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Kalendarzyk tygodniowI:

192.

Czw. św. Jan!ł.
Piąt. św. Róży

P.

8ob. św. Rajmunda W.
N:iedz~ Pociesz. NMP.

WSPOMNIENIA
HISTORYCZNE.
. 1410. ,Boguslaw,
książe Pomorski,

skład.a b'oldWJ:Ady~

Pon.

Sra

św,

sw.

Wt.

św.

Stefana. Xl' .
BronisławyP.

Rozalii P.

Wschód sl.: godz. 5 m. 05
Zachód' sI.: godz. 6 m. 56
'Dług. dnia godz.13m. 51

I
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CENA OGŁOSZEN: "N

8

w

l1zi~nniK ~olit~cln~ł ~rlemJsłoWJ, 8KonomicZnJ, S~Ołecl~UIteracti, Ułu~tr~wanl

Łodzi,

Czwartek, dnia. 2,9 Sierpnia 1:907 roku.

III. Praejan M 8.

batoryt _łasn, - lIIa".zawi., liL Krucza .Ni 2.3j w Pabianioaoi.' .. p .. Teodora MiAk8J
.. Zgierzu,. w apteoe p. Pałka; .. Tomaszowie u p. Teodora Hilla.

Nr. telefonu 593.

d e s 2 a n s" na l$sz~j stroniCy

5u kop. z.a. wiersz:

Zw,.c~ajne ogł'oszeoia

za tekswm po 7 kop.

Z8.

wiersz m'lll,parelowy lub jego miej.s~.

Małe. ogłoszenia po 1 1/ 2 kop. od wyrazu (dla poszy.kujących' pracy po 1 kop.), Rek la m y i N akr o lo, g 1 po 15 kop. za wiersz petitowy.
Za doł~czenje prospektow 36 rb. ARTYKUł. Y bez OZ,utl.czenia h~or8.ryum Redakcya uWaża za bezplatne: rękopisów drobnych nie zwraca.
::

Itedaktor lub jego

zastępca przyjmują

interesantów codzieunie,

z

wyją.tkiem

ani

świC}iooznyeb,

od godziny 3 -

4-ej po

południu~

'"I

. niej. W prowincji Yemenie, w Arabii, od dwóch l-sfanatyzowanych plemionach poJ.uduiowych. Z dru'·
TEATR WIELKI. ==::::::::== i miesięcy już wre powstanie, które pochlonęlo prze- ! gl-ej jednakże strony rozumie chyba, Jak \).\ebez.
We czwartek dn. 29 Sierpnia. r. b.
~ szl{) 2..00U żoXuierzów tureckich w poległych, ran- pieczną grą bylo-by ogłoszenie wojny świę\ej, '. a
........ pierWszy wyattp slpnej tancerki greokiej ; nych i wziętych do niewoli. Wiele miast i mia- \ niepewną interwencJa na kOTZjŚĆ manrytańczy'ElA
steezek zajęli już powstańcy, a na~et. tw~erdza i 1 ków.
,
'.
.
""
. lVI
.. .
".
•
f glówne miasto prowincyi Sada znajduje Się w rę- I
Ja.ką WlęC będ~ue Jego polItyka, nkreshc na.
Program urozmaici t ..upa dramatyczna Józefa ! lrach wodz~ powstania imama Jachia.
l razie niepodobna. To tylko pewne, że sprawa maPuchnie• •kiego
i
Turcya wysJławojsłca do Yementl, lecz, po- l rokańska nabrała obecnie o wiele donioślejszego
Bil&ty nabJwac. można. w eukiernl W-go Roszk.o.w- '; wstani.a stIumić ni-e ,moż~. 8.tan rzeczy w Wj pro- ł znaczenia.:
.
akiego.
.1427:"":"Z--1
w,incyi wciąż pozostaje bez. zmiany..
'-\Vbrew twierdzeniom nSfiddeats&he Correspou ..

l

ART

IZY C· OLON NA

!

!

,Wskutek tego w tych d~i~ch. sułtan w~zwal J denz" , że w Swinenruude nie byl{) n.awet mowy
<l~, ~.ons.tantynOP~l~. prze~taWl?~e.11 Yem.~nll, l
o kwesty i po}skiej, <Tagliche RundSC. hau», or.gan
biscle przedstaWIIIID lwmec~nose us}!oko)ema kra- wszechniemcow stale czytywanyv przez cesarza
jll, oraz stłumj~nia powstama ,arabów.
'V ilhel ma, wydrukowała artykul hr_ .?feila l{tół
W odpowiedzi na.to.rem~ńczJcy zażądali. aby: " ry wyraża nadzieje, że właśnie p.odezas spotkaŁódź, 2 9. •
s't·errm't,~a.
.
~ł wprow~ dzono w Yem6IHe .aL~o
J 1
Azyk·
' ,specyal Ul~
. omaWlan~
.
k westyero·
•
.'
' 1.".Ul>zęd owvol J,"r;,
i m~ mon~cl~ow
- W hotelu Pauhaus,na. SemmermgufQ 1.. 000. i arabski, nZRan()p~awokanolllc;ne muzulmansk~e ! syJsko-memleckle) do ktorych w plsrws;l;ym rzę ..
lD.4~,.:Q;~d,~:pc))v~~chni.ąmorza, miD,istrowie spraw ; (~eriat),. urzęd.ysędzi~wskie obs.adza.nowylącznI6 ;. dzie, należystosnnek obu rządów doposlad~nyeh
zagraniczn:"i3h'AU:Eątr~~ę,gler i . Wl(}e~~'., bar(}n·1 p,t?~-ez,a~ahó,W:ltnam.(}w.l.~ Yemerue .nadano 'prawa ! p-rzez ,nie dzielnic polskich.
.' ,
Aehrenthal ,i . 'tittoni, obradowali. w 'towarzystwie l tez same, ktor,e posiada Imam· w Mece, wallID Y6- i
Między iunami hr~ .Pfeil tak pisze:
ambasadora',!losk:ieg~ .": 'Yied:niu,księeia Av~rno, j ~nu ~ianowa:no, kraJo.we~; zorg~ni,zowano, .szkoł- ł .
"Za panowania Cesarza.' Aleksandra III-go
nad sprawaml,Pol1tykl bleząc6J". z'da8z~~a tez nad . mct~o,. l. t ..p. W zaUl1an za to !m!1w Jachla ~- l l na, P.oczątlq.l. panowania jego Nasbępcy trzymap.rzeprowadzenIem reform w Maced?n!l, .ku ~- bo~Ią~uJe Sł.ę wobec W: P(}rty z,lo~yc wsz?l~~ b~on, ( no SIę tych zasad ku ~obopólnemu pożytkowi
mu imp.uls dal. kr~l Edw,ard VII na zJezdzłe z ce· znajdUjącą SIę Wr~~aeh p~w.stancow" ()PUS(H; tWler- obu państw. Od p~ęCill lat wszelako, od począ:t-,
sarzem . Franclszklem J?zefem w lsch~u. Przed ~zę, wska~zać. mleJsCOWo~(n, w. których lel.lą r.udy t ku ruchu rewolUCYJnego, Rosya. po,robHa. ust'tPinnemi dQkonaną ma byc przedewszystklem refor- z~lazne, IDledz,lane, zlote l pokłady węgla ka[man ... 'l siwa polakom w szkolnictwie i z'8.fządzie we:.
Ula sądownictwa, której zasady ?aron Aehrentha~ n~go.
.'.
.,
,
~ wnętrznym, które nawet rosyanom zatruwaty żyprzedstawi! królowi EdwardoWI VII w Isehl~ l
W .razie Ule ~rZl'Jęela tych warunków przez l cie w Polsce i ośmieliły polaków do postawienia
która jest najważniejszym punktem umowy m~r- W. Po~tę, ,powstaney po~ostan~ na swr~h pozy- , w Dumie żądań nadania im nieograniczonej auto ..
stegskiej. Idzie zaś w. nim glównie u~tano,!l~- cyach l WOjnę z sult.anem dalej prowadzlc będą· ł nomii.
nie europejskiej kontroli sądownictwa 1 adml~lWobec ogloszema sultanem Muley-Hafi-d& sul... l
Taka sklonność Rosyi do l1stęp$t.w dla państw
7
stracJi w)ł'zech wilajetaah koszowskim, sa1on1e·t~n ~~okańsld Abdul-Azis zatrwożll się poważ- ; które rozebrały Polskę, zwłaszcZ-a. dla Prus nie
kim i mona:styrskim.
.'
.
'. ,.
~Je, l l.ak donoszą z Fezll do Londynu, i.stotnie po- mogla by~ pożądaną, ale nie zwrócono na to
. J.est . "tó. pl'zygotowanla do powolnego usuwa- stanowIl wysla~ do mocarstw,podpisanych na. ak- i uwagi w Petersburgu. Dopiero bezczelność po.
ni&. turków z Macedonii, która w imię pokoJu Euro- : cie ko~ferencyi w Algeziras misYę, zlożoną z 20 i laków w Dumie otworzyła. oczy l silna ręka p.
py, w nie<ialekiej przyszłości musi być wyzwolo- I n~tabtow, która, przedst~wiwszy dTailiwosci reli- ! 8t.olypina zapobiegła dalszemu szarzeniu się zla".
ną z pod jarzm.a... tureCkiego, jeżeli S.POkÓj na B1ll- I glJne. maurów, prosiłaby Q wycofanie WOjsk fran-. ,
,Zapewne, wyraża nadzieję hr. Pleil, w sw. i
kanaeh ma być' istotnie zapewniony.
{ cuslnch z Marokko.
. '
t Ramiiude doszło do porozumienia w tej kwestyi
, . Trzy ,te wilaje.ty są kością niezgody międ~~ !
Swiadomi stosuuków na dworze marokań- ł na podstawie dawniejszych, wypróbowanych już
m? carstwami, opię.kujące~i' się, M.ac-ed'Onią· ROSCł! sk~m y; Fezie; dowodzą., że istotnym celem tej mi- poglądów. .
.....'
te.z pretensye do l~POSladama ,1 Bulgarya, ma- i 8j1 Wlalo byc dostarczenie powodu mocarstwom!
Po,wolI wysuwa. '81ę szydlo z 'Worka, a uu
r.~ąca. o ~r~yl~czelllu do. nit1j Ma~e~onii, u~worz~- ! zwlaszc~a Niemcom, do 'interwencyi . na korzyśJ i da~ej, ~em więceJ nie~aw:odn~e. w~ka~ówek ,~na~
UlU w~e~kleJ nlepo~leg~e~ BuJgaryl l ko~onle kro~ ! ma!?kanczyków.
Do interwencji takiej nie do- ~zle Się w pr~Sl~ nl:emlecl~leJ,~e porozumIenIe
le~slneJ . na głow~e .Je~ władcy. Z~ml9.~Om tym \ puscllyby wszelako ani Francya, ani też Anglia.. ~l~ polsl~o-rosYJsk!e~ a raczej ,takI uklad s~osun~
s~oJą w .drod~e. poządaJl,1a austr~ac1ne o p~S~lllę- l lzr~~t~ Niemey w _szeregu deldaracyj gabińetn k~w, k~o:yby pol?zyl sta.n~wczo kr~s wz.aJemneJ
~la pos.l~dlosCl ~absbu'rgó!a.z do, $alo~lltl, co ł herlluskJego usankcyonowaly poniekąd akcyę, m~ufnos~l ku sobIe narodow polsInego l rosyj.
byłoby w}:el~e d.ODłoslem dla ?y:tu ekon0':lucznego \ francuskO:hiszpallSką w l\farokko, jako w danych sln~~o .Jest solą w. ok~ prusakom, ~a:ząOylll
.Ą.ustro-W~gler l mocar~twoweJ lc.h potęgi.
.
okolicznosciacb. nieunikniolla.
J(}urnal de De~ I W,CląZ J~szcze o pochlom~cHl w morzu· nlemiec.
, Dążeniom. tym. sta~ą znów n~ przeszl~odZIe i ~at8" d~wjadujesię jednak i Ta~geru, że pewna! loem ~zl~!nic. pols~ich, tak!~ak. pochlonęl;ijnż
apet~,ty W~(}Skłe,pozą~aJąee wlada.llla Alban1ą,.za· hczba nIemców tamtejszych wyjechala do, Berlina, tyle kr.aj0.w l pleml?n slo~lansklehl p.o. kiorych
te~ 1 ~0rtem w S,alomkach, oraz lnt.er~sy angle~· l w celuza,protestowania przeciw zajęciu Cassa- wspomulen16 zaledWIe zostało na kartach kr,onik
S~let med.opuszczaJące! by na WschodZIe europeJ- i blanki przez francuzów.
dawnych.
. ~ki~pows~aló. zbyt SIlne mo~arstwo? któr,e z sa:- \
. Wpbec wszelako ziunordowania Abdul-Azisa .
Al~ .n~e każdy ~petyt bywa zaspakajanym,
~eJ natury ~zeezy sta~oby SIę gl?'!uym spadko- I w Fezie we wlasnymjego paJacu, o czem dono- : Ocz.em 1l1eJ-edD.Qkr{)t1lle po.ucza nas histOrya.
~blercą.powoh ~pr~wdzle, ,ale WCłąZ w rosnącym si wczorajsza depesza. z L.ondyn.u, odebrana przed I~
postęple dogasającej TurCJI:
.
samem zamlmięch~m numeru, sprawa marokańS. J.
. Nie uJegabowiem wątpll\vOŚCJ, że gmach pau- ska wchod.zi w nową faze której donioslościl
ałwowości tureckiej rysuje,się c?raz. wyraźniej we l przebiegu ściślej na razie ·~kreślić nie sposób.. '
1Jszelkich kierunkach, grozącllleumknioną ruiną. ,!
Mulley~Hafid, teraz już sultanmarokański, ~
Gazeta "Aohbar", wychodząca w ,Kairze, do-, ; jest CzłOWiekiem silnej woli, ętanowezym i o cha- ł
nosi, żew czasach ostatnich ruch wsród arab6w , rakterze zdecydowanym. Wystąpi! on ~obronie ~
przeciw władztwu tureckiemu wzra'sta coraz sU.,. 'zagrożonego islamu i o,pięra si~ na najbardziaj ~

Przegląd

polityczny.
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·.PO~JSkl·
Z,wiQJł7,.Q~
n..• 'm:o,:b-••
a.t,tl:A'zn'V'
I. ty.c.~. na ~~B.~ad.. zie. rÓwD.eg~ przedstawicielstwa illta.- w .t~k... ,. kIO,' p. otl. .iw.e. m
.. p.' OlOż. ~.ru. •.:.u. '. iż ZffillSZ:0neb yI.o.
ł
,-!!nvA ~
1.\..L
J v
~
resow. Zl:Hne IOO~!- bye wywłaszczone, tyi-ko dl~ ~ WrOCl? Slę dcO zarz~dll mle-jsloego z prośbą o wyna -Bi.ł_Jpuei.
ludności mlłjlłeQWe.] " .
. .'
1Je,d:uan!ę , .~ funduszow }Pł,SY miejskiej zapomogi
'I'

,A
..

