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Nr. telefonu 593.

Wtorek, dnia 13 Siarpnfu 1907 roku.

własa.,. tli Bzpsza_te, ul. Ilruoza

W Zgierzu, .... apteoe p. Patka;

M 23; w Pabiianicanh a p .. Teodop-a Minke,
_ Tomaszoillrie u p. Teodora Hilla.

d e s l a n a" na l-szej stronicy 5u kop. za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego miejsee.

Małe ogłoszenia. po 11/, kop. cd wyraził (dla poszukuj.ących pracy po 1 kup.). R e kI &. m y i N e kro log i po 15 kop. za wiers·z petitowy.
Za dułączenie pro-spektO-w 36 rb. ARTYKUŁY bez oZDłiczenia honoral'yum Red~kcya. uważa· za bezpłatne; rękopisów drobnych nis zwraCł\.
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Balkanaeh, które za czasów Bismarcka nie warte
ski dzialal w pelnem porozumieniu z Francyą i
były !{ości jednego grenadyera pomorskiego, a
Japonią.
albowiem usrlllięcie tych mocarstw na
dziś staly się pożądanym Wi.el~ l{ąskiem dla. za- l stronę, byloby rÓwnoznacznem brakowi do nich zaotwate będ s dła Publiczności kusów zaborczych zJednoczonych Niemiec.
i ufania. ~Ve wszystkich ważniejszych momentach
....
Rokowania angloerosyjskie, trwające z przer- , rząd niemiecki powiadomiony byl o biegu rokol'
nołudUl'U
I
'w.ami lat kijka, - pisze korespondent berliński wań, a to dla tego, by rozproszyć cho6 by n~j.
.-. . r t ·
i
•
nStandarda", nakoniec doprowrulzily do pożąda- mniejsze podejrzenia Niemiec, jakoby rząd wieI ..
ZARZĄD
neg" celu. Teraz Rosya, uważana odda.wna za kobrytański otoczyć je zamierz al pierścieniem
łódzkiego Towarzystwa WzajłmnegoKredyłu,
nader niebezpiecznego, tradycyjnego wroga Anglii, wrogich dla nich związków i rozerwa·ć teadycyjną
Piotrkowska 41,
wejdzie do szeregu tych mocarstw, z któremi dy- przyjaŹtl Niemiec i Rosyi. Podobnej myśli n-igdy
1315
ss
plomacya angielska weszla w porozumienie w ee·l nie żywił ani król Edward, ani też nikt z jego
lu us~nię~ia wszelkich, m~gących wynikn~ć mię- ministr,~:V, nie popierała jej też opinia publiczna
dzy nIem) a "\Vielką Bry tamą przyczyn, - .do spo- w Angm.
rów.
~Standard) utrzymuje, że skoro tekst poroTrzy oddzielne ugl)dy, dotyczące różnoro- zumienia anglo-rosyjskiego zostanie opublikowany
dnych punktów, związanych z interesami Anglii . nie okażesh~ w niem ani jeden punkt, chociaiby
przyjęć w leezn1ey zaprzestał.
i Rosyi w Azyi~ regulują. w:iajemllY. stosunek tych ; pośrednio wrogi Niemcom. Podobnie jak traktat
l>r~eprowadzil'· 8~: ~,~ ~ ul:Cegielnian'ł . .NIt . 36
dwóch' mocarstw w sposób:zapewniający nietyiko . angIo-japoński porozumienie z Rosyą ma jed.y'Ilie
(fóg~ Piotrk.)Splłeyalnosc: złłby' sztuczne bez podnieZgOdD~, ale i,rzyjazne między niemi pożycie.
na widoku. zabezpieczenie obu mocarstwom spobIenia, oraz plOftłb-. poroelanowe ; złote.
785-r
Korespond~nti J1Standarda", utrzymuje, . iż rząkojue korzystanie z obecnego stanu posiadania
dowi niemie.ckiemu znane są szczególy tych poro- i nabytych praw.
zumień. W krótkich odstępach czasu rządy ano
Zresztą, kończy (Standard>, po spotkaniu w
gi~lsk~
i
ro~yjski
,z~komuuik?wały
rządo,!i
nieSi.ViniHUuude
I.{ról. Ed ward. VII również złoży w'i '..
w środę d. 14 sierpnia 1907 r., od 11 do 12 w pot
IDlecloemu wludomosCl o przebIegu rokowano Za- zytę cosarZOWI WIlhelmOWi II na zamku. wWila.aed,kla .Ni 8eg pałac Kunitzera. 654- , równo Wielka Brytania, jakoteż i Rosya dokła- helmshohe.
I dały wszelkich starań, aby przekonać cesarza
- Trochę lclopotu narobiły dyplomacyi mo't niemieckiego i jego doradców, że w nowych stoearstw, zainteresowanych w PerSji, wojska tu.
. sunkach rosyjsko aIJgielski0u niema tendencyj reckie przekroczywszy w dniu 4 sierpnia granieę
wrogic~ Nie,IDcom i że przył~c~enie się,.Rosyi ~o pe~>ską ,w. pobliiu Urmii i rozgromiwszy kilka
sprzymIel'zellc6w, oraz przYJaclól Angin, bynaJ- WSI perSKICh.
Łódź j 13 s~·erpnia.
mniej nie ma n.a widoku otoczenia Niemiec pierNa skutek protestu Persyi zdarzenie to wyJedną z, najważniejszych s!)raw obecnej doby l ś~ieniem wrogich jej mocarstw.
\yolafa ożywiony rnch w dyplomacyi.
w pOli~yce międzynarodowej jest bezwątpienia l
Zdaniem tegoi korespondenta, glównym ce·
Na skutek ipterpelacyi dyplomatycznej od~a':VarCle ugody anglo-rosyjsldej, która, jak 0- ! lem spotkania" w Swinemunde, miały być. wyja~
dżial turecki opuscir już terytoryum perskie. Naęp.la,dcza korespondent berliński gazety angielśnienia z powodu ugody angIo-rosyjskiej. Cesaruszenie granicy perskiej przez ,tureckie bandy
Sklej "Standąrd\ ostatecznie zawarta już zostało. rzowi niemieckiemu miaIy być dane wierzytelne zbrojuezflarza się dość cz~St01 ale w najazdach
Ma ono podobno już swój skutek, który nabie- za'pewnie~ia, że Rosya, zawierając sojusz z An~, tych bra,ly ,doty~hczas udział wolne drużyny, ktorze wyrazu w konferencyi, tym razem na wsl<fOś ! ghą, nie iua na celu polityki, pod jakimkolwiek I rych ZajęCIem Jest grabież i rozb-ój nigdy zaś
pokojowej, jak~ ni-ebawem odbędzie się w Wil- I pozorem wrogiej dla Niemiec; przeciwnie Rosya wojska. regularne tureckie. Dla teg~\też przehelmshohe .pomlędzy królem Edwardem VII a ee~ ~l~ ~zczery zamiar podtrzymania tradycyjnej przy- kroczeme przez od(lzialy tureckie granicy perskiej
sarzem WIlhelmem. ll. Duszą tej konferencyi jest Ja~m z Niemcami. Oprócz tego minister rosyj - wywo,Ia.!o w ~yplomacyi powszechny niepokój'.
sir Charles Hardmg, który przez krótki czas S~l ~pra~ zagranicznyeh wręczyl kanclerzowi
.Zrod~~m ~ednak tego nieporozumienia j\łsłi ta
był ~m~asoderem angielsl~illl w Petersburgu, po ru~mleckle·mu tekst
porozumienia anglo-rosyj- okoI!,cl:nos?, ze. dotychc~as .ni.e .usta~lO~On() j.esz-·
UStąp18111U z tego stanowIska sir Tomasza San- ł skiego.
cze sClsleJ gramcy, oOdZIelaJąceJ dZlerzawy tura ..
dersona .. Sir .Harding ~?warzyszyl królowi Ed- J •• (Riec~), atoli dowiaduje się z najwiarogodcl~~e o~ perskich. SP.6r "g~anicznJ p'omi~dzy Per~wardowl w Jeg~ P?drozr do Paryża. i Lizbony jlllOJSZego zrodla, że wiadomość o podpisaniu ngo· slą,~ rure:yą toczy Fnę lUZ od l~t 00. Aby zla~
lOn to przyczylll,~ Sl~ glo~llie ?O antiniemie~k,ie:~glo-rosyjskiej jest przedwczesną. Rokow~- gOdZl.C tarme, komisy~ '~nglo-ros~Jska. po ostatniej
go lmrsu w AngIn, o~ objął Nlemcy w pierscwll nla Idą wprawdzie w szybkim tempie ale ukon- wOJme tureCtm-perskIeJ ustanowila pas neutrała!
sojuszów i. politycz~ie J~ odosobni!.
wone jeszcze nie zostaly.
'
, na. przestrzeni 70 w~dlu~ i 40 ,wszesz mil a:ngi?l. Z Ch~llą podplsama ~g~dy anglo-rosyjskiej
<Standard» poświęcając doniesieniom swego., ~.klCh. Na ty~ pas~e m.1aI byc ntrzyma~y 1stmedZIeło .krola Edwar~a. VII l. SIra Hardinga będzie I ko.respo~denta' z Berlina artykul wstępny, dowo- ~ .~~c,. stan posladallla az do uregnlowama ~porll.
dokonanem eall\:owlc16. N.le~cy ze ws,zystkich dZl w Dl In , że doprowadzenie do pomyślnego re- SpOI ten uo tego ozasu uregulowanym !Ue zoatr,on . zostan. ą ,os,aczone. SIeCIą .traktatów, SOjU-! zultatu rokowań anglo-rosyjskich będzie mi~l. o, sial.
8Z0W l poroZUIDlen, a WlęC. będzIe. mOżna traktow ~tosunkach mię.dzynarodowych daleko doIUoW roku 1906 szczególuie były częstemi nawać z niemi o zaprzestanIe pohtyki anti·nie- I śleJs:ze znaczenie niż spotkanie w Swinemt1nde..
jazdy band tureckich rozbójniczych na pas neum~ę~kiej na. innyc~ wa.rnnkach, niżby to miało l
~ie trudno się domyślió, że porozumienie to tralny i pustoszenie wiosek perskich. Turcy na
mleJsee przed uwienczelllem ostatecznem subtelnej I ro.zdzIelone zostanie ila trzy specyaln~ konwencye.
swoje usprawiedliwieIlie przytaczali, że ludność
polityki edwal'dowskiej..
...
~aj.ważni~jsza dotyczy na.tur~lnie półnJc~o~zachod- tych wsi należy do sekty muzułmańSkiej sunnitów,
. Teraz łatwo będZIe Anglu oSlągnąć,porozu- I DleJ gralllcy Iudyi, dwie zas inne okresla)ą wzaa więc poddanych turecl{ich. Pei'sya domagała się
mienie z' Niemcami, 00 w dalszym rozwoju sto- ; jemne stosunki mocarstw VI Persyi i Tybecie.
by szanowano stan posiadania ustanOWIony przez
sunków na Wschodzie europejskim, zwłaszcza na i
Przez caly czas rokowań rz~d wielkobrytań- wyżej wymienioną komisy~. i zwróciia sj~ o po-
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moc do mocarstw pośre~yeh w6wóz:as
Wied.>-z mó,wnity parlamentarnej miotał gromy J tersburgu.z zezwolenia rządu stowafz,y,szeń p<ll.
Rosyi i Ą.nglii.
. p. Aladln, a przeds:tawicieli rządu wypędzano skich, które Jakoby mają na -ceLu od,erwanie Pol'\V roku 1904 ustanowioną została n'Owa ko- precz z sali. Rok temu p. Stachowiez, hr. Hey- ł ski od Rosyi prz'y pOillO'Cy powstania zbrojnego,
misla w celu ostatecznego usta.lenia granicy tu-t den i ks. Trubeckoj u.tworzyli 0pozycYę przeciw I przyczem na czele tego me,hu rewolucyjnego swi
recl\O~perskiej, lecz prace jej dQtychczas ukońezo.. ~ ruchowi wolnościowemu, za. co zwano ich cczar-I p~ls.ki I~oBCiól, ~Zymsk. O&I~atol..iCki,.. a, ~ro~~k polne nie zostały.
I nosotieneami.» Rok temu trzy czwarte prasy ro-· Sklej dZłalalnoSCl powstancz6J znajdUje SIę prze ..
PO{lług,,, opinii ~Neues Freie Presse" za spra· I syjskiej byty s(}cyalistyczne, a () minis.trach nie dewszystkiem w instytucyach, istniejących przy
wą posła perskiego w Wiedniu nastąpila wJmia- 'mówiono inaczej, jak z wymysłami. Rok terDU Kościele polskim katoHckim~ Według słów:auto..
lia zdań pomiędzy Anglią, Rosyą i Niemćami; do ~ Trepow mial nadzieję, że się uda zbawić Rosyę ra artykuŁu, istniejące przy kościele św. KataQstrego więc starcia Persyi z Turcyą nie dojdzie. ł przez utworzenie gabinetu konstytucyjuo-domo- rzyny na Newskim Prospekcie rzymsko-katolickie
Posel perski wyrazi! nadzieję, że prace komisyi f luatycznego, a hr~ Ignatjew, jak amant gorący, Tow. dobroczynności, pod pretekstem, pomaga:łlia.
pójdą teraz w iywem tempie, by raz wreszcie po- , szukal "rendez~wous" z pięknośeią nieprzystępną
biedakom, zajęto się w osobach najenergiczuiejmiędzy Persją a Turcyą ustal spór o granice.
p. Milukowem."
~ szyc.h czlonków tegoż towarzystwa organizael~
. -- Na konferencyi pokojowej w Haadze najPo takim wstępie zastanawia się p. Rosla- \ powstania.. Mocodawca zaś mój, rze:ezywistr rad ..
więcej ożywione rozprawy wywolała k'vVesty~l. stawlew, jak można było tak długo znoaić wybryki i ca stanu Swięcicki (ezlonektegG Towarzystwa)
lego sądu międzynarodowego. Przeciwy. do- wszelkich Ozolów i Zurabowych, pozwalać na i ni mniej ni więcej, tylko <zaWiadywał bandą P(} ..
mugającemi się takiego sądu najenergiczniej prze .. ł podburzanie do buntu i rabunku z mównicy par-l wstallCÓW), które to bandy :wspóldzialają zarómawia! przedstawIciel Belgii, utrzymująey, że są- , lamentarneJ-i pQwiada, że jedno z dwojga:
! wno w sprawie ogólnego powst,ani~, jak i w podu staiego nie potrzcoba., albowiel!l. w zupełnośc. I
"Albo p. Stolypin jest amatorem silnych wra- !; jedyńczych wystą.pieniach, mają.cych naeelttobawystarc~a sąd ustan0v.:l~ny dla kaz~ego wypad~{Q ł żeń i przypomina sportsmana, który wdrapał "się i lenie władzy Cesarskiej, . . aż doostatni,eh· zaIDa~pecy~Jme: PrzedstaWIciel ~me~Y,lo byt ~d~ma, na sam krater wulkanu, albo rząd umyślnie stwo- l chów na życie l\fonarchy i Wielkich, Książoąt
ze oble formy, są~u mogą IS,Lmec ob.ok .slebIe a ! rzyl i znosU ta.ką. Dumę, aby wlwolać wstręt do l włącznie.
'
'.
mocarstwa w~bterac będą pOlmędzy mer~lpodlug I niej i do ruchu wolnościowego, aby dowieść EuKrótko mówiąc. mocodawcy' m(}mu"przypisyswe~go ,uznanIa.. Do p~~lądów Arnerylu V~zrlą- ropie, że Rosya nie, dorosła jQSZC7..e doQ konsty.. ! wana jest wybitna dzialalność rewolucyj;na, kara...
cZyl.a Się AnglIa w oso~le sweg? przedstawIC,I~la i tueyi."
.
i na przez prawo świeckie.
~(l'~ar~a "Frey~•. ~u~uJąc zd~la ~rzedstawIClel!
W końcu p. Roslawlew dOe.llOdzi do przeko- ~
Mając na względzie, iż całe powyższe oskar;'
F r~nc.~l ~ou,rgo~s oswladC~y~~ ,ze w~l~s~k amery- nania, że ~ala ~a .rew?luc~a, jaką przeżywa Ro- I żeniep. Święcickiego i rzymsko-ktttolickiego To w..
ka~~ld .\\iogole. Jest do przy!ęe~a mozll\\y temb~- ~ sya, to dZIel o Jalnegos spisku,
l dobroczynności przy kościele ŚW. KatarZYlly,kl6?ZleJ, ze prOjekt u~tan{)Wl~ma sądu st~lego Ule i
"Wszyscy ci Rodiczewowie, Aładinv Cere .. ~ rego Jest on czynnym czlonldem,' jest bezwarun:o.
Jest Jeszcze ostat~c~ll1e okreslvllYJ!).,Zdalllem ~lar- ! telowie, Gringwllthy- tQ tylko pionki w· 'tajemni.,. t kowo nieprawdzi:Wf:', mocodawca mój wn.osi ()sldtr~
schala,. prz~dstaW!Clela Austro-\V~gler,. z, kt(}r~m ~ czeru ręku~ Jaka to ręka? Żydowska, angielska, ! żenie o oszczerstwo w prasie (art. 1535 ust. kar ..
Ę?l1rgols ,SIę so.hda~·yzuJe, wyrokI taklen~ąd?w ~ niemiecka czy japonska - nie wiem, ale jestem: nej) przeciwko red'aktorowi-wydawcy dziennika
wmnJ byc oboWltlzU}~Ce dla. l~oca~stw.\ W Jakl~ ~ glębolw przekonany, że istnieje jakiś straszny ; <Russkoje Znamia:t, Aleksandrowi Dubrowinowi,
zas . wypadku Wrroki te nalH.eraJą mocy olcreślt; trybu.nal,dążfłcy do upadku i rozbicia Rosyi."
} oraz przeciwko anonimowemu autorow:i wymienioko:mls~a . l'e~akcYJna, ,specyalme wyb.rana \v cela
Gdy we wsi murzyńskiej posucha wyniszczy 'l nego artyku1u.>
. urodzaje, palą tam czarownika, który ją wywo- !
obroblema Jurydy~zneJ stro-ny kwe.styl.
*
W glosowanm. ogólnem wnIOsek . Am~rykl ' lal:; to samo czyhlono w średniowiecznej' Europie '
"
przesze~l 27 gl{)SaWl, p~zy l)~.wstl'zymanm S1ę 12 ~ w 'wypadkach głodu albo zarazy. PóżnioJ' potęgę !
O~copl~miency znalez~li najniespod,~iewaniej
delegatowod glosow.ama. .Nwg.!osowaly wszyst- ~ l 'l" •
l, . .
,'.'
. ! sprzynllerz 8 uca w ... praw dZlWych rosyanach. vY ol" . d' b
' te ka oprócz H l d"
p 't
~ z os lWą, wywo UJ.ąc:} klęsin zywlOlowe, zwano.! statnim numerze pisze organ, ich "R.uskoje Zna~!t.. ro ne pans w.
o an yl l or 11- i masonami, żydami. l{atkow dowodziE, że cały za.. ~ mia:" "Zgadzamy się najzupelniej na żądania po:ga 11.
męt, jaki był w H.osyi pomiędzy 1858 a 1862 r., ! laków, żydów, fi.nl:adczyków, ormian i lotyszów
St. Ł.
wywolali pólaey... S~ to wszystko teorye, mnlej I w sprawie założenia dla nichl speCJalnych s:tkól
warte od ztego oka, złego słowa, trzynastki i t. d. ~ z wyklaq.:em. w ich własnych żargonach (sie) i
i z zupelnem zniesieniem nauki ję~yb rosyjskiego.
Być może, że kiedy oniwcaleni:e będą'ZJi3.lLję:""
cRllŚ. pisze, że sędzia .śledczy i-go rewiru l zyka rosyj ski ego, biurokracya nasza nie ośmieli
. sądu okręgowego w Petersburgu otrzymał od ad- ; sill mianować ich na posady i uzna za bezpoży<te ó
flKraj IC podaje ciekawe uwagi z },Piet. Wiad." iwokata przys. Karahczewskiego, występującego \ czne zapetnia.ć sprzedajnemi duszami naszeJ. roz.
o obecnych stosunkach politycznych Rosyi, uwagi, ł w imieniu l'Z. radcy stanu Henryka Swięcickiego, l klelwtanej maszyny biurokratycznej".
które dowodzą, jak malo spoleczeńsswo rosyj- li skargę następującą:
'
lIW M 123 dziennika <Russkoje Znamia»
skie oryentuje się d()tychczas w sytuacyj i do
jakich oryginalnych niekiedy dochodzi wniosków., z dn. 8 (21) czerwca 1907 r. zamieszczony byZ
"Birż. Wiedom". donoszą o}}owstaniunowej
"Rok temu - duma p. Roslawlew w <Piet. ' artykuł, poświęcony działalności istniejących w p~. ~ rosyjskiej partyipolitycznej, do której weszły le-

