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Zatwierdzone przez Ministeryum Spraw vVewnętrzuS'ch

ty, polską z większą

s, Pl'ężyst, ością, niż to, czyni
obecnie rżąd centralny_ M9-wę czcigodnego ka..
pIana nauki zgromadzenie 'pl'zyjęl0 burzliwemi

I
I
~

oklaskami.

,

.Dalsze przemówienia nie

różniły się

dnchem
Posel
00 parlamentu rzeszy Liebert ut.yskiwaI nad tern,
i że są jeszczo zaślepieni doktrYllerzy nawet w IQzostaly przeprowadzone z nI. Piotrkoi'vskiej N? 50 na. ulicę
l nie stronnictwa narodowego, którzy nie mają
ł
KĄ !~g
;;~ do d.omu \V· go Petersilge'cio. przah:onania. do prawa o wJwlaszcz~eniu. Ależ to
Zapisy ucznl<lw i uczenie rozpoczęty fiię l-go wrzeŚnia na W,l~:O:y$tkae in~tll"Mm'ildniJf muzyczne.
jasne, ze w poHtyce sna musiiś6 pl'zed prawem.
'Wykłady: ranne,pohldniowe iwiec!-jOfowe:
.
.
•
Uczucia humanitarne nie sprzeciwiaj~ si-ę tym
8pecyałny kura dla a m arł IiIllIlaÓ w o godz, .7 wieczorem. System nauki, podług ooJnowszy-ch wymagan
środkom, gdyż osadnicy niemieccy - obywatele i
pedRgogH muzycznej z programem KonserWlI.toryum Warszawskiego. Lekcye z ka.zdym uczącym się 4 fAZy tygochłopi - 'wnieśli do krajów polskichwyżs.zą kul~
dniowo: półgodzinne 1 godzinne.
.
, , .'
'.

prof.

nI•
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.
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Atestaty·

Po ukończeniu WY, dają się, w, edlug § 14 ustawy"
l1a~u~,.c~e!G~~e, l(a5!~h'r.nstrzo_ ..
zatWierdzonej prze~ Ministeryum Spraw Wewnętrznych,
~..
:&klle II Or:ganiiiliJtGW'skse.. - - - - Bliższych informacyi zasięgnąć można w kancelaryi codzio:nnie od godz. 11 do l-ej i od 4: do 6.
Poozątek

i treścią z referatem profesora Hoetseha.

lekCJi 14 'W~2iEł.'H§Hfiilia.

