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i!~; .. Pabianicach 1\1 p. Teodora Minke;
aptece p. Patka.

Warszawie, ul. Krucza .M
.. Zgierzu,
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na l-szej stroniey 50 kop. za wiersz. Zwyc:!I~jne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za w!.er.sz nonparelowy lab jego miejsce.
po PI, kop. od wyrazu (dl!!. poszukująeyeh pra.cy po 1 kop.). Rek la m y i N e kro log l po 15 kop. za wiersz petitowy.
Za dolączenie prospektów 36 rb, ARTYKUŁ Y bez oznaezenia hOllorarynm Redakeya uważa Zl\ bezpłAtne; rękopisów drobnych nie zwraca.
"N a d e s l a n

El"

małe cgłoszeuia

Redaktor lub jego

zastępca przyjmllją

iBteresantów codziennie,

. . mm

*

iS$#:wwesa!tl.!'l'F

TŁOCZNIA

z

wyjątkiem

8ui

świątecznych,

w

i

5-ej po

południu.

Wreszcie codziennie ponosi poli~ya znaczne
straty w zabitych i rannycłl.
Zbrodnie powyższe są Jawnym dowodem, że
organizacye rewolucyjne skierowywują wszystkie'
swo.j.e usilowania ku temu, aieby przeszkodzić ;
spokojnej pracy rz~du, rozbić jego katlry i stosując l)rZemoc, przerwać wszelką pl'acę myśli i.
wszelką możliwość tWÓl'czego życia pullstwa.
Zatrwożone tą przemocą grupy spoleczne, '
zwracają sw<ij wzrok ku rządowi i oczekują kompetentnego wyjaśnienia zarówno o przyczynach
zbrodni, które gnębią samopo~zlieie społeczne, j~lk

,,ROZ OJU"

* * PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA NA
WSZYSTKIE ROBOTY DRUKARSKIE.

od godziny 4 -

I

J
~~_~~~~w~@~,~~p~~~.S~~~M~~~~~~~_~)~.~M~-~~W!~~~!~~~~~~~_~~~=?~ft~M~'~i,~.~-~g~.~#~-L____ i=~fO~M~kU
w~zyp~~~ ~~h
IJ J • • t
· TYGODi.łIUA ILlU TROtUAn;EIfł.O'~
v", c. tego ZltU u\',aź,a za r;iez,b~\llle o~wiad-

Od f\onunlS racyi"
. 11 n
Niniejszem zawiadamiamy Szanownych Prenumeratorów

" ~1 a .

Iezyć, że

jeszcze przed rozi\iązaniem Dumy pllństwowej, sfery rewoJucyjne z jednej stroJy czynekspedJcJa "TYGODNIKA ILLUSTROWANEGO" na Łódź i okolicę przeniesiona zostala na ulicę nie przygotowywaly zbrojne powstania, które mia~.O.llrfD ~O~8~~. :B1I..~~.
lo być urz.e~zyw~stIlione przy pomocy wojska i fto-'
"
..
.
. -~,
•
. ty, z drugleJ zas strony przygotowywały rozruchy
do domu agentUl owo -komIsowego oraz blUra dZlenmków l ogIoszell p. f.
s agrarne, które miały jako1>-y objąć cały kraj.
~m=e
J . Rewolucjoniści liczyli na. agitaCJę, którą~..,
"
''IW
II
m
f wadzily skrajne partye w Dumie paristwowej, dąProsimy zatem tych P.P. Prenumeratorów, którzy z winy p. Jastrzęl sJciego mieli dostawę pisma ~ ;:~.d~ . p~zY'iiaszczeni~ WI~d:y 7J~onawczej i do
przerwąną j wogóle wszystkich P.P. Prenumeratorów z Łodzi i ol{olic~r , o łaskawe zwracar:ie się '
l 1611,ellla
~my?~ wns y aan ę· .
we wsz~lkich sprawach, dotyczących prenumeraty "TYGODNIKA l.LLUSTRO,\VANEGO", pod wyżej '
.Po:vodzeme wsrod '. narodu, zilil.llIem rewo.l~- i
wskazanyadras.
! CY?lllstO.W~ ' bylo .z~pew~lOne przez a gl tacYę w wieJDom agenturowo-komisowy "Promień" przyjln~je cgłGsz ll.~ nią do wszystkich pism . s~lCh mleJscowosc~ach l przez ustn'ii propagandę ·
wychodzacych w l{raju cesarstwie i zagranica.
1285-3
metylialnych poslolV Dumy_
-~--'--"
_
W tym czas'je by! projektowany powszechny
strejk, któryby wstrzymaJ bi6g ' życia ekonomiczomUłil
nego calego kraju.
•
Restauracya
oj
Po rozpuszczenitl Dumy pafls.twowej i szyb-kiem
c:
(Tel. Ag. Petersb)
st1mnieniu kroll&ztackieg{) i sweaborskiego buntu"
O;
11
Petersburg. 6 sierpnia. W
ostatnich 2 i po nieudaniu
strejku i po za~;" lat ruch rewolucyjny przeja'wia się IV Rosyi z nad- t rzą(lzeniu energicznych środków przed wko rozru..
.~
zwyczajną silą, a wzmocnił się znacznie od wio- l chom agrarnym, krańcowe grupy rewolucyjne,
.:
Księży Młyn, Przędzalniana MI 64.
:~ sny roku bieżącego. Niema prawie dnia, aby nie ! chcąc osia.bić wrażenie, jakie wy wolały ich niepop(}pelniono jakiej zbrodni.
i. wQdzenia i niedopuścić do twórczej pracy rządu,
! 1 W~i=~rę
.!!
Rozruchy wojenne w Sewastopolu, Sweabor- ! postanowiły za pomocą zabójstw wyższych osób
o
.:: gu, w portach RewIa i Krollsztadu, zabójstwa 0- ~ ui'zędowy~h wywolać wrażenle w kraju a wśród'
:;.
Restauracya otwarta do l-ej w nocy.
.~ sób urzędowych i funkcyonaryuszów policyi, na-l sfel' l'ząuzących panikę.
'
:. Sala i ogród na wszelkie zabawy odd3ite się.
pady i grabieże nasf;ępują jedne za drugiemi.
00 prawda takie poszczególne akty terorystycz7 4 9 r . , Bie~ąceg,o lata ~~bici zostali następujący z po- I ne ,~.wiad~zą raczoj o bezsilności rewo] uCJi, looz
bezplatnie.
sl'od wyzszycn dyglllta.rzy:
~ okollcznoscJ, towauyilzące takim przestępstwom,
1) Komendant floty Czal'llomorskiej, Ozu- j okrucieństwem swojem skuteczniej uspasabiają spoch.nin.
I leczeństwo do trwogi i zawiesZania, liii; czynna
Najtańszy pOdręcznik de nauczania histo2) Czasowy warszawski wojenny g6IH'ral-gu- . akcya rewolucyjna.
berna.tor, generał jazdy Wonlarlarski.
~
Na czam w padoLnych okoliczliośeiac.h po_
j"yi po~skiej
3) Samnrski gubernator, Block.
lega obowiązek rZI~dll i co rząd powinien przed4) Pomocnik warszawskiego general-guberna- I si~wz.iąc?
,
tora, l\!farkgrafski.
ł
Odpowiedź nwio być tylko na to jedn.a:
,
.
5) .Komendant ~ieru.io~LO\Y3kiego pulkll lejbCel i zad::U1ie. rzą.ull nie 1l10~H się zmien.iać
, gwardYl, generał-maJoi' lVlln.
pod wpływem złej woll przestępcow. Można Z8.n8.1)isane przez d-ra KONECZNEGO. Tomów
Niezależnie od tego, dokonano SZ~rLgu O~lt- ?ić po~zcz8€ióln? osoby, lecz nie można zabić
dwa z 85 ilustracyami, z olbrzymią map ,rza.~ących na osoby . urzę:lowe zamachow, ktore , Idei, k.tora o~YWla f.ząd. ,
ą f pOC1ą,gnęly za sobą hezne ofiary. np.:
. ! . NHl .mo~~.a. z~szczyc :vo1i, skierowanej do
Polski, podzieloną na województwa.
Dla mlodzieży uczacej się 1 rubel..
Z~mac~ w Sewastopolll na komE'ndanta tWler- . dan,a mO:,t,1I0SCl ZYCla. w krajU i spokojnej pracy.
Jedyny podrl'cznik· tak kosztownie wYdany dzy, !flepluJewa.
;
. P~zcst~pna dziaJ:alność bezspornie utrudnia
•
,1::
• •
.
. tJ.
i'
•
Zamach na prezesa raJ f ministrów na wy- , dopIęCIe osta.tecznego celu. Że jednak cel ten me
Do D.a.OyCla. w AdmlDlStraCyl "ROZWOJU l spIe Aptekarskiej.
! lUo:i;e byJ zależnym ód wydarzeń prąpadkowycll,
IV
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Łodzi, że z dniem l wrze śnia r. b.
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~=~~~~================================~~====
w.i~c. Zd.fOWY ~. stanu ~skaZllja ~~kOlłi6eZilO~Ć ! cal} okres ozaRU aż do z wola,nia Dumy pańs.t; f c~e swej str{)ny. rząd TLważa. Jol ",6j obowi~.
_,nsum~eJ.a przeszkód, n3rł:ezy 'l&"JPręzyc w.szystl\'!e ; wej.
! lek, ale pueszkadzao 8~obo~neJ "pdanIe myśli

i

!

sily i. iść n~rzód w ~lu wy~mmia za?afl!.
Inne zaś sl,rawy, nje [jel'piące zw.loki, p(jwin- I bć!d% ~ogą. pr~sy, bą;? tez, zebran publ~lłlCh.
, Z t~go Jasny W,nl0~, .ze .z~r~dnie, pOWlf~y
ny byci wprewadzone w życie. natycuDlla!ltow? l Je~na.kz~, Jez~h drogą zebr:m lub pra;y. mlalyb::
by.c nkrocone baz wahama., .ze ,Jeżcli Paustwo me I Sa to pl'zeważnie sprawy.. wynikające z n~Jwyz- ! b!~ s~erwne 100e rewolucYJne, rząi~ uz;YJ,e wsze~,
,przedstaw,i Zbro~. ~om należytego oporu, to ginie
szych manifestów. S~zególQwe ich rozp.a tJ;zełlie ; kIch sr?d~6,,:" p,rawn~ch, a~y zabezPlM~Y~ lu~n. os:

