196-a.

Cena 3 kop.

Dziennik polityczny,

społeczny

i literacki
pod kierunki ei~ St. Ksiąź ka ..

Czwartek dfilą (14) 27 Lipca 1905 i\
REDAKCYA i ADMINISTRACYA mieści sie pny
•1. Zacłłodniej .M 37 przyjmuje interesantów mi~dzy
go azinami 11 i 1, <mi'!: 6 i 8 wie-czorem.
ADMINISTRACYA otwartą. je:;t od godz. 8 - 2
popoł. i o.d 4 -- 9. wiecwretn, W niedzielę i świeta
otwartą. jest od godz . .9 2 popal.

Prenumerata w Łodzi wynosi: Rocznie rb. 6, półroc:z·
nie rb. 3, kwartalnie rb. 1 kop. 50, miesięcznie kopiejek 50. Za odnoszenie do domu kop. lł> miesięcznie. Na
prowincyi i w Cesarstwie rocznie rb. 8. Za granicą
rocznie rb. 12.

Nut)?er pojedynczy poranny kop. 3,

desłane

wiec~orowy

Telefon

-

kop. 2.

ogłoszeń:

1-sza strona 50 k. za wiersz lub jego miejsce. _Na'.>O kop._ Nekrologi i reklamy 1 '.> k. O;łoszer;.ia zwycz. 7 kop,
Drobne ogłoszenia 1 1/'J kop. za wyraz.
Dla poszukujących pracy znaczne ust~pstwa.

ttać

Przeszło

Ulica Piotrkowska .Ni 16.

pociągów.

Od 1 Maja.

..

~~~~~ij~thx~mtef~Gmm~r-·

Kolej Fabryczno-Łódzka

bryczne1: 9.30, 5.22
a10

f

~~~-~~1

. Pociągi

8.20. Od~hodzą 7.10, 1.38

oznaczone

*~ służą

bezpośredn.

dla
Warszawa" (bez przesia-

Kolej 'fJTarszawsko-Kalfvka.
do Kalisza o godz.&6.35, 11.49 4.40,

BIURO WYSZUKI ANIA PRACY

Odchodzą

do Warszawy o godz. 9.32, 3.~.o.
Kafis~a o godz, 9.17. 2.58, S.35'.

Piotrkowslla H7,
2~6

1

komunikacyi „Łódź dania)

POPIERAJ GIE
wiecz.

Przychodzą

Kolej obwodowa.

Odchodz<i ze stacyi Łódź-kalLk a dą Słot·
win o god·z. 6':45, ze Słotwin d.J ~· ~· Łódż-kąlis·
ka 10.10. Odchodzą zti st. Ł :j_li kaliska do Ko~
służbę domową.
luszek 7.1 O, przycnodzą z . ::. -Iuszek do st~ Łódż' d ntctwo
.
b ez· ~\
Dla poszukujących pracy posre
kaliska o ~o~. 6.20.
płatne pp. pracodawców zaś uprasza się (
Uwaga. Goqziny wydrukowane gr!lhym drueiary dla biednych
7057-0-0 i kiem oznaczaJ,ą c~as: od 6 wieczór do 6 r~no.
Umieszcza wszelkiego rodzaju robotników
rzemieślników, p~aczki, prasowaczki, szwaczki

l

j>amięfniJc.-

·

<5d fodminisfraeyi.

łI Czwartek, 27 LipcaV~~~
1905 roku.
!

-._
.
I Kalendarzyk. Dziś: Natalii M., Pantaleona.
. .
Ad m1msttacya pisma naszego, pragnąc i Astronomic;rny: wschód sł. 4.12, zachód 7.59,·
ułatwić pośrednictwo w wyszukiwaniu j
długość dnia ~odz. 15.49.
korepetytoróvv i w wys.zukiwaniu lekcyj !I

w dziale ogłoszeń wprowadziła dwie ru I
bryki: „Nauka i vvychowanie"

Hłl,t'es'n·1·a· k

!

potrzebni korepetytorowie,
b) poszukujący lekcyj:
a)

11

I

li

W „Gońcu" warszawskim p. K. Ł., zna w-

7042

na

ciężkie

Administracya „Gońca łódzkiego~'·
-~~~""--C.~-~---

!

11

.

Z .·axtykułąm · tim fMllemj lłUj.tL. p~,JL

--~to -

·nowski, :da sźpalt-ach ruchliwego „Kur1era
Kaliskiego", i przyznając -P· K. Ł. tylko w
części racyę, pisze:
Wfościa'niri nasz był leniwym, a.le nim
tetaz nie jest wobec wzmagających si~ potrzeb i konkurencji. Nte mniej przeto ślady
tego lenistwa pozostały i do dziś dnia odbijają
się wyraźnie na otoczeniu chłopa~
Nasz
kmiotek nie poysawi clachu dopóki deszcz
nie zacznie przeciekać do izby, nie zreperu1ę,płg~~ ąqpókjbiiłQ s~~o<ty mu nie zro~L
· Nie dba też nic„ albo bardzo mało, o swoją
osobę\ dba r,a to więcej o swój inwentarz.
Pracować dziś musi więcej,, bo wązystko drożej kosztuje, a z zlemi trźeba wydobyć co
ł się tylko da, a chłop wie, ze rabunkowa gospodarka na .ziemi. ~ci si~ Pf~ez fałę._ lat~.
Tu wi~c wro~zond, ~wet lełrntw-0 .l}rn me
pomoże, ttzel1>.a pn,ićfo-wać w 1pocie· c(oła, bo
chleba nJe ·lhędzfe. Lecz- jeszcze jesit inna
rzecz, która pobudza włościanina do większej
energji. Tą siłą jest zttrobek. Każdy jest
łakomy wielce na. gotow;y gr°:sz i dla tego
cMtnfe podejmuje się furmanienia, zwózki
budulcu, kartofli i t p. To twierdzenie
najfepiej wyjaśni rtasLęp'ujące prawdziwe
zdarzenie. Do jednej z wsi przybył żyd, a że
to działo się w piątek i szabas.zachodził, więc
widząc, ze nie zdąży piechotą do miasta,
po~t~.nowH naią~ .so,bie. ~urm.~nk~ .. Ch~op, d?

ktnre-go z tern su~ zwrócił, me chciał Jechac,
bo na}pTerw nie chciało mu się po całodzien-

w ł··odz··1'.„

ca. stosunków łódzkfoh, napisał dwa artykuczasy admini ! ły, w których ocenił w ogólności bezrobocie
stracya „Gońca" liczyć . będzie za trzy- l i wydarze:o.ia ostatnich lczasó_w... Szuk.ając.
rotnke takie ogłoszenie tylko 20 kop., za- i przyczyny tych bądź co bądź niezwykłyąh ru~
l chów społecznych; p. K. Ł. między . jnnemi
równo od poszukujących lekcyj, jak i po ! twierdz~~ że r?botnik ~ódzki, j~ko przewainie
szukujących korepetytorów.
i rekrutujący się ze wsi, stanowi podatny grunt
~ dla wszelkiego rodzaju agitacji 1 przyozem

względu

Goniec*".

przyzwyczajony do niej, niewykształcony, mai t. p. Cechy te które wyK, Ł. wieśniak z domu, są
karjerze robotniczej i szkod~, mu wielce wobec konkurencji robotni,...
ków miejskich i obcych.

20

Ze

„Łódź

103.

ło przedstębiorczy
niósł, zdaniem p~
pl.'~eszkodą w jego

Odchodzą z Łodzi o godzinie 12.30, 7. i O*

Bilety okólne. 106"-r-190 j 1 • ~,!y~~oSi~ i1H~::i~~ godz. 4.35, 7.45 ·
.M 2-A,
.. g,80, 10.~5*,. 3,40, 5.22, 8.20, I I.OO.
.
Trep.ka, NAWROT
Warsz. Tow. Ubezpieczeń od Ognia ł .
P~c1ąg1 poczto~e przychodzą do Łodzi fa-

otwarte od godz. 9 - 12 I od godz.

)&

ws~ąchświatowel sławy.
•ejście 20 kop., uczniowie .10 kop.

.

W 8 g Q ·fl· y sypialne • ,
<.

nie · będzie.

Adres telegrnficzHy

YS300 obrazów
ff Wie
ZTUK
Pi
KNYćHu
malarzy
,

.

Rozklad

Iii

w 'Narsza'wie:. Biuro o~łoszeń

w Pabiapjćach, Ks1ęgah1ia Eld. Keila.
Rękopisów nadeslar.iych redakcya
nie
zwraca. Za artykuły nie. ozn.aczone ~ góry ceną, hOn()raryów adminisfracya wypła·

Ogfoszenia przyjmuje również Biuro Dzienników, Piotrk.o~sk::...