I

I

I

l

I

I

i

I

I

.

i

Z prasy rosyjskiej.

II

Padła

..

na siennik, dając folgę łzom serdecz- dzieć na podobne pytania. Gnało ją. seroo, . tę ..
sknota, przekonanie o prawości, swychżąda{t~
.
Co Michcia uczyni,. trudno było odgadną,ć, to
eszła niania, która podsluehi wala pod
, drzwiami, a strzegla zarazem, aby inni nie pod- ' pewne, że walczyła z sobą, knuła coś w duszy,
Z moich vlędrówek.-Typy l obrazki.
z czego wykonaniem nie śpieszyła, wahała śię.
słuchiwali. Siadła koło Julci, kiwała się, kręciła
Konrad pl'zybralpost~wę wyczekującą, .. pegłową., niezdoln(} poJ~ć tego aktu kupna i sprzewny, iż mu się nic złego nIe stan,ie międzJd\voj~
daży swego dawnego jaśnie panicza, wreszcie
giem serc koch:iją,cych. ~a żądanie Julci -ab:'"
odezwała się:
. - J eieli ona taka honorna przyjaciółka, solutnego zerwania z Michcią..,.... nie zgadzaJ się,'
przez wzgląd 'na; :przyszły lOg ich dzieci.
" "
choć niby i ta pani w jedwabiach, to mogla. dać
. Julcia' nadzle~ ~onrada nie podzielala,< p~
pieniądze, a męża mojej pani. i oj~a od dzieci
(Ciąg dalszy, patrz nr. 118.)
nie zabierać. Ot~ zwyczajnie, jak to u państwa. nie waż od ostatmeJ rozmowy ze. swą. rywalkI).
Posłaniec przyniósł list od Konrada i odda·
Wieczorem zjawiła się niania w hotelu Eu.- kwestya m~t~ryalna . nie była dotą,d poruszllnł;
lił sję.
.
I ropejskim z prośbą. do Konrad9., ażeby j:j. wziął ucichło o. Ule) zupełnie. Cóź .z tego, że okr8;~zió.·
"JulciuI PrzebolawszY1 przyjmij, co ci przy- zsob.ą.. On zrozumiał ten pomysł Juki: niania na z uczuć przyj.aźni i miłości, opnszczona. . ód.
przyJaciół.ki i ~oehanka, ojca jej dzie.ei.~rzyjęla
jaciólka ofiaruje. Żyjmy dla naszych dZieci nie~ l miała być łą.CZIłikiem między nim a rod~iną·
kilkanaśC1e tYSIęCY. Lecz późuiej,'po' akcle,,,kuszczęś1iwyeh; ty Je mieć będziesz u siebie, ja bez
'Zabrał nianię·
nIch żyć . muszę. Postąpiłem nikez.emnie, lecz Ty
Przed wyjazdem z Warszawy, Konrad sta- pnB. i sprzedaży", nie domagała się dotrzymą.nia
niesą,dź mnie surowo, .nie ch w sercu Twem
ną,l, jak hrabia Monte-Christo, w razurze znajo- czynionych .jej w czasie targu śWietnychobiet~
tość . się dla mnie obudzi, ja swojem sercem za- mego falez era i jego. subjektów; wzbogacił ich. nic, które l obietnicami tylko poz..ostaly, a .Tul..
cia właśnie rada, iż one niewcielily się ~otąd
wsze przy was będę. - Konrad."
l Doktorowi, aptece uiścił należność, tylko do gow cyfrę oznaczoną, postanowiła' wy,cofać .' ukb~h'a-'
:J)obre, kochaj4ce serce kobiety we łzach .spodarza domu nie zajrzal wcale.
\
się rozpłynęło. '
,
. Natychmiast rozpoczęto proces rozwodo wy nego człowieka z poniżają,cego polożenia,vr ja. Takie, jak /Julcia, umiej:} z siebie czynić 0- ' z żoną. Konrada, sprawę zagmatwaną. z przy czy- kiem go postawiły jego niezaradnoś,ć, abnegacya,
fiarę~ Na miejsce złości rzewność j~ objęła.
ny przyznania .pierwszego dziecka za swoje ze brak sprytu życiowego i energii. Wysoka cyfr",
obiecanego dla dzieci zapisu" którą. Michcia. ·.za"
~, A może on nie mógł inaczej postą.pić? -strony męża. Nie można było nic ,poradzić, stajęklo w duszy zacnej J uIci.
.
nęło na tem, że dzieci pozostaną., jak są., z na- , świecila w oczy Julci przed .dwoma latami~ mią-,
Zwrooila się do Michci z wielką powagą..
zwiskiem Konrada, zaś żona, otrzymawszy dwa- , la w, przekonaniu tej ostatniej nielilał~·znacZe:...
- Zdradził mnie, nie istnieje dla mnie. Gdy dzieścia tysięcy gotówk:}, przeszkód do rożwodu nie, skoro skuliła się w SO ~ie, tłumiąc zazdrose
o kochanka, ale... dzieci dZIećmi, a Konrada' też
d7..ieci dorosną, niechaj niemi kieruje, tymczasem I stawiać nie będzie.
miło
mieć przy sobie i dla siebie wylą.cznie. Nie
oslodź mu życie swojemi pieniędzmi. Sumienia
I oto widzimy Konrada na obczyźnie razem
mojem nieszczęściem obarczać nie potrzebuje, bo ~ z Michci:} w rezydencyi wspanialej, Julcię zaś bez tego, ażeby Julcia nie walczyła zsobl},
z własnem uczuciem <dla kochanka i z~'wzglę~
ja nie uczuwam się tak bardzo nieszczęśliwą. j w hot81u.
.
Zegnam was oboje.
Po co przyjechała? Czy miała plan gotowy, dem na dobro dzieci.. Lecz tego dobra, nię wiMichcia skromniewycofala się zestancyi. , czy też spodziewała się, iż stosunek trójką.ta działa spełnionego, a Konrada miała ml.' oczach;
Po jej wyjściu, Julcia raz jeszcze głucho po- małżeńskiego ułoży się' dla niej korzystnie, sko- tamto ma być dopiero, a. to już jest, eg'zystuje•. ~
wtórzyła:
I ro zjawi się przed Kon1'adem z przebuczeniem i , niestety, nie dla Julci, a na usługi iuue,j.
~D. c,~)
.
,~ Bo ja nie czuję się tak bardzo nieszczę- ; milością,?
....
.
'śliwłl
.
l
Julcla sama zapewne me umlałaby odpowle- l

ł nym. VI
!
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wica "Związku 30-go paźu.ziernika" i pewne ~~ru, czasów, kt&ry j dziś prawd.ollooobnie jeszcze niB
py lUHlet6w•. Nowa partya umiarkowanie-postę zagin'ąl; typ CZłowieka o zatrad~onJm całkowicie
'powa w programie swym będzie się bardzo ma- zmyśIBlUoraJnym, z własną ze tak. powiemy, ulo różniła, od programu partyi kadetów. No- rzędniczą etyką i ~wiatopoglądem) które nie, powa partya uznaje za niewzruszone lliJ.stępują.ce ' zwalają mu zrozumieć dążoń. i 'idealó-w młodego
punkty:
pokolenia, duszącego się w atIOOsferze fałszu,
1) Nietykalność władzy zwierz.chniczej Mo- glupoty L. łapownictwa.
nare,hy. Od'powiedzialnośc ministrów I>rzed zgro·
Gra Kamińskiego by,la konsekwentna i opramadzeniem swobodnie wy'Qranych przedstawicieli cowana w najdrobniejszych szczegóŁach. Amato~
narodu rosyjskiego. 2} Jednos6, całość i nleroz- rowie jaskrawych i tanich efektów niewątpliwie
dzielność państwa rosyjskiego z zapewnieniem
doznali rozczarowani.a, patrząc na Kamińskiego;
możliwie jaknaJsze:rszego zakresu dziaIania pozamiast bowiem karykatury urzędnika, widzieli
szczególnym prowincyom w sprawach samorządu na seenie czlowiekażywego z jego wadami i umiejscowego,. 3) Swobodne· krzewienie dogmató.w podleniem.
.
Cerkwi prawosławnej, z znpełną s\lobodą i szaGdy Jaso'w mówi o zadaniach urzędnika i
cunkiem dla dogmatów' i obrzędów .wszystkich in- wngóle CZłowieka, które, zdaniem jego,· polegają.
nych wyznań. i religii.
przedewszystkiem na posloszeństwie dla starszych
Przyimując.prawie w cal-o-ści program partyi
i, zwierzchników; gdy opowiada dzie,je swego ży
• Wolności ludu.". nowa partya stanowczo oświad cia, glly filozofuje, chociaż sam jest wrogiem
czasię przeeiwko autou{)mi-i i federaeyi, przyzu3'llwszelkiego "fHozofowania~-wszystko toj'est wieljąc Jednocześnie wszystkimj prowincyom prawo do
ce naturalne, bez cienia przesady.
jaknajszerszego samorządu.
Kamiński mial wczoraj wprost bajeczne moCo do kandydatów na poslów do Dumy pań me.nty; zwlas'Zcza gra jego w ostatniej scenie
stwowej ujawniły się w Moskwie zarówno w 0- drugiego aktu, oraz w akcie trzecim była wyrabozje październikoweów, jak i kadetów dwa kie- zem niepospolitego artyzmu.
runki. Lewica kadetów nie zgadza się na kanJedynym przed.stawicielem mlodego pokoledydaturę Maklak()wa, a lewe skrzydlo paździer&
nia w sztuce Ostrowskiego jest Aleksander Ża
n~kowców nie sympatyzuje kierunkowi reprewntodow, siostrzeniec Wierniewa. Młody, niedoświad
:w-anemu przez Guczkowa i·, zwolenników jego i za- czony, wypowiada walkę wszystkim, pragnąc stwomien.a wystawić wlasnych kandydatów.
rzyć nowe życie,
oparte na praoy i sundennem
spełnianiu obowią.zków, lecz i ou w końcu waha
się, gdy widzi, że ukochana przez niego żona,
JuJa, nie umie pogodzić się z tak pojmowanem
T E A T R.
życiem. a cale otoczenie drwi z jego zasad) zowiąo Je pustemi frazesami.
TVystępy gościnne t'1'Upy. teat'l'u .LlJ.ałego z WarszaŻadow w interpretacyi p. Szarskiego, który
wy, z udziałem Kazimierza Kamińskif3!}o.
rolę tę już grywaJ: w Łodzi, wzru~za i budzi symW ubieglą sobotę wieczorem w teat~ze Wielkim na pierwsze danie p. K. Kamiń
ski odtworzyl nam ,rolę Chlestakowa w komedyi
Gogola p. t .. <Rewizor:. zbyt dobrze znanej publiczności naszej, by zachodzila potrzeba rozbie-

(S.

