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OGŁOSZEN:

"R a d e s l s n e" na l ..szej stronicy 00 kop. za wiersz. ZW7czejne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonp'ftl'elowy lub jego miejsce.
Male ogłoszenia po 11/, kop. od wyrazu (dla poszukująeych· pracy po 1 kop.). U. e k l a m y i N e kro log i po 15 kop.. za wiersz pe~towy.
Za dolączenieprospektów 36 rb. AHTYKUŁY bez oznaczenia łwnorltryum Redakcya uważa za bezpłatne: rękopisów drobnych nie zwraca.
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Redak~tor

lub jego

zastępca przyjmują

interesantów oodziennie,

Zatwierdzone przez Ministeryum Spraw

.
'u·ta.Sy
nllllego

proł. "A. . n. .'
.

..

.'

U

wyjątkiem

flni

świątecznyoh,

Wewnętrznycli

od godziny 3 ' - 4-ej po

. ......

południu .

rząd, a raczeJ jego popleezniey
stracili dwa mandaty na rzecz socyalistów i robotników, ale też i opozycya bynajmniej nie
. l wzr·osla.
I
Na \Vęgrzech w ostatnich czasach stan

l podczas . sesyi,

!
I

pod kierunkiem pedagogicznym

..

z

u

I.

II

n'

Illego !

. .. .
p lOT RKO W SNĄ Ng MG

P?I.itYki we,,:n~~rz~ej zaostl:zyt aię niezwyle, dzię:
In roztamowJ, JakI nastąpIł w szeregach partyl

i rządowej.
Jak wiadomo,
! grzech po.ws~a:ła z

'
partya rządząca dziś na \Vędpe~:r~i~giJ~:.o
koa1icy!. partyj, . niezależności
Zapisy uczniów i uczenie rozpoczęły się l..;go września na._zystlde instrumenty muzyczno.
' ko~stftucYJlleJ l narodow?-klerykalneJ. ,Zespolone
Wykłady: flnns, południowa l wieczorowe.
.
"
dązemem do wytworzenIa nowych za.sad ugody
SpecyalnY,kpl"s dla :am~toró_ o godz, 7 wieczor~m. System nauki. podług nSJnowszyeh wyDlagan Z Austryą i utrwa.lenia gwarancyj, na jaldcb opie~
pedagogU muzl~zneJ z programem KęIlserwntoryum WarszawskIego, L,akcJe z kazdym ucz8ccym się 4: fazy t-y-gQ- ra się niezależność konstytucyJneg.o ustroju \Vę'.'
dJUowo: pólgo?z1Due ig,od~lllne.
....
..
O'ier partye te zjednoczyły się w celu wytworZB~
Po tlkonezeniu wydają się, wedlug § 14 ustawy, A·to~t'~ły. Nauczycl)eSsklie, Kapelnuatrzow ... 5. ' , ' . '~I'.
' " " . '
~.. ' . '. '
e~ler4z.0e.ej, przezl\łin,i8:tSl'yum Spr~w\~ewnętrzny~h"., .... g~ ~~:" . s~de. i O~y.~~.!t~.,IS~iie.. .
: :lll.a.Wlęl~z.oSvl ta~la&!len~~r:p.e~~ .. /.T~1~.?~.,.5~;~·,. ~-P?~
B)ltśl't ch in;(tlrm~c1,ł ~8;$ięgnącmozna w ltą.neelarJi ~odzlonlue od godz., 11 do l~er 1 i)d4 d'O o.
' ! sQbem fząd . W.ę,oI?-skl. l~O(:.,l mle~. na.de;IClę ·PQpt;:,l'

zostały przeprowadzone z ul. PlOtrkowslneJ 1& 50 na UliCę

..1

!

lU

.ocz.,ek':lekeY!,14

,

."",zew"'a.

'"

l

1479-3

wadzenIa

polItykI

wewnętrznej

W'

pożad'anym

l zprzez.
siebie kierunku i do.prowadzenia do" ugody
Anstryą na podstawach rozszerzających, tudzi~ż

IPrzeg ł ąd. pO lłyczny.

/24 czerwca pierwszy minister wniósł w izbie j
gm.in projektrezolucyi, 'odraczającej r.ozwiąz.anie i ustalających ~iezależnds? "\Vęgier" dąż~cych wy-'
. kwestyi reformy izby lordów na czas nieograni ~ ; t~wale ~o zamIany ustrOjU dua!istyczn{}go na OSO.
-8czony. Rezolucyę tę jzba uchwalila olbrzymią blStą Ulllę z Austryą} związaną z Węgrami jadywiększością·
osobą~ l)fl.llu,J"a.. cego.
.
Ł6dź, 6 wruśn1a.
J d . t lk
.
f
d b ' dv.nie
J
,
ę yme y. o w sprawie re ormy ro ue1
Teraz atoli większość ta zadrwiana została
- Dzienniki angielskie zajęte są obecnie oma- . posiadłości rolnej w Szkocyi ujawniła się różnica przez wystąpienie z koalicyi partyi katolickiej.
wianiem działalności tegorocznej seSJi parlamen- poglądów pomIędzy izbą lordów 8. rlądem, nato- Rozlam spowodowa.iy wybory; odbyte w tyc'h
tu wielko-brytańskiego} zakończone.j w dn.iu 28 miast sprawa d.robnej posiauloś·ci rolnej W Anglii, dniach w okręgu l{ad-Kal'oly, gdzie, jak ut.rzy ..
z.. m. Byla zaś ona bardzodlugą l pracowitą·
nię w·ywoła. zbYG ożywionych' sporów. Ogólna mują narodo tVl katolicy, wladze rządowe ujawnilI
"Times" pisze z tego powodu: j('jBez względu ~asada tego projektu przyjętą została przez obie niesłychane mieszauie się do wyborów" by zana swoJą długotrwałość i pracowitości, sesY,a te- Izby dość przychylnie; drobne różnice w szcze- pewni6 wybór kandydatowi par~yi niezawisło~cL
goroezna nie zajęła w takim stopniu mvagl pu- gólach projektu zostały wyró\\"uane i bil rol.ny . Jest to tylko wszelako powód zewnętrzny. Vv'" isLobliczuej, Jak jej pop.rze~lniczka. Parlament obec- pozyskał moc prawa.
cie rzeczy zatarg pomiędzy narodowcami-ka.toliny chociaimłody, bo niedawno wyszedl z wybo. Projekty prawodawcze w sprawach Irlandyi, kamij a partyą . ni:zawislośCl, odgrywającą glówrów, po wygaśnięciu starych mandatów, nie po- zamw+lione w prawo, nie dały oczekiwanych re.. ną rolę w l~oabcyl) . przygotowany już bIl OUsiadl wszela~o pelnej. świeżości i nie budził zbyt ! zU1ia;ów, a nawet staly się przyczyną wrzenia dawna, a glOWIljID Jego ezynnikiem byłapolity
wielkiego zamteresowania. Zbyt wielkich sprze- ,.' ,w r .andyi.
j ka gabinetu węgierskiego, nie okazującego bycznośei nie było w j~go lonie. Najdonioślejszą
Projekt reformy uniwersyteckiej w Irlandyi, : najmniej intencyi ku obronie interesów katoli .
z jego prac prawodawczych byI bil Haldane'a, ł rzą.d cofnąl , nie wniósfszy go nawet do izby : cyzmu. Oprócz tego znaczenie i rola austryacdotyczacy organizacyi si! zbroJuych Anglii, ~a \ gmm.
k~~ł~ s~cyalistów chrześciańskich. wywolała za.!
podsta~vie tr~d~cyjnej organizacyi utrzymania! . Projekt o wprowadzeniu rady administracyj- ":18C ~ ICh . towa,!'zyszaeh węgierskich o Do zaję
armii wojennej l mi1i~yi terytoryall1ej, przy po,~ l neJ w.lrlandyl, w dwa tygodnie po przeczytaniu CIa zas wybltnego stanowiska. w parlamencie wę~
godzeniu tego ~ystemu z wymaga.niami strat~gil l ~o :w lz~i~ grnjD, potępiony wstaI przez. posłów giersk~m ~ .w?góle w polityce austro.węgierskiej
nowoczesnoJ; me w~badzil on jednak zbyt wl~l· I lr~a.nd.zl~lC~, jako w najwyż$zym stopniu nieodpo- : przeSZ!WdZlh lm niezawiśli.
'
.
kiego zainteres.owama z pow'odu braku przeCiW ! wJedm l :r:lezada walniający ludu irlandzkiego.
Ustąpienie. swoje z koalicyipartya narodo ~
niemu opOZYCYI.
,WrogI stosunek Irlandyi do tego rodzaju wo .katolicka motywuje tern, że niezawiśli są za
Nie rozstrzygnąl. on przytem. stanowczo kwe- I aktow prawodawczych· zepchnął z porządku. dzian- I malo ~emokratyczni i uchylają się od .przepro .
styi, czy Anglia nie będzie zmuszoną za przykla- nogo ,ów bill, a. wraz 'z nim wszelkieusUowaJlia ~ WadZelll& reformy ordynacyi .wybol~czej na' VVę~
dem staiego lą.du. Europy do zaprowadzenia u ł stopmowego rozszerzania samorzadu irlandzkiego, ' grzeclL, Tymczasem . zaprowadzenie powszechue~
siebie powszechnej slużby wojskowej.
I natomiast wysunęła się ponowni~ na plankwe- : go prawa glosowania stoi dziś· na porządku dzie.o.Nie tak było. w rOk,u zeszłym, w l{tórym t st~a «homerulu>, t. j. zupełnej autonomii Irlan .. nym i domaga się gwałtownego urzeczywistnieIlia..
sesya pa.rlamentarna zako~czJla się gorącym za- I dyl. WÓwczas rząd wniósł do h~by gmin projekt i
To stanowisko partyi narodowo-katoli~kiej
targiem rządu z izbą lordow. J;>rzypuszczano, żę ! zaopatrzenia w farmy wygnanych z Iriandyi dziel'- może jejzje'dna6 mnóstwo zwolenników.i wzmocw .roku bieżącym zat.arg te.u będzie przedmioteru żawców... Bil ten pozyskał moc prawa~
nić jej wpływy tudzież znaczenie. Toteż .. rząd
rozpraw parlamentarnych. vVskazywaly na to j
Oprócz tego podczas ubleglejsesyiparla-~' węgierski lliezwy~le jest ;a~iepokojonr agitacyą
wybitniejsze ustępy mowy tronowej i wi,doczne l mentarnej, uchw~lono mnóstwo drugorzędnych u.. narodowych katolików, ktorej zapobiedz ani też
z nich postaIlowienie: rządu nie cofnięcia się przed staw prawoda wczych, reguluj ących .powa.żne kwe- 'Qdwróeić jej skutków nie ma mQżuości. t
stanowczemi krokami.
stye społeczne w duchu demokratycznym.
ł
'
St..ł.p.
W miarę atoli przebiegu sesyi parlamentar· I
Stanowisko rządu, po zamknięciu sesyi, par- t
nej, rząd niczem nie ujawniał swych dążen i do- ,'la.lnentarnej, nie uleglo zmianie; nie wzmo.cllilo ł
--:-piero po dw6chmiestącah po wplywle lorda New- się, ale też i nie osłabło.
t
ton'a rząd ,przerwal swoje milczenie, slwł'o dnia'
Przy wyborach uzupelniaJących, odbytJcll l
l
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!

!

!
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l dyecezyaln~~o, aUł pro?oszcza, 80m. l~nego biskupa
Jeżeli w jal~irj ~liejscowośc~ ~ie.ma

Dekret o da'WanlU slubow.

~ w glowę1 prz~ czem napastnicy u.eptali go nogami.