Zjt..rtdu Jest na-, j )~Suml-e. 25; O? 0.._. rubU... Od.m?_ ~a teg;)~a~i.l.• kll g_~.~roł zlłp. zaWl€SZemeffi dZIal:uJno-ąCl po dWlld~iestoletKomitet zorganiww&negQ w Qstatlł..ł.oh oeł'lSAeh
"UZlu.t~ąe p{)tł:ftfł.b~ g.~rzeniao~wiatr ,W' j~zJ- ł niem istnieniu To\yan;ystw a, WÓW(~zag nędzarze i
Polskiego Związ.ku DemokratJOIIl-ego na BiałeJru-- kac h tOOz~nnY,cll? ZW1~zf)l~ 'W szezGgóln~ael roz- i stafc~po~ZllCę~i byliby, na pastwę losu, albo też
si, oglasz .. W ptsmooh wiłeJisldeh, na ąkutek OSt.. - P{)'~~-ze6heła ?S,\\1Hlt~ w.J~zrl{u pol,S'k~m wąl~6d lud· i tr~(3ba bYł,oby Jeh Qdda,c p,odopiekę zarządu miej ~
_"

W s~pa.w4e

stępujl}ca~ .

01:iW l I·tY u.ehwala

I

tniego zjazdu Związku n.ast~puJący komułlikat o I n?S~1 polsk)ęJ~ ort1z pO'p~(}ra ~orhwlc o;gln\iz~~~y~
swym proc;.amW 1 swej orgam.lacyi:
I OSWHtty w. języ~~ 11ldnoSCl ml~JsCDw~j~ bI~;!-01"u::ddeJ
Cel Zw~u~ praca Bad kulturalU&fD ,podaie .. : lub ID9.loIlltB!tleJ .
'.
....
.
sieniem is'połoozno-ekonomie.tlnrm dobrotem wszlst.. !
Czlonlu~m rzeczy w18~Jm Zw!ą~kll Jest l{t~/zd y,
kich obyw-atd, Bhdejruai., bez różni~yaarodowo... t kto plaei składkę 1 U~JU~Je ~asa.&f jego..
ś-ci, ltlas l 'Wyznań,
- - l
Wyb~a.no tymcz'asowo kQ,mi~et gl.ówny,.do l~tó.
W stO-iunlm do otacz.aj~}',eh grup -narodowo- Iregonal~zą pp . .!\~nst~nt! Demld~c~l-Dem~dowlez,
,ściowy6h i p~i politY~leh, Z"h}zekpopiera. K~ni$t~~tyGordzl.a~~~~~~l, WłodzlIDlerz NltOsl8.w"
1~e Z', nreh, któl"tJ dĄtą d:o ~pewnietUa wszystldm Skl,Mll.os1~w Obl:ilar~kl! Jer~y Qsmolowski, Al~ulieszkańcom kraju naszego praw człowieka i oby- . ksan~e:. ~o~nowsln, oraz Jak:o. zastępcy pp.; Olgierd
watela, ~o zdemol~ratyzowa~ SiOSłlllków ąpole"j Jelensld l G?-,st~w WykOWS~l.
' . j.
Do k()mlsy~ o.r?a.~iz.acYJnych wyorali".
cznyeh l ekonoJnl-<łZJlYch l do. zagwarantowa- )
nia miejscowym llarodowQśc.iom ich praw kultu- I
W gub~rnll ~lllsIU~J: Pp- Jerzy Bul~al(, KOllraiuych. .
Istauty DeundecJu·De.midQWl.cZ, Jltg o<1zk I, Olgierd
W'zględem sprawy polsłdej Związek oświad- 1 Je~t\ńsld, Edmlln~ I~a~zltielvicz, Ja-rz.y Osmołowuza si.e M. ~mia. Królestwa PolBkieD'o Of9.Z l sIu, Boleslaw SWHZCICkl.
zu;pelnęmrovulOll?rA~iemem lIR3.ł'odowości °p~lskięj
W gub. ~oh:vlowskiej:. pp. Jan Turo.wiej~,. KOJl-w mb'szym knłu_
ł stant~ G.(}ł?<hlal-kows,ki~r Mwosław Obi eZlerS}rl , \Vi'·
. Będą~ xw.()1e~ni~ pows.zoohoog.o, rÓ.w.llego, l toM ZUkowskl, Gust~~. WJl~owski.
"..,
_.
taJnego l hęzp\)scedmego gIoS()Wallla, ządamy l
.W gub. ;wi~ebskleJ. .p~. ~ug~,st Hl"",~k?, An'w-prowadzenia w najJ>łiższejprzyszlości szerokiego
dI:,zeJ~osz~nskl" ~lodZlmlelz Nltoslawskl> Ale . .
s~nH;)rĘądu lok9ilnego., .. jak wgroinie, tak w powie .. i ksandel ROZllowskl.. _

I
!

i

cle i guberniL

.

~-.- - .

'I
byc -l
zag,warant;t)lv.alła, prawo Z8S adImnistracYl kon- ł
trolowanJa org~ó~ .~amOl':ząd~ ogrfliR-WZOUe li tyl- ł
ko d~w,y.P~o}V sclsle OIgram;c~onJch ~rzez pra~ I

Prawa

' .

mniejszośei naf?41)wy~h m~s~ą

T-o,varzyst,wo
' . . --

,

dobroczynności
'. -.

'"

ł

'.

Mamy przed sobą sprawozdanie z działalno ..
wc, l •. w'Yn~l~.e. stąd -starcIa. I?owmnr - byo I śei Łódzkiego ChrześciańsldegoTowarzystwa Do:'
r0z-strzyg&1ie ~<m8tytool. e' admtUlstr&eJJno.-są- ! broeZ'Y.nnOŚCi' za. rok Ubieg.II _1906;
_
.
d~we,
. ,
Sprawozdanie to w ylmzuj e , że oczekiwania
W kwestyJ agrarnejZjaz-d uc~walil:
. ,'\ kieroVlD..lk6w i~8.tytucyi~Q do ponryślnych wyni, ~ Celem .~~e:ń r()1n~ch Jest stw?rzeme l ków . ~zlalalnos~l, nie ziscilysię. \ Rok ubiegły
,silneJ e~pn~ej Jedrllos.tln gospodar~zeJ przez
dZl.eJ~teh ~OW~ł'ZystwabI1_, wyjątkowym pod
,bardzieJ int&ltS:ywną upvawę, uregulowanIe słuieb ... ' względem oSłągmętyC'h dochodowo Docbody byJy
;nośel, sza~ł:'~w~le ,Qr.clZ pr~ez komasac,ę. Uznaj~c ~k. t:;kromne, iżTowa~zystwo nawet.w naJkr'ytJcz-koniecznos~ rosszergąnja żiem drobnej '\'dasnośCl,
nleJB2ych ~zaBaeh hanalowy-ch;jakłeprZ8źyw-ato

l '\,

'oraz Heząo sił s-warlinkami kułttlt"alno-ekonomicz-

miast{}, nie ZJlajdowftl.o się _w tak krytyczn-em poloieniU f Jak w roku ubieglym.

nemi, WŚł'Ód kl&'rych kraj nasz się :rozwija, nZl1a·

je~y nietykabłooe gospodarstw kulturalnych, jako
teź upraw~aDye)L przez wlaśe~ciela 'pr.zy p()~oey
wlasnego, lDwell~rza; w~zystkle zas HHle złemie

,

Smutny ten. . ,objaw

t~ómaczy

się

w sposób

i ba.rdz,o prosty .. Ciągle strejki, s-tugnaeya w każdej

; galę~~ ha~ld!tł l przemysłu! wytworzyły' tal{ą nę..
hyc wykmplOne, o Ile będą wymagaJy tego i dzę, lZ największe ofiary me mogłyby nawet w częp~br!!!eł>Jogó}1l!O krajowa. Określenie ~ozł~iarów_ śei zasp~ko~ć potrzeb, zasluguJącyoh na istotne
~;H:m ~y\Vl#'li~~z?nyeh oraz oon splJ:zedazny~l1 nauwzględnieme'
, .
.
J6Zy (la koollUłljtow ,.ad hoC'" utworzonych l ,Opar..
Towarzystwo dobrocz'~llnosCl znalazło Slę'
mog~

,

49t •••

,ł Potem,. wYPytawszy ,się

=

I s~ne.go, .który, wlaśliiwie winien rozcią.gać nad
i

ł

nm:u s:,'Uą opIekę.
NIB~ob6l"

w roku 1906 wyniósł 9, 709 rub~'

! 43 kop•. 1 pOkryty, zostal z fl1udusiu

zapaso wegd

t Towarzystwa, k\ory obec.uię już zupełnie zostat
; wyeZ~'fpany: .

! . ' ZnaCZ~lelgrle

! me

(}filł.r~, Jakichstęspodzi$WłUW,

~P!ynęrJ ,wcale~ Skl~d,ki kopiejkowe ża ro·
bOtlllkow, . l\.tore np. w 1904 r. stan-owUy 2Q,272
i rub,: zIa-alaly w roku sprawo~dawczyni. dn 13,000
! rubli.
'

I

I.

IllstJtucye, istni-ejąc8 pod egiJą. chrześciau~
i s~nego T?~arzy~t~a. _dobroczynności, znajdowały
ł SIę rÓwille~. w CUizlu?h warunkach, Z\vta,~zczQ. WOl!'~ bec tęgo, l'z w tak llleuormalnych warunkach nie
! mogly liczyć na rychłą porno~ ·ze strony Tow~:

rzystw8J'

-

To też w6zystkie instytucyepracowały samo dziel.ll.i e, a wyjątek stanuwił zakład dla
[ s.łowo l nerwowo chorych w Kochanówce, które: mu Towa.rzystwo wypla.cHo 1,648 rh.zapomogi. _
f
Doeb,oJy Towal'zystwa. - wo.góle ZW-Jlie.jszyly
Isłę znacznie, a W Szc;tególnoś~i z herbaciarni wy_·
uoaiły ~aledwie 1,821 rb.; ze skarbonkI tylko
! 882 rb. l t. d. '
,
l
w
ł. _"' R?zg~~d~jąc S!ę daJ~,i Wąl ra ozdl1łlill, T?wa. .
l rZyi:itwa, \vld.zHny, ze w stosuuku _do~llm, ,J:a.kleml'
ł rozporządzało . To~a.r~ystwo, .mus-lały. być ~redukOW~l_le o~PO\:flednł.~ l,· wydatkI.
l
Wogole docb~dJ Towarzy,sbva. W roku spra·
ł ~~zdawczlm w:YJll)os~l.y 62,300 rb., ,wydatki 'zaś
~ 76.,423 rb.
. .
~
.
rUbryce. dQchodów ~aJwlęks2e pozycye
zaJmuJą: slda.dl\l CZlOIlkowsk18 12;2831·b.12 k.·
_ ofiary je~norazowe 2,895 rb.;doeh6d z zabawi
ogrodowej 7,792 rb.; procenty 3 402 rb.· wply..
wy na utrzymanie kolonij letllioh 5,4)63 rb.,·wply" wy na utrzymanie Szkoły rzemiosł 4071 rb. 1 to'd.•
J
W rubryce zaś wyda.tków -. utrzymanie do, mu starcÓ'w i kalek 24,318 rb,;ambnla.toryllm
5,00v rb.; ochrona 2,237 rb';przytulku pOlożni
czego 1700 rb. i t. d.
. Wsparć tygodBiowychTowarzystwo wypl ....
cił:o 12,273 rb., wsparc' jednorazowych i wyjąt . .
ko-wych 232 rb.
;-, ,':
f

l

urny-

I
!.:

~~.,

vy

7

rr

o mieszkańców Hal~u,.:·l na bicykl! popędził za nią. Na ealej obszernej
teraz, .Wa~,some, prze~trzem widać było tylko ,te dwie porns~aj~ ..
, I ~ s!0wa w!ęceJ o tej sprawIe, dopókI. Dle od-: ceslę postacie: powabną. dZI8wcz;ynę,siedtfcą
ł naJdz!em'y kllk~ ,.mocnych . szcz~bli,po ~tórych ' bardzo prost? na swej maszYIl~el mężczyznę, ja,ł mogl1b~sm~ ~~Jsc do rO~Wlązan~ .zag'adk.i. .
_ d,cego za ~ą.~ poc~ylQDego. nlZko· nad kierownii
Wle~~ael!smy od .pal?uy SmIth, że wYJechakiem,z, jaklIDs dZIwnym n16pokojem. w'kaź<;1ym
I la wporuedztalek poclągIem, który opuszcza Wa-, ruchu. , . . .
_
Przekład ,z angielskiego.
- terloo o godz. 9 ID. 50, wyruszyłem tedy "tV dro-'Obejrzala się, dostrzegła go i zwolniła blegę wcześ~ię i Wilżyłem na poc~~g o g .• 9 ~. 1'3. gu. On z~olni~ l'ówniet: Zatrzymała się. On Z3.Na stacyl Farnham z łatWOŚCIą dowledzud:em trzymaJ: Się nIezwłoczme w oddaleniu _ dwustu
się o dro~ę d? Charling~n H~ath. Niepodobn~' j~rd6,v ~oza nią· , Następny jej l"uch był równie
(Ciąg dalszy, patrz ~r. 191.)
by~o omylIć SIę ~o do wldoWill p;zy:gody młodeJ nIesp~d.ziewan!, Jak dowcipny, Zwróciła nagle
- Porządkiem rzeczy, ustanowiouym w przy- dZIewczyny, gdyz droga prowadZI mIędzy obszer- kola l POpędZIła prosto ku niemu. On wszakże
rodzie, . taka dziewczyna musi mieć wielbicieli- ną łąką z jednej strony, a starym plotem ciso- był równie jak ona szybki i suną.l, -. jakstrzala
rzekł Holmes. na.pełniając fajkę ale nie za- wym z drugiej, okalaj~cYDl park, pełen ws~an~a- w rozpaczli~ejucieczce. OnaI>~wrócna tedy:
wsze na rowerach, na samotnych drogach wiej-' łych drzew. Brama WJ.az~owa była z kam Ie ma, z glo~ą w:ymośle wyprostowaną, me raczą.c zwraskich. N~e ulega Wątpliwości, że to t.ajemniczy_ na filarach bocznych. wldmaly wykute godła her- cać wlęceJ ,uwagi na milczą.cego towarzysza.
zakochany. Są. jednak w tym pl'zypadku szcze- bowe; oprócz tegowJ8,zdugłównego, dostrzegłem On zawrócił również i jechali Znów wtem" saws~akże jeszcze w kilku miejscach' otwory w plomem oddałeniu, aż wreszcie znikli mi z oczu na.
góły ciek.awe. i dające do myślenia, Watsonie.
.'
- Czy to, że ukazuje się .tylko w tern je- de i wiodf}cedo nich śClezki. Dom bylz drogi skręcie drogi.
',?iewidziaIIlY, lecz całe otoczenie mówiło o ruinie
Pozo~tałem. w swej kryJówce l dobrze idę
dnem, miejscu?
stało, bo 'mężczyzna uk.azał się ponownie, jadąc
-:- vVJaŚuie. Priedewszystkiem musimy się I pust~e.
Pomiędzy wrzosem na lf}ce jaśniały prz e- powoli, Zawróci! do bramy Ha,ąu i zsiadł z bidowiedzieć, kto mieśzka w Ohal'lington Hall. Potem, jakie stosunki wiąż~ Carrthersa zW ood- pysznie w świetle słońca wiosennego złociste cykla. Przez kilka minut -stal: między drzewami.
leyem, SkOl'O, jak się zdaje, są.,ludźmi wręcz od- plamy kwitną.cego jałowca. Zają.łem stanowisko Ręce miar podniesione i zdawało się, że poprapoza jednym z takich klombów, tak,aby obją.ć wia krawat. Potem wsiadł na bicykl i odjechał
mi~mnegu tYlm? Dlaczego "obaj" tak gorliwie
..
poszukiwali krewnych Ralfa Smitha? I jeszcze wzro~iem wjazd do Hallu i dlugąpl?-Bstrzeń drogą k~l Hallowi.
Pobległem .po~ płot l ,~aJrzalem przez drzejedno,' Dlaczego ten człowiek płaci podwójni ce- drOgI z każdeJ strony. ~yła pusta, gdym z niej
zeszedł, ale nIebawem uJrzałem cykliste nadjeż . wa. Zdaleka WIdZIałem zarysy starego, szarego
nę nauczycielce, a nie trzyma koni, pomimo, że
mieszka o sześć mil od stacyi? Dziwne, \Watso- dżaJą.cego z przeciwnego kierunku. Ub~any byt budynku, z kominami z epoki Tiudor6w, al~ dr'o·
w ciemny garnitur i widziałem, że miaŁ czarm1 ga biegła gęstym szpalerem i mego cyklisty dojnie, bardzo dziwne.
brodę. Gdy dotarł do końca gruntów Charling~ rzeć już nie moglem.
,-'.Pojedziesz tam?
Nie mnieJ wydawało mi się, że nie straci- Nie, mój drogi. "ty" tam pojedziesz. Mo- tonu, zeskoczył z bicyklu, przeprowadził go przez
otwór w plocie i znikł.
lem ranka i w doskonaJym humorze powrócit€lIll
że to tylko jaka drobna) intryga, a ja nie mogę
Miną,ł kwa~rans i ukazał ~ię drugi bicykl. d? Farnha~u. ,Miejscowy ~g~n~ ,mieszka.,ni.owy
dla błahostki przerywać tamtych ważnych poszukiwail. W poniedzialek !}fzyjedziesz wcześnie Tym razem byla to młoda dZIewczyna, jar1ąc'a ~le mógł mI da~żadnych objas.men co do Ohardo Farnhamu, ukryjes:l się w pobliżu Charling- ~e staeyi.\Vidzialem> jak się oglą,dała~ - gdy ~o~ hngto~ ~3:11n l od~s:al mnie do znanejftrmy
ton Heath, będziesz te wszystkie fakty obserwo- Jechala do płotu Oharhngtonu. 'V ChWIlę pózmeJ loudynskleJ p17zy ulIc) Puii l\faU.
(D.c. n.)
wał sam i postąpisz, jak uznasz za stosowne.
mężczyzna wyszedł: ze swej kryjówki,
wskoczył

