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na pOdsta-wie ich odręb- r~pres'y.inycb., z którem.i ~drowa .0Pi?i.a.' 1!H!.U aukulturalnej.
gwlsJoego zawsze gOdzl SIę nader mechę.tme. .'
.
Oplakanym stosunkom w Idand.yi starały się l
:Rządzące ouecllie \Vielką Bryta.nią liberalnopolożyć lues '\vszystkie rządy liberalne, opierając postępowe mlnisteryum Campbel-Balnermauufl. uy~
c~r :ił swoj~
USilow.a. nia na ..pOdstawie uzdrowienja sto- czyni.!o cały, sz.ere g szczerych usHo",;,ati, ?y na"
sunkow agrarnych.
. reSZCIe polozyc kres staremu sporowi AngIn z 1r~
Już Gladstoll w roku 1881 u~worzył w lrlanIandyą, nużącemu i Iliszczącemu oba narody, ale
'.
. "
< l dyi tak zwane sądy z~emskie, do których fermer
usiłowania te speIzly na niczem.
..
przYJęc w leczUtcy zaprzestat., .
. .... , ~ lub wlaściciel wydzierżawionego mu grantu mogą
Projekt nowego prawa o samorządzie Irlanó P~zeptewadzr;t'BJę, J?~, ul.CegieDnia,ną oM a~' i z;wra,~a~ się co l(~żd~ lat,l5 z ~I'ośhą o zmianę
«yi . odrzuc!~y nawe~ najbardziej umial'}foY~aD:ęsfe~,
(r: g. iotrk,) . Spe,~Y8.1nosc.ż~bY' .ztuczn8 bez podaie
rozJmaru sumy dZlerzawn.eJ ale SKoro raz zostaIa ry lrlandzloe uznuJac 0'0 za bardzo mo(los.ta. teczbieDla, orlz plomby poroelanowe ; złołe.
785-r
'.'''!=',
,
-'.
.
___ .
. ona unormowaną, przez sąd zffiumlOną byc me
ny dlazabezpleczema mteresow IrlandYL
e
~
łd'·
może aż po upływie pietnastoletniego okresu. Przy
Następnie zaczęto się wrzenie w Belfaście
I ok,reśl~.niu wys?kości rent~ ~7:ierżawnej, ~ząd kie- w:śró,d ~ze~'egowców p~licyi, irIandczykó w, którzy'
w środ~ d. 4 września 1907 r. od 11 do 12 wpot. l ru}e SIę da~errll ? r~ec~yw13\'eJ '~jSOkOS(H .docl!o.. Il,le ?hcwh Yrystępowu(j surowo przeciw swoim
--c
'
d.ow z grun"u dzaerzawlO.nego, nIgdy zas me b16- wspol.z10mkom.
Zastosowane do ni.ch surowe
Bened,kta .Ni 8. pałac Kunitzera. 654- l rze ;P?d uwag,ę ceny gruntów, panującej w da.nej ~rodki -represyjne poglęblJ:y rozdźwięk między
- ____,~~~- l ChWIlI na ryU1ca.ch zbytu;przyczem przy ustano- Irlandczykami i angiUu:mi tak dalece, aż doszło
~ wianiu d,ochodu obowiązany jest wziąć pocI uwagę do wybuchu, który ri,ąd angielski naturalnie stlu~118~szellla zapro,wadzone prze~~, farmer~ na dzie~'- mi, ale kwestyi irlamlzkiejl będącej piętą achile .
Przegląd
zawlOnym gruncie, wIa.snym, kosztem, l stosownIe sową dumnego i potężnego Albionu tym sposobem
do t~go zmniejszać wysokośc .renty dzier{mwnej.
nie załatwi.
.
Łódź, 3 'Września.
Olepszenia te oraz wzniesione budowle uwa~
Będzie ODa Oliwartą dopóty, dopóki rząd au-sż~ne są za własność farm~ra i mogą być pn~ez
gielski nie pojmie nareszcie, że system el\splo- R7.ą.d wielkobrytallski nader rzadko ucieka m~go. sprzedane przy przejscill gruntu do nowego atacyi i ucisku irlandczyków, nie wy-d3. tych
się do pl'awwyj~tkowyoh albowiem w narodzie dzterv,D,a,!cłY"l "
owoców,. które stworzyć może tylko współnazgoangielskim tak dalece jest ~ozwiniętem poszanowaZla a nosc sądów ziemskich usprawiedliwila
ua i schannonizowana praca twórcza.
Polityka zaś represyf otworzy prz.ed Anglia<
nie prawa, że stosowanie praw wyjątkowych by- pokladall~ w nich nadzieje. Już w, pierwszym .pie~
wa zbyteeznern. 'tV dodatku anglik zbyt wysoko tna'~~,oletUlm okresie w~zystkie ren~y dzi~~ża,wr~e : !1~wy okres p,olitycznyeh Za?ll~~e[l, OSłabiających
ceni wolnoś~ osobistą i prawa obywatelskie, by ?bmzono o 20%; w dr~?lIr: per.') odZie Zlu~on.o Je : Jej P?tęgę p~ustwOWą7 parahżuJących sw()bod~ jej
jakiekoJwiek ich. ograniczenie tolerował, a prawa, Jeszcze o 20%. Z obmza.mem SIę renty dZlerzaw- ruchow na zewnątrz.
wyjatkowe wszęd~ie i zawsze z samej swej natu~ ! nej spadal'a i cena ziemi, co Pl'zygotowywalo grunt
Po bitwie w dniu 25 z. rn. jaka zaszła w 0ry '';olność osobistą, nawet SPokoJllyeh obywlteli ł do p~>z~jścia ?zierżawionej ziemi na zupełną wla- okolicach Cass~blanki pomiędzy wywiadowezym
ograniczają i prawa ich usz~zuplają.
snosc farmerow, co bylo celem irlandzkiego pra- oddziałem spahów a beduinami, usadowionymi
w zasadzce na wzgórzach, 'tV odległości 5 kiloTo też niezwykle sensacyjnem jest doniesie- ! wa agrarnego z r. 1903.
nie "Berliner - Lokal- Anzeigera", że w związku!
Zlag?dzeniestosunków pomiędzy Anglią a Ir- metrów od obozu francuskiego, Francya zdeeydoz rozpoczynającem~, się w ~r~andyi . rozruchami landyą ImaJ też na wi~oku i. tak. z'irany bill rol- \~;~r(~ się wre,s~cie na wysIanie do l\'~arokko' poagrarnemi, w Dubllme uroczysCle ogłoszono ode-' I n~ \Vyndhama, proponujący stopmowy \-vrka}) Zte- Slh~()w z WOJSK kolonialnych, zgOdlllB z przed ..
zwę do namiestnika I~laD:dyj, nadającą mu prawo mI z rąk landio~'dów" uc~walony przez obie izby sta'\vioniem, 1~1i~łstra \;'ojny Piq~a.rda ~a ostatniej
ogłoszenia stanu obJęzemaw okręgach, objętych parlamentu angte!sluego l sankcyonowflny przez radzlB, mlms~row. .RoW1liei i lIlszpama . wysyła
rozruchami agrarnemi i wzmocnienia, tamżand.ar- i króla..
' . pnsJlkl do l\1arokko w liczbie 4,000 żolnierzów.
meryi. .
I
Wszystkie atoli te środki nie mogl'y uzurowić
'l{ Fezie wielkie nadzieje pokładają w MaDepesze sobotnie przyniosły przytem WIese I sprawy rol~ej w Irlandyi, wobec doprowadzonej el-Aininie, czarodzieju, l(tóry podjął się wyrwać
0, al:esztowaniu w Irlandyi 40 osób, a w ich licz- przez .chcrWo.Ść, la?dl?rdów tub~lczej. ludnos~i, z .pod wpłyWU sułtana uzurpatora, wierne mu plebIe 1 posła do parlamentu FarreU;a który już z ~(tó~e.J _rekrutuJ~ SIę larmerzy~~o nędzy ZUPtH- m~olla. VV l\O~u,ch dyplomaty~znych ,l\fadrytu nie
w r. 1902 karanym był zawzywame do buntu.
neJ. 'lylko zasadmcza reforma, k~oraby raz na ZU- WIerzą w ZWyCIęstwo l\fuley-liafieda l utrzymują,
Sprawy rolne w Irlandyi i wog61e stosunok wsze uwolniła farmerów od landlordów w sposóh ż? trudnó mu będzie dojść do lwronac-ri w wieljej prawno-polityczny do Wielkiej Brytanii odda.. stanowczy przez uwlaszczenie dzierżawców mogło. kun meczecie w Fezie, bez czego nie może by6
wna już stanowią cięmną plamę nawspauialem by zar~dzić złemu. i uzdrowić stosunki anglo-ir- uznany za prawowitego sułtana,
tle kultury wielkobrytańskiej, dając' wrogom jej land~k~e,usl1wająe n~ zawsze te potwor~e, formy
Pewien europejczyk, przybyły z Casablaukl
oręż do znieważania dobrej sławy Anglii, ilekroG
SZ?WIlllZmU ,narodo~osciowego'l l~t6re llan~lą An- do Tangieru, w następujący sposób opowiad-a o
razy w rozległych dziedzinach swych posiadłości ghę, a lud lrlandakl doprowaClzaJą do czynow roz- " polażeniu Marokko w korespondencyi do gazety
w różnyo~ cz~ściach globu ziemskiego rząd an- . paczy.
n J ournal de Geneye !.C.:
gieJski, idąc. za po?zucie~ slus;r,n.ości i w im,ię do- ł.
~akhn t:ż prawdopodobnie czynem rozpaczy
. ,(Ił Bandy arab6w, ~'ora~, liezn iejsze". otaez~jff
brze zrozumIanych luteresow wlasnych, AngLla na.- ł Jest l wrzenIe agrarne, które ogarll~ło teraz illlasw na. przestrzem kIlKunastu kilometrowI
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francuski, walecznie od- zaczęły za. OSQbami, stykającemi się z nim. Stwh)r... tej zarząd żandarmski wszcząl oddzielne docho·
ipiera ich ataki, ale grozi mu porażka., wskutek ; dzono, że Naumow pozostaJe w stosunkach z niedzenie w drodze artykułu 1035 ust. karn.,
zbyt mocnej rozciągłości (rontu. Należałoby wy- Jakim Sztiftarem, cz10nkiem (j'rgani7.acyi bOjowej na. za8udzie które~o Feodosjewa pocią.gniQta zosIać odrazu odpowiednią ilość wOJsk. albowiem i partyi soęyalistów-rew:olueyonistów, który uczest
stała do odpowiedzialności w charakterze oskar ..
,arabowie wiedząc, że nie grozi iJD utrata ani pię . . ~ niczyI w dokonaniu zabójstwa naczelnika miasta ionej.
.
:dzi ziemi, z każdym dniem stają się śmielszemi Petersburga von der Launitza i następnie zostaŁ
U Pedkowowej zna.leziono notatki z szyfro ..
j grom~dzą się w coraz to większej liczbie. Liez- i stracony. Obserwowanie Sztif~ara i wspóluiliów
wanemi adresami, w któt'ych liczbie znajJujit się
hę kraJowców, otaczających Casabłankę, określają! jego w zabójstwie Launitza, Grol1skiego, również
adresy mieszkania Cziabrowa, Tarasowa i Hl"ll ....
na ~5,OOO ludzi.
i straconego, i nieznanej:osoby, mianującej się D tosowa, dalej wymienienie wysokości dl:ugu kasie
Pokój może być ustalony tylko po wypra.- 1 warzyszem Ireną", stwierdziło, że Irena w po- socyalistów~rewoltlcyonistów. U Olgi Tarasowo:'
wieniu w głąb kraju liez.nej armii, która stanow- ~ czątkach lutego zamieszkała w Petersburgu przy
wej znaleziono własnoręczne notatki jej O·fi'Jczo pobije i rtlzproszy aI1lbów, (Fraz odbierze im ! ulicy Jaroslawskiej nr. 1 wra,z z wspomnianym sylce literatury rewolucyjnej do wielu miejsco'"
olbrzymią zdobycz, nagrabioną w Cassablance.
j wyżej dymisyonowanym po:rueznikiem Nikitenko wości państwa., dalej lis-t, w którym nieznajomy
JUarokańczycy obawiaJą się tylko krążowni- I. i że w charakterze służącej, pod nazwiskiem wlo- autor pisze, że on i towarzysze Jego w osobie
ków, na lądzie uważają się za niezwyciężonych ! ścianki Darużiczewej, mieszkała li nich osoba in- jedynie Tarasowowej i Katarzyny Aleksandrównej
i tylko stanowcza porażka, zadana im w ieh gó- l teligentna, jak się później okazalo, Marya Pro- znaleźli pravvdziwych socyal.-rewoluc·yonistów, lu{izi
rach, doprowadzi d:o uspokojenia wzburzone dziś ~ kofjewa, rodzona siostra owego Prokofjewa, któ- partrinych, nawet entuzyastów.
plemiona".
! ry w grudniu 1906 roku poległ VI Petersburgu.
U Katarzyny Aleksamirównej Bibergal zna ..
S. J.
~ w "Grand HoteJu", przy stawianiu oporu polileziono fałszywy paszport na. nazwisko Stacho ..
I cyi. Była ona również blizka znajoma zabójcy wicza i za którym mieszka.Ia, dalej pa.3zporty na
ł ministra spraw wewnętrznych ~Plewego!" Sazano- nazwiska Antoniego i Melanii Potockich, 4:8:)
~ waj którego odwiedzała w więzieniu w charakteegzemplarzy (Soldackiej Gazety', wydawnieLwa.
W sprawie spisku na życie
~ r.ze narzeczonej.
c.entralnego kOI!iitetu party i . socyalist9\V -rewolll ~
Wyniki dalszego nadzoru" nad Nikitienką i cyonistów ź dma 18 marca 1907 f., wielką jlośl~
ajjaśniejszeg-o
Ireną stwierdzi1y, że pozostają oni w stosunkach adresów zamiejscowych~ a. wreszcie list z OJesy

i

p

I

N

Cesarza.