Po pewnym czasie ta sama banda, zjawi!a się
na, Upow~znI~ne?o do Ich za.stępo.wama, ~ate~czas po raz drugi na uL <2-go marca'> i Miasojedow..
, "
po up~ywle m~esH~ca ?d" publIcznej .zapowledzl mo- skiej.Znów rozległy się wystrzały i mieszkańcy
Prasa watykansli:a donosI, że kolegium kar- że .by~ dany slub wazny przez l~~zde?o ~g.ola ka- w panice najwyższej zaczęli się chronić w mieszdyDals~ie P,Od prezy~encyą., k~rdynała ~anutelli'e- j', ~ol!ckłe~o kapłana w przytomnOSCl najmniej dWÓ, ch l kaniach. Tl~m prze, Ciąg, nąI ulicą , c2-go marca:.,
go nłot:yl.? z polecema, P~pleza następujące prze.. sWladl\:?w:
. . . • ..
,..
.
ł następnie zas, przeszedłszy c Tolkuczij rynek>,
pisy,.li.t?ryc~ trzJr~~c, SIę powinni ~ap'la~i przy 1
Jezel1 w JalneJs ~l~JSCOW'OSCl. nlewa ~żadne~~ wpadli na ul. Arn.aytską.
da wamu sl~b~ w małżensklCh dla URlkXUęCUL. ezę- l zgola .kapłan~ ~atohcl{1ego, a Je~t kOllle~:mo~L
W dalszym CIągU gazeta od.eska poda.je nie.
st-ych' Iladuzyc: ,
i z~w~rCla I~alzenstwa, to for~alnle ZObO.wl~zDJe które nazwiska, zaregestrowane przez policyę i
Tylko 'ten. slub będzie ważny, o którym api.. ~ os wla.d czelll e dobrowoln~. obOjga . no~?zenc~w, :~ lekarzy Pogotowia. Oto one:
sany będzie protokal, podpisany przez ,biskupa, i ~c~ym0,ne w p'.rzyto~~o~el co naJ.mnH~J. dwoch ~
Sima Guz (rana" glow )·,Ela Cho'nn ('lekka
) lU
d~J ecezn
lub
pl'oboszcza
pI'zez
osobv
zaslubione
~
,
"
sWladkow.
Tal~le
malzenstwo
będZIe
wazne
od
}
ran",
'po"trr"}l't
1\;"13' d 1'1
'1,.....
(~
ł "'C
•
,,"
, •
,'"
'.
,.
J
~ d t
.' " l'
.
'.
'j
!),u-Zl owa
n e . uu-org
ranagowy)
~Obl? . i 'przez naJmmeJ dwóch BWladków. Do wa.- ~ a! swe~o za~~rcla, Jez~ 1 na~tęp~łe przy plerw- i Peretz Goldstein (pora.nienie glowy) Rafael Sa.a:,
znosel slubu potrzeba, aby byl dany w przy tom- I sze] sposobnOSCl. nastąpi ndZleleIue slubu przez 1 der (to samo) Lip Ge st '. ( '
t I" '"
ności l!-ajmniej d wóch świadków. przez biskupa. ! 1!l'O~oszcza .l~b Jego, zas~ępc~, przycz6ID. a~t za,- ~ biodra), Hers~Zigel~a.n \r:~n.a p~::af:!~aL~::
dY?CCZyl I~b proboszcza a~bo lUnego kapła.na, slubIll .powlnIen bye. wel~gll1ęty do ~lęgi sta- i Fleschenbaum (rana głow) Salomon Weinstein
ktoroIDU 0l1I to poleca. Takle polecenie biskupa i nu cywIlnego z odpowledmem za.notow&mem da ty i (rana postrzałową. w b y h) D .d N' .' h.
lub proboszcza jest ,;ażne tyłko wtedy gdy on,i oświadczenia nowożeńców przed świadkami.
~. (rana glow v ) Nnchim Srzue, , '( a~l , ":,''t,)1, seRnsoh'~,j'
. ł
f'
.'l'
d ~
. ,
Tyle odah . p"
, t k ' kl'e o h l
~,
J ,
z,yszman pos..rziW., ac l.r.:
maJą,' lenI? lCyum l zosta l wprowa zem na SWÓJ j
~
~"I:
~ma wa y ans
. ~c wa o- ~ Silbermau (rana głowy) Hersz Bres'ki (obicie)
m, ale Jeszcz,ame ogłoszonym d~k~eCle K~le- ~ Spirydjon Nowickij (ran~ glow ).
kOŚCIelny urząd i nie zo~taJi odwołani z niego
.,
.
",
Y" .
przez publiczną ekskomumkę. I ważne jest to po- gmm l{ardynalskłego. Z tych przeplsow wymka,
lecenie tylko wgranieach dyecezyi, oraz probo- że chodzi zwierzchności kościelnej, aby nie zawie· ~ 1
Na drug.l dZlen, t. J. w pomedzla1:ek, ogodz,.
s lWa'; Wreszcie ślub jest ważny jedynie wtedy, rano ślnb6~taje~nych, które ni~tyiko często bu- .2 w poludlUe~ wracal z portll Józef Bar~alat,
(rdy go dał umocowany do tego kaplan 1 którego rzą stosunkI rodzlnne, a nadto meraz dawane są i ~andlarz 07o~~~d prz,~~l.fz pow. tyra~.polsklego."
~ to proszono, leoz nie zniewolono go przemocą. przez samozwańców, podających się za kaplanów;. ~ a rogku Tł. o l aws leJ,1 Mał~rosYJSklej .b~nd~
lub groiba.
.
Taki ślub oczy.Yiiście lti~ jest ważnY1 a wtęc naj. ~ wy~ost ów zaczę a. rzu~~ w me~o ka.m.le~laDU:
-'Vszy;tkie kanoniczne przepisY1 dotyczące niewinniej lamie życie narzeczonej. Nowe prze- ~ B.a.lbala:t zaczą~. u?lekac l ukrJ~ SIę w naJbl~ższeJ
jnnyc~l :warunków, kt~rym winni zado~~ ,uczynić , pisy zupe~D:ie ~ap~biegają. taki~ os~ustw.om) gdyż ~ p~el{~rDl pot. lozkl~:6 ~:P~~Iu~~ta.r~nęh ,t~
nowozellcy, muszą, byc przestrzegane selsIe. W! postanaWlaJą, ze slub waznym Jest Jedyme wtedy, ; s u.W ~ za~z, l strze b ' ~ yc m J a z kulzra.
szcze~ólności, .n~jm~iej jedna osoba w~tę~u~ąca gdy zostal zawarty z~ ,wiedz~ biskupa dyec~zyi n a T: r , ~ at~ r w ' ::u~h'
"
. .,.',
"IV zWiązek maIzensin,
IJ0'Ylllna przynajmniej od! ~ub ,probo~zcz3:' Ob.łuble.ncy WIedzą tedy z gory, ~ ił "
kiC ka ygo y
wybryków byla spora,
~ OSC.
dwóch miesi.~cy mieszkae, w parafii, w której l ze slub taJ~Y Jest lllewazny. . . .
ślub będ.zie dawa~y, a tyll~o w raz~ch wrJątko- ł
Ostatm z podanych. wyze] p~zepl~ów, za~- ~
- KoresPQndollt odeski "~eczi" dOJlosipod
wych, lnedy jakas uzasadm?ua kOlllecznosc tego ! wn? ma ,na. c~lu zapo~ledz z.aWleramu .slub?w f da.tą. wtorkową..
'
"
"Szpitale palne są ra.nnych -, ofiar·. W~zo·
wymagaJ:woln? 'probo.sz~~O'~l, po zbaJaniu w.szyst- i w sWlątymaeh .mekatohckIC.h, co zazwyczaj pOClą- f
kICh oko l.lC.znosc I, ~dzlehc . slubu osobom. !llezna- l ga. za sobą zmIanę wyznama.
~ rajszych ekscesów ludzi "prawdziwie, rosyjskiCh." ,
nym, z, IlneJsca zal1:1e.szkama: Lecz '!' ~aklm
l Wymieniają nazwiska mnóstwapokaleczonyoh.
padl{u sprawę powllllen takze zbadae blskup 080"
;: starców kobiet i dzieci.
. .
.'
..
biście~ubprzez deleg.owanego kapłana i dać poPOGROM W ODESIE.
~
Wyjaśnia się, że Związkowey nie ogranicza.li
,
~ sj.~ na biciu przechodniów lecz wyeiągali z dorozwoleme proboszcZOWI. ..
pa.
------:. .
~ żek •. przejeżdżających izraelitów, zatrzymywali
. Z ~eg~ltślu~ pOW1Ulen by~ dawany
rllul. o;biubIemcy/: Bls~np .lub prob~gzez mo~e po~ <?statm Na ga.~. <OdeskIJ LIstok) przynosi cło- J tra~waje i wyrzncali stamtą.d osobJo wyglądZ.ie.
zwalIĆ kapla",nOWl ,z mneJ dy.ec:.ezYl, al~o lnneg~ r k~adI~.leJsze szezegoly o. krwawych wypa.dkach, ja- 1 ~emlCkim,~padali do mieszkali, na strychy, si e':'
probostwa ijać ~lub w sW?JeJ dJ:eeezyi,~zy tez ; kie SIę ro~egr~łJ na. ul~eaeh Odesy.
i ląc wszędzle postraoh i grozę.
.
w ~we?;probostwle: W takoo raZIe, gdy slub ma.
W llledzlel~ - pIsze gazeta - tłum, "!l~- ~
J~szcze ,dzisiaj na ~old~wi{Ulee $lflępY,są
nast~plC bezposl'odmo przed przypu.szczalnym zgo· I rostków w. drodze na nowy cmentarz ohrzesClan-i zamkulętez ob~wy powtorzenh18~ęo~t().p'ti'9'ś"~
nem jednej ·osoby. wstępującej w związek mal- l ski, gdzie chowano zabitych wslmtek wybuchu dni ostatnich.
'
żeńsld~ a nie moima. mieć biskupa. dyecezyi, ani bomby, kanCBlistę i rewirowego cyrkułll Petropa..
Deputacya z ramienia komitetu giełdowego'
miejscowego proboszcza, ani upowainionego przez I wlowskiego - wywolał panikę na ul. Miasoje- : była wczoraj u generał gubernatora Glagolewa,
nich kapłana, wtenczas każdy kapłan może dać
dowskiel, strzelając do, przechodniów i biją.c ich. prosząc go o przedsięwzięeie środków, mających
ślub w. obecności najmniej dwóch świadków. Je- \ W liczbie poszwankowauych znalazły się dzieci:
na. celu bezpieczeństwo mieszkaneów i zwracają";'
dn~kże wolno mu ślub dać ~Jlko wt~dy, gd.y I?a ł 4-1etni chlopczy!c ~onia Szest~?ar, .9-letł:li Mina
cych u.wagę na niemoż!iwy do zniesienia stań
byc naprawą za w}krOCZellle przeCIW s urm eill 11, ~ Towbar, 12-1etm Hersz BrodzIG" LIpa Her~ztel- handlu l przemyslll. Generał Glagolew odpowie'..
al.bo gdy· chodzi o uprawnienie dzieci.
f mau i Izaak Koban, Ten ostatni otrzymal postrzał
dział, że, winni są sami izraelici, należą. oni b()~
kapla-
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Pojęli i "objawili", że gazety niema i kawy
niema.
- Pan pewnie z Warszawy? - uslyszalem
glos jakiegoś jegomościa i słowa, które prawdopodobnie mialy być polskie. Zrozumiałem je, ale
tylko dlatego, że jestem z natury bardzo do-

I

wędróv~ek.-Typy l

obrazki.

l

I

i

i

Michaś.

dałem się z powrotem na północ. Po drodze zwa-

biło mnie swym wyglądem zewnętrznym miasto X.
kiedym jechał do Odesy, zwróciło ono. moj~ uwagę, lecz wówczas nie mogłem się zatrzymać, śpieszyłem się bowiem z wygłoszeniem moich deklamacyj, jednoeze,śnie z odslonięciem pomnika poety w Krakowie.
Odmówiono.
, Wątpliwa rzecz, czy 'Y X. odbiję straty i
wydatki, poniesione daremme na.d morzem Ozarnem. Spróbować jednak nie zawadzi. Statek dopłynąl tuż pod miasto.
Było to w czerwcu.
.
. Zwycięztwot W hotelu powiedziano mi iż
w mieście X. jest cukiernia. polska. To już 'derbrze!

Już,

Poszedłem.
, Na, głównej, i prawie jedynej ulicy w owym
grodzie znajuowała się mata werenda, osłoniona
sztachetami i bluszczem wij~cym.
Proszę o gazetę i kawę czarną, kłem do słnż~cego, siadłszy na werendzie.

"Nie ponimajutl"

Więc

odzywam

się

tak,

żeby

rze-

I'tponimali a •

i

I sne.
!

-

l demną..

,
-rNa.przeciwP Ja pana "sposobny poj'mać". Tylko pan tak "skorogoworką." mówi, że
I jarego..• nie .tawo" ...
'
Potroehn rozgadał się· Mówił,' a chcą.c się
okazać uprzejmym i licząc wciąż na moją. domyślnośc, mówi! po polsku. Dowiedziałem się,
że od d,,:óch l!lt ja .pierwszy. w~po~nialem C(h~
i o czarnej kaWIe w Jego c~ernl, ze tr~ymal
! p~zez. ~ót . roku gazet~" \Ylsk"', lecz poruew~ż
mkt Jej me czy tal, WlęC gospodarz przestaJ: Ją.

!

l

I

.

- No l dobrzel - zakonkludował euklerl nik• .---: Bo i tak ten wiek ma. się już na ,.okon-

ezanlu .
Dowcipny był ten słodki gospodarz.
- No, a. polacy ~ą. tutaj? - dopyty'w'.aJ~m.
- 00 to, za polak1! - odrzekt '-:- Zal Ich
tak przezywacl
- Jak:to "przezywać"?
zdziwilemsię· To wy sobie tutaj od .polaków wymyślacie?l
-- Nie, nie to... "libroil" Bożel
Wtem z wnętrza cu.kierni ozwał się prze-

Szedłem i szedłem, skręciłem na prawo~
Szyld adwokRcki przy bramie. Nazwiskopol-.

Nareszciel Będzie inaczej.
'
tego adwokata., Tylko' rant. pryw tern mieście urzą.dzić. Za" mało
tu jest naszycb i nie ciekawi, znaĆ to po losach
" '\Vieku" w' cukierni. A teatr drogi ,zapewnę,
publiczny występ nie oplaci kosztów. Rauty pry';
watne zdarzały mi się już kilka. razy, .~cz w nie ...
dawnej mojej jeszcze wówczas karyerze delCIa. ..
P6jdę do
watny, można

matorskiej.

I

I

tutaj? Ja poobjada/ID ..•
Zebyś się udławil!

szedłem.

! mie po polsku? ~ spytałem nachylonego 'na-

I prenumerow~ć.

czekają.

Może mn się s.pełniło moje nawpól. , ser~
deezne zyczenie, bo jakoś dłngo nie wracał, Po-

I
!

-

i

myślny.

Zatem odrzekłem:
, - A tak, z Warszawy. .A pan? Zapewne
gospQdarz cukierni tutejszej? Przyjechałem do
pana na kawę i gazetę polską.
W roku 1898 objeżdżałem Rosyę wyłą.cznie l
- Co pan "pozwolil~ mówić?,
z utworami Mickiewicza. Otrzymawszy odmowną. !
Żeby cię licho wzięłoI
odpowiedź vdadzy administracyjnej w Odesie, u'"
Pan mnie nie zrozumiaJ:? Pan nie rozu-

Wielki

nikliwy glos niewieści:
- SaszaI A I Szasza!
- Ja W,; trymigi nazad" t - śpieszyl si~
gospodarz. - Poobiadam i nazad do pana. Po-

~ też

M. Kisielnicki..

Z 'ill0ich

mt

'

tJeśli W taki(~h

wypadkach ttafi.tem

na koroniarza~ zwłaszcza na warszawiaka... 'Na:";
gada!, nagadał, na.obiecywał...
,
.
.
- Jutro! Po co jutra czekać! Zara.z!· Dzisiaj! Przychodź pan tam 'i .tam, my już będzie
my, cała paczka nasza Lecę natychmiast. Przy...
chodź pan we fraku i zrobione! Tylko nie spóźnij się, że bym nie mial zawodu. .•
. .
Przychodzę. Nikt o niczem ,nie wie, tego
pana niewidziano na. oczy. Szukam go. Gra

w winta spo;wjnie.