4)

Conan DOj'le.

Samotny. .c·ykllOS'ata..

_ po~róClSZ

I ~da~z IDI ~prawę .. A
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ROZWOJ. -

, gogroZil(hniebez:pi~ezaństwo. Powróeiwsz.y do War ..
na termin nie dłiIŻszy, ; szaw y, zamknął oczy na zawsze.
jak roczny i sp,taeaul.\ są z pensyi lub plaC} zarobko ~
,wej w IO-iu równych ratMh mieSięcznych. Przed świę ~
Na podstawłe przeprowadzonego świeżo przaz par·
tami Wiolkiejno,cy i Bożego Narodr.eIlia zaliczki n1e po~
tr&cają się·
~ tyą klLdetów ple-bi8.eytu okaza1o się, że największe szan·
Zr.liC"6ki zwiększone slllac2Lją się w ciągu dwóch lat ~ se przy wyboraCh w Moskwie mieć będą: w pierwszej
i w 20 ratach, poz&temw ty~n samych warunkacb, jak
~ kuryi Szczepkin 1 Czeblokow, w drugiej Makłakow t Te·
zaliczki zwyczajne.
~ slenko. W gub. moskiewskieJ najWiększą ilość glosów
§ 7.
Za korzystanie z zaliczek pobiera. się 31/ 2 proc. rocz- ; o'trzyma.li= ks. P. Dolgorukow i' Golowin, W Petersbur .
nie z gó.ry od calej sumy zaliczki. W raKie spbty za- l gn zaś duże szansa zdaje się mioo kandyd&tilra b. policzkI przed terminom, pobra.ne pmcenty nie zwracają 1 sla do drugiej Dumy państwowej-Fedorow&.

Utrzymanie l)ersonelu biurowego i adm1uistracyi kosztowalo 4,080 rb.
Nadmienić naJeży; że Towarzystwo posiada
na hypotece rb. 6,000, że ftmdnsz żelazny ochron
wynosi.rb. 5,668) zaś domu starców i kalek rb.
3,000; ~lej ofiara rodziny I. K. Poznaliskiego
stanowi rb. 10,000, fundusz dyspozycyjny rubli
31,842, szkoły rzemiosł rb. 11,U74 i t. d. Ogółem
fUndusze TJwar~~ stwa, ztożonez przyto c zo.n:y ch i
t. p. pozycyj, st. nowi rb. 88,291 rb" Ruchomy i
nieruchomy majątek Towarzystwa wynosi rubli
539,756.
W

c.iągn

rok~

sprawozdawczego

§ 6

Zl\liczki zwykle

następuJ~cy:

'tY domu· starców i kalek

znajdowało się

--

się

się·

oplacalo

/

wydają

i

składkę na rzecz Towarzystwa 1213 osób, z czego cz!onków rzeczywistych byIo 313, reszta zaś,
t. j. 1900, osób )ako opłacająca składkę niżej rb.
12; do katego~yi czLonków rzeczywis:tych To'warzystwa w mysI § 11 ustawy-zaliczoną być nie
mogla.
Frekwencya poszczególnych instytucyi, 'zostająoych pod egidą Towarzystwa dobroczynności, ,
przedstawiała się w rokll sprawozdawczym w spo- . ;

sób

Czwartek, dnia. !9 słerpltia 1901 r •

Korzysta.ćmoŻM

z za.lłezki tylko

jednej na raz i
ni.e ezęśeiej, jak dwa razy w ciągu jednego roku. Jeżeli
w celu wzięcia nowej zaliczki, splata zaciągniętej po-

ma miojsce gotowizną jednorazowo, bo do po·
dania o nową ntl.1eży do~ezyć dow.ód spłaty poprzedniej,
a mianowicie: Kwit Kasy ttkspedyeyjnej w Łodzi lub
Knsj głównej w Warszawie; w razach wyjątk.owyoo Komitet moźe z0iwollć na. zwrot :a.leplaeon-ej reszty po-

z nowo

tygodn1.
okolo 200 robotników.

wojny japGńskiej65 tysięcy oficerów t żol·
armii rosyjskiej otrzy~alo ordery ŚW. Jerzego,
do których przywlfłzana jest stała pensja, zależna od
klasy order". Obecnie obliczono, że skarb państwa wy··
dajana te tylko pensye okolo mIliona rubli roczllle,
W

zaCiĄgniętej.

W razie wyjścia uczestnika ze służby. w Towarz,Jstwie drogi lÓdzkiej lub jego śmierei, przed całkowitaM
Kas~

ciągu

nłerzy

§ 9.

w ' ku z

llkończeniu, potrwają

parę

~ splacaniem zaliczki, zwrot jej następuje przy obraehuu-

roku spra.wozda.wcz~m 306 pensyonarzów, z liczby tej zmarIo 38. Utrzymanie jednej osoby ko~

pałacu Tauryckisso są 1Ul
jednak prawdO'podobnle jeszcze
Przy odnawittniu zajętych jest dzie1lłlie

Roboty okolo oun.o.wiooia
na

prz.ednło

życzki

~

!

oszezędnośctGwO -za.pomogową,

Niespłacona

wniósł

reszta zaliczki z naleinego uczestnikowi lub jego spadkobiereom funduszu oszczędnościowego, jako na nim ZAbezpieczona, ,ma pierwszeństwo przed wszelkiemi postronuemi pretenSJami, Zal'ÓWrHl rgą'dl.)weml jak prywat··
nami.

I

do ogólnych dochod6w' funduszu os~czędnościo·
wego, z którego utworzolly zostal kaplta.l zalimuwwy.

ł
t Incyonist6w".

Brly posel, dticl.oWnY";IOlrwinsklj,
p.udaale
sztowalo dziennie 26 4/ 5 kop.
.
i do uniwersytetu moskiewskiego z 'p.rośbą o zaliczerue go
l
l w poczet stllde-ntów. DQwiedziawszy się - o tem, naw
VV schronisku dla umysłowo i nerwowochorych-'-leczylo si~ 314 chorych, W tern 188 męż i
czeJnik m. Moskwy nakaz&l,polieyi nie dopuścić do za§ 10.
czy~n i 126 kobiet. Opuścilo zakład wskutek
mieszkani'a duebowns«o Tiehwinśklego w mieście,. motjSzóśta część odsetek, pobranlch od zaliczek. przewyzdrowienia. 3~. osób, wystąpiło z zakradu z róż znacza się na koszty adroJnistracyl, reszta źaś zaliczona ! wujl\c to swoje postrmowieniemożHwością ,;uaruszenia
1.

nych przyczyn 00 osóo. zmarło 19.
W ochronie pierwszej znajdowało się 300
chłopców i 340 dziewcząt; w ochronie drugiej'635' d:7Jeei;' w jstniejącycłL przy tyeh och-ronach
szkołach eleluentarnych uczyło się '788 dzieci.
W ooh·ronie trzeciej, utrzymywanej ze skła
dek stałych oraz z ofiar jednorazowych, znajdowało się 186 dzieci, mia.nowicie 86 chlopców i

100

dziewcząt.

Z przytulku pOloźniczego w ciągu roku spl'a·
wozdawczego korzystało 13~ kobiety, mianowicie:
prawoslawnych 2, katoliczek 119, ewangeliczele 5
i żydówek 6.
J

Yv

przytułku

noclegowym

znalazło

schroni-

zostaje

§ l!.
Zaliezki zwyczajne wyda.ją się z decyz.i preZe3l'lo Komitetu lub jego zastępcy po przedstawieniu p,rzoz zal'zą
d~ającego sprawami, Kasy•. Ztt.Uc:;.;ld zwiększone, oraz
wznawiane przed spłatą poprzednich, przyznawane są Da
posiedzenIach Komitetu.
.
Wyplata zaliczek uskutecznia, się w biurże dyrekcyi
w Łodzi lub Komitetu Kasy w Waraźawie.
§ 12,i.
W biurach dyrekcyi i KQmite~u prowadzą się imienne księgi kontroli zaliezek: w dyrekCJi kontrolUjące zai liczkl wypb.coua w Łodzl
w biurze komitetu ws~ystkie.
W księgach tych zapisuJą się wszolkie 8zczagoły, dotycZl\ce wyda.nej zaliczki, jej zwrlltn, wplywajl\cyeh rat
lub splaty jed!lOrabowej i dłużnik ma pra.wo zasięgnąć
z nich wiadomości o stania swojej zaliczki.
Zgodnie ż oryginałem:
l
Naczelnik kancelaryi: H. Mt\j e wski.
i
,'.
SprawdzaJ: Rych1iński. " .
l '

s,ko płatnych 13,472 osoby, bezpłatnie 16'7, czyli
razem 13.639 o s ó b . '
"~,,~m~ulatoryum . bezplatnem udzięlono porad ~O)376, zglaszającymsię ubogim chory'm, w
tern 3,116 czyli 15%' starozakonnym. Koszt le-, i
czenia jednego choregośredni,o wynosił 'po 20 i
pól kop.
W roku sprawozdawczym odbyło się 10 zwy- !
czajnych posiedzeń miesięcznych zarządu,oraz je· i
dno zwyczajne zebranie ogólne.

I'
l
I

Zgodnie. z
-

orygjnale~:,

Referent

,',

.

wydziału

.
','
ruchu: KllŹnicki.

Ś.p. Antoni M,ierzyński.

I

prawldl:owsgo toku
należenia

zaję~

duehow'łlego

akademlcki-cb. wobec j(łwnego
'1'. do partyi soey&li.stó,w-rewo·

i

!

!

"Birż. 'Vied. 'lo płsZĄ, że slyn.ny pop Gapon żyje: ..
: Podobno brat mniemaut>go nieboszczyka, zamieszkały
\ we Władywostoku, pozostaje z nim . w korespondeneyi.
! Inne pisma rosyjskie nie dają' Jednak wiary tej wiado,~
l

l

mości.

ł

f

W'.>

.~ nie

Wedlu,5

obliczeń

przynosząee,

.

.. Rusi~ rosyjskie koleja

jak wh\domo, 0<1. lat

do:"
ch.odów·, da.ly skar00 \Vi państwa. w 'ciągu lat osta~nich
strAty następujące: w 1900 f. ~ 3 miliony. rubli, w 1901
l roku - 35 milionów rubli, W. 1902 r. -4() tnJltonów rubli.
! w 1903 ~r:-20 mU. rb., w 1004 r., - ~2 mil. rb., w 1905
rokl1-89 mi1.3b.,. w 1006,r.-103, mil. rubU iwreszcl~
W 1907 roku. spodziewany. jest d~tłeyt~ wwysokośel 117
ł mUionó~rubU..
~,

