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Rozkład pOCiągów.

~ym pol~kiego. Prócz powyiszycb na wldoku są
Jeszcze lllne ło-kale.
J, o t n l.
pl'zeuewszystkiem na.cisk na to, że każdy llaród
Z kolei p. Borowsld zapoznał zgromadzonych.
Kole; Fabryc:no-Ł6dzka.
liczyć powinien na pracę wspólną. Sl'odki Kola z programem projektowanych wykladów. O proOduhedzą z Łtldzl; a) 7.10, b) 12.UO. c) 1.38, d) 3.15 opierać się Jlowinny na drobnych groszach nasze· I gramie tym pisaliśmy już w poprzednich sprawoe) 6.10, f) 8.20, g) 12.30. h) 8.4,5, j) 6.35.
go o~ólu. 8tawiają(' za pr.~ykrad czesk,~ .\Ia.cierz zdaniach i al'tykul.acb, dcty'Jzących organizacyi
Przyobodzą 110 łodzI: l) 7.50, k) 9.SS, 1) 10.15, m) :MO, Szkolną, któro. zbieru. na cek swoje ~80 tJ'~' 1'1..1.
Uniwersytetu ludowego.
.
II) 5.1I2, o) 8.30, s) 10.00, p) 11.00, r) 4.35.
rocznie, wyłącznic z drobnych ofia.r, dr. Rząd
Na skutek interpelacyi paru osóo, nozestni'.
.
zaznaczyl, źe my l.lie rozumiemy jeszc7.e tej sze- czących w zebraniu, czy nie byloby dobrze usmKoleJ Wa1 szawsko-Kal1Ska:
rokiej ofiarności. A chodzi właśnie o to, ażeby nowić jakiejś k{)misyi, któraby wydawała opinie,
.Odchadzą do Kalisza; o godzJnio 7.35, 11.46, 4.~O, nie oglądając . się na. zdobywanie od potentatów czy zapisujący się kandydat odpowiednio jest przydl Wataz.wy: o godzinie 9-30, 3.08. Przychodzą z Ka- . JinansowTćh ofiar - sami z drobnych ofIar opla. gotowany do słuchania da.nego przedmiotu, dr.
lU.: o godz. 9.17, 2.58, 5.25.
I cali kulturalne potrzeoy nasze. Mówca ma. to Rząd oświad~zyl, że istotnie w Warszawi.e istnieje
Kolej obwodou:a.
, P!ześ,~~dc.zen~e, i~ ,ogól nareszcie zrozumie uo- komisya egzaminacyJna. U nas na razie niema
(l~c odz\ ze stacyi Łódź-kaUska do Slotwln o godz. • mosło c tego I zdązae b~d'7 e tą dro~ do celu.
podobnego projektu, dr. Rząd są.dzi jednak. że
6.40, ze Slotrlin do lit. Lódż-kallBka 10.10. Odchod:c:I
t Q (lo l'.oJ
~ wa Iych wyl\lad6w \V nuiwer- w przyszłości prawdopodobnie wyloni się specyalu st. ł.ódź·kallska do Koluszek 7.00, przyebodzl z Ko- I sytec.ie JotlO\\ ym, to a IHe s,\ u nas nowo' ci~, na komiSJa, której zadaniem będzie segregowanie
luszek do sto Łódź-kal1ska o godz. 6.:l5.
P. gdy t
my~l ta przyobl"kala się dawniej IV cialo.
zapisanych słuchaczów i kwalifikowanie ich do
\
Od
r'oku
18"8
uI'ządz'
ne
były
dory\"c<7'"
odczyty
słuchania
danych
wykladów. Oczywiście d.otyczeć
UWAGI. GadziDY, wydrukowane tłustym drukiem \ .
u
<
li
.
.' ''''
J
l)zJlaczaj~ czas cd godz. 6 wieczorem do 6 raDO.
~ Jak naprz. pl'l~e~ TOWlllZYStwo hY;51emczne; na ~d- to będzie przedmiotów, wym3.gająeych elementarW pccłl\gtlch oznaczo.uYlJh literami 8 o 1 j p klIl'BU-1 cz~tach tych .le~nak poruszane byly tflko menego pr7.ygotowania, jak naprz. algebra, geomeiĄ pomiędzy WarszawĄ A Łodzią bez pr~esiad"nia się.
ktore temat~., ~L1Cterz. z:-~ :zkoln~ pr~gn~e o,dcz y - trya, fizyka i t. p.
PcciB,gi oznaczone literami a, b, c, e, l, n, o kUl'suj~ I ty te rOZ8ZeI;r.~C,. pOWJęJ SZJc. PloJektonane wy.Wylonił się również w czasie dyskusyi prowagony pocztowe. Pocil\gl oznaCZODe literami j. s. kork~ady oubywa.? SlQ będą za pe,,:ną oplatą· ,Obec- jeld, aby zorganizować komisYę mającą glos dolIują codziennie od 15/V do 14/lX. POCiąg oznaczony me. p~z~kona1lle o opodatk?wanlll. sIu~baczow zo- radc7.y, mogącą udzielać wskazówek sluchaczom,
literą h klIl'su.je w :święta i niedzielo
stało JUZ tak rozpow$zechmone, ze mkt zapewne
na jakie początl~OWO wykłady zapisać się należy
.
nie będz:ie uchylać się od placertia za l~ażt.ly wyodpowiednio do ich stanu runystowego i przygox
klad po 10 groszy. Zgromadzony tą. drogą funtowania. Bez nu.leżytego bowiem przygotowania
"'IV.
dusz starczy zapewne na wynagrodzenie preie- ::;luchacz mógłby zniechęcić się sam i zniechęci.ć
IV J
~entuw. W przeciwnym ra7.ie Kolo zmuszone bę- innych.
dzie uciec ~ię do ofiności. Zgodnie z wolą: ofiaPostawiono również wniosek, ażeby po nkoń
rodawc! sumy 5,000 rb., p. Jana Arkuszewskiego, czeniu określonego ey.kill ~ykładów urządz~ syW-eroraj, o god~ini~ 8 wieczorem, IV lokalu
vyklarl' na uniwersytecie ludowym prowadzone stematyczne. pogadankI t. J. tak. zwaue semu:a~ya
Towarzystwa popierania prZf\mysłn i handlu (Dzielbędą. systematycznie. 2.:'ldaniem uniwersytetu bę_,1 c o 11 o q u l a, aby tym. sposobem przekonac su~,
lla 31), odbyJ:o się zebranie organizacyjne Kola
dz'., by me obracać się w granicach j{'dnej par- czy sluchac~e skorz~~tali z wyk1~dow.
..
Macierzy Szkolnej w sprawie powolania do żY- tyi, przeci .vnie, unhrersytet przygarniać będzie
~ebram wyrazlh ~god~, azeby zalatw18111e
cia rniw.ersytetu ludowego. Zgromadzilo się okonlzyst i h, którzy zechc.ą uczęszczać na wykla- p~w~z:szych .spraw powlerzyc przyszłemu zarządolo 50 osób.
uy. ezestniczy6 mogą w wykładach wS7.ystkie tvI hola Unnversytetu ludowego.
Zebrani., zagail dr. Antoni Rząd., proponu- ci n nty.
Przed dokonaniem wyborów przewodniezący
Ją~ WJbór na }H'zewodniczącego adw. p zys..
..
.
. ~
.
~,
: nadmienil, że zgodnie z zyezeniem ofiarodawcy
B<>fowskiegQ. Wybór ten przyjęto jeu.no lyślnie.
/. Powracając raz }ebZCZ~ uo. oma':Vla.nych slod· , legatu p. Jana Arkoszewskiego--polowa zarządu
P. Borowski ze swPj strony zaprosil na • "esor
:v T, ar. Rząd zaznaczył, ~e skladac. SIę one ma- l skradać się ma z robotników.
inżyniera W. Gerlicza, a na sekretarz p. O·{)ta. J' '. 1) z o!.)lat od s~l1Cha~z~w w r?Zffilal"Le 10 gro- ,
Zarządzono glosowanie taJne. Większością
r
Przewo.tlniczący wystąpi! z przemó ie jem, ("f~j o~ kazdego.
";Jkładu, 2) Z,.pl~~entów od Je; . glosów .do zarządu wybrani zostali pp. adwokat
w },tórem zaznaczył.:rAJ Macierz Szkoln°
jako batu D,O()() rb. l ~) z ?f~ar~O~ljl o~o~u za po~oc<~ BorowskI (47 gl.), robotnik Murawiec (44 glo),
instytooya, ,mająca na celu . jedn o. ?: n!l:fw-ażll'cj- urządzonych przedsta~le~, konce:to~, l~~ ;ez O?- dr. Antoni Hząd (47 g1.), Stolarski robotnik (40
szych Z~dall sp<>1eczr..ych, rotanOWl
sz· ome wolywama SIę do. oddZIelnych Jed.n~stek z~moz- gt), Sulowski robotnik (38 gl.), Ty~zka robotnik
oświaty, tern S8mem wolna jest od ·szc ich ten- llJch. Kosz~y, zWIązane z ntrzyrn~me~Il ~mwer- .(41 gI.), Zawisza robotnik (43 gl.) i pani Żebra.
dencyjllych zabarwień polityczny b, O 'a,z jako ł syt~tu ludo"\\ ego, ~,dą znaczn~, gdyz dąze:ClI~m K~-I cka (45 gr.).
je1iJIle zadanie, stawia sobie ~el"Zen' prawdy ł 2a Jest, .. aby opla.cac ws~ystklc~, IlaUc.zyclel~. F~Na, zastępców powola.no pp. Jętkiewicza (40
ll&ukowej, bo jedynie R7.erZ6nie
J o t Ulloj pod la~tro~lJn~ bow.le~ dZlalalno~c prelegentow me gt), J\ędzierskiego (40 gt), L. Kossutl.la (39 gl.)
wzgJęd?m umysłowym i kaidyn inny l może uać daje S!ę Dlg~~ U]ąc w pewn.e karby. . .
l .i Zdro.Jeckiego (43 gt).
dod~tme wy 'k~ dla naszego g ~)tec' stw.
yv ysokosc wynagrodzellla nall:czycI.eh za!e~na I
Do komisyi rewizyjnej wybrano pp. Jana.
tomlast wszelkJe tendencye lohtycz e, wprowa- będz~e od wykładanego przedmlOtu l od hczby Arkuszewskiego (40 gl.), Jaroszyńskiego (40 gl.)
dzane w czystą dziedzinę wiedzy, o ą lla polu I godZIn.
l Marciniaka (40 gt).
oświat,y przy~{\~ć jedynie l"Z od:., Z. tern pod haKolo Uniwersytetu ludowflgo ma, już zapewNa delegatów Kola Uniwersytetu ludowego
Blem szerzellla prawdy na.uko lej 1 lo U i versr- nione na wykłady niektóre lokale, a spodziewa powolani zostali pp. adwokat przys. Borowski i
tetu ludowego 1I1acierzy S~. 'olnOJ . nu rza przy- l się pozysk3.ć jeszcze Więcej. Z pośród npatrzo- dr. Antoni Rząd.
.
stąpi~ 0.0 s~ej pracy i w tym c nu z lane zo-1 llych. lokali dr. Rząd wymienił: gmach Szko1y
W końcu ~ebl'ania dr. Rzą~ zakomnnikow~l
stil!o zebraru;e.
RzemlO'sl, sale jadalne fabryk Tow. akc. Geyera zgromad7.onym, IZ dotychczas zaplSaJ.O się na UmNastęprue dr. P..:r..ąd DlÓWU.
~rodkach, przy I i L K. Poznańskiego, sala gimna.styczna gimnawersy te, 88 słuchaczów, mianowicie: ll& wykłady
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ROZWOJ. języka p'olskiego-5~, na Uterat"?rę po lskllt-23,
Da wykłady geografn-12, na lllstoryę-23, na
arytmetykę-36, na geometryę-3, oraz na p ozostale przedmioty po 4 -ch lub 7-miu słuchaczów.
Wykłady w Uniwersytecie rozpoczną SiA prs.wdopodobnie za tydzień.
•
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na<1chod:frtl coraz więcej alarmujące wiadomości o f nego zniszczenia, dokonanego tutaj przez artyle.

i straszliwym

glodzie, jaki tam panuje. Ludność
guberrrii samarskiej doprowadzona jest nieurodzaJem i grodem do rozpaczy. Pomoc, którą niesie
rząd w okolicaeh, dotkniętych klęską nieurMzaju, ani w części nie może zaspokoić potrzeb.
Przeslany do pism zagranicznych telegram o
wJbuchu glodu. maluje rozpaczliwe polożenie wlościan: "CaJe rodziny jedzą zaledwie 3 razy na
tydzień. Ztąd liczba chorób wzrasta codziennie
w sposób zastraszajlłcy. Szczególniej grasuje nał der złośliwy szkorbut, jak również t-y"i'ns brzusz~y.
Chleb fabrykowany Jest z substancYI wprost meprawdopodobnych i ma kolor zielony, brudny.
Dostar~zane ziarno jest bardzo wątpliwej jakości,
zakupywane tei bywa przez dostawców po możli~
wie nsjnj.ż;szych cenach. Komisye i rozdawcy
sprawuj~. swój urz~d, n~sumieuni~. Naprzyldad
I w powle,Cl~ no~ousJell.s~lI~ Z~ku~lOue 1)rZ62 m.al Idera gle.ldy sarat?WSkleJ w.elloe p~r~ye zboza,
I z ktore~o 7 wagonow przrszło na m16JS?e przeI znam~ellla zeps~tyclt zupeJme prz~z. roba~l.
,
W ob,:V0~zle, stepowym rówlllez panuJe głod.
Niema po~ywlellla dla b~~Ia, trzeua J~ z~tem
I s~r~edawac za bezcen. ..Niema.. chle?a l, mema
: zlarn.a na zas:ewy. Ze "Wszystluch stron lozlega\ ją Sllil ,wolama o pomoc, a 12 . dUchown!~lt wys!alo .. hia.galn,~ pr~s~ę ?O z~~ządu Czer h ~:eg~

