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p .. Teod-o... Miak..

u p. Teodora Hilla.

CENA OGŁOSZEN: "N a d 68 l a n e" na l-szej stronicy 50 kop. za wiersz. Zw'ycz$jne ogłoszenia za tekstem po 7 kop, za wiersz nonparelowy lu.b jego miei ses.
Małe ogłoszeDia 'po ll/s ~op. od wyrazu (dla poszukujących. pracy po 1 kop.). Rak l a.m y i N o'k r o log i po 15 kop. za. wiersz petltowy.
Za doląez'enie pros..pektow 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honor2i.ryulll RedakcJe. uważa za bezplatne: rękopisów drohnych nie zwra~a.
=
Hedaktor lub jego zast~pea pnyjmujł} interesantów codziennie, z wyjątki~m ani świątecznych, od godziny 3 -- 4-e] po południu.

=

antor do przyjmowania

n liz.

Otwarty zostal:: w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr. 120 (trzecie pIętro) kantor do przyJm.owania l wysyłania
prób do analizj do. lalaor~t.ryłlm .O-ra .SER~OWSKIEGO w Warszawie. Analtz-y: lekarskie z~rąeail\ się w ten sposó~ ..
że chouy otrzymują anallzę w cIągu. Jednej doby, l\ w wypt\dkaeh pi1nyeh, Jak np. podeJrzenia na bl1Juieę, wyuxI,
analizy komunikuje się z Warszawy telefonicznie labtelegraficznJe iut po .upływie 8 godZin. Próby do analizy
kantor wysyła codziennie o godzinie 6·ej wieczorem
Kantor w Łodzi puyjmuje analizy . lekarskie, aanitapne I chemiczno-techniczne..
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ryi Bojana,

Wpis i

I najazdowi chińsldch robotników (ltulisÓw).. Jedni
francuscy socyaliści najmniej protestrwali, ale to
dla tego wyl'ącznie, że tam naplywuo bcych ro·
botników niema., Francuz pracuje hardzo inten··
sywnie j trudno byloby utrzymai się z nim na
jednej stol)ie jakiemukol wiek robotnikowi.
Zjazd socyalistów w Sztutgar~ie przyniósł
ni,ejednemu idaaliście wielkie rozcza.rowanie 1 ·na·
wet rozgoryczenie w tym kieranku. Zape'wne nie
jest to ostatni wyraz. teoryi socyalistycznej, ale
wyborna wskazówka, że do ~a.mienieniaw'0zyu ha:..
ala "proletaryusze w s z y s t k i c h kraj ó w'ląe~eie się" jest jeszcze bardzo daleka.'
.. '
dz' To .te:Ż.z tYldn wynik \8.ffi Zjl~dU,w S~ł;tą~bąl''''
le mUS1Slę rrze ewszys t lnem lezye.na..~z"rop-"
i tn-ik polski.. Powini(Hl . oĄ zrozumieć, z-ę pr~d
I inim,
jako mniej kulturalnym" b.r. 'am. .OŚ. Cie.n. Uf.,. eh
dalszych krajów zawarte,. & tam, gdzie samo
praw'odawstwo państwowe nie otworzy mu przIstępu, pobyt zupolhi" uniemożliwiony•.
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J,d~e I ;odzal ,m!oJscowego przemyslu, .równoeze·
Krajowiec, n.ie ustąpi wpierw zarobku cudzo" ' Slll~ za~ star,ae Sl,ę. o podniesienie sweg() wyksztat·
przYJęc w lecznicy zaprzestał.
I zH~mcowi, dopokl wlasnych potrzeb nie zaspokoi, cema., l zDaJ01~oSCl fachowej, aby w ten s. POSÓ.b
Przeprowadzi! się na ul. Cegielnianą M aa
daleki więc jest ten ideał od człowieka lctóryby stanąc na wyzynach pewnej cywilizac'Yi,o którą
(tóg, PIotrk.) Speey~lność: zębY.8ztuOZll8 bez p~::~;
ostatnim kęsem dzielił sIę z bliźnim, w' dodatku ; tak chodzi robotnikom więcej kulturalnym.'
blon.a, oraz plomby p~~elanc~~~~,e..... __ . _ bezwzględnie na narodowość i pochodzenie.
j . Robotnik polski należy d-o rasy ludzi o dup t.rz o
żeJ 'inicyatywle i tw,)!'czych zdolnościach, potrafi
gl~Bzen:
Tym dowod~~ni?m.'nie~hcieli wierzyć i d e myślić samodzieinie i pny wykształceniu ,staaowstr. 7. O W c y-s o ey alI s Cl . l dopIero w ostatnich cza,- ; czo oduosi zwycięztwo uaci iunemi robotnikami.
'"
..
.
•
• lłG5-3
sach przekonali się najwymowniej podczas zjazdu 1 Brak mu jednak, ja.k calej rasie,' wytrwałOŚci,
wszechświatowego soc.yalist~w,.w Sztut,g~l'dzie. na. któr.ą się zdobywa przez pewn~ uksztaJ.cąhie
którym były podnoszone naJroznorodnleJ1 sze kwe- :\ WOl l.
f at ye, a między innemi i ta wlaśnie.
ł
Z tego, cośmy wyżej powiedzieli, wnosie wyB~beJ, kierownik niemiecki'ego socyalizmu, j pada, że nawoływanie nasze, aby ro botnik nasz,
?stud~Ił przed. ew. szyst1dem najbardziej zapalnych ; baczniejszą zwracal uwagę na organizacye wlasną,
Jak się przedst'Uwia w praktyce hasło: "Pro' Ideologów swoją mową, w której wyraźnie za- na swoje ukształcenie, na zyskanie jakuajdogodlet~r!usze wszystkich krajów łą.czcie si~", już ~~ac~yl:,. że niemieccy socyaliści będą bronili swo· niej szych warunków pracy I ale równoczeŚn.ie nie
..iejednokrotnie pisaliśmy w "Rozwoju", wycho· J~J oJczrz~y do ostatniej 'ln-opH krwi, chociażby; zapominał o tern, że tyłko we własnym kraju
dtą6 z tego założenia, że każdy naród ma przenIeprzyjaCIel pod najs~ozytniejszemi wchodzi[ l mogą znaleźci ją całe pokolenia. Obce państwa nie
dew~zjstkiem własne interesy na celu.
sztan~arami, a przy takich poglądach trudno, aby l będt~ si.ę nim zaimo~alyj. każde z nieh przedePiSZą0 te .artlkuly, powoływaliśmy się na roztWIerano drzwi innej narodowości robotnikowi : wszystklem uwzględnt sprawy własnych robo·
i tnHtów.
przyklady. W pIerwszym rzędzi~ poszła kwestya do zarobkowych warsztatów niemieckiclt.
l'pootnicza W Ameryoe, w. tych wolnych Stanach . . Amary~ańsey .SOCjaliści zaznaczyli wyraźnie, f
rro też hasIo: "P r o l e t a r y Us z e w s z yZ·jednoczonyc}17 gdZie jednakże oddą,wn& ograni- ze Qbcok:RlOwy robO'tnik obniżył im znacznie te- ' s t k i e h k r Ci. j ó w l ąc z c i e s i ę" można na
cżono chiflskiego robotnika.
~y, .b? Jest mniej kulturalny, a co za tem idzie l razie przyjąó/ jako hasIo ideowe, bez praktyczne'V, Niemczech rząd' sam Oponowal przeciwko
~ mUlej P?trzebują.ey; dla tego rÓwnież zaznaczyli, , go znaczenia..
'
obcym poddanym, poszukującym pracy fabrycznej ze rr;~~t~ obcy Jest tam niepoż~dany imogHby
i- tylkO' na krótki okres dopuszczał robotnika rol- ~.gOdZ16 SH~ tylkO' wtedy, gdyby im zapewniono,
nego.·
lZ no~wąprzJbylJ proletary.llsz będzie stal- na tej
\Vszystkie te przyklady, jak równiez zwy" ~ameJ sto~Ie oświaty, co miejscowy i nie obniży
kle kryteryum wska~ywar.o uajd{)wodniej, że ha- lm. zarobkow, mogliby poprzeć tę myślbezwzglę
slo: "Proletal'zusze wszys-tkic~ krajów łączcie d1lle. S.ocyaliści z Australii wprost nie zgodzali
się", mialo' więcej i de o wen l Ż p rak t Y <ł z..
się na wpuszczenie robotnika obcego na kont y- ł
Do izby gmin parlamentu angielskiego wnłe~
ne . z n a c z e n i e~ Francuz zawsze będzie wi- nent piątej części świata.
, siony zostal, Jak wiadomo, tak zwany "Irislt ~Coll
dział chę·tnie obok siebie praclljłłCego. francuza,
Nawet tak kulturalnie rozwinięty naród, jak ! cil-Bill," projekt do prawa. o irlandzkiej radzie
aniżeli niemca i prędzej poprze swego rodaka~ japoński, którego postęp w ostatnich czasach wy- 'administracyjnej. Projekt ten mial być począt
aniżeli cudzoziemca. Cudzoziemiec może mieć tyl- j wad olbrzymie wrażenie na wszystlrich eywilizo- ~. l\iem administracy inej autonomii Irlandyi, niez.a4
ko d!a dwóchprzyczyu uzn.ania, a mianowicie:., wauJch narodach świata, zaoponow'aJ: pl'~eeiwko ~ dowolni! on jednak lrlaudczlków tak de.l~će,ze
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W Irlandyi.

ROZWOJ. -

wypowiedzialo się przeciw niemu Dla tylko stron-j
nictwo Sk, raine,popierane przez irlandczyków aIllerykańskieh, którego wodzem jest T. Redmond,
ale l12d~o i stronnictwo bardziej umiarkowane, ;
dążące wszelako do zdobycia au.tonomii Irlandyi, ,l
w~ którymskonoontrowal się ealy ruch pokojo- ł
wego' odrodzenia Irlandyi, znany pod nazwą ~Sinn~
Fein," którego duszą jest baronet sir Tomasz Es- :
III onde, potomek jednego z najstarszych rodów;
irlandzkich.
ł
Już Karol Parnel, zwany niekoronowanym;
królem IrJandyi, bOjownik o prawa narodu irlandz- :
kiego i znany dzialacz polityczny, wyznawal za- ł
sadę, że glód.ziemi w Irlandyi stanowi główną i
siłę agit.~cyjDą, ~tóra dop!owadzi wre~zcie do
3uto~omll I~landy~. W myśl tego. skrajne par:"
tye Irlandzkie, stOją na tern stanowIsku, aby dZlsiejsze stosunki rolne w Irlandyi utrzymać aż dQ
tej· pory, kiedy liberalny parlament angielski nada
jrlandczykom autonomię z osobnym pa.rlamentem·
w Dublinie. .
.
W 6wczas . dopiero ,narodova izba prawoda.w-I
cza h'Iandzka uregulowałaby sWsunki rolne, albo
na podstawie zupelnego wywłaszczenia landlordów !
za cenę bieżącą, mQżliwie naj mniejszą. lub też ł
zrujuow~labyich doszczętnie liga agrarna irlandz- l
ka, wsplerana przez nowe prawodawstwo. Tym l
sposobem' lud irlandzki odzyskalby z powrotem l
-w:ydartą ziemię, be~ wielkich wysiłków i k()Sz-

!
i

i

tow.~

1

ReformY1 stopniowo wprowadzane przezan- :

i

glików, zdaniem skrajnych radykalistów irlandzkich, odsunęłyby sprawę wywłaszczenia landlor ..
dówna plan dalszy i osłabilyby energię opozy- i
cyjnąiudu irlandzkiego.
Stronnictwa umiarkowa.ne natomiast, dążą do j
zd.obycia auton()młi na drodze pokojowej, za po- !
mocą odrodzenia zupełnego narodu irlandzkiego '

i

I

przez

,pracę ,ekonomiczną i kulturalną.

Wyt'voJi.em tego

siirllDnictwajest liga gaelicka,
j.rlandzkiego
(gaeHckiego), który lud irlandzki całkowicie za.tracU,takdaleee~ że: mówil.o nim jeszcze przed
3O::-.tu laty zaledwie parę tysięcy osób w. naJbie: dnlejs~ych ·i najbard2;.iej odludnionyeh stronach
ma§ąca.nacelu \Yskr~eszenie języka

I
~.

I
~

IrlMdyi.
!
"'Dziś;: dzięki za.biiegom ligi gaeHckiej, niema l
w Irlandyi ani jednej rodziny, w którejby chociaż
jed~n c~lowiek ni'6 wlada.l językiem ga,elickim,
niema ani jednej mieściny lUB Włoski, gdzieby nie
bylóczytelni g'ctełiekiej.

9)

Conan DoTIe.

S 'amotny cyklista.
Przeklad z angielskiego.

(Dok(}ńc~eni€, patrz nr. 197.)
Dlatego, żei .wte.dy 1?orzuciłabylnój d~m!

tą myślą. po~odzić Slę nIe zdołałem, choCIaz
kochać .. mnie .n~e mo~ła; vv}elkl} po~iecb, ~yl ~

sam wldok

glOSll~,

D

Jej WdZIęcznej postaCI,
"

•

I'

dźWIęk Jej
•

.

an to ,nazywasz nu!OSClą, pallie CalTUthe~~ ...~ wtrą.C11em - ale Ja nazwałbym to samolubst~v(.mL . .
. .
~ ,~y~ moza" IŻ ~ dwa uczu~la ld~ w parze.,Bądź. Jak bł}dź, .Dle mog~em Slę z mą rozstać. Nadto, .skoro IDlala. takich prześladowców,
dobrze. bylo, że ktoś się nią opiekował. Potem,
gdy nadesua depesza, wiedziałem, że coś przed sięwezma.
_,_ Jaka depesza?
Carruthers wydobył telegram z' kieszeni.
- Oto jest - rzekł.
Był krótki i treściwy:
Starzec umarŁ Ił
~Hm! - odezwaJ: się Holmes .. - Zdaje
mi się~ że wiem, mniej więcej, jaki byt przebieg
wypadków i rozumiem, że ich ta wiadomoś'ć znie\'lolila do czynu.' Ale przez ten czas czekania,
opowiedz .mi pan, co opowiedzieć możesz.
Na te słowa. stary bezbożnik W komży syl;n~l 'gradem gróźb,
.
.'~ Klnę się na Boga - 'wolał że jeśli
.nas oskarżysz, przysłużę ci się tak, Bobie Carruthers, jakieś ty się przysłużył Woodleyowi.
- Niechże się wasza wielebność nie irytu-

J.