I

nie powinn-o kl-ępowac swobody przy.szlY1lb HlS'ty- • od za,mlool~Dla s:-odkow! ~ązących do osw~aty l .pO
Dla.tegD rząd nie v.aha s~ przeciwstawić
tucyi prawodawczych.
stęp~, ,na srodl\! sprzYJ3·Ją~e pFopagandzl-8 ZlllSZ·
gwaUowi silę. Obowiąz-kiem państwa jest wstrzy- l
Do liezby powyższych spraw należą przede· t czem-a l pomocy.
;lll~ PQdnosząee się, f.ale dzi~iej samo~oli, która wszystkiem sp~awy agrarn~. Zapoczątkowanie r~- łł
dązy, aby pana-ml syin:acy.1 staly SH~ elementy
form w tym ktenmkn zrolHone , zostało p.rzez Na.J't
•
w~zechniszcz~ce i antkpoleczne. Do w~~k~ ,z ~e- wy~s~Y rozkaz o .odda~iu .Bankowi wlośeiańskiemu !
Peterburg, 6 września. Ogłoszono Najwyżej
fil uaI!-e ~QStaly · władzom lokalnym najsJ~lsleJsze l CZęSCI gruntów apan~.zo::wych..
zatwierdzone przepisy rady ministr.ów o sądach
wskazo"\d{l.
.' .
Rząd cla .możnosc ~ym komIsy<>m agrar- : polowyeh.
, . Za brak. stanowc~Cl. ~vzglfidem ,;011. Ces3f,- nym natychmiast rozpocząo pl:a~ nad polep,sze- l
Rada ministrów, opierając się na § 87 praw
skleJ. . spadD1e D\ meh elężk:a OdPO~Vl~~zlaln,?S~' niem b'y~ malorolo.ych wl?sclan przyst~l~ do ~ zasadniczych państwa (wydanie roku 1906), poAdmm~st.racy~ 1101\ona ,wszel~LCh ;Vysllkow, uZYJ~ zasp?koJenla, po~rzeb WI(}ŚClan w, ~!.c~ m16Jsco-1 stanowiła w miejscowQściach, gdzie Jest ~loszony
wszellncI, pl awnych sr~dkow, zeb.y . wstrzrmac wosc~ach, gdZl~~lę ?dc~uwa brak Zbfil oraz po- sta;n wojenny lub llad-zwy~ajna. ochrona., dać pra.Rr?p~gandę pr~er~oey l ozyn~e Jej . objawy. czymenia n-ad-zlatn Z!eilll.
.
wo general- gub ern.atoro m , gtównodo-wodząCYffi
J e~eh ó ??str~ke~J~.eJ pr~pagan~~e ud~ SIę wyw~Praca rea4na, doko.nana .na rpiejscu, , da bo-o i wojskami oraz osobom, posiadaj~ym na to odpolac W.:Jl od meDswleco~eJ lu-dnos~I rDzru~hy agrar - gaty . materyal ,d! ;, przy~zleJ ~ullly p~H-stwoweJ l wiednią władzę aby w tych wypadkach, kiedy
ne, . bę~ą o,~e powsu.zymane SJ~ z-broJ~lb a ?d- w tej nadz,wyczaJ .sI~ornpllkowa.nGJ spra~18.,
'. udział osób cy'wilnych w dzia.lalności przestęp.
PO'Wledz:aln~sc ~a o~la.ry s1?~me na. ~gł tat()ro~.
Obe.cme rów~H'z będą dokonane ill~~O~.e r~- nej jest tak jawny, że nie zachodzi potrzeba przeRz,,!:d me mogl me ~Wr?Cl? u Wagi l na to, ze for.my w zakresie swobody objwarelskleJ l W.(!l- prowadzenia śledztwa oddawali obwinionych pod
zwylda proc.e~ura są~o~va .me J?st do~as?~ana do ; ności sumienia, Proj~ktowa.ne jest odw~!~nie nie- są-d wojenny.
'
pot:'z~b ~hW~l ,o~ecneJ l. me daje moznOSCl dosta- ) kt6~ych, rozpor~ądzen, kl'ęl:uj~\lYch ~1{)sCl~n i, sta·· l
W tych wypadkach mają być zastosowane
teczrue szybkIej I ep~esy: ~a przestępstwa, wychor:oWł{lrCOW, których poloMrne bęuzie okl'e~lone ~ następujące przepisy praw obowiazujący.;ch w czadzące z ram zwyczaJ Msm. ,
,śd,slemi, prawodawczemi prz.epiBami.
; sach wojennych:
•
W tym c.ełu uznano. za. lllez~dne wydao- tymW kwestyi żydowskięj bęJ.ą przedewszyst- i
1) Sąd wojenno-pol~)Wy ustn.nawia się na iączas?we praWidła o .s~zle polo~vy~ w ~elu są- I kiem rozpatrzone sprawy dotyczące zniesienia ! danie generał-gubernatorów, dowodzących wojskatych ogra.niczeń, które s!tjuż przeżytkami i wpro- ! mi lub tei osób posia.da.jąeych odpowiednią w!~
dzema spr~'Y 08k~r~o~feh o .1laJclęzsze 'plzestęps~wa w: mJeJscowosc~a\;h, zna~du~ąeyc~ Sl~ w sta- I wadzają jedynie tylko rozdr.użnienitl. Rozpatrzone l dzę, .a mianowicie naczclllików garnizonów lub oddziałów, komendantów twierdz i portó.w.
rne "\~oJenny~ lub nu.dzw.yczaJne) ocln on~.!i będ~ równieź sprawy dotyczące s,tosunku żydów UO
.Stosowme _ do p,raWld.eł. sądu 'Yydau~? wyro]udnQści rdzennej, a które są l'ze.czą sumi-enia naSąd składa sIę z przewodniczącego i czterech
ku l wyk.ollame go, ZUMZllle bęuZle złfhzone do I rodówego i których przed wczes~e rozstl'zygI1ię- ! czLonków z pośród oficerów wojska i fl~ty.
mome~tu pr~e~tęp&twa.
.. .
cia krę,pow~oby dalszą pracę instruiw-yj pra-WQ- •
2) Rozporządzenia o zwolalllil sądu wo~enno~
. Nlezalez,me od tego z. ~~odu rozwljaJących dawczyeh.
f polowego general-gnberna.torów, dowodzących wojs~ w ~s~atlll.ch czasach naJe~ęzszych prwstępstw,
Ro-mzel'zenie sieci szkól. ludowych w zwląz- ! skami lub osób mających odpowiednią; władzę, winm16D-?l~1C.le propaganJy. w WOJsku, wy~an~ zostaly , ku z planem prowadzenia pcwszechnego Ita'llcza- l no nastąpić naty-chmiast po dokonaniu przestęp
r~wDl~z c~asowe prawidJ.a o 'Yzmocm~lUu odpo- ! nin. i polepszenia bytu mataryaJnego nauczycieli ! stępstwa, w miarę możności w ciągu doby.
wledzlaJuosci za propagand~ wS'ród WOJSk.
ludowy.ch jest j-uż projel(t.o·wane przez rząd i bę- i
W rozp-orządze-niu tem winny b-yć wskazane
Tym sp~sobem choro.ba, któl'!ł prze~~odzi na- J dzie w najk~ót~ym cz}~e nrzecz!wistnione, W ~ osob~, oddane pod są~, oraz treść ?skarź.enia .
.gze spolecz-enst,V(), wywolała kOlllooanosc dosto- t tym celu wmeswn-a będZie do budzetu roku przy- !
i:!) Sąd przystępuje bezzwloczme dQ rozpasunkowania do niej organizmu państwowego w
szlego pozycJa pięć i pól miliona rubli.
! trywania sprawy, która winna być rozpatrzonl\
ee.lu wflrorzenienia zła bez uszez-erbl'll cUa. i.yJak dałooe jest ohszel'nym zakres proje-któw ~ najwyżej w ciągu 48 godz.in.
w-otności państwa.
p-raw, k:tórebędą wniesiOll.e do roz.patrzenia przy- I
4) Sprawy, rozpatrywane są p.rzy drzwiaoh za,Wszysikh:) te zal'ząnzaI#a, niezbędne dla za· I szlej Dumy, w.idDczne już jest z tego, że oprócz mkniętyoh, stosownie do prawidftl wyfuszczonych
'~J:pjeezenja życia ~ 'pracy są tylk-o ś~odki.em a prac, dążą,~yclt do umiany tymcz~owych pr~e~i- l w oddziale V, III cz~ści ustawy o sąO.Mh wojennle celem, PochłanIają OM bezsporme zn'8.czną l sów o zWlązkach, sto warzyszeruach, przeplsow , nych.
: iw~ ozasu i pracy, które w innych wa.runkaclt I prasowych na s.tale prawu, rząd opJ:aCowu.je obe5) Wyrol( natychmiast po. ogloszeniu go w są
'bylyby przeznaczone na produkoyj,uą p-rACę państwo-! onie caty szereg spraw pierwszorzęqnej wagi dla dzie staje się prawomocnym i winien łfyć wykQw.ą nad sprawami wskazanemi z W,.SOłr:oŚ6i. Państwa,
nany w każdym wypadku nie później, n~ w ci~u
'Tronu.
. .
. , .
Ważniejsze z nich są następujące:
doby. . .
..
.
.
Lec,z, ~JIioby, HIłi)W1ęksoZym. błędem wldzaeo
1) Swoboda wyznań.
. Minister ~oJny l ~ary~ar-~ otrz-ymałi polecew ,ochr~mamu ~tłn~wa od prz~stępny~.h. zaIDa.2) Nietyl;;a!Mśó osobista i równouprawnienie me za.rządzama odpowledmc,h srodków -w: oelu naC~QW, Jedyn.e ~Qame wladzy pallBtwoweJ l zapo-- obywatelskie (zniesienie ws.zelki'Ch ograniczeń dla tychilllastowego \~prow adz~nla . sąd6w WOJ6:n.nO-pOmma.c ? po~az~ych przyczyna-eh, które wywolaly posz.czególnych grup ludności).
! lowych na zasadZIe odVOwiednieh ustaw.
ehorobliwe z~awJsk;a,.
'"
3) P{)1epszenie bytu wlościan.
*
Rząd me moze, ptk ~ego żądaJ~ mektóre
4) Poie.p szenie bytu robotników i pa.ństwowe
*
•
.,grupy spolec7Jle, wstrzy-mac wyko.narua wszyst- ich ubezpieczenie
l
, .
' kic~ reform, za,trzymai bieg życia kraju i skiero5) R€form v "miejscowych za.l'zad6w które ma- !
Pe.teraburg, o-go wrzeslll~ Doslowny teks~
wac calą ruDC pań.stwową. j.6l:lynie na walkę z re- ' . b ' '
:,.';
+-.o.
..."., b
"ebv' t
I komunIkatu
urzędowego, Ull1l6SUWlilegO wczoraj
l.,,,,,,
Ją
~ zorgan",,(Ywane w IF<ln spvPo, Z J ms y- I
skróooniu.
W-O.........,.,. ą·
,.
,tuey.e adminis-tracyjne gnberniallle i powiatowe w
. ".
_
Gd~h-y rząd k{)~e1:lntrował swoją- <Wi&l&lnośe były w bezpośrednim zwi:łzku ze zreformowanemi
, Oglosz~n~ NaJwyzeJ za.t W:1er d.z?ne pos.tanowlew:yląC.1·m6 nap.o koname zle.go ł>.Jtoby to nieodpo.
.
d d kw
h
'd
t'
me ,Rady mInIstrów w spraWie zWlęksZ8ma oopowiedniem do okoliczności i' warunków obecnych °d:!~~~1 sam?rz~ 0,. mOsk' r.yc weJ ą nawe na.J- i. wiedzlalnoś-ci za rozpowszoo·h nianie wśród wojsk
ktt '
,.
'
lVUm-eJsze u.s.roJe Złe'
leo
' ant
d
h aule'
łonA'
k
hr'
. ~em rooY.)sluego.
6) O wpruwadzeniu aamol'Ządu ziemskieu-o '
yrzą ?wyc n . l po~ 'ł"'vw l ~ weS...Jl przeInn-e &rup'y. są zd~-nia, że wszystkie wysilki i W kra' ach Nad.łfaU ekim ..J..łnoeno-za.chodnimo i : l\:a~ywalll~ do za.rządu W~Jenn1ch. l. wojenno-morl ,,J
h d.Y
,!,V"
Iskiell sądow spraw z po.wodu WYZ&J oznaczonych
:msiln nalGzy sklerowac wyłącznie ku przeprowa..t... •
ol"
c.h f
d
.
,
po lluUl{)WO-za<: o mm.
m' ·mj· o' u"n-l..sto
e
u;oentu W nosClOwy re onn, s~ ząc, ze wow- .
7) O wprowadZaniu ziemskiego i miejskiego i, prze>:;"tęps t ~. Rad
. li. ~lll~r. w '" ~-H; za.
SOWR
czas ..rewolucya sama przez się straci raCYę bytu. samoll"lłu VI o-uborniaGh Króleatwa POlSkiego!" IV celu zml.any l uz-tlpetmema przepl.s.ow prawny~~,
OpiID.e powyższe nie mogą być uwzgl~dnioM
8)'i}'"O
<>rt"""nict
•
na zasadZIe art. 87 pra.w zasadll1-ez.ycli. (ZblOr
chociażby dlategu że rewoluCj'a walczy nie o re~
9 O ~rr on~ow:a:u. s.~.. . .w.a. kol
I praw, t. I, cz. I, wydanie r. 1906), ustanowić na.flJf.my. przeprowadzenie których nRd ró"niei u1!~
Ole °frmI~ 81' l~leJ. l(!YJ'ędZSZ!J .sz emYI' • nol!' _ " stępujące przepisy w formie śro. dków czasowych:
. ,
"
. k
-.,
V'j
re ormle po leyl -"" zJ m.n
I . W'umy rozpowszechn'lanLa WlrfO
"'d
. k
'WJa za swoJ OhOVlJI!D ,albowiem rewołuc-ya
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wOJsa
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cya
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na
l
zan
arrnst\.i:\
z
ą
po
ąc
w
Je
w
"ZOSi"
pelnienia
przez
to
ostatn'e
obowiązków
"'ł"J
o V'I.Ia enIa pans OWl.ll:fel, zrues enla D1O- . dn ea:lość)
v .., . . v . .
, l .
~l\hH i -wprowadzenla ustroju sooyalistycznego. f ą
.
Slnźby WOJskoweJ, albo w mleJson, znaJdującem
Tak wię.e moga, któi'ą rząd po-winien postę11) O ~odatk.u docho~dowy~.
! się
p,od WJlą~zną wl~dzą "roje:n.nego .naczelnika,
po-w3Ć, jeat jagn~
1~) . 0 srouk~ch spe~yalneJ oChr?n y porz!łrl= : lub ~ez w .pomlCszczEmlU, czasowo załętem przez
Zaprowadzioporządek i stanowGzemi zarzą- ! k~ P&llstwowego l 8po~eo~,.nego, przy~zelD wszyst • oddZłal wOJilkowy--nank ~ub przekona1l 1 pobudzadzeniami ochronie ludność od rewolucyi a równo- I ~e d{)ty~hczasowe przeplsy o ochlonach będą jącJch do: l) propagowama buntowniczego czynu
~-e z napięciem wszystkich sn pa.ftstwowYCh Ujęte _w Je~o prawo., .
,
lub. zdrady, 2) do obRlenia istni€jąc.ego w pań
iś6 drogą odbudowy, ażeby nanowo stworzyć 2ta- i
~akoll1BC energICzlll~ 'prowadz~ SH~ pra~e stwle spoleczne,go ~orz~ku, 3) do nleposłusze~4 JM>r.ządek opa.liy na prawie i rozumnie poję- przeCl,,'st.ępne w celu zwo~ama zgodrue z NaJwyz- stwa lub przeCJ.wdzullarua prawtl, rozporządzemu
_ oraz pl'a'wdziwąj wołMści.
I S'zym rozkazem pows~ech~ego cer,kiewnego sobo- obowiązującemn ~ub praw~emu rozkazowi ~radzy:
Dla osiągnięcia tego ostatniego celu, rząd 11- i ru, oraz sz?regu proJektow, maTąc~ch ,na ce~u : ~) ~ do narugzenI~ .OOOW.ł~Z~U służby ,woJsko~e~
1U84~, żo ma następn;j.ąee rówrlOzllaczue zadania: w~rowad~e~Je trwalegG porządku l ulatwiema. I l <l), do poezymellla eaęzklego, Opl'OCZ wyz~J
, Jedne. z. nich :pcdle?ają kOlli}letencyi Dumy \ dZlalalnOSCl ~my, .
, .
,wzmHlnko:wa~y_~b. ~rzestępst:wa -:-, ~arany będZIe
paitstW·(HreJ l Rady panstwa; w sprawaoh tych !
Rząd, mając llleplonną nadzlE~Ję, że dzialalcZ3sowe~m .clęZli.l eml !Obotalm; ~esh przy rozp~
WfŻSZa administracya pOWinna przygotować ściśle
ność przyszłej Dumy będzie owocrrą., m3 prawo
wszechmal1lU nauk lUD przekonan, w te:u pr.awla
opcacOWallC pro~kty, kt·óre będą stanowily pod- , liczyć na współc;mcitl rozsądnej części spoleezeń- wskazanych: 1) winny pobudzaJ: do dZlilama w
stawę uo przyszłej dz.iaJalności instytucyj prastwa, dąiąc(Jj do uspokOJenia, Il. llie do rozbicia i
s?osób niebezpiecz::Jy dla ży~i~ ~ieln o-sób, 2) skutwod.&wc2ych. Na pucę tę powinien by-ć 2uż.yty rozkładu pańs.twa..
kiem propagandy bylo clęzkie przestępstwo, to
IStota pal1stw.olOOsel.
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Czwartek, dnia 6' wrwnia- 190&- r..