II ryę nowo.ż;ytną, zostaje nazawsze w pamięci. Gdy
się widzi leżące tu jeszcze gdzieniegdzie granaty
12-catowe, ważące po 250 funtów, staje się zrol, zumiale, jak trudno bylo rosJanom się tu utrzyi mać. W forcie Xl! 2 stoi jeszcze jedno wielkie dzia'ł lo z lufą w polowie ouenvaną· W pozostałej czę
ści lufy tkwi pocisk mniejszego kalibru, cala jej
i strona zewnętrzna lloilobiona jest kula'mi karabi' nowemi, których de:::zcz sypal się na obrollców.
_ W n Warsz. dniew. " czytamy komunikat naZwiedzamy zachowane jeszcze lrnryL rze i lmzastępUJf!:cy:
i maty., w których przeżyla l;ilka mIe •.ięcy ~ało~a
"Wooec wyniklych watpliwości. co do prawi. rOSYJska, podkop, przez ktory ostateczme Japo!!dlowości postanowienia warazawskiego urzędu do
i czycy dostali się do fortu, kazamatę, w której
spraw stowarzyszeń i związków, który zarejestro~ zginą.ł generał l{ondratienko, Dookola fortu leżą
wal stowarzyszenia pod nazwa "Macierz szkolnaU,
j jeszcze płyty żelaznei za któremi chronili się romające prltwo, według § 4-go· swej ustawy. rozwir syanie: wiele z nich jest podziurawionyoh i poja6 swoją dziaIalność we wszystkich guberlllach
; giętych, ja.k !Sdy?y byl! nie z ~elaza, l~cz z teKl,?lestwa Po~skiego, główny naczelnik kr~ju poi ktury .• ':V,ldzlells~lY . tez sŻCZ~t~l. gra!latow ręcz
l~Cl1 wszystkIm naczelnikom gubernij ,Krolestwa
nych, ktore pod k?ll1ec wyrablah Japou~zyey z puPolskiego, aby nie przeszkad2ali otwieraniu w
I delek od konserwowo
.
sWJch guberni~ch oddzialów tego stowarzyszenia.
Drog~ ze star~go ,ml~.sta do nowego prowa·
Zarazem mając na względzie, iż w ostatnich
i dzI wzdluz por,tu, ~ wldac tam st,erczące z ~o,dy
czaii ach w m. Łodzi te szkoły, w których wykła) opa~ce~zone WJeze l maszty . zatO?lOllyc~ ?klętow
dy prowadzone Sił w języku rosyjskim, bojkoto. roSrJ~lnC;l:. \~Jększe ok~~ty J~P?nczycy J~ wydowane są w formie pogróżek i innyoh CZ-yDÓW przebylI. l wJ sl~h ~o Japonn, zO::.taly .tyl~o ~olpe.dow
mocy zarówno względem nauczycieli, jak i uczniów
ce l ~can?merkl. rr~y. brz~gu. znaJd~~e Slę tez:st~
ora~ ich krewnych, general-adjutant Skałon .p0~
I cya kol.CI syb~rYJsl(]eJ. ~~ewl~ik~ szo~~, sluząca
lecU tymczasowemu general-gubernatorowi wOJen- l\.:zyza~ Potłzeba JeUl~al\. b~d~l~ ogr~lll~ych ~rod
za dworze,c, me prze~st~"la SIę ~mponuJącouelDU gub. pIotrkowskiej, oznajmić ludności m. kow1 azeby n~dzy chac IV CZęSCl zar",dzH!.
I
•
Japonczycy zal.ozyll w porCIe ArtlU'~ bardzo
Łodzi, ' iż w razie bojkotu tych szkól w sposób
clCkawe muzeu.Ul wOJenne, :w kt?rem ze~ralt ~sz_yst~
wymieniony, zamknie on, na mocy punktu 15-go
. ko, co b~lo uzyte .do ?bronY.l zdobr~~a.. tWler~zy_
art. H)-go praw stanu wojennilgo, wszyst1de szkoI ~d kar:bllll~, 00 wlellCleg? ~~l~la ?bJ ę:t,lllczeg~ , r~~
2"y pr-ywatne m. Łodzi, w których na zasadzie
I I~ezn~oo gI auatu, do. w18lk.leJ mmy ply~ aJ. aJ~
Najwyższego rozkazu l -go paździemika 1905 r.,
_
.
. ..
,.
. f W szy:stl~o tu prz.ypoml~~ l' modaWIle walki, t k
wyklady prowadzone są; w języku polskim."
. ' Jea.~ll z kll.peyw .memlecklCh, ktOly w ~1l~~ ! w skutkach swych domos_e.
SU\CU ub lOgt ym zWledzlr Port Altura, tak opISUJe '
___ _
wrażenie swoje w liś cie , zamieszczonym we cFrankNOWA ORDYNACYA WYBORCZA.
furt r,r Zeitung ) .
O godzinie 4-ej rano maly stn.telc japolisiti,
...,......,..,..".
na którym jechalem, zatrzymał się w pobli.żu skal
Pr/\jekt nowej ordynacyi wybOrczej,. ~ kt6rym Portu Artura. Zaczęła się dluga. sygnalizacya ;
wspominaliśmy, opracowany przez mlDlsteryum I z położonym u wejścia do przystani fortem na
~Kur. Warsz. II opisuje co następuje:
spraw wewnętrznych, podlug informacyi <Kur. znanej z oblę~enia "Złotej Górze". Wjazd do
Rozwielmożnienie bandYLyzmu na pl'owlncyi
Lib, polega na następującem:
portu pr.zypomina wymownie niedawno stoczone przybiera wprost zastraszające rozmiary. Napady
Za zasadę przyjęto powszechne prawo wy- l walki-z jednej strony widać wystające po nad ' wykonywane na dwory świadczą coraz wyraimiej
bo~cze, t. j, _że wszys?! _ obywatele pl,ci. męskiej, ; fale ~zczątld ~anonierki r08yisk~ej, ,dalej. maszty
o istnieniu organizacJ'j, ,sformo~a~ycl~ według
mający lat 2:>, bez ruzlllcy narodowosCl, wyzna- t statkow, zatoplOu!ch tu przez Japollczykow! ~hy
wszelkich praWldel sztub rozboJIHczeJ w stylu
nia, stanu, cenzusu majątkowego i spoIecznego, za.mknąć wejście do portu_ W po',cie, ml1S1a1~m 1 Rlnaldinich. Oto co uonoszą nam z gr6jeckiego:
korzystają z prawa wyborczego. Z prawa teg? I' czekać je~zcze na statku dwie godzmy, ,~amm I
W piątek wieczorem okolo trzydziestu hannie korzystają natomiast kobiety, oraz mężczy.ź~I, policyant japońs.1d sprawdzil, że paszport mOJ Jest : dytów, uzbrojonych w rewol"Wery najróżniejszy'~~
karani sądownie, lub co do których prowadZI s}(~ w porządku.
! systemów i kalihrów, zrabowało do szczętu dwoI'
śledztwo w sprawach karnych i politycznyell, poWylądowałem w lichE'j dzielnicy pDrto,,:e,j, • p. Zygmunta Mińskiego w Jeżewicach pod 'l'ar~
Cią.,gającyoh za sobą ~ozbaw}eni~ .pl'aw o~ywatel- I w. kt~)rej. ~e s?otka~eIU llikog~, opró~z, kilku ch~ncżynem (pow. ~r~jecki). ,Bandyci, dla odwrócenia
SklCh. Za zasadę przyjęto rowmez, że ~ca.~de 150 czykow l JapoIlczykow. Dorozim chmska zaWIO- i uwagi mieszkallcow okolicznych, a przedewszys~
tysięcy luuności ma prawo do wybl'anla Jednego
zła mnie do nowego miasta, zamieszkanego dawIdem zolnierzy, stojących załogą w Tarczynie,
posIa. W ten sposób liczba poslów _do Dumy zo- niej przez europejczyków_ l\Iijaliśmy ciąg.le ~u- , podpalili wieś Kotorydz, leżącą po drugiej strostanie znacznie powiększona i d{)jdzle do 800.
! py gruzu i napór
zburzone domy. W uZlellllcy nie Tarczyna. I w rzeczywistości cel swój osiąPoniewaź prawo wyboru jednego posla bę~ europejskiej prawie wszystkie. domy noszą ślady gneli, bo wszyscy strażnicy i żoillierze wyrustjli
dzie przysługiwało tylko miastom, posiadajlłcym \ bombardowania. Nigdzie prawie niema szyb w na' ratunek Koturydza.
conajmniej 150,000 mieszkańców, przeto wiele ; oknach, w murach widzi się często glębokie jamy,
. Tymczasem okolo godziny 10·ej wieczorem
miast które teraz korzystają z tego prawa, bę- I wyrwane z ziemi przez granaty uwunastocalow~. pallstwo :Mińscy, ułożywszy dzieci do snu, przed-zie ~ przyszłości poz:bawionych prawa wyboru ! W calej dzielnicy cisza panuje grobowa: nie Wl- glądali w pokoju stolowym dzienniki. Nagle uslywłasnych poslów. Z dr~iej. s~ony Petersburg. O- I. dać ni~clzie .żyw.~j d.uszy:. Eu!opejc~y~ó~ ~osta~o szeli. krzyk stróża i ene.rgiczne pukanie ~o okn~.
~rżyma prawo wyboru dZIeSIęcIU posłów, zaIlllast . w porcIe Dle wJęceJ, lllZ tUZ1l1, a l Ci spleszme
Pani Millska zerwala SIę aby zobaczyc co SH~
8zescin, ~a.rszawa 5, za~iast. 2, Łódź 3, zami~t ~ikwidnją swoje interesy i zabierają się do wy- dz"j~je na dworze,. i ujrz~ła kilku ludzi,. du~zących
jednego l po t~zech ~amlast Jednego: Odesa, KI- Jazdu.
.
.
..
stroia za gardło l .obalających g9 l!-a zlem.1f~ ud~: ,
jów, Char~ów l. Rostow na~ DoneI:?'
.
Od Jednego z e~ll'opeJczyKow dOWle~zlal~m rzeniami kolb rewolwerowych. W teJ sa~eJ chWIl!
Bezposre<lme gtosowame będZle u~tanowlOne się, 2e handel zagramczny up~dr tu zupeLllle-Ja- ze wszystkich stron dworu rozlegly Slę strzaly;,
t-ylko w takich więks~ych miastach, l~tore korzy- pończycy n~e cJ;1cą :vpu.szcz~c europe)c~jków do i zaczęlo się sypa,li ~11 JJodlogę szkl:o z. &zyb pę,,:,
stają . z prawa. samodZIelnego wyboru. Jednego, lub
miasta, saml zas zajmują Się tylko iOltyfikowakających. Pan Mlnski, zoryentowawszy Slę . s~ybko
kilku wlasnych poslów. Takieh miast w .calem niem wzgórz.
.
w sytuacyi, porwal światlo , ze stolu z zarrua~em
palŁstwie rosyjskiem, wlączaj~c Perersbul'g ] Mo. O załatwieniu interesów hand.lowyc~, w Ja- uzbrojenia się w rewolwer, schowany w gabllleskwę, jest tylko 10. W miastach zaś, mają~ych kich tu przy bylem, nie było mowy. NIe pozo- cie. Ale w tej samej chwili kula strzaskala mu.
mniej, niż 150,000 mieszkallców, jakoteż po WSiach, stalo:ni nic iIin.ego, jak zabrać się do powrot~. la.mpę w ręku, a jednocześniil druga. kula drasnę~
wpr.owadzony będzie dwustopniowy sestem ,wybo- Piel'wszy statek odchodził nazajutrz,. resztę dma la panią :Mińską w szyję, wyrywając k.awalek.
rów w celu unikni'ilcia zbyt wielkich zJazdow lu- I więc poświęciłem na zwiedzanie wzgorz; towarzy- ciała, Bandyci rozpoczęli przez okna ogień 1'0·
dnoŚci. Kwestya, jaki należy P~'Z!}ąc system wy: I szyli mi ludzie, którzy przeżyli cale oblężenie , to~y. {l.la .prze~'ażen,ia mieszk~ców dworu i un~e.
borów proporcyonalny. czy tez w-edlug zwyklej I portu.
! mo:dmJema uCleczkl. Następm8 dwunastu Wbie.,
Więks~ości glosów, dotychczas nie zost~la roz- I
Zaczą:łem od wzgórza ,ł.20S-me.troweg?" po : gIo do pokoj?, inni zatarasowali .drzwi ~d ?zw:ostrzygniętą. System proporcyonalny lDa :"lelu ZWo- 'I którego stracie rOSjanie d~uzeJ Slę me mo~h t:zy- . raków, w ktorych stali parobc~1 Jeszc7~. !Ulll pll.
lenników w kolach rządowych, wykaZUjących ko- . mac w twierdzy. Ze wzgorza roztacza SIę plęk- nowali stajni cugowej i straz trzymail na dromeczDOŚĆ zabezpie(.,ozenia praw mniejszości.
\ ny wido.k na port i miasto. Na. tym wzgórzu g8.Ch wiGdących ze wsi do dworu. Dwóch wro~
Nowy system wyborczy w żadnym razie nie : padle przesz1'.o dwadzieścia tysięcy japończyków; ściad us1'.y-szawszy strzały, podbiegło ku zabudobędzie wprowadzony podczas najbliższych wybo- l trzy razy przechodzilo óno z rąk do rąk, aż zo- dow~niom dworskim, ale w ciemnościach natknęli
rów. lecz zostanie wniesiony jako projekt prawa ! stało ostatecznie w japońskich. Z jednej strony l się na bandytów, którzy jednego z nich ogluszyli
do Dumy, zaraz po otwarciu jej sesyi w marcu. ' widać jeszcze, jak japończJcy docierali do wzgó- uderzeniami drągów. Drugi zaś ratowal się uciecz___ .__
rza: kopiąe szeregi rowów równoległych) coraz ką i pobiegł do wsi po pomoc.
bliższych szczytu, podkopywali się jał{ krety pod
Tymczasl'lD we dworze ro~poczęly się sceny
pozycye rosyjskie. Dziś na wzgórzu wznoszą się : rabunku. Roz ójnicy związali p. Mińsldego sznuGłód w Rosyi południowej.
jedna przy drugiej wspólne mogiIy.
rami skręcou6.ni z podartych prześcieradeł, a paZwied~anie
fortów
~~
2
i
3
zdobjtych
przez
'
nią
'Mińską sehwycUi z dwóch stron za ręce i
Z szeroki:ch równin na północy morza Kasjapońcźyków,
jest
jeszcze
ciekaw~ze;
widok
strasz'
rozkazali
jej oddać wszystki.e pieniądze, SIebra
pijskiego, z okolic pomiędzy Wolgą: a Uralem,

l
!

i

!

I .

T '

I

!
I
i

I

Z PORTU ARTU RA.

J

Napad na dwór.
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i bii,uterrę, z których na sZCZęS(M częsr znaczną. ~ chali p. Millskiego, z.abrali tylko d,wa re,rolwery
wywieziono przed tygodniem z obawy napadu do i d"\\1e dubeltów Id, pościągali p. }Iil'tskiej z palWarszawy. Pani :.\li liska , nie widząc ratunku,
ców pierścionki, przywłaszczyli sobill zegarki i
oświadczyla, że odda dobrowolni.e wszystko i 0- zlote t srebro stolowe, zrabowali .nawet medaliki I
twierala sama szafy, komody, biurka. Ale rabu- ~. ~znu.ry pel'e~e~. Napr.óżn:o . prosiła .właścicielka
siom za dIugu bylt> czekać na kolejne otwieranie J ezewlC, aby JeJ przynaJmmeJ zostawIono obrącz~il.mków, więc obcasami od butów rozbijali najkę ślubną.
.
'I
cenniejsze meble, szukając pieniędzy.
- Nie moina,-odrzekli.-Jui i tak napoZabrawszy wszystko, oświadczyli, że to za- ciliśmy się za darmo. Bo coż to znaczy te kilka
mało i że pieniądze muszą być ukryte.
rubli i tych świecideŁ tro~? Taki pan i ta.k
- Nie mamy wię,cej-- tlómaczyla pani :Miń- mało pieniędzyJ Ale my tu wrócimy za dwa mieska. - W takich czasaeh trzyma-ć nie można wię- siąee. A gdy wtedy nie będzie gotówki, to ile
kszJ.ch sum w domu. CbOObyście zabili, więcej
się z wami sk.()ńczy. My rabujemy dla party i ,
dać nie moiemy, bo więcej nie posiadamy. .
partya potrzebuje pieniędzy.
ZWr~(lOOłO się tedy do p. Minskjego, który
Potem herszt zwolaJ: wszystkich bandytów,
skrępo.-wany leża! na podesl:anej mu z ir~niezna
policzyl kh i, usta.wiwszy czwórkami, wyprowauprzejmością poduszoo.
~
dziI ~e dworu. Zwrócili się ku poblizkim lasom,
- Pan dziedzic w.rócileś we wtorek z War- strzelając gęsto po urodze. Caly ten dramat
szawy i przywiozłeś pieniądze n:l wyplatę kwar- trwal do godz. 12ł w nocy, przez ten czas dano
talna. Gdzre one?
I około 2(}0 strzalów, a może i więcej, zmieniając
"- Nie przywiQzłem. Miałem jutro dopiexo! ustawicznie' naboje. Wszystkie szyby we dworze
jechać po pieniądze.
są potłuczone, wszystkie drzwi i meble podzinra-:- Łżesz! My pana nauezymy rozumu.
wjone, sufity i ścia.ny porysowane kulami. Strzel oto dwoolt bandytó-w zaczęło strzelać nad lano widocznie dla odstraszenia odsieczy i stl:uglową .p. Mińskiego, zniżając coraz więcej rewolmienia Vl's7~lkiej próby samoobrony.
I
wery. Jedna z lwI 0fłmlłłifu mu włosy.
We dwie godziny po napadzie przybyli wrrost I
Zblityl m.ę herszt.
od pożaru w Kotorydzu, zaalarmowani przez kon-I
- Nie zabjjajciel - krzykną! - bo trup ga- nych posłańców ulani i puścili się n~tychmia8t,
dać nie może. Są przecież inn~ sposoby.
P0!lli~110 widoczneg.ozm~czenia i nocy lia~ cwmJeden z bandyWw wydobył nÓŻ tepy z kie- l~e.J1 w o~.o. ~kol" ~' ~ł.ad za opryszka~J. Nad
szeni i wziął solniczkę ;.: kredensu. Potem odwi- nnem . Wl OCli!. Pos<ng Dyl daremny. NIe schwy- .
nął rękaw panu Miński{3ffiU i oświadczyl, że bętano lll~OgO.
,
., .
dzie mu krajał żywe ciało i rany posypywać soOgolne straty pa1lStw~ 1h~~I~I~1~ w!nooz~ 0lą, jeżeli nit) powiej 'gdzie są pieniądz!'. Gdy jek?IQ, 2,000 rb. R~ila. l~alll ~\l1,~slueJ, opatrzo~a
dnak zabierał się do bolesnej tortury, na dwarze ?lzez dr~, . M~zurkle,,!lcz~ z. Gr0,Jca, ok~z~ła Się
wszczął się jakiś hałas. To chloJ)J ze wsi, us1yua sZczęscle 1ekk:t 1 gOl SJę dobrze. Z lllnyGh
,zawszy strzały. i zaalarmowani wieścią o napa- ' osób ci';)iej poszwankowany jest stró;', któremu
dzie, nzbroHi dię w co kto mial j przybyli z od- bilndyci glowę rozlupali. Zachorował także slusieczą.
Ale herszt opryszków oy1 l1a to przygo- iący, który w cZRf<ie napadu uciekl na dach i dotowany. Z nujz,imniejszą kl'wh\; wydal rozk-a.z, a.by stal silnych, po,,- tarzającyoh się ciągle ataków
czt,erecl~ bandytów . pozostało w p~kojaeh , reszta l ur:::ączki nerwowej.
zas, WZlą.wSZy prze~ siebie poduszki, dla ochrony
Są pewne poszlaki, ze część bandytów przyp:zed ewentt1arnewl strzalami, rozprosz)'ła ChIO- 1 byIa w pją.tek. rano końmi z Warszawy i w okoilcy
Tarczyna połączyła Elię z ban<lą miejscową. Wśród
pow.
.
- A Dle iaiować nabojów! - krzykną].
. opryszków oylo dwóch cyganów, mówiących do
. ~ozbójn~c'y .w częśei wybiegli na ganek, IV l si~bie w swym rodzimym języku. Wszyscy naCZę~Cl us~awllI SIę w oknach . i zaczęli ostrzeli- l~leli, sąuząc ze stroju i ze sposobu wyr,lżanla
wa e.: odSIecz chlopską. ({rad kul sypał: si~ w : SIę, do niiazye1J, nieogwieconyc.h war:-tw spoledemnośei. Chlopi nie mieli hl'Qni palnej, bo 0- I czellstwa. Część miala glowy owiązane chustkagtatni.~ dubeltówkę odebrali sLrainicy 0l\' roku umi, prawdopouołmie ,y lH'zekonauiu, że strój tab~eglym. A iś~ z wiJłallli na rewolwery nie SPo-\ ki zmienia flZyognomię. Z wyj~tkiem dwóch, lisob.
cząeych 40-50 lat, . banda złożona była z ludzi
Cofnęli się wtedy i tylko krzykami usiłowali
llll:odych od lat 20 do 25. Zachowanie lcit bylo
o~str~szyci bandrtów_ Roz?ójnicy prowadzili da- l nacechowane nerwowym lliepokojem. Snw nie
lej d7...lelO rabunku, ale znac byłQ, że się spleszą, l' obyci są jeszcze z wyprawami rozbójniczemi.
Qe obecność chlQPó.w pl'zerazH'a ich silrue. PonieKilka tylko ujawnialo sporo rutyny, a nawet

