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Poniedziałek, dnia 5 Sierpnia 1907 raku.
Kantor.,. m-ttrJlsn, B §=.~...&;';;~.nllll'i.e, ul. Kruoza .Ni aSj w PabSan~aoh Ulp. Teodora Miok.e;

Nr. telefonu 593.

., Zg5erzu, waptooe p.

i?ałka;

_

TOłila6~~lIlI'ie II

p.Teo4iora

Uiił!.i.

CENA OGŁOSZEN: nR l\ d e s ł l\ n e" na l~szej stronićy 5V kop. za wiersz.. Z_ycz~jne ODłosz.eni~ za tekstem 'po 7 kop. za wiersz nonp&relowy lub jago miejsce.
Małe ogroszeDuI po 11h kop. od wyrazu (dla poszukujących praey po 1 kop.). Rek l r. Dl y 1 N e kro log.i po 15~ kop. za wiersz petitowy.
Za doląezi:lDie prospek1ow 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia hOllofr,ryum Reda.kcya uważa za 11elplatne; rękopIsÓW 'droonyeh nie zwraca.

Redaktor lub JegO. zast~pea ,przyjm~ją intel-esani6w oodziennie,

z

wyjątkiem

tlni

świątecznyoh,

od godziny 3 __ 4-ej po
o

południu.

nie ma zami(~u. (),kupywać porozumienia zWę .. (bą i wydzierały sobie nawzajem wladzę dwie tylgrami za. zbyt drog<\ celi:}. Parlament a~stryacki I Iw partyc; torysi (zachowawcy) i wigowie (pos~ę ..
przyjął to oświadczenie ministra z 'llznamew.
l powcy liberalni).
Oświadczenie swoje Beck zakończył 7.aznaTu nadmienić wypada, że angielska partya
•
czeniem że' jeżeli rokowania nie doprowadzą do l~obotn.iczal z wyLączaniem niektórych bardziej
Łódź.., 5 sierpnUł.
pomyśln'ego rezultatu-:-;-to rząd austryacki nien: a skrajnych jej (Odłamów, nie ma charakteru partyj
Stan rzeC'zy w Maroklcopogarsza się . zamiaru przedłużania' stosunkow ,z \Vęgrami) kto- socjalnych na~stalym ląu~i~. Jest Ona wyłącznie
z dn~em każdym. Sfanatyzowani maurowie oto- ' rych moc upływa z koilcem f. 1907.
~ tylko przedstawicielką trade·unionów(związków
-"'li
miasto Casablanca, grożR,e
.
. d os t·all'Ocznw
/-,..' gwa- !
dalekich od kollektywizmu.
~"ł
~<'l śrniel'cia... wszvstJ
Umowa wygasająca
zbYt nIe
i l'obo.tniczvcb)',
J
khn europejczykom. Zbrojna interwen-eya Frallrautuje interesy austryaek\e i dla tego rząd wyDawniej sfery robotnieze Anglii obronę swych·
Cli jest nieuniknioną. , '
bierze politykę ,. wolnej ręki ale silnej".
ł interesów w izbie gmin pJfuczaly stronnictwu liDo zamętu w Marokko przyozynia się jeszcze
Ten ustęp wywolal burzę oklasków na lawach " beralnemu; ,teraz pragną, mieć własnych w niej
i wielc~ go gmatwa sprawa Rajzulego, który po- poselskichaustryacldch, ale też roz~ndzil i czuj- .~ przedstawicieli.'
, .
zostaje dotychczas na dawniej zajętych pozycyacb. ; noś6 węgrów. Prasa węgierska wogóle nie zdra- ł
Bardzo być może, że tym wla~nie pOStom
Naroz)raz sułtana wojska njarokańskie z Tau" Gza wicHciego niepokojQ, dowodząe, że Beck nie ~ robDtniczym wypadnie stoczyć decryttują.cą walKę
ge:rn'rusz:yly pczeelwRajzulemu, ale wyprawa ta wypowiedzial nic nowego. Polityka "s~lli~j i ~vol~ ~ z izb;-} lurdów', za.kostuiał'ł w swym KO!lSerwatyz.'
:aijXm.ialap,owodzeni~ By6 może udtl:,się jej wy.. nej ręki", jest to ta sama, do kto,rcJ dązą l ~ roie, walkę, do której stronnictwo liberalna jest
przoo -r~oojnika z~mowanyeh stflnowisk, aJ~ Węgry.
, nie:Gdolue i którabi}dzle gŁówną. lnv:estYł nled.auJt\ó' go' nie:tUbła. G<l'yb.:y rząd marokański rzePomimo to w sferach miarodajnych utrzymu-" ł lakiej przyszłosci. Bardzo tęż jest moili wem, że
CZJwiście pragną! sluHiczyć z Rajzulim, . wojska ją, że ugoda na. lat 16 będzie zawarta.
l radykalna część" stronnie.twa liberalnego w Auprzeciw niemu wyrsIane pierwszy raz mogly go
, _ Dzia.lainość gabinetu liberalnego w Anglii ~ gIli przyląezy· się do partyi robotniczej i stanDllją6 W Cinacie. Prawd~l'. ż~ l~~stę~nie p~~edl st~- widocznie nie zupełnie zadawalnia opmię pub licz· .! wić będzJe jej prawe ~krzy,dł{).Wówczas, llmiarwieiele mocarstw wyrazlł WIe AUS 111t.:,zaUOW06Ille ną w .kraju. Dowiod1~r tego wybory uzupein iaJpt - kovlani stronnictwa libera fllego 8ta1H;Hby na. lez bezczynności Magzeny i nacisk ich wy wolał ee do parlamentu w Irrow \v llra.Ostwie Durgham wem skrzydle zachowaweów.
drugą 'wyprawę, . ale is.tnieJą. ws~az.~wki, że po- i Iorkshire, gdzie partya IilJera.lna stracHa. wszystr:rym sposobem traJ;? cya parlamentu ~Hlgiel,
ważnych operacyj pn;ecnv Ra]zuh me zarządzono~ kie mandaty.
, sldego byłaby ocalona, ale jego ogólny kierunek
Pr~wdopodobnie sprawa zalatwio'uą "zostauie na
Jak sie okazało z przebiegu sesyi parlamen- ! zboczyłby stanowczo na drogę liberalnych reform.
'ra.kie ewolucye parb.ment angielski prlechódrodze pokojowej przez uIda;.iy. Hajzuli nie bol tarnej libei'alni b,ez \vzględu na to, że tworzyli J
się· niczego. Palnięta dohrze, że w. danej chwili' znaczlH1 większość I w paxhuneucie, n~e ~doiali prze.' dził juź nieraz, a wskntek wielkiego wyrobienia.
su1tan, pragnąc, ukrpcici jego rozboje, mianował prowadzić ani jednej z reform prOJektowanych parlamentarnego przeehodzir je bez wstrząśnień
go./gubernatorem. a. tem samem ulega.lizowal. jego przez rząd. Upadl bil szkoIlly~ l\tóry izba lor, gwałtownych, w JrodzH uamra.lnego rUlwoju ''2yc.iZja~alllosć, :rozbójniczą. Obecnie Hajzuli oczelwje do\v zmienUa do tego stopma, ze rząd zmusi':ony cia politycznego kraju i je.;\) potrzeb uoby W3p,6t:
na lIst ~d sultana, lnóry zapoczątkowałby nowe byl cofnąć go zupełnie.
czesneJ.
rokowanIa.' Tak przynajmniej utrzymuje., p{)sel
Również cofnięto projekt organiza.cyi samo\.'3. J.
wysIany przezRajzul~, do Tangeru.
rządu Irlandyi, ponieważ nie zada..walnia! irland ~
.N~e b~l~by .wtem nic dziw~ego! sułtan A~7 czyków.
dul-.iiZ1S JUZ Dleraz wykazał podobm} slabosc l
Wogóleulifwala' się w Anglii przekonanie, te
wO,bec tych~ lGóizy . powstają przęciw jogo władzy. .gabinet Campbel.' Baunermaua nie złamie uporu iorZresztą. gdyby suł~an l)i(~ zgodzil się na rokowa.- ! dów, albowiem liberalne stronnictwo nie ma. po te ...
llia to wobec teraznleJszego ~a~troju.w l\Iarokko, mu, sit Wskutek tego g:l.binet traci na sympatyi
moJ,e I)Ówstać prz~chv niemu c~ły l;:raj ...l\iu~- ! ogolu, a wielu zwolenników stron,qietwa liberalwczorał, w gmachu S..:koly Rzemiosl pr2J
stwo l)lemion ~oc!,uJących otwarcie omawHlJą SH~ l :oogo zaczyna się skłaniać ku llartyl robotniczej.
ulicy 'Vodn~i nr. 9, o(lbyio się zebra:lie orpo stl'onieRa,)zulI.,
I.
. Party~ ,ta wzmacni~jąc ~ię _k?~~tom lliJe~"a.lów: ganizacyjne . 8toWairzysz0uia $pożJw,,:,~:.:,~!) ~Jed·
Polożyć kres podobnej ~narchii. Ill?gą je.~ynie ! w nwdalek18] przyszloscl moze dOJS0 do pow azlle - llOŚĆ."
.
energlezneczyny mocarstw europeJsklch; mIano· l go znaczenia W izbie gmin. Po ostatnich wyboZebranie, lyyzaaczolle na gouziuę 2 po po1.,
wicie zbrojna ol~up~c.ya l\l~rokko przez wojska \ rach ,:,iele mówiono o· tem, że większość liberal: rozpoczQto się doPiuro pO :;oJ.z. $, a pomimo tel·
francusko~lliszpall.skw, a.~o Jest to demonstracya : na moze się swobounie obejść bez poparcia partyi go opóźnienia prz.ybyło ząlGdwle. ok'jlu 70 os,;b,
bardzo niebezpieczna; groząea nawet wojną Cle- I robotniczej i irlandczyków. W praktyce okazalo
Na wstępie p. Kllzlilltert BieUi:tycki w obmence.au prezes ~al~inetu fral1euskh~g,?, ~a\vią~y ~ię ~o iunego, a wybory uzupełniające .dowiodly, ·sz.ernem prz.emówjeniu wyj.<tśnit ZebL'c.l,uym cele
obecmc 'w K[~r:31b:tdzIC,' oś~iridJz~1 ka\io.",g,OI, ~.czIl1e, II ze S,tronru,".ctwo liberalrL,B nie moż.e t.raCid l(On.,t",ak,t,l~ . kooperatywy, opowiedział 1tb~OlYQ rozwoju plchu
że Francya me 111e przedSH;weZIllIe w spla'\VH~ ma- z partyą robotnicza. 'tV dodatku w lo.nie S~Ullęj vlspó1d~~iel.czego w OjCZyiU!tl ,}iO opv-rąty wy - w Au'
, '
rok~ńsl~iej" bez ~gody ~oe~rstw. podplsanych na i partyi ~ibe~alnej P?wstal. roidź\~ięk. I{'a.~y kaJiś?i glii.
akCIe k~mereIlcyl w AlfrcClras.
i, ru~ maJ9t mG pl'zeCl\v ZWIązkOWI ze. sls:ra)uą,lewl" Początld rudlU kooperacyjnego datują, się od
- W sprawie ugody ~ W ęgraull, prezydent l cą; . unnarkowaui zaś pragną trzymać sięs'tarych 180U roku1 gJy~ w tym czasie \v 'Vohvich" nie·
gabinetu austryacldego' v~n Bf,~~k oS~'VIad.czyl~ że ;, ~.rady?yj i za .nic ni~ chcą dopuśeic dOY3,gO, aby wielldcm mlastec~ku a:ugiel::lkiem, kilka robotni ..
bez względu na wszyst~le uSllowarna n~o udał.o ~beral1z~ angielski ląezyl się ,zo socya:lZmem, co ków, zniewolon.ych lliez.,wrk1ą podówczas dl;OŻyZ
się osiqgnąć dlugoletlllcJ. ug~dy. z"V ęgra~l. \ Ich zdalllcrn byJoby to z~,l>rzeczelliem poustawo- ną mięsa, poczęto wspól;lie: ~akupywać .wofy. na
Obecnie rokowania dążą Jedyme do uchwalclll3:·1 wyc:h zasad wigów.
rZeź, dzięki czemu zaoszclQdz3.li na każ~ym {tin·
ug.odyna Jat 10· ,t. j. do roku 1917. Jednal(~e I
Prawdopodobnie jednak w niedalekiej przy- cie 50 veo.o. zWyklejceuy.
Iliektóre Jeszcze bardzo WaŻ!le punkty ugody nie i sz}ośei pojawi się trzecia parLya wangiebkioj izDyla to jednak dość nieudolna. próbka kouzostalI 1U'ogulowane, albowwm Austrya b:ynajmIliej bie gmin,w której od WiClU lat ścieraly się z SG- peratywl i sko.D.czjla" si~ fiasltięta.
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Dopiero w roku 1840 ruch sp61dzielcz:;. zaprzez Roberta Owena. wsze dl na
W miasteezku Rockdal d wudziestu tkaczów angielskich zalożylo uooiucJmy skleIli1\:; jak ubogimi byli zalożyciele, świadczy fakt,
że wkłady tygodniowe, wpłacane przez nich, wynosiły na monetę rosyjską zai€ldJvie 26 groszy.
Sklopik jednak r~z,vlial się pomyślnie. Pxzyszly.
początkowany
należną drogę.

