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Sobota, dnia 31 Sierpnia 1901
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nN a d e ala n e" na l-szej stro.nieJ óu kop. za wiersz. ZWJ'cza:jne

og.łoszenia za tekstem po 7 ko.p. za wiersz nonparelowy lub jego miejsce.
po PI, kop. od wyr·azu (dla poszukująeych pracy po 1 kop.). Reklamy i N ekrologi po 15 kop. za wiersz petitowy.
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śei sprawy i wielu przeszkód, zawodowe zespoleorganizacyi zawodowej, która Weszła do związku
n·ie rozwija się wszędzie nader pomyślnie.
międzynarodowego, uważani byli za czlonków od~
Z drobnych państw w pierwszym rzędzie stoi powiedniej organizacyi w nowej ojczyźnie i koDania w której organizacye zawodowe w niektó- rzystali ze wszystkich środków obrony i pomocy,
rych galęziach pr~y zespalają od 80%-90% wszy- ; jakiemi orga-nizacya ta rozporz~-dz·a.
PUJj~ć w lecznicy zaprzestał.
s~ich. zajętj ch w nich robotników.
ł
___ _
Przepr()wadzłl się na. ul. Cegielnianą .Ni 36
Z wielkich mocarstw na czele ruchu zjedno- !
8
(róg PIotrk.) Specyalność: z~b7 8ztuCZił8 bez podnłeczenia robotników stoją Niemcy, w których z OgÓl-l
,lalenia, waz plomby poreełano~~ i zł!)te.:'N_'~~~'=~ ł nej liczby 70.000 kamaszników, 30,OO.() jest zor. _ . '_ _ _- _ _ _ _ _!lIflil!f1_-aIl4_mlle.
__&II&AIIAIIII!Ii 'ganizowaaych w związki zawodowe, a z ogólnej ł
liczby 120,000 robotników fabryk tytuuiowych, naGIMfłAZYUM .VII .. klas. dla dziewcząt
Jeży d.o organizacyj ,zawodowych 33,000:
.
l
lU.
Liczba robotnikow zespolonych w zWIązku młę- !
Hzeez prosta, ie olbrzymia większość ofiarl
~~IM'ENłA El~ZYO'RZESZKOWEJ
~ dzynarodowYl!l' jest roz1ie~na dla. ~óżnyc!łz.awo- zaró'vvno pO.leg:ych, jak i ranionych w walkach .
. SP ACEROW A 211 dów. ObeClll na kongreSIe delegaCI kamiemarzy , bratobójczych stanowią roho-tnicy fabryczni, zd,aZapi8 ue:t;enłe do klas wstępneJ, I,·. II, III, IV
byli przedstawicielami 43'0,000 robotników; dele- rzają się jednak i przedstawiciele innych. z~wo
i V codzi0Iłnie, prócz świ~t od 11-'-2 po p~ladniu.
gaci na lwngresle obrabiających drzewo przedsta- dó w.
Egzamin y 12 l 13 września. LekCJe 16 września.
1337-8-1
K.ier!) wniezka
wiali 250,000 robotników; delegaci fabryk tytuStatystyka wyka.zuje, że z ogólnej l1c.zby 285
Bronisła wa Okus,to-Konarzewska.
niowych około 55,000; kamaszników okolo 86}OOO. osób cywilnych, ranionych z rewolweru, robotni,. . ....,..igi.~~~
Oi-ywione rozprawy wywołała kwestya' o nllj- ków i rzemieślników fabrycznyct byIo 276 maibardziej celowych formach organizacyj zawodo- strów i podmajstrzych 8 1 piekarzy 9, oftcy~listó;y
wycb.
prywatnych 4, jeden zavządzającJ fabryką, jeden
Delegaci niemioocy kamieniarzy i kamaszni- inżynier i jeden montjer.
kó.w proponowali, aby w każ.dym kraju 'byla jeTak się przedstawia rezultat walk bratobójzwiązk6w zawodowych.
dna nie zaś dwie lub więcej organizacyj danego cZjch w Łodzi.
-~
zawodu.
Liczba osób cywiluJch, postrzelonych z 1(3.Jednocześnie z międzynarodowym k~ngresem
Zgodnie z uchwaloną przez kamaszników rerabinu, nie stanowi nawet czwartej części liczby
socyalistyczuym w Stutgardzie odbywaly. SIę ,w tym zolucyą t.ylko taka forma organizaCji zdolną. być
ofiar, poJeglych j ranionych w walkach bratob6j.
mieście i międzJna.rodowe kongresy zWlązkow za- może zapewnić rob-otnikom stale powodzenie
czych.
wodowych robotniczych. Było ich dziewięć, na w walce o ich byt ekonomiczny i dla tego konZ pośród 66 p()~Lrzelonych z. karabirm _ 55
których uczestniczyli przedstawiCiele zawodow~ch gres zobowiązuje towarzyszów, aby z}ed.uoczyli jestl'obotników, 7 osób bez zajęcia, 1 fabrykant}
organi~acyj robotników fabryk wyrobów tytUlllO *
się w orga.u}zacyi centralnej i przystqpili do
1 majster, 1 handlujący i. 1 złodziej.
wyoh, robotn1ków obrabiających materyaly drze· z'wiązku zawodowego międzynarodowego.
Od kul rewolwerowych ze strony policji pa...
wne, kamienia.rzy, kamaszników, robotnikóW pr:ed: !
rI'aki zaś związek międzynarodowy podług
dlo 16 stójkowych, 12 żolnierzy, 6 agentów po ...
s.iębiorstw miejskich i spolecznych, fryzyero;w I 1 programu, przyjętego przez kamieniarzy i kam-a- licyi, 3 rewirowych, 3 kozaków i 1 pomocnik kosubjektów.
! sznlków ma na celu: 1) ustanowienie zwią.zku misarza. cyrkulowego. Ogółem 41 ludzi.
!
Następując~ kraje przysłały swoich delega- \ pomiędzy organizacyami narodowemi; 2) opraeoW ogólnej liczbie 394 postrzelonyoh bylo
tów na te kongresy: Niemcy, Austry&, Fran.era, I ~~ie umowy, dotyczącej ważniejszych kwestyj 358 mężczyzn i 36 kobiet, z rewolweru raniono
A'nglia, Belgia, Hohtndy&, Dania, Szwecya, Nor- ~ zyela zawodowego; 3) tamowanie napływu obcych
300 mężczyzn i 26 kobiet> pozostałych postrzelo.
wegia,Węgry, Szwajcarya, WIochy, Serbia, Ru- I robotników do tych kra.jów, gdzie jest prowa.. no z karabinu.
munia, Rosya. Ta ostatnia miala' swego delega- l dzony strejk; 4) podtrzymywanie w razie potrze.'Wiek rann~ch jest następuj~~cy: dD 5 lat-2.,
ta. tylko na kongre~ie kamieniarzy, ale i inne It by. i możnOŚci strejkUJących; 5) współdzialanie (obaJPostrzelem z l~ewol weru), .O'd 6 do 10 Jatkraje nie na wszystklch kongresach mialy swych! sohdarnemu działaniu orlYanizacJj robotniczych.
10 (6 z rewolweru l 4 z ka.rabmu») od 11 do U,
reprezentantów.'
I Propozycyę międzynarodowej organizacJi zwiłz- ł lat-17 (6 z rewolweru, 11 z karabinu), od 16
W niektórrc~ .wyp.adkach brak delegatów na j ków zawodowych na tych podstawach przYJęl~ do ~O la.t -:'8 (70 z l:ewolweru., 8 z karabinu),
kongresach obJ&sma Sl~ nporczywem oporem Of- ! kongresy kamaszników i kamienia.rzy. DelegaCi l, od 21 do 60 lat ,-- 1.39 (123 z rewolweru, 16
g~i~cyj zaw~do.,:ych pe~nych. ~raj~w do ląeze- f szwedzcy wnieśli uzupełniającą. propozycJę, któ- z karabin,u). i wyżej ;)~ Jat życia-148 (119 z reJua Slę z takleIlllZ organIZacyamI mlędzynarodo~ ! ra zaleca, aby obowi.azkowo okazywano pomoc wolweru l 29 z karablllu).
Wemi. Sekret ary at np. ()!gani.zac'yi robotnik6w robotnikom w razie strejków i lokautów ze stro~
Co się tycze wyznania, to oczywi~cie naj ..
obrabia.jących drzewo, st:wwrdzlI, .ze bez :vz~lęd~ !. n} w~zyst~ieh wehodząeych do międzynarodoweJ więcej jest ranionych ka.to~ików, gdyż 254 (215
Da dwukrotne za~r~s~enIe robot~lCy anglelś.cy l \ orgamZCWjl zawo.dowej.
Obrady nad tą k:vestIą z rewolweru i 39 z karabInU), pozatem ewan,~6rykańsey odm?w~li prowadzem& koresponden- ł w·obec jej zawi1ośei, odłożon{) do następuJącego gelików 44 (32 z rewolweru i 12 z karabinu)
ell w tym I>rZedmlOCle.
\ kongresu.
.
prawosławnych. 40 (38 z rewolWerll i 2 z karab.),
Toż samo stwierdził i sekretaryat rnj~dzyna· !
Rozprawy nad kwes[;yami, poruszaneml na wyznania IllOjżes!.Owego 37 (24 z rewoiw. i 13
rodowej organizacyi 1{amieniarzY1 objaśniający fakt \ kongresach za.wodowych; były gorące, aie mialy z karabinu), wreszcie 1 malwIIletanin (z rewolkn egoizmem robotnH!:ów angielskielL
charakter praktyczny.
.
wern i ] 8 niewJadomego wyznania (16 z rewoiw.
Długo nad niemi ohradowano, wreSZCIe przyi 2 z karabinu).
Na wszystkich dziewięciu kongresach delegaci i
poszczególnych krajów przeczytali referaty o ru- ł jęto wniosek, abyrobotuicy, emigrując.y z jedneJak już powyżej zazuaczylem-z pvśeód ran.,
un robotniczym, stwierdzajl\c, że pomimo nowo- ~ go kraju do drugiego, je~li Si oni członk.ami li!(}h ~marlo tło O&ltJ. Trzeba. jednak· dodać, że

D-ta Władysław SZDJCOf,

S'mutny b.11',.ans.

!
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i

ROZWOJ. -

Sohota, dnia 31 sierpnia 1907 r.
jęst w n.ajsluajniejszej sprzoo;nQ$..eI
landzką partYą par~ałDęntarDą·
Ga;nJey zaprzeczył ternu i wraz ze swymi
jaciólmi opuśc.il salę. Gdy później wyszedł

są ,w,., ałbo;:,zabiei"',na ~ albo też zmarli z.a- ~ 3, W Warszawie, - na 800 tysięcy mieszkańeów }>()'': odwiezie.nin do ~pt~la.
! 591.
W' liezbw tych 69 lłIł'ttrlyeb było 68 męż- ~
Zazllłl.czyć trzeba,jaazeze jeden fakt, bolesny:
czyzn, l l k:obieta..
, , " . : oto gdy W Wa.rszawie iQdesie li'(}Zb~ ~:ł;rpostrze-

która

raz

p~ wieku ZIlllfU ~lą słę

Jtl k

Uą.ą\ępU-'

z ir.
przyFar.

lo-llJ,"k " ,Qiu ze$~J,fft umiejs~~~, &tę ,każdym raH ~~ Ulicę, PQws,tał~ burzliwa ~c.ep.a międzJ
mił$ląeem-,-u na,~ przeci-wnie, wirastala, tak, że &przymier~eńcą.mi obu partyi, z których jedąi wyw gru. '.,.4niU doszl, . o Si~mdziesięe.,·iu. T,_ roz.są- clawałj okrzyl~i na cześo FarreUa., a drudzy gwidek"b.mze górę llad łlieUłlWiścią i d~i.kie.mi instynk- ~dali. Z.a,jścia to wąz~"k(je uie mialo skutków potarni....,. lJ nas s-~ ibro4~lezy W~łnłi\g~ ~\ęz dniem , ważnycl~ i wątpić Jl.~ląży, cz,y mQglQ stać ~ię PQkażdy., rozrasta d~ potwo.,rnych roimiąrów.
~ wodem. ta1l;lc.h gromadllych aresztowa.ń.
drug~e mjej~ .z~jm\\Ją ~woslaWDi~ ki4fy~!
U~i~y nieeQ walld bratobóje~e-s~j.e bau- I
'VzIHl,r~aD.ięw Q~r~gacb. rolnych w IrlaI\d;fi,
zmarło: \3; q~łę>J ew~ugelikt)w 8, wJ~f.laftii\ Qł()~ 1 d,ytyzm, ą. któż ~ęezy, ę~l gdj pl~ga~ię zml1iej:v~wola.He w.C$~Śei. pr~ez. . te ~ata.rgi l)artyjne, wc~
ieszowego r6l'mlei 8 i 5 ni&,d~domeiQ wyzłlą,nłi. , SZI, nie ł03.v()CZll~ ~ię aQ,ów w fabrykach krwawe sel !08ęru, Jalcl~go dQ~n{lła Ilsta.wa o wygnan.yOU
'Viękqą. ~i~ś6. ZłJł~IJ6h s~alwwi, ~obQtnie.y i zajścia ś~. fo-botnlk.ów1..
.
. . i ~ierżawcach. w parlamen~ie, . wzmogło ,się znaC.:j4
fabryczIH,. r~łashucy l WY'l'()bmcy, gd,.z zgltlłlQ !
~ą.r~eWłe mOł't!\l tli I»ę Jesze~ę l pnI naJlieJ- : rue. Na po~uedz.eniu PQD.l.eq.zuł.lkowam Izby gmin,
jeh i18-j~; poza tam zmarłó 5 stójkowyeh,4 żol- i szym podmuchu mo~ wybuehnąć plomieniem. A PfZlwódca p~rtyi nacyQua\łstów, ~16hu Redma.nQ.,
.njerzy~ ~ ag"6:p,t,ów policyi, 2 rewirowych, 2 r7..ąd- l wtedy znów sre, poleje krew bratnj~,
1 cęlem okaza.nia niezadowolę,pia wlwQtaqęgQ z.Ol\ae~w 4,Qu.J,u:. 2 f.lł3}ilt;r'ów, f&br Y0Zny e,h,. 1 f..brylam~~,
Stus., wi.ęe Ł~ąo&i n.ą.~wę "lo:,~ wa,w, ,j~. l nami w r6d,alurYl billu dok:(}n ane mi. , o,PUŚCit ..;
1 wlaśeioiQl dUOlij i 11 }\ld.zi n~ewladOOJ; ego ~..
A.' D.
Ilą partYą demoIł.stracyjnie saię posięd~eń. WS~Q"
j,ęcia.
----.,-ł lakorue bylo dotąd żadnych ,wieści, tlollusąoyułl
Rzecz charakterystyczna: z lh~~by ~b PQZ B A • C Y R OS Y ~
! o rozruohach, wzburze:g.iem w okręgach rolnyu.
strzelonych 7. liarabiltil zmarl-a zaraz ósma ezęoo,
. .
..
.,' •
Wywol~1ch) &.\lSprawięd.liwiający:ch przedsięwz.ił"
gdy~ pOŚl'ód ,POSirzelooyoJt fi rewolweru p~
;,Ge środki.
p~ąta, ~z~ś4· . S~i~dc&~ to ~ wZłłlOżOOlu sit.·~
Ciężkie poJoicnie po1itrCZłlł) i elron.omk.zrie, '
e:l'iWitH, ~ ijwal~CH młęl'~6.łUł!\ d.o celu ~ bbi~, w.,. jA,,'.,kie.m...zna,,J.·du,}.e .s~ ,R,OSY..~, . r,o. dZi. w głOwach,
Kolej żelazna o jednej sZ'lIie.
odleglQ~~.
.
<.POłIłJsł~wJ~h) (),bywatall. aJiidziwacz!li~jsze pro. ~erię~ć, lu~p~nt.k,ów d~ifł3a.1~ t~Q s~~ ł jek~Jl~ą,tQw~atlla, . Qł~Jz·uy. Prawdzlwi ruaya.uia
,pllla, ze hardię l,"~ p61)fz~.tawah OlU na Ję-!' prOPOIUlJą., Jak wladomo, jako generalne lekarIrlandczyk Brenuen, wynalazca automatycz<bum lllb. dwóęh s""~al3eh ręwl)lwwowJebt a ~wy. $two na wązyst1dt> dol€.gliwości, ~ą.prowadzeme uaj miny pOdmorskiej samoplyw3-jąc.ęj~wJnaJall
kl~ stara! •. się :r~u.ti? . Idłk0Iru?-, kul~uU. T~m się ł stanów wojennych ua calym ohs~arze pańs~wa,: sPQS-óv bUQ,owauia dróg żela~nych Jednoszynowych.
tłomaczy wI~ksz.a SJmertelnose od, kul rewolwe- i z sądami po]owemi i dyktaturami wojskowemi. ; Wynalazek ten, o ile okaże się praktycznym,
FOWJtUt.
~ Pubłłeysta łNtnvoJe \Vremia" p. Miens~ikow, Je- i miee będzie bal'dzo doniosłe zna.ezenie w spraP.OJ'ów:u~Jan ~ r,* DbieełJ z pi-erws.:.ym ł dyne oealeni16 widu 'w utworz'6uiu <kohort preto- ; wie rozwoju sieci kolejowe.j.
POkłOOllllchu :rewolue~~.
.
. .,. 'rya?ó w ), a sędziwy redał5tor tegoż pisma, p. S~ .. I
Istota wynalazku polega na tern, że wewnątrz
W nłku 19Q5 tallmO ~ kara..bw,u 294 i z re- f wQrJ.n . nawołuje d-o (}rgamzowanla czysto rosYJ- 1 wagonu, w przedziale 7,; którego u$[luięto powlę
wolwę;rq 64, Qgółem, ~ l\ld~; w rQkuzeszlym""'" ! skieh lóż masońskich.
.
.l trJt}, kręci fdię duiy hyro$kop (krą;ięk); utrz1dln~ liĄra.l;)inu. 00' i ~ rewolwel'u 326" ogółem 394, I N a gruncie o wiele praktyczniejszym stawIa , je on włgon w równowadze, PQzwala.jąc~j. mllporil~lHQ 4~~·bl w-,wc.ej..
,i kwestYę znany awanturnik mięjzyn~rodo\vy, nie-: szaó si~ })() jednej s~ynię.
.
Rozpraw l\qi();Wl~h w roki aOQ. zall,{)tQwallO gdyś pretendent d-o tronu hułgarskiego, skau.ny ,
\Vynalazek ten jest bardzo prosty, jak wo395, w roku zeszrym-149, czyli pnwie o pol{)- st\downie za oszczerstwo i ueieczkę z Syberyi, o. ! góle wszystkie wynalazki geniahle, pomimo to wyw~ mniej.
~(}l'"ne,~ arrn.ii ro.syjsk~ej, Sąwin, a o.bęcnie podda- ! llała~ea długo. pr&cował na.d: nlm, bo pUęszlo Jat
Z !)ośród ta.niQ,JlYcll ,z rew-ołweru " ... 19Q5 j nI ameryl\:al\ski hr. Tuluza de Lotrek, który! 40) za.nhll osiągnąl rezultatY.POluyśłne.
zmarl~ '(1\J\lIl;~ ozęse~ od lQtl kan.biaQ"Ych-1 w tych dQlaeh uad,esłał, jak pi~e <Rleez" pre- l
W czasie prób modeli wagonó\v nowego ty..
piąta ezę~; w roka 1906 sto.sU:fiek wy,pada 00~e.sowi miD;ist:ów St~łypinowi i ~ini~trow~ sk~rbu l pu Bf~nnęa Qapętu.~a. ja SQli@yaĄ bicll.1Q]QęOl ł ro~""
:w.ro. tny-?~, kuł r6w.()~~1.("roWY-eh. ,~a~ła pl".teszło K~Qk?wC{;WQ~Vl QhtnYSlan,'y :przez" f;i,iOO18 projekt ~ba- I lokowanym jfl,k. w ypadnie. Cięż~:r; lad1,ll,lku. Q4pfo)~
pIąt.a częsc, od karabłnowJt.b-ezęsc osma.
wlem~ ~osYI'.
, .
. .
.
l wiada. sile nośnej zwykłych wagon6w. Podczas
Z~t~wielÓe PQwJższe jest ~ wszech miar I
~low.n~m nles~cz~sole~ ~~)SY.ł ,Jest -; zdalllem ; biegu wagonl1 Brennen zgrouladza.ladunęk w je..
ejęk~\yę, Dow<.ldzi OOQ lu'zede'W$zystkiem, że. sa.- l a.utola . .projek,tu -:-. blak p~~rHQdzy •. Azeb,Y ~emu i den kąt wagonu, któ,ry pomimo ,to równowagLnie
mJ. dłą siebję Je&teś.m! najza{ti;ęts~l~i wrogaIlli, f zarathae, gotow Jes.t. wyrO?lC rządO\Vl rosYJ~klemu tra.ci. To znów do wagonu,hędącego w pelnyP'.l
g<l1,ż',. ją.l~ clQ,ty~~.s.~ :naj"Wi~eej· ~kód przye;.ynil t w ~meryce" ()lbr~ymH~ O".P 0z yczk~t . k~ó~a n:etylkQ , biegu" Brenue.u wrzucaladunak l gtbie upadni&,
lla,m, rewolwer, lliŻy~anJ 'W wa:łk.aek .bratobójezyeh; ! ~Qkr~J,e ws:y~t.kle dlut?l, ale POZWoJl Jeszcze :&łl- : bez ńal'us~euia jego równ,owagl. Jednen~ s!owem,
4~.LeJ -,- ~e. ~w~eunljC;I rQz.p,r~w re1folwer o:wych, t SPOk01C niektQfe potrzeby .wewnętrzne..
. ; próby wykazaly, że zdolnosć utrzymania l'4wn-o.·
ws~ęł,li,~egQ roo.zajll sa.Dl~ówi "wJl1lia.r~w sP.f~'" ł
.W. daJ.~y~ . eH~gu .S&,!ln ouaro,wuJe rzą~owl ~ wagi wago.QU, biegJl(}cegQ po. jednej 13zynie, je$~
wiedUwości-, w ciąg,u fQl\.U ~Jli, się d'(}br~ę rosYJSlnemł.l. klIka mlhono-w. do!arow za pl a~~ : 11stalQUa.,
:ątr.zęl~~" gdyź,śll»ier,~~~ 0.4 Ql rewolwerowych . ~k~pl~taeyl boga,etw ko,palnlanyeh we wschodniej
Jeden szereg kół nie wplywabynajmniej na.
z.wi~l<sz!li~, J?l~wie w _~~aaób, i wr~zaią~ ł SyberYl.,
..
.
. . .
. położenie wagonu zarówno w bie~u jako też i. pod ..
'że nożowieetwo znmieł~yłQ $i~ f;O .. ~w~ęe~ •
'VV l{oncu p~oJ.ektu hra.bla ~fiarowuJa l):~U.gl czas postoju.
.
;1łąJeż,l" .... ro.Q~\\'Ię.rOWł, ,daGąc.enm IJl'Qin.o$.ć slp;tteez- SW{)j~ dla ~tlulmeIl~a <kram.oly> .1 dla ~s.pokoJe~~a
Ulatenie kolę i $~In.Qwęj dla. nowegQ typu
nego i bezpiecznego dzialaniaz ~ej odle--· wQgole P3:J.:1$t wll. l przy tej s.posobnosc\ ro.ZwlJa pociągów nie przedstawia wielkich trudności. Podg,!oścl.,
plan <?dwetu> .na ~alekim Wschodzie, w ~elu 0* kłady. mogą być utoione w każdej, nawet górzyĘoleśn&ę ~ witWb»} ZAUllae,yl się rok 'u . . ! debra.lll& Mandzllrp przy pomo.cy zorg~mzowa~~ęj llllejseowośeia. trosldiwewyrÓ\'(Iuł,aie plantu
łłie~1.
' "
,~..
nych pod jego ~owódat~em d~użyn oehotniezy~h. Qr~z kolei jeąt oeJkiełU aQyt~zn~1 QlQąty ró"nhł~
. Wrzenie rewolucyjne przybrało. najgrQźWej~ ~ . Za w8zyst!ne U~U?l powyzsze b. kornet ~- l zbJteczn~,albowiem zupelnie ich ~a.stępuj, UU}
ą~e. rozwi:\~y giówn.ie w t~ech nU3$.~cbpań- ł Win za~trzeg3 dl~ .sle];)le skromne wynagrodzeme ; st~lowe, lt\1) też s~eręg pw.ÓW zprzytwie,ł'cbo:o.owi
s~:wa. rosf;js~ie€;o: łto~i ~ WauZ&1Mę,.w KrQle.. ~ w SUWle kłlkt\ ·nubop.ów rubli.
~o nieb a~Jnaml.
stwłe Polski8Uł,i(U'~~ Odesie W Qemmstw.ie..
-,~'--!
Próby ~ol{ołlJwane pr~ez BreU1l8:qa wJpadb
t

