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Sob. Padwo Krz. Św.
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Pono św, EufemU P. M.
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1501. Otwarcie

w PIotrkowie seJmu
elekcyjnego po zgo-

nie Jana Olbrachta.

Wschód sI.: godz. 5 m. 32

Zt'\chód al.: godz. 6 m. 20
Dlag. dnia godz. 12 m.48
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I wszellde

środki walki przeciw bezrobociu zostaną
urzeczywistnione, pozostanie jeszcze kwestya tych
biedaków, którzy są zbyt starzy, b.y m<>gli praoo ..
waó a jedynym środktem na to,' dowodził dalej
jest us.tanowienie pensyi emerytalnej państwowej
dla sędziwych pracownikÓ'w (Old age pens'ion),
która. winna być wypla'Cauą wszystkim ludziom,
którzy doszli do 60 lat wieku w wysokości 5 sw-

Towarzyst Onrzemysłn naftoWC[O

lingów na tydzień. M:~wca żądal nie tylko ustanowienia emerytur' dla starych, ale i dowodlil
możliwości urzeczywistnienia tego projektu, oponując przeciw tym, l{tór~y utrzymują, że na eme-

ma zaszczyt zawiadomić Sz. Publiczność, że w sklepie Towarzystwa przy
_ _ _ _NiIB-

ul. PIOTRKOWSKIEJ pOd Nr. 12

codzitmnie .uskutecznia się sprzedaż detaliczna nafty i innych. produktów naftowych.
~"....r
Za ao.br.o6.gatpnkll i akuratn,ą_wagę towarzystwo .gwarantuje•.
, ;,....

'
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Choroby weneryczne, moczopłcioW8\i ~kórne·
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Dr. St. LewkoWICZ

'
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Zachodnia Na
po~róciłllł
(obok lombardu akcyjnego)
Dla panów od 9-12 i od 6-8, dla dam od 5--6
po pol. W niedziele tylko od 9-2 po pol.
1147-6
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rytury takiepQtrzebaby

Ptł,fth~,"

'~o~6'e c:;~~" Ułi I J. W u
APTEKA A. Charem1ł!",
uj.

Ząda.ć: sklad apteczny

Średnia

10. --

Słoik

4:5 kop.

,L. Spies, Piotrkowska nr. 107,

oraz we ws-rystkiCh aptekach i skZadaeh aptecznych,
1. sprzc(laź d~z'\Volona prze~

Wyrób

-.._______________u l - Il ____u_r_z_ą_d_,_L_e,_k_R_r_S_k_1._Z_a_M
__1_5_1I_1I_1_4_50_'_óJ
~

I ~,.,., _:na,

I

I

Łódź, ul. Dzielna M 4
(obOk aptekiW·go Glnebowsktego).
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Kongres Ttad9s-Unionów.

I

'I

~rocznie

27

I1łiUonów

fUĘ

t6w s,zter1illgów~, '
J
'Przedewszystki€m po ustanowienIu powszech~
nej emerytury rohotniczej, należałoby wykreślić
;,i z
bud~etu wydatki.. zwi.ązane obecnie z prawem
: o UbOgICh. Następu,le z lIcz?y tych 211,800 prze~ starzalych praco,wmkow, ktory~h licząprzeCiwo!.
J, oy emerytn~ ~~ll~twOWYc~. w ZJ~dnoczonyc~ Krolerstwach WIel:neJ Brlt~nB,. n~lezy w~lączy(j star; cow, korzystaJących JUZ z Jaklt}hkolwlCk emerytur
( na mocy dawnego prawa, nie lioz~c tych, którzy
i mając byt zabezpieczony nie podawaliby nawet
J
J
t próśb o emervtury.
Tvm
sposobem potrzebna na
'i emerytury suma byłaby znacznie mniejszą.
I