~lnl:~n~ya

Poaiedzlalek, dnia 5 sierpnia 1907
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s1iowarzwszenia spoiyw czego

Ponieważ zebrala sl~ niewielu członków, przeto na dzieli 12 h. w. wyznaczono drugie zebrarrie
orgall(Zacyjne, na którem sprawy przejścia. dO' nsta;wy llonm.duej i zjednoczenia sklep6w' zOBtaną
osttdecznie. rozstrzygnięte. Zebranie to odbędżie
się o go~zinje 6,ej i pól wieczorem.

v'-l

Łod.zi mamy obecnie okolo 140 sklepów
spożywczyell, v~iększoś6 ich jednak, jako rządzą
ca się ustawą t. zw. ,Jirrnowo~k.omalldytową~, kroezy blędllą drogą i krom'!y ku powolnej, ale nie·

uniknionej ruinie.
Kooperatywa-··-to lwlężny oręż VI ręku roboco pruiHla, Jata niopowodzenia, ale już w roku tnik.ów przeciwko kapitaHstQm, 310 wtedy tylko,
1855 pierwsze to stowarzyszanie spożywcze li- gdy za podstawę służy jej angielska ustawa norM
czyło 1.400 członków, a W roku 1865 liczba
maIna; ustawa szezerze demokratyczna, Tymczarosyj~kiej.
członków wztosła do 5,2.00
kapitał zakladowy
sem sldepl firmowo-komarrdytawe nie są demo·
wynosU 780,000 rb., a czystego zysku osl;;1gnięto kratycznemi, gdyż zupelnyrni panami sklepa są
250,000 rb.
J ed"ll z głównych zalotyeiałi esdecyi rosyjł trzej pauowie firmowi, którzy l'~ądzą. ,Jak im się
lV Toku 1905 Stowarzyszenje to liczyło ł p{ld.oba i osIągają' największe zyski. Pl'zytem skiej, G. W. Pleehanow, wydal św-ieżo u Glagole12,800 ezlonków, posiadało 2,800,(iOO rb. kapiwa w Petersburgu broszurę o taktyoę socyalistów.
~darz'Y~ ,. się. może - wrjafui~ sluehaczqm p. Bie""
talu i osiągnę!D w ciągu roku przeszło 500 ty- .'ł. drzye.ln
-- ze członkowIe spolek koma.ndytowycb \V broszurze z*ajduJą się artykuły PlechanoW'~
sięcy rubli czystego zysku.
Wybudowano gmach I nietylko nie osiąg1lą żadnego zysku, ale nawet z pierwszej polowy r. b. zatytułowane "Listami
wIaslly, w którym między innemi inieści się bi- ! będą musieli-'-zgodnie z ustawą-dopłacić ... pa- o taktyce i nietaktowności".
blioteka, złożona ze 16~OOO tomów ~zier różnej l nom firmowym.
"Riacz" przytacza niektóre cytaty z cytowane)
treści.
broszury, a stauo\<vią ona niemUosierną krytykę
Dla.tego też wszystkie stowarzyszenia spoży socyalistów rosyjskich przez wybitn.ego socyalistę.
,NiezauowolllUO to jeszcze kooperatystów anwcze
pOlvinny llrzyjąe jedną ustawę·-~ustawę nor- Oto kilka pl'óbek:
gielskkh. HozumieH 'Oni, że aczkolwiek kRżde
malną,
pojedyrlCze st(Hfarzyszenie jest bardzo silną or"Z calem prwkonłwem. ,twierdzę, ~ gd~b.y
Naturalnie, wszelkie zatargi zarówno o prze- 3Yfarx i Engels wystąpili /ineognito na jed.nam
ganizacyą, to jednak stowarzyśzenia zjednoczone
konania polityczne, jak i religijne, śródstowarzy~ z tych zebrań., na których. popisują się swem restworzą potęgę, z którą j producent ka.pitaIista
szonych
nie mogą. miee miejsca, gdyż 'te właśnie wolncyjuem krasomóstwem maksymalisci, toby
bardziej licz'yć się będzie musiał i dzięki której
robotnicy 7;na.cznie większe będą mogli osiągnąć zatargi tamowały rozwój kooperatywy w An~ zgronmdzenie wygwizdało ich za umia.rkowania i
glii.
korzyści.
,
n,azwalo kadetami".
Dlarozwojn rnelm kooperacyjnego w Łodzi l
ObIiczonia te nie zawiodłY, gllyż obecny stan
"Napojaon powiedzial: "PoaJcro)} rosyanlu&;»
zjednoczonych sW\l'aezyszeli spożywezych przed· wielkio znaczenie ma RIcIep spółdzielczy przy uL a zIlaJd~l,iesz tRtarzyua.". Ja. zaś powieJĄ: "Posl(1)})
gtaivia slĆ nastęnujaeo: stowarzyszenia liezit ogó- Zarzew;3kiej nr. 36. Prezesem i ~ar07.'1cielęill je- ! marksistę rosy./skiego, a zn.ajdziesz - utopistę; ..
.tem 2,C60,COO ~ cZłonków; kapitalu obrotowego go jest robotnIk Alnjzy Mols3.. Przed rokiem ze· To jest powód, dla którego esdeey są hardzi·ej
braI on udzialów na SUP1ę 540 rb., a w ciągu 6 l "radykalnymi" od sit.mego Marxa., ale .czy to ra ...
posia.daJ~l 40,000,000 rb. i 9,000,000 rb. rezer ..
wowego; majątek w nieruchomościach wynosi następnych. miesięcy wpłynęło jeszcze 240 rb., ! dykalizm na prawdę?"
.
30,000,,000 rb.; wreszcie wytwórczość fabryk wy- czyli ogółem suma. udzhdów wynosiła 780 rb. ~
»l\faksyma.Hstów nawet nlema co skrobać: lek
nosi 40,000,000 rb, rocznie. Prócz tego stowa- Otóż po roku i 3 miesiącach Sil.ma ta wzrosla, do 1 utiopizm aż bije woczi. Jest tontopizm podnie:'
2,30'7 rb., czyli czystego zysku osiągni~to 1,527 ai0D-Y do kwadratu«.
l'zyszeniaposiad~ją wI~snc planta.cya kawy, herrubli.
baty, tytuniu i t. p.
.
" W praktJyee rZakQIDiJ radykalizm ea.dak6w naj.
Jakie za,ś zJski otrzymują czlonkowie Sto- l.
Niezmordowany znJożyci,el" p. !\:[ohm, p6Sta- częściej wyrządza ogromną szkodę eałej sprawie
warzyszenia najlepszym dowodem Jest, że robot- ! raI się o zjednoczenie 10 sklepów i obecnie ~o socyalizmu, a zatem odgrywa. raczej rolę reakcJjnik, który wniósł 25 rubli i przez 10 lat nie wary, jako nalJy wano hurtownie, wypadaja, zua· m~ nii postę.pową ".
"
.
podnosi! dywidendy po uplywie tegol czasu jest
clnie tanioj; tiak napr'zyklad, na nafCie z3.QSZezę·
0, minhnaIistąchPle.f)hauQw wyra.ża. się, jako
posiadacz8p! kapitaliku 1,200 rb.
dzono \V ~ten sposób, w c.iągu dwóch tygodni 3 o' "uicporozUlUien\u an.tlrćho.,soeyal.istycznam".' Płe~
I. pomyśleć, że vn:lzysllw to jest dziełem ..• rb." na cukrze 16 rb. i t. (t
ChallQW dowodzi dalej, ie "rosJj&QJ sooya.liś~l
Końóząc swe przemówienie
p'.. Biedrzycki (s .... d.) są złym}, a, rao&ej lżadAlmi~is~JAi.".
d\'vndziestu ubogich tl\aczy roczdalsldcht
Za przyldadem Anglii poszedI, między inne- zwróci! sie do oboClnch czlouktlw za.rzadów s.kle- Dhttogo . s·ą zIymi marksistami, że nia liozą sif}
ml, niewielki kraik-Finlandya. Pierwszy sklep, pów spółdzielczych Ii'awołl1jąc ieb: 1) do" IH';<jyjęeia . z żyeiem 1 czyti -- mówiąe językiem marksistów~
pod nazwą ~Palerwo" (bohater zarodowego epo- wewszy,sjjkidl sklopaeh ustawy normH.lnej i 2} do ~ "realną podstawą ID.omentu poli ty olłllego.". Hol',..
su finlandzkiego "Kalewa1:a
za.lożo:uo przed
zjed.lloczEmia Tr~zydtkidl sklepów spMdzhJc;?'ych. dUjąc ftazesowi, nie myślą o wyn.ikaoh osif~~a.l...
6-eiu Jaty, a okolo rozwoju stowarl:ys:,;;ell spo·
Zebra[lie wezorajsze j\:'.st zo wszeeh miill' go'" ujcll. "Za to-po',viada "Riecz"-pier,wszy rosJJżywczych zal{rzątnlęto się tak gorliwje, że ohecdnem bac:zlliejsz9j u w.agi, gdyż chodzi o tak wa- ski marksista. wymyśla im od "metafizyków poll.·
;nie Hoz~ one 60 tysięcy mdonków. Jest t.o licz- żnL~ sprawę, jak pchnięcie kooperatywy, na ,nale- tle~łl~?ch",'
,
ba bardzo 'duża} jeżeli w0imiemy pod li wagę, tH żyte tory i zjHdnoczenie 'wszystkich sklepów SP(jt~
A~tor omawia.nej brOBZUl-Y krJ~yknja SU1'OWO
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byl w stani.e zostać garsonem w restauracyj, ani my siebie. Rozstańmy się na· rOk., na tr2:Y lata.,
ja pójdę za gu wel"ua.ntkę, za b()n~, za cokolwiek,
kelnerem W hotelu.
\
.
Co pro_wda,. nietylko pomieszać pojęcia, ale ty także...
- Za co? -,- przerwal Konrad ironicznie.
i zwaryować można. na dobre w- podolmem po-- Ja. nie wiem... No, więc wdziejmy sukłożeniu. \Vyjść na ulicę nie mieli w ezem, jeśe
Z ro.oieh wedró"\vek.-TVlrv l obra.zki.
nie mieli co, wkr6tee Ide będą. mieli gdzie m1e8z· liany na siebie: odrzućmy lJrecz to. CO umiemy
i nich ntuu się ztlaje, iż l?Qczynamy życie od po-kać. Krewni im nie l)omogQ', Konit'ad nie ma ich
wc a,] e, a ojciec Julci zarabia n<}, utrzymanie do- (',zr}tku, :jeśli nam nauk\l. l wychowanie sa. :pl\ze:"
mu kilkanaście rubli miesięcznie; mlodsza siostra , szkowJ do wyżywienia gię· Koniec końcó'\v 'róbwyszka za m~ż za księgllrza; gdy ją, /ktoś pyta my· coś, bo ja już dłuie,j nie mogę. Dziecka nie
czem karmM, niekiedy w głowie mi się mą;
o Julcięt łczyli o starszą siostrę-rtktorkę, odpowiada, iż siostry takiej wr.ale nie pos.iadaJ:a; ona ci z osłabienia. Wacio niezawodnie wpadnie
(Ciąg dalszy, patrz nr. 170.)
jest większą, na;wet arystokratką, od swego mę Vf suchoty." Ty t.ylko Jedeu niepożyt,' jesteś; choNo, przecież ja,kat~ swoja d.usza~ jakieś ża, który, poją.wszy żonę z królcwskie1.u nazwi- cia~ nie .wle~l, ~zem ty się karmisz, po całyeh
SeI;c.e! - rzekł Konrad, I)l'zy\vitavfszy się z llianią. sldem, nie znajduje sobie równego w calem mie- dniach me nIe Ja{la~z,
-- Kal'Ulię się bólem wla.snym - odrzekł
ście. Brat Julci prakty:k.l1je w k.sięgarni szwaOdt~d Julcia szybko przychodziła do zdrowia, niunia. wszystkiem się zajmowała \v gospo- gra, Pozostaje jh{ZeZe siostl<a najm.todsza~ tę ro~ Koma:l, . utk~.~wszy w Wadu wzxok ponury. . dUl'stwie Konra,dów; poży-czyla iUl nawret siedm dzice lltr)l;yI11uj~ ze swoich szczupłych fundu- Ale gdyby nu Jeszcze i ten mial llUłYZeć ... '\Vów"
ezasza nic nie ręczę. ChQdi, weź na. siebie chust...
rubli na zaplacenia kOIDornęgo. Ale był:y to o- szów ..
-- Boże! .JeŻeli je:~teś na niehie, gpraw, a- kę niani. Ząpisałeni "się w róinych kantorach
statnie I!irjuiQ>dze poczciwej kobieciny;, ze wsi nie
przysylano. Trzeba żywić nianię, a nie było za te bym nie o·budził się jutro! - westchną.ł Eon... str~czeil, tyś także się zapisata, wiem, yrsekrecia przedemn~ .. Chodźmy. Jeśli nie, to: .. od ju..
co. Konrad na,prawdę stiaral si~ o 'byle jakie za- rad nabożnie, rzncaj(~0 się na swój barł6g,
Juleia.l zbudziws:;~y się rano, 2;łl,,8tn.ła Konra- tra ... pójdę do :restauracyi... ~lam mi mój wy ..
ję{~ie. Daremnie,
Na środku stancyi stercza! hak, w snfi t da z oczami utkwionemi W sufir,i{~7 gd.zie stfl.J'~ glqll pom{)~~e., wszędzie, we wszystkiem })l.'zeszkaczaI ów hak złowrogi.
. d;li1, a tam !)omoźe. 00 ja mal.ll do straeenia?
wkręcony, k.toś ta1:ll kiedyś lampę na nim za,
Do dzisiejszego obiadu ni.e starczyło na chleb, '\V świecie' nie mom3. inaczej.
wieszał.
Julcia w chustce na głowie,\ Konrad 'w wyJulcia razu pewnego sehwycHa Konrada, na danie była kasza bez okrasy.,
szarz~nej marynarce, z l)O~r.:iesionym do góry
Konrad po sut.~fm obiedzie, odezwał się:
jak się dziwnym wzrokiem \V hak ten wpatrykołnierzem, chodzIlI· po kn.ntoraeh .. \
- Już cl1yba nam się dziecko nie urodzi, dla CIepła
,va1. Serce jej zadrlalo obaw~, IJrZeczuciem; pła
' . .
\
N
ol: lC l me.
kala po nocach, tworząc w swej imaginacyi sce- prawda, J'u]ciu?
--: ~f a ci mówię -- rzekł Konrad, kiedy. Już
0, tak! - odrzekła smutnie zagadnięta. -ny tragiczne z .wiszącym Konradem na haku.
W duszy Konrada rzeczywiście działy się Doktorzy najmniej przez rok jeden kazaH mi się byli blizko domu.:.- nam wygląd przeszkadza; ty,
· jak na kpiny, ma.sz tę r;lmstkę na głowie, oboje
strzedz mac.ierzyństwa.
rźe~~zy nienaturalne. Stał się wywrotowCe1.l1~ a ...
wyglądamy, jakbyśmy Slę na maskaradę za bieZa~mia1i się do siebie n\ilośnie.
narchhtą, Nie propagował tej idei,ponie\yaż byŁ
daków przebrali. 0, taka, uaprzykfa.d, w tym
J nIda sk6r:;-~j;stala z chwili.
zarazem patryot~ polskim. Wskutek takiej mie ...
szaniny wytworzył w IS);\'-ym. umyśle odręhw;h
--- Kom'adzie _.- T7.ekl'a, zJOŻy-WHzy doił rę pysznym pow'ozie, ileż daJrthy za to, abymieć
'
'bardzo oryginalną: filozofię, życia i uczuć - ko- l ce - ln:z:e~dęfLdj mi: . :t.: e sobie ~;Yeb I nie odbhl- "Lwoj:~ d.Y;~t'ynkey~ w ułożeniu.,
,:chal Polskę, a nienawidził llolaków, kpił sobie '1 rze:Sl, mIe,) oG.wagi] zye ~dobf~di się pierw'szy
(D. c.' n~)
;z'opinii, !li ludzi, ,z honoru, z przes~~d'ów, a nie na slowa.: !lrOzstaIlmy się". \Vszak pewni jesteś·
32)
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t~tykę SQcya!istów zarówno w Dumie, jak i poza ~
Dumą. Wś~ód rozmaitych ~arzutów stawia i ten, ;

o czam

.