od8 4o ~() lat iloia~l?- Qd l~ d.o lfjlat~ ł
21 O, d l{f do 20 lat~Hl, ()t)" 21 do ao 1~t-30.l
wyż'ej ~ lat życia----ri6 O$@~
ł
,
N.ą~uralnie i ~ędzy _arlyIU' :nł'jwłtk&~&!
ilość .}e~t katolików, ~Hl1arlo ich bQwh~Ul ""'6.lu; l

jJ3':
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i

dęm

CQ:. Pl.'''8.w<l~
Iłl Qg.}<Q by

p-~ęl'W~~$W(), pod

się n~eieć 2Moskwie,

tJlU

wzgl~-

_IŻ

tam

'W gri!~~;ti 1;;905 f. wJbuehIiętQ powstpie zb.roj~
ue, lec,z by.! \Q> wybueh je~Ą(U'a~~wy; gdy tym ...
~Ailf}~, w trzech, JOvq~i \fiJmienioll~oh. ,miastach
prł;\w~ co, d-ni:1li ~<\&rz~ą sięzajś.c,ia" związaae
z, rąt3łt,ełij rą.w,olu'C;,:jĄjim.
.',
J(:ieh zesta;wiimy liczbyosQb reionych
W:' tJc4\.m~tp;(..'h W ~iągłł ro~u.l:905, łę:: ~ po
u.w,zg!~4iQ,len.m $Os~ltu l~ael w: tyeh trzooh
,uPJl~.<,C~, p'l:Z~~.Qlą.W,J. f:iię, ii. !(~~ littWidV.,~yjOf
ąe~ :Q~~o.l~ąlłłęjSl14;ąIIl; 6Ch~[u: odb. Slę w, Ł04~.'
1l W'3.ĘS14Wi~ bQw~.elij, lleąoej 800: ff\\t'Sięel
QłJ~~;k1-ł~Ów,l·a-nto~{) 3&1', w Qdesi,ę, na" 4()(l ty ...
s.itQY:Ill~ę&.~,t\~ów.:-'- 33~, .~ w Ł~i" lie,.ej tJ"
lez mieszkańeów- 358 iu~.
D~, ~Qdq~. .q,aj;krw,a.ws~l'Ul' bJ-ł ~i&li 21 i 23
:'*t\f~ 'PQ0~ ~ol~\airJatuj s,t~~ n.a. uli ..
~c~ lllia~~4 onUiIlY;}, d:la.·Ode$y---l.8-,.-2i pd.,

:~#.ik~. (pię~dlliow~J pQ.gl'0Ilłl żJdów-174'otia~

,r~);, ~;.War~'W'y.-_e,H$ł;Q;pader.a,u;p'~U

ft(~l~ (~5; ()fu.tr}.

Tea·
.

.(~J.Jl.iec; b.omJlami może na.mOd.e&a. "aaiu.po'~:,1\~ gd}~; rz.uoooo, ilG'h tam $l, (ow WJbU6hów

.

40), a w W'arszawie 5 (o.fiar 45).
I w; fo.. 19G6 1iÓw,uięż' najwięc&j, bo· 394 1u~ I;WQ&O> w; ł.&~ po,dezu gUllY Of.l.~lj{)"
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Zawiehrzenia

W

--

II-landYl·,

Telegl'af p~Jniósl z Irl~dJi wieśoi tłłtjemni ...
l cze i nie~lozlłmiałe-j&dna z lłich glo&l, ż.e po~
l <lo parlamentu z Longford, Farrell, ora.z 40 innych
f osób zosia.łu ~aa.resztowuJo:h i że. te areutow'a,~ nia są w zwiąaku. z irlandzkimi fQżrucbł.\mi fQl...
Dymi. Dr.uga opie-wa, żehrahstw~: Cb,re,&alway,
Kittgs, Oon1UY, Leitrill4 LQił:gford, RQscomroQU, (}...
, gl.oązone ZOlllaJy za ifła.jdująCę. się w.' stąJl,~e. Wf,;ę,..
nią., stąd okazała ,8i~ potrz.eba w~Ulocn:ienia tam
ł poHcJi.
.
Jakle wypadki w ostatllieh dnia.Qh mogly ~nia"!'
, woHć wł8.d~e dnb1ińskie do takieh energiczuycb
I krol{ó\V~jt\st rzee'ą ,;goJa nieznaną.
l
.Zattl-rg, jaki wynIkI pouliędzy PQd~,ielQJlJmi
, na. dwa zwale~ająae się sirouuiotwa irlandczykt,t....
lIniJ nie mógt chyba st~ó się t!~h. ~rządzeń pr~y"
I ezyuą. O zaaresztowanym C~tQl1kłl parlaruęntu,
i Farrellu, donoszą, że. ubiegłej niedzieli w G[:~nard,
I y hrabstwię Longford,wywołal bUf~U we zaJście
l na zebraniu publiczneUl, gdyż zażądał usuui~cia
! kierownika. miejscowego oddzia1u ligi irland~kiej
~ (Unit(łd lrish Lęagne), p. GĄnlJ Ganley. Farrell
J. oskarżal Ganleya, że podziela I}Qtajelllllie zapatry..
~ wania Il.~wej Q;rganiZAcyl pAlt.:yjDej .Sinłl Feill'\
I

II
,1

i
i tak

pomyśl.fl i.6, iż zwróciły na- siębię ..pows~~huą
Mm~steryum wOJn~ w Auglll QQdiUo dQ

~ uwagę·

~ ro~porząd~en~a. B~ennenł), fabrykę

torptW. z pra ..
lwem eZylllema prob na przyległych do I\iej grun"!l
; ta~. Rząd Indyi zaproponował 'BreunenQwi 60
' tysięcy rubli ua dokouywa.nie prób.
Tt)r8,z Brenuen bu<luje w~goa zwykłej - w:iel,~
kości i ~acznie ~ nim doko~Jwać prób ZI. O~mua1!'
śoltl miesi~cy.
.

(,'

Echa incydentu

sędliowskle.go VI Płockiem.

; Jak wiadumo, sędziowi~ i lawnicy, którzy w koń
: en 1005 roku wprowadzili język polski dQ proce; dury sądów grnil1nych-zos~a.li oddani pod sąd za
I przekroczenie władzy i wykl'eś)ell.l ze spisów Wf'"
bo.rozych na te urz~J.
Na miejsce us-uniętyeh sędziówwybl'ano iB.:ny~h, Jeez ci znów, za odmowę przysięgi w języku urzędowym także otrzymali dymiSJę. Spra.w'.
odd~nych pod $ąd ciągnęła. się juźprz6s:&lu pólt()l,'u.roku i niewiadmuQ Idedybysię skQńe~yla.,
wob'ec pociągnięcia do odpowied~ia.lności stukUku·
d~iesięciu osób i przyląc.zenia. do akt, jako do.wo-du rzeeaQwego. masy spraw sl\doWleh, w k\61'JC4
' o1)wweW. piaaJi po PQlsltu. Tymczasem PQtts.,clIl.i~
i

li 194
by swej. Peten:ci czekać .muszą tak długo dzień
i noe na lodziach sW,Qi;ch~ aż dziwakowi podoba.
się wezwać h tÓl'ego z n.i.c.h do siebie na pokład.
.N.i:ema. też dni~ mm" czJ l~? ~iebJ zIo:sław Jttroszewski z BrGdów. pooal skarg·ę Qo j t~Jnego Jachtu IRe otaezalo naJmmeJ 20 łodzI,
senatu o przyspieszenie i wyjaśnienie spr~w'J.i za.pełJj:ionych pr:zewaiAł:&kOOietana, ktOCoe niejeNiedawno wlaśme senat wJjaś-nil, żeealy l dnokrotDie ś(}iągają ta z odle3ł}dl. sison. N'tezarmt redukuje 8}ę do. wytoczenia. podsądnym Jnóre z nich ~ją lt& .ląd z ro,z,promienio ...
mi~y

którpni byli skończeni p-rawniey, sęc:mo-

wie od korony, nie mogli zajmowaćżallnYGh llt'ZęOOwJch posad, jako pozostĄjący pod śledztwem
i .wobec tego Je~en z bJly~h sędzi,ów, p. Zdzi-

sprawy dy;ooyplmarneJ, me p:ozb&wiająo-eJ ieb eenZll8U wyoorezego. Wob:ee czego gubernator ploeki p()leeil zarządzić ROW-e wybory i na. listy wybQrcze wpisaó w8zystld-eh uprzednio usun,iętyeh sędziów i lawników.

*

nii)Dlogłi

nic wię
m swuich instruf menłó:w, oboj-e zaś wydaw-aly trUto jaki-eś jęki ża
j
f k>~~. WielkI bęben jedJllie o~al Eri'ę na wyso·
! k~] swojegn zadania. A termm oznaczony, tel'ł min fatalni, śmiertelny, zbiiż&l się.
~
Bej wezwąl kapelit.
~
- Jesteś gotó'w? - zapJW kapelmistrza.
; nemi obłiezami, illJektóce smutoo, z; rozwianooń ~
- Wasza wyso·!wśc ... - wybełkotal'.
\ złudzeniami. Ktojedna.k jest wyUw'dy i ni-e zraża ~
- A więc graj!
\ się piarwsz.em niepo'wodOO-llłem, ten w knaleu ·d'O- i
PięGdziesięciu mnrzynó-w zaczęl0 stro,i6 swoje
prti:e z;wykle celno
ł instrumenty. Wyobraźcie sobie drzwi, które skrzy~.
Z chwilą nkazaltia Siłę mHionęl:a na pokła- ł pią, psy, które wyją, koty, które mi.auc~ą"~lświ~(l:l~
dzie jaehtu1 na łodziach zapa.nowuje .ż'y(}ie; wszls- ł które kwiczął konie kto.re rż-ą, pawie,~które
ey tęskny wzrork wytężają w jedną stronę. Nie- i wrzeszczą! Wreszcie, w chwili, kiedy ten haras
i raz jednak ukazuje się na pokI&dzie pQ to t:ylko, wJd.al mu się przypad.kiem trochę mniej niezgul aŻ"eby oświadczy-ć, że dziś nie ma zamiaru. ł dnym, mnzyk, blady i driąey, o.Puśeił swój smyf rozd&e. Xnnym zn&wn razem ~le się na po- I czek.
kladzle, zachowuje się jedna.k tak, jakby, nie wi- I
Orkies-tr-a zaczęła: c.Mamo, okręty ... , Było to
l dzial ani 2o.dzi, otaczających jaoht, ani na.pełnia-! podobn.e do. ~Okrętów), do. <Króla Dagoberta>,
t jąeyeh je ludzi. SkQł'o. jednak, op.arI-szy się o po- ! było. podobne do. wszystkiego. nie bylo. po.dobne
t ręcz po.kładu, ldania.6 się zacznie na wszystkie ł do niczego. I kapelmistrz sobie mówi1:
! Strony4 jest to dowód, że m-a zamiar w dniu tylD. t
- Za d.ziesięć minut będę na palu. Niema.
~ przyjmowaó petelH6w.
! w~tpHwośei, wbiją mnie na. palt
W jednej· ehwili poldad zapel.nia się. Brown!
KOiłeart zakQńczylo. niespodziewane solo na
wzyw3 dO' siebie poj'SdJ.ńÓZO' każdego petenta i ' wielkim Bębnie.
aibe udaje się z nim d.a sali przyjęć, albo też
Bej myślal ch wi1ę i rzek~:
rQ-zmawia z nim, przechadzaJąe się po pokładzie.
- To nie złe... ale wolę pierwszy ktnvalek.
Gdy po wysluchaniil petenta, UZJła, że zasluguje l
Pierwszy kawałek, to było owo. przeraźliwo
na., wsparcIe, daje mu je natychmiast, w przeei- l strojeru.e instrumentów. Kap-elmiatrz o.detchną!.
wnym razie odwra.ca się od niego. Przyjmowa.- l I od tego ezasa dawal c(Hlzieilnie koncerty_ Zenie petentów trwa nieraz do późnego wieewra, I starzał się na dworz.e beja Tuni-s.u, bogaty, moź
na dany jednak dzwonkiBID znak llNl:SZą ws~yscy I ny, zasypany zaszczytami.
ni:ezwłoeznie o.puszezaó pQklad.
I
Zapewniam was, że wielu jest między nami
Mi110nerma zresztą klie:ntów1 których na- ~ podobnych do beja tunetańsktego, tylko nie ehcezwaóby można sWymi gośćmi., od kitka lat j1ł~ 1 my się do tego pTzyzuaćlo
bowiem otrzymują pewne stale zapom{)gi. Petenci
_.; __ ;_:_
tacy przybywaJą zwykle na jaeht z wieczora i
spędzają nieraz noo całą na rOmlowie z mili-onerem. Instytucye dobroczynne nic albo bardzo
niewiele otrzymują od milionera. Kilku tylko
Z powodu straszliwego morders.twa, jakiego
pastorów o,trzymuJe stale pewne Słłmy na zapoprzed niedawnym czasem . dopuściło się w Monte
m{)gi dla naj biedniejszych.
CarlO' angielskie małżeństwo GOQld na oso.bie, poNajpiękniejszym rysem ch.arakteru milioneradziwaka jest bardzo silni~ rozwinięte poczucie cho.dzącej ze Szwajcaryi pani Levin, pewien wywdzięczności. Kto mu raz wyrządził przyslug~, , so.ki dygnitarz angielski pisze do. "TiIoosa", co n.a~
choćby najdrobniejszą, pewny byó może, że miliQ- : stępuje:
j
"Zanim ta okro.pna trag.edya prrestanie zaj:nar· nie: .zappmni.(). '.o.~ do śmie.rci.
i mowae umysly, ch-e~ przypomnieó, iż czas już wi.f71-

l

j

Dotąd pisarze sąd-ów

gminnych, w których
zaprowadzono podówczas Język polski, pozostaWiali Mo swych stanowiskach. Obecnie, na zasadzie deeyzJi prezesa zjazdu I o,kręgn, usunięto
pp.: Blaszezyka, z III okręgu pow. ploc'kiego.
w Starotrooach-P-a.pro.eki.ego, z II o.kręgu pow.
si:erpskiego, w Bieżuniu i Arend ta, z I olu. pow.
npno.w~kiegol w Lipnie.
Po&ZkOOaWlni zaska.rżyli tę de&y;.e~.d:o, 'sa..

nato..

Postanowienie

pięć taktów, ałe-skrzJpkowie
~ eej. po<nad jeden too wJdooJ-ti

:

I

obowiązująo'0,

wydane na zasadzie punktów 1 i 2-go § 19 ·prze..

p~w o stanie wojennym:

"Podaję do po.wsze:ehn-ej wiadomośei:
Wszysey lekarze i feleze-rzy, będt}ey na. służ
bie państwowej, jak również w·oln()praktykują-oy,
wraaie zwró.aenia się do nich. z prośbą () pomoo
lekarską osób z. rana'mi postrzalowemi, obo.wią
zani są o osobach tych bezzw.l~cznie za.wiadamiać
najbliższe wladze poli~yJue: naczelnika. powiatu,
policmajstra, starszego strażnika uez:ąstkowego,
~ejseowych i stacjjnyeh żandarm 6 w, a w wło
skach strażników miejscowych; w razie ich nieo.'
becności, wójtów gmi.nn.y6h i sołtysów.
Winni pogwałcenia tego postano.wienia kara~i będą w drodze administracyjnej więzien·iem do.
trzeeh-mięstęey:~ -lub .też karą·pieniężaą do 3,OOn

rubli.