Siniawslrim, Pigitówną, Kolosow- z prośbą o z~komunikowanie nazwiska sędzi(:~go
(pociągniętym do śledztwa pod zarzutem wojennego, który sądził 2 marynarzy oskarżoIl yell
rrzynaleiności do organizaeyi bojowej socyalistów- o "strac{'nie oficera·'.
~
(Tel. Ag. Tel" Pet).
rewoJucyonistów i mieszl\aJ~tcym za paszportem
Z zezllnń, złożonych przez oslmrżoIlych, Wil.Ź"
(Dokończenie).
' Ju~kiewicza), dalej z mieszczanką Bibergat mie- nem szczególniej jest zeznanie Namuow'1. O JO·
"
, . . , szkającą pod nazwiskiem Stachowiczowej, z męż,- wiedział on, że w listopadzie 1906 roku zawad
No~r mezlla;]omy .zwroClI ~lę .do koza~a ; ezyzną. zameldowanym pod nazvviskiem honorow kuchni instytutu technologicznego zllajomośc
z balidzJeJ 8zezegoloweml. zapytamaml, ~zy ~oze l wego ohywatela Bnlhakowsldego, który dopiero z Sz~iftarem, który dowiedziawszy się, że bndc
'osoba pastronna,_ p~zywdzlalv.~z~ ~n~ndur zotmerza w sądzie oświadCZYł, że się nazywa Rogalski, mu srolików i że nie może zapracowac na, !lle~
:kon.wo]u 1 • dostac ,Sl~, do. NalJaslll~Jszego Ces~rza, jest b. studentem uniwersytetu noworosJ-Jskiego, prosU go, ażeby zaszed.t na ul. Zwierzyńską do
g~le mozna ~am?w.H~ f!łund~r .. " da.ls~ym cl~gn że w Odesie pociągnięty byl do odpowiedzialuo- mieszkania, w którem w dniu tym zbiorą się to·
,n:sl~OWal dO.~iedzlec . SIę, Z Jakl,~go mlełsca naJleści w sprawie uczestnictwa w zbrodniczym związwarzysze.
:ple] wysadzw w .:po,w~e~rze pokoJ, tv l{tory~ zwy- ku i że potem zbiegł, a wreszcie z nieznajomym,
W dniu oznaczonym Naumow przybyl do
kle pracował ,Na]Ja~n.IeJszy. Cesarz.
kOllcU ko- mianl1jącymsię Speranskim.
wskazanego domu, gdZie zastal dużo osób,które
,zak, na p.ros~ Sł.mawskwgo, na~zlncowa! pl~n
Stwierdzono rÓ'ivnocześnie częste wizyty Ni- przychodziły pojedy.ń.czo i po rozmówieniu się,
'pałacu cal~skoSlelslnego z zaznaczemem drZWi, l\.tokitenki u Nauruowa i KQ!osowskiego, a zwłaszcza z kim im bylo potrzeba, wychodzily. Nanmow'
remi ~lzed-ost·&ci się można w mundurze żolnierza bardzo częste stosunki Nikitenki, Siniawskiego, 'wywnioskowal z tegu, że byto to miejsce spotkakonwoJu.
Pigitównej i Speranskiego z innerni wymienione- nla się członków organizacyi rewolucyjnej.
Następne spotkanie odbyIo się 26-go marca mi powyżej osobami po zimowych spotkaniach
W śledztwie wstępnem Naumow zeznal że
w n{).wem, wskazanem przez Siniawskiego, miesz- z kozakiem, przyczem spotkania wzaJemne osób mieszkanie było wlasnośoią Aleksandra Zaw~dz ...
lraniu przy uliey Mikolajowski~j nr. 14 Ill. 33, na.. tych mialy niekiedy miejsce w mieszkaniach a- kiego, w sądzie jednak cofnąl zeznanie' to il
Je~ącem do srneha~zki wyższych kursów ż~t:skich dwokata przysięgłego Feodosjewa i żony jego, oświadczyl, że gospodarz mieszkania nie byl mu
,Wl~ry Pedl{(1;v,~?weJ, przyczem, hasło. stanowIło P.Y,:
ad wokata przysięgłego Tarasowa i żony jego da- znany i że zastal tu Sztiftara i Nikitenkę, któ··
tanIe.: fI~ZY W1Bra Ale~sandrowna Jest ~vdomu\, lej w mieszkaniu adwokata przysięgłego Cziabrorego nazywali kapitanem.
'iV godzInę :1'0 p,rzY~JclU kozaka ~od .nl:obecnosc wa i wreszcie w mieszkaniu obywatela houoroNikitenko oświadczy!, że jako były mary.
PedkowoweJ~ ktora Jednak uprzedzlla slnzbę o spowego Brusowa.
' n a r z interesuje się ruchem' l'ewolucyjnym we flo-.
d~ie.wanych . odwied.zi~aeh, prz~by~ . Sini,awski i
Co się tyczy Rogalskiego stwierdzono nad- cie, a kiedy N aumow zaznaczyl, że ruch ta.ki dar
:os~Iadc~yl,.~e pomowlć ehee, w JakI sposob ot~y- to, że w marcu wyjeżdżał do Sewastopola, przy- się zauważyć nawet we wlasnym Jego Cesarskiej
mac .mozna .. ]nf~rml3cye. o.przYJ.~zda~h d? Car~l{]~- czem wyjaśniono, że podróż ta pozostawa!a w Mości konwoju Nikitenko zaciekawiony by! tem
go ~101~ ~IV]elklego ~Slęeła MIKOłaja MlkolaJewl- związku z planami komitetu związku taul'ydzkiego bardzo i wypytywać Jąl Naumowa, czy często by ..
cza l młmstra StolYPlIla.
socyalistów-rewolucyonistów, mającemi na celu wa w Peterhofie i w Carskiem Siole, a przy
PestancwionQ, że kozak nadsyłać będzie te- zabicie Wielkiego Księcia Mikołaja .Miko!ajewi- pożegnaniu prosU o pozwolenie odwiedzenia go,
legramy treści umówionej, a mjanowicie depesza cza, którego przyjazd na Krym spodZiewany byl na co Naumow się zgodzi! i poda.l mu swój
zawierać miała zawsze wyrazy: "prijezżajtie za- 29 kwietnia.
adres.
chworal",-przyczem wyraz "zachworat" oznaczać
Począwszy od dnia 13 kwietnia.. wszystkie
Zeznania Naumowa o dalszych stosunkach
ruiał godziny poranne od 10 do 12, albo też wywymienione wyżej osoby, z WYjątkiem Ireny i swoich z Nikitenką, ZłOżOne w śledztwie pier ...
razy .. prij-eżżaJtie zaboliel", przyczem wyraz ttza- Speranskiego, którzy zbIegli, zostały kolejno a- wiastkowem i sądbwem, byly sprzeczne. Z pobolier' o2'Jlaczać miał godziny wieczorne, od 5 do resztowane. Rewizye, dokonane u niektórych czatku opo'wiadaŁ że Nikitenko w czasie odwle ..
do 10. Dalsze ws razy telegramu "Stiepan i dia- z nich, daty poważne wyniki. U Nikitenki zna- dztn zaczął prosić go najpiGrw ażeby dostarczał
dia" oznaezać miały Wielkiego Księda, zaś "Iwan leziono kiBla fałszywych paszportów, korespon- wiadomoścj, nie krępując się wydatkami, a na·
i otiec"-Stolypina. Tak więc telegram: "PrijeżdencJę konspiracyjną, rysunek, przedstawiający , stępnie, ,przyszedlszy razem·z Sztifterem zacząt
żajtiezahoHel Iwan" oznaczać mial, że minister
drogę, przez którą przedostać się można bylo do
namawiac go do zabicia Naljaśniejszego Cesarza.
prz-yjeżdta między godziną 5 a 10 wieczorem. Dla
wnętrza pałacu w Carskiem Siole i do lokalu pod
w Carskiem Siole. Gdy Naumow oświadczył, Żfł
l)amięci Siniawski oderwal z leżącego na stole
gabinetem Najjaśniejszego Cesarza.
, w C~rskiem Siole niema żadnych stosunków, Ni·
bloczka Ped.kowowej dwie kartki, jedną dal ko\V jednym z dwóch znalezionych listów au·· kitenlco. i Sztiftar zaczęli go namawiać, ażeby dozakowi, drugą zachował dla siebie, przJczem na torka, ukrywająca Bię pod hterarm \V. P., mówi, konal zabójstwa w Peterhofie przy pomocy przy ..
każdej zapisana została umówiona forma telegraze bardzo jest zasmucona wypadkiem z wujem rządu wybuchowego lub sztyletu, stosownie do
mów. Telegramy przysyłane być mlaZy. według (wyraz ten w umówionym tekście telegramów 0- okoliczności.
.'
'wskazówki ~iniawsldego, pod adresem: "Kiroez- znaezaI Wielkiego Księcia, na życie którego doAżeby umożliwić NaUlllowowi zbliźenie się
naja 26 m. 6 Teodozemn Nikit.en~e". lVIieszka- konany został dn. 26 lutego 1907 roku zamach do Najjaśniejszego Cesarza, poradzili mn, aby
nie to należało do adwokata przysięgłego Fieo· przez podrzuceuie na tor kolei carsko-sielskiej wstąpił do chóru dworskiego i w tym celll Orladwjewa.
przyrządu wybuchowego), pyta Nikitenkę, czy porowali mu pieniądze na naukę śpiewu. Oprócz
Wizyta kozacka u czlonk&w stowarz>Tszenia trzebny mu jest 'za.mówiony przez nią mundur. jednorazowych zasiłków płacili mu przeszło 200
w dniu 26-ym marca była ostai;nią. PowrÓciwszy Znaleziono dalej ~ depesze z Cars~i~go S.iola~ rubli mieSięcznie. a w dniu 13 kwietnia, w ktp ...
z ~etersburga do Ca~ski~go Sio.ia,. zlożył o wszy- wy~ł~,~e 12 k:~~le:.nl.a. yorl a~res~n! Nd:ltenl~l t~.~ rym został aresztowu!!y, otrzymał jeszcze odd7.iel.
'stl\Jem raport przelozoneJ wlad:~y l zalllechat dal- treS?I.~). ~PrlJezzal tle zabolle! Stlepan , a 2 -ga. me 150 rubli.
szye~ stosunków ze złoczyńcami. vVszystkie otrzyJtPflJezzaJtle zachorował Iwan.
VV sądzie oskarZony cofnąl tę część ZeZnal!.
mane przezeń listy i inne dokumenty, a mlanowi..
U Feodosjewyćh znaleziono znaczną ilość li- zaprzeczając, jakoby Nikitenko na.mawia! go do
cie; dwa listy zapraszające, pisane przez Naumoteratury rewolucyjnej, l)rzeZnaczonej glówllie dia
zabójstwa Najjaśniejszego Cesarza, równocześnie
wa i Antoninę Emmo ł bilet wizytowy, dany prze:l ' propagandy wśród wojska~ obszerną koresponden- jednak potwierdz\l, że otrzymywał od Nikiterdd
Nar!IDOWa, identyczny, jak się później okazało, cyę or'galll~acyi kronsztadzkiego bunta wojennego prócz jednorazowych zasiłków, po 125 r.b. mie ..
co do formatu i materyału z znalezionym na z wskazaniem przyczyn niepowodzenia jego z wla- sięcznie.
.
,'drzwiach mieszkania malżonków Emme, wreszcie snoręczną notatką Feodosjewowej, da.lej listy zaWszystkie przytoczone wyiej szczegóły, do ..
:Imrtki, wydarte z bloczka Pedk-owowej z umówio- lóg okrętów wojskowych z krótką charaktery- tyczące znajomości z kozakiem z konwoju, N dUIną formułą telegramów, dołączone zostały do
styką składu osobistf\go w duchu. usposobienia
mow w cnlości potwierdziL za.przeczyr tylko
: aktów.
rewolucyjnego i mnóstwo wezwali~do rozmaitych w zezlianiach, ztoł.onych w sąuzie,. jakoby pod ...
,
Równocześnie z początkiem znajomości ko·
szeregowców marynarki, wchodzących w skład mawiaI lcozaluł. do królobójstwa.
z Naumowem władze śledcze bacznie śledzić organizacyi rewolueyjno-wojskowl\J. 'vV spra wie
Z zezna nauczyciela śpiewu, do którego sl~

Komunikat ur:rędowy.

ł z Naumowem,
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Naumow w styczniu 1907 l'. zwr6cit z
o udzielanie mu lekcyi śpiewu, okazuje

pro,śbą
się, że

cyjnei. przybyl

następnie

a wrz~ś:tlia

1001 r.

n-ie podzie-lajf}c poglą.da tego,
wszystkich czfonl(ów partyi, nie

(}bowiązującego
wstą.piI urzędownie w szeregi jej i wytknąt sobie za cel, na własne ryzyko, zbierać na wszelki
wypadek na przy8zlość~ kiedy poglądy większości
·członków partyi ulegną' może pod lvpływem wy ..
padków zmianie, rozlm~ite wiadomości~ które mo ~
gł się okazać pDtrzebnemi dla wykonania zama-

wspólnego. Sledztwo s~dowe stwierdziło, że Ni·
kitenko jest bratem ciotecznym żony FeoLlosjewa,
u którego pozostawaJ w charakterze sekretarza,
że odbierał listy pod 3.dresem Feodo3jewa i 'Że
zarówno ma1iąnkowie :B"'eodosje,yowie, jak i Tal'asow, Cziabrow i Bruclew ni.e tyli pOi.nformowa:
ni o charakterze odbywaiącyeh się li nich narad
reszty oskarżonych, że u.arady te urz~dzane były
zwykle pod nieobecność go~podarzy mieszkania,
bez wiedzy ich.
W kOltCll lwmunikat podaje znau:r już z telegramów wyrok w sprawie powyższej.