!
I

I Dzienniki ~aczynaj8c zn-owu nntow.&ć częstsze fakty
I podpaisń folwarków. Najwi~ej pożarów jest w gub.ernH
t

kurskIej. Spalono tam ostatnia lli~jątki Moszkowa, -Spi&-

Wczoraj zmarl w Wars.zawie w wieku lat 78, l siwcewa 1 ks. Trubecklego. W gub. zaś samarskiej za·
Ś. p. Antoni Mierzyński, doktór ftiozo'fii, b. pro- częly się pożary w mAjł\tkach apanażowych.
faBor i dziekan b. Szkoly glównej i uniwersytetu
~
l,'

i

INSTRUKCYA

rządowe,

wielużadnyeh

J
l warszawskiego.
. Po ukończeniu studyów, młody uezonypo- l
W zagłębiu Donieckiem, jak donosi "Now. Wr.'Io,
o wydaniu zaliczek na pensye uczestni- ł swięcil się niezwłocznie zawodowi ~dagogiczne.,. daje się zauw&Żyćznaczna podwyżka C$n węgla. Przykom ~asy oszczędnościowo-zapomogowej mu. Brl nauczycielem gimnazyum "Maryi Magda- czyną tego ma bye' nietyh~ podrożen.ie rąk roboczych,
leny" w Poznaniu do r. 1862, poczem objął wy- il~ s.~rudykat} jaki świeżozawf8cZAnyzost&l:· wtem z&z funduszów Kasy
klady gramatyki, j~zyka greckiego, starożytności . g_l_ęb....I_U._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
na drodze żel.. Fabryczno-Łódzkiej.
i .mitologii greckiej w Szkole glównej. Po uzyska- J
,,'
I m~ dokt?ratn filozofii w llnhyersytecie petersbur:- I
K!LiND,lRZYK TERMiNOWi.
ł skim, oh~ąlw f. 1872~tanoWlsko profesora w.um- I
IMIONA. SŁOWIANSKIE. D z i ś Racibora. J u _
§1.
f w~rsytecle warszawsklm, 'w r. 1878 stanowIsko J t r o Szczęsnego.
Zaliczki n~.:p.e~ye, wydaja się 'wszystkim p.raeownl- i dZiekana wydziału historyczno-filologicznego.
f
TEATRWIELKIó D z i ś występ tancerki Artemi~om To:w. K.olei"lódzkiej, będ,ą~ym przynajmniej. od roku!
. S. p. Antoni Mierzyńsk1napisal caly szeteg l zy Colonna; "Nad l'anem~, jednoaktówka Z. Sa.rnecuezestnIkaml . K~y frS~~zędnosclOwo.zapomohowe}. Zwro; ! dz~el naukowych i literackich w j~zykach: \ pol- " kiego.
zaliczek zt\be~pleez&. 8t~ na sumie funduszu oszczędno l i skłm fr<
k'
'"
. "l ., k'
,ściowego uczestnika, której zaliczka nIe może prze- i
' "a~cus lm, memleC1U~ l.~cms 1m.
.
wyższaó.
~
Uwazany za powag~ w SWleCle naukowym Ja§ 2.
! ko badacz starożytności i mitologii litewskiej, ś. p.
Na zaliczki wyznacza się z gotowizny' odpowiednia ? dr. Antoni Mierzyński, opuściwszy katedr~ u·nis.uma fundusz~ oszczędnościowego, któr~ określaó ma wersytecką, nie przestał pracowa,ó da.lej i 'pomi._e.Q.l_
'Rada zarz~dzaJ~C& na przedstawienie KOcmi tet.a.'
Il:l0 sędziwego swego wieku i dotldiwych cierPi.el\.
.
§'3.
.
, l fIzycznych gromadził z wielką wytrwalością dal,.Zmla~J W opodatkoVl~nm. Ko~eB"p.<l.n(~e~t
Podania o zaHezkl Składają się na.'odpowiednfch : sza ~~te~yały do umitowa.nej przez siebie szeze- i .pete:I)UrSkl <Gazety Los,owan. dono~\ ze mIm . .
blankietach na,lmię .~omiteiu Kasy za pośrednictwem! góLnIeJmitologii litewskieJ".'
~ 'ster~um s.k~bu opracowało ,nowy prOJ,eKt podat~
dyrektora drog1 na linii, w Warszawie zaś przez wl&S
Il
d
' h dJ
ł
h
W
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śełwego n a c z e l n i k a . ;
,mieró nie pozwoliła mu dokończyć tego dzie- ;. (U o z~Jęo
?~ .. owo-p~zemys owyo ~
mys
§ 4.
\ la, nad którem do ostatniej chwHiz zapalem iście t~go ;prOjektu ŚWla?ectwa J{rzemysłowe C~a.teu.ty
Zaliczki wydajt\ się do wysokości dwumiesięcznej
mlodzien~zym prac.owal.
, ~ g!ldYJne) mO?ą byc dla, wyzszych kategorY.J zruąpensyi lub placy zarobko!6j _uczestnika i w żadnym ra" vV.r. b. wlaśnie w czerwcu, ś. p. profeso.r An- ~lone! natomIast ,ma byo wprowadzona op'la.ta wyzte nie mogą przewyżBzac sumy, będl\cej na rachunku tom Mlsrzyńskt ob.chodził pólwiekowy jub~leusz ! ~ą.CZllle od obrotow, bez wzgl~dn na wymkl \ąan ..
funduszu oszczęd'ności0'iY~~O ucz~st!lika. Jako pensJę lub
swego doktoratu berlińskiego a zarazem dZlalal- l d.k>we.
płacę zarobkowl\ uwazac nalazy sumę, od któreJ obU"
,
,
,
l't
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.
czają sIę 6 proc. wnioski do Kasy OSZCzędnościowo-za.. nosci swej naukowo-pedagogicznej. Wówczas też I
Przest~pol po l yczni i powInnoŚĆ wojskowa.
pomogowei.
prasa Poświęciła gorące artykuły przypomnieniu. l Rodzice jednego ze sl\:a?'anych. na . wyjazd ,za gra15.
jego zaslug, uniw.ersytet berliński zaś n~e 'ograni ... I nicę za niepra:vomyślnoś6 polityczną, k~Ó'ty '-vr'tym
W wypZ\dkacb,. nadzwyczajnych, uzn.anychprzez Kosię na nadesłaniu jubilatowi gorących życzen swo- ~ roku ma oclbyo powinność wojskow~, z'wrócili s~ę
mitet zazaslugujące na uwzg1ędnienIe, zaliezka m'oże ich, ale nadto potwierdził jego dyplom doktorski . do odnośnej. władzy Z zapytaniąm,' czy skazani
być wydana do wysokosei 'czteromiesięcznej pensyl lab W bą.rd,zo uroczyste1 odezwie.
administra.oYJnio na wYJ·azd' zagran.i~ę", m.us,,zą:,st, a...
placJ zarobkowej uczestnika, o ile nie przewyższy sumy.
O
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będącej na rachunku' oSl,}bistym 'funduszu oszczędnośclostatnio ś. p. profesor Antoni Mierzynski ba- wić si~ O po oru i czy, W razie ;niesta.wienia:~'Się,
wego ueze'$,~nika.wil na.kuracyi vI' Nalęezowie, gdzie jaz życiu je- na-jego rodzieów będzie nalożona. k$ra 300 rb.
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Na. pytanie to nadesida odpowie dź,

Niektół'~Y robot!Jj~y, prócz oddawaniu się naszym ciągu bezpłatnie codziennie o godz. l().-li>,
logowi pijaństwa, dopBstcZają. się rozmaitych na- • w poludńie ..
obowiązku i ~e. z przrc~yny' Il!est~Wienla Się ich dttźyć ł jak: psucie maszyn i wa.rsztaw w, kradzież
Komi:łya sanit~rla. \VezQr~j \\7 magistracie
do tegoż--na i~h rodzlCoW żadna kara nałożona towaru i t. p.
ló(lzkim odbylo się posiedzenia k(fmisyi sa~itar'"
nH~ będ2~e. Jednak 'rod~ic~ powin1łi Si~ \vyi1lttirać
Te i tyni podobne takty musz'ł t)C~Jwiśoie nej~ na którern w dalszym ciągu rozważano kwa ..
.0 s-wiadectwo policyjne, 2e. syn ich został wet· i wpływa~ ujemnie na. wzajemne stosunkI pomię
stya ł związane z ptzedsięwzięeiem. środków; młł;sIany z rozkazu władz! i takie śwhtdectw,(J po .. l dzy robotrUkami a chlebodawcami. S.a.mowolne , jąćych na celu walkę z mogącą wybuchnąć li IJowinni przedstawić ~oDHsyt PQbórowej.
. ! częstokroć pDrzucanie pracy prze~ robntników ; dzi epidemią cholery.
Odpooąnek iIiedz1.elny. Ministeryum spraw wstrzymuje. prawidłowy. bieg warsztatów, acią. .. l
Postanowiono, aby wszys(ry opieltuuowia cyrli.
wewnętrznych rozesJało do wszystkich guberna· \ gle .ńi~8naski ,1 kI6\nieskraeajt\ dzień roboczy i l kulowi, w liczbie 50.. ciu,niezwlocznie ,dokonali
torów okólnik, w. któr,in zaznacza, że rzemieślni· obmżaJą wartosć produkcyi.
i oględzin wszystkich nierUchomości łódzkich i
ey żY?~W~Cr mają pra:v o w ~iedziele i święta
W podobnych warunkach prawidłowa praca udzieliwszy wskazówek i instrukcyj, zobowHł!1Jali.
j właścicieli, aby w oiągu siedmiu dni od dnia. dzichrzescHlnsloe pracowac w swoIch warsztatach w fabrykach jest wprost niemożliwa.
o~az dawać rubotę .czeladnikom, żydom. Naton1i,ast
To też właściciele firm zmuszeni są ctęsto~ ; siejszego doprowadzili domy, podwórza, mieszka ..
nia i klatki schodowe do należytego porządku.
m~ mog, wt,e dm ,s~rz,edawac swych wyrobow,
w podobnych wypadkach zamykać fabryki
J ezeli w ~iągu dni siedmitl wlaścieiele nie.,
alll przYJmowac zaruowlen.
,aż do czasu powrooenia niazdr{)wych stosuuk&w
I'llchotllOś0i nie zastosują się do tych 7J!\dań, zi;}·
Nowo' bawoty. Ekspedycya papierów pań- do róWnowagi.
staną natychmHtst pociągnięoi· do odpliJwiedzial.
s~wo~Jch przygotowuje wzory nowego typu banjako przykład, takich ni·ezdrQwtchstosunności.
knotów 1 l 5-rublowJcb.
ków służyć może fakt zamłm.ięcia w tygodniu bie ...
ł ądn. Dziś 11 wydżlal karny sądu <?kręgo ..
Obstrtds:tya ,na kólel. fabtJ'oln()·łó~~kiej l bił- żącym ~ wóch fabryk Karola Eiseria i Markusa
wego
piottko\vSldego rozpatrywaŁ sprawę Ign9.~e ..
wodowej .. Poniim~ wysilkóW Wladz kolejowych. Slłber~tema.
go
Bichla,
oskarżtJn~go o .napad na kapitana linaobsVukcyatrwa w dalszym ciągu .. Pociągi .pl'zyW pierws~ej . fabryce . samo\to}a robotników
chodzą i odehodZą w daJszym ~iągt1 z opóinifJnie miała gra,nie. Niedość, że psuli mas~ynf i to- drowa i odebrania mu rewolweru.
. Bi~łrel skazany żusta1 na. B la.te.iętłdeh roniem.
war'j porzueaU pracę, lecz pora:aili w d'odatku
bót.
I tak weZOl'aj wieozorem pociąg nr. 17 przy- majstra. tkaltli,p. F., oraz wywieili tae:tkami
bylz opóźnieniem 35 minu.t, nr. 35.pospie8znf 35 z labryIti nadma~tt.a E. wśród ogólnego naigraBandyt;r!.m. Dziś przed poludni.em do kan ..
,minut, nr. 9 osobowo .. towarowy 40 minut, nr. 2S wania się w sposób uw!aczaj~ey jego godności o· toru· Teodora Wa.gl1era; przy ulicy Piotrkowskiej
o·sobQwo-to,warowy 55 minut i bezpośredniej KO- so,blstej.
M 213, wtargnęlo kHkunastu bandytów" ktÓi"z li1
m\lnil~ac~i Warsza'wa~Łódź nf. 33 z opó·źnieuiem
. Ptzebta.la się mia1'ltR gwałtów i n.ad,tiżyó tak, grożąc rewolwerami; 'zabrali z biurka kasyera
48 rb. 22 kop. Znajduj.ący się w lcalltorze per34 mmut.
~ 1z właścioiel zmuszony był fabryltę zam.kn.ać.
~,d~81~y z. Ło~zi nr .. 6(}sobGw~ tow:,~()wy i
W tkalni Markusa Silbersteina zdar~yl się sonel wybiegI na podwórze, wołając pomoćy, wów~ ()~QZme.Dle~ ~5 mmut; nr. 34, ~zposredlłłeJ ko- J znów inny fakt, zmusza.jągy również do zamknie- czas. bandyCi poczęli uoiekać. Przechod~ącl UliCą
robot,nicy i żołnierze chcieli ioh przltrzyma6f lesz
mU1l11cacyl .łĄ)Uź-~arszaw,a ,20 ~Hnut, nr. 24 (}SQ.. ł cia przedsiębiorstwa..
.
bowo-to~ar()wy illleJsco'!y 15 mmut) nr. 8 osoboOto w tyóh dtt.htch p. .Mioozysla.w Silberstein bandyci rozbiegli się w kilku kt-erunkaO'h. i ó il(j
wiemy, zdoła H umknąć.
wu-towaI.ow:y
1:0
mUlut l ar. 2 osobowo·towarowy ·oblńih . . Az~e fo b"'Y· IrA r7~"" . ·y·l t·····
d· .•
20 minut.
! .,-, vu 'ł , " 1 \.~t ba.~wa~. S OJQ.cą n··a d·"
Złe Zl11Kotlarze żelaźni. Wczoraj odbyto się zebra ...
...,
.,
. . ..
I' CU robotmcę, zrobll WięC Je} uwagę dla czego nie
. . ~?:c!ąg.l zasto,!:ał'owe. pt'~Jeh?dzą l odchOdz.ą pracllje, ,a następnie '6heąo przekonać się prży ja- nie kotlarzy żelaznych m. Łodzi, na. kt6raw' pOi..
z opoz~~eD1~ goowmem l VVlęee:J.
kim warsztacie jest twykle zaj~ta,ttdal się do wżięto ucbwalę tl"esci :tlastępujl\ćej:,
1) dzień roboczy trwać ma od godziny '1 ~ej
• •. ~Z!S wJJechalo do Sosnow~ p:ar!l ~rz.edsta.- , wnętrza. tkalni. Robotnica tymczasem wbiegła do
rafio do H.ej wiećzotem, zp61 gbdzii1ną przerwą
wl~leh hm węglowych, aby d.owledzlec SH~ o przy- sall fabrycznej i żmiesza.ła się z gromada. robotha śniadanie oraz' półtoragodZinną na' obiad;
cijnieotrzymy~Anii& małych u'anspo-rtów węgla;
:o.ików.
..
podob~o,że_ w,skujek obstruk~yi kopaln.ie wskzy- !Znalazlszy się na sali. p, li. Silbersteiń. przy2) hajhiZsza płaca wynosie rtla. 25 ltoptej ak
maly Iadnn~K węgla dJ.a ŁodZI.
jęty zostat gwizdanie.ńl, i sykaniem. Wob'0e tego , na godzin~; ,druga,lcategorya. ,pr.a~Q\1il:ik6vv pubie8plawy .,HrOle, ·ltomisya. gnbermsJna wy... p. S. oe~ywiśeie . Zn1tl.SZbńy byI cofIlą6. i opuścić rad Irta o'd 25 do Sa kop. z·n.· gódzlnę;· t'&:eeYaka.: tegorya od 35 do 45 kop. z4 godz;
botcoo, w s.ld-adktór&j wchodzą!prez:es sądu ().. ł Da.tychmmst mury fabryczne.
.
3) za pracę poza· godzinami obowiązująeefi11
lttęgGwego pło:tfk'Ows}dego, r~. r. st. WaUww, l
Ponieważ już przedtem ttjawnial się w tkalni
~złOI1ek. tegGż ,~du,Pł'e:&eB zjazdu ~ę~zió~ po.ko- ciągl.y niepokój. i prżerwy w,pracy-właściciel fa- normalna płaca powiększona zostaje o 100 proc.;
4) za pracę wykonJwanąpoza obrębem miaJU; w ,;:b~r~ow~le.t oraz, czlo?-ek komłs~l guoernial- I bryki postanOWI! J~ł natychmIast zamknąć.
n~! W!?:~CHb1sIQe~ - zaJęta JestobeeIu~~prawd~...
- Wczoraj po południu przedstawiciele sta wynagrodzenie normalne powiększone zostaje
~:;t(:n ]:;11 w.yborcz;:ch, s:porządzo~ycl1 przez mag~- partyi skrajnej weszli do kantoru centra.lnego, o 50 proc.; zaś za tę samą pracę w miastach
~tr~t Jodzla~ oraz fQZpat:rwamem . reklamaCYJ, I przy ul. Piotrkowskiej nr. 40 i zażądali, aby Królestwa Polsldego - wynagrodzenie normalne
~o~:nych przBZ prawJboreow okręgów eJ rkulo-I :yszysc:y pra~ownicy ~puści!i n~tychmiast biura. powiększone zostaje o 75 proc.; w obrębie Casar ..
,
y . .'
~..".'
Ządame swoJe przybysze opIeralI na tern, iż 8ko- stwa.-o 100 proc.;,
5)
każdy
majster,
obowiązany
j~s.t
Ila wypaP~;~1~Zemłt l\.oml~~l odbyw:a}ąsl~ w: oddz~a
r? fabrykę ~~m.kllięt? i po~t.a\vionO pracy robot1~ ~~o~utr~tu. Prace J~ potr:W8Ją do ~ma 1~ go ~ mitów, powl111en. byc ~amkn1ęty sltlad towar6w i dek kalectwa, jakiemu uległ czel~dmk przy pracy okazać mu pomoc lekarsl<ą l.wynagrodzeni:e
wr:,.es. ma. 1. b. Do ~go termmu wlą?zme uwzc:1<l': kanto. r ce.ntral.n y.".
'v' rozmiarze polowy póbieranego zarobku.
dmaue będą wszelkIe skladane w b-iurze koońSyl
.'
...
reldamac'ye. ..
.
, ' : .Pra~owlllCY bluraTow.ake. M. Si~bel"steJnal
Od żądań powyższych ogól kotlarzy żelaznych.
\Ytychdrtiathspoddewane jest zawiado- ł w~dz~e, ~e, p.rzybysze grożą re~~~ waramI, , ~Ie p!0- montaiowyeh.--...poStanoWil nie odstępowa.c.
rni~nle'gub~rnatol'a piotrkowakiego o wyznacżeniu i gh stawlaC,. zad~ego oporu 1 wkrotce optlsClli ?Hl'"
Zwiłzek <T&xtil, W tych dniaehodbędżie
terminu w'Yb~rów w Łodzi wyborców przez pta- ra. ~d WvZOfaJ kantor tego Towarzystwa Jest
się walne zebra.nie członków związku "Textil"
wjbDrców.
zatttkmęty.
Królestwa Polskiego. W zebraniu tem wezmą u ..
Po 'WJzml'czel1tu tego terminu, zorgan.izo\Vane
.
- Wczora.j , w fabryce Sehn1iedera i g·ka (ul. dzialpt2edsta)wiciele drobnych przedsiębiorstw,
zostaną, jak p~}'dczas w:yborów popt'zednich, korniPiotrkowska Kg 136) wyrobów wełnianych - wy- zatrudniających najmniej 15 robotników. Celem
sye obywatelskie, które zajmą się przyjmowaniem niklo pomiędzy rohotnikami nieporozumienie, któ- zebrania wybór de~egatów po Jednym na 25 rore zostało żalagodzone. Fabryka Jest czynną.
1 otlic-zallrern glOBÓW.
botników.
W ·tym celu urządzone będą 4 okręgowe biuZ tramwaj" ów W dniu
" .
l k
r-a. :\lV,f'boccz.e.
_
. . . '.
, ' ' . •.
. . wczo.raJsz~m w e e B.e\Vl~,e i aresltO\fania.. WG~óraj po poln.·
ł.. ódzka powiMowa komisya
spraw wy- tr~wm ,tram~aJoweJ . odbywaly ~lę p~oby ekono- dniu, żandarmerya wraz z wojsld~~ 'Qtoczyla dom
borczych ukończyła. jłl~ swoje czynIlości . zwiaza.ne ł ml~ :węglowej, sl(Utki~m częgo dZIatanie a.lektl'Ycz- przy ulicy Ogrodowej oM 3, . gdzie mieści się reze sprawdzaniem list wycorczych z ;alego' po- , nOSCl b.yl~ przez pewlen czas ba.rdzo slabe. Sła dakCja i drukarnia «Lodzer Nachrićhten:t. Po do"
wiatu 16dzl{ie.go.
'
be n~pl~ele pr~d~ .el?ktrJ:czn~g~ spowodowało. 0- konaniu szczególowej rewizyi zabrano wszystlde
Listy te p,rz>(;f;!ano do rządu gllbernialnego lc~yw'lgc~e zmmeJszen;H~ slly SWHtt~3. we wszsst- . znajdujące się rękopisy, nlektóre druki i książki.
piQtrkowskieffo.
I klC;h. u?łkacyac~,. zasllanyc~l energIą' elektryczną· ; Aresztowanyzostal obecuy podczas rewizyi r~:
o
',. UCIerpIał rÓWtlleż na tem 1 ruch tntmwajów miej- : daktor tego pisma, p. Izaak Ugi3r1 oraz przypa.d.Z przemyshl. .Towarzystwo manufaktury 00- j skieh.
ł k~wo znajdujący się Barach Sch,!arz, ~{tóry n~e
"welrItau-ej iCruscbeg'O i Ii:nde~a w Pabianieach, jak !
.w
.
.:. .
..
w)kaz·uJe spniwozdarrl!B; miało w roku operacyj';'! . ... Spl'a~10 ~an~u:z~tJl l wodo.C1(1J,gO~. J?~- , filal przy sobie' żadnych dowodow legityma.cYJ·n,jm19tF6doeheda. 11;(22)H96 rub., wydatki zaś f wladuJemr>s,lę,. ze wkrotce. w maglstra.cle tU.be~~ nych. Redaktora Ugera osadzono w więZieniU.
nozY,llily 10,477J149 l'UU. Kapitał zakład.owy wy.. SZj~ ;, .odoy~ ,~lę. ~aze~raUle specy~lneJ komIsyl
Zbiorowe aresdowanie. VI czoraj po południu
11.1Jsi1>4i601~923 rub. ZJsltu 'Osiągnięto 176,241 rn~. ~ u?zlał~~r'I~lIy'mera. I~llldleya w spraWIe r07.~a- na. ulicy Pieprzowej pod.. nr. 16, w lokalu na pierDywiden'dę w'V'ZJla~'Ón:o w stosunku 5% od akcyJ. I zema ma: te .. ] alow P[zYoot?wa",:,c~ych, do~yczących
wszem piętrze, zebrali się prac@wnicy piekarscy,
'~'
...
,'.
I urządzenia w ŁodZi kanahzaCYl l wodOCiągów, 0- żydzi. O godZinie 4~ej po poludniu donizost9ił
, ," S~aWi faJnf~"Y•. S~os~łlkl ~~nnędzy. ro~o~ ! raz podJęci~ ener~iczf1ie, stara.ll,abY ,projekt u- ot·o cżony przeż wojsko. i poliCJę, ,. ~'po dok()n~filtl
:tmkaml a bezposred.mnH Ich zw lerlcłlmkaml 1 rzeczywlst1l10ny byc mogl JakllftJpredzeJ.
rewizyi aresztowano 51 osób. , Po przeprtHl1l:tdze·
;adullnistr.a.cfą w wielu fa}}ry kach ~ódzkich nie
i
nlu aresztowanych do I~go cyrkulu i sprawdzeniu
ipQptawiąJą. się wcale. Nurtujący oddawna duoh ! . •. Ospa. E~ldenlla ospy w. dalszym ciągu gra'niezgody panuje w daIs;zym dąO'u. W ostatnich l sUJe w obrębIe I cyrkułu; wpływa na to podobno tożsamości osoby? przeprowadzeni zostali oni do
etasach ,aą.Je 'Si~ .ciągle sI.yszeć ~ wynikłych tu i i niedb~lst:vo miesz~tańc.ów,. którzy nie słuchają da- więzienia. '
AresltQWanlc. ])zisiejszejnocy poUcya wraz
ttWdz.ie nie,p O'f o:zu mielliach, \vrzeuiu wśród robo· nych lm 1nstt'u~cJlanl tez wskazówek przez 1ez WOjskiem aresztowała stróżów.domow* przy uli~tniko\V, .porztłceniu nagl€m pracy, bójce, wyr~u- karzy, o dezynfekcyi nikt ni~ myśli.
cailiumajątrów, ,a nawet ich pobiciu j poranieDo tej pory w I cyrkule zaszczepiono bez- cyPiotrlw\Vskiej nI'. 114 oraz ptzy ul. Przejazd
platnie 4ł 848 d~ieóiom OSP~t szczepit& j, w dal- * nr. 8.
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Zapalenie