w.iImy, jeśli nie podlega ciężkiej karze, jako współ-

,

Cel tej organizacyi jest aż nadto jasny. I.
jednocześnie nadprodukep w30~ej inteligencyi'
będzie zalewała Cesarstwo w dalszym ciągu ...
winowajca poczynion&go przestępstwa, karany bę- Uczestnicy ;jej mieli na widoku konkuren.cyę. Za-'
dzie ciężkie mi robotami do lat 6-chl.
bić nasz przemysł-to znaczyKo rO:llszerzy6 rynek j
to niell'niknrone ... będziecie mieli, już maeie nadII. Przy stosowaniu oznaczonego IV powyż- , zbytu dla wyrobów niemieckkh. Rzecz byla po- l'
produkcyę i pójdzie Ol11\. właśnie do nas. I zajszym oddziele postanowienia są przestrzegane ezamyślana "praktycznie" i przyniosła też spodzie- ~
miecie wszędzie fi nas miejsca wybitne ... będziesowe prawa, zl1ajduJące się w artykule l, 4 i od- 1 wane owoce. Zbyt niemiecki w wielu gałęziach i
cie panowali. T· natur.ame... Polak doktór,
dzialu 7 Najwyżej zatwierdzonego. dnia 7-go czer- wzrósl u nas do rozmiarów niebywalych. A jeśli!
polak inżynier, 1 ,mik, urzędnik-zwykle doWca 100.4 r. po.stanowienia Rady państwa O pew- wie!u uczestników tego. sprzysiężenia nie sięgało l
skonaJy na swoj e.u miejscu, pracowity, umiejęn-ych zmuUlaeh IV porządku prDcedury sprawo wy- mysIą po za cele praktyczne, to nie m~)1~na, tego!
tny, zdolny... U czy się lepiej od nas. Jeżeli na
stępnych dzialaniach państwo,"ych i o zastosowa- ! powiedr..ieć napewno o organizatorach. Ci 7Jda-'
10 ro.syan uczy się dobrze 3, to na 10 polaniu do. nich nowego kodeksu karnego (zbiór po- wali sobie sprawę ni otvlkD z tych zysków doraków-7. Mniej więcej taki stDsunek. Opanoiłtanowieit 1904 r. Na 98 do 966)-z tem, że przy źnych, które przez p~trzymjwanie strejków 0.- l
wując nasze posterunki, będziecie jednak pozo~mniejBzeniu ka,ry za ciężkie przestępstwa, prze- siągnąć może przemys! niemiecki. Ci dążyli Jestawali polakami. Polak, gdziebądź sru~y, po·
w.idz.iane w I-ej cz~i po~yż~zego oduzialu-cięi- sz~e do. utrwa.leIlia u na.~ zamr;tu, jako czynnlk'a'
zostaje zawsze polakiem, stwarza dokoL, polską
k~e robotr mog!ł byc zamlelllane tylko na wsIa- polityczn~go. Im gl~b:eJ tt'H kraj pogrą~y się
atmosferę... wasza wys0ka kultura lImo~liwin.
Ule na oSIedleme.
w anar0hię, tern 1e1>leJ dla sprawy niemip,ckiej,
mu to. Taki stan rzeczy nie jest na nilszl!: kolII. Sprawy, oznaczone w powyższym pierw- w?góle, a llie.tyJl~O ~la przemyslu. I dla tego l rzyśó ...
szym oddziele, podlegają rozpatrzeniu wojennych) . tez ten ruch lmal w Nlemczech niety!ko chciwych l
Nie odstępujemy OjCZyZ11y, kieJy jest'
albo wojenno~morskjch sądów, tam, gdzi-e je 1180- zysku uczestników, nietylko przewrotnych orga- ) uciśniona, bo to byloby podle. Ale przy rówleży :skierowa6 wędlu$'l11'awidel, wskazanych w dru- ! nizatorów, ale i dyskretnie ukrytych, ale bardzo
nych prawach - polak lat wiej Z3.:ir!l:i!llje sir.
gim paragrafie, :;J-:jtn; oddziele wojeno-sądowej u- ! w.Ply~owych protektorów, bez których pozwole- i
w Cesarstwie, podobnie jak rosyanin w Królestawy IV reda.kcy" pl'ś.W 9 maja 1904 r. i 1 mar-Ima me byl.by wcale przyszedł do skutku.
1 stwie. Wymiana narodowych .iednostek-pro~a 1906 r., z?iol'a ~ozpor.zą,,~z~{l .l905 r: .CN! 27~
. I oto w p~wllej chwili ogarnęla nasz kraj I
ces naturalny. Jeden z najwięki>zych poetów
§ 1~~)~ l?Oo r., ~~ 90 § ?O..J) l w k~l~zce 3-eJ , <ep:Je~ia s~.:e]l~o,,:a.» .Był to z~pelll lP no:vy 1'0polskich, Pol, byl synem niemca i francuski,
e~ę"cl .",-eJ, oddzlel.e 4, wOJe~.o-mors:UeJ ust~wr ! d~3J epIdemu, ]alaego Jeszcze mgdzie nu, swle(;ie; Wjelki mozol' niemiecki, Nietsclle - potomek
są~loweJ w redakc~l pława. DO czer>' ca 1900 r. mo obserwowano. Dyagnoza wyl\azywala że cale
zniemczonego polaka.
Z?lO~U rozp~~ządzell (!'1 2}2, § 1806), z zacho- szerogi strejków powstnjlt tutaj Gez żall~ego sen- Niel nie! w.y przy wszelkich warunl su. Ani stan przemysIu do nich nie upoważnia!
kuch pozostawuu b(}dziecie w Rosyi polawamem pOll1zszych wYJątkowo
. 1) W tych wypadkach, ~i~y osoby, P?dl~. ! ani nie zapowiadaly one rzeczywistej PQprawy
karni.
gające są40m cpV11llym, ObWInIane o lcrZeW]ellle ; bytu robotJtika. A jednak iedno bezrobocie szlo za
Wytworzy się, SŁowem, sytuacya. na nasZ'~
w~<;'pom,nianych "w ~ierwszym o<1~z!ele występnJ.ch : tlrllgi3m . W, o~r~muej ~/rększ?ścj fabryk robotnicy'
jawną lliekorzy~ó. 'fn w im ię samej SlUSZIlO(h./aIau będą.".3.trz~man~ na mleJs.cu, podlegaJ.ą~ I wcale me cllCwh stre.)kowae. Wówczas jednak IŚci, trzebaby w jaki bądź sposób zrównowaiyć
cem wylączme wOjennej lub wOJemJo·morskleJ I przycho~ltili panowie z rewolw erami i narzucali!
korzyści i straty skon obl1. Następnie woj:,ko?
wladzy-:-ba~auie i śh:uztwo pienyi~stkowe na~eżą ! bezrobocie. ..\. nietyllm nUl'zucali, ale podtr;,;YllIYMusimy mieJ wojsko na zachoulliej granicy.
do . wOjennej lub wOJenno-morskIeJ wIadzy l do : wali je caJ t'wi mk~iacamj, kiedy na calom świeI nasze wo18ko będzie musiało wziąć lla si\
WD]~nnego, ewantua·lnie wojellilo-morskiego sędzie- ' cie s1rejk nie moie tnvać (liniej wlasną silą rorolQ bezinteresownej straży waszego be;,pieczellgo s~edc~ego.
,_".
,
.
i holników, jak kilka tygodni. I kietly już najo- II stwa przed wrogiem zewnętrznym. '1'0 tl~[L \\':13
er 2) ::lle.dJ\twa .~l~rw~ast1~o~e, wspommane w ~ l i krop~iejszy zam~t ogarną~ cale nasze iycie, kiedogodne, ale nie dla nas. Dalej : cDroku uoteoo odd~laJu, ja~~tez pemlOne przez czlonkow., tly Wiele gf\lęZl przfIuJs1U stanęlo nad przepaśplar,amy na utrzymanie Królestwa kilkadzies iąt
~or~usu ~and!lna~~Jego ?adallla w 8[Jl'il'.'Vach) 0- : ci~, n1.esun~\enni lub nai,yni uczestnicy tej roboty l milionów.
zn~,czon!ch w oddzJele lJierwszy~, zostaJfl: nastę- ~ oupo~nauah na ws;;elkie krytyki, że niema rady,
Polacy odwrotnie dowodzą, że WllOSZą
lml~ ski~row~wane weulug p~aWl~et, ~vJ'loiolrych ł bo jest to luth żywiolowy. Zapewne tŻyv.iolp
kilkadziesiąt milionów do skarbu pa.!lstwn.
w.loz.dzIale 3 us:a\\y sądowej W?Jenne], w redak~ ! nię lie~ą sl~ z. po~ytk!em społecznym i często bU-/
-. Nie wiom, jak jest naprawuę, ala. to
eYl, pra.wa z 9 mtlJ~ lO~5 r." zbIOru ro.zporządzell 1 rzą nllJpraeowlts;:e dZIeh njlci lUlbldeJ. Ale w karzecz bardzo ważna i ja to postaram się spral~~ t .. 174 § 1600) J .IV rozuzieJe. 4 WO)ellllO-m?r- ! żdym wypadku dobrze jest poznać nature tych ,
wdzić. W ka,żdym razie bylDby dziwnem pIaSklej ustawy s~do\\eJ IV redak~.yl ĘJrawa z 30 11}>- ' sil nls~czyciels![ich. I oto tutaj poznajemy j:l..
i ('~c miliony ze skarbu rDsyjskiego na utrzyma~a ] 905. r., z.lllo,ru rozp.orz.'~dzen.. (.1\2, 212 .§ 180~), I
<Zywiole!TI) ?8Szej e~ldelJlii stroJkowe/ [) fly l'
me 31ltOllOmlcznego Królest\Ya.
Ostatecznie - ciągnąŁ dalej p. Suworinz tem Jednak zastrzezemf.lm., ze, lOzl)On:ądzenw., ! ekOllOilllczae l pOIJtyczr.e mteresy niemców. Powsk~zane w_ pu~ktac~ l . 3 l 4 S, li:i2 wyjenllo~ I nie~-aż. ni0szczę~tiWt' W& i'llllki wstlTon;yly w 01'- ~
wyznam panu, że ja nie wierzl:', aby uspokojenio Królestwa II plyllą(j 1ll0g'10 nn. uspokojenie
m!l.rsklego kodeksu c~ymone ~ą. ow.posrednlO przez galll"allle lla>;r.ym pewną liczbę ana, rchistów niem-!
gbw~ych ~,ome.ndantow po~'t?w.
ey użyli ich do swej roboty. Za niemiecl~le pie- I liosyi, a więc, aby mm tRk gwattownie zale., ;3), DZJa~a?~c ~)OstanoWlell: ,~ylD~On?,ch w .oll- I niądze s.zl~ do nas b.ro~, .za te pieniądze najmici
żuJo na uspokojenill Królestwa".
dZiele ,3 nJnJe)szego postall~WI~mJa pl awnego, roz- bez SUmlell1a burzylI zJ"cJe ekonomiczne kraju i
Wyznanie istot!lie arcY·S1JJowe!...
~ze~zy(j na sprawy, przeWldzlane w § 129, 130 dobrobyt robotnika. Za te pieniadze rozjeżdiali
l 131. lwdeksu karnego o występnych uzialaniac~l.
po całym kraju ~:gitatorowio, którz"y stawali przed
Wobec wypadków IV Królestwie Polakiem ~ pisze
sp?l~~~ych w w~;unlmc,h, oz~a~z,()llJch W yunJwe ,robotuik~em, udając. Je~o przyjaciM, a którzy \ "N~w. Wremj~"-~zna~? .za ni~zbęóU3 po;vi~kszenie tam
3 l Jesh prz,ed ooloswmem ~11l1eJszych cz,,~owych ; w gruncIe rzeczy dZ13ialJ VI myśl najzaeięLAzych ~eJ:sonelu.strIlZY ZiemSKIeJ, g,lyz władze WOjskowe Ilwar?zporządZ~ll W te~o rodz~Ju sprawach. ]eszc.ze . jego wrogów, jako robotnika i jako poi::l.ka.l
! Z&}ą za .n18Wlasciwe wysyłanie oddzia1ów wojskowych
tue nastąpJlo oddallle oskarzonych SądOWI cyWIl- '
do palnrenhl obowiązków policyjnych, co zresztą utrunemu.
,
'"
dnione jelJi z powodu s.krÓcenia terminu slużby wojsbl·
Z
J ostatnich
wej 1 uwalniania żoLlliet·zy do rezerwy.
,
Na to postanowierue rady minlstrBw, Najja~n~ejszy
C~sarz
w dniu 18 sierpnia l'. b,
"()ond.:n,n:n~,eteZre
i;b~'lWt'SY]~l.
t Kllrye 'a WI~tst<lll°k'.V-: kores, Na cel powyższy ml!llsterYUJll, spraw wewnętrznych
ze) zezwolil
•
1'"
"
\.«
l
JI ews I6go), p.
1:
'
.' .
•
K. zanie)Jokoiwszy się w stopniu zbyt wielkim za~rzf)z.~a~zy o ,na ra~ .~rzy~zly 6h.?OO .~b:, a m~ano':lele I
lIlietizczonym w jednym z numerów. Now. Wrem." ',la. ~lzy)<~cla ;2·5 oftcer,~w, Jako. ll!l,c~(jll).urow s~rf.~ y Zlllmj te18gra.mem z W,!rszawy o potrzebie waJki z Na- Sklej i :2:369 strazm~o:",.. S~r8ZIllCY ~r.broJelli ZO~UHią
\ rodowa Demol'rac .... a, w 1'1' 'lentni
't, ·~
w karab,ny z bagnetu.IDl l " &zable, (;0 kosztowltc bę.J .
\, U ::;, e,
po s.anow l~
dzie 1'0000 ·b
~ba~(l.c rzecz u zrodla. Pom:ysl w teoryi sŁuszny
l."
' •
o."
., '
-IIl pl~kny. w praktyce jednak niewielkiej wartości, I
~/ogóle wra~ z nowy~ tLtcm "tr,az zie~~ka w Kroc ~Z6ta Po~ka> omawia w ?sobn~m artyku- ; gdyż źródl.o ,to wi~l~e faIszywe i. męt.ne.
~an K. :~t;.te Polsklem prZedii\!l\V;a pokazaą Silę, bo 5567
I.e • ukryte spręzyny). pod trzymuJące sIepy ruch l z dob~ą. >ylat ą wylozy~ p. SawonnoWI sWDJe wątsrn'j kowy i anarchię '\" Królestwie. Jak wiftdo- plJWOS;'\l l za, uobn~ rownie;i, monetę przyj'l! prze-,
r.m
mo, wys~lo na jaw, że socyaJjści niemieccy wya- i {!lata.ne ur", in!mi .wynurze~ia . tego typowego ch y- j
Rozkaz;m ,~owódcy osobnego korpusn ż.llndllrmó.\V,
sygnowali w roku le~złym na szerzenie zamętu i ~rego • kulaka wJelkoroi:iYJslnego.
ge.t:8i'al:a D,cdluLlUll., wydanym Z powodu uc.eczkl BleU nas przesz10 300 tysięcy marek.
l
Poiytek z tego wszystkiego, rzecz l)rosta I lencowa, naczelnik wnrsz~wsklego zarządu ~olicyjno·
"Ciekaw'8ze jednak jest to. - pisze Ga%eta ; minimalny, bo słów 1). Suworilla w ealej ich roz~ " ż&ndl\rD1skiego, pułkownik Imzen, zostal Z1:oŻOtij '" urzę
Polska" -- że nie~ylko socyaliści nadsylalt z Nie- ; ciąglości lIil~t chyba nie weźmie na seryo. Re- j du l przeniesiony do warszawskiego gubel'll:alnega zamiee pieniąd'Ze na podtrzymywanie wrzenia 3ooyal- I da.kLor <N OWo WI'.) zad,nviI sobie np. w żywe ' rządu. Nl!.Czelnik warszawskiego oddzla11l kOlejowego,
)lego w naszym kraju.
; oczy z pana K.; zapewniając go., że tJll\O marzy I podp1l1kownik Ijerll.r..ki, otrzyma2 naganę, s:ztabs·rotZ wiaro.go.dnego źródla otrzymujemy wi.ado- . D przekształceniu Rosyi na Stany federacyjne, : mistrz rvlaku.row, który odwozU Bielencowa, zostal zlomość, iż to sam,o robili i robią. inni także niemcy, ~c.oŚ na, wzór .~tanów ~jet.lnoczonych", jedno<lze- żony I urzędu, przenie~iony do petersburskIego guberktórzy wcale me należą do obozu rewolucyjnego. l s~!e za~ dOWlO?1 mu Jak na d~oni, że polakom ' nhtlnego zarządu. a proez tego, Oddany pod sąd. ZanIstnieje nawet specyalna organizaCja i pośród , me mo~na uao tcra~ jeszcze najskromniejszego darmi, ktÓlzy eskor~owali Bielencowa, zostali o.ddllni
przemysIó~ców niemiecki?h, zmierzttjąca .do podna,:et l'o~n~Upra\fnlenla, gdyż w takim razi.e spo- pod s~d.
trzymywama ruchu strejkowego IV Krolestwie. j lOlllzowahbysmy calą Ro.syę. Z rozmowy p. K.
Ogarnia ona szerokie koła we wszystkich okoli- : z p. Suworinem pl.'2ytaczamy poniżej, ja.ko (curio~
Sprawa powszechnego pl'l>wa wyborczego, bezpośre
each Niemiec. Uczestnicy jej, od roku już prze- ; sum), urywek następl1ja,cy:
dniego w mlastaeh i dwustopnJowogo. po wsiach, jak za~
s~lo, placą stale skladki, jakie przypadają na :
- Auto.nomia? .. _. mówił p. SUlYorin- pewnia "Towariszcz, ~ nIe schodzi z porządku dzIennego.
nlch we~lu~ ro~k1adu. Kto ma większą iabryPowtarzaJU, rozumiem żądanje jej doskouale.,. Prawie wszyscy gubernatorowie nadesbli już swe opikę~ 1l1aCl WIęceJ, k~o nIniejszą-mniej. Z, opłat ~
l'owinniścle jej żądać, macie prawo ją mieć ..
nie W tej sprawie. Ogrom!l& ich większo~c o&wiadczy1a
Ale czy to będzie korzystne dla nas!... Natu- się przeciwko zmianie systemu wyborczegu, gdyż IV vrze~
zas tyc~ tworz;yly SIę sumy, które szły, ktore za~ ·
pew1!-? Jeszcze idą. na podtrzymywanie strejków ł
ralnia, wydalicie wszystkjch l'C)syan z Kr6lestwa. , ciwnyra rr.zie ŻYWioł "niepoządany" będzIe mial jeszcze
w ro~nych gałę,uach przemysłu w Królestwie l
Coś, jak w Finlandyi, tylko na większą skalę.
więeej widoków dostania się do DIl!Ily. Wielll guberl>A~U~m.
•
W Królestwie administrowaó będziecie sami, Ale r nator'l\w wyrMllo przekonanie, 1:e do uo "ej DumJ b~dą
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Czwartek, dnia 6