chu na jakąkolwiek wysoko postavrioIU~ osobę.
W tym celu nawiązał stosunki z N ~umowe'm i
z jnnemi osobami, bez stanowczego Jednak za·
mir.ru I)rzygotowaula zamachu właśnie na NajJaśniej3zego Cesarza.
Z odczytanego w· sądzie listu ojca Nikitenki
do młodszego syna, pisanego wówczas, gdy pod ~
sądny znajdował- się jeszcz:e w Sluż;lie czynnej,
okazuje się, że ojeiec mar~wi się z powodu zmiany zapatrywań Borysa" mówią.c. ~e z rewulucyjnemi poglądami swemi pozostawać dłużej we flocie nie może i dlatego porzuca służbę. Zmianę
tę w poglą.dach syna ojciec przypisuje wpływom
Tarasowowej, której w zupeln.ośct ulega i dodaje
w końcu, że Borys SkOlicZy na tem, iż wstą.pi,
nice. ja~ przy:puszczają, do służby w flocie ochotniczej, lecz:·(ioslużbt 11 terorystów.
.
Siniawski wreszcie na jednem z posiedzeń
sadowych zeznał o sobie, co następuje: Będąc
w" końcu 1905 roku zesłany w drodze administra·

szereg nazwisk osóh, którym Macierz pozwolira
wyl\ladać w swyeh szkOłach, osób, nie posladają~

do Petersburga i ofia-

rowar organit.~acyi bojowej przy centralnym ko~
mil;ecle partyi soeyaJistów rewolUCjonistów usługi
swoje, komitet ich jednak llie przyJął.
Vlobec tego wstqpil (lo utworzJuej w tym
czasie beziHtrtyjnej orgallizacyi ,"vojenno· rewolucyjnej/ w której pozosta wal aż do chwili uwię
zienia. Aczkolwlek w taktykę rewolucyjnej grupy
tej term: nie wchodzi, mimo to Siniawski był
w dalszym cią,gu świadomym zwolennikiem terofU, ale tylko
centralnego, uznającego jedynie
wielkiB akty terorystyczne, a nie drobne zabójstwa lli~~szyeh funkcyonaryuny rządowych.
W dalszym CiąglI Sinią.wski zeznal, że p.ozostawat rzeezyw-iście w stosunkach z kozaltiem
z konwoju, którego wskazał mu Nikiten.ko 1 jako
c.zJ:owieka, który przynieść mnże korzyść partyi
rewolucyjnej. Podsądny wypytywał kozalut, bez
żadnego przytemokreślonego zamiaru, co do molHiwości dostania się do paiacu carskosielskiego
i umówił się z nim co ·do zawiadomień o przyja.zdach do Car:3kiego Siola vVielkiego Księcia i
ministra StolypiJla., zaciekawiały go jednak informacyt) te jeuynie dla statystyki, którą w sprawie tej provradzll Nikitenko.
. Reszta oskarżonych, nie poczuwając siędu
wmy, wyka~~ywaXa, że ze sprawą. tą niema nic

podsądny przez caly czas naglił, go do najszyhszej nauki, pragnąc przygotowaó się w trzy do
czterech miesięcy.
Nikitenko zeznał w sądzie, co następuje:
Oskarżony, nie należąc do partyi socyalistów-rewolucyonistów i pod4 ielając jedynie poglądy ich,
Z którymi sympatyzował jeszcze w czasie slużby
swojej w mar!narce, po wystąpieniu' ze służby
czynnej zamieszkal w Petersburgu i tu wszedł
w bliższe stosunki z partyą, pragnąc poświęcić
siły swoje tej stronie dziala.lności, która mu się
wydawać będzie najbardziej' odpowiednią. Po zaznajomieniu się z organizacYą partyjną wybrał:
działalność bojową, jako :ouJba.rdziej odpowiadającą jego zamiXowaniom i zdolnościom.
W owym
~.tasie jednak komitet centralny partyi postaHowir jakoby zaniecha6 terorn, zarówno z powo du
spełnionej przez rząd ohietnicy zwolania drugiej
Durny, jak i z tego w~ględu) .że akty terorystyczne, z powodu zbyt częstego dokouJwania
ich, przestały wywierać jakikolwiek wpływ na

ludność:
Oskarżony,

Wtor.ek, dnia

eych na to pozwolenja.

mógł on być napi8any z polecenia Jder·:·~ nik/ilr
~lacierzy dla. uratowania us-prawy" (?) r a J o
kOltCzy taką tyradą:
~Nie będziemy punkt po punkcie zhi i 3.6 za,

l\Iacierzy. Potwierdzimy istotę
że Stowarzyszeni. e
to, pominąwszy cele oświaty, zajęło się agita:';Y:1
naroJową, oraz polonizacyą tych warstw narodu
ludności kraju Przy ,'''iśliAsldego, które,. jak np,
ludnośc Che!mszcz~zny, nie za!iczasię do plemionia polskiego. Nie będziemy obstawa6 przy aIrlilrantowym i pornaraliczowym kolorze stolów, a.ni
przy polączon.ych herhac·h Polski, Litwy i Rusi
z napisem: "BOŻe, zbaw Polskę \5 • Nio będziemy
przeezenia

zarządu

pisaliśmy 6 sierpnia,

te.go, co

przytaczać i cytować
czai nawołującej do

w
~

odezw-y Henryka Slenkiewi~
zbierania ofłar na, l\facierz
dniu konstytucyi 3-go ma.Ja, odezwy, !\:tóra

podkreśla rolę polityezu::~Macierzy.
"Dosy6 tego, cośmy. zrobili. U przedziUśmy

l działaczy

polskiej oświa;ty, że dążą oui nie tam,
gdzie należy, że przetworzenie szko1y początko
wej w bl'oń polityCZllą, nie może być tolerowane
w Cesarstwie, oraz, że żaden rz~d nie będzie toIerować rugowania języka pailstwowego ze szkoly
poezątkowej.
.l\Iamy nadzielę, . że uauczka,j3.1q
daliśmy, przyniesie korzyść kierownikom Macierzy. A przewrotność, przebiegloś-ć ich zaprzeczenia nie jest jeszcze dOliodem ich niewinno·śei ~.
Przytac7.amy te dowody bez komellt?}~rzy,
gdyż ~wjadezą. one tyi1w, że kto nie chce być
przekonanymI pl'zekonac się nie da.

- Z prasy
Jaszcze nRossija"

Ci

Wreszcie zaznac;':j'ws;:y,

że list nauczyciela 1'/Rzęckiego 1 w którym ton 0-świadcza, że nikt mu nie zabraniał "lyk h;,)" ni,!
języI{a rosyjski,ego, niema I'J wieHdej wat;:
~~d j' /:

rosyjskiej~

Macierz szkolna.

"Petersbufskaja Cazeta" w ten spoBób opi"Hossija" pomieściła znane jn,~ za-! suje 8Ce!1l~ ogTosheuj~, wyroku w 8pra:ww o spi,;
przeczenie P . .M. S. Jednocześnie organ w tym
sek na życie Najj aśniejszego Cesarza:
samym numerze, spnnvie lHacierzy Polskiej po"Około godziny 4-ej niecierpliwość 'wśród
'N :\~

5rn

święcilaznowu

artykal wstępny.
Artylml.usHuje zbić argumenty, przytoczone
w zaprzeczeniu T'. M".S. i ,,, tym .celu przytacza
szereg nazw miasteczek, osad i wiosek,. gdzie
P. M. S. założyła ·szkoly bez pozwolenia, oraz

:~gr()mtMlzollych vlZr:J,stl1.
Podniecenie oczekują
eych jest. tembardziej zrozumiale, że· wśród nich
nierna osób obcyell; wszysey krewni, obrońcy i
przyjaciele.
CZ,terdzieści minut na. piątą.

~M~»t~~~r~"~'~mE~~~.~+~AA~~~rm~e~*~H~r~wp~~~~~~~uw~~~~~~~aaH~~~~~J~a.~.~~=~~~a~~~SA~UPW~_~~~~~\~~~~~.tę~3~~~~~M~.~~_,~~~
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., d!ogę bi~yklem.-Zkąd macie tę bryczkę? i\Ió\'v-

Conan Doyle.

Samotny

ł Cle, ludZIe! -

l z kieszeni. I kule waszemu

cy~klista.

Prze.klad z angielskiego.

(Ciąg

dalszy, patrz nr. 194.),

W tej samej ch·wili pusta bryczka, zaprzę
żona w konia, pędzącego kłusem i wlokąceg~ za,
sobą lejce, ukazała się na zakręcie drogi l to·
czyła się szybko ku nam.

- Zapóźno, \Vatsonle, zapóźllo! - krzyk lUlI
Holmes, gdy zadyszą.ny bieglem do niego. 'OsiOł ze mnie, żem nie l)Omyślat o tym wcześniejszym pociągu! To wykra(lzenie, Watsonie ...
. wykradzenie l :Morderstwo! Bóg wie co! Zastąp
drogę! Zatrzymaj konia! Doskonale. A teraz wsiadajmy i zobaczmy, czy zdołam na!)rawić skutki
własnego gapiostwa
Wskoczyliśmy do bryczki, a Holmes, zawróciw~zy konia. zaciął go ost~o batem i popędzi
liśmy z powrotem. G:dy IDlllęliśmy zakręt, roztoczyła się przed namI cała droga miedzy Hallem' a łąką. Schwytałem Holmesa za ramię.
- To on! - szepnąlem,
Samotny cyklista jechał ku nam. Głowę
miał spuszczoną, a plecy. zaOkrąglone, wytężał
bowiem wszystkie swoj~ SIły: na poruszanie pedałów. Pędził, jak WyŚClgOWlCC. Naglepodniósl
głowę, spostrzeg-r nas tui przed sobą, zatrzymat
się i zeskocz) l z bicyklu. Krucza broda stfmowiła uderzający kontrast z bladości:} jego twa·
rzy, a oczy iskrzyły mu się, jak w gorączce~
Spojrzał na nas, a potem na bryczkę i na obliezu jego odmalował się wyraz przerazenia.
- Hola! Stójcie! - krzyku:}!, tamnj~c nam,

wrzeszczał, wydobywając pistolet
l\Jówcie~ albo, na honor, wpakuje

koniowi!
Holmes cisnął mi lejce na kolana i wyskoczyI z bryczki.
- ~ana właśnie pragnęliśmy zobaczy6. Gdzie
panna V101eta Smith?-spytal po swojemu szybko, dobitnie.
'
,
. -:- Ja właśnie panów o to pytam. J este8cie
w Jej bryczce. Powinniście wiedzieć gdzie jest.
Spotkaliśmy ten wehikuł na drodze. Nie
było w nim nikogo. Za'NTócUiśmy, żeby przyjść

z

pomocą

pannie Smith.

B?że wielkit Boże wielki!· co ja pocznę?
-wo~ał ;nIeznajomy w rozpaczy.-Poehwycili ją,
ten plek~~l~y. lotr W oodley i ten nikczemny pa~tor . . p(~.J~zcle, panowie, pójdźcie, jeśli jesteś.cie
lst.otnle ,Je,l przyjaciółmi. Dopomóżcie mi, a uratUJem~T J~, choebym mial zostawić kości swoje
w lesIe Charlingtońskim.

-

Pobiegł co tchu, z pistoletem w reku, do
OtWOl'U w plocie. Holmes podążył za nim, a ja
za Holmese~, pozostawiwszy konia skubiącego
trawę przy drodze.

~ Przeszli tędy ... o, tutaj,-rzekl nieznajona ślady kilku stóp na błotnistej
SClezce. - A to co? Stójcie panowie? Kto tu
leży w krzakach?
B~l. to młody chłopiec, mogący mieć l'at siedemnasCle, w ubraniu chlopca stajenneg'o, w skórzanyeh spodniach i kamaszach. Leżał na wznak,
w g~o~ie mial okropną ranę. Był nieprz~t0ll!-ny,
al~~yl. ~1.e(~IlO spojrzenie na ranę pOWIedZIało
nu, .ze kose 'jest w::tl'us:wna.
- ITo T'.totl' m(,j gToom--krzyknąl nieznajomy: - On pO\'V'ozit ·1'e łotry zrzucih go i poramI.1. Daj my mu pokój; narazie nic mu nie por:-ldzlmy, ale ją możemy ocalić od najgorszego
losu, jaki może spotkać kobietę.
Pobiegliśmy, jak szaleni) ścieżkt wijąc~ sit

:n:r, .wskazują,c

między drzewami.

Gdy dotarliśmy do gęstyeh

krzaków, okalaj~,cych <lom, Holmes przystanq,t,
- Xie weszli do domu. rl"'utaj są ich ślady,
na· lewo ... tutaj, po za krzakami wawrzynowemi!
A co~ nie mówiłem?
,V tej samej chwili
bieey-krzyk, w którym
ga - wybiegI z gęstej
przed nami. Zakończył
zdławionym

i

przeraźliwy krzyk ko··
drgała śmiertelna trwo-

zielonej kępy kl'zakó w
się nagle di wi(~kiem

bełkotem.

- Tędy! rl'ędy! Są. w alei kręglowej,.-wo
lał nieznajomy._ przedzierąjq.c się przez krzakL.Aeh, podłe psy! ~a mną, panowie! Zal)ÓZuO! zap6źno! na ;~ywegv Boga!
\Vpadliśmy nagle na ladny placyk, okolony
staremi drzewami. Na końcu, pod cieniem potężnego dębu, stały trzy osoby. Jedną.
nich
byra kobieta, nasza klientka, slaniajt}ca się,
bliska omdlenia Z ustami zawiazanemi chustka.
Naprz~ci~ko niej stal barczysty mężczyzna"o
posp?lIteJ t.warzy, z rudym wąsem, jedną ręką.
P?dpleral Slę pod bok, drugą. wymachiwal krótkim batem, a cala jego \vyzywają.ca postawa.
wyrażala tryumf.
Pomiędzy nimi stal mężczyzna starszy, z siwą brodą) w· krótkiej komży na jasnem popielatem ubraniu; dopełnił: widocznie tylko co aktu
ślubnego, bo wsuwał do kieszeni książke od modlitwy i klepał po ramieniu ponurego pana mlo ..
<lego.
- Już są. po ślubie!-jęknąłem.
- Dalej! -- krzyczał nasz przewodnik;
dalej!
Popędził przez placyk, a. Holmes i ja tuz
za nim. Za naszem zbliżeniem młoda dziewczyna zachwiała sit} i 01)arła o drzewo. Wiliamson,
były duchowny, ,ukłonił nam się z ironiczną grzeczno~eią., a \Voodley podszedł ku nam, z głośnym

z

~nllechem.