Al Słowo honorui Ale, bo tego ... Czekaj ...
jak Boga kocham, jutro llapeWJ;ł.O, słowo
honoru!
"Jutro" go niema -- wyjechał na dwa t~.
godnie.
Z litwinem lepsza sprawa, ehociaż stI;asznie
powolna.
-

cież 1

(D. c. n.)
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instytucyi j wyboru wladz, w przeciwnym razie ł rodzice lub opiekunowie mogą przekazać swoim
Stowarz yszenie zostanie zawieszone.
i następcom, Jest nauka. pozwalająca. zapracować na
- - - - - - - - - - - - - - - - -....... ł ehleb powszedni.
KALUDARZYK TiB.DlIIOWY.
ł
Poezątek roku szkołnego wyczerpał fundl1SZe
IMIONA Sł.OWIA.NSKIE. D z i ś Drogowita. Ja _ ',ks~eącyc'h d.ziatwę naksiążki,mundurki i opa ..
t r o D<tmoslawa.
trzema szkolne a termin wpisu l:mrdzo niada·
TEA.TR WIELKI. J u t r o wieez6-r dełdamaeJj:uy leki.
Obowiązek obywatelski, a. wiele osobom zaj~łwafzy8Zenre wlaścicieli n1eru6H6lłmśni. i M. Kisielnlcklego. Początek o godz. 8J!/, wiee3orem.
. Z,ABAWA., J alro zabawa ogro d;tlw a ,w Heleno- m,,:ll}ąe,,Jill, dziś dO,ehodne stafr,{)WiSka" zięki porno>,
WJS na wpisy dla nłezamotnyeh uczniów. Początek o g.
try okazanej im w porze nauki szkolnej, nakazuWCZOT'ol, o godzinie 5-e,fi po południu, zwo3 POZEBP!'l'RANTE J' t'
dz 8 1
•
1... A_L.
ją
przyjść z pomocą w O'plaooniu wpisów biednej
..,
Ol
A •
o r o o go,
W;QCZ(łrem zeU-riWU"
,,",ł"d "ez' y szlrolne i
lane zostało w gali koooertowej Vngla (ut Dziel- pracowników branży kolonialnej w loka.lu Stowarzysze- i 1ll*U Zł'.
~
J ' .
na ]i 18) przez zał{)żyeiełi Stowarzyszenia wla- nla wzajemnej p1)moey pracowników haoolo·wyeh, przy ,.
Jaz to SaIDQ. wystarcza, by zorganlzowan.a ną
śeieiełi DiefuehmnośGi m. Łodzi z&branie organi- 1;11. Długiej nr,' 45, w' sprawie Ullormo, wania wypoczynku lU,ko w, II, elenowle zab, a~va ogrodowa, z której do·
zaeyjne.
swlą\ecznego.
ł chód przeznaczony z-ostal na wpisy ściągnęła do
Na zebranie pl'Z;'tI;b\Vlo prOOz zał'ożvei1}li spoKONCERT. Jn tro koneert ~ene!iBowy ~8pelml. parku helenowskiego ttumy publiezności.
'.1' J
J
ska. p. Adł\mezyk, w"ogrudzie m&}strow tkackich.
Zabawę tA oprócz orkiestry, confetti i t. I'.
ro wlaścieiełi nierucltoillośei, a między nimi ni&"
należący dotąd jeszeze do Stowarzyszenia. Ze---urozmaici występ Kola dramatycznego pod kie~
b'
'l' d
'ł .....~. r
J~ f Sk
runkiem p. Wladysława Gł.ogiera l które lla sta·
raDle
zag.al
Je
'en
z
Z1\on.ycle,
l
p.
'.
ze
'
emfł'"
wie odeg,ra "N oC świętoJ' ańska.." a w sali teatrals1d~który zaproponował na. przewoduieząeego d-ra
'
Maurycego J~i'!ł:iernika. 'Wybór ten został jedno.
,
nej wieczorem u Wigilię św. Andrzeja" opraz lu·
myślBle przyjęty.
dowy Domnika.
Po utworzeniu prezydyum p. Józef Wohmek,
S
=, •
,
_. • ,
Początek o godz. S-ej PQ pot
Jako se.kreta.rz, a zarazem Jeden z za~()żye~li in- i
pra.wy Wi:~'~6nB~. G!owny. zarzą~ Wię~l~n
Ze składu monopolowego. Onegdaj w sklalAytueJi Z8.pOIDtal zabranych z dotyehczasow~ I o?~asza ".«PrawIt: WH~stnl~m), ze prosby .Wlęz- ! dzie monopoh}wym przy uUćJ Rol(lcińskiej za~
działalnością k:owiteiu organizacyjnego.
mow o uunesz.czen~e, w s~pltalu, , o wezwanIe l~- l, strejkowali wszyscy robotnicy i robotnice, żądając
. N.astępnie dr. Likiernik wyj aś nU zna.czenie i l ka~za spe~~ahsty l .t. p.. rozstrz~yga..ost,ateezn~e podniesienia płacy zarobkowej o 40 proc. Po~
cele nowego Stowarzyszenia. Ma ono mianowicie : ZW1€TZchnosc guberm.a.lna, 0.n~ ~OWDl~Z .załatwIa !liieważ wladze miejscowe akcyzy nie mogą decyDa. celu dobrQbyt- miasta.) jego mi&'łZkańeów, jak ! spra.wy o .zwro~ naleznych wlęzlllom plemędzy lub ł dowa~ w tej sprawie, oświadczono robotIlikom, iż
rownwż iRteres.y właścicieli niernehomo,ści. miasta rz$Czy, a Jedyme spory z tego powodu rozstrzyga fI żądania przedstawione zostaną natychmiast główŁodzi i jego przedmieść. Zadaniem Stowarzysze- I glÓwn~ ~arząd .. J .,
"
•
• r •
nemn zarządo wi w Peters~}}urgn. Robotnic J zgonia będzie: przy{;zy:aiauie się do ekonomicznego i! '. !r?sby WlęZ~lOW o pr~e:Ulesłellle ~ Jed~ego ', dziU się na to i wczoraj powrócili do pracy.
kulturalnego podniesienia poziomu miasta drogą \ WIęzI,e,Ula do d! uglego. ~al~twla ?st~te~zn13;. ZWlerzV Z fabryk łódzkiGh. W fabryce Kaszuby
badanja jego stanu i potrzeb we wszystkich dzie .. ! chno:sc ~~berll1a.~na, Jezel~. te '\~lęzHmla, lezą ),V. 0- l (przędzalnia) przy ulicy Drewnowsldej nr. 7'7, zadziniach żyeia gospodar~i ~ieJskiej, stosowanie l b~ę~~e ~~J same~, gub~;n~l. Kl~dy zas ChOUZl.O I strejKowali robotniey, żądając podwyższenia pła.
wszelkiego rodzaju śro.dkow 1 sposobów do uzdro-I WJ~~lenla podleole r?~n) ~n. wlad~om, decydu~e ey zarobkowej. Wtaściciel fabryki oświadczy!
wotnienia i upiększenia miasta, jego rozwoju· i , głow.ny zarząd: , ~n lowm8z, z.atwIer~za lub ~ue , robotnikom, że jeżeli w ciągu trzech dni nie PQ_
polepszenia, ,sporządzenie odpowiednich projek,;. z~tW:Ierd~a, ~fi10Skl wl~dzy mIejscowej o prze~l~- wróc,ą do pracy, to przedsiębiorstwo zamknięte
tów, referatów, w celu wystąpienia do, wladz od- I Sl.61116 wI~zllla do oddZIału poprawczego lub ClęZ- zostanie na czas nieograniczony.
n()~ny6h,a pe wprowadzeniu samorządu mieJskie· klch rob~t.. ,.' . . . ' .
';
Ze szkół.' vVczoraj, o godz. 10 ranQ w ko.;.
~-d() organ1Sw tegoż samorządu; uświadamianie
., Admln~stracyl wlęzlennOj polecono Z~Wla~o. l ściele \Vniebowzięeia N. b'L P., ks. prefekt Nomieszkańców m. Łodzi o stanie i potrzebach mia- ! WIC ,o. t~m lD:teresowanych•.~oczem podama, ~e- l wakowskl odprawil mszę świętą na intenCYę rozs'ta" jak również o prawach i obowiązkach oby- ! ~l~sclwle s~lerowane ,da g(own~go zarządu~Vlę· ! poczęcia roku szkolnego w gimnazyum 7-ldasowem
watali za pomoe~ prasy, od'Gzytów publicznych, Zl~ll w Petersburgu, me będą wcale rozpozna- t Julii Jezicrskiej.
odpowied»ieh wydawnictw i t. p.; roz.strzygauie wane..
.
Po nabożeństwie ks,. prefekt ze stopni ~lta
wszelkiego rodzaju kwestyj, sporów, nieporozu-,
Wygnam8. , Ks. Jan GralewskJ,. b. poseł do . ,fza przem6wir do licznie zebra..o.yeh uezenić i permien, wyn~ną6 mogących z~ stosunków wz~jelll~ b. obu Dum .P~llstwowych, zostal ska;.mny przez sonelu nauczycielskiego.
nyęJ! między lokatorami a wlaścicielami domów·
generaI-gubernatora warszawskiego na zesłanie
zakładani·e dla członków j ich rodzin, jak rów~ do Perm~. Następnie zm~eniono ks, Graleivskiemu
PO~~%~ d.o C:r.ęstoehoWl. Dziś w nocy o godz.
niet do ogólnego użytku wszystkich. mieszkań- to zesłallle na pozwolerue, . wyjazdu za granicę 1 1min . ~() ze stacyi ł~ód.ź~fabryczna odchodzi poców miasta, za zezwoleniem wladz odnośnych, bez p~awa powro~u do gramc p~ństw~ przez czas ! ciąg do Częstochowy z pątnikami.
' ,
z· zachowaniem przepisów o.bowiązujących, letnich trwama. stanll: wOjennego w KrolestwIe PoIskiem.
Ws,Prawie pr~yłąozeDia przedmi6Ść do Łodzi.
niieszkań, ogrodów dziecięcych, }aźni publicznych, Ks. Gr:a.lewskl wskutel~ ~ego, na żądanie wydzialu : ~omisya? złożona z prezesa zjazdu sędziów poko.
kąpieli, skwerów, parków, sal koncertowych itp.; wyznan obc~ch przy, mml~teryum spraw wewnętrz- i JU r. st. l\f.oskwina, komisarza do spraw wlosciań
u~worzel1ie przy zarządzie Stowarzyszenia i jego nJc~, uwolnl~ony byc, ~uslal od. ~ueh?wJlego ~ta- l skich po wiatu lódzkiego, dwóch iuspektoró w po.
6ddzialaeh biur pomocy prawnej, sądu rozjemcze: nowIska. rek~ora kO~~lOła. po.pIJarsl\~ego, kto,re, 'I datkowych, przedstawiciela. akcyzy radne'To mago, kas wzajemnej pomocy, bibliotek, czyte!m p;> roz~ląz~~~U druglo~ Duu:y,. ponowllle b~l objął. gistratu dr. Ltkierllika, budownicz~go powiatowe~
i t. p. instytu~yj przyczyniających się do OSlą- I ~s. G:raleWo:i.l\.l ,onegdaJ poc~ągIem kuryersklm wygo. oraz budowniczego miejskiego, prezydenta m.
gnięcia celów i ~adań. Stowarzyszenia.
,,, I Jecha! za .gralHcę .. Zabaw.i on przez czas pewien , Łodzi r. st. Pieńkowslciego, oraz geometry przy. Zdaniem d-ra Likiernika., nie prędko dOJsc na południU nad. AdryatykIem.
! sięglego Szymańskiego-odbyla posiedzenie vi ma ..
będzie mo.żna do spełnienia ideaJIlych celów, ja- I
"sprawie unormowania \VJł)oGlyaku świł- I gistracie łódzkim, na którem przyjęty został oprakie zakreśla ustawa, jak np. npiększe~ie miasta, i teczn.eg~. Wczoraj zapowiedziano zebranie pra- eowany plan wszystkich gruntów przylączónyclt do
zakładanie bibliotek i t.d.
! cowmko~ w sklepaehgalanteryjnych, mające na ! miasta, a, następnie wyznaczono termin przyjęcia
Dr. L. na pierwszem miejscu stawia kwestyę celu, wzaJer~ne l)OrOzumienie. si~co do w~rflmkow ! urzędo\vc'go tychże. gruntów od gminna rzecz
uregulowania sprawy stróżów domów.
..
unOl ~o'yama 'Yypoczynku SWlątecznego l przed- I mia.'3ta, mianowicie dnia 21 września r. b.
Dalej ważną jest sprawa rządców. NaJ wazst~WIema SWOIch dezyderatów komisyi miesza. l
W dniu tym komisya dopaLui porównania sponiejszą j.edn~\.k jest sprawa unormowania stosunneJ.
,
! rządzonych planów na miejscll. ora.z udzieli wszel·
ku wla~~icieli nierll,chomo:ści do rzemieślników.
. . Wobec jednak zawiadomienia przez pisma I kich niezb~dn'Ych ohjaśnień obywatelom miejscoOd tego bowiem ,zawisło przystąpienie do bud~- młeJscowe w .. ostatniej prawi~ chwili, na zebrani.e ; wym.
wy nowych dOIIlOW w ŁQdzi. Nie ulega wątplI- to przybyło QO Stowarzyszell1a pracowników hanLl:łterya. Dziś w 1 dniu ciągnienia 2-ej klawośei, że mias~o prosperować może tylko wtedy~ dlowych do .go~ziny 9-ej wiecz. zaledwie kilkuna- By 189 loteryiklasycznej padly następującewagdy w niem ;rue odc.zuwa się brakuzdrOWjch l stu pracow~lkow.
żniejsze wygrane: .
względnie tall~ch mieszkań, a wstrzymanie ruchu
" .W dt~~~ch. warunkach zebranie do skutku o~zy4000 rb. nr. 847.
2000 rb. nr. 7366.
budowlanego Jest następstwem tego nienorma.lne- WISCle OJ~C me moglo.
~~ ~tQ.sunkn z )~dnej .. ~trony lol~ato:'ów do. w:l~- ,
Orga~lzator.zy odlo~:yli zebranie do przyszłe1000 rb. nr. 6919.
8elClell, z d,rugł~J .strozQW, rządcow l rzemlelsm-l· go, tygOdn, la" t. J. do dllla 12·go b. m. (CZWa,ft,ek)
600 rb. nr. 222:70.
ków do właściCIelI.
przkyc~e~kzaJ~ą się energicznie przyciągnięciem
400 rb. nr. 4230, 16209.
Wspomniawszy wreszcie o odbytym nieda- , Ja n.a.l~lęszeJ liczby pracowników branży galanWDO kongresie. międzyllarodowym mieszkaniowym \ terYJueJ.
.
1 g~!ny żydowskiej. Prośba. zarządll gminy
'W Londynie, dr. L. wyrazi! życzenie; aby Łódź i
Jutro, t. j. w sobotę o gadzinie S-ej wie- i zydowskle] w sprawie zaprowadzema stalej ochroziobila pewien ,krok naprzód pod względem roz- ł ezorem podobne zebranie odbyć się ma w tymże ! ny wojskowej na nowym cm.entarzu żydowskim zowoju budowlanego.
, ~amym lo~aiu (Długa nr. 45) pracowników bran- I stała .~rzez czasowego general~gubernatora piotrZ kolei I}n~ystąpiollO do rozważania sprawy l zJ kolomainej, którzy wypowiedzą si~ również I kowslnego przyjęta przychylnie.
ł
'L kol~i FabrYG1110·łódzkiej. Szeregowcy eka·
wyboru zarządu i komisyi rewizyjnej. Sprawa ta w ~ej ~ej sprawie.
!
. ~oządany jest jaknajliczniejszy udzial pracoterynbur~kI0go p,u!~u w dals~~Ylll ciągu zastępują
wywolala ożywioną dyskusyę.
Uchwalono wyznaczyć czterotygodniowy ter~ ! wlllk0',V sklepów kolonIalnych w zapowiedzianem ! rohotnikow strejkUJących na ra.mpach i w maga....
" do zaagitowama WSl'O(
' 'l wl'"
l nieruc ho- zebramu, '.'
~I ..'l';'vu'ach.
min
aSCIClei
~"
mości, pozysl\auia ich na członków Stowarzysze- .
Na. wp!:sy: Rok szkolny rozpoczęty, a z nim l
Zgromadzenie kuohmistrzów. 'tV dnill. 9 b. m.•
nia i zgromadzenia większego kapitatu zaklado~ l troska zawltRla do wielu domów rodzicielskich t. j. w ponie<1zialek, o godz. 'T-ej rano w lołrału
wego.
zwla.szc~~ tego zn.stępu młodzieży szkolnej, tak
przy uliCY Piotrkowskiej ~ 170, odbędzie si~ zeJeśli w ciągu czterech tygoclni liczba zapi::;a· bardzo. niestety u nas lićznej, gdzie dochody zdo- branie stowarzyszenia zawodoweO'o kuchmist,tzó w.
Dych na członków Stowarzyszenia dOSięgnie ty· by te llleraz ciężką pracą wystarczają zaledwie na
Zebranie rozpocznie siti p~ktualnie o godz.
siąca, założyciele _ przystąpią do zorganiz,owania
skromne utrzymanie i jedynym kapitalem t który 7 rano.
wiem do każdej organizacyi rewolucyjnej i do
wielu ekspropriacyi, zalecając w końcu przemó··
wie do rozsądku izraelitów i zaznaczając, że polieJ& jest bezsilna."
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Kom~gya sanitarna. Wczoraj wieczorem w mau.licy Piotrkowskiej nr. 49 Jo fabryki, polożonej "Dzień wiosny" Fo Adaro.czyl:;a; \Vnle "Nad modrym DIlgistracie tutejszym odbylo s.ię zebranie komisji na ulicy Zielooej nr. 13, mająe przy sobie 1,200 najem" .Stra.usa; "MJyn w cz~\rnym losie" R. Elenberga;
