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Z'ła4'llC,łe ogłoS2!enia po PI, kop. od wyr.azu (dla poszu.kuj&.cych prncJ po 1 kop.)" II e k la ID y i N e kro log i po 15 kop, za wiersz petitowy.
Z;t dolączenłe pnspektow 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia hOnOflU'IUm Redrukcya uw&Ż& za tez-p.btrle; rękopisów drobnyehnłe ZWracl\.
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kwestY:l, lIto wiuien byt dzicdziezy6 trOllt Czy
obecnie s-zaeh, czy też pl'etellltellt d,,)
zawiadamia, 'ze zapisys~uchaczów na kurs przygotowawczy l
tronu, który rozwiuąl już sztandar buntu, wyeho.
przyjmu.je kancelarya codziennie od godz. lO-ej do 2-ej.
dząc z zasady, że M"ahomet-Ałi nie jest zrodzony
Egzaminy rozpoczną się 2-go, wyklady lO~go '\vrześnia.
1:~~2-2-1 z księ7.uiczki krwi.
-=:=
__;o."'....' .. ___'!e_"""*"""":....."....~""""'......._ ........ ""'.......'~
Swiadomi rzeczy utrzymają. iż jest to zem-.
·,.l I
f\.I
w swej mo wie: t} eżeli istotnie nie jesteśmy zdol~ sta. ze strony prci;ondc:uta I~a to, ii IX) wKtąpieuia
~ I
1'1
ni nic zrobi"';,
to winniśmy !'llfz"lJzmtĆ
81e. Lio tego
l
~1'
1
l
' "
~
J
'"'
na t ron, ],.
~.l.a.lOmet·h l rO~~,Ulza UlU l.wrOC!\~ wszysL
W ~
fi'
111\ Iii -I
uczciwie i złożyć mandaty", Imun-Jun;acb. za,; do- kle klejnoty') któro pretf:UUeHt przj\vlgszeiyl 80,~,- "',',\~;: . : ';._ .. , ' I , : . .,: II , . . . dał: "Srstem l~onst;ytuc,yjny. rządu okazal .się ble za ŻyCiU ojca.. a. między innemi i ogromny
':
:
. przyjmuje
w ,!ysok}~ stopmu ~obr?CZlnnym. dla~szystilnch szmaragd, zdobyty przez szacha Nad'ira w czasie
Ruskie T-w9 Ubez.pieczeń JjPomoc"
k.raJów sw~at~~ z wyJątlue~."Persyl, gdzłe IW. ra- : jego wyprawy do ludyj.
, .
S.-PETERSBURGU
Złe d~pro,~ad"ll do anar~~ll. _ ,
Pretendent nader zręcznie korzysta z wspót, ch O",}fiSn
\" .• ien
' u dzi ela
l' Gl-'
","',~.. w Ł odzj
de.nt
lud' o\'er:ro
\;l,'Je li n~J
.,' z o dez. w
Bizszy
',,-owna Ag
, e.n..:w.a
hl t I~orespon.
~
t ' z TehE:lan.u
. 'b do
' nBe.rhner
ł ' Tage- ' ;" c.zesll"O"o
"o n"s'fr'oJ'u
,A,
~ o .f
Edward KremkJ ck O-o,
ha ~ t, ~ n:s ęii~Ut]ąCI ~po~o PltSZ,~t o.~so ne sza- i swych. pisze on: "Jeżeli sza,elI w sposób podobny
ul, S:--aeerowa nr. 17. - Nr. Telefonu 21.
eR l ali.,
C ara \. erYZllJe
Jogo o.' ,O(wel1w.
J)ostard'
zn frlll'). S',co'!r
... , mUle
'
1\-4-1
13.
, ! J
~
. . ,
,
"
(
,.r."'~' (~;,
Iv
.1 l '/) J".a",le,hl f ogra b;.IW:,t.:y
" \V ladc~ Persyl mmu12Je SIę krolem krolow. l pozbawi WSj::Y spa.(lku 1 to c:wg-ó2 ol~zeka icci€l po
~.-_-_-_n-__t?litl',..-ilH-WM--m-I'.....
~· Ala w panującym obecnie Machoruecie Alim, szó- IlIm?"
)
stym z rzędu szachu z dynastyi Kadżurów nie ma
Guberna.torzy i challo~viel dwora(jy i wla.śclGIM'NAZYUI VU . klas. dla dziew~ząt
nic wsp,anialego,i nic królewskiego. Kiedy szach ciele ziemscy, id~c .za prz~kiaucm z góry, wyssr~
przr.jeidża
przez ulice w swojem lando, haprzę- krew wa~jz;l, zruJlluH was l zamienią' w żGbnt!ców.
IMIENIA
żou-ym w czwórkę koni lub samochodem, jego Jeżeh zaś pornoiecie mi do odzyskania tronu, uSP.A.CEROW A 21.
okrągła nieruchrma twarz z utlcwionemi gdzieś znam pienvszj nowy porządek rzeczy, złożę przyZapis uczenie do klas wstępnej, 1, II, III, IV
w ~al oczyma, nic nie wyraia, SmiaJo mOżna. go 8Jęgę na kon8tyi;uCyt~."
i V codziwnIs. prócz śwIąt od 11~·2 po p1)l:n~n!u.
WZląĆ za giełdziarza, rozmyślającego o kombinaGLanowie, to gllębiciul(} ludu, którzy lwzilEgzamin y 12 l 13 września. Lekeye 16 wrzGSnl&.
cyach finansowych. I tylko esl\Orta w blyszczą- stauni..e wywolują jego gniew prze~!i w sobie. ' Istot1337-8-1
KJerowntczka
cych od ~ota uniformach każe się domyślać że nie są oni sprawcami nędzy ludowej i czynnika.
Brouisława Okl1Ssko~Konarlawska.
to szach J' edzie
1
'
_
iB t
di'i.luam!M_
' mi, l
{tore
wk'
ro t·co l' w 1) ~~rsyi wywolają kwestyę
, . Jak, wszyscy następ~ytronu perskiego za, agrarną·
zJ0ła Ojca Mahomet~Ali mieszkał 'wY Tauryzie.
' Typom jC}l dziaia.lności i wogóle arystokra~
w cha~a~iterze gene~'al _ gubernatora prowincyi
cyi perskiej, jest niejaki Hadżi-Aga-Mahomet
j~Zarbeldzan. Pierwszym jego czynem po wstąpi e- l~tóry dzięki, lichwie i .iunym równie sr.la,chetnYłl~
~1ll
na tron bylo trosltliwe sprawdzenie wlasnego srodkom,. ,.\'!~da obecY:8,4? wsiami, zamieniwszy
przyjęć w lecznicy zaprzestal.
l od0bran~go . w spadku majątku, które ujawniło
poprzedmqh Ich wlasClCwh w prostych robotni" Przeprowadził się ~~ ul. Cegielnianą lA 36
b~ak mnostwa ldejnotów drogocennych i brylan- ków, prawie że niewolników'':.
(róg Ptotrk.) Spaeyalnosc: zęby. sztuoZa'le bsz P2d~i e .
tow, oraz llfzejście wielu majątków korony w inne i , Do, ~o:\'ięks,z,onia tego zam~tll przyczynia się
bieaia, oraz plomby p,roołanowe I złote.
186~-r
ręce.
wwlce uZlaraluosc muogich urzedników perskich
Na pytania,posta wiuIle w tym przedmii)(~\e wrogo u3posobiony~1l dhl. wstoll.cich reform l' nie:
jeg? dwo~akorn, sza.ch otrzymał odp-owiedź, :20 nawidzących medżilisu, oraz opła.kany stan fi.nauPrzegląd poli.łyt;zny ~
kleJnot~ 1 majątki rozdat· jego zmarły ojciec. sów panstwowych.
ZrOZu.mlawszy całą nielogiczność tej odpowiedzi,
' Dlu~~i, s~mrbn perskiego wynoszą 700,OOQ fun ..
szach rozkazał zwrócić bezzwlocznie roztrwonio.,. t,~\~: s~e~'ll!Jgo,!, !3ankierom ,krajowym l'Z<lu wiŁó(lź~ 24 s'ie'l'pnia.
ny majątek, co. wywolało wielkie niezadowulo11ie mCa .()81~I)O funtow sterlmgow., Rząd zapropO.·
-- Ad'l'es medżilisu, przedstaWiający og6lny wśród jego. dworu.
.
,
llowa~ wlerzycielom na zaspokojoll!6 ich preten ..
8lan polityczny Persyii domagający się bardziej
syi Qb;~, _ VlierL~ydele zgodzili sif2 W1 tę prop{)Zaznaczyć wyp,ada, że przy Jwol'~~e perskim, zycyę" Jozeli cala suma będzie im wypłaconą. p'G~ll~rgiczllego. wspó~dzi~laIlja ze ,stroll'y. adminlstr.aeyl, wręcz'j 11 sza.chowl prezes l szesclU czlonkow oprócz całej sfory pochlebców i darmozjadów, ~owizn~l." r;a, re~zt~ .gotowi poczeka\~; jeżeli "J:ną
działa stara Jiberalnzt popierana przez Rosyę lill bęce'~le odnowwdnm gwara.ncya.
lIledżilisu. Szach przyjął deput(.ł,eYft baydzo lapolityczna., co I wp.lywa wielce ~na c. hwiej·l'
,
ska.wie i obiecal moili wą pomoc ze swej strony, l)artva
J
\Vobec iakiego stanu rzeczy per.ski minister
IlOŚĆ
i
niez<lecydowany
charakter
s~acha,
Szach
skarbu
podal
się
<1.0
dymisyi,
której
je.dUftk
szach
nawet wydalenie ze slużby przeciwnikÓw medżili
su. z swego najbliiszego otoczenia. Niektórzy ~ po- wierzy w potęgę Ro~yi, swojej zaś potędze by- perski nie przyjął.
. Jeżeli do<lar~1 do tego spór z Tllt'cyił o graSław do medżilisu z prowincyi, zwłaszcza Achaam najmniej nie ufa, a tem mniej sile budzącego się
IJ.Jcę perską, ktorego następ.3twem bylo naweG
l>?ule i Imam Junach, wf>lywowy poseł z pro- do nowego życia luda persktego.
:lUCYi Azarbeidżańsldej, gorąco skttrży1i, się 11a
Książąt krwi w Persyi jest bardzo wIeI/l. 8ywtargnięeie wojsl~ t~lreckich na terytoryum sporezplodność prac medżilisu i jego usiłowali w cią
nowie i brac13, szacha nazywają się krótewicza- ~ ne, wycofanych GOplero pod naciskiem Anglii i
gu. calego r,oku. Pierwszy z nich wyrazi! si~ mi, pozostali dzieómi ksią:&ęcemi. TrOll przeeho- ~ Hosyi--latwo ~rolulil;emy w ja~d.Hl 0l)lakallym
,
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sztuk nie

- Z Marokko dochodzą nie wesole wieści,
bynajmniej nie wróżące prędkiego uspokojenia
tego krajn, w którym wypadki mogą samą silą
rzeczy doprowadzić d.o dalszej okupacyi francnsko..,hiszpa:ńskiej, a tem samem wywolać powiklania międzynarodowe ni-ebezpieezne dla pokoju.

leży

koniecznie mianować dyktatora
- Ba, z pewnością napisze, ..
- A kieuy będzie mia.nowany dyktator, on
znów zacznie smarować; "W kraju, gdzie istnieje
dyktatura, musi zgin.ąć kOD .•. A to p.rzecież spra·

Gazeta francuska cMatin:. otrzymala z Fezu.
wiadomość, . że zgroma-dz.enie notab16w marokań
skich zaprotestowało przf;ciw polityce sllttana i
:zażądalo "wojny świętej". Uspok,)Hi się oni na
razie, otrzymawszy zapewnienie minis.trów, iż przy-

- Więc co poeząe?
- Należy poznać całkowity prugram poHtyezny Meńszykowa, nie zaś część tyllto. Ażeby
to osiągnąć, trzeba zapoznae siEJ lepiej z jego

porządek.
Niewątpliwie jednak

wszelkie ich usilowama.
będą bezowocne wobec wzburzenia wśród beduinów, które oga,rnęl0 już i szczepy Sahary.
S. J.

a.rtykulami i przeczltaó je po raz wtóry..•
- Ha., oóż robić! Jak trzeba, to trzeba ...
Czterech woź.nych, upadając ze zmęczenia,
wnioslo olbrzymią p·ak-ę, zawieraJącą artyknl:y p.
Meńszykow.a. z ostatnich dwóch lat.
Biurokraci z niepokoj1:)m sp\)jl'zeli na bagaż
myślowy wielkiego publicysty.
.
- Nie zdążymy - zauważy: jeden z ni~h.Zycie ludzkie jest zbyt na to krótkie ..•
Zahrał glos prezes:
- Należy wybrać komisyę. Kto chce do niej
nal-eieć? Pra.gnących proszę {} powstanie..•
W SZyBCy siedzieli...
- Przepraszam panów - dodal prezes. Winienem nadmienić, że każdy cZłonek komisyi
otrzjma 15,000, oprócz mieszkaniowego i rozjazdowych•..
Wówczas wstali wszyscy...
o.- A
zatem komisya wybrana. Ochrzcimy
ją mianem c:komisyi, w celu dowiedzenia się, czego chce Meliszykowh Bierzmy się do roboty.
~aczęto grzebać się warsykulach Meńszy·
kowa, ale-bez rezultatów... Vi jednym artykule
bil: on poklony Stolypinowi, W drugim - denun~
eyowal go. W jednym padaI plackiem przed ł>ka.,
detami> i szukał ręki ,Rodiezewa, aby ją ucalować, 'W d.rugim-wymyślal im na czem świat stoi,
dla Rodiezewa zaś mial tylko sIowa krwawej pogardy. "Niech żyje parlament prawodawczywrzeszczal w sobotę, w niedzielę zaś dowodzir
C"Larno na bialem, że jeśli znieść karę cielesną
dla ehlopó w, to kraj zginie ...
Mial stale pI"L;ekonanla tylko na punkcie polaków i żydów.
Gdyby mógl - wywieszałby ich co dO' nogL
I w tym też kierunku pisał ciągIeł z nieslabnącą \

ncepty p. eószykow8...
(Z rosyjskiego).

w gaz. ,,_Nowoje Wremia"

dziesięcI-otysięczny artykuł generalnego " wodnika CI

tego szanownego organu, p. M. O. Meliszykowa,
biurokraei postanowili się poprawić,
- U rzą.dzim! wszystko wedtug wskazówek
Mellszykowa!-zawolali oni z rzadką jednomyśl
nością, prwpojeni ogromną miłością dla Ojozy-

zny...

- Tak, tak, urządzimy, urządzimy,
przecież ratowae krad 00. zguby!
I wZłęli' się niezwł:oozni-e do pracy.

trzeba

Areszt(}wali 20 esdeków; wysiedlili z granic pa:ństwa
40 osób, pra:gnącyah ubiegaci się o mandat d.o
trzeciej Dumy, udzieli wreszeie subsydyum ,.Związ
kovrl narodu rosyjskiego'-'.
Nie zostawili na bQ](n i literatury, skazując
na kary pieniężne r;;;,da.ktoró,w pięciu gc.zet za
przedl'uki ze Sta_rego Testamentu) jak również
za wyjazdy do Fin.land:yi oraz za z3:żywanle ką
pieli motskkh.
Kiedy w ten sposÓb prac'8 przygotowawcze
byly skDńczone, zabrano się do urządzania kraju
Według

recepty .p. MeńszY!cQwi:t...
- Nie należy odrzucae nawet dt'obiazgówoznajmiJ na posiedzeniu jeden wysoki, a zaslużo~
ny hi nroluata, uginający się pod ciężarem orderów i swoich 16Q lat.
- N aturahłie, to się rozumie-przytwierdzali
inni. W detalaC'hkryje się częstokroć cala istota rzeczy ...
- No, a wj.ęc zaczynajmy w imię Boże!
Niech kto w-yloży program Meńszykowa.
-- Tak, tak, program :Meńszykowa. Kto pamięta program Meł18zykowa?
Ale okazalo się, że nikt go nle pamięta. Co
więtej-nikt o nim nawet nie slys-zaL.
- .Mni:ejsza z rem-zawyrokowal stary biurokraLl. W'szJseyśmy czytali jego artykuły_ Należy tylko pamiętać, co on zaleca. dla zbawienia
Ojczyzny. No, kto p ami ę-tr.. , czego chce Meńszy
kow?
Zac.zęt~ przypominać sobie jego artjl.. uly.
I wó\vezus w pamięci każdego zmartwychwstaly
Gdr::-..zu "mocne" i "jeszcze mocniHjsr,el.( ,jego

energią·

war.stwą

tego

błota,

że

w

żade-n

sposób nie mo-

żna ich było odszukać,

- Przypomniałem sobie! - zawolaJ naraz
rolod v 70-letni biurokrata Pancerze dla rewiro-

wych!
l

rzecz~ wiście,

wszyscy

przypomnieli sobie,

że

Nie , nic z tego nie będzie-z,adecydowala
komisya.-Trzeba się zwrócić do same·
go l\1enszykowa.
- To pociągnie za sobą wydatek najmniej
20,000 rubli.
- Rozumie się samo przez się ...
Asygnowano 20,000 rb. i wysIano do Meń
szykowa <papier>, zaopatrzony w numer porząd~
kowy kancelaryi kO'misyi.
Ale Meńszykow nadesłał taką dziwną odpowiedź, że nasuwaly się dwa przypuszczenia.:
albo nie chce nic powiedzieć, .albo sa.m nie wie,
ozego chce.
.
To ostatnie zdawalo się nawet rzeczą bardziej prawdopodobną...
Po otrzyma.niu. takiej odpowiedzi ni~ pozosta.walo nic innego, jak tylko rozwiązaG . komisyę
i oglosić, że zbadanie, czego ehee Me:ńszykow,
jest rzeczą nieluożliwą.
Ale czlo~kom komisyi bylo nad wyraz cieżko rozstawać się z 15·ma tysiącami, prócz mieszkaniowych i rozjazdowych, postanowili więc
chwycić się jeszcze jednego środka.
- Należy oglosić nagrodę dla tego, kto
zgadnie, czego chce l\1eńszykow - nchwaliła komisya.
- Nagroda 100,000 - zapropunował jeden
-

wresz,e~e

słow~:..

J3 ł Y o n e na kształt fontanny - z pod pióra
llowowremień3kiego publicysty ptynęly
potoki
blota, pryskająe brudem na !Jrawo i na lewo. Ale
idee lVIeI'lSZY lwwa były tak doskonale ukryte pod

jj.

wa skomplikowana ...

:wrócą wkrótce

... Przeczytawszy

f.

nj.edroga, a konstytucyjna. Więcej, ni.ż 5-0000
będzie potrzebul.
Wsz)"stkiego jakieś
tam glu~ie pól miliona rubli. Glupstwo!...
-Głupstwo, rzecz
prosta, żeglupstwo,
ale.,.
- Co, ale? - Prosimy okomantarze.
- Ale, jaką mamy gwarancYę, że po kupieniu pancerzy, Meńszykow nie napisze: W kraju l
g'dzie rewirowi muszą chodzić w pancerzach, na-

p()lożeniu znalazła się obecnie Persy--ct, zarówno
względem pol.ttyki wewnętrznej, ja.ko też zewnętrznej i co jej zagraża.

}X)d

edług

Sobotf\, dnia 24 sierpnia 1907

:
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,

w celu ratowania Ojezyzny, :Mieńszykow pro- '
ponowal, aby zaopatr2yć w pauc~rze rewirowych z cz}:onków komisyi.
- Hm, czy to czasami nie zaduio?
i policyantów. Pamiętano nawet, jakie projekt
- Co ma być zaduio? Wszystko jedno, i
ten wywolal gorące de.baty w świecie hlurokratak nic n'le l'yzylm)emy. My nie będziemy prze·
tjCulynL
" ... '.,V kraju, gdzie rewirowi chodzą bez pancerzy, jak(j.mo~;e być eywilizacya? - zapyty\vat
wielki publicysta.'VV takim kr('ju mogą mIeszkać
jedynie żydzi i to tylko chala,darze ... ~
- A zatem pa.ncerze? ...
- Naturalni0, że pancerze. Jest to rzecz

cież

ułacili.

~ Prawda.