____~·~::~~~~~---------.-m--------------::~~~:_----~~--n--------------.
__
polItyki.

turę,

J€szcze lepsze zdanie wypowied-zial proC. !Cnleubeck z Lozauny: niema takiej zasady. prawa i
która nIe dalalry si_ę obali6 za. pomocą wyzs2ej

~~~ zasadv.
•
n.a kreJ
sach pólnocnych i nawalującą. do zaostrzenia
Suporinkndont KUngmnanll zwróci! uwaf5ę na
przepisów, utrudniających napływ do Szlezwiku wielkie sumy pieniędzy, jaldemi polacy rozporząduńczyków. Rząd powinien l)opierać interesy roldzaj~ w walce z germanizacYą i przyszedt (11)
ników niemieckich: szczególniej zaś krzewić dro- pl'zekouania, że pieniądze telHtplywają z za 1\:01'Zachodnia Na aa
PO~li\11lóciłlil!'
(obOk lomb~rdu akl!yjnego)
bne gospodarstwa niemieckie i zwróci6 ca1ą swą donu.
Dla panów od 9-12 i o-d 6-·8, dla dam od 5--6 uwagę na szkoTy, ahy zrobió z nich ogniska duRozdźwiękiem zabrzmial glos prof. Ficka
po pol. W ni~dziele tylko od 9 -2 po pol.
114:7-6
cha niemieckiego.
z Zluychn, który, pot'ępiając zasadniczo projekt
- - - - -........- - - - -....- - - - - - - - - O polożeniu (,kresów wscho(lnioh> wyglosił wywłaszczenia, pn~e3trzegr zgromadzell"ie, że wy·a'l~d wszDft~niQmcńW
dlugą prZE)IDoWę profesor akademii imienia ce- dziedziczając polaków' z ich ojoowIzny, nielll(;Y
\i~n ~". 'UW.
sarza \t~i]h?l:na w Poznaniu, dr. Hoetsoh. Pro~ stworzą sobie w nich nieprzejeduau-ych wrogów.
fesor rOWnH\Z potępił dotychc/~asową politykę Szanowne zgromadzenie powitalo ten glos drwiW Wiesbadenie toczą się obrady zjazdu rządu pruskiego na kresach wschodnich, która nami i okrzykaml: (oni s~ jui dziś naszymi wro:"
delegatów "związku wszeehniemieckiego". Oprócz wydala owoce ,!cale niepoż,ądane. Ludność pol- gamU.
Wielkie zaniepokojenie zapanowało w zgrodelegatów związku z różnych krajów Niemieo i ska na wschod~!e czuje się teraz mocniejsza) niż
Austryi stawili się tu również przedstawiciele in.. przedtem. Kapltal kolonizacyjny-cale 350 mUlo- madzeniu, gdy poprosił o glos redaktor Moglieh
nych pokrewnych <yerejnów). Prz'yslaH swych nów marek jest już wvcze.I'uanv a skutki sa z Wiesbadenu, który b"yt tylko gosniem na zje/.. k'~l związek marynarki, ogól
. . robió. nadal.
.T"
Ten ostatm· .jeuna"
t
k nie popeinh,
'" l' żadnego
pzedstawieieli: niemlec
żadn? C
o. WlęC·należy
li'rymar-" '
dzieł
no-niemiecki zwb~zek szkolny, związek walki czcmo majątkami w Ks. Poznańskiem i Prusach wielkiego 4nietaktu> i dowodzi! tylko, że przeprzeciw socyał-demokratom, niemiecki «bund>, Zachodnic.~ kwit.nie i dzięki spekulacyi ceny uro- dewszystkiem należy Itfzewi6 na kresaell wschod~
związek ewangelicki wychodźców niemieckich, sly. w troJua.s.ób. \Vobec tsgo rząd, l(tóry nie
nich naukę niemiecką, która będzie o wjeie sknzwiązek niemiecki w p61nocnym Szlezwiku, stron.. m(}ze otrzymac potrzebnych dla niego gruntólv tec,zniejsza, niż projektowane wywtaszuzeu16.
\Viększością wszystkioh glosów przeciw je.
nictwo narodowo-liberalne, związok studentów w d~'odze normalUBj, pow"illi.en je sobie zabrać.
niemieckich i stowarzyszenie merIlCÓw w Cze- (Ogolna aprobacya). Nastala chwila, gdy cwze unemu zgromadzenie powzl~ło następującą uchach.
. forpm.ly p'rawa powinny ustąpić przed potl'zeb~ł: chwalę:
Przewodniczy obradom ludzi ,.prawdziwie panstw,ową· '(GlOBY: "zupełnie stuszuJe"). Musi
<tZwlazek wszechniemiecld z za.dowoleniem
niemiecl\ich "b. posBl do parlamentu rzeszy dr. więc rząd bezzwłocznie zarządzi1i klki s-tan aby st'wierdza, ~ że od samego zaloienia związku pow dzielniaaeh zagrożonych przez ludnośó p~lską stanowlone 'prze,: niego żądania. stalej, celowej i
Hasse z Lipska.
Sprawy kresowe stano~ily najpoważuiejszy inte:esy państwowe b]ity zapalnie zabe:zpieczoue: stanowczej poatyki polskiej (obyba antypolskiej-punkt programu zjazdu, me wywolaly jednak powmrlO lil'zyslugiwaci paristwll prawo wywła- przyp. red.) dotado do wszystl\ich sfer n:1t.'odn
zbyt długiej dyskusyi; pod tym . względem zjazd szczeula wlaścicieli polskich ~ op-ozycyi w każ- niómIeckiego. Z memoryalu rządu i wS'j~u;n:e~i miprzedstawiał budujacy przyl.:1ad nlGzaklÓi~onej ża- dym poszczególnym wypadku spl'zed'aiy gruntów. nisteryum zgromadzenie Wid:zl, żo l'(:~:,l jC:'tGZO
dnym nietaktownym wybrykiem harmonii. Sedzia Przed k1 sprawą chwilowo muszą ustania na plan wiosną r. 1907 doszedł do prZekOllll.llla 1 ;.l) obceziemski z Flensbu~ga, d.r. Ha~n ży:wo odmalo,:al dru?i wszyst~i~ inne wchodzące. w z"~kre~ p.oli- no położenie W' marchii wschoduie5 nie, m028 być
p'rzed z&romadZonlem mebezpleCZ~llstwo zagraza.. tykl wschodm8J) !lawet sprawa Języka memlee- nadal tolerowane i że konieczność za;)tosownllin.
jące żywiolowi niemieckiemu wpolnocnym SZlez-\ kiego w szkole i kościele. Mówca tądar zorga- wywlaazczenia stała si~ widoczną. Zgromadzenie
\liku w~bec ,,,Diep~tryotycz~~go'" kursu polityki nizowani~ .osob~ego mInisteryum do ~pra\~ r~1archii, ubolewa nad tern, że pomimo to lH'zckonanle i
rz~doweJ. Zjazd Jednoglosnie przyjąŁ uchwalę, wschodmeJ, ktore mogloby uFrawiac pollts K~ au... . pomimo S.l?'I.~y~~<nvaL~egowlb~~~Il~~.do k!~r~~meHtu

Choroby weneryczne, m.Gczcpłc~owe l skórne

potępjająeą

l
'
!,!siaoosć"

a_ _

.rządowej

Dr. St. Lewkowicz
ZJ ,

w

I

ROZ'VOJ. -

rzeszy wysokiego na.pięcia nal'od<twego, oczekiwany projelc.t prawa dla marchii wschodniej nie zo~
stH'! dQ\n.;<l wniesiony i wldooznie nie będzie jesz ..
cze wl1\2s1ony tej Jesieni. ZJazd zwifku wszech..
niemlE·c1dego zwraca uwagę na. to, ze w sprawie
polo1dej wS2elka zwłoka. zagraża. wielkiem nieh€zpieezeństwem, które może być tlsuaięte tylko
przoz przyjęeie zasady wywłaszczania. ,i przes·trze ..
ga rząd llfzed ziemi skutkami~ jakie wynikną
z da.lszego zwlekania ze sprawł wywła.szczania
sb1tkami, które nie dadzą si, potem naprawić.'

k na
ilOijWa wJfO.n

li

l

h'ulAnt'

SlUJm .ni

rusk"lCh,

wyrąkn w sprawie ruskicb
zaznaczył przewodniczący,
trybynat

\V uzasadnieniu

studentów,
ze
.'wedlug calego stanu rzeczy przyszedl do przeko.naDiR, iż w tym wypadku chodzi o zbrodnię, do:konaną za obopól.nem porozumieniem się. że cho ..
.dzi tu o zbrodnię zbiorową, przeprowadzoną jako

·spisek.
. Za

przyjęciem

tego zapa,try"a.nia przemawiapCtwody:
Ze dnia 22 .. go stycznia r. b., to jest w dniu
przed ekscesami, odbyto się zgromadzenie stowarzyszeniu ,. Akademiel{a, Hromada", że dalej wezW811je na to zgromadzenie ogloszone bylo w pu-

ją nD.?tępnjąt~e

hlieznych dziennikach i że specyalnie podkreślo
lwcel r.gromadzenia, jż mianowicie na tern zgromadzeniu sprawa uniwersytecka miala być omówiona.
Oskarżeni

sa.mi przyznali, że właśnie ta kwe ..
stya na tem zgromadzenia była omawiana, a docl10dzenię

wykazało, iż większość ucze~

dowodowe

stników zgromadzenia wtenczas posz!a za mówc3,m), 1\t6r~y dzia.lali uspolul,Ja.jąc-o, mianowicie' 2e
wzglridn na to, iiby wohec specyaluej agitacyi
PQdc~as kampanii wyborczej wówczas zanjedulć
dewollsfracyi przed i~atrykulacyą na lwowskim
,ulliwersytecje.
Skrajuę slcrzyd10 specyaJnie zwolennicy Krattai Kratt. sam, nie byli za tem umiarl\:Qwanem
postępowaniem, lecz gl'Osili 1 te wśród danych
ol~oliczności należy, ja.k powiedział KraU zastosować gwałt, aby przeprowadzie swe i~dania.
V/Tększośc studentów, obecnych na tam zgromadzeniu, musiała doldli.d.nie wiedzi6c~ o. eo
przy .demonstracji będzie ch.odzHo. Oskarżeni

I też
I

ć

t

!
po-

;

i
!

Smin,Jem się. Chciałem dogryić Micll~$iowi, I
,
su.m nie wiem dlaczego.
.
- Zką:d~e$cie taką wiedźmę wytrzasnęli?
spytałem, \Vycią.gają,c się na otomanie poza
stolem.

-

Żebrała

garnąłem. SłuiY

z pędrakiem na rynlru...
mi b,t siedmna.ścje.

Przy-

1 dzieciak jest p~y :niej?
~-- Umarł. Byl już w trzeciej klasie. Umad
także ...
Zatem Jfuchaś llliaJ: dwóch synów. Albo tei
ten i tamten,. to jed·en. Lecz powiedział: "umarł
także",

znaczy się tamten a ten.. Pal go Ucho!
Bylem zry i smutny; wycią.gą.łem się coraz
wygod.niej na otQmapie, ceratą. WYbitej. W' koń ...
eu gospo(iarz podat mi poduszkę, zachęcają,c, abym się połoiyl zupełnie i biesiadował na sposób rzymski, eo też uezynilem.
Starałem się nie myśleć o panu Michasiu,
za to myślałem z pe,wm} obawą o D13.ją,cem się
zacz~ć

"chlapani11".

Baba duchem

starki.

takłj.z

postawiła

na stole

butelkę

z koniakiem i dwie butelki wina

w

po~

stoszenia..

',I

-

wisiało

nie nosi.
Zn.aleziono potem laski z toporkami, toporki
i inne narzędzia, które Jedynj·e w tJID celu mogly
być przyniesione, aby, albo zagrażać bezpieezeństwu osobistemu, lub tei. aby dokonać jakiegoś spu·

i ohrazki.

Michaś nie a nic nie zawstydĘil sję, aui
gniewał za taką poufałość pr~y go:!ciu.
- Z~Lstaw stół - rozkaza~ swobodnie
tak. jak lachy lubił_
~ .A.hai J e.stem w domu!

II

I

Nie ulega najmniejszej w~łtp1iwoŚ,:;j, że to zgro··
madzenie Się stuuentów nie byto wcale przypad.kowe, lecz, że bezwarunkowo bylo przygotowane,
że polegało na umowie z zewnątrz i że jaz pierwej zostalo' ułożone.
węgierSkieg.o; śledź, skombry wę(lzone i

Starki

chlapniemy -

rzeld

t. d.
stary sy-

=====::::::::=:=:--
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Do tego przyl:ącza się okoliczność, że postępowanie dowodowe st\~iierdzUo, iż kiedy rozpoczęlo sję dzielo zniszezeula, rozległy się okrzyki komendy:" ty prowadź UJ, ty tam, wy wznoscie barykady, aby policya nie mogla wkroczjc".
Za faktem przygotowania demQnstracyi i ea..
lych ekscesów przemawia także to, że jedna Z 0-

I'oprzedzila. wypadki pierwsza. imatrylmlacya,
dokonała. się nie bez zarzutu, poniewaz
już wówczas poszczególni studenci ruscy, którzy
nw chcieli powtarzać polskiej formuly przysięgi,
demoD.strowaJi tak, że konie-czna byla druga. 10080trylrnlaoya. którą z.arządzono na dzień następny.
Wszystko wię~ bylo dojrLalern) aby podjąć coś-

birak.

patrz nI'. 204.)

coś

j

!

ei~g ~

wówczas

i

'

(Dalsgy

że

M

M. KisielniCki
wędró,ve~--Typy

f,

---_._.=.:::=----_._------_.__

kolwiek pl'Zeciw uniwersytetowi.
Jak wykazało postępowanie dowodowe, do
rektora wystosowany zestal list z podpisem "Ka, sandra"'. Sledztwo nie wykazalo, z jakiej strony
1 list ten poehodzU, a także postępowanie QQwodoł we ni6 wykazalo okołieznośei, kt6rehy wskazywai 1y na autora lietu.
ł
Jednakowoż mowa w nim o przelewie krwi,
ł a więc dow~d na to, że w rzeczywistości wteu
) cza8 coś 'W powietr:l.U wIsialo i wiedziano, że coś
~ nadzwyczajnego w tej kwestJi ma być przedsięwziętem.~e tak się r~e~z mi~,la, wynika z ~I stu Hladlnego, d<l rodZlcow; !Jat ten wykazUJe,
f że wtenczas. WiadO~lO wśród studentów, iż
ł coś nadzwyczajnego
.; y6 przedsiębrane.
f
Dnia 23.go stycznia około południa, w cza...
'sie, kiedy nnl wersytet nigdy nie jest silnie od ...
wiedzany, od.bytosj(~ nadzwyczajne zgromadzenie
ruskich studentów, 3 gromadzenie to bylo tak
bijącem w oczy, że dr. Winiarz ki.edy mu o tern
doniesiono, widział się zmuszony przejść przez te
ubikacye, aby zobaczyć, czy nie znajdzie kogo,
z którymby mógl pertraktować; te zgromadzenie
bowiem w każdym razie nie dobrego nie zapowiatiało, zwłaszcza wobec tej okoliczności, że na
korytarza zobacz-vl dr. Winiarz szereg osób,
które nie zwykłyJ od wiedz.ać uniwersytetu, ludzi,
co do których napewno mógl przyjąć, że nie są
wcale studentami, i że oni coś planują. Większość
tych osób zaopatrzoną była w brou, prZYD.ajmniej w szczególnle silne laski, jakicll się zwykle

"

Z moieh

przyznali,
wietrz n" .

dnia 13 września 1907

':.:~:_==.==-"::---._.=---

I która

j
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Piątek.

._=======

sób pod płaszczem miaZa ruską chorągiew, a więc
pr~ygotowala ją; chorągiew tę później wywiesili

demonstranci z okna.
Da!ej przemawia za tern takie cala. demonstracya, że ekscesy już zupelnie byly przygot.owa: ne, że dQlconanezosta.ly w rozmaitych miejscach