Postanowienie niniejsze rozciąga, się na
w~zystkie gubernie kraju Przywiś.l.ińskieg.o i zyskuje m-oc obowiązującą z chwilą ogłoszenia go
w porządku ustanowio.nym.
Do. rozstrzygania spraw, wynikających z tego. postanowienia, upoważniam czasowych geue ..
ral-gubernatorów w guberniach kl'ajuPrzywiśliń

i

I

Ofiary Monte Carlo.

"
I!

ki, ażeby zwrócono nwagQ na źródIo i początek

zlego, na sale. gry w oslawionem Monte Carlo.'K,APELA BEJA.
Mówię z o.sobistej znajomości stosunków bo lat
I kiUra z rzędu mieszkaŁem w Monte Carl~
obok
Lat temu mnlejwięeej pięćd~iesiąt na dlu- willi, w której Go.old'owie zaJmo.wali maly'apartad·
ment.
go. prze' WKroczenIem armil francuskiej do Krn· i
Jak dl
.
b d l
.
.,
mirr, panował w rrunisie pewien bej. W OW' ID i . .A.. r~go szcze . ę ą ud~ Europy znos.H~
cz:a~ie władcy tego mUZUłmańskiego. kraju ku;o.-! ~ nu JJSC? zar~z!., To Jest. p,Ytame, które ~alezy
wa,li jeszcze od Korsarz ni-Bwo!ników ' . . ł· zustanme stawlac w praSie l w kanclerstWIe kawego.
skichI chwytanych na ok!ętach które kr e:r1opeJ- l żd~go. eu~opejskiego ~raju, kt?.fego zI0.t~ młodzież
morzu Śródziemnem. Jeden z
niesz~ JsX ~~ I rUJnuJe. sH~.r.o.k rl'oczl~l~ całymI. za~tępa.nll Yi prze·
Warszawa, ,d. 11 sierpnia 190'7 r.
l klęt~J.Jag.liln:. l\Lodzl~~ tam Clą:gllle, zwablona laPodpisal: warszawski generat ~ gubernator, j~ńców, przyprowadzony przed oblicze . ę
Jowskiej mości i w
t
. y3g0
twoSClą gry l plęknosmą uroczej nad wyraz okogenerał- adjutant
zdrad.z.u: się nieopatlz~Je yw:enYbytQ dS~Ok~ talenty~ \. li~r· Z;vski stol~w g.r y ~ochodz~ przeciętnie dO. 30
SKAŁON.ki estry.
, y r e orem or
m~honow franko,;, ,r~czme, .a ,sumę tę rozbierają
D
l
J
e
·
.
d
.
!
mIędzy
sobą wla.sCHHele udztalow kasyna miasto
--:---os (Ona SIę .skla a - rzekł bej - ma.. ' Monte Carlo i ksi~zp,. Tego. samego. dnia' w kto' ~
rzylem zawsze Q kapel"
.
.
'1:"
,
J . d ' l ' ",
.
.
, . .
i rym pam Levlll zostala zamol~dowana, w pobliz ..
VALFREY§A.
.
e~ec, r~ną. ~robo.wal .unlknąc wl~lkl-ego i kim GastelIamare popelnUo samobó· stwo młode
~l1eb:-zpiec.z,enstwa, kt~re przeWIdywał. !3~·ąKOWa.lo ! małżeństwo, któreprzybylo. do Mont; Carlo. z An-'
~nst[~me~tow; A tyle ICh trzeba! ZwroCll 11 W agę ! glii na miesiąc miodowy- a w kasynie się doCo to jest Valfreyia? Dla uszu europejczyka
a wlelkI 'Y) da~ek...
. l sz'Czętnie zrujnowalo.
nazwa ta brzmi zgola obojętnie dla uszu am-eryna
t - MbÓtJ k~aJątek - rzekI beJ - pozwala mI J . G.ooldówznałem, choć z nimi przyjaciels.kich
kańsldch jednak równoznaczna 'jest z "miną zIota
en
z ye .
ll'e mIałem
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1 mogę za.pewnw, ze uina mo.rzul&. Valfreyia to Jacht parowy, który od
_
l WlęC ~Pl~ lns"rumenty. .
.
gdybym nle przypuścU, ii mogliby do-puśeió si~
lat 2Q stoi na kotwicy w ujściu rzeki Colne i
.
~1asz swoJą kapelę! - po.wIada dyrekto# ! ohydnej zbro.dni. On, c.zlowiek spokoJny wyg.odstanowi rezydencyę n.iejakiego Bayarda Browna) rOWl orkIestry
. '.
.
., .
)ona, - wy: \ . . l .'
. . . n""ol ch przyzwycza]€m
l mIłego obeJSCl:8. dziwaka, który, nawiasem mó wiac ma tę jesz.cze
.k - . muzy {anet? - rzecze nleszezęśhwy dy- 1 kształcona, dumna. Ale straty przy stolikach gry
właści wość, że jest milionerem. " ~
re tor.
i do
d ." .. d
J
.
-M
l
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' " .' . .
. 1.. prowa ~!~y. leno ro.zpaczy. ą WIdywałem graDwadzieścia lat już Brown spęd.za zimę i lato
'. .
uzy ranCI. Dam eI plęcdzleslęclU IlłU- ł Jącą codzlen w towarzystwie siostrzenic'y-ludzie
na jachcie swym; przez ten czas . noga jego ani rzynów.
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.' ., . orzy p~owazą asyno ,l CIągną z niego zyski,
na chwilę nie pos.taia na lądzie stalym. Dziwacz. . e ~.
pyha ,biedny czlowi~k - czy Cl l są l110ralme odpowiedzialni za te zbrodnie. Rząniejszy jednak jeS7&Ze jest sposób, W Jaki czas
murzynI
pot~fią
g~ae?r
' .",.
.
dy europejskie powinny zapoczątkowae tę zboż.ną
swój przepędza. Zabawia się mianowicie rozda·· . . ' To .Ju~ tW~Ja.
rzee~ - . ~wI~d4.tzjl bej - . krucj'atę7 Euro.pa powinna. wyt~ić tę o.hydę na:-,
waniem olbrzymich sum pieniężnych po\rzebuj~ Jez6h z.a mlesląe me zagraJ~' mi JakIego kawa.łka, . szej cywilizaeyi"
.
cym, którzy dzień i no.c. o·blegają. jacht jego.
to na ;pal zostaniesz wbity! .
~
•
Według przybliżonego obliczenia, suma roz~łe Wiem, czy pojmujecie calą; Okro pnOś6s1 -1
danych dotą:d pieniędzy wyno.si oko.lo póltrzooia ~~
ł
miliona rubli. Zaznachyó Jednak nalezy że dzi. ~y~ektor o.rkiestr! kazał się ćwiczyć pi~ć- l
Ja~ończyk
8łUŻącado
wszvstKie~o.
wak-milioner jest stano.wczym wrogiem ~szelkich d~Sl~em murzynom po czternaście godzin dzien- i
II
u
próśb na piśmie. Kto chcę zapo.mogę otrzymaó"
n~e? ~zeby mogli zagrać uproszczoną fantazYę na ~
musi doń Vrzybyó i osobiście prośbę swą przed.:. nle8mler~ełny temat: .. Mamo, okręty, co chodzą;
Za~'ządzenia rządu Stanów Zjednoczonych,
8.tawić. Myliłby się jednak, ktoby sądził, że 'mipo WodZIe - czy maj~ nogi?:.
zmierz3Jąc:e d.o zupetnego usunięeia japończyków
11On~r przyjmuje pierwszego. lepszego, który się
Jego wysiłki były prawie nadaremne. Oflkleid z ,A~erylu polu;ocnel. nie spotkaJy si~ z uznaniem
Uwa.za za upoważnionego do przedstawienia proś- byl znośny, tilet gra! prawie dobrze cztery czy wsrod gospodyn miejscowych.
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CRI.Y WSChÓd. Sta:llÓW Zj.edn()e~()nlah e.
naim.n. iejs. z;ęgo. hałasu, tę' ,p:$~i .. dlOill.ll ..m{)~e bYĆ, zu ... , cznym i atletyc2łxrym w g,ranicaeb Królestwa Pol...
na brak zupelny służby kobiecej. Przyjaziłn:e· pelnie spokojna..
skie o
'
.
~ziewczęta wpadają odrazu w rami-o'll3.' gentleman'
Japońc~yków cechuje (3zystQŚĆ nadz,"yyczajna,
, g.
r .
•
OW, biorących
j,e za i,onr. Córki okolicznych ł tak, że poprostu Pf~yjemuię jęst wejść do ku~
, P~o~ą;;i do U,z~st6~h()wy. Za~~~ drogl. zela ...
fermerów zgadzaJą się jeszeż-a na służbę zimą, chni, gdzie przyr:lądu~jfł ,potrł;l.wy. G{)toW3.uia ~ zn.a,] , E'a1;>ryc,zll?-'lodzkieJ dla pątu\kow, mających
zapewniając, że dziesięć kom nie sprowadzi je uczą się bardzo prędl~o i jad2!euie, ktą.re podaj~ I zaIm~r udac Się do Częs~to,{jhOWYI na odpust Naronapowrót do fermy rodzinnej. Lecz, gdy tylko . na stól, jest nad,zwyc~a.j sma~lle. Punlctualność) d~eD:la. N. l\f P.~ .8 wrzeSllla r. ~., wysyła. 4wą. popierwsze kiełki na wiosnę puszczą, pieszo, nie; ich jest pod~iwiania. godn,-, W"Js~l,o Je$t zą.wsze , Cl~gl lł~dzwyczD'Jne z, wagonami IVk.lasy, poflłu~
czekając na jednego nawet konia, ucIeka taka; na cza.s en do mhlUty~
, r . nas$ępUJą;cego ro~kladu:
...
dziewczyna z dusznego miasta na wieś, by praJednem slowem, jaJ(ę aluią(}y, jttPoJi~yk jes,t i
00 C/H~,8tocho}vy: 1) Wyjazd pterwszeg~ poclą
cowuć u ojca w polno Gospodynie więc miejsco- l nieeeeniony. Wszyscy Qlli majtl jadnak Jedną wa~ . gu ze staclI tódz-f4bqc~na. o g.odz. 1 IUlUut 15
we muszą albo obywać się zupełnie bez służą .. i dę: nieocenioną tą Służbę nigdy ni~ możuBt mięć ł w nocy Ił 6 na 7 ~rzesm~; przyjazd dQ Cz~sto
ereh, albo uciekać się do pomłJCy jap<)ńC3Jków. ! długo. Kaidy j.ą.pooi0~ylt zaW8~ą dP&J tlo c~egoś ~ ~h?w:r o godz. 7 mmut 4~ rano w 4;ntu 1 wrzeSr~ oni., co prawda, drodzy, w dwójnasób \ leps~ego, aby sIO pos~ O jeden stQpi.:ń. wyżej. sma.
.
,
.
. .,
d.rożsi od slużby l(obieceJ, &le za. to też i robota i Gdy nauczy się dDbrz., ~wJ.ajów mi~jseo-wyoh, ~
2) wJJazd. d,ru.glego. POCiągU ze staCYl Łódz:"
ichiest podwójnie wydajna, a. wymagania tak ~ idzie lł-8. inne l~p~e mwj80e. Wielu, llauezywSz"y fabrJ:.c~na 0. g.o-dz. 1 mInut 15 w JlOOy z 7 na 8
male] że jedzenie ich np. prawi{} wcale bndjetu ! się fachu jakiego, ~u.pel'.łlie HUCa; s~bę. Wielu J wrzesma; prz~Jazd do <?z~8toohf)Wy o godz. 7 IU.
domowego n~e obc.iąża. Za to zwracają wislką I z nich p-oświęca się nawet pÓ-io.iej ~awot;ł.om lute.. , 45 rano w dnm 8 wrzaS!lla. .
.
uwagę na mieszkanie, p,okój ich musi by6 du:ży, 1 ligeutnym, zostają technikami, inżyniera.mi, pra.. I
Z ll.owrotem: l)wJ}ą.zd plterw~zego pOCIągU;
przewiewny, widny i wygodnie urządzony. Opróe~ i wnikami i ta d. Niektórzy w'l"acąją napo wrót do ł ze staCyl Częst,oc.howa o. godz. 9 mlU~ 90, W no~;r'
tego wymagaJą, oni zawsze, by im pozostawie po i kraju, gdyż przyjechali tytko dla dopełniania. ~ z 8 na 9 ~rzesJlla.; ~r~yja.zd do Ło(1zi o goiU. 11
polRdn~u od godz. 3* do 5! dwie godginy wolne.. ! swego wykształca,nta i llie m~ąe środków, "ten rano w dn~u 9 wrz~sftla.. .
.
Czas ten zwykle zużytkowują dla nauczenia się ; sposób musieli zarabiae na życi().
ł
2) wyjazd dru'~lego pOClt}gU ze stacyl C~ę:ito ..
jakiegQś ,faC~ll.. Pup.ktualnia o g~dz. 8~ej wl~c~{). ł
~ drugiej ~rony jednak ~ .am,iłi6f~ł. aby tlią- } ~h?~a o g?dz. 3 nun. ~ w noey z 9 na 10 wr z?.rem u.daJe SIę Japocczyk do szkoły dla CudZOZlem- i głe SU~ posuwao llaprzoo, dtlj-ę un Wliaf.ua t.fł za- , sma; pr~~Jazd do ŁodZi o godz. 11 rano w QnUł '
ców, gdzie darmo slucha wykładów JęHJka au.! łaty, które gO$poay:nie lWl$ryltińskię tak oon.l!ł.
1 10 wrzes~la.
.,
.. ,
gielsl.(ie{?;o~ Jak widzimy więc japońozyk nigdy 1
"I,
g
Przejazd odbędZIe Się bez prz.esuulywama Się
czasu nie traei.
l w Kolllą~kaoh.
Dla państwa początkowo wymagania te m.ogą. ~
, KlLDD!ł%YJ[ flB.~~NOW'~
~
Cena pojedyńczego . biletu dl) Ozęstoehowy. i
~się wydać niewygodnemi, ale wkrótce do nich~,
. IMląN~ BtOWIANSlIEt Dz J s Swjętoslaw~, J u - : z p0'Yrot~m. dla dorpsIej 06. Q1)y. ~ rb. 6 kop.~ dla
przywykają, a pozatem mają uslugę bardzo gor- ! t,lO. D~l~rzJiiłłlwa.
....
j ~zlecl zas od Jat 5 do 10 kopIeJe~ 52. Na pr~e;liwa intel~gent:na i domowi odda:njl, JłlPoń~vk'~
TEAtR W1E~IU.. pzU. w18 U}P .tancarld Artemi- l Jazd będą wyuawane specyalne bliety powrotne.
: .~'
,l
" •
' ~. ,
•
•
J
f zy Colo.nna; ,.Nad ranem.", Jsdnoaktowka Z. Sarnoo.. ~ S . "" b'l "
db
(.' b d .
d
mgdy me lekcewazy swych obo'WJązkow l l.l18 za ... i kiego. Poezłltek o godz. 8 11, wleesoram.
j
prz~daz, ! etow o ywac tnę ft- Z1a :Jl~"WQrcu
'niedbuje ioh dla własnych spraw.
,! _ lu t.ro występ Al'teJv.ilJ Coloąna; "Ma.reuWJ ~ s t a0Y4 .ŁocU"fa~fyc~n~ od, god~. 9.fan.Q dQ ~ ~o
Gdy usługa jego nie jest już pouiebna. i4zie ; kawtJ.e~n~. Błizb}s}d,tiQ. roelĄwlł: g g\)~•. $ l pÓ'l wle- i poludUlU. :p.a plerws~y POQlą;g W dm1l 6 w~esrua, ,
on wcześnje do lÓŻka, wstaje lano n.adzwJez.ąJ l eąQłłlDł..,
; nł), d,rugi pociąg w dniu 1 września i :przed odejwcześnie, obowiązkowo kąpie się w wanni~ i do
,.,...J n t.r ~Q ..~&fł~ ~. Cię$bwf Kwi.ą~ltowaldOj:.~ śeiempoci~gu. ~a pooiąg nadzwJ~zajIł1 może ~y6
śniadania rannego uprzątnie i do P9rządkn. do- : "Ą.ntkQwe węsql.e, P~ez~i9k o ggdz, 3 po peJ: ,
~ WJ~an6 1l1~ ~Vlę~e.J na~ l)lOO bIletów ~~ ,kazdJ
rowadzi w~vstl\ie ngki)j' ~ z WVJ' o.tkię.Jll svpJal- ~:
ZAl.łAWA. J u t r Q 2;Rbaws ~grodowa w Heląlło- l p061ąg. NtUazIloao za. lu16ty ~łlr:a,ę4a.D@ l nHl ~Uft,
P
'.,~ oJ ..
,
"ł:<, ". •
'f! "1;' , ,
oJ
.• wie nn tze~
lód;k1ego ehrz-eśelan.skiego 1~6wa.rzJstwa. i '" lr
..,
b d.F
nych. Naog,ol praCUją QIU bez zarzutu, bardzo; dODftl6.1ynBOŚ,ei.
'
"
i: zyt.N!Jowa.ne ~wrQQQn~ me ,ę ~lcę·
,
jęqnak nie llJPi~ oqc:?:uwać :nąd sobą ciłSle~o :usd- ~
UDh,eJ:alt~t lildłrw, P. DL S. W eelu ulat\V~..
ze,r.u. pan
. . i. dO. mua. która., ..... si~ .z"byta.io wtr~cą. do
.~. nia. Wyb.or u pr~,ętloojotów, u-ą. .l\:~órę s,ln, ehac~e ~ VOrazu tral3i ,11 niego s~ac:u- i
roboty j~PQńę,~lk;~~
A
śród OSÓb z ró~nemi ~al~zi~mi wię4zy nieobe~a,nek, p.rZftstą}B byc wowezas ..ladyh~ę>.
l
. JL'.
"T".~
.~ nleh zapisyw&C się pl'~gną, ~Ogta.1& wydana ksu~..
v.y ra~lę" gl"inl~()wne.go PQr~~dk6waIl;ia" dQ- i
~ żeczka pod tytul~m: "OUgi) Bfł uayó'* I{l'Ó~
mu, lub na,' dZWY.CZ',ajnY.Ch . ro,b?t jakich, japoo.'ezlk .ij
~1.~ w ~pQ;.ó'b dl.~ ltą,~~~gł) 1Ił.·.ę"i,JhV~ ~~~~.t}, P~J ".1.10 w lraż4ej ąlHVUi na z~wołanle p:rzyprowad7ł{l .()~.- l
Za'wi6.~łBię Towarzystw gimnastlczny~h. Na. · zp~o tu, o c~e~ 4~da. nauka, mQWl, ()Z~gQ ~C~r~
razu paru 8wYCll wsp(}~ziornków~ którzy spełU1aJ~ ; mocy wydanego świeżo rozporządZ81l1a gB!leral...
By'!Qby poządanem1 aby Jeszcze przęd zatl i 'swą rzecz równie gorliwie, ja}\: on saw... Tal{
setp. sluchacze zaopatrywali 'się w tę ksiąieczkft i
sarno pfZ;y uroczysto.ściach domowych japończy~ gubernatora warszawskiego, zawieszone wstaly aby się zastanowili dobrze? jaki przedmiot uważa,jesil :Q~e do za~t.ąpienia. Wszlstko je$t przy~oto- czynności na czas trwania stanu wojennego- ' ją dla siebie ~a najbardziej potrzebny. NieI~a.z okawaue Z t~ką z{lajQmośeil\ :rzę.ezf i przytem be~ wszystkich Towarzystw o charakterze gimnasty- znJe ~i~ bęwięm, *e slu.,cb~{j~ z~pi~ą.ł ą~~ I!3 pnęd,,,,
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S'a,In tny cykllsta,.
(Ciąg

z

angielskięgą.

dalszy, :patrz nr. 193.)

Gdy tak rQz:m~wia.my~ wchQd~i ktQ?