N~

Stro'D.nictwo "Sinn Fein" utrzymuje, że dzia~
lalnosó posłów irlandzkich w izbie gmin angielski ej byla fałszywą w zasadzie i bezplodną w 8kut~
kach~ NaCJonalizm irlandzki nie mógl popelnić
większego Wędu nad obesłanie parlamentu augielskiego, albowiem ten sam uznał prawo parlamentu londyńskiego do stanowienia praw dla Il'landyi. Na coś podobnego irlandczycy nigdy zgodzić się nie byli powinni. Izba gmin nie powin·
na i ni:e może mieszać się do ~praw Irlandyi,
albowiem akt z którego mocy parlament irlandzki połą.czył się z angielskim, nie został uznauy
przez irlandczyków i uważa się za. nieistniejący.
Ani jeden. z poważnych pra.wników nie będziebronil jego p~~wo~ocn.oś?i. Deputowani~ ~{t6rzy ak~
ten uchwalJh~ me mIeh pr~wa pozbawul,c Irlandyl
reprezentaCjI prawodawcze].
CO. Zl'obiliposlowie lrlandcy w parlamencIe
angielskim dla Irlandyi? Jakiż je,st rezultat ich
krasomówstwa i zręcznych manewrów parlamen·
tarnych? "Homerulc", w l{tóryill przez dłuższy
ezas irlandczycy pokładali wielkie nadzieje, okaza.l się dziś bardzo dalekIm do urzec2.ywistnienia..
j

je - rzekl Holmes, zapalają.c papierosa. - Wy..
palli dosyć ją.snómówią.przeciw pa.nu, a ja
chcę tylko wiedzieć kilka szczegółó\v dla zaspokojenia swojej prywatnej ciekawości. Niemniej,
ł jeśli opowiadanie przedstawia dla pana jakąkol
wiek trudność, panie Carruthers, to ja. będę mót wil, a wy osądzicie, jakie macie szanse zachot wania swych tajemnic. 'przed.ewszystkiem, .przy:
ł jechaliście dla tej sprawy . we trzech z AfrykI
południowej... ty, vVilliamsonie. ty, Carruthersie
! i \Voodley.
.
<
,
t
--..;. Kłamstwo num~r pierwszy - odezwał
~ się starzec. - Widziałem ich po raz pierwszy
. przed dwomamiesią.cami i nigdy w życiu nie
; bylem w Afryce.
.
.
l
_ Mówi prawdę -,- przywtórzył Carruthers.
!
Niech i tak będzie. A więc przyjechali: ście we dwóch. Jego wielebność, to nasz wyrób
i swojski. Znaliście Ralfa Smitha w Afryce. Mie1 liście powody' przypuszczać, te żyć długo nie
l będzie. Dowiedzieliście się, że majątek po nim
~ odziedziczy ':ego bratanka. No, cóż czy się.
\ mylę'
J ,
ł

l;

I
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I prywatno,
I

l

~
~
~

~

l
~

naplywające Z Irland yi i Ameryki.
l'iIożliwem będzie wytworzenie przemysłu pru ..

Wi8' nieistulejącogo obecnie z winy Anglii, która.
zawsze starała się zrujnować powstaj~\l.e· w Jr·...
lalldyi fabryki; mogą być zOl'gauizowane:bank
istotnie narodowy, giełda ~ narodowa, poniewa.ż
istniejąca obecnie gietda, znajdująca się wyłącz
nie w rękach anglików ignorllje. interesy Irlan·
dyi; koleje żelazne, bardzo źle funkcyonujące, bę
dą ulepszone. Z zagranicą będzie można ustanowić szy-bką i bezpośrednią' komunikacYę, bez potrzeby uciekania się do pośrednictwa. żeglugi an·
gielskieJ, zawsze paraliżującej wszystkiehalldl0·
we obroty IrlandyL
Irl~nd!a ~awsze . ~na~a armię. angiel~k~
le~zuy~l zo!nl~rza;~n l na)lepszyIlH admlnłSR-a""

wa.'

: cYJnYffil" urzędlllkaml~ .
.
I
Celem "Sinn·Feinu" jest położenie temu ta...
i my, eo jedynie możliwem jest przez podniesien.ie'
ł. dobrobytu mieszkańców Irlandyi, gdzie wskutek·
~ paeującej biedy werbownicy angielscy. znajduj,
~.:, zawsze . obfity matery. al .w. ludziach... ' Po. wyt\vo . . .
~ rzeniu i rozwinięciu przemystllirlandzkiego lr:"
i laIldya przestaniedostal'czać Anglii ludzi. towa"
Obrońcy pa.rłame~tu odpowi-edZDpże chociaż ry angielskie nie znajdą nabywców w Irlandyi~<'
"Home~ulu:' nie zdobyli, to jednak wyJ~dna.li dla i
.To, też "S~nn-~eiD:" ene~gicznie popi~ra pr~e
Irlandyl Wiele drugorzędnych. ustępstw l reformy ~ mysI oJczysty l dZIelme na Jego' korzyśc agitUJe.
agrarne.
~ Dziś każdy irlandczyk, nawet stary mieszkaniec
Kłamstwo, wO,łają "S,i?n·fe?i~ci", :eformy. t~ J ~oIid:nu, ch!ubl ~ięz ~ego,że ,!szys.tko bez'~ w~ ..,
wywołała czynna dZll~.laln{)se W10SClall, ktorzy umIelI ; Jątku co posIada l spozywa . pochodzl z Irlandjl,
nastraszyć Anglię.
~ jest wytwórczością pracy irlandczyków.
..'
To też jedyne, co należałoby uczynić irlad-;
Taldm jest w ogólnym zarysie charakter
czykom, byłoby odwołanie posłów irlandzkich! "Sinu-Feinu" ~ a chociaż liga ta powstala dopiez parlamentu Niechaj zbiorą się w Dublinie. Do f o przed dwoma laty, wszelako zapanowała w Ir~
nich przyłączy się rada generalna zebrań pro win- landyi .prawie wszechwładnie. Przyłączyła się do
cyonJJ.lnyel:, oraz przedstawiciele rad municypal- niej większoś6 młodzieży, porwana nowością i
nyeh. cO razem wynosi 300 cztoilków zgrom adze- śmialością jej teoryi. "Sinn-Feinl$ znalazI uzna:'
nia narodowego, któr'e nie mając wprawdzie mo· nie wśród młodzieży unhver~yteckieJ O:x:fordlli
ey I1c~wa!ania.l)raW będzie mogło notować żąda- Cambridge.
. .'
.. \
nia. Ządania te pochodzące od ,większości ludu
Liga ta nadala liQwyzwrot sprawie rolnej
irlandzklegó we wszystkich. kierunkach, dotyczą- w Irlandyi.
cyeh administracyi hrabstw i miast, będą w istoDla lepszego zrozumien.ia wrzenia, które"
cie rzeczy posiadały moc prawa~
ogarnęło tetaz niektóre hrabstwa IrJandyi i wy ..
Zgromadzenie narodowe będaie nawetrozpo- wolalo represye, dóda6należy. że obie partye
rM\dza!o własnym budżetem w sumie 25,000 fun- skrajna l umiarkowana dosko~al~się uzupełniają
tów szterlingów, co stan:owlpow:a~D.ą sumę dla
w Irlandyi, albowiem nar6dirlaa,dzki,'·g~y·:>po:.;.:,
przeprowadzenia pożvtecznych reform. Te 25,000 trzeba zdobywa się na zapal niez\vykly i czyn
funtów szterlinków"asygnują się obecnie corocz-, energiczny; Kiedy istnieje nadzjeja()si~gnięcia..
nie na utrzymanie posIów w izbie gmin. Do su- . zdobyczy politycznych, Iu.d irlandzki daje . glos·
my tej dołączone by6 mogą fundusze, które zbie- party6ffi skrajnym, ale gdy chmury zasłonią wira6 mają prawo rady hrabstw i miast, oraz ofiary unokrąg poli tyczuf, rozpoczyn.a sięcieha. praca.
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.Carru the~s O'skiną~ ~~o wą· VI! llh~mson zakl~ł~
-::. By~a Jeóo naJb!lzsZą ~Iewną, a wy WIe
'1

.

.

•

•

. ••

dzu~liscle!. ze st.arzec .me zrObI ~st~m~ntu.
.
l , . - ~le umIał a;Ul czytać am plsac - obJai sml Carluth~rs. .
II
PrzYJechallscIe ,tedy tutaj we dwóch l
•
odnaleźliście dziewczynę. Postanowiliście, że jeden się z nią ożeni, . a drugi będzie mial udział
: wzdoby~zy. Na męza wybrany zostal VVoodley.
I

•

.

•

•

J

~,Dlaczego?
., .
. .
:
- Gralismy'o mą. w karty w podrózy l on
wygrat
- Rozumiem. Pan dałeś 11 siebie zajęcie
dziewczynie, a "\Voodley miał o nią. w twoim domu konkurować. Ona poznała niebawem, że to
brutalny pijak i nie chuiala mieć z nim nic do
czynienIa. 'J:J'mezasem umowa wasza zachwinrla,
się, skutkiem tego, że pan zakochałeś się w dziew-

i

I

mog'leś znieść myśli, że ona ma nado tego łotra..
'
- Nie, .na honor, nie moglem.
- Nastąpiła międzY.Ylami kłótnia, vVoodley
doprowadził cię do wśCiekłości i zaczął snuć pla':'
ny własne, niezależnie od eiebie~
.
. -Niewiele więcej możemy jui opowiedzieć
temu panu, 'VilIiamsonie - rzekI Cartuthers.
z gorzkim uśmiechem. - Tak, pokłóciliśmysię~'
u nawet pobili. Potem stracilem go z' O'CZIl j ."
wówczas on zabrał znaj~mość z tym przeklętyrq. .
pastorem. Wykryłem, że zamieszkali obaj tutaj,
na. drodze, którą. panna Smith przejeżdżać. musia.la, udają.c się na stacyę. Od tej chwili pilno~
walem jej bacznie, bo bylem pewien) ze projektują. jakieś lotrowstwo. Widywałem ieh od c'z.a,~
su do czasu, gdyż chciałem wiedzieć,. co ·zamie·

czynie. Nie
leżeć

nają·

Dwa dni temu W ootUey przyszedł' .do mnie
z tą depeszą, donoszącą, o śmierci RalfaSmitha
i spytał mnie, czy dotrzymam umowy? Odpowie ..
działem, że nie~ Spytał mnie tedy,czy nie oze..
nilbymsię z dziewczyną i nie dał jemu części
majątku? Odpadem~ że uczyniłbym to chętnie,
a.le ona mnie nie chce. "Ożeń się z nią tylko, a'
po tygodniu zmieni swoje zda.nie ",nama wiat
Oświadczyłem stanowczQ, że nie użyję nigdy
gwaJtn, odszedł tedy, klnąe strasznie i'przysię
gają.c; że ją. będzie mial. Panna Smith postanó..
wiła opuścić mój· dom, a chociaż. sprowadziłem
bryczkę, żeby ją. zawiozła na stacYę, niemniej
byłem taki niespókojny, że podą.żylem za' nią. na
bicyklu. Wyjechała z domu wcześniej odernnie i
zanim ją. dogoniłem, nieszczęście się stało . Sko..
ro tylko; ujrzałem panów, jadących ,w· jej brycz-.
ce, wiedzialem, że rzecz skończona.
Holmes wstał i rzucił niedopałek papierosa

na

ziemię.
~

Wypadek ciekawy i z'niektórych wzglę~
niezwykly - rzekL - .Możemy sobie
w.lnszo\vae" Watsonie ...' \Vidzę. że nadchodzą. trzej
miejscowi policyanci i rad jestem, że maly chlo.
dów

po..

~
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organiczna, pra.ea tYi'cJrcza i ku mej

Slę

~ostallia

sld'ania

cala energia narodu irlandzkiego.
Rozruchy, które teraz powstały w Irlandyi
tylko, że chwilowo zapanował wśtód
Indu irlandzkiego kierunek skrajny.
S. J.
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ministeryum spraw wewnętcz'nych, , W. E. Frisz, który z polecenia w,inisteryum
studyował

specyalnie kwestYę reformy policJi
opraeowaI już zupelnie, jak pisze "Now.
Wr. ", projekt ~ej reformy:
.
l
Autor projektu ldadzle przedewszystkiem silj ~y nac~sk.n:a to, aby nowa ol'ganizacya policyi
Jak najmnIej podobna byla do obecnej; w tym ce; lu nawet umundurowanie policyi powinno być zu! pelnie zmienion.e, aby nie przypominać ludności
l policyi obecnej. Zdaniem p. Frisza, policya wspóIezesna nie cieszy się w Rosyi tern poważaniem i
f popularnością, ja-~( winnych. kra.J~~h ..europejskich.
i Przyczyną tego Jest ta okohcznosc, JZ policya 1'07
! sJjska, obciążona. mnóstwem obowiązków, w gruilcie rzeczy zupelnie jej nie dotyczących, nie jest
w stanie uczciwie spełniać swego zadania-p'olegającego na pelnieniu funkcyj policyi bezpieczeń
stwa publicznego.
Policya nie ochrania wcale ludności, na to
nie ma ani. czasu ani sil. Policya. wywoluje roz-

! W Rosyi,

l

I

l

d~ażnie~ie ludności, ponieważ ciągle

musi spełniać

meprzYJemne polecenia zarządów postronnych nie
I mających właściwie nic z nią wspólnego. Ale prócz
; teg? i nęd.zne wynagrodzenie, otrzymywane przez
l. PQhcyę, musiało się również odbić na pogorszeniu
sklaąu osobistego policyi w Rosyi.
Fris~ ~rojektuje zapro~vadzenie w ROSJi
POdZiałU polIcy l na trzy rodzaJe: policyęwyko
i nawczą (bezpieczeństwa publicznego), policyępot rządku i policyę sądową.
~olic~a bezpieczeństwa,. c~y1i "straż państwo
II wa ,Ja~c Ją nazyw, a au.tor pr.oJektu.
powinna być
I sc~ntra.hzowa~a. w c~łeJ R?SYl, po~dana. organiza1 ~yl .woJskoweJ l obeJmowae wszelkIe rodzaje pol lICJ1.
I
r:oIicya ~ądowa, komis~rze, specyalny organ
I urzędow cywllnych, pozostając w zart.adzie minil steryum spraw wewnętrznycb, podlega j"ednak bez.
pośrednio urzędnikom nadzoru prokuratorskieo-o
i wykonywa wszelkie ich żądania; do nadzoru pr~
kur~torskiego należy i wła.dza dyscyplinarna nad

!?