.

wone. Ale mimo to, . w wy~cigu chiń.skim pierwnłe WlemJ/
szy również zec.hce plętrzyc stosowne prze.szkody. a
że partJ~ s. d. odgrod.zila Się ~urem o~ pGst~po- t
---___·4~_
"Jell partvi buriuazYJnyoo, l ,ze w akCJI swej za-I
~
N ~
"
t ,; '.
. J ~ft"''''
sił . da ~·e
te
t· ow e ~
~
aoor D}mnJą;ee qspos rzel.ema :l~aneg()
1ł~ przecooJaoWo swe f, ~"t po· ID S os·n ~
~ specyal1sty w leczeniu alkoholików d-ra Ed,wal"
pozory do wJstępowania. przeciw; :niej, a zarMOOl ł
da Jomilowicza <O szkodliwoś.ci alkoholu';';', .. (I,
i rn.·zeciw całemu ruohowi wo1nosewwemu.
t
duchowieństwa katolickiego.
~
"
l'
k 't.
. l ·1 .
r- Riecz. zaznacza", że pogląd\f Ple 00 ano,w a. , l
~ zazna}O-lIDwy z niemi szero.l.oe ·O:la cz yse Ui (() w
"
J
~.'-_
~ z tego. względu przedewszyst1dem, że mó '11'1 oa u
jakkolwiek nie. porRZ pitłfWSZy już wypowiR<laue, ~
~ cborych, do-tkniętych alkoholizmem cLronicznym
stallowiąbardzo charakterystrezną i ciekawą kry- l
Prześladowania nieustająca, ktocych doznają ~ czyH o ludziach stałe używających wogóle truH,'
'tJkę socyalis-ttlw przez soC'yahstę"
~ polacy w Berlinie od władz duchownych spra.- ~ ków, bezwzglftdn na tO j jakię i w jaIdch Ho:.;·
*
ł wily, że miejscowe organizacye polskif; powzięIy i. ciach. a więc nawet plj'-lcych umiarkowI1n:e, Jl l ·.
I myśl zwróeenia się wprost do Rzymu, Postano- l po kIeliszku \wód.ki przeJ obiadem lub po szklsn
Pan W. KUmow w obszernym artykule pod ~ wily wysIać tam deputacYę, 'która przedsta.wil.a- ' ee piwa czy wina przy jedzBlliu.
tytule m ,ChillYW przededniu konstytucyi" stwler- by Papieżowi krzywdy, wyrządzane przez duchoLudzie tacy, nie wiedząc wcale, z czego t)
dzaw Rieczy" szybki rozwój Ohin w c~asaeh 0- wieństwo nIemieckie katolikom polskim i poprow poohodzi ~ prRwie .zu~sze c~erpi~ ii,a l:r~;;:,IO ~,le ..
sta.tnich i ich niekłamaną dążnuść do zasadniczych silaby o zniewolenie miejseo:vejwladzy. k~ściel- pra.widlowosci trawlOma, glllecelllc l I)ul w O.~\O·
nform, które~y pop.clm.ęly Cblny na drogę postę- naj, by złlprowadzila na.bo~ellstwa polskie l pol- licJ żolądka, brak apetytu, ?dbija.nie i nU,dnośct,
pa. Oto 00 pIsze:
sIrą nankę religii dla dZIeCI.
..
,częsty katar gardla i oskrzeli, ra~wo ul~6aJ~ ellOW tych dniach piszący te slowa na szpaltach
Zanim zamiar ten w czyn Zam181110nO, pOJa- robom pllłcnym; śc:iany -?-aczyn. krwlO,uosnych,
.RiecZj" zaznaczył szybkie przebudzenie się ~hin, wił się w ",Dzienniku Berlilis~lmł6 . arty~mr zna~e4 zwlaszcza tętnicy mózgowoj uhlgaję li meh zwy1..ri-óre
"s~nowczo wstąpiły
n.a dr Of?w ę._ refor..m l na 0'0
l' zn.,l'tv;OI18°-0
kanlau3J~ vnelkonolsk10g0,
rodnieni.n, grubie~)·ą... i twaruuieją (stąd na,. czole,
~.
..
S
_h'..1.0iu.f.J
r'~1o..
'1'
~ lCSlęl
l
podobieństwo malej konstytucyjnej, J,apoml: roz - ~lza Zakrzewsltieg91 za.wie raj t1cy SlU}a!.y, .J~,{ _na na skroniach wy~tę.pują "Vi pO;:1taei workow uęwijaJą ·tak szybkie tempo ruchu, Jakiego me znal księdza katolickiego, proje~(t. o .l~tory~, JUZ .dO- tych i wę:lykowa~tych); zwrrodnieilie nacz,pi mów sW1m rozwoju Zachód. Potwierdza. to w, t~ch nosiliśmy. Proponuje on m~~nowlcl~, ,. z~~Y \~~. ;~gn uwydatnia si~ oslahi~~IBm wła~z um,Ysrowych,
dntach depesza z Pekinu, donosząca: . Dekretem czona. deputacya przed~tawHa. P~~l~l,lHd ~ra~~.~~ utratą pamięci i zdolnosCl komblIlaeYJ Ilycu, poc-esarskim oglasza się o prze,prowadzcnm ,reform prośbe by zezwoliŁ polakomberhnslcull ,PI,zeJsc dobnie jak oddziaływanie a.lkoholu na wątrobę,
w obrębie administracyi pro"wincyi, a za,l' owno w z ohr~adł.tu lacińskiego na obrzą~ek of:mansko- nerki, serce, nerwy, sprowadza powa~ne ChOf?by
obrę.bie sądownictwa.. Przy tom wzyw~ Sl(~ ur1.ę(l~ polski.· W takim bowiem razie, Jak rrll:l~ma, k~. tych nar~ądów .ciała.
, .
"
O-proez llłBnormalnoscl W stauw flzyeznym,
nikó-wi lut!uoś6, aby przYgQtowaJj Się do n wpro- : Zakrzewski. polacy berlińscy wyz\Yol}hb:~ ~lę
wadzenia instytucyi repreZ'entacyjnych": T.o przy- ! z p-od władzy ks. k~t'dyll11~la· KOPI:a z W,r.~cra ~!la, alkoholik okazuje się nienormalnym i psychicznie.
wola.nie <lo 'przygotowań "wprowadzema. lllstytl~- !, do którego dyOOez~l BerlIn n~l~zy,. a pl zeszlIby Istota. zboczenia psychicznego lei y w stępieniu
~yj reprezentacJ,jnych" dla tlych "":szy~t:t~1Ch, kto- pod wladzęarcylHskupa. ormlans!n~go we Lwo- uczuć moralnych i w upadku wladl: umysłowych.
nr pUnie śledzi!i ostatnie wypadła w lJtnuach, nie ~ wje; uzyskaliby przez to większą swolJodę'w spra- ,\Yiec ezlowiek, 'używajacy napojów alkoholiczmoże ~y.Q niespodzianką·
. . . ! wach kościelnych.
..
.
nych, jest niedobrym p;tryotą, lichym pracowniWlezerpanie .ekonomiczne krajU! w lstocu; bo- i
Projekt ten wywolaI. w zarborz~lPru.skun wl~l-! kiem, złym przyjaei~lem, n:iężem, ojcem; nie jes~
1 ' ego nago llzn~U1.a w stanie wspók.zuc cudzemu nieszczęściu, ani
gatego,. wielomilionowego, ni~~8tannw ros~ące lta ... ~ kie wrażenie, lecz nIe ZYS,IR
drr głodnego proletaryatu, poutyka cudz?z,emców, ~ i poparcia. Niektóre p1sma ludowe wyra~a.!~ cieszyć się cudozem szczęściem; panuje w ~im
bez ceremonii gospodarujących w o~Iabl?~ych od i obawę., że taka zmia,na obrządku. moglaby wm8SC wsz{~chwładnie egoizm najbl'utalniejszy, zapra\Vl!)'
wiekowego snn Chinach, a w sz-czegolno~cl llęcą- w szeregi wychodźtwa po18ki~go. w Ni~mcz~ch uJ szczególnem usposobieniem żgryźliw:~m; z ezaey przyldad Ja·po.nii,-~~·szJsot~(~ ~o obud~d'(). ,sam?,~ ! poważne Z3.J.'111e sz anie. Księżamemwccy me Offile· sem wreszcie CZłowiek tt\ki traci najoleillelltarwiedzę narodową, Narod Chlll810 pragUlG reorga- "szkaliby przedstawi6 jej, j~~O odstęps.twa od
niejsze zasady uezciwości i szhłchetności.
. .
llizacyi swojego starego porząd~nl.
.'
Rzymu od lwśeiola katoHeklego, a takle zapaCoraz częściej na tlg chronicznego zatruCIa.
Kadrami rUMU no,watofsklego stall SIę stu·, , triw3,~ie znalazłoby wiarę w sferach mniej oświe- alkoholem rozwiJają się choroby umystowe, t. zw.
de,nei chińscy, którz,y otrzymali wyksztalee~e ~ oonych.
. .
ps ychozy (obłęd opilczy, biała gorączka na Li~'·.1,apQnii~ Jako 11l~Zt}wód~ 1~eformH,toróW6~ln~, I
Nadtosta.nęlyby zuu.ame takiej na przeszło· twie). A choroba ta zjawi~ się u tllkoh~lik~:p?~
sldl'h wylUlenia.jąwyksztaleonego . po .eu,r?p~-Jsku id?:ie względy prah:tyczne. Przedew,szystkien~ py.. wplywem np. urażenia się w glowę, silnegą przt}S:nn..Ja-Sena.. "Ternps'l niedawno zalmesclł lUte- , tanie-'-·czy Papież, nawet gdyby SIę zgodZlt na ziębi6nia,wzr~szeń' moralnych i t~ p.Objawia
resnjłCą rozmowę korespondenta. J.Roda z Snu .. f zmianę obru~dku dla polakó\.v W Berlinie rzeczy- ,się niepolwjew1 strachem, :u:rojeniami i bredzaja-genem, eharakteryzująeą istotę chińskiego ce- wiŚ(}1e' poddałby ioh pod 'wladz~ biskupa za~ra- niem~ Chory widzi węże skrzydłate, ogromne niewolue.yonizmu.·
. 1 nicznego. :Możliwą jest rzeczą, że pozostawIłby toperze, dyably, zrywa się, krzyczy, wzywa poStreszcza się ona w następują.cy~h. slowac~ i ich. i nadal pod wladzą ks. Koppa. Rus:rti, u.ni- mocy, chowa się po kątach, ucieka przed mnóSana.: .Chcę usuną? z naszY,ch. O?fZędOW' WSZ!.SL- i ci w AmerJce północnej stali do niedawna także stwem uroJonych drobnych zwierząt, szczurów,
ko tOt co jest w nich .tyranIZuJ~Le,?o, za.~h?waw- I pod jurysdykcJą biskupów łacińskich. Prócz te- myszy robaków, czuje, że one wlażą na niego,
szJ przytem to, cO sluzy c~lo;n S()I~{]a~nOSCl ludz~ go dla nowego obrządku potrzebaby no\wyeh ko- klUją gryzą, naprÓżtl0 stara się od od nich uwol.
kiej i uszanowaniu dla. rodZ1COW. I !abn~ wywal .. Ścioló-w, osobnych duchownych-powstalyby więc nić; to znów slyszy syki, wycie, chrapanie, m"OCIJĆ dla chińezyków prawa. człowIeka l obywa.- ciężary' finansowe, którym polacy w Berlinie mo- wę dyabelską, lub uczuwa, że jakieś potwory go
łela."
gliby nie podorać i o które caly ten projekt drapią., szc9;ypią, palą, zarzynają.. Niekiedy obraza .
~astępnie prZeWÓd{}80 re,~ollJcyo~jstÓ\V ~taral ; mógłby się rozbić .. Z ty?~ i podobnyc~ . wzglę- ki hallI cyn acyj1l6, trapiące alkoholików, priedsta..
Sl~~O"ieś6t że cprzyczynąme~z~zęsei~ p~lltycz' idów zaleoa więc wlększosc prasy polsIne] w za.. wiają się w postaci nieooszczyków, w~tających
Il~O Chi?-. ~est dwór, mandarym ~ w CZę~Cl o~e: ~ bor~ pruskim ostrożności i chlodmi: rozwagę·
z grobów, żeby ieh,gromie za ue POostępki; wiena mandzurska Jlynastya z poltt~l(ą. lll8aawu;el i
Jedno .z pism tamtejs~ych zwraca jeszcze dyodezuwają' orii nieraz nawet wO,ń trupa. T~kie
ku cudzoziemcom, aby od~rócić gnIew narodu od ' uwagę 11& inną stronę' tej spr~v:vy. K~. Zakrzew- psychozy kończą się c~ęsto samob6jstw'enl, ,i rnno
rządu~ . ('rrzeha uczynić C~in1 p:tństwem sil nem, ski· w artsku18 swoim pr;:;eclwstawJl rzekomo trwają dlugo i pr'zochodzą w znieclolf,żnie~tie u.
a.by weszly one w ekOfi()IDICZne l ~\.uJturC1.1ne ob- życzliwemu dla polaluhv Papieżowi ni eehętnl1 dl~ mysIowe lub w epilep3yę.
oowaJlie . z Europą iprzestaly l)j'c przeJmiotem nich dyplomacYę watykań.ską i wykaza1, że ta to
Najłatwiej o podobne ehorollY u potomstwa
pożrtdań dla cudzoziemców. II
dyplomacya stawia polakom p·rzeszkody w walce IJijaków, zwłaszcza u wnuków alkoholików. Je~
~ Taicie są. projekty nowatorów ~ pisze dalej o pr-3.wa narodowe w kościele. Dyplomacya t& zdi, tedy Iwchamy swoje dzieci i wHuki i nie
pan Klimow-aLe rząd?hiński nie odrazu ustąpił.. zaś j'8st opanowana. przez kardynała Koppa, dzię~ chcemy, żeby one za nas później tak stras,znie
Jak sie obecnie okaZUJe, opór nie starczył na ki temu iż z dochodów, jakie pobiera z austry-. clerpialy, to powinniśmy zaprzestać pić trunki,
dltlgQ.~ I 0;0 w pa~stwie ~ebieskiem, pailstwie jackiej ~zęŚCi dJecezyi wrocławskiej przesyla raCZa gdyi na.jmnieJsze nawet da.wki allcoh{)lu przez nas
wielowiekowego, m~i)granlCzonego absolutyzmu nie do skarbll watykańskiego 50,000 fi1.
•.
wypite, przygotowują gnl~lt dla chronicznego aJ..
J"Ozlega si·ę wezwa:~lle ku. wpro.wadzeniu instytuOwo pism-o poznańskie domaga. się, wobec koholizmn nasze~go potomstwa.
eJJ przedstawicielsklch. Chiny w' przededniu kon- tego, aby mi,arodajne kola polslde w Hali~yi wyZwłaszcza. przestrzegać _llale~y wjnteresie
atllucyil
. '. .
. d
wa.rly nareszcie nacisk na rZ2td austryacki i pr4e- zdrowia potomstwa przed używaniem alkoholu
Przypomi~~ją. mI SIę mlmo~oli, sIowa Je nego prowa.dzilyodlączenie Księstwa, Cieszyński~o~ przez kobiety, szczególnie w stanie odmiennym,
urzędnika Chlnsk16~o,. wYPow1ę,dzlane do swego oraz innych 9.ekana.t6w szląskich o~ p~'usk!eJ jako też w cza.sie karmienia. \
europej ski eO'o prznaeleł~: ""ChIny są' bardzQ o- dyeeezyi wroclawski-ej. Ks. Kopp, pos!adaJąc J~"
Dr. Maksymilian Leb8nsbaum : stara sięwla.
stro~me i .:skutek tego t.a~ ,i!n tru~no zdobyć' si~ dynie dochody z' pl'lLskiej częśąi swojO] ~Y~·C?zY,l'śnie. wykorzenić straszny przasąd, jakoby ut yaa krQk stanowczy, lecz ]6sh będZIemy zmuszem nie móglby zasilać dyplomacyi watyk~łuskl~J, co Wania alkoholu w postaci wina lub piwa poprze.t Europę rozpoczą~ ruch, ~ :ozpoczą~ bieg na niew~tpliwie ,osłabiłoby jego wpływ w Rzymw..
większalo wydajność gru~z()lów piersiowych; wic ..
wyścigi, pobiegniemy, llIewątpl~:v~e nap,~zo~, a kt~
l>ostępowa prasa galicyjska nieJe(!n?krotlll~ my pl'zeciet, . ile matek j mamek o niedostateczwie, być może o wle!e szybCieJ, aUlz~hbJ ~ego już domagała się takiej . interwenCYI \, ak~yl nJm pokarmie hołduje temu przes~dowit nie 1'0.pragnęliby sami europ0Jczycy.' ".lJ ~rto w,le-:-dodam w tym kierunku od Kola polskiego w WJedm_~, zumiejąo szkodliwości. przedostaw:a.nia ~i~ ~lk()llO~
od siebie - jakie miejs~'.3 prz~Ja~!le zając w. tym Dotychczas daremnie. "Nowa Reforma" .wyr~a lu du us:tfoJlt niemowlęcego zm.lekiem karmi. bi~gll wyścigowym ROSJi - n~Jblizszemu sąsla~o- nadzieję, ż€ teraz, skoro skład' Kola p~lsklego s~.ę cielki.
wi kolosu, który się pr~e?Udz,lt ~ . . :
zmieilil, możliwem będzie zniesi.enie te~ ano,m~lB,
Po-do-bnie rozpowsgeohniOJljmje.stu na.s pr~e ..
Fał\t blłdzenia się (Ann ,Jes\i Faktem dłaEu.- skutek" praktycznyu'ylączenia Ks; C~os~ynklego sąd o wartości spożywczej! alkoh.otu, coz.t'ęozuie
ropy ogromnie ciekawym l dOnIosłym" Cesarz. z pod wladzy ks. l{oppa, byłby: o wJele dLa. ~ _ _ _---WJlhelm, który wystawił na p~kaz s:v~go ,s-tr&-- polaków korzystniejszy, ni~ znuan.a obrz~lł ~
,e) Jeden z refera..tów, wJglOszó!1fef:t.. 'IlAPi~~~l
sza'k,a z n,apisem: nH:fltet aura Gutet", 'V oldkr En- w Berlinie.
~. konfere1lcti w sprawIa f41konoJlzlIul w .!iról:08lw~:,POl~
ropa's1·~\dziś nie· wierzy z hr. Bl1lowem 'Wtólte
ł aId~m, xwolaaejl prl&X k&mi1et. oliamZaJ8tey w W~&n'
aiebezpi~~ zwaleza.j~ przew&żnieezer..;.
~ia ta'Qrzzatwo Q&tyn-'4w .,przyszłość.·
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unlcestwi{E udalo się dr. J. Leybergowi: alkohol
jest ch,~.miczną trucizną. dlatego poJmrmem być
nie może,. bo pokarm i chemiczna trucizna, to
dwa pojęcia; wykluczające si~ nawzajem . . . . jedno
buduj e l drugłe niszczy życie.
A tymczasem piwo uchodzi tak ogólnie za.
-środek spożywczy, że zostalo nazwane chlebem
p1ynnym. Posz1o to st,ą{l, że prócz alkoholu (do
:3 procent), za.wiera ono tak zw. o'kstrakt slodoWj, mający p8wnąt llicznaczną zresztą wartość
sPOŻyWCbą. Ale mimo to piwo środkiem spożyw·
ezym nie jest;. aby z piwa. mieć tę. korzyść, eo
z 8 bulek, trzeba wypić Dllmniej 2~ szldanek,
a w tych 20-tll szklankach jest przecież eata
szklanka czystego lOO$-wego alkohotu, 8 zaś
, bulekstallowi ledwie tl'zeeią częś6 ilości pokar·mów rnączujch i czwartą część t.ej ilości białka,
·jakie człowiek na dzie:tl spożyć powinien. a za·
.tem 1 aby organizm mógl mieć z piwa tę zalle·dwie korzJślJ spożywczą, jak:~ ma z <3 bule i\:, mu...
· si się zatruć ctilą- szldanką czystego spirytnsu! .
Szerokie masv' spoŁeczeństwa 11113 wiedza
o tern wszystkiem," jak szkodliwy jest alko,hoi
i co czeka nie wystrzegających się-jak ogl1iatrunków; co czeka po htach i ich pt'zyszle pokolenia; a. nie wiedząe o tern, brną dalej na
oślep w bagnie stRtyeb Pl'i0S:'ł:UÓW, które tęI)le
powinno być obowią~~kieru spoleczn.ym. ludzi dobrej -woli.
'l

