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Abdul-Azis,

południu.
pobiwszy przed

~~;it~l<ą~nia;~ne~a:aor~~k~Ulel:~~a~oJ~~~=

Zapisy przyjmuje codziennie kancelarya kursów od 7-ej do 9-ej wieczorem.. .
Wykladane s,ą: arytmetyka. handlowa, buchalterya pojedyilCza, podwójna i amerykailska,koresponclencya rosy. jska, polska iniemiec1Fa, prawo handlowe, ekonomia polityczna, stenografia, Esperanto
i kaligrafia. 'Vykladyrozpoczynają się we wtorek 1-110 WII"Ol'!ł!Ś~flia t1". b .. o .godz, 8 .;eol!l:.
Zarzą;dza,jący kursami: Je mAUTiRBA~D.
~~_U_p_r_a_s_za~s_~~o_,w~c_ze_s_n_e~za_p_i_sY_'w~a_n_~~m_~_.~~~~~~~~~~~~~~~~__~~~_1_~_1_~~1
~ AngHi chęci odosobnienia Niemiec. Prasa niemiecka. Uczyła zatem wiele na interwencYę lorda Oe,orge'a w sprawie ograniczeń uzbrojeń. morskich.
.·Okazal0 się wszelako, że usiłowania' podjęte

w

od godziny 3

plemiona zazwyczaj stają po str,onie tego, bmn.
los wojny się uśmiecha."
ł
lVojska Abdul~Azisa wy-tuazyly'jutna;,IIarokkesz, aby prZ'3Z wzięcie tego miasta., ognłska'
i rachu przeciw prawemu wlią.dey, zg:ni-eśó ostaI ~cz~e pretendenta i unicegt~6 j~o w~J
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Tu też lord George podczas pobytu swego ! o wa ; ~~. marszu Ol,. ,aro eszu l z ryumuu·
Ęódź, d. 27et'ernnia,
w Berlinie zachowal chlodną obojętność wobec I n~m we,8v~em kdO ,miasta czekaJ: tylko na. hołd
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kIlku plemwn o oheznveh.
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Dyplomaci, a zwłaszcza ffillllstrowie spraw za- ' czyI nawet stanowczo przez usta sekretarza swe~ ł
. y~cza :l,. ,ma
c' m, o wczesnym ,ran II
gr'.'lllicZIl 1f ch wielkich mocarstw europejskich tego 0'0 IDI' S)e ci t •
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lata nie odpoczywają wcale, nie używają kuracyi
mieckie instytucye ubezpieczeń i nie posIada żaa prze, 't
' ,WOJ~S!\....
u, Złsa a •
w spokoju, albowiem sprawy p~liLyczne w dzie·
dnego upowaźnienia do traktowania spi'aw poUOdd~lal. ten Ule wytrz~lllal atak.u 1 wpopl<Qdzinie międzynarodowej wikłają się 'wciąż, prze- tyc.znych. Na zapytanie zaś korespondenta f:.Ber- chu rZUCi l s:ę~wstro~_lę.,gtown~ch Sił suł~ana) eo
platane eoraz to nowemi niespodziankami.
liner T. ageblattu mr. Spender Od. powiedzial:
", W.' cale.m ~~Jsku, r.Q.ZlU~C1.!O t.~l.\l . ploch~ ze. og~t·'1'0 też do. Marienbadu i K:arolo,wych \IVarów l
\V li lr'
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"al fig
szero~l.e sC:llf ~ ~OSCl ~le ~r~- przy iaeiela, rozbiegło się na \Ys~vstkfe stron.y, nie
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W walce tej bogata 'Anglia, dzięki rozumuej, nuec {lej.
celowej, p.ęlueJ taktu polityce wytrawnego męża l
Tym sposobem I?Jśl ,zapoczątkow~?-a ppdo~i1~ I
Wieść o ldęsce do głównej kwatery, gena.stanu i przewidującego dyplomaty króla Erlwarda, ~ w Cronbergu ogramczema obustronme uzbroJen ! rala. d'Amade podano teleoTafem bez. drutu.
zdobywa niezaprz(~czone kOl'zyści, ktÓ!'6 pokrzy. . mo~skieh. ?z,i·ękI szow}nistom niemieckim \pozo\Vojskami :lInIey ~lhif.la zfoio'nemi pr~ewa ..
żowaci l>ragllie niefortunna dyplomaeya bcrlinsl\:a r stala w krawlO rnarze~,
'.
; żuie z plemienia:\ndżel'a i%aopatrzouam'i w lie~-,
'od ull1zszego czasu ponosząca samo ty 11\:0 p')rażki.
Tymczasem n~ wldl:o~cręi5u, polItycznym Ei.l- ! ną !;: a \Yaiery~ do·'.\- odziliszelcy Si -Aziss i EL GlaTo też nie dziw, że w l\lal'ienbadzie, / gdzie ropy gromn~zą SIę WCląZ ,grozDs " dla pokOJU ni, którego jako komendanta 1\1aroke3zn parę_ d'ni
król Edwardl zażywa kuracyi, grupu)ą się Ok010 ?hmury, z ~torych lada chwIla pasc może gl~om przedtem Abdul-Azis wezwal . do podaania Hlia.s'ta,
niego wybitni dyplomaci różnyeh paustw l odby- l wstrz:}snąc \11' posadach glob cały.
! pod grozfł; zburzenia go bombami.
'
wajl~ dfuiiej lub krócej trwale nar'ady, !Jawią tam
Zaled wie dyplomacya europejska pogoJzUa się l
Klęska pod Keht:.t j\='st zarazem zwyeięstwem
obeGnie IdvQlskij i Clemenceau, prezes m~n~str~w z lliespodzianką turecką: i jako tako llporządko~ nad dyplomaCją francu51(ą dyplomacyi riielllieckiej,
francuskiche In'zyjechal rumuński prezes rIllHlstr?\V wala stosnnlci wzajemne mocarstw, 'siluie zmąco- lctÓf3; podobno podburzyła przeciw Ąbqul-Aziso-'
Sturdza i oczeliiwltJJi są joszcze inni dyplonucL
ne wskutek konstytucyi ogłoszonej w Turcyi, Z3.- i wi plemiona w okolicach l\1arokke.szu. Prasa. nieNadzIeje jakiepo!dadano w angielskim se- ledwie rozejl'zala. się VI l1o wej,sytuacyi, g(ly na- miecka cieszy się za ZWjc:ęstwh.Muley-Hafi.da
krelarzll stati~)orJ.zieGeorgo, który w tyeh dlliueh gle zaskoczyła ją nowa, niemniej ,groźna niesPQ- i, wypowiada nadzieję, że mocarstwa zaprzes::, 1ą
bawił w Berlinie, spelzly na niczem.
.
dzianka. od strony :Marokka. .
.
• teraz, żywić do niego niechęć i zgodzą ~ 2 lla
LordG.eorge, jak\vl;ulomo w jodnej z mow
Stala siQ nh\ walna bitwa ,w okolicy KeltuL! uzna1ll6 go prawowitym sułtanem Marokka.
swoIch potępil ostro prasę, rozd~IlHlj;~Cą spó[' au- stc; lona pom~ęjzy wojslmmi Muley-Haf'ida i .A.b-:
,y niedzielę po południu, wedlug infoemacyl
glo-hicmiecki do rozmiarów groźny~h dla. POkOjll
d' AZ'isa, którego zwycięstwo nad uzurpatorem ~ prasy ni.eqlieckiej, zebrała si~ w Tangerze star..'
EuroN~ i l}'ypowieilzial si~ !Jn~eci\y ffzypis.Ywuncj kJllU sułtańskiego otrąbiono już po świecie. . li sz~na Tangeru. w meczecie na narad~, co dalej
ą
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~lnić należy. Zebraniu'przewodniezyl dawny mi:nister wojny Abdul-A.zisa a obeenie minister spraw
zagranicznych l\fuley~Hafida Ei-;-Mem}eld. Postanowiollo. by, EL,Memle.ki udal się Z przed$tawi~
\ciel~m AbduJ~AzisaEl ..Oeblasem do posta trancu..
skiego Regnaulta z pro:śbą o pozwola'nie niezwloiezDegoogloszenia sllltanemMuleyHaAda.
'
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metody pracy w pewn.1m klern,nk.U, .Wskut&.l\: Wska... I' dzialaluoooi To warz. y.st. w. a . SzkOIYLlldowej p.rzed ..
zani·a nowych dróg i l)Qwo~uia do życia nowych stawia ,si-ębardzopoważule. Mimo to zarząd glóiIUłtytucyiw lonie Towarzystwa., praca T. S. L.
wny nie ludzi Się1 ' eo do stanu ogólnego śzkoI
zyskała ba.rdzo wiele pod względem jakoś:Ciowym. ! nictwa. w Galicyi i wie, że stosunki nie przedWid,aó też obecnie w ka.żdej nowej akcyi rr.s, L. stawiają się tak dob(ze, jakby wyn\kalo z dopewną ścislośó i konselnven,tny kierunek w miejrocznych sI}ravrQzda.ń rady szkolnej krajowej.
sce dawnej rozb:ieżu'ośei i ni-erównośC!i. Organi- I
WidQczna tak*.e zmiana w kierunku dodat. Poseł francuzki odpowiedział, że nieehce się l zowanie Kól w zaaiedbanyc.h dotychczas powra-' pim nastąpila. Vi stosunkach fiIiansowych zarząun,
mieszRÓ do spraw wewnęt~znych I\1arokka, żąda tach, uU1}rmowanie cZj'teJni,ctwa przez stworzenie' glównego. Bilans tegoroczny zamyka się sumą
tllko gwarane:yi bez.pieezeństwa dla. zamieszk.a... katalogów,' bibliotek llOfID'tI.lnycll 1 kwalifikacyi /. prawie jed.nego miliona lwron, a majątek Towa:1J\Ch w Tangene europejczyków.
dziel pol~canych, przyg(}~Qwanie do tego celu cen- rzystwa zwi~kszyl si~ w tym roku o 150 tys.ięcy
Jeżeli Abdul Azis ,nie zdoła zgromadzić wko- , tralnej skladnicy książek, planowa akcya w Z3.- ; koron. Zwięks4 yly się też wcale zn.aeznie docho·
lo siebie nowy.eh zwolenników, los j~go jest już '~, kresie lIrze, dsiębiorstw iWYdawn.iC. tw W. iasnego dy z daru narodo'Vego 3 mala., z ogÓłu. ych skra~
zdeeydowauy. Mulej HafM zostanie sułtanem za; llakładu, wreszcie czujna opieka na.k kresami za.. dek i z 50 pre., skła.dek od Kol w gotówce. Na
zgoOią wszystki~łł państw europejskich nie wyll\- l chodnimi - oto postęp rZUf5'ająey się ,w oczy.
pomyślne wyniki rachunkowe ostatniogo roku adCiają\C "FraJkcyi. '
l Z czasem nadejdzie
kolej na ujęcie w silne ra.-I ministra.cyjnego wplynęly także nadwyiki, osił\AJe n1e będzi~ to jeszcze zwyciE}ztwem dy- my organizacyi bllrs i ocl!r(}.n~,' a przedewszyst- gnięte z przedsiębiorstw zarządu gIównego, a
:ploma\ClYł berlińskie-j. Rząd francuski nie może 1 kiem domów ludowych, jako przyszłych ognisk .' \V pierwszym rzędzie z rozprzeda.ży wyda\vnictw.
skapit'U\tować przed Niemcami i oddać p(}d icb ' życia kulturalnego i narodowego po wsiachi mia- I Jedynie orgau miesięczny 'f. S, -L. <Przewodnik
wyłączny wpływ Marokka, zal(tóre tyle krwi
st~cb. Ten rodza.j roboty Z1l.początkowały już nie- , Oś wiatowy:. przyniósl deficyt. Drobna' jędnak ta
fl'ancu:zkĄej., pX24s1anQ; zamierza też podobno rozpo,..
które z kól: i związków· okręgowych. Na polu l kwota Jest nlczem, ' woboo jego ogromnej kultu ..
cząć, ak\c,yę4yplom:atyezn,ą w celu rozszeżeuia.
czytelnictwa dzla~ahlOŚć }(ót jest ciągle intensy- ! raJnej i pedłl.30gicznej misyi. Sprawozda.nie ra.dy
sWl'ch petnorooeuictw w sultanacię, przyzll~nych wna i w znacznej mierze ujęta już w piewien 8y- II nadzorczej) jako organu kontrQłu"ącego, również
mu nia kOl\iferencyi mocarstw w Algeciras. Tym- stem. 110M ,czytelń l wypożyczalń stale wzras~a. z zadowoleniem stwierdza postQP na wszystkich
Czas&mza2i generał francuzki Lial1tey na czele
Praca odczytowa. w swej naturalnej ewoln- polach dzi~lanja...
,.,..
4,,000 ko:}wnny wkroczyl do kraju Taf!lelt zwa.. eyi takżewyszla przeważnie ze stadynm dQryw~ l
."~ dlHac~ ,6,.7 l 8 :w~zosma ~e~egacI, T S" L.
nego ś-piŻarnią:Marokka. Zda.je się, że moearczo l bez planu niN~3;z prowadzonej roboty. Przy- l na W?!D.ym Z]eZdZle OmOWl#} W8zecnSLI'onUl0 o.Zla ..
śtwa enropeJskie bynaimniej nie ułatwią zwycięczynialy się też do unormowania tej akcyi wyda- laluosc l dalsze plany l}racy T. S. L.
stwa dypIQma,~yi berlińskiej j ugrupują się okoio wnictwa kola imienia SIowł\.ckiego w Krakowie,
ilan.Gl.i, która jeżeli uzna sultanęm l\-luley... Hafid.a któr~ z upowainieni.a zarządu gtównego, dosta.r~
to uzyska.wszy przed tern dostateczne gwarancye czalokolom na żądanie gotowych odc.zytów. lINię
dJa" . w,zlI1Qenie:niia swych wpływów w suHanacie, możemy nie zaznaczyć - czytamy w sprawozda, Zanosi się więc znów na nową edycYł2 kon... nin --- iż praca ta (to jest na polu czytelnictwa)
Klęska powodzi w GaliCJi dotknęła 386 gmin
