8.f!6 pod bUdowę letnich mlll-' Zaglnęla kart. od pll8Zport~ na 
szkań przy remizie Iglarsklej Imię Fellksy Godlewslclef, wy-

do apr~edanla. Wiadomość Piotr- dana z fa.brykl K",rolll KreilljJa. 
kowska lU, Piętka. 1169-:-]0.1 1166-:3-:-1 

Do fIIIpl'zed3naia 'p,QJiQJe p01~dyncze ,dO wynaj~- zaglnl\1: paszport;. nit> imię l:łtan[. 
lando, ChOnl'J11~O auglebkle z bron- ela. PaSl!lz Szulca 9 m~ 2.' -c ilhliwa,Chwalawsktego" wydany 
zt\mlblaleml, chomonta anl<:lalskle· '1171-3-1 z ~mtnv Zduńska Wola. 'JllSff~3.1 
cz~rne, $zory z bronżn.ml b:atettli, I 
lIberye rozmtllie, koń ogier anglo- POBZUkuJ.ę BZ~Cla w aom!l.Cu pry- ZaSInili kWili. od p.auportu· nA 
atab, koń gniady ujet.Jżony pod . wlltnych, Zielona 46, m. 4, imię Adama GrzybUskłego, Wf-
wierzch, oraz wózek: do. mlek". • ' 1116-2 -2 ' dany I piekarni WidawBkJegp •• 
DlU71.1. ».I 19 m, 1, 532-6-3 t plao port budow~ a0.9prtMII.D1a.! llQtl-3-a 
---~ ..... _---_ ..... - J. WJadomuść ul. Rżgow~ka róg . Z aglnęla kar,~, od ptl.lUlportu, 

I Wagnora " 1, m. 5,wpoDledzla- wydau& 'z ..fabr Mtcb.ałaKona, 

DI'obne ogłaszan'a. 'lok. sobotę t nleddelę. 109()'S'S na Imię Józela Sujecklego 
1 pilViarntlt do aprzedanll!l zaraz. 1115-8.-8 

Ulica CIemna Kił. (Piaski). Zaglll~l kwH od. Janpor'u nll 
1091- 3-3 hnlę Wiktoryl Wysolaw,kleJ, 

~p:-r-a":"łn~l-a'"'"":"d.O-B-pr-z-e-"da-n-:"l";a,-. ~W~la-d:-o";'- wydany z fabr. Karola. Benieha. 
mość w admlulstl'. "Rnwoiti". - ,111~-':3"7'9 

. 1109-3-3 Z agjll~tkwit od, pa~Zp(ll."Lu. wy· 

Potrzebne zdolne panny do krll- dany zfr.brykl A.lla.rt&, ROlls
wlecczyzny. Przejazd 48, m 11. ,aean,1 Sp. .na; 1.011, .S.anlęlawa 

1164-2-2' ?olRP,zek .' 11 U-3--2 
-:1:;I~o-:t-l'z""e"b-n-e-s-ą-!';d~o-:"ln-e-. -pJ';"d~r-~~cz-n-e Z agfuąt kwt~ od llas4po~~Il, WY-

I UQZ6nice Ul. Juliusza nr. 11 dany 'z fabryki W •. S~ol!l.rowa 
m. FO frO)lt, '1151-8,-2 .n.1I imię MllrYlllI'ul Na:galsklej. 

P0i{Ó) umeolOIVll.lly 0.0 wyuaJę-:···' . , .. 11.36-8.-2 
. cll\ z calodziennem utrzyma· i Z agluąt plls-'port na ·ilIUę W i,,

nIem lub bez, Widzewska nr. 73 " dyslawl\ Hllerl\, wydany ~,ma
I-s'Ze pletrow oficynie. 1 t4,0 li 2 ! glstr&tu.m. Częstocho,lVY 1131'3'2 