.
(D. c.n.)
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na kolejach żelaznych. Wybrani zostali dr. łJ ó .
Proszę na salęt--rozlega się nareszcie dozef Konie, a na zastępcę ad wol{at przys.Karol
glos ltOIDisaTza sądowego.
Obrofiey hunnem Uoc~ą się do sali posie- Kozłowski} z ramienia łódzkiego Komitetu gier '"
dzell. Krewni z chustkami przy zal)lakanych dowego.
Pierwsze posiedzenie świ-eżo zorganizo wanH'~
oczach podążają za nimi. vVielu nie czuje się
na silach iść i słuchać wyroku. Szanowny sta- . go Komitetu Ol(ręgowego odbędzie s:ę w vVar~
rzec, senator Zawadzkij pozostaje z żoną na ko· szawie (Krucza 4::?), w dniu 6 wrześn1a.
rytarzu. Pozostaje również, otoczona rodziną, żo
P. m. S. Szkota centralnego Kola lód:dciena adw. przys. Cziabriowa.
go P. ]\II. S. mieści się przy ul. Benedykta 56.
Po przez tłum przeciska się na sałę jakaś
ZWlę;lki piekarskt8. Przed dworna miesiącami
kobieta. Spóźniła się... Kapelusz ma zbakiero- wlaśelciele piekar'ni w Łodzi, jak również i prawany, włosy w nieładzie.
cownicy piekarscy opracowali ustawy związków
-- Puśćcie mnie, jestem matką Siniawskie~ zawodowych i takowe przesIali do rządu gubergo (Kita Purgina) - mówi, pokazując bilet wej- nialnego piotrkowskiego do zaregestrowania.
ścia ...
W tych dniach obie ustawy zostały przez rząd
Wyrok ogloszony ...
, gu.bernialny nade~lane zalozycieJom, lecz tak w swej
Obrońcy wybiegają jf;den za drugim z sali.
formie pokreślone, iż·' założyciele postanowili zaTreść wyroku przechodzi z ust do ust... VY szyst ..
niechaó organizacyi tych związków.
kich interesuje pytanie, kiedy nastąpi uwolnienie'
Sprawa są;dowa. N a dzień 30 (17) września
uniewinnionych.
.
Nieoczekiwan!e wbiega-na korytarz adwokat roku b. zapowiedziana zostala w izbie sądowej
w Wilnie sprawa adw. przys. Józefa Szyfra i reprzysięgIy }l'eQdosjew. Twarz blada., wycbudzodaktora Feliksa Fryzego o zobelżenie instytucyi
na,oczy wpadnięte.
- Ledwo, ledwo się wygrzebalem-mówi do sądowych w Królestwie PoIskiem w artykule, zagromadki otaczających go towarzyszów. - Unie~ mieEzczon-y fi w "Kuryerze Porannym".
Sprawa ta sądzona była pierwiastkowo w są
winni!i i mnie i żonę, tylko żony jeszcze nie wydzie okręgowym w Grodnie i skończyIa się wypuszczą, będzie bowiem musia.ła siedzIeć do sprarokiem uniewinniającym, lecz prokurator zafożyl
wy o organizację wojskową·
protKst.
U śc iskom i pocałunkom niema lwńca. Co
Z powodu śmierci ś. p. Feliksa Fryzego,
chwila ktoś roztwiera mu swoje ramiona...
rozpoznane
będą tylko zarzuty, z !(tóremi wystą
Z sali sądowej wychodzi uniewinniony Za..
pił urząd publiczny przeciwko p Szyffowi.
wadzldj. Posiwiali rodzice biegną naprzeciw syna. Twarz matki promienieje szczęściem. PodZwlą,zek zawGdowy.
Wczoraj odbyło się
czas, kiedy trzyma w objęciach ukochanego sy- pierwsze zebranie pierwszego związku zawodo~
na, ojciec okrywa pocalunkami jego głowę, ra- wego pracownikó w handlowych m. l.lodzi w sali
Angielskiej przy ul Pas1ł,ż Szulca N~ 2. Przewomiona i plecy.
Staje się pewnem, że pięe osób uniewinniodniczyl p. Hirsz. OJczytane sprawozdanie z do·
nych będzie niezwłocznie wypuszczonych na wol- tychczasowej działalności oraz raport komisyi re
ność. Koledzy decydują się wyruszyć całą gruwh~yjnej zostaly przyjęte przez 300 tu obecnych
,pą do więzienia, naprzeciw uniewinnionych adwoczłonków.
Dokonan() wyboru zarządu na drugie
półrocze.
Uchwalono, aby stowar;':;y3zeni podjęli
katów przysięgłych.
Przed bramą więzienia tlum ludzi już trwa energiczną agitacYę, 'f celu przyciągnięcia jakw oczek i wuniu. Przy samej bramie stoi żona najWiększej liczbyczlonków, a to dla rozszerzeadw. przys. Cziabrowa. Z poza krat więziennych nia działalności i przyczynienia się do większego
rozwoju instytucyi ..
przesylają słowa powitania: Feodosjew, Tarasow
i Cziabrow.
Uwolnienie. Wczoraj o godzinie 7-ej wie- Co pan za książkę trzyma w ręku?-za- czorem redaktor gazety "Lodzer Nachrichten" p.
Irytuj:} Feodosjewa.
,.
Ugier zostal wypuszczony z więzienia przy ulicy
-- Ewangelja więzienna-odpowiada.- Wzią Dlugiej.
lem sobie na pamiątkę.
Ze Stowar~ysz~ilia akuszerek. Jutro o go- Teraz zna pan chyba dobrze § 102 dzinie
3-ej po poiudniu w lokalu Stowarzyszenia
znraeają się do adw. Cziabrowa, trzymającego
akuszerek~ Konstantynowska nr. 30, odbędzie się
pod pachą kodeks karny.
- Bar Jeszcze jakI \V szystkie rodzaje za- zebranje zarządu.
Ze Stowarzys~~nia drukarzy łódzkich. Za'stosowall umiem na pamięć.
Nareszcie brama otwiera się na oścież. Unie .. rząd Stowarzyszeaia drukarzy łóuzkich zwołuje
wiunieni wychodzą Ila placyk więzienny.
w dniu 6-ym IHlździernika nadzwyczaJne zebranie
Uścislwm niema kQlica ...
ogólne~ na które prosi o liczny ud~lal swych człon
ków. U miejócu i czasIe zebrania nas1;ąpi speCJalne zawiaaomieui::J.
KiLINDARZYK TiIUdIIOWY.
Z poedy. Pehliący obowiązki pomocnika naIMIONA SŁOWIANSKIE. D z i ś Przeslawa. J uczeluHca centralnego kantoru pocztowo-telegraficzt r \) RDśclslaw8.
nego r. kol. Meyer prosi nas o zaznaczenie, że
w godzinach biurowych przyjmuje interesantów.
Osobi:.;te. Dyrektor tutejszej szkoły muzycz~ nej p. Antoni Grudziński powrócił z letniego wył poczynkl1. Dodać należy, iż p. Grudziński po: święcal jakiś czas specyalnym studyom nowoeze·
Unotmowanie odpotlzynk.u świłteclnego. Wczo- snej pedagogiki muzycznej.
raj o godzinie S-ej po południu w magistracie
Akt szkolny. Wcz9raj w szkole, utrzymy·tutejszym odbyło się pierwsze zebranie komisyi
mieszanej, powolanej do unormowania odpoczyn- wanej przez gazownię łódzką, przy uli.cy \iViku świątecznego pracowników hąndlowych. Ze . . dzewskiej pod }(2 106, odbyt si~ akt zakończenia
:braniu przewodniczył zastępca prezydenta pan roku szkolnego.
·Stempowski.
Strli1ły na CMentarzu. Rozpasanie nizkich iuPrzedewszystkiero dokonano wyboru prezy- stynktó w dochod~i w Łodzi do granic niemożH
dJum komisyi. Na prezesa wybrany został Pl wych. Wystarczy przeczytać kilka osta.tnich nuMaksymilian Nowacki, na jego zastępcę p. Garbo .. merów pism, gdzie tyle wiadomości o napadach
· wski i na sekretarza p. Jaszuński.
bandyckich, o zabójstwach bezcelowych l
Postanowiono zwrócić się do p. policmajstra m.
Wf czoraJszej nocy zdarzyl się znów wypadelc,
ł.. odzi z prośbą b pozwolenie na zorganizowanie
który wywarl olbrzymje wrażenie w mieście. Oto
zebrań pracowników handlowJch, ażeby umożliwić
na nowym cmentarzu iydowskim, przy szosie brzeim wznJemne porozumienie się w sprawie wspól- zińskiej, zabito jednego ze sK.użby cmentarnej, dwie
nych żądań, dotyczących oddawna upragnionego osoby zraniono. O ile na razie sj)l'av-v'ozdawca nasz,
unormowania wypoczynku świątecznego.
który przybył wkrótce na miejsce wypadku, m{~gr
\Vyznaczono na środę, o godZInie 6-ej po stwierdzić, f~kt przedstawia SIę jak następaje:
poludnlu następne zebranie czlonk6w komisyi
Dozorca cmentarny Icek Wach6man okol0 goUchwalollo, aby w posiedzeniach komisyi brali dziny 9 wyszedt przed cmentarz w celu skontroudział przedstawiciele' prasy.
lowania, czy bramy są pozamykane i czy stróżo
Z Komitetu gitlłdowego. Wczoraj odbyło się pilnują. Nagle rozJegto się lolka strzalóvv~. \V. pozebranie łódzkiego Komitetu giełdowego, na kt6 .. cz:::ł uciekao do dom n gdzie mIeszka służba cmenrem dokonano wyboru członka Komitetu okręgu tarna; za nim podążyw kilku młodych ludzi, strzewarsza.wskiego w sprawie transportów masowych lając bezustannie. Gdy VI. wpadł: w korytarz i
llO~~llY

K ONI K/t~

chdal
nb'y~ w rnie:::zkf:l,nju! zajuIOW3.Uem prZ~tł;
TenneuhallmÓ\~i, zabito !;d paroma strzatami; zbroCh'lUY h:rwj<~ padt na pr\)gu i wy7;jonąt ducha. LoJcatorzy sąsi'·Jrl.leh miJ~:zlGIl w popłochu zamykali

drzwi, kIailli
na zremin. Parma Ruchla Tenuenbaum (17 hlP w chwili, "gdy strzelano do \Vaclls
mana, che:ala nkryć Się w są"iedllim pokoju i zatrzasnąć drz wl. Wówczas jeden z napastników,
cllLopiec,. mo·gilcy mieć najwyżej laL 15 strzelił do
Rudlli Teunenbanm; dano również strzały do ojca
jej 50-!etniego Altera. Po dokonaniu zbrodniczego
czynu rmpastllicy, którymi derygowal jakiś starszy
człowiek, zbiegli.
Zawezwano Pogotowie. Wobec tego że cmentarz oddalony jest od miasta i mieści się na pustkowiu, wobec możliwości, że mogą zażądać od
Pogotowia wydania rannych (a. tal\ie wypadki zdal'zyly się) dodano karetce w I-ym cyrkule konwój,
dragonów. Po przybyciu na miejsce lekarz stwierdził zgon Wachsmaila, II RuchU Tennenbaum ra. nę brzucha, zdsJje się nie groźną, u Altera Tennenbauma poważne rany w br~~uchu i biodrze.
Wobec poglosek, że na przeciwnym krańcu
cmentarza (tak zw. fol warku) dokonano również
zabójstwa, sanitaryusze z drago.nami udali się tam
w celu sprawdzenia, czy istotaie zaszedŁ tam wylladelL Jedn.fJcześnie zauwa:i:ono, ~e je(len ze stróży znikł. Lekarz Pogotowia, sprawozdawca nasze·
go pisma, pa.rę osób z pochodniami przeszukali
kr.zaki i okolice domu napadnlętago, nikogo jednak
nie znaleziono.
Dopiero po ocljeździe karetki Pogotowia, która dwoje rannych przewiozła, do szpitala Poznań
skich, dowiedziano się, że słiróż Konstanty Olszewski, ciężko ranny, ukryI się w mieszkaniu, dość
oddalonem od miejsca wypadl{u. Stan Olszewskiego poważny.
Przyczyna napadu na razie nie wyjaśniona.
Jedna wersya-mniej pra.wdopodobna-że byla to
zemsta'za kontrolowanie rzezimieszków, dopuszczających się profanacyi grobów; druga., że chodzUo
o ukradzenie puszek na ofiary. dobroczynne.
Bądź co bądź cale to zaJśeie tajemnicze. Już
raz dokonano napadu na cl'p,ęntarz żydowski, w u'.
bieglym tygodniu podpalono· stajnie.
Dziwić się naieży, że gmin.a żydowska pozostawia na ta,kiem odludziu kilka rodzin bez opieki, że nie wystara się o obronę dla nich, lub chociażby nie uzyskała dla stuiby cmentarnej prawa
posiadania broni. Należy również urządzić połą
czenie t,;lefoniczrre z tak zw. fol warkiem.
BandytJitm. \V Starem Rokicil~ do mieszkania nadzorcy cmentarza ewangelickiego, I. Pał~,
wtargnęlo 12 bandytów? nzprojonych w rewolwery. Pod groźbą zabójstwa, bandyci zrabowali
około 90 rubli i uciekli.
Postnał. Wczoraj o godz. 8-ej wieczorem
na rogu Cegielnianej i \Vierzbo'ivej napaduIęty i
postrzelony zostal 45-1etni Konstanty Szymezl1k,
strażak, byty stangret, policmajstra. m. Łodzi.
Zajś1Jie na uliGJ Zarlawsidej. Oddawna już
zdarzaly się wypadki .uapad.una tramwaj przez
jakieś indywiduum, które, jak się okazalo, ma pomięszanie zmysiów.
Waryat ten, któremIl się
zdaje, że jakaś nieczysta siła wprowadza w ruch
poe ągi tram waj owe, nie jednokrotnie już rzucał
kamieniami i wybijar szyby w wagonaoh. ObezwIadniano go zazwyczaj i odprowadzano do domu.
Wczoraj podobny wypadek zdarzył się o go ..
dzinie 5-ej po południu. Obląkally znów cisi;al
kalllien:a.mi. J eJen z kamieni trafiŁ w konduktora
Grygtela raniąc go dotldlwie dwukrotnie w twarz.
Za waryatem puszczono się w pogoń, z(lotal
jednak umknąri w pole.
Wobaj} Ctęstych wypadków napaści na tram ..
waje prZf'lZ furyata, należaloby go osadzie w Ko·
chanówce
Napad bandycki. Na kolonii nieopodal gminy
Radogoszc~, powiatu lódzkiego, do mieszkania
kolonisty Swierczewsldego wpadło trz.ech bandy ...
tów, UzDl'ojony..-:h w rewolwery. Prócz wiaścicie
la domu znajdował się WÓWCZll,S sąsia~l jego Sza(ikowskL Bandyci krzyknęli, aby obal podnieśli
ręce do ,-góry, a następnie poda.ali ich ŚCIsłej re ..
wizyi. Sw~erezewskiemu zrabo wanO portmonetkę,
'w której znajdowai.o się 75 rubli; u SzaLlkovlskiego
nic nie znal BZlono, Bandyci następnie rozkazali
SVJlercze wslucmu i SzaJko wiSki emil, aby udaii się
z nimi razem. Gdy znaleźli się w polu, balldyci
dali kilka stl'zaló w. S \vierezcwski OlTi~l[mar d wie
ku 1e z lewej strony twa:'zy; S:{.adk0wsk~ za.ś trzy
liuIe z levveJ i pra woj . strony twarzy. Bandyci,
pozostawi wszy swoje ofiary, zbiegli. Raunych
c
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przewieziono do szpitala. św. AlekSRu!lra.
p.