r

i

lI jest
na e?:e:::nr~o
~~~~~~z!:(ą~oZ:~:i~~~~/i~~~~z:,
już
to

sprawa kanclerza skarbu.

,
p
. '
d 'ta
k
i
Poleca' kWiaty. świeże cięte, ,rośliny ~Qniczkowe,
iT
ł
O mowie. pl'ezeslt o czy no na ongresi6
wszelkie ,wyroby w zakres kwiaciarstwa wchodzą·
I
v.{ stal'ożytnem mieście arystokratyeznem Bath ~ sprawozdanIe frakcyi parlamentarnej Trades-Unio.
ee, jako to: 'wiązanki' okolicznoścIowe, bukiety· l w ~~abst~vie Somerset, w poludniowo-zachodnie,j ~ nów o osiągniętych już korzyściach dla robotni.;
zaręczyąowe~ślubne kosze i f.ntaz.re teatral~e!
l AngliJ, dma 2 go września r. b. otworzony zostal ; ków. Sprawozdanie wylicza te reformy socyalue,
wianki
.sl!1,bne, dekor3.cye stDJ:o,!e, ~ Jak rówmez
doroczny
angielskich Tra.de"-Unionów ~ które winny wejść na porządek dziennv.
O'!n'ócz
.
. Wlene~ i wszelkie.prz'jbrRllla zalohne.
.,
(40 .kongres
k
i
.1
.ykona.....rtyatyOzne li punktualne!!!
l 2.~VląZ ow, pracy), l{tore w okreSie czterdZlestole- i emerytur dla robotników podaje ono i środki dla l
Ceny umi6rkowane.
1422--1"'
tmm doszły do niezwyklego rozwoju.
zapobieżenia bezrobociu jal\O to: rozdrobnienie
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przyjęć w lecznicy zaprzestał

Prz&prowadzi1 ,się na ul. Cell!elni~ną ..NA 36
(r,óg PIotrk.) Specyalność: zęby 8Ztuo~ne bez pednłebienia, oraz plomby ,porcelanowe; z'Gie.
785-r
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Dość ~owiedzi€ć, że na tegoroc,znem kongre- ~ gruntów, ustanowienie ośmiogodzinnego dnia praI Sl~, sluszme nazwanym przez gazety angielskie ey i t. p.
"
'
parla.ment~~ robotniczym~ zasiadlo 421 delegatów, ł
Drugi dzień kongresu poświęconyhyl .przeprz, e~s~awlaJącyc~ 1,700,000. ,zorganizo.wanych r,o- wa.żnie obradom nad zjednoezeniemwszystkioh poI bo tlllk ow, na, pwrwszem zas kongresIe przed 40 , sIów robotniczych parlamentu, angielskiego. Idzie
i la,ty. było obecnych tylko 34 delegatów, przedsta- ! zaś o to,' że obecnie istnieją w izbie· gmin' dwie
.

I

l,'

! WJaJą~Yp~~c~~8:367trrobotników.

.
I grupy robotnlcze: 1) grllpa partyi robotniczej (Larznego wzrostu, organIzacye ro- i bour party), utworzona w roku, 1900 po' utworzebotlllcze W Anglii przebyły gtęboko sięgającą! niu komitetu reprezentacyi robotniczej, działająca
ewolucyę' wewnętrzną, świadcząoą, że już dawnoj z~pelnie samodzielnie bez J~czności z zachowaw-muf' 'F?
A 4 \ zes~ly one z wą.zkiej ścieżki walki ekonomicznej, ~ cami i ,liberałami, licząca 31 poslów, i, 2) grupa
GIMNAZYUM VII-klas. dla dziewcząt
'stoJą? na ~zerokiej drodze obrony ldasowych
Trades··UniQnów, licząca 27 poslów, z których 14
K"Ol
ter~sow. angiels~(,ic~ warstw pracujących. ,UJa- wybrała ~ederacya narodowagór!likó~, a nielttóIM 1EN,IA
B
.
'wmlo SIę to dOBO Jaskrawo w mowach wygloszo- I rzy weszh do parlamentu przy poparclU liberałów.
SPACEROWA 21.
nych na' kqngresie w Bath i ,w uehw~lach zapa- ~ Były jednak na kongresie -\v Bath glosy przeciwZapis uczenic do klas wstępnej, T, II, in, IV
,I ~l'ych w !cw~styi pozbawionych pracy, d~HIcZqcych ne zjed,noczenin grupy. partyi robotniczej z grupą
. V
d i
ó ' 1 t d 11 2
l' Izby lOl:dow lt. p. '
',',
I Trades-Unionów, ktorej czlonkowie pop,ierali' n,ie ..