!

prusacy, jako' na. pomnik niez.awisłości
naj ..
l
mly~ narz, któremu przed stu kilkudziesięciu laty Fryl deryk II kazal rozebrać ten wiatrak, aby na jej go miejscu postawić s{)'bie pałac, opad się sta ~
t nowez-o żądaniu. królewsldemu, pow()luJąc się na to,
l że cis,tn~eje jeszcze trybunał w Berlinie," i król
! nie odważyl się na akt gwałtu, lecz pozo.stawit
i wiatrak biedakowi.
~
Prusacy powtarzają z upodobaniem tę legen! dę i umieszczają ją w-e wszystkich podręcznikach
szkoJ~ych; aby przek~zać z pokolenia na pokolenie wiare w sprawiedHwość iniezawistośc; s;J,dów
pruskich." Ale sprawiedliwość i nieza\~j8Io:~{t ~,t:
dów jest od szeregu lat w Prusach także już
tyHw legendą. zw.łaszeza, gdy idzie o ludnQśG
poJ.ską-, jej prawa i interesy.
Przed kilku dniami toczyl się w Gnieźnie
proces? który w sposób nadzwyczajnie jaskrawy
uwydatn-iI zupełną zależnośó sądu od władz poHtycznych. Wytoczono go trzem obywatelom z powiatu mogilniekiego, pod zarzutem, że przez ro:f.·
dawanie ojcom dZIeci szkolnych t. zw. kartek,
strejkowych, zachęcali do nieposłuszeństwa wzglę'·
dem rozporz.ądzeń wladzy. Prokurator, po ukQń
czeniu śledztwa, nabrał przeko.naIlia, że w rzecZjwistości p{lw,odu do wytoczenia procesu I1.iema.
Zamiast jednak zawiesić postępowanie sądowe,
zwrócil się {lo wladzy politycznej z prośbą o
wskazówki postępowania.
PrzesIał wszystK!C alrty prezesowi regencyjnemu w Bydgoszczy z nadmienieniem, że według
wyników śledztwa nie moina spodziewać się ukarania oskarżouych i z zapytaniem, czy wta.dza.
polityczna zgadza się na zawieszenie procesu, lub
może dostarc/"yć dalszych dowodów winy.
Prezes 1'f!g01lcyjny odpowiedzial,że dowodów
takich nie WcL, ale zdaniem jego dotycllczasowe
wystarczą do wytoczenia skargi.
PrQl~urator nie
odważyl się na to, żeby oprzeć się ni8uzasadnio"·
nemu żądaniu wladzy politycznej. Jakkolwielt
sam nie byl przekonany o karygodtl.ości rozda·
wania w tym wypadku kartek s~rejkowy~h; wy ..
to.czyl proces, a "niezawisłY" sąd pruski, w myśl
życzenia prezesa regeo.cyjnego, uznał winę- wszf~
stkich trzech pousądnych i skazał ich na kary
pieniężne.
'
Ten ,wypadek jest prawdziwszy i m6wi Z\l ~
pelni? . co~ ~nnego,. niż legend~ O mlyllarzn pocz;,
damSKIm l Jego Wiatraku. "Istnieje jeszcze' try.
bunal.,w Berlinie ł \I ale miejsce sprawiedliwoś&i
z ,~a:w~ązanen:i oczy~na zajęta ty nim bystro rozro~n.la.Ją~a m1ę?zy memcema pI)lakiem, gd2lieind~leJ znowu mIędzy członkami ~,ympatycznego a
m~syl1)patycznego rządowi stronnictwa głowa,

w ka.żdym 80- .
Ideruje naszą •

dZluralnosCla.
Nigdy ~lie byliśmy przeciwnikami sojuszów
w zasadzie.
~y za:wsze tylko stawiamy pjtanie, czy dasOJus~ Jest d!~ ~as korzystny, czy szkodliwy,
mlerz~c l. k.orzysc l ~zkodę nie potrzebną. ,jednej
warstwy, I Jedne~o dma, lecz potrzebami calego
spoleezenstwa 1 wz:ględami mająeemi na celu
przy;szl<łść."
)

Z prasy' polskiej.

_

ka~d0Dl
sobą.

.J!l~7.U sa~y!ni

dowodzą więc

. Z powodu zarzu.tów, stawianych w «Słowie,
i "Kresach& przey; zwolenników "polityki krajowef' przedstawicielom "polityki narodowej",
zgrupowanym kolo <Dziennika Kijowskiego,.:. p.
Edward Paszkowski przypomina obecnie w tein
ostatniem piśmle, na Jakich zasadach naczelnych
opiera się działalnoś6 polityczna kół naTadowyeh
Jł& kresaoh. Wyjmujemy z tego wyjaśnienia jeden
tflko ustęp:
,,,My, polacy, rozproszeni na kresach wśród
ludności obeej i nie zawsze dla nas przychylnej,
wy, którzy jesteśmy pozbawieni pelni praw ludzkich i narodowych., mamy o tern przedews~ystkiem pamiętać, że dla utrz]'mania nas.zej narodowości w znaczeniu pelnem i szerokiem,'t. j. nie
jako barwy lub nastroju, przybieranych w <wypadkach odpowiednich,) lecz jako pierwszorzędnej .siły życia, jako sUy, która. zachowuje i twouy, jest tylko jedna pewna i niezawodna droga·baczne i pilne, kultywowanie tych IJierwiastków,
którewzwagają nasze sil Y kulturalno-narodowe
i wznoszą zasobność i niezależność gospodarczą·
Myśmy nie rozróżniali nigdy nnaszej naro..
dowej" od lIogólno·,ladzkiej" kultury, bo my do
~naszej) nie dopuszczamy czynników gwałtu i
przemocy, bo nie narzucając jej nikomu, bo nie
dą.żąc do ucisku i krzywdy ludzkioj, nie mamy
też powodu. chować tej mHrzej kultury w apartamentach prywatnych i dbać o ...tluchową. samo ..
dzielność naszego społeczeństwa" li tylko w życiu prywatnem. .
,
Stoj~c J,la gruncie pracy legalnej: zawsze i
wszędzie mnsimy być po-lakami i żadna lIewolu..
era dzi&jów i czasu" z tego jasnego i szczerego
st~noWiSl{aZepehną6 nas nie powinna.
',' Ta.k wie~yrny i .to bylo, jest i będzie pun·
kte~ w,jśeł~ naszych poglądów i naszej pracy
pu.bllcystycznej..
Nie szowinizm, nie chęć przewodzenia naszym sąsiadom, niemegalomauia, odrzucająca
wszelkie sojusze z innemi narodowościa mi, ale
rzetelna i nie skrywająca swej natury chęć po-

w
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I "
I

wskazują

sądów pruskich i poszanowa.niaprawa przez
wyższe kola państwowe.
Według podania,

I

I

pak stajenny dotrzymuje im towarzystwa; pra·
w:dopodobnie zatem ani on, ani zajmujący nanaKryta "pikelhaubą."
rzeczony nie poniosą, poważniejszej sz~ody z po",
wodu przygód dzisiejszego ranka. Są.dzę, Watsonie, że w charakterze l.ekarza możesz się zau.. teIDl organam,i policyi.
pie:Kować pa\lDł Smith i powiedzieć jej, iż jeśli
Trzeci wreszcie rodzaj policyi policya. pojuż odzyskał, sily, -z\ przyjemnością.. odwieziemy ł rządku publicznego (budowlana lekarska wete.j~ do matki, Jeślf zaś niezupelnie jeszcze przy- l rynaryjna, sanitarna i t. p.) c~lkowicie ~a być
szla do siebie, wspomnij, że zatelegrafujemy do I od~a.n8: p~d zar~ąd instytucyj samorządowych miejW ostatnich dniach Odesa Htala Slę znowu
pewnego młodego elektrotechnika w Midiand, a l SklCh l zIemsInch. Nadzór nad działalnościa, tej widownią krwawych zajść, które rzucily panikę
jestem pewien, że to ją. uzdrowi. .Co zaś do pa· poliCji należy. jednal~ .do władz rz~dowych. 'Tym na cale miasto. Nie przechodzi t~!l.m teraz dzieil
na.' panie Carrnthers, są.dzę. że uczyniłeś, coś I sposobem polIcya w sCIslem znaczeruu policya bez- bez krwawych ofiar.
mógł, abr wynagrodzić swój udział w szkara-.1 piecz.e~stwa, pozbędzie si~ mnóstwa 'CiążąCYCh na I
We czwartek powieszony ,ms tal Czirkow,
?nym spI~ku. Oto moja karta, panie, a jeśli mo- na.. ~JeJ t~raz zadań, nie mających żadnego związku l który ~rzy pomo~y nie odualezi~nrcl\ prze~ p;olicyę
Jezezname mogłoby przydać się panu w proce· z Jej ,,:laSCiw.emi Obowiązkami.,
.
t ws~ólll1k~w, zabIł bo~b~ kOffilsa::z.\. POlt?!l, Pasie, siużę chętnie.
,,,Straż państwowa", w myśl autora projektu ! nasm,ka, J~go. pomoclllka, Polankle\1.ncza l dozor, W wirze n~sz~j nieustają.cej dzialalnoś~i pOWinna za to wziąć na siebie obowiązki, wyko~ I cę S18r~,~lewlCza.
.
trudno bywało mI nIeraz, jak, czytelnicy pewnIe uywane dotychczas przez naj rozmaitsze rodzaje!
W plątel~ rano w cyrkule Petrol{lawlowskwl,
'zauważyli, wykończyć swoje opolvieści i poda- polieyi: 1) ko~pus żandarmów, 2) ogólną poliCJę 'r' pr~y oglądanIU znal,eziouej h?rr:by nas~ąpll .wywae te ostateczne szczegóły, jakich ciekawi się zewnę~rzllą, 3) powIatową straż policyjną. 4) po- buo,h, na ~ku~ek ktorego zabICI zOt\t~h: o~H~~r •
.spodziewali. Jeden wypadek był preludyum do licyę sledczą, 5) wydzialy " ochrany ", 6/ policy~ l poh~!ant l. p~~arz cy'rkuto~vJ~ r~ny z~s odmesi.i:
dru~iego, a gdy przesilenie minę!o, aktorzy zni- portową, 7) policyę rzeczną i 8) straż ziemską~ I dOZOlca polICYJny, ~dJunkt l pł.-ęCI.U ~ol\cy~ntów.
kall na. zawsze z nasz~?o ezynnego życia.
, A~t()r projektu zgadza się na wylączeniez tej ł
~obot~ na ulIcy Ba~~rol~eJ m6Zl\anl sprawUważam jednak, IZ tym razem winienem do- ogo~neJ policyi tylko policyi, pałacowej i policyi ł ~y Za.bIli r~wlroweg? ~ubltD.sklego.. a ~',dy na od~
dać na koilCU sw~go rękop.isu krótk~ notatkę o l milllsteryum f31~a.rbu~straż ,pogranIczna, celna i ! gBI:rSezsl'ntrz~~ow ~ad~l~gh pohCjaUcl: Cze rnyszew l
teru, że panna VlOleta SmIth istotnie odziedzi- karcze!Una). Głowne klerowlllctwo policyi spoczy-l
' Sk~JI ~ablto l Ich.
.
..
,
ezyła wielki majątek i jest obecnie żoną Cyryla" czywa'C ma. w rękach gubernatorów. Straż pań-!
a \V n.led~lel~ po pogrzebIe, plsar~a ('yrKuloMortona, wspólnika głośnej :firmy elektrotech- stwowa dzielió się będzie na oddziały pi.esze i! webO, .WlOlbma~ który pa~l o.flarą wy~~c:hu bomni~znej w Westminsterze,,,Morton i Kennedy". konne. Każda gubernia posiadać b~dzle osobną ~y,.Uum "zwlązkowco~» Ja~ donosI. tetegra;
l flczme k~l:espondent. n Blrz . Wl~d. a ~ za~;~z.ąl bic
Williamson iWoodley skazani zostali zawykra.- brygadę policyi.
! przechodmow batamI gumowemI, a na Moldadz:enie i napaść; pierwszy na lat siedem, ostatni
na dziesięć.
t wance .nawet strzelać.
. . .
Jaki los spotkalCarruth~rsa, nie pamiętam,
2 n
ł
PIerwszą ofłar~ tych zamIeszek star~ ai~ bra.t
ale jestem pewien, że sąd nIe okazał się zbyt
I UB
I dyrektora
·trupy zydowskiej, Sabsaj, ~'k.tó.'W~.u
surowym dla jego winy, skoro \Voodley mial
ł kula prz~sz! la brzl.w.h. lIies4ańcy n:1of(ta\f~~ók{
sławę niebezpiecznego łotra; myśl~, że kilka mieW Berlinie.
i w J?rzcra~eUlu sz.ukah schronienia na i)odwÓL\Zll
sięcy aresztu3tarczylo, aby uczynić zadość wy! szpitala zydo.wsklego, doką(i przywieziQ.Do wiele
maganiom sprawiedliwości.
osób z ranamI postrzalowerui.
.
KONIEC.
W pobliżu palacukrólewskiego w Poczdamio
W tej samej sprawie korespondent .Ros,i,c;
stoi stary brzydki wiatrak. na który z dumą' donosi łelegraficznie pod d. 2 b. m.:
1

Wypadki w Oilesie.
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"Od trzech dni związkowcy biją wciąż ludzi

na ulIC <1 ch.

Czwartek, dnia 5

wybuch, jaki

zdarzyl :~ję w cyrkule Petl'opawlowskim oraz za.bicie l' \tirowego i dwóch stóJkowych. Związkowcy natychmiast po zabójstwie rozpoczęli na. (
Z. Widzewa do~oszą na:m, ''',(~. ro~~iee nie
ulicaell Holdawanki ~tl'zeJać i bić przechodniów, i zwr.ae~Jł tam zupełme uwagl na (~ZleCl l pUSZzwlaszcj;; żydów, w pobliżu szpitala żydow- I ezaJą Je samopas bty!; dozoru. To tez rozpllszCZOskiego.
! »:a młodzi~ż ~nla sobi~ bez granic~ z.&?awiając,
W niedzieję oddzialy związkowców w biały ; SIę zupe~me Dl~stosowme~ a c~ naJmm8J, bardzo
dzień na głównych ulicach, oraz na krańcach i szko~hwle dla mnych, Okol~ Su? ch!opakow, zo~
miasta napadali na przechodniów ze sfer inteli-: stawlOllycil bez ~oz?ru,.. 1oouz?J~ Slę po polach,
gencji, studentów i żydów, strzelali, bili, kluli tluką~ szyby ka~lenIa~l l rOZbIjając głowy. przenożami.
ehodlllom lub Illle.szkancom. Często atakują kaW ponied.zialek po pogrzebie ofiar wybuchu, mienia.mi po eiągi, .pr~ech(}dzłłCe dro.gą obwo~ow~
na centralnych punktach ulicy Derybasowskiej ~ a maln~zko,. przJjdZIe d~ te!50' :~ ~aba,!llł Sł~
członkowie drużyn otoczyli ogród miejski i po .. l, Yi SędZl?~ l ~aczną .k?logow ~. ~rz.YJaclól WIeszac,
bili mnóstwo publiczności. Obecnie odbywa się ; Jak to JUZ. mIalo mleJ~ce ~dzle~ ~o~ Sosn~wc.en;t~
to samo na ulicach lfoldawanki. W ciao-u ostat. l
To tez trzeba komecznIe za)ą,e slętewl dZlecJljch trze~h dni zburzonQ mnóstwo sklepÓw, 2-ch 1 ~i,. ustanawiając nadzór jakiŚ nad niemi, ~~o~
żydów zabito, rannych i pobitych są setki. Ka-! claz. lepsza bJlab,Y szko~a . lub o~hrona. RodzICe
retkiPogotowia nie mogIy nadążyć z l)rzeWOże- pOWInnI pamI~tac ? dZlecl~~h l . praeowa~ nad
niem ofiar.
i tam, żeby z nIch nIe wyro~h. ludzIe. zupe~nle zeŚwieżo powstala organizacya ,.:l\Hoda Wola", ł ~suci. Dla. te!ś0 s.prawD: ~z~ecl w WIdzeWIe nale ...
w celu obrony obywateli od gwałtów, rozpocz~la zy do kwestYj najbardZIej zywotnych.
2e związkowcami wymianę strzałów. Są ranni
2!e stron obu. Ludność w panice. Wielu żydów I
K.ALUD!RtYK TERmINOWY.
pośpiesznie wyjeżdża z mia~ta". . .
l
IMIONA. SŁOWIA.NSKIE. D z i ś Wodzisława. J u ..
Tę samą relacYę potWIerdza l zWl~zly tale-! t r o Drof.{owita.
gram, zamieszczonay w ostatnim numerze .No- I
'I'EA.:En, VICTORIA,. D z iś grono artystów polwego Wremieni".
i sklch daje wesola, farsę "Sobowtór," DQvala l Hanne1

I
I
I

_ _ _ ~_

Powsłanie Da

quina.