bezczelności, każąc
zmuszając p. Mińską
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osunęło się, a kamienne bryły omszałych ścian po- l

l)

kryły się l)ędami leszczyny i festonami bluszczu. l'
Conan Doyle.
ZdawałD się, że sama matka-natura pragnęła w ten
sposób zabezpieczyó je od burz i zawiei. Kręte
kamienne schody prowadziiy z bramy na trzy piętra. Stopnie ich byty wytarte l\"rokami wielu pokoleń uczącej. się, ożywi-onej prngnieniem wiedzy f
mlodzit'y.y. Zycie, Jak strumyk, prze pl] nęło po I
Prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy, jaki tych płytach i jak woda wyHobiio na nich bróstosunek ląc:r.yl Edwarda Bel1inghama i Wiliama zdy prawldlowe, lecz nie głębokie. Od dlugopoMon]'.house Lee, a wkże nie wyja:nimy sobie. lych stuuent.ów z czasów Plantagenetów, aż do
przyczyny okropnego straohu, jakiego doznał mlodzieuców dni dzi.qiejszych - wszyscy oni sklaAbercomble Smith. Posiadamy co prawda opowia- dali się na wytworzenie tych fal, tryskających
mlodzieIIC7,} m :t.apalem. Cói pozoRtalo dzisiaj z tych
danie jasne i treściwe samego Smitha, świadectwo
pięknych llullziel, tej energii i dumnych wysiłków? I
sluż~ego Tomasza Styles, }lrtewielebnego Peter1\ic, prócz kilku rzadkich napISÓw na Ilillentllrsona i kilku innych osób, mający"h jakąś styczllyClt nagmbkacb j garści ludzkich prochów w zbuność z tym dziwnym wypadkiem. Głównym świad
kit:m całego zajścia jest naturalnie :"imith i czy- twialej trumnie.
.\ jednak trzymały się jeszcze dobrze sLare,
telnicy zdolniejsi będą wjerzyć, 2e ja.sny i zdroporyte
8chudy i ciemne, pogarbione mury, na któ- I
wy pozornie mózg tego pana uległ chwilowemu
zboczeniu, aniżeli zgodzić się na przypuszczenie, rych czytelne gdzieniegdzie różne napisy byly jak2e zwykły bieg praw natury d.ozna1 jakiegoś by widomym cieniem zamierzchłej przeszłości...
W maju 1884 r. trzej młodzi ludzie zamiesz-l
wśtrząŚllienia w środowisku tak światlem i pelldwali trzy oddzielne mieszkania, wychodzące na
nem wiedzy, jakiem jest nniwetsytet Oksfordzki.
owe sehody. Kaide z tych mieszkań składaIo się
Jednakie, jeśli zastanowimy się nad tem, jak
z salonu i pokoju sypialnego, a na dole znajdo- I
cięiką i wązką jest ścieżka natury, po której,
pomimo naszej wiedzy, z trudnością, po omacku wal się sklud węgla i pokój Tomasza Styles'a,
.kroczymy, jeżeli uprzytomnimy sobie wiele strasz- wspólnego Qwym trzem lokat,oroOl służącego, Na '
nych, pelnych tajemnicy, zdarzających się nieraz prawo i na lewo dlugi szereg drzwi prowadził do
wypadków-przyjdziemy do przekonania, ie tyl- sal wykładowych i binr 7,akładu, co mieszkańcom
ko nadmierna pycha i zarozumialości mogą rośćić wieży dawało możnośt,\ oddzielenia się zup~lnego
prawo do wytknięcia drogi życia, po której blą- od świata i oddania się w spokoju i ciszy pracy,'
naukowej.
ta się umysI ludzki.
Trzej młodzlludzie zamieszkiwali wieżę w ten
Na rogu jedllego ze skrzydel budynku, Zlla- l
Jltlgo J>(ld nazwą koleglum Oksfordzkiego, znajdu- spOSÓS: Abl'ecomble smi.t h na trzeciem piętrze,
EdwRrd BelHngham na ilrngiem, a Wiliam Monkw
je się wi('b o bnrc170 ~tnl'n;iJ·tn('j ~truktnr7e,
11O'..1~C Lec na pierw ':I'~1.
l>tJl.l CiŚ!li~';lkUl lat, ~k!cpi t mo l$lillO; b::l!lly
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sobie np. podawać wódkę i
do pieia wraz z nimi ,na
zdrowie dziedziczki". Jeden z bandytów rozczuli! się nawet. Widząc, że koMerka zsunęła się
ze śpiącego synka pa{lstwa Mińskich otulił nią
starannie dziecko i westchnął sentymentalnie: ~I ja
mam dziee.i!" Istny <Powrót taty~.
-------------------W w-al"snw.skiem ~S1:owie" czy-tumy co następuje:
"Ruskoje Znamia" przytacza ciek&we telegramy, wymienklne między "prawdziwymi rosyanami" a naczelnikiem
zalogi Siedleckiej, pułkownikiem Tlchanllwskim.
S i e d l c e-do naezelnika zalogl siedleckiej, pulkownika Tlchanowskiego. Elizawetgradzki związek narodu
rosyjskiego przesyla sardeczne pozdrowienie paDu i calej za10dze Siedleckiej za energię w walce z buntownlkam!. Serdecznie żałujemy tych, którzy ucierpieli niewinuje. BZagamy Boga o uspokojenie namiętuoś'li.
Ell z a wet g r a d-do prezesa zwl~zku naroda rosyjskiego. Witajcie, 'ludzie rosyjscy. Wierzcie, naj drożsi,
że bagnet wyżej stoi od ścierki. Tichanowsklj.
S i e d l c e-do poZkownika Tichanowsklego. ZachwyCilul jesteśmy pańskl\ rosyjską odpowiedzią. Niech żyją
rQSjjskle bagnety l bohater pułkownik. Ludzie rosyjscy.
"Rlecz" powtórzyła tę wymianę depesz bez komentarzy.
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Wedl.UK wyjaśniania senatu, osoby, uplsalle do ksie.g
ludności stalej w gub. Królestwa Polskiego, gdziel(oJwiekby się urodzily i mieszkały, powinny być wnoszone
na listy popisowych tam, gdzie s'r zapisane do ksiąg
stalej ludności; s1:uży im jedynie prawo stawania do poboru w miejscu zAmieszkania lub w miejscowości, gdzie
posiadaj a, nlemehomość, z zachowaniem warunkow, wy·
luszczon-ych wart. 138 do li2 ustawy o powinnośt>J
wojskowej.
.
l\llnistsq Ulll oś wiaty p"os~anowU:o wnieść do pnyszlorocznego budżelu kredyt, niez·będ.ny na wprowadzenie w Rosyi nZlUcza.nia powszechnego.
Grono właścicieli .zIemskich, pl'Zeważnie z gubernij,
srodkowych Cesarstw1l, zwroei1o się do mlnisteryum
sJ}r&w wewnętrzny~b z prośbą [) pozwolenie zwalania
specyalnego zjazdu dla wyja.śnienla i fQzważenła spu.w,
zwi~zanyeh z rozs~rzigDięciem kwestyi agrarnej. Jak
donosza, dzienniki petersburskie, mtnistaryum spraw wewnętrznych zgadzilo się w zasadzie na zwalanie zjazdll
J&k wiadomo, prof. Pet,rllŻycki zostal jednog2oEB.ie
wybrany na profesora zwyczajnego uniwersytetu peteraburskiego. Obecnie rada uniwersyteiu otrzymała zawiadomienie, ze minister oświaty nie IlZnal za możliwe za-

Pe\mego wieczora pięknego dnia wiosennego,
o godzinie dziesiątej Abrecomble Smiili siedzia1
wygodnie w fotelu, z nogami, opartemi o przyrząd do noszenia drzewa, tuż przy kominku, z dmgiej strony którego, na takim samym fotelu, spoczywal jego stary towarzysz uniwersytecki, Je·
phro Hastie. Obaj mieli na sobie flanelowe ubrauia, poniewa:i. śpędzili wieczór na rzece. Zreszt~,
nie patrr.!łc lia strój, po energicznych, opalonych
twarzach można było poznać w nich ludzi, lubią
cyc h 8wieże powietrze i sporty, milośnikow wszelkioh ćwiczen cielesnych.
I rzeczywiście, Hastie przodował swym kolegom IV "tudenckiem t(}warzystwie plywackiem, a
lko
~mit.h lUiał opinię najlepszego wioślarza i
zbliżające się egzaminy zmuszaly go obecnie do
pracy, pozwalając zaledwie parę godzin tygodniowo dla hygieny oddawać się ówiczeniom dzycznym. Stos książek medycznych, leżący na stole,
mnóstwo porozrzucanych. kości i tablic anatomicznych wskazywały wyraźnie na rOdzaj zajęcla,
a kilka l,ijów i rękawice bokserskie by1y dowodem zapasów, jakinl się dwaj koledzy w chwilach.
walnych oddawali.
Znali się oddawna. To też siedzieli, nie mówiąc do siebie ani slowa, napawająe się rozkoszl}
milczenia, C{) jest bezwątpienia oznaką ścisłych,
blizkich stosunków .
- Napij się whisky - odezwal się wreszcie
Smith, wypuściwszy kłąb dymu z fajki - szkocka
j~8t w ka.mionce, a irlandzka w butelce.
- Dziękuję ci, ćwiczę się obecnie w wiosłoW8111U i wolę nie u:i:ywać alkoholu, ażeby nie str.a.cló pewności rn.ch.ów.
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Na mocy tego edJktu, wydanego:li inicyatywy
rhiJi'lkirh m~~ ';\1' at,nu, k!.9fZy pOtH'ócili Z Enropy, gdzie pode 'żowaH w ce.ln zapozn~nia się z u·

nr. 1:3, ze szkoly elementarnej
W!P',::.!ZOliO 30 dziewczynek.

rz:ltJZU.;Hmi

raj

W spra.wie hudowy

miej,~kiej

nr. 3.