Egza~lnZyG~~i~, :~z!rn~. °Leke; l~O ~~~~~~:::
Wl.elc~ ch"arakteryst.Yczną jest mowa, którął raz ka, ndydatów liberalnych,., występuj,ą;-cych' pl'ze1331-6-ó.
KIerowniczka,
prezyduJący otworzył kongres.
'"
'
~ ciw kandyąatolll partyi robotniczej. Rezolucya
'Br&Disława Okuszko-Konal'zewska.
l
Dotknąws,zy kwestyi pozbawionyeh pracy, ~ przeszła za zjednoczeniem obu grtlprobotniczych.
- - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _T&Wmlli1'lIIlWillilllii_ zaznaczjl on nader energicznie, że nawet skoro ~
Tegot samego dnia poddano 'os.trej, krytyce'
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działalność min·istra zarządu. lokalnego Johua Bene być mają w, mjejscach widocznych tablice z du- zakazanych publicznie wzywają, będą karani wię
risa, stawiając mu za winę, ~e .nic :nie uczynił dla . żemi literami, odpowiadającemi grupom, na które zieniem aż do trzech miesięeY.
zastosowania, prawa z roku 1905 opozbawiQuych : duelą się pr~wyborcy.
.
§ 5. Gazety treści polityeznej wolno W o.
pracy.,.
...
' A r t . 6. Na tych zjazdach wyborczych i od- brębte rzeszy niemieckiej z zasady wydawać tyI ..
Obroncy B~r}sa. utrzymują Jednak, Ze .unika. : uziah.:ch zjazdów, w których sldadzie pod!ug list ko w języku niemieckim. Na wyjątek pod tym
o,n tylli:o b~zcelowych wydat~ów n~ orga.1l1zacy~. są prawyborcy rÓŻf;lych narodowości, do skla,du , względem rnog% odwołalnie pozwolić władze kra~la l~ozbawlOn~eh pra.cy r~~ot pubhe~nych.' stara... komisyj wyborczych i podkomisyi w mia.rę nlO- ,lowe. Gazety zagraniczne z zasaJy nie podlega,
Jąc SIę wyszuluwae bardzIej skutecznych srodl\ów
żrwśd winni być zapraszani w charakterze czlou- ' ją ogran~czeniu w rozpowszęchn~3.niu w Niempomocy.,
ków prawyborcy od każdej z gtówlliejszych na- 'czech. Jednak dla niektórych okolic można za ..
Następnego dlua kongres, którego praee trwa....
rodowości
'
kazaó rozpowszochniania gazet zagranicznych,
ly c~Y tydz,i?Il, ~ch~~lono. rezolncy~, potępjaj,\",
Art. ty:. Dla prawomocności rozporządzefl
§ 6. We wszystkich szkolaoh w obrębie
cą dZ13.lal.nosc dZIedzIcznej lzby lordow l iąd~tąeą ~ komisyi wybórczej lub podlwmisyi wymagana
rzesz! niemieckiej, jest niemiecki język wyklado·
od rządu stanowczych kroków w celu znieSIenia. ~ jest obecność prezesa i con.ajmlliej d Wll czlonwy. Rządy krajowe mogą Vi niektórych szlw·
tej uprzjwiliowanej izby, sta.wia.jącej zawsze prze ... i ków.
.
lac~ pozwolić na wyjątek, Szkoła ludowa uwal·
....
Art. 7.my. . Kartka wyborcza, jest to arkusz nia ucznia, bez względu na ustanowioną grallicę
szkodr refo~~ postę~ow~rn.
~le mu~eJ energ1czme. wJPow~edZlal ~l~ k?n- : lub pól arkusza (zależnie od liczby wyborców.lctó·
wieku szkolnego. nie IH'ędzej, aż uczeil wykaże
;gr~s l pr~ecnv wpr~wadzeruu OboWlązkoweJ sluzby : rzy m,ają być wybrani) bialego papieru formatu
wykaże, iż dobrze włada językiem niemieckim
wOjskow.ej w AnglII.
f zwyczajnego.
umiejąc w nim si~ wyrażać beż trudności.
'
*
ł
Art. S-my. Kart}ta wyborcza układana jest
§ 7. Publiczne nabożellstwo może się odbywać w rzeszy niemiecki6j tylko po niemiec,ku.
Ostatnie dni kongresu Trades. Unlon(IW, który l w języku rosyjskim.