Kopei.

niedawno w depeszaeh o środ
kach okrutnych, stosowanych przez Japończ]ków
dla stłumjenia śród koreańczyków objawów buntu przeciwko panowaniu japońskiemu. Obecnie
znajdujemy w "New-York Heraldzie" bllźsze szcze~ I
góly w tej sprawie.
I
Raport-y urzędowe z Seulu-pisze jokohamski l
l\oresllondent <Heralda> - donoszą o stosowaniu i
przez japońezjków środków ostatecznych przeclwko krajowcom. Cale wioski w okręgu Yangheun puszczono z dymem, osoby zaś, podejrzane
o podburzanie miesz~l.anCÓW, rQzstrzelano. Wla-:
dze japol1skie twierq1lą, że tak surowy przyklad i
bjl potrzebny dla powstrzymania zbrodni, popel- i
!
nianych na japończlkach.
o zbrodniach takich donoszą za stron wszyst-, ·1
kioh.' Koreańczycy mordują policra.ntów japoń- ,
skicb, żolnlerzy, ~l1rzędników poez.ty i telegrafu, I
nie . oszezęd~aj,ą n~:~et k.obiet.. Patrole japońskie i
znajdowały Juz DleJednokrotllle głowy pomordo- !
wallyeh japoIlczylt.Ów, zawieszone na drzewach.
vVe wschodni ej ezęści kraju szerzlł się za-1
burzenia naj~rd ziej. Działają tam bandy koreańczyków, zl~żone z uwolnionych żołnierzy i ~
strzl~lców, pnsia41ająca l,2(U) karabinów i 40,000

K

Donjeśliśwy

1N IKIt,
_et.n-

Zawiadomieaie. Zarząd Główny Polskiej Ma..
eierzy Szkolnej podaje do wiadomości wszystkich
kół, że księża życzący wykładać naukę relIgii i
moralności w szkołach Macierzy, stosownie do
wJmagań prawa, winni złożyć o tern do Zarządu
Glównego Macierzy deklaracYę dla. przedstawia ..
nil. jej władzom naukowym.
Z kolei F&brJc%no~łódzkiej. Komitet specyal·
Df'j ochrony na kolei Fabryczno ·lódzl\:iej, wmkając w potrzeby nietylko zarz~d!1 drogi, ale i interesant6w, uchwalił i wydal odnośną dyspozycyę
zarzadowi drogi, że magazyny, rampy i towary
na piacach będą strzeżone przez oddziały wojskowe, co też bezzwłocznie w wykonani'e wprowadzono.
Z powodu zaś nagromadzenia się dużej ilości
przybylych towarów. w , m;tgazyuach, .ra~pach i
wagonach na staCYI Łodz-fabryczna l Karolew,
dla wytadunku i naładunku ich komitet zażądał
70 szeregowców, którzy w dniu dzisiejszym przystani zostali z· Ekaterynbursldego pułk.u piechoty;
60 z nich pracuje na stacyi Łódź, a 10 1:1a stacyi Karolew.
.

w sohotę, o godz. 3 po południu-pracowników
branży kolonialnej-w lokalu Stowarzyszenia wza-

przy

jemneJ pomocy pracowników ha.ndlowych,
ul. Długiej ~ 45.

żydowskiego.

W sprawie oehroBJ cmentarza

Zarząd

gminy żydowskiej zwrócit się d.o naczelnika powiatu łódzkiego w sprawie zaprowadzenia stałej ochrony wojskowej na nowym cmentarzu żydowskim, motywując żądanie swoje niebezpieczeństwem na jakie narażona jest slużba cmentarna, zwłaszcza w nocy.
Naczelnik powiatu prośbie tej odmówil, tló4
macząc, że

to przekrae~ kompetencYę jego wła

dzy.
Wobec o(lmowy ze strony naczelnika p8"
wia.tu, zarząd gminy żydowskiej zwróci! się z proś-o
bą w tej sprawie do czasowego general-guberna'"
tora piotrkowskiego. W prOŚbie tej przytoczono
wypadki napadów bandyckich wogól e,' a. ostatnio
na nowym cmentarzu żydowskim.
Przerwanie komUnikaCJi telef&niolnej. DziS;
o godz. 12w nocy, skradzione zostały znów dra.'
ty telefoniczne na przestrzeni Łowicz _. Łódź,.
skutkiem czego komunikacya między \Varszawą
a Łodzją. zostala przerwana. Przywrócono ją. do ..
piero O godz. 2.

Z fabryk łód"kich .. Związek zawodowy przemysIu włóknistego nJednośó" delegował swoich
czlonkówdla zalatwitmia rozmaitych zatarg6\v na.
tle ekonomieznem oraz nieporozumień z robotnikami-do fa.bryk następnjąeych: Kr6ninga (szosa
Pabianicka), Szlamowicza (przy uliey PrzejaZd),
Kreuzenberga (przy ulicy Widzewskiej), Emila
.A.dolpha (ulica "~Vldzewska); Rosenthala. (ul. Sre-.'
dnia), Prusaka (u1. Dluga)1 Gampe i Albreehta
(ulica Pańska), Wiemana (ulica Wólczańska)
i t. d.

Interwencya delegatów ma

blł dź to niedopllszczenie do

głównie na
bądź też
ustę;pstw, w

strajku,

jednanie z obu stron pewnych.
powrotu robotników do pracy;

.

celn

wycel n

r •

Drugie Tow. 'Wzajemnego' kredytu.

W

ciąga:

dni 14 do drugiego Tow.wzajewuego kredytu
zapisało się 105 członków. Kapl~ar zapasowy wynosi 300,OvO rb,
r'Od6jrzlne zasłabnięcia. Wczoraj, o godz..
10 wieczorem, w domu przy uL WJdzewskiej nr.

147 zdarzy! się wypadek podejrzanego zaslabnię
cla. Chorego przewieziono do szpitala.
nrogista. Zorganizowane w dniu 21-ym paź~
dziernika r. z. towarzystwo właścicieli składów
aptecznych w Łodzi, w celu podniesienia poziomu
kulturalnego tej gałęzi handlu i zalatwiania wszelkich nieporozumieli pomiędzy pracodawcami a.
pracownikami, rozwija się coraz pomyślniej.
Obecnie urządzono wIasny lokal, zaopatrzony
w czytelnię zawodową i takież czasopisma, w którym we wtorki i piątki zbierać się będą człon.. '
kowie, dla omówienia kwest'Yj~awo~owych i po..
nabOI, zrabowan! ch zar.senalu.
ł
Bez względu jednak na tę SIlę roboczą, eks... gawędki w sprawach swego zawodu.'
Przeci wko, bandom wysłano dwie kolumny pedycye towarowe i pośpieszne w dalszym ciągu
Lahoratoryum dr. Serkowskiego. W tych dniach
w{}Jsl{ajapońslti~6o. Stoczono już gorące potyez- I nie przyjmują towarów, które mają być ładowane i
;
otwartyzostal
w ł~odzi, przy ulicy Piotrkowskiej
ki po.d Te:senem~ gdzie poleglo 33 korea.ńozyków, l środkami interesantów~ jak również nie przyjmu120
(trzecie
liantor do przyjmowania
nr.
j pod Yokonem, gdzie polegio ich 58.
i je z dróg sąsiednich towarów, które pwobnemi i wysyłania prób piętro)
do analizy do laboratoryum dr~
Okolica gÓT2;ysta utrudnia bardzo posuwanie ! środkami mają być wyladowane.
się japończyków' i daje przewagę korea.ńczykom. ;
Towary zaś w pełnych ładunkach, wylado- Serkowskiego w Warszawie. Analizy lekarskie
P6d Czuszu 3C,.o 'koreaiwzyl<:ów napadło na. od- wywane i ładowane środkami interesantów, eks- zwracają się w ten sposób, że chorzy otrzymujl\
d~iał. wojska) ttPf.lńskjęgo. Odpa~to ich,. z WieI., pedycye przyjmują; j,ak również t~k.le. towary analizę w ciągu jednej doby, a w wypadk.ach pil:..
~neml stratamI.. W ,okręg,u Czuseldo o?Q.zlal, ~o- przyjmują staCje kranco w~ KoluszJu l ~arolew. nych, jak np. pOdejrzenia na blonicę, wynik ana. . .
zonJ z 1,000 KoreaJ.lc'zj'kow, teroryzuJEl" okolIcę· t
Z polecenia tegoż komItetu speoyalneJ ochro- Jizy komunikuje si~ z Warszawy telefonicznie
SiedII!iu przywódlców rozruchów na wyspie i ny zarzad drogi w dniu dzisiejszym przystąpił lub telegraficznie już po upłyWie 8 godzin. /Próby do analizy kantor wysyła codzienie o godzinie
Kangwa areHz/towano iusilowano przewieźć do ~ do' zrefo;mowania list płacy wszystkich robotri.i~
6-ej
wieczorem. Kantor w Łodzi przyjmujeana;...
Seuiu, alo w drodze, jak opowiadają wiozący ich ków strejkl1jących, którzy bezwlocznle będą wyM
lizy lekarskie, sanitarne i chemiczno-techniczne.
pollcyanci, l}!'zegryźJ.li więzy swoje i rzucili się płaceni i pozbawieni pracy.
na eskortę, 'ł'obec czogo wszystkich zabito i wrzuZ powodu powyższego bezrobocia ruch toZe Stowarzyszenia akuslerek.vV czoraj, w loeono do mOJ r z a . .
warowy na . kolei Fabryczno-łódzkiej, jako też i kalu Stowarzyszenia akuszerek, pr~y ulicy Kon\VtadzE'1 JapQiiskit3 twierdzą. że odkl'yly bar- ~ obwodowej,znacznie zmnieszyl si~.
stantynowskiej M 30, odbyło się posiedzenie za, ...
dzo ro~g8.:i~ziony spisek, którego celem bylo wY- ł
-- Robotnicy kolejowi, zagrożeni wydaleniem, rządu. Po rozpatrzeniu paru spraw bieżących,
~ołanie prJ\vst'J.nia w ~alej Korei w poIowie wl'ze- i zapewniają nas, że nie stawiali oni żadnych nodłuższy czas omawiano. kwestyę o zaległosciach
snla. Sil h-,elt ten minI bj'ć popierany przez bJ
wych żą,dań, domagają się jedynie tego, co im w \)placaniu skiadek czlonkowskich, stosując si~
lego Ce~~d,l" jak, równleż p~ze~ ks. Pak-Yonk- . przyznal zarząd drogi po ostatniem bezrobociu.
jednak do § 11 ustawy, zarząd postanowU wszys~~
Ho, kt(}retJo japonczfc.y llwazali za. swego popleUnormGwanie W1Poolynku świlAtecmego. Ko- kie członkinie, zalegające w opłacie składek w'ię..
cJ/:lllka. f Jbecrne ksląiZę zesłanI Jest na wyspę , misya mieszana zlożona z pięciu przedstawicieli c~j niż 6 mie8i~cy, wy kreślić z listy członkiń..
Que!~~r~ .
. .
. . ..•.
, pracowników h~ndlowych, 5 właścicieli przedsię- \V sprawin zaś ll(iz'elenia wsparcia jednej z czlon·
\\'~. ·adze jap{)Ilskle zarzucaj~..rQ,wn~ez f!lISYO- ! biorstw i 5 członków administracji - uznala za kiń, .zarz?,d byt zmuszony 9dmówić z tych powoIllirzo~; \histow~rzyszenio~m chrZ~SCl~llsklmt ze, po- ! konieczne zWulać zebranie każdej galęzi oddziel- dów, iz otrzymała ona jaz większe v{sparcie jem~~~;'it"~lrea~e~ykofR r. l buntUją Ich przeclwko nie, ~ to w celu 0l!lówien~a i wyświ~t~enia wa- dnorazowe w sumie 34 rb. 5;) kop., a po drugie
zatwierdzony przez ogólne zebra~
prow,- lttoratuwl, Japonskle~u.
.,
. (runkow pracy' danej branzy. UpOWi:1Z1110nO pre- że reo-ulamin
b '
,
l
l ...
.
Jak wida-c ,,7. l}{)WY,~sz.ego, J~po~c~lcy mają zesa komisyi do zawiadomienia o projektowanych nie w dniu 7 lutego. me pozwa a na wyp ~cellle
wsparcia wcześniej, niż po roku należenia danej
T.,,!' J.rdy orze.ch ao zgr1z1e~la na ~ortn !" zapewne zebraniach władze pOiiCyjUiJ.
Uf e .pl'.ędkOJ6szcze llS·P()k..oJ~ burzhwy polwysep.,~
Dzisiaj O gudz. 8 wleczorem, odbędzie się ze- cZlonkini do Stowarzyszenia.