września

wyhrlmi dawnI posłowie. pomimo, że jl\-ko pozostaj"cy
W czwartej tedy z k<>lei sprawie jako oskal'pod są~om, nie mogą być wybraul. Niektó-rzy guberna- żony stawał 23 letni Wladysław Knjawiński, z za.tOl'owie zliż3,dali instrukcyj, przyćzew naumlenUi, że . wodu tkacz, pracująoy w jednej z fabryk lóOzw wieIQ miejs<!owościach wlośclarue mogą odmówić swe- : kich. Obwinionemu inkrymill-owano przestcwstwo,
go udzialu w wyboraeh, jażeU będzie im powiedziane, pr:4ewidziane W drugiej części § 132 nowe.go koże d!\wni poslawle nie mogą bye wywltał. Ponieważ zaś
deksil karnego, mianQwicie pl'zec1l{}wywanie prouwallłe wybOl'U b. poslów za nielegalne mogłoby zaoklamaeyi. Podsądnego bl'OllIl z urzędu adwokat
strzy<: sytucyę, przeto rlld" mlniatJ:ó-w ma raz jeszcze przysięgły Piotr Engelhardt. Po- z,badaniu kilku
rozpoznać ~I'mwę pociągnięcia do odpowioozit\ln.ości tych świadków, wysluehaniu oskari;enia podprokuratob. paslów, któtzy podpisali odezwę wyborską. Sow:\- ra i obrony, izba sądowa wyniosła wyrok, skazarlSf:CZ" wyraża przekonanie, że sprawa tt\ zostanIe um ojący Władysła.wa Kujawińsldego na 1 i pól roku
rzona.
więzienia, z zaliczeniem czasu, jaki odsiedzial w
t.())
więzieniu śledczem (t. j. od d. 26 grudnia r. z.).
Olbrzymia glosna sprawa wszeeh.tosyjskiego związku
Następnie izba sądziła sprawę robotnika fapocztowo- tellO'graficznego sądzona będzie w grudnIu brycznego, tkacza, mieszkańca glPJn)' Brnss, 17w mosk.iew.skiej Izbie sądowej. Na lawie oskal'tanyeh letniego Bolesława Cieślaka. Cieślak oskarżony
zlL8iąd2ie 37 osób; świadków powolano okolo 2,000, W tej l byX O należenie do organizacyi bojowej polskiej
licżbie, hr. Witte, DUl'IlOWO, Maksym Gorki), A.lldrejew l partyi socyalistycznej. Przestę,pstw o to pnewi1 inni.
t u.ziane jest w drugim punkcie § 102 nowego koObrony oBkarżony~b podj~li ąię, między iunl'ml, ad- deksu karnego. Za oskarioDyIn obronę wnosił awokaci: Pl'oi. Spasowicz, Leduickl, Malantowłcz, Perga- dw\)kat przysięgly Piotr Kon. Do sprawy wezwamelit. Grllzellberg, Berensztam, Rod1czew.
DO pięciu świadkó w. Izba sądowa skazala 17 -letniego Bolesława Cieśtaka na pozbawienia wlSzystOskarżonych pociągnięto do odpawied.ialnośel na
mocy art. 125 i 1143, które grożą knrą ei~żlrich robót kich praw stanu i na bezterminowe osienlt"TIie na
S-yb6ryL
d.o l at 20.
Szóstą z kolei wyznaczona byla do sątl:mtt...
sprawa :Micbala Wędzika, oraz jego \YSPÓlIlikó\'{:
"Nowyj Pu:t" donosi, że ukraińska partya 8Ocya.lno- Franciszka Krochmalskiego, Syi westra KoteeidE:.demmIltyczna przyla,czyla slą do rosyj.sktGj partyi S.-D. I g.o, Józefa }1ikolo.jczyka. i ,Józefa :Muszyllskiego.
z W'Al'onki-em, że ta ostatnIa uzna po~rzebę Autonomii i
Zaznaczyć naleiy, że ~1ichal W ędz\k oi'kartQ.>
, żony był () należenie UO organizacyi bojowej polskiej partyi socyałistY0znej , oraz o zabójsb. . o w d.
Ksi.ęgarze petersburscy, prOWAdzący sprzedaż gazet , 14 lip.ca r. b.. S Lrażnika poli(',yjllPgO l \' cY~'kulu
zt>granicznyeh. występują - jak donosi r.Siegodnit\" - . m. Łodzi, Ławryninka.
Sprawa Wędzika lloczątkowo sąd7.oua być
prz.eeiwko ur~dowl prasQwemu z żądaniem odszkodowanIa za niszczenie gl\~et, poni~waż urzędnicy prasowI miala w d. 18 listollada r, z. pr7r6Z warsza wski
sąd wojenny, skutkif'm jednak ogloszoncgo w u.
znóW zaczęli zt\smarowywać ru:tyku1:y i UStępy, które im
31 paź\!zienli1..a 1'. z. Najwyższego l\Ianifustu, spr::.się nie podobają. Skarżący utrzyu1Ują. że wobec Maniwa la zost:da wylączona i przekazana lio osądzefes;u z d!li-a 30 października postępo wanie urzędników
nia izbie sądoWGJ warszawskiej.
prasowyeh jest bezprawna.
~ d() czterech oskal'ionycb, których wlauze
r:m
n.ie mogły otlszukać, mianowicie Franciszka KrochGazeta "Oko" dowia.duje się, że zabity w Interla- walsl{iego, Sylwestra Koteekiego, Józefa :MikoJaj"luJn Karol Mlillltr należal do składu. "ochrony" minl- c~Jka i Józefa :Mu.szyuskiego, zap&dta w maju l'.
Btra DurllOWo.
ł b. decyzya jzby sądowej, aby sprawę ich wy tątQ.>
r czyli.
Mi.nistel'jum spraw wewnętl'zn,.0h za~wierdzilo usta. "
Tym sposiloom na są.dzie stanął jako oĘ;kal'wę "Związku przywrócenia Pl'aw językówl litewskiemu I iony tylko 21-1etni Michał W(~dzik. Obwiniony
w kośeiele r-z.-k&toUckim na Litwie,
on bjl z punktu ~ czę';;!li 1 § 1459 kod. karuego
kar g16wny-eh i poprawczych oraz z § 126 nomgo kodelcsu karnego.
ZACIĄGAJCIE SIEBIE i INNYCH
Na wczorajszą sprawę nie stawilo się dwóch
świadków,
których nieobecność izba sądowa uznaW SZEREGI MACIERZY SZKOLNEJ!
la :4a uSIH'awiedliwiolłą; z powodu nie wr~.ezenia
im awizacyi.
Kalendarzyk terminowy.
Zgodnie jeclnak z wnioskiem prokurato.ra, izba
IMIONA. SŁOW
sądowa, uznając, iż obwi·nienie Franciszka Kroeht r o DlJm~6lawa.
IANSKIE. D z I ś Drogol\'ita. J Il- maJskiego , Sylwes.tra Kotecklego, Józefa Mj.kolajZEBRAl"{IK Jut.ro ogMne zebranie chrz. Tow. czyka. i Józefa Muszy;ńskiego, któ;rzy w sprawie
dobl1lczynnośel w Przytułku starców l kalek.
tej odgrywają ważną rolę-dotycltezas nie zos.tali
odszukani z powodu nie prz&dsiębrania należytych
-:-:-:środków, że ekspert nie stawiJ się na sądzie, post'3.D.{)wil~ sprawę Michala W ędzika odłożyć, nakazujl},C władzom odnośnym odszukanie czterech
wl'mienionyclt oslG_ri.onych.
- W dniu dzisiejsz-ym, jako IV drugim dniu kadecyi izby sądowej, wyznatlzonych zostalo do rozSprndai 'pism. Represye, stoso.:wane w War- patrzenia 7 spraw o propagandę polityczną, wysza-"'ie do sprzedawców ulicznych gazet, zostaly l 1io~onyeh przeciw Ludwikowi Dąbrowskiemu, Ste.
. t
Ł' ,
fanowi Leonowi Sobolewskiemu, Teodorowi Osurooma.,gułę e na
odz. Diliś, kozacy
pl'zeważnie,
ch ows lncmu,
.
St anisławowi MiIoszowi, blml-owi
.
.
loonftskowah
dodatek
nailzwyczajny
..
Rozwoju",!
Mintalowi
Anton.iemu
Sumarowskiemu i Stefanowi
1.~___ -k
I
'
Z A.UUWUl atem Ul'zę<lowym.
N a interpelaCYę, za- Boguslawskiemu.
rząd okręgu wojennego lódzkiego odpowiedział I
Rozprawy &:1d owe rozpoczęły się o go: że na za.sadzie postanowienia, WYdane. go w mie~ II dzinie 10. rano. , Pierws~ą wz:ięto. do rozpatrzenia
Iłiącu grudniu przez b. general-gubernatora m sprawę mleszkallca ŁodZI, robotmka fabrycznego,
Łod .
"
.' 43-letni~go lIichała l\lisztala, oskarż 001 ego o rozzl, gen. SzatlXowa: ,me dopuszcz,ona b~dz1e ~wszechlliani-e proklamacyi treś(;i podburzającej
Dadal sprzedaż gazet przez kolporterow; pIsma w:sród wojska. Przest~ps.~wo to przewidziane jest
woloo sprzedawać jedynie w biurach dzienników, ' w. § 129 MW. kod. kaxn. Świadków w tej spraw administracyach pism i w szafkach ruchomych. l ,,~e wezwano dwó~h. Obronę za os-~~żonym wnl)N d . .,
la'
.
sil a.dwokat przysH}gly Fr. Matm-mcki. Izba są. a ffilelllC na zy, ze rozporządzonie gen. I dowa, po zbadaniu świadków, \~J'sluchaniu oskar~a.tIlQwa . było o.dwolane, a o wznowieniu mocy i ienia. i ourony, oglosiIa wyrok, skazujący l\iichaJ6gO obowu~zujące.J wydawcy pism nie byli powia- 1 la 111sztala na mocy punktu 1, 2 i 5 art. 129-go
domieni. 'Pak więc dodatki pism z kom.unikatem no:vego. k-odeksll ka~nel?o, na. l r.ok więz!en.ia,. z
urzędowym byly skonfiskowane ... przez władze.
~ahczeDlem .czasu,.. Jak! p1'~esledzml ,~wH~zlemu
.
.
sledczem, mIanOWICIe od dElIa 8 grudmR r. z.
. Sp.rawy pol~tye~ne. V:czoraJ,.po kr.ótk~ej prze- . Drugą. z kolei b~l~ s'prawa 30-1et~iego S~arwie,. ogJ:o.szoneJ .p~zez przewodlllcząCego izby są- nlslawa MIlosza, włosClamna pOI'Jatu SieradzkIe
oow~J warBzawskl-6ł, ~ godz. 2 po. pollldniu przy- ' go, robotnika fabrycznego, oskal'iÓ1lego o 1'0ZpO,
stą,plono do rozwaze~a następnych trzech spraw, • w8zech.nia.nie proklamacyi w wojsku. l w tej spraDędąeych na. wokandZIe.
• ~ zastosowano § 129 nowego kodeksu karnego.
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Obronę za oskaradwokat przysięgły Włodzimierz
i Wy.ganowsld. Izba sądowa, rozpa;trzywszy spra( wę, wydala wyrok, skazujący St&nislawa Milosza~
i na mocy punktu 3-go i 5-go artylmlu 129-na 6
I miesięey więzienia, z zaliczeni-em więzienia prewencyjnBgo, t. j. od dnia 10 lutego r. b.
~
Następnie sądzon.o sprawę 20-1etniego Ste!a! na LeOll.a SoboJewskiego, oskarżonego z § 121 nol wego kodeksu karnego, o niesianie w pochodzie
II Polsldej partyi socyalistycznej, czerwonego sztandaru. Na sztandarze widniał napis: "Precz z cnrateml Niech żyje wolność! P. P. S. lA Świad.
k6w w tej sprawie wezwano 4-ch. Obronę za
oskarżonym wnosil adwokat przysięgly p. Marceli Karwaciński. Izba s'l;dowa po zbadaniu ŚWhld
ków, wysIucllV.lliu oskarżenia i o brony I ogłosila
wyrok, skazujący Stefana Leona Soboiewskiego
z mocy HI-ej części § 121, na 10 mi~sięcy wlę·
zienia, z zaliczeniem czasll, jaki przesiedział w
więzieniu śletlczelU, t. j. od dnia 5 grudnia r. z.
Wyrok, ogloszony dziś przez izbę sąllową
wraz z motywami, zaznacza., że 20· letni wlDścianin, Stefan Leon Sobolewski, obwiniony zostaje
o to, że niósł w listopadzie r. z. prZ8'l ul. Zal
kątn~ ~zerwo~y sztandar w. t um.ie, ~aleiąc y l 0.0
. pol~kieJ pa~t"yl s?c,yahstyczne}, dązą.ceJ do POdl'?paUla ust~oJn. pallS(WOWtlf O ~ że ~o. wezwa?-}~
wladz polICYJnych, pOCllOU me chmal Się rozej sc,.
Czwart·ą z kolei byłu. sprawa 62-letniego robotnika fabryczn ego, Ludwika Dąbrowskillgo, 0skarżonego z mocy § 129 nowego kodeksu karnego o propagandę polityczną wśród wojska. Izba
sądow a po zbadaniu czterech świadków, wJsln~
chanla oskarżenia i mocy obrony a.dwokata przy- '
' sięglego Piotra Kona., nie c1opatrzywsz~ się żad·
nych C'Zyllliw przest·ę[illych, zarzuconych mu w akI cie oskarżenia,
uwolniła Ludwika Dą.browskiegil
. od wszelkiej odpowied.zialnośei.
I
Następnie rozpatrywauo sprawę 29-1etniego
t Teod.ora Osuchowskiego, robotnika fabrfczllego,
'oskarżonego z art. 128 nowego kod. ka.rnego o
rozpowszechnianie wśród wojska proklamacyj
soc~aldellloi\racyi Polski i Litwy. Obronę za 08'kan~onyrn !';n os i.! adwokat przys. Włodzimierz
, Wyganowski. Izba s1j.dowa, po zbadani.u 3 swiadI k6w, wrslt1c~anill oskarie.n.ia i obrony, . ogl.Qsila
I wF~k, ska,zn.~ą{'.y Teodor~. Os~cho-w~k}~go. na. 9
\ lmesl~~~y Wlę'ZJ.ema, ; za.l1cz~mem WlęZltllUa pre ..
I WtmclJllego, tj. od l .... styczma r. b.
Zatrz~maDie transpiJrtówzD&iowJeh. Od S-ch
I tygodni na kolei kaliskiej
strejkiją wszyscy ro1 botnicy, praelljący przy wyla{lowywan'iu trans por·
żonym