Z3b;f~wa kol~:ii!e{'ila~a.. Wc:r.oraj
Kędzk:l'siriego przy ul. ~AriskleJ" nr, ~9)

zy w-ynikt spór

między, en1:o~cami,. ~toel S!ę zakollc~yl

mewesoio: oto jeden z
CY'

nulO w szkole
p.3dczns ,pau:-

kclege swego,

cnlopco~v

lla.81Zył

piorew w ple-

Zygmunta Mazura, syna stolarza, lat

l:}, tak nieszczęśHwie, że mu wpakował. glęboko stal!{ę
w plecy. Chlopca przyprowadzono na stacYę PogotowIa,
gdzie mu lekarz llaloż~'l opatrunek,
.JP~dekwfJibryee" . Wczoraj, o godz: 9 ~8:n~
w fnbryca żelaznei Grtn~wlJod'!\ przy ul MikolaJewsKleJ
78, tokarz, Wacll7.w Stworzenski, wkręcił przez, n~e?
strożność rękę w maszynę. p,rzyezem otrzymal dos~ ClęZ
ką ranę lewego przedntnuema. Prz}i byl~ PógotovVle odwIozło

S. do szpitala Czerwonego Krzyza w stanie za··

dawalniającym

Przejechani~. Wczoraj znów zd~rz~ly się dwa
wypadkl przej ochanI a, wskutek ni&()strozneJ 1azdy na~
szych dorożkarzy:
'
Przy ul. PIotrkowskiej 58, Izaak Wencgl'orten, tra ..
garz lat 39, prze.jechany zostal dorożką, przyezeiD. otrzy"
mt4l' ranę 'twarzy. Lekarz Pogotowia, po udzieleniu pomQcy pozost~wil W. na miejscu wypadku.
Przy ul. Zielouel nr. 9, Luchs Ajzyk, slnżący synagogi, lat 49, zostal.. przejechany do~ożk~, Otr~ymal: on
zlamanie lewego biodra. PogotoWIll pozostawll:o A. na
miejflcu.
Atak nęrwcwy.. Przy ulicy Znwadzkiej nr. 16,
Michał Sltkiewicz, rohotnik, lat 40, dostał ataku nerwowego. Lekarz Pogotowia udzioliJ: pomocy.
Zapalenie .;,~. sadzy_ Dziś, o ~odz .. ? i pó~
r~no, I i H odd'daly litraży ognioweJ oehotruczel 1straz
ogniowa miejskazostaly wezwane nn u~. n.()~:wadowską

pod nr. 27 gdzie po przybjelu, stWierdz:ly, I.Z palą się
sadze. Oddzia2 miejski zostal zwrócony z drogr.

Zabójstwo. 'Vczoraj, o godzinie Il-ej mi-

nut 15 w ChojnRch, kiedy już ks. ~Nik~ry po od-

prowadzeniu lódl.kiej kompanii-dąząceJ do Czę
stochowy -- powraca.! w, stronę I~lebaniil dal się
słyszeć krzyk. Ks. wikary pod~zy.l w, tę stronę
i spostrzegł, lak uprowadzano. Jaklegos młodego
człowieka. Nim ksiądz zorgall1zowal obronę daly się slyszeć,~~ystrza~y i tuż kol? krzyża ujrzano walającego SIę w plasku człOWIeka.
'
Ratunel{ byl już zbyteczllY- gdyż w kilka
minut raniony wyzionąl ducha. Znaleziono przy
nim dwie książeczki robotnicze, jedna wypisana
na imię Józefa Krawczyka, przyczem litery a w
były podskrobane, drugą na imię Kamiliskiego.
PodobnQ ukarano go za popeląianie nieustannej
kradzieży.

·więc

pobił

jeżeli

kto

Hf:nkego,

was tylko

lU sądowej; zatrzymana.. mówi "ja zaraz przyjdę?
. ' tylko muszę się zapytać, co mam dalej mÓWiĆ.':
•
Pozostali świadkowie nie umieją okreśLić,
SZTU~(A i PłŚNUEi~NiCrtiVO.
l kto bi! Henkego,gdyż żfldea z nich nie byt o'
becny podcz,ts b6jki, lecz twierdzą oni, że z za·
WieG:~{rr Ki~;elniGld6go. Znany p'0w3zechnie
popularyzator na,icelnieiszych. ut:v?~OW naszych chowania się Szuberta i Kowalczyka są. przekomistrzów słowa Ma urycy Kisi6lm~l(~t w .na.dcho - nani, iż obaj oni pobili Henkego. EKspert. dr.

I

dzącą sobotę,

l

t. j. dnia 7-go ~~zes~la ~leczo~~m
w teatrze '\Vielkjm urządza swoJ w:eczo~ naI~acyjny, na kt~rego program ZI?Ż~ .. Slę 1:1i~d:y ",.~n~
nemi: "SamQswra ", ustęp z p-OWleSCl Gąsl~row~:.:e
0'0 wvpowi'edz\ana na O-uólne ża.danie zwownnh\OW
Ót
~
o"
,
,."
K
wIeczorów Kisielnickiego i "O;3tatma s,zarza -:- •
Laskowskiego, utwórz nowszych czasow, napIsa ..
ny z silą i plastyką·
.
.'
W dziale humorystycznym, między lDnelm KIslelnicki wyg1:osi "Opowiadania" z w~drótvek swoich po kraju i C e s a r s t w i e . , .
W ubiegłą sobotę i niedzielę KlsieIniclu występowal w Zgierzu na korzyść P. 1\:1. S,; ~ n~d
chodzącą niedzielę na tenże sam cel WystąpI w Pa~
bianlcach,
Kisielnicld zawsze nader chętnie przyjmuje
. udziaf w wiuowiskach na cele publiczne. Już to
samo powinno mu zapewni6 pełne powodzenie, i!e.kroć występuje na wlasną korzyść 1 tern bardZIeJ,
·że zaWclZB dostarcza sluchaczom sporej wiązki wrażeń estetycznycł~, co serce rozgrzeją i przywio,dą
na pamięć drogle dla każdego z nas WSPQmnlema.

z s Ą D ÓW.
sądu okręgowogo piotc:.
bawią(~W ł.o(lzi na kadenCyJ, rozpn,-,

Drugi wydzial karny
kowoldego,

trywut sprąwę ,41-1etniego Jan~ Sluberta i iW~
letniego Jakóbi, Kowalczyka, oSicarż'Juych o pobicie Henryka Henlcego, któr:s :v~kl1tek zadanych
ran zmart w szpitalu PoznausklcB.
Po przeczytaniu aktu oska,rżenia, 'przewod .
niczący Szcstakow zapytuje poclsądnych,cz,! przy:
znają, się do winy pobIcia Ilenkego. !(ovvalcz.yk l
S~ut>trt od!Jo\viauają, że nie bill HellKego.
PJ.'~e wodD.i.czący:
'

Tv

pow. carycyńskim w chutorze Nowikolskim
zachorowaly dwie osoby, zmarła 1. "-/ Kazaniu
w dnin30 z. m. zachorowało 5 osób, zmarla. i
(od początku epidemii zachorowalo 16, zmaao o),
W '\Vasilsursku w dniu 31 z. m. zabrano jedne;o
nH go 'j ako s wego gościa.
;
chorego na cholerę z parowca. vVe wsi Jurinil.::
Kowalcz;yk zaś twierllził, że Henkego pobn w pow. wasiJsurskim zachorowa1.y 2 osoby,zmada
Szubel't, a on, nie chcąc być ś wiadkieID, uciekł 1 (od początku epidemii zachorowało 14, zmarlo
przez okno na ulicę, co się potem stało, on nie 7). \V Permie w dniu 31 z. m. zachorowała i
, .wie.
zmada l osoba (od początku epidemii zachoro,
Wobec tak sprzecznych zeznań obu podsąd walo 7, zmarło 3). W Motowilisku w pow. permnych, sąd postanowil przesłuchać świadków, któ- skim zmarła 1 osoba. W Baku na parowcu,
rych zeznania były nadzwyczaj charakterystyczne. ; przybyłym d. 30 z. m. zAstrachania zaehorowaiy
Pierwsza zeznawała żona Szuberta, m ~ ano wicie:
2 osoby.
Dnia 12 lutego r. b. do mieszkanw. nasz ego
Moskwa, 2 wrześuia. Ze sklepu iubilerskiena B9Jutach, przy ul. Z'-lwadzkiej nr. 25, okolo go Djaczkowa, przy ul. Nikolsldej po' wybiciu opołudnia przyszli Jakób Kowalczyk i Henryk
tworu W ścianie i przepiłowaniu kasy zrabowano
SzubBrt, których mtłż przyjął bardzo serdeczniej na znaczną sumę lrosztowności, jednak wszysl;
jako starych znajomych, kolegów po fa.chu, po· kiego złodzieje z kasy przez wypiłowany otwór
częstował ich wódk<1, którą pijąc, rozmawiali o
wydostać nie mogli i znaczna część biżutJryi owypadkach bieżących na tle politycznem i reli- calała.
gijnem. Po upływie pewnego czasu wywiązał się
S;yzrań v 2 września. Zmarło
dwóch przyspór . pomiędzy Henkem a Kowalczykiem, o wy- Jezdnych z Samary na eholerę·
znawanie wiary; ze sl~oru tego doszło do kIótni,
N;żsIJ Now(1gr6d,2 września.
Ponownie zaa nRstępnie bójki; mąż jej stanął w obronie Hen- chorowalo na cholerę osób 5, zmarła 1, razem
kego, lecz silniejszy od nich obydwóch Kowalza.ś zachorowało 27,
zmarło 7.
W Gobartowie
czyk, pobił nietylko Henkego, ale i jej męża, na- wyniesiono z parowca c.horego na cholerę.
stępnie otworzył okno, wyrzuci! Henkego na uliKamys,yn, 2 września. Ze statku przyniecę i sam przez okno zbiegt
siono do szpitala trzech chorych na cholerę.
Na krzyk, jaki powstal wskutek tej awanWilno, 2-go września. C'zwarty dZień trwa
tury, przed mieszkaniem Szubertów poczęli gro- strejk w fabryce gazowej, skutkiem czego· ulice
madzić się ludzie, dobi}ać do drzwi', wtedy mąż
są nie oświetlone. Na poczcie i. w drukarni
zamknął drzwi na klucz, nikogo do mieszkania
gubernialnej praca odbywa się przy świetle na~
nie wpuszczają,c , gdyż bar się, by zebra.ny tłum ity. Glównem iąda.ni3ill robotników jest podvvyż
niepobif go.
, ka o 20 proc. i zmniejszenie dnia roboezego.
Przewodniczący:
<U sędziego śledczego, na
fiatigors~ł 2 wrzesnia.
O godzinie 1 'w nośledztwie
pierwiastkowtill pani zupe!nie inaczej
cy. w pobliżu mieszkania wystrzałem z brauninz,'3znawala, jaki byl powód kg,).>
ga raniono naczelnika więzienia Surowiecki~go,
"Panie sędzio, kiedy męża mego aresztowano, w chwili, kiedy z żoną powracał z teatru, ZyKowalczyk, obawlają,c się, by go podobny los
ciu jego nie grozi niebezpieczeilstwo. Oca.lił go
nte spotkał, prosU mnie i obieca! dać na utrzy- guzik u munduru, który zmienił kierunek k.uli.
manie dOliF) , abym tylko jego nie potępiała u sę
ili:f;iWtitpol, 2 ·\vrześnia. Ponownie str2.ela·
dziego śledczego, usłuchałam Kowalczyka i fał no w dzielnicy ormiańskiej do przejeżdżających
szywie zeznawaLlffi."
kozaków. Jeden koń kozacki zabity. Kozacy
Swiadek Franciszka Urhańska wchodzi na
ostrzeliwali się. .Miejsce strzałów otoczylo, WOJ·
salę śmIało, mów i prędko, wresi~cie zaC1 na się,
sko.
milczy, po chwili odwraca się i chce wyjść z saRonkand, 2 wrzeSllla. '\V nocy z więzienia
nA

trzech bylo w mieszkani:1, a Henke zostal pobjty i' wyrzucony oknem. Kto to zrobił?
. Na tak postawione pytanie Szubert dowodzi, że Kowalczyk bil Heukego, a on tylko bro-