Ł.).

rać ją szczegółowo.

Cala u\\mga pUbUeznoŚ{}i, zebranej dość licz.nję W teatrze, skupioną była jedynie na grze Kal'ą,ińskiego w rzecz)' .samej koncertowej do naj~obniejszych szczególów, z wyjątkiem akt.u drug16go, w ktorym pijany Chlesta.kow puszcza się
na blagę. Moment ten zn.ak omit y artysta prze·
jaskrawi! nieco, przez co zaci.eralo się wrażenie
prawdy i budziło powątpiewanie-czy nawet tacy
małoduszni i zostający pod panicznym strachem,
wskutek swych grzechów, urzędnicy, jakich daje
nam . . Gogol w świetn~j galeryi typów, nie powzięliby

pewnego podejrzenia co do

osobistości

petersburskiego blagiera. Poza tern gra Kallliń·
skiego wzbudża wprost podziw bogactwem in-

tuicyi oraz cyzelowaniem szczegółów i szczególików.
vVybornjID 1Jorodniczym byl p. Węgrzyn, artysta sceny krakowskiej. Utrzymalon rolę w takim umiarze, nadal jej tyle wyrazu i znamion,
prawdy życiowej, że śmiało stawiamy jego grę
tuż obok gry Kamińskiegto.
Co dozespolu i obsady dalszych ról czynią
one z~szczyt dyrekcyi i re'Żyseryi. Taldego zgra*
llia . ~ę .,z ~?b.ą nie widzieliśmy już dawno na
sceme ~odzKleJ. Wprost zaznaczyć wypada, że
wszyst1ue role, zarówno męskie, jak i kobiece,
wylwnane byly bez zarzutu, a calość szla jak
lV dobrze zgranej i karnej orkiestrze
w której
wszyscy w zgodnej harmonii pOdażaja za trzym~jąćym pierwsze skrzypce.
.. ..
.Intratna posada",

'"
komedya

obyczajowa w 5-ciu

rosyjskiego.

(A. D.). Sztuka ta znana jest łódzkim bywał
eom teatralnym. W zeszłym. sezonie grano ją kUkalcrotnie na. scenie teatcn Yictorya i wtedy cie ..

szyła się ona dnżem powodzemem, do czego bezwąt
pienia . przyczyniła się staranna gra kilku artystów, których, zdaje się, teatr łódzki stracił na
zawsze.
W' <Intratnej posadzie, którą autor nazwał
komedyą, chociaż pierwiastek dramatyczny w niej
przeważa, jes~ kilka ról, dających artystom niezwykle obszerne pole do popisu. Pierwsze miejsce pod ~ym względem zajmllje rola Jusowa, naczelnika ··wydziału w biurze generala \Vierniewa.
Gral ją. p. Kazimierz Kamiński.
Stworzylon znakomity, typ urzędnika dawnych

Ta.ktyka nie za~

to jeszcze takiego

gatunku, po ciągnęly gromady, ale pan~a wszy s tkim daje odkogza, bo serce oddala Jui dawno
Polozie-wowi, . bogatemu obywatelowi zi~m8k~emu,
czlowiekow-i oryginalnemu, cieszącemu Się \~lelką
popularnością w swoJem' środowisku, ale mezd~
cydowanemu i kapryśnemu, który prawdopodobme
nie zdobylby się nigdy na. oświadczyny, gdyb'y
mu książę nie wszedl w drogę. Ale i l{siążę
złapał się w zastawioną pu1apkę; pokochaJ pannę, żenić się z nią pragnie, dostaje jednak arbuza
i osiada na koszu.
Taką, jest mniej więcej osnowakomedyi \Vik-

toryna Krylow~ tlóma0zonej z rosyjskiego pod
tytulem "Pierwsza mucha", a wystawionej w po~
niedzialek na trzeciern i ostatniem przedsta\vieuill
goszczącej u nas
chwilowo trupy z teatru Małego w Warszawie.
Z tej osnowy autor rosyjski, obdarzony w wy·
sokim stopniu rozwiniętym nerwem scenicznym,
utka! kanwę, na któreJ rozrucil całą galeryę typów ze świata urzędniczego małego miastecz,ka
gubornialnogo, zaprawił utwór swój dużą dozą
satyry i w nader 'zręcznie pomyślanej i wykonanej fakturze scenicznej dal na.m ruchliwy i barwny obraz s·połeczeństwa rosyjskiego doby współ
czesnej.
Taki Poloziew - to przyszly ziemiec i kadet,
taki Jerzy Ochrynienko, syn wysokiego urzędllika,
ocierający się o księcia i pod jego opieką wyprawiaj~~cy skandale-to przyszly wichrzyciel dla
samego wjchrzenia, a prezes Ochrynienko, urzęd
nicy Iwanow i Lipkill-to owi biurokraci, niezadowoleni z istniejącego stanu rzeczy, dopóki pod
cieniem mo2nej protekcyi nie uśmiechnie się im

widmo karym'y.

Jako satyra wi~c ,.,Pierwsza mucha" zacie-.
kawia, jako komedya obyczajowa, wybornię napisana, zajmuje i bawi, zwłaszcza, skoro się ,jest
widzem gry tak subtelnie opraCłPwanej, tak wyw
śrnienicie utrzymanej w tonie, jaką jest gra Kazimierza Kamińskiego w roli księcia Czembarsldego; gra wywierająca złudzenie prawdy w kazdym stowie i ruchu znakomitego artys·ty. Dzielnie
mu też sekundowała sprytna i inteligentna Anna;
która w interpretacyi p-ny Julii Rutkowski~j;t1a.;..
p.rzesady w gestykuLacyi.
hrała odpowiedniego, wyrazu.
MLod& to Jeszc~e
P. Staszkowskiemu również muszę zrobić za- sila, rzec można,' do piero materyal na af.ty1tkę
·rzut. W roli Dos.użewa byZ zbyt liryczno wybu- dramatyczną, .ale materyal w dobrym gatunku
chowy, tymczasem potrzebny tu byl spokój i pe- i wielce ohiecujący.
wna doza smutnego cynizmu.
,~oż samo . po~iedzieć można o p-nie l\{aryi
Reszta męskiej obsady wywiązała się ze swo~ Dulę01anC?, ldorą Jednak reżyserya powinna po.
ich ról do brze.
.
, w.strzyrnae w tendencyach przejaskrawiania roli
Hole kobiece w "Intratnej posadzie" zepchnię ~~ nazbyt wyraź~ie w: grze jej występujących.
te są na plan. drugi, co jednak nie wpływa wca- l~noda arty~t~a wl?-na SIę wzorować na p-ni Zofii
le, aby je obsadzano dręgorzędnemi silami. Ow·· Stas~kowsloeJ,_ kt~~a nader latwą do przeszarżo
szem, rolę Kukuszkinowej, wdowy po asesorze ko- wa~la rolę .Pela?ll. Ochrynienko, żyjącej tylko
legialnym, powierzono znanej pochlebnie artystce
mysIą wydallla corkI za mąż, utrzymała wartyp. Staszkowskiej. Wywiązała się ona. ze swego
stycznej mierze i pomimo szczerego komizmu
zadania doskonale. Gra jej była spokojna, jedno- wyl\Onala ją nader smacznie.
'
lita, a co najważniejsze nie raziła przesada. Role
.Z dalszej obsady, wyróżnić jeszcze naleźy
Jej córek Julii i PoH odegrały panie: Rntkowska
p. Slemas.zko ~a trafne ujęcie roli prezesa izby
i Jarszewska bez zarzutu; To samo można powieskarbowej, z Jego udaną a chyLra szczerościa
dzie'tS o p. Dobrzańsldej w ntewielkiej roli Anny, i bezinteresownością, oraz pp. Szarskiego i Kun:
żony generat-a Wierniewa.
cewicza, bardzo dobrych w rolach młodych urzeWogóle artyści, występujący w "Intratnej po .. dników Lipkina i IwauoWli. Dobrym byłby w roli
sadzie", utrzymali doskonaly zespól.
Jerzego Ochrynienko p. Noskowski gdyby grał
więcej P()wściągliwie, tak, jak p. 'Bartoszews.ki,
(St. Łp.). Panna Anna Oehrynienko, córka
który dal nam dobry i trafnie ujęty typ w roli
prezesa iz:by skarbowej w jednem z miast gub-er- Barabaszkina, kupca.
,
nialnych Cesarstwa, pragnie wydać się za mąż
Z p. Mielnickim nie zgodziłbym się na interjaknajprędzej, znudzona panieństwem i wymówpretacyę roli Poloziewa., w którym było więcej
kami rodziców, którzyby. radzi jak naj rychlej
szlachcica polskiego, niż wolnomyślnego ziemiapatyę·

Doskonale wywiązał się ze swej roli p. Maryański. Jako Mikolaj Wierniew, był bez zarzutu. Spokojny, pelen godnosci, nawet wtedy, gdy
'wykryto jego nadużycia, co przypisuje intrygom
swoich wrog{)w, duze wrażenie zrobił w ostatnim
akcie w scenie z żoną, a potem ze Zadowym.
P. lVIieJnicki nieco przejaskrawi! rolę BielQgllbowa. Jest to typ <lobrze Już przejaskrawiony
przez autora, n-ależaloby więc unłkąó wszelkiej

pozbyci się córki,

ąktaCk A. Ostrowskiego, przekład z

odgrywać rolę jel ku-ukurenta.
Za pierwszą muchą .i.

wi (xUa.

dobiegającej

już' krytyczneg.o

dla panien wieku. Do miasta zjeżdża w odwiedziny do krewnej Częmbarskiej przyrodni jej brat,
general. świty, książę Borys Czembarski, typ u-

grzecznionego szykowca. wytwornych manier, a.le
ograniczony pod względem inteligencyi, ot jeden
z tych, co s.a.mi nie wiedzą dlaczego w dość mlodym jeszcze wieku zostali generałami, których
życie przeszło na zabawach i igraszkach, i od
których nikt nigdy nie wymagal nic wi~cej okrom
manier światowego kawalera.
'
Sprytna panna wie o tern, że jeśli książę zaszczyci ją swemi względami, niewq,tpliwie cala
młodzież miasteczka gubernialnego uhiegać sie
b~dzie o jej rękę; jednem slowem, jak muchy
lep da się po_ci<j.gnąć, skoro tylko siądzie na nim
pierwsza mucha" jeżeli t~ muchą. będzie książę
Czembarski. E/egancki książę, wielbiciel kobiet,
zgadza się ch~tnie na propozycyę Anny, pociąg
nięty o,ryginalnością żądania dziewczyny i zaczyna

na

nina rosyjskiego,

denerwującego się

w dusznej biu-

rokratycznej a,tmosferze gubernialnego miasta, surowego w sądach o sobie przedewszystkiem, aż
do przesady.
Wogóle w wykonaniu cPierw~zej muchy,
czuć

było

znamiennie tendencyę do przejaskraczego szcz~śliwie uniknęly Jedynie
siry wytrawne rutynowane, nawylcle do gry skupionej
oblic;onej na pogłębianie charakterów
i unil(~jącej wszelkiej przesadnej afektacyi, psują

wiania ról,

cej jeno

wrażenie.