Po~rilellna panul\<1o kraWlęc- I' Z IIglnl\Ł paszport na 'Imię Jó.:ety 

A· J3lUl"O Ltldw Insklej, i'lotrliow- l czyzny. Ul; Dluga 93 Vi sklepie' Pawlak, wydany z 'gmlnl 
• akR 92, poleca Inteligentne; 1lHl-3~2; WodzlradY,pow. :laskiego. " 

bony z szyolem, chlubneml śwla.- l -S ... I\-:l-ep-.'"'k-O..,.!O-U-la-I-n-y-a-o-s-p-rz-e-:d-lIn .... j-t\ r - ···.c ,··11Hli~!ł-2 
deetw/lmt; . , 1128 -3- 2 l li powodu. zmiany interęsu, (ZAginąŁ paszportfta inilę- Jó:!!e(l\ 

Angielska noWI\ remiza. Wyna- I Podlaśn'" 1& 10, W piwiarni. \ '. TrQlauowsklego, wydany 2; gm. 
jem powozów! karet. Baluekl! ' .1114-:-3-2 ; Krokoćictł, po" slerad'llkhl~O. 

Rynek .... 5, AleksaudrOWf3ka 3S. , Slilł,lP rzeźniezyuo sprzedan,!!' : 11'l9,-8-2 
1110-6-3; 'zaraz albo od j lipca 1909 r. ~ Zllglll8,l kwit .' od JlI!.BlIport(l· llR 

CZ10Wlei{' żonaty .z dZlacml, bez z powodu wyjazdu. Sl:kolna m 15, ~ ". JmlęSta.łllsbw'a Jurka, wydiuiV 
sposobu do żyCia, prosi o ja- ! ..".."...,...._,.-____ .:.1:;:0,::8:;.1....;. . ..;,3-....:::3 l z fAbrvkL Szvfera. 1134-11-.2 

Dr. A. STEINBERG 
BEN'EJf)YKTA Nr. 3 

%nUad'Orłopedyozno-GimIlUłyozny 
(skrzywienia kręgosłupa, choroby stlI· 
'l\'6w, mlQśnl l to P.), Leczenie mas dem 
(Wibl'lIcya), elektl"yo2Doiiolą (usuwanie 
włos6w z 'wauI tli pomocll elektl"olezy). Dr. ·Garlifisti 

kiekollvle!l: zajęCie, umie plsnć po Sklep kolontalno·dystrybllcYJnr f Zaltlnł\ł kWit Qd PI\SZpol'tu c' na 
polsku i po f\lsyjsku. Og'I'odowawrazz wędllnaOll l ur2;ądlle- I Imię Józefa. ,Stare~,Wldanr 

, .M 50 m, 17 . , 11l9..-3~3 niem z powodll wy,iazdlldo sprze· ,1: {"bryki Emila WI~e .. 118\1'8'2 

I C
· UOpll1l lat.l.6 -tu, przy bVp:lgo daniI\' A.ndrzei". ,55 1142.3'2 .r(:zagtulIl kwit, od plIsZpOrLu. nil 

Gabinet Rnontgenollll'ski. 
(l6c~eni. promieniami Roentgena 818m 'y, 
łupus'a, taTulil'U l to p.) 
Leezenie prądami elektryczneml 
wysOkle"o natężenia (d'arsonvali· 
ZtICyl\,. choroby CUkl'owej, o~ytoścl, 
zwapl~nIa nac2iyń, pOdagry, I\rthrl 
tls eto Leczanie gorącem powIe 
trzam lśwlatl:em (czorwonem I flo 
letowem) chorób stawów,mlęśnl, 
neuralgii etc. etc. ;1.280 r 