'sanitarn,ej, "na którem k'roz.ważano,
sprawę,
doty - : rb. na wyplatf dla rob{)tników.
Potpoun z op. ,/I'rubadur" Verdi'ego.
.
,
Uwertura z op ,.Halka'" Moniuszki; Fantazya koncząCą aS8mzacyl mt8Js lej.
~
Suma ta zlożona była z 600 rb. w bankno- certowtlo (solo klarnet) Mozarta; \Vale" Weseli bracia.. Spl'~wa ta jest . bezpośr~nio z,wiązaną z .przed- : tach, a druga polo wa srebrną monetą.
,
F'oisztetl\~ _Wf'.fYYJ.cye u:\ ksylofoni·a--,G. H0imana; Potpou·
SlęwzlęClem energIcznych srodkow zapoblegaw-,
Gdy wysłancy firmy z pieni~dzmi znaJezli się ; ri z op, I'lPikowa dama'" C7.8.jkowsldagf)
c
czych
wh walce
z mogącą wybuchną.ć u nas epi- :t J'Uź przed dOJllsm, nr. 13 na ulicvoJ ZieloneJ', nagie J~ Bruch~
lfanta.zya z op. "Tanhauser" S~bag?detra.; w,,!{ojlnłdra
Galop "Jazda koleją"
c mi a
a c z op
.
l
d elDJą C o e r y . .
. , . i osaezyloich kilkun&:stu .bandytó'!, uzbrojonych I "Wesoła wdówka" F. Lecbara; "Kwiaty Polskie" F. Adam~
Dotychczas asemzatorzy wywozlh wszelkie' w rewolwery, domagając Sl(~ oddanIa natychmiast ; ezyka.
. nieczystości' z Łodzi do wytkniętej miejscowości ! pieniędzy.
I
Potponr! z op "H~ka" Moniuszki; .,Mugdl3naczka"
w Brussie; zdarzaly się też niakiedy wypadki j'
Dwoch
bandvtów
przvłożywszy
lufy r&wól- " MO, rena; Rotą8.n"s ~DwoJe cie~nyeh ócz" C. fletn8a; "Ma.
'd B
' i ' . oJ . ' . J
"
; zur oeho1inikow LQwtlndowskl8g0' Marsz Król morza"
ze zamiast o russa, z powodu zbyt oddalonego r werowe robotnikoWI Ma.reinowi do skronI po- I FOl'ba.cha.
' 7 t
.m~ejsca, wy~oiono je do różnych punktów bliżej ~ chwycili w>()fek ze srebrem, zaś p. Pineznka' zra- !
Z LeL k
' .
,,'
miasta polozonych.
~ wid(}wali i zabrali wszystkie banknoty. Będąc!
. uJ.
~ e~e SpH1W~ powakacYjne rozpo..
,
S, kutki tego w postaci D.ieprZyjem, nyoh wy- ł w, ,PO,si, adaniu 6"bti.t~g" o, lnpa, .n,d"Y, ci P OŚ, piesznie e~ą Slf~ w PO:I,:~zlalek~t .drua. ,9 b., I?' o gOd,z.. 8
,ziew~w, szkodliwie odbijały się na zdrowiu mie- ~ umknęli. .
"
wlec~orem, po lernn lem now~angazowanego drszkancow.
j
Zaalarmowani roo,otnicy fabryezni puścili się . rektora. p. Aleksa.ndra Szymulsklego.
Wczoraj wla'Śnie kwestyę tę poruszano. ~ w pogoń za bandytami, lecz beukntooznie.
,P,o o~ywionej drskusyi z udzi~lem ase~izatorów
- Do składu mąki Altera Judewieza, przy l
Z WAR S.Z.A. Wy~
l~dzkl~h,. Z~bOWlązano ,!szystku~h, aby ,mez~lo~z. ulicy Jerozolimskiej D:r. 2-wpadło dwóch bandy- l
; me zaJęlI ~l~ wyszukalllem, ~o za s:r~nIeaml .mul." tów,. ~brojonJeh Vf rewolwery, kazali obecnym
,~ta, w s~e~em punktach, ~181S00WOSeI ?~powlada.. pOdnle80 ręce do g"ÓfY, & l'lastępnie splądrowa.li I
* Teror.
Jące ~elo.wI1 w któ,rych .moznab~ !lrządzIo dol Y do l kasę, z której zabrali, całkowitą gotówkę o.kolo i
Onegdaj dokonano trzeeh napa.dów terory ..
wJwozelil~ wszell{Je~. nIeezy~~osCl, ,
i 60 rb. Bandyci umknęli z gotówką nie Ś6igani I stycz,nyth na magazyny' krawieckie. O godzinie
, Pl~nl tych mleą~coWOS(H aS!lłlZatQr~y .obo .. ( przez nikogo.
,
. I lO-ej rano do pracowni krawieekiej loka Kra..
w,lązalll. są przedstawIO D~ zebranIU k0fi:11~1 sa .. ,
Przejechania. Przez d~6ń wczorajszy Pogoto- i w~ca (Pa~ska n 20~ pr~:yszlo pięciu młodych lu ..
lll,ta~neJ w nadchodzący piątek, dnia. 13 bleząoego i wie ~dzielil() pl)mocJ lek&rskh~J vr dwóch wypadkach I dZl, z ktoryeh dwaj byli uzbrOjeni w rewolwery.
mIesIąca.
ł przejochania:
.
.
f Jeden z nich oblal kwasemsiareza.nym znajduJ&.W razie uzna.nia pr~z komiSję wytkniętych g
~rzy ul.. Piotrkowskiej nr.?:!, Andrzej StudnJ.a.rski, l ce się w pracowni materyal v
'
'd
' d o,
f sklepikarz, lat 70. został przeJechany przez dorożkę· !
' . . ,,' ~. .
punkt owza.o pO'!'le Ole - a~enlzatorzy wla.s~Jm ! St8r1lszek otrzymał obrażenie SZJł. Pozostawiono go na. \
Po pewnym czaSIe dlZ samI ludzie przyszli
kosztf.m z.aJmą SIę natychmIast wJbudowamem ł mIejSCU w stanie za.daw~ln.iająe1m.
. l d.Q pra.cowni krawieekiej Srula Angielezyka (uli..
odpOWiednICh dolów.
~,
Przy ul. Piotrkowsk.le; nr. 4:1, Lewi N&Il,. bez zaJę~ I ł}a l\:Iaryańska ]f2 3) gdzie' również kwasem sia.r..
.
.
,. ~ eia, ~at ,13, zostl'J przelechany prze~ tra.m~8J. OdDiósl I"
ul'
'_""
..
OSObIste, W ostatlll~ nun;terze "Jedno~cl" i obraKame glowy. Pozostawiono go, na mieJSCU.
! ezany~ ze ps l m~teryalo,!, na sUI}lę150 rnbll,
czytamy: Jan Brzesk~t, klerowruk na.szego ZWląZ" ~
Przy pracy. przy ul. Psnskiaj nr. 13, Szlama ! Obeem w praeo~nl z~eZ~~l wzywao pomocy, co
'ku, ,po dłuższej przymusowej nieobeenośei l powró- I Dormand, robot.nik, lat 40, Z03~ sUnie pO~Ani?ny w p~a- slys~~e ,napa~tnlcy. uelekh. W .p~~oń ~a nimi
ci! do Łodzi i pełni już swe obowiązki.
i wą rękę, którą wsktl~ek własneJ nłerstroznosei włoży! rzuCIli Slę poheyan(n posterunkowi l Jednego z na . .
j w m~szynę·
1 p~l."tn.ików UJ'eli n nrc K Ot t
. P d
Z gospody czeladzi stolarskioh. Dnia S-go J
Przy ul. Piotrkowskiej nr. 21, Mojsze Pomerane, in- ,i (~",' ' ' a ,1y
ornI e oweJ., o ~zas ,
września r, b., o godzinie 2 po pOludniu., odbę- l troltgat?f, lat 25, otrz~mal rAnę lewej ręki ~ownleż przy atesztowaulB; wydobył on flaszkę z k~a.sell! Slal""
dzie się zebranie czeladzi stolarskicb· będzie przJj- l maszyr1l8. W obJdwóeo wypadkl\eh PogotOWIe, po ;ll~łe. l czanym, ktorym ehlusnąt w t~arze selgaJąeych.
IDowana składka szpitalna.'
l 1&01U pomoc!, ~ozo;stawłlo poszwankowauyeh na. mieJscu. Pł~n atol1 oblał tylka pa.lto . Jednego z przecholtpadz~ez. Przy ul~ Nowaka w domu nr. ł3, ze
dBIÓW. Aresztowany zezn.al, IŻ jest cukiernikiem
: •
,
. . . ł
W WL,llellill przy ulIcy. ~ow:o-Cegl-61maneJ, ! sldadu LeJby Moszkgwieza skradełono MÓlY, wartości I nazywa się Stanisław Mutto\vski, ma. lat 18, mie~
:Iadze wOJskow.e, w celu unlknlęela strzałów z~ 200 rb.
! szka przy ulicy Kruczej M 20. Dwaj ,jego to ..
.,~r~nr, wartowników, ,wy~oly~a.nJch. rozmow3!Dł
•
wal'Zysze ukryli si~ w domu pod Na 1 przy ulicy
WH}Zmo:w z przech?dlllaml ubeznym~, urządzlly
Z Pabianic. Korespondent nasz z Pa.bianic ~aryańskiej, gdzie ich uj~tona. strychu i zllale ..
blaszane .pr~ykrycla przy wszystkIch oknach: dORosi nam co następuje:
! Zlono tam zagrzebane w piaskudwa:bra.uaingi
gmachu wlęzlennego
~
"Dzisiaj na szosie Pabianieldej, pomiędzy Ło~ ., kaidy nabity 8, kulami. Aresztowani nazywarą
Ze straiy ogniowej GGhotniClej. Jutro, o g. ~ dzią a Pabianicami, okolo remizy tramwajowej, I ~ię ~eon Zaczynsld, krawiec (ul. Wilcza 1ł 54)
7-ej w~ecz?rem w I~-im ?ddzi~le st~~ży ogniowej l kilku bandytów napadlo na dom Agatera. Ban- II .Jul~an WęcIaw (ul. Czerniakowska ]U 114), eu-)
ocho~mc~eJ,p~zy uhcy ~lkołaJewskłeJ ~i ?-i, od- : dyei pod groźbą rewolwerów, zmusili domowni- l kl.ermk.
bę?Zle SIę ogol.ne- zebrallle członków tej 1l1Stytu- I ków do milczenia 8,' następnie splądrowawszy!
, ~ trzeCim nap~dzle na ~r~cown.lę E. Przy.
eył. "~obec waz~ycłl sp~aw, ?ędąeych na ~orząd- : wszystkie ,kąty, zabrali kilka rublt i umknęli. go~zkl(go, przy ~h~~ Zlote} J ~i pIsano. ~be.
ku dZIennym, me wątplmy, ze na zebraniU zgro .. ~ Przed odejsciem bandyci zapowiedzieli drugą wi- i cme sledztwo wYJasmlo szczegoly następuJące:'
. madzą się wszyscy członkowie straży.
zytę.
' .
! Do, pracowni tej o godzinie. 3· ej po południ~
Z, fabryki S. Rosenblatta. W uzupełnieniu za- i
. Kolo ,wsi' Konin) pod Pabia;nicami, D:& dom k~"1 P~zyszlo, trzeCh. mło~ych lu.dz!, któr~y zażąd~ł!
.mieszczonej w piśmie nasze m wiado~ości o zam- i lOnIsty ,Jozefa .K~wala nap~d~l ba~d101 w cela~h p zerwa~la. p~aey. l rzyg~dlkl, ,aby..: Slę ~dc.zeple
knięciu fabrjki S. Rosenblatta z powodu ciągłych 1 rabunku, StawIających OpfO zonę l syna. kolom- I od n~p~~tmkow, ZgO?Zlt SIę n~ y~h ządallle, sko:
strejków w poszczególnych oddzialach, proszeni: sty bandyci zabili, właściciela zaś zagrody ciężko ! ro CI Jednak: ode~zn, p~w~~clł, d? prz?rwan~J·
jesteśmy o na.dmien,ienie, i,i rOb, ot,nicy , , l{tórzy nie ranili •. Zabra, W~ZI pieniądze, konia, wóz i l p. prac!.. Okolo gOdZ,lU Y 6-eJ. ~IZ, .s~ml trzej
lU~, Z,le
strejkowali nie otrzymają żadnej placy za czas bandycI um~{nęh.
.
.
..
podel:Jzh ~o ok~a praco~m l" dalt ;ztery strzały
strejlm, gdyż praea została przerwana we wszyWe WSI Gatl(a, pOWIat laskI, w pobhzu Rudy ~ prze.z okno. l rzygodzkl zo~tar uoo~~ony, ,kulą
stkich bez wyjątku oddzialach fabryki.
pabianickiej-sześciu bandytów napadło na. dom ! w blOdr? Posłysza~szy, str~ary, stroz mieJsco,
.
. "
wlościanińa Jaroniaka. Bandyei dali' kilka. strza- l wy chCIał zatrzymac strzelającego, lecz ten kol, ,Z ,krwaweJ krondu. .W~zoraJ, o go~z. 5 po łów z rewolweru, od ktqrych padli trupem na ! bą rewolweru .uderzył go w twarz i zbiegl wraz
pOIUJ~l~ na _placu Dobralllc~lego, przy ulIcy WoJ- miejscu J&raniak i jego żona. Zabrawszy wszystz towarzyszanl1.r.'
..
bor~kleJ, dwoma w.ystrzal~mIz rewol,weru ~ostal k.o, co bylo 'Wartościowego, bandvci uciekli.
Około godzmy 9-eJ WIeczorem, do sklepu
zabIty rut.ody człOWIek, ktorego nazwlSko me 10,
Pomiędzy Pabianicami a Dlutowem trzech ln- z obuwiem IckaBlinbau~a (Sta~ki n 11) przy-,
staJo stwlenj~one.
dzi spotkawszy dziewczynę wiejską, ograbili ją szlo tr~eeh mlo:lych ludZI nzbroJ~nycb. w ~ew.ol.
Dziś stwierdzono, ,że zabitym zostal 28-letni z trzech rubli, J,'akie miała przy sobie oraz z ubra-I wary. ,~,sklepIe ~odówczas znajd,ow~la SH~ za ..
Stanisław Urba.niak~ robotnik.
\ nia i czmychnęli. 16
•
na wlasClCIe~a I subJekt, Josek ReltsztaJn. Przy~
_ vVozoraJ, o godz. 9 wieczorem, gdy robo- }
.
ij bysze k~za11
obeenJIll podnieśó nręee do g6r t',
tnik Antoni Szczepański wychodził z domu przy
zrabowaJI ~ ~~lltorku 100 rb. i. grożąc rewolwe ..
ulicy Rżgowskiej M 71, nadciągał patrol wojsko- l
SZTUKA i PiŚMIENNICTWO"
rami, opuscIh sklep, udając SIę do następnego
'yy, na wezwanie którego, aby się zatrzymał, l
domu pod 1& 15 również do sklepu ~ obuwiem
Szezepański zaczął uciekać. Jeden z żołnierzy dał;
teatr. Jak już donosiliśmy, (jrJ.tro~j. w so- j lVIoszl~a ,Jabloń3kiego.. Tu zażąda~i pientędzy.
ognia; kula ugodzHa Szczepańskiego w szyję z le. ' bot~ w teatrze \Vielkim) znany popularyzator cel- I Jablonsln, będą.c sam Joden w sklepIe, nie stawił
wej strony i przebiwszy szczękę, wyszła przez niejszyca utworów znalwmitych naszych pisarzy, ~adnego oporu. 'Vtedy rabusie obrewidowali g,\l
ucho z prawej strony. Rannego w stanie bardzo Maurycy Kisielnicki, urządza wieczorem swój wie- l zahrawszy mu woreczek z 50 rublami, wyszli.
cil;;żkim Jekarz Pogotowia, przewiózł na kuraCJę ozór narracyjny, na który zlożą się utwory Gą- l Po ,odejściu bandytów Jabioński Z1łcząl wzywać
uo szpitala św. Aleksandra.'
siorowskiego, Laskowskiego i innych. Wieczór tt'll I p~mocy. Na krzyk obrabowanego zebrało się
Echa napadu na koruluktora. Ofiarą napadu Kisielnicki urozmaioi jeszcze innemi produkoyami lolkllnastu przechodniów, lecz napastnicy zdążyli
zbrojnego w wagonie tramwajowym.Ni! 61, dążą- artystycznemi.
I JUŻ umknąć w kierunku uL Dzikiej.
cym od strony ulicy Milsza przez Pańską _ był
Bilety wcześniej nabywae można w cukierni !
Na przechodzącego przez ulicę Orlą mecha ..
konduktor Dzierzgowsld, któremu odebrano torbę A" Roszkowskiego (róg Piotrkowskiej i Pasażu ~ nika Stefana SzokalskIego (Krochmalna 54) o goZ pieniędzmi. Dzierzgowski żadnego szwanku nie
Meyera), oraz w kantorze "Gońcą \Varszawskie- idzinie 12 w południa napadto dwóch mtodzieńodniósł.
go" (Piotrkowska 8).
! eów, którzy go wciągnęli do bramy domu M! 2
Bandj1tyzm. Wypadki napadów bandyckich
Początek wieczoru o godz, 8 i p,ól.
przy tejże ulicy, zabrali mu woreczek z 33 ru ..
są u nas na porządku, dziennym. Niema dnia, '
Benefis. Jutrzejszy benefis kapelmistrza, p. ' blaJni i rÓżne dokumenty, po~zem zbiegli.
.. Wybuch bomby.
aby kroniki llle notowaly udanej lub nieudanej Adamczyka, zainteresował nasze miasto, p. Adam~
ekspropriacji.
ezyk bowiem znany jest jako doskonalydyrek\Vczoraj, późnym wieczorerr:, po mieście ro ..
Wczoraj pomiędzy godziną 4: a 5 po polu- tor. Program koncertu, bardzo in~eresujący, za- zeszła się lJogloska, że w okolicacb placu Grzy40
dniu buchalter firmy Dawid Prusak, p. Jakób Pin- powiada:
bowskiego rzuconO bombę. Po zbadaniu na miejcznk wraz z robotnIkiem udali si~ z kantoru przy
Marsz "Stary Towarzy.sz" Noskowskiago; Uwertura sen, gdz.ie rzekomo miaJa 'być r~ł1cona bomba,
•
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ROZWOJ że źródlem