f~r~bcl1 ~ Algseiras lub też na zaeieklą wa.lkę nie odpowiada mimo to jeszcze tym potrzebom w 27 powiatach. Obszar ogólnY1 klęską dotkniędyplomacyi niemłecldej z francuską, !ctóI'a nie- i pilnym i koniecznym, !<tóra na tern polu biją! l ty, wynosi przesz-lo 70,000 hekta.rów. Zrr,aczn'ie
'w,tpliwie za.ogni S\tOStmki mi\~dzy obu pallstwami i wprost w oezy. Jeśli howiem rzucimy okiem na l większaprz.estrzeń <.lotknięta jest klęską dlugoi w dalszem prze~iegu stuĆE!ią może groźn~ dla ; tabelaryczne zestawienie óbrazu działalności T. i trwałych ciągtych deszcz6w,które nie pozwollly
pokoju Eu.ropy.
~ s. L. w roku bieżącym, ni~ (noże nie uderzy e nas l zebrac zboża tak, że poroslo na pniu. Pod tym
l
f~kt smutny, że w niektórych powiatach, szczegól- wzgl~dem można 46 powiatów dotkniętych tą klę
S. J.
ł niej w środkowej G11.!icyi czytelnie T. S, L. zuaj- l slo}: podzielić na kilka kategoryj, w miarę tego,
dują się w ~nikom.o mal~j liczbie. O uzupełnieniu I czy uszkodzeD)ezboża nastąpiło w m,uiejszym lub
Ił Ił
J
~ tego braku Jak naJcychleJszem zaporninac nam nie " wi~kszlm stopniu.
'
o~arzysiwo SZ~(tuy
fi wolno".
' .
W celu akcyi ratunkowej, jak donosi "Czas",'
J II
Na polu szkolnictwa T, S. L. zaszIa już za- i odbylo się 21 b. ID. pod przewoduietwem namiepowiadana w roJw poprzodnim zmiana postępo~ I stnikaBohrzyńskiego już drugie posiedzenie glów.
wania. Przyjęto więc zasadę, że budowanie s~lcól l nego komitetu ratunkowego. PostanQwiono na. niem:
-\.. ,
t Ż łunduszów T. S. L~ llowlauo ,byc wyjątkiem, \ rozdać, nara,zt~ 150 wagonów' żyta. na' z,asiew bez- ~..
Wyszto z druku W '16'-ce "Sprawo,zdanie z \ stosowanym tylko w nadzwlczajnych warunkach: I: płatnie, dla rojników w gminach zniszczonych, 200.
dzlalalnośd ' TowaTzystwa szk01y ludowej za rok z reguty należy dopomaga,c gminom lub mni~j- . wagonów żyta zaś i 100 wagonów pszenicy na za1907", oświetlaJąee stan. i wyniki pracy nad 0- , szościom polskim do u~yskallia szkoly z fu,ndu- ł si-ew na sprzedaż pO cenie z.niżonej rozdzielić poiwltltĄ "Galicyi., podjętej. przez to Towarzystwo; sZów krajowych, ,ofiaruyą.c na .ten cel pewnąsub .. l między powiaty.
oświatow.e .. ".
. .
.
, t we~cyę, lub pł,zYJoio:.vac n~ SIę tak zwane rze- I
Wogóle powódź tegoroczna wy}(azala, że o,Ze~ta\'uaJąc rezultaty wszystkiCh 1181Iowan, i czowe potrzebJ śzkol, a WlęC lokal, opal i sprzę- l hecny system regulacyi '\Vis,ry i jer dupływów nie
pOdjętych przez T,Qwarzy8'two w r(}ku ubiegłym ł ty szl\Olne dla klas :filialnych polskich
zaklada.- i s,toi na wysokości zadania.. Waly 'Vis!y wy trzy~ latami poprz,edniemi, trzelia rok 1907 uznad Zfa ~ nych obok szkól ruskich l niemieckich.
' I mały wprawdzie wielki napór wody, lecz jedynie
w.cf,Ie. pomyślny ,tembardziej, że wskutek zmiany ł
Organizacya całego szkolnictwa na terenie . dzi~ki wytęi'Onej vraei luclności pod' kierunloem
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wyszedł w to'.varzystwie silnego mężczyzny w far- ; podróży. Pani Aniela zajmowała cztery pokOje
, tu ch u, trzymającego O'bie ręce Janasza i śmieją- ! llarteru. jednego z tych d wupiętrowjch budynków,
,
I leiąeyc~ ?oza. magazynan:ti. "" W .kazdym. z tak~ch
cego się hal.aśli wie. '
Wtedy przypomniała sobie ciotka Elżbieta, l budynkow były cztery lllleszkama, a kazde z mch
że SzedwHas było nazwiskiem OWEgO przyjaciela, l bylo oberżą .dla cudzoziemców: litwinów, sIowaPowieść Upton Siuclaira.
3 który w Ameryce d'Drobit się majątku. ' Było to l ków, polaków i czechów.
,
Tlómacz. z angialskiego'Viktor~li Tip.penhauerowej. ! prawdzlwem azezęścism, ,że gv SPQtl{ł~,no, ho choć
Niektóre z tyoh domów byly posiadłością
I oylo jeszcze wcześnie, dzieciaki bez śniadania Zł).- I prywatną, niektóre byty wspólną wlasnością wieczynaly piazc.zeó i dopo.mhlUe. się jedzenia.
.
! lu; nieraz sześciu wl3.Ścicleli zajmowalo jeden po(Ciąg dalszy - patrz.J\1 182.)
Tak więc szczęśliwie za.kQńczyb, się ta strasz . . : kój, a, bywało ich też i 30 lub 60 wJednem
,!:gą,y~cJ ten zapach odczuwali, lecz zgodzi~ na podróż. Obie rodziny padły sobie w l'amiona~ \ mieszkaniu. Ka.Żdy z lokatorów przynosi! swój
słę nie~&gli 'na jego. określonie: jeduych usypiał, \ J'akób SzedwHas od lat wielu ni~ widziaZ ziom- ! matera.c i trochę pościeli; materace' leżaly szeredtngim''Vłt dawal slę strilsznie mocny, trzeźwiąeYt ! ków z tej części Utwy, skąd pochodzil. Po kil... I gami na zierui,a w calem mieszkaniu nie byto
inni przyklada.li chustki do nosa. Rozprawiano! ka. godzinach :;;aprzyjainiJj się na dobre. 'Jttkób! żad,nych mebli. Często na jednym materacu sypaszcze IU\4;c tęw, gdy nagle pOCif~g zatrzymał się, I mógł il~ WS~Y8tko, wyu.ó~:a~czyó, ~ać wska~ówki, 'pl~l~ d,~ó.!}h llUd~I" 'jed.en w noey" d~g} przez
'.,
~o daleJ ra,ble ~aJą.. NaJPIerw, lVłęe zaprowad~l I dZIen, Jeden. bOWIem pracowal 'w' dZlen, drugi
a do:.O:ośny'glos żawobł:
l~h. do pa,uI AU1-eli, trzymaJąc?J ,oberi~ po dru- mIał zajęcie w· nocy.
_ ttStockyardsI'" (war:3ztaty okrętowe.)
M~s. Jukniune byla starą kobietą o ~w~.r~y
I zuów stali na rogu ulicy z dwoma. szera- glej strQ1ll8 magazynów. Nle Je$~ ta;m zbyt wy'"
gami murowanych domów, a \V perspektywie z pół ln~io.tnie, ale ll!" r~zie b~dzie ~chrollien~e. ~iotka I zwiędlej; dom jej był strasznie brudny, weJSCle
'ktzi.fla olbrzymich komlnów, . ,sięgających ni~b,a i Elzbleta odpOWIedZIała na to~ze za tamo nle mo- l z przodu hyto zabarykadowane materacami z ty'!b~ający<rh wielkiemi kłębami dymu, ezaruego Ż~, być, dla nich nigd~je, gdyż poprostu zaalar-! lu zaś stało mnóstwo klatelc z kurczętami: Mó,ak ~oel gęstego i tłustego, l\tóry~ zlewaj~c si~ IIlOW~Ul s~suruami pieniędzy, które musieli wy- l wiono, że pani Aniela. wpuszcza do 'domu kury,
" gęstą masę, ciemną chmurą zakrywalp.iebo.
dac.
lolka dni nauczyio ich doświadczenia, że i aby czyścHypokoje; .' zapewne, że te zjadały ro.
. Oprócz' zapachu, uderzy! naszychemigra~- ten. kraj o wysokich zarobkach byt krajem wy- l bactwo, ale prawdopodobnie staruszka·miala wi~tł- jakiś dziwny dźwięk, tysiące slabych dźwię- SOklCh cen i że biedak zostawał na calym świe- ! cej nliLwzgtędzle pożywienie dla swych kur niż
,k4w połączonych W jeden. Był to jakby brzęk cie biedakiem.
l czyszczenie ,mieszkania.
'
'~z6I, szm~r lasów, j~kiś ruch bezustanny. Po!.
~nikly tak w ciągu jednej nncy piękne sny l
Prawdę mówiąc, pani Aniela raz na zawsze
dkgiew wslttehiwaniu się, mozna było rozpoznać ! Jnrglsa. O zrobIeniu majątku: Co naJ'więc~J ich zaprzest~la wszelltl porządkowań, od. czas'u t gdy
da.l&l(i ryk jakich dziesięciu tysi~cy bydra, -daleki- 'I dręczy~o •. to. to, ,że wyda~all. na ,amerykańskie : napad 'reamatyzmu prz~z c~Iytydzleń ~rzymat J:ą
kwik dZlesi~el]l tysięcy wieprzy.
ceny JJlelllądze , tak mozolIlle w krajU zapracowa- w ló~ku, a w tym CzaSIe )edenastuz Jej .lokato..,U gloselll tym chciała, już ruszyć nasza gro- ne~
Się. istotnio?szukani . pr~ezświat caly. t rÓw,.ll.l0'cno zadluŻO!.iych! . po.s~ro szukać, ,zaję?ia
madka, ,gdy widok przypatrującego sic lm poli- l' pr.z. ~z ostatIll. e dwa dm morzylI SIę. g, lodem, bo l.! do I\.an-zas. ByI to wlasm8 hplSC. pola zlClelll~y
6Janta. skler~w~l ich kroki w oboczną.· ulicę, lecz żal HU byl? 1plaeić tak wysokie ceny,,)akieh Żą.- i się, a tuw "Packingtown" nikt trawy nie wizaledwle uszbkUka kroków, Jauasz krzyknąl ra- i dano od m e l l . ,
. ! dNwaL
.sośnie, ,pobłegl na drugą stronę ,ulicy i wszedł t
Gdy jednak' zaprowadzono ich do oberży wqo. ~ . ~ ,Tak ,:ygiądat dom; w którym znaleźli schro·
'di'i Itldepu, ńad którym wi3ial szyld z napisem: ! wy Jukniune, zawahali się przez chWilę. Czegoś l .uleme naSl l)rzybysze.
(d. c. n.).
ci. Szedwilas. Delika~esI). Po kllku .chwilach l tak strasznego ll;ie widzieli W citlSu całej swej ł
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~dpowiednieh w'ładz., l~tór~ razem praeo:waly dni~m l wnego,ezasu i p~wo.dowa6 musl~ p~.zy Dawa~e, ;' wyniosła 11,793. , Tab' liezOO:7'p~g "staty-sfłflti
l nocą na,d wzmocmemem l nadsypywanIem walow. ! przekazow a małe.h Jak zwykle hezbte 'UrzędlU- t w" &tO!unku' dą mIeszkańców" Wo-skazuJ:e W pr%J~~
Tegoroczna ~lęska ,",~YWOł~j~ zn.Ów 'utyskiw~ni~,' i i, l{,ÓW, dOkOllY\VUJąCJC, h ~ag:a~icznyc~, o:pe~,acyi *e~u, ,iż'mleszk~ńeó~ je&t ?~O,lO' 24,';0100
~ 0,i,,':
zarzuty przeCIw epleszalose:l władz włOO'6nskll}h I przekazowych, pewne opoźruen·te,. acOz dopl,e~o) ko-w: Dla, e:ałeJ teJ' łndńosC'l z, p.fZedml&BQaml
w przededniu robót regnłacyj~~ch w ?alieJi, zbyt gdy do 'przycz}'ll tych starych przyJ.ąezą się ln- łBaroty i pa:u ,wsi zllaj~uj~0yth: Sł:(} ,~ . obr~
,'POwolnych, ~byt oszczędny?h l. pOłowIcznych. , . l ne~ nad'zwJcz~Jne.
. "
,.."
~, ~ą. 2 p~rafłe .sw. Kl"zyza l WIHebo~Z1ę~la NaJ:ObraduJąoy w TarnOWIe zJaz:l rady naczeln,6J I
li. o takle nadzwyczajne przyczjny me tru- ł SW:lętszey Maryl Panny. ZI~Jte~zne pr~o dow.o ..
stronnictwa ludowego ocenia szkody wyrząązol1e l' dno. Wysta~ezy, ażeby nrz.ędpj-k, tłó'm~cz,ący w ~ dzi~,' ile straty ez~l.l ipraoy w tyoh para·...
przez powódź na sto,mllionów koron, żądając od j W:arszawie prze'kaz na język J:t)·sYis·ki,'p<>mylU fiacb t a'by zaBpokote potrzeby parafian. "VV świę
rząd;u za~OmOgi, bezzwrotu.ej, przyśpieszenia. robót się w n~zwi~k~ adresata? {) eo p~z'Y D:awale prz,,-' , ta i niedzielę1 kiedy, robotnic} ,ma~ą Wi ę, eC,J, CZa., ~
regulacYJ11ych, odbudowall1a kosztem rządu l kra- kazów l po-splechu w tl.omaczeruu 1111:} trudno, a ~ su swobodnego, pr?-ed kancela.ryaml paraf1aln:eml
ju zniszczonych dróg i mostów, przyznanIa ulg adre~at, może bJ~, pewnJ~ ż.e nie tak prędko t zbiera się zna.czna liczba. na:rodc, oezekuJąeeg:o
poda.tkowych i wstrzymania egzekacyi podatko- o.kz>yma, należną mu. przesyłkę pieąiężną·
ł na zalatwienieintorosów. ~aspOk()Jenia ~aś was!wych.
W 'myśl h{)wiem przepisów obowią:zujących, \ stkich W kancelaryach i kośeioł&e-h jest rzee;ł
o ile adresat w danym wyp~idku nie InO%O udo- I bardzo uciążliwą dla. duehowień$twa, b~,d:'~ w
w()dnic,że ~rzesylka pieniężna jemlł ~ię wlaśnie t niedostatecznej liczbie.'
naleiy, zakwestyooow~ny przekaz przeslanyzoZ t go p{}wodu przed8tawiciele IudnoŚ'ei. ks.Jubileusz Tełstoja..