258.

t
li

Cena

Agentury:

G. Ung„ria i L. i E. Me1Jzl i S-ka)

nej: pracy, a powtóre cena zą odwiezienie
wydftWała mu s~~ zbyt niską. Zydek w rozpaczy co tu zrobić ze sobą, spostrzegł w podwórzu.

porządną kup~

kamieni polnych i targ
tych kamieni, ale z warnnkiem natychmiastowej odstawy. Chłop, lekceważąc sobie owe kamienie, które dżieciaki
zebrały z. pol·a.. ja.·k.o m.·euiry.tek i otrzymawszy
za nie prz1zwoitą zapłatę, według swego
mniemania, zaraz zaprz~gł do woza konie,
szyb.ko ~ał.adował ka.lllienie i pqwiózł je ~raz
z zydlMem do miasta. Tego ostatmego

w targ ubił furę

I

I
I

roimmje.
się~
z'liwiózł
bezintevesownie.
w charakterze robotnika fabryczne- Przytoczonyr. przykład ~hyba. dosadnie ilus·
' go jest leniwy, nie znający, _karności i nie I truje charakter naszęgo kmiotka. Dla za-

~ wieśniak

2

Czwartek, 27 Lipca 1065 r.

bON1EC t.ODZKI -

wiejska za granicę, d!a
zarobk:u idzie do miaf3ta. I emigracja ta jest
koniecznością, powtarzającą sift z roku na
rok. W stosunku do powiększenia się rodziny nie ppwiększa się podstawa jej wyźy.wia
n1a, t. j ziemiat więc parobcy i dziewczęta
idą szukać pracy i zarobku gdzieindziej. Za
granicą cenią llaszego robotnika głównie dla
jego taniości, ale jednocześnie nie brano by
go tak chętnie, gdyby był leniwym, lub nie
ulegającym karnoś~i.
Robotnik wiejski więc
jest podatnym materjałem i można w ni.m
wykorzenić lenistwo, przyuc:zJyć do karności,
tylko trzeba to umieć zrobić. Dla czegoż
więc tenże robotnik miałby być ~ły w mieście
fabrycznem '? Nie wchodzę tu w to, jak się
obchodzą i jak go traktują na robotach za
granicą, ale tam ma on niejako akordową robotę za taką a taką cenę z góry umówioną,
po za którą niczego więcej nie może się spodziewać. W mieście, w takiej n. p. fabryce
łódzkiej, nasz wieśniak rozpoczyna od najcięższej pracy, a najmniej płatnej, ma jednak
nadzieję, że pójdzie wyżej i że zarobek przp,z
to się zwiększy.
Jest to faktem niezaprzeczonym, że dyrektorowie lub majstrowie polacy z bojaźnią
protegują swojego, do te~o stopnia antagonizm jest silny w fabrykach łódzkich.
Prawda, że naszemu robotnikowi brak
wykształcenia,
choćby elementarnego, nie
mówiąc już o· fac how em, prawda, że przygnę
biony ciężką pracą codzienną, nie zdradza
nawet śladu inteligencyi, alę dajci.e mu wykształcenie, . popierajcie go i posuwajcie naprzód, a będziecie mieli najlepszego robotnika.
Widziałem i przypatrywałem się robotnikom polskjm na wyższych stanowiskach,
bo są i tu wyjątki, i przekonałem się, że do
miejsc maszynistów, monterów, majstrów, doszli niezmordowaną pracą i zawdzięczając tej
0drobinie wiedzy elementarnej, jaką z domu
przynieśli.
Więc szkół, szkół i, jeszcze raz
szkół nam potrzeba, a w ich liczbie niech
będzie część fachowych, wówczas przemysł
po latach pewnych będzie w naszych rękach.
W fabryce czynny jest np. farbiarz niemiec, który nawet nie skończył wyższego zakładu, tylko średni, ale fachowy. Posiadając
na by te zagranicą recepty farbowania, jest
dla fabrykanta zupełnie wystarczający, bo
tańszy i wygodniejszy od skończonego che-

robku idzie

młodzież

.mika.
Farbiarz ów

pozoRtawił

za granicą rodzinę, nie będąc pewnym, czy z dobędzie tu
grunt pod nogami. Po pewnym czasie sprowadza rodzinę, a syna który w tym czasie

studyował teologję, przenosi na gWta-'lt do tej
samej szkoły farbiarskiej, w której się sam

c~er"\y;e·a ~rze·z mittlstra_ k6mautkacyi w ~.to~:~
0

1

mu rntemerów. budownrn~ych; z. prawami dokrrnyw&nia wsz.elkich robót budowlanych, według przepisów z roku 1904-; znajdują się
następujący polacy~ Kazimierz Sperski,~·Tytus
Wiśniewski i Wiktor Bardowski.

uczył.

Jest więc już jego zastępca, aj1eżeli nie

w tej fabryce, to. w innej ·syn znajdzie miej-

sce, dzięki wiedzy techniczej i re~Hptom oj. ca. Fakt ten iest autentyczny.
··
W ten sposób tworzy się łańcuch, ota:czający murem chińskim przemysł w Łodzi.
Tern też tłomaczy się ogroma niechęć„ z jaką
fahrykanci przyjmują polaków na praktykę,
lub studentów politechniki podczas wakacyi.
Są_ i tu wyjątki, ale jeszcze dalek0 do stanu

6. Polacy w Niemcze~h.
Dortmundzki ,,Dziennik polski" donosi,
że z polecenia prokuratoryi pruskiej dnia 18
b. m. po południu w księgarni „Dziennika
polskiego" zjawHi się di;,hj komisarze policyi
kryminalnej w towarzystwie wachmistrza
poządtrnego.
I i odbyli niespodziewaną rewizyę. J?rzeszukaNic dziwnego, że. wobec takie~o syste- no wszystkie kąt.v,
przejrzano wszystkie
mu, naszemu robotnikowi trudno dobić się książki, każdą z osobna porównywał jeden
czegoś. Po kilku latach, gdy zdrowie sterane z komisarzy z jakimś drukowanym katalow fabryce zacznie doleg.ać, wielu robotników gtem wydawn~ctw ·rzekomo zakazanych; powiejskich przerzuca się do innego zajęcia. tern przejrzano ogromny iapas kart z wido2
Można śmiało powiedzieć, że '3 stróżów łódz- kami i obrazów; słowem: żaden skrawek pa.kich. rekrutuje się z uciekinierów fabrycz- pieru zadrukowany czy czysty, nie uszedł
ny9h.
uwagi policyi. To też całe te stosy rzeczJ
'f.. Są oni też woźnicami, stangretami, na- „niebezpiecznych" policya odłożyła na stronę,
~~t lokaj.ami.
. .
. . „
aby je skonfiskować Mi~dzy innemi zabrano
( · Pamiętam,. lat temu 1?1oz? z dz1~s1ęc, , cały zapas "Kalendarzy Maryańskich", „HistuiN!sz_ło w Łodz1 rozp?rz~dzenie, zeby .maJs~ro- ryę narodu polskiego" wydania p. Józefa
i wogóle
przełoz~m nad ~o?otm~am 1 , 0 . Chociszewskiego z Gniezna, „Piśmiennictwo
ue. s~ obcokraJowca?-11, władalI Językrnm r?- polskie„ tegoż autora, kilka wielkich obrazów,
{SYJ~k1m , albo po~sk~m, w prze.Ciwnyn: razie około 500 pocztówek, karLy gwiazd ko we,
vnaJą byc pozbaw1em i;ra~a ZaJmo_wama P~: przedstawiające rodzinę polską przy wiecze
J:;a~~ w fabryce, !i ktoreJ przewaza l~dnosc rzy wjgilijnej i t. d. Urządzono również re·
pnieJsco'"!a. Pr.zep1s . ten w~wołał wowczas wizy~ w redakcyi i zabrano. ztamtąd egzemplbrzymie zamieszame.
I plarz
Historyi narodu polskie•::Yoł. przez p.
Egzam_iny ze · znajomości ty~h język?w 1 Józefa Chociszewskiego, mimo b zapewnienia,
~. dbywały się przed specyalną komrnyą w bm- że książka ta jest w.łasnością prywatną.
!rze policmajstra.
-.--Wielu z majstrów otrzymało termin do I
z·
. b: . ,
nauczenia się jednego z tych języków, byli ·
~ . ielo,ne me ezfiecze~stwo.
jednak i tacy którzy musieli powrócić do
Zamedbana _przez pew_łen czas wal~a
waterlandu. '
z absyntem. obecme ponowme z całą energią
\
Przepis ten poszedł zupełnie w zapom- została podJti.~a.
.
. .
Menie i dziś wrócono do dawniejszego poW Belgu' ur~ędowme :vzbrnm?no w!-.
rządku rzeczy, chociaż słuszność każe przy- t~oru, ~przedazy l WJW?ZU t.eg?, llaJbard~~eJ
znać, że niektórzy fabrykanci wystraszeni ł .mebezpiecznego ri wszelkich napoJOW wysko~otym przepisem, uchylni nieco wrota do swo- wych. . . , „·
.
.,.
.
, .·
_
ich fabryk dla polaków .. Byfa to jedyna chwi.
~a z~ezd,J11 p~zec1w al~ohohczny:n :W Pesz
la dla naszych pracowników.
Cie . któr.v ma _się odbyc we wrzesnm r. b.
·
urządiona b~dzrn zarazem wystawa nwydatniaj(\ca w szczególności zgubne następstw9
absyntu wpływ strasznej trucizny na potom·

rie

!