Ów je-

PQ-

Miał

nader płynną wymowę i bardzo. silne pr~y
miotniki. Zal:CQńczyl 'podstępnym ciosem, :którego, jak wid~is~, ;upcl:nię imik14ąć,
z:dQl~e);Il1
N~stępne kilka. miuIlt były ro9kOszl1e. PQprost\l
bQj1;:~ ~ napas4lUdem. Wyszeu.lem ~ niej, jak wid.zisz. P. , 'W Qo4lęy poj~c.hat. d? domu J1ryc~k.~.
Tak ~akonc~~ Slę mOj?> wleJs~a wYC~ę~~a. l,
trzeba p:r~yznać, że, jakkolwiek zabawny, tęn
d~iell, spęd~Q:Uy n~d brzęgami S u:n'eyu, nie byl
o wie.,le .korzystPi,.e. j,s~y , Od, t.weg,o...~Q.,byt.u,
.
Czwartek przpllósl manl ~uó.w list <Xl nąszej klieut1i:i
"Nieb~~lzie :{lan. chyba , ~d~iwiony~ paine
Holmes - plSaIa ~ wladomoscu}, :te OPus,~cząm
Idom p, Carruthersa. Nawet wysoka pensya nie
może mi wynagrodzić nieprzyjemności cal:ego polożenia. W sobotę Jadę <lo Londynu i nie mam
już zamiaru }Jowra.cać. 'P. Carruthers mą nareszcie bryczkę, samo-tna droga nie grozi mi już za,tern Ilieo~,zpieczeństwem, jeżeli wogóle jakiekol-

me

było.

do s,peeyaluej pr~yczylly mego od ..
jazda, to nietyIko skłania. mnie do tego nąprę"
,: żony stosunek z p. C&rruthet-fJęJll, ą.łtl t.ąkż.e po..,
"Co

zaś

l

ę

z nim. l{i~,t dlugę. PQ~mQwę ~ p, Carrutheraęm,·

wydąl: nU s.ię póiAięj bardzo wzburzony.
·W oodley :m~ęs,~ka widoc~!lię W ~l}siędatwl(:), bo
~e. $P~. tutaj, ĄiemIl,i;~j w~d~iąląm go ~nów d~i.-

! l\Mry
e

gomość we wlaSJ).ęj o$.obie~ k.tóry pil piwo w
kojl,l sąsiednim i slysz&ł Qa,tą ro~owę. Kto. ję~
ste,m? Czego. chc~?' Co zn.aczy to Wrpytywą.nie?

wiek

ę

l

Con.u Doy-le.

:Przekład

nQ"Wlł.ę,p.ką,~łltnię
.S.i . t. e.llo., ,Ob.Y.d.n.ego . ~~low',.ieka.,:, p.• r SO.b.a., jak. i. je.go p.,ost PQ.',. W,,'a",ui.a .. ' .bY.b'. qal()pi,tt
WO.
Qdlęya. Był ~awsze w~trętny, alę terąa; wy., l' gł~1:>Qkł tajomp.icf' Powaga Rgl:w~ i f8,~t, że
gll}da jeązeze Qb~~dUwię1 bo mial ja]tiś wyp~.,.. wSlluąl' qO kieszeni rewolwer przed wyjściem1
! delr j j~t ętr~ij.ie ~~~peCQny. Widziałam go wzbi;tdzi1y we m.nie podejrzenie, ~ poza tanu
l pr~ez Q_no, ~lę, na ~zc~ęścieJ nie zet1wę13111 się ! ' cieka wemi tylko, jakdotą.d1 wypadkami, ezyha.

Sl~, ~dĄi~k,~, W QlanzerYl! W oląla,bym fac~J,
żeby wypuszczono tu na wolność jakie dllkię
zwierzę· J:ę§t dla mni~ w.trętny ipu,j, go się
bardziej, nit mogę wypowi~ięć. Jak p~ C(ł,J!:rq...

th.e:rs

mo~e ~nię~ t~kieg() ezl{)wieJr,ą"

<$,wilę1

chQćby

na

Niemniej, spod~eWł2!m. się, $e WSAliystldę
I»Qje klQPQty ąkończ~ się W $obotę."
'
, - Mam nadzieję, Watsonie, mam nadzieję..,.,."..
r~ę,k.l RQlmes PQw~żnie, - Ję,kaś Qiemna intryga snuje się dokoła tej młodej dziewczyn.y~ ~ o"
h?wiązkiem n.~ym jęst piln.owa,ć, ż~by llikt jej
nla slq~ywdU! 'podcza.a tej ostatmej podróży.
Sądzę, W ats oru e , że musimy znaleźć ~~s, żęby
pQjech.~~ tam w ąQb-Qtę ra.no i ~3pobiadz, aby
to ciekawe i bezowocne śledztw-o nie miałQ nie~
sz.~ęśliwego ~a.ko:4czenią,.

Wyznaję, że dotychczas ńie brałem 11~ 80"
ryo całej sprawy, którą. wydawała mi się raczej
komiczna i dziwaczna, niż njeb-ezpieczna. Męż,..
c.zy2!uą, c~hajłcJ na bardzo piękną lc.o bietę i
gQ~lący ~a ni:'h nie jest bynajmniej tak~ wielką
OSObliwos.~cią, a jeśli ma tak,'.' mą.lQ odwagi, ,że nie..,
ty~ko uie ~m.ie o~~z,!ać s~ę do niej., ~lę !law~t
UCieka za JeJ zbhzem,em SIę, w takIm raZIe nIe
jest to zbyt niębezpjec~ny napastnik.
, Ten łQtr WQodley, to już człowiek inny, a.la
tylko ra.2; jeden był natarczywy względem uas~ej

klientki, a teraz b'vwa

w

domu Carruthex-sa i

nie pokazuje jej się nawet. Ó~ cyklista, to nie.
wątpliwie członek owego grona gości z HalIn,
Q ~t{)rych mówił oberżysta; Qle zą.r6wllo jego Q ..

może tragedya,

Po dż,d~,ys,tyJ.D. dniu, nastąpi! W~lP~fłb" por:ul.ek, a pokryte wrzosem ob~ł1l"Y ~,kępa.mi plo..
n~ceg? .kWia~u janowca, wydawaly ~ię j.e~zcze
plęknleJszenu dla oczu znużonych KomlD,a.ml l d~
ehami L<>ndynu.

Szliśmy

jącym

wi<tsny~

z Holmesem

szeroką.

pia.sczystą. drogi!, wdychajł6 świeże ranne powietrze, ra~ują.o się śpiewem ptaków i orzeźwia..

pOWl8wem

Ze zbocza pagórka.' Cooksbury Hill, którędy
prowadziła. droga., widzieliśmy ponury Hall, wyłaJ1i~j~cy sią, z po~ród starych d~bów, l\,tóre, ,
pOllUJ1iP sW elIo ,sęd~iwegQ wieku, były jeszcze
młodsze od budynku, jąJd ota~aly~ llolmes 1;;p9~
glądal bac~nie Iladlug~ drQg~, wijąc~ si~, :p.iby
czenv(}no-ióltaw~ wstłtga,

uuędzy

b:runatn.awt

hłk~, a roladą. :ne1enii laąÓw. 'W Qd,.leglej dąJi,
jak cz~y pu.nkt1 d~~egliśmy webiklll, ją.d~ęl
W naszą. stronę,

,
to jej bryezka,z»ac~yl()bJ, ~ je..
dr&ie na pociag' wcześniejs~y, nii żwYJde - r~eld
IIolme~, - Óbawią,lll się, WatsQuie, ~e nUmę
Charlington, zanim zdQlamy' się z nią. apotkać~
Z cbwil& zejścia. ~e zbocza, me IQ.Qgliśmy
już widzieć pojazdu, a.le &pies~yliśmy takim krQkiem,. te .IQ,oje sied.ząee, życie zac1f~ło mi się dB!wać we ~naki. i ~~szony b~lęm pozostać, w,tyle.
HQlmes natOUlla.st :OJ6 ~wolnił ą,nl n!l! ~hWllę swę,..
go sprężystego kroku, dQPóki nagle, gdy wył)rzedzil~nie ju~ o jakie sto jardów, nie st~nąl
l dostrzegrem, Jak załamał ręce, fijchem ro~
llaczy.
'
(D. c. n.)
-Jeśli
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miot, którego nazwy nie rOllumial i d.o którego
t. T. H. Posiodzenie sekcyi antialkoholicz- następnie bójka pomiędzY"'-handlującymi gołębia~
wca[e przJ~gotowany nie jest. Nie jeden przez ta- nej l:ódzldego od'dzialu r.rowarzy,stwa hygieniczne- mi. Powód do hójki daJ: fakt zamiany i wypuszka pomjXk~, przez brak zastanowienia zraża się go, odbędzie się w Il-a·gtępn~ niedz,iel-ę dnia 8-g-O czenia. z klatki gołębi, którf,ch lllUs·iano poszukiwać. Bijąoych się mnsia.la rozbra-ja.6 policya. Kilpóźniej i do i1Hl}.6h wykladów, kMrych właśnie " wrz·cśRia.
ku gołębiarzy art}sztowa.n.o.
mógłby sluchae z zupełnym pożytkiem.
Wspomnieni~ pośmiertne. Zmad w mieście na·
Ks~ąieczka powyższa jest do nabycia w księ
Poranrenie. Dz'iś o godz.inie 12 w polndnif..,
szem ś. p. Karol Jl1Hum Albrecht, znany w tugarll\r'och i w biurze P. M. S. (Piotrkowska 11',), teJszym swiecie przemySłowym. Nieboszcz-yk naw domu przy u.licy WschDdniej M 67, stróż 'Y:lgdzie również przyjmu.j~ się zapisy na wykłady
wrzeni.ec Kopniak, zoatal silnie poraniony kamie·
l.eżal do rz~d u niehcznej Już w Łodzi garstki faUni wersytetn. ludowego, w· dni powszednie od 1 brykantów, którzy zaldada1i tutaj przedsiębi&r
niami, tak, iż musiano wezwać Pogotowie ratun··
do 3 i od 5 do 7 po POllldIriu.
kawa.
stwa. w szezęśłiwszyoh, niż obecnie, warunkach.
Po-wód do poranienia strÓŻa dal fakt nastę'·
NaboieUtwo. Dziś na. in:teneyę rozpoezęeia Rozwój przedsiębłomt:wa, któcege ś. p. Albreeht
roku szkolnego' w szkGlaeh miejs:ldeh, wkośme
b'yl właścicielem, zawdzięczyć można sa-miennym pujący: Do ogrodu, znajdującego się na dziedziń
le św. Krzyżal o godzinie 91/~, ooprawjnoo zo,·
cu, weszły dzieci z tego domu i zaczęty ~r y wa~~
z&bieZom i niezmQrdowanej pracy zmadego.
stało uroezy;gte n-abożeństwo przez prefekta tych
S. p. Karol Albrecht byl powszechnie szano- kwiaty. Stróż, widząc to, nawoływal lliepoi.~da
szkól ks. ,L Szeześniaka. Na nabożeństwie było
w:anym i cieszył się dobr~ opinią uczciwego, nw- nych gości, aby czcrnprędzej ogród opuścili. Dzieobecnych kilka tysięcy dzieci, pod opieką nau~
pooz1akow'3.neg-o c.haralGern ezlowieka, Zjednalon ci ~częly wymyśiać Kopnh1.kowi i rzucać kamieezycieli.
niami.
też some wielu życzl.iwych.
Z są,dów. V.r e wzmiance o zapadłym wy ruTowarlJstwo dobroC%yn1l6Śfii. Wezo-T.&j na
Sprawy fabrJcme. Ogól robotników fahryki
posiedzeniu z-arządu chrz6Ścmliskiego Towarz:y- Karola Eiserta (ulica Karola Nf 19) z powodu ku w sprawie 17 -letniego Romana Kęsiekiego
stwa dobroczynności zal-atwiono sprawy następu wzmJanki . w NI 192 "RozwoJu ~ , zatytulowanej wkradła się niedokładność, Kęsicki skazany zojąee: Od-ezytano list p. Rudolfa Zieglera, w któ"Sprawy fabryczne"-prosi nas o wyrażenie pro- stal na 2 tygodnie wieży. ApelaCję przeciw te .
rym oświadcza, iż zmuszony jeąt zloży6 mandat testu przeciw zarzutom, jakie postawiono robot· mu wyrokowi zakrada obroiica skazanego ad wowice-prezesa. Uchwalono wystosować list do p. nUrom fabryk łódzkich.
kat przys. Maternieki.
R. Zieglera., opatrzony pod.pisami wszystkich
Ogól robotników fahryki Karola Eiserta. o·
V Napad na ag~J.ta poH~~yi śled.6zej. Wczoraj,
ezlonków zarządu, zawierający przyJęcie do wia.·
ś-wiadeza, iż w fa.hryce tej nie można pomawiać
o godz. 9 wieczorem, wagonem kolei elektrycznej
domości JJieoezekiwane złożenie mandato. przez
ogólu robotnikó,w o kra.dzież, że rQb-otniey nie )i 41, linii 4~ej, na przedniej platformie jechal
p. Zieglera z nadmienieniem, iż zarząd uważa za dopuszczali się 6ZJ1l'U psucia młtszyn i warszta- agent policyi śledczej Czerniecow i dwóch żolnie
czasowe tylko usunięcie slę O'd spraw Towarzytów, oraz że nie wywożono uadmajstra Engla rzy dla ochrony z 48-go kazańskiego purku piestwa i że dotychczasowy wice··prezes po dłuż ... t&ezkami z fabryki, a jedynie byly przygotowane
~o~
'.
sz}'m wypoczynku powróci napowrót na swoje taezki.
\V chwili, kiedy wagon ro.szył na przystanku
stanowisko, aby nadal pożyteczną swoją pracą
Przytoczone wyżej zarzuty, nie mogą być przy ulicy Ewangelickiej, w&gQn otoczyło ldlku
wSJióldzialać czIonkom zarządu. Następnie rozskierowano przeciw robotnilCOID fabryki K. Ei- mlodych ludzi, którzy do Gzerniecpwa dali okolo
waźano sprawy, dotyczące wewnętrznej gosposerta.
20 strza.łów z rewolwerów.
darki Towarzystwa.
Robotnicy fabryki K. Eiserta nadmieniają
Maszynista Adolf Szulc, słysząc strzały, całą
Towarsystwo opieki nad zwierl~tami. W lo- przytem,ie zamknięcie tkalni spowodowane po- silą puścił wagon w ruch i zatrzymaJ: go dopiero
kalu przy ulicy Piotrkowskiej nr. 85, odbyło się rzuceniem pracy, nastąpUo jedynie skutkiem do- przy rogu ulicy Grównej, gdzie stwierdzono, że
pod przewodnictwem p. J. Grzybowskiego, posie .. starczania wadliwej osnowy do fabrykaCJi.
Czerniecow i ŻOłnierz Woruj ew są ranni.
d.zenie zarz'ądu Towarzystwa opieki, nad zwierzę
Bandytym.. Wczoraj o godz. 10 i pór wieDrugi zaś żolnierz, wyskoczywszy z wagollu,
tami, na. którem za1atwiono sprawy następujące; czorem, gdy tramwaj biegnący przez ulicę Cmen- dal S'trzat w kierunku ulicy G16wn~j. Na odgłos
Na zapowiedziane w dniu l-ym września r. b. tarną dojeżdżał do przystanku, na kondul{tora
tego strzalu dal ognia przejeżdżający patrul. Strzaotwal cie oddzialu sosnowieckiego delegowano p'p.:
Berelita napadło trzech bandytó w, którzy pod 1y te wywolaly wielki popłoch pomiędzy przechoDo brawa, Fridrycha) Pągowskiego, Grzybowskie- groźbą rewolwerów odebrali mu torbę z 20·tu , dniami; jedni się kIadli na chodnikach, inni zaś
go i Skrudzińskiego.
rublami i biletami, poczem umknęli.
kryli się w bramach domów; bramy do.m-ó\V i sklePostanowiono wyjednać w glównym zarządzie
- '\Vczoraj wieczorem, na wlaściciela domu py zostaly momentalnie zamknięte.
w Petersburgu starania w sprawie zmiany § 64 p. Goldberga, przed domom .M! 3 na Pasażu SzulLekarz Pogotowia odwiózł rauul00 do szpiUstawy Towarzystwa w tym duchu~ aby zebrania ca-napadło trzech bandytów z rewolwerami w tala św. Aleksandra. Wkrótce po. wypadku nadogólne członków były prawomocne w pierwszym ręku i zażądali wydania pieniędzy. P. Goldberg
biegło 'wojsko i polioya; d·okonano rewizyi ORób
terminie. PostanowlOno, po odczytaniu, przesIać miar istotuie przy sobie pieniądze i kto wie,czy
na ulicach; oprócz tego dokonywano rewizyi w docz1onkowi zarządu. w Sosnowcup. M!odkowski-e· bi:llldyci nie obrabowaliby go, gdyby nie nadjeż • mach, blizko polc\żonych od miejsca wypadku.
mu-kom1lnikat naczelnika powiatu będzińskiego
dżająca przed - domkare·ta.
Bandyci spIoszeni uSprawcy zamaehu zbiegli.
W sprawie robienia przeszkód w zabijaniu. trzody
ważali za sto.sowne ratować się ucieczką, pozoSzantażysta. Od pewnego oz.asu grasuje w na·
po za obrębem rzeźni.
stawiając p. 6. wielce wystraszonego.
Rozważono wniosek opiekuna cyrkułowego
"- Wczor~j wieczorem, do mieszkania Hu- szem mieście mloay człowiek, noszący cza.pkę mun·
p. Zaborowskiego co do udziele~ia .nagrody do- berta MfihlegQ, przy ulicy .Benedykta M 72, we- durową ko.lei warszawsko~wiedeńskiej; zaczepia on
roikarzowi Marcelemu Kluszczynsklemuza wzo- szlo. 6 drabów uzbrojonych w rewolwery, któremi robotnik.ów na ulicach, wypytuje si~ ich o żarob
ki, a gdy ci mu się zwierzą ze wszystkiego, prorowe utrzymywanie koni, oraz Pl:zlz~ano P: ~on4 gro.żą~, odebrali Mfihleinu rewotwer i najspokojponujo, że na kolei kaliskiej może wyrobić dobr~
ujej odeszli.
sta.il.temu Turleiskiemu
. . , mieszlmncowl Kamlenska
. . .
posadę·
Trafiwszy na łatwowiernych, bierze od
- O godzinie 6 wieczorem, przy ulicy Wi ..
list pochwalny za wzorowe nZl'zymywame l ple··
nich po rublu, dwa i więcej na marki do prośby,
dzewskiej
pod.N2
63,
do
kantorku
przy
skladzie
lęgnowanie koni.
Uehwalono poda.ć do wiadomQści publicznej, węgla Ciesielskiego, weszło 6 drabów, którzy gro- którą w imieniu protegowanego wniesi'e do zarzą~
du ko.lei warszawsko-wiedeńskiej.
żąc rewolwerami, domagali się wydania. pieniędzy.
że w domu przy ulicy W ólczańskiej nr. 72 otwarOstrzegamy mieszkańców, ii jest to szanta.
te zostalo schronisko dla zabłąkanych zwie- Ciesielski stojąc przyoknie otwarte m, począl wożysta, który czycha na krwawo zapracowanego
lać o pomoc. Na krzyk Ciesielskiego robotnicy
rZf~t
Wreszóe przyjęto' w poczet członków rzeczy· pracujący przy wyładowywaniu węgla, porzucili rubla robotnika.
wistyeh p. Ludwika Krygiera.
UJ~nie bandyty, WladznID policyjnym udało
JJracę i pobiegli do kantoru; bandyci ratowali się

. Zabawa 'I'owarzygtwa dobraczynnośfii., .J~
trzejsza zabawa w Heienowie na rzecz c.hrzesCIaUsldego Towarzystwa dobroczynności zap<>wiada się
doskonale. Organizatorzy poczynili wszelkie przygotowania, aby projektowana zabawa odznaczała
się atral\Cyami,
blicznoścl.