staje naczelnikowi o-kręgu poez.to~o tełegt'aficzne- f tolickiąj w mieście' Łodzi zwracali się niejednoGubernator tamhowski, jak donoszą ,..Ru:ssk. go., który alh.9 sam rozstrzyga spr~wę, albo za- I krotnie do mnie piśmiennIe i ustnie o powi~k:sza
iWied.", rozesłal podwładnym sobie instytUCjom sięga rady glówn-ago zarządu poczt i 'telegra.fów, nie liczby parafij. Na podstawia ~ powyżs'zego 'j1\
Sluszny jest równ!{)ż zarzut 'kupca berliń- i znajduje koniecznemobydwie parafie rGzdzieU'ć
!okólnik z powodu obchodu 80 ,letnieJ ro~zn·icy urodzin Tołstoja. W okóLniku tym gubernator pi- skiego, że przekazyzagra.niczne doręczane bywa- i na 5 parafii katoHcldch.'
~ą adresatolll be~ ~dnotae~ipr~w~tnyeh~~s1l~Dl'atego, niezależnie od d'wóch istnieJ~IĆh,
sze między innemi:
,
"Hr. Tols'toj należy do rzędu tych pisar~ów, JąCego. Ale tu Jl~~ przepIS mOWl wyra~ue, ze parafi\: \Vnieb, N. M. P. i św. Krzyża.. w których
których utwory publicystyczne, biologiczne i bel- <na przekazach IDlędzyna!odowych ,~vszeHne pry· ludność stale powiększa się,' Ja. proponuję zorganizowa6parafie: I-ą. św. Józefa - na ul. Ogro~
letrystjczne są sprzecznez\ naszemi pods.tawami I watne ~dno~acye przesylaJą.ceg o ~ą medozwolone>.
dowej; II-ą św. Anny - przy ul. Skierniewi~ki&j;
państwowemiiwogóle z całym ustrojem p~ństwQ , Urz,dnlk lVlę~ w, ,\rVars~aw~et tl?mac,zący przekaz
III-ą św. Stanisława Kostki - na Placu Szp.italwym. Nie to ,jest przyl(rem, że Tołstoja pr~g1Uż l ua. Ję~yk rosYJ~kl" pomlJ~ Je zupelnle,
Ze
ntł'U~Ulellla.
powyzsze
przeczą
samem~
ee~
nym
i 2 istniejące.
uczcić , jako wielkiego powieściopisarza, lecz
Jako
.
.
lOWl, dl.a ktorego ope,racye p:r~ekazowe zo~;ta~y
Niezależnie od tego~ jak wskazuje polożenie
tWÓl'Cę "Spowied'Zi". ~,Naczem polega mo~a Wławprowa.dzone, dodawae chyba me potrzeba.
topograficzne, do para.fii tych należałyby oprOO.z
ra" i " Pamiątl\ a żołnierska" .
Przytoczywszy w. charakterze głównego argumiasta miejscow{}sci -: do I-ej; B.atuty,' Doły, l\fa., Monarchiści moskiewscy podnlGślikwesty~ "spra.- rysin, Radogoszcz, Zubardź, Za.bieni.oo, Mania
mentu w swoim okólniku tę OIkQliczność, że TQIstQj ,,Został wyklęty przez cerkiew, gubern.ator 0.- wowania się" czlcmka RMy państWA o'd synodu, profe- i Rogi; do li-ej część wsi Mania; do nI~ej KM"osO.ra Gorezakowa, który "QŚmieliI się puhlicznie powie- lew i Widzew; do IV wsie; .Rokicie Stare, Rokicie
iświadeza, że,!w żadnym raz.ie ni,e pozwoli na ob'chody jubileuszowe T'olst.oja, ani w instytucyach dzieć,.że jest stronnikiem konstytucyi". Z tego powodu; Nowe; do V-ej: Augustów, Por~by iZarzow.
mo~archiści wyrnzm~ "votum nieufnośei" tow. ober-pro, "Opjerając się na powyższych danych, .mam
'~stwowY'(}h, ani w zaldadach naukowych.
, " Oczywiście-kończy 'okólnik- hr. Tołstoj ma kuratora synodu Rogowlczo.wi i ż\dają usunIęcIa.l Ba- honor l)1!osić J. W'. pana o przedsięwzięcie g,wyeh
\wielu gorących zwolenników, którzy w charakte~ dJ państwa prof. G,orczakowa.
starań, aby uzyskać Najwyższe zezwolenie na' orne osób prywatnych czczą jego j,nbileusz, wszelc,o,
ganizacyę trzech nowych parafii w m~ Łodzi
'kie jednakusilowania na.dania. jubileuszowi chaNa onegdaj8z8m posIedzeniu' s-ejmu finltmdzkiego
z prawem prowadzenia ksiąg stan'u' cywilnego, zaraktęru publicznego b~dt?: udaremnIone".
rozpoczęły się obr!ldy nad pierwszą nowl\u&:tawlłc. Za- ł mi'anowania' 3 pro'!x)SZCZÓW IlI-ej 'klasyi6 wi'kachodzl przypuszezenie, że obrady doprowadza, do zatar- , ryusz{)w- po 2,oft w lcażdej parafii, utrzymywa ~
gil pomiędzy sOJmem a. genel'al-gubel'n.atorem.
ł nych środkami miuisteryum spraw we wnętrznych
Idzie tu o wyasygnowl.ulla ,15;000,000 marek na bu· I z pen~yą, ,dla , prohoszc~ów - po 400 rb. roeznie:
,dowę nowych dróg W FinlB.ndyi. Genaral-gubern.a\or a wikaryuszom PQ ISO llb. rocznie.
.
Na.'szpriltach"Ber1.Tagehl." skarżylsię ża,da, aby jednocześnie z ,uchwalenie.m teg-o kredytu wy~
O P{),wyższem je<j.nocz6:śnie zawjadomiony zoilied,aWllQ jakiś. kupiec ,berHński_ na ,porządki placono 21 pól miliona rubli na połączenie dworca ko- stul gubernator piotrkowslci.
'
(Podpisali) Arcybiskup 'Viu<}enty PQpiel.
pocztowe, panująco w Rosyi. ~olej żelazna od- lei f!niandzklej z innem! dworcamI koleJowemi w' .Pebywa drogę z Berlina do Petel'sburga, w ciągu tel'sburgtt.
Regent Kaucelaryi ks. S. Mściehowski."
32-eh godzin, list jednak pieniężny, wysłany z
Na naradach poufnych stronn!etw p9stanowiono piePodług wykazu tego, granicą dla I-ej parafii
Berlina do pewnej firmy handlowej nad Newą, niędzy tych nIe dawać, wobec czego nie zostanie także bylyby ulice: Srebrzyilska, Ogrodowa, część 'WidQszedł do rąk adresata ósmego dnia dopiero po
zatwierdzony kredyt w, wysokOŚCi 15,000,000 marek.
dzewskiej i Srednia; 'dla n-ej;' 'Nowo-Cegi,elnialla,
wysIaniu go.
\ '
Zielona i Dzielna; dla. III-ej:, Radwańska, ez~ś:e'
Kupiec berlińskiskariy si~ dalej, że poc~ta
KALEND!RZYK.Ti-ą.IIIOWY.
l\łikolajewskiej, GlJbernatorska., Widzew,;k~, WorosyJska przy prz6pisywaninprzel<azów zag~aIMIONA SŁOWIAŃSKIE. D z i Ś' "'Plzed:dslcwa,J u .. dna i gra.nicą kolej Schei.Qlera; dla IV-ej:, Win\.cznych na blankiety rosyjslde' opuszcza W3zyst- t r o Wyszomira.·
,dzewska, Milionowa) Sosnowa, część Zarzewskiej.
kie prywatne notatki, zamieszczane na przezna_____
j Suwalska; dla V-ej - pozl>stala częoomiasta.
ezonjm ,d~' odcięcia kUPQu~e przekazu, C{) wywoW sprawie tej w krótkim czasie będ~ ZWO-,
lnie bardz.oezęsto ni~porozumieniał adresat bo..
'
lane zebrania pa.·afialoce.
wi.em, ()t,rzrmująey pieniądze pr.zekaze,m, nie wie,
'1\1 ' A
(3)' Szkołv elementarne,. Rod,ziey, maJ·ftc"edzie..
na co one są przeznaozone.
Jl..'
'I"\-#
.
1
tik l '
II
k
'1
Dl
VV kańcu listu swego kupiec berliński radzi
CI w wie tU sZ , o uym, sąw wie' dm lopocłe:
,3
międzvnarodowemu ŚW, iatu handlowemu. utrzymuwielu bowiem' zamkniętą została droga wstępu do
J ,
b'
(x) lmiana instnduryi. Warszawski general" szkół elementarnych miejskich. , Ostatnie bowiem
ją.cemu stosunki z Rosyą,,'aż.e ydo przesyłania gubernator zakomunikowal Biskupom i guberna ... rozporządzenie naczelnika, dyrekcyi na.ukowej dopieniędzy używal pośrednictwa nie poczty, lecz ·torom .• że § 26 instrukcvi b. Radv. zarz~dzaJ·ące"i l
]
.
'.1
k 'd
dd . l
lk 60'
banków i przesyłkę usl\utecznial czekami,' w liJ
"Z
"zwa a przYJIDowao \.lO az ego o ,'Zla l.l ty ()
'stath poleeonvc,h. ,
' KróI~stwa. Polskiego z 15 (27) marca 1863 roku ł' dzieci. Tymczasem' dotychczas liczba korzystajt\J
,
z nauki
w szkola"h"
elamenłarnvl/I'h bv'a. n'tB'
(;nolos M"
oskw,Y:t
uznaJ"e zupełna" sluszność, zostal z NaJ'wyź,szegorozkazu zmieniony obecnie I cv"h
ol v
"
,','
v'
'.,
.l'v
J"
U
w tym sensie, iż na prosbę para.fian, i z potwole~ H ogra.niczona. Przyjmowano, z uwzględnieniem
skarg kupea hediilskiego i przy tej sposobności nia min\steryum spr,aw wewnAtrznvch mog!ł. bvó
l' l k I ' 80' .
'd k' d' l
operaevi
~
J
"Z
J
warun (oW o a u, po
l WJęeeJ ,:()
az ego 0-'
Ods,lania. niektóre tajniki pieniężnvc.h
J
J
obracane n.a kościoly, budowę i. inne potrzeby pa- kaIu
poczto.wych, . nieznane szerszemu ogółowi, a rzu- rafialne nietv łko, pro.c en.t y od 11.. nnzostalvch po '
·0·
. ~
i!ł.Qe dość ebarakterystvczne, światło na tA, dzieJ
... r v . J
becnie w porze zaplsvw powsta.ł słuszny
ca:J~
J , , ,
zmarłych księżacli ·kan.1talów" lecz i, same kapital
me
t
dQl'ców' gd'
etk' d · '
b ' ;, "h
.uinę gospodarki państwowej."
'.
r'.
'.
.
a . fi. r<> l.I.
'
yz s lz,leCl poz a wway"
tkQW
\
Okazl1je się,. żed-la WSZystkIch przesyłek pie- ly, otrz, y~~ne ze sprzedazy m,&Ją
, czyll sama I zostało, SkU, tk, iem nowego l'OZporządzeni&Wlą~,:,l,".
n\ężnych przekazowycb~ id~cyeh z zagraniey d04 ta. 1/4. częsc.
,
I nankowej, ,uczęszczania. do s~kól ' eleruentarnyeli.
Ros i i z Rosyi zagranicę, ustanowiony został
(x) ;1ni jłU~D6g0 ~olata nie będzie mj~l wśr~d i
Wiele matek i ~jców . od~ho~zi od d~zw.:i
pun~t centralny w biurze poeztowo.tele~~afi.?z.. profesoro~ S:'01ch ~m,we~sytet w~rszaws~l ZCh;Wl- , szkolnych, ~strzyma~~J odpOWIedz odmowną·
nem w W,,arszawie, przez l{tóre ,prze~hQdZaC ~ln~ lą o, twarcl~ _0 0
Jesl~n1 •. Dwaj OB ta, tm bOW.i6~! ' <,a), Z, Wl~~Ulk falnykantów, ,ł"Ód~klO,h ')~, S,,łll,
ny wszystkie .bez w:yJatku przesyłkI powya;sz~. pr1f~so~OWle pOłacr n~ wlasną p~ośb.ę zostali 11 ,kamgarnowego i &Iewiotowego.' Istiliejaey łutaj
I bezwzgłędu na to, jak:imonetraktem s~ prze- ,wo me,nI ,od ob,ow~ą~ko~. Usunęli S:l~ prof: df· zwią-zek fabryl{anLów przemysIg. kamga.t;,~ow'ego i
Bylane do Ros-yi, przez \Vlerzbolow'o cZY,Eldkn. I Edward Przewoski l plof. dr. Teodor Dydynskl. ,szewiotowego-obecnie zaJętyjeŚ't,eJiergieznreure~
ny Granioę" Ungeni i t. p., nie' mogą minąo War":"
(h) W sprawie podzIału parafii. J. E. a.rey· gulowa.niem ważnej sprawy, mi.anowJcie bol~ki
sz~wy, gd~ie przeka~y l>owlnnJ być przetloma- biskup. warszawski, ks. Wincenty Chościak Popiel, ti:api~cej .\Vog61e przemysł lódzki.·Owa boląezlq~:
czone, na język rOSYJski, zarejestrowane, a~o- wyst~ptl do warszawskiego .gep.erar"'gubernatora. , wyraza SIę W postaci tak zwąnych zwrotn:yeh'wtern, po weiąg~ięC, iu ich JUż do ~owych wykaww, z ~roj~k~em P?~zialu m.ia~ta ł.Jod~~ i przyle~IJ~h w,a,rów, które kupcy r:os[jęcy zwraoa,jątutejszy,łll,,
odesiane do-mleJso przeznaczema.
don llllejSeOWosclna plęe parafa. Wystąplerue fabrykantom bez względ,Rle",; nawet po roku, w t'a~
..
I .ta wlaśnie . okoliczność, jest. p~z~czyną op~- swe J. E,. ~otjwn~e jac.lc, p,oniiej:
.'
.
zi,e, g~y ~ast~pu},e na~la z,~iż~a ,ęenwyrol)'óW.
źnienia w dostawle przekazow płenlęznych, OPQ~
,,0 llczole mleszka~cow katoUkow w ŁodzI, ) Zdarzają SIę lllelnedy wypad.kl,JZ, kupcy rosyj,,SCf
źn,ien.ia,prz,ek,raczająceg, o ~z,ase~. ż,e, s,ię ,t~k wy:' z powodu..ciągłej .zmian! JUieJ,'se l?dn"O~,Ci z miej- zam.aWia,jąC t~leg,rafiCZnie towary"\a~y,im""",',,W, Y,.,s,:~a~.
razió można, wprost gramee przyzwoItosCI. Juz I sca na mleJsce, Ule mozna zebrac, sClSlych da.. no Jako bagaz, (potrÓjne koszty frachtu)beZia ..
sama ezy~n~ść .. prze~lomacze~ia przekazu na ję- i nych. W ubiegłym roku 19?7 Hc~b~ .sporz.ą4. o • ł dnJ~hsl{l'upu~óW, zamiast, po.krycia ,za,oąeb,f:~:
Qek I:OSDskll za.,r.eJestr~waIlla.go;wJm&ga. pe-! nych aktówurod&eń i ehr~t~)w dZleCl katohekica ~ ,oftr-ods'ylaJ~ I powrotem kupiOllI ·nr~drQ~