.zprowincyl, pragnę odaao do SKoncZYWiIIZY 4 .Kll1By t'o~sll:iego f. Imię Stnnłslawl!I MI~ha18kiego, 
terminu, lub do jaldegokolwlek Gimnazyum, poszu. kUJę jaklegO.'j WYdany zeaglellll Bllumgolda, : 
za ięcll\. Łaskawe oferty W. adm. kolwialt zaJęOla. Łas~l\we oferty , 112~-!!'~ 
"RozwojuU pod lltera.ml W, li. i podnPt'aca~ w "Rozwoju~.,l ZILglnęla karta od 'plIBZportuna 
...""...-,-",;",;,--:-~-::,:";::-:-::-,"J-:l-::,"22:,::-:::-:::::2-~3 ' 11 a8-5~~ l IllltęStefana MarzyneJ.. Wf~ana 
DO pr/lCowni suluen po~rzebue Sl()lar,; meblOw.y potrzeb~J: Ul. , ': labl'. Bauera, '. 1150;"'3";"2 

i zdolne podręczIle. Skwerowa Nawrot 80. " . 1123-2'2 ZaJtlno,l pl'lSzpurt na imlę.Anny 
I lub Je i :M 16 m. j2. 1130-:-3":"'2 uczeń z lrzech,Idt\Suwem w'j- KOtyta, wydanJ z ginlnTŁQ~ 

piękne, umeblowane pokoj~ DOm. uo spneda.nin w Rado· ksztaleenlem poszukuje mlej-c~llo.PoW'. piotrkowski;·' 1149S2 
w aIegunc1::iem mieszkaniu z wy- , ... gO$zciu, ul. Szneja ]fi 7. o 16 sila, jako praktykant w biurze Z. 8gtnęłl!\ kartaod:p'I!.s'iporta na 
godt\!Ui, zaraz do wyna1ęcla, także mleszkllnll\Ch. Bliższe wladomo- lub zakładzie, t~chnloznym •. o..fer. iOllęEdmOlldll.OsrńS'ktego, in-
jeden tanI Poko!lt. Juliusz/!' 42, Bel ulica Konstantynowska .Ni 20 ty w rn.~zW~JUIiUb "Uc?;eu.. dana z Je.}:Il':lld Goldamlil!lra.' 
l;u8 PrzeJazd, .Ipl~tro. 680-3-] m. 9. A" Drymer.· 1170-'2-1 2S6-:4-a ' ,.. " . , " ','~a-;.;ł 

,powrócił. 677·12 l 
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Wobec tego, ze w pawilonie głównym i w hali maszyn wszystkie miejsca już zostały. wyku-
pione, Komitet wystawy postanowtł takowe zllaoznie powjęhszyó. . 

Celem możliwie dokładnego obliozenia dowi~kszenia, uprzejmie pmsimy pp. wystawo6w o $pieszue 
llad$yJaD~e deklaraoyj) :bowiein po 26 maj~ zmuszeni będziemy znaoznie drożej sprzedawać m\ejsoa 
wobectrudnośoi powtórnego powi~kszenia. 

m maja ostatecznie upływa termin zamawiania miejsoa pod włauwe pawilony . 

. A~enłura na tódt mIeści sie w biurze ud~okata s. Hertzber~aprzy ut IndrzeJ'11G' • 

.. Komitet Wystawy ,Przemysłu ·iRolnictwa VI CZQsto~howi81 
ó86 

..........,.. iuaoo::iwwul Cd AllIl..... LWU .. .-l& J ........ \iSII nnrmee~ 
-. --=-">t -----""=,,,,","-- ·'f-·--··· .. ·• .... ·· .. =~""-''''-''= 
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".._ ".' ·'T.anłe"abardzo l LiEtiłrsW:I"'KO e'IOtK" 
'a' . t'n' ',111 I', !:~l'e:z:~~I~i~:: l PO: ;::f:~~aml poezt.a· Wadlew, Urząd Starszych . 
. .' .' .ża, clemn.e darta ,l poskonaleWllrunkl. W niedziele l . d" · MIt' Tk kil ch 