~ równocześnie.

~

Jeżeli zważymy, że na zgromadzeniu Krafrt poleenl. stosowanie gwałn, to przychodzimy do prze ..
! konani!!, iż ehodzilo o kompletnfe według ulożo~ nego planu z góry umówione demonstracye i oró ..
~ wnie dobrze przygotowane gwałty.
.,.
~ry~unal p.rzyjąl wię.c, .ż{} to, co zawarte. jest.
w poheyJnem sprawo~danID. leo odczytane zosta! lo, odpowiada faktom, że w każdym razie napn~'
I blieznem zgromadUlnhl 22 stycznia nie się nie wy •
darzyło, ooby mogło zapowiadać te demonstracJe,
1 ale, że przecież potem odbyło się PQufue zgrorna-.
- dzenie skrajne; wtenczas na tem poufaem zgro:'
madzeniu. rozmaite role zostały rozdzielone i rozmaita ekscesy omówione i przygotowane, które też
później fal\tycznia zostały wykonane.
Trybunał w każdym razie przyjmuje. że poli.;.
tyczna walka między ~lakami a rusinami istnie1 b
je; przyjmuje da. ej oz z.astrzeżen-, że r-nsini w politycznej watco uważaU się za prześladowanyeh.
l\1a to miejsce pl':~y wszystkich polityeznych wa.Llcach, że stronnictwa, jBżeli sa w mniejszości za.wsze twierdzą, że są prześladowane i z. awsze sa..
~

i

I

1

zdania, że i one mają prawo domagać się,. aby
stało się to, do czego dążą; uznaje więc, że mieli
studenci ruscy prawo domagać się w dobrej wierze, aby formuła przysięgi sktadaua. była. w języ:.
ku ruskim i w tym języku odczytana.'
rrry buna...
.
l
ł
.. W1ęC we wszyst~iie
l wypadkach, gd~ie
moglo bylo być Udowodnione, że oskarżony bez-

pośrednio, albo pośrednio przez swą obecnośó przy..
czynił się do tego, ze te ekseesy zostały wykonane. przyjął winę oskarżonego za udowodniona tam
jedm~>kith gdZie podobny dowódbyl niemo~±liwy

wydal wyrok

uniewinniający.

'

Następme uza8adnial przewodnioząi)y winę je..
szcze kaźdego z podsąd_nych. z osobn&..

- No, no!

Dlac7..-egóŻ?

Zrób to dla mnie. Uważasz? Kto spotęgO'wał postacie Grażyny, Aldony i Zosi, takiego
"Chlapn:}ł", ja też.
poety nie g'odzi się podchwytywać w chwili, gdy.
- Fiu, fiu! -- pokręciłem głową. z wielkie- żartował i jego wyskok humoru wyvrQ.wad,Zać na
!to zachwytu. - Padam d-o nóg!
widok publiczny. Forma poętyczna. sw~ją. drogą. .
M
- No, co? - spytat - Ze dobra? Zlych a sama rzecz bagatelna, nie wydaje mi sie sto~
nie piję. Pić; to dobre.
sown~ na popis deklamatorski w chwili obecne ..
Okrutnie mnie rozgrzało w śl'o(lku, koło <lo~ go pietlzm~l dla. wieszcz.a narodowego. To i je.
k.a. L. edwiem obrał skombrę ze Skórki,. a tu już mu ubbża l kobIetę pomża.
impetyczny gospodarz wyj e Cha.ł z drugim Ide··
- N 0 1 tak - odr~klem. - Ale ten sam
Uszkiem.
poeta stworz~ll także postać l'eIimeny i o puchu
- Ech! Czekaj no stary odrobinę - odpal"· marnym mówl1 w "Dziadach".
lem. - Nie jestem fryc fi, wiem, jak starkę pić
- Zatem - podchwycił Micha,ś - jeśli kosię powinno. Na. razie niby nic, a potem odrazu
bieta potrafiła złamać życie Gustawa,młodzień
rozbierze.
c~ szl~cl~etnego, pełnego sit, to znaczy, że koPróbant ty jesteś wszystkiego! - rzekł b~eta Je:Sk"~ czemś wielkiem w życiu ogólnem, a.
i nalał na zapas 1'0 raz trzeci.
.
. me zwy 7 1 ą. przekomarnicą. rStr zyżone golone ~
No i, "chlapaliśmy". Ba.ba stawiała zakąski, dobre dl~ tych z ulicy, co im boki lati:l.ill moją
gorące jedzenie pierożki z mięsem, kurczęta
laskłJ:' które hailbią. płeć swoją. ,Juchy, pa.nięt
i szparagi.
.
.KalaJą. naj wznioślejszy twór w na.turze, jakiD);.
Stary rycerz gości! mnie serdecznie, ~ ja go jest w~tYd. ni<~wieści. A to llydło, ci ChłOp. i, ryszpiegowałem. Chwilamiwstydzilem się tego sam
cerze l panowie świata, ci mężczyźni, bydło nie~
przed sobą., tembardziej, że serce wyrywało się rogate, oni to podtrzymują, swym rublem upado niego .nie na żarty; poczynałem koehać JtH- dek }robiety, tego bó~twą" 'co nam raj może dać
.
chasia. niby Robinsona Kro~ue, wyrzuconego ... na ziemi.
czemś, jakąś blU·Z~j. wewnętrzną, rozterką duchoN ależalo mi hyć ostrożnym; sybirak gorącZj
W1.} na od.dalone miejsce· od ojczyzny ukochanej,
kował, ogień mi;:tł w oc;zaeh. Zacz<}lem wi~c lana której ołtarzu złożył niegdyś bez wahania godnie:
.
życie i maj~tek.
- J Carla niemoralność - rzekłem - hamuJak zwykle na takich posiedzeniach w czte- je drugą.. VV dzisiejszym wieku nerwowym ...
ry oczy. tematów poruszaJ:o się wieJe, ale że 1Vfi- Rozumieml .,- przerwał Michaś zaperzochasiowi tkwita najglębie.j w sercu kobieta~ na- ny. - 'V~iem, co chcesz powiedzieć. Dobrze, przy ..
turalnie, mowa potoczyła ćię o niej. A tak się Imśćmyl 'Ależ ja,) wyobraź sobie - uachyHt się
to zaczęlo:
i rykwl,l mi w Salil!~, twarz - Ja. żonatych, zo-'
.- lo/rój ty artysto kochauy - rzekł Michaś natych widzialeul!
- Phi! - odrzekłem. - \V' malżf~flstwach
po pauzie chwilowej .. - Tu cię jeden slys?;uł
w Petersburgu, drugi w Charkov.lie; podobno do- różnie byw~.
:MIchaś 'l;odskoczyl do góry.
skonale wypowiad'asz na estradzie \'\ Strzyżono i
golone" Thiiekiewiczn.. A ja tymezasem chc<t cię
(D. c. n..)
prosić, abyś tego u nas nie mówił.
~.
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Dnia 12 b, m. prz-ypada:ta rocznica zwyeję
stwa pod .Wiedniem, na pamiątkę którego wzniesiono kościół na Kall1enbergu, teraz odnowiony.
Z podupadłej i chylącej się ku upadkowi
świątyni utworzyl 8ię wspanialy dom Boży, godny swej historyczneJ przeszlości. Wypadalo bowiem, aby ten pomnik sła.wy narodu polskiego,
w którym król nasz J au In ranlde.m 12 września 1683 r. przed wiekopomną bitw.a odbv! z wodzami wojsk chrześcirulskieh ostatnią ra'dę wojenną~ gdzie służyl do Mszy ś'w. i podczas któ· l
rej przyją..lkorDll.nię św., gdzie syna ~;swego Ja· ~
kóba na rycerza pasował -- odnowić godnie do·~
jego h istorye1. nej wa.rtośei. To energiczne zabra- 'l
nie się do dzieła zrobiło :oowet na niemcach nie- ~
małe wrażenie, zyskalo 11 wszystki.ch zwi,edzają
CJeb KahleIl'barg uznanie i zachęciło lli~których
szlachetnych ni.emców do oitar.
I tak: ks. Jan Liehtenstein ofutrował bardzo
..anościoW"ą posadzkę, hr, Harrach dwa prześłicms pająki~ firmy Portis i Fix, oraz Haas 1 8Jnowie po jednym bardzo cennym dywanie, rzeźbluz Sonnenrchein wykouai za pol{)w~ ceny ba-

ROZWOJ. -

Piątek, ~a

13

wrRsśaia

1001 r.
pł'zedsiębio.rey

.teatralnemu,. ale też i przec.iw Tow:arzystwu teatralnerau, które powolallo do życia

Huczno i gwarno w miastoczku. Nllmer w hotelu
12 rubli na d.obę. Tysiące gapiów oblega pawilony i baraki wystawowe, d(}póki sie za
to nic jeszcze nie 'P~aci. Opowladai::t o mlocl~ar
niach .i sieczkarniach, pornszanY611" za pomocą
(clekstrykb
otwierają usta na widok próhnyeh
ogni w lampach elektrycznyeh.
.
. ,'N czwartek i piątek od'będ:ą si.ę przedstaWtema amatorskie; na sobotę i niedzielę zaangażowano p. M. Kisielnickiego" l}O którego wystę

po to jedynie, aby SWWt ~'"a w Łodzi stan.ęh
na wysokf)Ś(ri zadania,. BElliwzglę:d.na krytyka mogła zniechęcić 10<Izmn d'O popierania l'ow. teatralnego i utrudnić,
mu wzmożenie się na siłaeh o tyle, by zadaniu
swemu sprostać z{lolalo.
I WJ~,rk1 wszelako ostatnic,h sezonów, .a zwhtsze~~ ubIeglego sezonu zimowego, któryobaiiyt
pozw'm artyst:!,czny Sceny polskiej dl) gra,uie 11113możliwych). dowiodły, że system pobłażania nie
pomaga, ale f".!eż:ej szkodzi sprawie teatl-ll; ż~ldna
więc. miarą dXuiej. stasowanym być nie m'Ji{~:
w imię tejże samej idei podniesienia. l}oziomu ;{('tystycznego S~;my pols:kiej w ł~odzi. OśmielaoH

l

pach ~dbędzie się ~a! z orkiestrą w~ościańską.
NIe brak nadzlel na zahawy, nie brak też i

smutku.
A o tem wszystkieffi korespondent doniesie
szczególowot: post faetum:..

Toat~~

bowiem pr~edsię:bioreów teatralnych do bi1rdzf)
sla.bego doboru sir wykonawczych,
'l'lómaczeuie dyrokcyi, że utwory wan0:5g-1U'

p,rzed seZOnami

Za parę tygodni stały teatr polski w Łodzi
rozpocznie se,zon zimowy pod kierunkiem p. CzeStawa Janowsldego, z któr"ypl Towarzystwo teatra:lne pol~kie l)rzedluiylF'umowę na rok jed-eu,
t. J~ do dma 15 maja r. p.
lustradę marm'urową.
Los iea·tru polskiego w Łodzi nigdy nie na·
/ Najoonniejszym zaś dar~mdla.. kościoła pol- leżał do świetnych pod względem materya,lnym,
skiego na Kahlenbergu jest prześłiozn:y obraz ale za to pod w~~ględem artystycznym scen.a 16dzMatki B()ski~j pod wezwaniem Imienla M,aryi, 0- ka czasami dochodzila do znakomitego rozwoju,
larowany przez Ojca św. Piusa. X.
zwlasl-cza za. czasów ś. p. l\1:ichala W 010 wsk i ego.
Koszty robót dotyc'hczas wykonanych wyno- Za dyrekCji atoli Henryka Grnbiilskiego poziom
szą 63,000 ko.ron, splacono zaś dopiero 31,000 -artystyczn.y ll11si;ego teatru zflczai sie obnlżaó. Podpozostaje je.8z,cze dlug do pokrycia w kwocie niósł go wprawdzie l\laryall GawalB\ficz" objąwszy
32,000 kor. Oprócz tego wymags.ją konieczn13j a
ster teatru w roku 1903, leez nie do takieł skali
rychlej restauraCJi; kaplica Sobieskiego, zakry-! o jakiej marzył. Natrafiwszy na czasy dla tear~
stya i dach kościelny; na to jeszcze potrzeba bę-; n~dernieprzyJazne, borykając się ustawicznie z br&~
dzie 58,000 koron..
klem materyalujUl i słabnącą coraz bard.ziej frekRektor kośe i ola, ks. Kukliński, ma jednak wencyą pod wplyw8m wypadków zewnetrznych
na.dziejQ, że wszysey dobrej woli' . prawdziwi pa- Gawalewicz opuścU Łódź~ a miejsc'8 jego iająr dy~
tryoci chętnie pośpieszą z materyalną pomocą, rektor tr,uPY prowiucyon.aJnej, jeden z pierwszych
a.by rozpoozę'te wielkie dzieło cQPl'ęd.zej wJkoń- d.yr~ktorow starego teatru w Łodzi, zręczny i przedeZJe.
slęblOrczy p. Czesław Janowski.
llekr?ó biorę pióro do ręki, by pisać o teatrze polskIm w Ło(lzi, dziwnego doznaję uczucia.
'ya;lczą: we II~n\e :iakby dw:~e i~~ot:f~ stojące na roz\vą.
bwznych krancaCh poglądow l sądów o t.ej insty,
t~cyi, która. szczeg?llliej w. ~odz~ cieszyć się,
(Korespondencya własna "Rozwoju"),
wmna troskhwą opIeką spoleczenstwa polskiego,
ale też zarazem stać na wysokim poz1omie artyCiec'ha'l16w, d. 12 'W1'zesnia.
stycznym; zadaniem bowiem jej jest szerzenie po'
czucia piękna i kształcenie smaku estetyczne.ao
Gubernia plocka posIadł), tylko dwa swoje
swoje powiaty - mla.wski i ciec.hanowiecki, po~ sz~rok.ich war~tw ludu polskiego, budzącego ~ę
~ zyw1010wą sllą do życia kulturalnego. Lud te.u
lożone w blizkości kolei żelaznej i przez te pamst~nktowo odczuwa potrzebę tea,tru i jego znada światlo postępu na całą ziemię płocką· Oto
czemc.
w d. 13, 14 i 15 h. m, odbędzie się wysta'vva
Sam we wlasnem środowisku tworzy kółka
rolniczo-przemysłowa w Ciechamowle.
dramatyczner chętnie uczęszcza na \vidowislGł. teaStary to gródl l~ak stary, że ongi burmistrz
tralne, pr~~ystępue dla Jli&go ceną miejsc i treścia,
tutejszy życzyl w liście na imieniny burmistrzowi
przedstawia.~ych
ut\~Ol:Ó'~V, jak tego mieliśmy wy:
miasteczka Wars:.::awy, aby pod rządami solenizanta Warsza wa dośeigla tych porządków i kom- mowny dowod, na s~Vlątecz~ych widowiskach po ..
fortu, jakiem1 gród Ciechanów slawi sIę pomlędzy pularn.y~h ubwg1ych sezonow, i podczas calego
lata hlOzącego ~a. zaba:vv9;oh/, organizowanych przez
grodami Rzeczypospolitej polskiej.
z~H}zek robotruczy "Jednosc", na których widoSnadź solenizant i. jego następcy zabrali się
wl~k~a teatralne cieszyły. sie olbrzymią I)O-pula.r~
szczerze do praeY1 a.lhowiem mieścina marna unosC1ą·
~
rosła w te~aźniejszi~ '\1"a-rszawę, zaś gród liiegdy:4
,~jasl~okoje'Jie t~~go prJ.gnienia szlaełH:ltnoj roz~
s1awetny Jest obecnym. Ciechanowem - brudn[~
n:ieści?3.;.0 ~d~ku d?maeh lepszyeh i kilkuset ta.~,~~VKl 1:~zy",W obowią~ku obywa.telskim 'l'owarzykICh, J~lkle.ml l,StOtIllO vVar.S'iza·w'a (ani jedilym) po- ~!J,w~ t.,,,,, tr ..\lIlego, ktol'e z uwaga .na cel swego
lSLllJ,enlfl. WlUno dOłOŻyĆ wszelkich starań. by wiwstydzw SIę me może.