ucieldo

dwóeh

więźniów

politycznyc!: i

sześciu

kryminalnych) a m:ędzy nimi Nizow, który ukradł'
z filii Banku państwowego rb. 137.000, jak rów.
ni~i niezuany człowiek, znany pod pseu.donimęm
"ZeIaznego", oskarżony o należenie, do organizacyi bojowej socyalnych rewolucyonistów.
Sumy, 2 września. Dwóch nieznanych ludZI
Wieliczko, analizując poszczególnie każdą ranę, napadJo, w celu rabunku, na naczelnika stacyi
dowodzH, że pęknięcie kości ciemieniowej moglo vVereszcza, Starodubcewa, i zraniło go trzema
nastą.pić w dwóch wypadkach: albo wskutek udestrzalam,rzenia w głowę tępem nar~ędziem albo też wskuCzerró,hów, 2 września. \V powiocie konotek wJrzuceuia Henkego przez okno; tenpadI topskim zJawUa się banda rozbójnicza. Ujęto joj
gIową na bruk tRk cię;~ko, że kość ciemieniowa ' 9 uczestliików.
pękja.
iZJm, 2 wrzesma. Krążowniki japorl.skie
Po mowach adwokatów, sąd po długiej na"Tsukuba"
i "Czitoze", opuścily port Neapolu.
radzie ogłosił wyrok skazujący mieszl<; 8.Iiea fi,
:Louzi, 4i~letniego Jana Szuberta i włościanina Przed odpłynięciem, admirat japoński Idżuin wygminy Ra'logoszcZ, 36-letniego Ja1tóba Kowalczy~ sIar telegram serdeczny do włoskiego ministra
ka, na pozbawienie wSlystkich praw i przywilej, marynarki, J.\IIirabeUo.
Pekin, 2 września. Rozpoczęly się posiedzeoraz na 6 lat ciężkich robót każdego.
nia rady nadzwyczajnej, zwołanej wlewestyach,
dotyczących stosunków we\ornętl'znych pallst\Va.
Na zaproszenie cesarzowej, biorą w tej radzie
udzial najbardziei wplywowi doradcy domu cesarskiBgO. W celu doprowadzenia. do zlania ludności
mandżurskiej z chifislcą, opraciowano projekt: przyPetershurskiej f\,gencyi
Telegraficznej
chylu'B przyjęly przez władzę wyższą, zniesienia
.,
wojska mandżurskiego,· tudzjeiŻ u'~uUlęcia .innyc'h
l ·wlasne.
róż!lje pomiędzy cluńczykaml a rnandżurami. Acz·
kolwiek zdrOWie cesarzowej chińskiej uległo poPeters,łm.rg, . 2 wrzeSllia. Zarządzający mmi- gorszeLiu, to jednak ona nie przestaje zajmować
steryu.m oswiaty zatwierdzi! ustawę akademii pe- się opracowywauiem rozległych projektów reorgadagogICznej, która zaklada w Petersburgu liga nizac yi rządu centralnego.
oświaty" Kurs clw~letni. Przyjmowane bęllą do
Lorrdyu, 2-go września. Prasa wita wog61e
niej jedynie osoby z wyższem wyksztalceniem.
przychylnie porozumienie rosyjsko-augielskie, jako
. . Pcte:rsbur~! 2 wrzesnia. Komisya do walki p_rzyczyniające się do utrwalenia pokoju powsże
z dzumą oglasza~ W Samarze dnia. 30 z. HL za- chneg r: ,<DalIy r~'eJ~graph» ośTt\riadcza, że g16wna
zachoroival0 na eholere ;) osób, zmado 3/ od pokon:ysv porozunnema zasadza si'ę na tern it Anezątku epidemii zachorowalo229. zmarlo 1'01. gHa l Jtosya; dwie dawne przecHvniczki 'POfOZUvV pow. stawroDo]skim we ,ysi l\lelel\Os znowu mhd,Y się ,nareszcie. ~ zawarły koawencyę, która
zachorowało 5 ~osób, zmar1y (1';,,1e. \'V ?y~nl.lliu powlllua. doprowad~1C do zgody dlu.gotrwalej. <Tiw d, 2U z. lU. zachorOivat puc:róiny, przyl>y,ry pa· me8~ za~macza w artykule wstępnym, że jeżeli
l'Oweem 7, ChWi.i,Ullslm. \V Saratovvie dnia 30 z.
porozumienie doprowa(lzi, jałt IDO'żna się :spodziem. byly dwa pDdojrzan0 wypadki." \V Carycynle
wać <10 szczerej prZyjaźni obu mocarstw, to w
wuuiu 3\) z, m. zachorowalo 11 osób, zmarły 4. .Azyi stEwie się jednym z najwa.&niejszych .czynJ.>ró~t: tego zachorowal poJróżny przybyły parowIl ikó w zapewnienia
pOkoju. międ~ynarod()wego.
cem. To samo zdarzyló si~ w, Kal1l~·szynie. «Daily l\laih twierdził że niema Wlwóch mocarstw,

Tele rSLmy

ROZWOJ. pomiędzy
wI~lyw

któremi

porozumienie

mogłoby

mieć

tak zbawienny na utrzymanie pokoju po-

wszechnego,
AIlgJi~.

jąk

porozumienie

pomiędzy RosJą

a

Dzienniki liberalne ostro występują prze-

ciwko temu, że porozumienie pod~pisano w trzy
dni po zamknięciu sesyi parlamentu i upatrują
w tem chęć uniknięcia krytyki jego w izbie posłów. ~.Dai1y :News» rrlÓlri, że taki sposób postę
powania stanowi poprostu "votum" nieufności dla
izb]. Zachowawc.z-y ({Standard ~ mniema, że UBUllięeie powodów do nieporozumie.ń,
podejrZeli i
sporów przyczyni się bezwątpienia. do wzmocllie,·
ma uc,zucia, pl'iyjaźni~ dawno już istniejącego po-

obu narodami. Ani rząd rosyjski, ani też
uugielsi{i nie pragnęly bynajmniej opracowywać
planu wspólnego działania na bliz!dlU wschodzie
lub w :MaR'ej AZYl, to też Niemcy nie potrzebują
obawiać sIę porozurnienh.t.
'Celu;ra.lł! 2 września.
O zamordowaniu wiel,kieg'owezyra Atabeka Azama, nadchodzą jeszcze
szcżególy następujące: Zabójca wezyra ranU: kind~:arer.l1 żołnierza, który pochwyci! go z tylu, poczem usiłował uciec, widząc jednak, że nie ujdzie
,pogoni, strzelil sobie z rewolweru w usta. Kula.
przeszła 'głowę na wylot, powodując śmierć natychmiastową.
Samobójca okazał się poddanym
:perskim, .Meuialą.Abasagą. Wspólnika jego, który również usiłowal zbiedz1 schwytano. Aresztowany oswiadczy! podobno, że chcial uprzedzić
fAtabeka o zamachu, . przygotowanym na życie
;jego przez pewne grono. osób, nie zdążył jednak
;wręczyc wezyrow~ notatki przygotowanej, gdy na·
i stąpiI, zamach.
Dok()nano wielu aresztowań.
Baaga., 2 września. KonferenCJa pokojowa
'potrwa zapewne do dnia 8 b. m., dnia zaś 15
b. m.n3.S't~pi podpisanie protokulów - jej ostatecznych.
D ZIEN N E.
Kronsztadt, ;3 wrzoonia. Z Petersburga nad~
płynąl ' torp€dowiec nr~ 23, bez kominów, z ustawionym na niej kotl.em parowymj systemu inży
niera - mechanika Szmidta. Koc.io:r waży tylko 67
pudów. ..Marynarze bardzo są zainteresowani próbami z nówym eZJst'O~rosJjskim wynalazkiem,
który zapowiada poważny przewrót 'wużyciu tor:pedoweów.
lIoskw a. , 3 wrz~sma. vYyhory pełnomocni
:ków wlości i robotników w caleJ gubernii wyznaczo.nona dzi(}D. 15·ty września.
Orunburg, : 3 września. Hano w przedpokoju
zarządu dóbr państwa. trzech uzbrojonych ludzi
czatowalo na kasyera, któremu odebrał i worek
z 1,900 rb. Jednego z nich aresztowano, dwóch
.z pieniędzmi zbieglo.
Belsingfors, 3 września'. Po dwumiesięc~nej
przerwie z powodu ft.ryj lemich p~siedzenie sejmu
:wznowiono.
Tomsk, 3 września. VV czasie widzeń z wlęź~
nlami d wóeh ludzi nsilowaJo wtarguąć do wię
zienia, w celu uwolnienia osadzonych tam więź·
niów, w.sprawie ograbienia poczty w Bersku:
Przy rewizyi w ich mieszkaniach znaleziono rb.
14,000, i trochę zlata tv sztahach.
iostów nad Donem, 3-go wrześn.ia. Trzech
zbiegI'yeh więźniów, osadzonych administracyjnie,
napadło w śródmieściu na artelszczyka drogi że
laznej wIadykaukaskiej, niosącego rb. 10,000.
Artelszyczyk nie zosta.l poszkodowany, pieniądze

Napastników aresztowano.
Kijów, 3 września. O godzinie l-ej w po ..
ludnie pożar -wynikIy z niewiadome} przyczyny,
zniszczył budujący się tymczasowy dworzec i kilka maga'l)1nów. Ogień uszkodzIł: kilka. wagonów.
Wiedeń, 3 września. Rozpoczą! się proces
studentów rusińskich. Wszyscy oprócz zbieglego
Krata stawili sie w sadzie. Dwa wnioski obrony
o wyłączeniu pr~eusta~i:Ciela finansowej prolmratury-sekretarza uniwersytetu Winiarka, w charakterze pow().(la cywilnego, odrzucone zostalo

przez

sąd.

Berlin,

AAAA •

N~uczyc:ielki i. f~·eą.Ia.nki, róż~

Rej

ne.rodOWOSCl

i posady stale, poleeaBłuro

na lekcye
nauczyciel-

skie, Piotrkowska 92.

2194-1
Niemka frebłankA 1 polka z
. • dobrą kra. wiecczJzll2\, szu·kaj~ posad. Piotrkowska 92, B.iuro nau~
czyeielskia.
2195-1
-A'
Noocz:yCielka, znaJąca.dobrze
• język francuski lub nismiec·
ki j muzykę, otrzjma korzystut\ pos&dę.
Piotrkowsktt. 92, Biuro nau(~zycielskie.
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2193'-2-1
Stancya dla uczniów pod ro-

dziei'elsk1\ opteką. Mikolajewska nr B5 m. 11, II,gJa piętro, oficyna.
Wiadomość od 11-5 pupol. 21'67-7-3
sprzedania wUla z 15 mOl'gml i za:
. budowaniami gospGdarezemi w Radogoszczu, vis łL vis Heinzla ogrodu. Wia•

II

•

DO

domoŚĆ: Łódź, ulica Clemna nr. 4, Gą
siorowski.
2188-2ps-l
o wynajęcia duży frontowy pokój o
2 oknacb, 1J.ez mobli.. Benedykta 87.

D.

.

2180-a',1

3

września.

dzie korpusu gwardyi w
helma obecną
dragonów.
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"Journal de Debats" piPutUówskie • .
•
S7.e: Ugoda anglo-rosyjska nigdzie nie spotkala
Czeki na Barlia
~ 46.50
się z tak dobrem przyjęciem jak w Anglii, która
posiada w Azyi zadania analogiczne z zadaniami
Giełda petersbtu"sl(a.
Anglii..
(Tel. w:ł:. ,.,Rozwoju").
Konstantynopol, 3 września. Na pos.iedzeniu,
Ri3ntflo państwowa 'lO,17·!.
synodu patryarcha Joachim oświadczyl, że wsku• • 353
6% Pl'sm. I-ej eilliByi
tek różnych trudnośei, stawianych przez vV. Por25050
"
,lI
"
...
tę, oraz niepomy-ślnego wyniku wszystkich staralt
szlaeheclm. •
21650
li wielkich mocarstw, oraz dla. interesu patryarchatu - on patryarcha zmuszonym jest zlo~'1ó ,
swój urząd i })oleca prezesowi rady mieszauej zawiadomić j~ o tem.
Podlug wiadomo:3ci otrźyrua~
nych przez patryarchat policya dokonała rewizyi
u metTopolity dramskiego i skonfiskowała jego ko-

li -,- ll,'''''''-

w

respondencyę·

Piotr~:owska38,'

września.

!atwerpias 3

W dniu l-ym b. m.
zastrejko\vali zgodnie z postanowieniem węglarze,
robotniey metalowcy i tragarze przedsiębiorstw
metalowych. Wczoraj rano doszło do kilku starć
pomiędzy strIJjkującymi i robotnikami flamandzkimi,' idącymi do pracy.
Paryż, 3 września.
Ad'mital Philibert donosi, że -oddzial, kwry dokonaJ: rekonesansu na poludnie od Cassahlanki napotkał konnicę marokalIską i zmusH ją do ucieczki.

}lselmruje pl'emjówki

II

1461-3-1

em. Z r. 1866 po Rb. 3

również załatwia inka30 na wszelkie miejscowości; kupno i sprzedaż paph~r6wphbłicz:aych,
wymi'anę banknotów l monet zagranicznych i t. d.
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l!! __

Fil. EPSZ"TEi

SPOSTRZEZENIA l\iEfEOROhOHICZNE
Stacy~'

cent'ralnej K. E. Ł.

złote,

Plomby
Zęby

sztuczne na zl'ocie, kauczuku z pod.nie ..

bieniem lub bez.

Popn\1iki sztucznych l@Mw na

łHłGlekrmiu.

_K.ogu.il~lt:acY.~ 30.-:~op·~

Chłopiec

c.

o

F I ARY.

z wielk~'1 chęcią do ,nauki, zdolny,
j pozostający na opiece dziadka-staruszka l nie posiadającego żadnych środków dla
! dalszego kszt~,i(~enia i wychowania go, zwraca się
I dQ Sz. Czytelmkow o łaskawe zaofiarowanie,mu po ...

I
~

IU!1

.

mocy.

~
Za wszelkie ofiary, tak w naturze jak i pte ..
ł niężne, s1.d ada z góry serd.eczne II Bóg zallfać'~.

Na budowę kOiJ~ciola w Narwie pod Petersburgiem,.
Fra.nciszek Musid 1 rb. - J au KudIicki, przegra· i

stróż wskaże,

Przej azd M :>2, m. 3.

1R4&M#b

fiS iPS't+i.t!! '4

F

2200-3-1

syn Jakóba Wigdorowicz zgubi.l
swój paszport, wydany w gminie .Zelów,
powiatu laskiego, gub. piotrkowskiej.
.
2191-3-1
zrael

I

Nwaniem.
a wieŚ potrzebna gospodyni z go~oAdres: Główna poczta role·

p08~dy

etc. Skwerowa 20 m. 20.

2189·2e1
asyerka z a-latniem świadectwem; kancy:ą, poszulmie jakiego zajęcia. Piotrkowska 92. Biuro rekomendacyjne. 2196
Loonard Suchowskl. korektor i stroiciel
for~eplauów, przyjmuJe strojeuia i reperacJe. Piotrkowska 161J.
2181-6p!
a1'ya Wilkoszewska udziela lekcyj
ŚPiewu l gry na fortepianie. Osoby
niezam~żne, obd.arzone wybltriym\alen-

K

M

z ulg w

opłacie.

'Wi-

218a-4a~

l

:

• ..

szkanie 4: 0. d 9-12.
' nauczycIelki: 1) do języka
otrzebna
franCUSkiego z konwersacya" 2) do (\rytmetykl. Wiadomość UHC8 Nv.wrot 42
I piętro.
.214:7-i
rzybląkal się pies jamnik, m.Iody, ma.
. śCl czarnej. Odebrać można na nUcy
Franciszkańskiej nr. 0.>1, stróż. wskaże.
zastać mozna od 7 wlecz.
2182-1
rzyjmuję dZH'!cl do naUk!..". U. dl.iolam
P korepetycyi. Widzewska 81:>-2.
.
2188-3cs-l
racownia sU'kisn, spódnic, bluzek, mundurków oraz nauka krojU. Piotrkowska 131, ~. 6.
2197-2.-1
pó-trzebne 2 dziewczynki od 12 lat, do

P
P

usługi.

Dzielna 34, kawIarnia..
2187-3-1

--p:::--OS-Z-U":'"'kU-j~ę-S-Z-'Y-C:::-ia-'-·.-w-p-r-y-w-a-:-tll-y-m~'d:-':o;""m-u.