}I

I

st wo.
-~-

z DALSZYCH STRON·
6. W sprawie inżenierów.
Sród 60 wychowańców moskiewskiej
szkoły inżenierskiej, zatwierdzonych dnia 14

1
1

t

Przed laty 50 we Francyi zapotrzebowanie roczne absyntu wynosiło 735 hektolitrów dziś dochodzi ono do 133,000.
Za czasów drugiego cesarstwa, zapotrzebowanie absyntu w ciągu lat 20 nie przechodziło 2, OOO hektolitrów ·roczni&.
w r. 1888 doszło już do rn, ooo, w f> lat

tych lokach i dużych niebieskkh oczach, 1 wieku? Zalany I~ami Bebe i rozgniewany
przykrytych zlotemi rzęsami.
~ przyrzeka mamie:
HERMANN DEROSE.
Panna Lili prócz tych w dzięków nie- i
- Nie!.. nigdy!.. nigdy„.
wieścich obdarzona jest jeszcze niemiłym
.t~le., nie.st~ty! j es~~ze łzy nie oschły
charakterkiem, jest lakoma, kapryśnica, I 1 Bebe Jest J~Z przy L1h„. ,
.
Wczora.J,_ ch~ąc uk~rac za ~~eposlu1 złośnica i despotka, to też tyran, tak jak
.
"""'
) Bebe, ale ukochany tyran„.
szenstwo, WUJ Tristan me przyw10zł z so.
c
Oh! te wycieczki Li z Bebe po parku! b~ ·Lili; Beb~ by! n~dąsany! Przy obiedzie
Nowela nagrodzona I nagrodą na konkursie ~ Panienka i pan urzadzają spacery aż do me abs?l~tme _me .iadX~ patrząc na chmurczasopisma „La revue du bien" w Paryżu. A sąsiednich krzewów: budują domy z pia- ~ nego Bebe WUJ z~uwazyI: . .
.
- .---,sku, tarzają się po ziemi, gryzą zielone 1
Ten ?~ben_ ~ieza~od°:ie jest ~chory. .
. - Mo~ Boze: t_ak :::sądzisz, wykrzyknąr
Gdzie on moze bycf Wszyscy są za- owoce i często bardzo ku .przerażeniu ł
niepokojeni.
.
.
swoich matek, idą bawić się nad brzeg- zamepokoJony OJ Ciec.. . .
.
~- Byl tu przed. chwilą, zapewma j stawu, do tej jasnej przezroczystej wody
I m~m~, ze l~a~i i niepokoJem w omatka.
,
.
tak pociągającej„.
czach mo\:i ~lo B~b~: .
.
,.
Idzie szukac i znajduJe go w parku,
.
d
p
W1dz1sz Bebe, Jaka piękna shw·
1
pomiędzy kwiatami, Iaźącego na czwora- B 'be a:ina z~~sz\ r~z \.~Z~Je~ ~· g Y pan ka, chcesz ją~ albo może tę brzoskwinię?
kach Cały zanurzany, twarzyczka czer- . e
mleb sp'el m na \c ~mdrns Ja iego rdoz- . może te winogrona złote?.„ Powiedz mój
·
.
.
.· .
Kazu a o z e wype1.m ane rozparzą ze- /
. . .
.
wona, spocona, zamepokoJona. OJ ciec pro. '
L" .
k
mały two.i eJ mamusi co chcesz.„ a naty1
. t · 'd · ·
me panna l me cze a na popra\\i ę, a e
· · ·
k
buje go skarcić.
t' 1 . t
ł.
k
.
k
c11mias
OJ zie i przym esie c1 wszyst o.
na
vc
1mias
ma
ą rącz ą wymrnrza
arę.
B
'b
·
·
d
·
k
łk
·
·
.
e e sie z1 na rzese u I pyta:
- Eh! dobrze pamczku, ale co tu pa-.
niczek porabia~
- Ta Lill ma lekką rękę!- decyduje
- Natychmiast dasz?
A Bebe podnosi spoconą twarzyczkę mama.
·- Ona.„ t.ak-w tej chwili...
mówj:
Ale Bebe tymczasem znajduje, że Li
\Vówczas Bebe mówi tonem rozka- Szukam malej siostrzyczki!
ma bardzo ciężką pięść.
zuj ącyrn:
II.·
Jest wściekly, krzyczy, płacze, wyje;
~ Chcę Lili .. masz!
Pan Bebe doskonali się w towarzy- z całą silą swych mal'.ych nóżek biegnie \
stwie pań i panienek. Wuj Tristan przy- ukryć swoje Jzy w fałdy sukni mamy.„ \
nosi ze sobą córkę swoją Li. Jestto sze- ·1
- Oj! brzydka LiliL.. nie pójdziemy 1
(d. c. n.)
śdoletnia panna, jasna blodynka, o zlo- . więcej z nią bawić się? mój mały czło- 1
2)
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GONH~\J ŁuDZKI

później

·__ Czwartek, 27 Lipca Wd> . ·

3.