, A j~dna~że . Ciechanów w tych dniach świę .. d?AWlsk~,teat~_ah~e popular~10 dayraly ~idz~m poJę- ;
de będzIe WlanO tryumf, tak wielki
że dziwl3,
Clu o sZ:~C~()\1:;?J g,ztuc.e, ll!e zas o jej parodyi.
I
się miasta sąsiednie, zką;d przyszlo d~ teo'of DZ1~
Zry tOJ. :~CJl Obowlązlnem sprawozdawcy
wią s~ę mk.szkańcy miejscowi, ze zqziwieni~m spo~ traln~b? Jes.t ~~a~z~e. ~zl1wanie, by poziom sceny
p~iskleJ; Y[ ŁO.UZl l Jej repertuaru nie obniżał sif2,
glą~aJą .d Wie .baszt!, o.ca.lal? z n~ill zamku po
levz, WC1~Z d~zyl ~m vlyżynoIll artyzmu, eo' osią'" I
krolo,~eJ B~~l~. N~~ dZi:Yl Slę tylko lwmitet wy~t~weow, bbz6J wtaj8ulluezonychw powody wla·
gI~ąC .moz.ua J~dy~lIe przez . z.'.astosowanle .81>.,rawie- I
selwa.
dlny0J p~~e,dmlOto~ej, ale też i bezwzgl((dnej kryl?od samo miasto, do rzeczki Łydnl roz-ciaO'a tyk], zarOV\iUO co do wykonawców, ja.ko tei dobo- ł
.
. ł
się or?yn.a,cya Kr~si,ńsl~ich, ~ główną siedzibą ru r~pert.ua~u. i ';Y,~~awy sztuk.
w OplDogorzt)~ na ~{toreJobecnte 'pannje hr. Adam
,,~ :lugle J• ~t.()1l ~t;ony spr~ł.wozdawca pIsma. !
polsh~eoo pOWlllJell bąd:t CO b::!dz popieraó teatr;
Krasiń~ki. Ot i ta}e!nniea r~zjaśDiona, Ordynat
POlS~1 W ~O(~zi i nie zni-eehęcać doń publiczności, ;
w~po~ogl wystawę płellłęd~ml, oraz dobrą wolą i
d~lQkl tym ,podporom ZfHłOSl 8H~ na coś bardzo , w prze~az~eJ swer liczhie nie wyrobio.ll€j o tyle)
Qdpowiedniego godności opiektma.
by ?~lel:ycle OCtJlllC zdołała cel i zua(~zenie kryWprawdzie w pobliżu Ciechanowa leża ró- tyk~ l~lwro będzie ona zbyt sl1rową~nie odstrę·
wnież dobra k,sięcia C~art?,ryskiego.' wzi~te .;, po- C:L9.ł.a SIę od teatru.
sagu za hrabIanką Krasmską, corką Ludwika
Słabe środki techniczne i finansowe, jakiemi
między innemi Krasne, Kraslen'ie0 - lecz ksraż~ tel1~~ nasz. ro.zporządi~a, również nie dodawały od~
raczy laskawio nie zajmować. się sprawami miej: wa~l pOd~HeSjenia krytyki do skali wlaściwej, jej
seotY,emi., WłęC i w wystawie niewielki uuzial po:va:h;) l stanowls1oi wobec teatru, ale raczej
przYJmuJe.
s]uamaIy ku jej obniżcmiu do D1łllirnum. Należa.lo
A tymcz.asemdo Ciechanowa zwożą na wy- też. wziąć ~?d uwag~ i ten wzgląd, że ostrze krystawę Ilłaszyny, pro<lukty, pędzą konie i bydlo ...
tyki zwróclc si~ byLo powinno nie, tylko przeci'w

Ciechanów przed wysta

po-

.

1

tea-I!

we nie

opłacają

~raRe

za

jej kas{)wo,

nie

muże być
słaba

albow iem

fl"ekwency,a na tego rodzaju sr,tltkach poeiwdzita
w.tasuie, że widJ. a.ni pod wZfJ"'t
h~{leM
\v s'ta:·
~~.t . . , j . . .
wy, ~i!H tez wykonania nie znaldował źndBwQl.enia artystyczasgo; prz1:lciwnie, ~ odczuwa] p~wien
ztąd

l1

niesmak i żal usprawledłiwi'Ouy wobec trakto\Vit~
nia. po .,macoszemu arcydz.iel naszeJ' literatut'v... ' któ·
~e eelll~ wysoko nauezono go i które 1 pOZJ!i.aw's'Zy
Je z czytania, se.rdecznie umUowal. A wiele z tyeh
arcy~zi~t ~abl<1d7J.to już nawet pod strzechy.
Zadame dyrektora teatru lód.zkiego .uli) należy do ~atwych. Nie wolno mu być tylko kuocem ze s~;kod:~ sztuki, a pnżytktarn własnej ki:~.
szcni.. r.reatl' łódzki już dht tego samego, że poZO~U;lJO
pnd opieką Tow. teatralnego, powinien

byc

naprawdę

przybytkiem sztuki, a nie

eZ8ruś,

co nie, różni się Z?yt wiele od tillg·~ngln.
,
~lt) ~YO~liO zas
P?Swlęeac ldeo\~ej

w przybytku sztuki dla kasy
i artystycznej strony. teat.ru;

zda1'zalo' się, zwłaszcza
s·ezonu, wy.stawia6 sztuk tak,
by ich wystawa 1 wykonanie były skandalem te~·~
traluym.
.
Podobno w nadc.hQuząeyrn sezonie Tow. teat~alne t!Oskł.1wiej czuwać będzie, by Seen8.' pol~
SKa w :lJOdZi utrzymaną ZGstala na odpowiednim.
P?Zlo~llje i. sb~nnwczo zerwie z systemem otacza
ma Się taJcmnicą niezglębi.oną, na wzór mandarynów chiń:3lrie!L l?odobno utrzyma ś0isły kOlltaJ~t z. krytyką teatralną, w celu zobopólneg-o
dzwbllla cHa dobra Sce'ny polskiej iN Łodzi. lM..
~y?hczas j~duakże, . ch~eiażsezon rozpoczyna s\Q
J;~~ za pal ę i.ygO~ill, Dl? konkretnego dać \jzytelnBcom naszym me mOlemy. To tylko chyba, ie
krytyka. tea.tt-uJna, na·uczona smutnem doświad.
lile

w

w,oIno, . co mestety

l~onca ublOgfego

9

eZe.I:lem~

.zerwaw::~zy

z sy-stcmem

pobla,ż'n. Bia,

za-

d~~~;:e sW?Je spehl~· )'~,umienn.ie i bezW'zgięd:nie, lliet~bo WON'~C sba.te.J Sceny pDls1rie} w ;Lodz5, ale i
wobec ~ól i kólek drf:unatycznycb,' potwor.z.oHycll
przy roznych stow&rzyg~~eniaeh lub luźnie bo i

t.eat ral·uej parodyowaó Il1e maj~ pra...
dla zadowole'nia amhicyj i ambicyjek ldlku
Jednu:;tek, powoJ'a.uych; ale nie wybranych.
Bo i k6tka amatorskie o tyle tvlko
ma.ia·'Z ra~
l . '
'"
c~~ uJt~,o Ile .przyczyniają soję do rozwoju ZR, ..
nH:l:OWanl8,
sztuki dramatycznej j rzec.zrwiśeie
szc',wpiA, kurt artySl~VCZ!1V. podrro3za.c i nie obn1~" ~
j;lc, po~zy_c~epiękn~., '~przeciw'liym razie ~;
tW01:eZ080 ich porow.uac można do ovrych bohofil&ZOW malowan~ch na lo}~cie.~ ~(tóre zwyradnt~lłJ
wrodzone poczume es.tetykl wsrocl Indu.
Sto Lp.

one sz·tukt
~a

,l

WYSPIAI~SKt

I

l

się

ID{)t:yW uzasadniony,

-~$:~-

Interesujace wi~domości o StanLslawie Wy~
.Swiat"~ w numerze ostatnim

spiallsk.im podaje
(36-tym).

.. ,~v~a lata mi~,~~y:-pi.sz~ ~Świat" -jak \VyutegI Clęzk.lem.u 1 ,uporczywemu niedo.
ma.ga~lu. Przez drugie mi,6siąca organizm naso.
splanlS~l

~.al ,Sl~l ~ cierpie,~a:m!, k~óre ~.ajgOrHW;3ze;ysU
kI s~tU.Kl lekars.KwJ l naJtrGsk.l.l\vsza opieka otocz.e~la napl'óżno staraly. się pokonać. Dopiero
WłO;;na tegoroc.zna przy1l1osla od tak dawna noragulony.i tym ra~e~ st.a~ow?zy zwrot ku l~p~ze.
łUn.•.PIerwsze c~epJe dm WlOsen.ne pozwolUy um
opust.u~ po raz pierwszy pokój .. 0(1\;8.(1 st~Ul zdrowia zllalil)~l~te?o poety poeząI si~ I;Qprawiad· coraz szybCiej l coraz widoczniej. Obeen~i3 cattl.
Polska dowiaduje si~ z rad.oŚCi\eże z ri\k iwó.ł.· ...

. ..
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ey ,,\Vesela~ otrzyma n.QWI dfU' w pO$w,ci więl..
kiego llistofjeZnegQ dr~u.uJi.tu, p. t. "Król Zygmuut
A.ugW3t'~.
Jest, z31ste, coś zdum~-ęWij~~~go i f~llOlUe.,
nalJ).cgo w iywQt1lQ~Ci .twQrc,~j 'Vyąphuiskiego.
Ci, którzy wJ(jU możno~ci. lcomuuik.owanJą. &i~·
z nim przGz calI czas UPQr~Jwyęh. niedomagal},
; wiedzą·--że Wyspi.ański tWQ~Yó prz.estaw~l tylltQ
w chwilach :U\ijwyżs~y~h ~et'pleń~gdy ducltmu·
sial absolutnie UĘitą.plć poq ri~cjsłdmłl. nzyc~nęj
nłemQ0Y" Dl~ bibliografa, iatniej~ to, au· PQ(\t~

.oglosil urukiętu. Już to samo, 'Q.wzgl~dnlw~~l

także bogatą produl<cyę mp.Jar~l~ą;, czyni twór'ezoś(~ \V!sph~ń8kiego zjawi~kiftm wręcz imponu..

;iąC6111. Ws~?l< jUi od ę, \Vyzwole.:ni~ t.I, gdy .z(lrowie artysty poez~lo &ię gWQ.ltowllie p\)g~r~~a15,
ulwzala. sit< książka o Harol~eie~ jedll8. z na.jory"
gil1uJnjejszych., jaJd-e by1y k}edykQlwiek pąświę~

cone tęmu pn-:ed-miotow1, uka~a.l się dramtlt dwu·
ak~owy cSkalka) i~przed paru miesiącalIIi zlłledwie-i)rzekl~ld

COl,'llęiHQwsklego

"Cyda".

Lecz

W Łod.~i YI foku b.ięiącym z,alQżoJl0 zostal0
guiazdo Tow. opieki, które 1 lipoa r. b. otworzylo hotelUc na ulicy :Ml1s~a M 16, tam tł3i w 0becnej cllwili jest 20 dziooi schludnie ubranych,
nal\"irmionycb j ogr~anych, Uśmiech na, ich twarzy~~kach,.....".to śla.dy In'z~bytyell cierpień, z3.clerających się powoli.
W eelu pl'zygfll'nięcia,.wi~kszej ilości d~ieci}
Towarzystw'o wyi)~jęlo lol(al na ochronę, która
powieści kilkad,;dęt:liąt dzieci. Otwarcie ochrony
za.tcżlJ.e jest od środl(ów matęryalnych~ w tym te~
celu Tow. opielri nad dziećmi ur~dza w niedzielę,
dnia 15 b. ID. W parku Mikolajewskim wielką
zał>awę.
.
Będą tam dwie dobre orkiestry, kinemato ..
graf zawsze zajmujący i ciekawy i confetti z nie·
spod~iankam1. Szczęśliwy posiadacz torebki z numorem, może za 10 kop. oprócz confetti otrzymać żywe cielę, baraua, fOllpgraf, zegar ścienny,
zegarek srebrny lub inny wartościowy pre~ent.
Niespodzia.nek taklch' będzie 15. Kto chcialby
coś otrzymać niecb próbUje szczęścia - a warto!
Bilety sprzedawane hędą przy weJśeil1 od 11L
, !vlikobJewskiej i \Vldzaw.skiej.

'ani bibliograf, ani szeroki ogól nJe wiedzą o tych
lie:mychpomysILWll, szkicach j dzieł~ch, l\tóre
mnię.} luh więcej OIH'ac'!waue SPQczywają w tec.e
poety. Prawie wyl:ąe~.uj.ę są to utwory, przez;na - ~
czorvt alą. seeny, a PQcbodz.ące z różnych lat. 'j
Znajduje się tu dnuuat history0~y <Samuel Zbo- l

l'owskb, WJkoń{~IlY prawie . zupel.!;\je~ zua.jduje
się tównież wyk.OllelUłllJ "Powrót Odysaa", prze:klad .Zalry~ Vi oltara,. poema.t sceniczny ~Ko~
;perllik> , a w 8Zklea~b. i fragmenta.oh nowa MBal'ladynaU, .Mickiewicz "f,i KOllstant1llopohll i <Osta...
tui Paf)10:41.
.

Dzietem naJn.Qwsz.ew jes-t «.Kr41 Zygmm~~
August>.. Nowy ten dramat, którego akcya rozgrywa się Vi \Viluie, w Piotrkowie i w Lublinie
l
.
.
Ud
pisany Jest
wierszem a~e 1Ul,,lCZJlYn'l.
. erzającelT,ł
jest, że autor nOWOCi4ę sn y PQtrafiI w tak »16s1ychanie i,nWllsl wUl 'Sposób wżyć się w język
zprzędttz.etb. st.Ult~fCi. CZJt3j:ą~ cZlgmunt~u lua
się wra~anie, że. t~.tragedya. wyszła. z pod pióra
KochaJ1owsk:ia~o, fiwll1-S'.U,:z24 żę· nietylko j~zyk,
ale i styl. utw~ru :aosi na sobie w~ystkie cechy
owe.go l~zasu. Wr~tie.nie g~ezęgóhue sH.uę ma wywolrwać S{,ł.en.a og;;toszenią. Unii Lubelskiej.
C&Iy Kr.aków; pragnie gorąco, a.żęby mógł
w dlliu piCl'wSzqgo pr.1-ędsta:wie.nia ,.Zygmunta"
T'owi.tać WViiłpj~6ti?QQs.obi3eie w tea.trt:.e.
.r.:
!ioeta nie m.ieszka przes~lo od roku w Kra,
kowie. Aiis$.#ką.. nawsL . O paltoty godz.iny drogi pie5zo od r,:yn.k.1J krakowskiego ku ,Mh;b.alow ..
e<!ł1l., ll.ą, rozl~eJ rÓ:VTnmie~ leży wieś Węgrzce.
Tu znajduje się sta:la obecn.ie sied~iba wiejska
'Vyspia:ń$ki~go, VI której przębywa z rodziną.
J~st to ml)",al ale pi~kn.a Posiad.lQŚĆ , na. ktÓtą:
prócz (tQJI1U ntłeszka1n~go slda.d.a się Jdlkanaście
i(;:I

stronie narodowców roboLników będzie przewaga.

co do wyboru z ieli ramienia pelnomocników.
T.owa.r~ystwo kursów naukowlGh ;Kancelarya
zarz~dll. Towarzystwa kurs6w naukowy(}h z.ą.WU;ł. ...
danna" ze wys~ly z drulrnbroszury, ~~wiefaj,c@
szczegolowe programy wyJdadó\v sekcyi huma.nistyc~nej, ą mia.nowiCie; języko~na.wstwa i filologii,
historyi powszechnej i polslcięj, geo~ratii i etnograni, ną.uk spolecznych i prawnych, Qra~ fU0:;(; QAi

; i psyd~ologiL

l

.Pr?gramr

Vowytsze wraz z odnośne mi ro~",
(za.
I zwrotem 5 kop.) w kanceląryi T. K. N., pr~y ul~'
I 'Ylodzimi~rskiej J\12 3/5, w gmachu Stowarzys~e.
l ma technIków, gdzie również pr~yjmują ąię ~pij sy na wszystlde przedmioty, wykładane na wyt\ szych ku.rsa,cb. naukowych.
I
Z fabryk łód~kioh. vVfabrYCB Karola Eisar~a.
l (ulica Karola Ml 19) z powodu. Qgran\fl4Qnych za ...

l ldadaml godzm wyld'.a.d,}\vyeh, llaJrywae można

! potrz,ebowań

zrcdukowauopraeę

z prz~dza!n.i do

l 4... ch d!li w ,.t!,go tl. uiu; robot.l.icy zaiąd.. ~li. łi~[lltkiem
\ tego pod,-vy!6kl płacy lub c~1.roLygodIUOWej pracy.
ł Wobea

zmiana.

nię uwzględnienia
d~ie.lll1a.

ząda,llł

zasirajkowąJ:a

!
- Związek zawodowy ,,]ednoś6'" zala&wił za.
Kwestya szkolna na Balutach. do tego ez;a.sn ! targ, wynlldy na gruncie ekonomicznym w la.bry...
nie zupdu:ltl uregu.lowana. rrysią~ rodziców ko· ! kach: WOjdyslawskiego, Kinclera, Hentzl8" Jokla,
laeze napróżno do drzwi szkolnych o przyj~cie I Szwejgert,a, Rankego, Klingego i Sznltza, Szmula ..
dzieci, a. 11 iBtniejąc.ej bałuckiej szkolnej komisyi ~ wicza, rrepfara i Bennieua.
o protekcyę· TrudnQ tu jednakże za.radzić dema !
Tow. ako. M. Silbarshina" Z powodu zatar.
przy podopnem urządzeniu szk6r katolickich. W
szkotach, wedlug prawa, znajduje się miejsc 300, gów IlOn\tęuby rohotnikami prz·ędzalni Tow. akc.
. po napakowaniu jak śledzi w beczce najwyiei M. SHberstejna (ulica Pu.sta) a administracYą, jak
. wchodzi do 450, a, dzieci za~ w wi~l~n s~kolD.ym donosiHślJly, fabryka zośtala zamkni~tą. Obe~nie
jest .tYSiąC8 1 ztąd też nieporozumienia,