wezwano dwóch.

wnosił

I

!

I
~

t-ów

zbożowych.

Strejk ma charakter ekonomiczny, gdyż streikujf~cy żą<lają podniesienia placy zs,ro"b.kowej do
l rub. 20 kop. uriermie. Dlugotr\va.jący strejk ten
ujemnie odbij.<\. się na interesach otlbiQrców towarów zbożowych w Łodzi, strejku3ący bowiem starają si-ę wszelJ\.ierni silami nie doptiścić wag.onów
zbożowych do Łodzi, zatrzymując je, o tle się u·
da, po drodze. W ostatnich czasach, z powodu
, braku rąk roboczych do wyład~wywania. n~ staI c:yi Łódź-kaUska transportów zbożowych, sama.
I kolej wstrzy.muJe na. różnyćh stacyach wagony zbo.żowe, gdyż niema miejsca na gromadzące alę wa.
\ gony na stacyi Łódź-kaliska..
Kupcy Iódzcy~ ha.ndluj~y zbożem, naroźeni
\ są skutkiem tego na poważne strat.y. CaJy hanl' deI zbożem i mąką został wstrzymany. Sytuacya.
, tak a dla odl>i.or~ÓW transpoi'tów zhużowych, przyl chodzacyeh z różnych strQn Cesarat"'a do Łodzi
.
P,
II jes.t niezmiernie
prz,ykra i moź~ przyczynić się
! do upad.ku handłu zhoiem, zapasy bowiem zboża
z. każdym dniem wyczerpują się, a świeżych nie! ma. wcale..
..
.
!
Wobec ~aluego polozema, lódzey KUpcy, ban, dl.ują?Y. zbożem! w!,slali w?zoraj. zlJioro'!ą depeszę
00 WIDlsłra drog l komunIkacyl z pros-bą o ure' g.nlo~awe sprawy, z~jązalle~ ze, s-'rejltie-m wyladow.uJ-ących na 8t~yl Ł6dż-~ahska tr~nsportów
zbozowych, oraz wstrzy.mywame wagonow z tym
: proonktem.
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YGwi~kszt}Die pOlson~lu pocztowo - telegrafl~

Wobec zwiększonej t.naczme w osiatllic.h
czasach pracy w bi~rze, ce~trałnę.m poczt i tele- .
gra~u, która spot~gułł) S.l~ Jeszcze więcej z chwilą
(t. J. od d. l pazdzIermka r. b.), przeniesienia
filii z ulicy Wschodniej na ul. Brzezińską, gdyż
operacye zalMwjane dotychczas przez mieszkańców ulic Wschodniej, Południowej Średniej i t. d.
-w filii, skoncentruje się w biu~ contralnem'
naczelnik łódzkiego oddziału, r. st. Szeli, zwrócll

Clznego.

ROZWOJ. się do naczelnika warszawskiego okręgu pocztowo-telegraficznego z prośbą o zwiększenie personelu s1użbowego na poczcie i tel egrafie, jP.koto:
urzędników, listonoszów, wożnych i stfÓżó-w.
Ze St6wan,~sienia 13,iaG.ownilIów hndlilwv&b.
01.:'
J
Donosiliśmy w swoim czasie, że istniejąca przy
Stowarzyszeniu pracowników handlowych 4-0 klasowa s.zkoła llancUowll. ma być zamknięta z powodu zupelnego braku funduszów.
SzkoXa ta, jak I; r e~ztą wszystkie tego l'odzaju uczelnie, u~rZJm] w ąJa się wylącznie prawle
oZ wpisów oraz s1:iJac1ek dobrowolnych ogółu, które jednakie pokryć ,nie mogIy ~aJ:kowitego budżetu.. Wobec tego StowarzyszenIe ~yl0 Z~13Z0ne IJTZeZ, s.lereg lat . stale p.ozostllJe deltcyty
z fundnsz~w wla:ilnyeh pokryw:ac. .
Gdy Je~nal~ stowa~z yszenJ~, ~le rozporządza.
Jąc,e.odpowledn , m kapltalem l me mogąc oczyWJ~?le ,~ tych 'wal ujnl\aCh szko,lę. lla~al .prowa,d:lC, Zlll~wOJo)~,e by. o ost~te.czllle .Ją Zll.f..:VHlo.w;~,
Lbrało IJlę glono o?y~a_~l~ dobrej woh., ktvl~
?ostanowi~o. sz~(Olę pIO,~.a.uzj(j na wla:sny Iachunel~
l odpowieumo J9: zorgamzować.
Należy zaznaczyć, że szlora. !1otychczas cieszyla się zas~nionem uznaniem ogółu i dala wyksztalcenie handlowe prz~szlo 300 wychowańcom
średnio lub wcale niezam.ożńych rodziców. Slusznie więc obywatele uważają dalsze istnienie szkoIy-za konieczne.
. Do czasu ,uzysk~la k~nc~sJi na jej, przejęCle, co w pi'zeclągu lullm mieSIęcy nastąpI, szkOła
pozostaje pod d,otychcz a:; ową firmą przy Stowarz,yszeniu.
- Dziś, o go(h:i nie G-ej po v .l uunm , w 10kalu StowPrzyszenia pracowlJików handlowych,
przy ulicy Dlugiej j'fg 45, odbędzie się zebranie
gro~a ob'ywateli w celu rozy. ai enia sprawy utrzymlłma nadal i zreformowania 4-0 klasowej sz.ko1y
ha~dl?wej, istniejącej przy Stowarzyszon\u praco,
wmkow handlowych.

Czwartek, dnia 6

września

I

1906 r.

o F! ARY.

Strejk. Dziś ro z począł się strejk subj ektów ,
' cukierniczych. Pra\Juj-ący żądają znaeznl'lj
wyżki.

pod-'

KOllG6it panny Pik odbędzie się dnia l5-go
września z współudziałem sil wokalnych opery ,
warszawskiej.
l
!rze,gi nadzwYGujny p(iei~ do Częstochowy
od.ejdzie jutro z Łodzi o godzinie 10-e;j minut 5u l
wieczorem.
l
Osobiste. Ż dniem dzi..siejszym, po p6wrocie ł
I z urlopu, dyrektor Towarzystwa Kredytowego m'l
I Łodzi objął swe czynności.
l
Z są;dów. Do tlltejszych, sądów w tych.
dnia.ch nadsze,dl cyrknlarz starszego prezesa Iz, by sądowej, alleby sprawy wszczynane przez wIal dze policyjne o obrazę policyi i niespelnianie
j rozporządzeń władzy były rozpatrywane natychmiastowo po otrzymaniu takowych.
Roap ~ rzibdzenie. Żandarmi kolejowi z polecenia sWF,h wladz mają nauczyć się telegrafować,
obeznać się z aparatami telegraiicznemi, jak równiei i z parowozami.
:' .
,
~~nGełt «L1:Y.'· W na?c~?azącą, sobotę (8
w rz eSlll a). Tow. splcwacUl n L1ra . urz~aza ko~cert
ogr?dZl,~ Gran~d-Hotelu. Wsp~ludzIal przYJm~Je oIkle.stL~ A. Sonnenfelda, ~:ora ~y~kata sobIe
w Łodz! ,1l16zwyldą popul~rnosc. Jezeh tylk? pogoda dOpJs'l,e - powodzenIe koncertu zapeWnIone.
BUr1&e, Dz!ś o godzinie 5-ej i P?I, rano przeSZLa nad ŁodZią od strony ws{}hodllleJ bur:6a, po ,
l upływie pól godziny nadesua druga nawałnica
I' z zachodu, o god~inie zaś 7-ej pioruny, grzmoty
j i ośJepiające blyskawice nie ustaw~ly ani na c~w~~ę. Deszcz .ulew~y, I~I bezustan.me. O .g~d~mle
'1 -ej n~przeClw wIęZ18ma ,przy ulwy D~Ugl~J. u~e~
~~yl plOl'Un ,~ kabel koleI ele~tq'?~neJ. ~ll~Js~leJ:
• ';:)JI~ uderze~~a. by la ,tak du~~" z~ Wlł}Z1l10Wle.l
I wOJsko" znaJu~ljąC.y Sl(~ w wIęzIemu, poczęli Slę I'
.\ ukrywac w wlelkun popłochu.

Na 1f.Jfl C.ie1·Z

Zwrocone dnia 3·go b. m przoz p. ZygJllunta C~.
doll\czeniem llI\ tan 001 76, od p. L. S,.oL.

25 kop. z

ski.