~oglosek

tych

schody były otwarte, nagle wtargnęło do mieszkania 3 bandytów. Bandyci udali się do sąsia
dUjącego

z kuchnią pokoJu stolowego, gdzie podówczas znajdowały się 3 córki wlaśeiciela mieszka,nja, 19 letnia Teofila, 17 -letnia llozalia i 16letnia Dora. Kiedy przybysze rozkaza.li podnieść
ręce do góry i nie ruszaó się z miejsca, wystraszone dziewczęta z krzykiem rzucily się przez
przedpokój na schody frontowe. Wówczas bandyci zaczęli uciekać tą 'samą drogą, którłł przyszU.
Tymczasem stróż miejse(}wy, nslyszawszy alarm na schodach frontowych i widz~ uciekaJą
cych z podwórza 3 nieznajomych ludzi, zamknął
czemprędzej bramę domu, uniemożli wiając im
w ten sposób ucieczkę.
Bandyci rzucili 8i~ na stróża i zaczęli go
bić, lecz widząc nadbif'gających z pomocą stróżowi lokatorów, powrócHi na podwórko. Jeden
z nie~, spostrzegls~y na parterze otwarty lufcik
od mieszkania wlaścicielki s.klepu z piec.zywem,
E. Ratsmanowej, wskoczyl przez, lufcik do r~iesz
kania) a stamtąd w jednej chwili znalazł SH~ na
ulicj. Dwóch pozostałych bandytów okryło się
t,mczasem g<lzieś wewnątrz domu.
Na miejsce wypadku }}rzybyl niezwłocznie
pomocnik komisarza VllI cyrkuta towarowego,
Uehan·Ogorowicz w towarzysiwie kIlkunastu agentów policyi, stójkowych i szeregowców pie
chaty.
W bramie do.mu i na podwórzu pozostawiono
wartę. której
polecono nikogo z domu nie wypuszczaó i zarządzono poszukiwania. bandytów.
Jednego z nich wkrótce odnal~ziono, lecz
drugi gdzieś przepadł i pomimo przeszukiwania
wszystkich skrytek w piwnicach i na poddaszu,
oraz rewizji mieszli"ati, do godz. 2 w nocy nie
I

wJkształcFnia.
ltostów D.

S

.
. zanowny Panie ~edaktorzer
Na skutek wzmlankl w poczytnem pismie Szan. Pana o nieporozumIeniach, wynikłych wśród członkÓW zawodowego Stow..pal~ezr. 1 maszyni"tów, prosimy uprze}
mis. o sprostowame, ze z&.dnYeh nieporozumień, przeszkadzan w.pracYt obelg i bOjek wśród członków naszy~h
nigdy Dle było, przeciwnie, młoda nasze Stowarzyszeme
liczy z gór~400 c~lo.nkó~. zdatwiło już więle spraw
natury ekonomiczneJ l dązy stale do pokojowegn zals'
twienla jakichkolwiek wystąpień 1'0 unormowaniu się
obecnych . cz~.sów, przystąpimy do prac kulturalnych, Zfl,prowadzając szereg le~CYl i p~gad1'\.nek zawodowycb.
Jeanem :::łOWf:im nio Zllmeuos,my zadna1 pracy da padniesif'nia sta.DU 'mornlnego 1 materyalnego na.szych Cz!OIl-

ków.

,

.
" Clesiak, J. JÓŹwickł.
Pom!es~czaJą~ ~owy~zy1 ll:t" Z&'ZllMzamy, że.w daIlY~ w padKu wmwu Jes ,. ktrektor. yvrę.,;op.lsu! wy~
rł6Zole było zaznaczone, "S:.owv.rzJl::IZ6m6 ił ft kar Z y."

Przyp. Rad.