Litwini wPrusach wschodnich.
Na p6lnocnym wschodzie Prus, w Pruslach
wschodnich, źyje dotychczas okolo 500,000 litwinów, którzy do niedawnyc)l ezasów. cieszyli się
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Iszczegó:ina opieką rządu ;,prnskiego. Rządowi za- ~ Polaeysągotowi do największych ofiar, aby ra.. Lud zaprzestanie czytania świstków, o ile znaj ..
;lei.-a.to w pierwszym rzędzie na tern, aby wyziębić ~ tować zagrożone placówki. Są oni z uatu.ry bar- dzie dla siebie odpowiedniejszą lekturę.
:wśród nich poczucie przynależno.ści do Rzeczypo .. ł dzo rozsądni, zd~lni~ i posiadają temperament goPowie ktoś może, iż istnieją przecież pisma
!spolitej Polskiej i to mu się z biegiem czasu naj" ~ rą~y. Ich bohaterowie rzeczywiście maJą w sobie dla ludu. Tak, ale śą one po pierwsze zbyt dro ..
~zupelniej udalo.
'
~ cos wzni.oslego.
gie, apowtóre-niedość przystępnie redagowane.
Co si'ę tycźy gospodarki, to i pod tym wzglęJ ak to już zaznaczyłem-numer sensacyjnego
Stanowili oni żywioł z natury rzeczy polakom l
;wrogi,_ a wi~c ~ie o!cazywała się potrze~a g~fa'!- dem polacy daleko już prześcignęli niemcó'Y,. Ch,O- świstka kosztuje 6 gro'szy, gdy numer nGazety
,towneJ germa.mzacyl odłamka tego, tern wIęceJ, ze ~ eiaż rząd niemiecki wydal już kilkaset mllIonow świątecznej" groszy 14, a "Ludu roboczego"
'lit~i~i ewang~licy, byli .dobl1mi patrrot~~i pru- na kupno polskiej ziemi; ~hociaż. gr.unty. tąk 0- 20 i t. d.
SklmJ, a pulkI kawalerYl złozone z htwlllOW tak i gromnie podniosIy się w cenie dZIękI dZlalalnoPozatem 1'1 Gazeta świąteczna" przeznaczona
w wojnabh napoleońskich jak i późniejszych, za- 1 ści komisyi kolon.izacyjnej, jed~ak polacy dzielnie jest dla wsi, a "Lud roboczy" jest dla prostego
wzięcje i walecznie broniły cal{)ści pallstwa pru- ~ się trzymają' swej ziemi i nie wypuszczają jej
robotnika-że się tak wyrażę zbyt ciężki i pelno
tam artykułów i artykulików, pisanych monotonskiego. Mieli swych pastorów, w urzędach mogli z rąk.
:się posługiwać swym ojczystym językiem i staPolacy dziś zrozumieli, że ziemiaństwo (wieI- nie, nużąco, językiem malo dla ludlI zrozumia;nowili stanowczą i pewną podporę rządu prus-" kie obszary dóbr) nie mOże przetrwać tak cięż- lem; dzial informacyjny jest prawie żaden. , .
'l\:i:ego.
,
kich warunków i stworzyli sobie średni stan wloToż samo można powiedzieć o kilku ~rga.·
W czasach bismarkowskich jednakże zachlan- ~ ściański, oparty na 'ziemi, który dzielnie wy trzy- nach partyjnych, jak "Pracownik polski", "Zycie
ność niemiecka i do tego zakątka dotarła i, obu- muje ataki germanizacyi. Synowie ich ch.ętnie te- robotnicze" i inne, gdy tymczasem "Wiarusy" i
dzUa wśród tego odlamka szczepu litewskiego sa- J raz garną się do nauki, a następnie tę naukę 0- "lvIalcy", przepeJnione obrazkami i opisami poty..;
mowiedzę narodową.
' bracaja na.- obronę swojej ojczyzny, swoich braci czek bandyckich, są dla prostaczka wprost palą..
Kilku patryotów wzięło sobie za zadanie obu- it. p. ..
co ciekawe.
, Czyż nie warto przyklasnąć temu i schylić
Cóż więc z tego wynika?
dzenie śpiącej oorębności narodowej i szczepowej
i mimo, że ich pisma i arty.kuły nie wychodziły głowę przed taką wytrwałością i poświęceniem?
Otóż należałoby stworzyć dla ludu pisemko
bardzo tanie, redagowane możliwie naj przystęp"
,poza ramy obrony odrębności narodowej z za- Czyi nie warto brać z nich przyldadu?"
chowaniem patryotyzmu pruskiego, ziarno przez
Tak pisze patryota litewski, który wychowa- niej, pouczające i w wysokiln stopniuzaoiekawia.lllch zasiane, nie po szlo na marne: Litwini w 0- nJ w szkole pruskiej, nauczyl slę nie:newidzió jące.
kręgu. nadniemeńskim p:rzez pewien czas wysJla- wszystko co polskie. Takie głosy rozbrzmiewają
Wtenczas pi:śmidla, polujące na b~'udllą se~;
li do parlamentu niemieckIego dwóch wlasnyeh dziś wśród Litwy pruskiej, w chwilac,h najciętsze- sacyę i skandal brukowy, będą mUSIały upasc,
poslów.
go ueisku naszego. To chyba szczere uezucie je gdyż lud, mając do WybOfll opis wypr!l'wy bal;l~
,
Posłowie ei nie należeli do ~adnej partyi , podyktowalo!
dycl\:iej i opis rzeczywiście bohaterskIego bOJu.
skłaniali się jetinak głównie do partyi konserwaz dziejów polski _ będzie wolał to ostatnie. Dotywnej; obudzenie jednak samowiedzy narodowej
wodem tego ,,24 obrazków\' Anczyca 1 podróże
litewsldej, nie dawalQ spokoju szowinizmowi pru"RłlŚ" wkróikiem ,entre:filet notuje, z komentarzem Maine-ReIda i wogóle tanie a dobrze napisane
skiemu l rozpoczęto gwałtowną germanizacyę; pa- ~ fakt, że pod Trzemesznem zabitych zostala dwóch sy- książeczki, wydaw'ane w śwoim czasie przez pi"
'
,tryotów litewskich odSą, dzono od czci i wiary, je-Ił nów hr. KaiS,arlingk& z Kurlandyi, flwyehowańe-óW, kor- swa ladowe.
,żeH byli urzędnikami pruskimi. karano ich dysey- pUSU kadeekiego w Poczdamie". Komentarz ,.,Rusi"
Rzec7 prosta., źe dział informacyjny musi stać
plinarnie-jednem słowem powiooziawszy-posię- brzmi tak:
na wysokości zadania; lud roboczy żywo intere-,
"Glęboko smucimy ,sIę z powodU dwóch nieszczęśll: snje się rłlchem spolecznym, politycznym i elcono7
powano z nimip\)dobnie jak z polakami.
Rezultaty tej polityki na zewnątrz, wykazaly wyeh młodzieńców, ale rodzicowi łeh możnaby za.dac micznym, pragnie więc w swej gazecie zn.aleźc
ostatnie wybory do parlamentu: nie wybrano ani pytanie: co robfl1 jego synowl~ w korpusIe poezdam- należyte tegoż odzwierciedlenie.
Tygodnik taki powinien wychodzić w 'Łodzi,
:jednego litwina; falanga hakatys,tyczIUl. gwaltem, skim? Czy nie oznacza to, ze przygQtowywaU się oni
szwindlem i, groźbą utrącHa dwa mandat.y lite.w.. na pruskich jUllk.róW 1 ofIcerów? Tragiczny wypadek jako gnieździe przemysłu polskiego, zamieszkaskie.
kolejowy rzucił nutę "ezerwGnego śmiechu" do ha.rmonii lem w, polowie przez, rob~Wił;tów.;A zająć się
Na wewnątrz jedncakże spotęgowało się po- oslawiuMj l!lialnojełnlemeó'w nadbałtyckich. J-aśli e~o- tem powinna tbJeduośó"; 'WI~~iWie.' na.le~atóbl
czucie odrębn,ości na.T'odow~j litewskiej, s~otęg~- dZl o słoW3-wszysey 8:\ fu.ndame,ntem porządku. ł kon- rozszerzyć tylko ramy tygodnika, już wydawane":
wało SJę rozgorycz~nie na zakusy germamzacYJ'"
serw*,łyzmu, a gdy ehodłi o czyny-to wychOWUJą pru- go przez to Stowa.t'zyszenie i pomyśieć o ilustrane: Litwa. pruska wre i burzy się i potęguje swą skich Junkrów. NIe jest to nowość, lecz w chwili obe~. cyach. N atul'i.~lnie, cena prenumeraty nie powin..
siLę w obronie słuszności i praw narodowych.
naj, gdy wpływ niemiecki 1 przewagA doszly w kraJU na wynosić więcej niż 2 rb. rocznie.
'
'W ówczas robotnik ze wstrętem odrzuciłby
Tak przedstawia się obecnie tniwo h·akaty nadb:r.ltyókim tio 8pogeurd~ kłady niemcy nl!idbsltyccy są
w Litwie ,pruskiej. Nie potrzebuję do tego chyba prawdziwymi komendantami na kresach naszych, Zb.Dlie~ skandaliczny świstek, a wzią.l do ręki pO\1czajądodawać, że naturalnie germanizacya wlaśnie w
szkaDyj~h przez6stończyków i łotyszów, warto d{)wie- ey i nierownie ciekawszy organ, specyalnie prze .. ,
tych okolicach, śeiśle ewangelickich, zrobiła sza- dZi&ć sisię, jaki to jest rzeczywisty fundament. Kons8r~ znaczony dla robotników.
'
watytm nadbałtycki, w'yehowany' W Poczdamie, z punktu
Nie przeczę, ii urzeczywistn,i6 projekt po.. '
lone l}Ostępy i gdyby nie haka.tyzm, na pa.Lca.eh
lS
obliczyć by można czas zupełnej zagłady lit-wi- widzenIA rosyjskiego ma specyalną wr.·rtosć •
t, wy2szy przy dzisiejszych warunkach, jest dość.
' nów i zupełnego ich sprusaczenia, obecnie jednak
} trudno; w każdym jednak razie warto spróbować,
rzecz ta zupelnie ina.czej się przedstawia i to właf tembardz,iej, że cel wart
zachodów.
śnie dzięki h a k a e i e · z
Prasa p-olska zbyt m9.10 się' zajmuje tak po..
'
'.
lakami-ewaugelikamiw zaborze pruskim, jak i li..
KALENDA.RZYK TED~OWY.
twinami w Prusac'h, wschodnich. Na Mazuraeh
(A. D.). Juiod roku w prasie polskiej po~ ~
IMIONA SŁOWIANSKlE. D z,t,ś Roslawa. J,odZiałały sity tuzinkowe, niewyrobione 1 nie mające jawit:tją się ulotne świstki tygodniowe. mające ja- ł t ro Do,browója.
odpowiedniej podstawy mate'ryalnej i tem należy koby "odzwiercia.dlać ch,!Uę bieżącą", a. w i,s~7
też tłómaczyć uby.tek głosów polskich tamże przy cia gonia.ee za sensacYą, l to sensacją naJozęscloSj
ostatnich wyborach d{) parlamentu, który to stan brudną "gdyż pp. wydawcy nie cofają się przed
z 6,000 głosów oddanych przy zeszlych wyborach, lliCzem: o ile chodzi o zdobycie pożądanej goprzy ostatnich spad! na 250. Nie oznacza to je- tówki.
Każdy numer takiej efeIijerycznej "ilustracyi"
-~dnak calkowitej przegranej i zło przy cokolwiek
prawidłowo rozwin~tej agitacyi, nie podług aka.. przepełniony jest opisami r~bunków, ~wa~t~w,
WJbory W fahrykaoh. Ogloszona zestala li.
demickiego szablonu, może być w przyszłdści na,,: morderstw wszelkiego rodzajU eksprOprIaCjI ltd. sta tych fa,bry k i zakładów przemyslowychw guprawione. Co· dotyezy zaś litwinów w Prusach Niema sk~ndalu,' którybr w jakimś ,. ~i,arusie" l bernii piotrkowskiej, w których dokonane będą.
wschodnich, najeży kOIliecznie wyzyskać obecny czy inne m "Okolo" (1) nle zostal "uwlen,CZ?ny" I wybory pelnomocników robotniczych, którzy za
:prąd l:la~ przychylny i baczni.e obserwow,a~ usi- sIowem i rysunkiem. A że cena takiego sWIstka 1 swej strony przyjmą udział w wyborach w,ybor...
łowama l sposób o~rony swej narodowosCl tego i jest bardzo nizka, zwykle nie przenosząca 3 kop., : ców do Dumy państwowej.
szozepu nam ~obraty~czego. ., . '
"
ł przeto rozchodzą się one w ~y siącach egzempla- j
vY Łod~i wybory odbędą się . w 1~ fabry'Y,
OS~~lID ,?ZaSle '~, PlS,,l?-le WYC~OdZ, ąC?ffi rzy,' szeze,gólniej śród warst \V Ciemnych a żądnych... i kaeb,', ,w l,rtorych wy brany ch" będZ, le 166 pelno-,
w TY~J (T~~81t) w Jęz.yku litewsklm, wybrtny dZla- siln,!ch wrażeń.
mocni1{ó;v, od 33305 robotników.
:Iacz !ltewakl ,p. ,~~rgIs K~lnenas, ,oglasz_a .. ~rtykul, I
Piśmidla te redagują indywidua "z pod ciem- i . W Zgierzu w 11 fabrykach wybra.~ych hę~ kto,rym,. wSf~az~Jąc na ~ą~Z~?SC pol.sko litewską! nej gwiazdy". Taki pan talentu pisarskiego po-; dZle 11 pełnomocników od 1,216 l'obotUlków. .
:I ' ~zynale~noscl ~llWY t~ o s ~vS!a~la swybm r~: J siada tyle co szewc· o ortografii zaś ma bardzo l
\V POwiecie w 17 fabrykach 17 pełnomocDlda om za przy \. a po a {~W, a. '1 a ~ sam~ rom I niejasne pojęcie ale' ponieważ jest goly, jak "tu- i ków od 4015 robotników.
8wye~ praw n;arodowych Jak ~o ~cy.
i recki świ t " ~
ierś rozpiera mu żądza gotów- I'
Wl:eszcie w Pabianicach 4 4'7~ rohotników,
t ę Y, d P
, t do l "Y i wydaie zatrudmonych w 8 fabryltacb, wyblerze 9 ,pełnoS,zkola htews~a przeds.tawla. st~ł~ PQla~ó,v ~, k'
:wnieltorzystnem swietle wObec dzIeCI lItewskIch' \ I, prze o wp~ a. na p.omfs, g Ol\'.
:.l.
'1 '
~ isze ted '. Kaluenas:
' I za pożyczone plemądze. Jalnegos "Malc~· (?), "NaJ- mocnllWW.
. .,..
•
pTo Yw~zstko, co obecnie 'czytamy o pola- f świeższą ~ocztę" lub mną ,Jlustracyę·
.
.
'
'
..
Budowa
kOSClora
sw.
st~nlsł~wa
~~Stkl.
Czę
ll
'kach- śWiadc; t lko na ich korz śc. Jakąż zbro- ;
Kwahfikacye na "redakt?ra ma,. a Jakz~! ~c~ zelazne potrzebne do ZWląZ~lll~ wlez~,zostal!
d ' ,'.
rzu~aj~? To tyPw ż! nie mogą ich t Przecież przez dwa lata znOSIł oglosze~la do naJ- JUZ zmontowane. Dalsze rozpocz~cle robot malarz!~c~~ć,z~e polacy silnie ~ię' trzymają swego ję- poczytniejszych dzienn~l{~w warszawskIch.
skich, zależne~ jest od, na~eslanla cegły ..
z ka i gorąco kochają swój kraj i naród. Lud~ I
Dzięki tego ,r?dz&)u, "panom redakto~om.·
. 'tV. , sprawle 12,000 ~b:" które magIstrat. ma.
n~ść polska 'znacznie wzrasta pod względem licze- ' szerzy SIę, szczegolme srod ,,:al'stwy robotmc~eJ, ~'ypla~l(,) n~ budowę,. kO.~.clOla sw. . Stani~law8;
,bnjm. Po za granicami etnograficznemi, mają oni! zgnilizna moralna A co rolną 1~j?bec tego zJ~- ~ostkl, dowladuJemy SIę, ]: suma ta me mo~e,bro
dilś swe kolonie w Westfalti j Berlinie, gdzie się ( wlska poważne 'organy prasy naszej? Ubolewają; Jeszcze wyp.J.aconą, a ~o ,z, tego po~odu, ze nIe
'smlalo upominają o swe prawa językowe.
; i prawią moraly.
,,'
zostal d? tej por] zatwleldzony budzet wydatków
, P'olacy są wi~kszymi patryotami od niemców. t
Tymczasem morały tu s~ zgoła zbyteczne. m. ŁodZI.
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Kara prasowa. Z rozporządzenia, generał- gu- " boszez parafii świl}to.krzyskiejr po parotygodnio .. :; zumieni między' miesz.kań'cam,i;;; oof~W~'ch sąs.ia:~u.~
bernatora wars~awskiego redaktor "Slowa " ska- wym wlPoczynku zagranicą w sobotę powróeU : jącyeh ze sobą wsi. N,ieporOZUIDłell'le zamre~il~
zany zostal na 100 rb. kary za szereg artykulów do Łoozi j objąl s\Ve obowiązki.
! się w kl6tnię, a potem w bójkę, pod~z~s .ktore~
L d 'k S t "
"
" ,r.
"
• _
; uderz,eniem kłoni~y
został za.bity wlose,laum WSl
u \VI a raszeWlcza.
~a~awa. Jedn~ z bractw przy. }{.oseleleWrue ! Przylęka, Jan Tatar, lat 19, a matka Jego, Ka ..
Lustraeya dorożek. Dziś na placu Targowym , bOwzl~cla N...Maryl Panny. urzą(J'dz& zabawę_ w 0- ! tar,zyua, lat 52, która usiIowafa bronić sy~a.'. zoo godz. 6 r.ano odbyła się lustracya dorożek. KH .. ! g,rodzJ.o p. I:IausJe~a pod Radob().sz~zem w d. 18 ,l stała ciężko poraniona. Oprócz nich mnIej lnb
' ! więcej ranionych ws,tato 8 osób. Do wsi zawokunastu dorożkarzom odebrano numery z powodu, !' slerplll.a, t. J. w llledzle~ę po polud!uu.
iż dorożki ich nie są odpowiednio doprowadzone I
BIlety, ~ d,o nabycIa u cZ,lonkow parady p~o. ! zwano wojsko. Zajś,cie to wywołalo ,ogromny po ~
do porz~dku.
ce&yonalneJ l u. M. ?obrzyńsklego, J. ~owalskle- ! pIoch wśród bawiących tam letników. Obawiając
Zwił!Zek piwowarów. W ni~dzielę w sali, h~- go, P. Sandollllerskle~o (u,!.. Spac.erna ;Ng 13, Ba~ t,' się n. owych !{nv~wych" zajść, pocz~li oni tłumnie
telu 'Angielskiego w Częstochowle obradowali Pl- ,luty), oraz w fa~~yce ~l~tenbeIga u ,~', PawIa ~ opuszczać WSI sasledme.
wJ,warzy z Zaglębia Dąbrowskiego w celu omó- ozyka, a w ostatll1eJ ChWlh przy weJscłu do 0- ,
..
wieuia sprawy przJl~~zenia się do Związlm piwo- grodu.
waróW któtego dzialalność rozciąga sI-ę na cale !
""Syrena. " W nadchodzący piątek, w sali
Królestwo polskie. Do Zwi~zku zapisalo się 17 I szkoły fabryki l. K. Poznańskiego przy ul. OgrowlaścicieH browaró~.
. ,
dowej odbędzie się organizacyjne zebranie członW Łodzi, o ile dowiadujemy się, przystępują j ków Stowarzyszenia spożywezsgo w RadogoszO, zabójstwo. Lubelski sąd okręgowy rozpodo związku prawie wszyscy ,piwowarzy.
~ZU, _"Syrena." Zebranie rozpoczni:e się o godzinie znawał sprawę Ludwika Witkowskiego, oskarżoZabawa strażacka. W sobotę dnia 17 b. m. i 6 Wleczorem.
. .
,
.. '
nego o to, iż w lutym r. b. w osadzie Łęczna,
upływa trzecia rocznica smutnej katl1strofy,po~-, ,"ykry~ie bandY,tów. ,MIeJscoweJ POlICYl.taJ- w pow. mbartowsldm, o godz. 7 wieczo:~~ s~f'ze
czas pożaru w fabryce Geliga, gdzie. smlercu~, ne] udal? Slę:vykryc sZ~Jkę bandytów, zlozoną Ut z brooninga 8 razy do Bernarda WOJclcklegO.
oohaterską zginęlo 12 dzielnych stra.kow, ludZI z 2? osoh, lttora. od dluzs~go czasu dokonywała. Raniony w brzuch i rękę Wójeicki wkrótce przycichych i skromnych, noszących jednak, w sercach aktów terrorystycznyc'h.
szedł do zdrowia i na. śledztwie kategorycznie ze..
wielk~e hasIo cBogu na chwalę, ludziom-na po- i . ~(rwizJe i aresztowa.Dia·, Ub,'!eglej . n~y po- , ~.n al., że ,strzeJal dO.. ni~g,o,~oow,ik :~V~tkow~ld. Na
żytek>!.
,
,.
ł hcya l WOjsko dokonalo ~rzykrotneJ reWIZYi Vf do- ł sledztwiJ6 sądowem WÓJcIckI rowmez zlozyl obZ czas~m pamięć się zaciera, a . z . rolne m i mu Dr. 87 na ul. Lipowej, należłCym do J.uliusza ~' Ciąż~ją0e Witkowskiego zezna.nie:
każdym sprawa postawienia pom-nlków JdZlO w od- Quzego. Trzy osoby aresztowallQ.
'
Badani przez obronę świadkowie,,' co do war-,
wlokę· ))'undus:ze, jakiemi rozporządza ~rząd łDziś, o godz. 8 rano, polieya. wraz z' w~ł- tości moralnej Wójcickiego, ustalili, iż W. kilka'
straży. ogniowej OChotni,cz~j nie, w"ystarczaJą na sIdem otoczyła fabry, kę braci Barach przy UI,ICY II,at, temu w, JfOk,iem sądu krymiu:a.luego .bYI p.oZ.ba
postawienie najskroroniejszych pommkó;v.
ł Nowo-Gegielnian&j nr. 15 i dokonała szczeg,óło- wiony praw, po odsiedzeniu zaś kary, wrócił do:
Jeszcze rok, dwa, a spr~wa pO~Jzsza.. zatrze ! wej rewizyi. W oddziale fah~yki, należącym do Łęczny it1l, jak utrzymuje powsze(}h~-e. opinia
się Z,UJ>B, lnie,., gd,Yż n a]lepi:el ~os~vla~cZente n,as ł.,' fab~ykanta T. Sameta, znalezlo-uo. ~wa, re~ol~e: j' publiczna, byZ ".szpiclem'''. :red~n, ze SWladk6'W!.
uczy, ze najsllnie)sze wrazeUla Z~~l.a l wyp~dkow ! ry l aresztowano dw6ch robotmkow. Rownlez podczas badania. zeznal nawe~ zeW. sam o sozacjerają się, do tego s,topnia, ];Z po~ostaJ~ p'o J chciano aresztować p.. , Sam.eta, lecz ten ze wz:ru- bie mówłl, że jest "szpielsul'''i"h'ze, 00 ·chce, ,to
nich tylko wspomnienia, a z czasem l te nIkną. ł szenia straeil pr~ytomnośe, tak, że musiano za,- zrobi.
'
CZYŻ, om,'.o j.es.t na,m sprawę 12 bOhateró.w wezwae Pogotowie" które odwiozlo go do mieszWObecustałeniapOWYiSZ,Y®'OkOli.cznośe,i;poJ...
tak tral\towaó, ' zdaje się, żenłe, gdyż ~ honOrr kania przy ut Wschodniej nr. 65.
prokurator Solowjew wyrazU powątpiewan:ie ,codo