I

!

n

:v

I
l

I

Pociągi do Częstochowy. Kolej fllhryczno. lapad i r~bu.n&~ Wczoraj okola go,dziny 9~ej
lódzka d1}rocznym 2.wyczajem na odpust Naro- l meczorem, dZleWlęem zamaskowanyc.h l uzbroJodZ,enia N. M. P. wyz naczyła jeden pociąg dla pą- i nych w rewolwery bandytów,. wtarg~~l? ~o . kantruk?w do, Częstochowy. W dniu wczora.jszym to~u mIyna pa.rowego przy. t;1 lC l H.()kl~1IlskjeJ, naw ClągU poHorej g'otlz.iny kasy Miarowe sprzedały I lezą,cego ~o Taueheła Grodzmski,ego. Czterech ba~1500 bj1atów', t. j. 300 wi~cej. Kiedy wstrzyma- I ?"Y: tow .za~ęl0 ppzycyę przy drzwHlch, strzegitc we~~o dalszą; . sprzedaż bil~tów, publiczność zWrQciJa I sela, plę~1U zas w.esz4o do wnętrza k~n:o.ru, w kw.5HZ z pIostą do władz koleiowych
aby wysła1y rym znltJdowa.ł SIę pod6wCZJd wlasclclel młyna
J
drugi pociąg. Zuząd kolei f,abriczno,ZÓtlZkiej i Grodziń ski ~ buchalter jego. p. JaMsz.
wytl;al dyspozycyę przygotowania drugiego poBandye:], znalazlszy Slę wewnątrz, zwrócili
Ciągll, o czem zawiauo mil zarzad kIJłei warSZ3r- I się do p. Janasza z żądaniem wydania im rewolwslw wiedellslriej.
•
~ werów, prze cho'wujących się jakoby w jednej z kas
Dziś o godzhlie 9-ej rano kasy biłetowe roz- ! ogniotrwalych. Jedna z kas bX1a otwarta. Rabupoczęły dalszą sprooda~ biletów, Ogółem w obu ; sie zaczęli p.rzesz~kiwaó wszystkie dokumenty, nie
I pociągach o.bliczOlłO 3 000
miejsc. Piel'wszy po- ' znalazXszy w ka.słe gotówki. Dokumenty te pozo, ciąg wyjd.zje w noey ~ phttku na sobotę o godzi- ! s,tawi?no w kasie.;f c.ałości. Ra~usie udali się
nie l-ej minut 25 drugi pociag o <Yodzinie 2-ej ~ stępme do Gro uZlllsklego , aby lm otworzył kasę
I minGt 58.
Powrót} zaś tych POc.iagó~ plel'\i's ze~w I która byla z2.mknięta.
. '
w poniedzialek o gOdzinie lO-ej rano dragie~o u o I
Ponieważ Grodzińslti o'pieral się temu żądaniu,
/ g{)d~inie ll~ej rano.
,t:>
l jeden z bandytów uder.zy~ go rękojeścią rewolweru W czolo opodal skroni. Grudziński w obawie
Z "Lubu . Na sobotę ~. 8 b. m. ,wyznacz.o.ne , gorszych następstw, kasę otworzyl, z której ra. zi).st;alo. w<~ln~ zgromadzeme czlonkow. cLutm>. i husie zabrali przeszło 1,ł){)O rubli.
O~będzle SH~ ono ,w. lokain stowarzyszema o go- r
Na ślad rabusiów nie natrafiono.
. dzw:e 3 po .polu<mm. W roz~slanych czlonkom I
, ..
. :
.
za~ladouuelllach zarząq słu8zme zwraca uwagę na
Zał1ttJstwo pis8.rza gmU1nego. W. osauzle
w: a2;nOSt.l tego posiedzenia, będzie to bowiem pierw- \ Smardze wIcach pod TOillas.zowem ~&bJty zostal
sze ,,:alne zebranie po zr,efOł"miJ.wa~iu usta:vr ! w~strzaJe~ , z r~~olwer~ pIsarz gmmy Sma~dze«.Lutlll). No~a ustawa weBla'
czme szerzej l I WIce" Ol~oll~ZnOS? z.abóJs~wa byl~. następu.Jąc~.
w:szechstrollmej działalność st( . zr,gzenia, czy- ! Jacys dwaj meznaJoml lu~,:ae obudzili w nocl PIDląe ~ 1'owar~yst.wa ści:*-e śp~ e , l.'-czego, jakiem ! ~arza ~od pretek~telli, z~ chcą. mu wręczye w~«Lutnia> była doiąd-z jednej strony punkt zoor- zna dokumenty. N:e p.oueJrze.waJac I?Odstęp~, PI11y. dla ~ośników sziuk!i i lit&ra,ury, z drugiej i sarz (}twor~yl drzWl IDleszkam&.
WOWIlZRS Jede~
ZM ogmsko życia Wwa.tZyskiegD. W tJ'm charakz przyby~zow dal strzar z r~w.olweru, kładąc Plterze powinna~y (~ut.ma.> z&spofus na gruncie ! sarza gmlllllego trupem na mIeJSCU.
~eut-ra~ym wszy-stlde sfery, 7..arówno te, które
Pordrzal. Wczoraj wieczorem na ul. Zgierskiej
lntere~uJ.ą się muzyką lub sztuką dramatyczną, al: r n~. 1'() zostal pcst;"elony :t.}e'Y~olweru stójkowy, H~lu~a
bo tez lIteraturą polska lże-jsza lub p(}waźna jak l I Gleraszt,n, lat 28, ku~t\.pI.,eblu, Jl~Qwę. Po u,tZ!6tanlU
t kt' ·
.. Ik·
~k' .
..}
śl'l doraźnej pomocy na. IUleJSCU wypaQ,,:u przez lekarza Poe, Ole wproslJ
roo<ryw 1.1.wymHU.lY my l gotowia, w st,anie zdrowia be:;:UI\{i3!ejnym G. odwtezloDi
będą szukały. Dziś od samego JUz tylko spole- zostal do szpltala Czerwon"go Krzyza.
e~eństW3 zależeć będą dalsze l08y iej instytue:yi, ,
Ogółae od.bienia. W ciągu dnIa wcz", a:slaDle m?~e ono b~wiem t.wi~rdsić , ~he~e, ,że ~ie. f go nasLęp!ljące osoby ula gl Y oryóln~mu osła.bien!a: no. ul.
ma mieJsca, gdZIe z pl'Z,}JeIm1<>S61ą l pozytlnem Ogrodov;:eJ nr. 58 MarJan~a.Zdunska, la~ 41,. dos~ał:a
"b
.
In od
. , ~ł. iJ
Gd b
kurczu zo.Ładka; na ul, DlagleJ róg CegielmaneJ, kobteta
B~ę d zw y mOZDa. wo . e
za.)ęc ~w.,e.
,'1.1, lat.około 50, z nazwIska 1 a.dresu n~eznana; na ul. DzJelmImo to, loka,~ (LutnI> wrag z czytelnIą stae mIlIl ne~ .róg 1:'lotrkoWBkl~J Ryfka Jaknbawicz, lat 30, bez
nadal pustkamI, bylby tu smutny dowód, że ,i\pO- I ZaJęCIa; na , ~. LudWiki nr. 1>9 lv.1!lry~nna ~zdzlelszczl!.k,
łeczeńs~'Wo nasze do życia towarzyskiego w pralai 51, odWiezIona .zos~e.ła ,da domu na.uhcę Alekst4u.·
d .
.
' "
drowską; na ul, CeglelnHlne; róg WólczanskleJ ch~oplec
Wd ZIWle do atlll~ill znaCZĄlllU tego srow~, 1l1~ Je"t
1st okoto 15, od którego łl :e dowiedziano się ~D.i nr.zwł~
p~ygotow:a~~~.l że. pona~ has~a koteł"YJne l par- ~ka ani adresu; na ~l. Mt1szI\ nr. 11 Rob~rt ~~gel, lnt
tYJne wzmesc Slę nie Uillle, milllO wygŁaszanych 32, dostel k(ILC:lU. ZQI3;d..a j na ul. KIJ\. W,% IC; nr, 3
na wsze stron v przez wszystlde sfery i stronnic~ Wlady~law Urbl\Ulak, lat 31, ~'opotnik fabryezI1Y, który
J.
" ,
,równlcz zachoi'owal ną kurcz zOią,dka. We wszvstkicl1
',;a sZ,u~nych l pH~k~le br.z:mącye~. frazesow o tych wypadkach lekarze Pogotowil\ udzielili d~raźnej
rownosCl, demokra.tyzmie, sohdarnoscl i t p.
pomocy.

I

Z Wenden donoszą do gazel'Y .S ;t~godnia~
(D2iś):
Dnia 19 z. m. przed kościołem w Drostenholer, wobec tlumu, zabity zostal <uriadnib,
Reiawald. Zabójca, grożąc rewolwerem, zmusil
mlodego wlościanina. Szulmeistra do oJwieZiElnia
go do lasu, w którym znikną! bez śiadll. Wszyscy świadkowie zabójstwa jednoglośnie twierdzą
że zabójcą był człowiek niezna.ny.
Praybyla wkrótce ~yprawa karna i areszto ..
wała 49 osób. Zagrożono im rozstrzelaniem, je- ,
Żł:li w ciągu dnia nie wydadzą zabójcy. Areszto- '
wani nawet pod groźbą śmierci nie mogli dać żadnych wskazówek.
Dnia 24-go z. m. przed kościołem zabrano
wszystkich mężczyzn z gminy, od 14 do 80 lat,
życia, ogÓłem okolo 1 COO osób. Naczelnik od- ,
dz.ialu - jak dono"i gazeta. "Latwij.a." - oświadczyI im, że za zabójstwo Reinwalda każe rozstrzelać (
nauczyciela Szyrona (spok.ojnego, starego pra.cownika), siarego Szulmeistra, oraz syna jego; że
za drugie podobne przestęps\wo, każe rozstrzelać ~
9-iu lotyszów-rewolucyonistów; jeżeli w gminie;
zdarzy się trzecie zabójstwo po.lityczne, iO ro\'.strzelanych zostanie .27.iu lotysz?w.
.
Tl'zech zak~admkó~ postawlono przed wyk{)pan)'m dole~, ZagrzmIała salwa, padły ciala,\
zabrz~kly łopaty...
-----

Tel agramy

I

Petersburskiej AgenCji Telegraficzn&j.
Petersburg . 5 września. Ogloszono

. .
.
.
p~~pisy.
I ? ,morskloJ
?~loweJ ~an~el~rYl Je,go C~sat"skl~J Modnac~elnlk!em k~oreJ ~lanowano fhgel-adJutanSCI,

1 ta o d~lalu gwardYl, hrabIego Heydena.

reteubm:g, 5 września. Od dnia. 31 z. m. będz.~e ?obi~rana. ~p~ata. kolejowa w !,ozmiarze j~d
neJ tląteJRkOP.leJkl ~~d , ~~da towarow, praewozo' IlJc 1i>do OSYl z zit~r<t.~l~y.
'.
. .
1 e~eIS~1łIg, 5 Wl'ZeSlua: Mlmsteryu~ OSWHl.ty
wYJas~llo, Z? osoby ~yznaDla ewan,ge.hck1ego, moI gą za!mowa1} stanOWiSka nau.czyCl,eh w szkołach
p.oczą.\ko~ch n~ zasa~a?h og_olny~n.
. ,
_
f.eters9urg, :> ~~zesllIa.. WZf;mlan istlll~JąCJCll
i obecl11e ~gell:lut m~mstel'yum spraw zagramcznych
I w MandzurYI, pruJektowane jest utworzenie konsulat~w genbral~ych w Ch~rbi~ie, ~~kdenie: kon; sn1at,ow zwyczaJnych w Gn'yme, CIC'lkarze l Dal. uym .oraz wice-konsulatu w Kuanc~endzach.
Petersbm:g. Ó w~z(>ś uia. W fabrvkach i zakia~
dach Petersburga zG30 taly zakończońe w ostatnich
I czasu(th. wszystkie
strejki natury ekonomicznej.
Pozostają tylko cza'3()\YO zamkn i ęte: fabryka Eri! cli:sona, zakIad Kraj tonu, ogó ~e m na 1 200 robotn!ków, co ~tRnowili mniej niż 1 proc~nt wszystkl~h robotlllków pe t ';l" ~ bur~,kich.
F6t~Isburg, 5 Września. Ministenum skarbu
zwrócilo się do ra:J. J ministrów z ż~danicm up 0w.ażllieni~ ?anhu ,;vlości3ńskiego do pi'zepisywaJlla na SIebIe d!ugow przy nab J waniu majątków
obciążauych po~yczką w specyalnym oJdziale Ban:
ku szlacl1ec1.ieO'o jak to jUt u~tanowio
nt l
,
. tl ' .
'.
,:S",
n~ .zo:; a o
dl~ tranz2kcyl tellll ml\Ją:t!~aml~ ktor~ obClązarle są
' pozyczką Banlm szlacheckIego l akCyjnych banków
ziemskich.
'
Petersburg, 5 IV n e,~nlu Pogfoski gazet, Ja.koby w depal'tamenl\ie poHovi odby' J:
.
, , , . v r . a Sl~ praca
na~ pr4~goto~v~lllern Jl st~ osób, podlegającyoh do
dllla 14 wrzesnla W}Sl&Ulll ze st vlicy w porządku
admi iJistrv cyjnym, sł nieprawdziwe.
Pchrsbur lY 5 wl'zdnia. Wobec "
l .
.
VoI'
•
l\ pl OWa.c zema
naUCZ~Il!~ pow ,,~ec.h %go, zwofl!.no n~,radę przed:o ta. \\0 ICiell. \:'ydzlal?\~ poJ przewodnictwem t(}wal'zJ sza mlills tra. os 1\ la ly, Gt'rasimowa.
'ohrsbur'" '> lUZ ~ Ilia K ,' ,
.
.
e , · : I :,; . •
orr. !sya przy młmster,) um plzemy.o,lu l handlu rozważala sprawf2
sprzedaiy okr~tow, pozostalyclJ. pa wojnie. ,RllŚ"

I

na-l .