2;11 z powodu słabości władzy wykonawczej. Pfe'
ZuS medżilisu, Sanied powIe" zrzeltl się' pelno
mocnictw swoich.
folio 5 września. Dziennik c:Dźidiisz1mpa'.ł
ostrzega C4iny z powodu podejrzliwego zachownnia się ich wobec porozumienia japońsko-rosy;·
skiego, że polityka taka jest bezcelową i s7,k(.;dhwą dla państwa chińskiego.
rek'.!}, 5 września Ogłoszono ukaz o mianl)
waniu JUa.11szikaja wielkim doradcą tronu i pro·
zesem rady na miejsce Luchajchuaua. Ozianczitu·
tuna mianowano również wielkim doradeąDZIENNE.
Witebsk, 6 września. Miasto zorganizowało
roboty dla plJZbawionych pracy.
Poniewieź, 6 wrwśnia. Otwarto tu miajskie

gimnazyum żeńskie.
Kutais, 6 września. Na stacyi Kutais żan.·
darmi aresztowali zabójcę Paiczadze., który zbiegt
z więzienia, towarzysza znanego rozbójnika Mdr~
kUlIadze, za.bite:o przy are3ztowaniu.
. loworosyjsk, t) września. Dwóch zloczyńcó\v
zagrabiło 4\.10 rub. z ka.sy majątkll apanażowego
Abrall-Diurs.
Tuh.,6 września. Czasowy oddzial rady ban~
.! ku wlościań:3kiego zatwierdził plany likwidacyjne

obaj chybili.
! stwa folwa.rezue.
Wenet1ya~ 5 września. Wczoraj rano niejaki ł
Kobc, 6 września. Urzędownie zt\regestrowa<l
Na.umow przybył gondolą (lo domu, w którym li no dwa wypadki cholery.
.
'
.
Konstantynopol, 6 września. W duiu 8 b. m.
mieszka. hr. Kemarowski, omyli! ezujnoś6 sIuźbY, .
wtargn~J do sypialni hrabiego i dal do niego I na wyspią Mitilinie zaregestrow ano wypadki zapięć strzałów z rewo! weru. Hra.bia. padł cięiko ! sIaunięó, podejrzane o dżumę·
.
ranny, file życiu jego nie zagraża niebezpieczeń- I
KGnstantynopol, 6 września~ Podlug informa ..
stwo. Po dokonaniu zamachu, Nautnow wyszedł eyi W. Porty, Rosya, Niemey i Francya dały jUź
~ domu niepostrzeźony i znikł z \Venecyi. Ra .. , odpowiedź przychylną na protest Porty z powodu
niony hrabia oswiade:tyl konsulowi rosyjskiemuJł ~aliczenia Turcyi w postanowieniu. o stałym są"
że otrzymal kilka listów ostrzegających, iż do l dzie rozj8mczym w Haadze do rzędu państw dru ..
WeneCji przybędzie pewien rosJa.~lin, aby go Z8.- ! gorzędnych.
.
bić, nie przywiązywał jednak do, nich żadnego j
Szanghaj, 6 września. Na zamierzonej nara...
znaezenia.
i dzie w Pekinie, dokąd wyjechal WIcekról Clang..
W@fona, 5 września. Naumowa, który dzi- l czi-Tun, mają być zdecydowane da.lsze kwestya
siaj w Wenecyi zranit hr. Komarowskiego, 8,re- i wewnętrznej i zewnętrznej polityki w ChinacIl.
sztowano na dworcu kolejowym.
! Do. liczby kwestyj pontyki zewnętrzne] zaliczono
Tryest, 5 września. Przybyly krążowniki ja- , polożenie Chin wobec ostatnich 4 wielkich mo·
pońskie <Cnkuba» i cCzitoze... Wieczoreln· na. carstw.
jachcie cLakroma:. odbył się obi ad na cześć go- l
Parli, 6 września. Po naradzie z ministrami
ści japońskich.~..
I. wojny imaryuarki Clemenceau oświadczył, że stan
Paryi. 5 września. Wed!ng wiadomości, 0- ; rzeczy w Magazanie przybrał charakter normalny.
trzymanych przez dzienniki tutejsze, kolumnie re- Paros.tatki wojenne. przy?~Ją niebawem do Cassa.!

l

nych, wIodących do mieszkania Szteiufeldów, pomIędzy l a II piętrem agenci policyi znaleźli jakIś czarny przedmiot, formy dużego Jabłka: Po-

___ ~

5

Wołiłgda, 5 września. W Wielkim Ustjugu
trzema kulami raniono oficera policyi, sztahs-kapitan& Orłowa. Padająo, strzelH on do przestęp- I 30 mająt,ków, objmtl}ących przestrzeń 21,000 dzie ..
ey. Strzelał także towarzyazący mu strażnik, ale ! sięcin) rozparoe!owaaycil przewatuie na gospo(lar ..

gr,) wykryć.

Skrzynka do U.tów.

W ogrodzie Czer-

osób zabitych.

Podczas rewizyi domu na schodach kuchen-

jest to przj'rząd wy?uchowy, ~omocnik komisarza. zaWIadomIł oddzmI saperow,
który przysłał na miejsce ~ficera .. Na razie nie
udalo się jednak sprawdzic, czy Jest to bomba.
Tajemniczy ten przedmiot zabrano do labo ratotoryum artyleryjskiego.
. Podlog zeznań służącej, Krybsmano~ej, bOill?ę
mial ze sobą. w kuchni jeden z bandyto,,", a UCIekając, 'pozostawiJ na schodach.
Aresztowany bandyta odmówił wyjawienia
swego n~zwiska" a dowodów osobistych przy sobie nie posiada.

D., 5 września.

nopowa w Naehiczewaniu wybuchła. bomba.. Sześć

w

deJrzewając 1 że

dntll 6 września I90{ r.

steryum handlu zatwierdził przepisy dla instytutu politechnicznego w Nowoczerkasku. Na wydział mechaniczny przyjętych będzie w r. b. 60
studentów, inżyniersko"nelioracYJny, chemiczny i
górniczy po 3J. Polowę miejsc pozostawiono dla
mieszluniców oluę::;u dońskiego. Otwarcie instytutu nastąpi 18 października.
Petersburg, 5 września~ Główny sąd wojenIly, skasował wyrok warszawskiego sądu wojen·
nego.: sł\azujący Sikorskiego, oskarżonego o zabicie dwóch żołnierzy, na ka1,'ę śmierci przez powieszenie.
Petersburg f 5 września. W sądzie wyborskim rozpoezęly się rozprawy przeei w bombistom,
aresztowanym na stacyi Kuokalla. Okaz~to się,
że główny oskarżony byl obwiniony w Moskwie
o przestępstwa polityczne i że umknął z więzie·
nia śledczego. Drugi oskarżony jest również pod
sądem z po\vodu oskarżenia o zabójstwo policyanta. w Rydze. Trzej oskarżeni Wyjawili w sądzie
swoje nazwiska. Wszyscy są robotnlkami bez

1)y1 na·

wypadek

"'tV domu Berg8ra, przy ul. Grzybowskiej 7,
mieszkanie Xil 7 na II piętrze od f'rontu 1 złożone
z 3 pokojów i, kuchni, zajmuje 1?.M. Steinfeld,
właściciel sldepu z papierem za Zelazną Bramł!,
przy ul. Gnojnej .N! 7.
, W CZOJ'al, oko'lo godz, 9 i pól wiecz" kiedy
służąca pp. Steinfeldów, Sura Krybsman, prasowała w kuchni bieliznę.
a drzwi od kuchnj na

-utta.tOsię

Piątek,

!

konesansowej,

l

f
; przYlmow~n~a. na slllz~ę IIlarokanczyków i gotul wych sluzyc lnstruktorow. Plschon i minister ma'rsnarki T~ampson. wyraz~li się O stanie rzeczy
w l\1agazanle optywlstyczme. Podług ich opinii
rząd przedsi~weźmie wszystkio środki, by wystanie wojSk d<J Mazagauu okazało się zbytec~llem.

wystanej onegdaj przez generała l blan~u.

Drude w okolice Casablanki nie udalo się po~
dejśc marokańczyków znit'hacka Kolumna musiala cofnąć Się. wytrzymf:Lwszy cały szereg gwaltownych ataków. Marokańczycy atal{owalt przez
caly czas aryergardę, która odpowiada ta strzataml, dotyl{ając niemal bronią przeciwnika.
LOi!d)tn, 5 września. Z powodu zamieszania
jakie wynikklo podczas odbytych niedawno ma~
newrów armIi w An,g;Iii wschodniej, skutkiem któi r~g? ko!umu,Y trantportowe musiały zatrzymac się
meJed.no~n·OL!ie, cMorning post. pisze. że strach
pomyslec, jaki zapanowałby nieład warmii an?ie~skiej. .w. razi.~ ~'3totnego wtargnięcia nie przyJacIeja., Jezch. ZU]SCla takie mogą zdarzać się podł cza~ .manewrow dywizyjnych, w ktorych bierze
! udZIał zaledwie 20,00) ludzi.
;
., ,. P d.'
.
I .Dublina t 5 • wrzesma.
.0 pr~ewodlllctwem lor! da mera DublInu o.dbyla. Się ~alllfestacya na rzecz
l samor~ądu. IrlandYl. Przewodca narodowców ir) landzklCh~ Redmond, oświadczył, że większość narodu irlandzkie
. t . . h l .
, .
.
a
. ~ .:~O, JeB n.lepr ~yc y ~le uspOS.)blOn~ wzolęJem lządow angIelskICh, Zadne reformy
me zadowolą IrJandczy ków dopóki nie otrzymają
samorządu zUPPl'uPg'o
HĆlga 5 W
. -' K '
. , ;
~.'
rzesn~a.
or~Hsya, rozpatrUjąca ~a:
~~nkl wOJny l.ąrloweJ zakonczyla prace, a wyniki
len przedstawI ogólnemu zebraniu konfereucyi.
Zak~ncl.yła rÓwnież pra.ce pierwsza podkomisya
1\0 lIW, yl dla sądu rozjemczego
leherdn 5 1 _, " ' .
!\.1
,
._
..
~
-W rZe::illla.
u,alo zamordo~all.ego
wIelkiego. 'wezyra Atabeka Azama przewlb:GlOno
nocą, na ządanle wdowy, do Kumy, gdzie będzie
pochowane, ~h·od dygnitarzy persklch panuje po ..

W. obecne] c~"Vlb możn~ przystąpió do

Giełda warszawska.
(Telefon~m).
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Sł}OSTRZEZENIA MKfEOltOLOGIOZNE
Stacyi centralnej' K. E. Ł:

l

Tele ramy
Petershurskiej Agencyi Telegraficznej
i

własne.

Petersburg J 5 września.

Zarządzający

pIoch .. Lud . z~chowuJe Się obojętnie, Spodziewane
srod mlnl jtrów.
leheran, 5 września. Aresztowano brata mor..
dCl:Cy wielkiego wezyra, jak również lulka i'luych.
osobo Na wiadomo~6 o monl.ersLwie; mieszkaney

Data.

Uwagi

są zml~ny

Tab~'Ysu urządl,lli ilummacyę. Szach zaprosit do
~ieble na, konferencYę CZłOll{ÓW mcdżillsu, przy-

mini..

bylo Jednak tylko 20.

:Must.tssar DowIe wyrazU

Pe7

'I h dnia. 5/lX ,'I.,empe. ra.t, Ul.a.

C
PeZ 3 . max.+12.7°
l'empera.tlU"&
Pe3
.mln.+6.50C.
, 'Ojla4u 0.0

ROZWOJ. -

Piątek,

dnia 6

września

:M. 199

1907 r.

========================'

Dnia 5 września, roku. bież., o godzinie 9112 rano, ręka zbr,odnicza przecięła
pasmo tycia, naszego llajukochańszego męza, ojca, teścia, dziadk3:! szwagra i kuzyna

s.tpo
obywatela, kupca i
w wieku lat

p,rz8m~yslowca

56~

Pogrz:eb przed~eześnie drogiego zmarłego, odbędzie się w sobot~, d'nia 7-go
września, o godzinie 3-ej po południu z domu ,własnego, przy ulicy WólczańBkiej
.l!, 77, na starym cmentarzu katolickim.
Na smutny ten obrz~d zaprasza krewnych, przyjaciól i znajomych

Stroskana RODZINA.
Dnia S

wrz,eśnia l.

b.

padł ofiarą

zbrodniczej

r~ki,

nasz uwielbiony szef

t p.

ś.

TEODOR· AD.AMEK.
'

Przez
charakteru,
będzi~m.y

~

'

.

swoją wszechstronną wiedz~
~marly

i sumienną prawość swego szlachetnego
zostal nam wszystkim wzorem i pamięć jego zawsze chować

w wysokim szacunku. :

Urzędnicy

i

Oficyaliści

. firmy Teodor Adamek. '
.

,

Z KRO LESTW A.

!

pnia (6-go września) 1906 toku, więc też i w nu- -

ł szej gminie Indzie. dobrej woli p~urzą.dzali k~~-

.
'.
! płety domowe, w ktorych uczyła SIę dZIatwa mleJTU~Jszr kantor poczt?~o •.telegrafi~zny j ska i wiejska.
"
ogl?Sll! ze.poJłlew~ z~aez~a c~ęs~ WIasta .Kahsza i
Nauczanie to zwrócilo jednak uwagę miejscoznaJduJ.e Sl~ w granICach sledwloWlOrstowe.) str~fy t waj poHeyi (w Turobinie mamy stale aż ośmiu
P?gra:nlczneJ" .departa~ent celny, po. porozulD:le- strażników, w tej liczbie dwóch wachmistrzów) i
•

. ~alI~z.

!

Na.turalnie skazani zaapelowali do wyższej in..
stancy i.
'
_ _ _-

Z LI rWY IR u S,)
.