\V takim razie można wyzna.CZY0 mHion.
Na tem też ~tnnęl0,-.
N a,,;foua ~alntereso\\'ała wieli~\ osób naj wię
COJ jedllak sarm'go Meltszykowa.
~:1ówią, i..e spę'"
j

dza on bezsennie cale noce, a kiedy zaśnie na
kHka minut~ wola przez sen: "Panie? spraw cud,
abym się dowiedział, czego ja właściwie chcę!"
Zaś w dzień krąży nieustannie po pokojach
redakcyjnych gazety c:Nowoje Wremia..» z mina
srodze zadumaną, skupiony w sobie i po dzie:
sięć razy zapyfjuJe każdego ze swoich kolegów
po piórze] nie wylączając i woźnych: "Czy nIe
wieeie, czego ja ehcę? .. "
I plaeze... Piacze, bo nie jest pewien, czy

mu

się

uda

zdo.być milionową nagrodę.

Komisya, powolana <10 życia, w· celu dowiedzenia się, ci~go chce Meńszykow, ma nadzieję
d1ngiego istni&.nia.u

Dziennikarstwo w

Ameryce~

Wydawca "Philadelphia Public Ledger" Je.rzy w. Ochs ogta.sza w rocznikaeh "Ameriean
Academy of PoUtieal aad Social Science" artykuł
o dziennikarstwie w Ameryce.
,
Z pracy tej dowiadujemy się ciekawycll
szezagólów o dzienikarstwie amerJkańskiem wogóle, . o jego rozwoju, znaczeniu i urządzenia.ch •
"\V Stanach Zjednoczonych istnieje okolo 25
tysięcy wydawnictw peryodycznych, z którJch codziennie ukazuje się 2,000. Kapital umieszczony
w wydawnictwach tych jest oLbrzymi; budżet roczny wydatków wieLkiego dziennika przewyższa
niejednokrotnie milion dolarów, niektóre dziennie
10,000 dola.rów, czyli 4 miliony dola.rów rocznie,
a są i pisma takie, których wydatki dochodzą do
6 milionów.
Wedle ostatnich statydtycznyeh danyoh dziennikarstwem zajmuje się 110,000 osób, a okolo
miliona ludzi utrz ymuje si~ bezpośrednio lub pośrednio z przl3myslu, związanego. z wJdawnictwami peryodycznemi.
Dochody w.yda wców obliczyć można na 175
milionów, z których 95 milionów przypada na
ogloszenia i 80 milionów na sprzedaż numerów.
Rubryka ogloszeniowa jest, jak wogóle wszędzie,
ważlllejsza. od rubryki prenumeraty resp. sprzedaży numerów, co latwo zrozumialem jest wobec
n~ezmierrue nizkiej ceny (l cent) pojedynczych
numerów gazet. (Jfunt papieru gazetowego kosztnje 2 centy, a 16 strO'n waży 1/, funta.
W ciągu roku wychodz\ w Ameryce 8 miliardów numerów, czyli na każdego obywa.tela prży ...
j)ada 100 egzemplarzy rocznie, innemi słowy. każ
dy trzeci mieszkaniec Stanów Zjednoczonych kupuje gazetę.
Urząd~enia wydawnictw nie o wiele sj~ róż
nią od europejskich. Dzienniki amerykańskie przeważnie są składane za. pomocą maszyn, drukarnia
dużej gazety zatrudnia od 3'J - 7U takich ma..
szyn.
Skład redakcyi (Eliitorial Departament) jest
podobny do naszego, istnieje tylko większy podzid pra.cy klerOwnil{ów dzia[ó\V (Editors). Przy
każdym dzienn~ku istniej e kierownik zamiennyeh
egzemplarzy z Ulnemi pismami.
Stowarzyszenie "Associated Press" jest naj ...
więksżem biurem l{orespondencyjnem na lUlU ziem.,
skiej, należą do niego wszystkie bez wyjątku dzienniki SUU1ÓW Zjednoczonych. Stowarzyszenie to otrzJ'illuje wszelkie wiadomości nadsyła.ne przez pisma, sHgreguje je i odsyła s·woiro członk.om. nadto
posiada wlasne kor-espondencye kosztem 2miUon.Ów dolarów rocznie.
"Associated Press" nie udziela dy.widendy,
czysty zysk obraca. stale na udoskonalenie i roz-·
szerzenie działu korespondencyi. Dzienniki wielldch miast płacą StowarzyszeniU 125 - 200 dolarów tygodniowo, w zamian otrzymują 50,000 srów
dziennie, przesyłanych telegraficznie.
Materyat tekstowy dzienników jest tak duży,
że redakcya, segregując go, połowę, t. j. 16-11
kolumn skreślać musi.
Z inicyatywy jednego ze znanych amerykań
skich wydawców, pulitzera, ltosztem 2 miltonów
dolarów powstał przy uniwersytecie nowoyorskim
fakultet dla dziennikarzy, który nader licznych
ma sluchu(;tów. Rezultaty jednak o8ią!~ane t-t~ bardzo problematyczne, na dowód cżego przytacza p.
Ochs w artykule swoim· fakt następujący:
"Pewien duży dziennik jednocześo te . zaangaŻOW3i siedmiu redaktorów z wyksztaJ0anieIH nniwersyteekiem. Byli to ludzie o gruntownej wiedzy
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sumienni współpracownicy, ale skutkiem braku wiele taniej kosztuje pierwszy gatunek kostki,
temperamentu i tak zw. sprytu dziennikarskiego, następnie idzie orzech lepszy i "orzech gorszy,
okazali się zupełnie nieodpowiednimi do powierzo- wreszcie mial sprzedaje się od 20 do 25 kop.
nej im pracy i musiano ich zamienić innymi, któ- za pud.
rzy uniwersytetu nie ukończyli, a natomiast poPrzewóz korca w~gli do Łodzi kosztuje 47
siadali to, czego pierwszym byIo brak, t. j. lat- kop. Najlepszy więe węgiel w Łodzi powinien
wość orjentowania się w sytuacyi. wprawę i rukosztować.:
tlllf~ dziennikarską.«.
cena korea węgla. w k{)pahli -66 ltop.
przewóz
47 "
wyladowani-e i inne wydatki G "
zysk skladnik,a H)%
1'2 t,

knłaeyom zagr~mJeh pośredników i nie dopuści się do tego, ahyśmy, jak .lat temu parę,
byli zmuiłZooi plaóii, za korzec węgla po 3 ruble
lub więcej.
Koleje żelazne, w· przewidywaniu' tej drot,. ..

zny węgla, a nawet t.ow.a:rzystwa trauspo:rtowe
wodne, już niej;ednukrotnie uzyskały zezwolenie
na d.owó,z węgla angielskiego do nas bez cIa,
mniemamy w:ięc. że dla ukrócenia samowoli .hut' .
townikó-w-pośredników

zagranicZllych zaSiłaeho·
wanw ioh ot.warciem grani.ey dla w-wozu węgla
węgiel.
I nie-oclonego, moze
wywrzoo wielkie wrażenie i
! stać się raz na za wsze hamuloem.
,Razem za korzec
130 kop.,
Magistraty nasze, wllik~jąc w położenie mieczyli mniej więcej' otrzymujemy tę sam~ cenę, l
Cena węgla w mIeslącu sierpniu na rynlm 'jaką podaje ",Gazeta Handlowa" w \Varszawie, l szkańców, powinny otw{)rzyć sklad:y miejskie, a
łódzkim wynos'i w detalicznej sprzedaży 1 rb. 40
jeżeli zwrócimy uwagę na to, że węgiel do "Var- : nie prowadząc ich na \vłasny rachunek, oddać
pewnym lraucyonowallym firmom, nad któremi ro-z ~
kop. za korzec bez dostawy; wogóle u większych szawy idzie o 74 wiorsty dalej, niż do Łodzi.
firm węgla brak, mniejsze podnoszą kurs ·z dnia
Ale składnik nie zadawalnia się tym zyskiem ciągni€lta bylaby ścisła. kontt'ola magistratu.
B::tdź co bądź, kwestya węglowa stoi dziś na
na dzień; węgiel na stacyi towarowej w Warsza- w detalicznej sprzedaży.
pOl'ządl\:u
dziennym. Zbadanie przyczyn ważnych.
wie drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, weWęgiel w cSa.turnie:. zalicz& się do pokladlug notowań "Gazety Handlowej" ż dnia 19 sier- dów najlepszych, najbardziej pożądanych, dostar- poczynając od spekulacyi przekupniów, a kończąc
pnia płacono po. 1 rb. 15 kop. do 1 rb. 22 kop.
czających
materyaI najbardziej korzystny do na braku wagonów, należy do naszej municypal-

o

za kOl'zec z odbiorem na mlejscu.·

\V sprzedaży detalicznej
z dostawa do domów.

po 1 rb.

35 kop.

Zasięgnąwszy informacyj o przyczynie dro..
zyzny węgla u składników gIównych, dostaliśmy
zawiadomienie, ze d wie przyczyny składają się na

do niego kostki lub orzecha gorszego gatunku;

wobec tej kombinacyi węgiel wypada mu znacznie r miast naszych.
Zwlaszcza magistrat lódzki na spra\vę w~
taniej. Tymczasem w Łodzi węgiel idzie nieustan- l
;
głową
musi zwrócić baczniejsze oko; dakola Łonie w górę, .dziś już sprzedają go, jak zaznaczydzi bowiem spółki 1'0100 dDstarczają swoim CZ10Illiśmy po kop. 145 bez dostawy, a ponieważ fl1rmani, przewożący węgiel, ustanowili 10 kop. 00 , kom w Bedoniu pD 1 rb. 7 kop. za korzec, w
korca, przeto w detalicznej sprzedaży węgiel \ Rokicinach po 95 kJp. za korzęc, trzeba więc
w Ło(lzi kosztuje przesz1165 kop. Rzecz to nie~ wyszukać przy, czyny; dla ozego na naszym rynku
tak drożeje węgiel1
bywała, aby o tej porze tak drogo sprzedawano

to, a mianowicie:
l) spekulacya węglowa, którą prowadr.ą ku.peJ hurtowi zagraniczni, przeważnie rezydującey
w Katowicach;
2) brak zupelny węglarek, których droga
warszawsko· wiedeńska i odnoga dęblińskQ -dą- węgiel.
browsl{a dróg nadwiślańskich nie dostarczają w 00Na ważną tę kwestyę nasi radni magistt'atn
powiedniej liczbie.
muszą zwrócić wcześniej swoją uwagę, a to dla
Zapytywane przez nas zakIady górnicze zadwóch ważnych przyczyn; pierwsza, iż miasto
znaczyly, że produlrcya węgla zwiększyła się zna- nasze zamieszkują przeważnie robotnicy i ludzie
cznie, bo 10 do .15%, a równocześnie przedsta- mniej zamoini; powtóre, że już poczyniono kroki
will' nam, że węgiel zdrożal z powodu podniesie- na wypadek przeniesienia się tu ze \Vschodu
nia płaoy górnikom.
epidemii, która przy zimnych mieszkaniach może
Dziś np. kopa.lnia. <Saturn) zamiast 160 przybrać znacznie gorsze rozmiary i wywolać no180 wydobywanych wagonów dziennie, dostarcza wą, daleko groźniejszą ...
przeszło 200; w tym sa,mym stosunku wydobywaTrzeba więc w jakikolwiek sposób zaradz.ić
ją węgiel i inne kopalnie, dotkliwy jednakże brak
zlemu, aby zgnieść zagraniczne syndykaty, wywagonów wszystldm uczuć sIę 'daje. Na drodze wierające wpIyw na nasz handel węglem i wydąbrowsldej
często podstawiają
zwykle wozy, ' wożące tym sposobem miliony z kraju zagranicę.
llżlwane do przewożenia. drzewa, zami·ast węAby temu zapobiedz, wypada koniecznie, żeby
glar'ek.
magistrat łódzki i wa,rsz.awski, a równocześnie i
ceny'węgja hurtowe w kopalniach na miejkomitety giełdowe -tych miast, zbadawszy ściśle
SJU przypuszczalnie (zmieniają się bowiem cotę kwestYę, wystąpHy do ministeryum o zniesie·
dziennie), są następujące: za najlepszy węgiel nie cIa od węgla zagranicznego na czas zimowy;
W kawalkach pIaną po 66 kop. za !{orzec, nietym tylko bowiem sposobem zapobiegnie si~ spe!!!!~!!!!~!!I!~±!l!:!~!!!~~~!_~~~e!l!!!!!!!~ą~!B!!!;IAd!iiiii~Jj2!!1!~!!!!_~W!!t~i§ł!;~w;;m;;;;:;;ua'il
mi ,:a
I,

. '

KRONIKA TYGODNIOWA.
OtrzeźwIenie. --' .Frazesy i czyny. - Szkoty polskie. Zrzeszenia. _ Teatromania.
Skłócone burzą rewolucyjną.

głębin wstrząśniętego

fale do samych

życia spolecznego naszego

powoli opadają~ a jakkolwiek tu i tam
rozlegają. się jeszcze gromy i błyski złowrogie,
równowaga powraca coraz to wyraźniej, zwlaszcza w.śród sfery robDtniczej, najbardziej wstrzą
śniętej i ~ajwięcej wyprowadzonej z równowagi.
ZnamIenną. zaś cechą. tego ruchu Jest pewne
otrzeźwienie umysłów, jakie zwolna wprawdzie.
ale w coraz to, wymowniejszy sposób ujawniać
się zaczyna ~sr6~ robotników naszych, którzy
nareszcie prz8JTzelt na oczy i rozumieć zoczynają, w częm lezy istota ich dobrobytu, oraz zada.tek ich przyszłego kultural:lego rozwoju.
Kiedy niedawno jeszcze Jeno gorący, a plomienny frazes, bez :względu na jego treść lu.b
wartość praktyczną Jedyni,e zdołal poruszyć ma;"
sy, popchnąć je do ~nó-w częstokroć llieobmyślonych; dZlŚ spala SIę o.U na ustach mówcy, jak
miasta,

nośoi miejskioj,
jak również d{) zapobiegnięcia
nadużyciom, które moglyby niekorzyst.nie odbić się
na interesie i zdrowotności dwóch największych

opalu, to też sldadnik węgiel z lepszych lcopalni ,
z węglem z lichszych kopalni i dosyp-uje ,

mi~sza

I
,
I

I

~Oltl l marokański i jego pan8tw~.

~

Cesarstwo marokańskie, bo taki szumny tynosi sułtanat Abdul-Azisa, jest to l{raj b1eduy.
l Ale ubóstwo jego nie pochodzi z warunków kUmatjcznych lub też braku bogactw przyrodzonyell,

I tul

,
l jeno jest
l

l
j
I

wynikiem niepewności jutra., którą wciąż
odczuwa pracowita ludności marokańska) trudnią
ca się nie rozbojem, lecz rohh handlem lnh przemyslerą
obdarzyła

ten kraj maurystac najbogatszym w
l świecie dzięld europejc.zykom i daó dostatni byt
! 1,:raJoweom, gdyby nie ich charakter.
Panującym plemieniem są arabowie, którzy
, kulturą przewyższają berberyjczyków, przedstawi·
, cieli rdzennej ludności. Oprócz wśród dzjesi~cio-

l truiski,Przyroda.
który

b-Ogato

mógłby

się

,I

K",mil~...f.t_!J1i;. alO:lI'I1IDIIIII

;;iiLJilIiti1I&
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w n~bYl:fHl~1l

produktółw ~o codziennego ut.rzy-~. szkoly - skarŻYł.. się jeden z ojców, zarabiający
zyma, w ksztaicenUl w~a.snern l~lb .Je~O l z gÓ!ą 1,500 rb. rocznie-ale dalibóg nie mogę
. dZIeCI, w grOmad2~1ll:1 os~czędn~~Cl lub Iueslen~u i po.dolać w!datkorn bez naraiellia na: ,l(Qmpl~tm1;
ł mu pomocy w dnlat,h ::l1eporrtj'sluycb, w doble 1 rlllnę budzetu domowego. Mam dwoch syuow I
braku pracy, . choroby l nieszczęść rodzinnych.
dwie córki w wieku szkolnym; jeżeli za synów
Przedewszystlnem zas, zrozumiawszy dobrze, że I zapłacę po rb. 150 a za. córkki po rb. 100 g'B,m

I

m~lll~

największą

sumę jego niedoli spowod.owała cietak jak i cały lud polgki,

mnota, robotnik nasz,

z żywiołową sH~} pożąda os wiaty, najenergiczniej
dopomina się o szlcory, szkół tych pragnie i chę-

wpis kosztować mnie będzie rb. 5QO roczn.ie, a
gdzie~ pomoce naukowe, ksiażki, odzież?

Smialo ·więc Uczyć moż~a na ksztalcenie dzieci średnio okUtO 900 rb. rocznie, pozostanie mi
zatem na utrzymanie całej rodziny zalerlwie rb.