rano, w d{)illU

Dziś 1 . ogodz. 8 i pół
ul.SItwel"Owej .zape\li~A

smoły ..

pódnr. 7 przy

si~ t:hnóła, pi'Zygbtl1wywana
mj~~sce ognia prźJbtły I i

ochotniczej i. straż

do sma!'oW6uia dachów. Na
II o4dzialystraźy pgnioweJ
ogniowa miejsk~ lecz przed ieh przy-

prz,

naprżec!w ~ po~esyi

byciem paląc!\. się smolę ugasHi robotniej.
Znalezienie trupail DZiś, rano na.plMupustjm

til.

Ł~kowej,

trupa, jak
rJ

Się

się

ó1tazdo,

47-1etlllego

otrul kWASem karbolowym.

o

nr. 1,

żnaleźióuo

.FryderYKa Maja,

k!.Q ..

FI ARY.

Na budowę kQścioła

Na/I'wie pod Petersb'urgiem.
. Józef ,.Węgierśki50 kop. ~ Teofi1Sieezka. 50 k. tUdwik Włl.WSICMk 50 kop • ...::.o AnMtazya Wawśiczak
'I.IJ

26 kop. - Ewa WaWf; t!: Ci 1:\ !t . 25 k. -:-". Ko;!stanty . Sygal,::
skI 50 k. '\_ Juliauua Sygulska 50 k. - BIdaj Syglllskt
90 kóp. ",,",". Matya.uUL Sygnlska 50 k. --.. ·JÓzef Ilangner
1 rb. - AlekSłu.ider Patkowski 50 k - Albifi MU8!a~o.
wlc.i 30 k. - Piotr Miler. 20 k. - Julian Armauowsld
1 tb.-- IgńMy Atmt\uoWski 1 rb. - Ałltonib.a. tawuł ..
czak 1 rb ....... ,M:arya 1\iałkowska 1 r&.

Z KRÓLESTWA.
Kara śmieroi. Przed tygodniem W Ghrl1szczobrodzie pod Z8tbkowlcarni, pastuszkowie, chlopcy
w wieku lat 9 - 12, urządzili sąd nad towarzyszem swym 12-1etnim, którego skazali za kradzieże na karęśmietci przez powteszenie .. Wyrok
zostal l1atyeRłnlast wykonany i 'W krzakach na
jednam z drzew zawisł 12 ·letni chłopiec. Zwłoki
jegoznalezionQ po 4 dniach w stanie rozkradu.
Zabójstwo. Przed kilka dniami zabity zostal przy uL Luhelskiej, w Radomiu, nieja,ki Karol Polakowski, służący w kąpielach prywatnych.
Huk wystrzałów spJ,03zyi spacerujących n~ ulicy
i kupców, którzy spiesznie. pozamykali sklepy.
Areszśowano niejakiego Waksa, który znajdował
się w pobliżu, gdzie dokonano zabójstwa i który,
gdy po1akowskiego wieziono do szpitala, biegI
za dorożką, pragnąo dowiedzieć się, czy P. żyje,
czy też umart.
-:- VV Radomiu zabito również strażnika Jakowienko J który, jak donosi. "Warsz. Dniew. u, byl
Sló~~Jllli ~wiad~iem w sprawie o zamach na pon~maJs.tra Gorskiego.
'
,
Ptt,pa4kowe s·m~ł,. Podproku~·~tor kielec:kiego Sądu. okręgowego, p. KisieJ:ew,'Wta,caJ przed

kiJl"oma dniami zPińczt>wa do Kielc. W pobliżu

Czwartek, dn.ia 29 sierpnia. 190·(- r.

ch.odząeokolQ ares~tu,

ujrzat prześw.iecające przez skiego, zlożoną z 6 osób. Na folwark tenzaproaresztu ś\viatlo, o czeru n.atychmiast zako- wadzono ódd~ielną kslę-g·ę hYiloteczną, n?-irnięKa
munUtowal ojcu.. Gruszka polecił dwom s}Jlom, mińskiego, który. W tęn sposób zostal obyw'ateaby udali się do otworu, sam zaś z dozorcami, lem ziemskim a jednocżeśnie konsuletu i i.'adeą
Goluchą i 13iaUczewskim" wS'zedl do sali dla areprawnym ws,zystkich cyganów, wędrujących w gra~
sztantów, gd~ie zastal przy wyłomie aresztanta nicach państwa rosyjskiego.
.
.
Dębskiego, lat 34, oraz wykrył n.arzędzia, sklada- '
.Jak wielce pożytecznetn okazalo się dla ey·
jące się z dt.ązka tela411ego i noż.yka-pilki. Przy
gan.ów zał(}żenie podobnego konsulat!l) (to ~vo1żi
otworze stal drugi aresztant, który zdążył niepo- fakt, że sam Kamiński większą część roka spę-,
ŹllaDy łvsunąó się pod pryczę, poczem ukrye się
dza w podróżach, niekiedy do Oddalońycli' miast
pomiędzy inu'ymi 14 aresztantaIIli.
Cesarstwa, wzywany telegraficznie o poręczenie
Następnie starszy dozorca, Gruszka, wysIał
za aresztowanym cyganem. Jub złożenie ka.ucyi.
dozorcę Gołtlchę; na podwórze magistratu dia pe!Posiadając dowody, jako wlaściciel mająt,kn, najniania warty na ze\vną,trz ot,vorll. Po uplywie 5 częściej na poręczenie uwalnia z aresztu swyćh
mLnut, Gruszka usłyszał dwa strzały, dane z re- wspólbraci. Poza.tem zalatwia on .im i inne jnte·
wolweru przez Golllchę, -wskutek czego wysłal na resy prawne.
zbadanie po\vodu strzalów drugiego dozorcę, BialaSamo gospodarstwo prowadzone jest wzor'oczewskiego.
wo przy pomocy slużby, złożonej z riliejscowych
Okazało się, że GOlil·cha. dal dwa strzały na ) mieszkańc6w.
alatm,gdjz z weWnątl'zpócięto powiększać otwor.;.
Rodzina :Kamińskiego co niedziela bywa,
j Pl,zybyly Bialaezewski zauważył, że aresztanci nie \ w kóściele katolickim w Piotrkowie, \v pięknych
; odstępują od otworu,· wskutek czego skierowal dwa i strojach oygańskich. Zycie domowe cygalló~v Kastt.Zfil.Y. do V.~hę.trza. otwo.ru..... Dębski, o. skarżony. o ! mińskich bynajmniej nie ró.żhi się od życia zwy~
rabunek, przJznal się do wydrążen.ia otworlI i u-l kłego wlaściciela folwarku, prZy~zem .odznaCza
sUowania ,ucieczki, Uómacząc się przytem, że na- się dostatkiem i gościnnością.
l tzędz.ia znalazl W sienniku~ ... Sciana z tej strony I
-8~ atesz~n Jest prze gnU a, co ulatwno więźniom szyb- i
! kie dokonanie Wldi'ążenia, gdyż· o godz. 8 wieczo- ł
i rem nadzorca aresztu obchodził sale, przeglądalI'
je i sprawdzał aresztantów, nic Jednak podejrza! nego nie zauważyl, wylOm więc musiał: być zroU r o e.z Ja t o ś c i w B u 1 g a r y i.
, biony vi przeciągu. mniej więcej 20 minut.
W czoraj rozpoczęły si~ w SoJit uroczystośoi
Jest to już w ciągu 18 la.t ostatnich 36-tez rzę z okt\zyi wstąpienia nn tron btllgatski lcs.,FBrdy.
du usilo\vanie ucieczki aresztantów ża pomocą wy- Ililllda Bułgarskiego, wybranego vi dnił11 ~ym.liJ)ca.
drąż.enia o:tworu w ścianł~..
1887 r. jednomyślnie przez zgromadzenie nar odo:...
we; który w dniu 27 -ym sierpnia. 18S7 roku wykOIlał przysięgę na konstytncJę i objął rządy pod
Z LITWY I RUSI.
imieniem Ferdynanda L
!
Pamiętną tę dla. Bulgaryi roeznicę, bo .kąią
,
WyhuGh bomby w
Onegdaj pó. ·I~żę Ferdyna,nd pr:tyozyuiI się d'Odatliio do rozlkW. rj • źnym wieczorem miasto zaalarmowane zostato stratu wewnętrznegO' Bulgaryi, miano uświetnić Ogl~l
. 'sznym hukiem. Jak się okazało byl to wybuch I ,szł:lniem Bulgaryi Jiiepodle-glem królestwem.; lecz
bomby przy ulicy Mikolajews.kiej przed magazy- stanęły temu na prze. szk.OdZie I1l0caratw. .8.. . z.ai.n
...tel..
nem szewckim Fausta. Uszkodzone zostały zalnzye resowane na Balkan.ach, a w pierwszym rzędzie
żelazne przy sklepie i oprócz tego wybite szyby ! Austro-Węgry i ROSJa, nie ż.yczące so,bis wywow domach sąsiednich. Z ludzi nikt szwanku nie l lania nowych ~atargów. f tak juź wdośó niebetponiósł. Jak utrzymują, jest/to zę.msta szewców I.piecznym a obficie nagromad~onym materJ9ile palII strejkującyoh.
nym na Wschodzie europejskim. Wobe~ tego rozścianę
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uroczystości będą o wialeskróninieJsze.
rządy księciłt~'erdynanda
usta.lily do·btobyt· wewnętrzny Bu.lgaryi i rozwój
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Z CESARSTWA.