Szkoly

wyższe

w Królestvvie.

Wobec zamierzonego przeniesienia ulliwet'sytM.u warszawskiego do Sara.towa i politechniki
warsza.wskiej do Nowoczerkaska, korespondent
warszawski «Towariszcza> ~wróeił się do jednego z profesorów u.ili wersytetu z prośbą o wyjaś-nie ni e, ja.le się w obecnej chwili przedstawia
sprawa wyższych zaJ~adów' naukowych w Królestwie.
Zdaniem tego profe~ora, 'W bojkotowaniu
szkól rQsyjski(}h Vi Polsce przedewszyskiem uderza fiitkt nastiępnją,cy: niższa i ś.redllJa szkota ro·
syjsl(a.~ która ma znaczenie wychow.awcze i agi.tacyjn0~ itłll~:cyOlU1je w daIszymeią:gu, tylko szko_la . JU:~t·ą}! dla której~ jttkiJy się zdawfl.łD, język
wykładowy nie ma takiego znaczenia, j(tk w si;kolach niższych. j średnich, jest bojkotoV\<"aną; uniwersytet, politecbnika i instytut weterynaryjny

nie

funkoJonują? chociaż

na boJkotowal1iu

wyższej

szkoly rosJjsldej traci przedewszystkiem apolepolskie. Biurokracyę. niewiele. to obcho·
dZl-'":czy funkCjonują szkoły w Warsza.wie, cierpi
na t~m tylko spoleeze.ństwo polskie, którego caJe pokoJBni(1 pozbawion.e jest wyższego wyksztalcenta i kl.Ón) zmuszone jest posylać swe dzi8~i
zagra.nicę do uuiwersytetów niemteeldeh lub frane ysI'\i ch;r c-o moiiiwem jest O~zfwi~ie tylko dla
niewielu szci:ęśHwycu.
.
Spr.awl1 wJ~2'~ych· z;aldad,ówna.ukowych w
l!..olsce --- rnówH (lalej profes()r.,...- teraz przed·
:stawia się dateko lJOwc:tżulej. niż kiedykolwiek indziej; pOIdew-ai calkowJty skład profesorów uniy,rersjtetu v~'2..rszawsldefW) mabye przeniesiony (lo
unl worsytetu sarato\VE~ktego, .a personelprofesorów parttechniki wa.rsza·wskiej' do politechn1ki
w -Nowol:zerkasku.
P'rzezto sanl0 nuiwersytet warszawski i póLtedl:t.ł:ika: bądr~ uznane 111"zęd.ownie za. zamknię
t <1, wznow-łenie w nich zajęć potem, nawet przy
c.zeństwo

w

najgoręt8zych chęei~w1ł spoI6~eńgtwa polskiego 1
będ.zte rZBez:ą ruf) łatwą, i mo<że nplyn.ąe 10 - 15
lat~ w ciągu których Cłt!~ ltrólestwo .Polskie bę·
dZ1tJ' pox}javrione' \~r:yższ:rch -zakładów naruwwjch.»

P:rZ'ed (jsta:tecZ11em r()z:~trzygnięeient sprawy
przenre'sicnia wyższych. ~alrJ.a;dów naukowych z
VVarsżawy <10 innych miast, zdaniem. owegO profestlra, byłoby btl'rdzo P{)iądW1e, aby spoleczeń
stwO' l'11{)lskre;ptJwainie- :r.astan.cwUo się nad' swym
st&sunRiem d'o trch zakładów. Wogóle, według
jego2.dania:, ba:fdzo,waźną Jest w tej sptJ.:wie rola rosyjskiej prasy :postępowej, do której społe
czeństwo pots-kil;)- ma w'ieHrie zaufanie: Pl"aS& taJ
jak sądzt łJrof0S'ot"zrobilaby bardzo dohrze. gdyby powtedziala S'p'olł3czeń$twn polskiemu, .ze bojkotowanie s:i'!kóI wj~gzJch w chwili obecnej niema SCńSlI, i ze Iepre.t lla czaS jakiś odlo1.yó sprawę Tnmradowien:i-a SZil.{óI wyzsr.&yeu.,
aniżeli pozostu wić caŁy kraj na. długie lata bez wyższych Z8.kra-tlów naukowych.

KQr~pond'ent . (T()~var.ismcza)~ chcą~~yjaśnić

stosunek róźn,ek; sfer spo~zeUS\W~ polskiego do

dni~"

Ponicd"
--_._-

5 sle:'puia 1907

tej v., . :~cj sprav:y\ :;nilal przywótle6w wszystkich
ma po-

pra\Ll: pu'tyj poli'tJ'cznyeh i ópiuie ich
dae Yi następnej korespondencyi.

KAJ..RND-ARIYK TX&MINOWI(.
IMIONA. SŁOWLiNSKIE D z i ~ Stanisława. J u t r o ChlebQsl.llwa,

K
Zwl~z~}~ drukarzy. W niedzielę, dnia I1-go
b. m., o gouz. 9 rano, w lokalu Millera przy ul.
Afikolajewsldej ~ 40, od.będzie si~ ol~ganizacyjne

zebraniij drukarzy. ,Wstęp n-a zabranie dozwolo.ny jest tylko za specyalneml biletami, które
roześle

komitet orga.nizacyjny

związku

drukarzy.

N~j'wa

ustawa stowarzyszeni.a· majstr6w fabrycznych jest rozszerzona na calą guberni~ i ulega.lizowana. Mi.esięczne zebranie odb©dzie się d. 10
siarpllia r. b.
Ze Zgn.nn&d116iJl~a w:&;~j emu.oj IHlDlG{iY kotlóI'Zf··
Ponieważ dnia 4 sierpnia uptymito lat 9 istnienia
stowarzyszenia, Więc dnia tego :ua roczn.om zgromadzeniu obra.no nowy zarząu p a mianowicie wy..
brani: starszy Jan Jachmann, podstarszy Kazimierz
Drzewiecki, kasyer Stani..slaw Wieki, sekretarz; Radolf Klonzc; kontrolerzy: Adam Kaczmarek, Zy ...
gmnnt Raabe, Jan Skowerslti.
~ c~it\'t~irw.
O godzinie 4 .. ej po południu, na
gQspildJ.i~ czeladników kowalsldeh; Nawl'ot Mł 38,

pod przewodu l.{~twem starszego czeladnika Ignacego IG:a.c:Łyń.skiego~ w obecności 4Q CZłonków (Id..
było się posiedZenie. Zalatwiollo sprawy kaw
BOW.e.

- Wczoraj o god:r.. 4-eJ po poludniu, w gospodzie czeladników rzeźniczych, Widzewska 9U,
odbyło się miesięczna posiedzenie.
' - "\\rczoraj '\v gos~}odzie czela.dników powro ..
źniczych, "Yidzewska. ,86, odbyło si(J miesięez.ae
posiedzenie.
Sdro.ła. tlI.a~k.a tOWi/J,Il·3St'wa talm1.d~ Tora.
Ze względu na zna;;zną ilość zgłoszeń, za.rząd

r:rOWt1l'zy1:ltwa PQst'&llowH po(Ida,G kandydatów ogza~
minom _kol;kurs:Jwym~ które tOZpOCZlii1 się dn. 18

b. m., o go(!zlnie '1 et rano.