na murach fa.bryc~nych wywieszone zostało oglo~
m
t'
,)
d
····
szeni~ treśei nast~..)puJ·ą~ eeJ':
.
J.O ez OU. czasu
o czasu zb
HH'3.Ją SIę lllektórzy mleszka{H~y Balut,aby ~aradzić ~temu.
"Zarząd oznajmia, że puści fabrykę w ruoh
NiesLety, ie na. Balutach żadne zebranie nie na skutek zobow iązan!a się, danego pr~ez wszystnHl że obejść się bez lIbacyjid; Ilodobuo tu. już
kls'h robotnH{ów do pilnego wykonywania swoicn
istuieja taka tradyeya-"oblewauia każdego przed.. obowh\zk?w, utrzymania, należytego porządku i sięwzięeia" - i to właśnie tradycyjne oblew~nie bezwa.ruR1wwego poslu8zenstwa majstrom. Robot ..
bjto powodem nader przykrej przygody z. panam nicy przyjmą. listę kar, zlożoną w biurze' fa. ..
X'1 który na. libaCyjce U pana Y »ieazezęśJ.iwie brycznem. O ile przyrzeczenia robotników· ok.a*ą
wpadł na . podwól'Ęu w ,.. Wil~3J dól." PQ wapnio.
\ .me
' s talta.
"·"
1-..
f: dl a
P rzygo da. t'ą. o ma.:o
aH~ Ka~$tro ił
p. X., lecz na. szczęśnie dQśĆ wG2;eśuie spostrzdżono ~ wydobyto go z dołu z potluc~on~ nogą.
1:> l d
.
. d d" d'
..
~

. d owany czuJe Iuę o ZIS Ula nIezupe~·
; ll_l_G_O_O_f_z_e_._ - - -______---_----_._.__
l
.,..".- ---.OSZ.tW
I

I

się p!onnemi, fabryli3. bezwarunkowo zostanie
zamknit>ta."
"
:a:Qbotuicy nie chcą si-ę zgodz;ió na spełnienie
wal'uliKu,. dot!ycząęPgo placeUl~ kar, wobec czego
przędz.',alm3. w dalszvm ciąrm stoi bezczynna.
.
J
.'-'
\V sprawę tę wmieszaly się związki zawado ...
wel które pn~gilR,; spór zatatwić polubownie.
hLti.tni,~,r,. Oś~ólue
CZłonków Towarzystwa

zw ycza.jne zgrOffia:lzeo.ie
<Lutnia:. odbędzie się
w dniu 14 wrzeBnia r. b. o godzinie 8 i pól wiep ok 6 j z a p e w n i o n J.
czarem W lokalu Towa.r~ystwa (Piot~kow$ka. tną)·
i
Porzp~dek dzienny obeJmuje: sprawo4danie za:
.ij.edaktor S'Nellij Freie Press6," który w tych \ rządu za rok uhiegty; sprawozda.nie komisyi 1'emórg grtfr~tu, z sadem, stawem iząoudowaniami
gosptJdal'&JdeJnt Palli ~ly~pia.ńska prowa.dzi bo~ dniach rozmawiał z uawiącym w Wiednia mini.. wizyjnej; rozpoznanie i zatwierdzenie blldżatn na.
'.'r if;~m n~;e-~vletkie
g.ospotJa.rstwo foł warczne. Na strem spraw za.granicznych rosyjskich, lzwol- rok 1907i8; wyhory czlonków zar;7.t:\du i koulisyi
<fermie::> węgrzec.l,}~j zu.a:J~ttJe Scię i sta.jnia. j obo- skhU, ~isze, że zdaniem Izwoiskieg\) sytlJ.acya po- ro'wizyjnej; wnioski czlo.uków.
Gdy ogólne zgromadzenie w pierwszym ter.,
ra. CJ)Dwaslę dróh na wielką skalę. Jest 8lo- lityczna świata nie byl~ nigdy bardziej pokOJOWO
nastrojoną, niż o becijIe.
minie me dojdzie do skutku z powodu niestawie...
\~~0:n V!$Z~S~~Qł C7A1gJO potrzeba, ;lieby . stworzyć
Co zaś dQ poglosek o zamierzonym zjeździe nla się dostatecznej ilości Członków? l1.ą,stępne zeS! crska .caJOs~:.
króla.
Edwarda VII z NaJjaś1l1ejszyOl Ce~arzem, branie odbędzie się również w lokalu TowarzyK~OG::esp(}ndent; cSwi~~~ dQd,aje w .zakończe
1
niu s"Wlch za1m~lJ~/~Jch (). WJipiańskim szczegó· Izwohkij ośwladczyi, że zJazd taki nie jest obec- . stwa. w dniu 21 września l'. b. o godzinie 8 j,
nie
projektowaYlym.
\V
rozmowie
tej
Izwolskij
za~
wieczorem
bez
ponown~!,lh
O
tym
terminie
zawialów" iż t\vórC&ością nasz.ęgo poe·ty ~Qraz bardziej
pe~~'nił', że Na.,jiaśu1ejszy Cesarz jest zdeeydowany
dom\eń;, uchwaiy zaś powzięto przez zgromadzęza,G,7:ynaJą .uę zajmować obcy. SwieźQ po c~esk~
nie będą praworuocne bez względu na I!OŚC obeci po rosyjsku ·wys;t;la. t: 'Varszawlanka:.? zaś gru- utrzymać na(iane reformy; od odpowiedzi zaś na
pa mlod{':J· Rosyi ll~erackięj1 skupiajC\ea się Ok(}lo pytania co do zdolności pracy prawodawczej przy.. nvcl1 na niem czf.onków.
szlej Dumy, minister uchyliŁ się i odmÓWIł wy«
.. Zebranl~ b. a'i! dJ. Gweów. Wczorai, o godzinie
m:lesięc7#.Uka moskiewskiego ~ Wies,.-, zaintereaQjaśnień.
9-ąj wieczorem, \v lokalu Stowarzyszenia subjekVi ala siC( mOCllO d4ielami \Y yspiapl'lldęgo i przytów hanJlowych (Dluganr. 45), odbyło się ~esiąpiŁa do ich przekladu. Teatr artystyczny Sta- ~ _''''_.'''"'''.••_ ....., . _..._v-':'''.=<''"..~~....."..,.,
llistawLt!dego ma wystawić w Moskwie niektóre ~
11' 'L1:1tlDAD"'YK TED1W1ITOWY
branie pracowllIkó\v brarrly kolonialnej oraz
t
ll.4 nu
lę.ta· . P.1IU~.~ •
W sklepaoh ga}antel'yjllych.
Zebranie mialo na
z tych,przekladów.
!
IMIONA SLOWIANSKIE. 1) z i ś Chroilislawa. J u.,
celu rozważerue kwesyi dotyczącej nowego praw$.
ZH:lmor.Dydtt..
d· 98
iI t r o ZABAWA.
J u t r o wIelka zabAwa w Helanowie. z Ula ~ go lisliopada 1906 r. o zabezpięczeuiU
i Pocz~tek o g. 3 po pol:
llonnaln~~go wYPOCZYliku pracowników W zaldada.cll
ł
Żb"'BRAN!A. J u t r o o godz. 6 wieczorem, w ~a.. i kanEorach handlo\vyc.h.
'
I. gistł'aCłe łódzkim !Sbl'l\uie komisyj, szkolnej, w celu zbaNowe prawo, jak wiadomo, przewiduje pro ...
'Viesz czytelniku cp to' jest niedola dzie· , danła pOfl względem te!!hnieznY!Jl 1 hygienief;UYill lokr.li, jeld unormowania dh,lgości dnia roboc·zego orą.z
wypOczynku świątecznego.
,
clęca., co to znaczy, jak male) biedne dzieclw dr.ty i upatn~DnyCll na szkoli'_
~ t r Q ogólne zgł:oma.dzanio e1.1onków Lutui 1 o
I) k
.
.
z.z.bnnp. i nigd,zle przytulk.u ~alB~i ll.ie mQże lub godz.- RJj~4t
wieC:lorem, W loltaln 'l'owa.rzYlStwQ. (.Piotr-I ys u8ya w toj sprawIe mIały być prowa..
dzone nR poprzednich zebraniach, lubo w PQpr;e~
:chore i opuszezQ..p.e.1 ~PQsi :pie~Qlę swą ~jerQ>Qą n8. kowskt\ 1<18).
dnich
obradach poruszono te kwestye, nic traltt~
lase@ i Dlel~cę Qbeych ladfJl. Dola ta.k~ ję~t
---~-wano
jednak
ich wyczerpująco.
;llad wyfa.~ smutuą. ,
.
P(H11ewa~ cza3 nagli, gdyż dezyderaty praco-·.
VVe wszY6tkich wi~k~~ydh mi~t~ch EUfoPY
w.ników h(~nd:owycb wyruieuLOuycb. branż, WIIlU'Y
:z.aehodniej , dzieci talrie są przygarniane pr~ęz
A
. 1'~
bye w okra~,loIlym tiermiuie prtedstawione· komi""
cały SZ6reg instytucyj dobroę,yn.z:lJc.b., d~ięki ~tó
sJi mieszanej, przeto uznano za lwnieczne ,zwoła.ć
rym. suma eierpi~ń zmniejsza ąię znaeznie; u nas
nlc~tet!, o tyeh~łljbal~dziej 0llieki pptrzebujących
W sprawie wyborów. Komitet S.-D. Króle- szereg kolej ll. ych ze brali.
Na wczora.jszem zebranin, przy udziale Hit)
istotaeh do ostatnich CZMÓW nia pomyśhtno, do" stwa. Polskiego ,l L.tw y 'wydal proklamacye do
osób, przewodlllczyi p. Kallfman, który zaprosil
piero Towarzystwo opieki DIB.d duećmi, zalożone
w \V Al'szawie, stWQł'zyto tam hotelik dla be~dom . robot!llków, nawołującą ich, aby przyłączyli się na asesorów pp. Habro\v::ilrie:!o i Lejbowicza,.
do lewicy P. P. S., lecz tJlko wówcząs, jeżeli po
Na porz[~dku dZlcnuym była sprawa długOŚCI
Ilyeh i eaJ'.y sze.re~ oelu:Wl"

i
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dnia roboczego.

Swieio

opraef)',vane

I

ROZ\VO.J
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przepisy"

vYyklady

mają odbprać się więczonHui

o g. ~ kowitl J:rograłU :l!ledzięJnęgo .podwięc~o~'ku n:lU~

obj~.~e prawem z dnia 28·go lis,topada 1906 r. ~ 9-ej, w poniedzialki i środy.
, zycznegQ":
opiowają, iż handel nie moie trwac dłUi~eJi niż 12 .
Przez tajne glosowanie przyjęto 3,.ch nowych i
Część L l!' a) PQlope~""'7Mą.$1iJp.$kisgQ li)
godzin Qziennię.
ezlonków.
t Joanna d'4.rc-GEHmoda, o4śpi~w~ ł)Lntni~?' (cllór

\V cz()raj.sze oysl\Usya były 'bardzo ożywione.
Jedni proponowali, aby handel towarów koloviatnych trwąl 8 godzin, t. j. od godziny 9-ej rano
do 7-ej wieczorem z dwugodzinną przerwą na
obiad. Dl'udty znś glosowali za tom, ażeby dIugość dnia roboczego wyno~Ua 11 godzin dla sldel)ÓW kolonia.lnych, ~ dwugodzinną przerwą ua.

2! a) Jiielo,lJę Ilomąlltique, o) Improm-pc) J\!a:luręk......,.,S~ef. 'l'Gm~~~ew~ld~go$ wykon:),
na skrzypcach, ~qt~H\ S. a) StaQ,b-:-;Nos!\o~Yskie:·
ł go,,?) Arya. ~ op, ~ yęrbi.un, NQb~le--7~I:mlU~'t~!~
! OdSplęW~ p. Ją.IlUSZ BQfOWsln. 4. Mpw~tl, .. -~ ZH~'
! mica~ wypowie p. Ja,nuaz Orliu'iki. ,5. a) Barka' rola? b) SQu:yenir~ c) l{u.javl!ak - St. Tomasze·
obiad, a dl~ galautaryjnych 10 god~ill, również sę(hiów z grona członków po porozumieniu si~ ze wskiego 1 wykona ua skrzypcach autor.
stronami) których sprawa ma. być rozpatrywaną,
Część II. 6. Mazepa akt. lV....,-Slowackiego,
z dwugodzinną· przerWil! na obiad.
Przewodniozący nad tymi wnioskami zarządzi!
NQwy zw!ą;'Lea. Organizuje się w mieścio i w~~onają czl~nko~ie K~ra. dra~~atyc~nego a L.u-.
glosowanie.
llaszem związek przemysIu skórnego, QdIl(\wie- tm'; pp. JadwIga. HorstQWlH~, AuoIf SumIewsio l
Więk$zoocią glosów utrzymal się drugi wnio- dUl0 0J,racownuą ustawę prZ{:)r;lRuo do ulegalizo- Roma~ Rayzacher. ,
sek.
wania.
.
i
Począt~k pOdwlCc~orku o godzinie il-ej i pór
Co się tyczy kwestyj, j3,ka pora najwlaściw
Ze Stowarzyslenia majstrów fab!!yc~ny(lb, j po pol.
.
sza by.łaby na obiady, po dyskilsJt-jednomyślnie Posiedzenie miesięczne Stowarzyszenia majstrów
Teatr Vlotffria, vY cZQn'l.jsze przed:3taw ienL~
oświadczono się· iż POlUięd·ty godz, 1~ t~ w. po- fabrycznych oub~dzie się w dniu i4-yru b. m. w teatrze Victoria, pod kiernnicem p. Str0;~ewłudD1e a 4..,tą po pollldniu, w tym czasw pO\~Ulny o godzinie 7.ej i pór wieczorem w lokalu Stowa- skiego, wypełuHa ,Królowa Przedmieścia, ~ obraz
być ustanowione wychodnie na obiad na zmlany; rzyszenla Nowy-Ry.rtek nr. 6.
ludowy ze śpiewami. \vykonauia bylo do~;c upo godzinie 4 . ej Pl) polndnin, !ilkt z pra{!owników
.
datne.
niema. prawa wychodzić na obiad.
!iiS'Wy str~jk. Nadeslano nam ciądania pra.~
Dalej ~asta.Rawiano się nad sprawą przedlu~ cowpików apte1otrskjch).~ którzy postawili pryn,
le Slko!, muzycznej. Dyrektor szkoly mu~enia ha.ndlu w 40 dniach w ciągu roku, w myśl. cypalom swoim warunki.
zyeznej, p. Antoni Grłluzi~ski, z"ngażowa! do
oowego prawa,· oraz o wyznaczeniu 3-ch godzin
Jeżeli tym warurikoin nie stanie się żadość
prowadzenia klasy skrzypiec p, Jana Krudowskiedziennie dla "Uc~niów, umożliwiając im naukę do godziny 10 dR. 17 września, tó prawdopodo- go z Krakowa, utalent(}waUt:lgo solist~ tamtejszej
w szkole.
bnie opuszczą oni pracę·
; filharmonii.
Rozważenie tych spraw zakwalifikowano do
Publiozność może byó spokojna, nie chodzi
następnych ZebraLl. Odbędą się OIle jutro (so~ tu bowiem o prowizorów, tylko o strejk służby!
~1TA i~, fi'.
bota) t. j. dnia 14-go b~ ID.; W niedzielę dnia : ~i~s~ej, przerwa więc, jak ~laszapewniaj~ wla- ł
JV
~u
15...go b. m. i w poniedziałek dnia 16-go b. m.~ i sClcl.ele aptek, w wydawanIu lekarstw llle na- ~I!.
o godzinie a-ej wieczorem, w tymże samym loka .. ł stąpI..
..
.
A

Pan Benar podniósŁ wniosek. ażeby wystąpić
do departa.mentu medycznego z prośbą o reQn~'a.nizacyę szkól felczerskich .. Sprę.wa powyżs~a 7:0stala. przekaza~ą zar~~dowl.
W sprawIe sądow polubownyelr u{:jhwaloIlQ
nie wybierać sta:tycll członków sądu, a w ra~ie
potrzeby ich dziaJalności, ~al'ząd ma wyznacz;yć
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~ tu,
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~OmIsya sanitarna., ~zęste wy,Padkl zacho(Telefonem.).
Na tyeh zebraniach. zamhme Slę cykl zapo- ! rówa~, WyWOł~Hych sp~zyClem owocow S?row:yc~, i
Na ulicy Pięknej nr. 53, w mieszkanii.1 ZH·
wiedzianych obrad w sprawie unormowania dnia ! skłon~ly komIsYę sa.Illtar~ą do przed:HęwzlęCUL berblatta nastąpił siluy wybuch spirytusIl. Poiąr
roboczego i wypoczynku świątecznego,
! staran, aby wladz6 polIcYJne wydały rozporzą·
stlumiła. straż; Zilberblatt i syn śmiertelnie popaRelacJe hand!ow?ÓW prze,ds~aw~one z~staną dz~nie, zabra.niające sprzedaży owoeów na uli- : rzeni. Policya stwierdzila, -*e tam :!ua.jdowal a si~
następnie nr~e~ delegatów kom1syl mlęszan~J.
oach.
.
~
)., potajelQlla dystyla,rIlia.
Dtbaty nad <now'l U;taw'A. vVczoraj, Q go...
Z' w~~zie~. ,Dziś z wlę~len~a przy ul. ?lugiej ,
'
.,