szkoły handlowej. Wczoo
gour.i'·le
5-ej
po
poludniu, w lokalu przy
Do dżienników moskiewskich donoszą z Pctersbur~
0l ilHIllU w Chin::u;h wiImó by" zUf.lt11'nie zaIlkr.ha- ' uI~y ZicloJle,i nr. 3 - odbyły się obrady reprega, że kadetom przyrzeczono zlegalizować usta'V~, jeżeli
. zenltmtt:Jw' Zgrc,madzenia lwpi~cldego i członków
w ostawie tej będZie jS1no powiedziane, że part,fa ma ue w c:;,gu llajl/i:;1'lzych Jat dzies, .cin,
EdyLt
surowo
}lotępia lH1.:il; rttllo1:itl palenia rady opiek11l1czej ze wspóludzialem dyrektora
na celu obronę monarchii pl\rJamonta!no,·kons!;yt.ucyjn!.'j.
opimliu i poleca radzie pH..t8~Wa, by opncowaJ::t łódzkiej azlIl
handlo-wej w sprawie budowy wla.1:0:>
ł środki do <qt . .'Zrlf,i walU 11 j"t,,]ko z palaczami
snego gmachu tej uczelni.
Zebraniu prztlwodniczyl podstarszy Zgro ma·
W lokalu ~Związku Inżynierów" w Petersburgu, jak opiul11u, ale l plii'ilt:H ~tl1l1i maku na wielką
donoszą dzienniki mIejscowe, dokonano rewlzyl, przyezem , skalę.
dzenia kupców m. Łodzi p. Stanisla v Silberstein.
J1'e~towano około 80 osób.
1
Nowy tan IO'ok rządu chiilskiego pozostaje Już na })oprzedniem zebraniu, o cze n pisaliśmy
1:0:>
ł w związku z nieuawnem oświa,lc.zeniem Jona. 1\101'w tygodniu ubiegłym, przewodniczą:cy przedstawil
Główny zarząd .do spraw prasowych otrzymuje mnó· ! leyn.. w. izbie ?min pa:-'!amentu angi~lskiego, po
świeżo opracowany kosztorys robót okolo bud,,stwo de~uney~cyj anonimowych i z podpisami autorów • 7.wrOC~l1lu uwagI przez ,Jednego z p~slow na han- wy gmachu, redukujący projektowane pierwotnie
w sprawie roznych artykułów I wiadomości, kt6r& uka- : del ?pI~mem. Poseł ?w pudat wnIOsek do r~w: ' wydatki do 180,000 rubli, Zmniejszenie kosztozujĄ się w pismach. Donosi o tem "Riecz."
f lueyl .}zb~ .ob?w .ąz.tiJąc:,.J rz~d w!olkobrytan~kl
rysu nastąpiło skutkiem obniżenia cen niektórych
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ , p~·zedslęwzu~(; Jljez.b'~iln~ sl'odIu w ?elu wzbrome- materyalów i robocizny.
, .
Uwzgl0Jll1ająC ten kosztorys, zebrani zasta·
, ma wwozu do Chm, ÓjH.l1mn z IndYJ:
I ~orle~, odpoWladl:yąc na ton wn~osek, oswlsd- nawiali Foi~ nacI tern, czy rozpoczą\S w roku bieI czyI, ze oJJ~um wpl'owad~a.Ją do C~n. OBO?y Pf)~- żącym bUU0i',ę gmachu. Obrady toczyly się dot watne, .. którym rząd wle!kobrytanskl. me mc-.z0
syć diugo. Niektórzy z obecnych zwracali uw aJedną: z najstraszniejszych plag, tiupiących • ~a~r?llIc band.l~ p.odohneml produkta!lll. J('d~k;,:c. gę na ten.\~nicj!>ze niespokojne czasy, paraliżują·
ludność Chin od bardzo dawnych cza ów, jest nad- ! J~zelt l'.ząd cl~1lls1{l n;łpra~dę prag~le o?l'alliCZ~c.
ce wogóJe prawidłowe załatwianie intel'esów; niemierne używanie opiumu, którym clriń.czycy odu- u~yWa.lll~ OPlUl~U w kraJU, Anglia nIe b{;(1z:r pomyślue warunki i niepewności, towarzyszące dziś
rzają się do utraty przytomności, pałąc go w faj- , mIaIa mc J?r~ec}',Y t~llIU.
. .'
. r każdemu rozpoczynającerrlu się lub rozPQczętemu
kach.
f
Po oswladl?zeJllll Morleya, rząd pelwLsk!,. przedsiębiorstwu.
Opium, wysuszony i zagnieciony sok mleczny, ł który ~a,,:s2e byl przeciwny systeruatyczneu:m ~a- l
Uznając znów z drugiej strony, ie sprawa
wypływający z łodyżek maku ogrodowego po od- 1 truwamu Jego po~da~y~.ll, skol'~!stat ze zm16n~o- , budowy szkoly naleiy do bardzo pilnych ze wzglę
cięciu główek, w malej ilości zażyte, sprowadza. nych poglądów WjelkwJ Brytailll na handel OplU- , du na sztzuplość p{)mies~('.lC.nia w teraźniejszym
pewną ospałość i osla.bienie, znieczula -Wrażenie ; mem.
..'
l'
•
•
..'
lokalu, c.zego. dowodem, iż. na salę wykładową
,boln,
I
Euyk~ plzeClw nauuzywamu opJllmu. ]J~l>Jada
klasy 7-eJ musiano skorzystac z lokalu TowarzyPalenie opiumn z początku wywoluje pod.Ilie- ; na~er dOfllo::;le znaczeme dla llanJln lndYI VI> sellO- si.wa popierania przemyslu i bandlu-zebrani po,
. .
'
stanowi] i z··dlJ.wienie tej sprawy nie odith,ll ;11:) a
cenie nadmierne następnie sprowadza upadek sit ' dlllCll.
odżywian.ia orga~izmu i oslabia czynność, zniado·
W latac.h 1904 l 1905 -:;J W1e~I~nO, z Ind~J Jl at,o.m i as t, przychylając się do wniosku rady opie;
lężnienie umyslu, który tylko wielkiemi dawkami • op~umu za ~~mę prz~szlo lO mILtOnów rub~J. kUllczej -:- ?udowę wlasnego gmachu rozpocząc
na chwilę sprowadza może być podniecany. Nad-' WIększa częsc tego opmm, b~ na .sp.m~ 55 mrl. w roku bJe:tącym.
mierne zaś dawki działają na organizm ludzi za- rb. byla wprowadzona do. portow chlllslnh.
Wobec tego, :te znaczna część czlonków poI
Dochód c~ysty z opmmu w la.t~c~ tych do- w~lall{'go, komit~~ll bu~owy-jes~ nie?bec~a;,,~v Łobójczo.
Nałóg używania oplumu. przyjął się w Chi. i. szedł, do 5~ 1ThI1. rb: ~(){Uug oblICzell ~o~leya UZJ, a Q7.laln.1 uos~ lwmltetu mUSl b~o praw ItlIowa,
na ch w w. XVII, gdy kompania angielslca wscho- ~ do~hod z op~umu, tran"P?rtow,anego .WpIOSt, ,do guyi sprawy, ZWiązane z budową Dle. mogą ulegac
dnio-indyjska zmonopolizowala uprawę maku i od l C~lll, wy.n?SI około 3 nllllonow funtów szteIhn- I-:;\~loce, uchwalono - skompletowac skład koroku 1773 zaczęła opium wywozić do Chin w wieI" gow rocL:nle.
mIletu.
Jakie znaczenie ma dla Indyj wywóz o-pin- l
Na posiedzeniu wczol'ajszem za.łatwiono jeszkich ilościach.
Rząd chiński zawsze był przeciwny W})1'o"\va- DlU d? Chin, wslm~~lją d;t-ne za lata .1~04 i 1905, czo kilka spraw gospoda.rczej natury.
tlzaniu opiumn do Chin, a w roku 1820 wprost ,~!ctorych ,;artosc oplUm~. wywle~l:on6go, do
Z Ma gis ratn. Na plerwsz6m piętrze w gmazabroni! dowozu pod najsurowśzemi karami. Do- ; Chlll,'prz~wy,.;sz~to o J O. fil:,!.. wartos~.. herbaty, dm Ma.gisLr'atu, gdzie się mHd wydzial bIldowlauy, "prowadzono ksi"żki stanu cywilnego, wskuprowadzilo to do wojny z Anglią za panowania i' wywozonej z Chm ~ \VlelkleJ BrJtnn.ll. .
~la~~cye mak~ w In~pch .zaJmuJ~ ,prz.~- ; tek czego bard",o często caty prtetlsionek i wycesarza Miauning'a. Z począ;tku zatarg wynikną! ,
po ustanowieniu w Kantonie w J:. 18a3 z ramie- ~ strzen 612000 akrow. .Wlęks~a .lch częsc lezy . dz·i.ał budowlany był przepeJniony iu.tm'esantami,
i przeważnie żytlami, co w wysokim stopniu utrunia rządu angielskiego naczelnego w stosunkach w Bengalu, Agra-Udchu 1 Pendzable.
' dn1alo pracę urzędnikom. Obe.,)nie, z l'oliporząhandlowych nadzorcy. Łagodz.ono go jednak zobopómemi ustęps\w~i.
.
ZACJĄGAJCIE SIEBIE i INNYCH
dzenia prp:zydenta, czylt~OŚCi prowadzenia ~siąg
Sprawa atoli wprowadzonego do Chm przez
f stanu CyWilnego prZellleSlOJlO na parter, pIerwW SZEREGI MA~IERZY SZKOLNEJ!
~ sze drzwi po p:awej stronie..
anglikó.w opiumu •. wbrew zakazom rządu chinskiego, rozJ~rzyla oble s t r o n y . !
Zabudowami gespodaicze. Rzą(l gubernialny
Skoro zaś wwóz opi.umu pomiędzy rokiem j.
: piotrkowski na posiedzeniu TV UU, 20 września u1837 a 1839 dQsięgnąl zbyt znacznych rozmiaró',y, .
Kalendarz.yk terminowy.
! chwalił projekt wybudowania budynków gospodo drolmJch potyezek oddziaJ:6w 2brojnycrh chin- I
IIlUONA SLOWIANSKIE. D zl ś Stanimtra. J u. ! spodarczych przy kamerze dezynfekcyjnej i UPo.skieh z angielskimi. Rozpoczęte w roku 1840 u- I L roSiemiana.
! ważnU magistrat ł6d'Zki do wyuatkowania na ten
kla'(]y nie doprowadzily do porządanego rewltatu !
TEATR VICTORIA, D z'i ś ,zo.eh dziewczyna"
cel 4,572 rab. 70 kop. Roboty illn.j" być rozpoi w r.okn 1841 'wojna roz.pDczęla się na dobre.
I w~dewil ze spiew8mi i tańcamI. Początek
godzinie 8 ; ezęte bezzw~ocźnie sposobem gospodarczym. WyZIe uzbrojone i słabo wyewiczone wojska chm- l wieczorem.
datki te wniesiono do budżetu na rok 1907.
ZEBRL"'l'IA. Dziś zebranie majstrów rzeźniczych, \
. Polskie gimn.azyum Raua opiekulieza szkoly
skie pomim" przewagi liczsbnej nie mogiy sprostać taktyce, uzbrojeniu i karności wojsk curo.pej- : Nawrot 38, iO", gOd: 3 PlO Pf' o~.
!'
P' t k k 108 filologiczne; z )"l~V"kiem' wvkla.dowym 1101skim (lłl.
,.
h' ,
l'"
- D z" 2;eulllll e almaceu ow, 10 r OWS 1 1 . '
J
. "
J
ol
. 1 P b' .
Sk JC,I:
O roI r~a. ?,j,ow ę,. e m?zycy zawar l wreSZCle , o godz. 10 wieczoreID,
' l Wólczańska N G5). zawia~amia, że egza,r~lina wstępokoJ ,w NaIlldllle. ~6 sle:pllla 1842 roka, ,na mg- .
_ D z i ś zebrn.ule czlonków Tow. krzewienia 0- ; pDS dla kamiydatow, zaplsanych do teJ7.t3 szkoły.
ey ktorego uatą.plh anglikom na WlaS!105C Hong- światy. Dl!elna 31, o godz. 8 W.
, zaczna się w czwartpk, dnia 4: b. m., o godzinie
i 1{) fanO,
Kong, do dziś dnia pozostający w ich posiadaniu.
.Traktat .nan~illski ur.egulow~ :~tosunki celne
-:-:-:Patrole. W dniu dzisiejszym w pobliżu gimpomlędzy. ChmamI a AnglIą." ~dzlez OtwOl:~Y~ .dla
nazyów żeńskiego i męskiego, szkoty rękodzie~i~
handlu międzynarodowego pl~C port6~v ChlllSXIC~,
1\11
A
czo-·prz.emyslowe,j oraz szkoły a.leksandrYJskleJ
11 'T'ł
l'ozstawiono posterunki policyjuc.
Kanton, Amay, Fu- cze-~ll. ~lUg-pO ~ Szang-haJ;
. •
' . , . oW portach tych rząd chlńsln dozwohŁ przebywa~
stale konsulom zagranicznym, zobowiązał się na.
Pod,atek .od ~l~~~OW. Od. dll~a. wczoraJsze",o
st"pie zupelnej równo~ci traktować obcych podROlp~dlanie szkół PodIng wykazu llfZędo- na koJeJa~h ~H'mleek.lch ~b~',\ Jąz~Je , ~odatek ,rządanvch i zaplacił anglikom 21 milionów dolarów wego w dniu wczol'ai.szvm doko.nano napadów na do wy od blletow pasazerSklc.ll.
CZ?1 aJ !ano ~ll~t J
.
J ,
..l.
!
~ J
zostały nadesłane do kasy kolol 10dz!oeJ; rÓzll1ca.
I 1I:3::.>tęPUjąC0 szkol y:
'd
Ł d .
li I'
I kI .
koaz t 011 wOJennyvll.
Od tej chwili Chiny Vi yszly z wiekow"O"o wy - l
Przy nlioy Widzewskiej pod nf. 129 na szko- ceny ?Om1ę zy
o Z1i~ a
er lll~m w
aSIe
.,
.'
.k
'"
\."
wynOSI l rb. 67 kop., w 11 JdaSle kuryerem 56
odrębruema, albOWiem ldąc za przy ladem Ang 11 \ Ię elementarną miejską nr. 9, rozbito w 5 oknach k
III kI . 19 kOrócz te o dochoj Stany Zjednocwne Am~ryki północnej groźl~ą i . szyby; IH'ZY .ul.jey Glów~ej nr. 30 na szkołę e1ed~r~ }:ta 5 k~SpJ~ na ko~iy'śó C~erwone:o Krzyża.
,postrachem wymogly 3 hpca 1844 roku traktat 'mentarną mIeJską., wybIto szyby w 4 oknach;
p.
'.'
handlowy z Chinami; zaś 24 października 1844 r. I w prywatnej szkole pani Gross przy ulicy MikoZe zJasdu Eędz16w ~okoJu. Z ~owodu. zn.a·
Chiny zawarly uroczyste przymierze z J.i'rancyą. llajewsklej pod nr. 02, wJbito 7 szyb w oknach; cznego n3.?l'~madzt'1ll3: Sl~ sp~a:v oywllnych l karPóźniej nieco wojna francusko-angielska, tu- z pensy i prywatnej 4-klasow~j p. SzczygUń.skiej nych w zJezl~zle Sę~~lÓW pol.oJu, zostało wyznad-ziei powstanie tajpingów w latach 1851-1861 przy ulicy Nawrot pod nr. 42, wypędzono 59 czonych dwóch sędzlOw dodatkowych.
Z warsltatów kolei fabryolno-łud&kiej. Rasilniej jeszcze wstrząsnęly Chinami i wypowadzHy uczenic; przy ulicy Targowej pod lU'. 30, ze
je na powszechnlł widownię dziejów.
8zkoly elementarnoj' miejskiej, rozpędzono 118 da kolei fabl'rcZllo-lódzkjej za~e.c,yuowala, aby ro·
Wojna rosyjsko-japońska pobudziła rząd chiń- . chłopców; przy ulicy 'fargowej P?U nr. 52, ze bo~ik?m watsz~t~~vym podn~esc ~!acę do .1 l'~.
ski do zapo.czatkowania refQrm wewnętrznych, 8zko!y elementarne) miejsldej ll1'. 6, rozPEJdzono d~}6nrue - rzem18::,1lllkom zas! }ctorzy pobIeraJą
dążących do podniesienia odporności Chin i d~· 150 chlopców; przy ulicy 'l'argowej pod nr. 57, płacę UO 1 rb. 50 ~op. podmesc 5 proc. Rada
brobytu narodu. Naturalnym zaś wymIdem. tych z chederu wypędl-:;o~o 60 dzieci, .wybito. 1,1 szyb ~ rz~dzajlłca zgadza Sl~ na wypłaty co 2 tygousilowau byl edykt cesarski o nadużyciu opmmu. w 4 oknach na I piętrze; przy ulicy Julmsza pod' dnie.