tme posyła do nich dzieci.
.. Toć we wszystkich prawie bezrobociach na 600, co przy panującej obecni-e drożyźnie dla 7
mWJscu uaczeluem robotnicy nasi i wogóle klasy osób, licząc ze sługą, stanowczo nie wystarcza.
pracujące stawialy i sta.wiaj~ł żądanie szkól, a.
Jeżeli tacy się skarią, to cóż dopiero mówie
wzzelkie stowarzyszenia oświatowe, zwłaszc.za też
o tyc,h, co zarabiają od 500-6QO rb, rocznie?
lIacież Szkolna ciesza s:~ wśród nich uznaniem
A takich jest wjększość w nasze m mieście.
i poparciem."
Utrzymanie szkól kosztuje drogo ani słowa.
. Naturalnie mowa tu o tych. warst wach ro... D y!ektor s~koly i pel'sonel nauczycielski muszą
botmczych, rzemieślniczych i wogóle pracują,cych,
byc staranmo dobrani, by szkoła st;anęla na wyktó~e z dobrą wiarą dąż~ do poprawy swego bysolmści zadania, a taka .tylko ma racY'ę bytu-to.
tu l oparcia go na racyomdllych podstawach.
prawda.. Ale czy nie wypadałoby i w tym wySzkól tych założono w roku ubieglym sporo I spo- padlm zastC'sować przyslowiał "Wedle stawu grofO ich powstaje tv roku bieżącym, jest to jednak
b1a". To znaczy budżety szkól układać z m~żlikrop~a w mOl:~u w obliczu tych potrzeb, których
wie najwiękS'Lą oszcz~dnością i oględnoścIą, zazadosćnczynienia natarczywie domaga się życie.
wsze mając na uwadze, by szkol~ polską średnią
I nie dziw. Niwa naszego szk:oluictwa ludo .. , l!dostępnić dla najszerszyeh mas.
Za reformy Wielopolskiego obok gimnazyó-w,
fajerwerk, ale wywolPJą.e nawet pożądanego e· w~g? zbyt ~~u?o le.ża,ła. odt9~iem, by naraz w ca- '
losC.1 upraWIe l OhSla.? Ją mozn~. p.oti·zeb~ ~a to st.\yorzono i tale zwane szkoly • Powialowe, progifektu, przebrtmiewa be?: echa.
Dziś r0tł.tnHc :od tych,. kt?rzy opowladają mu dluz~~ego czasu i me~łabnąceJ ,am na ChWIlę e.. mnazya. ezterechklasowe, w ktOfJch za naiłkę pła-:
., przyszfym ';jego dobrobYCie l rozwoju, żąda po- nergn całego spoleczenstwa wogote, a towarzystw eono przeszło o połowę muieJ, niż w gimnaZjum .
zytywnych danych> nam:lcrullych korzysei i na lep szerzącycl~ oświatę ,w szczególności. Co .do :szko· Czy nie należałoby powróc.ić do tego systemat
\Viększość l\:sztalcących się w szkołach sl~edblyskotli wych frazesów nabierać się już nie daje. ly lud?WeJ-czas l wytrwa13J praca zrobią swo}e.
NIe tak się jednak dzieje ze szkolą sredu.Hh
nich poprzestaje na czterech klasach ZUZiVyCZa.j,
A więc chętnie slucha tych, 'którzy mu vrawią o
która ze względu na zbyt wygórowane wpisy
które przy powstającej sieci szkól zawodowych, i
związkach zawodowych, sklepach spożywczych,
stowarz.yszeniach współdzielczych; ,~lowem tych, szkolne, wyradza się w szkolę dla w!br~nreh, technicznyclt mogą dla wielu aż nadto być wyktórzy. mu obiecują realne, l~~w.o dające się obli- uprzywilejowanych przez los, co jednak~e ml~J.sca starezająGemi dl.a zdobycia średniego wyksztalcenia.
czyć korzyści, a że zamożnosc Jego wskutek po- ! mieć nie powinno· i czemu we }VszelkI mozhwy
Z drugiej strony należałoby wszelkiemispoWIększenia normy jego zarobku, wzrosła, chgtnie l sposób zaradzić skutecznie jest obowiązkiem casobami starać się i zabiegać o gromadzeniefunprzyjmuje udział w stowarzyszeniach, obiecują f,' lego nasze,go społeczeństwa.
- l ja bym rad posylać syna do polskiej duszów na wpisy dla uczniów szkól polskich i ~o
cJcll :mu. popra.wę bytlJ. przez ułatwienie w pracy ł
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sultanatu ; jest okolo pór mi- '
murzynów, ćwierć miliona żydów i okolo l
4,000 europeJczJków różnych narodowości.
, J ęzyk.iem lJRń,8twowym jest Jf%yk arabski, co
zas do religii arabowie, berhol'yjczykowie i mllr'
f
t
.
l
l ó
'
(A. D.) Ruch rewolucyjny, pośrednio oprócz
,zym ~ąana yC~Jlyml muzu inanami, {t, rzy za l, innych dol;rodzl6j'stw, obdarzvl nas j'sszcze hanglow0. lslamu uznają sllłtuna AbduI-Azisa.,
J
Obecnie panujący sultan MuUa-Abdul-Azis f dytyzme:n. Różni eks-bojowcy, usłużnie zaofiaro:\Tst~pH ~a. t~'on roku 1894 w czternastym roku I wane.. 1?'lzez ~artye~lraunin~i ~wa~aH za stosow~e
zyCla,dZlękl mtrydze palacowej, ponieważ byt on I Ob~ÓCl? na ~,,;asny u,:,yt~k. l pI~y Ich Po~?cy statrzecim. synem sułtana MuUa-el Hassana. Surta- f ~aJą, _,Się Wp?lC w <lllenSWladormonlp c~ęsc 8~ole
jest absol.utl.lym wJ'adcą a jedynem kodeksem pra. CZ€ll:stwa llle~o zmod~fii~owa~ną zasad.ę J(Qmum~t!Wllim rZRdz3:cvm suHanatem J'e~t-17oran
Spra- mo'el:.
czną .<CO twoJe - to mOJe, l co mOje -- to takZe
;;;~,.
WJJlll rząd(HVelTIl zaw htd uje wielki wezyr, który
J,.
"
,,'.
wra~ z innymi mmistrami tworzy tak zwany,
, . W ŁO~Zl" ,!~P~~ b~~dyckle staJ~ SIę co~a~
magnzfm (rząd suHański).
j ezę~ts:e. Szc.beoolr!lieJ .oo~towa~ w nIe ~~dZIe~
PanuJący obecnie sułtan Jest Cz!owł43kiem in- ost~tIl1: K~ązą Po.gl oslo , ze wlększa czę~ ~yCll
tellgentnym, zdolnym i dążącym do wykształcenia n,apadow Jest dzwlem przyb,yl~ch. 11a.• gos~l~n.e
umyslu; LU?i on rozrywki, ale bardzo malo zaj~
Y8tęp~, ..! <e~sPlropry~toro~) wa.~sza wsIoch. I ra:WmUJe Slę pohtyką i sprawami wojskowernL Ludo- ~ do~odo~nl~,. zac~~cell1 ?o~OdZe~l~m w Wa.r~zawle,
wi pokazuje się tylko trzy razy do roku w uro- ~r~y.byh '" O~l sprObOW?0, Ja~ t~z II? uda Się w Loczyste. . święta. Lubi p. rzed-mJoty . eu.rop.eJ.'skieO'o !' dZl 1, tr~eba przy~nac,. udaje lm SIę ~oskonal€.
komfortu i nowe WJllaiazki, na co ltld jego p~_ ,
Czemu .:a~vd,z]ęczaJą ~o p~wOdzellle?
trzy 1.~.rZYWo;. europejscy uyplomaci korzystają z tej
OdPO.~I.d.Z J,ed.n& :-. tChorzost.wo.
s]abosci sułtana.
Bez "W ętpleUla, tak Jest.
Sułtan mieszka w odosohnieniu wśród pysz- ' .. . ~~ndy nte~ uda!}\~;) się n~lwyp~awę" nie naranego otoczenia, jako istotny władca wschodni, zaJą Slli: pra.~'1e WCIL'V na n~eoeZpl€Cz.ellstw.~" wy'
nie posiadając nawet swego poufnego kÓlka, nie ! stare,zy bOWIem d\vo~ tak;ill, panom weJse do
maj~c lI~jmnl,ejszej st~cz~,ości ze zwykle mi śmier-I :klep~ ~~~ kantoru. l zawo .. ~:: !:rę~e, do .gór~)~
telmkami, ktorzy uwazam są bez względu na sta-, ~Y w~~1~cy ,ohe~m rozkaz. ten J.akn~JsUl!lle.nmeJ
nowisko za jego niewolników.
:liyp~lmh .. ~V?WC~(lS ,b~.ndyCl .zableraJ~ p~e~lądze
VV sprawach państwa Abclul.Azis Jest niezdenaJspolcOJUleJj ~le .Sf: 1esz ąe SIę ?ynalmnWJ, ?dcydowany, latwo l)oddający się wpływom otocze- ' cho~zą;
.rowm~z czase,ill,: >~e którykolwwk
nta i d{)radcÓw. Czasami tylko uiawnia nieocze- z lll~h, ~a~ .s~bIe, dla rozmaltoscl ~czy <ka:valu),
kh~a~ą po j.ego ~h~rakterze stan~,vczość. Naju~ j prOSI 7W~~'3ClCl~Ia ,sk~e~,?, ? zapałk:. d~O~ pap~er?s~.
lublellszym Jego <1oradcą jest obecnie angllk a ra- ! " "o::,c1e bezcz~Inosc l zuchwa.:osc llal~aSI,;li
czej szkot Mac-Leoll, sclnrytsny teraz przez Raj- l
doszła do. ~ wpr~8t ~otwornych. ro~mla~ow.
zulę do niewoli bez wz~lędu że bvł wysłannikiem i ~OS0 uprzytomDlo sobIe k)~ka ?~,p.adow. z dm. ~
sultanfJ.
'
o .
! bległy?b, do.k?ny.wa~ych naJc~ęsCleJ w blaly. dZlell,
:Mac-Leon były oficer an(J'lelsld 3, nastf:pnie l ~a ..Il~Jbar~zJeJ. oZY~lOnych ul~ca?h. Bandyc~ prze~
instruktor reguł;;;rllve11 wojsk °maroka,uskicl/ sto- ! wazme lllg.dzle me spotkah ,SIę z energl~zilym
..
. .l.
.I, •
I oporem' wYJatek pod tym W'1O'lę(](-'m ,;';·tanoWl" 11''1pnIOWO pozys (lwal fRSKI sułtana aż wreszcie mia- I
"
.' . _
. "'0,< . /
~~
nowarry zf>stal przez niego kaidem i cuonkiem ! pady !la ?ll1rO eksp€dycy.luc _~oldberąa l Idta?e ..
ma,ghzenu.
l l'a',oraz. ~a sldep nu~olfa Z18g1era, przy ul!cy
Lud wrogo jest llsposobion'\1 dla sympat1!'i \ ~scnodlll~J. 'N obyd\!och ty~h w.ypad!dowh sta. . .
. .
"
J.
'. _
J
WIOllO opor bandytom l odeszh OlU z mczem.
europeJ~Iuch, slt~tana... ~f tem. Się objasma.lą c:ęs~e ,
Fakty powyższe wymownie świadczą., że najpo,;,sta,llJa, ~IzeelW J't5go wIadzy o~az ~OWO,dZ~~łe I ~kutec1miejS7.Jm o.rężem w w~lce z bandytyzmem
RĄJz'alI,., ,~e5.o rOI?~tntycznego. ,'wodza Iozbo]nLHa, ! Jest opór, D2.towlast uleglośc tylko rozzuchwala
k~?r! star SH~ w~łeł~mem nez~lc na~odowych roz- ł o')ryszków.
bOjn1czych kabylowl berberY]czylwiV.
I~ l .. IJ.n,.'
I~-..azu"
;.lv
1,,'" d l'b
f.
•
•
':
fa.~ Je
S!:d.a·
U l'.\alhOI
W m18SCii,
, posiada pozwolenie na przechowywanie broni pal----naj, a jeśli dotyehezas nie posiada, to może je
, z latwośch1 otrzymać. Lecz cóż z tego l(jedy
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dość wcześnie,

by w terminie krytycznym ani .ie~
den mlo.dzieruec nie zostal wydalony ze szlcoly
jedynie dla tego, że wpisu nie mjal czem zapla.cić. 'Vreszeie zakradanie uczelni średnich nie
może być modą lub wspólzawodnirtwem pDmię!lzy
pewnemi grupami działaczów społecznych.
Powsta \vac one powinny w miarę potrzeby i
zgromadzonych na le11 zaIożenie funduszów, tudzież
przy liezeniu się z istniejącemi już tego samego
typu uczelmaml osób prywatnych tak, aby nie wytwarzaly sobie konkurencyi, lecz nzupelnialy się

Teatr bez wątpienia jest ważnym czynnikiem
kulturalnym, zwlaszcza dla narodu, który za wszelką cenę bronić musi czystości swej mowy ojczystej, swych idea16w j szczepić do nich zamilowa.nie. U nas wobec masy analfabetów lub półanal
fabetów, t. j. ludzi umiejących wprawdzie czytać
i pisać, ale nie c:~ytających nic, oprócz sensacyjno-podniecających e] okubrató w, świstk6w brukowych, a jednak o tyle rozwiniętych już lmlturalnie, że pragną rozrywki dla umysłu i estetycznych
wrażeń,-teatr dobrze i celowo prowadzony może
oddać szlachetne uslugi. Natchnione sIowa poetów
i myślicieli wygłaszane ze sceny w formie przy~
stępnej mogą rozbudzić wśród mas chęć bliższego
za.poznania się z ich utworami.
Ale to wszystko nie rna nic wspólnego z bezmyślną tBatroHului*h lctórej jedynym wynikiem Jest
zamiast szerzenia pojęć estetycznych-paczenie ich
w sposób najszkodliwszy, bo zamias~ szezepienia
wśró(l mas kultu czystej sztuki, pasie' je jej kary-

na wzajem.
~ywlolowem dążeniu do zrzeszania. się,
ogarnęto nasze spolećzeństwo, występuje

jana
jaw pewien ba.rdzo szkocll!wy ohjaw, m!anowicie
l'lowolywauic cli) życia stowal'zyszell przez tak
zwanyeh ',varchołów. Tak '\varchoiów, nie cofam
wjraż8zlia, bo jakże nazwać grupy tych ludzi,
którzy uie zadowoleni z danego stowarzyszenia,
nieuwzględniającego icil, często niczem nieuzasa~
dnionych ządań a nawet niekiedy wprost szkodliwych dla celu lub sprawy, którem dane stowarzyszenie slu,~y, powołują do życia pokrewne mu
identycznie stowarzyszBnie, oslabiająe przez to już
W'

Ide

katurą·

Ale, aby teatr mógI spełnić to zadanie, musi
dobrym, t. j. estetycznie i umiejętnie prowadzonym, tak pod wzgl,ędem doboru repertuaru o
jstniejące, wprowadzajB/~ zamęt tam; gdzie lad je- ł. rzeczywistej wartości liter. ackiBj, jako też i pod
ł względem wykonania, stojącego na poziomie estedynie panowac powjniem.
tycznym.
Niedośc na tern.
Czę~~tokroć inicyatorowle
nowego stowarzjszenia nie zdają; sobie jasno spra- .
A teraz pytanie: •
Czy może sprostać tym zadaniom kółko drawy z celu, dla. którego powołują je do życia. Nie
matyczne zlożone z ludzi o żadnej lub bardzo
baczą na to, że wszelkie stowarzys~enia zwlaszcza 1\ ultnraino ,-spoleczne muszą; mieć na widok!! maIo rozwiniętej kulturze artystycznej, w dodat·
ku prowadzone przez ludzi, posiada.jącyoh nader
jedynie slużbę obywatelsk~ i pożytek, Jaki 8pO"
łeczeńst\yu przyniOlsą, nigdy za.ś zadowolenie ambi- ) srabe wyksztalcenie artystyczne, sla.bą znajomość
cyl i ambicyjek oBob próżnych a tem mUlej cele .literat.ury, a tylko .ideo jedyny tytuł do kierozal'ohk,owo lub też szerzenie dyetlantyzmu, który wnictwa przedstawiających mniejszy luh większy
stopień rutuny aktorskiej, nabytej na scenaelt
i tak dość zuchwale p~llOSZy się 'n nas.
Szczególnie plagą istotną stary się tak zwane prowincyonalnych pod dyrekcyą i reżyseryą Bokólka i kólecz!ca dramatyci:ne, szerzące coraz że odpuse?
A czylil, nie takieml sąw przeważnej swej
energiczniej teatromanię w najniezdrowszej, bo dy;Ietanckiej jej formie, których namnoży!o si~ u nas liczbie nasze tak liczne koła. i kóleczka drama\yczne, upra.wiające sztuk~ teatralną na. chybi!
bez 'liku.
być

l

! napaJnięci
strzelać

.

ł

wolą,

.zeby do nich strzelano,

an!żeli

do bandytów.

To jedyne w swoim rodzaju. upod.obanie wytylko brakiem M-wagi.
,
Gdyby wszelkiego rodzaju wywlaszczyciele
spotylmH opór częściej, liczba <eltsprppriacy.l'
l zmnjejszylaby Rię niewątpliwie, gdyż bandyci. udai jący się na rabunek, mieliby w perspektywie nie
l tylko gotówkę, lecz j kulę brownillgową. A ze
opryszek boi się jej nie mniej od napadniętego
są najlepszym dowodem przytoczone fakty.
A więe, więcej odwagi i zimnej krwi!

I

Uómaczyć można

!

--------=.__.--------.--------------------

\V peterzłJurskiem ".81owie" zamieszczono artykuł
p. t. "Zamach niegoduBm! środkami". Jest to odpowiedź na wczora.Jszą korespondencJę z Warszawy, za...
mieszczoną w " Rosali " . Autor artykulu pisze, Ii 6w
,,'Varszawskij dobrowolac" podtrzymuje swoje oskerże
nia t manipulując cytatami z "Gońee.- z rOKU 1905 j re·
zolueyą lekarzy z roku 1903, giiy ustawa Macierzy Pol..
skiejz,,*twierdzontt.' dopiero w roku zeszlYlJl4 Gdyby
"Rossija"przyioczyl8. cytaty z pism polskich z roku
1831 i 1863, ··zrobUaby jeszcze silniejsze wrażenie na
cZjtelniku uprzedzonym lub naiwnym.. Obecnie przed~

stawleiele polski9j myśli Politycznej skłOnnni s~ do
umi&rkowanej oceny stosunków Polski do Rosyi, dlatego
też rosyjskie sfery rządzące powinny uwzględnic ten
nastrój zmieniony' i dzittle.ć w celu umocnienl~ go.
R.ząd w sferze politycznej powinien stać na straiy
sprawledUwośei i wyrozumialości. Obecnie stosunki po.'
między

dwoill~

na.radami bratulami' zaczynają się po~

lepszać i nieostrożna zdanifto mogą odraza zniszczyc
ów budujący się most zgody. Ustalenie przyjaznycA
stosunków ROSJi z Polska. ważna jest ntetylkodla Potski, lecz i dla. Rosył, zw leszcza ze względu na. jej za ....

dania

n~rodowe

i historl'czne.

"Unser Lahen" pisze: Wobec tego, ze mnóstwo
dów stara

sIę obe~nie

wstąpić

do

średnich

ży

zakładów

naukowych, wielu dyrektorów gimnaz1ów zwróeilo się
do ministeryum oświaty. z prośbą o powięksZ6Jlie normy
procentowej dla. żydów.
Trzecie gimnaZjum w Kijowie otrzym.ało już zadawalnir.jącą odpowiedź i żydzi przyjmowani są do niego
w liczbie 30 procent.

"U.user Laben pisze: ZnalezJono proklamacYę} -ze
wyrok śmierci nll komendanta dworea bialostocldego
pułkownika Szrotera. wydano dlatego, iż !labity przyjmowa! ozynny udział: w organizacyi pogromu nA dworłol

cu białostockim. Wykonał wyrok śm!erci lotny oddz~al
bojo wy socyalIstów ~rewolueyonistów, maksymal ist6 w.

trafU, wrogo usposobione ula każdej, choćby naj":
krytyki, zachwyeające się wielkośc.iami swemi, które na hurt produkują i dla kM·
rych wymagają powszechne~o uznania?
Naturalnie że nje. Ale za to Sf!. to rozsadniki proletaryatu aktorskiego, krzewiciele karykatury sztuki w najwstrętniejszej formie, zdolnej
obrzydzić t~atl' naj~agorz~lszym teatromanom" je~~e1i posiadają choa odrobmę smaku estetycznego
i estetycznej wra~liwości.
, .
Taką teatron;anię, Jako wielce szkodliwą. dla.,
sztuki i spoleczenstwa, bo odciąga nieraz ener ..
giczne .bardzo siły od pracy społecznej o wiele
pożyteczniejszej, tępić i przeciwdziałać. jej. potrzeba, a natomiast popierać te instytucye, która
prawidLowy rozwój teatru mają na wIdoku.
Jedynie Kolo miłośników sceny, którego celem
jest szczepienie zamiłowania do sztuki drama'tyczneJ,
a. w programie leżą nie występy publicznę jego
członków, lecz wyszukiwanie mlodych sH,ża
równo wykouawczych, jako też l twórczych, kolo, tworzące swoją tl"Up~ -- dramatyczną z ludzi
o wybitnych zdolnościach, prowadzone przez kie ..
rowników artystyc~nie i literacko wykształ.cónych
poblażliwszej

może miee racYę bytn~

"

Jeno pochopni do tworzeni~ coraz to nowych stowarz yszeń i kóZek, zbyt Qspali jesteśmy,
gelr idzie o utrwalenie' i rozwój ich bytu.
A tymezasem hasłem nanem 'w rlobie obec';'
nej po'\qnno być:
Precz z wszelką apatyą!
Precz z marnowaniem sil i funduszów na. cele n.ieprodukcyj net
Zrzeszajmy się, bo to sila nasza, ale zrzeszajmy się rozumnie, celowo, mnieJętnie po(l prze~
możną protekcyą pracy i wytrwalości.

JanU8~.