.'/,' '.,.,"." • .' ~ ''-'rub; 30 kop; 5 \Święta koale na atacyl kolel~1 «rnm~ ZOnl8 ~IS rnw t!JI~ n 
P.ł~~ Ul~odnego Itr~a!e. ,~:""ą.. kilo 8Z1'1'/1 dartę . pabJł\!llcldej 11--:-1, w colu o\laJ -. '. &U ,o li. UJ U UIl9 B . 
~o.' ;.IIl".jll~·y.ą.l.ll; .. 1l .• j.Jl~wlI:r;e .... '.'. '. f. 5. r .. ub. ~. o k.OP,;' ~ . kilo pól bl.ale .• : rzenła .. letnlska., .. Wladomo§ć:· ul. . mjasta ŁOdZ .. i . . 
.rallODJOĄ~, " t.,. rlł,1$'~:·'1. 'darte '7 rub. 60 kop.; 5 kilo blalił ,Sraduła, skład: apt. W-go Swlder, .. ' . .. . ,. 
'U;bl'.riJiIIII'lełnie;'bęz~a· -.' l dartę 10 rub,lub 1.eJlsze l~ rub, ~Ie~o. ....• 609 ~ 6..,..3 nlnlejB~em zawladamltt, że w dULo lQ majlt r.b, o godziQłt~ 4,,! pól 

r.,,~. t,!l .... ·~. ~.p."sowa. ue,n. ąj. UlOd'.. . . .J,' 5.0., 'k. OP,.;.' 5.kll.O ~n.lezno .. blde. da!'-. R d .' :'. i po pollldnlu, W sall "Melstel'hl\t~S~ przy ul ~iO.trk. owskl~j :MI·100,od~. 
nle,.~. 'H.,eh. fil.' s .. o .... nów .. , ... ~d r.b .• 1U.O. '1' te puchowe 15 r .. ub. lub leP.SZEl17. . . II Zł.my. n ... ". w. usne.. .bQdZię S.l.ę NadzwJ C2. &łjlfłle pCEued3!:GBlIfł8 '.!Ubpan'e 'uo:lli:nlow. . rub, 50 ·kop •. Od. plel'zaela Sl~! . .. i!l.ko w drugim terminie wyzllł\eZOUe ... '. • 
: ~II,.I. ,z1r.Wftlycb. IIlllota;' . ' f~~t!:aelk:s ~~olesira;~or~:k.I:~ &batalowaó eleganclde ,.ob,,,· Porządek dzIenny ob oimować 'będzie: .. . 
{y~l~w od",., .' rb. 6.'1Ił, br8.ulem Z'J t"1~~ tliła S, .,I~ lub k~!'Ił,.um aug \'/tlIll- l)Omowlenle kwestyj nowaj b\ldowJI. maJl\cej .dwa projekty: 
iS4i.odllllłl ~ 'kw.lego~ . ż\Volon~' z:1'O otre:ltem tl"ortn ~az1.nie okryc da.mskichDrlJ,blko· ~)z~~ożen!1i ilowe~Q. sldepu przy ulicy Piotrkowskiej; b)Zllloienla 
'\lrl\~tf~Zl,leg~ł modnl1jo . .a~nedykt SaeE~el "LObęij .. l848 ,W8k

k
lago, Plotrk~W8kt\ 16S .. Roboty MW eJ restauracyl I'. salą, polącr.oną z Ogrodalbl przy ul. .!:'n:eil\1.d; ,2) 

'rlll1~a~rll~W~g~;~at;1'1:br 4,~. ::,jR' P lIs il 1\ OZMhV,:: · ••• 561~6-,1· :i~hnJ:t:r;aiJ~~nYs~~f3~!QZ;;~ ~~b1in~!~~~~~:. Komitetu ,bUdOWlanegQ; 3) Wybór czllluków. Koml. 

".1'. ,.e.I .• ~J.,,, .. ~.··.:I •.. U •••• · : . ·D.· . ·.··d·· ." .. t . . .. JfÓb!l.wane moda.le. ~ bl.bUłki. .Wobec tego, ze.pow ... YZ8Z(l POSledzoll.le .w.yznflczone.m jest wdru· 
. lCamlłi:eUdkoloroWQ .. : omwuplQ rowy, . . ' 513~6-1l glmtermle, przeto takowe będzie prawornocuem, bez względu na 