azinie 8- ej wieczorem, w lokalu Stowarzyszenia. wysIano 30 lVlęZfi!ÓW kryullnahstow do PIOtrko- l R z e k o. Ul e r Q z r n o h y w K 11 ~ YIł lQ W ię.
majstrów -fabryp~nycb (Nowy Rynek .j~ 6), pod wa. Z 66 osób are,szt.ow~nych w dniu wez~r~Jszym, ~
Jud. Tageblatt" ot,r~Jmal wi-adolDość Z Ki"
':~Vice-prezes!t
p
Nelsona
odbvlo
25
osadzono
w WlęZ16mu pr~! ul. Dlug16J, a 41 ł
,"
. t
k .. . .~....
1'~ k'
.
P•rzDwodnl~~,
v
"'~ •
'.
.
,
,
' : J.
..
l T·
~ szymowa ze am spo OJUl8 '~~ pogws lp r a. J
Sl~ zabraUle za.rządu, na 'ktorem po zaiatwlenm
w areSZOIe przy u. argoweJ.
~.' .
'. .
paru spraw gospodarczych, przystąpiono do dalPostn.eltlny. Wczoraj, o godz. 7 wieczorem, ! o r o z r u e h a e h s 1.\ P o Z b a w l D 1.\ e p () d..
szego ciągu regulaminu, który mnsi odpowiadać gdy robotnicy powraoali z fabryk do domu, przy; s t a w y.
nowo zaregestrowanej ustawie.
zbiegu ulic Juliusza i Głównej dano szereg strzaZW~ą;~6~ fryzyerów maJ3hów. Grono fryzye- Iów :ew~lwerowych do ~~ ..letniego WlodzlInierza
Z K-"R',Ó
row majstrow? utrzymujących zakłady fryzyerskie, Daem?ntJewa, syna strazu,lka, od któryc~l padł na
opracowalo, ~stawęzwiązk:u fryzyet·ów ~aJstrów, chodm.k. Zaw~z.w~,n'y l&kar~ Pogoto~Vla znalazł ł
-8z dziala.lnosmą na c~le Krolestwo PolskIe Z cen- st~!l bardzo C1ę~kl ,1 : ' stanie' beznad~ueJ~YIU od ... r
tralnym zarządem w Łod.zL.
.
wlOzl go do .sz~ltala sw. Aleksandra, gdZIe zmad f
Z B.adomia. "Kuryer Polski pisze co na\V tych dniacil organlzatorOWltl otrzlmah ~sta... o godz. 9 Wieczorem,.
.
[ stępuje:
w·ę ju~ zaregestrowaną przez rząd gabermaJny plOtrNapild. WczoraJ.! okolo godz. 11. wieczorem l
Szczegóły rewizyi i znalęt;ienia skł-adu brpni
kowskL.
, ,..
.
na prz.echodząc~~o ulIcą PołuLln~ową ~ozela ~not- ' w gmachu Towarzystwa kredytowego ziemskiego,
P.odług tej ustawy zWIązek ma ~r,awo otWl~~
kowskie.go, ~ze~u.ika, lat 44, mleszkaJące~o przy
s~ następujące:
tania iiiiainyeh oddziałów w ll1iejGCOWOS0i~ch, w ~{toul. ŁagteWI1lCkle) nr. 4 okolo domu nr. 32, naCały gmach otoczyla policył), i wQjsl,o. Porych zamieszkuje 15 czlon;~ów. ci zas z posród pa~Xo. trzec,h ludzi J którzy tęł}cmi narzędziami stawiono przy bramie i G.rz\viach weJśCIowych
siebie wybierają delegatón', którzy we \y.szystlo ch zaGah mu kilka ran 'v gł.owę. Do zalanego krwią wllftJ które nie wpuszczały interesantów i nie
sprawach k.omunik~ją się . z c?utndnym z3;ządem. przyb~ło P?l?otowie, ~~tórego le~ar~ rany opa- wypuBzczaly osób ~yc~~dzących. i ur~ęd..nikÓw""'-ro.
Czlonk18ffi moze byo kazdy IIlaJster iryzyer- trzyl l od wlOzl do szpitalu. Poznansklch.
CZ8m rozpoczęła SIę sClsla rewlzy~.
ski, bez, różnicy w~znania i narodowości..,
EkflIll'iopr~atya. \V 0zoraj' do właściciela doPrzetrząślli~~o niema.l wszystJ,tie szaff, n,ą.pel~~pisowe (!l(feslo~o,na 2. rb., skta~kl~zion- mu, C~3,i~aGutgolda, przy ul. 'Vidzewsldej ~ 15, nione ~k~a.mi, sz~kano ~a. piecach, , w, biltrkac}l
~~owsK.le p~~O 1\:O",p. ~eslęczUle. VVsparcne me mo- pr~ysz~? a bandytów, a zastawszy tylko cór~{ę) urzędmkow, w ,nHęs~kalnach oft.}yah~tow: l wo~ze Ly? ~yzt\ze ,nad .:.ID rb.
,'.
zaządan, wydania na. cele partyjne 1,000 rubli. nych; przylegalący tło gm.a.clau Qgrouek pra.wHl
h.~InL~1 d.ZlOlą: l~% na J~apltał zela.zny, 50% Gutgold?wna" wrbieglszy na pod wórze, zac~ęla cdy skopano, lub ~!:Jk~utQ s+'.ablami, s~ukając ~~:
na wSI,arc)a, a 40% przelew~.Ją na kapltal obro- krzyczec; BandYCl dali trzy strzały rewolwerowe
kopanych przędwlOtoW. Przetn;ąsano rOWL116Z
towy.
.'
.
,
nie raniąc nikogo, poczem umknęli.
' strychy na stajniami, komdrki, drw.alki i t. P, ~ą·
ZalozyOlelaml ZWIązku są pp.! vVl'adyslaw KaszRew<zvc' ',,~.'
. ..
glądano do rynien na dac4u.
nicki i Teodor SZybl~tO.
, f a b r ki 'O~t' ,DZl~!a,~.~ godzlllle .9.eJ._rano g~nach
Wreszoie na strychu znulezh:w.o źna.cz.uą ilośc
\V ezwartek. dma 19 h. m.., o godz. 3 .. eJ po
y r
O~d" Gold~~nmBra (fabryl\.a ma:szyn) odezw P. P. S~ i wydawuictw nielęg~1nych ode~w
południu w Paradyzie (Piotrkowską. :Ni! 175), od.. przy u ley 1W l~ze:vs~:el nr. 68 -otoczony z.ostal i broszur, przeZllaczonych dla ioluleny itd.
będzie się pierwsze organizacyjne zebranie.
Pkfzez w~Js (O ,l I,?hcyę: ~Vewnątrz ~abrylu doW piwnicy łup byl j~szCZ6 obfi.ts~y. Z,ual{).
- onano szczegoloweJ rewIzyl W oddzlalach war-,
k
b"·
'
' , ' ',.
b · IWlł};zku
OKóln,1/'
8 ~er~uuo
felelm:Ów.
W Czol'aj, sztatów mecl'laUl', c
h'"''
t
24 Zlono trzy ara lnkl Mausera., kllk&11a.sCle rewol,
l
l
.
znyc
l
g.selnI
aresz
owano
'
B"
k'l ł
' •
.
o gouz. 8 ~ wlOczorem, w o (alu. wła::;nym ZWlaz- robotników Ares ztowa y -'h
.
.
d'
d' . werow lowuruga, rl lC3ną.S(,ne pac~ę k 11ab'
OloW,
ku felczerów l)rzy ulicy Poludniowej ,Ni 20, o~d- 3-0-0 cyrkuiu POl"c J g: c przeprowa zono o dyn~mit i dość znac~m~ ilośó dęci piorunuj~cej,
b,yIo SIę ogólne zebra~ie członków tego związku.
CI.
l Y ne• . "
.
.
.
. Areszt~wano woźuego dyrek~li, trzy "QsobJ
.. Posiedzenie zagaIł, prez.es związku p. Macie·· sza ~g~!"temu CUiłąlU~iłllU w, CIągU, dQ.ł.8. w~zoral· z Jego rodzmy i służącą.
.lewski. Następnie p~zec~y~auo sprawozdan~e ka.- raź~ej P(H~O~Y, u:;io~~~~!!'a :~~~~l~le~:~i~~~I:.lęUIU
Tego s~mego dnia ~~k~n~n.o wiele rewi~yi
SQWę. z którego dowwdzlehsmy się, że związek
VI j .I. ~.
. , '
l aresztową.n w calem JIllęS016.
POdobno wykry. k'
l ' · ' do bib!' ot ~k'
d l
I
'I aQJRaenae. Proszeni lesteśmy o Z3~na.czente
to C l
"
. g"yA P P S f Jr .
na ~upn~ {SląZeL~
• . ., l .L ~ WY, a
.prze~z o że w falJrF~e Juiiusza. Kindermfl.ua, w ubieglą" sobotę,a ą. J~leJt:lCOW~ Ofgą. nlZ ...",",
'
• .
raQ.Cl1
150 rubli. Spnlw,)zdalne ~ebI am zaaKCtlptowah.
ro~{)tnlcy n:e brali udzla.łu w 3resztuwauill Q GsólJ po- rewolucYJneJ,
Podniesiono sprawę zorganłzoWRll!a kursów de)rzan~e~o ba!}~JytY4m, notn.bena areszti)Wi\ny~h n~ roDo wloozora aresztowAUO około 60 osób,
wjeczorowych, na którye~ lekarze specyaliści mle- gll ul. Milsza, bli~k~ w 20 minu.~ po prz.eWiezlenl~ kasy. międ~y inuellli: ,pan-uy Gackie (nauczycielki), p. Lu . .
liby wykłady o medyeyme. Kursy takie dahby
,.Dr,oan:lJ' cguna" Wc~oraJ, o g.oaz, 7 w~eezorem, tomsioego z corką, pp.; MalinQwskich Jakuezvu.l l'
'ł .
~
stra::t: OglHOWą IJc"utUi"Zą i strar. 07E!lOWl\ miejskĄ z~ak
'Z
1,.'
• KC"
l.
1
•
lll?ZnOSC ~1~jedIlemll ~,cz~n (~'~! uzu~e. rnenia ~wyc.l1 larmo'!ano. na ut'" BoIl~dykta nr. 51, bgdzle na III piętrze ~. hlgv •. ',?rO$».l~~{) l - ()SeU1S \logO. Rawizye trwawladomoSCl w pewny.ll zakres~e wled.ł.y z dzwdzl- od rozottel l:.mpy zapilll!a, się przędza na warszt.acie Ją w da.hzym mągu..
ny medycyny.
.
'
tkacldm, ualeiącyIU do tPi~kusa. Ogień ugasUł Jllieazkait·
....... LudJlOf~e powiató.w: ilż8Ckh~go lioaeekiego i
Sprawa. l)OWYŻS~~ zahlt~re8ow,at~ zebranych, ey prĘ6d pr~:rbyciem s~azy..
opoezy:uskiego w gub. radołllskiej: niępoko.JQD.a
wskutek ~zego wywH1-~ala SIę, naa lll~ dyskUSJa
SZTU"(A . piŚ1Aa-~~M~ "'Twa
była od dłuższego ezaSll przBz niebez;p:iecwych
doso ożyw1onal wreSZCIe. uchwalono, zeby zarzł}d
.&' I
I iiUt.i·d\1JG
Ul..
bandytów, niejakich: Szat'tańskiego'W~ojciooho."..
podjął starania zorganizowania takich kurĘ!Ów.
Podwięozol'Gk "Lutal". Podajemy poniżej calskiego i Karbowiak, mieszka.OOów' pow.a ..,.

lu (Dluga. 45),
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dnia 13 września. 1907
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cZY1'tskiego. Kilkakrótnie usiłowano ich aresztoArchangielsk, 12 września. Na przedmieściu
wać, lec~ bandyci zawsze potra:fiłi się wymknąó.
wystrzalami rewolwerowemi cleżko zraniono
reI
I dopiero w ostatnich dniach strażnicy ziemscy wlrowego.
'Haz z kilku szeregowcami, dowiedziawszy się,
EHzawetgrad, 12, wl'ześllia. Włościanie wsi
że bandyci będą na weselu we wsi Odrowąż, u- ' Sokolowskich dopędzili w nocy bandę konlokrarzr~dz;ii ~asadzkę.
Bandyci bawili się przez caJ.ą dów, zabili jednego, śmiertelnie poranili drugiego.
noc j clopiero 'nad ranem straznic-y otoczyli dom. Reszta. zdolala uciec.
Strażnikóvl dostrzegl pierwszy Szafrański i zaczął
EIraterYD.itdar, 12 września. Smiertelnie raskzelat~, kez sam raniony, fn'.zeskoczy'! przez par ..
niono pomocllika ko.misarza policyi, Boniaka} zdolmrl i 'Si';l'Vł siQ w lesie. WOłciechowski i Kar~ lal on wszakże zabić strzalem człowieka, który
bowłak bi.'onili się rozpaczU{vie, strzelając bez wykonał na ulęgo zamach.
przerwy z rewolwerów. Ostatecznie Karbowiak ;
Astraohań, 12 września.
Zachorowało na
zostal zabity, . a Wojciechowski, raniony, ujęty cholerę osób 50, zmado 23. Na przedmieściu
zastal przez strażników.
zaehorowa.!o i zmarJo 8, w powieci"e zachorowalo
Straż:licy i żołuierze dali 30 strzalów, ban21, zmarło 10.
dyci Z~lŚ lB strzaly. Ze s~rażników nikt nie zoS:9'm~iu:k, 12 września. W Syzraniu w szpistal raniony. WOjciechowski zmarl w szpitalu talu kolejo,rYHl umieszczono trzech chorych na
w Opocznie ..
cholerę, w barakach dwoje.
Zm8.:r!a do·tycllczas
! na cgolerę jedna lwbieta.
~
Elizawetp61, 12 września. Sł;:.wierdzOllQ clw:.&
i wypadki podejrzane o cholerę.
J
Uda sa, 12 września. Przybyl glówny naczel':
t nik szkól wojskowy ch Wielki Książę Konstanty
Petersburskiej A.gencyi Telegraficznej I Konstantynowiez i dokonal przeglądu korpu.su
! kadetów..
l własne.
ł
Hongkong, 12 września.. W Jumesou n3stą
l pHo starcie chińskiego wojska cesarskiego z powstv~ńcamL Zglnęlo przesdo stu pow8tań~ów, a
Helsingfors, 12 września. Wedlugotrzyma- i 20
wzięto do niewoli. Wl.adze chińskie zarzł}
:nych z Gango -wiadomości jacht "Sztandar'· pły dzi1y odpowiednie środki dla. obrony mjsyonarzy
nąi z locmanem z chyżoością 14 węzłów i przy
europejskich.
Tokio, 12 września. Prasa przyjęła traktaty
Grangrund, w środku farwateru, Bfotka! mielizrosyj sko-japońskie z radością i zadowoleniem zanę, nie wskazaną na mapach. Po obu stronach
znacza zupełne zabezpieczenie interesów handlowązkiej . mielizny głębokość 30 stóp. Jacht 0wych. <Ziszimco .. pis:te, że traktaty są szczę·
trzyma! dwa przebicia podwodne, jedno niezna- ściem obu państw które obecnie powinny rozwir
czne wezęściprzedniBj, drugie znacznie większe. jać handel na zasadach ustanowionych. ,){oku·
Przez calą noc przy pomocy "Freja" pompow&no min" pisze, że traktaty są rękojmią pokoju. ltNi,wodę~ Pogoda. pomy~lna.
Wiatr slaby poludnio- cziniczi" żąda od rządu jaknajrychlejszego wywo,.zaehodni. Namiej-sce wypadku przybyty z Re- konania traktatu w praktyce.
.wla paro\vce ra.tunkowe: <Meteor}>, .. Moguczjj:. i
DZIENNE.
:,Karm). Ieh Cesarskie, Mości przesiedli się na
TyfHs, 13 września, Uclalo się policyi wpaś6
'statek «Azya>. Rozbicie tlómaczyó można w częna ślady bandytów, którzy w dniu 24·go sierpnia
ś{}i te:ql, ~e fru.·watery, wiodące do &ango, są po-. w pociągu ograbHi artelszezyka Łą.nina., zabrawczytywane za. najt.rndnieJsze i za mało uczęszcza szy mu 13 ł OOO rubli. Aresztowano pracujących
ne, .zwJaszcza przez okręty, zagłębiające się tak, w oddziale stolarskim warsztatów dróg' żelaznych
jak ~Szt3.ndar" na 21 stóp. Zapowiadają wiel~ zakankRskicll, Georgobion:a i Ceradze. Trzeci wspóln.ik l'alawadze, mianujący się nauczycj~lem dOillOkiero-botyGI\olo ściągnięcia jachtu z mielizny.
wyrn,znany jest wśród robotników podpseudoniKronsItad, 12 września. Jacht «Newa> z mi- nem "nauczyciel natrętnego uniwersytetu". Przy
.nistrern, marynarki na poldadzie, odplynąl do rewizyi znaleziono przy nimwyąawnictwa nieleHango.
galne i rewolwer.
KrGnsztad, 12-go września. Na. pomoc jaTy1Hs~ 13 września. Główny lekarz dróg że
chtowi <Sztandar:. w}slano środki ratunkowe i laznych zakaukaskich telegrafuJe z EHzawetpob,
nui~ków.
,
że obaj chorzy, zaregestrowani dnia 5 b, m. z oR6wel,12, września. Pancernik ~Aloksander. znakami podejrzauemi o cholerę, zmarli dnia 11