~.
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żenie

materyalne instytucji jest rozpaczliwe.
Btt:'j'was kupił, w synagodze krawców lódzkich
Ju_
Zapowiedziana
zabawa
urządzona zostanie na
ławki i staIę dla Tory., za.placiwszy za nie 15
IMION'A Sł.O W lAl'fSKIE, Dz i s Cieszymira.
powi.ęks'zell1B funduszów To\nifzystwa-w dniu 1
rb., na co otrzymał pokwitowanie z marką stem~
tr o Namyslawa,
TEATR VICTORIA. D z i ś "ParodYi\ miI.ości" B, września w parku Helenowa o godz. 2-ej po po- piową.
ludn1n.
Onegdaj" o-godzinie lO-ej rano, do sklepu
Gorczyńskiego, "Don Juan uUczny" kQm. Bobrowskiego;
.Rendez-Vous" z. Przybylskiego. Począt~k o godz. 8]/4
Jak się dowiadujemy, wiele firm lódzki&h, Blejwasa wpadło trzech mlodyeh ludzi, uzbrojowieczorem.
wspMczując.e tak fdantropijnej i oddającej rzeteln'Y.ch w rewolwery, i zażądali od niego wydania
ZABA WY. J u tr o w H~lenow-ie wIelka· zabawa Ile usługi miastu instytucyi, onaJ;'owalo bezpłatnie nabytych w swoim czasie legalnie lawek i szafy_
na korzyść łódzkiej straży ognIowe] ochotniczej- Począ
wiele pl'zedmiot6w wartościowych na upominki.
Żądanie swoje przybyli motywowali tern, ii sprzę
tek o godz. 3 po pol.
Przypuszczamy, że fakt ten zachęci szerszy ty te potrzebne im są na nadchodzące święta.
ZEBRANIE. J u t ro o godz. 3,po poŁ w Lirze
! ogól do naśladownictwa-i posypią się liczne ofiaBlejwas oświadczył, iż nikt niema prawa do
Na.wrot 38, ogólne· zebra.nie czeladników 1.Gkalskieh.
l ry, ułatwiające zarządowi Towarzystwa organiza- tego, co stanowi .lega własność, za którą on zaeyę zapowiedzianej zabawy.
'pła.cit
Gdy bandyci zaczęli grozić B. rewolwe·
la strai ogniowi- Jlltro zatem, po raz p-i:el'- rami') ten zaczął wolać o pomoc. Zbiegli się prawszy od lat wielu, straż ochotnicza łódzka ognio- cujący z sąsiednich sklepów oraz przechodnie.
-~wa, apeluje do ouarności publicznej za pośredni c- rrrzej młodzi ludzie, w obawie aby ich nie ScllW-Y'
lIiniaterl 1lm oświat, w ostatnich czasach 0- twem zabawy ogrodowej, którą komendatura }ej tan o, odeszli, zapowiadając Biej wasowi, że Się
trZjffiuj-e mnóstwo podań od osób pIci żeńskiej, I zorganizowała w parku helenowsIdm, by docho- z nim policzą·
z prośbą o pozwolenie im zlożenia egza.minów
dem z niej pokryć deficyt, jaki się wyrodził w budWl{rotee potem jeden z przyjaciól Blejwasa
dojrzalości w gimnazJach męzkich... "VVobee tego ; żecie utrzymania straży na wysokości zdolnej skn- zakomunikowaJ: mu, iż widział, jak owi trzej naministeryum oświaty zawiadomiło kuratora okrę- ! tecznia zabezpieczyć bezpieczeństwo mienia i życia. pastnicy wchodzili do domu na ul. Zieloną ]\2 12.
g~ nauk~wego,. że nie znajduje przeszkód do egza- ! mŁeszkańcó-w krociowego grodu,
BlejwRs uda! się ze swym znajomym na Zieloną;,
mlllowama takleh osób, uważa jedna.k za niezbęd.
Za granicą w mJastach korzystających z sze- Tutaj na podstawie wskazówek dotad do miesz·
ne udzielić następujących wskazówek:
rokiego samorządu, na utrzymanie straży ognio- kania, w którym zastał jakiegoś mlodego ezlo·
Egzamina te powi'nny się odbywać jednocze~ wyeh miejskich rady miejskie wyda.Ją setki tysię- wieka. Ten oświadczy!, iż trzej jego LowarzyśnW z ostateczne mi egzaminami ucznió·w gimna- ey rubli rocznie. Warszawę straż ogniowa miej- sze nie dawno wyszli z domu. W oka mgnierJu
ZJów, t. j. w końcu roku szkolnego; na takich ska kosztuje z górą 300,000 rubli rocznie. Łódź weszli do mieszkania owi trzej ludziej którzy złosamych Ulsadach, jak egzamiua eksternów. Oso- na utrzymanie jednego tylko oddzIału straży ognio.. żyli wizytę Blejwasowi w sklepie oraz d waj inbom, które zdały egzamina, mogą być wydane od- wej miejskiej wydaje 40,000 rubli rocznie.
ni, Blejwas wraz z przybyłymi zeszedt na dóL
powlednie poświadezenia, ale nie dyplomy; poTymczasem straż jej ogniowa ochotuicza na W sienI obstąpili oni B. i zact~li obrzucać ohelświadczenia te nie przesądzają jeszcze kwestyi 1 utrzymanie swoje posiada jeno sktadki czlonkow- iJwemi stowy; jeden z nich krzyknął do swego
przyjmowania osób; posiadających je, do wyższych- l skie, niewielki zasiłek od Towarzystwa l\redyto- towarzysza: 7.l dajno spluwę'I Wówezas Blejwas)
zakladów naukowy(~h,
I wego mi.ejskiego i towarzystw ubezpiec:zeniowych, spostrzegłszy trzymającego rewolwer, schwycit go
Osobiste. Cenzor wojenny, podpułkownik K.l oraz dochód z robót kominiarskich, co wszystko ; jak kleszczami. Tenzaczą.l się wyrywać z ohBuczacId, po trzymiesięcznym urlopie, powróeil 1 razem wzięte nie wystarcza na utrzyma.nie trzech i jęć, \V rękach B, zostala marynarka, a mIodzie,
do Łodzi i o.bj~ł swoje obowiązki.
I staIych oddziałÓW, niezbędnych dla postawienia na- niee z rewolwerem uciekI. Towarzysze jego, o'
_ Dr. Skibiński powrócił.
: szej straży ogniowej na wysokości jej zadania.
ba wia.jąc się gorszych następstw, ratowali się
j
Niewątpli wie, gdyby obywatele lódzcy więcej równiei ueieczką·
•
, PrlJWlooenie komunikacyi teiefoniolnej. Na poczuwali się do zadość uczynienia swym obowiązObecnie Blejwas ogłasza w żargonowej gaskutek ,kil'kalcrotnego odwoływania siQ zarządu kom obywatelskim; gdyby lepiej rozumieli swój in- zocie "Lod.zer Nachrichten" ~ odwołując się dl)
PogotOWIa ratunkowego - przewodniki telefoni- teres, komendatura n'aSzej straży ogniowej ochot- zarządu synagogi krawców, że jeżeli w dalszym
czne zostaly nareszcie doprowadzone nad wieczo- niczej nie musiałaby uciekać si-ę aż do organizo- ciągu będzie napastowany przez kogoś w spra~m do porządku tak, iż można było ląezyć się l wania. zabaw publicznych' dla zdobycia grosza na wie oddania nabytych lawek i szafY7 to uc.zyni
telefonem ze stacYą Pogotowia - od godziny 5-ej ; jej potrzeby_ Toć prosty rachunek wskazu}~e. że odpowiedzialnym za to jedynie zarząd synagogi
po poludniu,
.
,
krawców,
! utrzymanie 4-ch oddziałów straży miejskiej, nie. ~ Tow. ako. ILSilbelsteina. W jednym z od- jzbędnych dla bezpiecze,ńs~,~a. miasta ~wszt.ow~lyby
- Na buchalt.era firmy J. WojdJslawski
dZlalow tkalni, mianowicie trajberni TO\li"arz. al(c. ! przeszlo 160,000 rnbll, Jesll nawet nIe WIęceJ.
(wyroby wełniane) p. Gruuwalda, niosąeego z banMark?sa Silbersteina, przy ulicy Piotrkowsld~j! . Niestety tak nie jest. ł"ozos~ala więc jedynie ku pieiliądze, napal.U'o na. ulicy Dlugiej trzech
1& 260, za~trejkowali wczoraj robotnicy, żądają(~ i apelacya do ogółu mieszkańców, którzy najwymow- bandytów i pod groibą: rewolwerów zabraXo okopodwyzszema placy.
I niej zaprotestują przeciw obojętności kamieniczni- lo 900 rubli gotówką· Bandyci z łupem umknęli
Zarząd fabryki, nie mogąc uwzględnić żadnych l ków łódzkich na losy tak bardzo pożytecznej iubezkarnie.
żądań, za pośrednictwem ogłoszenia oznajmil ro- ! sty~ucyi, -: zgroU1.adziwszy się tlumnie na jutr~j _
. ~ kolei (91~ktrYGzo.ej nł.ódź-Zgierz.PabianiGa",
botnikoID,że jeżeli w ciągu trzech dni nie po- . szeJ zabaWIe w Helenowie.
\V, dnm wczoraJ~zym slużba ruchu kolei elektryczwrócą do pracy, to fabryka zostanie zamknięta I
Program jej jest nader urozmaicony i boga- neJ podJa~d?v{eJ zebrała się na stacyi Zgierz, gdzie
na. czas llleograniczony.
l ty, ale największą atrakcyę stanowi sam cel, do- dyrek~~r mzynier GerHez oświadczył zgromadzo·
Z fI%dów. ,y uzupelnieniu wiadomoś,ci, za- I pomoienie do utrzymania na odpowiednim pozio- nym, lij przedstawione przez pracowników 7Jada1Viadamiamy, że sąd okręgowy w kompleCie rz. f. ! l?ie instytucyi, pracująeej dzielnie i z calem po_~ia, ~'ozwa~~,me będą w całej rozciągŁości na ~ zesto D. WoU~owa, prezesa sądu t oraz członków: 'I ~:ki,).ceniem: "Bogu na chwalę -ludzion na pozy- Dra.~lU ogolnem Towarzystwa, jakie odbęd.zie się
W. A. l\Iich1ewa i N. F. Troickiego, przy podw pIerwszych dniach września.
prokuratorze Terejkowskim-rozpatrywal sprawę
. Towarzystwo krzewianja oświaty. Dziś t. j.
Obecnie dyrektor Gerlicz na swoją odpowie25.letniego Edwarda Gustawa (dwojga imion) Wol- dma 24~go sierpnia w sali Tow'arzystwn. krzewie- dzialność zdecydown.t. się służbie ruchu wyznaczyć
lego, oskarżonego o to, że w nocy na 22 gl'U- j nia oświaty ~.~ ulicy. Zawa~zkiej nr. 17 -wieczożądany przez nieb procent od pensy i na mieszkadnia 1905 r. w Łodzi, napadł razem z innymi, ,rem o godz!lllt1 8-eJ dl'. Kaufman wvglosi druO'i nie.
którzy dotychczas ukrywają się, na !)rZec.hOdZą-1 z kolei odczyt z cvldn Czlowiek 'D~'ze\lhlstoryCo siQ tyczy innych punktów żądań, to na
cego okolo godziny 3 rano na ulicy .Nawrot re- czny".
~
~ razie; jak twierdzi1 p. G., nie może zadość uczySt "wr r
." d
~ nić ich prośbie, bez wyraźnej deCYZJi za,l' zad. u '1'0wirowego 3 cyrkułu policyjnego--Filipa I wanowa i lubo bez obmyślonego z góry zamiaru za'" ! b fi ,.~ ~ ~Y,SZ,e:lU! ~a,wo, OW~', \"1 d.niu 26· ym ; warzyHtwa. .
~
bójstwa, . jed,nak umyślnie, w celu pozbawienia I St."
go ~mIe 'l-ej. l, pot WIeczorem, w l.okala!
Nadmienil przytem, że wszystkich zawieszo·
życia, uderzeniem ostrem narzęd.ziem i wystrza- l ~O'~)~,~rz~~~~~l~ (Pa~az :~u1.ca., nr. 2) odl~ędZle się /' nych w Służbie podczas ostatnich zamieszek konl'em
z I'e1volweru zada~ Iw".,now.o'''l" t nt ·,l{ ciężkie
CI J.,i
" v . me
CZł.on ow pIerwszego Stowarzy- duktorów przYJ'muJ'e nanowró f do I)r'lcV.
ł;
1.
".
•
szema zawodoweO' o
'n
'l'. r. l-l'
ł
" " • ."
"{ J
rany czaszki i twarzy, że Iwanow slwnal na
ł. h , J b
pracvwll,l {Ow z.a. \. adow prze-,
Smzba ruchu, po wyluszczelllu powyższego,
. ,
mJ~o IV,O- andlowych ~ Łodzi.. Porządek dzienny Ił oŚwiadczy.ła dyro.kt.orowi GerUczowi. iż na. to się
WJe,JS~~
.. ' okręe-ow v , biorąc pod uwagę ze~nania l o eJ mu.J e: sprawozdame z działalności, wybory za- nie zgadza i przystapi do streJ'kll '
v
ł
i rządu l wmoski.
•
świadków, które ustatily fakt przestępstwa, po ~
p p_
.
.
'.
I
v Z fabryki S. Rosenblatta.. W wykończalni
dłuższej naradzie wydal wyrok, skazujący pod- I d
. . H. W sprawozdanm z zebrama zarza- I S. Rosenblatta (ul Karola)-strejk zakońćzono:
sądnego mieszczanina. 25-letniego Edwarda Gu- ł ~. Stowarzyszenia wzajemnej pomocy pracowni... płaea 7,o3tala uuo~mowaua' robo·tniej otrzJmal~
'
s~awa WolIego, na zasadzie l części § 1455 u- , ko~. przemysłowo-handlowych gnberniipiotrko- ł podwv;',lu'
stawy o karach, ,po pozbaw~eniu, wS~JstKich praw I ~vs leJ-omylkowo wydrukoł~ano nazwisko p.rzy" 1
bb,.~~;Hie prowadzą siQ układy w przędz~lni
stanu, ~a zesla~le do robot Clęż!nch na 12 lat; t Jęt~go w ,poc7.et stowa~'zyszenla ez!onka-powmno l i tkalni przy pośrednictwie delegata związJm zawkladaJąc na mego z~platy koszto\f sądowych.
! bre. Stalllslaw SwenarJusz,
.'
f wodowego .Jednogć".
O~ron~za oskuI"~onym wnosił adw. przys. l lÓdzk~a~ł~d przemy~łoW'o.r~kodzi~lniG~t~~,?yr~ktor; . V 1 T~w., akc. Emil Hacbler "D~browa"., Przed
J ŁodZi, PlOtr Kon.
.
ł
. e J l:'iz~~oły p~z?mY,slowo-ręi:odzlOlinczeJ po- ~ kIlku dmarm przykręcacze przy samopl'ząsnicach
. Zabawa na r~e~z, T~W'ar:a;~stwa dobI~czynno~ da~e" do wladomoscl" ze 1 egzarmn~ pop~a,!kowe l wózkowych W fabryce Towarzystwa akeyjllcgo
101. Z8;r~ąd chrzesCH~llSl{le~o Io,'yarzystwa dobro- UCuftlOWr we w~zyst!{Jch .Idasach. l przYJęcw nO' ! Emil Haebler ł)Dąbrowa't-zastrejkowali, żądając
?zynn.oSCl został zawladorllloily. lZ na skutek pod- ~. ,~y~h kandydat?w do. 8z~(oly med:lel~o-ha~dlo- \ podwyższenia lł1acy. Zarząd fabryki żądaniu teJętych starań generał- gubernator warszawski ze- ł ~ ej ro~po.CZl1ą SH2 w ll1edZleI~ dn. 2~ slerpma od ' mu odmówił, zgadzając się natoilliast na unormo·
zW,olil Towarzystwu na ur~ądzcnie na. wzór lat godz. 9-0] ,rano.
"
.
'
,
wallie pracy podług ionnych fabryk naleiąc-ych do
ubleglych zabawy ogrodoweJ z muzyką i atrak,~: u;.nu tYll.l odbywi1e SIę będZIe ~apI,sywame związku przędzalników bawełny wyrabiających
eyami, z warunkiem, aby liczua biletów wejścia l\andyuatow na. kursy rysunków ikreslell1H.,
na i:lprzeuaż. Robo~llicy zgOdzili si~ na ten wa!,y~osila 10,000 po 1 rublu każdy z wydaniem ka.Bandyty:an. Zan'iadującym majątkiem i spra- rllnck i powrócili do pracy~
,
zde~ ~sobię, lmpuJąeej biiet, upominku" wartości najwa~m sJnagogalnemi w Łodzi, jest Marlms BIej - \ V celu unormowania płacy dziennej zarob1V~zeJ 40 kopiejek, z uwagi na to, ze stan funduwalS, właściciel sklepu galanteryjnego przy ulicy kowej dla rouotnikóiV $ej branży fabryk, odblJ,y
8Z0W Towarzystwa jest bardzo opłakany i poloPiotrkowskiej 1't2 35. \V dniu 16 lipca 1903 r. \ sję ju~ naradę przedstawicieli fabryk: M. Silber-
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Stawiony wezoraj przed sądem wojennym Rosteina, 08281'a, Emila Haeblera Ramischa) Kroairr- wym tonie; wyprowadziło go to z równowagi. i
Narady te jednak nie dopr.9~vadzily ~ znieważyl go czynnie, ale nie za to, że się gala zostal uniewinniony.
jeszcze do żadnych pozytywnych wynik(Yw. Dru;.. ł spóź1łil , lecz za l;(}, że go obraził.
Bronił adwokat przysięgły Brokruan.
gie .zeb~an~e w tym przedmioci~ odbyć się ma w i
Gdy przyszedł drugi o 8-~j, powt6rzyla się ta
pomedzlalek przyszleg(} tygodrua..
I sama MstQrya z tą r6żnicą, że na czyniącego wlaN&pad na policyanta. Wcz'Oraj o godzinie ~ śnie uwagi spóźniająoym się, na śróbowni.ka naZ oli'łałniej chwili..
4~ej po południu policyant II cyrkułu. sam bez! padlo 3 członków slawe.t~ego ZWl.ązk,u
(Telefonem z Wttrszawy).
patrolu szeuł uIicąŚrednią, zaledwie skręcUwu-j zawodowego z drągam.l,zelaznyml, ktoZabójstwo na ulicy Wielkie,j.
licę \Vierzbową,. otoczyło go trze oh , mlodych Iu- j remu przybyta p~moe w pOS,t~"Cl Jed~ego tylko czlondzi, którzy, przylożywszy rewolwery policyantowi l k~ ~tow.arz.vS~0ma ,,,JednOs~ , a m~ reszta .rob~!Dziś o godz. 9 rano, przez nL Wspólną prze ..
do gJ:owy, zażądali od niego oddania rewolweru. l mkow, J~k plSZ.6 p~awdom~wn!. "Ku~yer Łodzkl. chodzili: Czesław Kondratowski (urzędnik kolei
Policyant widząc skierowane do siebie lufy rewolwe- l K.to w t,eJ godne~ po~alowanla bÓJc~ WIększe ~zw~n- vVarsz.- \Vied.) oraz Al6ksy Henig (urzędnik izb]'
rów, dobrowolnie odd31 swój rewolwer buldog. Na- l 10 wYn1?sl, mnteJsza o to, w kazdym raZIe Jak
sądowej). Nag'le na rogu ul. '\Vielkiej i Wspólnej
pastnicy maji~c broń wręlm, zhiegli. Policyan.t, po- i ~. p{Jwyz~zego zgodne,go z ,p::awdą" a 'Yszyscr t~ napaMo na nich killtu ludzi uzbrojonvch w rewol ...
wróciwszy do II cyrkuTu, za,meldował o napadzle. I Je~nomyslni~ g,otowlsmy .s.~ladczyc, , opisu wlda~,
J
vVtedy w y8 rano na ulicę Sredniąi 'Vien:bową I <~ll~Jer. Łodzl~l~ ze s:V~lml na.~~aml mora.lne.mi l i wery? którzy zaczęli strzelać z browningów.
siJny l{onwój wojskowy, który zatrzymal 6 osó.b! epltetaml powlmen SH~ zwrócł,c w zupelme lllIlą
Dano wogóle przeszlo 20 strzałów, zasypując
podejrzanych, . a przy jedne,j z nich .znaJazI re- stronę.~.
. .,
. . t..
formalnie napadniętych kulami. 40 ...1etni Czesław
wolwer brovflung. Po przyprowadzomu do cyr- l , . <KurJ6r Łódzki> ~tosuJ.e z'Wy~e .wH~lce szla- Kondra.towski padl trapera na miejscu; zaś 22-1ekuln.6-iu aresztowanych, policyant pOZHRł dwóch, ł chatny sp.osÓb napad~llla na przemwmka zza ~lo~ tui Aleksy Henig zostal ciężko ranioRy. Do ran..
ldórzy brali ndz1a.t w napadzie na niego.
i tu, uczymI to samo l w. tym wypadku, - nap~da
W sprawie powyższej fprowadzone jest ener- ł na «pe,wne. stowarzyszeme. zawodo~~>, na.zywaJ.ą;c nago wezwano Pogotowie ratunkowe. Po opagiczne śledztwo, gdyż podług mniemań poliCJi, l czl{)uko.w Jego <typowymI katamI l opra,!caml~, trnnku, Heniga w stanie beznadziejnym przewie ..
zatrzymani należą do bandy, oper uj ąc.ej w tej i nazw'y J.ednak tego, «pewnego stowar~yszen~a)~lle ziono do szpitala Dzieciątka Jezus.
dzielnicy mia.sta.
W}'illlellla, w Ob~Wl<: zap~,,!ne, .aby me poclągmęNapad ten i strzaly w·ywolaly ogromn.y po ..
Z Bałut. Pewne grono ob] wateli zamieszka.. I to ,..g? do (}dp?Wledz~alnoS?l 'w: JedrR wo~~c. te~o ploch wśród przechodniów. Zamykano sklep!
Zych na Balutacb, rozeslalo bilety do swych ko- I mozhw,Y 8p~s{)b-l?rzed klatl~I. sądo,~ 6. BOJcłe SIę
legów obywateU, zapraszając ich na zabawę, któ- ! pa.noww oklelKnalll.a, lecz op~nla p0.wszec~na osą" i kryto się po bramach.
.
dl'
l·
.
dZl was sama.. WIęC walczcH~ dalej swoJą «szlaSprawe,;r nar)adu zbiegli.. Pogoń za nimi 0"-'
· . t'
r~. w d mu JU rze~~zym ~a ~l_~. o ,,~y~ w e~le.zglel~- " chetną bronią rycerze z za płotu,.
~
J
!
sl-dm, obok staCJI kolei elel\liryc",IH~J podjazdowej. l
rJ1~ l "k ł'
l
S
R d
kazała się bezskuteczną·
.
w.. • .
:
( •. , • '.
.J.e Ch a.s ·OW prawe y ra.c,z. zano.wn,Y, , . e 3,"!lI 1",nJstwo
......
,.fillllr""
N0 ul'cy
SZCrtęsllWe)
. k
Nanad ten, J'ak l{rAżą, pObO'ło,ski w TI;
YV~arszawie,
...ja\l\l"'J
w , ... ~
nil.
Ju
, I .to~ze~ W ~wonn PO?zyt~~m p)Si~le umteS?lc.
Dla , !
"Z ł,rz~d r dome~ Kantza:~. doko:.1~no nap3,d~ na 2~- ! s~wl~ra.zenl.a prawJ~l~,~SCl po,:yzszych slow# pod- jest w związku z aresztowaniem i wywiezieniem
~etmego Sylwestr~ Te1f:i11ę. Terała ugoazony kl-l- 1 pISUJemy SIę pod mmeJszym lu:;tem.
16 rohotnikó·,,v do Brześcia Litewskiego.
1\~~a wJs:rz~Iaml z rewolweru, I?a~l t~pem !la ł
Podpisalo się 54 robotników.
lTIleJscll. ZabIty, syn bylego strazlllka zlemsl\le~ i 24 sierpnia.
Z a g a d k o w y na p a d.
go, od pewnego ozasu trudnU się bandytyzmem. ł
Dziś o godzinie 101/ , rano n,a ulicy Wroniej,
By! to więc akt zemsty za napady bandyckie i
przed domem Xg 18 napadnięty został pi'ZeCllOdokonywaIle w okolicach Zgierza.
F I ARY.
dzący, miody, elegancko ubrany· męzczyźna.
D1-obmry ogli~ń" Dziś, ó godz. lO i pól przy No- ~
Niewykryci sprawcy dali (lo niego kilka
wyro Rynku nr. 2, z mh:'"Szkania na I piętrze, żajmowa- ł
Na Macierz SzTwlnn •
ll&gO puez adwokattL Griiubergt/., spostrzeżono wJdoby- I
~
strzałów rewolwerowych. Ugodzony kulanii, padł
l

ga i innych.