.,,'

,

Szko7m.ą.

b~lo ~ tcwu ll ie.

l

!

l
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I
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ROZWOJ. -

sprzedal~ firmie Wossiolo za 275,000
rub., ~Lenę) postanowiono ostatecznie Fozostn.wi6
flocie ochotniczej za 110),000 mb., sprzell a;i, ~Tereka" i "Kulani, ża które dwie firmy dfLją 75,000
rub., nie została {)QstanlHvlona,

zamierzono

ł'etersbug,

5

wrzc~nja. W polowie
odbędzie się zjednocwny, z

~.

polic.YIl

l kilka

:Nil 202
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wjlITjł&

sldJid broni;

re\volwerów

j

szabel.

znalez~ono bombę,
AresztoW-:łIl fj

!
.

d wie !

, osoby.
.
J
EHzawetgrad, 6 wrzdnh. Wobec raportów
f 1101ic1'i o pod:palrnbch 1):;1f,d zamożnych wlościan,
b. m. I genera.1-gubernator wydnl następujące rozpol'zą

~

-

SPOSTRZEżENIA METEORQLOGICZNE.
8tacyi eenimlnej K. E. Ł.
DatA.

w Petersburgu
cali;go : dzenlc:
Cesarstwa, zjlwd partyi oJrod;.jel1ia pokojowego j i
Prop{)lluję ludności, aby nie ohawiala, się
związku 30 l)aździernika. Na zjeździe rozwa;;;any : zemsty i wydawa.la w rętn władz podpalaczy,!
5/IX 1 pp.
będzie, w~lios?k z~mlmję~j:\ dzjala.i;to~ci. zwiftzku i kt~rzy zostan~ ?ddani po~l są.d wojenny. Gmina, l
5/IX
9 w.
40 pa:.\dzlenuka l 1)[zeJscI3, ezlon1cow zWlązku do i letora we wlas~Hwym czaSJe me wyda podpalacz.];, l
6lIX
7 r.
partyi pokojowego odnowieuia 1\osyi, oraz zmia- l podlegnie karze pieniężnej.
l
nie niektórych punktów, opracowanego prtł-Z by- "
liJizawetgrad, 6 września. General· gubernator I

~ych poslów, pro~ra.mu dzialalno.ści parLyi po-J\o-

l

pol~Cil prokurat.orowi sądu okr~g?weg?, a~y wszy-

. .......<pO.
"'MS'd., ~...:
li»>

~g~

I

o &'IQ
.~~ <:>

/:Qe'tl
1:'0.
.u

7429

- -...
~

:~

o

.bil

t~

... -;as
...

<I>

1:='
~lI>'<

~

~: -=~
E-4

-t 27.1 I 56

7409 +232
739.6 +15.6

67
93

l1li

bai

I

.z

1

Wl

-

Z dnia 5 IIX·
TempeltHUtb
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Odpowieihi ReGlaby!.

I

uwagi.

t'J

g
J()we ,2 °v?n.oW1cma.
C h ' l D ' k'
,~tkt18d~rra:vy, d.ot~~~ce ~o~pakl~n ma]ątkQd\v, O~~d
Panu Żochowskiemu, Dziękujemy SZAll. PaBU
1Il0b.wa! 5 wrze~~;nla.
orą~y
ons lEgO l ~ O ~, SIana l ~Lomy, lJyą 18row~e o 0,,",,- za m!lanie dla "Rozwoju." Dobrze, że się Poo prz9kQpulku kozalww, Cze.roakow, sk&zany wsLat prze. z ' sklego Sąd. u wOjennego okręgowego l aby h.p:y lUN:, Iż ntl8Ze Wiadl'mOfCI są najw-cześnlejsl.e.
sąd okręgowy na dwa lata twierdzy z pozbawie- I sądzone wedlug praw wojennych.
---~-~
.•.•_~~-~--"-----niem god~ości wojskowej, za to, .że podcz<1.s strej- :
Polic,Ja otrzymała rozkaz, at',Y wszysLkie o·
W Niem~zech
ku. gruumowego, ·wbrew za.kazowi wpuszczanIa do Isoby. ktore są podejrzane o udZiał w podpale- i
..,
•
koszar agitatorów, wpuścil tych ostatnich, pozwo- i ni ach, a mimo to nie byly prz6't wladze sądowe l
lil im z\\'olać kozaków i wyglosić mowy, :t:achę- , osadzone w więzieniacli,. zostaly zaaresztowane.
Sldep.y spoleczne są bard~o rozpowszechnio~~e de sttejk~, 'przyczem. sa~ J:tzysluchiwal!
KIons~tad , 6 wrzesnia. .Sąd o~lroczyl s-pra- I ne w NiemczeL:h. ~ każdym rokiem wzrastają one
Sl~ tym mowom l n.te p~'ze(lS1ęwzll\l zatlnych k1'o- ! wę o ?11f1Cle lllaryn~r~y na klIka dnI.
! liczebrue, tworzl!c powainą konkurencyę przed.
ko-w dla rozproszellla WIecu.
KIJOW, 6 wrzesnm. Czasowy general-guber- l siębiorstwom llaudlowym pojedyńczych osób. Odmoskwa. 5 wrieśnia. Zniknąl dyrektor mo-o nator zawia(l()mH uyrektora politechniki, że nie l byty niedawno kongres Związku sklepów sposkiewskiej szkoly rolnej, należącBj do towarzystwa pozwoli dotąd na otwarcie politechniki, dopóki lecznych wykazał luezwykly post,ęp rozwijania
l"OmłcZ ego , Dekietow. Wykryto roztrwonieni e Sił ·' , dJrektor nie przedstawi gwarancyi, że w obrębie
się t.ego rodr.aju prze<1sjębiorst-w.
, Wf 40,000, ruh.
. .
.... .
jej gma,chu nie będą odby,:aly się w~e z udzia~ i
Jeszcze w H}~)4- r" ":. okresie powstawania
~rato~, 5. wr;resma. Z ~łęZ18111.a ill18Jscowe- lem oS?b :postron~ycll. PJ1lrwszy W16C studenckI l tych sldepów VI" Niemczecl1, bylo ich zaledwie
,go. uSIlowali· zb18dz ates~anC.L Zabito nadzm:cę, odbędZIe. SIę w so~o~ę·
()
kHka«ziesiąt (76) z kapitałem o!)rotowym 168000
d.tiórego llum.1:1ur p.:rźJwdZlal Jeden z arf's:z-tantów.
TyJbs, 6 wrzes,na. W M 109 .. 8 gazety .No- ~ marek i re:6erwowy m 16,8VO 1!13.r.
'. Zbiega u.j~.
, .
.
! woje. Wremia~ byly wydI'u~owane ~epe&ze R03yjPodlegając kontroli pailstwowej, nie są one
Baku, l) wrze~ma. RaJl?, W mlejs~u bardzo! sklej Ag~cJl .telegraftc~neJ z TY~IS~, . da~owane j pozbawione prawa samoorgauizacyi, znajdującej
:,lndnem, w wagorue tramwa.Jowym zabIty zastal z 28·go 81erpnw, w ~c.tory(J~ w'yHłlemono, ,Jakoby i wyraz w za'to~erliu glównego Zwif}~ku stowarzyf wystr~m z J:ew.o1weru pomocnik komjsarz:l, Za
w rządowych drukarlll&ch h.utalsu, wydruKowano szelI 113.11tllowych. 1-'od1ug regi stracyi ZW i:zk u,
!~orodn:yj, r.anni stójk~w:y i woźnh~~ ~a;g~IDU.
.
pod gro~bą re~volucyonist~w 36 09~ egzem~lal:zy I przeprowadzonej w roku b-ieżącym, należalo < doń
hr~:W-olDwsleuk, .5 \~rzesma. We W~I l :w~zwllllla s~'aJnY'ch pal;tYJ d~ 'ylo~clUn rosYJ8.kl~h l 855 stowarzysteu handJowyehz ogólną liczbą
~iahr,JiiOZlleJ W~a od.bywaJ~ Slę. wiece ro?otm- 11 J~l;:obf w~ele z.~ządtilw .wl:eJsklC~ w.1)OWle~18! 720,0('0 cz~ollkow. O~rotowy l~a?it.a.~. Z,,:iązku dof~" W tJCh dn-m.ch ~db..yl SIę .wlec pod lue.rull- I gOIYJ~~lm me c~c~a~o &petllla~ oboll'Jązkow. WlIt- ! szedł UO llles)ychaneJ cyfry 2·/0 mJllOnow marek,
1'k:iem'SOOJId..d,emokraep. n.Czestl~łCzyl() w nim 5,009 " d?IDOSCl te sf!; .me~Clsle. I\l~nJ.f-est \:Ydr.uk~'~ar:ol' l,tóre w l'oku 1905 ualy 21)liO ,f]i){.lO ma.rek czy. osób.
me w l'ządoweJ, a prywatnej ~u.lUlJ:n~ w.l1oSCl me stego zysku.
!eoduJa, 5. września. Cztere~ wystrzal3.~i ) 36 000 egzem~laL'zy, r a znac~me mnl~JszeJ.
,
Cy frr. te rzucn)ą się .w oczy, zwlasuza gdy
, z· X&W~tW:eR z&b:ity został w poblIżu swego ffile-!
Osoby. ~I1I~do\\ e, ;peJ'l1Iące .slu~ę W. zarzą- . SIę Je porowna z liczbamI z roku 1902. W tym
: szłamia. ,pom:oonik komisa.rza po-licyjll-€',go, Mura- dach wlOSClltns-kich pO~l~tU. gorYJs.kl~go Ule prz,e: czasie ilo::iG członków Zwią:zku nie przechod/lifa
~ w;jew. ,Dwaj zab6jey zbiegli
' rywaly. swych czynno~I l peJnu~ Je do ch1\' dl ; 481,000 w 58ti stowarzyszenill,clt handlowych.; kaPawłopad, 5 września. GeneraJ-gubernato.r! obecneJ.
J)ital obrotowy wynosi 176,000,01}0 marek, zapa·
~glosU, że winni rozgJaszania fałszywych pogłosek
SlIfia, 6 września. Rosyjskie. towarzystl'iO t sowy 1(),800,('OO, ():,r,ysty zaś zysk 14,400,000.
O zaJś!liat".h~ dąi~y.ch d.o nar,n{;~ell:i.:a porządku i \ statków na ffii)TZU Czarncm prow~'l.i. llertralna- \
vyidz\my z ,cyfr l)OW y ż..<>zyeh , że i~stytuc~a ta
.spokoju pałl:swo-wego, podlegatS będą sajlO-wi WG- cye z zarządem bulgarskrch koleI ,,;elaznych w ; zjskuJe COl'i'lZ wn)cszą sJ'll1ImtH l:n(lnoscl. O SLO~ i kaTani będą po<1krg praw czasu wojen- l sprawie ustanowienia bezpośrednieh taryf między ·! sunka mie'~zkańców do sklepów społecznych śwlad
'neg.o.
,
wszystl~iemi portami, d.o lctóry~h yl'zybijaj,ą pa- czy. ró~?.i ,'ż fakt, ~e s~alymi. ich. odbiort~~i by.
Genewa, 5.g.o WU6. s~ia. Pod przewodnictwem , rostat~ towaz:z~stwa, a wszystlnemt ~tacy~ml bul- l waj1\:. .rolmc sto,~arzyszeDla, ZWJąz~o przeWa7.mc 1'0,·ezmnk.a. r.ady zWlązk~w.ej., Rouh.era, otwarty. zo- garslnw ~olel zelaznych.. ~v sprawa: tej doszło ; botmc~e, organIzacje zawodo:ve ~ ~. d.
. .
; stał drugl kungres międzynarodowy w kwest)'l hy- do zasadmczego porozumlerua. Powyzsze pertraNle podlega chyba, wątpllwosel, że Zjaw Isko
.. gieny mieszkań.
ktacye mają na celu o(1ciągnięeie części ruchu ! to daje się t1óma.ezyć nietylko ·względnie więks:6ą
,
K.o.ta.atJllopol, 5 września. Według pogło- przewozoorego z Nj'Ższego Dunaju j ożywienie! wygodą, tanioścj~ i lwrzy~cią czynienia, zakUIJuW
skj, Porta Itie czyZIŚ żadily.ch przygoLowań wojen- l' handm.
w sklepach spoleC2nych, lecz i widną populamo: 1l)'C'h; p1'2yję.to załed.wie srodki ostroinośei na wyBukarent, 6 wrześllia. RumUliska age-nąa I ści~ samej idei spóldzielczosci w szerokich kolach
pa-dek sz.y.bkiej mobHizaeyi 'W Bulgal"yi.
telegraficzna urnieśeila z powodn wydrukowanej " w NiemeZ8ch.
. Kalkuta, 5-go wrześma. Wskutek nieora.dzaju i ·w.. ftNeue Frei? Pr~~" korespondencyi z RIl~Il- f . , Wszyst~j~ .te instJ~ucyeJ ~l~zon;. jak już wyryZl1, głód w Bengalu wzmaga się. Cooy na ryż! Dn, dotyczącej ZaJSel3 w .Galaczu komumkat ! zeJ wspoIDIl1ehsmy, w Jeden Gtowny ZWlą.zek akla·
d-ochodzlł: <W ńiebywalej wysokCl'ści. Krajowcy ra-j urzędowy. Zaznaczono w- ~1l!D, że Wkoresponden- pów społecznycb, zostały zorganizowane podlug
bują spichrz. W Cziltzurze zOl'ganiv,owalo się taj~yi są liczne ~iedo~a~l~SCJ-, dot~c~ące ~arówno
tak zw. ~ystemu B:od?hiU'a, nadaj~cego bżemll
Ue stowa.rzy.sze.me ,Zlota Bengali.a ", kt'Óre wypu- Jstoty faktu, Jak rowmez Jego oSWJet!eHia. Za- z czlonkow· prze41l:H.ęblOrstwa hanulOwego pr~wo
śeil.o odezwę, ,że .Jzeha zelJrać 50,000 ludzi, go- VI'zeczono w.ieśeiom, jakoby by~ zamiar urządzenia ~{~ay~tan~!l, z zysków J)fOpOj~cj'oll<llllie do wal'totowych l1.Lnrzec za ojczyznę i wygnać anglików. i dem{}nstracyt pi'zed. gmachem konsulatu rosYJ- sel zaK.upionych towarowo
t skiogo. .
.
.;
Tak w Anglii, kraj-rJ. gdzie icLea sklepów Ho.
D Z I E N N E.
~a~estacya. byl~ ~kHlł:OWana pf'.teC~wko dehill'a znalazła. najszersze rozpowszechnien.ie, jak
Pet.ersburg, 6 wł-ześnia. Mianowani: k01ltr- . d-~OWl hange~ul(), grecloem~ pod~a.ne.mu, mte.s7.- : i w Niemczech z samego Jl()CZą.tkll swego zatnże
admirał Wirenius - pelni~cS!ll obowią.zki naezel- \ ka:jąceDl~ ~ t.eJ sa1~eJ poses~l, gaZIe mles~a kon- l nia starają się sklepy opierac na róinorodnośoi
llika morskiego toohllbczuego komitetUj von Nider- ! sul rOSrj~{l· ~o~u,mk~t daleJ z<.l.7.Ua~za, ze mal~- sprzedaw~lly{lh towarów.
..
.
m:tilel'-pelniącym obowiązki naezE"lnika głównego fe~tan(ll ~le mieli z~aru. urządzema demoDstltl~
BudUją one wlaS1W F;ledzlby me tylko dla
sz.tabu marynarki; ka.pitan l ldaf:"y, dowódca pan- Cyl pl:zeCIwk.o z~flr~YJlf,JmlO~emu m,ocarstwu, W. te~ sklep6'W, lecz i dla zakIadów ora7. piekani.. W po.'
eocnika «PaDtele;jmoJ}-> lEberhal'd - peluiącym 0- sprawle pro:,adzl .Slę ~llerglczne sle~zt~,o. W~nnl ladniowych Nilemcze6h wieje sklepów posiada
bowiązki pomocnika giównegn sztabu marynarki. i będ1} ukaram w. filarę lch <zasług)., (?! I.ak pIsze , własne duże piwnice winne, oraz zajmują się wyl'etersbug, 6 wrześllia. W uniwersytecie w i ~~encya. Prz1P: Red.) .. Rząd l'umlluslCl me d0,Pu- . robem na swoją rękę wiJl~, które wypuszczone
r.oku bieżącym] docf::nt prywl\.tny Lagzenkow, bę- sel do tego,. azeby . uliczne ,de~onstracle ~nały t na rynek po nader nizbej ce1!te znajduje latwy
Gzie miał wy-klady o llwestyi agrarnej w Rosyi. ! wplyw na kłerunek Jego polItykI zagl·aruczneJ.
\ i sZffi."oki zbyt.
. 1IIoskwa, 6 wrześnIa. W ~ych dniach wy}ei- !
- 1:.0l
Przy nj{Jk~ó~ych sklE:pach Ut.w?l·zono. nawet
dza do Petersburga metropolita moskie\\'ski\ w !
Z ostatniej ol"wił ~",
kasy o8zczęd.llOsClOwe. Intoresy ZWlązku ldą tiik
eem wzięcia udziaJu w llarad.a.~h o zwolaniu I
świetnie, że w ostatnich czasach stworzylon sześć
wszechrosyjskiego SQborll corldew!lc:ś o .
r
Loterya. Dziś w 1 dniu ciągn;enia JI-ej kla- dużych sktadów rozmaitych towarów, a w naj.
Moskwa, 6 wrześllin. VI o~taLnich czasach , 8y 186 lotel'yi kla.sycznej pad!y następujące wa- . bliższej przyszlościzami.erza zaloŻ'yć f-ab,'ykę my.
f dla, po
której nfl,stąpią inne. Zwią.zek posiada
wys.lano 11.0 mi~Jsc urodzenia 10000 lUd'zi, którzy t żniejsze wygrane:
iWi.erdzili, że są pozbawielli pracy. Ko~zt wy- ,
4000 rb. nr, 8483.
wlasną drukarnię, wyd.aje kUka pism poryodyczsylki wyniósł okoLo 4<60'0 rb. Mimo to Jiezba :
~OOO rb. nr. 1:3023.
nych, kalendarzc, bnmury i t. d. Liczba stalyeh
robQtników bez pracy, nie zmniejsza się. Zarząd
1500 rb. nr. :::0908.
pracujących w przc..tsiębiorst vach Związku wyno·
ma ZBflJiar wstrzymali zapomogi na W)l>j1:tuie nls
600 rb. nr. 8011.
si prZEszto 10 tys. ludzi, ;mbezpieczonych przez
' mających pra~y, !,;dyi w większo~ci w)pltdków
400 rb. 111'. 1953, 9424.
zarząd Związku funduszem emerytaltlym.
z z.lJł)OIDÓg lwrz.ysiają ludzie, llielllają.cy nic wspól150 rb. nr. 977, 75;)0, 8064:, 13C45, li215, '
Tak się w Niemczech krzątają kolo pole.
', Dego z bezrobociem.
1'7842, 19819, 22189, 23448.
pszenia bytu klas nieza.lllożu)'ch, pracujących, pro..
aeskwa, 6 Wl.'Ześnia. W domu Worobienilliil.
-.-.-.letaryatu. A u nast ..•
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Chorobj' sk6rne, wenerw- I powr6clll mIeszka przy ulIcy ,.
piotrkowską 163
czn~ ii n'ilO@2I!:Op~ci8we.
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A1ie~~j8~~~hrnia,
pod Ztil"zew~~3g!:.::i
Mbda inteligentna osoba, posiuda.jąea