I
i

I
I

I

I

I

w

,.

i"

I

w,

mi",e, S,Zkańcówn.a to n".i,e, P{).~W~la. 0, b{)~. iązklem n.a;
'8zym jest pro~ekt postawlełua p~rnn~~6w spełmc,
lecz aby proJ~~t ~e~ nrzec~yw~stnl.c, potrzeb~
plenl,ędzy i. W w SUmł? OkOlO. l~ .lO, rb. Nad z~
branlem teJ, sumy zaI~ąd st:razy nlej{3dnokrotme
myślał, wreszcie po dlugieh naradach, zarząd
- t
,t;'·,
l' do prze k on"
l, ~.~r~~~zna s. fazy przysz l
ama, .ze
nłXez.Ytłr~,cl\~Je,,~a te.n e~l ,~aba~" w ~eleno~~e.
Obecn.l:e ',dOWIadUJemy Się,

:fie prOjekt zhl~za

.'" I.a,pad bandYO,łd_" Na. powraeaj,ące g",o Z Za!',,ze...j. Wia.rogOdnośc.,i zeznania W.,. i, z,r,ze, kI,, Się, OŚ,kar~,ern,'a
wia do Brusa wraz z rodziną Antoniego Bednar-PQ obr~ni~, ,!ypowiedzian.ej przez .ad~. prz:ys. Ja""
ka napadło kilku l~dzi; zab~ano mu 3 ru~le, na ZdzI6111ckiago, kt'óry ządał umewlumema pod(),faz ze,garek z deWIzką, ten Jednak na prosbę sądnego.. , "
.'
.'
rodziny zwrócono mu
Sąd wydal- wyrok, którego.,nu1eą",u'wQ{.ml Wl",
'''"I
ł ",,'i - , - I ' i J l i ,.;I'n"- -..wzor&'J·sze- :, tkowskiego, od odpowiedzialnościik&zaI .wlPu·'
ugu llellUl os au ennl w --,gu
~
(L, bl"
. ,"').
go ulegly dwie osoby: mężczyzna l kobieta.'~0l(LgO, z "WłęZlenła., 1ł' U. lJllanm
,Ataki nerwo.e. ~a ul. Łąkowej Jtr.6 w fabry-;
ce Ku.tn~ra Estera Cwaj'baum, robQtntea. lat' 19, d08teJ:&;
ey

'U,

..

Q....

,

.'

. ,

" ,

się ku urz.eezywiatnieniu, zabawa.. ma. się oobyć i)~taknMrW'O'Wego.; takieml1samamu wrpadko'wi na u11cff
25 b. ,m. , ' ""
"
'.
I
' i Z~k4tneJ nr: 13 ulegl~ .Mar-iaJ;,ł$;,iak.. ~36. żotlarobo-'«;
IA,R
Jeżeli. pOgoda pósl.oż:y,a Illie$zkań:eyŁodzi tllł~a•• O"ł»JgllootdneJ. :PomoOf ~ '~. ~"," .' '" ,',' .." .
,
.. ' "'"
pr7.yp(),mm~ .soMe. ,c~l. zabawy i poptą~ ~'sUowania , tow.~urcz żOł'ądka.N&, UI.,.ZAwadBieiDł".. l!l' Chaim:,::~Nit ,.4bWlowę'koAciola w NartlJie pod Petersburgiem.
strażaków, ,P?mmkl J~zcze W roku bl6zącym bę- Eisner, r;obotn,ik, lat. 11, dostał, kurezu~&dka. Przyb.yPy'lkowa"'30 kop. - Budzyńska 70 kop.
da. , mogly byc,postaWlQne.
ly Iskarl Pogotowia udzielił odpowłedrUe-l pomOCl·
.
Zebrane w domu pud~, 36 przy ul. Głównej '1 rb .
.. 'Straż zrobU-a swoje, a' teraz kolej na mieszCz.,n desperaoki. Sl~arz Juliusz Albreeht, lat" 30 kop., złożyły .następujące osoby: Małżonkowie S~ ..
kańeów
' 31, zamieszkaly łącznie z rodZIną przy ul. Rozwadow- " szcza.k 1 rb., m'&lżonkowłe K&sprza:k: 1 rb" J. DrwęcKa
' -,.'
1 sklej nr. 24, od cUaższego,ezaSQ zdradzalogromn'Q z:de~ '1 rb., Sto Mokromńska 50 kQP." J.ChwaUńska: 50' kop.,
Dom na ar~lt. Magjstratlódzki poszukuje :nerwowanle"pr~eplatane ap at1ą., a ~oże m61&.nehol~.IAn~ Pietrzak 50. k., J. Maksa.jda 50 kOP~lM.. Twarda
domu na areszt poticvJ'uy' Dom odpowiedni ma- ' ~rzyezyny szukac naleiy w eza:Baeh, J&~ieprzezywa:my•. óQ ..kop., A. WaJkbarg 1 rb" A. Ryba 30 Jt~p., A. .chlo;
, •
;'
II,
~. •
•
"
R.odzina więc miala go na. okno Wczoraj, okolo gOd?;.! dzmska. 50 kop.
' , '
glstrat chce wl8te w dZlerzawę lub nabyc na 4 po pol., pozostaWiony sam W mieszkania na ChWilę"
Praeowniey ,fabryki Allarta, (.zebraoo'pi'zez T, W, J~
wlasność.
skorzystał z tej samotności i powiesił SIę. Po kilkIl mi- . chechowsltiego) zlożyli ,l"rb. 75 k., mianowicie: K. Zai2\C
. k ohmistnów W Łodzi nutach spostrzeżono wypadek t zawezwano Pog\)wwl~! 20 kop., J. Z,ająe IQ k., "\V. Wlodttrczyk 10 k., M. KG·
Z St

o ,F

Y.'