wsi Mord wica, killni ludzi podbiegło do powozu I
z okrzykiem: ,.st~jl" .P.. Kisielew, . który drz,emal

!

Dzie~lę~i().łetnie

· Jej

urządzeń

polityczilO-spolecznych, ale nie wy-

~rag~dya wśród zesłańoóll. "Wiatskij Kraj~ ł prowadzUy jej jeszcze z okresu przejściowego i
w powozie obudzIl Sl~ l wystrzelIł z brOWnInga, ; podaje, ·że we ws.i \Voskrasieńskiem,w gub. Ot- II nie zapewnily Jej tego stanowiska, do którego dążą
przyczemranil kupca m. Łodzi, p. Emanuela Ma;'" lowskiej, zaszedł krwawy krwawy dramat wśród · na Bałkanach bulgarzy, marzący o Wielkiej Bułg~- ..
,..
nela, który, śpiesząc się na ~?ciągdo .TO.ele, za- zesłańców polaków. Mieszkało tam w osobnym ryi, silnej i potężnBj.
irzyrnal POWó.z, chcąc po proste o pod WleZIenie do ~otnk~ .trz.ech zesłańców polaków" dwaj robotnicy I
N q w y z· j a z d.
ńlhtstb.. P. K. odwiózł rannego do szpitala w Kiel- l wlos~lamn, który pozostawił w kraju rodzinę
Dziennild zagraniczne zapowia.dają nowy zjazd
oach.
sldadaJącą się z 8 osób.
'
ł/,łmoh dynamitu. ' W nocy, z piątku na so. Tęsknota do rodziny i obawa o jej losy roz- i monarc.hów, bodaj jeden znajciekawszycli.
Gazeta "Zeit" dOńQsi, że na skutek konfebotę, jakiś lliewy'śledzony dotychczas sprawca strOIły psychikę włOścianina. Doszedł on do wniopodłoży! pod ścianę domu Mikołaja Łuszczyńskie- sku, że. winowajcami jego nieszczęść są robotnicy. 'l reneyi barona Aehrenthal4t z 7ittoU\ffi król Wigo, na pogoni pod Sosnowcem, pocisk dynamito~. c~asle snu ~OWaI"'lyszów niedoli,włościanin za- r. kto!' Emanuel odwiedz.i cesana. Frsnciszka Józefa,
wy, który wybuChn.ąŁ. Wskutek eksplozyi uszko- bIl Ich ?bydwoch 1 j~dne~u nawe.t odrą?~.l głowę, l który, ze wzgl~du na wiek podeszły, nie może oddzonazosta1a ściana· i wypa.dly szyby z okna. następuJe dwukrotme probował SIę utopw ate zo- r dać mu rewizyty, polączonej z uciązli wą poZ ludzi nikt Szwanku nie poniósł. Bnk spowo ~ ~tat uratowany. W końcu przyzna.l ailt d~ zbrodni ~ dróżą..
;
Rewizytowałby króla. Wiktora Eman~ela nadowal wielką panikę.
~ 1 zostal aresztawany.
stępca trona książę Ferdynand, przjczem trudnoBanaytylm W guh.siedleokiej. vV z.eszły pią-· ~
-----· ś-oi wynikle z pobytu czlonka katolickiego domu
tek, o północy, wtargnęło 6 bandytów uzbrojonych
panują~ego w Rzymie nie byloby zbyt. trudne do
Cygan-dziad.iioe ••
do rabina w Sobleniaeh, któremu zabrali pieniąusunięcia. "Zeit" utrzYinuje,
nie jest wylączo
d~e, biZuteryę i odZież, wartości kilku tysięcy f U- ł
f; ny przyjazd Cesarza vYilhelma. do Wiednia w czabh.
. . .
I
.
.
•
I
.Na. mocy przepisów istniejących w pa.nstwie ~ sie wIzyty Wiktora Emanuela na, dworze an.stryaoW sobotę Wieczorem bandyci wtargnęlI do .
l kim. By!by to więc zjazcl trzech monarchów
mlynarza pod Osieckiem i zażą<}ali 500 rb. Mły rosYJsInem., cyganie, podejrzani o kradzież; za- I sprzymierzeńców, stwiei'dzający zarazęm ut1'wale·
trzymywam
są do czasu przeprowadzenia śledz
narz mial. tylko 60 rb., które oddal; bandyci zatwa, lub ~kóńczenia tozpraw są.clowych, jeśli n.ie 1\ nie trójprzymierza środk<Yw-ej Europy.
powiedzieli, że prZyjdą drugi raz po res~tę.
l
Dziennik . wIoski ,..Sicelo" rozw.ija , omawiając'
TegQi wieezoru 8 bo.ndytÓw weszło do sadu P!z.eds~awI~ PToręczenia lub nie złożą odpowied- stosu~l~i,austro -wloskie) dalefo sięgające plany.
mej
kalleYl.
Nieposiadający paszportów cyganie,
w Trąbkach, pod Gal'wolinem, gdzie nastąpiła wyl Na z,Jezdz18 w Semmeringu omowjonQ podobno 110miana strzałów między bandytami a. ogrodnikami, transp~rto~ani bywają, niekIedy bardzo daleko 1 ! s~n~ęcie okupacyi austro-węgierskiej; a,i po Sala.do
mIejSCa
urodzenia. Ponieważ.w wielu wypadk~ó~Zl się w .ltońcU poddali. Bandy~i zabrali 10
.kach spraw o kradzieże cyganIe musiel!, s!ędzieć i niki, za 00 Wloehy dostalyby Trydent;
rubU i dwie beczki owoców.
po~ ~luc.ze~ przez dŁugi czas, a wreszcie byli
Bandytlzm na prowincyi. 'rV pobliżu Chełma, umewlllm:am a postanowili obmyśleó środki, które
na mieszkam8 administratora majątkil Niedziało dał~by . im możność pozostawania na wolności,
wice, p. Gumowskiego napadto 3 młodych ludzL bądz do czasu sprawy, bądź też' na.desIania paszktórzy, pod groźbą rewolwerów, zabrali gotówką portu..
_
30 rb. i dwa rewolwery. Jednego z bandytów ~re
Petersburskiej AgeneyiT,elegrafieznaj
tym . celu, wśrod wędrujących po K~ó
$ztowano. Jest tD z!odziej zawodmvy.
lestWle ~ol:loem i Cesarstwie cyganów nastą.pllo
i własne.
- Uaiłowanie uoie.ozki. W sobotę w CZ~8tocho'" porozulllleme w sprawie 'ustanowienia swego lwu"Wie usitowali umknąć więźniowie z aresztu poli- sula z pośród światlejszych cyganów. Projekt ten
oyjnego.Ptzeprowadzone w tej sprawie śledztwo' wprowadzono w zycic) gdyż oto zakupiono pod
Pet6rsbttrg~28 sierpnia. Rada tttiuistr6w.lX'wykryło, co nast~puje: o .. godz. 8 wiec'lorem 10':'"
Piotrltowem folwark z ol!:ęści maj~tk.łl Wiezeje i
stano wila wnieśó do rozpO'znan.ia. pl'~ez_> Whidize
letni syn sta.rszego dozorcy AndrzejaGruszki, prze- tam osadzono rodz.\nę wójta cygańskiego Kamm- prawodawcze wniosek w sprawie Zlliesi&lii~ ~n-
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celaryi ntlllistra spraw wewn~trznych dla szł-acb.ty z odda.niem spraw, należących do jej zaJuesu,
do lU~Jlcelaryi milł'istra spraw wewnętrŹJ.-1ych.
, V\T sprawie poboru od ludności w r. b.pieIliędZy :6S-\\i"llości-owych, rat1:a ministrówzamierzala
wydać nowe prZ'eI,isy, wedlug których od dnia
14 września 1907 do dnła .14 Hpea 19u'8 roku'
obywatele wiejscy, na których ciąży dług, zaciągnięty na żywność inu zasiew, winni płacić, oprócz
należnej części opJsty rocznej podatków ziem .
skich i sl\arbowych 1 równą sumę na pokrycIe
wspomnianych pożyczek, .Ministrom spraw wewnętrznych i ska,rbu, po porozumieniu się, przyz:n~no prawo zniiBnła, a komisyom gubernia.lnym
powiększRuiawspomnianej normy uplat zienlskich i
i skarbowych.
;
Siłwa.stopol, 28 sierpnia. W domu Worobje· c
wa, w mieszka:uiu włościanina Zt1isa, z przyczyny
· niewladomej nastąpiI wybuch w sIeni. Aresztowano właściciela duwu, lokatora z rodziną i poprze- )
'i
dniego lokatora Krisina.
Jałta, 28 sierpnia. Spadkobiercy hr. Mord-

Czwartek, dnia 29 sierpnia 1907 r •

ks. ~'erd'Ynanda przyb'y,li tu burmistrze mi~t burga.rskich, wójto\vie glhin, Czlollkowieobe~mego
ze:btauia narodowego, które powolalo ks.}'erdy.nahda na tron Bulgaryi, oraz członkowie obecnego zebranla narodowego. Ks, Ferdynan:d ogIosU
mani:fest do narodu.
Kalkuta, 28 s.ierpnia. W czaSfe rozpozna ..
wania w sądzie dwóch robotników krajowych,
aresztowanych za napad na policyę w ro'cznicę
ogloszenia bojkotu anglików, tlum studentów wywolał zaburzeuia i wyszedł z gmachu sądu na
ulicę, gdzie doszło do starcia z' policyą. Tlum

]i'
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wieczorem do poselstwa perskiego, odznacza sią
i zawi-era tylko uwiadomienie o 'mia...
nowaniu ze strony tureckiej czlonkó-w mięszanej
komisy'i śledczej dla zbadania wypadku, wynikłe
go na granicy t.urecko-perskiej. Posel parski
uzn'&l notę turecką za n·iezadawalniającą, głównie
dla tego, że niema w niej oświadczenia o odwolaniu wojsk tureckich. Poseł' zWl"óeilsię z no ..
wem prz.edstawieni,em do tureckiego młaistra.
treściwością

~

spraw zagranicznych w Ildis-Kiosku

Z ostatniej cbwili.

rozpr{}szyli poHcyanci konni. Przewódca rauykałów, l"eHm Pat, powolany na świadka w spra'wie powstanła, odmówilzeznaJl przeciw dzienni~
kowi "Ba.ndematatam". Obecnie będzię on po~
ciągnięty do odpowisd'zialnośd za nieusluchanie
sądu. Związek plantatorów w Bagorze silnie
WZlHU'Z0HY sUnie wzburzony skutkiem tego} że

napad

Nieudany

ban,d.-ye:ki.

Dziś na kautor B. DObrailickiego, przy ulicy
Cegielnianej nł". 7, dokonanozllchwalego napada.
Gdy p. B. Dobranicki znajdował się w kantorze
weszlo dwóch mloilych ludzi, oświa.dezaJtl c , i~