I

i
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i

wające się kłęby dymu. Zaweywau.o I l II oddzj~l:f
straźy ogniowe! ochotntczoj i str.d.Ż ogniowa, mIejSką.

Ogień w parę mln ut ugr;;szo.uo, lecz S'twlardzoIlo, ża pa.-

lilY się meble i puści el nil l(~·i\.kaeb. Przyczyna ógnia
niewiadQma. P. Griinbel'g ponlósr doŚĆ duża straty, z pówodn, iż v?iele rZBcjy opam:o się, a większa ich część
ZOf!tal~ z?ilana wodą.

SZTUKA ,i

PiŚ~1~E~UUCTWO.

-s-

Z "Lutni".·· Lekcye powakacyjne chóru

męz

kiego w "Kole śpiewaczym" ~Lutni" rozpoczyI~a,.
w na{lehodzący poniedzl.a!ek (26 b. m.) o
godzinie S-ej wtecz. Próby te odbywać się będą
tak jak i dawnlej w poniedzia1ki i piątki.
Lekcye chóru damskiego rozpoczną się we
wtorek <lnia 3-go września i odbywać się hędą
we wtorki i czwartki o godzlnie 8·ljj wieczorem.

ją się

I
!
I,

o

W. Gatlłńscy, zaminst wleńee. na grób ś. p; Karczewsldego, {) rb.

Na budo-wę Wciolaw Narwie pod PeteJr,'Jbur,17ie'ln.
;-f

I
!

szkin.
MJt!llJ.l: Zl\ręba 50 kop. -- Ant. Olszewsk8. 50 k. Mr.rya. SodHńska. 60 k. - Szczepan Zar~ba 1. rh. - J6 ~
Poda buo zabójstwo to dokonane zostało na
i zef haręba 15 k. - Zt3l!mlle W fabryce M. \Volffa. 6 rb.
10 kop. - Z fahryld 1. K. Poznańskiego 29 rb. 23 k. -- ~ tle partyjnem.
~ Z fabryki Hłfszbargl;\ 8 rb. 5 k. -,- B. 1\1. 60 k - Z f~
I bryki Augustr\ Hert!g~. 22 rl;, 8 k - Zel?rane pod .~ 36
I przy ulicy Ghiwn0J , rKJ" - PrJmm 1 rb,. - Z fabryki
; Al1artfl. 1 rb. 75 k. - M:arya M:e.kowska 1 rb. - Zebr~
l na pom.lędzy sąi3iadami 1 rb. 35 kop. -- I~r. WItkOWSki
I 50 kop . ....:. Józef Cytmiski 2 ruble. - Fr. Sw!ętocbowski
\ l rb. - Zebrana w fabraee Albrechtt\ 8 rb. 82 k. - ZaPogrom w rom~s~polu. ,; U. Leb.1& deuośi:
l braue w piekarnI pod li 3 przy Baluckim Rynku 4 rb.' "Od naszego korespondenta w Tomasżpoltt otrz!.;.
'50 kop. - Prtl.cQWnicy fi1l.bryki ke.peluszy H, Schleo
rnaliśmy następujący, krótki i sInutny list z dnia
4 rb. 60 k . ...,.. l{ękodzielnicy warsztatów m,eehanicżnyeb
199o b. m.: Opisaó dzień wczorajszy nie tnam
I K. Scheiblert\ 6 rb, - Z fabryki Landa.u i WI3~la 10 rb.
29 kop. -- AntonIna Wala9z l rb. - Z fab1 yki Hemzltt.
sit \Vczoraj o godz. l-ej po poludniu, zacz'ęto
2 rb. 53 kop. - Józef TOillt?Sllewski ]. rb. - Thbgdaletu rabować i 'niszczyć skle·py żydo wskie, oraz bid

i

Z KRÓLESTWA.

I

na Stauke 1 rb. -

DrYfie!" 1 rb.

Maryl'. Szobert 25 kop. -

podana .ie~t wiadomość o zajściu w fabryce Lurkensa, Targowa Kg 41, przyczem większ.oŚć robotników, nalezą.cych do stowarzyszenia "Jedność"
przf'dstawiona jest jako "typowi oprawcy i kaci".
Pomijając na razie pow yiszą opinię tych" uczciwych" sprawozdawców z "Kuryera", prosimy Sz.
Redakcyę o umieszezenie tych kilku słów, wyja·
śnjających caJe zajście.
Przy salfaktorze pracuje 4 robotników, dwóch
z nich sa wlaśnle członkowie Zwt3zku zawodowego, w ob"ronie którego ,,1\:1]1'1er ŁÓdzki" tak gorilwie zwykle obstaje.
Robotnicy ci stale się spóźniają nie po 10 minut, lecz tl'ochę więcej, bo niekiedy po pól godziny, wczoraj jeden z nich lH'zysudl o 7 1/ t , a drugi o 8;;. ej , gdy tymczasem n nas praca rozpoczyna
się o godz. 7 rano.
Naturalnie, że pod nieobecU()Ść dwóch robotników .z liczby czterech, pracu:jących przy maszynie, ta ostatnia nie może być
C7.J'nną, co przy reguJarnem powtf.'.rz8,niu się owe;go spóźniania. dwóm pozostalym robotnikom, człon..
kom stowarzyszenia "JednQsć" przynosi znaczne

straty.
Nie dziw więc, że jeden z nich, przybyłego
o 71/ 2 współtowarzysz!), pracy, . przyjf:!:l w trochę
szorstki sposób, ten zas 18-1etni chlopak, odpowied1.ial starszemu czlowiekowi w wysoce obaliJ-

~

Hobótniey fabryki

l. K. Poznanskiego 4: rb. 45 k, -- Od mJ.eszkańeów Księ
żego MŁyna 1 rb. 70 .kop. - Z fabryki Bialora g rb. -

Marczewski 50 kop.

Szanowna. Redakcyo!
vVe wczorajszym wieczorowym "KUr. Łódzkim*'

trupem na miejscu.
Jak się okazało, zabitym jest Nachman Pry ...

J. Szober& 25 kop. - Julian

'*

Konfiskata.
Onegdaj, o godzinie 3· ej po południu, do
właściciela piekarni we wsi 'Wola, gminy Czyste,
p. W. Kamińskiego, przy by t starszy straźIlik
w towarzystwie drugiego strażnika i wojska i
zażądal wydania kartek, używanych do naklejania na chleb.
Na zapytanie, co to ma znaczye, poli0yant
oświadczyl, że naczelnik straży ziemskiej rozkazał kartki skonfiskować, ponieważ są drukowane
tylko polsku.
Dziewieć liber kartek skonfiskowano i spo ..
rządzono o,~ temprotokól.
Donosi o tern "Kuryar Warszawski".

*

Tajeplnicze strzaIy.
VV lipcu r. z. przez miasteczko Ryki przejeChRl wóz, Da którym znajdowalo się kilka osób

nieznanych.
Kiedy mijano pocztę, przy której znajdował
się posterunek wojskowy, z wozu posypały się gę
ste strzały, które nikogo nie zranHy.
Zanim zorganizowano pościg; wóz z podróż
~ymi zniknął.
Wszczęte

śledztwo ujawnilo rzekomy udzial
w tej strzelaninie niejakiego AntDnlego Rogali, któ·
re go Ilociągnjęto do odpowiedzialnoBci sądowej pod
iarzuteID zamachu na wojsko.

żydów palkami.

Zacz~to t~kże tlu~

szy?y.

~

powstala straszna pamka, pGllleWaZ wczoraj
byI dzień jarmarczny i przybyło około 15,000
wlościan. Dzięki Jedynie oficerowi i strażni
kom, a głównie temu, że włościanie ciskn.li kamienie na oficera i strażników, którzy dali mnó·
stwo sal w do tłumu, po.grom. ustal. Włościan
~ zabitych jest 4, dwaj żydzi są konający, rannych
! jest mnóstwo, dokladna liczba nie jest jeszcze
i wiad.oma.
!
Carą noc nikt nie spal. Strażników jest tymI czasowo 30-tu, lecz dzisiaj przybywają kozacy.
Gubernator również dziś przybywa. \V mieście
panuje JUż spokój".

Telegramy
Petersburskiej Agencyi Telegraficznej
i wlasne.

Fetersburg, 23

sierpnia. Minister oświaty we~

zwal wladze uniwersyteckie do wyjaśnienia w przyszlości wolnym sluchaczkom, że' nie mogą One o·
trzymywać świadectw z ukończenia. kursu, ani bye
dopuszczone do egzaminów przed komisyami eg'"
z3,minacyjnemi. Sprawy zrównania wolnycll sŁu
chaczek co do praw ze studentami, jako pr'awo- .
dawczej, ministeryum rozstrzygnąć nie może.
Petersł.m.rg l 23 sierpnia.. O godz. 12 w polndnie, w pobliżll Petersburga na kolei nadmorskiej
10 uzbrojonych ludzi wesz to do wagO!1u koleJo~
wago, w którym kasyer fabry+d broni sies~rQr~-
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propoz}eyami

wióżt 13,OG O rub. : wydany Nikitenee przez w1adze attestat. Przyl{abusie za.częH strzelać, zranili śrniertolnie po- stąpiono do rozpatrzenia i sprawdzenia planów
dróżnego, podpuikownlka Sllrenklna i woźnego,
parku pa-Iacowego w Carskiem SioJe. Zbadano
porwali worki z pieniędzmi i umknęli. VV czasie bro3w.rującego książki N esterowa. Od~zytano oucieczki porzucHi worki z sumą 1 )260 rub. w sre- pinię ekBllertów, zna,jduj~c<} się w aktach spr&wl

lde.i. w towarzystwie woirlego,

o planach dworca i parku. Przeczytano depesze
'
23 sierpnia. O gouz. 4 trzech ban- umówione i listy pod adresem Nikitenki., Odczydytów na Wielkiej po-Iance napadło na arteisz . . tanoprOitokuly zbadania materya.lów śledczych.
czyka drukarni Berzinga, który niósI 1,200 rub.
f'6tersiłurg, 24 sierpnia. Komisya o środkach
Zrabowali 20 rub. Podczas pościgu zranili rewi- walki przeciw dżumie ogłasza, że w Samarze
rowego stróża, przechodnia i dorożkarza. ' Jeden w dniu 21 b. m. zachorowało na. chelerę 9 osób,
z bandytów zastrzeli! się; dlllgiego ujęto" trzeci zmarło 6, we wsi 1\folakowie zachorował i umarl
jeden człowiek; wAstrachaniu zachorowaly 44
umkntd. ,
Kutais 22 sierpnia. W Snchumie,' w hutelu , osoby, zmarło 9; oprócz tego w Stawropolskll nBirża, wySh'załami z rewolwerón:, podczas śnia~ r jawniono jeden wypadek pod.ejrzany; w Nikdadania, wobec. licznej publicznośl3i, zabito komisa- l .tewskn-dwa; na przedm1eściu Aleksandrowskiem
rza Sltorikowa, zastępująoego prezydenta miasta, ~ jeden. Ogłoszono za zagrożone przez cholerę gub.
Permską pow. Krasnowodzldj i Mangyszlagskij,
Korczyca..
l'yfHs, 23 sierpnia. Obra.bowano pelnomocni- prowine.yi Zabajkalskie!.
1\a domu handlowego, Kuszczenkę. Łupem bandyPetefsłm.rg, 24 sierpnia. VV nPraw. v'liestu.'~
tó'W stała się znaczna suma.
opubHkowano Reskrypt Naj'wyiszy na imię Jego
SJmferopol, 23 sierpnia. W Melitopolu zra- Cesarslciej Wysokości Główno-dowodzącego woj ..
bowano dąŻąCią na dworzec kolejowy pocztę. Ban- skami gwardyi okręgu l)etersburskiego 'Vielkiego
dyci porwali worek, zawierający korespondencję , Księcia Mikołaja lVIikolaiewicza. W Reskrypcie
zwyczajną i poleconą·
,
wyrażooo Najwyższe podziękowanie za osiągnięte
Dioskwa. 23 sierpnia. Bakteryologiczne bada- przez Wielkiego Księeia postępy w wyszkoleniu
od-d.zhaJÓw wojskowych.
nie wnętrzności zmarłej w szpitalu ziemskim w Jarosławiu włośoianki, stwierdziło, że zmarla ona
Ode!a, 24 sierllnia. Eksporterzy na. propozycYę gieidy herliiiskiej, pos~nowili ustanowić sprzena cholerę azyatycką·
Senatów, 23 sierpnia. W Karawinie, w pow. daż jęczmienia z domieszką obcyoh ziarn nie przewyższającą 30%. Drotsze gstunki nle powinllJ za~
carycyńskim, zanotowano wypadek śmierci na
cholerę·
wierać domieszek.
Gh.arków, 2~i sierpnia. We wsi Alesz w pow.
W Carycynie zabrano z parowca palacza,
lebedlńskim włościanin 1Y1anżura w dniu 21 b. m.
pn~yhylego z Astrachania, z objawami cholery.
Rrasnojarsk. 23 sierpnia, 'vV CZRl3ie ścigania cięż'!w ranU wystrzałem dwóch uriadników i stanowego ZamI.atina. r6widuJ'~cych /lO, nastennie raprzestępcy w ACZYlisku zabito policy anta.
,
'l:
r:r
nU komisarza policyi
nożem, rozpruł brzuch. już
EtateIynosław, 23 sierpnia. W pobliżu mia.
d
'k
.
St
kt'
sta wykryto zakopane w ziemi dynamit i części rannemu . U:rI~' nl ?Wl:arszyna, .~ 01''1 przy byl
składowe laboratoryum chemicz1lego.
z nrzędmkaml POlICYi, ocala!. l\fanznra ukryl się
Baku, 2.3 sierpnia. Na ul. Cerkiewnej w do- w lasach obywatela ziemskiego K~nlga. Las otomu Ochmiko,wa wJkryto 21 bomh, trzy pudy ma- ozono. Zabloi -ludzie familijni. Zonie komisarza
teryalów wybuchowych, 275 nabojów i t. d. Wla- grozi utrata zm Jvslów.
§A'tn 24
i.~
•
Pal'·
. tO D"
ściciela mieszkania Dżewadogly i jego matkę a,. Anu.gns",u~:..
.,s"..rpn~a,.
l SIę mlas
,i.~ezki. Splonęlo JllZ 7H domowo
resztowatlo.

występowalacz.
gIąb Marokko, zdeeydowooa
przedsiębrać podobny'Oh wypraw.

cya nie

w

Londy'n, 24 sierpnia. W bitwie w Cassablance w dnia 21 b. m. fra,neuzi stracili jednego poległego i czterech rannych, w ieh liczbie jest je-

brze i miedzi.

Moskwa,

V'

Władywostok)

23 sierpnia. Na,

cześć angli-

o wyprawie
stanowczo nie

den oficer.

Sztntgart, 24 sierpnia. Rząd wirtemberski wydaliI delegata &ngielskiego, Kwalesa, który pozwoliI s-Obie w m.owie swojej na. kongresie sycyalistycznym obrazić konferencye haagską.
'
Wllhelmshohe, 24 sierpnia. Rany cesarzowej
; Augusty

zaezynają się

goió.

Berlin, 2'4 sierpnia.

Podług ostatnich wiado
Gamzi wolny od hottentotów. Na
stronie angielskiej, w pobliżu granicy i rzeki Po-

mości,

wąwóz

I marańczowej rozlożyl się Morenga. z 300 ludźmi

New-Gadal, 24 sierpnia. Firma Armstrong
zaprzecza poglosce, jakoby rząd rosyjski obstalo,
wal U nIej okręty wojenne za sumę 9 milionó nr

sterlingów.
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W pow. nowOl'ybkowskim na osadę ob}' watelki ;
.
I
I
ziems:kiej, Rubeo; r()zp?c~ęla str~elaniill} i rzuciła '
Giełda. petersburska.
bomby W okno na. drugIej galerYL 'Vybuch pierw'(Tel. wZ. "Rozwoju"').
szej bomby zbu.rzył część domu, druga bOmba nie
Renta państwowa - wybuchła wcale. vVlościania ~e wsi sasiedniej
przesz.kod.:dli grabieży. Rodzina obywat'elki nie
Pielgrzymka do R~J'mu.
l>oniosla szwanku.
Pi1\ty zbiorowy wY1&zd,..Z Wa.rsz.awy do Rzymu i 18
Baku, 24 sierpnia. Zastrejkowali robotnicy
miast z audyencyą u OJca :::IW•. nastąpi 20 września r b
zakładów Tow. kaspijskiego ..'
ęodróż .2 lub 4: tygodnie. 'Koszty od 125 rb. Zapisy
. ,G~ernichów, 24 sierpnia. W dzwonnicy je- w 'WarszaWie, Krakowskie PrzedmieścIe nr. 7 mlesz, 7
od 4: do 6-ej pa pot
13~d-2-i
heInego klasztoru Wniebowziecia znaleziono d wie

Gzernichów,

24 sierpnia.