I

°..

bot,

l'

i

II'

o

I

l

I

I, .

,

t'

SPRAWY POCZTOVvE.

Kn

I'K

O '

!

1J

.lV,'"

'

pn"

w ,'

!
I

I

l
J,\\

J"

r . ~~= ___ : :-! :!
:kle~, a na.wet i daw:n~ej

"P~-

::;.',

ROZW()J,. .. '"':""'ICI.••rtiek,

rr·,

dUła. '.17

lierpnia

~.

1'ł08~:r..

1& 183

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tow. ako. 1.1. POiDatlskiego. rpl'owadząeej 2l.Skocz&niewie ,doPabitt.nło, Jiapaduięty ZO~·
W d";"-:l';;:-:':::~'-' ·:~'~':'N':":.>I ~J~ T... I K ~ .. l stal kupiec łódzki, zam.teszIW;y przy ~1. Piotrkowskiej,
'\Var..
. . . •
I . "', lll~ Włl.słej~ym zarzą:u. llI~e.ow: · : ,s: v
i nr. 24. liaftal Llehermau, przezban<lytow, którzy, grl)S11rawa ta pał~ w::y;maga konleC~Iue ~re3u- ; znaus]<lego WyWlf}-Sll. Qgloszem'e, zawlaciałllla.1'ąoe J żąc'ncŻarn.ii rewolwerami;. zrabowaH 7 pak rożnego t();.
wwallia. /T{) też wszyscy fabrykauc\i wszelki-c'. ) robotnikó'f oddzldu tkAląi, prae.łljąoyeh przy f1~:"' l W~,u, glU\fnieptzędzl welnhmej i W lny,w.artG$cl pagaięzi przemysłu .. z inicyatywy wyżej wZIDlanko .. ! n&laoli j koldra.ch 1 ii nadal, poczyna.jąc od lO-go l ruset ru,,'bli. Bandyci z Jnpem uciekli bezk~rnH), Zafzą'"
'w.u.
.Od.:bywają .w:s.'póln. e,. nara.dy,ma . . '!w.rześnia· l'. h. pracować będą 6 dni VI ty.go .. ~ dZo.n~.h' &a~gi~~.e.aśledztwo. ~ !!~.".,'
"1. -,;'X....
•
. . ego Z. ~zku-.'
l'
ł"
d"
db' oó
C f d . •
,
~
\'1'"") AaO'l"',iILyzm VII liI-ailWłlIUiIlCSt:) 1
n'czaraJ! o
J~ce .na ceu . ~ U'~c,ęnłe na. uzyc .~" ~or . w z, e.. ~ nłU~
•. ,
'.'
.
i o' godz. 9 i pó't wieczorem, w Pabianicl.\cll na ul. Poluaj
[.sarstW:R, nadu.~yClate b~~l~m od. bna,ą.·.. ,Się bard~o :
N,a.,d.fm,e. me n.a-Iez y; .za .d-otJ~bczas rO,botn~cl I do 'SklepU!ll z wiktualami A. WaHa WPfi!U0 kilku blUl'ujemnie na wytwórCZQSCl l ~ęstQkrfiC decyduJą: ol,w hczbIe 150, pracowall .W e~u S-mu.!. mte.- d,tów, którzy :&rabowaU gotówkl\kUkall3sele rnbli.
:wprost o egzystencJi ni-ejed.o-e-go drobniejszego pro- ~ się.ey ty lito 4 dni w tygodniu.
'.
. , . 0 ) DIetoS. złodzłejów. Stl'ażzłemska pOWiatu
'd '. t. .
ł
...
•
.
.
•
."
. . . ! lGibkl.ego'ai·&s~tllW:~l\W gminlt.ł Ohoju} d,zlś'rano dwóch
. \lO en a.
•
'
' , . '. •
~
(y) W;yselglolkłistow- W. T. C. zapowledzla- l' mężczyzn I jedn~ kobietę. przy których znaleziono to. " ~ ZWIązek prz?rnls~U, k~mg~~no~?go, l .sz~-.: ne na 80...go siervnht w Helenowie, w czas-lt) za- , war po,,"ShQ~~~~y z krtldzłezy. Pomiędzy skradzionym ~o"
Wi()to;wegID~postaIloWłr zaplo\~adz1C ,n SWOJe u~z- . bawy na r2eaz' T. K. O. Odb~dą się wedlug na .. ł warem ZflAJdUJ3t się świeee 8te~r~n~W,e, h,erbata, enklor
płatne błuro iniormaeyjne dla, SWOIC~ cz1:onko~: stppujac~wo programu:
l ~t. p, zrabowane ~ ~rJ, przelezdzaJą~eJ przez8zosę
Ud.z'alanie in.formacvi dotyezye bedZ1e zdolnoscl . 't I" BO
.
. ('11
d' L K' W T C) \ Pabi~nieką. Na r8.z!G Dla wiadomo, dD kogo ~owar ten
I.
.' /
J
,
. ' ,
.'
~-eg wstępny ty ro l U . . . • • . l nałozy. Zarząd~ono sledttwo. Sprawców krndzlez)' aresz,k:edytowej, sposobu !'Bgulowama raehunkow od- '. 5 ol{rą~eń toru. Nagrody:, żeten srebrny du~y bez ~ toWłJ,UO.
biorców :Z ·Cesars~wa. l t. ~
,
,
. 1 emaHt, zeton. srebrny rnnłyemaHowany, ietoą I
(b) pnźa• • okoUcyWa wsi Wo1a Kazubown,
R~g1ilami~ bIUra. ObOwlązywac h~dzle wzaml~n srebrny mały bez emalii. II. Bieg główny (10 ! g~il1Y Górki, w ztf~rodzi~ Józefy Bednarskiej:. wynikł
cUonkow ZWlązkw do regularnego Informowama oltr~.ień toru) Nallrody. zeton srebrny' duży emil.- I pozar ~.•niewiadomeJ. pt"i6fcqny, PijŻBr ten stli.ł.w~l d.o;
. s tk' 11
t l ch prote~taeh za~zly"h szv..
~.. l
. •
.............
1t . '.
. i szczętn19 zabudowltIlla gogpo.d!!',rczo; oborę, szopę] t. P.
;0 wszl
lCp1)WS 3 y.
. ' ;:
'1- ,b . "
HowanJ, zeton srebrny d-u~J ooz emaul,zeton.l Spalona . budyuki. Mekllro ...nln~ byli w ubu~p!ec;;enia
ikana.ch przy obracliunkach l,~: P:, \tore to dane srebrny rody, emaliowany, zeton', srebrny maly. I gttbel'ni&luem na 4100 rb.
:będą' re.gestro,:ane w sRec-yfuueJ, luuędze, .zap~~- bez erualii. III. Bieg amerykaflski (12 ol<tązeli
-W11U-ZODe~ gw_ohezerpa~la. W~O~~lny. ch korzyscI, t.OtU). Na g. tO.d!:. naramionnik.i. IV. B.ltl g pociesze'"
. '. . Ó " .
fa. gZów.me przez. C,zlo~ko~ Zwląz!\u. . .
.
liie. (3 okrążenJa wru). Nagl'ody: ~eton. sre~rny ,
Z
S
Ą D
W.
ro
ę
y
, '. I.n. z. eC2;one .h,l1l: . mfo.rrnacrJ.J.n~, P7 d21 l,{1 energl- maiy i.z·eto:n. b. ronzo.w. y. z.a.'Pis . przYJ. muJe. ŁO: drt- .
:CZ1leJ dzialalnoscl sekretarza Zarządu. p. Adftlf'a.
ki Konsulat W. T. O. ul. Spaeero-wa. nr. 11.
,Tormtczyka. - powolane bli dzie do żyeola w t1~h
.
. •
.
.
"
....... Wczoraj w trzeelm dniu kadenCJi II wy,dmach.
,~~) StowarzyszeD16 og~odnlk~.w łód~~i~h u~zą: dzialll sąd~ okręgowego piott'kowskiego, ,paWiące ..
d~a ",aha. w~ ,ogro.?ową z nles~odziankam~ l t~nea ! go VI ŁodzI-była są;dz. OlH\Spl'awa. Fr,ancls'zka Ro(a) Towarzystwo opieki nad dziećmi. Wy.. mI, OdbęQZl.e ~ę oua w dnIu..30 .. ym slerpma ~. ! kicldego i Stefttna Rudtkii3go, oskarżonyeh o na ..
$łan.e przez '!'tiarzą;d Towarzystwa opiel~i nad dzie- ba, W ogrod,zla Stow. strzelecklOgo przy Wodnym J, pad na ulicy Marysińskiojw dniu. 19 lutego 1908
'6.roi sieroty w llczbł6 54· ch na kolonię letnią n'.. R y n k u . .
' I roku na Edwarda It'itzego, ll-letuiąMaryę Fitze
TZ4dzoną w Dwosl,nie, powracają ze w:si w pierW'-( ) ~"d • d b"
Z l r
Ł d . d
~.jpolowie przyszl.ego tniesią.ca.Zarząd wyslał
»pl OBIła, ro 11"
,o iO 10
O~l O;. ~ i Gustawa Kerfasa..
:
ilakoloDie tylko stale przebywająoe w zakładżie noszą, ia wsród drobiu pojawiła się t. zw. "cho-!
Napastnicy FitZtilIDU odebra.li przemoc4 dewi;.si~rotYł n:ad !{tQre.rni rozoiąga sWOj~ pieozę. Wo... lera 'ptasia", któ f ł3j ofiarami padają prżewaznie ' 'zkę od zegarka, a Kel'fagQwi zegara·k.
,góle n,aprzyszloś6 zarząd Towarzystwa. zamierza. . kury,' ka.ezki 1 gęsI. Wobec tego, te do Łodzi
. Po przeczytaniu 9,ktl oskarienia. Rndzki przy..
\zaniechaódawanie w zakladziecbwilowego przy- sprowadzają drób prteważnie z,okoUc, istnieje znal się do wLny, lwmunikująo sądowi, iż dokoIhliska przyo·hodulm dzieciom, na.tomiastpowiększy oi}awa. za.wleczenia epide.mii do naszego miaS.ta.
naJ on napadu nie ~ F'ra.nciBz~uem Róktckim, a Sta..Złlaezni.e liczbę sierot, przyjmowanyoh na. stale do
ey) z~ straży, W nI ed2ti elę, dnia Sa Sierpnia, () nislawem I/eśkiewiczem. ROlticlti ~a$ do Winy nie
dQtnu opieki przy ulicy Milsza nt. 16.
. godz. 7 nHl Q, odh~l<i:ą sIę ćwiczenia II oddzidu. łódZkiej przl~mal Się.
Dzięki gorliwym zabiegom zarządu Towarzy... ~~::lal~~nl0Waj ochotniczej w domu rekwizytowym tegoż
Badani świadkowie potwlerdtili i kategorycz,..
'stwa opield . nad ditle6mi dom prz'}' ulicy :Milsza
'. - \ W ponieilzlę.lek,dnia 3l sierpnia;o godz. 7 wienie oświattezyli, ŻOj napadu dokonali Rudzki i Rolur. 16, ,gdzie znajduje się sohronislw, zostani~ czórem, od,będą się ć~iezenia, lIf-'-go odd1.iaJu ~ód~iej
kicki.
,
gruntownie odnowiony i dokonane 'VI{ nim będą straty ognioWeJ ochotniczej w domu rókwizytó~wym te~"
Swin.dek Stanisław Leśkiewlez, który wewto ..
.potrzebne przeróbki. Roboty są w pełnlm biegu; goz odd.ziaka.