58,000 · a w r. 1890 już do ś-0ici~l z żoi:-ą, z dwoma syna~i i jednym pa- ·
2) Należności prolongowane winny być
·
robkiem, Wiktorem Baczewsk1m.
..
zapłacone w ciągu s-ch lat w równych pół\V tym samym stosunku rosła i cyfra
Nagle około_ go_dziny _5 po południu. przy- rocznych ratach.
obłąkanych.
.
.
był~ d~ rzeczone] pie~arm ~romad~, około 20
3) Stowarzyszeni, korzystający z odro·
Gdy przed laty 60 cyfra ~eh sięgała I streJkUJącysh czeladników piekarskich z mja- czenia, po upływie terminu ulgowego, wskaw obn~bie Francyi 10,000 dz1ś przeszło sta t wdarłszy- się do środka, rozpoczęła : zanego w ustawie, obowiązani są uiszczać po
BO~Ooo.
.
.
•.
,
krwawą r?z:prawę z pra~1!-j~cymi.
.
.
! 6 proc. od całkowitego odroczonego długu.
~~dobnego. ~yn.1.kul dos~~1,cza staty~t~ka :
Wy~1k1~m ~ego ZaJ sem było Cl~żkie po- l w pr_zeciwnym. razie nieruchomość, pożyczk(2
k~:y minalna., mimo iz iudnosc Francy1 Jak 1 turbo:"anie zony I d_wóch synów Klemszm1ta, ! obciązona musi być bezwłocznie wystawiona
wiadomo me wzrosła.
J zadame t~nJU ostatmem~ rany nożem w t~arz j na sprzedaż
publiczną na ogólnych w ustal oraz zabóJstwo wspo1!-1n~anego Bacze:ws~1ego, wie wskazanych zasadach.
j który, ot~zy~awszy s~rnrtelne. pchmęc1e no4) Ilość raty, ulegającej odroczeniu, nie
D. Starcie zbrojne z wojskiem.
l żem w piersi~ w 20 mrnut w:yz1o~ął du~h.a.
może przewyższać faktycznie umorzonej juz
Czytamy w „Warsz. Dniew.".
Następme, po zburzenm piekarm i toczęści pożyczki.
Dnia 23~go z. m., jak donosi „Kaukaz", l
waru, gromadka strejkujących rozbiegła się.1
5) Brak fu.nduszów. niezbędnych dla
w.rruszył z miasta Nuchi na stacyę Eulach
--wykonania zobowiązań T-stwa Kredytowego,
etap terminowy z 1 więźniem, w składzie
Wit Stwosz we Włocławku.
podoficera, gefrnjtera i 9 szeregowców 261 re·
1 mogący powsta_.ć skutkiem udzielenia ·po'Yyż-·
W katedrze we Włocławku znajduje się ; szych odroczen, ma być pokryty z kapitału
zerwowego pułku piechoty.
Po odprovr.-adzeniu więźnia na miejsce grobowiec biskupa Włocławskiego, Piotra z 1 zasobowe~o
.
.
przeznaczenia, etap wracał z powrotem do Bnina, wzniesiony w roku 1483 przez Kali- : .
PodaJąC o tern do w1.a_do1!1ośc~ stowarz;ymacha.
szonych, Dyrekcya nadmiema, ze podama
Nu chi..
·
1
Zdani~m profesora Sokołowskiego i Ko- · o odr~czenie zapłaty wyżej wy!Ilienion~ch rat
Przenocowawszy na stacyi Czemachły
pery, jest to dzieło sztuki włoskiej, a przypi- od pozycz.ek Towarzys~wa wrn_ny. by~. alrła
pow Areskiego, 1 b. m. konwój ruszył w dalsują je Witowi Stwoszowi.
szą drogę; przesriedłszy 4 wiorsty :.-Jostał on o
. . l dan~ ~ bmrze D~rekcy_1 ~ w:_ynneniemem roNagrobek jest zrosztą mało znany, z po- 1 dzaJU 1 w~sokośc1 pon~es10~ych strat _mategod1i. 7-ej rano napadnifity przez uzbrojonych
wodu trudności zdobycia dokładnej reprodu- 1 ryalnycb, Jak ~ówmeż ilości długu, maJącego
w gwintówki krajowców, którzy chcieli za·
brać żołnierzom broń i naboje; napadu dokokcyL Obecnie opisał go szczegółowo w „Echach ! uledz )odroczemu. .
.
.
.
płockich" p. Gustaw Zieliński
nano ndrazu ze wszystkich stron.
'
1 o spraw~zenm na gruncie meruchośc1
Pomnik jedną stroną przyparty do ścia _ I przez upważmonych .ze strony Wład~ TowaW starciu rabit\J ~ żołnierzy, a raniono 1
podoficera.. gefcejtera i 4 żołnierzy, ze strony ny kościelnej, ma kształt sarkofagu, którego rzystwa. delega.tów IStotnych„ strat 1 rozpowierzchnia płyta przedstawia zmarłego bisku- ; znawanm wyniku sp.cawd~en przez WładzP:
przeciwnej zabitn 2 lud1,i; 1lgółem dan> z gópa w płaskorzeźbie i jest pod kątem ostrym 1 Tow.arzys~wa! stowarzyszem będą o decyzy1
rą 1OO wystrzałów
ku środkowi kaplicy pochylona. Grobowiec zawiadam1a_m przez ode~wy.
ten, podobnie, jak grobowiec Kazimierza JaPodama o oąroczemu . zapłaty rat co do
6 Bombardowanie statków.
~iello:ńczyka
na Wawelu i Zbigniewa Oleśni- pożyczek. które. Jeszcze n.ie weszły w okres
W nocy z daia 17-go na 18 go b. m. n~
ckiego w Gnieźnie, roboty Stwosza, jest ż mar- umorzema, przyJmowane me będą.
kanale Sueskim o 3 wiorsty od Nowej Ładu
gi, jak donosi „Birż Wied." 30-40 osób sto - muru czerwonego.
= Kalendarz na Pogotowie.
Pomnik wykonany jest z marmuru salcjących na brzegu kanału zbombardowało kaZarząd Pogotowia ratunkowego w Warbu
rskiego,
najobficiej
podówczas
do Krakowa.
mieniami ważącemi nieraz po kilka i kilk:ana·
w któym był niewątpliwie wykonany, spro- szawie krząta się już około zebrania danych,
ście funtów, 3 statki.
Skutkiem tego statki poniosły poważne wadzanego. W grobowcu tym na uwagę zwła potrzebnych do wydawnictwa kalendarza na
uszkodrenia, a obsługa statków została powa- szcza zasługują dwie części: wierzchnia pły - Pogotowie.
Szkoda że listy, z prośbą o nadsyłanie
ta i przód tumby
żnie potur~owana.
Górna część przedstawia zmarłego bisku- wiadomości potrzebnych, pisane są w języku
D. Galery!'.l. piękności w drodze
pa, w płaskorzeźbie, leżącego w pontyfikalnym nie dla wszystkich zrozumiałym.
Sto naipjękniejszych pań i panienek stroju, z książką na p}ersiach w ręce prawej,
amerykańskich ze Stanów Ohio, Kentucky a pastorałem w lewej. Strój spada w boga= Osobiste.
i Indjana wyruszyło niedawno do Londynu- tych fałdach z pod ktćrych widać kawałek
P. Wiktor Monsiorski, wspólpracownik
skąd zamierza udać się na ląd stały dla od· stopy· Omal, tak samo jak w pomniku Ole- pisma Baszego, wyjechał na odpoczynek letni.
wiedzenia innych stolic.europejskic h.
sińskieg_o, _przypomina tróchę kapę koronacyiWycieczka ta jest wynikiem konkursu n~ Kaz~mrnrza Jagiellończyka., na której się
== Echa zaburzeń.
piękności rozpisanego przez jeden z dzienni- 1 w1doczme artysta wzorował; widać w nim
Jako poszlakowanych o rozbicie sklepów
ków w Cincinnati dla urodziwych obywate- . zbliżony ukła~ _fałd, zdob~ go również bogaty
monopolowych aresztowano: Józefa Dretschke
lek 3 Stanów.
szlak, aczkolwrnk o całkiem odmiennym mo- (lat 16) ulica Grabowa
nr. 28 i Józefa KrawZarząd dziennika ponósi wszelkie koszty tywie. Głowa biskupa o rysach tchnącyGh czyka (lat
19) Ozorkowska nr. 12.
1
podróży.
powagą, w bogato kamieniami sa~zoi:ej infuW roku zeszłym taż sama reda1rnya wy~ i le, spoczywa n~ poduszce, ozdobione.] po rosłała na wystawę do St.-Louis 300 najpopu- : gac? chwastam1 W. dolnych :ogach płyty,
= Ujęcie morderców.
larniejszych niewiast tychże samych Sta- takze z herbem Łodzia z praweJ, a Leszczyc
Policyi śledczej udało się zatrzymać spranów. ·
z Ie:wej s~rony, u stóp biskupa-przód przed- ~ców .morderstwa na osobie Michał.a ~rzdon:Obecnie śród czyte]ników, swych urzą- l stawia dwie figmy, .trzymają~e na_pis:.
. j Kowskrng? _'Y ~~dogo_s~czu. Są ?1~1: Stamdziła ogólne głosowanie co do stu najwię- i „ . Pe!r? de Bnin? vl~dzsl0vzensz pontz. sław. SobrnraJski ~ WoJCiech Ludw10k1, zatrzykszych piękności.
ft.ei rel.zgwso et sapienti posztum prokura· 1 mam w O zorkow1e.
do

112,ooo hektolitrów.
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Ze sądu .
Wczoraj drugi

wydr.iał kryminalny sądu
piotrkowskiego sądził pomiędzy
W dniu 18-ym b. m. nad 'l1omaszowem
innemi następujące sprawy:
Rawskim szalała ogromna burza. Wicher pol) Sprawę 35-letniego Jana Rybickiego
zrywał na rynku dachy z domów, wywrócił
oskarżonego o zabójstwo 33·letniego Rocha
słup telegraficzny i wyrwał z korzenLimi
Kadury. Zabójstwo to dokonane zostało w
kilka star_sch drzew. vyraz z ~eszczem spadł I
nas~ępujący sp~sób:. Rybicki i Kadura pracoM
grad, Ktory wyrządził dotkliwe szkody w ,
wal~ ra:z~m w Jedne.1 fabryc~. przy ulicy Wólzbożu.
MIEJSCOW,l.
czanskrnJ pod nr. 47. W dnm 21 stycznia r.
b. po wypłaci~ .R. i K wyśli razem na ulicę,
:__
Prolongata
rat
w
Tow.
Kred.
miaj·
poczem
wstąp11I do restauracyi NowakowskieWyzysk letników.
go na ulicy Konstantynowskiej na rogu ZaDo „Hacefiry" donoszą· z okolic Wars~a ) skiem.
MinisLeryum Skarbu, odezwą z dnia (7) chodniej .. Tutaj przy kufelku piwa zaczęli
wy, że drobni kupcy ze wsi pobUzkich, któ·
20
lipca
r. b, za Nr. 7113 zawiadomiło Dy- 1 rozprawiać o polityce, a że zdania były porzy sprzedają ptactwo i warzywa grożą letnikom straszną zemstą, jeżeli ci nie będą rekcyę T-stwa Kredytowego miasta Łodzi że dzielone wynikła więc po niedługim czasie
u nich kupowali. Groźbami temi chcą zmu- Najjaśniejszy Pan, na skutek najpoddańsz~go gorąca sprzeczka. Rybicki trzymał za Rosyą
przedstawienia Pana Ministra Skarbu, raczył a Kadura za Japonią.
sić letników do płacenia za towar cen wysoudzielić T-stwu Kredytowemu rn. Łodzi praZ restauracyi burzliwą dyskusyę politycy
kich. Letnicy jednak przeważnie nie zważa
wo, w osobach Dyrekcyi i Komitetu Nadzor- przenieśli. aż na Lutomierski Rynek i tu Ry·
ją na groźby i nie kupują nic prawie u wyczego na przyznawanie prolongat co do zapła- · bicki, gdy mu zabrakło argumentów ustnych
zyskiwaczy.
_____
ty trzech rat obowiązkowych od po~yczek dla praekonania gorącego oponenta, uderzył
K
T- stwa, a mianowicie Maj~wej i Listopado- Kadurę nożem w bok, co spowodowało śmierć
rwawa _rozprawa.
. .
.
wej 1905 roku j Majowej 1906 'roku, lecz tyl- natychmiastową.
N~ _tle trwaJ~cego, w dalszym m~gu streJ- l ko wyłącznie tym stowarzyszonym, którzy
Sąd okręgowy skazał Rybickiego na poku mm.eJszych p~ekarn warszawskrnh roze~ : istotnie ponieśli straty materyalne wskutek zbawienie wszystkich praw i na 2 i pół roku
grała s1ę wczoraJ ki~wawa scena na StareJ 1 wyyadków ostatnich czasów, a to pod nastę~
rot aresztanckich.
Pradze, o czem donosi Warsz. Dn."
puJącymi warunkami:
·
2) Sprawę znanego złodzieja recydywiM
Przy ul. Grochowskiej pod nr. 29 czyn1) Ogólna suma odrac~anych na dalsz~ sty Stanisława Dybowskiego i Krystyana
na była piekarnia Kleinszmidta, w której ato- terminy rat nie może przewytszać Rubh I Drewsa, oskar3onych o cały szereg kradzieży
li, w chwili obecnej pracowali tylko sam wla- 360,000.
różnych przedmiotów, które przechowywała

+

Z Tt)maszowa Rawskiego.
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+
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"P10trowi z Bnina, biskupowi włocławskiem~, kapł~nowi. bogobojnemu i mądremu,
staramem Kallmacha, przyjaciela najzgodniej·
szeb o roku 1483".
Na bocznych ścianach tumby mieszczą
się tarcze z· herbami: Łotlzia i Leszczyc.
.