'1-·- -.-

W dniu 20 b. m.

ków odbyI się bal II dowódcy portu. Eskadra angielska odjeżdża d. 25 b. m.
U.,tłiu, 23 siei·pni'a.
W ladza gminna przedmieścia Grosslichtenfelde
pozwolUa robotnikom
polskim ż Austryi i Rosyi. lwacować tylko na.
ron. przemysłowców zaś Wtlzwala, aby robotnikó\~~ nolaków odalili od 1 wrzesnia r. b.
.
Wilno, 23 sierpnia. Do sklepu Kondra;jewa
weszło trzech iydów, którzy, krzy.knąwszy: c;.Rę
ce do góry!>, ~kierow~li s~e krok: ~o k~sy:, Sk:e~
po we t'zuci~y SIę dosą~Iedn:eg:) poLOju,. gdZi~ p:~o
herbatę lolku czloukow Zw:ązk.l1 (p~awd,zlwJch
..
rosyaIl~, którt'go to Związku Kondra~Jew Jest se- bomby.
.
~amieni(1G~·Pnd9181d.
24
sierpnia.
vVyjaśnHo
kretarzem. Banuyci strzelając, wpadh za sklepo ..
Słynna na całej kuli ziemskiej
SIę, ze pogrom domó w żydowskich w Tomaszpo.
wemi , lecz snotkani'
strzalami
cz}onków
Związku,
c'
•
od lat zgórą 40-tu
uciekli. Lekko raniony Vi rękę prezes. l:HeJscowe- lu w dniu 18 b. m. odbyt się w następujących
warunkach. \Vlościanka zamierzała ukraś6 w sklego Związku <l)tawdziwych rosyall" Llzm.
Londyn, 23 sierpnia, N a interpelacYę co do pie z :uanufaktnrą Wanetika kawałek materyL
~ane~lk w~mierzyrwl:ościance policzek. Na krzyk
losów projektu prawa o reformach rolnych w SzkoCJi, prezes ministrów, Campbell ;Ban~ermann, ?- . Jej zbIegł SIę tysiączny tIum i rQzpoc~':ą.r się poświadczyl izbie poslów, że Izba lordow traktuj e : grom. Przybył oddzial strażników konnych, któz lekceważeniem cynicznem żądania i potrzeby ry tlu~n . powitał kamieniami. Po kilkakrotnych
ostr~e.zellJ.ach dano dwie salwy. Zabit0 dwóch
mieszkańców Szlwcyi, przedstawione przeZ powłosclan ~ kilku raniono. Tlum rozbiegt się.
słów szkockich. To też projekt praWa o ref~r·
produkty a: najlepszego ml~
. G}ze:nllchów~ 24 sierpnia. Gubernator zarzą- i
ID2.ch powinien być jeszcze raz wniesiony do IZlila aJpejtikiegoa
by poslów i przyj ęty przez mą. w ówczas rząd dZll oblawę w pow. brezinskim gdzie pa.ll.uia bezIdealny pokarm dla dzieoi, zalecany pl'zez
zaproponuje ~latychmiast izbie lord.ów, a?y albo ustan:l~ grabieże, łupiestwa i rozboje. Gub~;natol'
OSobIscle dowodził oddziałem oblawv. \Vlościanie
pierwszorzędne powagi lekarskie. '
odrzuciła projekt wprost, albo tez przyjęła go,
Wystrzegać się nieudolnych naślado
poczyniwszy poprawki rozutnne. Oświadczenie to teroryzowani, wskazywali zbójców. Obła\va uspownictw, jako szkodliwych dla zdrowia ekspremiera iJl'zyjęto glośnemi ozn.akami zadowole- koiła ludność.
perymentów.
. G~OID.yj, 24 sieflHlia. Trzech bandytów rzunia na lawach ministeryalnych. Odpowiadając
13annermanowi, Balfour zarzuca,' że w danym ra- cIło wI.eczorem do magazynu Kupirewych bombę.
1292-10-1
zie chodzi pewnym OSo.b.QID tylko o wywołanie WybUCh, ranU ciężko na ulicy ślusa.fza.
~ K~stromaB 24 sierpnia. Od uderzenia piorunu '
sporu pomiędzy obu izbami. Opozycya oklaskuje
te słowa. Po namiętnych rozprawach, izba po- s.t:ion~iaddoK cna wieś Bezgaczewo, odlegla o pięć
W 10 f SII • o
o~tromy.
,
słów przechodzi do porządku dziennego.
M~tawa, 24 sierpnia. Odbylo się uroczyste
DZIENNE.
otwarcIe ufundowanego przez szlachtę knrlandzką
WaUlawa,24 sierpn1a. Aresztowano 33 czlon- gimnazyum z oddziałem realnym. vVyklady oprócz
ków frakcyi rewo J.ucyjnej polskiej partyi socya- jęz! ka rosyjskiego i historyi będą si~ odbywały
listycznej. AresztowanO 6 uczestmków napadu w ,Języku mernieckim.
Baku, 24 sierpnia, Pod podłogą mieszkania
w dniu 11 b. m. na ulicy Wroniej na ngentów Ha,ssanowa znaleziono trupa artelszczylC3, .MakaroPlomby zlote, porcelanowe i t. d.
Zęhy sztuczne na zlocie, ka.uczuku z p9dnieOchrony.
wat kasyera Tagijewa. Zabójca jego, zrabowawszy
Petersburg. 24 sierpnia. Na cz~vartem posie- z kasy przy pomocy wyjętego z kieszeni ofiarl bieniem lub bez.
rb.• .
7,000, areszto\i\lany.
dzeniu sądu wojenno-oluęgowego w sprawie o spi- klucza.
Poprawki 8ztucznych z,bh, n3 paclekamtt.
'J
sek przestępny na życie Jego Cesarskiej ]ilości
1. arj t, 24 sierpnia. Opublikowano urzędowy
Konsultac)'a 30 kop. 17....120
wYl:Iluchano opinii ekspertów kaligrani~ MacHbwa komunikat, że ugoda pomiędzy rządami francus~
i Burinskiego. Odczytano wskutek starań obronI skim i hiszpańskim nie zustala na.-ruszoną. Fran-

tle' '.
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a"
MleKO z~ęszczone
"',
Ml\czk!.Dlleczna

Piotrkowska NQ 200.

Lecznica Zębie W
M. EPSZTEIN .. RIESNlłt

l

9

ROZWOJ. -- Sobota, dnia 24 sierpnia 1907 r.

==============================
' . • Piotrkowska
. dom Tischera
124
I

124.

piątro.

P~e;~#.wsza· Chr2,eściań9~:a Leczi,r~ica
Ch?5:;;l'·6b z~ibów i j~my usin~~j
otwl:l,rta od 10 ranu do 7 wieczór. Konsultacy!.\ 2.5 k.. zęhy
- ____
•• s:t;~l]czna od. rb. 1 kop 50i wyżej, ::"
ltt:lPGru,ie i przerabia zęby sltuezr:.~,
HHi)l'lOO

~

.l
.......

Piotrkowska dOm Tischera ~ n
I piętro.
eJ ".ł 2.

ł

C.h~1J!f'oby

sprzedania
damskie kapelusze. Przejazd nr. 65 ID. 1· 2080'3']
ortepian w dobrlm stanie S Drźeda.m:,
ChoJny, Rzgowsktl., d~m p Grzybi>w",
. skiego nr. L
2072-2-2

I

F".
J._. est do

:, przBprowadzi;t s!ę na ul. BENEDYKTA
.Nr. 7 (róg Promenadv). Spee~n,d.istff, oho.-

rób wenerycznycb, skórnych oraz cboroll

włosów.

Pi'ZYJlliUlO

4·,,·-8 po pol.

,

124
. .' ~

od. g-H rt\no

ZpOlodu

I. p~)J'"~111.,~1'1~

wyl1ł'ljęci~ pokój z utrzymn.uiem.
Widz0wsl<a 86-2.
2076-2wl

l od

w niedziele do 4- po pol.
·1397-12-1

lub
Kobiec;e
raz pokój

jazdu

uj.

moozopłci®we.

Od 8--10 rano, 5-8 po pot, w niedziele
] święt.a 9-12 rrl.HO,.
1463·-r-248

Giibiilat ie~arski lila chDr~ch
I
WEtiEfłVCZNYCH i SKÓRNYCH
D-ra B. Barguliesa

r·

Są jeSUj'Łe

!;:l~~~i~~rto::t:Jl!:5 .l5~~~;W. U··r·
Dr. Feliks Skusielicz !

J._.u'zuf
li

I

4:'86-r-37 \

l

Bru.·dql~··.n'
~.:1ri
l.J uAl
J.

ł

odda

się

za-

i kuchnię z wygodami, lub

tyłko kuchnię z małą d·opłatą za uslugę·
skłe.da6 w "RozwoJu" pod ,,8, S"'.

2070-6es-2
slużących, ul. Średnia IU". 11,
Kf\ntor
poleca wszi.łlką słllżbę dom.(}wą., . z dn·

bremi rekomendacyami.
2076-3-3
omverstliCJa podlug najnows,zej metody
j.~zyka.· fra~uskl'6go l angielskiego:
gramatyka, l1tersturo., korespondenCJa
handlo,wa. Wia.llomośc ul. Auny 19-7-

K

2032-3s2
&-wlarnta. z dwoma bHardaml jest dD
sprzedania lub też osobno bHardy.
z powodu wyjazdu. Wiadomość ul. Brze·
zlńska nr. 19, kawiarnia.
2075-3,2
-M·aszyny 2 Singera bębenkowa 1 plerścienl<lwa i"no.szyna. plękn1e szyj~ea
za 18 l'ubU. Piotrkowska 108-16.

li.

w

mal:ie-ńs-twu

Oferty

do sprzedania pO' przył stępl1yoh cenach: Lampy gazowe,
~I ~ t:
a I t
~\ '"
l ga~omierz i. rózne inne. go~~oda~~
I .LII .łio Jl
l &, n l
Istne przedmwty. DOWled'laec Się
ChOP@br r::::::łC~:,n:'l'"lVcZlne l mozna Pasaz Szulca nr. 3 ffi. 6,
Przyjmuje od. godz. łj-l r, i od 6-8 w" ! od godz. 10 do 12 przed połupania od 5-6 popoI'.. w niedziele od 9 ..-~
dUI"em l' od 3 do 6 pO' obiedzie.
r. i 0<1.3-6 popoI.
1420r397
.
Ulica Południowa r~r. 2..
1400' ·~3-1
.ZKG,·LA PRYWAT_A

ekórne, we!.'1eryczue

Porada 50 kop.

I. Silberstrom

[)~~ ~

"---;r,~,~_~,~~~...'rJUj;,...~~1J'..'I~""~L~~~I2.:UII!""P"~SI'~_Ii'Y.~~.~(ł~_,..

Dr. JEL Andrzeja
lOKI
7.

188

======================================
Do
fileowe.

====

-'ł)

}i

K

A.Nr. Rybaka
Dł:nga
30, Pt\SS&ż Szulca (dom
narożny).

ul.

2086'-3-1'.

ieszkinie mniejsze z wygodami OfłtZ
pOWrOCll.. BUl-S·{·
Zapis
pokÓj um~blowMY do wynr.j~cla.. Oferty pod NT. M;;" w "ROZW6jU"~
2078-8ws-1
aszynę do szycia, mało używaną,
M sprzedam. Zielona 4:7, m. 12, w oficynie.
2074-2-2
I
iedrogo robl·ę suksie, bluzki. Przejazd
.
"..!
choroby skórne i weneryozne
I
l.
4:8 m. 11. n~Rla piętro, 1611-r.-159
G·!1bo·~skl
przyjmtlie od g. 9 do 12 rano 1 nd.6.do 8 w" I
przeniesiony zostal na ulicę
',.
•
1~
'R,
! panie od 5 do 6 wlecz .. w nIedziele tylko l
&uczy~iel poszukuJe posady, może wy.pac.. ohoPółJ·gapd;ła. nosa ·; USZli
od 9do 12 r~no., Zawadzka '8. 1.385'202
DZIELNĄ
klad~l.c matematykę. Oferty dla "H."
przen1ósl się· na ulieę
' .
11
AlI
•
12'21'10'0 .; przyjmuje "Rozwójl'..
2064,-ii-3
~io~l.m_s~,- .4~, ~. 8 I
Hhttalsłaedt i ~ -"
' 0 · St.\b3,
umiejąc3 gramatycznie język
l przy;mu) 8 Ciłmenme ;od 4 do 7-81' pop. ł
l
Poszukuję
,
polski, potrzebna., zajęcie stale Oferty w Adminłstracyi "Rozwojus, pod "J ę
wnt8dZ
67 I
zyk polski;'.
2il93-3·1
pp
gt.osKenie.
Zaginl'itl
pies
,Joksteriar",
Ugllłl
t..
-:'ł
':)'
przy rodzinie, wzamian za udzielanie
cz~rnn lata na grzbiecie. Proszę od'1
UI.~~· .·j,lł....ilil
OhorobJ
W6wn~trzne iDerwowe.
lekcyi z doplatą 5 rub. miesięcznIe. 1
prowadzić, PiotrkOWSKa 81, mtes zk. 21.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_·4....2....
9~__
Oferty pro-szę sklndać w Adm "Rozwoju"
2072-2-2
Chopobykobleoe i Ału.lsze.~.
ł OsiedlIlem się w tutejszem .mieście jalro pod lit. "G. G."
1267-d-9
okej
sloueczny,
ulueblowany
1. ftddzlel~
P1otrkow:ska '121speeyalłsta chorób skórnych, weneryczDL07t.U 1111
nem wejciem do wynajęCia. Wólczań·
PuyjmU:J.e dO:ll.,:lano ,ł"od,.3-t-5 popoI. ~ .nych, płciowych i chorób wlo.sów. PrzYl~ ! :g ZAKŁAD FREu
.,Sn..h.
ska 75 m. 3, l piętro, front, przy An.502-:-r-187 ~ muję .codziennie od 8 do 1 w południe
~ Kursy dla f.rebll1nek, ŚWiad6.C.tWa. podrzaj~
2q89~1
- - - - - - - - - - - - - - - - - ! 1 od 4: do 8, po pol.? w niedziele od s-aj c:ł. świtt.dezane przez władze rz8t do we.
otrzebna krawcowa, Andrzeja 10) Sklep
Powr6cil.
łlalowist
do l-ej rano l od 4: do 6 po pot
~ PelllsJ'a Ul klasowa żeńska
Stadnickl.
2088-2 1
n
! ~
.~lI"yi ZIUłZYCitlEJ zostały przeSpecyaUm cnoróbdzieci i wum,trziłJch
I·~...
~ niesiona rf8 ul. ft'llkabjewską 22 ID. 24.
okOje umeblowane pojedyńczai wspol·
przy~muje codzień do godz. 10 rano I od
II
II
~~
i.:..a:
Za.pis kandydatek na freblanki - ne do octnaięcitJ, dla pań, ul. Andrzeja.
g. 4' / 2 do 6 po poł!ninlu (w I W n i e d z i a l : k i , .
I' ~ oraz do trzech nddzlalów w stępuych
11 - III p.
2084:-1
ezwa.rtkl i soboty ad 3-41/!p'o p.ołud.)!
II~. Srednia M 5.. 1491'113. , j klasy I-ej od H sierpnia r. b" od
ragnę pobierać lekcye arytmer.yki i ję'
Piotpkowska 69,. 1334:-:-10-4 l
II
2-6 p. p.. RO.k szkolny i egzaminy
P zyka. niemieckiego w godZinach wie~ ~ nowostępulących 20sJerp,uil.\. 13.25'10 czorowych. Oferty proszę składać w
AdlllinistracJi "Rozwoju" pod literami
A. S,
2073-4:-3
sp6Gyaliata
uszu.. nosa
Potrzebna
otrzebllY od. 1 września. . pokoj z ku'. I : '
l
p' trl sl 35
158" r 84 ; do sukien damskich i dziecinnyeh, ko·
chnią i przedpokojem, lub pokój ~ kuftpeoVaU$taołtoróbuszu,aosa"lGrow'i:a
UM ~I.\ bieta samotna w starszVlll wieku. O Wl\'
chnią w okolicy Górnego Rynku. Za.wia.O'
iII
; przyjmuje od W-H rAno i 5-7 po pol.
J
I;;.riani i G9rdła
w niedziele, od 10-11 r. i 24 po pol. ~ runkach porozumiec się moż!lH. osobiście, domienht. listowne: Łódż. skrżynka po ..
Przyjm, od g.91/ .. -11 r. i od 4-7 wiec?;. ,
Widzewska 4:7 m. 5, od 8"""·9 rano i od
cztowa nr. 475, dla H S
2073-3~2
w niedz. od 9-12. IIUkołajewska 4,
6-7 wieczorem.
1370'-6-2
okoju umeblowanego poszukuj~ 2 teehobok Dzielnej.
762r180
nic V w bHzkości Przejazd-Piotrkowska. Ofer\y P. T.
2062-2.2
ower 1 tandem dosprzedan,ia. Przę
dzalniana 86, zakłAd felczerBId.
przeprowłtdził się na ul. DZIELNĄ 25. ChOrObyK~~~~n!~r:::;!~~~h, skb....
2079.:....2--1
Mikoła)oWSKa 59 m. 58, 2 piętro.
Choroby wewnętrzne,spec. ner""DW~ .
ne i weneryczne.
Szwajcar z wltt.snyn personalem, :po(leczel'Sie elektrycznością)·
P"
d
8 1/ 1
j
d 5 8
szulmje posady. Pode-jmuje się tirGGdz'lH'ZyjęĆ: 10-11 r., 5""-7 pp. 136j,.6·3
,rzYJmuJe
g.
2rano
o· - ,
1
mtenht, dojenia i czvszezenia by,dła i
ll11-d
stajen. Oferty sub. "F. H." wAdmin.
"Rozwoju"
2068-3-1
Z powodll wyjazdu
StUdent u'niwersyie<tll udziela lekcyi
matematyki 1 języków. Adres: St. LipI
ka, MikolaJewska nr. 9.
19Uw3es3
Choroby weneryczne i skórne ~ chorOby 'lll'enetl".Jc:tl:ne i akól'"ne z· pięcia pokojów. Piotrkowska nr. 10,
klep spożywczy do sprzedania. Lubelprzyjm. od 9-10 r; i o-d 5·-7 wleez.
ska nr. 12.
2068'ł-3
m. 3, n-piętro. Zastać możnn od g. 1~
Nawrot Nr. 2.
Rozwadowska 6.
13~lr235
do 4- ej po pol.
1358-3-3 ~ Sklep spożywczy w d(}łJ~jlD. pWlkeie
Przyjmuje od 8-11 I do 6-8 po polnd.
i
zaraz do. sprzedania. Wiadomość w
panlo od 5-1),
631r336
?

']'

U~~16W.:d~i.nnl·r!!l!!::/ M

choreb~~':';elaWIe:~ryczne iDr Dł. e~ Golrlf~rh MAGAZYN OBU lA
r;r:i..~;~1t-~ ~1:"p:..nle~~·J:2~ l .•
U.··. Ulu. U R. Heidrich !
Dr J .

.

!

I

I

I

5

I,'

Dr. Edward

l

·ł Ś'Więt: Odł-5"POP. Seł.91-r-18~
I"M'" '""11
D" E
Dr.

n~zyiesl.~kaU}'e ~ec~.09~/';';f.;Af~d?-~t!

oddzielnego POKOJU

I
j

IDr. Ro·s

iC~~~~~a

f

lU ' '.'

llblatt

O
P

I

'

:. Holm·"au
n

N

!

P
P

I

Dr

N

f2

ł

f~!R~JCZYN§

P

l),.

P

Dr. F. Klozenberg

1

°

II

Dr Stanisl Pletar~ti IPUr:dii. SZHmachoi
Dr. I. Gr lit
ul"

Zie~ona

.Ni 5,

Od 8 /,-11
r., 6-8 wiecz., panie 5-6
po poludniu. W niedziele i święta 9 r.
do 1 po pol.
1.608-d·-145
1/,

1

Dr. Józef Michalski
się

na

4:-ej dJ 7-ejpo pol.

j-

od

1467*rl09

Dr. H.Rosenthal

Choroby wewnętrzne i
~~(ąplll gorączkowe,

ionstantynuwska 7.
GO:dZinJ

pr.zyjęe

umeblowanie.

.

pOWrÓCI

S

,~Rozw4)ju".
do sprzedania.
Drobne o·gloszenia. I Szafa.
MeJara Br. 10 m,
Adm.

ł
ł

dzieoięce
zakaźne)

1415-r1l5
od 9-:10 i od 6-7~eJ.

. .

2061-4-3

jesiooowtł.

Pasarz
2072-2-2
Nauezycielkt, freblówki, nlemz języków. nłemłeckiego, fran=• ki otrzYJMją korzystne posady. ~ T'-16macze
cllskiego i czeskiego, znający ,ramaPiotrkowska 92, biur.O nauczy. ciel3kie.
yczule język PO.Iski, zechc'r Zl. OZ:.'YC.. swo2074- 3-3
je oft1rty w administracyi "Rozwoju"
Pracownia sukien, spódnic i
pod "Tłumacz".
~6'5-5 -4

AAA
,.