sąd wyższy w Kalkucie skasował wyrok śmierci, pragną skor~!stać. z telefonu. Gdy jeden z przywydany na zabójcę pla-utatora Blumfielda.
byszów zblizyl Się do aparatu telefonu,' w oka...
"f'&kiO;1 28 sierpnia. Partya Sojukaj uchwa-; mgnieniu wpadło jeszcze 3 młodzieńców, uzbrowinowa zawia-domili komisYę rolną, że gotowi są I lila rezo~ncyę następ~jącą: Ugo.da rosyjsko-j~poń- ; jonyeh w rewo l wery i zażą.dalo od p. Dobranicsprzeda.ć tatarom w doHnicJ bandorslciej 136,000 ł; sl~a stWIerdza Po~coJowe. I:l'zYJazne stosunkI. p~- kiego wydania 1,000 rb.
,dzies. zitlmi po 40 rb. za dzies.
Huędz.y dwoma panstwal1u l ma na celu usun~ęcle
br- . k " .
'.. l
Kaługa, 28 sierp:nia. W powiecie maJ:o;jaro- przyczyn 'W':Szelkieh przyszly~h nieporozumień, ma
P. Do ~alllC l, me trac,ąc.przytomnosel, Wbl&g.
; slawsldm, we wsi IijeńsKiej, zaszedł wypadek I zadanie utrz.y,mallJa pokojU na Dalekim Wscho* szybko do przyległego pokOJU l zatrzasnąwszy drZWI
:eholery.
t dz~e, u~~ielaj.ąe ; p.o,m,' o'oy ,Korei, ,u~rzymując sa~no: zamkną! je na klucz, a następnie zacząl'wolaćpo, tjłis. 28 g·ierllnia. W pow. 611~a.wetpolskim,; dZlelnłfsc Chin. Zawa~cie. przrml.erza z Anghą 1 IOOcy sąsiadów.'we wsi Km.'toczmar, zabito duchownego ormiań- I ugod,Y z Fr[u~cyą . Vlyn~ka .z dązema do .wprow~..
Bandyci dali wówczas kilka s~rzalów w kie ..
iskiego. W po:w. gt>ryjski-m balHlym zabił i pomo- ; dzema wiyCIe tej pohtykl narodowej .. ZawarcIe'.
,.'
l
. b"
" ' .. , '
, .
tCllika stRl1szyny w;cj,ejskiego. '
l ugody rosyjsko - japońskiej dowodzi jasno. że
I~ln~u d[.z~l. Ku ,e prze Ily drZWi l utkwIly w SCJaa~r sierpnia. W odległości "sześciu j wszystkie strony zajnteresowane przekonaly się
nIe 1 sufICIe.
f~iorst:.&dBe~ka ograbiollQ poo~tę. Pocztyliona 1'0 Po,tr z'ebie 'prowa.dzenia taki,ej samej; polityki,
Tymczasem na alarm zaczęli się zbiegać 1u~I ~-cę, 1iabi'to.
l jak nasza. Można oświa.dczyc, ie tj.ffiowa zape- dzie.
{_oskWa, ;~'·~i&rpnra. W ma.jątkll hr· Szu- wnia zupełnie pokój na Dalekim Wschodzie. ParSpłoszeni tam bandyci, nic nie zabrawszy
iWaro'Wa, w bł~osci stacyi Kuskowo, zna1eZlouo i tya Sojukaj cieszy się z zawarciar SkFZjJlł~, zawierającą 23 nahite horn b!, w typie j wiada nadzieję, ze stosunki obu mocarstw będą
kantoru" uciekli.
t'szymoZ'j ~po'ńsk.ie-j, ora.z wielki zapas lontów serdeezniejsze.
Napa.stnikami byli mlodzi żydzi, którzy o~wiad ..
bBe~rdea i'Jmlter~w wJbu-ehoWJeh do na- l
D Z I E N N E.
czyli, że należą do partyi anarchistów-komunistów.
rbij.ailQa b o m b . !
----.iii-..-- __
ZE?
.&nu:włr" 28:;,sierpnia. Wykr;yto' tutaj sied,zi-i
Bata, 29 sierp-nia. W ostatnich czasach '
S· D.I
' k
(bę",rne:ho.mego odd~ialu bojowców. Jednego ~ n-lc.h systematycznie kradziono przewodniki miedziane I
lenia warszaw'Sa.
Damiaiscu ujęt{)o
{miejski-eji prywatnyeh stacyj elektrycznych. Za:(Telefon€'m~.
LomlJn" y8~:sleąlnia. Ar.esztowa,nemn człon- l trzymano partyęskl'adzionych przewodników, wy- f
~~
~kowi izby 'pusilÓlW Ta:rrel()wi, oraz 4.0 innym 080- sylauych w beczce' do OdesJ. Przy ściganiu zlo- ~
-""11~·JL~JJ_traUa
~,:J.."'"'m 'rir,y.Ł.nr-nZORQ sifiraw·ę sądowa.. o wspóln, dziaI w j dziei raniono kozaka i zabito wspólnika kradzie- ~ 01
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r 4 renta pań,stwowa. . • ' .
f,r&Zt'uchaah,:i
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za m07iiiwe
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Sa
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aresztowani.
I
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l J
# 5% pożyczka wewnętrzna. z H)05 1'. I 91.25 li 90 25
-.[kich na wolność"po złożooiu kaucyi.
!
Paryż, 29 sierpnia. Nie otrzyma.no ta jesz- ; 5%"
"
z.1906 r. I 8775 I[! 86.75 - . , LomlJD, ,28,słerpn,ia, W dzienniku urzędo-'l cze potwierdzenia pogloski,rozpusz~onej w pra- 1 1~1/2% listy ziemskie • ' . " . . I S11.90 86.00 - . !wy:mogloszO:IW, . ż'6pomeważ hrabstwa: Dublinu, sie 10ndJ1~kiej o zam(}rdowaniu su:ttana marokań- :,4% listy ziemskie . •
[-.- I-.- I 79.50
i"'U"l~
L·
L'Oll5,LOr
n<f d' P
..
• ob ra d owa,a,
ł i 5% listy zastAwne m· Warsz;awy 87.351186351'j87.0()
;C.lare, . G"l'
w wa'll' u,' ':n.:liń.e.ny, "evnm,
l
3;- l skiebO'o Abdul-~Azisa.
Rada
mnllstrow
"
8200
811J
J
. 41/2%"
"
""
" , , , -.i,seamaneznaj.dują się w stanie buntu, nzna.no
,we.z€»raj ·n-ad stanem, rze-czy w .Marokko. M.iędzy
5%
,.,
" I ,. Łodzl'. . [, "':".-II-'~l--'(przeto za kooie:c.zne wzmocn.ić tam pe.rsonel po- m.inistrami panuje zupełua. solidarność poglą.. 4}/2%"
"
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i -.- 11-'- ,-':licyi.
dów.
I Akcye 'Banku hanfUowego w ,ł...odzi
Kadsbad, 28 sierpn.ia.. Wielki .Książę Michał
Wiedeń, 29 sierpnia.,. Królewska .para rn- ; POżY,~Zka pre~,iowa 1I~~j e~~~;~ł I ~~ ~~ _:_
Aleksa!łdrowlcz, _ "VleI~(a Księżna Olga Aleksan- mnńska, P.fzybjWSZ. Y tu 27 b. fi., wczora.j wyje:"
szlachecka.
220
210
-.'drówna i Książę Pio,tr Aleksandrowicz Olden- chala do Uszkireh w Badeńskiem.
! I . ilpopy
-.- -.- -.!burski wyjechali do' Maryen.bad,u z wizytą do
Wiedeń) 29' sierpnia. .Cesa.rz Franciszek Jó- \ Rudzki.
• • ••• • •
- . - ~-.·
d d
l. Stnrachowica· ••
.••
-.-. - . :króla
Edwarda.
zef wyslal do księcia Ferdynau a epesz~ z po- j ,PutUowskie • •
• • • ..
_ _
_._
BerliD, 2:8 siel·pni~. Wczoraj powtórzono pró- l, winszowaniem. Aerenthal również wyslal depe:- I ,Czeki na Berlin
• II M,).ó5 - ' - ,
•
:hę lotu nowego balonu ze sterem majora Par- lszę gratulac!jną, ~ose.l au~trJacki. ~ S~fii otrzy:' ł
.
sevala. B&l:QU doleeiał do Szpa;ndawy i wróci! I maI polecem€ z WIedma, aby w, unlemu rządu l,
Giełda petersburska.
,stamtąd po' godzinie. Następule maneWTowar nad l austro-węgierskiego, powinszował księciu.
~
(Tel. wt ~ltozwoju:").
polem, opuścił s-ię na zieruię i
wzbil się
Sofia, 29 sierpnia. W dniu 20':letniej rocz f
Rent~ państwowa 10,00.
·w górę, poszybowarl w stronę Tegelu przeciw sH- nicy wstąpienia na tron, książ~ Ferdynand zwró- ~
5% Prem. I-aj emisyi •. '. • 350.59
nemu wiatrowi i w koń'Cu zakończył podróż na- i ci! się
narodu z manifestem, w którym między ł.
250
;powietrzuą razem z balonem woj-skowym~ .Oba iunemi mówi:
~
szlachecka.
215;50
: balony dzh11at)' ooskonale, pos;t\1S.z.ne w zupełno- l
"Po pokoleniu odrodzenia zjawiło się poko- l
k.
ści Slerom,
I lenie oswobodzenia,
którego działalność była uSI
ł"
.łntwfiI,p.ia, 28 sierpnia., Na zebraniu pu- wieliczona wspauialomyślnem postanowieniem Ce- 'ł
·blicznem nJootników portowych uchwalono za- sarza Oswobodziciela, po -którem wysIano synów
Kończyć dz-iś bezrobocie. Wszyscy robotnicJ PQ- Rosyi, by wywalczyli wolność Bulgaryi". !
Adwokat przysięgły
,
: wrócą do pracy, za wyjątkiem ładujących zboże l
W manifeście l{siążę czyni przegląd ostatnich ł
'powrócił
i cieśU, którzy ,strejkują już od kUku tygodni.
wypadków w życiu Bulgaryi.
I
NOWY-RYNEK ~ 9 (II piętro)
Londyn, 28 sie.rp.ui,a. Po odrzuceniu przez
Konstantynopol, 29 sierpnia. Nota, z którą :
pn;yjmuje od: 4~. 7 po pol.·
1426-3-1
:izbę p08116w .większości poczynionych przez izbę W. Porta ~!,:,~~.~~~Hl1.._s_~(.~___ dI_liu,_ ~!_H_.~'_ m, późnym')
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'p<>między obu izbami, wobec czego izba lordów
. ,
;nakoniec projekt ten przyjęła.. lI1nisteryum je:
W
(W ólczańska .~
;dnak mniema, ze znacz~nie tego' prawazostalo
lznaczn:le usz.ezllplol1e~ skutkiem ustępstw, jakie podaje d,o wiadomości rodziców i opiekunów~ że zapisy uczniów nowąwstępujących
.'rzeba bylo uczynić, aby zapewnić subie przyję-przyj rnuje się lJV kancelaryis~koly ponliędzy IO-I~ rano i 2 "~4 po południu, do

I,

!eie. go przez izbę lordów.

wstępnej, III, IV i
O dniu rozpoczęcia
k :ni:ęt9.
l.
E
..z&m
' .Sofia,
28 sierpnia. Na rozpoczynające sięgEaminy wstępne
dziś ufoczyswści . dwudziestej rocznic} panowania dzinie S-ej rano.

LondYD, 28,.,go sierpnia.
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lekcyi będą(wywieszone zawiadomienia w gmachu szkoły."
" rozpoczną SIę d'
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karni

chl~n·

"B.oZWloj~~~

fi
.o

J: k d
,,1>00J

d.

.

~152~r!i

Sklep koloniadUJ do sprzedania. zaraJ.
Rżgowska nr. H),
.
2150";"3::-1
Sklep z ruag,!ą w dobrym pWlKeiezaraz
do S))rzedams. Wiadomnśe w admłłl.
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t. j. tll\la 27 b. Dl. za.
tJ'Arymana zostsla w Ruqzle Pabiantckiai.

nGcy dziSiejszej

Wł~śClc1el za. udowodnieniem może ode,b!'ł\C.
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th(;r:ob~ skórne i "eneryoz~e .
,przYJmtlle 011 g. 9 do 12 ran\) i od 6 do 8 w.,
pa!lie cd 5 do 6 w:ecz., w niedz!eletylk9'
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potrzehn y ślusarz, dO śluArJliw. Alek-:sandrow!e pod Lodzią, ul. Kościelna
nr. 390.
.
,2141-1
pokÓj umeblowany·z ealodziennem 0 ..
trzymaniem, od l" września. Ka.mle1).1o.
Jl& 22 m. 2.
. 2133---3.'::"1
potrzebna zdolna 'pr&sowaezka n~ dr(t;';,
biazgi. CegielnlfAna 5.
2140-2-1
pól kryliy P(}W~~ fAmilijnj, na parł
ko:ni i
bez rasoróV1' tanlQ .

"Rozwoju".
. , .' 2!39---:-3~1
Student uni;we~syte~n ,u~~iela. leJ{efl
Pracowni" sukien, spódn' ta 1 I k mMatiem~t~ki .1kJęzykOW, Adres: St. Lip·
i
...
!lo, . kO.taJews I!I. 9·
2030---3.--2
• bluzek. Wykońezan.ie staranne i pnnktutl.ln9': Mik6lajews~. nr. 36, Sklep s, poiywczy do sprzedariia.Dlbalm. 11, pl'a,WR olicyna, l1 piętro. ~7-d58'
ska nr· 12. .
2Q68·4-4
DwIe panie udZlell\j~ lekCJi l
gub'iona ~~rtę od. ptlszportu nll.· Imię
.- konwersacyi franCuskiej; jedna
Ada.ma Kądzłerskiego (Z ojca. Stanimetodą BerHtza, druga. konwersacyi.. Łasława), wydłtn~ pr~l(łz komendanta/m.
skawe oferty do Red. "Lodzer Zettung", Warszawy.
.
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rb. 6.50, P t k o W 8. k a m iz e l ~ B rb. 2.50. I.e t n i e
kamgarnowe SPodnie
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p r z y jęt a·
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"Nenos Wieuer
Journal"
góry opła.cony
a})Qnawent.
lXI.I:esięc?itj.y
~d etc,
dnia ,z
zamowienia
wynosi: za wyclllki kraJOWO rb. 3, włącznie z wycinkami zagran~cznemi rb, 4,. Adres: Administracya
biura

Dr. H.Rosenthal

święta od g. 10 do 1 po Pot

111

-G~llkDlagim, p:r~~.PaDJlY ~ ::~~i

Piotrkowska 177.

Choroby wewn"łtrzne i dzieoi'ioe
prz'fjęćod 9-.10 i odo

2! 23 -2":""2

potrzebna jest zdoln~ podr~zna dokl\~
pelus~y. Potrzebna panieka. do bluzek.. ;

"

I

znajIj:IlMzniejs2\ychga.zetpolskich,'tudzie.ż
z piel'.
W8zo:rz~dnyc1:q)rga.nów nienlietkich w Rosyi.
Na

~::~!!e~~~;:~~~~d~~"" Oddział

Olnxlista
pt"zeprowadzlł . się na ulicę
PIOTRiUJVlS«'l 132
przyjmuje od 9-el do' 10.. ej rano f od
4~J do 7-e; ,po pol.
1467-rl09

KODstantyuDwska 7.

6l11r336

f
~ądanie dostarczane są r6wnieź wyeinkiz pism
W eCZ'&agl'~icznych, jak: ~,łlerliner Lokalanzeiger",
1331.r235
.,Berllner Tageblatt'"
"Frankful"ter Zeitung",

Dr. Józef Michalsk.i

GodZiny

Nr. 2.

Przyjmuje od 8-11 1 do 6-8 po polad.
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Dr HSZHmaCh
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RozwadoVlska 6.

PiotrkoWbka 87
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Cła.

'

ne i weneryczne.
~,
ulica PołudnI·owa ol"le.,. 19,
Przyjmuje od g. 81/2--1 rano 1 od 5-8, ~
panIe od 4-5.
1070.,r-l01 przyjmuje chorych na. stal.e pomiei! szczenie
od 2 kdo g
. '
dzie' zaO opłatą
d
. rubli
eh·
~r j
nnIe.
r ynuJą W za resle
1-

nosa,

kptani • gaPdł.
Przyjm, od g,9 1/,-11 f. l od 4""":"7 wiecz.
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potrzebna J'est panna

lekarz·dantvMI
e
Dąbro.· W.·skl
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Speoyaliała oholl'6b
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5. ' '. 212ł~22
do szy
.podręczna
"".'
.32~,.
Glówna '16
50 mieszko

Nowy-Rynek nr.

w.

SIIt,.cy
.alista CbD,r.ób dzhłCi i IBwn,innych
pl.'Zj!muje co dzIeń do gtdz. 10 rano" I od

OD

potrzebna
zdQlna
Ghemiezarlt~. . 'WIdzew,
ska nr. 39,
Sokolowskl.
2,05-6·4
potrzebu,," 'b.o-ua freblanka. Pasaż,·Szul·
eR nr. 9 młe~zk; 2
2U2~2-2
potrzebne zdolne podręczĄ! inćzenica,

.. S~a.Blsla'WaDomagalSk!egIJt z' ojca Sa·
wydaną przez komendanta - m',

214:5-1

-:A:-A~A-:-'--M~l-d"--b'-----k-=:'::'::"-='
o & oso a życzy onwerso-

bastJana,

. <11~J..'J,;_.'.~_.?

Warszawv.