rek przez ten:że są;d za napaId zbrojny zó'~ta.( skaukońcźone one bę~ąz,a parę t y g o d l l i . ( a } ' OsobiSte. ' Dyrektor tkalni Tow; ake.• wy~ zany na p<>zhawl'eni'e prawi 6 Jat eJ.ężkich róhót;~
robów baw~r.olanych l. K. Poznańskwgo, inźynier zakomunikował sądowi, ż,e to on z Rudzkim do. (a) Wycicotk.azbiorowa. Zu~naniom podnieść' MichHl Daszewski ~ wyjechaI n~, 4 tygodniowy konał napadu na Fitzego i I(erfasa, a--Rokicki u ..
należy iniCjatywę zal'ządu.Stowarzyęzeniar,Do- ur-lop do Abazy!. Zastępowac go będzie inżynier dzialu w tym napadzie nie brat
.
Inuludowego" w Łodzi, dotJcząc~ zorganizowa! St:einhardt,
' N a zapytanie przew(łdniezącegp, dla czego Le'uht. Ibiorowej wycieczki dla czlo-ll.kÓw tej insty(p) ChGlerr~a ... W ciągu. dU,ia ubiegłego Pogo.
śldewicz? zeznając u sędzieg;o, sl ed,0,ze.g o, zeznawał
1ttleyi do godu}cl1Widzenia miejscowości gn bernii toWie ttltunkCtweUiizielUll aOraŹO<ł1 poI11o~y dwom oso- inaczej i udzlaluw, na:pad;Zie \"vyparf się. Leślde ..
pi()trkowskiej.Pr<?jeJttowana wyeieczka lJla 1181 bgrIi tapAdlYll1 Ba ehol~rYllę.
wic.z (,)dpowiedzial~, 'iż, byt przekona,nym, że uda
[celu zwiedzenia szezegółowe: Niebieskich Zródeł,
(p) C:u.źkie p:p2~ecbanSe Wc,ł} Qi'nj , okolo g. 5 nlU ,się jakoś wyjŚĆ cało z robionych mu zarż:u-,
iUa9ato.ru Ś';w. Anny, Nagorzyc, rromaSeWwa i t.~d. po pol...,_ Dl.\GÓrnym lt}l1ku Józef Kopczyóski, syn ro·· tów, skQtzystalz tego. że napadnięci go nie po..
I
Wed.ług ulozone;J murszruty' ucgestnioy w vJ .. bctulk8,
l1lt 12. pueje-chi\oy zo&tal wo~em, pr.zez co pę·
zun.i.i..
lec' ~ ..teraz, kie3• y 'S~'tiU
..El go' ska'7nt 'na .G la' t
kbl, czaszka. Po u:dzielęniu mu doraźnej pomocy prz~z
.o..t ,
ą<4
cieczki. ma.Ją wyruszyć J'UiŁ Vi SO,Dotęl t. j.duia lekt\rZt\ Pogotowil\ na miajsctt ,wypad!nł,odw10Ziotlf Zq- ,c~ę~ldo.h robót-nie" chcę gllbiÓ towarzysza, który
291(0 b., Ol. w nocy, kierując się p,tzez Gustek, stał Ot!. dalszą kuracyę w eł~żklm stauie d~ 5i:pit&la ŚW:. ni:ew,iItoie ma. grtió .'W więzieniu.
:BociAn, Br~o-stówkę d.o Niebies'kich Zródel, ~zlnid Aleksandra,
Sąd dla przekonapJa si~ o prawdzie słów Le ..,
po' dokładnyoh ogl~dzinach wspanla,lye.h źródA31 (p) Ałltik apopl~ktyo.l'!n7' Na ul. Banedyktailr, śkiewicza, kazaI mu op-owi~Zieć.eal:e zajście i tu
uda.uz d'Z się do Smardzewic., ab Jtr ~am zwiedZić sta.- 29
Józef Wolak, krawiec, lat 40, dOS&nl nagle ataku stwierdzono.• iz Leśkiowicz. kltLmie, gdyż zeznania
apoplektycznęgo.< Po lldaielBflJu d.oritżrtej pOIlio~y przez
roźytul, pe1en pamiątek, klasztor .. ŚW, Ann~ oraz lekarza .Pogoto~ia,W$tall1e cięzk:im POgOstl.\WlOllO go jego r Rudzkiego mijały się '~fak.tamł, CQ bylo
rZl\aJt!u]~a$ię tam grobowce. Ze S11lardZeWlC sto- ua. miejscu,
jasnym dowodem, że Leśkiewicz otrzymawszy cięi ..
warzyszeni, "Domu Jl1doweg(j') dotrą przez Pilicę
(h) Pożar (DZiś" o gadz. 4 rau{) , na ul. Cogielnia- ką karę, chcą;c obrollitS Rokickiego - rozmyślnie
ido Nagorzyc,gdzie is:tnJeją znane wysokie groty. nal nr. 49, w sk~d7ii9 (1: Kldgel'i\ zapaljl ~ię towar. przyjEJ.l winę Jogo na s.iebie. .
'
zatrzymaJ'fI.
ŚIA
Ogień
ugasili strażacy I i II oddziałów ,&traży '~ogni?weJ,
S1ll. d. po na.radzi.e ska.żal lS .. 1.ctn.lego F.rauci.;
Zt "Ci,1·d ·.przez T.o.masżow, w którvm
""/I
'.t
othotn. 1 odtiztatu stl'ł\ży rolejSkie).Stta.ty są powUIla,
'1l
p'a~~ godzin-:pO\Vtócą do Łodz~. .....
'"
.'
szk'a. Rokickiego i l~-letlliego IStefaua..RudzkiegQ
.
Termin projektowanej wycieczki. wyznttczono
*
na trzy lata więzienia.
nA nadcliodz4c~ niedzielę., t. j. d:n.ia 30 b. m,
(a) stttdnis na BałuttlCh. Komisya sa.nitarna
- Dnia 14 czerw~a19{}7 roku na pod~órzu
. . Myśl sama godną jest poparcia, to też ani miejska nii) ustaj~ w swych pracach, mających domu X~ 5 przy ulicy 'Nowo-Zarzawskiej pomiędzy
luf ehwil~ watplónie 'nalezy, że udzi8;ł czlonk6-w
l
i' ,
t .J:. , t ' k l'
-8;.r.k.~anem. a komórkami. zostarl.~.nale2iOhY trup m.Az.
Ć. e tł. poda eSiell'lezdro..wo..no.lOc.l. n.HaSs. l o o 1'"
~
"
"
:'..,Dcmn lndo'Jf6 bo W orgafiizująeeJ SIę wy(neezce nA
h
d
~
R
".
i
..
z. pod. er,/:J..n1Atom
ga .~!t
. dte~ln.,
e.zny.c prze rrlle~c. . o!tWlJaJąc s ~voJą pOz,y"eezlll\ CZ"-ZIlV
aI.I
~
lbędzie bardzo liczny.
dzłalaln.o$6 tzeęzona ]t'órnisya dokotl8,la szctególo~
Z zebranych dtł.ńy:chpr~tiz łJOli~1ę dówiedzia...
. . ,,'Za.{Jjs.y lla wyeieć2:kę przyjmuje biuro . . " Do- wyeh ,oglę:d~ln' f badan $tudźłen, istn~oJ~cyeh "ua no się,' (że z~,mordowanym jattt S.taniaiav{Perek:,
;ma, ludowego" Pl'~1 ulity Widzewskiej nr. 3d, co" Bałtltaełl.
('robotnik; ziy,nie8z1~aJy w' PhOjUłłCh.
azleiinie 7 w porz~Wiećzotnej od godżiny 7,ej •d,o'Wyniki tych badańokazaly się ba,rdzo SttlU# !
Przy badaniu rozmaityoh os'Ób; zostało wyja.:8·ej.Za~is\ljiłCY si~ otrzyrllywaó mogą na uneJ'" tne, gdyż "Wśzy~tltie niełlla.l tanueJsza studnie po- 1 Rni~Htem, że wieczorem ol\olQ godz. 10 na rynku
'sel'l bliższe informac),e, d;otycz.ące zapowi,edzianej sł:ł.dają wouęniezdatną :ili~ tyllw W stll,niesnto- ' L~(}ll:nardta okolo fa-ł;)l'jki Stolarowa, zPereltiem
:wyci6czkl.
wyro dó lifytkn wewnętr~tH~go~ ale· naw~t l do gu'" : rozmawiał Er~miuI\ 'Iiohek i jes~cze trzej młod~i
\ (a.) :lary admłnistrac;vJU08 .. :N,a mocy pósta- towania potrttw.; lud~ie; że weszli oni /wraz z PerekiełD, dod.oDl\l
lllOwienl.a t}zasowegó genet"ii1~ guberi1a:tora wojenne'1Vyuild tego rodzaju stwi.erdzone slJ, protókÓ- ; .Ni! 5 przy uL N()wo-Zar~eW8kiej,
:g(),Jk&~Ani zostali: mieszkaniec gminy Radogoszcz
łam! \kOInłsyi SAnitarnej, na p()dst~ntie kt6ryeh
Na podstawie'tych. danyoh Tichek ~ostał at'e ..
!Fr.anclszek Braułl 1 za pogróżki i łodzianinRy- właśoiciele studZien z uiezdrową wodą pocit}gani sztQWall'y, lecz nie prZiyznal $i~dQ winy i liia wska..
ISzati<lUchert ga. za'k16eerue spokolll ptlbli~znego będ~4 do od,powieuziaLaośd.
'
zal nikugo.
, .
:".»a
... 2.,'. t''''.fl'odnł
.
'''
a.
rel'\żt.;u,
Antoni.
S.widetski
i
.Ber.ek
W
Po
przeczy~aniu
a.ktu
()sluJ.rżen.ia
Erman Xi..
Je
i (b) Po*_
• l.thdcz6Wóe. . e wtotek W JtolFt1ed mi~S~kł\ńey Łodzi,pie-rwszy· zazebranlnę . ltl$zkMh' w leśniczówce nl\l~żąeaj da lasów 'foW• .iłke. chel\: ,do winy' n~e przyznal się.
i 'Włóez~g()8two' drugi. zaś ~a obelgi sItywne We.. K. SenGibltll'ił, zapaUla' się stodoła! a 6d nioj ubota,
'
Przesłuchani swiadkowie na śledztwie są!lo'teryna.rzlt, rzeźni miejskiej - na mie,~iąc aresztu; OgIeń przy pOIDOOy sikawak ręoznychze stacyi Kolu8Z~ wam potwierdZiili swe pierwotne ~eimanja, że \vi-..
'Ll1,dwlk :Pleek&, AIldzeJ' Skopiński i Ot.to F tv... ki kolei fabryczuo;.16d~ktel, Warsz.~wledeiisldej_ Ora.z dzieli Pereka i Tichel\;a roimawiaJą(ryc-h i. wohol
slltł\?iki ge stM,1 ~Uót-winł, W godZinę :&óStAr ugl;~zooy.
t. d
d
-Ni .
r..T
Z
;orych. FtIks .~~ l{lóttii~ n.a ulicy ~ zaldócenie~ero Dommieszltal-tiJ o~uJa~. Pt~Jcgyila ogtiia n~eWładomA; dzącycu o, omu.J b przy ulwy .l'OWO~. arzl3w~kGju pubhc;zuegt)'na'2 tygodnie aresztu kazdy , straty ~Ui6 i ,p6~odłl, iż spalił sił caly sprzęt abota ł
skiej.
l )-fHI ChejOW ta. taJde s.tUlle prz6st~pstwo na l' paSzy,
S~d po dłuższej n.aradzie o godg~ ,llwieozO"
JIJ.",ę3~~ 1łO~1e1Jłl.6ie..'
A.
do tali,.d ~afDd.okii WczorAj po pot l!a 'dri1tlH re. oglo$U wYfolc, skazaj,Cl itl..letniegoErmalla
Vi:

tegoż :taljr:f.kan~a.: to- l : 1(Q.) Z (abt'1f!J;i
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.~iC?~ka. na. pozibawieti.ie wszystkich praw. l 10 lat ~. bit rewiży;ę .. Notatnik,

C1ęzlucłt robÓ't~

'W

I numer h~W-ił'IDga, zabł".any

*

którym zapisany jest,
zos.'tar . przy re-wj;z'Ji u ~

ł JaAko.wsk>le-go. Wacław Ła:b-kl

b. a.gent pQUe)i.

I
I

Wiadom:OŚ6i

zamieisoowe.
'J

IZapowiedziana na dziś sprawa-o wy.J.'abia.Dl-e r śl~czej, obeeU.łe re:wi~-;y, ~ździ:f do Krak<lwa
falszywych pieniędzy w Radogoszczu.~ zpowod.u I ~. Sieozkę·· Sędżi6~u śled-eoo.mn w Krak{)wie .
Jan Tarłkłn-Ia-llt.awow. Inlia 2;4. ·b. DL, «
nie sfawienia si~ ważnych świadków--zos'tabt od- Sreczka tlómaezy.l, ze. p{}licy,& rosyj~ka śeig~go goch;, 1'1/9. po >poł., zm·arł we wls.s-nej witli pod
lożon~.
. Ił
ta t'O, • ż~ na.p~~e:hle ~Baranowsloego strzelał I Krzeszowl-cl\rUl Jau ks, Tardla.n-Maura.wt)w, emedo pQ'łi-ejł.. Sleezka w ~rakowie' przy świadkl1 l: rjtoow9.ny profesor fizyulogii akademii lekarslto,·
;>r~f.tnal· Slę. że był Iłl'iłllowolay,m świ&dkiem za.. i c-hirurgiez~ej . w Peter~burgn. Przez szereg lat·
~nr!'JUfa O' lflhńiffłun "d
h'Z01uI·n[łlIMD
bó-JStw:a. , . .
. - 5 asysteI1~a~m Jego bywalI :wylącznle polooy, jak:
~p UW,
UdUJ~aii!iQU" ił Dł, ~W ~ Ilr.y •
) . ~teezkagwaltowme. zaprzeczył ZeZll3.lliOm dr.Wo.Jn~M1 prof. Cy'bulskl i prof. Pop.iel.ski.
-t., Łaslnego, ~owod-ząc,. it tenż,e z .drngim agootem I. Serdeczny sto8tmek z asystentami dal mu moiWczćral warszawski są;(l ol r O" w'
.'
w. K~ako'Wle, pokaz~}f.\C JllU wór ~ pieniędzm'i., ·n",· IlOŚĆ zazna.J,omić. się ze s.praw~ pOlską 1 stosnnwal s raw zabó·ców d.ra Drz~;fe~kre r:~1:':d~_1 ma~uł.l go,
wska~ał ~rawdznvego mQrałn-ego l ka:n i! panUjąceml W Polsce i na Lit'wi.e.Pragnąe
'nie są~oweęnie. u~awIlUo istotnyoh zabój~ó"weO
I' ~prawcę, ~~o-Jstwa, obleeuJąc mu za to pien.iądze I. hliż-eJ poznać. 8~~()Sunki nasze, przed la~ ktJJat...
, Na. lawie oskarżonych widziano t iko 11'arZ _ I l bezka~ll{)S(}. . • .
! nast.~: SpędZl1 k!lka. łtygodni ,w KrakowJe, a-od
(dzia zbrodIii- 20-1atniegoryuiarz.a yStańjała~a i . ~wladek Ko~ml~K1, rządea W Reg~lao.h, stwier .. I lat l~tł:{u czas woln'l od, swowhz,aj~ć ! l?ete~
Grela oraz 20~lstniE'goWalenteO'o Sieczk . z za- ; d~11, ze Słeczl'ę. ~a}ąl sam Janko.wsln na dwa mle- j b~rguzwylcl byJ: ~p~dzao tak w zHtue, Jak w le:wO-du gisera, pelniącegopI'z,edo żah6jstw~~i oho _ i Slące przed zab?Jstwem. Drzewieckiego. Hewolwer i, Cle, w*~ wlasnej. Wd~ł pod Krzesz()wi~ami: i, t~, j:ak
:wiązki ogrodnika W, Regulaclt pod' \Varszawa, prz,Y ~lm dal Sieczce sam Jankowski dla obrany sa[~ wwlokrottlle ~8w:ad?za.l, zprzy}em~OSCl~OO~
,m~jątku te.Ś(~1a d-ra Dt2 Erw1eeId ego, p. Jankow'- ~nalątl\'n. o~ lUt~a?ó-w, Próc.z. t~go .rewolweru br1y ! PQvZiw~I ..PO. trudaoh zy(.na petersb~~e~o.
sJuago.
.
.'
Jes~cte dwa. drUgl0•. ' ~o., zabójstwIe Jed~n z meh l
Luuozert1 . tv Kongo. W CZa.soplSffile .Le
( . Akt oa-karieLlia zarzucał im zabójstwo
prtepadl •. Słec~ka. wYJ~ch-a1 bez potegnanła zar~ l Tour d?- MOil?e' og!OSil właśnie sprawoida'u-re
;d1'ug, obmyślonego plan~ w kwietll!u. l'. z. o g.1 po, zbrodru.
" . l z~ ~weJ p~rozy ka.pItan ,L~nfant, do'~d"a ostat)lI, ztafla na ul. ;Smolneh Józefa Prze~~i.eckiega,'
~kspett dr. Kueha.rzew~lo stw1erdza,! . że .na. ! meJ.. ~:~ln~wy frau?·osk18Jdo J~onga. Lenf~t
le.karza. Ucze&tlu1t6w było. trzech: Grel,' Sieczka t cuda zabitego. zDal~ziOO'()dwlerOin·rt z ktQrye.h Je - ! Sh'VIAru.Zlt, ze podohrne, Ja.k plelluona wschodme,i li'ryoolt. 1'00 ostatni, l{tóry schwyta.ny usiłował ! dna~a.. s~yl ~yła. beZW'&funkolYQ śmłerte:lną. Ptl- go. Ko~a, t·ak i ~ł1rzyn.i nad rzek~,Sa:ng!t m~esz
na. miejscu odel?rnć sobie. żyde,' oddany jest . do l C~odzlla z bl o~~ . paln~j •. ,'. .
...
. i kałący, są ludoz~l'ca~!., WszędZlepodcz3ls poTworek pod ob~etwacyę lekarską i dprawa codo! '.' ~ą?? po plZemÓWHłnU1Ch pt()kura.~ l dwóoh l' dto~y n~po~ykal Lenfa.ull sIady Judt>żerstwa. W peniego jes,t wyłączona.
._,
' ! (~bronCow z urzędu ad,w. przys. Urba~'OWlo~\~i Ra- i w~neJ. WSI ~łdzia,I, w kO,tle got.uj.ą~e się ramio.llai
,
Szczegóły wypadku są następujące: Stróż do- i fal8.J{emp~era,.og!Oslt wy~ok .s~a~tlJą(}y Słeezk~ ~ pl~rsl ~ohlett· ~IU'rZYlll. tamtejSi nad ~sz,yst~Q"
mu n 34 pt'zy uliey, Smolnej, usJ:ystawszy 'Strz~- i. na. 13 lat, l ,4 I?ł~Slą~ robot Ołęzk16~,~relęt1\s I' p~zeno.,zą Clalu !U~kle,. z:vl~sz~za .",l.H~lych.
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! nn.;.~.lat robot~Ol-ęzkieh, obu. z pozbaw18mom wszy.. ! Zładają pr~edew3z'ys~ktem. Jeu'C{)w l' zabItych wrooraz uCiekających; stl\lCh praW' stanu.
g?W, procz te:g~ ~,as }(ohze,ty ż wl~neg.o ~łe~«
w ~ron~ al.ai Je~ozo.1iIllski~j. dwóch zabójców.Ja~
nUt_, jak? ~oflal.~.. . Pogrzeb~ . ZUll&na k8łę z t'C.3.t'
d~n. z .meh 19ubi[·w· pospIechu '. c~apkę. Kolo
prOI~ctnw~ wr6.Z01arzy. są P?z?d-a~ S~{)SObn~eł,
DrzBwl.eąklego ~eżal. sztylet. Zaalarmowana poliOJ'
IDllfZJ3.
do czyuiv.nla o'~.arz k?bi?~ l .]adama. Ich. J-eŻt'łll,
cja.zarządzita 1)('\~Cig od Alei i Smo.lnej. Jakoż
---.
umrze, lłaezoLark pleIlll.ctHa,. na gro,l;ne Jego żony
w AlejłtĆ~isc~nvytano ioh przy pornocy pj'ze~ho'.
"Amursldj Kraj- opisuje Vł~lką b6jkęna. , by~~}ą., duszone, . a t~ała Ich ~PQt~m go,tOWaDe)
d~ą.cych zolm~rzy. \V cyrkule oolntytani podali l r~e(je A~urze ~ Bla.gowresztZ0ńsltu, )!omlędzy l Sp()zyw~ne. W. raZl~ llle~rodz!lJu, z~y~h .polo~alt,;
Sl~ za Gr.ełę l Frybolta. Gral nie chciał dawaó ! rosy~nanll a chtńczykami, p-rzyezem z jedneJ i i aLbo nls~czącaJ :V0J~Y, p~~lę wyda.Je na, 'OCł&rę
,_ żad~~ch objaśni~ti, .~rsbolt zaśprzyznal się do ! druglej strony ?rali U?zial J)oHeya.nci i Żolniene. pewm~.,. },l-C~~~ d~!eWlc: ktore IW uro.czystym. tań~ab.oJs~wa, do.d~Jąc, lZ do żbl'ooni namówił go nie ~ I, •
Blag?WlegZCzenslm, w dzielnIcy chińskieJ, ! ~n po~~Od o.r.f.zYK6w ~ ~derz.eft ,,~t~mułi d~
Jakl Wale.nty Słeczka~ ogrodnik w .majątku . p. I dnIa 1I6~g~ hpca, okolo godziny 7 -ej wjeczorem, l l .~~tUJ~. !{f""'?Y' uczc:;tJrnk uroczy~toool .otrzymuJe,
Janlcowąluogo, obie\mjąc mu za to 30 rub. i pie- l przed ouplymęciem pr()mu~ kilku RVII:mtllrników ~ swoJ~ I)Or;y,~. l ~raca. do chaty ••fAr'Z~by w spokoju
nia,dze na wyjazd zagrani.6Q.
~ wszezęlo na barc.e bijatykę. 'W trakei-e bójki i delehtowac. SIę m?zw yk!YlIl~~ąskwm. Jeden t tu-Na snAzie Grel badany oddzieln.ie _ na czas jeden zawapturników ńderzyI policyanta, cbiń- byl-c?w, lliOSąCyCll. palcuukl wy~raw~, ~c~fanta,
jego zeznania sąd nakaza.I usunlęl3ie Sieczki z sa.. I skiegQ w twarz; chiilCZyk zaś kHkot1ia uderze- l zhł~gl w ow!e~ ok.ollc~ch. .Jak SIę pOZlll.ej oka. ..
li-przyznal Się, że istotnie by! na' mie;scu za- I niami powalU go na ziemię.
.
~o, murzyru zjttdhgo nazajutrz po ucieczce. Lubójs~wa.,leo3 jako świadek jedynje~Strż:l~IFrl.
.Za. poturbo.wanym rosyaninem ujęli - się ro- d()z~rstwo wz!,ast~ w 'p'o. rze , gdy ,~rak z,wierzyny,
bolt. On" Grel, 'stal tylko na' straży. :00 zabój- ! sy~lH~. ~ zaczęli okładać chiń;czyków, chińczycy I ~IH1!P'1 szc~u.row l. węzow, ~ ta~lch raz~clł pod
stwa grozbą ~emśty partyjnej namowilobu Sif;CZ- 1 zas Ole pOzostali dłużni i zaczęli okładać rosyan.' I J~l~lm,~oh!wk, pozorem ltldno..sc daJe na oftarę kok~.Pieniędz~ ża\lnych o~ Sieczki. ni,~ otrzymał. ! Część ~chińczyk6w zdf}żyla zeskoczyć. z promu i Iblot! ~Jada .je ~o . udus·zen.l,~' N,~wet~.tflre uroSleczka ChCIRI Spl·zątnąe. Drzewleclnego, jako zasypala z brzegu barkę grftderrt kamieni. Ba.r.. ! c~yst(}:;el . polą.czt)ns ze spOtywan1em CIała ludz8zlowiel{a dla społeczelistwa szkodliwego. Na. Ira.. ~yla p·rz.dpeln,iona publićznością i !mmienie ~n~go, wypadają .zawsz~ w l)OraJh, gdr v: lagach
c!lem atołl polegala Ezlwdli wość Drzewieokiego
trafiały VI lud:ti, którży nie braH żadl1(łgo lldzia- i ~w,erzy na . ~OJ3 SHJ w ntedostępue knieje 1 .(trudno
Sieczl\:a im nie mówi!; on sam tem się nił) in~~~ : lU w bójce.
.
l Jłł upolowac.
.
resował. Duewi~cldego nie znal. ~Siefjzka poka- ;
KUltu zolnierzóvt rosyjskich,' będąeyeh na. !
Tureoki hymn IH'U'odGwy. Z ohwH!łupitdkn
zy w~l .im J~g~ fO~dgl'afię. Zr~sztą. Siecz.ka stal pa l ba~ee i ~zbroj~nye~ 11 p~fasze, .rtucUo się na abfłol:utyzmu, Turc Ja zost~ta ~ laściwh~ bez hym..
d~·ugi.aJ sl;r~[u~ull~y. Gdy 1).. ,cW1s.zedl z br:tmy, ! polHryn~to:w cp-lńsk!ch, którzy. stalatowarzysz~ 1 nu n~;odo~egQ. St~ry bowlemhyrntl! t.. zw. "Ha..
Sleczka gWlzdl;lął . - ?yl to umowlOny. r.nak.Fry- I pl.'zeWQzemu podr6znych.· PODleWaź jedn'ak żol.. l młdJ6, n1e odpoWiada. tekstem zUH-enU)nynt \fa....
bołt ~tedy " stt'~elił; D/l>adł, onizaS rzucili si~ ł ni:erze bJli pijani, prteto aostalo si'ę 0. d nich oso· ~~l{?lU, no.wego z~, hY?1!lll ~,tiW:t jedną noc nl-o""
do nCleczlo. . ....
. . '
! bom postronnymI o ile się im nawinęli pod ręce. ( .zyo l rozpowszechlllC nie mozna było. l\flodotutSieczka natomiast zaprzecza 1vszelkiemu u- l CzęŚó. pubHezuośd wmieszala si~ do bójki, po- l ey poradzHi wJę{} sobie w ten sposób, że chwilo...
d:tialowi swemu.W zabojshvie. Frybolta nie znal l częta chwytać chińczyków i rzucać ioh ~ plOnU! I wo, grali i śpiew.ali wszędzie~larsyHankę(}cze ..
zgoła, Grelę znal wpraw'dzie, lecz go nle nama ... l d-()"W'ody. Na llromie byto dU2o' poHcyatltów l knJą~, eri ktoś napisze i skomponuje nowy hymn
w~ał wcał~ dozabój~,twa.. Na. Smąl1ł0J w dziel! za- ! ?hhiSkich, uzbroj(}uych,. (}prde:?! tra.dycyjnych ki· 1 ua,,:rOdo,,:y. ' lIr.ma . tuki pojawił Sł~ rzeczywiśei~
bo.jstwa me byt '. Aresztowano go w Krakowie I JÓw bambusowych i w najnówsze rewu1t"ery. Star- Ił przed kiUru druaml. Autor grek, Mżwiskiem Gagdy .si~ wybiera! do Ameryki.,
J I 'szy pOliCjant kaza.ł hn str2ela.6.
. lfj.idopulo, dedykował utwór swój: • Naj jll,ŚIliejsz.e:.
Ze:&tHlllia świadków dotyc-zy'ly prź(}waźnJe fd.k ... I
Ile dano. strz9,lów, ile osób ~o.stato tatlio~ 'mu Panu" Sultauowl 1 wie.Hwduszn~mll wladcy; ()jty~~!l~j łsttOfiyp~zest~pstwa. VV~ł1dJSbl\f Dę,biń- nych .!t1l.lam4~d{)tyehezag ntewiadomo. Kr:tż~ po .. \ eu kOllstytuc~i .... '~ R?)'Hloc~aśnie ol>ok hyllinu n~"
slo, stf?Z domu, S~cz~gó~o~o Oplsu,Je, . saro. wypa- l" gló~l~}, .~.e'. klH~a O~?blltO:uęIO i ~e s~ c~ęźkO tal1- i TO~oweg:t?,poJawll 6.Uę takze Hmarsz.,konsty tlielJdel{, uCleczkli. zaboJc.QW l l~h pggOlt. Dodaj~ przy-o ni. W~adze chińskIe wezwały wojsko, któ~e uję· IDY" ulozOUl prz~z wlooha, Selvelh ego. NQwy
tem,iż Dn.ew. nie\, byZ ,meldowany na Smolnej; I lo wszystkich obecnych. na promie. Telegraflcż- hy~ nar~dow1 i tn~r~z k(}n8tytu~rjhy grają o...
tylkO w mieszlUl~JU Sl(Jstty~ptzYjmowat <ilioryćh l niezaWiQdoruion.o () wszystkicm władze l'ooyjskie
becUJe orkiestry e()u~l~ń\Vogto\.\aeh pubHoznyeh,
i, stolow.al Się1 mi.6i!zkłlł ~aś na Bolcu; ,obawiał ł
\?onie~aźwśtó~ a.t~sZltowanych ,rzez chiń..
W~grą. o ~aUoli. Alolltn Galicyi;. pOOWię
SIę b?w.lem~ aby zpl;la lne D:&slala na. nIego .n.a ... J ?ży~o~ bylo duto ~~ltl1erzó\v,przet() ~. wydo- tc~ne OpISOWi Itr~lU, kulturze,i roz.wQjlHvl ekooopastlHl\ow. .......
."
. ..
. . . .I Ji)'JC13 Ich ~ . rąk chłllez]lnhvw'y.sl~no stars!t~()' I_mlcznemu, wydaje w języku węgierł!lKi.m r&da1t~
, Stójkow'!' .~tefańsltł opow·ła.da O pogoni lla jlV-l onoetat. ktory p·rttłWió.żl Ares~toWlWI10ch n.a lł.W"o- cy~ węgie.rakiego tygodnika. ,tSzalon ·l1jsag.'ł Dla
bÓJcnilii VI All':lJfich i O Ich se~w1tanly.
/\ n~ tosYJsk~.
.
. ..
! UOnl'Olllenla wydawnictwa od, ewentualtt10hpo:Komisarz policyi Szpigan?wiez opowla)fa, że jKi~dy około godziny 8-ej lViećlOrem prOm ! mylek illledokladuości, reda.kcya wyS1la du Ga,..
~rz(ld silli€ltcią DrzlJ~iecki. mówi! mu, ź? /' napad i zbliź'aI ili~ ~(). swejpl'zystani. bÓjk.a wsz~zęla. się Heyi . kUltu. sw,yeh wspólpratownlXó", kt6t'1"łt
Jest 3pl'awk~ . btłlta. Jego zony. Ju,nko\VBl~legtl; t~ ; nit nowo l ZnOwu ~&C~ęt:() się WZ8.)tHIUl\e WrZllCtlć i zaaamem. tędtl<i; ,poin{o-rłUQWaó itt-ę· dokla<ll'li-e ,
nie cuci.I. Sl~lll61dowa6 na Smolnej, ObaWiłł.jąc do wody. Łódź ratu,llkOwa wyc~o-nęta trzech l stosunkach panują.dyeh tamze. Do KrakQwa przy..
się, że rfrdbinaipny będzio' goprześla~ow,"6. Nie t?n,eych rosyan i cz~rt1e-h chińezyków. Ki~dy! będą. pp. Baja Rabdebó i ,EtnO Nagy, k~ót'.1 zaslyszal, aby D.~1:I' ~zlonltie"l jakiej~/partyi lub llodz z' uratowanymi obioozykami dobila d() btze .. ! baw.łł tu kUka dnł. .
ł
szpiegiem. ,NIe' wIe'. jalriń1 spOSObem ~.,.knncelaryi I.gą,. powitano j~ gradeIlł . l~amiG:1łi i .lódj' ~ósłala t
oberpolicmajstra zginął ·browning.
.
[ przebita,
.
.Naczelui~ wyd~ialn śh~dez~go Kówalilt po· l
'Vszystkioh are8ztowanYćh i ocalolłyelł od-e..
statn18
y
wtn. t.za . .z.' eZ.ll,.atua .. zattz YilHl..n eh .przestępco.'
ich sza.no . doeyrkulu, skąd po.. Pl'łA(J$łi1Cbt\ł1i.l1.. i 8tWl.t1t...
.... ......\prz-y.znallie się. ~e.ltó motyw zabójstwa . P?da,!~i dfi?lliu tozSam?ŚCi o!ób. 1VypUS~CjOił:Ó i4h, rantliych~.
~ T li re 11.
to,. ze Dł'ze.wlecln hył prowokatorem l złe zYJe zas o.t eSl1UlO lit) itpltala Oz~rW'i()n...go Etj!i.
~
W Pr~zrenJu utworzyła slę 'sekera ltlK'tillł&
..& Z OD. \. SWladek w RegUłach u J{lnkowskiego 1"0"
f pod na.zwćl;
adminiskat..j:& ęWału."~<lQ.:ly, wybJ.egl.i kolo bramy ujrz.tłrt 1~zą0ego na cho-
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!go,

;$

skł'adaląea si.ę

urzę<lulków

z Hi-tu osób,

państwowych,

"serbskiego metropolity, jako

mi~dzy

I

tarni

oficerów, zastępey
katolików. Cetego wydzialu, jest

~
eM inW F , ' , .
,
W nit>d~ielę dnia 23 b ID w Częstochowie zmarł tragl~zną 8mjerci~
a Ooil\~llio pelJloill\)Cnlk nas"~0go Zarządu na Oddział C~stoebowskt
Ś. t P .

"