Ó.

I

I

t.

bluzak. Wykońer.a.nie staranzaginą! paszport; na imię Józefa Olszanr. 35. R
ka, wydany z gm. KarcZ8w. 2077·3-3
Zaki au
. ID.
357d57 J
fZl\gjnąl paszport nalmłę l"'ranciszka
1
! Łakowskiego, wydany z gminy Buczek.
I
2075-3-2
Y"~N lU iWliW
W'Wlii6i UU~i I sady. Biuro KaczorowskleJ, Nawrot 2. ł laskiego powiatu.
i
2063-3-3 ! Z,ągll;ląl paszport na lmt~ S\efana Dur..
ulica Południowa XI 19)
'I
czy. ńskiego, wydany przez m
. agi:;trat
o wyna.Jęcia zaraz 2 pokOje uJ?:e~lol'ódzki· t
'2082-3-1
przyjmuje choryeh na stale pomie: \
wane Każdy z oddzielnem w6Jselem,
~giną:t paszport na imię Jó~ąfa Opr,sa,
szczeni e za oplatąod 2 do 5 rublI przy inteligentnej rodzinie z ca~odzlennem '
utrzymaniem lub bez.Willdomość Dzielwydany z gminy Kozulk.
,2\)83 -3-1
dziennie. Ordynują w zakresie chi- na
40 m. 1· T:\mże wydaje się obiady znginąl pMzport na lmią . Jó~fa Sob:
rurgii: Dr. Goldman i dr. Krusr.~, w domu i na miasto.
2053-d
czaka. wydany z gmtny Bigów.
w zakresie ginekoloii: Dr. Drnehin,
~rmo zegarki w guzach Dzikowie-, i __--:______----:,-=2:.:..08_1_-"::':3.;...-~1
g tn3;l paszport na imię Idziego Zbrodr. Ksawery Jasiński i dr. Kaufman.
kiego. Reprezentant MąkGwski.
;
2019-5-5
jewskiego, wydMY z gminy Szadek.
1402dl

Piotrkowska 114.

L

1398·1 .

.,
eezn!iczy

I ne

i punktualne. Mikolajewska
11, prawa oficyna, 11 piętro.

"~~"""E.Rf1if'ł -r!1
b1"tiił '1~1 ftgl~"{i, I A. A. :f~~!d \t:~~~r:\o~~~!tne o~~~

ulicę

PIOTRKOWSKą aa2
przyjmuje od 9-el do 10"ej rł!.UO

II

I AAA
Dr. T. labo·rolskl"l
I
..11

Okulis·ta

przeprowadzil

sprzedaję

I

Cher. skórne, weneryczni i drq moczowych.

R

P~zJjm~jQ ~adrabianie pończoch.

l

I

D
D

Z

!

Za

ROZ\VOJ. -- Sobota,

Rada rTowa,rz

dnm

•

24 sierpnia 1901 r.

a

órniczych

Wszystkim przyJezdnym

J

poleca.się

Krót
HaBGhlllf:k.tA~tlk"1
I

podaje .do publicznej wiad(IIDOŚci, że w dniu~W Września n. st. 1907 r. o godzinie 12· ej pollldnic, odbędzie się biurze Rady
pod "ZŁOTYM JELENIEM"
Warszawie przy ulicy KSiążę,cej. ]~ 2/fJ., licytacya przez zapieczętowane dekha:acyo na sprzedaż drzewa hudulcowego a ewen·
t
lr A Telefon
tuainie iopa.l:owego różnych ro(tzB..1 ó\V i gatunków z cięć .N~ 4 j z nasienników starodrzewnych, przypadających do wyrębu
I,
,roc1E~<>_~Y~;""J,t!\·!!aneolhdr"'I'O'k~ł14~~._I."
1290. II
w kampanii 1907/8 roku w 1.flSttCh Stara.chowickich, poI'ożunYCh w pc.wit1.hch Hiec:dm i Opatowskim, guberni Ri\domsk!ej.
,
."u .,.u'
.:
~ "'Oferty powinny b'jc sldadane w biurze Ra.dy do wy:ri:aj wymienliolłll®g® t~pmhn.;"
m
.
:6Uż8ze s~ezególy, de,tycząca warunków sprZedl1.ży lllOŻ!.Hl rozpatrywJ5.ć codzlaunie z wyiątki6ill dni świątecznyćh od
Przystanek ~tramw:ajór~,. d~żących do
g.odziny 10 rano do 3 po POI~ldlliu w biurze Rady lub w biurze Znfządu (w Starachowiek!ch pr.~{ez st. Wiel'zbnik).
~'I
Krołewsk!ch' KhmK.
I
. Konkurenci nil do.wów, że warunki zn~ią i je a.keept1l1ą powinni je po-dpisać przed z!ożenlem d e k l a r a c y i . :
I
_ _ _~(;o.;.1ł,;:;.;ęc;.;.ia; . ._.N_ill_4....._I_n....
;~s_a_fJl_m_jr...;;{l...;m;;;;...;.:;ol!;.;:·a.:....;;..bv~f!_,,; ;,;,{ig; . .1ą; :. d_a. ;.; n. ;.; e_w.;. . ;.]f!,~.s;.:;.a.;.; ch; . .;S;.;.;ta; .;r.;.; .a~; ,; ,J;.; ;!O. ;.;W. ;.t;:~k,.;. ;lc; .; ;>h_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:,':;.;;;3.;;;.36;;;..-...;:..3-...;.;;.3'
Skład. wszelkich krajQwych i zagranicznych medjyke&mentów.
:.

W

w

R

4

I

i!

I

l

~ Wysyłka

po za miasto.

Można porozumievlać
się
i
i po rosyj.Sd\.U.

r.. .

I

25 Sierpnia

Hodowia rasowych hrólik6w

Ja torl~ŚĆ ŁÓ~Kiej ~tral~ ~~niowBj ~GnotniGzej

ZA

połączona z
4. orkie~tr' i

1386-3--3

na mięso i skórki.
fi
Tuczone dochodzą 20 funt., żywej
wagi. Dobra Kąty, pocz. Ostrowy,
gub. warszawska.
921-d·12

Biuro nauczycielshie

ł(al~pińskiej
w Warszawie, Sienna 2 (Moniuszki)

KOrtiCE}~lTE.J· przy współudziale
4tow2rzJsiw śpiewa~)zych>'l

poleca. nauczycielki, bony,
Sprow8dzn. cnd~:oz;emkt
,

iI50

oftcyalistld.
1317-4-3

~~... BUż~j,,;(;

ANTONn~SO

~ Palta
.

na,~nowsz,yc~.rasonÓ'w

MARSlAtA
A,
13193'3

f{

.

damskie i
w n-ajmodniejszyc.h fa-,
gum. 'OlU,D
WO Bonach i najszykowniejszem wykonaniu.
.. Obcasy gumowe różnych fasonów i wielkości.

WROCŁAW,

męskie

I
•

.

..

""

1371

"
I

'. WG.hodZł!Oe w zakres manufaktmy gum. owej.

Ring'ł.7.

Pasaż Simonsa-Długa

Krakowskie-Przedm. 7
Marszałkowska x~ 121

'"

Łódź, Piotrkowska N! 55, telef 60.

gotowej

3,000 pudów k

6135
,,3059

malu

kartoflanego "Tercyi" nlelon~gl).
~m. Celigów przez Skierniewioe.
dQ,sprz~danła
zabu:di:lwaniamł.

i soli-dnie podlug miary.

~m ląka,

tort

ZAKŁAD NAnK8WY żEŃSKI

KlEJ

zapis uezenIe od 28'-go Słłll'
Lekcye roopoezną 'SIę 2-go wrga1375-ł--l

We wsI Borowo, gminy Galkó".
uciekł z domu
od paru tygodni 18 letni Józef Pietrzak.
Ktoby wiedział o miejscu z:amlesdtanła
wyżej wymienionego, upraSZA się o odprowadzenłe go do Pawła Pi~trzan. za
nall'odą 25 ruMi.
lJł72-!-2
,,-......,..,
.....
~~,-~._.~.=

~_

Zaginął wyż'eI
mlody, cza.rny, U3Zy jUu))'ie lapki n. nóg
blale, na szosie Alekssndrowskiel. Upra.Sf-t\ się o '()dprowad,zentę .g'O do Wilhelma
Zymertl~ zamieszkałego okol.a Ktlcaanowki lub też Radwaiwka 25 sklep, za sowiJ

tern

Wykonywa. się również gustownie

hurlowy i 'główny k~ntor v.r Warsza.wie:

s:tAh

Do sprzedania

nił\.

łlĘSKIEJ i DZIECINNEJ GARDEROBY.

50, telaf. 965.'
Magaz,ny detalicznel Senatorska" 22, telefonu 964

•

,

" ..'

Skład
.

pensYą

z

Oferty pod' "R: T'-' skb,d.ać
w Admin{sir. "Rozwoiu",
1380-i~-2...

pni~.

Magazyn Specyalny

dla celów leczniczych.

'Zabawki gumowo. jak to: lalki, zwierzęta, piłki i t. p.
• Plótnogumowe i fartuchy gumowe ~f:z w;:::~.

.,

&sekuracyjnej

przyjmułe

",.

gUlll0W9

brrmży

ł.ódi, Długa }ł )8

B-cia Taterta

i g'warantówa-

wanach i chodnikach.

"" Wyroby

w

i prowizYą,

J. ZBIJ

neJ trwalosCl.
.
najlepsze, najnańsz8, najhygieniczniejsze i najladniejsze pokrycie podłóg i' schod6w wrOla.Ch, dy-

.

agentów i akwizytorów

sadzawka, ogród owooowji kilka tysił
ey olszyn 6· cio letnich; gnh. kaliska~ m.
Ozorków, Wiadomość w Łodzi, ul. Zielona nr. lO, R. BojaJro.w.skl, sklep.
2350-3-2

8zczególy w programach.

.. sklepie IE. F Ił A II
ul. Piotrkowska. 141.

iti

Zdolnych isoHdnych

placem i 51/, m, ziemi w

Kupujcie KAPELUSZE

Ka.losZ9
gunl0Wf\\
""•'"lita_'Linoleum
. '.

się

Oficyną,

Ws~ęp' 40

~

Poszukuje

jest
Dom mieszkamy,
z
ur&Zz

~"-

Kiuematogfaf
obrazy.'-Ognie sztuczne.,

o godz. 3 po pol.

.'

q

Conf6Ui.-Zyw~
kop., ucz'l'fiiowiee d:EBeci, 20 kep. -'~--

,
====:t::,.::::
Początek:

I

D

ProdukcJe .,gimnastyczne.

~ lfij

pOlskul'.~.,.
l u:yt4.j

~1o;1MoilW*""P'!Ji.··$"=?n'D1D~~"~~

W,NIEDZiELĘ

'1'/1 ELKA

po

wynagrndzenłem.,

., 1389-3-3

'

12i9-6~4

~~d~ol~

łódzka Kasa Posagowa nlniejszem
gości na zabawę

sza czlonk6w i

zapra-

w nie-

25 sierpnia r. b. w ogrotizie p.. Lanza, remiz li kolei elektr. zgierskitH.
Począte l{ o godt.inie n,ej w poludnie.
dzielę

JULIAN MEISEL

gego,

Główne· prżedstawicialstwtl

Bilety na prawo wejścia dostac można
na miejscu zaba.wy. Cena biletu 25 kop.

T-wa "PROWOD_.Ku m

od osoby.

Zarząd.

1384-3~3

HU~11rOWA SPRZEDAZ
nnjlepszyeh

Arbuzów brytańskich
-iróżnych, owoców

OGŁ.OSZENIE.

'
Bru[a żelazna arSZ3W.-Wl~ fi onska
II

po cenach bardzo przystępnych

POLECA

podaje do ,viadomoścci, ~e. na stacri JiJ6dź-~ali~ka w dniu
n grudnia 1907 r. o godZInIe .~l ranood~~~Zle SU} 8p~ze.
daż przez 1: icył~i2dDJ~ę . p?-bhczuą.' P?nlzeJ w~szególnione
go to'waru, który '\v ternU~le Ob?'\I~ląZUJącym nIe zosta~ za
brany przez odbiorcę, a mIanOWICIe: .
.
1020 ~ud~~w drzew,~a sosnGwego Udrick-I.JódzKal. Nr. 14B5, od w'ysy~ającego Aleksandrowa.
140i·-3-1

Czesla,v

Lączny i
w podwórzu.

MHsz~ł 21

S-ka,

I p
z

przylegŁym mies~kaniem (1

n 1\ r k a. 1 e t n i

rej

a.lpagi

Z d o bkosztUje

8

rb. 5.50. P i k o w fi, k a m iz e l k rio rb. 2.50. I, e i n i e

kamgarnowe spodnie
rb. 6. P e l e r y n a m ę zkar u b ] i 9.20.' Z m i a na
przyjęta.

1378'3'2'

'':''-'''~''I ..... _ _ .,....~ •• _,.,·", .. ...".p"~'I''''~''I!:I~J'~~~'''_'''&'~ll!'~-''-''-'''-.

e

Mary--Emila Schrqechla

.u

p i o t r ,k o w s' k 8 98

lub 2 po-

koje) od p;\ździ~rr.~Ika {t? wynajęcia. Ul.

SUi\dowa 31,

W18.iloIDuSC Il stróża

1352-3-'

l1li

•

•

ROZWOJ. -

Ł6dzkiej Szkole Halldiowej Zeńskieju

•

s

C. .la szczyń sk i ej,

ulica Zawadzka Nr. ~: i
Egzaminy dla nowo\vstepuj ących roz,poczną sie 27-gr) ;
Sierpnia. Lekcye 2,-go wrze~nia.
•
1~3-'!O-4
Inspektor szkoły PAWEt. FOERSTER.

Języki

no

zesn

Odznaczona wieloma pier\vszorzędnemi nagrodami

METODA BERLITZA.
~

Niemiecki, Angielski,
cuski, Holenderski

~ Konwersacya @ Gramatyka
respondencya (11 Fonetyka @

~

Literatura @Ko-

1) łili1~tod3 Beriibza unikll wszeikiego sposobu tloml\czenla. Od pierv'n,zej godziny do ostatniej uczeń slyazy, mówi i pisze
w tym tylko języku, którego się pragnie uczyć.
~
2) Meioda Berliłza ZmU3Zo, ucznia do myśl€<uia o obcej
moww. On mU'31 po englelsku, fro,uclls'ku i t. d. mówić 1 pisać bez
poslugiwania się swoją ojczystą mową.
3) metoda BerUtza zllpelnie jak matka bezwiedniem!.U"
cza dzieeko swoje, tali: samo za pomoc?\; metody BerH~z3. uezeń zaznajamia. się z danym językiem
4) Metoda BerUtxa mit, ciągle na widoku studya gramatyki, ale w miejsce starego systemu wUacza.nil$ fl)rmul gra.matycz·
nych Metoda BerHtza przykładami wzięte:nt z praktyki zaz!ls;amia
uczącego Slę z gramł'!.tyką.
5) Metoda Berlltza odróźnia się od inny~h metod logikĄ
i konsekwenCją systemu nauczania, składa się z pytnń i odpowiedzi,
zt:mli&ny· zdań myślowyC'h i odpoWiedzi nl'!. nie, wskutek tego umysl
ucznia musi ciągle być skupiony i b!.:z wysiłków pl'zyswajt\ sobie
rzeczy nłeznaae od przedmiotowych do abstrakcyjnych.

vViadomości

udzi.ela:

Dr. tlI. G. KUM ER,
Biuro otwarte od godz 9 - ej rBno do lO-ej wieczorem.

Hódowla bydła w Meksyku. z~c.z.l\' l
U O·pti
. ,qu·e. P~risien
III
I
rowaua
Calce Walk.
T II~e'a'.~i~e
Wszystkiemu
winny TanIa
:m
Il

~

.

I.

kuchniłt.

k~8ztany.

_

jab1: r

(farsa), II, Ksfąte l cyg!n~fł (baśń w
7 oddzIał). III. Wyższa Jazda kaW33-ch odzia1:ach: leryi francuskie;. t St~ttCh Dla ~uże
oczy. Ama or otognf.
•

Pó;otrkowska Nr 15
!
....!

Wspa.nialy program w

Początek przedstawienia o godz. 6-ej wieczorem w dni
a w święta i soboty o godz. 3-j po po~udniu.

.ul]O.,a.
_ B g
J
przełożona VU kl. g:mna;r:yum
z klasami
przy ul.

W:;,lMczańl!.\kiej

nowowsl;ępującyt;h odłJętt;l, się 2 W'ł'ZcŚnłR.
Kurs nfmk rozpocznie się 3 Wł'z~śllia,

l

t TlI m

I
i

p. f.

.NR ',39

zAwiłtUamia Sz. Rodziców, ze zapis uczenie
odbywa się c0d:dennie ,od ~; 9-3, poCZąWB70y od 20 2i3rpnla. Egza.mlny dla.

l

!
l
powszedllle, l
1277-8- 6 l I

Szkol
a prywatna
.'
1
..

przygotowtl.wcZ'l'Jmi

"R.

l JJ'.

l

;

li '

•

'"

l S~::v~ero~a

34 Lekcye rozpoczę~y s!ę ~9

SlierpBI.a .. Nowy ku/s. dla dOł'osły,~fl
1~O4---1(;_·~_·8_._.,....r,_oz...;..p....o_cz_~.n_le_f.;_H'_J_._W_1'_z._3~....tl_H'_,._ _ _1....c_()8_'_~5

i
!
!

r

_

t,'

I
~

t

sJrl'adaj.ąc.a się ~ 240
ll:ej szerO]iot~oi., d,;vóeh

~ 188

Sobota" dnia 24 sierpnia 1907 r.

Inechau. ,varsztatów r6irrulszy:u do kleJenia OS11Ó-\V
i róznych m.aszyn przygoto'\tvawezycn, do wy..
dzierżaVit~ienia ""tv J?abianicach od l-go Stycznia
1908 r. Wiadomość 'v Lódzkiej .Filii Ryskiego
Ban]ru ,Handlowego.
1373-3-3

Zarząd

dr i ielazHej Fabryczno-łódzkiej
.