~l.PI\I{Q"ę.xba:l'jn2\l.'kl. ' " ..' d .. ' z I . Br.eziń- .' Z powodu ulemożltwosci prowl\ IlQŚĆ przybylych c~ll)nk:ów, Przeto Urząd Stnrs7.yeh upt'zajmle upr/!.: 
Ub;!I",.lIaUII Ipalelkadsl. ' , :~f~e: :~t(l$~~7~ ~o~flrt d:~hódU dzenla dwóch lnteresów, sprz(!dam 61.2\· W8zJ:stkich pp. majstrów cechu tkACkiegO o ~unk\uaIQe Przybycie 
ąJną!D .. w: ,Wiel~Im.VI'J'borza r12 ,p;QeaJit, PllloWI\ modp\l~ol!tać . warszaWlIką fabrykę knotków,do Uli. powyzsze zebrHnl9\ 671'.,...3-2 

. po .n~d;(jr,.1l1!ł~.eh.·"lu,ch, ! nabypotece.Wladomdó w.Ko- ,palenia zaklJk.fl~e~ rubli. KUJen- ; 
_.ta~"IIIU.'podll1g: mi", WY~i Juszkach. uWidaWBkl\lu,ó 670'62' .. tela W'yro.blon!\ w ~Odlll, be~ ItOn, p : . C 
kOIlJ,VfUJl\l3l~~el ""rlatu"kr~t· ·i ...•.. > ." , '. ". '. '.' kareneyl,ieatto Jedyna.tIlOI'Y~1I . . ELI 
k.I~. ;~.a.iI.le\,p. OdłU .•... na.' lnowa.l. J(lh ~'p' . L"·· .. 4...... 'E' . na e .. l\ll\. gub,. p.lotr.kowską, BUz- '. '.' ·t·· . łurnalli Oblltyupa,skrajowyeh f' .. ." .' '. '. IIzyeh .. wiadomości udziela .mól .. a' s··a· 

lz~r~riłc.znyelk mat(lryałów. ~': . reprezentant, p,'zółtaazektMdźi' ." .. '. " 

~~r.~~~ł=:,~"'t~~f.f::.,jr.. .~ "'P.~d.~I.·[ K"'!"j6k~ 74.[ :~9 H .. .• ... ... !J.J . . . . .. . .. . 
~;~JI~hbaDml G. SChUlzt,~'''l1laspłatę f p::'''' .. ~ea '. u8uwaPiegi, Pryszcze,Wągry, OpaleniznQ~ 
". P'IO:CR!\'O,Ył,SKA. )M 97· .. 629 j .•....... •.•. ' .... . ,racowma , .. Suklen Sld d . . l W 'a"tk STOKI "d . kl' h Id·· h a y: Warszawa: L, Spies$ i Syn i H. We~t, ~"""""''''''''''''''''''''''''-.-... --o ._. " . ·.·m . J;ą,IA . . . ..... ". ams .' .c .. · '.' .... zleCmnyc ;Lódi: L, Spiess i Syn JA; Lipiński, 

--.,..,.,.,. ~j. WWJborr rNadzw'ycfAj.llł\.okMlaA"jt,,!iszego i... IIIIIlk~łalew!~aS3 m. 10. . Ząda6'· 'd- '. 
~.'i' gat~D u • Ill.lllszJtanll\.i,Jia~t~lę·Jll~eU,lll\l:,,· ',' .' .. ' . 618-6~4 [ .'. . .' .~szę ZlEii. 589-rl =' "'L"'O . gr~ncliJ d.1II'Q."I('~,Je~ld~l~(jgO JJArfJine dla kob~etl ...... .' . , . i .' ..• , .•... .' • 

...., ~a~lm,.dobi'Jm.I~~~re~~fl1,'.te ... po;J' 08óbq;lnt~lIgan.~nawyucznwktót, , D'R'US' K·I···ENI·C···· K' '1" S'A'LSA'M' 'ICZ"NY' 
'" '~ .' . .datekod.Dlego.lest,n.dzW1(lZI\Jrklm~'Cgąsla,gotować,BlliM?;nle 1 , ... ,..... ..... '.. ., ... '.. . ' .... " . 