Drugi"wyszedl do wybrzeży finlandzkich wraz b. m~ Oba wypadki te uznano niewątpliwie za
ze statkiein ratunkowym «:Meteor" statkiem por- choleryczne.
.
towym «Moguczij) i krążownikiem straży pograSewagtopol, 13 września. Przybyl tu 'Wiel~i
nicz.nej "c;Berl{,uh.
Książę Piotr Mikolajewicz, którego powitali glóPotersburg, 12 wrześn,ia. 'rVedlug danych wny dowódca floty czarnomorskiej, naczelnicy odcentralnego komitetu statystycznego z dnia 14-go działów i inne wladze. Książ~ oglądał fortyfikacye
sierpnia 'prawdopodobny zbiór zboża w 72 gu- wybrzeży.
.
'
berniach :H.osyi wynosi w milionach pudów: ż~ta
Wi~deńt 13 wrz(;śnia. Cesarz Franciszek Jóozimego 1241'33, :pszeni-cy ozimej 234-15, żyta zef nadal dowódcy eskadry japońskiej wice·admi~
Jarego' 25'35, pszenicy jarej 550'9~\ jęczmienia rato\vi Indżuinowi order korony żelazm~i pierwszej
400'54" gryki 48'55, prąsa 116'99 kukurydzy klasy, oficerów zaś towarzyszących Indżuinowi
79'62, owsa 780-86,
obdarzylorderami.
ł'otersłnug, 12 września. Rada ministrów na \
posiedzeniu z <lnia lO-go b. D1. przyznała fiocie
ochotniczej prawo zafrachtowania na jeden kurs
dW.óch parowców zagranicznych W celu przewie-'
ziania węgla. donieckiego z Mariupola do portu
morza, Baltycldego.
Na budowę kościoła św. Stanislaw{t l(ostlc~:
Kielc6, 12 września. W pow. wloszczowskim
njęto trzech zbiegów z robót c~ężkjoh na Syberyi.
Pracownicy fabrykI Karola Steinertl'!. (apre~ur8.) dożyli 8 rb. 34 kop., mi(\,n~nvicie: Wo]t!\szkiewtcz 30 kop.,
Dopuścili się szeregu rabunl(6w.
2i k., .Pohl 30 k., A. Jakubowski 50 kop.,
Kowno, 12 września. O 18 wiorst od miasta .J.F"bianczyk
Patura 10 ko, Pienzewskt 10 k" H. Smoczyńsks 4 k"
ujęto' dwóch
zabójców żolnierza i policyantów. Janio 15 k., Sojte. 3 kop., Bt\rtQszek 10 k., Szafr3ński
Znalez~ono przy lllch brauningi. Jeden z ujętych
10 kop .. Gabrończyk 15 k, Glt.szcz :; k., Kyc~yńsk8. 6 lr.,
przy wymianie strzałów raniony. Obaj przyznali Banaczyk 15 k., ~1astalei'z 10 k., Ciehoil 3 k., GruszCZyflSkl 3 k, JttźWiński 20 k" Galja 5 k,. Gadu.ra fi k.,
się do za.bójs·twa.
Bł.'l.rtosze~ 10 1:., 'Mlkul.skl 30 k, Gót'eckl 9 k., ZaparaBiałystok, 12 września. .Z powodu zaprzeczyński 10 k ,i.Vbctejczjk 10 k"
R. Wadowski 29 kop.,
stan-ia. przyjmowania ładunków na stacyi pogra- Bh.\ieeid fi k., Glaszez 6 k., Pilarski 5 k., Półrolnik 2 k"
nic:lnej Graj ewo, na stacyi Bi.t.tłystok kolei po- Karolezyk 40 k., lt.d!l,mezyk 6 k., Marciniak 15 k., Ba20 k., Siotur 10 kop., Tuma 5 k, Woj tyra fi k.,
leskichnagromadzilo się 500 wagonów' nruado- jerski
l\blec 7 k., Przanowsk: 7 k., .OJczak 20 k., Kowalski
wanyeh zbożem, a. adresowanych zagranicę.
35 kop., Michalak 5 k., Bartoszek 5 k, Gaduła 5 kop,
. Odesa, 12 września. W ciągu trzech ostatnich l~!nke 10 k" Si:ooa 10 kop., Mikulski 5 k, Galj!.\ 10 k,
Kupisz 8 k., S. Soko.fowskl 15k. M. Szymański 15 k.,
dni napa.dy na ulicach z:upelnltl ustaly.
Szymt\Dski 15 k" S. Szynw:ńskl 5 k., Antonina SzewNa ulicy Mieszczańskiej wystrzaJem z rewol- A.
czyk 13 k., Pawelczyk 10 k., T. Dobrnwolski 10 kop·,
weru raniono ei~o w głowę a.genta wydziału Błnlas 20 k, Szychowski 5 k., Berstct 10 kop., Nowlcld
•
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:t.

r; kop, Mikoh,jewskilO k., .Michalak 5 k., Owczarz 6 k,lo
Komorowski 15 k., Chrobot 5 k.,bezimienuła 2 k.; Wł.
Kowalski.
_ _IEiliYiJiiiiJiii.III!!I13@ Q2Ilii\J&
u ....

·
I
I

w

ledezego.

12 kop.,

Gamoń ł

kot

Węekowskl

10 k.,

Józefa. CheSs

zbrodniczej,
zapl~ć!"

składa

głębi

rodziną.

Zona z

1461

z

I
I

S I U _

SPOSTRZEŻENIA METEOROIJOGICZNE
Ł.

Stacyi centralnej K. E.

Data.

12/IX 1 pp.
12/IX 9 w.
13/lX 7 r.

7;;2-41+16.1>

7ł

752,3 +11.4,

98

752 2

W3

I

W1

+ ~91 99 I Pd W 1 j

Z dn1a.1211X
Temperatura
m.ax..+16.E)O C.
Temperatura
mln.+7.0G C.
Opadu. .,0.0

1

. Giełda petersburska..
(Tel- wt

"Hozwoju~').

Renta panstwowa 70 j U i J,

,5% Prem. I-ej emisyi •
"
II
"
szlachecka.

sPOcYi'l.lllie

cnoroDV

217

dziecinne i

POWRÓCIŁ,
Godziny

354.50
250.50

lo iejczyk

r.

i

F I ARY.

pO:

ilmańskiemu,

ręki

z

zbol&lego serca "Bóg

I

o

zgin~1.

osta1.nłt\

tym, którzy oddali

p..

Józefowi

który

T e1'9 ramy

1

Ws~ystkhn

sługę ś.

przyjęć:

9--10

wewnętrzno

Piotrkowska Nr. 123•
i 5-6 popą1, '
1420-6
o·w' .

f.

z patentem konserwatoryum, udziela lekcyi mu-.,
piętro. Do 12-aj

zyki i śpiewu. DZIELNA 16; II
w poludnie.
"@P.!!ł!!

_._

~_

±!!LEI

Chłopiec
l

1425-6-1

.

·12 -If;tni i

zupełny

wielką chęcią do nauki, zdolny t
pozostający na opiece dziadka-staruszka} nie posiadającego żadnych środków dla
dalszego' ksztalcenia i wychowania g01 zwraca się

sierota,

z

do Sz. Czytelników o laska,wo zaofiarowanie mu pomocy.
Za wszelkie ofiary, tak w naturze jak i pie ..
niężne, składa z góry serdeczne nBóg zapłać".
Przejazd M ;;2, m. 3.

Rozklad
.L

El

t ni

O'

pociągów,"

d 1 m a j a.

Kolej Fal;ryczno-Łód~ka.
Odob()dzą l Łodzi: a) 12.30, o)

'[.10. r) 8.35, e) 11.20,
g) 8.20.
PrZYChodzą do Łodzi: h) 4.30, i) 7.35, j) 9.40. k) 10.10,
1) 4.06. m) 5.25, Il) 8.35, s) 10.00, o) 11.00.

d) 2.00, ~) 3.15, f) 6.10, p) 6.35,

UWAGI. Godziny. wy,trukowane tlu.stym dru·ktem
czas od godz. 6 wIeczorem do 6 rano·
Pociągi oznaczone literam!: b), f), h), o), baipo~rad.

oznaczt\j~

niej komuntkacyj Warszawa-Łódź.
W pOCiągach oznaczonych lltarami: b), d), 0, m),
j), n), kurSUją wagony pocztowe.
Pociągi Ol.naczone literamI: e), i), j), u), za.trzymuj,
się na wszybtklch przystankach.. pociągi OZUAczone 11ternmi: h), b), zatrzymujBt się tylko w AndrzejowIe.
Pociągi oznaczone li1.el'aml p)
kursujl\ codziennie;
zatrzymUją się na wszystkich stMye.ch l' przystankaeh.
Pociągi oznaczono literą r) odchodz~ w każde śwl~ta

sr

; niedziele.

Kolej lVa'ł'szawslw- KaUs!ca:
Odohodzą

do l(nllsl11; o godz. 8.25, 12.35, 5.40, 6.38.
do War8zawy: o godzinie 10.42, 11.40, 5,52,
Przychodzą z Kali9u.: o godz. 10.3 i, 11.30. 5.3'7, 9.30.
z Warszawy o g. 12.13, 5.32, 6.30/

Kolej obwodowa,
Odchodzi ze stacyi Łódź~ka.Hska. do Slotwin o godz.
6.:W, ze Slotwin do st. Łódź-k&Hska 6.55.
Odehodu
1.e st.

ł.ódź-ka.liska

lUSl;ek do st.

do Koluszek

Łódź-ka1islta

10.~5,

o !odz. 8.10-

przychodzi z Ko-

,

ROZvVOJ. ----

S=~;ll'y

PaUle

lt:'łda kroq.zo!
i~,'

~t·

naD~,d6w' band.yckicb; p~'p8;niaJ1yeh rze~
KOIDO w czasacb ostat.nich w okolicłH:b Gar'17oHna, uka··
zalt.się w piąmia Źfl.rgolloWOm "UUjff L?r}~u"\ powt.ó-

W sprawie

rzona
w

następnie

w pismach

polskich,

pOIDlęilZy

mnemI 1

piśmie Szan. Redi.1ktora'h~tia,~omośhć, prZYPilsująca ,",wy~

mienione

lH},n. ad.\}" b')7,{1rm

muv fi..'rom

ut Y sziil,.ane} ,,\Jze-

przez roootnlkó\"i;(; w p:ęCłU wypr.dkaeh istotnie lnterweuct,ra. komornika ok&:u~ka się kouiacloą. l~h~z nie do ..
(,vcz~}a ona robutników, ztl.trudnionyc.h w haeie, t\ osób,
old",·wll3 nic z hut\ wspólne~ n:e majl.\cjcl:i.
5) B.tędn~ jest wreszcie lnformacya "Unser Leben"
o mającom rychło nastąpić pono wnem otwarciu huty i o
rzekomo dokonaneID. sprowMizeu!u robotlltków czechów t
rosJan. Aż do ch wlli obecnej żadnych przygotnwań du

~~

Z.ar~Ąd

iI'

w9
do

a r~

2) Huta zostala zamknięta we wrześniu 1806 roku,
folwarcznych. Z8.s:r.2y w maju 1907
roku nłemóg1, jak to zt\zn3e~n. "Unsar Lehan", przy·
ezyn'tć się do zamknięcia huty. NadmIeniamy z&r!kZ~m,
pożar wlęe zabudowań

obecnej nIe ..

sztuk . . kop.

- - Tow. Akc~-........-

o podpalenie

bJłoby con~jmniej lekkomyślnem.

L L. SIERESlE SKI EGO.

3) Z rob1Jtaików huty nikt nie zost!ł.ł zeslrmy adm!·
nistrllcyjnie; jedyny osobnik, l;:tórego los podobny spotkał, bjl aresztowany w okoUeaeh S4edlse, o He nam

wiadomo, z powodów natury p{lU}J{~znei, a za.t~m w- spr",wie nic 7. or~nlz&eJ~ huty w&pOln€;go nie maJąca),
4) EWłll\Uaeya ml&6zltań robotnIczych w l'rąbkaeh

~·"""'''',r"".....,..",,,,,,-,,,..-.'''Y'VV''V''''V·''''·...-v'~',",N''~'''''''''''''''''~..r.J''V''~/'..''·'''" r,.r~_",
v

tĄ' DAĆ WSŻĘDZIE,

_

t)dbyl:t\ się w myśl żf\dań wladzJ~ .przye~em rQbo~nł~y
..l.'"".:-----......------------......-:
wJprowadzalt się :;topnlowo i dobrowolnie, be: uzyela.~jtt
+
4-- .
oJlaełska, o joklm wspomIna "Unser I.leben." ,lial~~ywa ~~

jest równiej; wiadomość o rzekowf;}w . u311.wam~ o~ob ro·

e

+

.Ell

p"lif;'r;s-~an 1, Wodospad fłiiag~ra. - Figle
I
UCZU.iaków. - Strażak za.k~l,isami.
'.
_ _ U. Zemsta syna le6111~~a. -IIIII'IQ.....-a.-ł~S~r,;~,''
Nieszczęście samo nie przychodzi.
lotrktlWSł\a IWlr. 1l\1t'ij.
III. Jax.d~ na lyżwMh--Podrór, napo·
., "1· r g. ram w 3-eh od;a.lac.h: wietrzna naokoło gwiazdy. - Wście~
WSpanla~
p o
kły samochód.
I

8;

'ł·

.WW&i&t

7

.i1

lun

Poczatek przedstawienia. w dni powszednie
w· święta i soboiyo godz. S-ej po poludnio..

O

godz. 6-ej

Pierwsze Polskie 7.. miQ klasowe Ghnnazyum

z.

PĘTKOWSKIEJ

u~. Wólczaiiu_ką M 43.
w kancelaryi s~kOl1 eod1;iellne od g. 10 do
Ęgzamtny wstępne i poprawkowe 2, 3 i 4, w:;,ześnł3.

przeniesione zostalo na
1~

Podania.

przY1mują &Ię

iodS .do 5.
Lekcye 5

:.
l
w.!hiiUI

września.'

l

338-10-'()

7~szezyt zawiadomić

moją Klijentelę,

DZIELNĄ ;N! 7, l-sze piętro. -

Poleca się laskawym

:Mam
Szan.
z dnlem 16 Lipca r. b. przeniosłem ml,)ją. pracewniię §~~den i okryć damskh~h na ulicę
że

IIIjiIIllIJIIllI

względom

W", T.

GLOGE;1ł

(syn).

~LB1IIj_.m:li li alil l m ż.lilę_PEo:.rgZe!l!lbljl n.eaJIZrBl ~.olZBl!l liDi1Ji:et1 'il :Ii ~iflil:lI!ia~eZ~l IrlilklD...tlIii~a!.°1il!{1111\rli!ięlllcz~.nlDelif·maIEl1••: : ' : - 3

Rzemieślnicze

Talii.

prz,jmuje (",żlonkóW', udziela.
JlOŚĆ od których, plac i;

'd

Ł'rbtkie

Pożyczk~-Oszcządnościow8

Ałl1drzeja II.
pożyczek, jak również przyjmuje pieniądze

na. ooZ'częd··

na każde żądanie 4%

" 3 m!esiące
41/~%
,. 6 "
ó%
_ _ _- - - - - - -_ _....;.:.,,~ro;;.;k;;;.'_ _ _ _....,..._.

?!...,...

....

_.1!l?~3-~

Poltila:że,a- fh"'S'Illa niemiieczJka

jij ąwegp przaqslębJOfstW.,:

J>rzyszros~i może znaleść w pier ..
wszorzędnejfirmi.) . agon~,. mający

Drmt!lch1and

po~zukuja przeil~ta.wicłęH

w celu rozw()Of~rty z domarKi lO-kopleJkowoJ upra.sza
prowizyjne i zabezpieczenie własnej , lączeniem
się przyey:tILc! pod adresem: Mannheim,

używając

przytem ~ob~ej ?pinii.
Oferty tylko z powol:uuoOl Się na
. . 'l l'e.lerencye
poprzednie zajęCIe
pr~yjmll.Je AdminIstracya HRozwojul'
pod literami A.·· U. 77~
14,t:iO·-ł}·.,...1
~

FREBLOWS~I.

Kursy dla freblanek, świadeetwt\ po-świad·
ez~ne przez wl!l.dze rz8tdowe.

PaosJI S-klasDwa żańska Maryi IIRlYClłEJ

Wysokie wynagrodzflnie

wyrobione stosunlo. w illwJseowych
sfBrach handlowych 1 przemysłowych,

l462--1,

ZAKLAO

B;~um & C if\.

143>1-3-2

rrrTMi&; _ _

Iw ' ' ' '
.•.

.

~.

ul. Mlkobjewsu 22 m. 24.
Zapfs od 2 do (j po pnl.urtlliu.
H8Od3
•PI-:t!l:Y zakł:.uhd·e duży ogród ..

Drobna

ogłoszenia.

żf)na~y. z czte!'okla~
eJ iiowem wykształcenIem gimuazyn.lnem,

Czlowlek mlolly,

posgukuje jakIejkolwiek pracy zaraz
adwokata,

rejenta lub kantorze.

ksandrowicz,

.Pas&ż·- M:eyera

o bmfa ~Ud~)Wnle;e;ego

Draz uczen,

przy

ElS;zt:;<t'.:~~ege~

du

pod \'Il);liód.".

w

21J~) w,!l:l,uilinf.:r.
Ą.'lmiulstriicyi

li!"

· o ~przt)dan!!!. tf1!nio skląp Dll\Sl\rSĘo- ł~
D. rzeźniczy. z powodu wyjazdu. Wł- .
2253-6 - I ~
lUU~bio:':'

pokOJe

S!ę
Of.łrty

~514:-i-l

Ptlt~'z~buJ

b ') wilna
WYllf;Ję\~!a- zaraŹ 2
z odd.zialuam

~O$z~_iudę

Ił

Ale-

z bdnym. ChSr&l~terem J)lsma. ul. Piotrkowskr. 107.
23~-3 .......3
d~ewskfj,' nr..' 78.

C1!!:)fstl'5go,

10 m. l .

In,żdy
intcligen~tiej rod.zl)1~e

.'

1456-6

,,~

t>rze'lt
zRrz~d hnh ~corl~oenUle dZH,sla,.tkaml
• ajl _
__
a;LL2L&LW22I2ZIll

n
.
ea
re
u.·p1fqUB
Th
l----p""".-'- . . . . . .

BUła ~Che~J.·

~ł#

przedsiębiorstwa.

botniezvch

fabryki

~t.;...
.~
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