l
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pracowników branży galanteryjnej;
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Z fabryki 1. Folgensteina. Dzisiaj w fabryce
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====~================~~==~==========~================================~
Przy kieliszku.. Wezol'a.j wIeczorem przy ulicy
A. Folgensteina wywieszone zostalo ~bgloszenie, za-

z

robotników. iż z powodnbezustan- Długiej nr. 103, Franciszek Ciehowski, robotnik z Rale.t 39, zosta.ł silnie pobity przez swych komnyoh strejków i groźby tarorem - dalsze prowa- dogoszcza
panionów ~d kieliszka. W stania nietrzeźwym przewieziono
dzenie roboty staje się niemożliwe, wobec czego go na pobliski posterunek Pogotowia, gdzie leKarz stwier.. Pogrzeb ś. p. Feliksa Fryzego.
,.
dzIł ranę gZo wy, czoła, oraz liczne obrażenia elala. F.
wlaścicielfabryki wymawia wszystkim robotnikom
Dla oddania ostatniej posługi ś. p. redakto 1'0'
na dwa tygodnie, postanawiając zamknięcie fa- w stanIe zadawalnłaiB,eym odprowadzono do d.owu.
nieostrożność. Przy ul. Pańskiej 4:2,
wi Feliksowi. Fryzemu zebrał się wczoraj o god/:,
bryId.
.
. . , Jan Przez
Abrowetyk, robotnik, lat 57, zostAl: uderzony przez 5-ej po południu, w kościele św. Antoniego (po
Wlaściciel fabryki zmuszony byl to uczyllIc,
nieostrożność tępam narzędziem w lewą rękę,
przyczem
gdyż w'szelkie pertraktacje z robotnikami okazały
otrzymd uszkodzenie dwóch palców. Lekarz Pogo~owia reformackim) parotysięczny orszal{ żalobny, w kt.J
ryp! obok publiczności - czytelników, przeważ;;l
udzjeUł pomocy.
się bezcelowe.
Ofiafl8
w,padku
wczoraiszago
w
koszarach
draSiowarzyslen18 "FrIJs%łośó W nadchod~ącą gońskllVJ prży ul. Ludwiki, Józef Weisel, który. jak do· dziennikarze z redaktorami pism, literaci, a,rtys::
wszystkich czterech scen z dyrektorami: oper·y
.aiedzielę.o godz. 8 rano w sali Paradyzu (PIOtrnosilisIDj wczoraj, zostt1l ciężko postrzelony przez nieokowska 175) odbędzie się ogólne zebranie człon &trożność z karabinu, zmAd wczoraj po pollldnlu w szpi- Aleksandrem Rajchmanem, dramatu i komeclyi K,I.zimierzem Zalewskim i teatru Malego l\laryanc;n
ków stowarzyszenia. sPożywczego "Przyszłość", ~ talu Czerwonego Krzyża.
Gawalewiczem na. czele, oraz muzycy, artyści maw cel~ odczytania sprawozdania z działalności inlarze i rzeźbiarze z sędziwym senjoremswohn
stytucyi w ciągu pierwszego miesiąca istnienia, i
Stow. spożywcze przy fabryce SchlosserQwomówienia różnych spraw, dotyczących wewnętrz skiegoTow. ake. VI Ozorkowie. Dnie l-go wrze- Franciszkiem Kostrzewskjm.
Z kościola eksportowal zwIoki ks. kanonik
!lej gospodarld i nawiązania stosunków handlo- śniaodbylo się zebranie organizacyjne robotników
Matuszewski,
proboszcz parafii \:V. W. Swiętych)
wych ; fIrmami.
wyżej wspomnianej fabryki w liczbie 200 osób,
w asystencyi ks. prefekta Szkopowsldego i in"Zabójstwo Teodora Adamia. Przy ~l.,.'fI! 6,1- pod przewodnictwem dyrektora tejże fabryki p. nych kapłanów.
Karpińskiego, z zamiarem za.łożenia Stowarzyszeczańskiej nr. 77 ł na parterze od frontn mle~~l SIę
Trumnę ze. zwlokami redaktora Fryzego wynia spożywczego, opartego na niedawno zatwier- nieśli z kościoła współpracownicy redakcyi "Prze·
skład maki i kantor Teodora Adllffika, DZJS rano 'ldedy w kantorze pracowali buchalter Paweł dzonej ustawie t zw. ,.normalnej". Towarzystwo glądu porannego" i zlożywszy ją na marach, niePr~doU i pomocnik jego Hugo Szulc, weszło do Schlo~serowskie zaofiarowało rb. 500, jako kapi- śli naprzemian z pracownikami innych wydziałów
tal żelazuy dla mającego się zawiązać stowarzy- pisma, oraz kolegami z prasy na cmentarz posklepu 6mlodych ludzi, z których 4 wkrocz-y:lo
do kantoru i zażądaloaby Pródell wydal lm szenia. Informacyj na posiedzeniu udzielali ro- wązkowski.
botnicy z takiegoż Stowarzyszenia w Łodzi, pp.
1000 rb.
.
Za zwartym orszakiem pogrzebowym poda):al
Chwialko- rydwan czterokonny, całkowicie okryty wieńcami
P. widząc skierowane ku subie lufy rewol- Brooziak, Łyszkowski, Zagurewicz
werów,odrzeld bandytom, iż pienIędzy niema, wski.
i szarfami.
wtedy zażądano, aby P. otworzy~ ~asę, a ~dy to
Strai ogaiowaochotnicza. We wsi Kalino
Po przybyciu do grobowca rodziny Fryzów,
żądanie spelnil, bandyci przerz~?lh wszystkIe pa(pow. łódzki) powstaje straż ogniowa; paru go- tuż po za kościolem powązkowsltim polożonego,
piery, lecz pieni~dzy nie zn~lezh., .
spodarzy ofiarowało bezinteresownie place pod chór artys~w opery odśpiewał "Daszy co rzuca",
\V tym czasie tylnefłll drZWlanl1 wszedł do budynek strażacki, a wszyscy posta.nowili opodat- l Troszla, poczem duchowieństwo odmów'Uo ostasklepu: anatsępnie kantoru p. Adamek. ,Spostrze~ł~ kowae się na. potrzeby straży.
j tnie modlitwy nadgrobne i eh.ór wykollal "SaLve
szy go bandyci, zatrzymali za ręce a Jeden z. lllch
Z
Jladogosl6za.
Wczoraj zapowiedziano .w Ra- , Reginal"
przY'lożyl·łur~ )iewol we~u do glo\l'Y. Adamk~ l ~a
Smutny obrzęd pogrzebowy zakończyły /dwa
dogosz6zu zebranie właścicieli 'domów na Bału
żadal 1000 rb. ZaledWIe A. odpowledllal, ze pw·
przemówienia:
tach
w
sprawie
podatku
szkolnego.
Wobec
nieniędzyniemaw domu, pad! strzał a kula przebi ...
Imieniem kolegów~dzietlnil{arzyżegnał ś.p.
lamn pralvą skroJi, wskutek czego Adamek padł przybycia dostatecznej liczby czlonków Stowarzy- Feliksa Fryzego Kazimierz Zalewski, charakteszenia.
(wddlug
us~wy wymagane '/3 ogólnej
trupem.
ryzując zmarłego jako dziennikarza i działa.cza.
'Wtedy bandyci pośpiesznie wybiegli ze skle- liczby), zebranie odlożone zostało do środy przy- !
Imieniem druźyny redakcyjnej zaś przemawial
szłego tygodnia i będZie prawomocne, bez wzglę
pu i kantoru na ulicę i wraz z towarzyszami
p. Jan Czemplński, a rozstając się z redaktorem,
du
na.
liczbę obecnych.
oczekującymi na nich jak zwykle zbiegli.
'
przewodnikiem, nauczycielem i kolegą poświęci!
Oświetlenie Zgierla. Władze wojsko we zwróOsobiste. Nauczyciel muzyki, prof. Feliks Krzy~
charakterystyce jego gorące wspom.nienie.
ciły się z odpowiednim raportem do p. generaljanowski, powrócił z letniego wywczt.su.
Aresztowanie. "Tczoraj, o godzinie 11 wie .. gubernatora warszawskiego, w którym zazna.czaJą, l
czorem, 1lU\ ut·.Dlugiej przed domem Dr. 77, po~ iż utrzymanie porządku w Zgierzu jest bardzo u- i
Heya wra.ż z wojskiem żauważyła 6 młodych lu- trndnio. ne, z powodu, że m. iasto n.ie jest OŚWie-/
dzi; gdy zbliżono się do nich, ,poczęli uciekać, tlone.
Wobec tego, na skutek rozporządzenia gewobec czegozdolano zatrzymac ty~ko trze~b.'
Petersburskiej Agencyi Telegra.ficznej
W czasie rewizyi przy dwóch ~naleziOno nabIte neral·gubernatora, gubernator pIOtrkowski polecU I
rewolwery (browningi). Ws~ystlnch trze~h &!esz- magistratowi ill. Zgierza, aby natychmiast zająl
i w~asne.
towano i osadzono w areSZCIe przy wydzlale sled- się zaprowa(izeuiern oświetlenia miasta, pozostawiając mu wybór systemu projektowanego oświe- \
czym. "
lIP r
tlenia.
I
Petersburg, 4 września. Najwyżej zatwier- _ Dzisiejszej nocy w loka u ~rzy u; O u·
lVIagistrat
lódzki
poszukuje
obecnie
odpowiedzono postanowienie Rady ministrów o oddaniu
dniowej nr. 5 aresztowano dwóch lJlekarzow.
dniego przedsiębiorcy, któryby podjąt się robót pod zarząd magistratu ill. Warszawy zakladów
, ~Bandl'tyzm, Wczoraj po P?ludnia, do, sklep~ okol() zaprowauzenia oś wietleu:a miasta.
z to·wannli łOkeiowemi, przy ulwy lVllkol~Jew.skteJ
Na ostatniem zebraniu w którem braH udzial dobroczynnych, z wyjątkiem szpitala w Twoł'
l1r. 8~, R. Zacherta przyszło pięciu ludzl, ml~nu~ radni m. Zgierza i lawnicy' - wyrażono życzenie, kach, który oddano pod zarząd gube-rnlalnej rajacy ch slęprzedstawicielarni fral{cyi rew~lU(jYJne~. aby zaprowadzić oswietlenie elektryczne lub ga. dy dobroczynności publicznej.
P~. P. S.' (prawicy). . Zażądali oni' wydanl~ brom zowe, a w ostateczności na.ftowo-żarowe.
Petersburg. 4 września. Ministeryum oświa
palnej jaką posiada u siebie. Zachert oswladczyl,
Odpowiednie kroki dla posunięcia tej spra- ty ustanowiło uniwersyteekie państwowe komisy(}
że żadnej broni niema;pozwolil nawet przeszlIwy na właści we tory, magistrat już poczynil.
egzaminacyjne na caly rok. Oznaczenie termi ~
kać cale mieszkanie. Nieznajomi
dokon~ wszy
nów
egzaminów pozostaW,lOllO komisyom. ,
szczegółowej rewiZji, nic nie znaleźli i wyszh.
Ministeryum oś wiaty wydalo rozporządzeni b
Napad na konduktora. Wczoraj o godzinie.
aby studentom, powolanym do walki z cholerą,
SZTUKA. i PIŚMIENNlCTWO.
lO-ej Wieczorem, na rogll 'Pańskiej i Długiej, do
odroczono egzamina kursowe i państwowe do czawagonu tramwajOwego nf. 63 (pociąg nr. 6), g.dy
Z "Lutni". Lekcye powakacyjne we wszyst- su ustania epidemii
jechal z ulicy' Milsza, napadIo 8 ludzi uzbroJ.o- kich kolach (śpiewaczem, dramutycznem, muzyki l
W drugiej polowie września st.sL będą
nych w rewolwery, odebrało od konduktora 'Vla- zpiorowej i orkiestry) Towarzystwa ItLutni" już utworzone komiSje przedstawicieli. ministeryum
·,dyslawa. \"1 Iodarc~yk~ torbę z pieniędzmi. Ban~ się rozpoczę!y i odo ywają się w tych samych spraw wewnętrż:nych ministery u!1l oświaty i mar
dyci. dali następme dwa str;;;aly z rewolweru l dniach l godzinach, co i w roku zeszłym.
hometan, w celu narad nad sprawą szkól dla
UCIekli.
Energiczny zarząd czyni odpowiedtłie przygo- inoplemieńców.
Nieudany napad. Wczoraj,o godz. 9 wieczo- towania, by urządZIĆ w sali swego lokalu w dniu
PeteIsbnrg, 4 września. W przepisach o wy""
rem do !{alltorU fabryld ZeJlkowa przyszło dwóch 15-:ym września (niedziela) pierwszy "podwieczo- poczynku normalnym pracowników w zakladach
ludzi, żądając pieniędzy. Pogasili lampy; znając rek muzyezny''r którego I)rograru wypełnią, oprócz handlowych Rada ministrów postanowilazmienić
zaproszonych solistów-kola śpiewacze i drama- artykuły 5, 6 i 9. Handel i pra.ca pracowników
wldoczme rozkład lokalu, zaczęli gospouarowac.
\V tym czasie dal się słyszeć loslwt, spo" tyczne. ,
wo.góle nie jest dozwolona w ?ierwszy dzień
-,vodowany wybicie,m szyQy·
Jak dOWiadUjemy si~ ze źródła wiarogodne- ŚWIąt 'wielkiej Nocy, Bożego Narodz;enia, wdzieli
Złoczyńcy, sądząc zapewne, ze to wystrzał,
go" sezou bieiący w Towarzystwie "Lutnia" ma św. Trójcy. W niedziele i ś\"fJęta mogą być dobyc ogromnie oży wiony, tak pod względem ,towa. . zwolone odstępstwa. od ogólnych prz81)isó\v,na
ratowali się ucieczką·
PIl8ciw alkoholowi. W niedzielę, o godz. r~yskim, jakoteż i artycityeznym. Z powaźnych zasadzi0 postanowień obowiąZlljąCych, ale nie dIudziel zapowiada się wykonanie malo dotąd zna- żej, jak pięć godzin nA dobę, dla. handlu .obntł
4 po pol., w lokalu ~~OW. 11ygieulcznego przy ul.
nych eper Stanisława MonIUszki, arcydzieł muzy- śnego tytuniem i artykulami spoiywczemi i.qfUDZielneJ 13, odbęd~le się ~e?rani.e se.kcYi. ~mti:
ki
SWOJskie,) p_ t. "Flis" i "Verbum Nobile". We lmmi nie dłużej, jak 12 godzin.
alkoholicznej na ktorern nnęazy lUl1eUa waZlleml
ttFlisie"partyę glówlU~ Zosi wJ kona p. A. ~ar
Petersburg' 4 września. Najwyżej zatwierspray, allli b'~dzie omawiany p~o l~kt za1ożeii~a
lińska; zaś \v "Verbum NobHe" partyę Zmu 1>.
(bono pesta,no wienie Radyministró.w o aSJgno·
w Łodzi oddzialu TiHV. "Przyszlosc' , dążącego do Z.
·W hsUewska,
walliu 500,000 rb. na wydatki. poląezone z urzą
,;walczania konsumcyi napojów wysh:qkowych.
Bliżl;lze szc:zegó!y podamy w swoim cza.sie.
dzeniem przesiedleńców w okręgu nadmorskim,
Ogclnernuifui.łabiertliiu. w ~Ią~u dnh wczon'ojszaSezon bll;)~~ący rozpocf;yna szesnastoletmą po .. Q pot·;woleniu na osiedl'anie sjętakż~ na. :1'0,1go ulegro dwóch męzcz]zl1, r;.bJ,trll~~ow. b(,z tiLe.l'3go :t"I:I.~'
żyteczną dl.iałuJuoŚÓ l'owtlil'zysLwa na polu art yDych gruntach usuryjskiego wGjska kozae1nego
jęcia..fogotoWie udt!eJŁo diH'UZU6J
pomO(!,1 lekarskIej
sLyczno- spoleczncm.
i o aSYb'llowaniu 1,255,000 rubli, dodatkowo d.o
w obudwll wypadkach.
wiadamiające
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ROZWOJ. już

:funduszów na sprawy przesie-

Patersłnlig, 4-g~ września. Rada ministrów
w dniu 3 b. Ill. uznała za możliwe skrócić do
dwóch lat termin pięcioletni dla osób zaginionych bez wieści, 00 do. osób, zaginionych bez wieści w Cl<łgU . ostatniej wojny z Japonią. Ulga ta )
daje żonom ż(,}lnierzy zaginionych na. wojuie pra-'I
wo wstępQwania w nowe związki małżeńskie, nie
czel{ając na uglynięcie pięcill. lat od chwili zni- \
knięcia męża.
!
Petersburg, 4 września. Poselsko rosyjskie .
w Buen!)s A-yres donosi, że wyroby bawełniane i
skórzane, oraz wyroby artystyczne ze srebra i
produkty gastronomicznem{)glyby mieć wielki
zb~'t w Argen1~ynie, Zainteresowani tą wiadomością winni z.,wracać się bezpośrednio do poselstwa w Buenos Ayros.
Lublin, 4 wrześ·nia. Al'esztewano niejakiego
Bronsteina, uczestnika napaści na stacYę lVIinkowice w dlliu 1 b. ID. Znaleziono przy nim kosz,
mipelniony· paczkami dynamitu, dwieście ladun- ł
liów, cztery brauningi, mauser, lont Beackforde'a

września

1907 r.