j

I okręgowego

l

f

4

:<ii: ;196.

u siebie w mieszkaniu Mary.ałilina 'Dadeusiak.
D~h~w~ki skazany zoste:ł na 2 i pół noku
w1ęz1ema, Drews na 7 miesięcy a Tmil,elihS:i,akowa na 2 miesiące.

na ·praca w kierunklł bezustannego poltęgowania ekonomiczaych i kulturalny.eh sił .Ż'f'·
dowskfoh w Pal.esty;nie, wzmacniania istniejącyuh tam ju~ za·d'atków k@~on·izacyjnych i up.
iasadniczymi przeciwn;fkami tej part.yi
są t. zw. terytorałiści, zdan-iem foh, te~e.m.em 1
na którym ma. się. wzg. rywac przyszł@śc wy;e.
mancypowanego żydostwa, może być n~łił koniecznie Palestyna, lecz każde teryt0rum, 1Iilitające warunki dila normalnego i samodzielnego
·życfa narodu :żydowskiego.
Poważną siłę przedstawi9..ją t. zw.. „Poale·
Cyon" {syrnniści-socyaliści)t .t~Mrzy ,do pracy w
kierunku odrodzenia się żydów na wła:snem
terytoryum włącza~ą równieź teraźniejszą walkę proletaryatu żydowskiego o lepsze warun·
ki istnienia i sprawiedliwe formy .socyalne,

1

Mlni&heif;y;um podało ·8:'1~
utworzenie nowe,go g.ąbin:(3tiłi h~„
dzie 1pra~~Qpod.o:hbl1ie połąc~one ii wielKjemi
~<>~aholm.

do dymisyi

trudnościami.
Pary.ź. Wii.ltte

wyjechał do S'?je~burga
1
I o. go~..9 m. 2? na.n~. ~a dw.oroc:u ?Yh obec= Morderstwo czy samobójstwo.
m Rouv1er,. Nehdow i. kilku przyJac1ół.
W dniu wczorajszym 0 godzinie wpół
.R0dzlina Wittego pozostała w Pado dwunastej rano mieszkańcy domu nr. 4'5
ryżu.
przy ulicy Przejazd przestraszeni zostali odNew-York. Człon:ek misyi japońskiej
głcsem strzału rewolwerowego.
w sprawie rokowań pokojowych, Sato, w roJak się okazało strzał pardł na 2-m pięzmowie z dziennhrnrzem oświadczył, źe nie
trze w mieszkaniu krawca Mich'ała Dembowątpi, iż rokowania będą pomyślne, pon·i,eważ
wskiego.
publiczna Rosyi i Japonii zwraca się
opinia
znalemieszkania
drzwi
Po otworzeniu
na ko..rzyść pokoju, który powinien być ~a
ziono D. siedzącego na· kanapie i nie ,dającego
wartym, tak z materyalnych względów, Ja.
znaków życia.
kote:Lze względow humanitarnych. Ze stron
Na podłodze przed kan.apą leżał 5 cio
I obu poległo 570,000 ludzi, z których Rosya
.
umożliwiające w.alkę klas.
strzałowy rewolwer dużego kalibru.
Ilość delegatów jeszczenie ni~ jest u~t~- ut.r~ciła 870,006. WoJn~ kosztoW;ała ~aponię
Wystrzał, skierowany wprost w serce
dowodzi, że albc• D. sam sobie życie odebrał, l?ną, przekroczy wszakże ona m~wą.tphwrn mtl10n <lolar0w na dz1~n-zrozum1ałe Jest zalub też padł ofiarą nar>astnika, który zdążył j hczbę tychże . na szósty.m kongresie; ~ak zaś tern, ~e musi otrzyma~ kontrybu?yę. ~ełnowiadomo, na. tym ostat?Im wskutek. Cl~łego ~ucnrny ,prawdopo?obm~ ustano'Yią ~awieszeszybko się ulotnić.
wzrostu syonizm~ powzięto postanowieme, mo- nrn brom .. }apo?1a d~zy ?o pollty~1 „otw~rŚmierć nastąpiła natychmiast.
Dembowski miał 34 lata i od trzech lat . cą które. go zamiast dotychGza.sowy.ch stu- tych·. drzwi w Mandzury1. Pragnie pokoju,
jednak. nie. za ka_żd~ cenę. Ąnglia i Amery·
był żonaty.
1. <lwu.stu dopiero. szekeloda_wców, t.}. uświa.
Cieszył się bardzo dobrą opinią jako su-1 dormo.nych. syom.stów mo~e wy. b_rac J~.dnego ka, naJle. psi prZ.YJaciele Jap, onn.
New-Jork. Z rozporządzema rządu,
mienny i uczciwy rzemieślnik i żył z źooą bar- d.elągata na kongres. świadczy to wJęc cyI f~ow o o kolosalnym r.oz:woju .sy0niznm,_jeż~li w Alasce, stawiają aparat telegrafu bez
dzo szczęśl,jwie.
.
.
.
.
W celu wykrycia . przy:czyn_y wypadku 1 hczba . del~gatów na obecnym kongresie me· f drutu.
~ew-Jork. Baron Kamm:a ośw.iad·
! tylko sH~ me .zredukowała wskut.ek rzeczonewdroż0no energiczne ś1'edztwu.
czył protekt Jrom Korei, że otwc1rzy dla ja!1 go postanowienia, lecz jes.zcze wzrosła.
Przyjechali dotychczas d.eJegaci z Rosyi pończyków drogę do wychodźstwa, odstrę . .
~
.
.. i kraj11, Niem.iec, .Aus~ryi, Francyi, Ang~ii, czywszy emigracyę do Stanów Zjed noezo·
..
Przy.!a pany dzłod~IeJ. .
W czoraJ pr~e . wwczo_.rem na .N~wY:m 1. Włoch, etc., oczekiwani zaś są delegaci z nych.
My pragniemy pokoju, wyrzekł Kamura,
Ry_!lku, agent P 0.lrny~ śledcze;] zauważył Jakle· ; Ameryki; nawet tak odległa Nowa Zelandya
ale ~ie takiego, któryby wzniecał trwogę.
g?s c~łopca, scJSka,Ją.cego w ~ęku po;.tm.one- I przysłała jednego delegata, p. Green'a.
w te.i chwili przyjechało z Fryburga Jeżeh '~awrzemy pokój, to 'Za dobrą cenę.
tkę, a ze chło~ak wydał .m~ się podeJrzanym
Konstantynopol. Połoźerrie muzułP.odszedl ?o mego. P1zyc1śmęty do mmu Mo- (gdzie się zatrzymali dla wspólnej przedwstę. s1~k Weisman flat 14). rodem z Opoczna, z~- pnej narady) około 200 cyane-syonistów, na manów na Krecie pogarsza się z dniem każ·
mieszkały na ull.cy Pfe~fra. ~r. 1 ~rzyz~ał się których cześć urządzoną była wspaniała de- dym. Zabój·stwa wynikają ciągle. Jnsurgeuci
że tylko co w:ycią~nął J akleJś pam posrndaną monstracya ze sztanda·rami syonistycznemi i i party a rządowa, obwiniają się wzajemnie.
I śpiewami narodowemi. Szwa.jcarzy. żywemi Muzułmanie . zamierzają prosić sułtana o oportmonetkę.... Wern.mana ares7itowa.ny..
Port~10n,etkę zółtą z .z~warto.sc~ą .rb. 3 sympatyami uczestniczyli w tej demonstra<{yi. bronę.
Konstantynopol. Pogłoska, jakoby spra:kop. 15 1 pół pra~a. właścncielka t;10Ze odewca zamachu na sułtana był już aresztowaJ. B.
brać za udowodmemem w wydziale śled- I
ny, nie sprawdza się.
czym.
Prawdą jest tylko, że aresztowan-0 już
wielu turków, bułgarów i armeńczyków. Są
= Kradzieże przy monopolach.
poszlaki, że zamachu dokonał bułgar i że zaWskutek olbrzymiego tłoku, jaki panuje
·
mach będzie powtórzo.ny.
przed sklepami monopolowemi z przyczyny ~
Rozesłame w sobotę, w ·dzień p0 zamamałej liczby otwartych składów, zdarzają się .
Agencyi Petersbunskiej.
chu, 1istów z pogróżkami od armeńskiego kowypadki kradzie-zy 1kieszoB.kowyeh. 1
częste
mitetu rewolucyjnego od posłów mocarstw,
Wczoraj na,przykład miały miejsce dwie kra- ·
Z PLACU BOJU.
uważają tu za chęć od wrócenia uwagi od
dzieze. 'Przed monopolem na ulicy Piotrko- !
Petersburg. Depesza gen.e,rał:a Char- armeńczyków, albo. zwrócenia jej na nich.
wskiej nr. 88, ekspedyentowi niciarni Janowi 'l
Wolfowi wyciągnięto z kieszeni r'I:>. 50 1ł?otów- · kiewi.cza do Sztabu glównego z dnia 26-g,o
A te ny. Z Monastyru donoszą o nowych
ką, a przed sklepem monopolowym na Szosie 1 b. m.
okrucieństw.ach bułgarskich w okręgu PerleDnia 24 b. m. do godz. 9-ej wieczór„ pe. Oduział zbrojnych bułgarów napadł .na
Rokiciiiskiej, Andrzejowi Winterowi (Przę- I
dzalniana 90) wyciągnięto z kiesz-eni .zeg;arek 1 żadne zmiiany w armiach nie wynikły.
wie~ Lorikowo-Gradesnica, spalił 64 domy
Godziadan. Donoszą, źe dn. ~4 b. ini. zamordował księdria i siAdmiu poważnych
J
z dewizką wartGści rb. 25.
o god7i. 1-ej w południe kontrtorpedowce ja~ greków. Jednocześnie inny oddział buł.garski
, - - - - - - - - - - - - - - - - i pańskie ;podeszły do· posterunku D.akastri i splądrował i spalił sąsiednią wieś Pelalima.
i skierowały się do cyplu na któi:ym .z11aJdąje
Blałogród. W okolicy Prilepu przyszło
1a1arnJa .morska. O go1.dzinle 1 min. ao do krwawego starcia pomiędzy powstańcami
1 się
l japończycy wysadzili na brzeg bata.li.on w.oj- serbskimi a bułgarskimi. Zginęło l9 bułga
. ska, zajeli ·lafa·rnie mor.ską, na której wywie- rów.
(Kor. wł:ł.
! sili chorągiew japońską.
Białogród. Urzęd·owy biuletyn o wyGodziadan. W Nikołajewsku słyszano niku wyborów do skupczyny oznajmia; Wy)
-~24 b. m. wystrzały bnno 78-iu radykalistów niezawisłych (par.
1 od strony Sachalinu dnfa
. .
l z wielkich dział.
Bazylea., dn. 24-go lipea 1906 r.
tya rządowa), 50·iu radykalistów umiarkowaurzędow_ych, nych, 14 narodowców .i liberałów, 4·ch po&tępo
<lo?1esień
We~łu~
Toki~.
Pomimo, że do kongresu nficyaJ.nego pn- l
żostało jeszcze 3 dni, w świecie syonistycz- 1 w pół~1ocr:e.J. JSo~·e1, Japo~nczycy. wyparli ro- wców, 2-ch socyalistów .i jednego stronnika
. chłopów.
nym, którego centrum teraz przeniesione ZO- I syan 1 ~aJęll 1mię dr?gI uelazneJ · . .
Jency z Sach~l~n~ , ~yprawiem _zostali
W niedzielę odbędzie się 11 wylrnrów
stało do Bazylei, tęt-n.i już ·zycie intensywne i
g.orąozkowe, bije jakaś n.iebyw_ała pełnia em~':' ! do Jok.ohamy. Odziez Je~c?w ba~·dzo hcha -- ściślejszych. Otwarcie skupczyny nastąpi w d.
cyi. T. zw. Stadtcasino, w którym odbyw:aJą I l~ z mch - chorzy powazme, ranrnnyeh tylko 7 sierpnia.
Mikołaj Pasicz wybrany w Niszu. Przy,
.
.
. . .
.
,
się kongresy, robi wrażenie cor.az p:otęźuiej j -kilku.
buchającego wulkanu. Mury bowiem casinCl 1 . ; , . Ludnośc pragme mo.zhwie zabe.zp1,,eczyc wódca liberałów Awakumowicz wcale nie kan. dydował. 'Sawa Gruicz stanie na czele grupy
. ~
._
oblegane są masami delegaMw, gości i kor:e.s-1 Jenców.
Pozywrnrue tutaJ starszyoh radykałów. Socyalistów wybt·ano w
„ ~ładywos~o~.
poncfontów; wewnątrz za,ś ogromne ścfaay ca·sino oblepione są różnok<i>łorowemi tapetami, : ta11sze Jak w ·Gharb1me, bez względu n.a d:al- Białogrodzie i Pirocie. Wszyscy ministrowie
obecni 'Są wybrani, niektórzy dwukrotnie.
w postaci niezliczonych obwieszczeń. prze:r6ż· j szy transport.
Antwerpia. Podcząs wczorajszego ban.
RÓŻNE.
nych grup syonistycznych, o mającyc~ się o~- .
_M-0~kw.a. W p~czą~ka~h WlI'ześnia! ?d: kietu tutejszej kolonii niemieckiej, wydanego
być jeszcze prz.ed kongresem. z:e:~ramach agi- J
I b~dz1:e się w ~oskwie ZJa? . ~rz~<Wstaw.rnJell z powodu jubileuszu niepodległości Be1gi1, po·
tacyjnyeh, O'r{!:anizac~jnych i tp.
Tu chuczą namiętne dyskusye przedsta~ 1 maast, dla ostattrnznego r 1;.1iwazema proJektu seł niemiecki wzniósł toast, w którym oświad
· czył, że Niemcy pragną widzieć Belgię silną
. .
.
! nowego :ur.ządZ!enia miast.
wfoieli ró-źnych pa.rtyi w l·@nie syln1i:zmu.
Semipałattnsk. W iw1elru1. ws1ll.ch p0- pod względem politycznym i handlowym. KtoNajliczniej dotychczas reprezentow;aną
jest pa.rtya t. zw .. .,,Cyone-Cyon", dla ktbTych wiatu Zmfoino:grodzkiego, dni.a 23 b. m. -Oało by wooliltciał naruszyć neutralność Belgii ten
Palestyna p:rzedstawia '\Conditfo sine qua non się uezuć trzęsienie ziemi, roz:szerza.jąne się p-0pełniłby cjężki bląd polityc~my W Niemrozwiązania kwetyi żydowskiej i przywTóce- fal«lwato z p:ołudn~o-wschodu ma póhrnc(!}·Za- czech -W~ifastają symp"a!tye dla wybitnych darów monar.szych kró1a Łeopolda, który wpra.
nia psychice narodu żydowskieKo lP·ełne§ sa- chód. .
W1sby, (wyspa Gotland). Wc:~Dl"aJ o go- W!Flą :ręką .ki:.emie &~dałem roz:prnestrzenienia
modzielności tw( rczej. Zdaniem Cy;one-:syQ· I
nistów żydowską autonomię poli.tyoon·ą w Pa- l dzini~ 6 :m. 45 wiooznem, przybył tutaj 1ee~ się Ber~ti
lestynie poprzedzić musi 'Ciągła ·fiorgan~oo'Wa- sarz Wilchem na jachcie „Hohenzollern ~·
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podległości, złożył z tronu dynasty~ orańską
założenie monarchii· konstytucyjnej pod nową, własną dynastyą.