IUogącemi przyci~gnąć tłumy

lm-

Program zabawy będzie bardzo obfity i uroz ..
maicony. Wymienić przedewszystkiern naleźy udział
bezinteresowny chóru mandoHnistótv pod dyrekcyą
p. Korotkiewicza popis ucżniów profesora Kazi:
mierza Danysza, koncert doborowej orkiestry l
wiele innych artystycznych produkcyj, które zło ..
tą si ę na program.
Tombola ~bfitować będzie. w wiele pięknych,
wartościowych fantów" Liczbę tych cennych przedmiotów powiększyl ofiarowany przez p. Henslera
drugi kucyk. Program z:ibawy uzupelni: gra w pilkę nożna, popisy Towarzystwa gimnastycznego
"Jahn", ~ywe obrazy, ognie bengalskie i t. p.
Z wi~zleń łód,kioh. Ist~ejące tut~j trzy wię
zienia są literalnie przepelmone. Wsród aresztantó~ przeważa znacznie liczba oskarżonych o
napady, rozboje i kradzieże.
Aresztowania. Wczoraj w obrębie lot-go cyrkulu policyjnego-policya wraz z wojskiem areszto wała 6 osó b.
l

ucieczka .
- ·Dziś, o godzinie 11·,ej rano, na ul. Dlu-

giej M 5, do drzwi kuchennych na a-im piętrze
mieszkania Kanela j poczęli dobijać się bandyci.
W mieszkaniu byla tylko służąca, l(tóra nie chciała
drzwi otworzyć, wtedy bandyci wyważyli drzwi i
weszli. do kuchni, służącej związali ręce, zakne~
blo.wah usta i tak obezwładniona rzucili na lóż
ko . . Po zalatwieniu się ze slużącą weszli oni do
dr~gl~go pokoju, gdzie stała kasa ogniotrwała,
Wyjęli rozmaite narz~dzia i poczęli łamać drzwi
od kasy. W tym cz-&si e usłyszeli oni dzwonek
od. drzwi frontowych, wtedy porzuciwszy narz~
dZla~ ratowali się ucieczką. Ucieczka kilkunastu
ludZI narazI zaillteresowaJa mieszkańców tego dom~, którzy udali si~ na gór~, gdzie znaleźli po·
wlązaną służącą i dowiedzieli si~ o napadzie.

.

Zatrzymani złodzieje. Wczoraj, o godzinie 7

WIeczorem, na ul. Pio.trkowskiej policya zatrzymala dwóch zlodziejów,Wladyslawa Lewickiego
i Edwarda Dybowskiego, przy których znaleziono
skra,dzion,e rzeczy u Gale w·skiego przy ulicy Zachodniej pod nr. 57. Obu złodziejów wraz z luperu odprowadzono do III cyrkułu i osadzono
w areszcie.
Zajście na targu. Wczoraj na Nowym Rynku podczas zwyk!ego targu powstala kłótnia. a.

się

wczoraj

ując

w

obrębie

4·go

cyrkułu

poli~

cyjnego niebezpiecznego balldytę, którego wla.(ize
sądowe oddawna poszukiwały, jako oskarżonego
o różne przestępstwa.

Defloracya. Zamieszkali przy

uHcy Długiej

~ 164-Szelechowscy,
zameldowali wydziałowi
śledczemu, iż sublokator Nowakow dopuścU się
gwałtu nad 7 -letnią ich córką Stanisławą. Fakt
gw altu stwierdzony został przez lekarza miejskie.

go.
tąd

Sprawca tego czynu No.wakow, uciekI i dogo nie odszukano.
Bójki. Od d!niszego czasu bójki nie schodzą z po-

rzą.dku dzi~l}nego. Oto kronika bóJek dnla wczorajszego:
- Wezoraj w fahr yce Rlldolfa. SZllltZ3 (Przej tl.zd nr.
80) w:ynikb sprzeczka. mię.dzy rOb(}talkami, przyczyną
której bylo ub.Hżenie. j~dneJ. z rob.~tnie, za którą ulęH
Sl~ inni. Klótma zamwrula Się w bOJkę, W której ra.nie ..
ni zosb.li: l\liehal Borowski, l~t' 26, rana glowy tępem
~arzędz~em On1.Z Na~ol~olJ Hermg, lat 36, rana. policzka
l wybiCie ZęfJtł. kamWl11i1,ill, Przybyły lekarz Pogotowia

po opa.trzeniu, pnzost!1.wil.P?szWa.ukowauych n!!. miejscu:
- Przy uj. 'lVolborskleJ ... nr. 14 FUga Lawin, handla.rka, 1M 20, zost&1:a PODha laską i otrzvma.la ra.nę
głowy, Pomocy udzieliło PogotQw:e.
~
- Przy ul. ZaWtl.dzkiej nr 15, I'iHchal: Spink robo·
tnlk, lat 20, ,zosta.l pobity kijem. Otrzymał ranę 'nosa i
obra.żel1ie głoWY· Lekarz Pogotowia pozostawi.!: go na
aiejscll.
PrzeJ3c~uul\ie starca. Wczoraj. o godzinie 6

wieczorem, na.

przeehi.ldzącego

prz.ez al. Wachodw!\ róg

l"tOZWOJ. -

SoboU!,! dnia 31 sierpnia 1907 r.

=============='----"'-::::;;-;:-

==============,=:::::~,

Sradniej JMa J~kego, mularza, lat '18, najechał wóz.

monta "Chlopi·. Benefisantka jest jedną z lepszych siItrnp.y p. Stan.isława Orlili&.

J. wstfil prze.jechany i otr~ymal ciężką ranę glowy, 0raz ogól ue ohraienie ciała. Lekarz Pogotowia w· stanie
Ciężkhn odwiózł Jeskego do szp:ltala ŚW. AleKatmllra.
Tasakiem a Przy uUey AndrzeJa nf. 00, Marya
Biernu,dra, rob.otn!e~, lat' 56,przJ gotowaniu k~lltr.eyi u,..
iy:b. ta.k nieszczęśliwi,a tasaka, iż zranlla się w lewą
rękę. Lekarz Pogotowia. ranę opatrzyl.
Fcźsl'. Dziś t o godzinie 9 min. 40 raQó1 przy ul.

.

OhJd~!!
zb~odnł·a
I I ' ~~"
I"
i'

,

'

pali ciała i t. p., zarówno dziewczęta
matkę,
jak l staruszkę L!pińską.
Nasyceni widokiem gwałtów-bandycipozo~
stawili wijące się od bólu i wydająca gluche j~
ki ofiary na ziemi i najspokojniej wyszli.
AżoLy udaremnić wydostanie się z piwnicy,
b2ndyci zatarasowali drz~'j, przystawiwszy roz~
maite sprz~ty i t. p. od strony zewnętrznej
Cala rodzina Krankowskich przez dłuższy
czas pozostawala .'\V ciemnicy.
I kto wie, ooby się dalej stalo ł gdyby jedna
z córek uia spostrzegia szczoliny, prJ;6Z którą wydobywało się świa,tlo dzienne.
OprzytomniawsiliY na. chwHę, przypollluiała so ...
bit'; że piwnioa, w któr.ej si~ znajduje pl'Zylegą,

Ch~J·nach
M" , •

Sredniej nr. 1M, na JX!sesJi Te.odora Da.mJea zapaliła
Si-t} doma.w sto d ola; ogień w kilka e~wil Gbjął ntetJl~o
Do jakiego stopnia. d~ohodzi
eallt! stodoi~.lecz i ,dom 5ł\sj(td.ui, .nąlezĄc~ do .Dr~Illo~Yl.- : cza,i ÓW zanik poczucia ludzkości

zdziczenie obydowodzi fakt
cza. Na. mioJaee p-Oza.ru wjl'uszyu.. .struz ogUlOwa mIel" l .. ~ .'
ska która. przekonawsz1 sl~ że sama nie da rady, bo; JakI SIę zdarzy.ł w Nowych ChoJ n.a ch.
ogi~ń zagraza l dalej .stojącym .budilwlom, ~aWeZW8.ł8 d?;
Jeden z domów w tej wsi zajmuje kolonistpomQcy I i II Od~laly strJ1ZY ogniowaJ ochotnicza).!
•.. .
. .
. "..
Dzięki enargic:t;lloj akeyl r&~Ul1kowej stl'~:4Y ocbotnie~Qj, .' ka Weroluka Krankowska, wl&t<H(uelka. gruntów.
ogień W póJ: gcdzul'j umi~jscowipnQ, a o g!ld.ztnle ).1 zU,: 'j
Rodzina Kr,ulkowskiaj skXada się 2: kUpeluje ugaszono, Strat~ wynoszą o-ko~o 10 rb. N.~Jwięce};
,
.
'.
'
ucierpiał Do-mic, kt?reUlU spal;tl Się. cały ZblOi' ~W$~ ~ ku osob, mIeszkaJącyoh ra.zem. Pró6z trzech 6Ót\ieube~;piilGZonl· Odqz.t~l IV straz:r oglll(lW'BJ ?chotnwzaJ ! rek zna.jduje przytułek nieJa.ka I... hinska sta ..
rÓJinioż pr~ybll dO,POZiU'U, lecz me brał UdZialU w a,k- j
. , ..
1
. I
Ci l rat,lulKOWej.
~ tuszka.
*
ł
Krankowska z.amier.za.la sprzedać GZęa.ć swe- do drugiej.
Za pomQc&! wysa;dzenia kilku eegiel--- wy(j.{}..:
j go gruntu nleJakjemu }'riedlichowi, Tranzakcja
Chojny. We wtorek, d. 3 września, o godz.
stała się ona na podwórae.
71J~ rano wyjdzie- z Chojen kompania do Częstomiala być w tych dniach dokonana.
Odzyskawszy swobodę, zaaJa,rmowała ona sł}'4!
ehowy pod pt7.ewodnictwem Jta. Hermaua VOll ,
FI'hxlrieft parę ra.zy przyjeżdżal do Nowych
siadów
którzy uwolnili 2: ciemnicJ rodsinę KranSenmi:dta, miejscowego probos~c~a..
~ Chojen.
kowskiaj~ pozostającą przez calą noe w piwnicy.
"'""""",~'~','~'~_"J,.,.
'I
C~jni bandyej, dowledziaws~y się widocznie
'Potr~ebł& będzi0 dluż~H:~ego c~asłl, zanim po ..
SZTUKA i PWłlIEN·NłClWO.
, ł) .~.miarĘfl sPI,'~edaiJ gr, fUltn, wJe. zekiwali chwili,
biei
i
pokaleczeni przyjdą do siebie.
, w której Xr",nl\:owska ZD1ijd~i:e się w posiadaniu
Wypadek
ten wstrząsnął silnie okolicznych
TCłitr. (St. Lp.). Zap(}wied~illJłY a, oll~gdaj I gotówki.
,wieczorem w teatrze Wielki~ wy$tęp t.an~6rkl Ar~ !
Chwilę taką up~trzyli wówczas, gdy Kran- mieszkańcó w •
temizy Colonna.- sprowad'z11 Spo.fO W1U$o.W, któ~ J kowska miała. okzymae od nabywcy gruntu.
ZarządzonD energiczne kroki, w celu wyśle""
rzy nie doznali zawodu.
i
F·' d . li 400 'b . d tk
dzema
band ytó-w.
Był to wieczór walców, n~ który z;lpżJU się' l'lenc,ą., r " ~a·8, U,
tacy kOlllpozytGrowie, jak Chopen, QUlll104 i StrallS.
Pieniędzy tych jednak W ()zna.ezon:ym tar-mi ..
Wykonanie prze.z tancerk~ wa!eów przy mu~yoo ! nie Krankowska. nie dostała.
ChOlltma, aezkolwiek pelnenł~wymuszon.ej gracyi,
Bandyci jednak, przekonani na p:odstawie
w~,zi~ku i s.mak~ artystycznego, nio zachwycilo faIszl wych widocznie wskazówek, że Krank(}w(Telefanem),
wldzow zbyteczm8..
.
.
. . l ska posiada 400 rb. Ul'~ąd$ili z:hrojny napad.
Sa m o bój fi t Wo.
Brak mu bow16m było taj Smę'UU1) poezYI l 'I " ,
'
.,
'
.
.,'
. .
.
.
zb16 .
pow18lvllości, a przytem odbióeralo się kwr~ŻeJlide, .~
UzbrQjeui w rewolwery bandyoJ w
,Dziś w gimna.zyum m~skiem na Pradze przy
~;e pomimo widocznych stlldyw, artyst a Iue o .,. ~ ośmiu wt9.rgllęli wieczorem do dowu Krankow- ulicy Petersburskiej 20-1etni Mikołaj Ne~k, nie
ezu:va muzyki ~h?pena,~iezupeluie jasno zdaje i' skieJ, gdy cala rodzina znaJdQwała s-i-ę W miesz- j zdaws~J egzaminu poprawkowego, strzelił do
solne sprawę z }ej ffiQtywOW.
l k .
! . b'
'
Dopiero walc odt~ui~zony przy muzyee Z op. i alUU.
.
.
.
"..
..
' Sle la w sarąo serce.
,~Fanst"-It Goun-od'a. pełen wyraz~ wporowanil1 ~
ł~a,two ~o~le wyobrazl6 pr2ieitr~cb, Jakl o~a.rWezwany lekarz Pogotowia stwierdzil zgOQ
się i giestach, a zwłaszcza z ogmstym tempara- ! nąl domowlllkow, ~a8koczonych zmenacka wtdo .. ! Nestiuka.
mentem, a jednak. nader smacznie, pomimo p~a- ~ kłem znchwal'ych postaci bandyckich. Wystl'a- ł
styki w pozach, odtańczony wale przy ako~panla... ! sume córki Krankowskiej (od lat 11 do 17) za- ~
mellcie"walca Strausa "Nad modrym DuuaJem"ł' h '. ~ l. ' 1,..." h
P
D CY·I
rozgrzaJwidzów, za.cllwyoil i wywolal b-urzę olda- l częy "fe owa~ s~ę ~o ,~cl~ac .
...
.
roces CZQSt oc hll'liwsł
"'. irł.~. . ·e·1 S.'","
sków za które wywdzięczaJąc się niestrudzona. l
CzterecD. ban!ly~w stanęło na s~razy u drZWi
W dniu 27 września r. z. dokonany zostal
ta.nc(:rka odtallczjla jeszcze świetnie parf2 wa.lców ! wejściowych, drudzy posuwali siEJ dalej w gląb i w Częstochowie cały szereg rewizyj, wynikiem
na bis. " .
...
ł mieszkania.
.
k~ól'Y~~ ?yl? ar,esztowanie kilku os.ób i wykrycie
\Vogóle Art~n:lza Colonna, dobr~e. ~bud()w~n~2 I
Zbliżywszy się do Weroniki Kranko'Wskiej, I wlell\J8J IlOŚCI literatury ni~legalneJ.
() ~stet'ycznycb.. lU:lla~h, o oezłł,ch wyraz1s.tyeh l ~J-! " d r
1 nieJ' wydania 400 rb. otrzymanych i
I ta.k: w mieslkanin Hert~a, przy ul. :rr~. .,
IltU}2:;ceJ pOst/<\Cl wyvnera bardzo ~o.datnł~ w~aze- 1 ~az(1 a~l O(
•... ' .
,"
•. '.
; brycznej nr. 7, znaleziono stemple 8"'0., 31 kwi.,
nie a tnlliee j\3j nietylko nie raZi uczuc wldza, l Ją.kobJ tytulemzadatl\u od Fnedncha.
tarynszy, 215 list składkowych częstoohowsk;ie.go
lec~ przeciwnie, wolllY od wszelkich podnieceń zmy- ł
Kraukowska. tłómaczyla. bandytom, zaklina· komitetu S.~D'1 kilkadziesiąt egzemplarzy cCzerslowych, .pro~totą; swoj,\ i wdzię~i~m dostaroza mu l jąo się na wszystkit) świętoui l że zadatku do~ wonego Sztandaru' (po polsku i po tydowsku),
3'pon).J ..~(ląz~n estatyezn-y.c.h wrazen.
I tychezas n.ie braJa i że żadnych pieniQdzy w do'" .,Robotnika" i t. d. Aresztowano w mieszkai~
WIQO\Vlklko uZ,llpellulą odegr~Jla. przez tową- ł
.
.
tern: Władyslawa Orzechowskiego, Stanisławą,
rzystwo J. Pllclm1ewskiegt> w d(}b-!'Yw,' ~esp.ole i mu Ula pOS1.ad~l,:
..
Pestkowskiego i PawIa 8zemben.\..
"Ciotka na wydaniu"-Józefa Blizińskiego t 'W któ- I
BandYCi me szczędz~ll tortur, aby zmusić l
Dalej w mieszkaniu· Stefana Janiego znale ..
rej w roli :FHorneny p. Puchniewska grą pelną! Krankowską do wskazania, gdzie są pieniądze. l ziono proklamacye S.-D'l kwjtaryusze,3 naboje
wyrazu, starannie wycieniowaną i W dobrym utrzy- l Grozili jej że ją zabiją, uderzali kolbą; rewolweru l rewolwerowe, sprawozdanie ze zjazdu partyjnego
n~~mą t?nie buuzila p~wsz.ec,zne nZ!lanie. Niest~t~ p<> glowie' i plecach.
j i "C2;erwony Sztandar"; aresztowano zaś Janiego
me mozemy tego nowledzlee o p-m ModzelewskIej ~
..,..
....
.,
h
i Stefana Majewskiego.
'
.w roli Emilii któl~a aktorka trakto\val& dość sza .. !
KolOnistka muslala Clerpllwle ZIlOSIC zac wa... I,
\Vreszcie w mieszkaniu Andrzeja Mielczarką
blouo,wo utr~YHlala" w zaostrym a niekiedy bru- lIe zachowallte się bandytów. Nie pomogly per"" i ares:z;tQwanQ Adama Matuszewslriego, u któregQ
t~lnym ~awet tonie, zwlaazcza jeżeli weźmiemy l 8waZJ6 i ~aklęcia.
znaleziono proklamacJę S.· D.
p~d uwagę p~zowanie się Jaj, miejs~ami bp,rdz~ ~
Bandyei następnie zaczęli goapodark<j po ca- I
Osadzono pod kluczem również ntejakiego Lej.
lllesu:aczne" m~do'pus~czalne w kome~yl sal~noW8J. ł lem mieszkaniu. Splądrowali oni wszystkie ką~!. ! bę Zalcmana, któremu zarzucono~ prócz ną.leżenia.
P. Kledrzyuskl z roll Hilarego WyWiązał SIę wca- l· . l"
b" l' . f . k f I '
. do S ..,.D., dezel'cvę z wojska i przemieszkiwauię
z tern ... , 0.. tWIC. ra l l roz lJaLl sza. y l 11 ry, SZU taJąc go- za. f aiszyWYrn
ł
J
,.
'le do,brl7,s.łVA,' p. R, ybicki zag.ral l'olA"I' .A.U1!usw..
'-'
paszportem
C;Paw4.a
Nowikowa~.
peramentem, ale cokolwif~k za. s~or~~ko.
; tówkl.
ł
Wczoraj Orzechowski, Pestkowski, Jani, Zaic.
- Dziś i jutro, t. j. w nięd~iel~ wieezo· J
Mimo jednak skwapliwych poszukiwań, spo- t ma u, Szembar, Majewski i Matus~ewski stawali
r~m wtymie teatrze ,Wielkim wJs~ępr Artemizy ; dziewanych pieniędzy nie znaleźli.
! przed sądem w cytadeli i otrzymali wyroki n~,:"
Colonna zostaIH!: pow~onzone ze. zl~lęmonym p~o. Rozw~ciaczeni bandyci za.cilQli hhS ws~ystkich
stępujące: Orzec.howski pestl~o'wsW i JaJli·-.4 la.gra.mem. W sobot~ odegraną zostanIe ~om8dya Je" d
' . ,
. ! ta, katorgi, Zalcman- 6 la.t, po~ostałi - wyrQ~
',d.nc,aktowa Nad ranem"'-Z. Sarneckiego' w nieomowUlkow.
~ k
!,d17iel<ę _Malcowy ka;i\<vaVer"-Puchniewski~go z p.
Nie d{)śó na teruj dopuśeiH się oni gorszych ~ i unieWinniające.
~
..
ił
Bronili ad w. Bobdński i Cbabielski.
iS.iefanią Puclmiewską w roli PawIowej i Józefem
czynów.
1P11chniewskim w rolillUearcowe.gQ kawalera.
Oto zwią'tawszy wszystkich uprowadzili z mie ...
Bilety wcześni~j f nabywać m.o~a w cul\ierni szkania d.O piw~icy i tam dopiero ~acz~li się nad I~
:A. Roszkowskiego.
. l
6
Z LITWY I RUSI.
Beneis. 1tV nledzielę po poludll:iu w teat.rze nIem znęea.
'Wielkim odbędzie Ellę widowisko benefisowe CzeBandyci, nie wyłączając matki Weroniki Kran.. 1
rogrom kOlolewiecki. .Pod takim tytułem "Der
sławy Kwiatkowskiiej ze wspóluc1zial:em amatorów. kowskiej dopuścili się gwałtu nad córkami: 11. ~ Freund" pisze, co następuJe:
'd· k
l ż
ię utwó J'e
..'..
. _.
.
. ·7l _
.Jak wiadomo proces o pogrom W. Korolewcll
Na program t ego WIOWIS
a z o "1 s
. r - let.m ą Stamsławą) lt>-letnlą BrOlllsł,a.'iVą l 1 - e
dw'l. razy WI')fOWadZ, Ouv byl na woka.,nd A i dwa re.d,110 ak to wy Idy PilIeckiej "Jutro ", oraz monologi
b
tl
d
""
J
"
i dekla,macye utwO!rów KOlltlpnicltiej, Wyspiańslde- tmą Maryanną, roze rawBzy wszys ue
o naga. zy byl odraczany. 'VV dniu 20 sierp:o,ia ro~poc2ięto
go i Andrejewa.
Po dopuszczeniu si~ kolejno ohydnego ezynu znów rozpatrywao tę sprawę i t.ym razem skoli·
Be..nefisantka .. odcz.yta ustęp z powieści Rey~ gWakcenia bezbr0Jl1l.1eh istot, bandyci bili, sza.r- CZODO j~ w dniu 24 b. w.
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Sabota.;, dnia 81 sierpnia 19M r.