J;abawa tow.

i)rzeGiwi@łH·8.G~~1g0.

\V czorajsza

zabawa ogrodowa W ogrodzie Mikolajewskin1; na
korzyść sali zaję6 przy Towarzystwie przeciwże
braczeXll zorganizowana, nie cieszyIa się zl>yt
wielkiem powodzeniem; I.tczl(olwiek dzień, ohociaż
częśeioV{() pochmurny, byl pogo-dny. Prawdopodobnie jednak zasIane chmurami obroki powstrz!maly wielu, a wreczcie dużo przyczyl1Uy się do.
niepowodzenia-zabawy w iun:ych punktach mia.sta i wycieczki zamiejskie, oraz bardzo skromny
jej program.

JedJną bowiem at-rakeyę st,aaowiIa orkies,tra.
fabryki Leon'hardta, nie{)f!zow.ae <confetti>, któremi obrzucano się doś6umiatkowanie, kinematogra.f i(11el'ującj Ż winy EIBktrDw~n.i, wrsszeia
występ Kola dramat. Tow. t1Harmoll1:a!.l, ktpre pod
r'eiyseryą p. Stróie wskiego odegralo d{}śe sldadnie jednoaktowy ob-ra.zek ludowy Anczyca I1Fli~
sacy"', ze śpiewarł1i.
\Vogólę n.asttój na za.bawie panował ehIQd.ny.
D.o~hód był bardzo skromny, a s~koda, bo
sala zaj.ęć, dostarczając pracy ludziom najuboź
s:&ym, ze wszech miar zaslug~ na gorące po ..
pa,r.cie.
Zi1b~ wa chóru k~ieln6go.
W cZI>raj po po-lmlniu w ogrodzie Hiinslet3. w RadogoszĆzu, ()f! ..
byJ.a. się zabawa (}zlonków ch·órn SumOli'8g0 przy
kościele św" Józefa~ Z,abawa ploze.ciągnęla się do
późna. Na.stI:~j paoowal setd.eoznJ.
T, K. o. Do spcrawozds;!rla naszego z odezyta dr.

Przedborsktago, .hdU wlglośil w Ptlłtek, dała 2 sierpnia
r. b, w fa'bryce Htl'SZDerga. i WilezyńskiegIJ, \vkradly się
pawaa niedok~adlluści.

Dr, Przodoor.ski

mówi! o )'I81 1ll'"

biolie" czyH o W1JpójjHHn pożjciu rosl1n i zwlsrząt. Jest
to, zuaje się. juź piąty odc~yt z dzied~illy hi$tóryi tego
prelege:a,ta. Kiis.?t6 do obrzisióW nikn~cjeh wjktinane zO"
stalyz wielką doklaullQŚcią w zl\k,lnd~ie fotograficznym
p. PiotrowJeza., DzIelna 13., t\ ni~ PiotrowtJkiego, j~k to

omy!kowo

bylą ~·mz-oaczono.

Majówka
kracyi

N2 172

1.

l~go kola Sto\vatzysz.en-ia dem 0-ehrZOŚ0!ariskh~ odhyia się wozoraj zadowal-

niaJąco. Program byt nader urozmaicony; przy
dźwiękach orkiestry i wla.sn\~go chóru śpiewa,cze~
go rozpoczęto zabawę wykonaniem hymnu stowa'"
t'L}'sze.ń kat,olicktełl (My chcemy Boga».

NastąpUy

amatorskie przedstawien.ia i występ
doktora medycyny, podr6żacąeego z ArgentynYl który bardzo rozweselil widzów; dalej-poehbd dzi:ltwy Z chorągiewkami ceremonialnemmar..
szem pod takt muzyki oraz tańce, con.fetti, ognie
bengalskie, balony, które wzniosły się wj'Soko po
nad miasto. Na koniec z pieśnią wieezofllą c"1"szystkie na~ze dzienno spra,wy) opuszczono ogrÓd.
Ni:i:pad. Na ulioJ Rawskiej n 12, w mieszkaniu w!asuem zl.wtał nocy. wczorajs7..ej n.apadnięty
Walen.ty Kamhi~ki~ robotnik lat 46, któremu llO~
żem zadano parę eh-iżkich rall~ Po dckonanym.
opatnuJ.ku prz:ez lekarza Pogotowia, odwieziony
został w stan.ia groźnym do szpitala św. Aleksandra.
.
P~ątr,ałl. ,V czoraj {) godz. 7 rano, nieznani
hHlzie wte.rgnęH do mieszkania Pi(}tra Jezier'skie ..
go: robotnika, lat 33, na ulicy Orl~.i N! 14 i z re ..
wolweru postrzelili go w piersi. Po udzieI~nju
doraźnej pomocy prz~:t lekarza Pogotowia, odwię ..
ziony zostal W sta.nie groźnym do szpitala Cl'G~r
wonego Krzyża.
- Wczor~lj o godzin.ie 10 i pol wieczorem,
przy zbiegu ulie Sredniej i Wsehodni~j, postrze ..
lony zostaZ z l'\:}'wol weru w prawą nog~ Franci ..
szok Rutkowski, lat 21, piek.arz ze Zgierza, chwi·
lowo jH'acuj2tcy w Łodzi. Po naloźunym opatrunku przez lekarza Pogotowia., odwieziony zostal
do szpitala PoznUI1s k!eh. Kość u ll;()gi' zostala
~~'Yda

zgruchotaną·
- Dziś

o god.z. 7, rauo, na ut. Staro-Zarzewskiej ~g 88 i sam sIebie przez nieostrożnośó po ...
strzeli! z rewolweru Otto Balysz, robotni.le lat 18,
przez co" Od.l·Msl ranę dłoni lewej ręki. Pomocy
udzi(~Ul lekarz Pogot<)wia odwożą!} go do szpitila
sw. Alek S u!lfl ra.

Napady nn

!ilne~y

m.onopolowe.

Dziś,

o go-

rIzi-nle 10 i pól nMl:.ó, na ulicy Zlotaj :Ni! 7, prze~
mieszkanie zD,rządzaj~cego sklepem monopolowym,
wtarg.a.(Jlo czterech ludz.i dQ sklepu i pod' groźbą:
rewolwerów zabrali 160 rb.
- O god.ziaie 11 tano"~ w tenże sam sposób
zaora:no 145 rb. ze sklepq monopolowego przy t1l
Targowej

~

47 ~

,

Cll&óimlel'i~\lIl olllłab;e~h.. w.'cl.SjgU Ubłesl'f.cJldwoc1:t

d,ui uleglI) ezt0ry 1:tohlety, l dwóeh mę~e~y~n;

Z tyCh 'ie·

dnu od.wlf1.ltollo do s~~pitalaJ dwoja do m!~$zka)l.

.

oJ

Ai:~ki li'l\t'Il~»QiJHU'i;\. W ciągu soboty i nledtiel1 na ..
stępując;} !~8nIJ1 d..ostl:tiy a.tak6w nm:wowych: n'fło ul. Sre"
dutej nr. 34 N~t~Ua KWietn~cka, robottUeli, 13t 19; na ul.
Zakątllei nr. 13 1\1u.rY6ull1łJ, OJeJai6Zr~kt .lat 24 1 ŻODt\ro"

DotuHn:l; na l11. Srsdn.l,.ej nr, 20 A.nna Morus, rtlbot.niea,
ld 22. dtuiszy czas była be];przy~omną i na ut. Ftan·

cfszknr'lskiej nr. 1.7 Marye Kohm~f\, la.t 2.3, rol:tlltn1ea.
Wstlyst1dm wyźoj wJmi<~nionym o1łobom lekarze .Pagł.i~o"

wi& udzielili

dort&źuei

pOmocy.

St~n fi~epi"EytiuiU'll1. ł'oo.ezM 'lH\bo:ł;eńsłwlt{we~o"

r~j.szeg!)

nu. omant1'.nm kOfk,tola

św. łó~ef1lt

na ul. Ogro ..

dowej kobieta, lat pIwIo 25, straeill'lo przytomn5Sć i w ta ..

kim stanie od.wlezloll8c zostala do szpitala Po~nait$kleh,
bez możuo1:1ei spraWdEfl.nia nazwiska i adresu,
p(kł&s~~;. N~t Rytlku LlltoJJ1ierl3klm Jada Berg&f r6'"'
botnik, lat Żi%, zORtd poOU, kjj~m t ouutózl ranę' gło
wy; t&l.demu aame_J.!.!-u w1ł)ad.k",o-Ńł na ul. Wóle~aMklej nr.

66 uległ G4~StU.W N~nar, lf!?t ~~, ba'.l~ zaJęcia, k14rj I'ÓW'"
nlt7Ż kijt.llll Z03td poliU! 1 \e/"~jI;e zra.n!iJilj w głG-wę. Opa-

l'unki l)i)~::;w~I3ko~,"la.nJ.m. nalczyH leke,rze Pogatowia.
'lnu"~cOn1,. w. ~de..at. Na. ul. Srsdniej nr" 1ft
Jakó})
się

Ati1tert, roboti1tlr, ll\t 68,

w koło kiot'!'l.towa

pnrs-pa4kowo wtuęcł1

~ odn!ó$t :d~tnaula trzee.h

palet. u
praw.aj nogi•. łłp n$Joxenlll OpMrUllku.· przez lekilrge. pt).
g.ot-OWill, OQw~el.4A()cny zosttl do szpitala PoznafMk1eh na
kura.eyę,

Z o.k~~. N&. .uL Spt\C0l'OWGj pr. 14: (Btitllt~) l'itt.t61ia
Cbajmick~ o:l~".ilH~ e~rku. robotnika.. wy-p:8.db. z okn(\~
pIętra :na brn\l., WSfl.Utek CZi,5go pękła 'j'e' czaszka i 'W'

kilka ainut llastąpUa śmiate, którą, .ąwlerdlil lekarl
PogotoWl!\.. '
Drobnf cyii~ii, Wczoraj, Og(l~; 2 t pół, pnlf
a]~- ęm u g ow13 J. n~. 10 '7;&paHtysię kl}mór~i; .ogi~ń li_~ł\QłU

strazaeyI.tHl.dzlrJ:\l straży ogniowej och(f'tmez~J . .Prty"
na ognia nlam~doma. Stra.ty :nie dtli6,

*

. W sobotę, .o
godzinie 9 wioezerem, uHcllMalinową na: Ząbar.oó
dziU, przechodzi! IguacyReuig;" lat 15, -ezeladnik
f:6eźnicl$:i ze Zgierza. W pobliźu' placów pu~tych d8Jn~ do niego kilka 5trzs,lów z l'ewol warno Jedha kula
ug~ziła Heniga w glowę i padl nu trupem na
luie.Jl:1cn. Strzelający zbiegli.W pól godziny późllłej~ na ulicy Aleksa..n...
drowal{iej K2 99 na Balatach, zabito .kUktl, wystrzalami z rew'ol weru, przeohodzącego ~dmnnda
Koc'helskiego, lat 19. Byt on również. term.inato:"
rem rzeźil.ickim i 'pracował w' Zgierzu.
Henig i Kocholski przyjechali do Łodzi wS(t·
\ bot~ o godz. 8 wieczorem. Widoo.mie o-ezeki WUQ'
Dwa zab6jstwa

VI iułard'Ziu.

na niell i' żM'llZ dokonano zabójgtwa. Trl1PY
zabitych IH'zyniesiono do I eyrkulu i tam dotych-

'SZ·TUKA i PłŚt~!Er~~i~!CTWO.
Kazimierza
tru Małego w vVarsza wie·-·-odbęd.ą się w teatrze
Wielkim wieczor,-;'[ll w nadehodz~tca sobotę; nie·
dzielę ~.p:(}nie~zialek, t. J. dnia lO; 11 i 12 b. m.,
z .tą rozmeą w progranno, że w sobotę danym
będzie . <Rewizor:. Gogola, w niedziolę <Intratna
posada, Ostrowskiego, w poniedziałek <Pierwsza
Kryłowa.

Bilety weześuiej za.mawiać można w bim'ze
~
M~~_U(
dzienników
«Ptomierl>, ul. Piotrkowska 1(2 81.

j

_ _. _ ._____
tt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

pomiaścić

gorąca podziękowania
nr. 21.7~ p~zechodzi\

sześ~la

oealoDycll

-

S. Bo·brew.
:$

Szanowny Redaktorze!

Pros~ę upt~ejmi6 ó u.mieszczenie w sw'aUl pnczjtn.em "
P~tepoti!t$i'lJcli słów kUkU: PnjZil!tnej mi ne\ wysta.. '
w,teO!todnle:ilGjw CZ~1Jtoohowle n~grody w pnsi.e.ci ma-D1.~lu si:.fl"brnęgo nie puyJmuję.,·
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spraw zagran1cz!lych bwolskim.
Po pewnym czasie MonarchowIe wyszli z salonu, i zostali na poklad:zio, gdzie rozmawiali
z czlonkami świty.
PO"' spotkaniu okrt}ty odpłynęly do portu w
Swinamttllde w naStępującym porządku: N·ajpierw
pod flagą Ich Cesafskic.h. :Mości i nie<Standar
miecką flagą. wojenną, dalej ,~Hohenzollern) z flagą niemł€cką

csgo przez Andrzej6w koło poludnia. za OC~H6~io nam
'yeia. Szliśmy W sobotę plantem kolei; wob-ec siluego wiatru n16 słyszeliśmy turkotu ni,\dchodząeego }}oeiągu, który l
by1 jttł 05 kroków Oli nas, J"edynię d~ięki przytomności p.
)
mMZynis t Y oealeUśmy.
'
Z poważaniem'
,l,.