t'li1J~\\()zG1istw enrcl·\Js~jch, u~.ywanie
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,!y~iki zabaw dobroczynnYllh. Z dwóch za- ~
W iprawie ś~ieków fabrycznyoh w Zgierzu. fi kochanką, został przez ll~ oblany kWMem karbolowym.;
baw, Jakle odbyły się w ubiegłym tygodniu w par- ; Sprawa uregulowania ścieków fabrycznych w Zgie- J leez w POl~ spostrzagłszy jej zamiar, odniósll.ekkle tyIku Holenowa. tylko urzadzona na r~ecz chrze- rzu poruszana była przez władze lYubernłaJne ko op~rz.a~l~ twarzy j czoła. I,ekarz Pogot!l\na ud~tellł
, . , k'
'1'·
d" b
' .
.
.,
'
b.
ol.lpoWlll~1l1eJ pomocy
sctans lego oWRrzys-twa o roezynnosCl przymo- wlelokrotllle na skutek skarg mieszkańcow osad
ft_
b
I ' D iś
d
f b
sta powajjny z,a.::;1,'leIC teJ' .Ins t yt neyl,. druga zas,' .
.
..
,.
h
bł' .
ł b
. . . . . . 0 ny og en.
z o go i. 7 47
rano zapalIla
W 1\ ryce
l WSI, pOł.o~,onyc
w lzszem u da.Iszem promie- Fuchsa j Romocklego ul . .Mllrolal~wska
się
~organjzowana na. dochód zakładu dla umysłowo nin od rzeki Bzury, stale zanieczyszczanej przez l ben~na, którą ugas~ano przed przybyciem II oddziału
l nf\rwowo chorych w Kochanówce, dala bardzo
spływające ścieki z fabryk zgiel'skich. Od dawna ! strazy ogniowej.
maly dochód. 9 wyniku m..:"toryalnym zorganizo- f już Jlowolane do wyrzeczenia swej opinii sfsry I
IIraGlzieŻ. Przy ulicy Cegielnianej pod;tł M, ze
wanych zabaw przekonywają nastfWuJące cyfry: ~ miarodajne orzekły, li; koniecznem jest jaknaj- skladll Szymona W~cman8, skllldztono 200 chustek war".1'
i"
',~
l'
h '
~ośei 800 rb•
Do.cho·d z za b;lWY, urz't'"zoneJ
na rzecz clrzeSClanIlm~usze uregu owarne tye sciek6w przez zapr(lSkI ego Towarzystwa dobroczynności, wyniósl rub. wadzenie ()(lpowiednieh kanałów i basenów z fil7,190 kop. 50, wydatki zaś uezynUy okolo rub. Itrami.
SZTUKA i PiŚMIENNICTWO.
1 ,Ol'\~. czy.li, że czystego zysku osiągnięt~ 6,190 .
Uznano przytem, iż wszelkie koszty, związa
rub. ;,0 kop.
I ne z urzeczywistnieniem tego projektu pokrye winDoc.b6d brutto z zabawy, zorganizowanej na ni wl.aśeiaiel~ fabryk zgierskiah.
ł
Teatr. Dziś i jutro w teatrze Victoria graną bęrzecz zakladu dla umysłowo i nerwowo ohorych
Nad sprawą tą jednak sfery zainteresowane dzie "Siarczysta dziewczyna" w{)dewil Anzengru'W Kocba,nów(J.8,
stanowi 383 rub. 55 kop., wy-' przeszly do porządku dziennego. PozostaXa ona bera z p·nią Marjewską w roli tytułowej.
datti zaś HS rub., czyli, że zysk wynosi 265 rb. l dotychczas. nie. zalatwioną, g~yż fa.bryka~c~ zgierZ "Lutni". W nad-ehodzą.cą niedzielę Towa·
65 J\.op.
scy uehylaJą Sl~ od ponoszeml!. takiego Cłęzaru.
I rzystwo <Lutnia~ urzadza Podwieozerek muzyczZgromadlenie giełdowe. Na zapowiedziauBID
Tymczasem mieszkańcy osad. i wsi, POłOiO-1 nr", w którym przyrzekli "swój współudział pp.:
w d. ~ b, m. zebraniu ogólnem zgromadzenia gieI- nyc.h nad rzeką :'3 zur ą. kola~zą .C1~I€ do w.lad~ Marya Bog~slawska (d-eklamacya), dlr. Tadeusz
dowego rozważane będą nader ważne sprawy,' wyzszych o przy~p~eszeD1e z~lat:v~elll.a tak pl:lne] Jotey~o (wlolo~czel~), Fr. WasilewskI, VIj' •.Stę
mianowi.cie projekt prawodawczego przeksztalce- . sprawy, uza8~rnaJąc t.em,. z:e sClekl, s,plywa~ce POWSkI, L. Jezlerskl (tercet), St. Zaborsłn l ~t.
nia gie.rd na. izby handlow6, oraz dokonany ma i do Bzury~ zallleczys~c~aJąc Ją-za~ruwaJą p(Hne- Weinkl'antz (obra.zek sceniezny). <LutniRł odspi'6byó wybór członków do w!adz gieidy łódzkiej. ' trze okollc na dalekieJ przestrzelll.
wa kilka nowy.ch pieśni.
Ze względu tedy na ważność tych spraw, pożąSkargi tych mieszkańców sklonily wladze
P~cz~tek, jak zwykłe, o god&ini~ 4 i pół po
, da~y j~st J.aknaJliczniejszy udzial członków zgro- w~ż~ do w!tlelegow~ia d'Y~ch specyal~lych 1\.0- ł' poludnm.
rnanzeul!l. glełdDwego.
llllSyl gubermalnych, IlllanowHlle z gub. plOtrkowl'onitnvaź zebranie zapowiedziano w drugim skiej i kaliskiej, w celu zbadania na miejscu
Z ostatniej oh.iU.
terminie, Ilrzypus,;cza6 należy, że ogól kupców i szkodliwości ściekó~ fabry~znych ze Zgierza.
p o s t T z-a l.
przemyslowoow zainteresuje się żywo naradami nad '
Rzeczone kOIDlsye gubernialne udają sj~ juDziś o godzinie 1~ej i pól po południu zosprawami tak doniosłego znaczenia i przybędzie tro rano do Zgierza, a stamtąd pojadą szlakiem
stal
pcstrzelony od kuli rewolwerowe] robotnik'
w dn. 8 b. m. o godz. 5 po południu do lokalu rzeki nzury do Ozorkowa i dalej, dla naocznpgo
fabryki
Fr. Kindermana, 28·1etni Gustaw Greta,
przekonania się w jakim stopniu cierpią okol.kzue
przy ul. Zielonej Xl) 3 w licznym komplecIe.
osady i wioski, sku.tkiem zanieczyszczenia ścieka w chwili, gdy powracają;c przez ulicę Łąlwwą do
pracy, znalazł się przed parkanem, okalającym
Sprawy węglo,!,e. Skutkje~ ~unol'~owania karni fabryk zgierskieh r:wki Bzttry.
terytoryum fabry~lW. Gr&la ugodzony został
dotychczas cen we,)n, w kcpalDlacn, tutejsze fuK
rt t S k ł R
-..
l' zł h '
my w4>glowe
:, 1 . '1
tk"
t t
Gmł e
:&: D Y
zemtOs.. p.zy ód . c rzesc.
,'t
zaw~al (~.llJ y. Wflzys. la ms y u~y~
Towarz. dobro cz. ma honor podać rio publLeznej wit.do- w goleń. Ranę opatrzył lekarz Pogotowia.
sl,o~eczne w ŁOdZI, ~e me mogą .leszcze przY.Jl\c
mGĆel o nast~puiąc:l'ch ofiara.ch, złożonych w olltll.tn,ch
Na S i e d l c z a n.
żadnych zobowiązań względem wymrenion-yeh i1\czasach na. rzecz tej instytucyl przoz: pnnil\ Edwl\l'dowa,
Proszeni jesteśmy zazna.cze.nie, że chrzestytlltlVi.
Wagnerową 2 rb,; p. Wi. Eci!6rr;· vl'fa 16 rb. 57 kop.;
•
p. K. Hoftrichwra 20 rh.; Towa.rk, Kredytowe m. Ł<xi$i
ściański komitet dla zbierania składek na ofiary
'l BttłuGkiej Kasy pogrzebowej. W niedzielę, 200 ch:; za ~ośre~nich,em reda~cyj. ~lW~w~ju", 33 rubli w Sied1ca.ch, wysłal tam:i'.e dwa tysiące rubU.
O O'O(lz. 4-ej po pol. w lokalu Bałuckiej Kasy' 11 k. l Z8 posradn.eiweID p. JOJH GrllS2ifr7,Ylls~{JeJ 15 rb.
~
kr. r '
B l . -~
k
6 db l '
i
Za powyzsze o.oary Kom tet SZkoly RZerrlliJtll sldM.A
..
-.-.-.P?ofZeuu'HJ,. u u?ld R~ne 1Ul. ,o Y o Się 0-' najsel'dlleznlejsze podziękowr.nie .!'8S.kawym ofiarodawcom.
golna zebrame. POSledz.eme zagaił p. Teodor Kaaagi wych~_aliolJ z3Sjranioą. Byiy wycnolenbacb; na przewculllczącego zaproszono p. Ju- wanlec w:yxszej szkoly rzemt .lln.czej w Ł<>dzi, p. Edward
lianu. Rogascha, ten poprc)'::lił na asesorów pp. Ja- \ Elllte1hn.~dt, Uk()ń~zrl w. J!l!,ł;U ~Ieża.eym politechnikę
kóba E.rharda. 1 Ferdynanda Johade. Ze sprawo- v~"Heimmchen w i':l!\\tson1i ,:" . "op!llem }Ui'.':'l"'·1\ mi3chazdania. kasowego dowiadujemy się, że dn. 1 sier- nu;.a,.
.•
_..
.
'l' Napad na. kasy era magistratu.
Ponly w Ok~lUl~. ,): medzlelę o .g~dz. 11'8J
Wczoraj w pDludnie, n.a przechodzą:cego ulicą
pnia byl.o w kasie 7,430 rb. -5 kop., wp!yn~lo od
członków 3,045 rb. 60 kop" cd nowych oZłonków \ r~no IV Nowych ~~oJnach wybuchł, ogl8n w u~m?- Bielallską z magistratu do Banku państwa kasye151 rb., z kar 5 rb., procenty od kapltalów 176 \ mwszkalnym. nale&ącym do ~a~a Czecha. Ogle~, ra miejskiego zarządu kanwlaryi, p. EDglichta,
rb. 27 kop.; ogólem 11,797 rb. 92 kop. Wydano i podsJcany wlatr-em, przerzucIł SIę _ na za~u.dow.ama napadło 8-iu bandytów, którzy wciągnęli go wraz
na wsparcia porzebowe 4,560 rb, 45 kop., zwró- ! gospod~rcze. N~ ratunek. pr~ybyla stra~, ,cg11l0wa z idącym z uim woźnym do bramy domu J\'i! 26
cono wklady 1,740 rb. 80 kop.; ogólem wydano t ochotnICza ze fugowa, dZ1f}kl, czemu częS? bud!n- i tu poddali obu szczegółowej rewizyi.
6,618 rb. 5 kop., !)()zostało 5,177 rb. 87 kop.
ku ul'at,ow~no: Podcza~ a~cyl ratunkoweJ strazak
W kieszeuiach p. Englieh-ta znalezicno 2,.000'
W myśl § 21, postanowiono nie wyplaca6 te.on. ClChlew,lcz op.~ZJ~ SH~ w rękę· Pomocy u- . moli, stanowiących wlasnt>śe zarządu miasta., oraz
dZl8lil felczel w RZo~wle: .
., ,
600 rubli jego 1,ieni~d'ly osobistych, u woźnego zaś
zwrotnych wkladów.
Do zarządu 'wybrano na prezesa 24 gl. p.
- .W 110Cy ~ n~edzle1i ~a pOllledzJalek ~y- 2,000 rubli.
Bandyci, zabrawszy calą znalezioną sumę,
Juliana Rogasoha; Iłc'l. ezlonków: 22 gr. Gustawa buch! pozar w I~aJątkn, Pr~atow, r w pow. lasklm,
Rokitę, 18 gt Rudolfa Dene; M zastępców pp.: . l1~l~~ą,?yrn do r~Je.nta lodzkleg~, h.onstantego ~I{)- , 4,600 rb., uciekli w stronę p~n Ba.nkowego.
nod:-a-6 naleiy, ie z p. Engltehtem szedl jeszeze
Edwarda Bergmana, R. Fiedlera i Juliusza Jeru· j gUn~(jl-lego. Oglen. str a1Y1t ::;todol~ ~apcrmon~,
l:!zel1l.; do kOluisyi rewizyjnej pp.: Edwarua
zbozem, szopę z s~an~IlJ,. oraz. po.bll:r.k~e rbl~dYJ~kl jedea woźny, niosący również 2,000 rb., pieni-ą
czewskiego, F. Baumgarta, Jakób Erhard, a na ~~.a~ ~ fiarzqdzl~lUl. Iolllicze~ll, Jak lo.kolllOblla dze te jednak ocalaly tylko dlatego, że woźny,
astępców 1'1).: JÓr.efa Kil'chnera, Augusta .lY1essela ~ ~mwlarka. DZ1ę,kl tern,u, ze tl0!ll m16szkaln~ spostrzegtszy zblitających się do kasyera i kolei Wilhelma Wi.l.tzke.
l l llln8 .z~budow~n~a zna~dowaly SIę w zn~czn~J t gi swt'go bandytów, salwował się ucieczką·
() godzinie 7 i pól posiedzenie umknięto.
I ()dl~gIOSCl od m,l\c;J~ca :pozam, o przerzucemu SIę l
* Doba zabójstw.
/'
. .
~ ogma mowy byc me mogło. Straty zrzą.dzone po- I .
n].,.
k l' l W
d
Sprawy prasowe.. Wczora~ II wydzl.al kar~y iarem sięgają: okolo 151°(;1) rubli. Ratunek niosły . 'it sOJj~tę w 1:1 0oy .w o lCac,', ars~awy o~
sądu okręgowego pIOtrkowskIego w PIOtrkOWie FiUy miejscowe, oraz sasiedni włościauie. Pożar, I konano ,szer~u taJem~ICzJ~~ zaboJstw. Jak przy
I p~~~c7.ac moz~a z ?koli?zno~cJ, to~ar~yszący(lłl zarozpatrywal spraw~ redaktora gazety ~Neue Lo- jalc przypuszczają, powstał z I)odpalenia.
dzer Zeitung" Aleksego Drevinga który skazany
.
••
'
.
.
bOJs~wom, dZIałali tu Jacys lndzle <stowarzysze. t ł
9;- b
.
- d' l
'.
.'
Ogol ~e oełllS\błenla. W CIągu dUła wcznraJsze-1 ni>
Z08 aol. ~a ",<) .r : g~zywl.en za ,,!! ru cowarue w~a- go następujące osoby uleg.l:y ogólnemu os:tahieniu: na u l . '
,"
>..
dODlOŚCl O ZllleSJenJU taJnych blUr na drogach ze- j 6ubern/\tol'~kiej nr. ]4 Michlloliul\ Zabi91~k(\. lat 36, żona
Do folw~IKu ~Sl I,olKa (gm ..Nowo lWICzna)
laznych. P. Dreyjng przeciwko temu wyrokowi I robotnika fabryc~uego, dostab . ku.rc:zów ŻLJJ.1\dk \;, na ul. 1 przys~lo dwoch !ll~znaJo~ych. męzc~yzn, którzy
Ja~ó~a nr. ,6 lVlichal WodnickI, l?t 6~, p~zostl\Jący b~z zaczęh dopytywac Slę gdZIe uneszka.Ją Smogorzezaklada apelacyę.
zaJęcIa t mleszknnia; na ul. Łag'ewUlckieJ nr. 8 K.!\Zl.
wscy a następnie otrzymawszy odpowiedź udali
Szkoła rlemiosł. Szkółka rzemiosl przy chrze'l mierz Zambrzyckl, 6-letni syn robotnika fabl'je7.llego,
'd'
k'
, ~ domu Na. 11roO'u clom~ spot'I'
~.
d b'
' .
.
zachorowaJ: na 7.!\każnlli chorobę, odwIeZiony 7.os:,1I1: do SIę O ws ,,,zancg
,
,
"
. ~
.
" • k'
SClaus le~ o.warzys~w).e
o .roc~nn?SCl proSI.o szpitala dziocl"eego Anuy-l\iaryi; na ul. Długiej nr 83 kali żonę Smogorzewskiego, JOl;er~, do lct6reJ dfl.h
zaz~aczeme, Z? wczoraj ucznIOWIe tej 8~koly me I Hersz Welnbrod. hanillarz, let Iii); nll ul, Dębowej nr. 51 sz('sć strza.łów. Ugodzona trzema kulami w głowę,
by1t rozpędzam, a wykłady odbyly SIę w po- Aniela KurzaWills~3, .lat 14, c~l'ka robotn~!!.a f~bryezne- SmoO'orzewska padla trupem na miejscu. Napa.rzadku.
go. dostala kurczow zollł dka l na piliCO Szpltalllylll ko"
' " . b"
dl' d
. k
•
, .
bieta, lai okolo 30, od której nIe dowiedzl~ \liJ slę ani s~ni~J po p~zez zw~~ln za ~teJ wpa l.? ffile~z ~Z sądu. Wladyslaw Kasprzak, rzezmk, 'pra- nazwiska, ant adresu. We wszystkich tych wypadkach ma I zaczęh strzelac do lezącego w lozku Stan}tając u Bilewiczowej, w d-niu 18 grudnia 1905 r. lekarza Pogotowia. udzieltli dorllŹnei pomocy.
i slawa. Smcgorzewskiego i ranili go IV brzuch, rę
'Wzi~l na rachunek B. od Dawida Chojnackiego
Śmiertelila przejeohanie. Wczwaj w go- ' ce i piersi, poczem zbiegli. Rannego przewieziono
za 8 rb. 40 kop. mięsa, które jej nie dOf(~czyl. dzlllM!J. poobiednich pod WOil, uapelnlony węglami. jl\- do szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Zwloda,cy przez ul. Gra'howl!~) wpadł 91etn\ Brolllsław, Po- ki za.ś zabitej zabezpieczono na miejscu do cZasu
Poszkodowana zameldowa.la poUcyi o kradzieiy
.
. ' Jaszczyk, syn mall\rza; Kol/\ ziama, J mu otJydwa blOdrn
" •d
li'
d
h
lecz. ta ~l1e m~la. odsz~kao Kasprz~ka; ,~resZCle i prawą rękę. Po opatrunku, dopelnlonym na miejscu , z6JsCJa wta z pO CYJDO-Są owy? :
uowledZlano Slę, ze sluzy on w lJ3 Irkuckim pul- wypadkIl przez. lekarza POgotO\VHI, w stauie betMdzlejno przechodzącego przez Wles Wolę pod WarS7.~Wą 2!)-letni~go Stanisława Kurasa podeszło
ku piechoty w Pskowie. W dniu dzisiejszym nym odwieziony ZGstl\l do szplt:\ln św. Alek~i\nd('[\.
Kasprzak, jako szeregowiec ]lowyżsllego pułku,
Przeli: zC!)mstę. Wawrzyniec Kowalski, furm.r.n
kilku nieznajomych mężezyzn, kt6rzy zaczęli strzestanll.l w IX rewirze s!ldu pokcju m. Łodzi. Sp- w Kochallówee, ID8Ja,ey obecni? lai 19, poprzedu!o mle- lać z rewolwerów. Ugodzony w czaszkę i piersi
• '1
,'1>
_
"
8zklił w Łodzi I stal na stancyl u Jednego mc.Izeustwa l
K
' dl
. .
Z b"
d h
dZla. P? rozpatr~en~u sprawy skazał Kasplozaka na , z żon~ tej pary zawiązał stosunek miłosny. Wczoraj
utas, pa ..truyem na mIeJscu. a oJcy., o C o'
2 mleslfłC6 wi~zwnla.
I na ul. Wschodniej nr. 9, spotkawszy się z porzuconl\
dząc zagroz,lli ktlku spo~l:all.ym przechodnIOm, ab'J
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nie waiyli się za.wiauruniać policJi, poczem na.jspokojniej oddalili się.
Według opinii po-tic'vi, Kuras bJl znanym zlodziejem pobytowym.
•
, We wsi Czyste w ten sam sposób zabito 30
Jetmego }l'ranoiwilka Rm:lnickiego, zlodzieja, skazanego na })obyt, Rudnicki należal podobl1O do
calego szeregu zbrojnych napadów i rabunków.
W odwiedziny do żony swej, mieszkającej na
Woli, ]!l'zyjee:hał onegdaj z Kntna, zosta,i.ący pod
nadzorem po.licl'jnym, z,lodziej pobytowy Stanisław
Golęblo.wski. W Jakiś czas po. przybyciu, GOlębio.wski wyszedł przed d.om i usiadt na ławce. Nagle zbliżyło się do.Il kilku ullodych mężćz-yzn, któr~y zaczęli się dopytywac co ta.m słychać w Kut-

pa~J.zierllika

1906

Nt 223

l.