Sprawę sądzil nieżyński sąd okręgowy z u- \ ly napadu na szwadron dragonów w karezmie,le~
Q!ialem przedstawicieli stanów IV Korolewcu w gub. newardeilskU3j, przyez.em wzięły do niewoli rotmiezernichowskiej 'w tamtejszem gimnabyum żeńskiem. strza 8zterna i 40dragollÓ\V, przedstawi~ieli władz
Oskarżonych bylo 77. Przedewszy~tkiem zajęto
miejsco.wych i kilka rodzin szlacheckich, zaroly
ęię zbadaniem tamtejszego isprawni1(a, figurujące
je<łnago dragoll9., lHHUQcnika naczelnika powiatu
go przed sądem w charakterze świadka, który sta- Petcrsena Jego. sekretat'za i trzech czerkiesów.
nowczo zaprzeczai udziału funkcyonol'Yuszów po- Bojowcy spaHli zamki Remershof, Ringsmundsho.f
Ueyi w pogromie i sttiral się objaśnić przyczyny j inne, ora~ owładnęli częścią kolei ry8ko-odow~
p()gromu, krą;żącemi po mieście njedorzecznemi skiei.
p(;gloskami, jakoby pozwolono zabjjać żydów w clą-
-Ryga, 30 sierpnia. W nocy powstal pożar
gu. trzech dni.
na parowcu "Generał Zimmermau" . W plomie-, Prezes sądu. niespodziani-e zapytał jednego Itiach zginęli me6hanik parowca i roootnik, któ11 oskarżonych, ezy przyznaje się do winy? 'Takry przybyl w, odwiedziny do niego.
brzmiala odpowiedź - jestem winny w tern, coi
Niższy Now6gród~ 30 l)ierpnia. Ponownie za··
"Wszyscy inni pogromcy, ile nie wzięli na piśmie
chorowały na cholerę trzy osoby} a Iącznie z pollic od policyi. Wl.ęlu ~ innyGh pod,sł!:dnych ~ezna ; przednio chororym; zmarło pięć. \V Surynia za..
wali w ten sposób., dowodzi "Der F.reuIld~: Wpierw ! Ghorowalo osób 12 zmarło 6,
częstowali wódk~ a po pogrQłllle niłjwi!\domo dla ..
Oharków, 30l' sierpnia.
d .lOw hNa
' stacyi, Aleksanl d
czego niemiłosiaraie bili na policyi.
drowsk l,.ł-\.O lel' p04.un
yc, pozar zms~azy
wa
Wialu śWladków odmaJowalo pr~e<1 sądem magazyny i 90 wagonó\v lado wliych.
fQzdziera:jące dusg;ę sceny pogromu kOJ;'olewieekie,.
Ik~ttry!UHław, 30 sierpnia, ZastrejkQwali
gQ, wywierające na wszyatkieh pnr1gn~biające wra." . robotnicy młyna parowego fn'my IvlaIl30na.
I
ikatęrynburg, 30 sierpnia. Od uderzenia
ŻOilie.
. Sąd wydal wyrok następujący: 22 posądnych \\ plOrunu
•
't
spaJil się młyn
parowy Perwuszina z za.sk::;,zano na 1 miesiąc więzienia, każdego z pozba- ; pasami zboża. Straty 500,000 rb.
\
11ii~at;i'Y,r~"'lv 90'
.
W pO bł'"lZU. WO' dIDl-;
' j
wieniem wszystkich praw stanu; 7 na 4 miesiące ~
Ji: A lIt)viSA. VI" Słerpma.
bo-z pozbawltu.\ia praw; pozoatałych uwolniono od i nerillnych dzieei znala.zły bOłlłbę. Sklłtltiem nief)- ł

tłumu

den z

zabity, kilkl1rannych.

rJę1rlin, 31 sierpnia .. W celu uprzedzenia mt>iliwości zawleezenia epid,emii chol ary, wprow'adzono nadzór lekarski nad statkami wodne~l i

tratwami w górnej cz~~i Wisły, przepływającej
pruskie.
.
m.uystyania, 31 sierpnia.. Najjaśniejsza Ce-

pf'lBZ posiadlośCi

l

sarzowa l\tIarya. Teodorownłf, przybyła tu o godz.
5 po poludniu na jaehcie <Gwiazda Pólnoantu i
powitana zostala salutami stojącego ta. na kotwicy wojennego okrętu brytańskiego.

(Telefon~m),

------- - - ---11-=-~,-ą ofi~.~~_ tl'1\Il.:
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4~ r~tl~ pan~wowa.

60,71'; liii _ . _
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s, trożn,o ś~,i" diie"e,i, , ,b,,O,IDb, a" ,WY, b,. UChl&.. Jad,en, C,hlO- ł .::
szla.~haeka..... 1221 211 --..od "l pak
zabIty, dwóch poralllollych.
s LI1poP1 . • • • , • • • "'. -4!
Oharbin, 30 sierpnia. Na wschodnią częś6 : lludzIn. .. .. • • • • .. .. ... -.- 1-·ł kl'
b 1 ' . ~.~ l' Gza
nIk"
~l.
'Starachowltce • .. • • • .. .. • - . - - , - - . 061 przy y<l genw:(W.
fi, w 00 n Wru. l z cuun- I Plltilowskie • • • • • • • • ~ ....... - . - I 94;'/.
chuzami. Przyczyną teg\) energicznego krQlru. I Glteki na Berlbt • • ! • • ~ • ł$.iQ - , - ll--.jest to, że ChUllChuzi porwali do niewoli dwóch ł
li
drukarzy japońskich, którzy pracowali w Man- ;
Giełda petersburska.
I dzuryi pólnocnej, oraz oświadczenie Japonii, żel
{Tel. wl. .,RozwojIlCl-}.
Petersburskiej A.geneyi Telegraficznej f użyje broni~ jeieli jeńcy nia b-ędą uwolnieni.
J
Ranta państwowa 70,25.
ł
Berlin~' 30 sierpniął Z Antwerpii donoszą, że
5% Plam. I-ej emisyi •
• 356
i wlasne~
~ związek pracodawców postanowł.l oglosić lokaut, l
"II"
• 24,9
215.25
dOPÓki" wszyscy strejkujący rObotn,i,6Y nie, oświadBzlaehecka.
l, czą chęci powrotu do pracy. Na e.,1e lokautu i !!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!"!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!'!!~'!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~~!!!!!!!!
Radom, 30 sierpnia. W pOWIeCIe ilżeckim wyasygllowan~) 9 milionów frank-ów. Robotnicy I
SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
przy napaści na sklep monopolowy zabito robo- l posta~owili nie ustawae. w oporze.
,poroie, I
Stacyi centralnej K. E. Ł.
~nil(a, a przy wymianie strzalów padło zabitych , strzezonym przez wzmocnIOne posterunlu zandar· i
dwóch strażników. W KOliskich przy aresztowa- ! mów, wyładowywanie okrętów odbywa. się przy ł
p.
-o
....
::s
!'-I
~g~ .....
:nin dwóch zbieglych z więzienia bandytów Karbo- ł pomocy robotników cudzoziemskich. Bród strej- ~
ct;Q
O<
~ +"
<l)1SI'72
::l •
eS
I
<I>
S
wiaka i Wojciechowskiego, skutkiem :6brojnego kujących szerzy się Już podooJlo g l Ó d ' l'
b~1t.
s::1
UW&gi.
~
~~~ o~
~ l
~CJl
oporu pierwszego z nich zabito, a drugiego śrnlerO'pi)Kto, 30 sierpnia. Podczas ciągnienia 10- '
~~o ~~ ~~ .2~
~J:.<"d
~
'elnie raniono.
..
,...
'I sów loteryjnych w lokalu redakcyi dziennika
A
~tO
E-!
b~

żydów poszkodowanych
pr~ysądzono.

PretensJe cywilne

pogromu W .OMaści
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. Ik~t~rynodar. 3~ sl.erpnla. W ~nlcy Mlk~- I
laJe'!sl(HłJ, tlu~.' zabił JedłJ;ego , a męzko poranili
drugIego złodz~eJa, .
,
.. .
,~
Ufa, 30 Sierp ma. ZabIto tu maJs~a warsz~ ~
tatów kolejowych Popowa, c~łonka ZWIązku pra-

-

=

I

I

"Notieias" , zawaliła 8i~ podłoga pod o.ięż'arem
Z dnlfi 3 O/'llU
o.bec~ye~ w lokal~ 500 osób. Dziesięd osób st.ra. 30{VIll l pp. "14&.& +20,0 I··
[ 72 I Pd 3
Temper atur~
Cł.ro Z'JCle, SO odnIOslo rany.
ł 30jVIII 9 w. VU'2 +1S,S 80
max.+2.t.5'l C.
Wl
San-S$bastyflll, SD sierpnia~ Król Alfons wy- :
Tempar a!;C/,ra
jechal do Bilhao dla uezestn.ie~ellia w Blięd~}lla.. ł WVUI1 r. 746,3 +1-\.8 89 Po. Wl min.+9. 6 .•.
Opadu 1.9
1
.
~ rodowym wyścigu jachtów.
i
W,e W$l l{ala Ka- ~
Kopenhaga, 30 sierpnia. Ka, Jerzy greeki l !!!!!!!!!~~!'!!'!!!!~!'!!!!!!!!!!.!!!~~!!!!!!!!~~!!!!!~!:'!!!!!!~!t!!!!!!!II!'JIII
qJ

I

~

(~

wdziwyeh. rosyan.
.,
Perejasł.aw, 30 SłeI'pma.
ratnła ~rzech bandytów w~szlo w 7locy. do domu I zaręezyI się z księżniezl~ą Maryą Bonaparte.
!
~
l;;;.<f'"
ł
Parżewowej i. zamordowalI 17~letillą dZIewczynę,
~on;ltant1nopol) 30.. go si-erpn~a, .Poni~w~ż
lop~ec
titOł
Aresztowan? lC~,.
'..' ,
, i stwleruzs>no separatystyczne ..zae~cHl.nki kSlę?la~' S·IP~~ota ~ wielką chęcią do nauki, zdolny,
Jałta, 30 ~lerpmB; W. gOlach, JaJla palą SJ~ ! Sa~()~ Karateodora, rad.a ~illlllstrow po~tanowlla ł
\1:1
,pozostający na opiece dziadka-sta ..
lasy skarbowe l h~. M~rdwlllOWOv:r~W;.
. l zlazye, go z urzędu. KSIęCiem Samos mIanQWany ~ ruszka) ni6 posiadającego żadnych środkaw dla
Ch~l'gOD, 3? SierpnIa. W P?bh~~ Zaeh{)rz.e~k~ I Georg;ades.
~ dalszego ksztalcenia i wyehowania go, i:wraca sh~
ban~yel na.p~~l11:la dwóe~ wlO~Cla~ 1 Je~n.ego.z nIC !
! do Sz. Czytelników o laskawe z.aoftarowauia mu poZ1'&Dlli •• Wlosela.!-ll~ ze WSI s1\sledmeh ~lgah ba~: l
D Z I E N N E..
I mocy.
dytów
l
o~zyl1
Ich.
wówczas,
band,
y6l"
zast,
rze,l1fi
Ił
1,1
31'
.
W
b',
~
d'
i
Za wszelkie
ofia.r'y , tuk
natnrz'".... J"ak l' p·le ..
.
W
.
, .
d
'l' t
h '\'0 .,'
uaS~&~JL(lnGa.,' swrpma.ltur.:e W UlU ~
,
..
'"
Slę,
ban
yei ram l rzec Wit - ~- 28 b. ID. francuzi, str~cili trz0ch w "',
,1'
h' . :, nl"ęz' ne , składa. z tJO'óry sp.rdecITne
Bo' g '7a łl) t"a~"
,.
J dczasIe "PQSClgU.
h
l'
pol' eg!
~c l '
~
~~~,
(. v •
sela.n. . e en z Iue . zma-:L..
.! 2
ol
~
Przej' aa.d ]i ;)2 m. 3.
Wlatka, BO sIerpma. vV Izewskn bandycI! l w rannych.
~,
napadli na ulicy lI& policyantów; jednego zabili\, ~
Petersburg, ~H-go sierpnia. Komisya walki i ------------------a pięciu ciężko rauili.Raniono taltże dwóch prze .. ; 1,; d~urną ,ogłasza:, \V Astrachaniu 28 b. ID. z~cho- i
Rozkład pociągów..
cbodniów. Komisarz zachorował. D,wóch handy- i rowalo na choleI~ 73 osoby, zmarly 42; dma 29 ł
L e t n i o d 1 m aj a.
tów zabito.
I b. m: z~cłlOrowa.to 116, ~marlo 67; ~, Niżnym ł
Kolej FabryeznQ-Łód~ka.
W Iż,'ewsk,n w noc.y rz:n.cou,o bombę do wnę- teg,~z dnia zachof?walo 3, zmarlo 50sob; w ~u~ ł
trza domu kupca. Bodalewa. Szkód nie ma.
ryme w. pow. wasllkowsklffi zachorowało 7 o8ob; i
Odohodzą z Łodzi: a) 12.30. b) '1.10, r) 8.35, a) 11.20,
"y pow. sarapulskim trzynastu b.ą.ndytów na- ;V, P?rmIe d. ~~, i 2.9 zachorowały ~ osoby; w SY_I d) 2.00. e) 3.15, f) 6~W,. p) 6.35, g) ~.2~.
,
~
padło Da monopol we wsi Nłkolskoje. W czasie ~ zramu, zmarł 28 b. w. chory, podejrzany Q cho...
rUyobodzą do lodzJ. h) 4.30, i) 7.35, J) 9.4,0, k) lO.la,
wymiany str:zalów 5 bandytów zabito, dWQch ra- ! le~~ przybyl'~· z Samary,; w pow. syzrańskim, ~e ł l) 4·06, m) 6,~. n) 8.35, s) 10.00, ,0) 11.00.
niono, aresztowano 6.,
,
Wó:>l S~elechmlet, do dma 25 b. m.
z~chorowalo ~ , U~AGI. Goo~inYt wydrukowluą U!lstym <irakiem
80fla, 30 si erp ma. p'roczystości wczorajsze ~ ~O OSOQ~ ..zffi.arły 3; w: pow: peC~Ol'Sklm, zma.rla. , Oznaez8J." ezas od godz:6 wie,czarem do 6 rano,.
,
miały charakter na wskros narotIQwy. Wieczorem } Jedna o.-;oba,. w Wwtludze l JUf]eWC'll 28 b. Jll. I
. Pociągi l O,ZiU::-ttJOne hteram!.l>~~ f)J h)~ o), be:t;pośrad
urządzono pn~yjęcie na polu Marsowem. TIulU! zac~or~w~lo l zm~·jo p.o jedn~j oso?ie; w Cary- nieJ kOJl),UU1KMY! Warsz.awa-Łód~
wit~.rv owacyjnie księcia i mi,n,istrów którzy przy- cym~ l lIlU'Z6 po Jednej, podejrzanej o cholerę.
') )\V poc~~aeb. OZRł-ClOłlYeh, literami: b), d), 1), mł.
9 1 i'
,,,,-~.
. ."
. O k' "'+ " ' j k
d
Nikoła;ew}..
d'
'hl
. Od 3 ~h ' J., D, k,arSU1~ wagonJ PQeitow~
glądalt SH~ l1urrnnacyl.
r Hl~·ry W? s. owe o. e.
-' f, s~ n~ mOI~A!,
S er pUla, .
~C t
PClciągi O:?;IlaQzoue Utąral11i: e), i)" j), n}, ga.~r~Jmuj4
graly capstrzyk, a prz~d ~a.lacem kSlęcta przeelą- ?m w ml~s~le panują P?Z8.:Y, w~wolane, Jak krą- i $lfł na. W8Zjs\ideh przy~tan~~en. po CI I\gi oz~acZOlłe Ugnął pochód z poehodnuum.
zą P?glosł-o ,. l)Qdp al elllaUl1 , ktorych przyczyną l terł.\mi: h), b), za.tr?;JmuJ3z 8H~ ty,lko w Andrzejowie.
Ryga. 30 sierpnia. Przed sądem wojennym Wl'Ogl~ stan~ wlsko robotnikqw ro~yj.s~ch wobec ~
~oCi~gl OZnaCZQne .lJte~ami p) s) kursują ood~ieĄni~
w Rvdze rozpoczął się dzisiaj proces z powodu koresnczykow. Pierwsi odznaczają S.iA nietrzeźwo- ! ~atr_?'lm~:ł)ą. się na wszystkIch siMyaeh 1 pliY~&8lłaełl.
oJ
,
•
19 ' 5 .
, ,;
. 'i'
•. '
."
. '
P;)Clągl oznacaflJł8 lit....." r) odehpdz1\ W kazde święta
Jabnrzen
W pOW. ryslum W r. , O 11906, Osl<arS;Jlq, plozmactwem l bazustannem domagsUlem 1 i niedziele
ionych 93 świadków okelo 400. Podsądnych po- się pod wyżki płacy? którą zadawalają się koreań- ~ ~~~!!!H.~!!I!!!'!!!!===!!!!!!!!!!'
!!!!!!'!1!!!!!!!m!!!!!I!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!II.!!I!Il!!!!!!!!l!!!'!!!I9!1!!1!l11!I!!!!!!!I!I!!!!!!'!!!!
ciągpięto do odpowied~ialIlo~ci za utw~rze~ie st07" cZYCJ.
.
•
•.
.,
warzyszellia, w celu obalema ustanoWlO.neJ przez, Bnda}\ijS~~1 3!, swrpma. StarCIe zoInierzy
_ _ Numer. dzisiejszy skla4ą ąiłt • 12-tu
prawo formy rządu, w celu wprowadzenIa w pow. z tIt:pnem, w P~l,nuuzxę wywol~n,em. zosta-l,o w.skustrOIDo.
ryslrim repubHki lotewskiej socyalno-~emokra~y.. te~ ob~az'y oficera prze!& wlosclarun,a •. ~ohuerze ,
t}znej, PomiQdzy iuuemi drużyny bOJQwe zabiły dZlala~l me z rozka.?Au, a z własnej llllCyat.r*J. ~
J.)wn~lka naczelnika pOWiatu. GQuinke. dokona.. albOWIem Uum lłr~jbleraI groźny charakwr. Je- ~
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Sobota, dnia 31 sierpnia 1907 r.
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zasnął

Dnia 3D b. rn.

biony szef

długich

wBogu, po

i

cięikich

• rpieom

J

nasz uliel-

•

sIują wszechstronną wiedzę i sumienną prawość slego szlachetnego
charak ,zmarł, zosłał nam wszystkim Ilorem i pa ięć jego 181sze trzymać
będziemy VI iyslkim szacu~ku.
·

Przez

Urzę

nic

la

j tfU

1

Firmy G PE i
tanisławski

Adam

Adwokat

n

po.Jwróc'ł

==-=-===========-!l

Z PRAWEM WYDAWANIA PATEilTÓW NAUC!:YCIELSIUCH
---~
-::lI!IIiUR.I8
JIL . . , -...m-'.
. ,~~

----li

...