też

długoletni

}lasz, czlOllijk

.rem tej komisyi, względnie
:wjkonywanie skutecznej kontroli nad wladzami
rlokalnemi w czasle zebrania się parlamentu. Poidobne 'vvydzialy albo już istniej:ł, albo też mają
lbJć utworzone w innyeh miastach Tu'rcyi Ell~W tak n-łeapod!dewanie zmf!\rlym koledze, Jn&tytocya nasza traei jednego z n~jczynnlejszych
lpejskiej i Azyatyckiej.
wonków, to też wieść o zgonie Jego nr.pelnlla nas prawdziwym smutkiem. Pam!ęc o Nim pozo,
,Charakterystyczne jes.t, że organizacye ko~
stanIe między nami na. zawsze.
Zarl~d StoW. lIajltrów FabrJGID. gub. Pi6trkowsk.
imitetovve mlodo\tureekie wzorowane sa na hie-:'r'
j
\iarchii nrowincyonalnej administracyi państwowej.
F "
sw,
.' Co-się tyczy żan-darmeryi europejskiei. .to było w zimie skazanyćh Ita 6 lat ciężldeh. robót mnński minister prezydent Sturdza wyjechał do
:nprócz oficerów austryackich w wilajecie Kosso- za ograbienie kupea .Zaworonkowa w Wyborgn.
BerJin-a.
lwo, o:dwola.ni zostali też oficerowieiandarmeryi "
lIjńst.26 sierpnia.: (P.) Szalejący tu onegdaj
lIarjen'acl. 21 sierpnia. (P.) Przybyli tu CJe ..
"rosyjsey i franeuscy do Saloniki i Senes; wi~ksza l w ciągu pól dnia pożar zniszczyl wiellcie war" ; meneeu i Izwolskij i, byli zaproszeni przez króla
crlęści ~ncerów eotrzyma~a. :urlopy. P.odobne Z&- i sztaty kolei warszawslco.brzeskiej. Uszkodzone angielskiego na śniad.anie~ Po śniadania król na.
l::ządze,lll,e nast~.w n~Jbl:~zych dnIach co do '/ rostaly z:uajdlłJące się w na.prAwie parowozy,8tra- radzal się z nimi lf ciągu 10 mintit.
oJicerow. wlo~klch~.la?glel~kleh..
ty dosięgają dwóch milionów.
E
, ..
, Powo~anle. ~11eer?\: za~darm~rYl au~trJac.' l
Sergaez. 26 sierpnia, (P.) We wsi Aprakenie,
Gielda warszawska. .
;1r,Wl1 do SKophe 1 CZ~S~lOwe u;}h urlopowame zro- I w której zna.jduje się 32,0 domów, spaJtlo się
(Telefonem)
[bilo. w kolach ludnoscI, o.raz. w sfsra.-eh mlodotu· l okolo 150 domów, w tej liczbie dom T(}war~y"
~ dnia 21 sierpnia.
. /I tran.
'feełt1ch bardzo dobre wrażenIe. ,
j stwa kredytowego i urząd gmilllly. Z tego osta.I-j- iąd. rr
ofiar ..
' N O W Y S U ł t a n m a r ok a lis ki.
tai-ego zdalano uratować kufer z pieniędzmi i księ..
~. za rok 1908.
. '
ł 4% renta pańs.twoW'a. ~ • • • • -78.00 ~ 77.00 11_._
Obwolanie Mulej Hafida sułtanem wy tworzy- I
&outant)'Dopol, 26 sierpnia. (P.) W odpo- , ~,; poż,:-ezXa w8'WBętrzna z 1905 r. -.- 1_._
f,lo li.owy stan rzecz v w stosunku ~faroka do mo·! . d .
. ,..'" l
Z"
do trwa.i~ I 5%
z 1906 r 9650 9550 _ _
'I Wie Zł na l1h'~rpeaeyę
HlOWlewa
co " .
l
l."ł,
i
k"
e. '90","0.
89.'tO 190'20
lwstw europejsldch.~
!
d l '
..
. k t :.1'(;- !I 4/,/~
!Slry Z ems la • • _ • •
u
..
,
,
! cego W a,szym Clągll posuwanul. Ijlę wOJS' :ure~! 4~ . Ił
".
e
• • -.
•
•
_._
_._
82.05
Pras~ niemiecka ze źle ukrywaną radoscią ; ckieh w gląb Persyi w okolicaehUrmii, Wlelkl I 5% Haty zs.st12.w.ne 'm. Wa1'8zaWJ. • 92,4'0 91.50 92.05
lzaznacza, że detronizacy' a Abdnl Azisa J'est p~.
d ' d .....:.~
. k t
k'
t'
A:l{ d
86.40 Ot: ~ 81!
.irażka dla Jj'lraneyi. Radości przedwczesna. Prze- wycofane
wezyr o powIe
ZlIłłJ "'V wOJS
a urec
te zos
ajł.\l! c~ :aA:l ""
"
,ł Łodzi" •• •• •• _._ .OU_:'=VY =.'J':=V'.J
z miejscowości,
leżących
,poza
teryw"
"
fl " "
;dews~ystkieIU przedstawiciel Francyi w Tangerze,
K . .
"
l
! 4/t~
"
..
•••
-.~'l k P' h
f
ryufu - spornem. . ... Olłll~yl pograru.czneJ wy'S ane ; AkCJe Banku handlowego w ł.,odzt
l
posel, Regnau t, w myi:łL po ity i
Je ona, ran- będą n.owe, bardziej pOjednawcze .lnstrukey.e.
Potyczka Pfe-m. !!Jwa I-ej emisJI • 378
;72'cusldego min~stra. spraw zagranicznych, oświadW dniu, 25 b, m., minister Oś\\·iaty, Cllaki" , , 1 I ej emi"łył. 267 1- 261
_._
czyI, Ż-B do, spraw 'dynastycznych nie będzie się ~ bej mianowanyzostal mluistrem spraw wewn~- I , _ "
szlMuecka........ 231
225;mieszat. Następnie franeusl{ą, prasa, eprzyjająca tr~nych powierzono ma również czasowe zarzą- I Lnpo~y • .. .. .. • • • .. • • -.-'- ~.- 535
rządowi, wyraziła zdanJe" że Francya uzna Mulej , dzanie ~"lin~sterYIłf!1 oŚ'~iaty.
.'
~t~~!~~1~w~ie9" :':.: = : : : :
_~-:
Haf/da sultanem tylko popoilownem zwalaniu
Londyn. 26 sIerpma.. (P.) Do "AgenCJi Reu- i Pntl~ow!kłe '. • • • • • • .. • _._ _._ _._
mlędz}narodowej konft-1rencyi,tudzież w razie terah d(;nosz~ że w kw. estyi położenia angielskich ! CzekI na BerUn • • • .. • .. • i6,75 - . - --.pTzyjścla do skutku porozumienia pomiędzy mo"V
:carstwami.
oficerów żandarmeryiw Macedonii, rząd angjelsld
Giełda peteraburska...
, W ten sposób Fraucya z góry zapobiegła zadecydował, że kwastya oficerów eudzo,z.ieU1.:;kich
(Tel wl. "Rozwojll")'
~w.szelkim. zakulisowym . machinacyom gablnetu ber- wtyrn kraju, winna być rozpatrzona przez moz dnia 27 sIerpnia..
fU"ńskiego na szkodę interesów francuskich: Pót- carstwa. Wedlug zdania rządu angielskie.go, ka.;.
Ren,ta państwowa 17,37 1/ 2
iurzędowy <Temps> wyraźnie zaznaczyl, że Abdnl idy lcrok przedsiębrany w tej sprawie wiuten być
5% Prem., I-eJ emiSJi • • . " 374.
,Azis jest .wobec Europy, a więc ,i Niemiec, jedy. , rezult~tem umow~ m!ę dz Y!1arodowej.
•
II . • '" • •
26i.
"
szlachecka, .,. • .,......227.·
nię legalnym sułtanem, gdyby zus me chciał wal- !
larl.sbild~ 2~ sl~rpllla. (P) . Przybył p~s~l
EL
,
l' t
t k'
. ,Mule·, francuskI w WIednIU. RUIDunskl prezes IlUUl~'Zyc
o odzys (ante ronu, w a lm ra21e E'u"oJ_ '; strów, S~urdza, zlotyl wizytA' miaist['(HVi CJeweu,,:,
SPOSTRZEŻENIA METEOItOtOGICZNE
HaCid musialby uzyskać uznanie od cateJ '~
"
,PI, a. nie od jednego lub dwóch mocarBtw.
ceau.
Stacyi centrcdnel K. E. Ł.
DZ.lENNE.
p..
...
::s
"';::I..l
1óó o
Q)'~
.!4
Petersburg, 27-go sjerpnia. (P.) Ministeryum
S
•
S "d <> 0 _ o
;::I
Data.
spraw zagranicznych ogłasza, że zgodnie z donieUwagi
~
::s
e~o SCoQ !!!>.~
;..
te oo
CIS
sieniemposel.3twa rosyjskiego w Tokio, wmi-ej~~
;ql-o~
.....
::::;..
:s: ~ Ui
E-t
scowej g;'zecle urzędowej «Kwampo> opublikowa.Ropsza, 26 sierpnia. (P.) Cesarz, Monarszy no rozkaz kwantuńskiego generaJ:.gubernatora, doZ cinin 2 l/VHI
Wódz lejb- gwardyi puH{u u'lanów, oraz Cesal'zo- . tyczący domów, zbudowanych ua gruntach mięj 26/VlII 1 pp.' '14161.""158 ~ 89/ Z1 . , TemperatllfQ
l C.
wa Aleksandra Teodol'0wnaz Wielkiemi' Ks.ię- skich w Porcie Artura, z obowiązkiem oddanIa 26/VIII 9 w. 74:2 O +14.296 PdZ1 max.+193
TempąraLllrA
żuir.zkami .Olgą i Tatjaufj. Milwlajównami, od wietych domów na własność miasta po upływie ost,a- 21/VIII 7 r. 741 6 +15.4, 89
Pd 1 mIn.+87° C.
d'zili we. wsi Młcbajlowskote lejb gwardyi pu.lk tecznego terminu.
OPAtlU 2.1
uranów, gdzie deputacya kobiet mialil szozęście
Na mocy rozkazu termin władania takiemi
podać Jej Cesarskiej MOŚ0i chleb i sól oraz wydomami przedluża się w każdym poszczególnym
razić .uczucia wierno i:roddańcZfJ. Aionarcha powypadJm na caly czas, który upłynąl oti 10 1uMYDŁO
dziękował w Jmleu'u Cesarzowej za chleb i sól ._ tego 1904 roku, t. j. od początku wojny rosyjskoD-ra A. GOLCWAJGA..
oraz za wyta,żoue przez deptlt;1cyę uczucia, po- I japońskiej po dzień przyznania prawa władania
Po wszac'hni e uzn&llY jako najtańilzy l najszybszy
czem Ich Ceiar~kie Mości przyjęty .zaprosiny na l! prz~z komisYę janońsk!ł. do rozpatrywania spraw środek do' prania. Pranie bIeliznY' uskllteezuia Si~ bez
1.'
'Z
trwa kUka goozin.
h~fbatli W klubie ofieerów. W chw;li -odjazdu Ich; majątkowych cudzoziemców.
.
! tarCia. NajWiększe
BYD"Opranie
HYGlE_.CZIIE
Cesarskich Mości oLcerowie i szeregowcy wz.no- I
Petersburg, 27 sierpnia. (P.) Ministrowi s,praw l
. . . .
.'
.
sili grzmiace okrzyki hura~.
ł wewnętrznych nadano prawo decydowania w spra.- ł
do mycia zwlerzI\t. "
..
I
~.'
Nłszczy zarazki ł zapobiega chorobom skórnym.
Petersburg, 26 sierpnIa.. (P.) Nastąpiło Naj- ł ~}e m~~będuychpozyezek z ogo.lnyc~ . k~pltał~w . HURTOWA. SPRZEDAŻ t SKŁAD DZI'ELUA Ni 7
wyższe zez\Vol;~nje na obję~ie przez dziekana miń~ i zywnosclowych .. na potr~eb~ gm.m ~vl-eJslnch me.~cła. Ko ••ako.ski- WJl"czn~ Sprzedaż Łód~ ..
skie'{o hs. Kazimierza Michalkiewicza rzadów! których guheruu . dla ObSIanIa. grunto\V przez lud- kieJ Fabrykl.MJd~a Nafelan.ego, ul •••dze• •~. 50,
decyOzy\ WileJ1Skiej po wydalonym ks.' bislrnpie : noś~ ty~h gubernU, która u~ierpiala 00 nieuro- t.elefo.na 1l~21, 1·8 płfł'ro od froatu.
1260
Roppie. Z objęciem władzy dyecezyalnej przy- ~ dzaJU.
.
..'
wróceni będą. ua swych stanowiskach również
Departament rolnictwa pozwoIJI ros~JsklelD:u ,I
usunięci prałaci kapituly wileńsklej wraz z l)rzy- ; Towarzrstwu hodowli ptactwa na zwolaUł~ w II.. ,
wróceniem tejże kapitule . fundnszów i majątku : stopadZie w Moskwie drugiego wszec-hrosJjskiego ł
wzlptego w opiekA rz,:),do:\V~,
, zjazdu hodowców drobiu.
odbędzIe sIę w ogr~dzłe strzelców przJ Wodnym Rynku
z
,..
••
•
w BIedzielę dn.,30 sierpnia, dła członków i wprowadza. '(;.,
fetershurg, 26 sierpnia. (P.) Z Minska LIt. '.
lł~110eI8rkalk) 2, ~go ~lerpDła. (P.) UaDlOny DJ\}h . gości . .Pro~ram zabawy bardzo urozmalco~J. Bafet
telegrafują, że., t8..Q1tejsze bra.ctwo prawpsławne ł w dmu 8 b. m.pollcmajster Aleksand'fowska, i .kwlaty lla mIeJSCU. , Początek o godzinie 2-eJ po pot
zwoluj.e zjazd przedstawicieli kraju ' pólnocno~za- ł' Gruszewka, zmarł.
,Niepogoda nie robi różnicJ'
1564·3
eho,ctniego, ,'eeletn opracowania programu i środ~ I
~iedeń, 27 sierpnia. (P.) Tittoni ivon ~ch?en
ków walki z l~atolicyzmem i potajemnerni szkoła- ; wysIalI z Bechteshadellu depeszę z pozdrOWIenIem
mi polskie mi., .
.
. 1 . do Ae~renthal~, który odp~wiedzial im de'peszą,
, '. \lJborg.' 2ę sierpnia. (P,) Sąd miejscowy! z pOdzIękowalllem za pawlęc.
ukończył rozpatrywa.nie sprawy 6 rosyan i jedne.
Konstantynopol} .27 sierpnia. (P.) Wobec odgo fintanczyka,' osluł.l'żonych o usiłowanie ograbie· , mowy władz' wydania piekarzom pozwolenia na'
nia kasy teatrów Cesarskich. Wobec zupe.lnego ; powiększenie taksy, onegdaj wypieczono nader
Gatunki tJJko wJborow-e.
braku dowodów.' stwierdZająeyćh winę podsą- mało chleba.· Wieczorem tlnm, ograbil· mnóstwo
Dosława w tlośełach od 25 korcy...
dnych, sąd wydal wyrpk UnIewinniający i poleci! ' sklep-ów z piec.zywem.
~
. . . WACLAW It05SAKOWSKI
Kadsbad. 27 sierpnia. (P.) Przybył tu po- ł Ulica WIdzewika' ~ !iO. 1~'8ze piętro od frontu. telefoJlu
ich uwolni,6, o ile .nie są oni podejrzani o udział i
.
l489tl
;" mnIch l'fZO.lii te2st wac.h. Sześe.iu llodSą,d.nIch sel rosyjsJri w Londl"nie~ hr~ Ben,ekend,orL :,;Ru.- ł J\'ii 11-21.
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Z.bawa' Ogrodn,8ko'w
Dońanzam zanalY wegła na
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[ala zimu
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id. ,Pi.Dr.ki I .~~rząd~ro~i zeł~nej F~.~ódzkiilj.

Dr_, t Silberstrom '!i Dr.,;:
ul. BENEDYK'l'A 7 (1'61; Promenady).

Choroby wen~ryc2n~ ; m-oczopłci-owe,
skór1 i włosów. Radykalue IłSIWałlie
zbytecmyoh wtosów Z twarzy,

l przeprQwft.dzU: się niL ul.
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choroby weneryczna i sklirDe

Przyjmuje oą 8,-11 i pół rano i od,
4-3 wiecz., panie r.>d 4-5.
124. i

puyi.

natiew

Sp.CJ'~diigt",· ohord1J
uszu, 1II08a ig.pdła

ulica

KandanłYłłłwsia N!

tJ m.5.

PrzYlmuje od 11--12 rano! od
4-7 po p{)l. C8dziennie.
1490 t:
OsiOOliłem się w tlltejszem mi~ście jako
specyaliElta. chorób sk6rny-ch, weu;~l'YC$j~
l1~.eh, pł13iowych i chorób Wł~>l:łÓW. pr:z;n.'muję oodzienni:e od 8 do l W połud\ii6
i od 'do 8 po pqł., w .nie.dziel. O\l
j
do l-ej rano i od 4. do 6-ej po południa.
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: Dla

pań

osobna p.oclskałnla.

Dr. B.' Rejt,
BtINTOR
1!A. ŚRE1lNlA,;]Ił 6.

PrzYjmuję od

w. i

Dr.. D. Hehnan

;

I

Przyjmuje od godz, 10-12 r. 1. od
4--7 w. MIKOŁAJEWSKA. 4,
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n m.oo.Cł1i1lf7,ch
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-dla dam od 4-5. W nłodztele i
święta tylko do l rano
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Dr., L. PRYBULSKI
1

ód g-adz. 8-1 r. i od 6~8 w., .
panie od &-6 po poł., wDi~dziele on9-1,.1
:rAllO i od S-G. po poL
1.4:::1.-:-1'-

.Nit 2..
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~~enł. elektryraoyą ł ma8atera. .'

Przyjmuje' od g 8-111.1 \ r&fU1. l
od 5-8-1/ wlecz. •
169-r ,)
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T er
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. ., d. zleoi
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flklas:~g'apt!~g;a::, P~i;:!:oę\Vs:~ z fabryki J a.kóba

Wojdysla.wskie.
3720--3-3;
agul-ąl kwit Od pMzponu Da.
Qtrza~n(ł. pannn 0.0 mo.,~i\zynu . im Iq .J?Zefu. Kmieć,. wydanJ
dams ]iich
M!koła,
g fabBurK
"'''''&)0--3 .9
jewBka
95, kapeluszy.3 7
77-3
-1°.'
,".:..;r--u
l<' a,giuJ,l KwiG 00. paszportu
a
POkÓj <1Wllot-.ienny, sloneczny
..'
.'. n

~ 92. kantor slu-żą.cJcb. 37'782'1 go

Z

p

J'est do

•
..
P
148!k
!
.------------ .
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I

I

l GOle
DrChorOBYmad
suro. wonIryczna
••

Godz.przyjQ:Ć:dlt\1>8.nów od 8ł

do 12 i od 5-1 Pl) pot, dla p~ń
od. 4-ópopol.
14.43-10'9
Q.

'

I

Ó

wynaJ,·ęei~. WÓlcza.n~k':.

imię Ludwika T;,la. wydauJ

.