fabll":, porady,

plan,.

iW!

pos1::~Je
~~fi~~O~~~~~~ ~i~l:~~ec~i;:
domość G,ubar.natorska nr ao, otto. ,
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t
miejska
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NlUlezyelelb polką z dobr,ą K-onW6ł·BłI- '

pomoc!\ elek1rolezy). Gabinet IRcent , ~
genowski (leczen!e ~ rómieniaml Roant· I
gena exem'y, lupns'u, fa.VlłS'u I t. p.),
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.::.1.:::280~rt
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Naucz)'cwlb udziela tanio k,or~lcIL

szkole handlowej,

l'ł

I Le

Widzewska 86 m. .2, parter.

0rob!ę

J

UWAGA. Jeśli kancelarya szkoJ'y d-o l() września nie otrzyma od rodziców zawiad{)miula
ieh zamiarze pozostawienia nadal
dzieci swoich w szkole, to wakują.ce miejsca zaHte będl}
przez nowych kandydatów.
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NieUf 08
sukaae,
48 m. 1l~ U-gis piętro. 16U-r.-26 ,
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BaŚWiadeetwa~.'Lekeywwi1v
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10 września r. b.
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· fiourr;-on I

poleca

franeuski 1
ni~m.k~
dobrze
roboty
ręeZllilpo.rze ...n1!..znaJD'ąca
zielBa
11 m.
7.
2032-3-3

lo

z dóbr Paprotnia IWalewice.
Snrzedaż hurtawa 1 detaliezna
ł'
d lo'
8 takie kllropatwy I kaczki
zł.18,
u

Nawrot Nr.. l3
Pnyjmuje od godz. 8-1 r. 1 od 5--8 w.

1232'6'5

Poleca sie

·
T
KI
D
M lek o
powro
l
,
'
Dr. S• SZNI
I
. ID
r JelnICkl·!
CborabJ aUrAS, wenaryczna imlłCIDpłcllłWB

nauczyeiel~l. z wJ,ższem wJ:~:n~~he~:~d!~~lg;:kł ze SIOJ~:i~8~t

90,

'

n:u

waj.

f t ..........

Ofer~ w A.dmłnilU'aey1 ,,&0"""

D!: S. Kantor Il Konc~rt .drrekcyą
ortie~tfJ Heinzla
i
Knnitz~ra
F.=;1'~~~;?D~';:5
GłowińGki,~ąo..
W1}źnł~A. Piotrk°:O~:'l~~
Cborsby skGrne i wenerycZDI
I

W_..t:..IU'_
aft.
.. ru~. U • __

J ",I od
PlltJmUJG

4

8
Q .
-", rano 16-9 wlecz ..
,umlA od 6 - 6 p.p.
195e149

I
!

pod

kapelm..istrza p.

Początek o godz1Dle 4 po poludnm.

,

..JIl

W'
leCzOrem

lI.lIU oraz

-11"

•

hUmil~&c.,a I

be

IL- ,.......~fif-tolla
wa lWI....
""'".

aga

I

L-

,
Wej SCle 25 l 10 kop.

li - t fi

l!

Sal. O ilne łenlle

b
I
h
~ , .
b
ypo.elU ru .
300 Ofert" w AdmlnJstrMvi Roz. u'
J
•
"
WOJu pud Ut. M. C.
2040-4,.:-2
potrze a na -szy nUlll&r

ogpo-

HPOSw;~~achDr
lWieltio DrzM~tailejie Kin~illato[rafn l! ~~~:;:~~~~~:~~:~~~
hUJH
b I
naUe2!Cl~lka jęz~M

1b

JJII •

ch

orolJ, weRepyozne

Prltyjmaje

i

skórne

i

~a~l~t l~' 6~8 687r92
p6 polud. ł
I

,u'r C

pa.nłe od 5-6.

II

Będą

•

wystawione

w 3 oddzialach'

. '
następuJ~ce obrazy:

l'

czy

"CO' rllkl'
I

fil!

l

Aku5zerya, choroby dzieolnDe i wewl'łętrz.lle j

sceny komiczne,

Ro~_a~owska NIt 4.

"

. l062'r'23 "

i t. P

,.

Przyjmuje od g. 9-10 r. l od 6-6 pp., , Na. zakollczeme:

W~::di~:~~. ::~~~~1
............

"'"'IUU-

'

Znany ze swej dobroci i nagrodzonJ
liczneml podzlękowwaml

Elixir i Proszek 00 zębów

poll.lca DentYEtll G. Gutzm!.lIl, PJotrkow~klPo
124. GlównY skład Il L. Sple~ 1 8yoII, '
PIotrkowska 107.

lOOc61

!

.,

_

Występ panł

•

szych klas.

SZkoła

dl~

u~~';;:-;~ż-

dwóch
WIdzewska 50 m. 26.
1976-10- ()

września,

2020 10 w
2
ZdQlnl!. krawcowa poszukuje zajęcia
domu prywatnym, Skwerowa nr. 2Q

•

m.
!

JadWIg,}
••

20

\l030-3-3

z:~~~
~:~~~i:;'ie~:~~nJiRf~z:fot:1~!~
sJtiego, na lmię Ja.dw igi Nuwakcwskiej.

gin ą r
Zl'1chorst,

pllszport ntl

imię A!~~!~3i~

wydany z gminy Kaczes~ew,
pow. lęczyeklego.
2033-3-3
~l t\gint;lt\ kSll\żeezk8 legitymacyjna na

i t P
.

pomieszczenie

ul. SpaCgfOWa
34.
LekcyeThomasa,
rozpoczęte.
NOWI kurs nr.
lekcyj
popoludniowych dla ' doroslych - 5·go

IIus'łaWcfju
U U

,"~iesołe

1277-3·3

I

~

praczki i przvnody
Don luana",
lU
Dr. leon Szayerowicz . "Smierdzący ser jako podarek imieninowy"
PGwrtłciił

; potrzebna
niemiecklego, hl~tory1 1 gengrali1. Wiadomość w Adminls~raeyi »Ro zwoju".

Wił;chen~
" teI18rl!J",
Ul
fi

"Na

34.

rabusie kobjowi"

"Meksykańscy

Bot~ZDfl'D
n
po·llwrócU. U

Ozie'łła
t

potrzebUj

Głowińskiego, '\Vy?~~\_;
II:l?:'~ztzrMlll.
Z

aginą l a (mir./) września o g'" dz10le 9
rano cznma L owa z białą gwiazdką,
W zachwycających pozach pod tytulem
pót gęlą bhtej. npraSLtIo s , ę o odproW'llqzl?llle jej, za n:.;.,~rod~. na ulieę WólVJĄOA Alnblf{WARELAIIIl
. ezmo 1::ą ur 142, Sadn.k
204,4-1
, Z!I {lH do wymlJt;,eia pokój umeblowany,
KOBBETA l'!PUV!ELEOIł"
I przy l"odzhtie, z caiod;;ieuuem utn:yma·
n
' .
"
II
! niom lob bez, osobne welśele. Wólc:t.ańPoczątek przedstawienia o godzinie 8-ej.
1282-2-1 " ska nr 75 m. 3. I piętru.
2049-1

"Ż

l

8
::

lódzkie Biuro

KON:STRU KCY J N0-TECH NICZNE

SCHOENElCH i PAUSZEWSKI,
,

CJ)ł&--ÓGll ·1JLJ."o·~L
Codziennie odbywają się

'

inŻ11lierowie

I
!

I '

PrI~WO r~~L złl&zBa-bitoiowyon:

,

Wo 00 ciągi i

urząuzenia

sanitarne.

------~---------------

a Nr. 40.

ORKIESTRY

=

pod dYl'ekeY~"1 Gentile. W 1'8Zł&- nłepogGdy kOllcert.y odbywac się będą w sal·l.

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

M
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Różni podrzędni laocykaneł świec słear,ROwJ'ch w IIróle-

pudrtlblają nasz~ fłlmę na et:ykie.taeh lub, na.leplaj~c etykiety
z wlasną firmą, nadają tl.\kowym wyraźne podobieństwo do na.szych ł wpro·
wadzają tym sposobem S,z. Konsumentów w hląd. R7.eczenl podrabiacze
prodnkuia, nadto nadzwycZAjnie lichy gatunek świ~e, wyrządzając nam temsamoon dwojak4 krzywdę. Ostrzegamy ich tedy, ze wyst~pjmy przeciwko
nim na wlaśclw~ drcgii, jeśli nadal trudn'c się będłł podra.bianiem, względnie .naSLadowe.a16lll naszej firmy.
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podaje niniejszem do wiadomo ści, że wobec istniejących wakansów w klasach obu szkól, łącznie z si (id~ e mi, za wyjątkiem J i n, zapis i przyj·
mowanie kandydatów i kanil.ydatek zostały I}rzedlnżoue do dnia 15-go
września. Podania na imię dyrektora upra'Sza się kiero-wa.ć do kancehl.·
ryi szkól. - Wykłady prowadzone są w j~zyku p-olskim.
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Zapisy uczniów odbywajl\ się codziennie od 9-ej do 12·ej rano I od ł-ei do 8·e)
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