Wpis i egzRmin& nowo wstępujących uczniów i uczenie

Piotrkowska
III .

200.
ę .

Le. M·Cz·E,.·. n ca Z b w
]\fQ

1437--4---j 'l
.~l.

rozPQczyna.ją się

9

września,

oglosz8nia~

Drobne

A. A A .staneJ.A

"

przysięgły

d. la

NO\VY-RYNEK

't.

pi~tro)

14:26--3-2

lokcye 14-go.

p~:~~e~~:~~~~~znaod;o~f~~i~:Zlt~~!: ·HENRYK

u~znlÓW.'ll,od ro., ~p,i~:}:~:::~ar~~~ ~~ 8!~l.~gO ~.~~~.
2~~
ul. Prze~

,

9 (II

pi'zyjmlJja od 4-:-7 po pol.

ja;~ka'
nr .!, ..dZ!~i~~SkI\_gr!lpe~to ~J~~;~~, bi~ta, aieml;da. WJadomoś6
." .
'!.
,Ja.zd 4:5 m. 5. dom frontowy, o
,]f)

:N~

J

. '.

LANDAU

były u.cze. ń prof. B. arcewicza
=
udziela gry naskn;vno!Gh

gcdz 7, e J . .
2166-t
Sr::.ednia

"f(

•

WIadomos\.. od 11-5 po.p-Ol. 2167-7-~ wieczorem,
.Ni 20 m" .4•
PSZTEI~-RłESl'IU
Y,raeownia, ~tl~iEm, ,spódnic i -p-- otrzebny chloI,lec do terminu. Zakbd
.
"1435-4:'-1
li
II f \ . . lJlllzak. \, yKonczame starall- blacharski Piotrkowska 188 2171-2-1 - - - - - - - - - - . . . ; ; . . . . . . ; . . - - .
.
ne i pUIlkturu.ne.· . MtkolajawslIa nr. ;"5, .
'--:;:-,-.-,"-.
Plomby zIote, porcela.nowe l t. d.
Jll. 11, prawa. oficvna. 11 piętro.
357d59 potrzeb.na zdolufI.,chemtczarka. V'V!.d~()tłł'~
l
'
11 . '
1kl'
.
ska nr. Sil, Sokołowski.
2 !O;)"·S l) .
<J.
. .Zę by sz,tuezue
na Z:tOCl:e, \.3.uc,zu n z. poe me- KOl1wsrsacy a podllll{ najnowszej mf~tDdy
"
..
.
----o
-u!llablowany dla damy zaraz do wyn1\Ję ..
b16111em lub bez.
języka f:-aaeuskiego i e.:ugieJskiego: przYJmUJę ~r.lecI .do mmkl. U dZIalam ela. Piotrkowska 56 m. 17,.
1455 3 -1
m
k"
t
b
b'·
L
•
gnunatykn, Htert'.tnra, kor.af:lpondaneya.
korepetycYJ. W1dzewska 86. m, 2.
.•
POplal I II ugzayc Zł o. na POCZ.8i\.anIU.
. handlowa. Wiadomość ul. Anny 19-7.
..
21I7.. 3cs-3
Pożyczki
Konaulłacya 30 k.op..
97-102
20.32-383 pó~ kryty powóz, familijny, na parę
O
Obiecł6 lub m&l:żanstwu oriaa się Z8-·
konI 1 rolwagę bez resorow, tanio daje oficerom, osobom urzędow.ym, han ...
raz pokGj 1 kuchnię z wygodami, lub sprzedam, Zachodnia nr. 2~,. 2i38~3-3 dIanom 1 wlościftD.om Ryszard Oppenheitylko kuchnię, z fialą dppłatą za usbgę, potrzebua zdolna sz~~ez,!ia. Fabryka mer, Berlin.O :34. Llb::\uerstr 4,. I 14:4-2'3'1
Słynne na całej kuli ziemskiej
Ofert.y sklada.c w. "ROZWOJU" pod ".~' S.... F. FIszera .za staremI cmentarz",. m. .
od lat zgórą
~:--_--;_ _-:--_--:,_2_0_70_-~6c:-.s_-_4 pnlió j umeblowany z eaJ:odziennem uaszynę do szycia, męską w dobrym
trzymaniem, od 1 września. KamienM,stanie,
sprzedam. Zielona nr. 47 m. na 22 m. 2.
21.33--3.-2
12, w ofleyn}e.
'2170-~ Sklep' kolonialuy do sprzedanllJ. zaraz. ~
zakopEanskie
Mundurki pensyonarskie dla uc~enlc Rżgowskn. nr. 16,
2150-3-3 fi
o
wiosenne
guńki,pe.
wszystki~b: szkól przyjwoję dO.
roboklep z maa:rll\ w dobrym punkcie z~raz .;i., ~.:. ..
Jaryny 1 czapki dzl&ty. . Wólcz:anska 97 m. 17.
209sc8s3
do sIH-zad~nia. WladolJ!lose wadmin. ij
clnne gustowne i taaszyny 3 malo używane-sprzedam. "Rozwoja",
2l39-3-3 ~11'0!
nia poleca
Ulica Złota nr. ił ID· 52.
2135·--3-3 Sklep spożywczy zara~ do sprZedlmh\ ~'Z QiY
a
pensYę
lub
prowizYę,
potrzebni
za,
z
powodu
zmi~ny
interesu.
Skhdowa
f~
....duktJJ z najlep5zeg@
raz zdolni i int.sligantni agenei do nr. 17.
'
2154-i~-2 'Ó~
ka~ alpejskie.go.
sprzedaży koszal~k ga.zowych zagrani~z- UkończyWszy 4: kla:sy glmnazyu:m-··po- '
Przejazd >& 38 m.10.
nyell. Wiadomośc w admin. s,ROZW01U".
szukuj-ę j~kiegol{Olwlek zajęcia. Skl'a .. _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ideałnfpokarm dla.dzieci, zalecany ~zez
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_1......
4:_4-_2-~2 dowa nr. 9, Hrostowski.
2162-2-2
jier:wsz~ powagi lek-a.rski e.
otrzebny zdolny spóJ:praeownik do za.- Zaginąl pnszpol't na imię Stanisławy
WJStrzeg.a6 się n,ieudolnyeh naślado
kładu krawieełdego F. Mecweldow·
Wesołowskiej, wydnny z gminy Tyniec,
brudno-kasztanowata
'Bictw, jako. akodiiwyeh dla zdrowia eks- słdegOt Andrżeja nr. 6.
2168-2-1 powiatu. kaliskiego.
2143-3-3 necy dzisielszej t. j. dnia 27 b, m. za ..
.
per~w.
Ootrzeb:na prascw:aezka do pralni che- Zaginął paszport na imię Justyny Brze· trzymana. zostah w Rudzie Pabianickie'.
r miezaej. Gegielniana Dr. 69, Gertner. z ińs kt ej , wydany z ~min.,. Ruda Mali- Wlaśc!ciel za udowodnieniem może ode"
1292-10-1
_
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Mączka

mleezna

łłleto zgęsz.e

estle'a
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Helena Lipińska

P

2169>-2-1 n1acka, głlb. radomskiej.

~a-a 1łrać.

1423-3-3
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ADYSlA V N. ERLE'WSKIEJ.,

niniejszem zawiadamia W'f'SJł&ją&Jełl ładunki, że na stacyi towarowej Łódź
tOlvary, pxzfbJle w m.
hpen 1907 f. za k:aehtami: Tamlrów 64918 skra.wki suk,na., Feuezeno ~
PAsAż-sZULCA Nl9
Tamb6w 64915' skrawki 8ł1kna., Khaj.ner; NOWoonzieńsk 16574 wełniane wy! z po·wole.jem na ezkoł, ogóln'ą, przygotowuje dzieci w komroby, Popt>w od Stepanow:a; IC:t8mie:mieńczng 136 przęd~a bawełniana, pietach d'O egzaminów. Kursy. dla wychowawayń.Lekeye rozpooZIll\ si~
Centralny słtlad dla Eibermf1na; Kremień-czng 653 i .6&2 wellllane tow adnia. 2 września.
14,36-3-1
rJ, C8Jł~ral1ł.y &idad tU.a. Arkina; Ittem:iBńczug 604, 0'55 i 657 rękodziel
nłcze wyr&by, C1.1n.traJrry skt.a.d <Ha Draże S··i,e; l\{elitQpol 1955 wełniane
towary, NttcztiL st. dht A. Dj,:uhe; Starn-Rat}z~\tjHów 33 drzo\vo olchowe
Ka;c; Zyr&rdo.w 4J.:.725 skrawki skór, Cula;WlQcla.wek 27144 kosze, ZióJ:-'
nowski; Wloetaw€:k 2ł3961 kosze, Ed.ich;Wloeławek 2GH39 kosze) Fuks;
Wlocławek 27102 skrawki ba,wełniane, Sl:'ipillad'el; Noworadomsk 32165
lAL =rzlmr.i7J3GPR1I
.
n
1.N TI'· ,r:
i II.
ręlwd::;ieL::Ilcze wyrohy~ Rahmowicz; Noworadomsk 32120 i 32033 meble
gięte,
Hl'. Thonet; \Yarszawa. W. 1695:63 kosze, M. Ła.sk; Warszawa
169224 gilzy do pa.pieros6w. l. ]łarchelskl; Za:senhof 73504 przędza bawełniana, 'T-wG Zl1seruwf. bawe!n. tkac. m-ry; Tonek 36649 weIniane
towary, Naczel. st. dla O.. J. Drl1pera;Petdrshm:g tow. Mik. 44932 przę
dza baw-elniana, I. Nauffiycze-w; Brześć II Nad~·r. 28356 d,')r1ica żelazna,
wy.uczyć się można najprędzej i gruntownie, posiłlJJujt}e-się
Manachem Kaca!; Brz:eŚ.ć I Nadw. 4~56;j'6 rękodzieln,~eze wyroby, R. Ks.-'
nel; Warszawa ID. 2U04Q,3 i 2{)U40;± skóry wJpr3r~rione~ Zajdel; Warszawa
ID. 197627 skóry na rękarwiczki, Glaswa,jn; \ViewnJk 18140 i 18141 błł.
METODĄ
welniane wyroby, Nac'zel. st~; Cheim 12167 ręko.{lzieł:nicze wyroby, J. M.
Rozen; 'Lublin 4iW89 rękodzielnieze wyroby, L. D. F~ejnberg; Rado.m
Metoda ta jest naśladowaniem . prQC8SU., ja.ki odbywa' m,atka
przy llau(.';f;aniu dzieck.a mowy oJczystej. Uezeń w eZ8!ie Bauki' od
2.6795 rękod:u.ie:l1flcze wYToby, Sz. Erlich; K:ieiee 22i19 rękodz.ielnic:ze
pjerwsz~j, do ostatniej minnty, mówi tylko język:łem, który ma Bobie
wyroby, M. Lernberg; PetiU 29629 buw&l\niane wyroby, Naezel.
przyswolc, następnie oszezędza so-bie kosztu na
st. dla L, Rafa,Jowkza iSzh:m1}'1~ Orenburg? Tasz. 5:3489, 534'9'0 i 53485
lIauczyciela danej napodowości
welIdane wyroby i sukno., N. Balezew; Jelec 2:3620 sukno, Domanow;
t koszt!ilwnej nauki. w obcych krajach. Tym sposobem w obaenej
Garycyn ID. 57-623 pońozoclly, A. Kalaszuikow& dla J. Kaga:na; Aetra~
chwili enroeznie V/ytlCZt\ się mlltool\ Berlitz:& okolo 250000 uczniów
chailSka tr. kant. 1.2419, 12420, i 12394 bawełna, Ros.. transport. i ubezp.
(panów i pań) n,owożytnych języków. DwanftŚeł'e pl:erwszyeh nagró1i:l
T.;.w{); Platollcwlra 190G3 skrawki sukiem18, Utoczkin; Ski deI 1134 skrawSetki naj~n:akom!tszyeh zl\świadc?;eń i t. d.
ki skór, . b1:. Łapi:(hrs; Petersburg tow. l\hk.· 39&80 przędz.a bawelni&na.,
MIędzy innemi od Jego C(lsar:- I sz:rbko i Ji'+st najkrótszą drogą
l. Naumyczew; Romny 6~~211 i 62139 rękodzietnJcze w-yfobY1 Epsztejn;
sklej 1 Królewskiej· Wystlkośei
da wyuczenia dauegl) języka.
Jegorjewsk 19166 r~kodzielnieze wyroby, Kawryikin od Bargiczyna;
~"'8t~pcy Ces~rs:tws. Niemtee~iago
Nauczyciel idący tą dr'ogą w
l. Kr&la PrUSkl?gOj otr~y~aHśmy ciągu roku osia:g.a znakomite re·
Oziery 11{)9-1 SlllulO~ Jedfelirikul; SiergijewD 7~29 wełniane wyroby, J.
odpow~adn!e pIsmo, pq"Wlerdzazultf!.ty".
Soitda;tow; Kos,tr.Gma 1825 prz~dza bawełniana, Ze'rar i 8-ka; Moskwa m.
jąee, ze Jeg(),. Wrooko śc z Zll.stON'
• .
Póln., 53445 wełniane towary, Mosk. wełn. M-ra; C;~erepow;i.ec 1793 weł
Bow8.nia met.ody, byl zupebie
. _ a z~danie panskle odpow:iada.m,~e z chęcią ~ię zgadzam,
zadowolony, podpisano Prłstelwlc,
niane towru.'J, S. Sobolew; Bi:atystok 134928 welniane towary, D . .M. 8ol~
t'I.?y m~] sąd o meto?le Berl!tn
Wojskowy Towarzysz Jego Wy~
nicki; Petersburg 288352 przędza bawelnian~ J. Naumyczew; 'Vilno
sokf./śei Następ!!y Cesarstwa Nie- b9'~, w~Kazó..wk~ dla ~yeh,. kt~rzy
329553 sukn{); Br. Spokojno; Kowno 10329.0 i 103291 haki i zamki że
mieekiego ł Krab, Pruskiego.
chGą SIę u~zyc o~cych Języków.
Wyciąg z l:!siu profesora JeJa Bam .wleln mo!sh słuchaczów
lazne, KQw•. Akc. T-wo metal. zakladów; New.al 18390 rękodzielnicze
rzego Elbel"sa:
. skłoniłem do posIl:Kowania się ·tar
wyroby, A. Spokojner; Rowno 2721 sukno, D. Buch; Odes,a, m. 23966
~,Dziękuję za list. Wierzę. metod81·
podeszwy skól'zane, Konrad.i Sasko dla C.Uraża;, P~otrlców 10819 druki,
że pańska m&toda prowadzona
D~ezno, marzec 1900 r. Kal'ol
S. Pańsld; Kie;]ce 3099 rękawiczki wełniane, Born.szte)n; Warszawa pusp.
jest bardzo racy'Onrdnie i naucza kBi~z-ę So1ms Lich.
47092 laski drewniane, L BaJę~; Warszawa po sp. 46847 druki, B. BuFłtt~ln\Cus~da, Ąj!g!8Isfde, r~icnn~ec~da) R~~Jłiskie, Polskie,
katy; Warszawa. ~sp. 46825 worki, \V'iorzbicki; Petersburg pas. 152831
książki, T--w,o 'Wolf; 'Wilno 141266 dzi ellui ki "Das Wort"; Wilno 141675
HoJendt~~"side ib.t g~"',tlma,ty!d i nt1FJ!·ab.u~y, kOł~e~łuuidenw
dzieJUlild, PA:Q!etariszer; RZfJW 5914 welniane towary, Naczet s't. dla.
cY,i i m0tody klilłlwersacyjne.
Drukera; B~Tdy.c!,t:ów 62H62, 62992 i 62988 rękodzielnio ze wyroby, Ch.
Biuro. o.t~1arta od 9 l't\DO dQ 10 w!ecz.
BieUtin; BerdJc~ów; 62578 rękodljern1cz0 wY<fo,by, D. ~MaIgalis; Kostapol
,'1161 krzesła. gifJte, D. Milsztejn; Odesa tow. 242542 i 242790 ka.rmelki,
E. Wladimierski; Odesa ID. 22407 rękodzielnJeze wjroby, Janzemin; Elisatwetgrad 9(}08 s:akno, Fou:berszejn; Balta 5867 rękodzielnicze wyroby,
M. Re2nik; Elisa~tgrad 8,67'0 rękodziel:nieze wyr.oby, A. 8zklowski;
trojanów wBił. 1040 r~JwdzlelnJcze wyroby, Ch. Szapiro dla S. A. PikeI~
nego; Kijó:w tow. 192865 pończosznicze wyroby, B. M. Sls'Ziuger.
,
~abryozna zalegają. 'nmwrku-prone prza.z odbiorców

m-""

no

J'Q.zyk.o'
ożytn ch •
BERUTZA.

Dr'l.fI1. G. K"UM

Je~el.i wyże~ ~.sz,6zególni()llet~war~,~~ będą przez odb~Ol'eów przyjęta ~
" termlme l3' m:re81ęcznYIDod dnIa nmleJszego ogłoszema, to takowa I.
będą sprzedane z gIośnej licy-tacyi na zasadzie§ 40 i 90 Ogólnej Ustawy .
~Ros:yjskichdróg żelaznych.
. .
1451-3-1
.

Szkola Lekarsko-Dentystyczna
lek. dent. A. ROIENSAHlA w Warszawie,

~

I
~

!:._,'

Sz!'ol.a p)..~.;';'.'."',~;.:".,~w.a~.:n' a~ O.g'Or 1&!I!a I zarobkUJąca
Oso~a, ~e~ względu
na wiek 1 pleć'
pracą domową (ąp .. mal

W\.

• ;;;

JA.nW.il,w,n..1
u

Ii~
.

d2

,i.

HO. .D. R'YGAJll,O
(fi
ŚREDNIA 71
..

~aptB uemI l. uczenie, odbywa słę
codZIennie od godz;. 9 rano do 1 po pol.

JllZ

~ lar.stwo, przepisywanie ręczna lub lU.. ma .
! szynie i 1;. p.), może znaleść dodatkowe

istale~ll.fęeie., o Ue posiada języki polski
i ~osYJ8kł t pisze w tych językach wy-

razuie

Straż

O[uiowa

o
C8l, oraz ezltlnków rZ'eczywistych na

32
mające

III

IWJclajoo

Wszystkim, przyjeZdnym

!
OcnotniczaŁództa. IVII-klal. gl Dl ilńwa KróliK chm&rkt A~takl
I J. Zbijewska, Dluga ~ IOe Wrocław, Rynek 44. ~~~}~~~.

Ogólne Zebranie

odb.yc się w Sobottt. dnia 7 Września o .:odzinie 7~ej wieczór. w sali

oddzl&łu Straży

Ogniowe].

up.
Nowy14:30-3-2

Rynek nr. 9

b

wnyeh RodzIców i Opiekunów, że
szkola moja zos!~a przekształconą

poleca siE:

pod "ZŁOTYM JELENIEM"

zarządzająca Strlliży Ogniowej Ochotniezej" Łódzkiej, upraszlIo niniejszem,.
~ask8we przybycłe cz!onków ofiarodawców, p!aeąch roczną składkę rb. 12 1 wlę

RadA

łortografic:znie.Wlad:Dmość

~dw. przys. Wo}cieeha Missala,

,
Lekcye rozpo.ezynajl\ si~ dn.i3 2-gQ
iii. Senatorska Ali 22.
~ Września,
1374-9--4,
. Zapis no.w.ow8tęp.uiącyeh sll](~haczów i slul)ha,ezek rozpoczęty. Programy bezpłatnie.
M·am honor zawiadomio' Szano ..
Przy ukole klimka e:b:'o.rób ząbów i jamy mrtnej. Gabinety dentystyczne. 1129-6-6 1~
~

ER,

Dalt~pujłoe punktJ:
1) Rozpatrzeni1ł i zatwierdzenia ·spr,awozd~n1a za rok 1906.
2) • Sprawozd3w.a komiSJi rewl-zvjnej.
3} Określenie budUtll na. rok 1907.
ł) WJbw: Prezesa, na miejseo ustępu;ącago Pa.na Ludwik8. Meyera, 3 człan~
łliów zarządu j ezło-aków komisyl rewl~yjn.ej.
6) Przed8t"awienie 6 cuonólw do NaJwyższych nagród.
"
6) WnIosek Z.~du,na życzenie pewnego grona obywateli: do jakiej. najniższej normy ma Dyeokreśl'Olłą roczna SklMkae.donkow~ka z prawem glosu na
ogólne m zebraniu,.
. . .
7) Wniosek czlonków w sprawie 6,000 ru,bU przyznanyeh przez Towarzy, Iłwo Asekuracyjne prywatne, dla Straży Oehotni'czej wre 1905.
8J Wnioski. W kwestIi pu,wa noszenia mWldurów, członkom przesłużonym
W ałiraZl 26 lat.
1456-3-1

~

I
~

ł

l\tIIE z 5ZpokojówANIE
z
kpzesel.·

i

1429:"-3--3

Pięć KOlii
.
cdal'ole!nieh, zd/ltinych pod wierzch i do
powozu:
a) gniade: ogier 1 dwie klacze.
~
b) kare ogier 1 klacz
" zaraz do .sprzedania. Dom. Kwiatko.wtee
: pod Lutomlersklem.
1431-3-1
i.