801ono ··.poleca maIy, 2i.tadWle kopielkowy, ,gdY'1ękollomlcznle, oraz pIecza ni a ciast T 
: .• ' 'I ••.. .,- . .J1me~l\3em domy, .. ' 8taW:la~łI '1\"1 wszęlklch, jak równIet· pl'zyrzą- .' 

J. ~rbd~f~~I,.P:IOtfkQW8~a .lG5~lu· . IJf~ntach pn:yl~ci:Onfel\dąmll\stl\,.! dfa'nfa konfiturl marynat Itp; . na , . .' 
I. ". ' ..... '. " [' .ii.' " .. '. .;i: ,1llalą.,?uże Plld"tkl Dapollcyę, nu .. , bardz.odobi'ycli warunkach. Do- .' . 

. ' .. b~la ę~1'~ęd.~jłl},y~b,Q~'P6~:ri5·edanl • brulu!.t. (t, . PostaWI$.J:lla dolllu l wje.~lIIeĆ się ~ożql\: .Andrzel!' 7 S .• '0' .·.S,. ·n· 'O." .·W .. ' ."tY .. '. . s::ł ... ,., ..• p' ~ .. : ... ~ .•. " .. :e ............ 1' .. • .. ·.0,.·.'.·. ',·.·.W ... ' , .... w .. ' ...... . ta. II • ., " .. ['ii; ..... ':.,.~}~Ie .puedsh!.wlate~, :taduyc.h ,~IJ1' (mlaązkanla :-&9,. )lapisy już.rDz- eT ~ :A, J i·'D.··· . i,.:'.: .•........ >.,.·::'«l!arasÓw,bO nlepotrzaba ani pJ..a. ;.pocz.ętezdnlllt)l l mI\1!k~69'3 2 . 'fi . . MI~.'n::'IłAIi 

~~i~.~,ł!,r~~!lid. ~~~\~~;1:f!i·l4~:;~!li· ,,:P~Vlnh " .~aIDW[~ .RePi"ent"y:7~::~~ tS~.. ·F \"O·'J·~I·~~;9'· g" O' . 
~.~1)~.za,9.JW:. ' .. d\1~.t)J.f~l1.~f.kdl.(iWllt. Jpr1'.·!ili.,.: .• " ,. ,1,\.;~.,r~~lI .•. Od.])Tló1ł1r.f1. ~1i~~~1\ . ' .•..... V.i~"\\ .. '.'" . .... . . ..... . i" ,.g.·u~e .. hiię.'·.P. l0. trl~.,ówsl~. ą. ....... ". "'P en .. a .... ·, " •........... W .. ,1 ....... · .. ,. ill ....... . '.&1. ' .. n.~. " .. ' '.' 
Ililes~l &'ępląK~plla, J. uir~w.ęp, ~. vt!aLtgw~ąQ':.urzl\~Cy .4omu; .. Sta-"'oTAIUIS1'AWY" 
ze;;r~';Q.,o .. ,00, W.fad .. PindŚĆilri.1\1.nll.··~.Il .. · ... i.l;.i,d ..... ~l.r;:.;'.~9.f: ... ·.'.- ..• ·.·.J:l .. ". a.'.5 .. t.ę. p. Jlle. we"d IV.". oJ'źe ......... ;.,".'.' ...... ' ," ... 1 .. 11.; ....... '.'~ i.!", '. .•... . UI~ca $t.~Zartewska Ng a1,,'\yŁodzl. •... 4ffl-+1i 
J'ł,4s'w'·skleple. 668,...3-2 '.w:'S\ąbeh •. 7. • 6i6 ... tj,...Z .Ptzę)ĄZll'*S,J;l'iifęt,; :ńi;'ll" ~j39 . : Sprzlldat lV aptekach! s~li\dachaptacznyoh., IC' re .' : f 

'''-"-'i;;rąktot odpowiedzialnY·$ł •. Łąlii6_k"l. . W tloc~ni,,~ozwoju", frZeja~d-i-& Wldl!.Wca. W. 'Czaj.in.id.. ń:o 
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