stndentlJw postanowi! zwołać
na ,iutro wie,ozór nowy wiec.
moskwa, 1 października. Od.działy Związku
narodu rQsyjsldego i Towal'zy$twa patryotów rusyjskieh wys1'aly do StolYl1ina telegram z prośbą
>' o poddanie wszl'stkich utworów,
dotyczących re; ligii, uprzedniej cenZlłl'ze dtJchowntlj.
(
WiłllO, 1paidziernika, W cwraj w wiJii Ło: zo.wej na pt'zedmi6Ścin Wilna wykryto skIad bro' ni, karabinów, rewolwerów, nabojów typu rząclo~ wego i 20 funtów pro.chu bezdymnego. Aresztu': WaJlO trzech poddanych tUl'Elckich i -dwóc,h krajowi ców.
Grodno, l października, W gubel'nii g.rodzian.; skiej do tej pury sPo.rząd:&ono: w !lOW. grodZleu.! skim 15 aktów wykupu i 30~ tranzakcyi dobro! wojnych, w pow. bialostor.J.dm 134 akty, w bial: skim ' 102, Vi" brzeskim 28 w słonimsk.im 137, w
j wilkDwyskim 6. PozostalQ niezat~ierdzon:yGh spraw
I czynszowych '[6, z nich 68 w ko.misyach powiu\ tOWJCll, 7 Vi" komiSjach ,gubernialnych, l W se~ nacie.
l , ,~gańS!k, 1 pa~dziernika. Objaz_d zaglęb~~ clor meCli:l€go. przez gubernatora USPÓkOll Iudn-osll; 1'11t clly rolne słabną, p.odatki wplywują szybk-o, prze1 mys1 i handel oży wiają . się
Tamlłó", .1 l.a~dziernika. Kontrola rezerwi1
! stów odbyła się w gllbe.rnii w zupelnym porząd~ ku. l)odatki ziemskie, m.inw ciężkiego po1Qżonla
p.konomi.r;~mego. z pOWo.du nieurotł,'lajtJ, zaczyuajlł

! da.rt,.

Wielld Ksiaże na louzi parowej podjechał
gd·zi~ powitali Go Ich Cesarskie

t uo o:Sta.ndal'ta"

l

l Mości.

Następnie Ich Cesarskie Mości zNajdo.
stojlliejszemi Dziećmi udali się na <Gwia!lidę Pół-

!

)

llOcna,>.

'

l'z;ądzie wję-zieli podn.iesioną. zostala kwestya zamiany wló-częgom kary zesłania na zamknięcie
w specyalnie urzą<lzonyeh lFarząeo.-poprawczy.eh

'

zakładach.

P.etersłUlrg, 2 pa~dziernika.

W gwwnyill za.-

P.eteIsblllg, 2 października. Zehranie dalegatów partyi kadetów przyjęlo pl'oj l t ustawy i
,zatwierdziło sprawozdanie rachunkowe Wysluchaino referatu Nabokowa o dzWalnoŚCl parla~
mentarnej frakc.yi partyl w Dumie państwowej do
lIle. .
ch:wHi jej rozwiązania. Wyhr.ltD.{) nowy skład
Zon.a G., sly.sząc rozmowę i pDdejrzewaj.ąc COŚ
komitetu petersburskieg.o, zlożony z-36 członków.
nietlobrego, zaczęła wo.lać na mę-2a, &by uciekał.
W,bl'ani zostali prawie jedn.omyślnie: Bsbutow,
W tBj chwili przyb.yli zaczęli strbełac i, ugodzo, DU-brow-olski, HeSSe.Mw1e, Nabokow, WiAawer,
ny kilkoma kulami, GolębiowS'ki l)ad trup.em na
Rodiczew, J.\.IiIukow, Grodeskul, Pe-tra-źieki, Kułl:ec,
mi~}sCtJ.
Struwe, łifuchaMw i Sposiwcew.
N~ Woli znaleziono w pola leżącego. bez żyPetel!'sburg, 2 paźtiziernilca.. Wydrukowana
c~a, z ~lczneru\ ranami post~~a!o,:emi 21-1e~ni~go
w gazecie (Birżewyja Wi.edoJlli)st.i> wJ..aOO1łlOŚĆ,
nWJuloego Wt!t lysh1.Wa W oJclcklego. W ]akl'Ch
7.6 lllinisters.um skarbu wykończyło pr,$k do
okoll')zuo~cia{lh W. zostal zabity-niewiadorno,
prawa o podwyższeniu podatków na nienrehruności IV dt.Odz~ ich przeszacowania, jest niepraw(Telefonem).
dziwą. Projekt iaki wcale nie istnieje.
:
Petersburg, 2, października. Zgodnie z zaA r e s z t o w a fi i e w C II ę s t o c-ll o w i e"
Policya wraz z wojiSkiem otoczyla lokal,
; twierdzonym przez "ministra. ska.rbu postanowiew którym zgrornad.zi1o się 3.6 osób, należ~ych do
- niem rady do spraw taryfowych stawki za przewply\rać.
'wóz na kolejach żelaznych w komunikacyi we·
partyl socyal-demokracyi. Po dokonaniu rewizyi '
. IiJ&Jmvi J 1 TJaź<l:(<>l'llHm, Don :esienia ll.zienru- ;_' wne.trznej wszelkiego rodzaJ'u mąki i kssz11', h.o.rlą
lokalu i osób tam znajdujących się, wszystkich:
~'J
1"
J
""'....
aresztowano. CzęM z aresztowanych l'fzewiezio- .~ Mw Q rozruchach w 74 Wf1iaeJI pow. mahn;y.ski.e- i Po.dwy-:iJszone do 100% na przestrzeni d.o 2872
no do wi~zieJi w Piotrkowie i innych.
J go, o za.1Jiciu ispra"uika, kor.ni sanm i 8 straiui- 'wiorst. Dla. oalsxych przestrzeni usta.n.owi.ono
! ków, są zmyślone. 7,ahur>':611ia byly tylko w l\1nł- , s\.iiwlcę 1.7(i z puda i wiorst y_ PozwDł.ollO sto·
ł toni~ ]l1'zy kontroli 1t:7. y\:l~hów! PQ~eWażI:~e ZJ ~- , sowaci oi>e('11je,obo,wiąz~ljący sZeJ~at do nasion OU;jzumlrulO cel!1 konltol: l pOJlIOW!l_Z tl3ll l OW mo : Jłych, PodwS)t,,,zaH .s~-ę stawkl oplat wydatkow
! otrzymaI 7.a,,'lku, Zaburz('nia powBtaly na grllncłe I stac:yjuyeh,
Wszystkie te zmiany zo.staną wproł agitacyi i pija.ństwu_ Zf\.b i t Y ul'jad"Jj;- i włościanin, wadzone od 14 stycznia 1901 roku,
Pet6rsburakiej Agencyi Telegrafioznej. ;' ciężko roniony pOJlloc:uik ls-l'l'awnika i 3 stra;tJliGrodno, 3 paidziernHca, W powiecie slQnimków, 2,00 ucze.'JtniLów Z8-'Ilt'zeń l'omisarz 7.\\DOtO- skim nastr6j w~ród JUtlllośei, w porównalliu z powal na wiecu Vi" lokaiu znrz:!tlu f~miDllego. 'l'l'zech przedn.im spokojniejszy. Zaclnyclt szczegókryeh
, Pettrsbnrg, l-g? paidzif'tn.ika: Wielk~, KSiążę! podżegaczy ar~gztowuno, Spokój l'O~\TÓeH j,eszc~e ~ zjawisk, nie zau~ai?llO, Zak011~z~nie ro~ót ~ polu
:alłChal AJeks3;fl!irowIC:':, w powrOCIe z D,Wll, przy- ł przed pi'e;ybycł-eru żołnierzy. Obecllle odbywa SIę i postępUje energlczme. 'tY Hon,rnie spalIła stę fabył do Bjo.rek
• sledztwo.
; hryl(a wyro.bów tabacznych firmy Cara,
Petersburg, l paździ ernika. <Praw, Wicstn.)"
SOGli 1 październHca. W nocy IV pobliżu 80,W ~owjecie kohryliskim, Wo maJ~Wi:u Mog~Jlla!
ogJ:~szono: n.epar$am~nt spraw duc~owny~h wX·
czi 2t,'.(u 'zam:lSkOwllllycll uandytów (glabilo d-ra ' poy,~t1' Zll~szM:yl sLodo,Ię ze ZbOZBUl l narzędZIamI
znau obcyc.h przystąplI do opracow~Illa_ p~oJel(tow 'frar,e~~lliJiOwa w jego willi. /';abrano pieniądze, ; ToJnlczer:1I oraz s~aJ!~le. ~traty wynoszą 14-,000
prawil, s:~Iel'owan,Yc~ .1m ur:r.~czy.W)stllle.!Uu, zal:o- l)rzedmioty zJ:ote, wa,l'J~ci 'l,(}I.,W :rP!}\;' ora'!. zobo- 'I Ib. Pozar wszcząt ?~ę, od y,kl'S lO,k,?m{)tywy.
wiedzlanej 'IV l\la.m(-esCle z dma 30 pa'Zd.7aermka 'wiązanie pi~IDienue że wJ'ilMi im jeszcze ;) 000 \
Augsburg, 2 prLZU7.1erlllka. MIejSCOWe wladze
wolności :sumienia. Pomi~dzy innemi dokOJlana bę- rubli.
, l
,
• zawiadomi1'y pracodawców, i3 spro.wadzanie ro,dzie rewizya praw, wprowadza.ją;cy.ch niektóre o· ł
I
;
,
.
l botników z Litwy rosyjskiej do prow,jncyi reń'Skograoniczenia osób wy.znań (}b\lych. Departament 0.,
~6~6~~n, 1 pazdz!er~l~a. ,od?yły SHto ,tU!',O I westfalsldej, nada! nie może mieć miejscn,
p~aćow-ywa ,proj?kt yrawa w sprawje I~alżeltstw f laz,~leIW;,I':Y wYbor,Y,,;oslOw ,~o ltb~ pro.~~~~~= i , , ~'81miir, ,2 paźd~i~n~ika. Na o~wartem Lu
,mKlszanych mOWlercow z prawos13.wnylllJ.
I czeJ , z poml~dl~l ;CSlą:-, t~ ll~l~zącyc~ o, ~a . J:., , 7.J\'ZUZ18 partyl chrz-esclall.sko-socyaLneJ, Steeker,
Petersburg, 1 paźdzjerni.ka. Binro llartyi od- I· go l.o.du sZylc.:JeI:lO h_~dzaro\\. ,Sza.ch zat!ela~Jł ~ mięuzy innemi powiedzffil z powodu ob6cnego
,no.wienia. poko.jowego, skladając na.ezelnikowi mia- wybor c~tere~h ?OSlow. ~ In zys7.l~m !Ć;O~IIIU ; sLanu w Itosyi, że warunki bytu narodów ,uie
sta p.rojekt ustawy d-o legalizaeyi, przewidziillo l ~dbę~ą ~lę. ~y?o.'~Y-l} p~~lr~d:y U~C~OWj~r:.sd wal ; dadzą: się polepszy<5 IV' drodze mQfdf>rstw i jlodniedo.kladności, które sluży-Iy za 110Wód odrn6wie- I Utco:"' l tZe~l~~.'~l ;UW ~ l~l~l: r~1 ~ę o ~ ~~ i pala-u napa.dów i l'ozstrzeliwru't ludzi niewllinyeh.
nis. legalizacyi innych partyi. W prDjokcie powie· l Wi OICZ~:,r SIr, GUCit O'Wlens
a r;vSU J , ~r ! B.ewoiucya w Hosyl, to już nie rewoltJcya, a zwie·
dziano, że partya dąży do ziednoczenia osób i ma sZbll lna~ .~i lSpo ~uloJ, t wSZYSC.Y kZ' 1eg o.Wle opusel l : rzę-ce ruszczenie wszystkiego, .(lO święte dLa ludzi.
za zadanie wpl'owadzenie w HOS'l'i ustroju konsJ,y- za.
d~a lcons,
,~ng181~ le1 d:ar t gs 1 Dla takiej l'ewoluć:yi nit! podobna miee sympatyi.
tU6Jjnego drogą poko.jo.wa, Śro{ikami
urzeczy- i Zi «e ~~" .pRZ Z~ef11~ \,,~,"Ollll. ~ill~ ont -,
Worms, 2 października. Cz},oIl_kowie zjazdu
. wisinienia celu są: rozpozllawanłtl spraw :i.ycia pań- , ~ ;~g, t o.lRsma ,UpOl' ,~r Jl ,w] _za ~gU ,ce ~ym ! socyalistów, podc.zas wycieczki. nie mogli dostać
stwowego, opracowywanie IH'ogramów i projektów, , zb' .. ~AIS 1'0.,-' \$1'an'll p~J1aWrCllemb' JaI_~le, ~ aZUtH; d,~e~'- I sali na. zebranie, które, wskutek tego, odby6 S!ę
,
,
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JJg 1la l ' rancya l
OC j.
aIl8~wa e
!\Za.
"1
d l'
- bwydawame l rOZSlorzame utworow urll cowanyc ; I'
"
,- . 1.1.
,,~ .',
N'
• ," i musJa o po. gOJ.em me em_
urządzanie zgrotlHIILzeń i odczytów, udzjal w agi- (\0 zelwa~lfl zg?( y, -?-'Ust:~: .., ę1:,!l~r, z .r le~C~!1n. !
Berlin, 2 paidziernika. 'l,Yieczorelu w ratuszu
taeyi wyhorczej. Ul:ltawę potlpl,'5ali: hl'. HeydBIl i ly o ~~ltat~CZJlelll, l:{bl;~lU tl~Jjlfzl~m:lz.a, 7Al~:~:e- I odbyło si~ przyjęcie ,przez mia;:;to c:!.!onków stoB jdak
go
oc y us~.nę y dę Jll,Z _ a ~ JCZlll~, , u" I ya ~ warzyszenia prawa tlliędzynarodoweao rozPo.czy:;I
Pet', b
l
!dz"
'k D' <)-_0' b
i z~uszona będZie przylf~czyc ~l~ ~() w'yzeJ. wspom: ! nUJ'acych J'utro Hr3.C A na kO l1 resie. ""
ers,~g,
~W: :~rn~ a. ma <-I ~o
l1lanych trzech mocarst\\', J8'telI zas Dle ZgOdZI ~
'.
.
.t'.':,.' "',
' .,
w PetersbUl~~ ,,()c1bgdz~e ··,ę z:~azu d~re~ctor_?w szl\.o: i się na przymie1'ze, to mocarst\\'a uiyją Serhii ja- !
Wl?den,,,~ l:a,zd:tlellllk~., \~lęC~Ono Selhll n~:,
ludowy~h OkI r.ou ~}etel sbursl\ wgo, 1\ SI ra" le wpro . lco }Jou8tawy operacyjnej dla dział aJ\. u.czepnych ; tę austr O-Wi,b1e1 ską". d~mut>aJą~ą ~lęl by ~to.~~n~~~
wadzema ~au(lzama P,oW~Z~C!l~ego. .
_ ł pl'zeciko. niej. Obecnie panuje w Burop-ie nastrój ; ha,n~J..ow~ , Austl~o.- W ę~:er .'1. ~e~ł)lą_ ': .n~~}!lIZs;eJ
. ,Pe-te~~Durgf 1 paz~zle.rlll~\.a. SI,rawę. roztrw,o 'pokojowy, mo~liwość jednak wojny europejskiej. przj:szloSCl byl)__ ure::;l:lowaue l, "\skazująl".ą,, ze,
llwma ,IDll!ona arsz:ynow 'p1.otua. w peteHburslnm j nie jest wSklu'Czon8_ AllBtrya powinna z tem się s~dz~c po ostatmeJ_ ~ocle }l:lr~Sl~l~J, l)o~;1ądy Serskłatl21e lJ1tenden-t,ur~ o~U~~O_ wJ a~zo.m Są.d?l~ Ylll~ f liczyć. ~erbia zd<>byWlt dla siebie llo,,:e rynki ~Ji_ ll;~ llleg~y, Zmlall~e. Se~b~a m~ ~a.Je . gwa.r~nmeskVl~, l-go pazdzI~Illll\a, Pl7.y ,powto. nyd
zbytu, co pozbawia Austro-\Vęgry możnosci Zl1lU- ejl, ze Intelesy Austlo-Węgl,el w, k:\estYl dosta,w
wył).oraeh ,~adnych ,: P?~yl~tu 1,Odols1~lOg,o wy~ra~ i sz(mia jej do pokory, Wobec tego lepiej za1ntwić hędą, uwzględmo:.le. W, zak?nC_~e~llu ~est mo~al ~
~ 10, zR~:ast_17, ~lZe'W~Zll!e b~zpa!(YJllr(;~, ,S~l,~n l zatarg celny z ~,rbią. teraz, gdy 11ie jest skom- "\.ys~o-Węgr~ me mogą P,lZYjąC plO~OZyCy.l Ser
J1,wy .J?ramcy l leWIty p rze ll a.dh, ml~dzy num J lile- l }llikOW}1;IY, gJy nie stat si,) jeszcze :::praw!Z 11oli- )JIl.l ,wezwt'I.1;:e,~ ~-by. SerbIa z~st~l1ow:.l.a . SIę po~lsh.l.
I , ' " . .
•
tyld ,:wiatow(~j,
no.Vil1le nad z.~d"manll austro-'\\ęglerskleml.
,Moskwa, 1. pazduermlw" _': salI, ~tc'Ye.J uru- ~
Konstantynopol, 1 pf,ź<l.ziernika. Nie potwierPodług informacYi, "AlIgem~ine Zeitu,ng" noW~Y,t6tU na wlec,u studentów 1e:,tor " YJasIllI.mD- I dzaja się pogtoski o starcin.ch pograniczuych woj. tu ta, postradaJa wszolkIe znaczeme, albowlem Ser~yW'y wpr~wadze,llła. sy~tel~ll pa.spor~o'W~o, .Jako ! ska tUl'ockipr.to. z bulfl'arskiem.
l; -:t już zuecydowala się na czyny zupelnie wylą}~dyne~, :srodb, sklomelll9. studen~ow, do place- i
Teheran,'" l pa~J~iernika, Przybyli tu nowi l';;a)ące możliwość dalszy.ch rokowań; mia.nowicie
ma wpiSow, ol:az motywy zllkazu '\_lOCOW w audy- I poslowie AuO'lii. Niemiee i Austro-Wegier,
zi.1cladowi Krezo oddano dostawę nowych dzial,
tOf"y~c-h w \zasłC ..wy~a~ów. ()d,~,ow~a~~!o. ] 5 st~- I
b
ni:; w~lączają.c ?ół'.skidlj z grupą francuskicl~ i nied~n~()"I'. Ro.zt?r me Wl~~J3,~ po:, azne~ l ?zn~Cr z~an, '
n z I E N N E.
IIlIecklch banklero.w zawarto umowę o pozyczk~
osw~a.dczyl, ,z~ zgoilZl? SI~ me moze 1 me uSllo150 milionów; wreszcie przedlur.ono termin konwal prowallzlc rokowall z orga,nem centralnym stuP6tersburg, 2 pa:l.dziernika., Jacht tGwiazJ.a traktu z rosyjskimi i rumuń.skimi dostawcami
tlen:tó,w, pon'leważ nie poczytywa.ł go za wyraz o- ł Północna» z Wielkim Księciom J\.lichalem ALe- soli
•
pinii stud'entów. Wiec polecił organowi centralne- ksandł'owiczem, w towarzystwie krążo.wnika torlnu !0Z[lOc;:Crir 'o', OW:lIl 'I. rdl11:[l'~'r~~( y;l luiv:f'l'- Fr'f)\n',C:o \\'cjP:ln"n;O pr7yoyl z D:1Jlii (lo pr7.Y~tll::;Jt\'rL~, .. ;~ JuiJJ'tt'J Jln~l(:J)i1i{) LU1'f. rl'::':yi l'-,i:((,l'
lii l'lti\ull"s l ?a!211CJ Lr,t'.',j '0. 0',)\ j .. c;,t'[ <::iLal,1
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Z KRÓLESTWA.
. Zami~ięol~ szkał "Macierzy". Z rozporządze~
n~a p. ZasIadkI, gubernatora radomskiego, naczel·
mcy pow. opatows k lego
i? k onec k iego zamlmęli
szkoly oMacierzy" szkolnej w Opatowi e i Skal':iysku.
l~l'zypuszezać należy, że rozporządzenie to
będzie wkrótce cofnięte, skoro senat rzadzacy
'wyjaśnH, że "l\lacierz" szkolna, zalegaliz,owana
w Warszawie, ma prawo dzialania w calem Królestwie PoIskiem, którego gubernia radomska 'jest
c~ęścją.