Podczas jego pogrzebu tłum urząPolicya tłum rozproszyla. Zabójstwo tlómaczą jako następstwo agitacyi przeciw europejczykom.
.'
tokio, 4 września. Najwybitniej-sze dzienniki japo.ńskie witają porozumienie augielsko·rosyjskie, jako rękojmię bezpieczeństwa granie
Indyj.
'tanger. 4 wrZeSllla. Plemię Benltasów uznalo Mulej Haiida za sułtana., Hafid grozi napaścią
na Larracne, jeżeli mieszkańcy tamtejsi odmówią
zast,l'zelil

dlanhL

Czwartek, dnia 5

się.
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ski ch. Przy rowIzyt u metropolity drawskiego
Chiluci-paszy 'lHlalo sIę zdobyć k8i~gę kompiową,
mocno kompromitującą metfopolitę, co do stosunków Jegpt z konsulem greckim w Sa.worze.

dzU demQllilltracyę.

Z ostatniej chwili.

Pomiędzy pra,cownikami

kolei

podJazdowej

elektrycznej "Lódź-Zgierz-Pabiallłce", a zarzęt·
dam tej instytucyi przyszlo do osta.tecznego poro~
zumienia.
mu posłuszeństwa.
Wezwanym dzisiaj pracown-ikom, zarzą..d kolet
Wi6deń, 4 września, Zamek lVIaierhoefeu, na- i podJazdowej "Lódź-Zgierz-Pabianiee- zakomł1leżący do hr. Kolowratha, spłonął dziś doszczę- I
tnie, skutkiem nieoględności jednego z pracl1ją- i. nikowal powziętą na. zebraniu akcr()nar~ TOWArI.
cych w nim robotników. Pastwą pożaru padły 0[.- I uchwalę, dotyczącą uwzględnienia części żądań,
brzymie skarby sztuki) a między innemi galerya, .,' zaró':RQ służby ruchu, jak i warsztatowej i drozaWierająca 400 cennych obrazów olejnych.
goweJ.
Bergan, 4 września. Zwarl tu słynny k()mpo· !
W myśl tej' u.ehwalv praeownie v warsztatów
zytor norweski, Edward Hagerup Grieg. (Urodzo I
.1.1
ny d. 15 czerwca 1843 l'. W Bergen, Edw. Grieg ~ mechanicznych i służba drogowa. otrzymują pod";
uj3,wriial od. lat wcz,esny()ll zdolności do muzyki. wyżkę placy zarObkowej w stosunku 1 do 2 kop.
W szóstym roku życia rozpocząl nauk~ gry ·na za godzinę pracJ.
i trąblcę sygnałową.
fortepianie, a w kilka Jat póiniej już komponoC· t
Qxęrnmów, 4 września. vVe wsi Dremianow- wal. Idąc za radą Ole Bulla, wyjechalw 1859 r.
O SH~ 'yczy maszynistów i konduktorów, to
skiej była 'wymiana strzałów p(}między dragonami do Lipskal gdzie w eiągu lat 4·ch uczęszczał do no:ma ~y~a~rodzenia ·POdniesion.,a zostanieprz.ez
a rozOojnikami. Jeden z handytówzabity, dwóch
konserwatoryum. W 1863 r. udał się do Kopen- zrowname Jej z normą plaey slu.zby ruehu nakoujęto, jeden ueielu.
hagi i tu zapoznał się z glośnym kompozytorem I lei miejskiej elektrycznej w Łodzi.
Symferopol, 4 września, W Bachczyseraju duńskim N. Gardem, który wywar! na ni,ego wpływ i
Rezolucyę tę prać1>wnicy' kolei podjazdowych
spałUy się li:oszary dragonów krymskiuh.
znaczny. \\Tkrót co jednak potem, zaehęcony przez I prZyjęli z zadowoleniem, zatarg więc zoąta! zala ..
Kursk, 4 września. Ponownie zachorowało genialnego kom pozy tora norweskjego Ryszarda twiony pomyślnie.
na chulerę 8 osób, .zmarło 4, w Prudiszczach za- Nordraaka, otrząsną! się z wplywów M.endelsohna J
chorowała i zmarła jedna osoba.
i Gadego i zwrócił się d.o norweskich motywów :
-:-:- :
AaGhabad, 4wrzesnia. Na s.tatku ".Michal" ludowych. W 1867 f. udal się do Chrystyanii, 'II
Towarzystwa Kaukaz i Mer!{,ury, przybylymz Kra- gdzie załoiyl Towarzystwo muzyczne dla popieF l· ARY.
snowodżka, za,chorowal i umarł :na cholerę jeden
rania narodowej nszko!y północnej". Od 1868 do
podróżuy. ZwIoki wrzucono w morze.
1870 f. podróżował po vVloszech. Z utworów
Na budową kościoła. św. Sta·ritslawa, llo$tk~:
/ Babim, 4wrzoonia. Podczas rewizyi w je- r Gringa warto zazuaczyc scen>y symfoniczne z "Olaonym z domów przy l\Iaryjskim prospekcie zna-o i fa Trygwasonu.>, muzykę d-o ibsenowskiego «Pee.
Stanisław Urbuński (kowal) 1 rb.
leziOno gotową bombę.
' 1 ra Gynta), przerobiolląIlast~pnie na dwie słynne Na budowę kościdła w Narwle pod Petersol"rgiem.
!;Astraohań, 4 wrleśIlia,. W mieście za choro- 1 snity orkiestrowe, suitę smyczkową cZ czasów !
Maniusia J. 1 rb.- Franciszek Chlub l rb.";" 818wa.łe:cn~ cholerę 52 osoby, zmarłe 46; od po- r Holberga>, clVlelodye elegijne" koncert fortepia-! nislaw -SoHński4 ruble. - Stanislaw UrbańskI (kowal)
czą'krfr.aś epidemii zachorowało 1,130, zwado t ~owy A-mol, koubert smyczkowy G~moł. uwertuMl\lionkowie ~~~~c~e~s~y__ .~_ r~•._._._
1
569 osób. . .
, ~
. ! ~ę koncertową «w jesieni>, so~t~ .n~ wi?loncze- l
Giełda wal·szawska.
Włod;lml4lrZ i 4 wrzeS:fila. Ogloszon:o, ze gu· i lę, trzy sonaty na skrzypce, pleSlll l tance nor- I
bernia wlódzimierska jest zagrożona przez cho-· f woskie itd. W 1894 r. uniwersytet Cambridge
(Telefonem==).~=:::;::=;:;==:;;:::;::=,..,.
lerę..
t odznaczył Griega stopniem doktora muzyki ,,110- l,'
II żąd.Jl~trtiin~"
TyfUs., 4 wrze.śnia. W Teławie na b3.zal'Ze l noris cagsa u, ww 1$97 r. akademia berlińska ,
1
zabito policyanta. W powiecie telawskjm zabito : zaszezycila go ty-tulem akademika.. Przyp. red.)
J 4$ renta państwowa. . , ' . . r 71 00 7000 70.4:0
drugiego poliCjanta.
.
J
~ 5$ pożyczka wewnętrzna z 19Cł5 r. 9160 9060 - . , '1...~v"'h1, 4 wrzesma.
,.
Cesarz F
' 1( J'ozef'l
D Z I E N N E.
! 5%"
r.. 187,75 86·75 - . l'anClSZe
l 4H./%1isty ziemskie" • , I z. 1906
, . . ~87.00 86.00 -._
'wyjeehal ntt manewry do KaryntyL
~
Petershurg, 5 września. Dfiia 2-go i 3-go ł 4% listy ziemskie • • . . • . • 7990 17890 - . . Par,ż)4 :września. W. galei'y~ obrar.?w Lu- b. ill. jacht Cesarsld "Sztandar" stal na kotwicy I~ 5? listy zastawna m. ·Warszawy 87.3~ 1186 3~ II -.wru mIoda dZlewczy-na pOClęla nozyczkan:a obraz l w zatoce BWrk. vV dniu 3~jm b. m. Ich Cesar~ 4/'l.%"
"
"
,ł
181.70 180070 -.-cMszaw kaplicy syks~.yńskiej), Aresztowana! slu.'e Mości z NaiJ'aśniejszemi Dzie6mi jeździli na ! 5%
Łodzi.
•
,
I
1 4,lf.}fJ"
I,
,.
" •
oswiadczyla,.
że"praguęla dostać się do więzienia. l wybrzeża wyspy l)ejssari; w dniu 4-ym b. m.
Akcye Banku handlowego w Łodzi -;.~ -,~ - , Par!Ź,4 .września. Z powodu zamordowania. ! nSztandaL''' wpłynął dozewnętrz.nego portu w Trau- , Potyczka premiowa I-aj. emisyl
II '&58 34:3 -.Atabeka Azama <Temps> oświadcza, że należy zundzie, gdzie stanął na kotwicy.
ł
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"
li-eJ ~misfł
~62
'2241"26 ! -.~
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Angl'lą
111 t
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5 wrzcsma.9JwyzeJ
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1Z pornlę zy
,{ę ers Ulg,
. • .. • • •
-.- 495
a Rosyą doszło dQ porozumienia. jeżeli bowiem dzona komisya do walki z dżumą ogłasza: W Sa-I, Rudzki. • • • • •
~
wybuchną w Persyi rozruchy, to będą Bzyko marze dnia. 2·go b. m. zachorowa.ly trzy osoby, I Starachowice • • • • •
•
"
b.ez uszczer bOkU dlla.lUt
'
.
d
• •• 114.6.47
-.- .- .stluIUlDno,
eresow
europeJumar:
..at 'Jena;
we ,WSl. U e1s k es zmo.rl o 1 7 os ób ; I PutUowskie.......
Czekł na Berlin
_._
'_._
sldcli.
w Niższym N.owogrodzie dn.ia 2-go b. m, i l-go f
Paryi, 4 września, Dzienniki tutejsze podają b. m. zachorowało 5 osób, zmarło 6 .. W gubernii i
S·iełda petersbUł.ska.
tekst maaifestu '.MuleJ'a Hafida. Nowy $uttan 0- JlonzenskieJ' w powiecie czembarsl\:im u,}'awniono I
(Tal. wt ",I:t07.woju")..
świadcza, że muznlmanle wzięH za. żart zajęcie
wypadek zaslabnięcia podej-rzany na cholerę, zaRenta państwowa 70,5'0.
przez francuzów oazy Udźi po za,mordowaIilU kończony śmiercią· W gubel'nii astrachańskiej
ó% Prem. I-ej emisyi
w lVfarakeszu lekarza lVlauehampa. Ośmieleni tym w dniu ~-im b. IIl. za~horowalo 96 osób, zmarło
" l I " .• '- •. 35150
250
spokoJem maurytańczykówwrogowie zajęli też 74; z .tej liczby w m. Astrachanin zachorowalo
szlacheeka. . , . . 216
największy port 1)Iaroka, Casablankę, wypędzili· 52 osoby, zmarto 46, W Kamyszynie zachoroz miasta mieszkańców i wysIali okręty przeciwIco walo 3 osoby, zmarło 46. W guhernii saratowKANTOR WEKSLU
innym portom. M'ulej Haiid ustąpił wobec jedno- skiej zaregestrowano (j wypadków cholery z nich :
myślnego żądania mahometan, pragnących mieć
dwa. z przebiegiem śmiertelnym. Zahrano z pa-. I
go sułtanem dla obrony interesów Maroka i wy- r.ostatku czterech chorych na cb.olerę~ którzy przy- 'l
gn~nia wrogów za morze. W końcu sułtan prosi byli z Kamyszylla~
Boga, aby pozwolił mu urzeczywistni6 te za-I
Paryż, 5 września. W depeszy z dnia 3 go
Piotrkowska 38,
1461-3-1
miary.
b. m. admiralPhilibert donosi:
Bath, 4 września. Otwarto tu kongres anEuropejczycy, którzy opuścili Lanan, 8chro- asekuruje premjówki II ell. z r. 1866 po Rh. 3
gielskich związkó-w zawod<Jwych (trade-unionów). ni li się na krążownik "Forbain". Oddział wy- k. 10, również załatwia inkaso na wszelkie miejscowości; kupno i sprzedat papierów publicznych"
Prezes kongresu, czlonek izby poslów, Adgrill, wladowczy, rozproszywszy krajowców, powrócil na
oświadczyI, że pierwszym punktem programu rząswój posterunek operacyjny. Oddział ten pod- wymianę banknotów 1 monet zagranicznych i t. d.
dowego powinno hyć wprowadzenie ubezpieczenia. trzymywal lnążownik Glojre", który dal J50 wyna staroś'ć. Zaczęto rozprawy nad kwestYll ro- strza.łów. Podlug informacyi ft Tempsa" z TangieR,estauraąya
ru, bitwa wczorajsza trwa.ta od godz. 7 i pól do
botników 'b-ez pracy.
Antwerpia, 4 września. Zaburzenia w oko- godz. 2 po pot
.
SWldwińskiego
Krajowcy ochotnicy, strzegący obozu francu- )
Her portu trwaly przez, cały wieczór wczorajszy.
Księży Młyn, PrzQdzalnhioa ,nr. ' 64
POli0!,a. Uum rozproszyła. Kilka osób raniono. skiego dzielnie wytrzymali ataki. Marokańezyków l
Musiano ueiekać sł,ę do broni palnej. O godz. 10 bylo 6,000.
.
. w niedzielę 8 września 1907 r. Poezątek (I 4: ej popoI.
zrana robotnicy streJkujący podpalili skład drzeKonstantynopol, 5 \vrzośnia. Podług jnrorwa, który poprzednio oblali naftą.
macyj ze źródeł tureckich, w klasżtorze rylskim
SbDIa, 4 września. 'N Radzamendrog w In- odbędz.ie się w tych dniach zebranie komitetów
dYMh poludniQwych krajowiec zabil swego prze- bulgar'skich i wodzów drużyu powstańczych, w celoź-onego nneera policyi Bella. Strzelalprzez lu omówienia i zdecydowania kwestyi o koniecz- . kapelmistrza ork~estry fabrYł:zn.ej Tow.
okno, ~y oftcer siedział przy biurku. Zabójca 11 oś ci przel'wania akcyi czynnej drużyn bulgar- !
Akc. K. Schelbiera.
1475--3
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ROZWOJ. -

========

UwadzeSz. Publiczn6ś·<;I!!Poleca się Zakład

T@war.;;rstWG

Fryzyeraki, Piotrkow",ka N: 21.
Aby oSj8t~nąć ,traktowanie pubHCl.n~'l'
seł bez wJróżuień, pD8tanowilem tia.W:
.