.,,,"

uilliejszem zawiadamia wysyłających ładunki, że na. stacyi towarowej Łódź
Fabryczn.a zalegają niewyknpione przez odbiorców towary, przybyle w m.
czerwcu i lipcu 1907 r. za frachtami: vVarszawa m. 198953 skóry wywyprawione, Georylhauz; Wa,rszawa m. 197178 naezyllia ku'chenne, Pinkus; Bialowlt;Z 6457 drzewo dębowe, l\lalecki dla Hajnela i Knnicera;
Brześć I. 42532 rękodzie,lnicze wyroby, M. B. Groslandt; Wyszków 3060
wosk, Rozen,be:rg; Lublin 4:2-146 welniane towary, Naczęl. st. dla J. A.
Walda; LubHn 42730 'rękodzielnicze wyroby, Ch. Lewensztadt; Lublin
42536. filar granitowy, W. Cy.ngrosz i J. Nowak; Dąbrowiea 7214 ręko
dzielnicze wyroby, Nikmian; Nowgorod Sewarsk 2012 pO Jl'Czochy, .Z. S.
Ch aj kin; Białysto.k 25636 skóry wyprawione, Bekerowicz; Pińsk 39112
machorka, I. D. Gotlib; Pińsk 39046 skóry, Z. M. Ko.wk; Sjuzj.nm 5630
sukno, P. Petrow i S-wie; Wiatka I. 2241 wełniane towary, A.M. Ra.wicz dla S. Giske; Charków m. 19209 pończochy L. Szerman; Charków
lli. 41683 rękodzielnicze wyroby, Sz. 1\1.. Dudowski;
Rost6w nad Donem
100U32 próbki rękodzielniczych wyrobów, Gaxtow; Rost6w na.d Donem
107127 rękodzielnicze wyroby, Br. Kewes; Woroneż 53069 rękodzięJ.nioze
wyroby, T-wo Kekczejew i S-ka; Woroneż 5316'7 wełniane towary, A. F.
S;~miono-w; Woroneż 47636 wenianetowary, Naczel. st.~ Astrachań 2058
gkrawki.wetniane Garnow; Kirsan-ów 40573 wemiane towary, K. Iwanow dla Warchi~kera; Tambow 64&21 skrawki sukienne, Szialzang; Jekateriuodar 206,o{) rękodzielnicze wyroby, BogorBuk.ow; Niezlobna.Ja 12723
wełnian.e towary, Semernikow; Caryeyn 17838 wełni.ane wyroby, Naczel.
st. dla S. Luksenburga; Niżniednieprowsk. 33276 przędza, Diklanow;
Berd,iańsk 8850 rękodzielnicze wyroby, AJwoz; Jekaterynoslaw 22815
wełniane towary, E. S. Aleszko dl~ A, Pikelne 90; B~chmu.t 155?5 ba·
w:elniane wyroby, ,Naczel. st. dla L~berm~na; J?:elopolJe 66~9 ponczoszmeZB worobY1 1. Piwowarow; Będzlll 22041 plot-no na worki, 11'. Zelny·
ger; Pruszków 13528 barwniki auaUzowe, Akc. T ·wo Pruszk. Zakt; Noworadomsk 31791) 31610, 31579 i 31578 meble, Br. Thonet; Warszawa
W. 166992 ŚWiHCB woskowe, J. Wróblewski; Warszawa W. 168805 i
168804 papier kolorowy, I, Franaszek; Warszaw~ 1 6 8802, 168801 i 168672
gilzy do papierosów i tabaczne wyroby, W. lVIusnicki i S·ka; Warszawa
168'703 przędza welni~na, ,E. Bdggs Br. i S-ka; Warszawa 168646 szajby drewnia,ne, E, Zalęski i S-ka; \V"arszawa 167607 ręk(}dZ"ietnicz~ wyroby, J, A. Lewita, Warszawa 167666 żelazne części maszyn, O. l\Iejerhof;
Warszawa 168487 tabaczne wyroby, VV . .M:uśnicki i S-ka; Warszawa
168485 i 168484 smar d{) maszyn, GoLdmani S-ka; Warszawa. 167430
pachnący, R. Czernobroda.; \Varszawa 166304 szpagat, E'. Bernat;
War~
szawa 167216 meble, Hufnagel; \Viluo 141405 książki, A.Nachmanberg;
Petersburg 153688 l{siążki, D. Dolżenko; WHoo 67,096 rzeczy domowe,
S. Bonlszko; Czufarowo 223 rękodzielnicze wyroby, Kukarin; PoUawa.
4:888 maszyna 00 pisa.nia L. I. Lew; Moskwa p,as. M. Br. 13045 ręko
dzielnicze wyroby, Z. Persie; Sinelnikowo 97 niai bawełniane, Na~zsl. st.
dla Kozaka; Warszawa posp. 46686 klisze, Raffin; Wa.esza.wa posp. 46657
wino, A. l.iberman; \Varszawa posp. 464:31 maszyna pończogznicza~ l~sze
Tetersb. T-wo; Warszawa posp. 46180 wino, Naturel; Warszawa posp.
46067 książki, Gebertner i Golf; \Yarszawa posp. 46063 książki, J. Herman. i S-ka; 'iVarszawa m. 47451 wyroby oynowe, Poznań.skI; Warszawa
m. 19'76 sukno, Ch. Roszan; Sosnowiee 39598 kreda, L. Miętkiewicz;
Odesa tow. 239571 wełniane towary, Naczel. st,; Ociesa tow. 238408 poń
czochy, A. Petersberg; Kiszyniów 44567 wino, ],\,1. Machłin; Kiszyniów
44122 wełniane towary, P. Kuper; Balta 5824 sukno, L. Peczerski,;Żlll'ak d . l .
b B"
R ownoo
21 9 78 rę kodZle
. ln'
Wl ew l(a 101).<)
vi)
rę O Zle lllcze wyro y, ·ltmg;
. lcze
wyroby, P. Glesz; Wologda Pl, 6341 sukno, Sobolew; Dmitrow 2119 wetniane towary, N. Bekreniew; Kostroma 1807 plótno, F. \V. Tatarnikow;
dla ,M:. Kanela i Kaufmana; Petersburg 287743 wal żelazny, rr-wo Ros~
Amer. razi-TIow. l\1-ry; Zazellhof 73022 papier, O. lVIidke; Golynki 92~7
rękodzielnic.:;:;e wyrobY1 Szapiro; Witebsk 548229 i 54869 rękodzielnicze·
wyroby, A. Draznin; \Vitebsk 54558 sukno,. sl1~no, Sz. Kagan; Zamirje·
2}7 rękodzielnicze wyroby,:
B~{l~h;.O' Sl1dz~ 9~73 pończochy i fartuchy,
Naezel. st. dla 1. Rotensztep1a; Czermoow 6096 kOldry, Naezel. st. dla
Cwilinga; Bi~lys.ti)k 133:318 tahac~lle w~ro~)y, J. Ja;nowsl~i; Dźwińsk
75871 rękod~jielillCZe wyroby, WOrSl; Orzer tow. 17157 W8łlUa.ne tQwarYł
D. l\ierkułow dla J.Jewe i Kirsztera; Brj!1ńsk 653'98pr6b-ki sukna, Pienkow; Strażyca 8700 wełniane iowary, A. \V. Zolotarska; Petersburg tow.
28~
1\".
B 4t:>-3~
,494 tabaezne wyroby, Br. ·Szap.sza •.y~ Mos,k wa. tow. Ju.
. r. vf.)'· ~ przędza bawelniana, W. Bulaszew i Czekah.1~ It]azań 15746 wata. wełniana,'
M. Kurpel. i S-wie dla 1. Frydberga; Bystl.'ja,gi 179 próbki rękOdZielni;;' ·
czych wyrobów~ L. 1\fargolis;. Rewel 3i3294 sukno, Kac; Ryga Aleksaildrowskie Wrota 66009, 66035 i 66008 dnyalw'l maszyna, Powszechne
'Towarzystwo Elel<:tr.; \V. Wolo czek 71522 próbki bawelniane, O. Szachin;
\V. Woloczek 71483 rękod.zielnicze wyroby, RjahuszYIlSki; Witebsk
54459 wełniany towar, B. Sznejerson; Zamirie 177 rękoozlelnicze wyroby,
Wileńczyk; Krupki 698 szpuLki, Aweskin; '\Voroneź II 2248:~ skrawki.
sukipnue, J. Gefsz; Pogorieroje Gorodisz~ze 4305 próbki rękodzieln,iczych .
wyrobow, O. Szochet; Białystok 1311,85 tabaczne wyroby! J.Janowski;·
Bialystok 1~1539 wet.lliany towar, lVI. Swirski; Białystok 131618, HH820
i 132297 skór, J. Litwin; Białystok 1323:19 wełniany towar, D.1\[ Solni ..
cki; Petorsburg tow. 28630;) cukiern~eze wyroby, A. Kapłun; Pa-tersburg
tow. 28(:\990 gilzy do papierosów, Woromin, Lut8Z i Czeszer; , Moskwa·
tow. Jl B;'. 4,6688 nalewki, P. A, Smirnow; H.ybińsk przystań 194790
rękodzielnicze wyroby, S~molet;Worożba 13509 welni3;llJ towar, naczel.

w.

nik stacyi dla Szuchotowicza.
Jeżeli wyżej wyszczególnione towa.ry nie będą
miesięcznym od dnia. niniejszego

w terminie, 3

będą sprzedane z gIośnej licytacyi na zasadzie
Rosyjskich dróg żelazD;Ych.
'

§

przez odbiorców przyję_te
ogloszenia, to· takowe
40 i 90 Ogólnej U stawy

l388,·3-2
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Sobota, duia 24 sierpnia

-

19łJ7
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II li II II II' II
DZIELNA 11,
zapis u'Czenic od ~6 Sierpnia od 10-2 po pot
września.
~_·lł.,'n=w..m:-Tnr

LekcY0 4

września.

" " " " " " "............_"'""''a,~~~~
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Aacheńska VI

Kuracya

kąpielami

Aacheńskiej natu

'Zatwierdzone przez Ministeryum skal~bu

wstępne 2 i
134:5--n-!3
_ _........._. .n
..

Egzaminy

I

~~"' Ii.~*;'>.ł/_~'~

domu

Inej soli siarczanej

etc. etc.

>

I
ł\ .

fi;

I J,

i

,

!
!
~

Z poc'zątki13m roku szkolnego, ot"vartą zostaje klasa
7-ma. Kurs nauk rozpnczyna się 2-go 'Vrześnia_
1354--3-3
i

rE

zo.taly do nowegO' lokalu
!aEiI4eIlUlą

nietWi~!łie

i

7-klasow~ Polskie G/umazłum żeńskie
z klasanJi nrIV"Dtti;W~~wcz9mj
t'
la

i

I.

Wykłady

a '

Og,rody

l

)

~v

1....

dla

dl:, chłopców l dl';lewczynek w
wleku od lat 3 ch,

Rok r,zkolnJ rozpO'czyna

się ~O

14-go Sierpnia r. b.

Uprasza

się

o

knrsy, aby mie:ó

wych@aawczyńm

dZ ;eCI· Afle

-

W'eOOSlle zapjgywanie się na dziemłe
mOŻJlośe zaprowadzenia. w porę poirze-bnyeh porządk6.w, admiD.istraeyjnych.
lru-dt7

UWAGA:

prywatna dla. chłopc6w i dzioWCZłt.

Kursy dla

9 99

J. Manfinbaml.

i

(Warunki: dla freblanek - wyksztl\leeniEl szkól żeńskich,
bon-wykształcenie szkól elementtl.ruych.)

Jtr".

obok sali koncertowej Vogla (przystanek tramwajowy).
W nadehodzą-cem pólroezu, niezależnie od istniejących już kursów wieczornych, otwieram także kups" dzienne, na których
Jak na wieczornych wykładane będą: następujące przedmioty: ar:rtmetyka handloBa, bucballer!f8 pojedyńoz. J pod .ójna czyli .łoska i amepł'k_óska w zastosowaniu do
różnych branż handlowych, kopespond&filtcya polska, rosyjska,
niemiecka, francuska i a.ngielska, języki nowoczesae, P""
wo handlowe, ekoD.mia politycz1ta, .181109Pafi., kaligrafia i sztuka pisania na maszynie,

KierownietwopOWlerzono kroiezemn P.A, ANTCZAKOWSKIEM.U, którego
St~w8.rzyszenłewydel,egowaro z.a granicę, gd:e:i,8 PO rocznych studytI.Ch w Pafyzn t, Londynie otrzymal NajWYższe dyplomy Thorntons'a t RSllssela. 1250

Szkoła

na ulicę

Informacyj. ud~iela i zap.iSf przyjmuje wląeznie d-o wJ-Żejom&
czonego dnia kancelary& na karsach dzi.Dn~olr. we Wtorld,
Srody i Czwartki od godz. 9 - 10 zrana i od 2 1/ 2 - 4 IX>' poludniu;
zaś na wieczopoyohle:odziennte od godz. 7-9 wlecz.
Zaaądmjąe.y kurscami

Wykonywa wszelkie za-I'
mówien~a w z~d(res kraSTOWARZYSZENI~ "Z G O D All wiectwa wchodzące z
.
'']
,własnych i z powierzo.~~:~~~~~Y~pacerową ~ 34. -" nych ma'teryałów.·~
EGZYSTUJĄCY OD LAT 6-ciu
ZAKŁAD KR Wł ECKI

DA

Zawiadamiam Szan. Publicznoś-ć miasta tutejszego i okolic, iż
utrzymywane przezemnie I)K u r s y B li C h a l te·r y j n e" prze-

1305-4-3

1Ił_~
__
tlfilitiMMf:1\lf~~~~w~~~~~

JU II J I

Kursy Buchalteryjne

ŁODZI.

W

Do nabJc~a. we wszystkich ap~ekach i sk~udach t\pteezDych.
Sposób uzyeia. dQ!aer.8 się w Języku polsKhn.
,
Aaohea1sldlC T -wo Jlatlliill"alnych proe;hdd~w ;iródlanych
w Ih:mohen"

Orla H.

8nSl19

J. ANTI

ChOiiiOb:r ~k6pn6J Zatrwacsa metamó'llmi, H~mGlllcidy

Wal'S~awa~

Z· , L-

•

Półroczne

PrywatnB

i pioiem

przy chorobach
Podagii8al, RtiAumaiyzn'iq P~!*Zl1~-nhł;t (Syfilis), Ekz~maj

ReprelEmtant LEON KABAN,

s

ęSiUe ~

b. m.

8-tI. Gimnazyum Dolstie J. Craczytl
PIOTRKOWSKA ł2ł.

Zapis ucxniów od 12 Sierpuia, codziennie od godz. 9~ej do3-ej~
~~zaminy wstępn~ ()d 26 Sierpnia r. b.
,130-1-cS-6

KAiłOL WEBGELT,
Piotrkowska Nłl 145.

1326-6-5

----_.--,-----~~~------------

···o·;IPlPPI'P

Wobec nadchodzącego roku szkolnego, przyjmuję na IDleszkanie uczenice szkól prywatnych. Opieka rodzJcielska
łIł w naukach zapewniona. Konwersacya francuska. Fortepian Opla-

"

IJ
łA»

ID

ta

przystępna.

Felicya

Krąkowska,

\Yidzewskm 50 m .. 26.

1392""';3-"1

zawiadamia,

......1t

Malła.

W4-tla~,proUi

-,

f.

ZJUm~al. GO~tl~~a

z klasą wstępną 0,3 oddzialach, przy uL W~Ec:2:ańskie.i i~ś 35
egzEilimioy wstępne dl) wszystkich, klas rozpoezu1\ SIę 20 sierpnia. Kancalarya

o'warta codziennie od godz. 9-12 rauo.

1307-7-5

że

egzaminy

b. Lekcye 2 go

w.stęp!łe

Wr~eśDta.

t

poprawkowe

rozpoczną slęwdniu

26 sierpnia

Podania przyjmuje kaneelarytJ. szkoly cod'zianuie od

10 ej do 1· ej.

1359-6--5

tN"ll

...

:Mam zaszczyt zawiadomić Sznn. moją Klijentelę,
Lipca r. b. pu,cniosłem m1łjł pracownię suld~n i okryć d~U11Sk~~h na ulicę
że, z dniem 16

DZIELNĄ ~ 7, l-sze piętro. -

względom

W. T.

Poleca się łaskawym

GLOG~R

(syn).

Tamie potrzebne zdolne staniczarki i podręczne.
7

1361-3-3

~

ROZWOl. -

Sobota, dnia 24 sierpnia 1'901 r.

16 188

!łI'ł'

Ii~
i

V:,n"

.ł

WROCŁ\W

Tauentzienplac la

Niezawodny
ODDZIAŁY

Składy

FUTRA.

angielsko materyałów.

I

własnej

"''''ykonanie w

I,.."

ciągu

KOTWICZNY

wyprawy.

Pain-

3 dni.

"AStMM"-" 1tJlIIWeZWP'.'iS!ii!i!JfijW'f@P'Qmr:mrw'·

&

H

124'8-6-3
:'

Pr~~imnal~Urn P~ISKi~m J. RAD A' SKIEGO !

Cham. farmac. fabr.

W

egzaminy poprawkowe i

się
się

wstępne

Cegielniana II,

do

d.. 26 siorpnia o g 9 rano. IJokcJe
klasl'J. podwstępna dla kan"tiydatów,
tania i pisania.

wstępnych oraz do' I, H, III i IV zs:cząl\
d. 3 września. Przy Proghnnazyłlm znajduje
nie posiadaj:ąeych jeszcze umiejętności czy·

klas

f. Ad. RleNIER i C-D
w

l

j

I
ł

ReplPeze:Rttanoina Lódź i okolica

-~,
!łJ

Piatr IrDlik~ ki i MI BIr~un/lki

Podania. prz:yjmuią się w kancelaryj szkoly codzienne od g. 10 do
a do 5. Egzaminy wstępne i poprawkowe 2, 3 i 4, września.
LekCje 5 wrześnh".
1338-10-6

Apteka -

GIL

Łódź,

Piotrkowska 95.

PlOTRKOWSKA 11.

lek. da nt. A.ROIENSAHlA w Warszawie,

Józef Herzenberg,

ul. Senatorska .M 22.
Zapis nOWCVfB't-ępuiących slur.hMZów i słuchaczek rozpo.częty. Progrruny bezpłAtnie.
P:zy szkole klinika chorób zębów ijamy ustnej. Gabinety dantysti!C!ne, 11!!t..~~.

.

obecnie PIOTRKOWSKA Nr. li.

IIIIIIIJII

ZA

z kla.sami przygtltowawczemi

Przyjemny i racyonalny pOkarm

JAM y TY JENI KlEJ

dla

Dziec!, Matek, Rekonwalescentó" i Staroów.

przy ul. Sl'edniej 23.

Fasmoza zapewn!a pl'3.widłowy· rozwój
bwi, kości i mi<'łśni Niezbędny pokarm dla dzieci
1300-20-5

Progi3"'am ezkoBay zreformowany według .spółczes
nych wymag~ń pedagogiki i byg~el&,..
W jklady nadal prowadzić będą prócz' doświadczon jeh. sumien ~
nych wychowawczyń, zaproszeni do wspótpn.cownictwa zn~ni ped.agodzJ miejscowe; Polskiej szko.ły Handlowal. pp! Fuehs, Sliwiński,
pozost~.ją

z~b kowania "i rośfli~cia.
Cen~ IIU~lełk81 Rb., I.
Dostać można w aptekach i skbdaeh aptecznych.
VI

pod kler-owni.ctwem

'··---iiii~~~.Io:.~~.::;;;;n==~---'

w

r'd m j tr

... ,.....

""'

t ckicb

(M ej ste r ha us)

Zakł~'~d2;e.

;~~"'ra'ęs~----n

Z POWODU WYJAZDU
zaraz 00 sprze dani!, pó cenach przystępnych urządzenie salonu, syp~al11i
l kuehui; pianino, ,różne lampy gazowe et~..
.
PASAZ-S'ZUhCA nr, a, od godz. 10ueJ do 12-ej przed pOłudniem i od 3~ ej
40 6-ej po poludn iu.
1365-3-3
Łąrłiński.

--

Opinie leklirzy dołącza się do każdego' pudełka.

==

orkiestry Eiaterynburskiego

Redaktor Stli

okrt;sic

---------_. -----

znanego dyl'. chórów mieszanych, p" T. Joteyk1. Od przJsdego roku
szkolnego otwl'rirte, będzie klasa li -ta.
W klasMh w~ż8zsch oprócz ob!lwiaizująeych przedmiotów sgkolDych, wprowadza sIę język Ang1~lslld. W klasach niższychgimnastyk6 j śp~ew.
.
Znpisy nO;lows~ę!)ają~~1(;h kandJd,!st;~k do 6-chakias oraz
3·<C',h cdd:dałów Id .. wstępnt>;j, odhywać się będą podczas fery!
letnich w kancelaryi 'gilmli1:J1ll!yum od d. 2·go Upca w godzinach od
l-ej d.o 3'ej po pot (Wt~ki. Czwartki i Soboty).
,
BHżs.ze itlform~,eye udzielane b:i}d~ na mia!sell

m

D-ra B. Lowensteina

7-klasowa I'olskie Ginlnazyum Żeńskie

Chóry szkolne

1086,.10-7

Mój INTERES zaopatrzony we wszystkich oddziałach w no.
przeniesiony został do gmachu Schej'blerowskiego

Szkoła lekarskoaaDe~~2tystyczna

l-toohlewicz i Leman.

16.

wszystkich aptekach i składach
aptecznych.
• Broszury wyda.je się na żąda.nie bezpłatnie• •

wości,

II

BlUtołajawska

Sprzedaż W'6

~~"~"!lI$I

II.
II
II
II

Rudolsładzie..

Filia w Rosyi St. Petersburg ul.

,I

1351-8-5

Folslde 7-mio klasowe Gimnazyum Żeńskie
Z. p Ę T I( O .. S K I EJ
przeniesi()ne --zostało na U;iI Wóiczańską .NI 43.
·12 i

domewy

od reumatyzmu i łamania

SPEC YALNE.

KRAWCY KOS1VUMGWL
~

środek

pułk.u

pod batuti

kapelmistrza ADAMCZYKA. Początek o godzinie 1 wieczorem. .W niedziele i
dzinie 6 wieczorem.

święta

o go-

A. BAUII.

-~'~'~--"'----"'~"'''''''''''''~''-''._~'''''''~'"'''''.I'...-

W trOC}?'~l

CROZ\fOjU:',

Przejazd ]'i 8.

Wydawca W. Czajewski"