.W imieniu

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

,lO

Szanowny Pilnio UEluakto.!'ze!
uprtsiwe

~

Cesarz Wilhelm Pl~J wital się z zwog~h poc.~~em I~ajjaślliej5zy Cesarz ,przedstawU cesarzowi
VVHhe]mowi swą świtę i ofkerów ;!Standal'łt).
Następnie Ich CesItl'slde lHO;3Ci udali się do
salonu, gdzie czas jakiś spęd;r.ili her6 świadku..w.
-'V świcio oe3!U'za ni.emteckiego, przybyłej na
iStanchu>, ~n[~jdowai się między innymi ks.
Baiow, który po odejśoiu Ich Cosa:tskich. ~Io-.ści
do salonu, rOlma.w lał na pokladzio z ministrem

doszło (lo skutku trzy występy
Kamińskiogo w otocze.niu trupy tea·

Teatr. NIe

Proszę

__ .._

v

ziemska..

p. m~szynisełe poeb~gu trHV&t'owego

Pon.1edzjalek,
___
. . . _-_. dnia. 5 sierpnia 190{ r •

ko ..
respondenta Agencyi teJegraflCz. petersburskiej).
Przy Iiowltauiu jachtów cesarskich na mOl'zu,
<Standar) przywHa:! eesarz.a niemieckiego salwą
z 33 wystrzałów. NaJja,śniejszy Panpowitat,ce ..
sa:t'za 'VHh01ma 113. pokładzie. Kiedy cesarz Wilhelm wtaz ze swą ~fHą wszodl na p.oldad
«:Stantlara", orkiestra odegrala marsza powitalnego, anaBtfHHlie hvmn niemiecki.
Cesarz "VUhelm niezwlocznie prz6d8tawil.Naj~
jaśniejszemu Panu swą świtę i wszystkich oficerów. Zaloga. jachtu byla uszykowana w szeregi
na pokładzie, Najjaśniejszy Ceaarl: i cesarz Wilhelm obeszU fr'ont załogi.

Z Pabianic. Korespondent U&SZ donosi:
Wczoraj wieczorem na polach, naleiących do
wlościanina Ignacego Wloclu:t, we wsi Karnaszewice, w gminie Górka Pahianicka, pod PabianIcami, znaleziono trupa nieznanego z nazwiska
czlowieka w wieku lat oko:ro 20. Ma on na cis·
le kilka ran postrzałowych oraz w tak straszny
sposób poderżnięte gardlo, że glowa ledwo się
k~jma . . Sprawdzeniem nazwiska. zabitego orat:
wJI{ryciem morderców zajęła się miejscowa s·tra.z

______ _ _ _

I~_-

d~i parowej podplym~l do (Stundara',' który
stępnie zawinąl do port,u w SwinemHnde.
S'~inemunde, 3 sierpnia. (Od gpe.eyalnego

sję znajdują.

mueha.,

'

"

"

~

~

już

czas

_____
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i rosyjską general-admiralską św.

Andrzeja; za dlohenzoHernelU" płynęły: n.lHmiecki
parosta.tek wojenny <Slejpner> , krążownik <Królewiee>, w końcu 4 rosyjskie krążowniki.
Na wszystkich :niemieckich okrętach wojennych powiewały rosyjskie flagi św. A.ndrzeja, na
rosyjskich zaś okrętach wojennych - niemieckie
flagi woJenne.
O go.dz. 10m. 30 oba. jaeh~y Cesarskie zhliżyly się w powyiszym pm'ządkn do eskadry niemie cld ej , stOjąCElj w porcie. Na. stRtlraeh eakadry podnieSiono flag·i ł a Ut1~gi ich l13zykowalv
.J
się w szeregi.
.
Berlin, ~ i.$~go sierp.kia. KOillontująę zjazJ Mon.archóv;, <Voss. Zt:ug.:. mówi: Ta okóliczności że
zj~zd OU?ę?zie się 'Yl'aśni0 W obecnej cllwHi, 'po-

\Vkrótee potem Na.jaśniejszy Part odda! ce ~
sarzowi Jliemieckiemu wizytę na jachcie "Hohen·
zoł1erllie~'.
Orkiestra wykołłala; hymn rosyjski.
Cesarz \Vi1helm czeka.Z na Najjaśniejszego PaIW.
przy schodach.

O godzinia. l-ej po pollldniu na jachcie ,;HohenzoUel'n" odbylo się 5'1liadanie. Około godziuy
3·ej Ich Cesarskie Mości będą oglądali wielkie
okr~ty eskadry niedlieckiej. O godzinie S-ej wieCZQrem na jachcie r,Hohenzolern" odbędzie się
obiad.
gwhlomftmle, 4 sierllUla. Og(H.lzinie l-ej tu.
15 !la jaohcie "Hohenzollern" odbylósię śniada~

nie, na którem Ich G93arskie Mości siedzieii na
prze~,lw .siebie.
Obok Najjaśniejszego Pana sif~
dzieli: ks. Henryk i ks. Adalbert, obok cesarzi).
\Vilhelma minister spraw zagranicznych Izwolskl

Po prawej ks. Hen ~
ryka sied;'3i.e1i IU!U'8zalek Dworu hr. BenkeildorC
minister marynarki niemieckiej vOJlTirpitz, wi·
cemillistar marynarki rosyJskieJ kont~'admiral Boi milljS~eI.' Dworu Fl'eueriks.

strem.

Po lewej ks. Adalberta

--

z~ne

godtliamL .Pr z J p.R e (1).

.....

Tele
Peiersbu.rskiejA.gencyi Telegraficznej

l

~

za . kiro!\: dyplomatyczny, wymiel'Zolly przeenwko ~mędzJu.arodowemn pol.(),~6nin Niemiec, jak
zapewmano o tem bez dostate.cznych podstaw.
1Vlonarehaó I)raguie zapobiedz wszelkiej możH woooi

falszywego

lwmentowŁ\nia

i porozumienia

znwierauego z Anglia

i przeszkod zió rozpowszBelm ieni~
ł się, zdan!'a, że P?rozumlenle z Angiią: dotyczy, 0-

w~aslle.

~ pro?~~ ~:r~gulowama stosunkÓw granicznych 'tV A;~yi,
ł takze l Innych spraw, wreszeie Itru.gniB obalić
ł !)fZYpUSZCZ0Ul0, że Rosya. powinna wejś6 do orZJAZD M'ONA.RCHÓ'W.
ł ganizowanej przez Anglię przeciwko Niemcom
Swiaemun4e, 3, ~ierpnia.. (Od spee1aln,~7() ko- ! kombinacyi mocarstw europ'ajsltieb.
.
re$poudent~ Agencyl telegraficznej pe.tersbur.skiej). !
.Wczora}. przJt?I~o z Berlina dIn. eesarZt\ Wit... j
helma 2 ~Hl.~Qehody. O godż. 5-ej po poludniu ~
S'w1.liem1htde, 4 sierpnia. Kiedy StSztanda~d"
Cesarz oobJl samochodem przejażdżkę po brzegu I ~w.0~a~ zoLżyl się do eskatlrYI ta salrr~owala Najmorza, pojechał dalej do Heri.ngsdurf, przecha.. l Jasmejszego I>alla-przyczem każdy okręt dal 33
dzal si~po lesie io godz. 8-ej dowrócjI-na «Ho- iWj'strzaly. "Szt})..Ildard" wraz z towarzjs~cłeemi
henzollerll). Ludność entuzyastycznie witala co- mu. okrętami przepłym\l w wymienionym PQfząd
sarzu,.
. ~u,,: ~7.dlui okrętów wojennych, pr:&jczem .Na.jja..
PrzybjU tutaj.: b. dowódcą. jachtu cHohen- SlU~JSZy Pan wital iah zalogi. Orkiestry niomieczollern.. hr. Bnadlssen, niemiecki peŁnomocnik kl~h okrętów wojennych wykonaly hymn rosyjWojskowy w Peters~11rgu generał-major. Jacobi Ski, zaŁogi napełniły powietrze okrzykami .hura'!,
i dowódca Aleksa.ndro.wakiego pulka. gwal'dyi PIu.. następnIe ~Sztandard" z-arzuci! kotwlee, obok
aku., którzy będą pozostawadprzy Najjaśn.iej.. niego 1~B.ohenzol1ern". Zaraz potem prz"ybyli na
HJm Ceśani1. W6i~raj przedstawiali si~ oni ~zat~pach do jachtu ,Sztahdard wszySCj komencesarzowi Wilhelmowl.
a~,n~l niemieckich okrętów wojennvch,pomiędzy
Pod wioo.zór wypogouzHo się. W Kurhauzie Ilwn Irs" Henryk, jako glówny dowśdea eskadry,
grała orkiestra jachtu "Hohenzolern~. W miea ks. Adalbert) aby powitać NaJjaś.nieJszago
śCiet panuje wielkie ożywienie, zwlaszeza na brze- ' lJ:}.,na.
gn morza, z którego widać całą eskadrę·
,Jcdn.ocześ.nie przybyli do. 'JSz~ndal·d~". na.
Swineminde,3 sierpnia. Jacht "Hoheuloi" oso onym pannVCil rZHdowyrn lmusul· rOSyjSkI w
lern lipO przeglądzie stlttków o godzinie 8-el Szczeeinie' i wjcekoIl::~ul rosyisld w SwineH.tinde
min. 10 zrana odpIyl1fA..l n.,a morie n.aspotkanie z deneszł1mi do Nai)".aśnloisieO'o :Pana. \V pór

l

71

jachtu (Standaf>~ •

Swm8IDunde, 3 sierpnia. (Od specyalnego'

korespondenta. Ag(mcyi telcgrafictl. petersburskiej).
Najjaśniejszy :pan przybył do Swinemunde o godz.
lI-ej min. 30 przed poludniem. SpotkaIIJe z jachtem ,<Roh,enzoHer!l:'. odbyl0 się mI. morzu o godz.
11·cJ zran8.. Cesarz vVilhelm lliezwlocznie na 10-

godzi~y pó~niej o-d.J~eIHdi J ze °l;Sztandardu"",~ko...

IU6udanei eskadry niell1kekiej~ :nHstępnie ks. Hen·
rvk" le!. Adalbert, wreszcie ces~1,fZ Vfilhel~l z k8.
IIUJo\\'em i ezlonl.c&mi śwH.y. \'1 c1twHi odjazdll
(~~~Hąrza.Vnlhelma ze ~Sztallililrdn~1, nil tym ja.ch·
cie grata orkiestra. • Sl,tull{.lard"'~ salatowal 33 wlstrznlami.
'

genera.1-

pól Najjaśniejszy Pan po.wl'ó.eił :n3o "Sztandardn.
O godzinie B-ej po prlybyoiu eesarza 'Vilhelma.
na !>Sztaudal'<i" Ich Cesarskie Mości odplynęlina
pancernik ,.Deu,tschland", aby go oglądać .
Swin-emude, 4 sierpnia. Dziś o godzinie
ll~ej raao Jego Cesarska Mość rulal się na. ftHo-,
henzollel'll" w celu wzięcia ud~Wu lf Jlabożeń ~ .
st~ie.

4. sierpnia.. Od cesarza Wilhelma otrzymaly na.grody uastępu.ą:f!,e osoby: lir.
Benkendorf wlf>lki krzj~ Oda. Czer-wone.go,ozlQnDk świty Jego Cesal'skiiej Mości gene.ral-major
Mosolow i kontradmi1;'al Nilow order Korouy I
stopnhl., wiceminister zat'lą;du morskiego Buatrem
Swln:0mind~;

l
Starszy ogro.dnik. .miejski.
l wmna mJec szczegolne znaczenie. Zjazd pokaże
Lódź; ZfJiYU-:,,19fll.
, ! jaknajszerszym kolom' spolecznym, .ie pt>fozumie- Ol'der'Orla Czerwonego II
(List powyzazy Il&.deslany !lam był przad dw·oma 1..)'- l ~.ie :pomiędzy Rosyą a Anglią uie moie bje UW3. \ c~anilc lmlkowllil~ Pietl'ow
u

siedział:

major Mosolow, admiral Buk.oo l, k()lltradmiral
Essen.
Po prawej Izwolskiego s!sd.zie.li: Bulow, kontr...
admirał Nilow, ks. Wittgellswin. Po lewej ba.~
rona Frederiltsa sie·dzieli: .generał>frdjutant PI~s
sen, będąey przy ,cesarzu niemie.ckim, świty rosyjskiej Na.jjaś.niejszego Pana gen~ral-major Tatiszczew, ge.neral-adjutaRt &6&11. Na śniadaniu'
zua:juQwali się takie wyżsi C'~lOllkowie warty ho·
norowej, niemiecki .,attache" marynarki w Petersburgu kapitan ffin:tze.
W czasie śniadania. grała od{ie~tra J actltu
,.Hohenzollern", Po śuiad1.\uiu Ich Cesarskie 1\10ści rozmawiaHz obecnymi. Po godziuie 2-ej . i

stópnia . iDŻ.yn.ier-me-

2-gi gw.iazdę. orderu
Ko.l'Ollt II stopma; order Korony II stapnia 0trzymall: komcl1dant cStTaIlda.rda:t fiigel~adjuta.nt
-Czagin, fiigel·adjutant Bojsman agent morski 'W

Berlinie ks. Dolgorukow,

s.ta;szy lekarz" za.togi'
gwarclyi llogdanow i starszy ofi-aer ł:St~lldarda)
Zielelliecki; oprócz tego mittlstrowie. F'rederiks i
Izwoiski otn'i-ymali od cesarzaWill1t~raa każdy
po kosztl}wn.ej taba.kierce, a clela.gowa.uy z~ Śtvi
ty Jego COiilarskiej Mości do boku przy eesa:rzl;l
niemi&cldm gOlleral- major 'l'ati.sU;?;6;W zos~a.r obdarzony

pGr~retem

cesarskim

z

Wra.sllo~:ęcznyu)

po~lpisem.

*
fetiwslmrg, 3 sierpnia. vVedlug danych tym,·
czascnvych w ciąga pierswszych sześciu mleslQcj'
r. b. zwyczajnych dochodów państwowych wpl:y·
ll~lo 1,C64,200,OOO rh., więcej w poró~Yna1l1u
z. tym:i.e "okresem c~a8n l'. z. o 22)uOO,\HJOro.
,y sz;czegóinośe:i koleje skarbowa daly w ciągu:
(} miesięcy 229,aOO)DOO rb. wobec 2~2;4{)O~OOO·
w r. z.
Sarasów, 3 ·go sierpnia. Nowych .wypa(lkó~
dżumy w pow. carycyllskim lllem~. Zdaniem la ..
lmrzów, epidemia wygasła już zupełn.ie.
Nowa Buehara, 2 sierpnia. \V czoraj ,o godz.
S~ej wieczorem wyjechał na Kaukaz emir bU..
charBki.

Kij ów, 4 sierpnia.

.