I

---

. •

llH~ SIę z ~ządem glowny~ po~zt. l tele?rafow, J naczelnika powi.atu. ' Na sl~utek . tego uformowa- 1
. frlemyłJanie cygar. Policya kijowska wykryu~nał za kon~eczne poddawac r~wlzyl celnej ws~e~- l no sprawę, którą naczelmk skierował na drogę ~ la poważne przetlsiębiorstwo, trudniące się sprzekle pr~~sllki, ~ysyl~ne. z KaJ.~sza.do Inny~h mleJ- sądową.; da.żą cygar przemycanych i cygar krajowych w oseow~sel. w ·Kro~estwle l Cesarstwie. Rew!zya od~
W dniu 14-ym sierpnia sąd gminny II okr~-I pakowaniuzagranicznem. Na czele przedsiębior
bywac Sl€l bę~zle w gma~hu p~cztowym l z tego .. gu powiatu krasnostawskiego rozpatrywał 'spra- stwa stal S. Bugshalter, mający w Kijowie mnópo~oduw~zell{le ~r~sylk~,dostarczane na pocztę 1 w.ę, ~vy~ając wyrok, ~OC~ któr.e~o panna KozioX- , stwo agentów, którzy ze swej. strony sp~zedawali
k. allS.ką, wmny bJo nlezaplecz~towane.
I lnewlczowna z. Turobma 1 wlos<Halllll Styk z TO-! towar hotelom, restauracyom l t. d. Obrot. roczny
Kara la tajne nauczanie. Z Turobina piszą ł }(ar ukarani zostali po 5 rubli kary lub po dwa wynosił przeszlo 100,000. Z cygar tych korzysta'do "Lublinianina":
dni kozy.
lo bardzo wiele osób, z najwyższych sfer nawet,
.Ponieważ nauczanie domowe nie jest prawem
Dwie inne osoby, oskarżone w tejże spł'awie: I ale, pomimo to, przedsiębiorstwo przez całych 10
zak~żan~,gdyż kary za tajne nanc~anie w Króle- ks. Torczyński, proboszcz z Turobina i Styk, wlo- I lat uważane bIlo za "potajemne"'.
;s'wiePolsklem ni.esiono Najwyżej zatwierdzonem śeianin z Huty Turobińskiej, zostały przez sąd ł
W ostatnichdoplero czasach zwróciło ono
~po-siano.ieaiem :tady ministTów z dnia 24 sier..
uniewin.nio.ne".
uwag~ komisarza cyrkułu starokijowsltiegoBia..

I
I

I

!

}&
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locldego i

Piątek,

ROZ'VOJ_ -

fpsp:ęktota

a1{cjzy

dnhl 6

września

f

1901 P.

dzeil autor dochodzi. do . wniosku, że, pomiędzy a-

l1odiną,

stępców. Każdy uczeń obowilłZany jest ,zapłacić
wpIsowe 2kbrony jednorazowo; obcy podda.:ni'
wnoszą roczną opłatę szkolną. w sumie 20{) koron, od której mogą być przez ministerium wy...
znań i oświaty uwolnieni.
Szkola. zawodowa obejmuje siedem oddzia.~
łów: Rzeźbiarstwo uQ;uralne, przeważnie w kie,..
runku kościelnym. Rzeźbiarstwo ornamentalne,
Stolarstwo meblow~. Stolarstwo budowlane. Ciesielstwo. Tokarstwo. Przemyst domowy (saycerstwo, stolarstwo ga.lanteryjne i tokar,~two).
Na oddziale l-ym nauka trwa. pię~ lat, na'
dalszych pięciu-po cztery lataj a na ostatnim-..:.
dwa lub też trzy lata.
Oprócz wymienionych oddzialów, jest w szl< Q
la zawodowej publiczna sala. rysunków i modeli)
w.aniadlakobiet ,i mężczyzn, w której może kazd,!, stosownie do zawodu, pobierae naukę, or·~~j
sala p'ubllcznarysunkó\v dla uczniów szkuly l~-

, Dnia 2"8 !slefpt1a do mieszkanl?~p,)ł5ngshal· 'gelltem-prowokatorern;a agitatorem rewólucyj-

tern, przy 11 'iey Karawajowskiej .N2 1, wtargnęła
poHeya Zrobiono rewizyę w nieobeeności p. B.,
~ wyKryto :cale biuro z l\sięgami rachl1nkowemi,
które wyjaśnHy sekretprze.dsiębiorstwa, jak również osobistości agent6w i konsumentów. W jednym z pokojów znaleziono prze&zIo 13,000 cygar.
Obok n~jdroższJch gatunków zagranicznych leża
l! wyroby fabryk lubelskich i blalostockich.
, Dowody, znalezione w biurze p, B., pomogly
do wykrycia całego szeregu drobnych składów cygar. Okolo 1,000 cygar znaleziono np. w hotelu
.Berlin", tyleż II niejakiego Kohana w d.omn .M 6
przy uHc! Basejnej, oprócz tego znajdowanQ je
'W,)nnyeh mi.ejseaeh, nie wyłączając sklepów tytuniu.
,
, Sądząc zds;nych, zaczerpniętych ksiąg p. B.~
należy wnosM, Ż8 podobne przedsiębiorstwa', tylko
Ba· 'większą slc~lę, istnieją w Moskwie i; innych'
miastach. W Lublinie odbywa. się' p.odzi;tl. ~ygar
pr~emycanyeh i krajowych. p~ B. dotychczas nie.m~ w Kijowie; mieszkanie jego zn~jduje się pod
dozorem policyjnym.
.

I

bowiem, wyrażająć się językiem motyw~ówprawo·
dawczych, <nigdy i w żaden sposób nie da się
przewidzieć, gdzie i ldedy wybuchuie płomieni
iskra, rzucona w tlum~,,~. Ale, jeśli nawet stać
.na stanQwislm teoryi premedytacyi, to i wówczas
różnica pomiędzy z:amlarern agitlljącego prowo...
ka.tora i agitującego rewolucy ouisty będzie zale..
dwie pozorną, nie zaś istotną.
Na.poparcie swych wniosków <Prawo) przytacza pog1ąd organu, stanowiącego powagę w ·kwe-·
styach pra,va kryminalnego, tArchiv des Crimi...
naJrechts> o praktyce prow9,kacyjnej w walce
z ruchem rewohicyjnym w 1848r.
~ dowej 'z wyższych klas.
"Gzyż podobnego rodzaju jednostki (t. j. aKatlstrofa pod Strau!;b,ergem. Szczegóły ka.·
genci-prowokat{)rz:y) - pisze" cArchiv:. - zdema- 'I tastrofy pociągu pośpiesznego, dążącego. w Ideskowane w swej hańbiącej działalności, nie po- runku Berlin-Kotobrzeg-Warszawa-'Vierzbf)~
winny byc pociągane do odpowiedzialności :ta pod;. i lowo, poczyrraią się powoli wy] l1S111ac.
burzanie,. choóby nawet działały w interesach
Nie ulega już wątpliwości, iż powodem wy . .
państwa? Albo, jeśli policyant dokona czegoś po- padku był zbrodniczy zamach, wykonany przeJ:
<

z

Samobójstwo ex- kfii~dla

Miłtowsklego.

l '

W d.

31 z. m. w Nowym Dworze, w gub. grodzieńskiej,
powiesił się Edward Milkowski, ex-ksi~dz, b. retła:ktor .Protestu".

dobnego z własnego popędu i na własną odpowie-

dzialn{)ść,

. Jak wiadomo, ukończył on seminaryum wileń
skie i przez pewien czas pełnił obowiązki proboszeza w Zabludowie i Bielsku, w po,wiecie bialQstookim. Tu. go zasuspendowano.
Nie zdjąwszy sukńi kapłańskiej, eX,;-ksiądz zaczął walkę z kościolem, dla którejzalożył osła

I

wiony tygodnik "Protest", gdzie pomieszczał wIa'sne art.ykuly i nieudolne wiersze. Wreszeie zdy-

ClJł.

kilku ludzi, na czele których sta1 1 jak się zdaja,

wydalony niedawno robotnik koleJOWy. \V truł'
celu rozluzowano szyny na znacznej odległości. 'Vy-'
lcolejeniu ulegla większa częśó wagonów; co gor"
sza, wskutek . wstrząśnienia nastąpiła eksplozya
gazu świetlnego. W jednej ch wili trzy nawpół .
rozbite przednie wagony stanęly w plomieniaeh~
Wrażenie katastrofy bylo wstrząsające. Trzas{l
druzgoczn.cych się wagonów zln.czvl się z szalonYlJl
'"1
oJ
krzykiem'"l podr.óżoy.ch,. którz.y,.
,o~arl1ięci panicz..
I .ną trwogą wyskakl wah w blehzn16 na plaut ko~
,lejowy. Okazało się, iż kilkanaście osób jest eięi
ko rannych. Poszkodowanych "yslano do Bel·~
lina.
Wskutek wykolejenia się poei~ i uszkodze.nia toru nastąpiła plzerwa W' ruchu kolejowJ~
I komunikaCJa odbywała się z przesiadaniem.
.
ł
Władze pruskie wdrożyły energiczne śledł
f two,oglaszająo 21000 marek nagrody za wykrft eie przest~ów.

pod pozorem, jakoby, dobr-d panstwa,
czyż można mu to zaliczyó na karb jego gorliwości służbowej, czy też naod wrót, właśnie wobec
dokonanej podlości, ukarać go jako prowokatora, chociaż działał on nie dla korzyści osobistej?
Nieszczęście dla. sądowej kryminalistyki, która,
się zdecyduje na pierwsze i nieszczęście dla powa.gi państwowej, podtrzymywanej tego rodzaju I

.

skredytował się ostatecznie.
Po zdjęciu szat duohoWBych 1 tuJał się po Warszawie i kraju, nasłępnie zaś wyjechal do gub erliii grodzieńskiej, gdzie niefortnnny żywot zakOli ..

nym, niema różnic zasadniczych.
I jeden i drugi pojmują charakter swoje]
dzia1alności,
ani jednak pierwszy, ani drugi nie
mogą skorzystać z realnych wy ników swoich podburzających i często występ nych przemÓWień, ~l-

środkaroU"

i

~

ł

'I'

zami ej seo we.

Wiadomośei

Szkoła

I szkoły

c1rzewna

'W

Zakopanem. Dyrekcya

zawodowej przemysłu drzewnego w Zako-

! panem prosi nas o zaznaczenie,
i rozpoczyna 15 b. m.

.że

rok szkolny

-

I

Warunki przyjęcia są następujące: ukończony
«Prawo~ w ostatnim numerze rozważa ze sta- r 13 rok życia;
świadectwo uwolnienia od nauki !.
Jlf!).~ią~i..~pr8;w~J)" ",st()!li&ń:,Qdpowi6flzial n()ści'a~ :w r s;1«)le lu.dowEij .lub: innej :~wiad-ec:tw·(), rÓ'wnelT
gentów~_p~ówó1taf,orów/; , Vf ':lrlhf lru s',wy~b dowowartąś6i~ pis~lVne zezwolenie rodziców 'Iu'bich za-

E?

Poszukuje· siQ

I "

sprzedawcy . . DrobJie oglosze"ia.

·do piWiarni
W

w Karolowie. Wiadomosć ł

AAA

StanCja dla uczniów pod ro~

.l.d,ę."
l Mil,
• • • dzlclelskl\ opieką· Mtkolabrowarze Tow. Akc .•,Ł v r.. , u . .r - ! JOewska nr 35 m. 11, II gla piGltro, ofiovna.

8za 5il.

.

~

1478,- 32

l

"

ł Wiadomość

J

od 11-5 po pot 2167-7 .....6
. Zagll~ęły aO&~ lołer,lJ,
na- .
Pracownia sukien, spódnIc i
stępuH~c8ml numeramI: 1193, 938i, 77f.H,
.• bluzek Wykończania ataran~~i9313i47~29:17~33~il~~02,1~~~~6ł ;~~~g, ne 1 punktul\lne•• Mikolajewska. nOr. 35.
8687,8698, 12235,1 j'324, 41516, jó2~' Os'Ł~ze: m. l1,prawa oficyna, 11 piętro. 35'ld60
gasię przed nabyciem takowych; Jl\k rówZ kaucYą do 1000 rb. poszukUję
Jiież prosi laskawegiJ znalazcę o odesla.• . posady inkasenta. ,gospodarza 1ub
Ille takowych dó Administracyl 'l.ROZ- t. podobuej. Pierw8zorzęilne referencye.
WOlU"
1487--3-1
Oftlrty sub F. G. proszę skbdae wadmiMM'
iifMł!filliiillliiU'ł
nlstraeyi "ROZWojU"'.
2211-3-2
a',
.
a" :
Dyplomowany
UtiZlela lekcy!
...
matematyki i fizyki. Ofarty proszę
Łódź, ul. Dzielna xg 4, .(oBok
skladaó w Administracyi "Rozwoj a" pod
apteki W-go B. Gluchowskiego)
lU••,A., B."
2204-3-2'
.
Poleca kwi1l.tw świ~że ci"te rosprzedania willa z 15 morgrni i zaI
't
,
budowaniami gospudat'czemt w Rltdośliny doniezkowe,w3zelkie wyroby
goszezu vis li. vis Heinzla ogro,1u. Wiaw Zlikre3 lcwiaciarstwn wen\ldzą1~e
domośc:' ł.lódź, ulica. Ciemna nr. 4 Gąjako to: wiązanki okoli 'zno,ściowe'·
! SiOfowski,
2 ibS'-':"2ns-l
bukiety z::.ręezynowe, ~lubna kos'l~
r
aIL
t"fantazye'teat~{dl1e, w:i~Ulti ślubne, '1:
Fo,tepl krótl{i! z mel.aJo li ą plg tą., ,do
dek.orf\cya stOtO":-7G, lak równieŻ
sprzedania ,t14plO, ~. po '.vO~ll wyjazdu.
·'wieńee 1 wszelkie przybrania ż'a,:;,
P:otrl<owsiH\ 123. stroz wskaze. 22,10'3'1
lobne.
t;g
BL nntor "pomoc", 1!rzeJtlz4 14:., reiromeu'.ykonania artystJClna i punktuafneH! ""c'·. r'\duje wszelką sluzbę ze swhdectwamL
2161--6 ~4
.... Ceny umiarkowane. ~ I
Kilka tysięcy stare.1 dt'!.chó!Vki do sprza.