i uchwalił

-:-

.
.
, .
. _Be~ echa ,za. gramcą mrn~ły uro_czystosc1
belg~Jsk1~, posw1ęc?ne _75-teJ rocznI?Y. o.gło:szema mepodległośc1 kraJu. Ale bo ~ez .1 JUb1leusz ~ył sz~uc.zny .. O~cl1:od~on.e ~ą JUb1leus~e:
d:•m.dz1.est.op1ęc~o~ p1~cdzies~ę?10 1 ~1edemd.zies1ęc10p1ęc1o~etmer d~iałalnosc1 v~yb1tnych Je~nostek za ie~ .zyc10, ale r?czmce faktów. ~1st~ry~z~ych sw1ęcone_ bywa.]~ po. _latach p1ęcdzies1ęcm, a potem nierychleJ, niz. stu.. .
Król L~opold IV pra~nął w1~oczm~ o_bc~odu roczmc! . narodowej za_ ~WOJ ego zyc~a,
;v1~c go przyspieszy~ o lat .20 .1 przy pommał
swrntu moment, wazny w zycm narodu bel:
gijskie~o, w dobie , t~k mętnej . i porwaneJ
wirem mnych, dorazm~ go~ączkuJących wy·pad.kóW:, że Europa . m~ ~iała wprost cz.~su
spo1rzec ~a to, C? się JUb1leus.zo~ego d~iało
w Bruks~h: DodaJmy zresztą, ze i. data ~yła
tendencyJme obrana. W d. 21-yn~ lip.ca mmęło, l~t 75 ~ie .o? chwili o~łosz_ema m~podległosc1 ?elgiJskie.1.' ale ~? dma WJazdu pierwszego krol~ wolneJ BelgJ1, ~~opol?a !-go, sas.k~-:
koburskiego, do B~ukseh .1 ~łozema pr~y~1~.n 1
na .nową konstytUCJ~_. Dzien był roczmc,ł ta·
czeJ dynas~yczną, n~z narodową..
. . .
. W kazdym l'a~ie przypa~rzm_~ s~ę f~k~om
~11s~orycznym, .. kt_ore . upan;1ętmc z~mie~zał
JUbtleus_z ?e~gIJSkl. s~~gnąc WYJ?a~m~ az w
dobę wiel.kieJ r~wolUCJI fra~cuskieJ, kiedy. t~
bohaters~ie legJony młodeJ rzeczypospoht eJ
po zwycittstwach_ pod Jemappes (7-go hstopa·
da 1792· go r.) i. Fleurus (26-g.o marca 17~4
1
r.) wydarły austrJa1rnm
panowame nad BelgJą
i przyłąc7.yły ją do Francji. W traktatach
pokoju, zawartych w Campo· Formio (1 ?97 r).
i Lunevillu (1801 r.) Austrja zrzekła su~ formalnie praw swoich do Belgji, którą rzeczpospolita francuska podzteliła na dziewięć
departamentó w i zespoliła w drodze ustawodawczej najściślej z sobą.
Zjednoczenie trwało aż do ~pad~u . Napoleona I w !· 1814, I\~~ngres wiedensk1 połącz~ł na wrnosek. AnglJI (9 go czer~ca ,_mis)
Belg1ę z HolandJą, nadając obu krolestiwom
wspólną. nazwę „Zjednoczony ch Ni~erlandó.~",
a rządy _nowego wsp?l~e.go P!lnst~a ObJął
książę~ W1lhel~ orański, .Ja.Im krol W:lhelm I.
Kombinac1a okazała mę rychło mezręczną
i niewłaściwą: zjednoczono z sobą dwa narody
które ani rasą. ani wyznaniem, ani obyc~aje~
ani językiem, ani naturą pracy ekonom1czneJ
n~e licO"\~a~y z sobą. Hola~dja. była .P~·otest~n~
mrn, Be1gJa w. ~gromneJ w1~~szo~c~ SWOJeJ
klerykalno-ka tohcirn, a w mmeJszosc1 liberałna w styfa republikań~ko-francusklm; Holandja żyła niemal wyłącznie handlem, BPlgja
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Czwartek, 27 Lipca 1Hu5 r.
domości o nieurodzajach , a tylko w 40 oczekują pomyślnych żniw. Według pism miejscowych , w okręgach saratowskim i kamyszyńskim oczekiwać należy zupelnego nieurodzaju. Już obecnie do rady miejskiej. n_apł~
wają prośby o zapomogi. Wogóle obawiają sH~
głodu, jak to było w r. 1891.
. .