Za

bozczyn:noś(;·' POdCZAS

u. 17 czerwca r. b. w batalionie sap,erów' 8;'\11 woienno~okręgowy skazał: dowó.(lcę . ba:';'
taliomlKaplJela ,na 8 miegi~cy fortecy, dowódeÓ"
rotaych, kapiUirió\v Saluka na 6 miasif;ćy .fort&1l1
i BtzGśniewskiego na wydalenie ze sl:użby zpoa.:.
bnwlen:em niektórych pra\v, kapitan~:.2;aś 'Nie'·
gQwsldego uniewinnił.
' .
NiiS$1 NOW9&r6d, 4 sierpnr~:,,~}~~W.' -~~}l{ic~w:
na. jarmark zwiększa się, chociai;:t:,:~,,'.(9~~l~e;:;~~
mniejszy od zeszłorocznego, co. Sff:t. !P~~. \~.'.J,'•. '·.O. 'p~~
nionym sprz~tem zboźa. PGC~.tonabl~ai·IUeW'le[..
lOe. Uości'\~warów. .
,

rokoszu

•

.OZWUJ. -

Poniedzialek, dnia 5 sierpnia 1907

to

•••

rlCIi2mlul1ra'm"!B'II.....----=RIIJ--itlHII.'e'lIing'lIril~_~~iIl'_'_'_~~
•..~~BM_ij.'--

Wszystkim tym,

któr~y

oddać ostatnią IHTSlugę

raezJli

Ś.

5_ _ _lIi••

naszemu kochanemu

-1-

p.

~

I

a w szczególności ,Sz. księżom, Cechowi rzeźnickiemu za zIoienie wieńcó'w, oraz tym wszystkim którz.y w jakikolwiek sposób
okazali nam swoje wspó!czucie w tale ciężkim smutku; składamy niuiej-sz3ill z g1.ębi zbolalych serc "Bóg zapIać"

Rodzi.a.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iIllIIllHP''!fftiif!i'\l!. .nF~iAl.

"

umaI.

I

stępnie cesarz rewizytował k~i~e.ia i przebył II niego okolo pól gOdzin"i. Ksiaię ze ś wi tą jadł obiad
11 cesarza w śuiB;:em kól-ka" rodzmOO81. Wieczorem

l

S.Tp.

wJjechał

z IseMn.
5 sierpnia. Krąio w:niki Gpaucerzeae
<Gloir), .-].oa,nn,a. d'Aro) i stalek transll-Or.towy

r.tdoD,

Remi ia z, Rudnlckich

, 'tNivel pod komendą admirala Filibar.e'a odplf-

,

1O

DI

};269

l

!

po długich, i, ciężkich cierpieniach) przeżywszy lat 76, przenio31a się' do wieczności
opatrzona SS. Sakramentami w dniu 3 sierpni.a o godz. 7 wieczorem.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek) o godz. 4 po poludniu, z domu przy ul. Piotrkowskiej nr. 209 na Stary cmentarz katolicki, a w dniu następnym t j. w środę
o godz. 91/ 2 rano odprawiolle będzie naboieństw'o w kQściele św. Krzyża. Na smutne
te obrz~dl zapraszaJą 'pcw.:ostali: .
I

nęJ2yw ncey
~kim cEtna)

M~r().kko.
przybył do

do

Na kr~owniku
Marokko nowy

wloski NeVaZs,llei
DI-Mokri i Moehamed Da.luot&s odwiedzili
misYę francuską ,i zlożyli w imieniu slllta.na tła~
macze,{lie. Oświhulczyti przy te m, że g08lllatpr~
różnych mia::jt portowych poleemt0J . aby starali si,
o bezpieez8'frstwo europejczyków. Z&powiedzia.ao
lm, te na gubeł".natoró.w spad.uie łai1a odp<rw1.-

! dzialoości
!

wł..
poseł

za lOOgące wjniknąe rozr,uehy.
Allgers,5 sierpniA. Parowóz pociągu,

",

lt1ąoogo
ł z Poiti'er, przy przejeździe przez most około POD.~
dais wykoleił się i wp3:dl do L~ry, poeiągn~wsz,.
(, za. sobą tena.er, brankard i WRg.on III klasy. Nie .. ,
! doJie.zono się około 40 pasaierów. Wld-oby~ z rze-

i

, ld 13 trunÓw.
, Eellstutynopal, 5 sierpnw.. Ko.nsal rosJjsld
! w Bitmeuia"Sziwkow, wyjeehał dQ Hut na śledz
I two z powodu ostatnich wypadków. Osoby zaiu.~nllki.
i h3resowalle stanem rze.czy w wilajecie n.ader s,
,
1271 l lltez:adowolone z mianowaniaW'alim trap'8zundzkim
L
t I8ijWWiiJOR łil'k\iiD~~~~~~~~
I mocno skompromitowanego, usuni~tego ze 'staDoKoutantYJlopol 4 sierpnia, \Vedlug najnow", z powodu imienin Najjaśnłeszej CesarzoweJ Maryi i wiska wali bitonńskiego~'erhl-:,paszy.
szych zawiadomień konsulów na pułkownika EL~
Teodorówny•. Na 'nabożeIlstwie bylobecny CQsarz i
Teheran, 5 sierpnia. Oddział zZotony z 600
1iO:,ta, Uda.i,ącego, się bez kOnW,OjU w Ul,)iegl Y ezwar· Wilhelm w mundurze narWSkieg"o pąlku dra;go- II,', W,OjSk, tureCki,Ch z ar,lIler,yą p", rzek,',,',,',.ro,c,~~,J,l,' ",gr,an,,',ie,~,
tek zrana. d:o bułgarskiej wIoski Gerczyg. napa- nów!- l\tóre.go jest szefen1; w towarzystwie BU.Uo- perską podSandzi i w ókręgnou."kskim; .~il
:dla druż]?:na 'b~arska, ktÓtra, uprowad.~iła go wa. i ~s~ystkic~ osób swej ś~ity. ,vy czasie c.zy" i' d? ,odwotnwojska' pers~~e, kt?reu~kly pokrót,w celą: otFźymama. wykupu. vVyslana pogon uwol- \, tama (wlelolemaJ na wszystkICh stOjących W' por- ! kłeJ walce. Rząd persjo zs.mepQkoJony gwalto..
:nila pll1kównilCa, zabijająe dwóch bandytów, w ich f de ol\rętaeh wojennych d'ano słlIwy 31 wystrza~ ! wnem wkroczeniem woJsk tureckic1ł na teryto;lioźbieprzywódcędru:żyny Drajew3., przyczem a- ~ łów. O godz. l ej na jachcie tSzt!:lndar> odbylo I rrum perskie, "idzą~swoją niemoc,zwróeił się
l'e$ztowaaod,~żo o s ó b . '
ł się śniadanie.
l o pomo,c do Rosyii Ang1ii.
Wieló. 3 'sierpnia. W, ęFremdenblacie. 0- ~ ,
Swin-emind$, 5 sierpnia. Przed (}(ljazdemna ł .' ~adrY't, 5. sl>0f pnia. N.a :p()~iedzeni~ rady fl1i.
g1.osz0!l0program pobytu kroi a Edwar~a w Isc~ttl. ~ jacht "Hohenzo.l1eruH Najjaśuiejszy Pan odbyt ! nlstfow~ trwaJącem o~\olo pl~eltl godzm, r,oz pa-,
W.dniU 15 b. m~ z:ana c~sarz ,FrancIszek Jozef ~ przegląd załogi "Sztandaru" uszykowanej na po-i trywano, notę~ran~yl~ dotyczącą wypadk?w w
"W)qedzie na spot.K31He liTola ~dwarda do ~lUun;.. \ kladzie, pozdrawiając ją. Najjaśniejszy Cesarz C~sa.blai~ca. D~le~mkarzom, którz,Y po pO;He~ze
den,ską.d obaj monarchowIe udadzą Slę do j byl w. mundurze marynarki ekwipażu gwardyi. i mu dO~Vladywah. SH~ o:~zult~t" Ule z~kom~ll~ko
Isahlu. . _,
..
.."
Po krótkiej liturgii na p.oldad:tle ~Szt.'lrn.(larn" od- l wano zadny~h wJadOr1JOSCl~ Mtnls~~r wOJUY OSWl~.. , p'aryz, 3 ,sl~rpn.la, ~ada mlll~strO\v p{}8ta~o- pravliono nabożeństw() zwygloszeniem wielo1Bcla. i e~ył ~ylko, ze,..do ~Iar~kko b~d~l~ ~r~lanyc.~1 D!,e
WIła' ]ednoglosme, ze poządanom Jest porozumIe- Na nabożeństwie byli obecni Ntljjaśniejszy Cesarz \ WIęcej nad DOO zolm0fzy naoKręCle ,!AfIlKa •
nie/,~ rządem ~iszpań,sldm ~w 1 spt~wie ni~ZWl, oc:· ~sarz Wilhelm,", kSiążęta, Henrylt i Adalbert", clo: P!awdópo~opnie wmies~anie. się Hiszpanii nast:}n.ego :w~sadzema ,woJska.,,: Casav~anca, l pr~etl- wódoy i, ofi.yerowie okrętów rosyjskich.. Po u,koń- ł pl VI rozuuarach ogranIczonych.
'Slęwzlęela .ws~elklCh ,mozh wych ST?dkow dla ~- czenio nahożeństwa oprócz NajjasnieJszego Ceaa- ~
,
o~rony . zna}duJących ~H~ tam europejczy k6
llt- rza calowal krzyż i cesarz Wilh.elm.
łOdpGwiedziB.edakoJI.
lliśt~owle me cofną SJę przed stanowczym! srod·
Naś llhtdaniu byTy obecn.e wszys.tkie osoby, u- i
. . .
ka.ml..
.,
~
czestl1icząee w nabożeńst\vie. Przy śniadania po pra- ~
Panu E. II, Pogłoski, przytoczoue w llścieSzau.
, OetJ1lłłl ? słcrI:ma: I\.aplt~ . \~fukl)t.lC~; n vfej rę~c NaJj aśniejszego' Pana siedział cesarz
Pana, są falszyWa. , Zapewne rpzpuśeiZ je ktoś złośliwy.
~ktorego zl1alei\lono., lIst k~:~pn:nmtuJąc.f ou Jego hęlm, po prawicy eesa:rza VlHhelma Izwolskij po ł nieżye,zUwy "ROZWOJ~w.ł.'" Nie bylo nawat zamtarll ods~?,ata,~fi.cer3: a~mn s~r'~sk~eJ '. zos~ar s,kaza!1,yua lewicy BtHow. :Miejsca naprzeciw Ieh Cesarskich ;płenia.p!Sm~1 ant tez Jak{chkolwiek zmian w n&c~91nem
i$ l~ta, l 8 uneSlęcy Wlć~ZHmw. l na. zaplacr.me ko- :Mości· zajmowali' książęta Henryk i Adalhert. Po ! kiarOwlllct~le pisma.. lub też adminłstraeyi. NaJwyżej
szto.w ~dowych.'
.."
' . ' . śniadaniu cesa.rzV/illwlm i l\sia~żęta odjechali z przez .pewurn ~Zl\S "za redaktora" ~dzle podpi8ywala
. 'W~~lyBgto;n. ~ 81~rpru.a. "Po,sal ~~ler~ka~S~l jach~u' (Sztantlard,.
,
.'
I pism!) mna osoba.
w Pelrllue otrzyma! w:adQ.ffiosc) z~chlilskle m,nt,
, Przed trzema dniami. odbyly się w,ścigi szkol- , - - - - - - - . . . ; . - - - - - - - -.....- - - sterJum spraw zagramczuych otWiera dla handlu ne 'barek i .katarów-z ich majtkami. Ich Cesar- ł.
m1ędzyD:ar,o~owego sied~ mi~lst .w Mandżuryi. skie Mośc~ przyglądały się W,YŚ,CigOm, NajJaś,ntej - ł
W, ten sp?sob dl~ hanalu zt1gramCZllt'go otwar.. szy Cesarz' z' jachtu "Standard", .cesarz Wilhelm i
.
"
8

Córk,a, syno,vie, synowe i
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,vil··1

l

b~dzw

16 miast.,
D Z lE N N E.
Swineminde, 5 sierpnia. W sobotę .wieczo
rempried obiadem Ich Cesarskie' :Mości raczyli
oglądać świeżoprzebudowa1l6 ubikaeye na jachcie
cHohenzollarn:.., P9 obiedzIe obaj Monarehowie,
oraz osoby obu. świt przebyli prawie do godziny
Ił-ej wieczór na pokladżie. Na&tępnie Najjaśni.eJ;szy :Cesar 9 powr~~n najaeht «Sztandan. Wczo~
rajranor pogoda była pochmurna. O gO,dz. lO-ej
m:5 . rano eesarz ~ilhelm swoim zwyczajem odi'h}l przegląd zalogi j~htu (Hohenz~lerll<. O godzinJe ,10-.~aj min.. 30(rauo NajjaśniejszyCesarz
prz,l,bl"ł na. (Hohenzollern::" przeszedłszy wzdlui
frontu zaJ:Qgi, powitał ją, ip.oczem na poklad~ie
ooprawiollo llabożeAstwo;' następnie Najjt\ŚniejszJ
Cesarz powró.cil na «Sztandar., gdzie o godzinie
ll-ej mła. 45 ocłprawiono uroczy. nabożeństwo :
tyelI

w

BIuro p:o mla,ró W
~r~~;:;~.a
;:~~~~O~el~ft,t~. H~:Ś~~~ę. t~..~Y!r~~~ I, ·K'.·nła.~o.··
Slri.
1JB'illl
lI.,l7,.i•
kich) na. którxch czele stoją oba jachty cesar- ,
" .. ,łl
,11·ID 'Trą'bC'.II'
skie} rrzyc:i~em finisz wyścigów wypadtpomiędz.y- ~
F, Sz.tlludar " i "HohenzoHern" •
Majtko- ~
wie ~Sztandaru" stali na rejdach i OkrZYkami"
«hura!) witali zwycięzców. Po Skol1czeniu wyścigów 'wszyscy zwyciQzey. gartlem&ryni i majtkowie .ł
zostali zobrani na l";SztaIldarze~:' gdzie się usz;y- ł
kowal,i B~ prawym ~oreic. ,?esfl:r~, \~jł.h~lmprzr· i
byl rowmez na l'Sztandar.- NaJJasnwjs.zy Ce-!
sarz wlasnoręcżnie rozdawał nagrody gardeluari .. l
nom i podarki w formie spinek zlotyeh i szpilek!
do krawatów, szeregowcom za,s ruble sreorne. I
Ceęarz WiJhelm obchodził zw j'ci~zców' l również
rozdawał poćlarunki.
I
IS$hl t 5 sierpnia. Cesarz Franciszek Jó~ef I
przyjmowal wczoraj księcia Ferdynanda buJgar... \
skiego. Audlencya trwała. o.kQlo 'godziny_ , Na- -

jacht.ami

.

przeniesione z6stal() pod

NI 6~ przy ulicy Cegielnianel~

Giełda,

petersburska.