I

. e ()~arlyszenl~ \l,
, ,..
k.:troi- którego lekarz nie zdoia.ł: przywrócić go do życlA.
śclelniak lOk., . 1.: WUiński; l~ k., Józef Gębalski 10 k.,
za.wl,ązalo S:l(~ St.owa~zyszen}~ zawodowe ,uc"
Z tram_ajua Na ul. Piotrkowskiej nr. 00 Usz,er W. Cupryn lO L, S, UrbanH\,lt 10 k., P. W.()Jcik 10 kOP:>
strz()w z prawamI dZlalaln'Oscl n~ c~e Kro~estw.o Le!,kowicz, kraWiec, lat 55, stojąc !Ul platfo.rmie tram- J. ~olka 10 k.• J. Klus~e~YllSki 5.. k., J. Kweaza 10,k"
Polskie. Zadaniem StowarzyszenIa Jes:t wzajemna, W8Jowej, przepełnionej publieznośe1a" spadł ne. bruk ł P. Z&b~owsk1 10 k., J. ZRJt\C 10 kc. , S,. Opawskl 5 kop"
pomoc, P?ś.rednictwo pracy ~ ~ozstrzyga~e ~atar"Pl'Zycze~ okaleczyl glt\wę i' ręee. Rany opatrzył lekarź J.Kp!~~o:n~J 1e~::~o::1~:ef~~;;:~
\-Volfa dożyli
g6w pomIędzy pracodawcamI l pracownlkauu.
PogotowIa.
,ln'astępl1}ące ofiary, mianowicie: T. Niewiadomski :-s5 k.,
VV niedzielę przy uliey Piotrkowskiej nr. 175
Bójka,. Na, ul. Mikol8.j&wg:k~i ~. 34, Woj.ciech ł A. Ntewladomaka 25 k., M. Nlewiadomsk& 20 kpp.,E.
odby lo się ogólne zebranie ezlookó.w organiza- ł Bela, rob~tn,l~ mularski, la~ 51, BU6SZ1;taJąCY puy, uliey ! ,Szklldlarskao k., J. Kosela 20 k.., A. Górny 20 ,kop., S~
,
ł NOWomieJSKie; nr. 8, w bójce wynikłe) z k16tni z towa:- i Jóźwiak: 20 k., E. Podmiaeki 20 k., A.. Podymski15 k.,
torowo ,
', .
'
'.
I rZJ8zem pracy, uderzony kielni!\, odniósl kilka ran gZo- I' N. Str&mski 20 Jt." J. Orłowski 25 k.,F• .Michalak 15, k.,
Po prz'eozytanm ustawy przystąplono d-o wy-! wy. R, a..ny zost'a!y op~tl'Z'one na S~Y,l Pog.o1iowia przez; K. Pi~kowska: 10 k.~ M. Janeeka 10 k.. , St. Ką'tklewicz
boru zarządu.
l dyżurUJącego lelH\rza,
1 50 ko.p., S. Mrozowicz 20 k., J. KroI óOk., Ą.. uwcza,;.
Na. prezesa wybrano p A Maeiejewskiego ł
Drobny ogie6. Wczoraj, o godzinie 7 minut 15 , rek lt> kop., J. Pa.wlak '15 k.. F. Zimnowlodzka 20 k"
,
'
b"
.. k
' ! wieezorem, przy ul. Zgib'11łki~j nr. 14: zapalila. SIę nafta. l S. Malaehowska 2D k., F, Klim.ek 30 k.,F. Gusiorowski
na WICe-prezesa wy rano p. F. Kaczmar. a, na l Na miejBC? \yyp~dku przybyly l od"dzlal straźy ogniowej ! 50 kop., J. Kosezewski 25 k" li.. Bagni~wska. 10 kop.,
sekr,etarza, P., B. K08t~wsklego, na sk,arbmka P: l ochotnicze} i straż mie}ska. Ogień ugaszono bez użycia 'I S. Hizel 15 k., W. Pietrz8K 15 k., L,. HOJna,ekl, 15 k., '
P. Woj d.ę , na PObQfCOW pp. W. Czarneckiego 1 ! sikawek.
'I
Pracownicy ł pracownice farbiarni ,Hl~szberga zloz,yli

i

W. T o k a r s k i e g o . !
, "
'"
b'
T l.
Do komIsyl reWIzJJneJ wy rano pp. W. U·

sil

kop., mla.nowic~e: F., Machla1l8kl :1 tu" ,S.10Glombowskl 50 k., l. Dornowskl 50 k ..
',' W. Galewski 50 k., I. Michabk 50 kop.,. M. Kra.jewski.
50 kop., F. Widawski 50 k., A.ona Gozdeek~ 00 k., 1.
,-,Grzonka 30 k~, A. Zaboro,,!sk:1 3,0 k., l. 80winakt 30. k.,
! F. Ruszak 25 k,. M. BorowH~cld 25 k., S. Gureczny 25 k"
~ I. Lapa 25 k., l. Kublak 20 k., T. Ohrzouowski 30 kop.,
! A. Grojny 50 t., R. Gajtka 15 kop.
.
i . Pr&cow, ni.ey i pracownice. akc ..T,ow. l. K. P,Q:znanIj sk lego, zlozylI 28rb, 22 k., mIanOWICIe; 1\Jl
h
l
Lo
.LUi:c a. ak lO.....,
! Franciszek Wakowski 60 k., Jadwiga Sztybrych ,lO kop.,
l Stanisław Budzyński 'lO k., M.~rya Szvm,czak 10 kop-,
[ Skib!ur 6 k,. Kmiecik 5 k., Sieradzki 5 k" Paprocld 7 k.,
Kawecki 5 k., Pawlak 5 kop.,. Kiperska. 3 ,k" Ul'baulak,
6 kop .• Cicnecka'5 k" StarzynSke. 9 k., Krawczl k ,9 k' ł
KWiatkowska 3 kop., 'Graezyk ił k.. Kaczmarek 5 kop•.,
Kasperski 3 k., Wincenty Jania.k fi k., MlcbaliIla .Taniak
5 kop.', Domintak 5 k., Nowak () k., Jurczak 5 k.! Wej-:
der 5 k., Op,?rowic!li {) k~ Niedzielska 5 kop., .'P~etrza~,
3 kop,. KMzynska. 3 k" Kubasiawicz 20 k, KWJat,,~o.wSkl,
~o kop, Zatkowska: 20 k., Będkowska 5 kop~" Pl\w}feka
l rb., Florczllk 1 rb, KulowItlekall k., K. Mtcielski:
25 kop., Burdykfewicz 10 k., GrajkoWBka 2ók., ,KUmke
;jO kop., Piąstka 1 rb. 50 k" Wieczorek lO k., KWłllła:t'

I 8 rb. 5

•

KapliC'a. na Balutaoh. ROebOcty przy budowie
r
.
rap ley na Balutach postępują nader SZybKO, w
obecnej chwili część budynku została pokryta. da,.
, t S .'
' •
chem. Jeżeli roboty przy budowie kaplicy w dalDo są,du ~wIązkoweg~ wJb~ano pp. Aszen'b d
'
l'
t'
oorga, Zab.rocklego, SermlDaw, sklego, na zastęp· szym CIągU ę ą postępowac w taluem emplt~, z(}staną
zupełnie
ukończone
na
Jesieni.
ców wybrano pp Goto b aws k lego Kalinowskiego
i 1t'Iatuszewskie CY o·
,
Z Pabianio. Wczoraj 'wieczorem na anewryzm
:
'
o·
. ' '"
. ' serca zmar't na a }
o' 'cma)'ster illl·eJ'c, ... n.wy p Te'BnlrO Stowarzyszellla IDleSCl SIę przy uliCY 1
'!.
1:1 e P II
-',
'
o'vv
"
Piotrkowskiej pod nr. 175. Biuro pośrednictwa odor SWiaskjn. ZmarIy osierocil córkę i syna.
pracy jest otwarte codziennie od godziny S-ej do
Krwa.we laJ"soie. W poniedzial~,k., ,we w. s.i
• . .
'.
,
ts-ej WleCZolen:.
. . .
Szeroka Droga pod Rogowem, wl:osClame m1BJ'"
Dla wspolnego porozumle~la SIę res.taurato~ \ scowi chcieli urządzić ilożynki; w ty~ celu zarów z pracownikami i pOwzięCIa pewnych uchwal wezwali z sąsiedniej wsi Przelęka muzykanta~
odbędzie
wspólne zebran,ie dnia 15-go b, m. któryb7 im prz'Ii"grywa! na harmonii.
.
"
l'
p' k _
.;
Jv
p
. ,,',
o g~ d ~mle, -ej po poludnlll, przy u ICy łOtr 0."
Nie podobało się to w:1ościanom ze W;SI r~y·
WSklej nr. 175,
l lęka, którzy wid,ocznie pragnęli zatr~yma(}, u Sle..
Osobiste. Ks. kanonik Karol Szmidel pro. .. S Me muzykanta i z tego powodu wylllkło nleporoszyńsldego, L. Rzaneta~ S. SWirczyńskiego.
Na zastępców wybranu: pp.W. Wróblewskieg o JWHinskiecyo S. .Maciejewskiego

I:.

l

ł macki '50 k{)p.~ l.

1,'

J

6

BOZWOJ. '. -
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raniono ciężko strzałami z rewolweru stojącego
na posterunku policYfullta i zabito rozmawiającego
słowski 15 J<., Cedrowska 15 k.
Fre.ni:?ka 15 k., 8taz nim nieznanego człowieka.
lińskt\ 15 k"
Kaczmftrak. 15 k., Wolska 15 k., Mierzrayszk1n, 12 sierpnia. Pierwsze zgromadzenIe
wińska 15 kop.. Dworak:!5. k., HudzhHika 15 k, J aniwyborcze wybrało na radnych ziemstwa z grupy
szewski~5 k., Galacka 15.k., &bis 15 k, Lewandowski
15 kO~ł'l KownJczyklO k .. Kijek 10 k., Kie-J-c.iew6kl 10 k' ł szlachty, dwóch. z prawIcy, resztę zaś umiarkoSimUa. 10 k., Radzi-ejewskt 10 k., Nadalska 10 k., Grab- 1 wanych.
ska 10 .kop., Urbaniak 10 k., Szabela lO kop-, Marya
Pskó-w, 12 sierpnia. vVlośeianie ze wsi Łom
Kwiatkowska 10 k., Kulak 10 k., Koslńska. 10 k., Perszady,
w pow. torpeckim, którzy samowolni.e slwHitski 10 k., Rosic.kalO k;, J. Kawczyńska 10 k., Ł!l- ~
'kasiak 10 k., Jabłońska .10 k' RodattlB 10 k., Augusty- l sili siano dworskie, stawili opór policyi, która
nie.k 10 k., Zyżyń.ska16k,. PO't~lska 10 kop., Pudlarz { siano odbieraJa, przyczem trzech wlościan zabito,
:~O kap.,; ; TesznerlO k."" BąklO, k-) Młynarek 10 kop., ~ a pięciu raniono.
Skal~irska l~k,?' Schwiłskal0:.k'Jt Retalewska 10 kop., 1
lewe!} 12 sierpnia. Wykryto tutaj tajną druPawUeka l(}'-.k.".; Mrugalgka.,l-otko'p~ M&...~ewske 10 k., 1
.szwarC"lO k, Malkel;O-k., Piatn'?Ji:c 10 k" J'6'lsf Frnn- karnię . .Aresztowano pięć osób.
kawski . 15 kop.: Zabr:an&:, , przez .Józefa Ko-walsJ,tiego od
PeDla, 12 sierpn'ia. Czembarski bank wIor()źnyeh osób 1· sb. l()-rkop. Zebrane o'd' tkaczek 4: rubla
ściań.ski nabył \ 9 majątków, obszaru 38,912 dzie;13 kop.
sięcin ziemi, . które odrlalkomisyi rolnej do po.. ' dziaJu wśród wlościan.
Z.rząd· Tow. opieki··nad dziećmi składa I,'
Sar u. to' W, 1,C),~ ·Sl·,ernnl·"
.. W bll'zkos'c', Dub'l'enkl'
:serdeczne pudt,iękowanle Zgrom,adz9I1iupp. ma.jstrów co.t'
~;chU8Zewekiego~ &"m-hmow.leie: przewodniczązemup' M. ! dokonano nieudanego napadu rozbójniczego na
iKapttŚClńsklemu,:,:padsia-memu p., WoźniakGwi i· up· Za..: ! klasztor żeński. Bandyci nie zdążyli nic zrabo;Ksowt, N'OwaIrowt;.W&,jnert.owi, Kaczmarskiemu, "ZyWIC- l
,
d'
,
d
~emu, Ol-ejIlUrowi; Pr.ożJil~ki~tń-uze Sredni6'i, l. 8obiń- i wa'C, g yz zaC'"lęto bic wezwony na alarm.
:sktemui J~ Paw13kuwi,· S. Wiśnlewski~mll, Gąsierowsi\ie- ! W Sawldnie, w pow. piotrowskim, ograbiono sklep
:~, Kozłowskiemu,. -Józef-<)wl ~~VoZnłakowi, Fr' Jeskemu, i mo.nopolowy. Jednego z rabusiów Ujęto.
'L. Zaeharyaszo'wi" A. Ulnkowsklamu, Koniecznemu, Do- l
~f,oi1i.eo, 12 sierpnia. Dok.onano zbrojnej
:minle~&kowi, Adolfowi. Reipoldowi l· Piątkiewiezowi-zi\
na., paS'Cl na rZ!ł"dcę, ma1D,tku KamIOnka" J' adącego
;afiafo:wnni.e obuwia dła·azteei, będąeychpod opie.kąTo.1:
n:
!W~JstWA.
I po pieniądze.
Napaśc tą wszakże odparli straż·
nicy i sześciu z bandy rozbójniczej ujęli.
Baku, 12 s"ierpnia. Strejk w kopalniach naf"ty w Bibejbaci.e'rustal, na.tomiast wszczął się strejk
'. podohny w ko.palniach Ter-Akopowa.
'Te~łegramy
Bt(,!fWj 12.o;go sierpnia. Wczoraj wieczoręm
wyda.rz.yly się, nowe rozru~hy. Strejkujący rzuPeiersbursliiej;Agencyi Telegraficznej
cali w koIistaMów kamIeniami. KiJku z nich zostalo rrul)i.on~b. Konstablowie dohyJ.i swych la·
i w:l.asne.
sek i rozpędzali uiemi tlum. Na pomoc policyi
vrJslano dwa batali-&ny wojska, które bagnetami
ata!i:owa-ly zbiegowisko. KUku strejkujących odPłterslmrg~ 12sierpnia._ Najjaśni.ejszl Cesarz,
niosło
rany.
.
,.NajjaśniejszaCesarz<Jwa Aleksandra Teodorówna
Londyn, 12 sierpnia. W Belfaście w czasie
z Następcą Tronu i Najdostojniejszemi Córkami
rozruchów zraniono dwóch oficerów i 23 żołnie·
przy.by1ł o 'godz. 3 po poludniu do Krasnego Siotzy.
Aresztówamlwiele osób.
ła, powitani
przez Najdostojnjejszege Glównego
New-York, 12' sierpnia. 'Bezrobocie telegra.
dowódcę i przedstawicieli władz. Wloś:cianie gminy kl'asnosieIskiej zaszczyceni zostali podaniem fistów obj~ło 60 miast; ogółem strejkujących jest
chleba i soli ,Ich Cesarskim Mościom. ' S~arszJna kilka tysięcy.
K.onstantynopol, 12 si~rpnia.Porta. zwraca
witał Ich Cesarskje Mości. Cesarz dziękował wło
się
"
do
przedst.awicieli mocarstw z drugą notą'
ścianom. za wyrażone uczucia wiernopoddańcze.
okólną i, wyli eza ,zar~ądzenia w sprawie re9rga·
Z Gatczyny przybyli do Krasnego Sioła Ce
,sarzowa Marya. Teodorówna, królowa grecka i ruzaeyi policyi macedońskiej i dowodzi, że re!królewicz Krzysztof grecki. O godzinie 41/, odbył form, nie p<lchodzących od Porty, przy}-ąć nie
można.
się Najwyższy' objazd obozu w Krasn~m' Siole.
LOlldfn, 12 sierpnia. Do f;Standarda· teleCesarz jechał konno. Cesarzowe iN~stępca TrografuJą
z Waszyngtonu, że rokowania Japonii ze
. nu w powozie, zaprzężonym w cz wórlrę koni.
W drugim powozie znajdowaly się luólowa grec- Stan~mi Zjednoczonemi w sprawie traktatu prze. ka i Wielkie Księżne. Jego Cesarskiej Mości to- rwano, gdyż J!8rp·onia odrzuciła warun·ki Ameryki.'
Lo1'4o.JI, 12 sierpnia. <Daily Telegraph:. dowarzyszyła świetna świta, w której znajdowali
wiaduje się, że 1\iaeleanoddany będzie gubernasię: ,królewicz Krzysztof,' Wielcy Książęta; ministrowie: Dworu i wojny, zagraniczni agenci woj- torowi w Tetuanie, a następnie uwolniony.
Tehuan, 12 sierpnia. Wedlugpoglosek, od:skowi i wyżsi oficerowie.
O godzinie 7-ej odbył się obiad familiJny u dzial turecki, który przekroczyl granicę perską,
Ich ,C~;sarskich J.\;Iości w pałacu w Krasnem Sio- liczy 4,000 ludzi, i 12 armat. Polowa oddzia,lll
le. Swita byla. zaproszona 'do stolu w namiocie. idzie na Sandzibulat. Jeden z książąt perskich
O godzinie 9-ej w' obecności Ich Cesarskich Mo- wystawi! na swój koszt oddział 10 1000, w celu
gatychmiastowego wystania go na granicę, a
ści polączone chóry wojsk wykonaly koncert,
poczem odbył się cap.strzyk z c·eremonią. Po u- zrzekł się przyznanego mu przez parlament od'
kończenIu capstrzyku, w teatrze !{rasnosielskim,· szkodowania.
, San Sebastyan, 12 sierpnia. Król Alfons wyw obenośei Ich Cesarskich Mości, dan'o przedstaraził wobec posta francuskiego zadowolenie z po-wlenie.
dzielności, jaką okazali francuzi i hiszpanie
wodu
Petersburg, 12 sierpni3. Wedlug danych departamentu celnego, we wszystkich komorach w Cassablance.
celnych ROSJi europeJskiej dochody w Ciągll sze"
Do ohwili zamkni~cia numeru, nie otrzymaliściu pierwszych miesięcy wynosiły 119,934'1000
rub., t. j. o 5,327,000 rub. więcej, niż w tymźe śmy d3pesz dzienBYGh Pet. Agenoyi' Telegraftoznej.
:okresie f. z.
Peterlburg. 12 sierpnia. Komisya do walki
;z dżumą oglasza, że w. Sama.rz{) od początku e\pidemii zach.orowaly na cholerę 102 osoby, zmar- pozostał chlopiec lat 12, który uczyl się w szkole handlowej i otrzyma1 proilloc yę do l-ej klasy,
~123.
Grodno. 12 sierpnia. W Brz-eściu Litewskim a mający jedynego opiekuna-dziadkGt w sędziwycll
;:na. ulicy Szosowej eięż'ko raniono strzalem z re- latach, nie posiadającego funduszów dla rlalszego
wychowania i kształcenia chłopca, prosi zatem
lwolweru naczelnika zarządu żandarmeryi.
., Dlołll169 PodOlsk!, 12 sierpnia. Trzech ban- ' i poleca opiece osobom miłosiernym tiwego wn,uka.
W'iadomość: ul. Przejazd ~ 32, m. ~.
dJt6w kulą w]:buchającą zranili przejeżd~a.jąoogo
55 kop., itaczyóska 20 k"