~(J:lził,d Towarzystwa

sięwzllledom WW. Pań

zasz~zyt

P~r~ądek

polecić'

I

•

,vi: Sai~a

obecnyeh na nim

::"Udi, 'ut' Dzielna ] i 4, (olłok
:.,ap~ki W;..goB. Gluchowskiego) ,

,ja"ko

ża'

wszelkie przybrania
lobne.

~

0.1>-

Leczniczy

J 471-2'1

dnia 2

,..sp:rzedawcy

LI

Spae,erowa34: Lekele rozpoezęły s!ę I~
sie......is. N owy kurs dla dorosłych,

1

w1"zl;lśnil\.

1'168,19

Z_gin.ł, loay lołeryi, za następUląeemi numerami: 1193, 9381, 7781,

O

foomany dwIe dębowe, dywanowe, do
sprzeda.nia, FranclszKańska) 1. m.M:.
2214~2-1

rzekaz

na

P

r~.

134 kop.

3~,akcepto

wany przez Lo Szapiro, WIdzewska 16,
platny dnia 6 września, został skradzio~
ny, o ezem uprzedz.am interesowanych.
M. Miil1er, Pigtrkowska 199.
2221-1'
otrzebna kobieta do p08.ło~i, na przychodnJą. Glówna nr. 56, frJzyer~

P

II

I

'2219-3~lJ

otrzebne sa, zaru zdolne spódniczarki.
Piotrkowske. 23 m. 8. .'
2210-3'1
OSZUkuję zaraz pokoju oddzielnego 'lub

P

P też z kuehnia, w pobliżu ulicy Benedykta. Oferty uprasza się składać. w
"Rozwoju" pod lit. M. B., . ~~2.0-2"-1
poszakuję szycia w doma~B prywat.nyeh.
Pusta J4 5 m, 6.
2223·ąsl

lł1!-6-3-3

PP::::::::~:i=::~~~
Płotrk-owdarków, oraz nauka kroju.

2
. LEOII~I RUDZi{IE...', Zielna 13 w Warszawie. 8p.kaotlr3z1a;'
.Yl.my- 6 szkoły nil s+_;:9.7..1.U
...1..2...·.'--.na.
Otwarty kurs n z wydziab.mi hUfilanlstrc,mym l przyrodniczo-matemfl.tyeznym.
t
. u...
.. ~'"
v
do
Slu,~haczkl przvgotowywnne będl\ do eilZt\rninll w. calu uzyskania śwladeetwa natl- l
g,odziny nAuczyeiel lub nauezy'eielka
ezyeiehkiego.Zapis od 20 slel·pnia.. Wykbdy 16 września. Przyjmowane 91\ kanW}zoania ewangaUckłego ~ gruntowną
djdetki 1 na pojedyńcza przedmioty.
znajomościa, języka nł6mie:ekiego . .s~alfoProgramy W kaneelaryt kursów.
1440-2-2 j Zarzewskft. 65, szkoła.
2205-,3 .... ~
I
potr,zebno zdolne staniczarki ipo.d-

!

i

',
I,AIOIIQan~Or Mnn'lln'łn'/ł
l

I ł\ (j~O .Uli

I

..... 1AAAA

I:

Izraelitki otrzymają korzy- I Student

untwersytetlludzfela. leKeJi

"1
S d' 3
. '. .' ... .!
• stne posady. PiOtrkowska 92 l
mat.err.at\Tki i J'Ał\vkóW Adres' St Lip'
I powrOCł9.
re ma . 1484,-:-3",....1 !.Binro nauczycielskIe.
2206-2 2 ! ka, Młk';laJawska "9~
.
2030,~3.-3
ł.AD
FREBLO··
ł
A
A
A
S~anc~'a
dla uczniów pod ro· ł Sk~ep spożywczy z dystr,bueJą, w doZAK
, . WSKI.
. ' . ~ dzictelsk8t opieką. Mik:ola.-' bry m punkcie,blizko fabryk, z wyro-

I, Jewsk!L
nr .35 m. 11, II giepiętro. ofieyna. I bion'ł klientelą., zdatny na sklep spółkoWiadomość od 11-5 pJ pol. 2167-7-5
wy, egzystu;ący od lat 25, zar8,~ ,do,

AAAA
!
j

l

Na;ucZ;;cielki i freblailki,

"B6JnaroGowośei

róż- l sprzedania,

nalekeye

\ ,i ~08a~j stale, poleca Biuro nauczyciel·
~ skle, Piotrkowska 92.
2194-1
~
Niemka freblanka 1 poL{a z'
Le;~arz weterynaryi
• dobrą krawiecezyzns" szukaj", posad. Pio'trkowsks 92, Biuto na.uezycielskie.
2195-1
--!!\I
Z kaucYą do 1000 rb. poszukUJę
powrócił.
• . posa.dy inxasenta. gospodarza lub
iotrkowska
190.
t. podobnej. Pierwszorzędne r~fereneye.
P
_...;;...;....--------.;,;.1~48~8:...-...;~.;;..-.;:1
Oferty sub F. G. proszę sklAdac wadmi-

Inźyni er-nl flchanik, .

.

firm żelazA
DJch, poszukuje w godzinach wieczorowych odpowiedl*iego zai4l!cla.
Oferty sub"Mechanlk" w Ad~iL\i8f,raeyl
praco wnik jednei z solidnyeh

1485-a-l

Potrzebne MIESZKANIE

' III
.I ałczy· n!rg

4,·ch do 5 pokojów, nf!. ul. PiotrkOWSkiej; między ·Nawrot . a&dwańska"
lub Vl{okolicJ~ Oferty pod.R. w administraęvi .• R?zwojn"~
14.86 "'2-1
Kilkaset fur

U

~

I

E'JDU

..

g

NATALII KĘDZłERSKIEJ'

przyjmuje obstalunki i reperacye.
'157::'
Piotrka, waka la5
~

zuzli

$

FE

_. 6.

111111

S.

CI

Julia B. erg

Przędzalnł&

Ake, To'w. dawne Emil Haebler, Dąbrowa
pod Ł9.dgi~.
:1481-3 l
Zaraz ilU> od l-go pazdziernika do

pr;Eełożona
Z

WJnajilekarnia.
!

li. A AA

AA

I, pra~·dA!e~'~M.I"ajkO·łaJ·~.~.e·W~?k'~~·30tO" w... 1
I
I
3"MS1i11M

złożone

Zachodnia nr. 17, d.om w1:&Sllf- 1982'3'1

· • I p:~::::~e
~l~~~e!!~ynkt Od;~O"~ł\~3~
ro ne ODIoszema.
nSlugL Dzielna 34, kaWlar~~aB7_3_3

I D b

lJ~

UM

Adwokat przysięgły

I

I

PensYl

moŻDabezplatnie. odebrać.

• 21.60-'--1

Wris.
1 ze kursy'·. "Dcda[o[iczne
_

7295,9331. 1294, 9380,7102, 164'16, 21809,
21801, 15478, 1116, 1171, 11325. 11340,
8687, 8698, 12235, 1 HJ24, 4516, 1522 OstrzeKursy dla frebl~nek, .swladeetwa poświad'
gasię przed nabyciem takowych lak róWcznne przez władze rządow~~
nież prost łaskawego znl'l.lazcę ~ odesła : .
nie takowych dó A.dmtn1strMyi o,Roz..;
3-klasowa ~eńJka lary! ZARZYCKIEJ
ul.l\'UkołRJswska 22 m. 24.
.
wo'u".
1487-3-1
Zapis od 2 do f) riO ..pOłtHinin.
1480dl
Pra:,. xakłachne duży ogródIII

.JtoZWOiU'I.

M

za-I

NERLEWSKlEJ,

września.

~

I'.·

f,

813:

kł

dzewska nr. 80. Ostrowska.. 2222-3-1
loda francuzka, poszllkuje uczniów.'
Łaskawe ofer1iy sub. "SusMle" do
Red "Lodzer Zeltl.lug", Piotrkow~k8.. 86.,

p ASAŻ-SZULCA M 9
Z pozwoleBiem na szkołę ogółną, przygotowuje dzieei w kompletach do egzaminów. Knrsydlaw!chowawczyń~ Lekeye rozpoe~m~ się

do piwIarni w Karolewie.. Wjadomo~6
W browarze ToW. Akc, "Łó~dż'c, ul. Milsza 5~.
'
1478 -,:} 2

rozDO'zn'e

poszuku}~ mlejs~a,

aroka
ul. I.utomier·
Mska
nr. 7. stroz wskl\ze. 2221-3-1
miejsca kv.syerMlodaW oso'b11.poszukallo
sklepie, bufetowej i
p. Wi-

n'lchmateryałów. -

I d, r biD

Szulca (dom

"St.Th' mas

potrzebny zal'~.t. dJ pai ,odnoszenia mebli, do tapi~era.
Zachodnia 63.
~20:~, ..·2-2
agie1 prt\Wit3 nowy zaraz do sprzeda:
nla. NizkaNa 1, sklep.
2218-2-1

•

.WŁADYSlAWY

pryvlatna

łody slużący

II Stowarzyszenie wydelegowało za granteę, gdzie po rocznych studyach w PaI ryżu t' Londynie otrzymał Nalw,"ższe dyplomy Thorntons'a ł Raosgela. 1250

P~SłIJ~ule. si;ę

Sz~\\ola

-

.llc~e!liC

do robo2093c8 ~,ł,

M sługi

Kierownictwo powierzono kroiczemu P. A ANTCZAKOWSKIEMU, którego

A. Rybaka
eodzfenn\e.

ty.. Wólczańska 97 m. 17.

w zakres krawiectwa !,chodz~ce z
własnYCh I z powaerzo·

" '.
.
pr~~n~11~oęny Spacerową ~ 34.

5ZłtO.,LA PRYWAT.a

n~znjów

mówien~a

(Ha

przyjmuję

'M·

Wykonywa wszelkie

-Z G'O D A' t

STOWARZYSZENlA

140212

Zapis

września
==:::=~ 1907 r.===

EGZYSTUJĄCY OD LAT 6-ciu
ZAKŁAD KRA~WIEGKI

przyjmuje chorych na. stałe pomie:szczenie za' oplata od 2 do 5 rublI
dziennie. Ordynują w zakresie chirurgii: Dr. Goldman i dr. Krusze,
w za~resie ginekoloii: Dr. Dnu~hin,
dr. Ksawery Jasiński i dr. Kanfmll.

narożny).

unaurKi pensyonarssJe
M. wszystkich'
szkól

w SOBOTĘ7-go

4

ulica' PQ1'JdniowI 16 19 1

Pass.aż

tylko kuchnię z matą dopłatą za uslugę.
składać w "ROZWOjU" pod ,,8 S....
2070-6es-'5
":"K-:;-:-;'j}7"'ka--:"ty-s-:"lę-e-y-s-:t-a-re-:-j""':d-o,c-;'h-;'ó-w7k7"'t-:d-:o s prze:
dania. Plotrkow~ka 113.
2:22;)-:-3'1

Oferty

ta~~IDli~trza p. ADAMCZYKA.

..... I

nhirurg~azlD -GlnukabgiazDJ

UL' Długa Nr- 30,

KaS

Ko CERT BENEFISU Y

""'"

tJJkuaRie ,artystyczne i punktualnellł o~

....
·CeDy umiarkowane.
"

I

1483-1

wch.odzące,

~o:<, wIązanki ,okolbznośeiowe,

Za"ład

członków.

~"'~~.!!!-':':::~V'v"=:.~~

, . bllkłetyzaręezynowe, ślubne kosze
>~iJ8Iitazte teatralne, wianki ślubne,
c".~eko"-,cye stołowe, jak również,;...

;'~ wieńce I

etc. Skwerowa 20 m. 2'0.
218~ 2c2
zra.al syn J e.kóba Wigdorowtcz .zgubil
swó1 paszport, wydany w gminie Zolów,
powiatu laskiego, gub. piotrkoVlskie).
2191-3-3
y erk3. z 3·1etniem ŚWiadectwem, kan_'
cyą,poszukule jakiego zajęCia. Piotrkowsku. ,92. Biuro rekomendu.cyjne.2196
Kobiece lub małżeństwu od,1S. s±ęza
raz pokój i kuchnię Z wygoda'ni, lub

dzienny obejmujau

Ogród majstrów tkackich.

Połeea,kwil\ty ŚWh'I,źe .cięte, ro·
ślinydoniezkowe, wszelkie wyroby

•. '".

w zakres kwiaciarstwa

ii;

1) SpraWozf1anie Zarządu za rok ubiegły 1906/7. 2) Sprawozdanie Komisyi
RewizYJnej. 3) Rozpozn!\nie i zatwierdzenie budżetu na ruk 1907/8. 4) Wybory
członków Zsrza,du l Komisyi Rewizyjnej. 5) Wnloski ez!onków. .
Gdy ogólna zgromadzenie w I terminie, nie dojdzie do skntku z powodu niestawienia. się dostatecznej ilości cz!onków, następne zgromadzenie odbędzie się
również w lokalu Towarzystwa w dn. 21 września r. b., o godz. 81/, wieczorem.
uchwaly zaś powzięte przez zgromadzenie, będą prawomocne baz względu. na UJŚĆ

ł WW. Panów.
Paweł Zdziarsld ..
, U"aga( '.,
Snb)eke t nadd, tkÓN nie przyj lnu i 3,. ,.1466

.~'

I

m.a Z~SZCZjt zaWiadomić P P. Członków,

Towarzystwa, Piotrkowska 108.

przez nl.~h samych, co dale. moznosc
,sumiennego wykuilczenia powIerzonych

Z ezem ma

1901r•
======================~===========
nteligentRa panna, poszukuje pooady
"LUT~~A" VII Łtidzi.
kasyerki, ekspedyentki, magazynierki

Otłólnezwyczajna zgromadzenie, człoi1~w TthVarzystwa " lutnia",
odbędzie się w dniu 14 wrzeŚnlt1. r. b, (Sobota.), o godz. 81;,) wieczorem w'lokalu

udzit\t pracownikom mego zakładu w sto·
sunkll 50% od: sumy wypr~dukll~all~,}'

im robót,

.,

września

Czwartek, dnia 5

VII ki.. gimnazyum

klasami przyg()t')WI.\Wc~em!

przy ul. W~iozańRikiej M 139
zawiadamia Sz. RodZiCÓW, że z~,pis uczenie
odbywa się codti~nnie od!;(. 9-3, poen/wszy od 20 SIerpnia. ; Egzamtny dla
nowowstępu)ących odbęd!\ Rh} 2 września.
Kurs nauk ,rozpocznie się 3 wrzesuia.
llQ4-1tj-U

nistracJl ~Rozwo·!ui4.