(Tel, vi!. ~RozwojQ").
Renta państwowa '10,15..
5% Ptem. I-f~j emiSJi '. •
351
"
II
"
... • . ·251

,

($1;lacllecka ~

• • 217

x~

Poniedziałek,

ROZWOJ. -

172

,

dnia 5 sierpnia 1901 r.

Q.

"l. W,.
~~rońskj 5 ~., M:. Damańskl 5 k., S. ·WHkOW.Sld, k.~
Węgle~s~i 5.
',A... Wl'ZN.le~ fi lf., S. ;Mlkolajeąk

śni en',UUll i 1',028. Y13. dO. W.SZ,rstkie.h filit d.,' anego. zwiaz.",
ku zł:~wod.oweg(). pod glosowa.niebezP(Jś.redn-ie,po~
"t""szaeł
' .;, e . +('1' 1 ...., • cI'" ,~
~'
me; r~·\. li .~. W~.fue, Ide OpUSlC:uąjąC ha. ZA,
cnego rodzajU agitacYę w t.ym Względzie. l kiedy f
"Lud roboezyH wydrukował 2.rtykul; pouczaYdęk8Z0ś6 wypowie się za śtrojkif'm) ten dopiero I
jący o to.ktyce strejkowej zf"gra.nieą;
o1YlOSZOllY i dla wszystkich ohow19$Giąey l
Utl'utln.lonym rozwojem UIlGS związków za- zostaje
'tr'(~ ?.., .
k ;'.' "".
,
." ~ .. "'~.' i
wodowych i brakIem dGBlOkratycZll,y.o-h warunków a. s."~eJ/71.uJ<iey .,nzys? tlJ"~ pławo do " otJ.l~mywa-nI~ !
prawnopolitycznych nómaczy się' fakt, żekle:;dy ( ~~.p(}mvg z 2.ilWodvweJ k2:sy strejKOWej ogólnej. I
za gr3.llicą z roku, na rok liczba sLrejltów spada, W pn~eciWll~m., razi~, je~eli jakaś iliin związku
rozpoczyna streJK, ktary me byI uclnvalony przez; ,
u nas, przeciwnie, wzrasta.
.
'~ l'v "·';1H1.',l>' nr'it"...,"'tl" l,..
t.
.'
.
Pf2.edewszysiIdem za gran.ica. nie znaJą już C'''''''J '" W 't. "";:',.t>... , • .....""y .... _"-IG 1>..08z.a I.t1?-Sl pon~eso m.e I
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Pa.

.KOp

5 kop . ~ baztnuamue 3 k., M. KrJsz:~~oW8ka 5 K.
Pr.owrucy i pracowniee fabryki K.. &heiblera. złożyli 5 rh.:.15 kop., mhu!Gwiełe: Julian Smuioaiak 5Q kop.,
~1arya K.udasłewicz 15 kop" Józel$ Krysztaflak l0. kop.,
~ózef3, .S,HI! 2,0 k, M:arya Krysztofil\k 20 k.. Vf.oJciee.u
Zgcdzlns~i 10 k" .h.kób Rygalaki 5 k., Józef' ?(}lltowskl
15 kop. l Antoni E'ortuu 15 KOp., Antoni Ka}zen 15 k.,
TO,lllMZ Fortuna 20 ,k'1 Wincenty O~rodD.ik 20 k., J(le~
J~?S Smigtod.zki 20 k.) Ale~der Guć 15 k., Bol~sta:v
Clwloda 15 ~., Annll P:!ł.tora 11). k., "Roeh PM~lr"-r.~ 20 .I~"
J au Forttnl 15 kop.~ Jak6b Fortu.n 2() kop, MaXr"Ofzate.
Krupsh:a. l5 k., Józof E.!żorsld l5k., S" aisław \VO.iC~0l chowski 10 ko.p., J6z1:f EjżerstJ 10 k. ł ~anc!sZ8k Ba;:r.·~
i lM*Z Hl k.

;...:

!

<:\

ogOHlł3J,
I

z kasy

strejków iywiolowyo11, nieuphulOwallych, fak' to
bywa. ezęstQ u nas, Strejkują tam nie i'oho·tniey

w ogóle, ale r(),bo~iey llajezę$eiej pewnego lub

p.6-

według wszełkieh
Strejk przestał

za-

wnych'za.wodow, przytem
sad taktyki strejko,,:ej.

bre

SAych.

•

fundu~ow wla~

I

Na tym wlaśśiwie polega. cala taktyka strej- ,;
ko.wa. 'l'ylko przeehvstawieuie s11e wyzysku sily

!

organizacyi przyczynić si~ zdob. do polepszenia I
bytu robotniczego. Jednakże pamiętać naleźY1 że I

tam

dziel:em namiętności, stal: mę natomiast rzeczą

w.fraehow ania.
. ~l'anieą zazwycZa.j,

ale z wkladow)

l'

!

w celu skutecznego przBprewadzenia

wIa.ści waj

i

~
f

taktyki strajkowej, trzeba. przedewszystkiern jak;llaj więll:szą lieYihę pracowników dant~go fachu po.. ~
ł łącz:yci w związki zawodowa bezpartyjn.e.
od '. fa.brlkanta .l.lstęps:twa, wniosek swój najsam* ,
przód P!z6.klada,Ją za.rz.ą,dcwi związku, 00 któ.re ..
go nalezą l tam :pl'OpozycJa ich bywa ze wszech ~
OF I ARY.
strc>n, f'~w1.tj.s..~a. .W przedstawianł,u,. zl~(}I~em :
~rząd~Wl, ma.'u byc doklad,~y wykaz ządan, )ak j
rownwz rodzaj zmian, które pragBJe się Wpl'O':' g Na lnulowę kościoła w Narwie pod Pd-eA·sllu'('g1.'em.
wadzie, opis stOBUlllHlW prze.myslowyeh 'W. danej ,
Pracownicy i prttcowrdce fabryki l. K Poznańskie
okoUey, opinia. ro.botników o' fabrykt:\Jlcie, prze- i go ($ o~d,zlv.!a p~karIll~ farMitr~i)' zlo-r.yH 5 rb. ij3. kop.,
miaJlOWICie: A. K~pczynska 50 k., Kwast 20 k" J. Pacz
e:twko~ któremu za.nderza się wystąJ1ió, o-bliozellie ł kawski
20 k., S. '\Vielkopolan 20 k., li. IakGw'sk! 20 k.,
ezlonków w uiI.nym fa.ehu wogdle pracujących i Tomaszlnyska ~~O k., M. U,l 20 k., M. Krz'amińska 20 k.,
zestawiarue ich z Hezhą członków, do danego zwit~Z- '1 M•. 00(!zYK. 20 k., Mjkol~l,Cl:yk 2() k., J. Cieehockl 15 k.,
A. ModrzeJ8wski 20 k., SwlęCickt 15 kop, J. Perlińskt
ku zawodowego ua.1eit:toeye.h, 'wres~'fie sttm ił.l:udu~ " 1.5
kop, .Pa.tora 15 k., Trzcinka 15 k.• J. B~otnfck! 15 k.,
k.h~tly

człon:koww

p,ewllego~wią~ku P!a.gną uzyskać l'odwyiszenie 1'130cy,' skroeenł6. dma pracy lub .1 a kie'kolwiek inne

l

SPOSTRZEŻENIA ME'rEOROLOGICZNE
Stacyi centralnej K. E.

Ł.

Uwagi.

l

v

I

szQWkłLaowycll.

Wszystko to jest z zifnną krw,il} rozwaf6ane
przez komitet klerowniezy, którego ber-pośrednio
lUe' tyczy wy.ni1\: całego zatargu. Kiedy komitet
p~stawiQny wniosek uzna za słuszny i uzasadniony, l!ówczas postanowienie swa wraz z obja-

Dr. L. P

.Cłu..~by

S~ÓN1e~ W'~ner1iC;&~Ml>
ił m$cilU'jjpłC~Ci'l4'l1ll

Jll14yjmuje ou.'godz. 8·-1 r. i otl S-8 w"
".le odó--Q popu:t; '. Vi( niedziele od 9<·~·1
:1'.'1:0. d<

3-S]lOpoł.;,

Ulica

POłUihii6\Ma

.

14Z;'),r391

Nr'. 2... .

Dr. STERLING
pGwr,gcił

1257·6*2

mięszka. oboonie Piotrk~~~ .I~I:

·'Dr. feUks Skusiewlel

ChorGby ak,órl8 i weneryczne
.
A.ndr~~,ia ~~~. .,

Przvjn':Ulje od 4-8 wiQCZ. W lHed:w3ie t
awlęf.a ad g. :tO do 1 po pol.
50'lt;t~23

Dr. HENRr~ TR[~~~ER

l J. Galewskl 15 k., Graezyk 15 k., V~1. Sl'OCZyń3ki 10 k.
1

li, Strzelsi!ki 10 k., A. "vojclel~howski lO k., J. GortAdt

kOP'ł ~I. Nalr,nan 1& k., M. Bb,sz<n:yk 10 k.,: Różycki
I 10
10 k., W. Pr!ifroyhld 10 k., Cankiewier. 10 k., A. Muj

~jalek 10 kop,
lyks1ńlZka 5 k"

\V. lVI~l'tY.Bka 5 k., Pia,tkowskl ó k.. 'I!,
K. Pli:aclk 5 kop., Rybaezyk 5 k. M.
S.Mjka {) k-, A. GaJewska 5 k., W. Olczyk 5 k, P.' Ma-

prosi o zbieranie odpadków.

Biuro, Cegielniana _72.
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zaWIADOM.E.IE"

KOMISYA ORGANIZ'ACYJNA
S t o war z y s:z e 11 i a wz' ~j e In II e j p omoc y

Od l-go kwietnia r. ,b. wychodzi w Warszawie NajTygodnik liul1lory-styczny

pracowDikó,w przenlysł@wo,~h,andlowych gub. piotrkowskieJ'
zawiadamia, że ustawa powyzszogó stowarzyszenia została zalegalizowaną, przez piotrkowski} komisJę" gubernhdnr} dla zv~1ązków i stowa-

wi~kszy

,,1\II

rzyszeń.'

Tymczasem biuro Stowarzyszenia mieści się przy ulicy Piotrkowskiej nr. 85 (LoliaITow.opieki nad zwjer~ętami). Ud:~ielanie wszellach dotyczących Stowarzyszenia inf'~rmacyi oraz zapIsy nowych ,ozłon- '
ków, odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwru:tki i piątki, od g04
dziny 8 do 10 wioo-zorem. '

Yl".

0,&,',

'1\

PrellUfiltHata wynosi:
w Warszawie (z odnoszeniem):

rocznie rb& li IL GQ.
kwartalnie ifiib .. I k~p. 40.
Na,prowincyi (z
rocznie PIJ. i, półrocznie
rb. SJ kwartalnie a"b. I kop.. 5U.
półrocznie rb ..

80~'
przesyłką):

2 kop"

Adres Redakcyi: Warsz~wa, Cłm1ielaalO.
Tełefon ,74-84.

Redak'tOr i wydawoa
Wł4 J~RłMlZa

1256-2-1 '

Tijwarowych ,,' arr a

Składów

WYDZiAŁ

BANKOWY
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Piotrkollliska 37

przyjmuje

wkłady, załatwia

centowych i wydaje

sprzedaż

kupno

pod takowe,

pożyczki

iI

pallierów pro-

pre-

asekuruję,

I

załatwia inkaso weksli,oraz wydaje czeki na

mjówki,

wszystkie zagraniczne miejscowości.
II
,. ,. 'łł _
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l I_I_ _.'ł_ _ _ _ _ _ _ _M!m
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SPIRYTUS DENA l6URO , ANY
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do pal-enia,

i

i

Warszawska

S2!koła Le~arsko"'DeRłystyczua

La

SZYM,,&~NSKIEGO,

K. Wolski -Piotrkowska nr. 3.

t

~W~~~~n~~~w~~&

,,'

M. Grodzieki -

'~VY$~iani!!.ach T. Di8trJ~h -

no ,OZ.· tnyeI1

Dbr rada!!!

Y'

osoby

m

o

it

I

na.

•

q.

_,,~_lflIIitłl

I

J

Szkola lskarsko-qolitystyczna· .. . . .

A

.......

fabryka tureckich' tytoni M ..

I'łfr

:

Co'

'Wybu;ścUa n~.e

" 'ł ,' 'a"'r','mon"
,'

.u ........

j

~._

U,

gattinkii

10 szt. 10 kop.

,

,

u

_-'''5'

tłoczni

gatnuld..'

b&&&&&telłi#iSiU"N!lf1'i'
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1) pod']W' 8058 przy ulicy śwr • Andrzeja; przezChajma Goldber~a,
pierwotna rub, 38000;
,
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2) pOd ,M808Lb. (.;'1.6.) przy ulicy św. Andrzeja; prz9z Abrama
teka. SaJ:amonowi6z~, pierwotna rub. 44~OOO;
. 3)' pod '~ 507 przy u}.icy Piotrkowskiej, Rafala-Hersza Her8zko,,~a., pierwotna rub.95,OOO;
4) pod ~ 1170 przy ul. Targowej, przez Zelmana Fiszera i Abra.ma Zimnawodę, odnowiona z konwersYą rab. 13\000 i dodatkowazprże~
szacowania rub. 5,0.00.
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Więe: język niemfecki wJkllla.dać winion ni~m'ee

Kto' chcepalió CfJ.~br:f Ix/tuń, niech spróbój~
l/e f. 20 kop., J/. f. 40 kop.
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P!otrkow;;,ka. 173, obok Paradyza.
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lfoW'c-MiodoUla.M I (róg Krnk~Przedm.), Zttpis nowowstępuja;cyeh
s1ach.,.ezów i sludlt\czek już rozpoczęty. P~ogram wysyła. się bezpłatnie.
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