~
~
~

od roku

14.9ó~'

Przystanek tramwajów, dążących do
Królewskich klinik.
\
wszelkich· krajowych i zagra':" .1

Zaraz do wynajęCia
eleganckie,
wygodami.
Front, pierwsze piętro, uHca 01giń
ska 12. Wiadomość na miejscu.
Tamże do odstąpienia 5 tuzinów

Porz,dek dzienny obejmuje

Egzystująca

1375-3-2

·1iT

I Skład
,

.1

I
J

l

nicznych medykamentów.
....
Wysyłka po za miasto. .....
Można porozumiewać si~ po' polsku
i po rosyjs~u.
1272d6 I.
II'

DGr

_ _ 11

l

las"

PoszukUję

f

.

oddzielnego POKOJU
przy rodzinie, wzamian za udzielanie
lekoyi z doplo.tą 5· rab. miesięcznie.
Oferty proszę składać w Adm, ,.Rozwoju"
pod. lit. I,G. G.'"
1261.~d-9

ROZWÓJ;..,.... Sobota, dILia 31 sierpnia 19G1

•

f.

.Ogród m(Mjsłrów
tkackich,
ZapisYLekcye
tańCÓw
e s t e r h-a s)
j

i P"_J'łftłUJ.
...

li

~

=tE ]III, ":lIr' ;

pod batutą;
ADAMCZYKJt _
Początek' o godzinie 7 wieczorem. -. W niedziele i święta
~inie 6 wieQzoręm.
orkiestry
'.

!Jatery~bursk!ego pułku

..

~GZYSTVJĄCY

KRAWIECKI
STOWARZYSZENIA
Z G O D Att
!-

'"

'_.

pr~!n~~~ęny t\pacerową J(~
Londynie

-...

_

34.

%,,,m:inT

_.,

.

.., . . . . .

~~-,.ą

otrzymał

Najw.lisZH dyplomy Thorntons'a i Ra.ussela.

l

.,.......

%

_

oraz do l, II, l1I

--

The'a'tra Optiq'ue P~r' =sie
ł

....

Q

. '.

;.

.it1"

Z OBUWIEM
zostanie przeniesiouv od 1 W~eśnitl r., b. na ulicę
d .....
Piotrkows,ką .po ~ ....., dQm W. Zaksa.
.<1

_

Piotrkowska Nr.• ~Iił

I

n.

W dz:łedzinie nadpr.ąrrodzcnej.

..

Oj, koszula

się

PQW';'~:'puśoiński~

progimnazjUm lal Goetzooa
.. ..

.. .

Ol

•

z .klasą wstępną o 3 oddzIalach, przy ul. W~Jcza6skł~JM IS
egz.nuBy .wstępne lio wS:lłJstki~h !pas rozpoczn~ 81~ 20. sierp'nla. K,anQ81arya
otwarta CQd~lennje od godz.9-l:~ ranc.
lJ07-7-6

Szan. moj<\ Klijentelę.
mOj ,.. 1łPAOO-.
.
-;;~t aukien i oIuayó damski_ na .nlię~
D .. .NĄ ]i 7~ l-sze. piętro~ - Pole.ea, się lasAwym li
względom.. T. 8LOG~R (aln).

--

ZEM,STA INDYJSKA. DJĄDEM
(dl'8.lllAt w 6·eiu obrazach).

\Vspanialy program w 3~eh odzialach: III.

Z

•..

IV

_k _..
n 1. .·R~ym,
w.ioozne·miasto,
re,~~d.e!ł.CrB..
fil
Paplez&.
Teśeiowe-wysclgl.

-

1301-8-8

f. 1).

S K L E Pm6:tJi

1250

.•.

od, U .ielll,",i.

wątępne

Mam honor ~w:iad{)mi'Ć S ~ Klijen;telę, że

d. 26 sierpnia o g 9 rano. Lakeye d. 2 września. Przy Progimnazyum znajdlQe
się klasa. podwstępna. dla kandydatów, nie posiada.jących jeszcze umiejętności C'liltania. 1 p i s a n i a . '
1351-8-8

ź4t

, iiiIiIiIiIIiii

za.pahla.

!

Poc~ątekprzedstawieAia. O

godz. S-ej wiOOZOfem w dni pows-zednie, l
i soboty o godz. 3-ej popollldniu.
1277-8-8 !
~~~~~~~~~~~~====~~~ł

a w

~,

.

PIQTRKOlISIA 121•
Zapis u6.llliów od 12 Si-..Iłia, cod~ten.nie od goU. 9-ej do3~ej.

pvch materya'ów. -,

j,' -

się

,.

,mr.

.... 8-tI. GimnazJUBlDolstie J. CraczJta,

'

WPro~imnazJum Polstiem J. A AŃSKIEGO ~3łOęg%am!ny poprawkow~ l wstępne ~~gi:t::I':,:::p~~Ch
l z~ W
4-~las,
.

lekcya- zbinrowa'
,'
-,.. 1433--,2-2

wleozorem ",,'

go:-

Q

KierOcw1,łfetwo powlen~ono kr(lh~zemu P. A. ANTCZAKOWSKIEM.U, którego
Stcwarzysz,(~"le wldFłlę,gQwalo z~ gl'aIlie~1 gdz:ielu) JQef;I\ych s\u4y~ch w Pai

d. I-go ~rześllia

.... ~:..........~wcą;::oa

,Wykonywa wszelkie ~a;;.1
II m~wienia w zakres kraI WI8ctwa !,cł1odząpe Z,
I ~łasnych ł z powlerzo""'

OD LAT 6-ciu

ZAKŁAD

ryżu

w niedzielę

A. LIP I NSKI.

A. BAUM.

803-d-30

_~

1ft
la
jIrj-"iIlII I- 7 -<-"".

_.II
UtlII

Ce• •lnia.a 58.
8 (Jodz~ 8

kapelmistr~a

?'fl

r..
o_o...ISOłe

,

święta

Mam

z~yt ~wła<lom.ie

s dniem. 16 Lipca r. b.

Tamże

llOP-W,"

--==

prseaiosłem

.z.dQl~e s~rJd i podręczne.

1367-3-3

.Ł~r\~m;~~~b~Lliii-7-~-~-~-U-o-w-B-G-.-I-n-ru-,-I-~-U-K~J~E--Egzaminy dla nowowstępujących rozpoczną się 2?,-g?
Lekcye 2-go wrzełhia..
.\

Sierpnia.

Inspektor

la63-1o-1

I...

_ -. . .- - - - - -

Z

szkoły PAWEŁ: FOERSTER.

-

.

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

zapis ,

-1III-io klasowe Si_nazywa żeńłilde=

~~~~..

Łódzkie

.

Lęlteye 4 wrzegnla.

M'. 'ry' .

Zap!sy

.·i

~zeni~ od 26 SięrPll;itł: ~~~Ą.;lPól.

wrzesma.

I . d~~&~:~w:~~~1 ~.:I~!~::
3~ ~uJó I
••_ ••
";;~_N_

-

Rzemi'8ŚlnicZ8 Tow.Pożyczk. -Oszczędnościowe

prz~

...i.
••to. .-cz._i
L. • Idaa
R'
A"
9S~·1 t:i -r
' . . ~ .' ...." - . . , ' ,

a:

i

.

• ".

"

n ark a

na kaideżą4auie ł%
,,3 ml0Słąea
4,1/.$

I

,~ ~"'~:

_
_

'

-------~'~'~ro~k~'_ _-~b::-__
- ._ _ _ _--.;1;.=:417-=.
..... ~ .
$A

•

J

!

Kuracya,· Aacheńska W domu
.

kąpielami

i pioiem'

Aacbańskiej· naturalnej

.

.ehQrobMh
Raumat.3Cm, pp~,miot

d ob-

a.lp_gi kosz,tuję
k a. i ...
L ~."nlQ
ł •
z.ą l k. , r b~ 2.5Q.

fej

kaIDgarnowe s,p,od n i e
rb. 6. .P e l eE y D a JJ1 ł zk& r u b1 t 9.20. Z m:ł'a na

Emila

_t

Reprezentant LEON KAIAN, WUlza.wa, Orla Il.!PI

pra~ownią sukień

przelllos1ft~
wzglę.dom

1432-3-1

w

oficynę

.~()Waj

Szkola prywatna

1305-4:~4

i okryć, dam~kich

.

na I piętro W tym SąIDYUl domu. Polecając się ł~kaWJm
F ..

Chełmińska

KO,IIST'AIITVIIOWSKA M

5, mieszko

B-cia Tatorta
Magazyn S,pecyalny

Mam ~c.zytza.wiadomi6 Sz. moją Klientelę, że moją

,

~ll?ą=I~~~~Id~;~m~a.

zawitut\\m~a S~. &d~łeów, tą ~ł\P.ta q~~ęQ.lc
odbywa SIę codziennie. od~. 9-3, pocz~wszJ. od 20 sierpnta. Egz&mIny dla
nowow-stępującyeh odbęd!\ sl~ 2 wl'ześnia.
Ku.rlSnauk. rozpocznie się 3 wu&$nit\.
11~..;....16-10

~

e.tc.

w Alaohen ..

Julia Berg ..

przełożona "łł ki. głmnazYI""

Schll\~hla

. Pi o ił' k:(Hvsuk,

ałłobycia we wszy-stkieb aptekach I sklo.dach a.pteemych.
, SM3Ób użycia dołae1.fL się W języku polskim.
Aachenalde T • .,o IlattJra,ł_yoh prod .. _dO. &1l"6f1lanych

Do

1396'5"5

rb. 5.00. P l k o w a

u

-

Podagpa,
(Syfilis),. Ekzema,
Choroby .k6..... Zał.-uola ...etalami, HemoroidW
etc.

z

pr:~Jjęta.

sob siarczanej

p~y

,

l e t~n.i a

2 i 3
1345-d-s

łal'()-~~~ uczniów eodzieĄnie.
prz;

•

nose od ktonch płael:

wstępne

IuL:!::~e:i;:~

i
!,.'.

Andrzeja II.
!
~b
d '
Pl'UjmuJe ~zlonków, udziela poty~ze.k, jak ró-wnież przYJmu,.. pienią ze na oszeztd" J

E_y

.

14~

liSI. Thomasa" '
Spacerowa 34 Lekcye rozpoczęły s~~ nt
siięll"pnia~ N~wy. kurs dla. dorosłych
rozpoczUie
lwrześuia.
1ft68d8

si,

~SKłEJ iBZłfClUEJ IłARDEłłUBt
Wykonywa się rówrdez gus.towl.lie '
1 solidnkl podług miarJ~

Helenb
I

~: ~

Na rzecz Łództ, CnrześciańsKie~n TUW3JI~8twa DonroczlDn~ci

Program bardo urozmaicony'

.•

••
. •.•
.
•
DWie orluestrl l ohór mandohBlstow pod dyrekGYClspana Wacława Korotkiewiou. Mandoliniści w kostyurnach włoskich. Wspaniałe oświetlenia
i iluminaoya oałego ogrodu. Gr.a w pilkę nożną I wykonana przez tntej.
.
kI"
l· TNION'"
TURNING CLUB" W
k'lsze stowarzyszem8 cy lstow" -'~;
l "
1.
• . ystęp l ku· Towarzystw gimnastycznych przy łas.kawym wspóudziale sekcyi dam..

~.'E ~ d
~ ~;;;"E
~ ~ CI)'"g
-=fi: <:l"""'
re
'"'.2 s:L
,~~~ o

~;;~.~.' skiej. Wzlot kUku balonów. "Coafettf' it. d.,· i t. d. Główne niespodzianki:
~ ;;: ~. ; Krowa, kucyk, maszyna do szycia, rower, zegarki srebrne, samowary etc.
~_'" Btlety wejśeiadaj~

prawo do Jednofazowego

wefśeia do H.elenowa.

cm

fi

l-mio lda&owe Gimnazyufi1 żeńskie
~

z klasami

przJgoto\Vaw~%emi

~

'TEOFIL,I SC:HMł DT

Niezawodny

LIJ -

środek

.~

',i:

f

I'P

~i

RłCHTER

ODDZIAŁY

I

KRAWCY KOSTVUMOWI.

. Reprezentanci Da
ał'W

,iv".

11

iefwsze

flloł,kle

Z. p

,.przeniesionezostalo na

,

i

II
Ih

Łódź

1

B t,.

!

.

ul~ _óh)zań.ską

Hodowla rasowych królikiw ł Poszukuję .. ~
:na mięso i skórki.
I· 2 pokaJow

dochodzą

'"

kuch.llą·

Z

żywej ~~iC~~~ Pl~~z:i!j~k: ~e:~ol~fln:'01iii2!!
i .z:yi. Zglaszać się: 11owar2ystw~ "Rosya"

Tuczone
20 funt.,
wagi. Dobra Kąty, pocz. Ostrowy! . średnik otrzyma .·S rb. prowi-

.
k·
i ::.·b .... warsz:s;..
a.

.

921-d·13

......

",
1

.2!!!~~=~

Spncerowa nr. 1·

l! "".'"..

Żeńskie

i
i

1338-10-81

.,

..

'Ił'.

··
D-ra B. L·
o\venstelna

_

ft .

Przyjemny i r~~analny pokarm
Dzieci, Matek; RekOcD.walescentów i Starców.. ; . .
FoslllOza zapewnia prawidłowy rozwoj
! ""

!

n.a.~nowszyc~. fasonów

l

gwarantow a-

.
A.
najlepsze. naju.ańsze, ~aj~ygie:aiczniejsze i na,jlad. , .
niejsze pokrycIe podlog l schodów w rOlaC.h dy- , .
wanach
i
chodnikach.
.
.
damskie i męskie' w najmodn~ejszlch fa- '. ~
sonach i naj.szykowniejszem WJko.naniu.
g

L-Inoleum

neJ trwaloscI.

1

paIta gumowe'
I .. Obcasy gumowe
ł '" Wyroby gumowa

F.

kości i mił!śni

Kalosz o gum· ow ~

' . '

_. .

,

;;w

NI 43.

.

1"248-6-4
,_

8a

n

_B8'

. l• • • • '

PodaniaprzYJmuią się . w kancela.rYi szkoly codzienna od g. 10 do
12.1.0. d. 3. do 5, • EgZR.,miDY wst.ępne i poprawkowe 2, 3 i 4: wrześni.S.
. Lekcye5'wrzesnla.

3 dni.

7.. 5 pokojów. Piotrkowska nr. 10m. ,3
II piętro. Zastać można od. god%. 12 do
4-9-' po połudnIu.
1421-3-3

'

I

i okolice

7-mi o kil. sowe Gimnaz.yum
Ę T K O • S K I E,J

ciągu

sprzedam umeblowania

bezpłatnie. @

.

~

Wykonanie .w

ItL

Apteka -. Łódź, Piotrkowska. 95. ,.....,.,.,~~

__a'

,

•

wl·asnej ,wyprawy.

Z powedu wyjazdu

lIikołajewska
Sprzeda.i we wszystkiehaptekaeh i slda.dach

'~rłl·.t1R"IM.6 k·.11

FUTRA.

Sklady angielsko materyaló:w.

i C-o

!ma VI &.oaJ·i St. Petersburg, ul.

P.·l'U"ił,,,

SPECYALNE.

Badalsładzie"

.
aptecznych.
fil Broszury wydaje się na żądania

Tauentzienplae la .

Robes& Manteaux. .'lVrousseax.

Chero. fArmac. f,ahr.

w

....

HAUTES NOUVEAUTES

d&mowy'

Pain-Ekspeler
F. Ad.

WROCŁA.W.

Tauentzienplae la

KOTW.ICZNY

_

.~

Ernest Langstadt

od reumatyzmu i łamania

1;
.

......

Bilety wejścia dla d1)roslych po 40 kop.
dla dzieci" 20 kop.

l

..

lIC

Bilety na zebawę nabyw.ać u następullitcyeh firm i osób: p. Aleksandra Roszkowskiegu-PiotrkQwska 76; J. W-olskiego-Piotrk.3; Sprzącz~
kowsk!ego-Piotrk. 5.4:; w sklepie spoiywez}m p. &hulc&-Piotrk. 93; u P.
'Y0lskie~o.-KoDstantynowska 8; R. Horna-:Plotrk,. 149; w cu.kierni p. U1n~hsa (f,ha na <;lórn:ym RYJlku); . w s~}eIHe spozywczym To~. Ake. K~
Scheiblera-Ks:lęzy Młyn; w sklepIa spozywezym Tow. Akc. HelD.Zeli Kflnitzer w Widzewie" u p. Juliusz& W:Unsch-Glówoo 21' U p. Relgla.;....Głów,na 26 i u p. A. LlpSkiego-54:.
'

a

I'

\

1415-3-3.... Ka-sa w Heleno.wie otwal."ta od godziny lO-ej raDO.

......

·Spacero._ .Nil SO. 2"gl,ewe-jśele Piotrkowska 79
Zapis uczenic codziennie od g. lQ-ej do. 4 sj, Egzaminy wstęp·
, b' Lpoprawko·we2 września. Lekeye 3 wrześni..
'
Przyjmuje się kandydatki do 5·ej klasy.
1408-4:-4,

p.

". '

lELKA ZABA AO ODO Aznie podziankami

odbędzie
się

b 2 rs:

I

Ni{)dzielę
dnia '!'Ogo Września 1907.r.

W

różnych fas. onó~ i wielkości.

..

dla celów leczniczyeh.

""

Zabawki·
gumowe
..
.
ja.k to: lalki, zwierzęta, p.iłki i t. p.. ,"P.,.:
Płótno· o.umow8 i fa.· rtuchy· u.umowa ~r:z .!rsozbs!,-,

pokum d1<l dzieoi'
1300-20-7 I
-J.
J
w okresie z"ihk.o\V~Dia i rośni~cia. l
wchodzł ee VI zakres manufaktury gumowej~'
łi.
CaD. pudelka Rb. I.
!
Skład hurtowy i główII" kantor w Warszawie: ,.
Dostać można w'
i· sklad.aeh
.1.· ~
Pasaż Simon8a~Długa 50, telef. 965.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d!Blk!~~d~e~~~~. ; ~ ~agazyny detaliczne=~u~mka 22, ~efunu 004 ~
Niezb~dny

krwi.

.

l&.

l ,.

. . Krąkowski, Pi6trkow&ka~--t03, ID. 33,
W
PRZ.EDSlĘBłOHSTWO OCZYSZCZANIA
:;·otiea wr&awcnQGh, fabrYGJDyoh i daohów szetowlch oraz sprza..
1

.

tame mieszkań, biur i konserwacya linoleum..

I'" '

-

Wue-lkiero:boty powierzone wehodząee w zakres porzł\dku. domowego
wp,oD.puJt po.der um.tark~w&nej eent.e..
306-r-45

.
Łódź,

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

S'ÓWłUl

Krakowskie-Przedm. 7
"
6135"
Marszałkowska x~ 121
,,3059·
Piotrko.ska Ni 55, telef60.
.

JULIAN MEISEL

przedstawicielstwo
.

'"

'

""

T-wa "P:80WOD,III<I(".
.,

'"

. 1399-4, 2

1·.1•-• • • •
..-.--.--.
Wydawca.

w.

~

Czajew.ki..