Konferencya mocarstw w Londynie uw. d. 20 grudnia 1830 rozwiązanie kró·
lestwa Zjednocżonych Niderlandów, wytknę„
1 ła granice Belgji i poręczyła jej neutralność.
I Kongres brukselski uchwalił w d. 7 lutego
Z gubernii saml?4rsk::iej nadchodzą wieści
1831 nową konsystucyę, powołał Surleta de jeszcze mniej pomyśine. Straszna susza, jaka
Chokier na regenta państwa i przystąpił do trwała tu przez całe lato, wytworzyła wszelwyboru króla.
.
kie warunki dla złego urodzaju. „Samar~kij
Po odrzuceniu przez konferencyę lon- Kuryer" donosi, że wszystkim miejscowościom
1 dyńską kandydatur księcia Nemours i księeia
położonym za Wołgą grozi widmo głodu. Z_boLeuchtenb~rskiego obrano w. d: 4 czerwc_a ża są takie rzadkie i takie małe 1 że mozna
i 1831, pomimo protestu duchowrnnstw a katolI- je będzie zużyć tylko jako paszę. SzczególI ckiego, na króla Belgij, znaczną większością niej przykre wrażenie wywierają zboża. gub.
1 księcia
sasko-kobursk oagotajskiego , Leopolda stawropolskie j. Do „Carycyńskiego WiestniI. Ten koronę przyjął i w d. 21 lipca w ka" nadchodzą coraz częściej głosy przygnę
Bmkseli złożył przysięg5 na wierność kon- bionych włościan z okolic Carycyna. · pługo
; stytucyi.
trwałe susze tak niekorzystnie odbiły si~ na
Rządy jego u~amiętniły dię w sercach stanie zbóż ozimych, że w końcu maja sprzą
i belgijczyków, jako władcy dobrego i rozumtnięto je na paszę. Niema najmniejszej nai nego; .gdy w d. 10 października 1865 umarł, dziei na urodzaj przeci~tny.
,.
: płakała u całunów trumny cała Bel~ja. Rzą
Bardzo poważne oba wy budzi stan zboz
dy objął szczęśliwie aż dotychczas panujący ozimych i jarych w gubernii tambowsl<iej.
król Leopold II.
Jak twrnrdzi „'rambowskij Gołos" nad- guber·
Jakkolwiek w życiu prywatnem obecny nią tambowską unosi się widmo głodu.
~ról. bel~ijski zasłużył na surową naganę,
Zupełnie analogiczne wiadomości nadcho·
Jakkolwiek opinja publiczna narodu czym mu dzą z okolic Ranneburga w gub. riazańskiej,
poważne zarzuty za stosunek jego do żony, z okolic Małoarchangielska i Jelca w gu ber
i do córek i do Cleo de Merode, to jednak nii . orłowskiej i z gubernii ekaterynosła
j sprawiedliwość
przyznać nakazuje, że prze- wskiej.
l strzegał on zawsze najsumienniej konstytucyi,
Ze wszystkich wzmiankowan ych miejliczył się lojalnie . z głosem i wolą narodu, scowości dają się słyszeć zgodne głosy 1 że
1 dbał o niepodległość
kraju i podniósł jego niezwykłe upały i brak opadów atmosferyc~I potęgę, zespalając swoją osobą olbrzymie pań , nych zniszczyły doszczętnie zboża ozime. W
l stwo afrykańskie Konga z Belgją, która po niektórych powiatach żywią jeszcze nad~ieję!
zgonie Leopolda II obejmuje ten spadek pra- że zboża jare poprawią się, jednakże w1dok1
I vHiziwie królewski
na poprawę urodzaju są zbyt wąpliwe. yYo1
•
góle jednak w pomienionych miejscowościach
l
przygotowują się do walki z głodem. Przedl
stawiciele ziemstw zwracają uwagę sfery rzą
l
ł
dzących, że stosunki obecne są za ciężkie
I;
i należy spieszyć z pomocą, jednakże Jak się
zdaje, nic dotąd nie uczyniono.
znała
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katów sprzedawanyoh za wyroby zagraniczH
O urodzajach ze wszystkich stron Rosyi
I
używajcie wyrobu krajowego.
.
I
l nadchodzą niepomyślne wieści.
„Kaza11.ski 'I'elegraf" donosi, ie w okoliWIELOMA MEDAlAMl
U
cach Sormska, Wjatki i Nalina zbiory wypaNAGRODZONA ::~ , '
dły bardzo źle. Także z powiatu urżumskie--- ~go nadchodzą mało pomyślne wiadomości.
·
I .Wogóle w gubernii Wj'lckiej jest tylko kilka ~
Najlepszy środek do czyszczenia obu- ~
miejscowości, w których ozime żyto obro- a wia bez szczotek. Nadaje najpiękniejszy .~ ,
: dziło.
,...
.
Do dziennika „Wołżskij Listok" nadeszły ~ połysk, konserwuje skórę i czyni ją nie~ ""
z ziemstw gub. kazańskiej wiadomości, że 5 przemakalną. Sprzedaje się w składach ~
I stan zbóż ozimych w dziewięciu powiatach ~ aptecznych, sklepach obuwia i kolonialnych. .
l jest bardzo zły. Oprócz
tego groch. bób <'
2
i i soczewica zniszczone zostały przez szko - ~
GŁÓWNA SPRZEDAŻ u
m
I dników.
~ ()
W gubernii saratowskiej oczBkują zupełJ'.
SUC, OWS lego
p~·zemysle~. Ztąd o~ począ.tku powt.~rzały 1 nego nieurodzaju zboża i wszy~tkich tra.w _PaŁo.
dzi. ulica Główna K! r
·
się ustawiczne starma ponuędzy narndem 1 stewnych. Dane statystyczne ziemstw stwier.- .
·
waloński!Il a rząde_m holenderskim, obcym ~la I dzają, ze z 1,260 miejscowości nadeszły wia- : --:.----uż_y_w·a~j~ci:-e-w-y-ro-=b-u~k-r-:aj:-ow_e_g_o_.
~12~6:'":!'8---:-5~2-~H~l
społeczenstwa. Walka 'f„Tewnętrzna traw1ła
"Zjednoczone Niderlandy", aż wybuch rewo~ r
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lucji lipcowej w Pal'yżu rozstrzygnął o przyszłości

Belgji, której ·najwymowni ejszych
patrjotów, Pottera, Tielemansa, Bartelsa itd.
król Wilhelm I wyprawił już po pamiętnej
odezwie z d. 11-go grudnia 1829 na wygna~

nie.
Bslgja uczuła, że wybiła godzina jej
wyjarzmienia się z nienaturalneg o związku,
który upośledzał ją politycznie i kulturalnie.
teroryzował jej relig'ję i język. Ajenci fran.cuscy rozbiegli się po kraju i głuche wrzenie
umysłów
zamienili w czyn rewolucyjny.
Przedstawien ie auberowskiej "Niemej z Porti·
ci'• w teatrze brukselskim (24·go sierpnia
1830), było hasłem powstania w Brukseli,
które szybko rozpostarło się po kraju. Tylko
Gandawa i Antwerpja, związane swemj · mteresami handlowem1 z Holandją, nie przyłą
czyły się do powszechnego ruchu. W d. 22-m
września pod wpływem Paryża ogłoszono w
Brukseli rząd narodowy, odpierając bohatersko
czterodniowe oblężenie miasta przez
wojsko holenderskie. .
Nowy rząd, na którego czele stanęli Ro-
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pierwszą rocznicę

zgonu b. p.
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D-ra ·HERZLA,

I!