Ulica Widzewska nr. 8 m. 16. 2184'1
okój d ż
P J rodzinie z
bl . ]ub baz,u' do
y wynajęcia.
rz.
.zaraz.
,
me aml
Konstantynowska 57 III piętro.
2174-2-2
potrzebna zaraz obeznana pannA do eu-

P

kielni

~.

Konrada Nowy-Rynek.
2163-3w-2

~

§'tl; 1

,

.

POKOl umeblowany z calodzlennem u~
2l72·-2-':'2 i
trzymaniem, od '1 września. Kamten-.

pannB, pOszuI(Uja
P
Inteligentua.
kasyerki, ekspedyentki, magazynierki

korzystają,

-97-102

12 .. I~tni i zupełny

I s· Ołllota

przy inteligentnej rodzinie z CM(łdgienuem
utrzymaniem lub bez. Wiadomość Dzielna 40 ID. 1. Tll.mżt} wydaja sIę obiady
w domu i ns miastą·
2053-d
ortepian Maleckieg.o, bardzo' dobry,
krótki-sprzedam. Konstantynowska 5,

dzowska .aG,

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

-'--~-'--

,5%"
"
z 1906 r.
- 4 1/ 2%lIsty ziemskie • . • . • "
Na jesiennym przeglą 4:% listy ziBmski~ .
• ' .

września.

wynajęcia uraz 2 pokoje umebloDowane
każdy z oddzielnem 'wejś~ieID,

tern,

..---

Giełda

ni cy galicYJskjej zaregestrowano kilka z3is.labnięć
na cholerę. Podejrzane wypadki pojawiły sil}
także w Alzoviru i Galicyi.
Prz.edsięwziętD środ
ki zapobiegające epidemii.

,U J 4

I

ny zakład 1 rb. - Zebrana od robotn!Irów akcyjnego
Towarzystwa Heinzl~ i Kuuitzera. (farbiarnia iwykoń
cz~lnia) 2{F rb. --20 kop. -- Z fllhryki Sztejgier·ta 1 rb.
50 kop. -- Jan SmllsS 50 k. - Józefa Smlls3 50 kop. Janina i Józefa Smu8s 50 kop,

byla deputacya narwskiego pulku

Bndapoeszt, 3

li

Dł'obne ogłoszenia.

:N! 190

ocalały.

między

j

Wtorek, dnia 31 września 1907 r.

"
I2l Zagł~l
p~szport, wydtJ.ny
gmmy
pow.
na 22 ID"
&I.

I

'

I

91 99

ó)

... Ó)V-i./.-

3

pr.zez wójta
Piątek,
lęezyeluego gub.
kaliskiej, na. imię Dyonizego Majewskiego.

'_

. _ 2175-~-2
paszport na ImIę Antomego
OieJnlka, w. Ydan.1 z magistratu m. Ło
_

~ Z8.gu~.1.\~

;.

I

J dzi.

2186-3-1
Zaginą! kWIt od l~głtl'macyjnej kSi~żk.i~
wydany z fabrykt Rozenblata na ImJę
. Em:n.nuela Pacaroh..
2192-3-1
~ ~ Za~lną.1 paszport na !mi 9 Jos~a ęmicklElgo, wyda.ny z Pablamc.
218:,-3-1
zagin~l paszport naimlę J'ana Wagne_ nt, wydany z gm. Łuszczyn, 2199-2·1

Z \lo1m,

Il:l'aweowv.. posz,ukuje t.ajęcia
prywatnym. Skwerowa 20
2190-2-1

w domu

m. 20 Zaginął

chlOpieC14'letui, ,nazwiskiem

Hugo Breudel. Ktuby wiedział o nim,
prosz.""'f. zawI''''do'''I';'
I'odzl':<,O'W
n".. ul, No....~ ....
wo-Zarzewskiej nr 21 m. 16, '. 2176---1
zaginąl paszport na imię. Justyny Brze·

. zińskiej, wydany z gl1linyRuda Mali ..
niecki, gub. radomskiej. . 215ó-a....~

](g

ROZWOJ. ========="-~~~-"----------

196

c
rozpocznę

szym

w

,.

września

vVtorek, dnia 3

1901 ,r.
=================================================~

5~eC ..

ch@:;eób

gardła, nosa
się na ulicę

Dr. L KLACZKII

BUSZli

przeniósk

'j .

tneżąCJi'nl tygOf.lllU;

..

zapIsy przy;j rnu,] ę vv

Piot["k@~ską

d l
a-

ciągu.

!

m45,

Konst&ntynow.sk& 11.

II

ni.

Cboroby dróg moczowych. skórne i wBllueryczae.
Przyjmuje od g. 8 1/ 2 -1 rr.no l od 5-8,

i przyjmuje codziennIe od 4: do 7-ej pop.
wniedz.iświętaod4-5poP. MH-r-1lS8

:0 ~i:d~iela o::ywać się będą "l.ekA~YLeIZp~;N;?rS'~K,~~I,~u·1 Dr. Eu~~!i& Imr-Garlluni
vegll$dUłUm~ ~~:

"l\. "o
eJ "'J ~

,

l 4
G

..

•

•

,
Piotrkowska dom Tisohera
l pię·tro.
ftL"

P l$e\W:ws~a

..

,

1-

urJiir~eS':1a~IISlAa

L

!

II

i

124• Ił

~ ~o

tJ '" ~ ~
lO

eCZi~i!Ca

I

panłe

l070·r-10l

Dr. H. Szmnacner

~

Choll"'ofilly kobieoe i Al::uszefiya

.

od 4-5.

Piotrkowska 121

PrzYJmuje do 11 rano i od 3..-5 popoł.
502-r-187

chorob,y weneryozne

skórne

i

Nawrót Nr. 2.

.~.L·<~ł:. . .·• =====-=_
otw.?t~~~~~an~~~Gw'i'!oz:r.J~:~ta~~~!'::~
zę"y
l' Dr. Edw~~~,.~!~elsta8dt
=====
przer~bia z~by
ł mieszkn obecnie KOŁ A..JEWSKA
I
Dr.S.znitkind
d
T'
J\fl
24
l\. ~O
'. ."~ PIotrkowska. om wohera " O l
lIhoroby waw.u~tnBle i nerwowe.
eJ
12
I
I Cher'oby SkÓfilB, iSllel'yi:zne i m3Cll~fiłGHim8
!
leczenie
Przyjmuje od 8-11 1 do 6-8 po polud.
panłe

~ ~

sztuczne od rb. 1 kop 50 i wyżej.
HHpel'uje i
sztuez:.e.
A!ł.

~!.....

.JLiJ

~,.,.~...__..--

pIętro,

.

,~t

'~

ł'

1

8

I

.....

........

b

I

i41,,~_'_A!~

"

' . ..

;

d OYłar~fcuSZen~e
VI aSC~C~ed nlel~UCn~nlDSCI
J
III

G."

•

.

m. ŁODZI

ma honor uprzejmie

prosić

wszystkichobywateH, aby raczyli

" lne"
O. O .

zo.br.:;;·····~
.... ~. .
U n"
" 1$

e

pr!~Yimuje od 8-9

Mi

1

l,'

.

...

C'"

1613rlOO

przybyć

.. @

Ił

l
na i

!l
!

/2

rano i od5-6

1

67

/2

pp.

1. "-ł. r

,
b
w6wnQtrznyc

przYiilluje codzień dl] g~dz. 10 rano f od
1
g. 4 /'J do 6 po południu (w poniedzial!d,
1
CzwartkI i soboty ~d3 --4 / 2 po Iloiud.)
Pi~trko'Wska

69.

1334 10-5

! przJjmuje
do 7-e,odDOg-el,
pol. do
l

z l,iaS3;l'wi

oh~rob1. skórne i
przyjmuje od g. g do 12 rano i od. 6 do 8 w.,
panie od 5 do 6 wieez., w niedziele tylko

I°rJrdO l: rano. ZP~W~;·n'~.~n;:;~OI·4
U. A• Ub u. 111
I Dr ~sa"N~i"~ JaSł n' ~~I·
powrocil.
Ulica Przejazd :Mt 6.

rfłllO
j od
1467'1'109

Piotrkowska 35

I

1477-2".:.1

Dr
i • Steinb~r[

1586~rc8~

przyjmule od 10-11 rano i 5-7 po pol.
w niedziele od 10-11 r.i 2-4, po pol.

fi

powróeił.

r. Rosenblatt
gardła

'B

I

I

1463-3-1

'

\!

l

i

i maużmn.
rano, od 6 ..-8 1 / 2
4-69-r-2[1:2

"l Dr. m~dl Gol~far~
weneryGzne

specyalista ohorób uszu, nosa

pi~zwgoto_a.czelnj

·L~

10· ej

4~E':J

wieez.

l

I

\

el0fdryzH}yą
PrżYJilluJ9 o~i g. 8.-.;..11 1/ 2

Dr. Malowist

Powrócil.
!t'
I' ta ch'I..I·
upacya;s
~rDiJ uZiBCI'. I•

!

m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~!~~~:l

mieszka obeenie na SrJdl1iej nr. 2.

I

4')9

obywateli m. Łodzi l~nia 5-go września r. b~,."\v czwartek o godzinie 5-ej i
1)0 południu? do sali kOllcertD\Vej p. VogJa, przy ulicy Dzielnej .N~ 18, na'!
którem rozpatrywane będą następujące sprawy, . znajduj ące się na porządlu! d :dennym:
,
l
1) Wybór przewodniczącego zebrania ohywateli m. Łodzi.
I
:':) Zaznajomienie obywatelt z celami Stowarzyszenia wedlug zatwier:'
dzon(lustawy.
'
,
'~;) Zapraszanie wszystkich obywateli m. Łodzi, aby zechcieli zapisać (
się w poczet czXonków S t o w a r z y s z a n i a . !,
Oli:ulista
4) Rozpatrzenie sprawy 'wyboru kandydatów na cZłonków zarządu I przeprowadził sie na ulica
Stowarzvszenia.
iI
P~OTiUUl!WS~Ul 132
ol

___~~~!~kó~~___

f);~ 7r336

od 5-6

Dr. D. Helman

Benedykta

~

.

powrócU.

}469-3-1

lekarz-dentysta

ąbrowski '

Bo

Piotrkow&ka 87
pow&r~cił.

.

1428-~1

~~ z. Sła iń~ta
powróciła

.

Pi.otrkowska 132.

Pokój

umeblowany dla damy za.raz do wynaję
cia. Piotrkowskł'\ 56 m· 17.
1455 32
qq

KI"~wiec

pierwszorzędny .

z "\'Varszawy

Dr.

H8

Rosenthal

CłiiOI"Obl1 wewnfitrzne i dziiecic;oe
(~BJlIl1 gorączkowe, zaEc:aźnej

K~nstanty"D\PJska

_God7.iny pn~i~ć

0(1

7.

1415~r1l5

9-10 f od 5-7-ei.

Ur. l Grosglik
Id" .Zie~@na .Ni 5,

Gh2f. s~(órrw, waaeryczna i drJg m~cz~wjch.

Pożyczki p~" 5°10

daje oficerom. osobom urzędowym"tan·
dianom t włościf'IUOm Ryszard Oppenhei~
mer. Berlin O ~l4:. Łibt\1lEn' tr;,..4 { 14.42'3"3

KORESPONDENT

ruŁ·,ncwal.lY, poszukiwany Jest do' biura.
bbrycznegu. Wsmzgana. gruatown!\ zna·

Jomosć jęHków:
Ol'~Z

poząd!'ll'l.a

i buch dteryi.

9llwlwoJu".

polskiego,

rosJjskiego.

zualoiX;osć niemieckiego
Of';lI' t Y 6\lb. "K 28~' w i!'~dID.

1468-3-1

SE DAKIII
:lr:akop7.ań~idde

wiosenne

guńki,

pe-

l~rlny"i c.zapki dzie ..

emna gustowne i tfl.nie poleca

Helena LipińsKa

143.i-3-3 Przejazd ~ 38 m.l0.

Od 8 1/ 2 -11. J / 2 r., 6-8 wiecz., pania a-6
po południu. W niedziele i święta. 9 r.
do J po por.
. 1608~d--145

chanski

KATO'L
I K" .
,

robiokrycit\ dumskie i futra, l\:ostYUilly
angielskie i suknie. ogólne.. \Vykończenie
z.rtystyczne. z mat..eryalu wlłisnego lub
poWisl'zon.egiJ. SlJD3'cerłluMa 31. 1470'2
,

Ważne

,

dla. po~:z~'Il!1;l&!IjąOlfch IU)sad5

WUk,ujące posady dla pa.ń. i panów wszelkiegG
pow~łama wskazywane zostaJą. za pośrednictwem
codz.lennego ,dostnrcza:n.ta WJ:cinków ogłoszeń
z nl\JznacznicJszych gag<6t polskich, tudzież z pier..
~VSZ(\l'zędnych organów nie.mie~k~ch w Rosyi. Na

zą;dalll<? do"tll.rc~a~e są rOY~ll1ez
zagra~llczllych, Jl1iG
.,Berllller

:wycinki z pislIl
LOkalanzeiger"

"Berlmer Tage blaW',
"Frankfurter Zeitung"·
"Neues Wien<:l; ,Jollrnl\l" etc;Z góry opłacony
Il~Onai1lent ,m!,Oslęc?lny od dma zarnowienin. wynoSl: za 'YyClllJn kra~owe rb. 3, włącznie z wycinkaml zagrll.n~ez~el1:11 rb:. 4. Ad~es: ,Administracya
gazety "Lodz.0r Zel~u,ng .Oddzlal blura wycinków
ogłoszeniowych, Łou,ź.

1405-3

:Mam honor Z'awiadomić SzallO"
Osiedlitem się w tutejszom mieście jako
wnych Ro.dziców i Opiekunów, że
specya.Hst~ chorób skórnych, weneryczszkoła mOJa zos"talaprzekszWeon~
nych, plci?wy~h i chorób wlosów. Przyj·
na.
mUJę codz,enme od 8 do 1. w południe
~.
I
I
i Oddo4 do 8 po pol., w niedzielo ort'S-ej .
_lflH~~ ~~mfia',H,"
8
l-ej rano i. od 4: do 6 po pot.
A;illh ()~iWlłlMI ftiłł I 1111

VII

ul .. Średnia .Ni S.

jł I

1491'113 I

'1" 1.:1
J. Zbijewska, Dlugalłlł.
Uł7ł-ł-3

,

N2 196

Mam honor

zawiadomić

824.