'fożar Pacanowa. W miasteczku Pacanowie,
Kieleckiem, zgorzalo kilka;lzieslat
" domów.
.
Spalił sjP" także kościół katoliek.i, w którym
ocalala tylko kaplica z cudownym obrazem Zbawiciela.
'IV

Straty znaczne. Setki mieszkalICów pozostaly
bez d.achu i chleba; obozują pod golem niebem.
. _Rewilye i areSltowanla, W piątek, o godzime ;) rano, w Radomiu kompania wojska otocz1la fabrykę ceramiezną <Marywi!>, a gdy robotnicy zebrali się i przystą.pili
do pracy, iandarmi,
.
w ,otoczeniu kozaków, rożpoczęli ścislą rewizyę,
ktora trwała do godziny 10. Zrewidowano calą
f~brykę, oprócz mieszkań dyrektora, inżyniera i
b~ur, fabrycznych, ,!)rzyczem znaleziono: paczk~ pap:erow niedozwolonych, rewolwer starego systemu, stary pistolet, zepautą pojedynkę, c1.ęści pop~utego rew01 waru, kilka numerów t:RobQtnika»,
pIeczątkę i liczne pokwitowania stowarzyszenia
ro~otnikówJ należących do fabryki clIarywil>.
PrQcz tego aresztowano dwunastu rObotników,
przeważnie majstrów fabryczllych. Są to: Teofil
Sala - ślusarz, LuclwUc. i Leopold Kwaśnitłwscy,

I

ojciec jsyn-stolarze, Marceli Ci<:hocki-tokarz,
Antoni Buezkowski - maszynista, Leon Sołtyk nadzorcą pras, Józef Badowski kowal, WIadysław Kacperskj-ślusarz, Willcenty Muszyński ,stolerz, Adam Gaworski - cieśla, Stanisław Zac.howski
- maszynista i Aleksander Federowicz'l
s usarz. Wszystkich aresztowanyoh przeprowadzono do więzienia radomskiego.
Tegoż dnia po południu policya i żandarmerr a dokonały rewizyi w kilku domach przy nliey
Wysokiej w lladomiu.
W pow. opoczyńskim aresztowano ponownie
wypuszc.zonych z więzienia: Siefana Janasza z 0poezlla i Goworka.
Policya rzeczna odbywa częste l"s-wizy-e na.
gabarach na Wiśle, od Zawichosta do Niesz.awy.
W Częstochowie w piątek dokonywano ZIWwu rewizyi w fabryce :Mottego i sp., gdzie aresztowano dwóch rob{)1iników. W fabtyce n Częstochowianlca" robotników poszukiwanych nie znal-eziono. Przy ul. Wieluńskiej poszukiwano bandytów, którzy napadli na p. PaweJ:kiewicza. Aresztowano dwóch introligatorów i niejakiego Piotra
Figla. W domu przy ul. Ciasl16j X2 23 dokonano
rewizyi po raz drugi, lecz zastano mieszkanie 0puszczone przez d awnyc h l ok a torów.
Zajśoie VI sądzie. W piątek w wydz.iaI:e karnym kaliskiego sądu okręgowego, miara być sądzoną sprawa Andrzeja MamoIlskiego, Jana Dybowskiego i Daniela Piotrowskiego, oskażonych
o kradzież. Ponieważ Mamoński i Dybowski
skazani byll poprzednio przez piotrkowski sąd
okręgowy na tj lat ciężkich robót, przyprowadZOllO obu tych więźniów z więzienia kaliskiego
okutych 'IV kajdany. Gdy sprawę wywolano,okazal0 sl~, ~e znajdujący się w oddzieluej celi Dy~
bowski i::djął z siebie kajdauy i chcinJ. wydostać
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się przez okno, co zauważynzy strażni,je konwoju,
przeszko (lzi~ . ucieczce Dybowskiego, przyczem kajdanami złHl al mu kijka ciężkich obrażell w glowę· Ponieważ Dybowski, zalany krwi a, padł na
ziemię , sąd wezwal dr. Brokmana., aby t"en ol'zekl,
czy Dybowsld .J' est w stanie być obecnlo'm
na. sn-raJ
t"
wie. Dr. Brokman, obejrzawsll;Y rannego, orzekl,
że obecnie Dybowski znajduje się w stanie epilepsyi i musi być odstawiony do szpitala. 'Po
wysłuchaniu dr. Brokman3" sOzd sprawę odroczył,
wtedy jednakże drugi z oskarżonych, Mll.moński,
I oświad~zyl prokuratorowi, że i on ma kajdany roz! kute, a mianowicie, że obadwaj z Dybowsldm po' wyjmowali nity żelazne i powkladali kolki drewniane, malowane na czarno, aby w każdej chwili módz zdjąć z nóg okowy. Widocznie obadwaj
aresztancl' upl anowa.l"l UClecz k ę z są du, czemu Je.
dn ak'e
'1'
z, p rzes zko dZlł.
wypa d ek z D y b OWS k'1m.
Wszys'l' l'ch o~k<>""z:onych J' lr 's
G
l l
~
...... ".
' . a '- pl ze t: az m.'.
i o~st~w~OJlO
pod sUną eskor~ą z pow!o~em, do
l wI~zlellła, przyczem Dybowsktago odWIeZiono doI rozką pod strażą 6 strażników więziennych.
'
1311-r'
pM'~ryzow&ne, Bporz~dzane wedługpuepl8tl W-go.J)-ra
Serkowsldago. dla nlemowll\t w $rzeeh llumeralth w bu""
łeleczk:aeh porejowyeh:
Jł 1 zalecIme dla dzIecl ;w wieku do 3-ehm,
l'i '2
..
""
" " -6
..
nlerozc~ń~zMe Dl. Odla 'dzieel st'~rsIJ6h ~ osób don':',
Blych, oraz mJ.eko lJlll'owe oczyueZtule we flakon,eh 11-,
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lroweJ mtary.
dlł post.areza do
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domów na zamówienie dw. fil!
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CESARSKIEGO TOWARZYSTWA RACYONALNEGO POLOWAinA

Ławiuga lbil1l~_gD· TaWIHflWI

zawiadamia pp. Czlonków, że pierwsza grupa zostala już skomplektowai wyjeżdża na polowanie 4-go plloŹdziernlka r. b. (w czwartek) do majoralnych majątków leśnych, a zatem, l{t.Qrzy z pp. Członków życzą sobie
brać udziaI w n!lstępnyc-h grupanh, proszeni sa" o przybycie d. 6 go paź
Pożyczkm-OszezQ.dnościow8g0
dziernika r. b. o godzinie S-ej wieczorem do klubu Towarzystwa (Botel
,
Manteufla).
i. oe. dnia l<i lipca przaniesicnl\ zGstal:a z ul. K.r6tklej . na
1413-1
Zarząd..
ł
ną

I

który okończyń SZkOlę hudlowa poszukuje zajęcJa biurowego lub kant'orowego.
Łł!.Skawe oferty "0. P." W Admlnistracyi

·"Rozwoju~.

1286 -3-a

l

Do sprzedania
'lll'łościansks,

osada

20 mórg

nej ziemI. 2 morgi lasIl, l/2 morgi łąki,
ogród owocowy, sadzawka, glina na ceglę,
oraz zabudowania gospodarskie. WladomDLić: Jan Stl'o8znejder, wieś Przybyszów,
gmina Kobiele, poczta Nowo· Radomsk.
140S-3-1

l

z patentem kOnSdrW!\toryo.m udziela lek-,
DZIELNA 16, II
piętro. Od 10 do 12.
1407-a-l

•

IiIj

-

l

!
-:-< I

;:
~

Potrzebne ml"oszkan"IQ·.
V
w czysto
3·go piętrII.

S pOkoje, kuchnia z wygodami
wyŻtlj

m. 7.

2257-·3--2

J kamienicę
e danaście tysięcy rubli pos:wkuJę na
w Łodzi, zamiast Towarzy~

ogłoszenia .

I
i'

pro głnl1l1lZY Um

I

l

iM

Poządana okolica Promun!ldy, DzIelnej,
Skwerowej, Mlkola,jewsklej. Oferty Krótka 10, Inżynier Zambrzycki 1400'3'3

Dr. A. STEl NBERG
&nedyktll, 3,

ZAKtAD ORTOPEDYCZNO-GIMNASTYCZNY

(skl'Z'jwlenla kręgoslupa, choroby stawów,
mIęśni Itp.). Loczenle ma1>ażem (wlbracya),
elektr'jcznością (lUiUlVllnle WIOBÓW twarzy
za pomoc~ e)ektrolezy). Gabinet Roent·
genowski (leczenie ramiantami }~1)allt·
gena exem'y, lupus'u, favu~'lJ I L. p.).
1281Jr8

N

AA

N

IA
l

Ceglelntana 11 ....
do klasy podwstępnej przyjmuje się chlo- i
pców bez umiejętności czyta.nia i plBnnla. I

utrzymanym domu, nie

koncei·tliwy praWie nowy z .
otrzebna zdolna
Gramofon
płytami do sprzedania. Targowa 32 I P .M:ik~lajewska 46.

AAA

CJ; muzyki i śpiewu.