~~~naM~ JH~~I~hl ~fi~k~h 1 UO~~ll~H
przez szereg informacyj, I:Hllliz krzYwd~~ącyi;h opmlę robotników, bĄdź wprowv..dzt\lącyeh w bląd szersze koła
osób, zainteresowanych losem huty.
.
\V imię więc pr&way uważamy sobie Zft. Oh[l~lązek
zaznactyć za pośredllietwem poclytn.ego organu PausJdego co następuJe:
1) Bezpośredni~ przyczjną za:mknJęeia buty "Czachy" byly JlJefiylko nieporozumienia z robotnikttmi,. ale i
koniaeznóść
prz~prowadzeni& całkowitej reorganIzacyl

że przyezyna poż&m pozostala aż do chwili
wyJaśnioną, oskarżanie zatem robotników'

otwercia huty nie poezyniono l iad_yeh robatników ul
nie sprowadzanu, .ant nię zamnw1aao.
Uft:.jąc. iż Szan. Repak'or sprostlJ.nnifł PGlff_~
\V piśmie swem zam.ie$!~jć raczy, pOlostaj.,
z prawdziWym BRCunkiefJ1

Wqj.śeiem.,

z elllod.zhmnem
ulirzy!u~uiem luh bez, -Wi.e,dOInilSĆ Dziel ..
1\(1, 40
m. 1. Tamże wydaje się obi&dl
w t1mDI1 i 11l\ mla.sto.
205S-d
-F"ortePH\IJ lVI.~.leckiego, do sprZedaDh\ za
250 rb. Orl .. 12-14.
2276--3cs2

a

RozwbJ~

8

-- Piątek, dnia 13 wrz.eśn.ia, 1907

Polstie lH-klaso eGimuazJu ż~ń~ti~
!MI
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WP

po::l~~!. uuzenic .·ozpoczęte 26 Sierpnia

Przelożona

,

u!':o..~II.eihlia M 5.

1.491'113

'

ł ohoroby iVener:rozne

ZOFIA LIBISZOWSKA.

1376

jł

a

Dr. H. S'złlllł
nmachC.f
II

i _ I'

od godz. lO-ej rano do 4-ej
.

11'

i .,' . .

k

I
III

i

I.

z psnsyonatam i klasami
po

,Osiedliiem się w tutajszem mieście. jako
I apecyallsta chorób skMn:ych, wenefyczl; llych, płciowych j chorób włosów. Przyj·
l muję codziennie od 8 do 1 w południe
i cd 4, do 8 po pol., w niedzIele od 8,.ej
do l-ej f.mo i od ,~ do 6 po pot

•

.k6.....

Nawrot Nr.'2.

PrzyJmuje od 8-11 1 do 6-8 po pol ad.

~~~'!imiH1~~~1~:~.·~·~ti~~~i~·liA~.~.i~i_~~i.~~~i·~i~~-~~i;iMi#i§,i-i;~~~'i?~'~~I_.~7ii_~~~Qi~~~'~L~K~~i

a

Na proglam

dziecięca-6

Korot}riewiclB. Koncert sklada się z trze(.\h części.Wykonaw
ey wystąpią w oryginalnych strojach wloskich. ił) Orkiestra.
m!ejcowa, wykona pod batutą dyrektora Webera -:- Koloniqrę.
4) Kinem~tograf na cykl<Jdl'omia. 5) Konfetti. 6) Przedstawienie t€1:\iralne w sali, ponl;:ierunkl(-!m znanelZo Rrtysty dr/.\.-

.

I,

weneme:fczne.

,lU) •

! Dr.

składają; si~:
grup komicznych z pilką. 2) Koncert mandolinistów i gitarzystów, pod kierunkiem p. Wacława

.

KOIlstantJnowakl!!. 11.

Choroby d,:óg moczowJ'ch, sk6P-

, lJl"Z.,jmnje od g. 8 111&-1 rano j od 5......8,
w Sobotę, dnia 14-go h. ID. ~ pallie od 4:-5.
10'10-r-10l
ma.tycznego, Wladysława Glogsra: Początek' o godz. 8 wieez.
Wejście na salę ~o kop. 1) Ognie szt!lCzne.
14,54-3-3
Początek o 4-ej
I Cena wejścia 30 'kop. dla dorosłych
po południu. ł i 15 kop. dla uczniów i dzieci. II J.A.8kar.z SZPit. &.la .AnnY-M. a.,r.J.• l .dl. . .& dZi.eeI
choroby dzieci
Bilety sezonowe ~ie ważne. Bilety wcześniej nabywać można
w cukierni A. Roszkowsklego, w skll!!.dzie instrumentów mu·
A ~:~:f:
zl~znyeh Schredsrn., a w dnitt zabawy w kasie .Helenowa.
W ra7.ie nIepogody, zabawa odbędzIe się w 1iRstęplla sobotę. I naprzeciwko ogrodu Mikolajewskiego
ł przyjmuje od .8.0-9 l.ano i od 4-.6 popoi•
I
.
483-r-48
J

~
1) ZabawI!!.

a

ład. Schoeuoich ·

WIDZEWSKA 86

_~~ąd

lódzk. Chrześciańskiego Tow. Dobroczynności, I
ma zaszczyt zawiadomić ninieJszem pp.czlonków, że w dniu 16 września
r. b. o godz. 4 po poludniu, odbędzie się w sali Łódzkiego Towarzystwa
Kredytowego przy ul. Sredniej .1\& 19,

i
l

Z~Glajn~ UOrOGzn~ l~~ranie ciłonKÓW TowarzJstwa. I
'. POiPządek dziann:r:
i,..
1. Sprawozdanie komisyi rewjzyjuej.
~
2. Zatwierdzenie sprawozdania za rok 1906.
I
3. Rozp~trzenie etatu na. rok 1907/8.
.I
4. Wybór pre.zesa i CZłonków Zarządu, na. miejsce ustępujących. !
Ustp.,puJ·ą, pp.: Dr. K. Jonscher (z pO'Nodu ś.mierci)1 ks. prałat Szamota, ł
pastor Gundlach, A. Raubal i JuJ. Jarzębowski, na zasadzie starszeństwa. i
5. 'V-ybór członków komisyi rewizyjnej na miejsce ustępujących. I
Ustępują pp. J ezi:erski .i Stegma.un.
l
6. Zatwierdzenie i.ntrukcyi projektowanej kasy przezozności dla
ttrzędników Towarzystwa dobroczynności.
,
. 7. Wnioski obecnych członów.
!
Przy weJściu lla' ogólne zebranie pp. czlonkowie Towarzystwa do- l'i
broezynności, proszeni są o !askawe" okazywanie nadesłanych im biletów (
czlonkowskich,.
UWAGA,: Razie nieprzybycia wymaganej ustawą ilości członków, ;
następne ogólne zebranie, prawomocne
bez względu naliczbę obecnych
członków, odbędzie się w sali TQWar4ystwa kredytowego o tejże gOdZInie w dniu 23 września.
1453-3·3

I

mieszka obecnie MfKOŁAJEWSKA 61
ł. P17 zyjmaJaod 8-91/ 2 faIlO i od5.....,.6 1/ 2 PP,

.t· .Ohotob, wew.Błtr.,e. i ·Ilerwo:v;re.
k o 8 t y' u mo w fi. S pó d n i c z k a. A ng ł el s k i e p 3 1 t o rh. 11.50
H a w e lok r u b li 10.50.
W s z y s t k o z w e l n i a"
n e g'o m ff, t e r y a lu. W i e l k i w y bór d 8. m'skI c h b lu z e k od rb. 2.75
Z ID i a n a przy jęt a

i, P i o c y k i i
O Ił A D O VI

t_u a o w e
KIJ O T T O i 5:11 P
Reprezentaoya Związku Gtlrzelników,

ż

e la z k: t\

Charooy SkÓrni. wsnuyeZłłł i mOGlupłeiu"

szych kursow

ukończenia

językowych,

Leozenie el6ktryz~cyą I mssażem.
04 g. 8-111j, rano, od ó..,...8 1/ ...
469-r-24-2

!

,i P~ZJJmfl)e
{ WHlCZ.

Dr.

osenblatt

speoyaliata Ghorób.. llSza, nosa
i gardła/
Piotrkowsli:a 35

e

wyż ..

w

ni:dr:

j~z~f

poszuk.uja

Oferty proszę składać w Adm1n.
tRozwoju" pod lit, 1\i[. G
2261--2-2
lekcy!.

S

'
158o r-84
p

przyjmuie od 10-11 rano i 5-7 po pol.

~------------------------N I.l.lleizv~ielkil. języka niemieckiego, popMent z

znitklnd

mieszka' obecnie na Sredniej nr. 2.

840

Biad~Jącf\

do palenia, ośwIetlenia i ogrzewa.nid.,
spirytus zgęszczony "W' puszkach..
ID 1\ S Z Y n k

Dr.

u EMILA SCHMEOHLA
p lo t r k o ws k a 98.

I

M o t o r y, l a t a r n la, 1 aro p y,

.1~9r

k o s z t u je

!

SPIRYTUS DENATURO ANY

Dr. Edward
MiHelstaedt
powrócił
'

Jot/ur

powróci[

P i r y-

1422. 3:-3

SKI

Łódź
Krótka Nr. 9.
hurtowa (w beczkaeh) i detaliczna lW butel!mch)
ił .. Ott~ &: S .. PorafJowski p Krótka .Ni 9.
. Detaliczna: W. Kowalski - Zlelo/nr !tyoek nr, 35. Zgierska. 11.
K. Wolski - Piotrkowska. nr. 3.

Sprzedaż

J. 'WoJski - Konstl5.D.tynowska nr. 8.
M. Grodzicki -- Piotrkow:'lka 173. obok Paradyzu.
"W Pabianicach T. DiatrIch - Zamkowa 350.

1~U·l0-i

HURTOWA SPRZEDAŻ MYDŁA
NAFCIAN EGO

do prania bielizny, przy~

-

gotowanego sposobenl D-ra ,Golc·wajga., jak

63

również

wszel!!;ich innych przet"worów naf-

cianych objąl Dom ł~andlowy

;; języka

HOROllClKI i STAMIRO

i.

E

-·1
-

~

KaiJ;~a~~jici~~ji3adlagtY,ikOTę;Y.kO. ~r:i;~ir

<

962

.

Dr. fil. G. kUMMER, Skvrerowa 4.
)j,Zy~ii

Redaktor St. Ląpi8iski.

~53_,-2_;--~J

PIOTRKOWSKA 150_,_t_el_ef_,

(Cena 3 rb. miesięcznie), rozpoczynają się: dla początkując,ch w poniedziale.k 16 wrześlli~, dla innych w sobotę 14: wrz~śuia
. .
Uprasza się o jaCu~ajs1fyłu;ze zglt\8ztmie się.
Tamża .można zapisać się na wyklady Języka
.
'

;;

lEGO

I

l

ra

wykonywa

ni. su ien "Felicyi"

robotę, starannH:~,

elegancko po cenach

Konstantyna.ska lir. 5,

W tlocZ'.łJ.i <Rozwohu, P~zejazd NIl 8.

IM.

umiarltowa~ych.

14.. '

Wydawca'

14l52-3-1

w. Czaj~';sk~