Klijentelę, że

Zarząd

SKLEP mój z OBUWIEM

drogi Ż

jfa
-'.

YCZRI-łódzkiej

runiejszem zawiadamia wIsyłającJeh ladllnki, że na stacyi towarowej Łódź
zalegają niewykupione przez odbiorców towary, przybyłe w m.
lipcu 1907 r. za frachtami: TamLów 64978 skrawid suk.na, Feuczello,
rra-rub6w649,75 skrawki sukna, Klejn.er;. N,owot!zień.sk 16574 welniaue ,wyZ poważan.iem
rO:by, Popow od Stepanowa; Krerruemwllcz:ug 186 przędza bawelmana,
~~=._~~~
~
~
~~~~~~Ś~~ Centralny skład dla Libermana; Krernień,czug 653 i 652 welnialle towary, Oentralny sklad (Ha Arkina;Kremieńczng 654, 655 i 657 rękodziel
=RWft t' I
nicze wyroby, Centr~Jny skład dla Draże S-te; Melitopoi 1955 wełniane
VII.km. zakładzie naukowym
! tOYłary" NaczeL sto dla A. Dacbe; Sta,ro-RadziwHów 33 drzewo olchowe,
l Kac; Zyrardow 41725 skrawki skór, Cola; Wloclawek 27144 kosze, Ziót; nowski; Wloclawęk 26961 kosze, Erlich; \Vlocła.wek 26939 kosze, Fuks;
Zielna 18 ., W'aF'SZ,~ltll@de
'\ "VlocIawek 27102 skrawki bawe1niane, Szpinadel; Noworadoffisk 32169
Z.apis uczenie od 20 sierpnin. Egzaminy piśmienne 3-go, ustne-4, września.
! rękodzielnicze wyroby, Rabin9wicz; Noworadornsk 32120 i 32033 meble
KU.f1ii nauk 5·go września.. Otwarła klasa VU .. ma.
H39~2-2
.
-ik : 1\"
28
"
f
I gięte, Br. ThQnet; Warszawa W. 169563 kosze, Th1. Łask; Warszawa
.169224 gilzy do papierosów, L lVIarchelski; Zasenhof 73504 przędza baII
II
1
Ł ~
welniana, T-wo Zasenhof. bawełn. tkac.m-ry; l'orzek 36649 wełniane·
towary,
Naczel. st. dla O. J. Drupera;
tow. Mik. 44932
..
.
'
.'
.
i ..
.,. ,
./ dza bawełniana, l. Naumyczew;
Brześć Petersburg
II Nadw. 28356
cierlica żelazna,.

zostanie przeniesiony od I
Pio\trkow:ską pod

\Vrz:eśnia

r. b. na ulicę
.9 dom vV. Zaksa.

1&

Jlabryczna

I

____ ________ ___

w

LEONII RUDZ

lEJ

am-_
i
O' t ..' o
' z'ta' i'
a- cno BICZ"
2

O
'
z
Stra .[BIO'
.
,

~a

przę

IManachem Kacaf; Brześć I Nadw. ~2676 rękodziełnicze wyroby, R. Ka...,
Warszaw~ m. 200403 i .200~0~skór~ wyp~awio~~l Zajdel;, '\Varszawa .
Ra-da zarządzal~ca. Straz1 Ogniowe] OChQtnH~zel Lódz;JnoJ, uprasza nmleJszem, ) m. 197627 skory na rękaWICzlo GlaSWajIl; '\Vwrzbni.k. 18140 l 18141 bao łaskawe przybycie cdouków uflarodawców, płacąch roczną składka rb. 12 i wię- I· wełniane wyroby, Naczel. st.; cheI.m 12167 rękodzielnicze wyroby, J. l\f.
eej, oraz czlonków rzeczywistych na
.
'
III
Rozen; Lublin 43089 rękodzielnicze wyroby, L'. D. Fejnberg; Radom
.

3'.

.

.

IWJ'b··
flza.. .J'n.HbO

. ' .

. . _ .,

..

.,,

I

! nel;

·br' nie

O In

Ii 2679,5
rękodzielnicze wyroby, Sz.
wyroby,' M. Lemberg; Perm

rękodzieln\cl'.e

Kielce. 22579
bawelmane wyroby, Naczel.
ł st. dla L. Rafalowicza i Szlama; Orenburg, Tasz. 53489, 53490 i Ei3485
mająca odbyć się W S;obotę, dnia 7 Wr;szośnia o godzinie 7·ej wieczór, w sali
wełniane. wyroby i sukno, N. Balczew; Jelec 23620 sukno; Domanow;
HI odózialu Straży Ogniowej.
.
Carycyn m., 57623 pończochy, . A~ Kałasznikowa dla J. Kagana; Astra·
f'orl%dek dzienny ob0jmllje na.st~pnjć!~8 punkty:
chaflskatr. kant. 12419, 12420 i' 12394 bawelna, Ros. transport. i ubezp.
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaml:\ za rok 1906.
T-wo;Platonowka 19063 skrawki sukienne, Utoczkin; Skidel1134 skraw2) . Sprawozdante .komisyi rewizyjnej.
k·l SOf,
k'
Sz.apI
Ł'd us; . P e t ersh urg t OWo Mk
39680
d b e1'
3) Określenie budżetu. nf,t rok 1907..
.'"
l.
'.
przę za aw Ulana,
4) Wybór: Prezesa, na. miejsc') ustępującego PAUl'. Ludwika Meyera, 3 ezll)n~ . I. I. Naumyczew; Romny 62211 i 62139 rękodzielniezewjfoby, Epszteju;
ków Z1\rz8tdu j członków komiSji rewizyjnej.
I JegorJewsk 19166 rękodzielnicze wyroby, Kawryżkin od Bargiczyna;
5) Przedstawi·ente 6 cdonów do Najwyiszych nagród.
I Oziery 11091 sukno, Jedfelirikin; Siergijewo 7~29 welniane wyroby, J.'
6} Wniosek Zarządu, na życzenie pewnego grona ob y w.fl.teli: do jakiej naj- 1
.
1825
b
l'
Z
. S~
lVf k
niższej normy ma ·by.ć określoną roczna skladk~ czlonkowska z" prawem glosu na f So1datow; Kostroma
. przędza awe mana\ ...I0rar l -Ka; 1'1.03 Wit ffi.
ogóln~m.zebraniU.1l póln. 534,45 welniane towa.ry, Mosk. weln. M-ra; Czerepowwo 1793 wel7) Wnio~ek czlonków w spr8~ie 6,000 ,rub~ł przyzna~ych przez TowarzJnialle towary, S. Sobolew; Bialystok 134928. wetlllane towa.ry, D. M. ?olstwo AseJ).luaC:YJn~ prywatna, dla Strazy Oc~ot,nF~zeJ WF r. 1900.
..
nicki~ Petersburg 288352 przędza bawelruana, .J. Nallmyczew; Wllno
. 8) WniOskI w kwestJ! prawtl. notlzema munduro\v, członkom. przesluzonym 329553 sukno Br S,JolrOJ'uo· Kowno 1039.90 i 10?'')~H haki i zamki żew straży 25 lat.
1456-3-2 !
!
•
l\.'
:
.
I lazne, Kow. Alce. T-wo metal. zakladow; Newel 18390 rękodzlelnwze
id.
"Wii M€#U• •-MB
'"
Wi.i
j wyroby, A. Spokojner; Rowno 2731 sukno, D. Buch; Odesa m. 23966
1r \~
I
ID 93 ! podeszwy skórzane, Konrad i Sasko dla C. Draie; Piotrlców 10819 druki,
rą
K& ti'f! ~,,'. il I
S. Pański; Kielce 3099 rękawic?ki welniane; Bo,nsztejn; Warszawa POSP.'
"EDS1C"B'IORSTWO
OCZYSZCZANIA
I 47092 laski drewniane,!. Bajek; Warszawaposp. 46847 druki, B. Bu~
:.'
. , . . Lz
. '..
' . . ."
. '
( katy; Warszawa posp. 46825 worki, Wierzbicki; Petersburg pas. 152831
o-klen, wystaw&W)'ch, fabry6zByoh i da~hśw slętowych , ora'z sprzą..
i książki, T-wo Wolf;Wilno 141266 dzie-nuiki "Das \Vort";Wilno 141675
tanie mieszka.ń, biur i konserwacya linoleum.
ł dzienniki, Proletarlszer; Rzew 5914 wełniane towary, Naczel. st. dla
Wszelkie, roboty powierzone wcholizące w zakres porz~dkll domowego
i Drtikera; Berdyczów 62962, ;62992 i 62988, rękodzielnicze wyroby, Ch.
~JkonJwll;ę po nader umiarkoWAn~j cenie.
306-r-46
I Bielkin; Berdyczów; 62578 rękodzielnicze wyroby, D. lV!argulis; Kostopol.
2
iilis<.;;;;;;;;;u;;;;1lł&i mMMiII1P'Pll'd§WZ"'"
liii 'Mlthi~
, 7161 ,krzeslagięte, D. MHsztejn; Odesa tow. 242542 i 242790 karmelki,
i E.Wladimierski; Odesa m, 22407 rękodzielnicze wyroby, JanzemiiL; Eli·
łsatwetgr~d 900~ sukno, Fouberszejn; B~tta. 5867 rękodzielnicze ,wyrob~,
i M. Rezmk; Ehsa:wetgrad
8670 rękodzlBllllCZe wyroby, A.SZldowskl;
Trojanów wal. 1040 rękodzielnioze, wyroby, Ch. Szapiro dla. S. A. Pikel ..
. nego; Kijów tow. 192865 pOliczosznicze wyroby, B. 1\1'. Sl~ziil1g~r.
Jeżeli wyżej wyszczegÓlnione towary nie będą przez odi:norców przyjęte
Przyjemny i racyonalny pokarm
w terminie 3 miesięcznym od dnia niniejszego ogłoszenia, to takowe
dla
Dxieei,' lIatek, Rekonwalescentów i Staroów. , będą sprzedane z głośnej licytaoyi na zasadzie § 40 i. 90 Ogólnej Ustawy
·~O.SyjSkiCh dróg żelaznych.
1451-3-3
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D-raB. Lowensteina

I

1
I

FosiJioza zapewnia prawjdł~wy rozw6j
krwi, kości i mięśni.
Nieib~dDl .pokarm dla dzieci
1300-20,8 i
w okresie z~bkowania i rośui~cia. ~

Cen. pudelka Rb. I.
DoStać można

le lek

Jący

ar·

I

do ka

.

~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~--~~~~~~~~~.~~ !

za-I;

Wykonywa· wszelkie
mówienia w zakres kra-

EGZYSTUJi\CY OD LAT 6-ciu

KRAWIECKI
, t4
STOWARZYSZENIA f,Z G o D A
ZAKŁAD·

S

'

~

!

własnych i z powierzo-

34

ł DJ , p:RllerOW'!ł
, p~~nulesłle~.
o
•.'
- n*ch.
materya1ów.
-'
_
. 't
v
!l·t
:I
ł
. .'Kł~rownictwo powierzono krojcztlmn P. A, ANTCZAKOWSKfEMU, którego
Stowarzyszellie wydelegowało za granieę, gd~ie po rocznych studyaeh w Pe.. ryżu i Londynie o-trzymał Najwyższe dyplomy Thorntons'a'f, j Raussela·iiAA 1250

I

'w

I

wiectwa wchodzące z

ulica ,Zawadzka Nr. 9.
Egzaminy" dla nowowstępując-ych rozpoczęte, 27 Sier.
pnia. Lekcye 2~go września..

Inspektor

OkaZyjnie i tanio
_

do sp.rz.edania

,lQZne . . . .ce.I~
Wiadomość

FOERSTER"

POSlU~Uj~ mieSI~ania'

w śródmieściu, złożonego z 4, lub 5 pokoj6w.· Oferty pod Ut. B. K. wAdmini·
1448-3-2 ' stracyi "Rozwoju".
1453-3-3

KODstantynowska 11

od godz. 5-8 wlecz.

szkoły PAWEŁ

ID.

Redaktor St. Ląpińsld.

5,

i

!5!

Waslczyńskiej,

1lł63~j.O-8

intere~w.

..

alw,'.
Łódź,

GrzJ.

~i~domoś~ ~arszaw.

~a 41, fabrYka. acta .,M.onopol"

!

Łódzkiej Szkole Hand~o_ej Żenskiej.

C.

zaraz .na bardzo przystępnych warunkach,
z powodu niemożności prowadzenia dwóch

,

!;
!

od lat trzydziesta paru z wyrobtonl\

klientelą, mogący dać powaźne zyski fach owe owi W tej, bnmży, do odstąpienia.

I

w aptekach iskladaeh aptee
cza,' s

Okazya nabycia k.orzystnego interesu!

Sklep kolonialuf na Ws! w bllskościstacy"i
~olel Warszawsko-Wiedeńskiej, egzystu-

Q

. ul ·Illielna

.

]i

-1445

Q
(;Al

4, ' (oQok

a!,t·eki W -go B. Gluchowskiego)
Poleca kwiaty świeże cięte, ro.
n ark a l e tn i a z d o b-Śliny d-oniezkowe, wszelkie wyro by
r ej a l p a g i k o s z t u j e
w zakres kwiaciarstwa wchodzące,
jako, to: wiązanki oko1i~znośeiowe,
rb. 5.50. P i k o w ak a ID ibukfety zl.\tęezynowe, ślubne kosze
zalka rb. 2.50. Latn i e
i fantazye teatrnlne, wianki ęlubne,
dekoracye stolowe, . jak również
kamgarnowe sp\?dnie
wieńce i' wszelkie prz:ybrania ŻD.·:;
.
lobne. .'
.~
rb. 6. P e l er J na m ę z~JJk«mani8
artystyczne
i
punktualnelUJ..
kar u b li 9.2Q. Z m l a n a
'.
<::>
..... Ceny ;umiarkowane. ~ I
przyjęta.
~'n-

u

-Emila

Schri\~chla

Piotrkowska 98

Ś'-iiadect~o

e

~;,.;

zaUczeniowe

Nr. 50012, na rb. 30, wydane przezsta'
: cyę Łódź kolei Fabryczno· ŁÓdzkiej, na
, na towar wypr&wlony do Saratowa, za
frachtem nr. 134q97 w. dnIu 6 listopada
1905 roku-zaginęło. Znalazca' zechce
dostarczyć świadectwo M. Dweiri:aowi,
. ul. Andrzeja i3.
1452~3....,2

Wydawca W. Czuje_ski",