U~UO

•

I

I

l
I

i

I
I
I

bi&l1źntan:a,

sklep,

2267-2-1

Radwnitsldego, Cegielnia-

na 11- przygotQwllie do egzaminów
na świ~deetwa nauczycIelskie. Nowy
na splatę takiejże sumn. Oferty dla kUN lekCji wieczorttwych dla dorosl:ych
! stwa
"A i B" składac w Administracyi "Ro· od.6 paździ1Jrnikllo.
2261-6-1
I zwoiu".
2248-2-2 '
i
potrzebne
są podręczne. Ulica N~wrot
Biuro ROSeiszewsklej, Piotr- 1 K Upię dobrze zaprowallzony sklep kolonr. 32 m. 11.
2262-1
nialno· spożywczy w dobrym punkcie
• • • kawska 90, poleca nauczymiasta. Oterty dla 1(. A. skZad!lC w A~
potrzebna ń'ebló:wkllo z 4,-ro Id. wyoialkę, która ukończyla sledmiokb.BOWa,
kszt!i.lceniem ll1L wyjAzd do prowadze~
2265-1
pensJę warszawską. słuchaczkę wyższych ' dministracył "Rozwoju".
nin sZkoly f'rebwwsktej. Warunki barkursów pedagoglazllych, na lekcy e języotor gazowy, system szyb61'kowy, otto
kI' polskiego 1 przyrody:
2245-3-3 I
Deutz, o sile 3 koni, znakomicie cho- dzo korzystne. - Biuro Rośelszewskiej,
2268-2-1
Biuro Rościszewskiej, ł'lotr- I dzący, sprzedam. WładOIOOŚĆ w Admini- Piotrkowska 90·
19ł9 -:5-5
• • • kowska 90, ma do umiesz;- ! stracyi .Rozwoju".
Stancya dla chlopców niższych kllls
czenia nauczyclalkl z wy:iszem wyksztalszkól prywatnych. Opieka męska. Obeiemieckie lekCJe. Do kompleta teocentem, freblówki, bony z szyciem.
cnie Konstantynow8ka 33. l p. na prawo,
retycznej I praktycznej nllukk języka
22'25-6-5
od 1 października Sp!!.Cerown 17. 2084'8'8
niemle!lkiego moża sIę przy1l\czyć kilka
o<;ób. Metod/l nadzwyczaj pr7.ysttiPUII.
ltr&ncuaka, dyplomowana nauczyUczeń ze świadectwem VI·clo klasowem '
Celis 3 rb. miesięcznie. Wldz8WSI':/\ 104.
• ·cielkll. z dobremi ŚwJr.dac\waml, , Zalewska.
szkoZy przemysltlwej, POSZUKuje pół
2210 :~c s 2 dziennego
poszukuje demi-pll\ce przed poludniam,
zajęcia w biurze. Zglal;zać sIę
lub lekcyj. Biuro Rości8zewsklej, Piotr·
ieuxogo robif1 sukBle, bluzki. Przejl\zd proszę na uJ. St8ro-ZarzeWSR:1ły nr. 38.
48 m· 11, II-gle pIętro. lGll-r.-37 Surf.
kowska. 90.
2244·- 3-3 i
2256-3-2
Paryskie gorsety bardzo elega.uckie, ! osoba In~oligentnł\ w średnim WIeku Tanio sprztldllJJl dwie lampy gazowe 1
• WYRodne. dobre, z najmoduiejszych J
posgukuje zajęcia do zarzl\du domem
sOl'wis stolo wy li porcelany kl\fJsbadzmateryalów oraz wstltikowe pOlecą :M-roe i lub do zajęCla się dzioómi. Wladomośc kiei. Piotrkowslrllo 14 m. 7.
2260-1
Sophle, Piotrkowska 132 m. 33. 2187-tiwcs5 ..,. ulica PrZejazd nr. 32 ID. ;3
2~f)6-38L
aklad
felczerski
zaraz
do
sprzedania
ilard w dohrym stanlo do sprzojsania
Osoba sta.rSZ/l. Ii .. motllł\, praktyc.znu w
(dobrze prosperUJlltcy) z powodu otrzyzawodzie ht\LulolVym, pOSZUkuje zaję· , Iflanla posa.dy. - A dres: Gubernatorska
za 180 rubli; tamże 12 pudów miodu.
Nnwrot iJ8 m. 1.
2223-3-11
cia IV handlu !wlulllelJo sPOż~wc7.ym lub
nr. 39, Szwember.
224$-5-~
w !iW plekl\l'sk!ej: llI1 l.ądanle 100 br. kau· l
Bl'fuZO tanio meble do sprzcuania, z p,,~
aginąl paszport na Imię J6dwigi Micy!. Panowie komandyci rl!.CŁą zlożvc !
wadu wyjazdu. Andrzeja 30, stróż
wskaże.
2252 - 3-2 swe adresy w Administr. ~R( zwoiu" \1]1\ ~ Z chala.k, wydany ze Zgier,&.. 2227-3·3
rSllmodzleJneJ sprledawczyni". 2132-3 3
Biuro mmczyclslskitl, Nawrot nr. ~,
aginą]: btl~t wojskowy na imię Jana
o:;zukuje 2-d! pokOJÓW umeblowanych Z Wierzbic~go, wydany z łt batalionu.
ma do umieszczenia nauczycielki polki,
z usługa.. Oferty pod lit. Z w Adml- II
rosyanki, francuzkl- parlżankl, niemki
2254-3-2
2216-3sw-3
buchalterki, sklepowe, reb11mki, bODy nlstracyi ~Hozwo ! u~.
gubiono t. zw•• wid" od. paszportu Da
I gospodynie.
~226-5-4
ies. W wagonie klasy II w pobliżu
imIę Józefa Witkowskiego, wydany
stacyi Rokiciny kolei Warsi.- Wieden~
przel: gubernatora z Kalisza.. 221;9-8-1
wa pOkoje 111a sMIlotnych pan albo .
Ilkiej znaleziono psa cetra bez wlaściciep~nów W każdej chwili do wynajęcia,
powodu wyjazdu do sprzedania całwiadomość u rz~dcj domu nr. 36 przy l 111. PSII odebrac możnI!, u Stanisława Mt\Kowite urw,~nle pokojn stolowego
jewsklogo,
Stacya
Łódź
fabryczna,
ZI\'
uliey WIdzewskleJ.
22i>3-a-2!
i sypialnego, lampy gIlZowa, fortepian
zwrotem kosr.tów.
2238--3 - 3 i iane pojedyncze rzeczy. Spacerowa
z doskonalym f:ancuskim,
G imnazistl:ę
nr. l, m. 16
2262-3-1
potrzebna zuolna podręczna do kapeluwyższą muzyką. a·lotnlem śwladeeszy. Benedykta nr. 35.
2251-3-2
lwem, fl'ebli\fikę z 4·klasowem wykS'ltalpukał z ku:chnl_ . 1 wygodami do wyC":miem t muzyk:; poleca biuru ArIet, I
OKój kawlIlorskl do wynajęcia. u-kównajęeia od. i październlk&. UlIclI AiIl'ło.rkowska 92.
~2l>5-B-li
na 9, wiadomość w pralni.
:.l2586 2 urzojł\ nr. 16..
221-9-5.-3

AAA

t

NAUCZYCIELKA

I Radwans' k'

Piotrkowska 92,
ma do umieszczenia wyksztalcone n!lUczycielki różnej narodowości nl:\ lekcye,
demi·pla.ee i n8 posady staZe. fl"€blówki
ze 8wiadectwami. bony z 5zyefem. 1314'12

Drobne

or-

W Progimnazyum Polskiem

ul Andrzeja Dr. 11.

Biuro ArIet,

MŁ~DY ~ZŁ~WIBK

1319-4-ł

l

IZ

B

i

P

P

D

l

P

Z
Z

5

8

R(YZWOJ. -

Br. L. PrJbJIl~ki I
Dr. SI.

lT

Cb!!roby skurno, włooryczilS imaczepłciowa
l'i:l.wrot .Nr. 13

Pr:LJjmuje od godz. 8-Lx. i od 5-8 w.
_ _ _ _ _--=.!;;.:;..69-r:..;:;:-89

uL

Piotrkowską

Powrócił

Ch02'oby weneryczne

I

i

szonkowy,

G, A. GntzlIlann
~24

I-e

Zarząd

drogIego złotego zegarka;. korb. 100. Takiż sam zegarek
kryty cooa rb. 6 k. 50, damski kryty rb.
6 k. 50. Do każdego zegarkIl dodaje się
bezpl'atnie łańcuszek z takiegoż metalu,
brelok i woreelick zamsz!>Wy din. ochrony
zegarka.,-Zamówienia adres.: Sklad zegarków, S. KlIlwarski, Warszawa, Chło
dna 17-2. Premium: przy jednonzowem
zamowieniu na ,5 IlZt. zegarków, dodaje
się 1 zegarek-:lzósty bezlllatnie_ 1298'S

PIOTRKOWSKA 105 - - -

poleca w wielkim wyborze:
Ka.pemusze damskie podlug najnowszych modeli.
Kwłał,. stuczne artystycznie wykonane.
Abażury i abaźu~ki jedwabne i papierowe na lampy naftowe,
gazowe i elektryczn-e.
13>31·6-4

jący się od
sztuJącego

pi~tro

do 6 wIeczorem.
196c94

Dr Eugla~ KarM-GIrGua!
I

POWROCILA

&&
ó
Oodziennie
I

Choroby kobieoe i Akuazerya

Przyjmuje do 11 rano l od 3-6 popol.
562-r-69

nr. E. SOREIBER~

dyrekcy~ III:
Począl>ek o

Dr.;1.

Br. Starn&ł.Piukarsti

przyjmuje od 9 do 10 rano
i od G-ej do 7 -aj wieczorem.
PiotPkoweka 132.
1331r8

Dr. l Grabowsk"I,

EMILA SCHMECHL.A,

l

842

Piolrkowsk.l'

~

98.

• pet:. chorób gardła, nosa Guszu l
przeniósl się na ulicę

_OD.Y

buma od rogu ul. Piotrkowskiej -

..

-2

oko·

duże

kuchnią

PIlJjmnj~~~~ł"·2 ~~o p.v~!9

I ~'!~~~\Or:allii~~!!~~~~!'~"n.

G

Choroby skórne i

-

plInte

od 5 -

g

wam~ryczn8

;

13~9-6-6

l
J

I

W tro0zni <Rozwoiu>, Przejazd X2 8.

nlzkich cenach.

-.

Z

.

•

lekcYI muzyki na fortep13Dle.
ednia
ar. 20 m. n.

132;;."

I prZJłllłlIl
. . Slurb"i".I..
"
iUIIłI p!luIZaCu•
I lłnłaj8ł1ska 59 1.56, 2l1łttra,

wynajęci!'

ol

1379-d-7

lo

Pań.

II

llU-d

~_

fPO:&płodo• •
-1-

lRyb, zarylmowe.
1)

lnfOI'IDacyi udziela właścieiel J . Ji.a.
1374-iJ.-S

za przyst~pną: cęnę, razem lub częrsciowo: elegancki iyrandol, 5 lamp
i maszynka gazowa. - Widzewska
nr., 82, I pil}tro.
1:>97-3-2

do

gospod"i·za.

Ryby
PSTRĄGI:

pstn,gl

tęczowa

pstrĄgi strumieniowe,
tosoś strumieniowy;

"a
Do sprzedanl

Dr. WinGent~ GAJtWIGI

Konstantynowskiej pod nr. 17.

11

pr".'l'eruj,'.cy znany

pod
ki ,1~.'o(l11 •.
, ra.sin~ki.

'f'

~

PoJ:udn1owa 30.
Maj~c patent cechowy, u.czę szycIa, ha.ftu, kap,&luszy, kwiatów t krojli angielskiego i expressu.
Potrzebna zdolna panna do sukien.
Są do
sprzedania kontuary, szafy
sklepowe i.. du~a szafa do sukien. 1393,,2

W m.i""cio WlO<!llLwku (Rr';!eslwo Po\sJ,;i~) liCZll.cem 30,000 mieszirmicó\Y i kil~"dzicsjąt f~bT"y:k
je,i do sp1"t~dani" 100 "yt1z1er~l\Wlellla. Ś'Wletme

wiee7..,
195C}68:

powrócił i mieszka przy ulicy

sJ:oneczne z

t

.~

Pf1WUWIJla E. KOzID!ki~wiezowej

CZŁOWiEK,

an
or
DSK t
r

i

Prz:;jfll!lł'je się 'UCZ8fł.W8.

od l-go października. Wiadomo.śĆ Długa

kiÓl'y ukończy 1 Wjższą...c. k. s,zkolę tkll-

I

po

6

1375 ~

lB85-1l-6

mieszko l.

491-r-Hyt i cka z 12 letnią praktyką, obeznany z
_--~--------=.;;:.;:;.,~
l czin.n~śeiaml fabryeznemi i knntorowemi,
p.".,.. óoił
poszuk11j~ odPoWiednie.~o zaję~ja. Laskawe oferty s-klAdai: proszę w adm. "Rozwoju· Ilod lit . .,F. R."
140t-S-2
_

ulloa Przejard Jf: 12, II. 14,
,.. podW6rll1l, 'IV ollC1ll1e, n Plt*l'o,

,~'

może byc z calodziennem utrr.ymaniem,
za cenę przystępną. DZIELNA.Mi 40

Waine dla

i przyjmujo codziennie od 4 do 7-&j pop.
VI niedziele i śwIęta od 4, 010 5 pop.

JUznRilEWltlO\Ul

Do

<N

t .

.ę

*******~~~~~ ~ ~~~~~~~~
do WY,"i,"!f:.?l! ~J lub P'ń'" nauczvdelka
KAROLINA patentem
KUliCIA
udziela

10.

Nawrot ar. lA m. 5,

lII-cia

~

Przejazd Nil 16, l-sze piętro
od frontu.

kosztuje spódnic,zka angielsl.n,
Kostynmy <\ngielslcie
DAjno ",s 1 y c h f fi S o n Ó w o d rb. 12. P 1\ l t a
IIngielskie od rb. 13. Wielki wybór
b 111 1- e k d" lU S k i c h P o n i z k i c 11 c en a c h w o d d z i a l e d a m B ki m u

Choroby weneryczne i skórne

-

Ulica

W#Wi8f'WW-

695r-77

PRZf::JAZD

staniczarKi i snóuniczarKi.
I ~ ?!~~~!~:~!~:::=
ł
p
możliwie

&0

~eryoz:ne i skórne
gO:L,,<illy przyj. 11-1 1 3-7.

choroby

(PromeuA'da)

ULICA

. . E,zyata}ąca Mlłłtł4wtCId,~ __
. Fracownia haftów
1156
g
i znaczenia bielizny

potrzebne S1\ zdolne

1383-6-4,

Dr. I. Birsucweig I
Sllacer.o!!.l~

I

Wl. lltUillwlmj

dróg maczłwych i W&llłl'ycz.

Cogielniani> nr. H.
4-1'-Y~.

Gentile. W razie niepogody konc9rty odbywać sIę będą w sali.
Wejśc{e 10 kop. Ad. IWAller.
1265dll

godZinie 6 wieczoram.

DO PRACOWNI.... ,
s«kleń i o.krye damskich

powróoił

Od 11-1 i

~."O·~~
ulica Mikolajews~a Nr. 40.

odbyw~ją się

KONCERTY WŁOSKIEJ ORKIESTRY
~..~**~ ~
Nł12. ~
II
pod

Pi<Ttrkowska ] 21

&bG:'fI~; :J!!i!~:

stowarzyszenia Zdunów

Widze-wska nr. 36, dom Millera dawniej Sztarka.

AlEKSItNUltlt WOtlfLt,

I)twarty,

z prawdziwego nowego zlota frll.Dcuskiego
'"
- ~ Wiek", niepozlacany, do nakręcania IIszk;em raz na 36 godzin, zporęczeni&m y,a punktualny chód
i trwarość metAlu na 6 lat. Zegarek uagrodzony medąlami, niczem nie odróżnia

DEHTYSTA

w ł"ODZr.

1390·3-3

wykwinin~.i trwały
zegarek m~ski, kie-

akórne

pod firmą "Z.i~dIROC2Cl:ll,ch Zdunów"

.
Cel; WyrugoWAn.ie tand&ty i wszendej niedokllldnośei, a wykonywanie akJIratnle, SUilllennie i praktycznie.
A zatem zwracamy się do P. P. Obywateli i Przedsiębiorców rob6t budowlanych o zwracanie się do nas z w1Yzelkiemi robotami zdnńskiemi tak ńowemi jak
i staremi, któr~ z całą sumIennością i akuratnością będ~ wykonane na czas iak
w Łodzi j&k 1 Rit prowincyi.
'

niam, bez zadaiku,

Nawrot Nr. '2.

'l'lInO

Zostaje

Zamiast Z6 12 rb. l..ylko 2a 3 rb. 76 kop.
wysyłam .za za.Hcze·

Przyjmuje od 8-11 i do 6-8 po poltId.
pania ort fi-:6,
631rll1

Piptrkowska M

ZAWJADO

Telefonu nf. 186. lOiO-12-12

Dr. H. Slumacher

prZ1'Jilluje od l{)

N! 87.

lW6-l)·l.

Pr.iw.-docent Dr. MAKS HERZ.

Dr. :MAKS BER:WIA·N.

nr. ~imrnrz BrlOlows~i I ~
Akuazerya i. choroby kob5ece
f przeprowadził się na

Specyalw8 leczenie cłł.rób serca, nerwów
i cho~!liw8j - lłł"Zemia-ny mate~yi. JłJ( fi

MERA11

LEWKOWłCZ

Przyjmuje od godz. 8-1 r. i od 6-8 w.
Zachodnia Nl33
panie od 5-6 popaŁ, W niedziele od 9-i
(obok lombll.rdu akcyJneg.o)
r. 1 ou 3-6 popoI.
14201"210, -Dla panów od 9-1 i od 6-9, dla dam
od 5-6 po pol. W niedziale od 9-1 i
Ulica PołlłdJłiowa Nr. 2.
od ;\-6 po pGl:.
1l41r15

Dr. S. SIIITKlIB

l$)Q6-r.

SANATO:RYUM "WALOPARKIl

Choroby weneryczne,
moczopłciowe i słtórna

Chor.b,. skórne, weneryczne i moczoploiowe.

p~a

Wtorek, dnia "2

I

li O\ronjo-p8tr~;
3) Zlota Orfa (ldus hehmot.uB);
~) Karpie, odmjMY szybko r08n~ce
sprzedaje Dominium "Porgzewiee".
ADRES: Bruno Gehlig - Łódź.
Cenniki fralłco.
lOOS-52-51

Fosf.IYIm Faliera, przyjemny pokarm
naj odpowiedniejszy dla dzieei od 6 mie8ięcy do 10 lat, 2właszcza w czasie odl~czania od piersi j w okresie rośnięcia. Ul8.twla ząbkowanie i zlt.{lewnia prawidło-

!

rozwój kości. Sprzedaż wskladach
!\ptec~nych 1 aptekach. OatrZ81llllly przed
naśladowalołwllDl.
1367-24,-3

wy

Redaktor i Wydawca W. Czajewski.