·
I

A' AA

;8.

AA

W·.... S'. Iw"'.

inżynier,

DO

I

ł.

P

sF

nlowanił'l

'wP

' ,] ~.,(.redens

um

dania.

.PiotrkoW~lka 11 ;·t

2225---3 '2

kuchenny, otomana dywanowa
U
" jij
"'2 lóika orzechowe, szaf!\, stół debo:
wy, 6 krzeseł, dywany, lustra i rÓżne
2000 mórg, do wydzierżawienia w 4omi· I drobiazgi, Z po;\'y'oci u wfJ8.zdu do ~przeda.
niunr Pors~ewlee t Olrolowice. S'~czegóty: , nla. WJndornosc SrednIa. 22, B. harwow·
.
.
2227- 3-1
Za.rz~d dóbr Porszewice, telefHl przez iSka.
K~nlltt\nt.ynów.
1471-3-1
Mzyny 2 Sh~1{e~a'. praWie n:j"we, hęi
beukJw8, i plerSClentQwą.tamo sprze'

er M O Z' E M Y
;L
'EC
.I .
PO

na sezon bteż!l.cy·
Pierwsznrzędny'm"gazyn l.ib;o~ńw dlffiSkich
ORABIKOWSIUEGO, lJiotrkowska ..f\lJlir ~.63.

Ftłlra~ KostJumy, Zakiet,. l"art\KUA:1JwH I fokowe, z WH\31rych
i powierzonych ma.leryaió w' w ykOllYW~
. g1i.SŁo?'illle,podlug ll<\jn"wslyC.il mocell;
Ok.g-yena,

CenYfirzystępne.
formy Z bibulKi.

'l'~mże

!+lożna.

d.os.tllg:
1496--6-1

M

d3.m PlotrkowsKt\ 108 16·
22:ła-4,-1
aml1a ~O'iZUkłl~ mie):iCł\, ul. Lutotnler=

M

prawIe nowy zaraz do sprzeda- Zaginąl paszport na imit Eeliksa HaMagiel
nIa. ,Ntzka la 1, sklep.
2218-2-2
wydany z gmiJly Sza:."

2H~O-1

Z

Z

P

z.

Teofil Mazur, włosy ma jasno~b}ond.
znalazca raczy odprowl.\ffzłe go'
na ul. WÓlczańsK" nr. 2.30 ID. 92, 2216'1

2219":"'3-:2

------------=~:--=-.:;;

Łaskawy

otrzebne s~ zaraz zdolne spódniczarki
PPiotrkowska
23 m, 8.
'2210-3'2
agtnąl .paszport . na imię Antoniego
· Olejnika,
Z
p08~ukuję zaraz POkoju .oddzielnego lub
wydany I magistratu m. tG~
tez z kUChni" w
ulicy Belled i
3
pobliżu

dykta, Oferty uprasza się sklaliać w
z'
218~-3"Roz\voju" pod Ut M. B.
22~O-2-2
Zaginął kWIt od legitymacyjnej kSł~żkl.
otrzebny do 8zkol v na stala lub na
wydany z fabryki ROZ8nblata nll. Imię
J
Emanuela Pacarofa.
2192-3-3
godziny nauczycIel lub nauczycielka
WyZDania ewangelickiego' z gruntowną
za~lnął: paszport na lml~ Joska Smiczna.jomością języka niemieckiego. Staro~ ~
kIego, wydany z Pabiauie.
2 8)-3-2
Zart.ewska 6;), szkoTt\.·
2205-3 -3 I
ZAKŁAD: FREBLOWSKł~
Jtrzetma zdolne staIl~ezar~i.l· pod;Kursy dta freblanek. świadectwa poświad·
_ ręeme. Długł\ 2'4.
~202 ·-3-3
ezrme przez władze rządowe

,
P

,p
z
S klep
brym punkcie, blllko

l

SP)żywczy

dystrybucyą, w dofabryk, Z wyrobioną klianlel'ł, zda.tny na sklep. spółko

Pensya 3-klasowa żebka Maryi ZARZYCKIEJ

spr,zedanla z powoda zmiany interesu.
w "Rozwoju.
2217-3-2
klep spożywczo-dystrybucYJuy"z piwem do domów-zar~az do sprzEd,nia •.

•
~I'II
.
::=a

ul,

Mlkołajewska

22 m. 24.

od 2 do 6 po "p0luQoiU.' 1480dl
wy, egzystuAcy 'od lat 25, zaraZ do . Zapis
Przy zakładal. duży ogród.

Wiadomość

S

Pańska

13.
Zr.fKIi do biel!7.uy, malo

2159 -7·-4:
UŻjW~ua,

Przyjm~jQ .nadrabiam. PDliCZ.DeIt_.1

do
Ssprzedtnia. Ul. Szkolna nr. 4, parter.
INhkał IIjawska 59 lit 56) 2 pięt....
.
2234-1-1
.W dlmy
pontedzialek, 2 wrz~śnift około go- ił
l111-d
II
8
rano wyszeąl I mleszkn1/

2

nia. przy ulicy BrzezlńsJdeJ nr. 10, 6'/1
letni Wbdyslaw Mastyan j zginąl bez
slr.da. Ubra.ny byl W ciemną m(l.rynarkę
z goJą gtowZ\! 1 boso, z elementarzem
w ręku
..
2'l~6-3-3

Z

fV1

dek.
2223-3-1
aginą1 paszport i kwit poeztowJ,
paszport wydany z gminy Bruss Ba
imię Leopolda Somera.
2229-3 -1

,
2214,-2-2 '
potrzebne zdolne prasowaczki, J uLuszl\
J'ł 13.
2235-2-1 1
agln~r paszport na imię Leona Pro~
08:ZU!m ję pokoju o dwóch oknaeb,
chowskiego, wydany z magistratu Dl,
z wygodamI, uslagą I ob'iadami przy i Łodzi,
223[-3-1
rod.zjni9. Oferty wAdmin. ,.Rozwoju" l Z' aglnąt· paszport na Imię &z-altiKrzy:'
pod Z. Z.
22~6-3-1!
wiekiej , wydanJ z Górki Pabianickiej.
potrzebna kobieta do posługi, Ii3 przy- I
2232-3-1
chodni!\. Glówna nr. 56, fryzyer.
I' Zagina) chlopiec lO-letni, nazywa się

ska nr. 7, sloróz wsk~\Ze, 222ł-3-2
lodA osoba. pO::l~ukue mi.eJ3Ct'Io Rasyerl~:i W s~.1('pio, l:mfetow('J i t. p. Wi~
d.i:(~Ws:\tt.nr. &0, Ootrowsi{a.
222'Z~3-:-2
-'-:t-~:!llęH\ suka z iJC ieJs.!w3j rteŹIlI, :ploNa; z.owie się p:E'uks", naoszczenienłu,
tGdntr/;\ncuZKl:t, poszukuJ0 nczn:ó~v ~
ł..askftWe oferty SUO."SlHlH~e'9 n(}" llaJf}~7.y do puna R\lty~ LaskawegJ ZDaJazc;~ uprasza się
o onprowadzenie jej
11ed.,;Lndzer .I.1Gitung", Piotrkowska 86.

1\11

tuszewskłego,

Otomany dwIe dębowe, dywanowe, do
aprzedania, Franciszkańska 11 m. M,.

do ltzeżni .Mie]skiej.

~13-3-2

Okazya na'ycia .korzystnego

Interesu'

Sklep U"olonlaluy na WSI w bllSkośel 8~eJł
kolei Warszawsko, Wiedeńskiej egzys&.ująoy od lat trzydzies,tu pa~n: z'wyrobioną
klientelą, mogący dac poważne zyski fa·
chowcowi w tej branty, do· odst~plenia
zaraz Da b3rdzo przystępnych waru.okaC'~
z powodu niemożności prowadzania dwócł:i
interesów. Wiadomoś.C:Warsza.w:a.. Ony'"
bo walta łl, f&bl"Jb~ł1 J,JI.oJaopel".-UII

tIr. HI SZllłlłllDor

PoI~łiB
vn~tlaSłJ'H
GiJłlllaZJłłll
10fistie
~
•
--'
----'---~,-===---

'I.

z pensyonatem i klasami, przygotowawczemi

~~=====

. Zapisy

Przelożona

-

's,

· .'I: no'
.H
I_

11m

w NłEDZłELĘ
8 Wt~ześnia

,_','.
----.....-:1

±RP

W razie pogody

-

iI~4ell]IQ. aa
' .

'J1

1901 r.

-

-

-w*

"""11' M1

-

n

r,

@e.,,..

pCJpołud.

6Sir336

• • Rejł

ZOFIA L1BISZOWSKA.
.5

do 6-8

,
J O~ied1ilemslę W tutejszemmidcie jako
~ specyalista chor4b skórnych,
waa~ryez
i nych, pl,clowych i chorób wlosów~ Pnyji muję codziennie od 8 do 1 w południe
{ 1 od 4, do 8 po POI." w niedziele od S-ej
i
do l-ej rano 1 od 4: doG po pot-

rozpocz,te 28 Sierpnia od godz. 10-ej ra.no do 4-ej'
wst.ępne i popra.wkowe do klas wstępnych 1, 2, 3,
'

1316

ł

I

,.z, uL Zawadzkiej 'cM 24.

Uł&łnłe

ekór. .

i

Nawrot Nr. 2.

~ Przyjmuje od 8-11
} panie od 5-6,

-

po p(}ludniu. Lekcye, egzaminy
4 i .5-ej dwa 3 vVrzeŚnia.

:,qhorObY weneryozne

! '

l

IW& , • ii

uł. Średnia Ni 5... 149r113
umeblowana
każdy
z
oddzielllem
wejśei,em,
przy inteligentnej rodztule z ealodzleWlłDl
utrzymaniem lub bez, Wiadomość Dział.ł na 40 m. 1. 'lamże wydaJe się 'oMad,
ł w domu.1 na miasto. "
,205,~

Do wynajęela zara'z 2 pokoje

'.r, ......
',O' BI·C
,...h
D
ła' 'd S',C. h

,Lek~rz szpitala AnnJ-Mar~l dla. dziecI
choroby dZieCI

WIDZEWSKA 86 ł S k I
ki
Ob:~~~etwk~ ogrodu Mlkolajewsldego IZ' Oa 2- :as., prywatna

' miesz~a

. . . "

przJjmllje od 8~9 milo

,

M Koeltz

od 4:-,6 popoł.

j

.

ZabawaKon.,Kwialowa
~la
dzieci..
I
Dr
.
.L.
KLAcziuNI
~i:~~j~~r~:s~~=~w~
·ce··.rt d'.·wo'
ki'
Ah
Ol.
v

l'. opróe.~prz.edmi.o.1;óW ObO.Wi'rZkowy.eh., wyKonstantYllo,w$ka lL
klad ięzyków: nlem(ecldego ł francuskieChorob;J' dróg moczowych.
go. Nauka sloldn, Zapis codziennie. 1416
Ile I ........,.oza..
,
1
PrzJimnjeodg. 8 /,-1 lS.o.o i od 5-8, i
,paule od 4-5.
1070,~r7"101

"es' r · , , . '
·t.

PROGR'A.M ZABAWY:
Zebran.ie się <W.'eci na cyklodromie, Rozdawanie kwiat6w.
p~~ o gooz. 5-eJ przejście mars'zero przez park Hele~
swoją, młodą Zoną

nowa z olbrzlmem p. MQehnowem z
cZłlle. Zabawa taneczna na sali.

_6&--

Dr. Jan Pieni~et

na '

__ Dorosłych uprasza się o zos~awienie mlejse,a dla tańczących dzieci.

Pł1zątok

.

O

goo. 3 ~o poludniu.

powrócił.

d1aw:!::!~ ::.~:::

Passe-pa.rtout w tym dniu zawieszone.

1491-2-1

,. 7 Id. PolskielD Gimpazyam

zkIasa.l pllygotowawozemi

&0

146i-3-.2,

Dr. Rosenblatt t
specJalista chorób uszu. nosa
-

i gar:dła
Piotrkowska, 35

Żeńakiem

1586-r-84

przyjmuje od 10-11 rAUD l 5-7 po pol.
w pJed.~iol0 od 10-11' r. l 2-4, popoI.

J aninyTymleniec"kiej,
,

kosztuje kostyumo-

wa 8pódn.lczka~An
l el s k i e p alto"~b. 1'i-~50
H a w e lok r u b l i 10.50.
~

m6d~
oraz e~Z!łmi~y IlOW{Hvstę,puJą~yeh ka.ndyda~ek trw'a.H
nadal codziennie od godz. lO-ej do 2~e,1 i od i-aj do G-ęj pol. Próe:z o~~wł~~llJ.ą
ul. PIOTRKOWSKA 71
qyeh' Ptzed.miotó:w szkolnych. w kIMach .niższych gimanastyka 1 śpiew, vr kiAat\eh i
Cho·pob,. serca i pluc,
wyższych język. Ąnglelski, oraz nauka slojdu. Dzieci przyJmuJe się od lat 6-ę!u
l przyjm\lje l'l1laJ.lzy plwociny, moczu, krwi,
.
Od tioweg-o roku szkolnegootw&r.t~ zpst.at~ kla$a 6·t",~
1493~10~J.
przy ul. Ś;-edniej Ni ~'J

Dr.

~.

I~o,.e IPOzpOC2~teJ znp!s~,

I
I

W. KOTZ;N

wydzielin ropnych i t.d.

816-r

Dr GROt~z~~n
od g9dz. 9 1/'l'-lOll'J i od

SPIRYTUS
DENAl'UROWANY
dQ palenia, oświetlenia ogrzewa.nia.,
i

spirytus Z"Qszczony 'W' puszkach.
Mo·t (t,r y, l at ar nie, 1 a m p l, ID 6. S Z Yn k i, P l e c y kil że l ą z k a 's P 1r y_
t us o w e
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