ska 20 kop., Hnich 20 k.,

}i"119

Wwek" dDia.. 13 "si&rpnia-1:907" r,

=====~======::::::::========"'====:-=====::,_:"::::. :--~~,.:..~
.--_.=,.
.35 kop" Klim~ekA 20 k., Nikodem Srocziński 50 kop., IWllUO inkasenta m.Ol10poloWflg,~, lecz pieniędzy
Kurz&wa~10·kop.,SZlłml.H'Ska· 15,k.: ,M'artynka 20 kop.,
mu nie zrabowali.
·Sł&mczak 10 k., Gajd:3 () k., Gum~1iska-.l0·k., SZyJnlJilL110k. 12 sierpnia., ZiemRtwo otwiera w je:ska iD _,k" Swirk 5O'tk.,aaras ,.'ixLk., Grajkowskj 15: t.,
si~ni w powiecie 10 szkól z pra.wami szkól mi:Najr.ti~1el l rb., Bł:at;zciyk5'k" Kal'-owski {) k., Dybi~
siak 5"k., L.- Morawski -5 k., Woźniak 5 k" Weaołow-ski nisteryum oświaty.
:5,kop., Bloch6 k, OJez-ak 10 k., Dt:tmhek 5 k., KuJaWA
Kijów, 12sierp,nia. Bank wlośe,iańs-ki . w po'"
5:kop., Blaszez.yk 5 k" Domżs.l ó.k., Ok np ski 5 kop.,
wiecie
humańskim kupil na sprzedaż przy po.FOl'ysiak 5 k., SirrJecki 5 k., FrtlJ~~lszkowsk1 &·k., Tośrednictwie komisyi rolnej 2,239 d:ziesięcin grunm~Sz AIHt~y 3-k., KApW:~Kjl, 25 k., ; Gle8.el10 k., Kwlat··
kowska ~)5. k., TSDn1 Mic-J:elf!!:d 50'k, Kr~l'lrowski 00 k ••
tu, }loQzieloneg() na folwarki, chlopslde.
Grabkr :30 i!:Of" Cr,(Ji}:~ka 30 k, W. C-yruUńst;t25 kop.~
Kislymów, 12 sierpnia. Wczer.aj wieczorem
idaryt1 UyHililłsk.a 25 hep., ftji.mowsk! 25 k., M!chalska
M~1.'ya Klimas 40 k., Harlu.p~
Dztęclolowska 20 kop., Ma··
I

T

Giełda

wa,rszawska.

(Telefon~m).

żąd.J_ of~r. Utran.....

II
•

II

I'
..
'I
4% renta panstw-owa. • • • . • 117085169.85 I 70.35

1-'--

5% poż-yczka wewnętrzna z 1905.1'. '192..7591,75 - . 5%"
"
z 1906' r. 1'87.50 86·50
41/~. listy ziemskie " . • . • . 87.85 L86;85 ,87.35
4% lIsty zIemskie • • . . • . .~: - , - --.-79.50
5% listy zastawna m. W, arszawy '87.50 !1'8650 '1187.10

l!

41/~"
5%1
J,

"

"

"

"

,.

Łodzi •

I

182.4:0 'l 81-40

I -.- --.-

•

4 / 2%"
"
"
" . ' -.- ",:"".Akcye Banku handlowego w wdzi '1'-.- -.Pożyczka premiowa I-ej. emisyi
.]1: 353'341J
Ił
"ll·,e;em1syl . ·1 21)3 .2~3
"
szlache.ckA..:.
222
212
Lilpopy'
• . . . . - . - -.-

~;~~~~.iCe·

I, --,-

I -.-

1-.-'-.-

ł

I '348

12.4:7.50
216.50
1500

: : .-. . .~... '..-:- .::: ~ -~=

·1- - -.-

Put1.ł:owski-e • • • .',. .-. • .....: -

• II :ł,&55 . - : - - -

Czeki na Berlin

Giełda .petersburska.
(Tel, w1. .,Rozwoju"').
Renta patstwowa 70,25 •
ó% Prem. I-ej emisyi
348.50
"
"

-

II"
szlachecka.

• 240
216

!:l>

ft

:,1

4

Dlasz

Najtańszy podręcznUc do nauczan·ia
ryi po~skiej

histo·

DZIEJE· POLSKI

napisane przez d-ra KONECZNEGO. Tomów
dwa z 85 ilustracyami, z olbrzymią mapą
Polski, podzięloną na województwa.
Dlamlodzieżoy uczącej, się

1.rubeL

Jedyn, podrfJcznik tat k~ut&Wnie .·wJ:daJll.
. Do nabycia w Administracyi "RózwoJu".

Biblioteka P. M. S.
Koła Śródmieścia
-

Ph,trlkows~a

Wypożyczanie

~odzi,

w

U7.

.

....:.

1191

odbywa się: w dni
powszednie od g. 6-8 wiecz., 'w niedziele i świę
ta od g. 12 - 3 po pol. Oplata za wypożyczanie
~siążek wynosi: ,1) od członl\ów P. M. S. i uczą
cej się mlod'zieży 5 kopii mięsięcznię; 2) od osób
nie należąpych do' P.M.· S. 15 kop. miesięeznie.

książek

=

F! Grzegorzewski
~.
j Kulesza =--=
f nł • , • , . . ,.
I pt8łlłn

; Du",
~

przemeslOny zostal na

~ PIOTRKOWSKĄ

ulicę

.

=
S

.....~

=
=

Na skladzie wielki wybór
,-: instrumentów krajowych i
=zagranicznych.
1170-6-5 :a

i:

D*

ts= Nowe Miasto nad Pilicą przez R;awQ I

i

~akła~ Prz,r~olmlicz,

!

~ D-ra J. Bieliństie[o ł

Z sie.dmiu sierot

I

ół.

:a

~

'I
•

gruntownie odświeżony i udogodniony przez ~
.g nową administracyę, caly rok otwarty, przyj· ~
u5 mUje chorych i pensyonarzy.
652~a-l ł

.;t

4

. ~ 179

ROZWOJ~

Kolej Fabryczno-Ł6dzka.

UWAGI., Godz1ny, wy.drllkowane tłustym drukl~m

t!~;

kursają oodziennie;

s t &eJach 1 p.rzyst auk a eh •

Pooi~ł ~znaczune literIt r)·od.ehod.Z.\·w każde święta

nd.edZłea. :

H"

~

l

Uwagi.

~ ~

<l)

ce

~~

,',

I

I

Lecznl·ca Z
.. b W
, Piotrkowska

J'(Q

.

.

.

"

.

200.

ę'

.

.'

M.-- EPSZ:TE1"U-R,I.ES:ll:I:M.'
Il·. '
811
11 n~

~ \ sJdm.
Sklad ,główny: Tow. Akc. Ludwik

Ptprawk" aztucznych ZłOOw R poe kao'
IllIT
ł·
8 .. ze lU.
n..onsuiłacya 30 kop. 97-1~O

.i
i

I

"
873-3.:

k
'k
.
ukój
01 aw a~\V',ŚWdm!e.e'n

~

NiezbQdny dla wszystkich ~
do.tyGh~Zas Dłe~:.;I :~~o~.;;r!Il~:~~CSIIik Wolfa

Q•

odo natYchnWt.stowego przemna żAnia' wszelkiego rOdzr.ju Uezb. Podręcznik wy.ś'wiad.;'
eza olbrzymie usłUgi każdemu wogóle, w szezególn~śel zaś pp. fabrykantoiII , kUpcom,
rachmIstrzom I buchalterom przy układaniu IPaGhuRków, obliozaniu p ....
e~ntó. i . •8zeUdoh wyplat zarobkll i dziękI swemu nieskompl1kowr.nemu
układowI, ZJednał sobie olbrzymie zastOsowanie puy obliczenIach h~ndlowyeh.

kop.

l
!".

do,SI.u.twln'1)godz.:'
y
Spiessi Syn, Warszawa.
z'O Slotw1n do st. Łódź-kaliska 6.55. Qdebod~l' ---~--------_....

~a~ ~~: 70

I
I

.....

1=1-

"
Plomby złote, porcelanowe i', t. d.
Zęby sz:tllczne na zlocie, kauczuknz podnie" ~ bieniem lub bez.

Warszawy. O godZinie 1<M2, 11.40, 5.52.
Przychodzą z Kali8t~: o godz. 10~3l, '11.30, 5037, 9~OO.
z Warszawy o'g. 12-13, 5.a2, 6.30.

kO• •

...... c~

S~ ~ ~

-", . •
u
u
'.
'-'
a skła.daeh apteeznych po 70 kop.
za pud~lkow opakowaniu OPl'ginalneml Zielone pUdełko z prospektem w języku polskim i :rosyj-

de

Odeho.dzlz~ 'staeyl Łód:ź-kalłBka

.... ~

Ul

I
I

kach i

e

Kolej o b w o d o w a . . "

c;:s o o

cq~'"d

I

Fn~~,Parawspdr~eid~z~' wsąe ·wlYslzkyOatkP!'L>lJhstYpUt'ei.

'Kolej W&'szawslw-KaUska:

Odobodzą· do Katł8za~ onodz. 8.25, 12.35, 5.40, ·6:38.

!~6~20.

,

Wystrzegać się podrabiań. T~lko

I

~

'--j"'----.71-/;:--ct-:-"n-Uł.-l"--2:-::/V;-:;:"U:-=-:f
1Z/VIH 1 pp. ' 748.0 +24.2 48
Pd 5
Temperatura
\ 12/VIIr 9 w. 7~7,8 +17.0' 88 Pd W 1 max.+24.2° C.
Temnęratura
-j 13/VIH 7r.
732.3 +16.5 74.
Pd 1
min.+l04° C.
li
Opadu 0,0
1

Pastylki
Fay'a
mogąSodenskich,
być w~rabis"'e ze
iródeł
zaleoanyob przez lekarzy do
oelów,leczniczycb, dlatego jedy-

'I

S-o""

2 ~o

!

zaopatruje się także w Prawdziwe
Sodeńskle Mineralne Pastylki
If'ay'aw 'Podczaś podróży wlaśnie nikt
nie jest zabezpieczony od, przezięDienia
i w takich wypadkach zawsze dobrze

jest ,ml00,coko.lwtek pod rQką dla zWl\lczeniall'iobtJawÓdw . przeziębienia. Do tegu
pasty i\. e na atą slę doskonale.

~~

<l)

a;

E.;~.

~ .I.t!.
~ I ~\:;
- e
~og

'!;

Dta.

bierze z sObBt każdy, kto wybiera się
w podró~, kto zaŚ szanuje swoje zdrowie,

oznaezajl\ czaił od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
, Poct~ Qznaczone literami: b~1 f), h), o), beżpośredniej komunlkacyi Warszaw&-Ł6dz.
W pociągach oznl\c~onych lłter2l.m1: b), <1), f), m),
j),~)," korsulłz wagony pocztowe.
'.. P~ejł\gi QZD3CZOD8 Uterami: e), ł), j), n), zatrzyumlą
''$ięJia. WS7il~tJde~ przy~tanka.ch. Pociągi oznacz()ne 11'tś~i: h),' bJ~ zatrzymuJ~ się tylko w Andrzejowie.
wSZY!
b
.lS.o.AC

Stacyi centrall1ei" K.

.Pled i Kufer

c) 11.20,

d) 2.00,'.e)·3~15, 06.10, p) 6.35, g) 8.20.
.
.
, PrzyOhodz, do lodzł: b) 4.30, i) 7.35, j) 9.4:0. k) l<Mi5,
l).l.Oó,.w,) 5.25. 0)8.35; $) 10.00, o) 11.00.

oznaczona literami p) s)

SPOSTRZEZENIA ME~EOROhOOrobN,E

ze st. 'Jódź-kfLliskado Ko}uszekl0:ł'5rprzyehodzl z Ko'luszekdo st. Łódż-kal!skfl."ogod~. 8';10.

I

Odchedzą z Łodzi: a) 12.30. b) 7.10, r) &35,

,Poe1~

Wtorek, dnia 13 sierpnia 1907 r.