1

:

J

1
1

odbędzie się w
~two

Synagodze przy ul. Spacerowej

nabozeń-

zaiobne, na które zaprasza

l·

gier Merode, Van de vVeyer, Potter i
proklamował w d. 4 października niepodleg-1

f

ko w

1

I
!
inni, I

łość Belgii i zwołał ~o~gres. narodowy, któ!Y
w d. 10 listopada zatwierdził deklaracyę me-

W Czwartek. dnia 27 b. m. o godzinie 9-ej rano, ja-

t

Komitet Syna101i.

I

GONIF.C ŁODZKI

.
ł
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,_,j)arisiennes''
zapachach.
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TR1Fou, mEAL, Po~oN_ 1A,
Pe:rfum,>·
J • LOTUS, Royal- Cbic, AUREALIS.

pozyskałam olb:rzymie a la Loreley wło~y, na~
185 cm. długie po uiyciu w cią,gu 14 miesięcy
. priezemnie ,samą wynalezionej pomady. Pomada
ta jest . uzn'ana za jedyny środek przel}iwko wy•
padaniu· i na porost włosów, wzmacnia skórę,
wywołpje u panów bujny porost brody i. nadaje juz po krótkiem _ niyciu wł.osom na głowie
zarówno jak

źądanych

do pófoiej starości.
Nigdy nje utrzymywałam, ie panowie,
którzy mają, łysinę i u których cebulki ''rłoso
we uległy zupełnemu zanikowi. wyroi,m1. po użyciu mej pomady nówe \'l•łosy, gdyż jest to nie
możliwe; naton1iast tam, gdzie cebulki włosowe
nie uległy zupełnej zagładzie, tam pomada moja
działa jui po barazo krótkim czasie, zarówno
, u panów jak u pa11; skutek jest pewny.
Dlatego tei: gorąco :i;aleca się wszystkim
paniom, którym włosy wypadają,, uiyw:ić co prę
dzej pomady Anny Csillag. 25-letnia -egzystencya
mojej firmy p~-zedstawia najlepszą, gwarancyę•
wypróbowanej skuteczności mojego śrndka.
Cena słoika 3 ruble, do mycia głowy
myclło ~O kop„ paczka ziół ~O kop.
_wizną aż

,Mydło„ MŁODOSCI".

dla wzm~cniania
~qe''
vdosow.
·

na"n1~1·'og
lj . G
1 I"
,, \d

Żądać wszędzie.

·

włąsny_ de~alic~ny

l1rsz1w1

l1rsz1łk1wsk1

Ili.

front, 1-sze piQtr.„ Telefon K! 1408.

Skład tłi~@J 11lidź1

Obwieszczen ie.

DYR EKC YA

dla wszystkich osłabionych,
wycieńczonych,

zdenPtwownnych, pozbawionyeb eungji sk1:tkiem p1zcpracowania
urny}i!uwego lnb fizy<'ZllP!!O, jak również
i dla. tych, ktMycb d1oruliy wy11iszczr,J•ice

i silne wstrząsn:enia mornhw pot.bawiły
odporności - jest

wyłąc;:qie łym słowar:<ys:<ongm, kłórzy i~fof

zaszczycony świadectwami przeszło 2000
lekarzy wszystkich. krajólv kuituralnych.

nie ponieśli sfrafy małeryalne wskufek wypadków osfa-

fnich Cl(asów, a Io pod nasfępu;qcymi warunkami:
1) Ogólna suma odraczanych na dalsze ter>miny rat
nie moźe przewyższać .Rubli ·360,000.
2) Należności prolongowane winny być zaplaeone w
ciągu 8-ch lat w równych pólroe:mych 1"ataeh.
3) Stowarzyszeni, korzystający z odroezenia, po uplyw~e terminu ulgowego, L9S/f,azanągo w ustawie. obowiązani są
uiszczać po 6 próe. pd całkowitego odroczonego dlugu.
W przeciwnym razie ni~ruehomość, poży~zką f!bciążona mu,si
być bezwloczn~e wystawiona na sprzedaz publiczną na ogolnyeh U) ustawie wskazanych zasadach. ·
4) Ilość raty, ulegającej odroczeniu, nie moźe pt•zewyższać faktyeznie umorzonej już części pożyczki.
5) Brak funduszów, niezbędnych dla wykonania zobo·wiązań T-stwa Hfedytowego, mogąey powstać skutkiem udzielenia powyższych odroczeń, ma być pokryty z kapitału ~aso
bowego.
PodaJąe o tem do wiadomośei. stowarzyszonych , Dyrekeya nadmienia, że podania o odroczenie zapłaty wyżej
wymienio;cyeh rat od pożyczek Towarzystwa winny być skla*
dane w biurze Dyrekcyi z wymienieniem rodzaju i wysokośei
poniesionyeh strat materyalnyeh, jak równie z ilośc:i długu,
mającego ule dz odroczeniu.
Po sprawdzeniu na gruncie nieruchomości przez upoważnionych ze strony Władz Towarzystwa delegatów istotnyeh strat i rozpoznaniu wyniku sprawdze1i . pr:sez W ladze
Towarzystwa, stowarzyszeni będą o deeyzyi zawiadamiani
przez odezwy.
Podania o odroczeniu zapłaty· rat co do pożyczek które jeszcze nie weszły w okres umorzenia, przyjmowane nie

l"ra.wdziwy tylko Hauera i S-ki w opa\i:Qwauiu rosrj!'>kiem.
\\'y~trlC;:.tĆ :;ii:; liclWUrl••Ściowych nasladOWUitt W.

Broszury i..t f:J·ł:111.1e wy,.;yła hezpl.tluie $. 1\a.n'zew~ki,
ul. Ko1\·u-~c11ator:<ka. No. -! w Warszawie.
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fracht Dr. Żel. W.

YA/. ,.

18652 na rb. 8 kop. 25·
na wysłany tovy-ar do Skierniewic,.
za zaliczeniem W 20218 na imię
f B. Flancbauma, przez Meniela On··
ł. gra, zamieszkałe;;Ęo przy ul. W scho1896-3-1
i dniej M 16 m. B.
.

I1. Grohmana, róg Fabrycznej
i Targówej.

• - - - ·_ _ __

I•

I.

_wy~any

z-a~inął

imię

na
pas_ zport,
Jozefa Brudy, ze ws1 Biała, pow ..

Brzezii\skiego,

gub.

piotr{~~~sk~~2

•

b) Zaofiar

•

·~ 0 Wynajęcia zaraz
. . 4 pokoje Z
kuchnią na II pietrze, 3 pokoje
z kuchnią na II piętrze od 1 Października b. r. i spichrz sklepiony
na parterze. Piotrkowska Jf2 84.

zaginął paszport, Wf~any na ii~1ię·
Teodory Kowalskie], z gmmy
Sobótki, pow. Łęczyckiego, gub_
1890-6-2·
piotrkowskiej.
1ł
m=w
- - · IU

lllllllllillllRRllllllll'.llllmillllllllllllllll!llllllllllllllllBllll

wydany na in:ię
I zaoinął. paszp.Qrt,
Chlebowskieao, przez

Drobne

ogłoszenia.

Antorne~o·

wójta gminy Piaskowice,~ powiatu
łęczyckie~o.. Znalazca zechce odaginął paszport, wydany na imię 1 dać do właściciela domu, Konstan1892-:3-2
Pauliny Czerwińskiej, z magist- ł tynows-ka 74.
1887-3-2 ł
ratu m. Zgierza.

ł(erbsf.

Z.

Dyrektor Biura cC. gajewic:<.
· Łódź dnia (13) 26 Lip~a 1905 roku.
.l{oSBOJieHO

do

bezpłałnie

1803-2·1

Prezes Rzecz. Rad. St. €.

•

Zródłem siły.

Ministeryum Skarbu, ode%ioą z dnia {7) 20 Lipca r. b.,
za Nr. 1113 zawiadomilo Dyrekeyę T- stwa Kredytowego miasta Łodzi, ie Najjaśniejszy Pan, na skutek najpoddariszego przedstawienia Pana Ministra Skarbu, raezyl udzielić
T-stwu Kredytowemu m. Łodzi prawo, w osobach Dyrekcyi
i Komitetu Nadzorezego na przyznawanie prolongat co do zapłaty trzech rat obowiązkowych od pożyczek T-stwa, a mianowicie Majowej i Listopadou:Jej 1905 roku i Majowej 1906 roku,

będą.

M. Lisieckiej, Ji1tri1wski 51,

,

Towarzystwa Kredytowego m. lodzi.

lee;: lylko

=

ANNA CSILLAG Wiedeń I 'Graben 44.
SPRZEDAŻ w SKŁADACH APTECZNYCH 1 PERFUMERYACH.

Wysyła się również za zallczeniem.

iM3-lO..J; 52

.N! 5569.

zarosUwi ną. twarziy naturalny
i chroni je przed wczesną si-

połysk I bujność

Środki hygieniczne gliceryńo-waselinow~ ...

Magazyn
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21 · J?ipca

Czwartek,

IJeHsyporo.
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Jlo.ttSI. 13 Irou 1905 roira.

~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~

Za Redaktora: Jan· 2ułtuwski.

W ydaw.ca K. Brzozowski

Druk K. Brzozowskiego, Zachodnia 27.