I

ZPOWOdll •

zmiany. interesu.

w .. ROZWOJU

2217-3-1
poniedzia.ł:el{, 2 wrZ~Sllla okolp go"
dl!ny 81/, rano wyszedł z. mieszka-'
~ nia.' przy ulicy Brzezińskiej nr. 10, 61/ 3
~ letni Wbdyslaw Mastyan Izginąl: be~
śladu. Ubrauy byl w Ciemną'ma.rynarkl}

IW
ł
.

'o

!

ł z goJą glowł\ 1 boso, zelementarzam

i w

ręku

Z aginąl

2226...-3--1

z ueię~ym ogonom
ł
' l smołą na nosłe, Odprowadzić n!.
, Nowo·Targow~ 14:, sklep komandytowy.

I

2211-3-1 ~

D°2 wynajęCia
frontow'y
pokój 37.)
o \
oknaeb, bezduży
mebli.
.Benedykta
2180-3 Zł

Wil\domośc

i

-D-o-w-y-n-s,j;""ę-ct-a-z-ar-a-Z-2-p-O-k-OJ-'e-U-m-e-bl-0-- ł

pies mLodY,

221&-1

-zaginęlłl
suka
miejskiej
plo.:.'
waJ zowie
się z... Fuks"',
na rzeźni,
oszezenieniu;
nalezy do pana Ruty. Ł!ł.skaweg!) znalłl.zcę ~prasz" ,się .. o odprowad~enie j.ej
do !t.zezut. Miejskiej. . .
2213-3-:-:1
l hl i
10 l t I
aglną c op ec ... - e, n, _nAZyWA B:i~
';reofil Mazur. w..osy ma Jasno-bl?nd;
ŁaskawY znala,zca raczy odprowa.dzlc go
Da ul. Wólczansk:Bt nr. ~SO ID. 92, 2'l1S-t
paszport na
,Antonleg,o
Ole.]nlka, wydany I m.ag.stratu_m. Lodzi
218" 3 3
"
.0-:- ZągWąl kWit odr legttymaey,neJ ksi~żk.t.
wyda~y z fa1łqki Rozoobl~:" ~a Iwę
Emanue a. Pacarof:t.. .. - 2192-3-3
za g lną.t paszport na łDli~ Jos~a S~lC-k~ego, wydany z Pablalllc. .' 2i8j. . .Sf2.
zagjn~l: paszlWn na .Imię Jana .Wagne..;
rłli WJdaaJ .'I _
Luacip. ~-ł,a

IZ

wane ka. żdv. ' z oddzialnem wejśeiem,
ol
rzy inteUgen.tnei rodzinie zealOd;~l.enn. em
utrzymaniem lub bez, Wiadomllśe Dzielna 40 mo 1. Ta.mża wydaje się obiady
w domu i na mIasto.
2053-(1 i
Dyplomowany
udziela lekcYi' I
p.

inżynier,

matemat"'kt ,i flzvlU.' Oferty nrosza i
J
ol
ł'
'( ~
składl':ć w Administracyi "Rozwoju" pod \
l!t. "A. J3'"
2204--3-1 ł

D0lodziennem
odnajęCiA ./pokój umeblowany z ca- I
'utrzymaniem. MikOłajowo a

ska nr.' 46.! 4,.
2209-1 t
Fortepian Mflilecklego, bardzo d()bry. i
krótki-sprzedel.m. K01lStantynowska 6, ~
stróż wskaze.
22iJo-a-a

zagi~ąl

lIf:1ię

ROZWQJ. -

września

Czwartek, dnia. 5

1907

~

f.

198

Dr. H.Rosenth.ol

$!'=hOPOby wewnętrzne I dzi~oi.o.
«Q;r-

(ap.

gor'łczkow.e,

zaltazae) ,

1415- rllł

KonstantJoowska 7.

_Godziny Vrzyjęć od 9-10 i od,5-7-ef.

zdenerwo,wanym. i ,pozbawionym energii
łyciowej przywraca sny i chęć do życia

Dr.
S.Sznitkind
mieszka
na $rednlej Dr. 2.

u

TOG

Uherolły

LeCZ8D", elektryzaoYą"

8.

Kare~..;twski,

's ZCZYn' Sk·',I e··1

ŁÓdZk,'lej _,:EkCle Ha,ndQO, "ej,

•

C a

ulica
Zawadzka Nr. 9.
fi
"
'
II " .", JJ
'
Egzaminy dla nowowstępujących rozpoczęte 27
pnIa, Lekcye 2..go września.
1363-10-9
Inspektor szkoły PAWEŁ FOERSTER,

, choroby

]' specyalista
OsiedlJlem się w tute]szem mieście jako
chorób skórnych, w9nerycz·

nl~b, płolowych i chorób włosów. PrzyjmU}ę codziennie od 8 do 1 w południe

SiCr-\

~~ej8 r:oprl~dw, nJ:~i~: ~~.8-ej

r . . R,eJ•t

t Odd!

ul" Średni.. .Ni 5.

PAP'łEROSY

"E.

!

~

Konstanty,nQwaka 11.
l Chorub,. d~óU moczowych., skór-

3"

~

wene..,.czne..
ł prZYj,mU,je od g. 8l/~-1 rano l, od 5-8,
'

ml.i"?'l';I~g~. budowi. pllJlliątkowe Królestwa
.Doałał· moiDa Wf .,stkioh składaoh idJsłrplICJaoh tabaoillJoh.

l

..

'U',f,•

4,-5,

.•

1070~r-10l

'

Rada

ł ,f.rzyjmtl'je od,8-11 l do 6-8 po potud.

'

z,a.rsądzająca Straży Ogniowej Ochotniezaj Łó-dzkiej, ,upraszA nlntejsze~,
cżlonków ofiarodawców, pbcąch 'roczną składkę rb. 12 1 wię-

~32 ea~~ijnejstYoBg
mająee odbyć się

111 od(izlalu

w

Straży

Sobotę,

dnia .,

Przyjmuje od godz. ~-1 r. 1 od 6-8 w.,
, panie od 5~6popOl.l w niedzięla od 9-1
fr. 1 od 3-6 popal.
1420riVJ7
Ulica Południowa Nr. 2.

i

Ine Zebranie Df. Stoinbof[

WaaZiiłŚm411 o godzinie 7· ej

wieczór, w Bali

Benedykta

,
nast~pnj.~Cł punkt,:
l)J;ł.~zpa.trzenie l E&twierdzeni's sprawozdania za rok 1906.
2) Spraw~zdaIłle ,komisyi rewizyjnej.
3) 'Okre~lenie budżetu na. rok 1907 ~
'ForzłClłk

Ogniowej.

powrÓcg.

weDy obejmuje

Dr. J'o" z~f

4) Wybór: 'Prez.eS3, na miejsca ustępuląeego Pana Ludwilro M:eJera, 3 ezlo.nzal'~ j edook6w komisy! raw'~zyjuej.
"
5) Przedtttawienłe, 6 ez!{)!lów do Najwyższych nagród.
6) WnIosek .z.:z~du,.na życzenia pewnego grona obywateli: do jftkiej naj~ !
niższe) n.ormy ma byc określoną roczna składka edonk-owska z pra,wem glosu na i

"J.. ()..
tJ ,~.

l'24,'•
,

'

.

, I p-ł4:lltro
. ."
.

lo\.

"0

.J"~.

1'24'. l
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_fi

=:7-mioklaSDWe
z-

LII

k.asam~

.
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GI~'NAZJUM

DZIELNA 11,
zapis uczenie od 26 Sierpnia od 10-2 po pol.
września. Lekcye 4 września.

I"

ru'

Lekarz;;'d,otysta

,S. D ąbr o'wski
Piotrkow&ka 87
powrócił.

1428-6-3

" ŚREDNIA ,.n
Zapis uczni i uczenie, odbywa Si,

codziennie od gndz. 9 faJlO do 1 p1>poł.

d~l", 27'go
'1374:-'9-$

Lekcya rozpoczyuaj, slE}

Września

"

Okazyjnie i tai.io
sprzedania
,'
różne --..4ew.I.e
do

Wiadomość " KOQ.stantynowska 1.1 m>5,
od godz ,5-8 wiecz.
1448-.,3'-:"'3

~,

pulskleg!l, rQsJjskfegf),
oraz pozf\dana zoafomośe niemieckiego
t buchaUeryi. Oferty Bab. "K. 28" w adm.
"Rozwpju".
'1468~~l~~

a.

...

I

,

' " "

,

SpeoyaUsta c!A~ ...ób .. GZU, nosa,
krtani I gardła

Mary-

t
St'a ,11,,8ł. P,',ł~:8 ars',"I"

1
2 Choroby
4 , 'weneryczne' i skórne
'
~ '.

kamgarnowe spodnie
,rb. 6. P ele r J n a m ę z...
kar u b li 9.20. Z m i a n a

I

III

U"

' f ,'l1li

ta

762r180

:,
n
II

POLSKIE:es n= I Rozwadowska 6 . "
ar
III' ,

'

1.

i

,' ' --7'

przjj'gotowawczelllli

,e~trznJcłt

n ark a l e t n i a ,zd o b·
raj alp.agi kosztuje
rb. 5.50. P i k o walka I1liz e l k a rb. 2.50. L et n le

zęby

Piotrkowska dom Tischera 1\.:"'0
I piętro.
,
eJ "'4 ~.

SpacJaUda cbar6b dzieci i

przYJmuje codzień do 9łdZ., 10
I, ód
g. 4 1/'J do 6 po p.ludow' (wpoaiedzlalkl,
ezwartki i sobotY ad 3·'-'41/~ ,po połlld.)
Piotrkowska 68. 1334:~H)~6

joIlUłśó j.~zyków:

l Przyjm. od g. 91/ 2-11 f. l o~ 4,-7 wiecz.
I w niedz" od ę-12, MikołaJewska 4,
.

.... '" 124

",:-:.

'

otwarta'

1613nOl

,Dr. Malowisl

Powrócił:.

jest do biura,
fabryc:;nego. Wymagana gruntowna ,na':'

H~llDan

'

! obok DZielneJ.

25 k..

S~-5popoł.

502-r~1S'1

KOBESPON-OENT

Dr'D "

1456-3-3 f

Ol.

04 l~'z~::~n:oo~ ~e~z~~p ~~~s~~~J.a

PiQtrk()ws-ka 121

Przyjmuje do '11 rano t od

się na -ulicę
PI'OTRKOWSK'ł 132

Pierwsza Chrześciańska Lecznica
,
"b
-"
ł·
ch
OPO
ZęDOW I Jamy uaneJ
Rąpel'uje 1 przerabia zęby sztuczne.,

Chorolt. kobieoe i Ak_ze"".

Ol1'u.l:is:ta

sprawie 6.000 rubU przyzn~nleh przez Towa.rzy.-~;
dla Straży O~h9tnic~ej w' r. 1905.
1.
prawa noszenia mundurów,' ezlo~om przesłużonym i

Piotrkowska dom Tischera.

EuguiaElm-Garmli

przeprowadzil

w

,

WODłą"ZJ8

rutynowany,poszu~iwany

przyjmuje od 9-ef do 10..ej rtlOO j od
4-ej da 7-ej po pol.
1467 ·r109
"
'

.

Dr.

i·chalski

U

k8w

og6ln-em zebranIu7) ,Wnl008ek, ezłonk&w
8two Asekuracyjne prywatlł{ł,
8)Wmosld w kwestli
w s1.rAŻr 2 5 1 a t . ,

i

b

~St~raż~o[-.:.łłiuw~a
- · -ocn~-n1B- - icza- - -Ł- - - Ództ-a. /'P:nj:r~:~~!~~~.~i[
o laska'W'8przyb-y.c1e

skłrne

SzkoJ.a prywatna ogól~ą
I -_1>1' N:;;;I7r~ 2. "P•• JADWłGI MODRVGAJllO

Fabr. Tabacz. A. N. Szaposloikow.
w Petersburgu!!

l

H.' S,fiU'm'ac',fi''er

ł ptmłe od

naj2D&komlts..

Dl0-5-ó

ne

!

10 szt. 6 kop,'(W b1ałejblbulce fraucqskiej), 5 azł. 8 kop. nie pozo..
staWła.j~ nic do ż,e.zeniA swym wysokim gatukiam, a eo do opakowania,
zasluguJą na szczególniejszą uwag~ p. P. Pa.lącyeh. Naet.ykietaeh przed-

stawione

149r113

Dr. L. KLACIKlI

• • OZASIEI

ł69--r-2i2

przyjmuje odg. 9 do 12 rano i od6 do 8 w.,
panie od li do 6 wlecz., w niedzleletyHfo
Qd 9 d1> 12 ran:o •• Zawadzka 18. ',1385-20 ł

Warszawa, Nowo-Senatorska ł.

j.

,w,

.

DrIBlHd.GoIMar~

tylko w opakowaniu rosyjskiem.
wysyła.

m"~ftże.,'"

wiecz.

strzegać się bezwartościowych naśladownictw.

:Broszury gra.tis i fra.noo

I

PrzyJIhuje oag. 8-11V, rana, 'od ó-81/,

Pocblebne opinie wi~cej niż 5600 lekarzy
i profesorów. - DQstać można we wszystkich aptekach i, składach aptecznych. - WyPraw~ziwy

ooocnie

skórno, wBnłlry~Zlłl1ima,CZlpłcin.

pr~yjm.

l

od 9-10 r· i od 5-7 wlecz.

13311'235

Dr. A. Grosglik

' u l . . Zielona M 5,
Cbur. skórne, W8!lerJczne i droo maczDwycb.

przyjęta.

u

Emila Schmechla
p i o t rk o w s k a 98

,
. , Od 81/,-lP/, r., 6-8 wiec?:., panłe 5-6
Egzammy wstępne 2 l 3 po południu. W niedziele 1 święta 9 r.
1345-d-8 ! do l po pol. '
1608-d-14.i>

-~W~~~~r~i~z;~i·~;: .Prz~j~d_]u ~'

W'ldawca W.CzajewakL