I

.o:zklad"łlOCiągów
L e t n i o·d~':l m 1\ j 8,.

.. _+
fA na
~l'~Jm.nJą
Sy·

-

z widoki9mn&.otll'ody. <ID

j straż&eka

t

.

wrynAjęela.; wejście,oddzłelna. WtadoDłOŚÓ

do ~~eda.ma w K
'""ya-u'

.

"
129'8-3'--$,

Ptr~·
UlE'SZK'AN'IE'"~ .
",0
ZOUne lUf., '. '. , '.\'
c'.·'błODI en:i .'ł'.Da
I ł~~ u. 11&
Pi.ętrze.
zlożon.~ z .'.ch
•.l
..6 pokoJow,
ulicy Wó1czanskieJ
mlę~Zl;~

: stantynQWle U W. Fajfra.
(

Sprze~8Ż
w sklad:zie papieru A.' I...TYBER..
J Potr"~Z~~D'y
,
..... - ~.i:~
.!
.

..~ 'cw,;.,.JUlianowteH,Piosrkowslta 83.

':on- ,- ·
1312-3~2,i ':
.....

D

SzkołaKursy
prywatna dla. chłopców i dziewcqt·\ ~ =n~~n poołag dr=r-I~D1i~~!::~=~::i~~
dla wyc,how_wczyń.
i
I
~ ~m w&jśelem,)
<ID

do

wane kazdy

(Warunki: dle. freblanek - wyksztalcenie szkól żeńsk1eh,
bon-wykształcenie

dla ~

!

szkól: elementarnych.)

&

-

-' Ogrody dzieciAce \dlA,chlopców l dz1ewezynak w }'
eJ

1326-6-1

Wszystldm przyjezdny.
poleca,~,

wlaKu od lat 3 ch.

,"

Bok"" r_-;s;.:.;~
~EIGELTJ
.
Piotrkowska Xi 145.

Ernest Lanust t

m~.
D k 44.
nflJtjiaw, aVie
J

I

l' ' . '.

--...

1.......................................li2i~.·6-1

---------------------------------------'Wa...zawska Szkoła Lekarsko-Dentystyczna
SZY'M ANS'.KI EGO,

A.

.,.p.~,.,a,lło.O-.i!l~o.a ..tVa I (ró~ Kr~k.Przedm,).Znpis nowowstępnja,cyeh
sluchaezQw t słuchaczek lUZ rn,r,pllczęty. P;,ogram wysyla SIę bezplatnie.
1061-6
.1

"
II ". .

J.

-

"'"

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

If

Dla zna co
.'

.... ... .

.'. ,

--

oli.

,.1

..._.____. - - -____._
..-

fabryka tureckich tytoni M.

J.

10 szt 10 kop
25 szt: 25 kop: '"

Bosł:ani!oglo

I·t
nel''gontDa

Mlody
lnt.eU{ś8ntny czło~ posmkBj.e
pr.acy Ja~(} Wkat ~ 'lab ~.1

J

Ł1l~k~we oferty "poszukllPJteem:a" w A- ;

.! dmmłStracyl lyRozwoju".
SP,

Ul)

1998-3.:2~

81lkR
,i
e.
,

.u

j'
!

·

io

s~·t. 6 ~~'p:

, które.~swym sIIlaldem i zapachem przewyż'3zają wszelkie dotychezasowe
gatuuki.
.124,6-fHł

I'

U

Sler:'j U

szt 3 l-op

.

II

- - - - ' - - - 1 _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'

. 2O:J.!:-a:;;

rzedant.a.WÓICZ. 8.. Ó.....:.;

. .'. ~ Niedrogo r.obię
bluzki•. Prze.~ud::
~l:_ .48 m,.u. II-gIs piętro. 16t1-r.-154·

A

wybnścila nowe gatunki .papierosów

Carm en"

'

i .

wyprawy ..

rUbli.. ,

200S-3-2~

l plak8.r~lla .dobrze.pliOSperułąc3 do WJMozna pOr?ZUmłeWa;Ć Slę. p()połsku:~."
cizierz. 1\Wleni-,.w. ~r.zU'. .ul. p.l"Zyby-l po roSYJsku.
1272d2, k" łów, wla~om~śe A. Krland.
1990-3-3
1DIIn>fllfa1Oi1a
i&
.1:' : 'p~8zukuJe się fo... ~ianistkt !u.b;,też.(or.
- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ć;.
te,piaułsty-zaraz..\
ZglasJ;ae~8łę,.. Piotr:
ZAK..
-D
FREB·LOWS.'
,:kawska nr. 17,'"Th_ir nłuzj,a •.. O'd&.-eJ,
'e
'IIoaft..
' f t i l . . ' rdo 8·'e}.
1991-3..;..;.a
:: ~ursy dla f.~eblanek, ŚWiA4. ę.et:wapo.- .~: i:'t)otr.ze. bua zdolna pwl1la... do. s.zy'c. ta .bł. tł.:
:=00..
wf~dczlmeprzez władze r~we.
,;r z'ek i jedna zdo};_ d:o dzieeinaw.eh".lł~'
........ PensJ'81
k1aao_a~eń.ka· -b,"
P·'·ł k
ł7
.J'
IIIIlu~ri ZARZYCKIEJ zostały prza- .,. ft\B.
tOur o-wsu.a'''llr. 207 w 81~lepi'e.",
• niesiQna IU\ ul. Mlkołajswską22 m. 24,'1't.,.
• .
' . . '. 2000-2-2
~
Zapls kandydatek na freblł<nki 1,~,.Pf~y~a,!{2\l sięw-yP;eol· maset bronzow8J,
~ ~raz' do tr~ech cddzialów"w13tępuych,
ple:~ll b1n~e. W Jraz!Q. ~że1i wł:~śCi~
:=00.. ] klasy I-e; od 14: SlefPuia.f. b, od .,~. cl-el me zgt?::>i s!ę W6łIt&U i) tygodm,. t:o
t:! 2-6 p. p. Rok sztomy 1 egzaminy LPłes zostt\.~le sp r 2isdany. Do o~ebnnla
CI- nowostennilĄcych 2Osl~rpnj&.
1325'10 j' Tar~owa nr· .93, F.,JiUłło.· 2011-3~2
. .
I'. p~ag~ę . pO~iel1\ę lekcyi francuskiego
f!lOBU[ O~IIfOS"J'I!I'UJA
1 IllemH;łeklego l'A1Zem - wgodzinaeh
Oił
i'at..·~.: ..'
'rannych lub poobiednlieh. Ja;n ~skomęekl,
Młoda osoba udziela lekcyi konwercentralne biuro pocztowe - llSltownie.
• sacył niemieckIej. Oferty dla p a n n y ,
201t)-1
Heleny do red8,lieyi "Lodzer Zeitung;';.,·. potrzebne 81\ zaraz zdolne prasowaezki
Piotrkowska 8 6 . .
2Q06-i'
i ehemiez8rka. UJ. Cegielniana 16,69,
AdamOWi Dymał, ze wsi Rydzyuy, gmi-.: 'j' Gert~er.,.
.20l~1
ny Widzew, żona M~tyhla Dvmał! POIWl duzy, front,owy z calodziennem
skradła weksl-e, które ma płaeić Marcin l . utrzymalli~m, przy rodzinie ehtześetDymel, na rb. 2650. Ostrzega się prze4 'ł~' jańskte), do WjIH:t}Qeła. Kaml~nna. 16 22,
nabyeiem tflokowyea, gdyż są nie waZne_
m. j,
2014-3.-1
.
199i-3~31" 'potrzebna mamkr.. MUeza. 'nr. 26 m. 22.
Potr.t:ebny skromnych wymagań ezlo:'
.
.
2017-2-1
wle~ z ka.ueyą· Oferty "Skromnyll ~'. czony ~jgler posZukuje za-jęcia·· na
"ROZWÓ1 •
.
2017-3-1
wszystkIe roboty. Wiadomość' w: . Ar- .
Biedny uczen prosj1) beZit;ttereSQ:~nłł ':. dministracyi ,,~ozwojut'.
2001......S~
pomoc w arytmetyce do dnIa 25
ezen VU· ej kIaą Polskłęj Stkoły
'I' pult\. Łaskawe of}rty proszę składać w·.. . .
Handlowej Kup~~wa Łódz.klego· pDn
A.rtmiDl.,stracy. i ."H..OZWOjU
pod J!teram.1 '•.. szukuje korepetJCYi•..
Główna.. Dr.'.'1923
38
"li. S.'
2000-8-2 Ul. 14.
wynajęcia po~ój .slonecznv na l·em ; Zaginął paszport na lmIę 'Maryanay
1 nedykh
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ODDZIAŁY SPECYALNE.
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Egzystująeaod roku 14.95.

rocznych medykameirtów.
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. . . . . WysyłkA po za mIasto.....

Robes & lVLanteaux. Trousseax.

SkIady angielsko materyaMw.

pOSiadaJąca po-ważoe..-~Je. po-~

g
Skład wszelkich
krajowych
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\ i zagta-'l.).".Ma
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Od 81/<J-ll1/, r., 6....,...8 ,wiecz." , panie 5-6 1
li moczopłciowe.
W nłedzl~le iSwięta9,r.,t Przyjmuje od godz. ~-1 r. 1 od ,6-;..8~W.,
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j
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Vo

. . ~~

1. .

83tWa
(W pObliŻU)
MUsza •
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D:r J. Grabowski
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do aprzedania.

Lipowa

Cłtor~by skórne, wenep,.czne

:j po południu.
l do l popoI.

: rozmaite nirwane, . dobrze utrzymane.
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Dr. L. Pryblllsn
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Przyjemny i racyonalny pokarm
,
Jllieei. lIlalek, B. ekon::leseentó 'IV i staroów.

i skórne

i Qd 5-1 wlecz.

przyjm. od 9-10

.•

. ... 13M35

gardła

k o s zt u J'e ko s t Y t1 m o wa 8 p Ó d n i e z k a. A ng i eIs k i e p a 1- t o rb. 11~50

I

Ha w e lok r u b 11 10.50.
Wszyst.k-o z welnian ego m a. t e r y 80 .• 1 u. Wielki wybór damsk 1e h b l u z ak od t'pf.,2;.!1a.
Zm 1a ll...a p r Z~J }'ęó't'A

'~

Przyjm, od g.91/,-11 r. 1 od 4-7 wiecz. ~
w ujedz. od 9-12. IIfUkołajewska 4, i
obok DzIelnej.
762r180 i

u EMILA SCHMECHLA
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IDr. ~os~nblatt I

Piotrko wska 98.

Fosmozatapewnia prawidłowy rozwój
f
specy,ahBta .chorob uszu, nosa
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krwi, kości i mi4!ś.łi
l
.
l·gardła.
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'Nielb~dnJ pokarm dla, dliaGi.
1300-20-3 !
. P~{)trkowska 35
1586.. r·8! ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"'. okresi~ zAbkowania
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j w niedzIele od 10-11 r· t 2-4 po pol. ,
~

,

,?enal

pudel~a, Rb.

i Osiedlilem

I.

k l, p'

.. ...K r
W

P.'R,ZEDSł,I:'BIORSTWO
L:

/tO.,3 ID.'

! r.
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tanie mieszkań, biur i konserwacya linoleum.
Wszelkie roboty powierzone wchodzące w zakres pOl'z:t,dku d,omowego'

wyJronYWll1ę po nader umiarkowanej cenie.

Poszukuje się- od l-go paŻflzieralka 1907 r. l .

.IESZKANIA,

Składającego się z 3 pokojów l kuchni, poleżonego przy ul. Piotrkowskiej lub przyleglej, p1>między Radwańską 1 Andrzeja.
Łaskawe oferty uprasz& się składać pod
lit•. ,A. U" w Adm. "ROZWOlU". 13053'3

I

'okcyi z dople.tą 5 lub, miesięer.nie.
Oferty proszę sklada.ć w Adm "Roz woju"
~ lit. "G. G."
1267-d-4
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września. •
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Dama poszukuje
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rano, od 5-8
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Filia I :t1ica Zt\chodnia

l

}ł3t,

~69-r-24:~ l~ilit\ li ul. Piotrkowska -, 69, '
l Zaw~adamia., że w miejSCOWej sali lIcy~acYJnej, ~rzJ ul. Za.ch.odniej 31, w dniU

'l. i dni na·
porwócił
I stępnyeh odbywać się będzie licytac7a
; mieszka obecnie MiKOLAJE ~SKA 67 ! nt\ sp~'zed~ż zastaw~w, (Z obydwóch filU),
ł przYlmuje od 8-91/ rano i od 5-61/ 2 pp. f we właśCiwym cZ8.Slelbie prolongowanych;
Ohoroby w8wnitrzne i nerwowe. I' pOde~as trwania li~ytacyi .p,rOlongata z~~

I

od l-go
domu ~
przyzwoitym. Oferty skladać wAdmin. !
.. RO~wo1U" pod lit. L H.
1314-3 2 ':
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_

!

Il

124.•

I p1ątro.

eJ ~!...
YV

stawow,.na .sprzedaz wystaWionych, mieJ8ca miec me b~zle.
.
Wyka~ . ~ oM zastawów, podleg,aJ~y
eye~ sprzedaz.t bę·dzie OglOSzon. w, gil",
zecle.,RozwóJ .
1316-3-~

1429r
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Dr. •JEL'
NICKI I
..
ul. Andrzeja 7.

Choroby skórne, weneryczne ii

III

moczopłohnve.
ł
Od 8-10 rano, 5-8 po pol., w n-ledzleJe I
i świętt!. 9-12 nno.
1463-1'-248

Dr J"ozef M·chalskl
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zęby
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POŻYCZKOWE

mieszka obecnie' na Srednlej nr. 2.

Choroby sk6rne, weneryczne i mOGlopłCiOWB

I wlecz.

k·OJU bez mebl-I
o
Pwrześnia w śródmieściu w

I Plętro

•

Adm.

raw

! -----------....;.--f. S. Sznitkind' WarszawsKie Akcyjna TOlarZJStw.

! PrzYJmuJe od

I

otw&ta od 10 rano do 7 wieczór. Konsultacyt!. 25 k..
sztuczne od rb. 1 kop 60 '1 wyżaj.
Reperuje i przerabia. zęby sztuczne.
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-Pierwsza Chrześciańska Lecznica
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zielnego POKOJU
odd
przy rodzinie, wzamian za udzielanie
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dla wszystkich!.

W ciągu 6 elu miesięcy, za umlarkowaną oplatą. wyuczam prawldlowego retllSZ.owl.\nla· nega.tywów
1 pozytywów, ortlZ obznajmiam ze
wszalldemi detalami fotografii 1
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'/I !
ul. Średnia Ni 5. 149rl13 1
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, okien wJstaw&\Vyoh, fabryoznyoh i daohów szetowych, oraz sprzą-!
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ażne

!.

Dostae mazna w aptekach l skJ:j1~fteh aptec~nych.
t specyalista chorób skórnych, weuerycz-!
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