. • wać w niemieckim. Łaskawe
~
Ao
~ .. oferty sub. "A.' en'
Red. "Lodzer .'j)
ag1nąl paszport na imię Antoniego
Zeltung'? Piotrkowskf!. 86
2H6-l i'· Ga.b~ry, wyUo,uy z, gminy Nowo-Salut\"
Z '
l i ' l Uprasza się o odniesIenIe na ul. Sle.iHe·
powodu wojskowości, o stąpIę
ck'~ nr. 1_0.', ~;a nat1'l"odA,.
2111,-?'''''';'3
• stalą ,posadę, z kaucJ~ 300 rb. 0't
.
~
'1!
~
, ferty
skladaó
w
adm.
"Rozwoju";
"NoZaginął
paszp~rt
Karoliny
Kutal,
. wy':
'
brnucowi. !
2163-2':'":'1, dany z m. Plotrkowa.
.,2110."...,.3~3
wyna.jęcla zaraz 2 pokOle umebloZaginą;!: p~szport na. .imię vVefoniki
wana każdy z oddzielnem. . wejściem,
bat, wyfl&ny a gBlioJ Galko'\V6k. ...

Z

do

A .'.

, D0

Ka-

. przy inte~łgeńt.nej rodzinie z ealodz1anuem
utrzyml\niem lub bez. Wiadomuśó Dzielna. 40 m.l. Tę\mże.wydaje ęię o~iady
w domu 1 na mliłsto.,
2053-<1
~
est do wynajęcia brlka na pol?wanie,'
na 6 'osób, paró~onna. Prze1azd 50,

. 2119-':3-3
Z aglnąl P~\szport na imię.lalba
HeskoH\

.

w.icz,wydany z miasta. Zgierza.

Zaginąl

.'

"2094~4~

S
'
pU3ZP?rt na imtę . taniBł~Wf
stróz WB, każ"
2121-3-3
We802cws.ki~l, wydany z gminy Tyniec.
""'" . .'
.
.
,.
p,Owiata kaliskiego.
.' .' 2lł8--S-1
cht
estdo wynaJę
pOKóJ z atrZY~fmla~
Zaginątehto~iec, . ~ i pO.'1 lata, .nt.' 1~
Wi:zęWSkl\ 86-~..
2116-3-3 i
mu Miecio, włoski jasno blond.Kt~~
,KObIeCie lu~ małzens~wu odcta SIę za- wied~lftło nim uprasza sH~ ódprowaaie!
raz. J)okpJ i kuchmę z wygOd.allli, lab ! nie na Ziel&ną nr. 40 m. 23.-. '.' 214'8-1.
tylko kuchllię, J mltlą dopr~ti\ za usług!. i Zt\gtń~t Xł . 675 d.oroiki. Oprasża. '§łł' o
Oferty sltladaą w "ROZWOJU pod. "S S' •
zlożaniena ul. Profesorsą lit. ~'bt. t3.
-:-::---:-_-;.--:----.:-7-:--==-~-=2:..:;.?..::...7O.:-,..6:::;.;:C::,.s--=a f
.... .
-21'10-1
[edens dęp~wy do. sp. rzel1ama.19Andrza·
lUb 12.000 d utnj['O·W·Qril·... ' l'" 1~ stroz wskaze
2 7-9-1
, .
o v, ...... "Ił
~t.I_ _ _
~_.
hypo(ece. Oferty zwyszez9-'
Krawco'Nt\P08zu/wJa SZY,~ltł i{W d. om. a,Cb.
golnienl~m HIenacnomoŚCi. zł.O. . ż,y.Ó. ' W,: .',',.'tltru.,',,),
pryw.aln1ch. Wiadomosc W adminiśtr. "ROZWOJU" -okaz·lełe-lowl kwitu, łł59f1.
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~ZWóJ. -CRarłek, dała

29 si&rpnia 1907 r.

_H_!.e_~le_D_·.,0_"·........ Na rzg~l łÓ~lt, CnrIBś~iań~~iB~O T~warlJ8twa BoorOCIJRmści ~

WIELKA· ZABAł O ODO AZnies" O zi okami

~ie

b
I
Program bardo urozmaicony:
ft:
-a'~: e ~,!ie orkiestry i chór mandolinistów pod dylek o1C! palla Wacława
Q)O~
o

I

Q'c;;;:

BHety na zabawę nabywać u następuiąeych firm i osób: p. Aleksandra Roszko'Wskiego-Ptotrkowskn 76; J. Wolsklego-Piotrk. 3; SprzączKorot- l\oW1Sk!egO-Piotrk. 54; w sklepiOR8POHżywczym p. kSChUIClI.-Piotrk. 93; uUP.uv\riou. Mandoliniści w kostyumach włoskich. Wspaniałe oświetlenia Wo skle!!o-Konstantynowska 8: . orna-Piotr, 149: w cukierni p. 1i iluminacJa Gałago ogrodu. Gra w piłkę nożną) wykonana przez tutej- riehsa (filia na GÓlnym Rynku); w sklepie spoiyweźym Tow. Ake. K.
.t)
.,
:r," '
"r'
Scheibl era-Księży 1Vnyn~ w sklepie spożywczym Tow. A.kc. Heinzel i Kusza stowarzyszem:e cyklIstow"UNION l "TURNING-CLUB . Występ kll- nitzer w Widzewie' u p. Jlll1tlsza Wunsch-Glówna 21' u p. Raigla-Główku Towarzystw gimnastycznych przy łaskawym wspóudziale sekcyl dam-uD. 26 i u p. A. Lipskiego-54"
. '
,

~ g, ~
=~~.....
~ .... ,!!! ~
.~~~
~,;Z...... skiej. Wzlot kilku halonów. "Go!lfetti" it, d., it. d. Główne niespodzianki:
Bilety wejścia dla doroslych po 40 kop .
.a ~J;IIKroW'a., kucyk, maszyna do szycia, rower, zegarki srebrne, samowary etc.
' I
,.
dla dzieci " 20 kop.
"",.. .ailety wejśela dajĄ prawo d~ jednorazowego wejścia do Helenowa. ........
1415-3-2
_ _ Kasa w Helenowie otwarta. od godziny lO-eJ rano, .....

8.1

WPronimnaz~umPol~tiem

AŃSKIEGO II·ŁÓdc.ie'~;7z;i;kj~1~jul::-=::;ka

J. RAD'

Nr.9.

Cegielniana II.
t.
Egzaminy dla nowowstępuj,ąe"yeh rozpoczną :się 27-go
egzaminy poprawkowe i wstępne do klas wstępnych oraz do I, II. III i IV zaczną (Sierpnia. Lekeye 2-go września.
się. d. 26 sierpnia o g. 9 rano. Lakcye d. 2 wrześ!lia. Przy Progimnazjum znajduje
k
l ł
.
TR
się klasa podwstępna dla kandydatów, nia posiadających jeszcze umiejętności ct.y- 1363·10-6
I!!:,?pe tor sz:co y PAWEŁ FOERSE, "
t&Ilit\. i pisani3.
1351-8-7
liii
&DCl' '
......
'Hi'

i4

7 -mic kGasowe Gimnazyum żeńskie
~ z klasami przygotowawGzeml ~-..r'..r.A/VVV·V

-I~'"
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I IM@

ptjj

wszechświatoweji zl:otym
w Liega r. 1905,
medalem.

ITI I uznania,
.
,Na wystawie
oraz krzyżem honorowym
I

I

TEOFILI SCHMIDT
Spacerowa M 3D. 2·gie w~jścte Piotrkowska 79,.
Zapis u.ezenic codziennie od g. lO-ej do 4·ej. Egzaminy wstęp
ne i poprawkowe 2 września. Lekcye i3 września.
, Pn;yjmuje się kandydatki do 5,ej klasy.
1408-4-3
IE

;,',...:,

:

l

tat1,

6413.

Dyrekcya Towarzystwa KredytoweO'O

Piękność

AachIł ~.~f~l!a !!rs~a~a~!. mydło

jest najlepszem środkiem do pielęgnowania skóry, niszczy d.oszezętnie
piegi, węgry liszaje, lupież i wszelkie nleczlstości skóry. Chroni skórę ła
szczenia się, czyni j~ cudownie gltJ.dką l nadaj", cerze zawsze świeży, zdrowy
wygląd. Aaeheńskie termalne mydlo, mocno polecane jest prz13z pierwszorzędno powagi lekarskie, ja.ko jedyne skwteczne przy przestarzałych chorobach
skórnych. Aacheńskta termalne mydlo łagodne jest najlepszam mydłem toa-'
letowem do użytku codZiennogo dla kobIet l dzieel, jako jedyne· bygienłezn:e
i oehraninjąee skórę od wszelkich wysypek, liszai etc.. etc.
'
mocne 60 kop.
'agod.e 40 kop.
.... Do nabycia we wszystkich aptekaeh i sklad. apt., oraz perfumeryach.

Mydło

miasta Łodzi

na.grodzono dyplomem . .

iI delikatna cer. I

Mydło

' Aaclteńskie T-wo lamramy6h produkt. żródlanych" Aaohen.

podaje do powszechnej wiadomości, że z powodu braku licytantów, pier- !
Reprezentant: LEOil KAKAli, Wapszaw". OPIa.M II
tSOł'4:
wsza licytacJa nieruchomości pod ~~ 1501sw w m. ł. .odzi, ,przy ulicy Be- i .
;
i'laRTPlT
"&.18*" Wg ł • .,
..
___________________________

M~k~

p~i~~,

~ci~oo~

p~y~~

~~np~a

wH~e

rn~~

13,000, do skutku nie doszła.
i
" Wobec tego Dyrekcya, na zasadzie § 96 Ustawy Towarzystwa, wyznacza drugi i ostateczny termin do powtórnej licytacJi wzmiankow'anej
nieruchomości na dzień 10/23 września 1907 r, o godz. 11 z, rana w kaneelary'i hypotecznej w ID. Łodzi, w domu pod M ,427 przy ulicy Sred.niej,
przed notaryusżem Józefem Grabowskim.
,
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Przystępujący

yadium w
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do

sprzedaży obowiązany zIożyć

rb. 2,600.

do rąk notaryuBza
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IłA CZAS~E!

flA OZASIE!

Fabł·~
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SzkOła

I

BlBIIIIICE·
1379~3- 3

Z powodu wyjazdu

stująC& - sprzedam z powodu cIężkie,

..
Nowo191 grodzka 29-36, ,w Wa.rszawie.
1420-l,
S·Z.B"~ ola. pr\twa~n'
,a OU.Or..I~a
J
I
n

d" G'Ork8" ( pod' ) t SZKOŁA PRYWAT..
"Zieloną Górą"! A. Rybaka

DwBd,rnois"wZi.!8ec7n'e't· ·n t·e dzie1e
"ł ..

MODRVGAJllO
ŚREDNIA
7l
Zapis ucznł
uczenie, odbywa sit

JADWIGI

f

i

Wejście 10 kop. ~ ul. I?-lugą.. Nr. 30., Passat Szulea (dom
t

_

dzleei 5 kop. J narozny)..
'
Zapis uczniów codziennIe.

Doskonale ur.ządzonr bu1et poleca Sz. Publiczności A. Klar.
IdIpiński.

i 3

WH~~,ct~~~hl~o~~qwW~~

li

.."

M,'··U. ZV· KA O·G RO DO WA

Redaktor St.

2

1345-d-5

i Sł Th m· sa· I r~m~~~~:az~:bl~O::!j~:;:li'd!;~~Z e~!~~
d
hl
·
I" .•
s.prze·· 'a·mumD Ollnl@·I...iSlabośc.i,leczzauz Toruń.~ki.
~L

!

rn . :nłl_..·

Egzaminy wstępne

CUKIERNIA z trzema bilardami, które
prócz oplMenia. komornego, da.la, czystego Zlsku kilka rubli dZłennie, piec do

p,rvwat,
na
I

od l-go października w okoHcy pomiędzy l
aHeami Andrzeja a Cegielnianą. PO;w
~niH~ł!l \ Sl?acerO\!8 34 Lekcye rozpoczęty Sl~
~~d..ik otrz7ma 15. rIJ. pro ..i .. , z 5 pokojów. P~otrkowska nr. 10 m. 3 I 'ł~nerpll'a~a .. N:.Jwy k~r~ dla doro~l:ych
: z.... Zg,la.szae się: Towarzystwo "Rosy a" I II piętro. Zastac można od godz. 12 do !l_o_zp_.o_c_zn_le_Sl_ę_l_,_wr_z_e_sn_l~_"_ _ _1_.._68_d_7
Sp&cerowa nr. 1.
14:18--3--2 I 4'13.1 p{J południu.
.
. 1421-~!-2

I

1301~8-8

kla8am~

DZIELNA 11,
zapis uczenie od 26 Sierpnia od H)-2 po pol.
~eśnia. Lekcye 4 września.,

Tab acz. AG N. Sz'aposznikowm
,'"
ku.~bDłą

PIOTRKOWSKA 121.
Zapis uezniów od U! Sierpnia, codziennie od godz. 9-ej do S ...ej.
Egzaminy wstępna o'd 26 $merpnia r. b.

=W'

w Petersburga.

POSZUkuję
..., '
- pOkoj;OW

J. Graczyta,
~= 7-mio klasowe GlMNAZJUI POLSKIE =

8-tI. GimnazJum Dulskie
z

_ _~______~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
:

orkiestry Ekaterynbllrskiego pułku pod batutł·
\.IV

lO. .zł. okop. (w biulej 'bibulce francuskiej), 5 szt. 3 kop. nie pozo"
st&wtają nie, do Jżrcz6zda .swym wysokim gatukiem, a. co do opakowania
zasZugu1ą na szczególniejszą uwtlogę P. P. Palących. Na etykietach przedstawione są naJznakomitsze miejscowpści i blldowls pamiątkqwe Królestwa
Polskiego.
Do&taG, można we wszy&tkiGh składach i dyatr,ybuGyaoh. tabaożulGh.

13~5-4

C) . • . .1IIł. ~

__

kapelmistrza ADAMCIYKA. pf\fll7:J,. tek O'godrJI'Dl'e 7 Wł·~zorłem. _ W niedziele i świp.ta.o· govv~ _
u
'~
l dzinie 6 wieczorem.
I 803-d-29
A. BAU"
I
I
!

PAPIEROSY

"B:

.

==

Licyta.cya rozpocznie się od sumy nieumorzonej części pożyczki {
VI! ilości rb. 11,231 kop. 71ł, z dołączeniem naroslych zaległości, kosztów l
i kar w ilości rb. 1.622 kop. 49 i z obowiązkiem spełnienia warunków II

Towanf~wL
'
__
_sierpnia
_..:--_ _
, _r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1366-2~2
_, _ , - Łódź, dnia
19
1907

.

Codzlenn~e

,

Ucytacyjnych, wzmiankowanych w §. 79 Ustawy Towarzystwa.
' . Warunki licytacyjne, tyczące się nieruchomości wystawi-onej na sprzeąaź, d?ląezone są do akt hypotec.znych tejże nieruchomości i takowe mogą byc przeglądane w WydZiale Hypotecznym, jak również i w Dyrekcyi

I

w 'tlocz.v.i

I

<Rozwoiu>, Przejazd ] i 8.

1396'5'4

l

codziennie od godz. 9 rano do 1 po pol.
,
wrz~ś~~~ye rozpoezynajl\ się l~~-~~~

Wydawca W. Czaje.skL