.

ka

K

z bł~lem ł dużi\ obrożą na
szyi i Jest do odebran.a GM'wnu
cgmą.t KWl1Iod pa$zPfJł'wna
nr. 37 mieszka.nia 36. 3775--3-1 dany
. troJęz 'Ignacego
Pi-etrZ8.K8.,
wyrab. Marta,
3T'cl-~-3
Stild6n& ua.ziela lskcyi w :ł;akre.,..
1n
si~ szkoty średniej, sp.eey.al&rl paszport na imię Ed·

l

n'ość .mateDlłl.-tyka

(.l:ąezaj1\,c

I

lC1g

warda Pal&szwskle-go,

w,.da~J

elePl6nty wyższej,) Młkolajawsk:tI, z m. Łodzi.
3719-3-.3
nr. 67 m. 8 o1i 5-6.
343\ Zaginą! kwl& od. paszpOl'tl1 'u
imię Wincentego RogaUńsJqe-go
Sklep spożywczy zaraz d08prze- w'ł:dnny z fabryki Rozenblata.
dania. Konstantyno wska. 47.
3
374:7--3-2
"a7a5-2-:--2

U(Złt.jęela.
dzi91am

lekcyi

--------..:..:...:.:....--:.-=
Z
ugtn\(
od. paszpo.rtu
. Imię ,Józefy Laskowsk.lej, wJ~
kWit

DA

.

fl&ncllskiego
praktyczne, ,konwer dany z fabrykt Le-Imllnl\. 3752-3.2
aaeya.). Dzielna 4,0 m. 1, od 11
l
.. .
L
do 1.
3624,-Q.-3
agllląpasbport na unię Jw.e",
' fJ~ Ru-d~kiel, wydany p " 80b-ótę ~zybyll!lo siostra mi· wójta Rimłny Galkówek. 3745--f'-~S:
. ,losi-erdzta, wla.dająea języ· Zagmęl& ka.rta od pAa~partll 1lA-.
p
m..e!Zkanie. Ul. Składowa nr;. l? . kAm! polskim, rosyjski~, llIlgłeimię HelenyPalł1łi&k, ~.
-I m· 14·
.
3712-J1es2 'Iskim, francuskim z dobremi świrs.- z fabryki Szał Roząnb-lai.
'
. 81
..
a.uczy~ella
rysuuliów A.• Li dectwamt i ltilkuletni_ praktyką
11ł'9--3--ł'
t' I';
dzieł
I k i
poszukuje miejsce pielęgnla.rki w
d
A
(bufetowy).
1580--3-3 1
P nS.a.a 11
~ e ey rysun- szpitalu, leeznt~y lu. b też w domu Zagill.~ lWi" o", pMzport.u DA
, ków w szkołach l prywatnte. Ul.
U
Dl
imlę,J6zefa BfSz~Iekiego, Wf.. ·
awieo damski
'Węglowa nr. 5, telefonu 536
prywatnym, Hca
uga nr. U,2 dany zfąbrykt Pa.~Ua.. 87łł.-1.'2t
.
.
'
3PHł9 3
m· 2.
8700-S-3
giD
p16rW810U~dily. Ił
V
H. -iii
8tl pMl&porii' na i~ &ttdo~
.1 W~rSZ$wJ
1\
NaUC!!Cle! 2l pawu\eUl udziela
Zagin9rl_kwit od pas~;port~ na
ksyi Wojeieebo-wekieJ, wydany'
robi okrYCi" damskie i futra, ko~
.lekcyl muzyki na. fortepianie
imię Maryanny Str.wi(~k.iej,'wJ- 9; gminY Uniejów. . S'151~:
styum1 anglelskie.i su.knie ogólne. i instrumontach d~t1ch (teoryi i
dany z hb. B-ci Ll;\llge~ 3770-1 Z&glilL\l pa.s~port j d.wom.a awta-Wykończenie artystyezne, . z ma.barmonil>· Of~rtJ snb: "Na.uezyaglIl~ pMzport na Imię rl'e~h
deetwaml na Imię J<Janę:
1oryr.lo własnego 1l1b powier~o- ciel" przJjmuje AdmintetraeYĄ
Kwaśnlewsldej, wyda!!y Z {(mi Woźniak, wydany z magtnrałai
1
IWgo, Spacerowa al..
19ar Rozwoja,.
a~7-'-i AJ WgW QO.
a16~-a-l m. Ludzi.
11»-+-1

I

mieszka. o,becnie
ł
PIOTUl{OWSKA 145, talaf. 4:1,
Przyjmuje od 879 r., ó-1
o pol .. w dłl1 'wi!l~. do gil, ra.no. .

flOl'RKOWSKA Nr. aG m.

~
•
Ci
w; C"5towego, kawaler, posZUKUJe
Benedykta M 10
"l' jakiejkolwiek posa'\lY·Of.er'r pod
przyjmuje zamówlaoi& w miejscu
. " J. M. w ",Roz woj u.. • 3740' 5-2
ł nł\wyjazd, jak ~ównłeż przy.j ~U1il ' Kobieta, POZ()st~j~a. w slrt\S~.,&~iena slabośc_ łł slab10, naJśel·
nej nędzy, b~z żadnych środSI8JBt&. dyskrer.ya.
639-r
ków dożycia z 6 gi.e.m drobnych
dzieci, blaga o pomoc mater1aln~
Sł a,~ns
II!',
lub jakiekolwiek z8Jęcle, Nowe
Chojny uUe.!\ KróLica nr 9 m 24
.
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.' . )..
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.
Ann~ ~tt\8fak
.
3713-3-2
.mieszka olleenie
on gniady . ~agHląl lat Ut. w
M" ł J
Łod~i. Łaskawego znalazcę updUł al ewska Nt 38 m:ll łS rasZl' się o zawittdomienie Józef",
({tan. t).
146t-12-9
JI!!.kub.owskieito, wieś Wrzfłszeze..
T
•
B t
lo
..
.. .
.
wioe gmma, a ucz powiat &a.ski.
W karczmiePpzygoii ,
..
3748-2-2
. ' . za. Pabian1cami
t\lże~s~wo beZQZlełine pragnie
etrzebny jest '
ł przy)l'\c dwóeh UCzniów na
loWAjgfd

l Ot•\ Z

o.b"'c.nłe .n- Sr-"dnie'j' ]i 2.
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Dr. SCHfłEIAICH !
..,...

1579 - 3 3

Ma'

PrzyjmuJe spr,wy eywilne i kryminalne !
sprleUallia s~~a sirlepowa
do wszystkich sądów w Królestwie 1 do l
ze zsuwanem\ szybami, i konsena.tu. Przeprowa.dz/l
i odbiór s-um I t
k"
d
f
'l l b
1l>20...-8·8
,. hYP'Otecznych, za zAliozeniem lub wlas- 1 uar za 8Z ..emo pertll!l€r] :U

Piotrkowska ] i 57.
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studallt UllI wersyt.et.u w~rs:e;.,·
Adwo,kat Przysięgly
"
posIadający dzlęs!e~loletnią
przeniósl kanealary~ na nUoę i praktykę naue1.yeit:llską7 udziela
Południową
.Ni 20, lekCji korepetycyi. Bened1kta nrdom S"lomQnl)wj~"'''
w Łodzi. _ l,' 32 m. 1, o-d 6-8
3526.2''2
",.~

ChOPHY kobieoe.
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PlO f,KOWS

p~wróc~I:II
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GUSTAW SOBOLEWSKl·

ibińs,ki

Dr. R.
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3160~3~1

.przedania.
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Lekarz weterynaryi

Przyjmuj~

Południio...
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CHOROBY VlŁOSOW, SKORNE' WE..
NERYCZNE I MOC;ZOPŁCłOWE.
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3700-1
pok.iJJ

p

HEnN
, . LEKARZ-DENTYSTA I
Dr~wat UID . . «mARD.
Zl.\wadzka 2 9 '
'!
ABE"
RF :1l'SLO ;l
'przyjmuje z chorobami skórnomi! . "
' . ..
.. ,
:'.... . .
weDeryoznt~ml ł'IIHł.Oz~płolow0ml " ' 1 '
'.
l
ł'

f.l

.

Go;· wJlia)t;~l'lło

14:, lpolecu: Dan .. I nowsk~ 50" m. ~; ; .?16~-2--1
... J
"7~7
.'S
2
l, korapaty"
.p
::::,
toróW z wyzsz&m wyksztaleeniem, ł potrzebUj el:U,Opie~ do pl.'łH<tVK I
liglil.!J ..KWlt I,ld, p.t\~:l.PDrtu. M
oraz bouy z szyciem, freblówki, ł
do zakla.dl1 rymąrsklego. Wia
imię LeokadJi Jtw1ektej, wygospodfD.1e, kasyerld, eksped'yendurnQść: Widzewsli:~ 8t). 37~)9, 3-1 dany z fl\łir, A.. L. hllP. 313S"3-ł
tk1, francm;kt ł nłe-mkł, 3716' '0·2 ł potrzebni Zdra;!: I.:hl-Opey ilo ter· 7 ~głU~l ,j{wa 00 lU;iąŻ-oozc,łe.-,
Bi\lrorekomend!1Cyina ',l
minu do fa.bryki waty, Piotr -gitymaey,jnej na łmłę .G:otfryda
• Llldwi.ńskiej, Piotr- kowska)& 176, Rajmund Jakubkfl. Kuk, wydanY:l; fabryki Soo.:
kowsk& g2. polecI), poznaniankę Ił
~132c3s2 ?lers,
3133- 3~
z Q.Qskoua.lym niemieckIm 1 mukó·
b' any
zagwąl: paI:iZp~~ .ua lmią!gnazrką.
3756-3-1 i
o ' 1 ,umie ww:v
,,?8,ra.z t ~o
e~go KO-w·alBkiego, wyd&ny
'
wJn8Jęc a . aa d OillQoC na mieJ'" _"'_ f'lID1'i-W Nowro .. "ln·... 37<)e_9._,.:,.'
A' M
i\A' . N. aUCQ1TCłe!''''l', m"}!1l[l>6 !
Ol
c,... '-'.I"
v<;>"'...
...o-~--..
Uol
'"
.... ~
l SCU
r 3. 17
ij750:---3-1'
;
·pra. ~o nauczaull\
w sz.ko'
.
Ztig!U~.t paszport' Ba imię X-a-,:
lach.paszukuJge lekeJL Biuro Lu. II POSZll1s:UJ<l Stę fi:.l, Ci;as uluższ'l
ma~Z'3 Dołaekieg-o, wydanyd ·ńs·l~le; Pl·ot k
k 92
mIeszkania: 3 pokoi z kuoollfą ?; gmin v Grabice.
30'1'1(,1:-.2 -,4-.
Wl·Ą.ł·· ' .. r QW8~~~7!;~_3_1 I,. w okolicy Promenady. Ofartv
J
I.W
..,-,..
.., ... ,
do Zł\fządzającego fillą pocztową
agluąl paax;por~' 11& itnię WIs.17
Ai\
Hiuro LuaWUlsKlej .PiOtr- i w nowJDl gmach!,! Banku Pań~
dysława Bańlrowslńa o W1d,a,.!
• kawska 92 ma do umiesz- ! stWlL.
~753-2--~ ny z gminy
Galk6w. ś7~7~1-3::
ioOZ
czenta bonę niemk~'t z szvelam
ł pOSLUlml~ p03ady w J~l.uami((Jl· 7a.·-m
1
J
~ 'r"3 ks
. 'lązBCZKL\egHyma-,
3758-3-1 '
w!ek biurze za uezni8.. Łaska. ,,"":cyjna. na. Imię Mnryanny Szu-d:ro-·
.NallCzJ(~iellu\· z.na]ące. ję- ,I, we oferty proszę skladac w a4m. WlilZ, wydąna Ił gmiIrJ St&wlSZJL:
. • zvk
niUmt'e"kl,
otrz'~'m"
R nr jn" POd " Uczan.
'., 3764,'8'2
9J'I'Aa
!) !li
J
v
J
,_
"OI.h.O
·.HVU-~-D
korzystną posadę. Biuro Lu-ilwiń·
Zt.>glll,\,( bUet. od ~zp t
skin) Plotrkowska!J2 8759-3-1
z
Akuszerka H. B!htnar pr~yjmuJe
lęzy,ki polsld I rOlJyj:s-ki. llOferty ke~ t irbardt1 na. imIę .R&jnhold&,
chore 11 siebłe l na wyjazd. w Admintstraeyl "Rozwoin p,od Grlke,
3711-3-$'
Drewno\Vs~a M19~
~35!l-3-'1 J, .J.
.
3708-3-,3
a.gtną!: JlWltoo paszpo.rtll -Atrament szkolny"
potr';.. eAlna
h
.ni l
,:.. ma.jstra
lmlę JÓz~f&2&j.ąkaD
wydal1y·~
s~ Zu;O
ne praaOWMZłi.1
Brejsz6ina. ··przy.
ut E ... ", "
'D!.\ .wyjazd.
Adr-.e8
ZieloJlf
l
Rynek. Warszawska. KUAhn' · A g fi.
3705-3-3
trt\ment. szewcki.
'
'-' mo
•
Taszve!!:ł.
37'03-3-3
a.gln~Wl' 00 .paszportu ł1A
t
l
pom1esii;ezeme tlIli. Jednej osoby . imię
l'snn-y'Slooooczn.oj,.·WJw
:ramen do sygnowan a.
przy bezdztetnem małżeństwie ,tany I fablykl .roznaiisk1e;o •
zl:trr.z do wynaJęCia. Przejazd 12
31U4-3-3
. ,r;;mf)nt najlepszy tylIe:)
m. 14,
l00:~
Z' aginąl 1{WJt od. pa.szpo,r~u M
E. GUńskiegv, Główna 33.
imIę Maryanny WHe~yńskie.j,
3311 wgcs!O
oGrz-elJny pOl'i.ądny c.u!opiec na wyd_1 l fa br. Hetnuct.l Kunłtzera
0tr
B,{ ':llt.1. p,H:'kebf!~ (i.e dWOJg~, {iZ!f:i k P~a.k4tYkę do intt3resu. P!6 - W Widzewie
371~3-3
ci. Pabianice Dlugł!. nr. 353
.• OWfi'.:r" 1 m. 32,
370 -1
mjeszkania. 5.
377;)-2~1 potrzebni ch!opcy jGile!l do po- ' imię
agm~Piotra
lWU od
paSZportU
na
KopIera,
wyd&U1

I

Prz.1j , 04 5-7 PO. pOllId" w nt.6.- .
dziele i świ.ęta od 10 do 12 w pol.
36-r

j

do

Na ządanie może być herba15862 ta rano i wl~-ór. Wlad-am-ośe:
Andrzeja 46 m.M. I pjętro.
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ska 122.

zgłosić

Khmse. Widzew-

AAA·A·.'

weneryczna i $kńrna

Kln. \I
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- dla P?fedyó.ezej osoby z ualu·

CZYCIelU, n~uezycle

lIa....oI2

KIJllstf1ntynowska 11.

d~

firmy W&nde

gą·

sklej,. lt..łfZeJ~

Chor()~:r wen6ryG~ne, skórne
i moc~op. łclowe. 1317r

.Dr. . l . Kl'. lelUI
_. 1\ N l Dr,.. Ril.b

m&gl~

dolni stoiar~ ao rooat owio-

. wlrmveh mogą się
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P.:;::;:~l: lf~~~"ir::;~.n;"s~;:~Kd~;~ w;~
. p . d
re.·czne do sZTfcia. KOllsttlntv - d.any z fabryki lt' Ra:uiseha.

!

n ',OIO y SM rIlD; . wa~8rI6J:n8
. I dróg moczowych. ZIelona 5.
Pr~yjmuje o-d.8-10 1/ s i od 6-8 Przyjmuje cod1aenuie z wyjąt"O P 10 P . '<lO d' J::. 6 W'"
kl'em niedziel od 8 1/
iII/ rano
f'
O...,
a.nły o .'.,-.
. me.
'-4.'
•
~/2
...
,
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ł l e i Ś Wi ę t a. 0'"d 8-1 r .. 637_r 6-8 Wlecz
.1.., paUle-o ~- 6 P}J. pa.,<t •
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J568 d ,

OhlfOuJ
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l

7 ft.!'tlZ Jest

przyjmuJe zapisy dzieci w wieku od S-iu lat
Ul. fIIĄWROT 87 (l·e pt.ę~ro).
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I DROBNE OGŁOSZENIA.

I. Bir CIsinU

lenwgo .laśk!-ewicza. wldsny
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