;zamknięto w dniu 9 wrzesnia r. b., poświęcone ~
Art. 9~ty. W kartce wyborczej1 dla uniknię~ Pozwala się atoli na używanie języka łacińskiego
"
.
ób o Je d naLwwem
\,
. liU po- o iJe ono ·J'est przepis.ane· w lrOSl>l'ele lr atoJl' {O}<!' 111'
były uchwaleniu mnóstwa. rezolucyj, związanych i CIa pOWIeszanIa os
naZW1S
z k westyami wykształcenia świeckIego, pozbawio. l winny byó wymienione zarówno nazwisko, imię oraz na używanie Języka hebrajskik"go w naoonych pracy sądów p(}lubownych i emel'ytur robo- l i imię ojca (jeśli to jest w zwycza;u w danej źellstwie żydowskiem.
tlliczycb.
ł miejscowości) osoby, na którą jest podany glos,
Na odprawianie nabożeństw wianym aniżeH
Co do kwestyi o obowiązkowym sądzie polu- ł jak również Jej stan miejsce zamieszkania, lub niemieekim języku mogą pozwolić cudzoziemcom
bow.llym, kongres olbrzymią większością głosów num~r,pod którym ~soha ta wciągnięta ~ostala . władze l<fłtjowe.
odrzucił odpowiednią pro.pozyCję z uwagi, że ta- jna h~tJ :wyborców Zjazdu lub reWiru, gdZl.e od-·
§ 8. Żołnierzy, którzy nie Władają językiem
lde sądy }irti(lOwałyby tylko robotnUców w razie ; b~waJą s~ę wybory. Przytem w kar~ce me po- niemieckim, po odbyciu przepisanej służby woj·
zatargu pracy z }{apitałem. Przeciwnicy obowiąz· Wlnll() byc żad~ych u.wag, . znakó~. am pop~aw~k skawej zatrzyma się tak długo pod chorągwią,
kowJeh sądów. pi)lubownych powoływali się na No- lub wysln~oban na zadneJ st~onle. Ka.rtkJ, lUe dopóki nie wykażą, ie umieją r.rozumiale wyrażac
.wąZelandyę, gdzie sąd! takie Już istnieją i wy... odpowladaJąee temu wymaganlU, uzn~ne będą za '. się w języku niemieckim.
nieważne.
.
, .
§ 9. Do publicznych urządzeń wolno dopudaly niepolOyślne dla robotników rezultaty.
W l{westJi emerytnr dla robotników podeArt. lO-ty. ~iad.omoscl, wskazane w al:t. ścić tylko tego,. kto wykażp, iż ustnie i piśmienszlych wicltiem, uchwalono rezolucYę, zalecającą 9-Yr:t. zamieszczone zostają na l~at't~e w· sp~soJj . nie wlada językiem niemieckim.
:parlameD.~arllej frak~yi robQ,tniczej, by I)l'OW3dzila zaJezny od prawyborcy (przez plsame, drukiem, !
6nerglc zn tt: agl~o.~yę w celu wywarcia. nac.isku, by litogratleznie i t.p.), lecz powinny byc tak ezytel· I
kaoolerz sk~l'bu. państwa do projektu najbiitszego ne i wyraźne, aby odczytanie kartki nie przedbudżetu wniósł, niezbędn~ na &werytury sumy, któ., sW\wiało żadnych trudności.
'(D. c. n.).
re winny być wYpUcane, poczynająe od 1 stycz- H
Jlia roku 1909.
Chcąc zwalczać alkoholizm u siebie, należy
Równiei .olbrzymią większośeiągłosów uchwa·
t wprzódy zap()znać się ze sposobami, jakich do tej
1ono rezolucyę,domagającą się ~aprowadzenia szeObIęd
l walki nielatwej a niezbędnej używano tam, gIlzie
'rok i 6b:t() systemu wyksztalcenia. świeckiego, poczy'
ł st~tystyka 'w~kazuj.e ju~zallikpijań3twa.' Dhitego
nająood szkó~ ludowych, a kończ,c nauniwer~"
; zalnter~s0'Yac' powlllno~a:~z~c1x\~zę*wie4c4~spra..
tetach..
Hakata nie zna grani'O w pomysłach wytę- wozdame mspektora POhCYI w Herforci'e,gd2ii&;
pienia polszczyzny; raz wszedlszy na drog'ę gwat ~ walkę skuteczną z alkobolizmem prowadzi wlaśnie
f t~, stacza się po Jej pochy kości bez upamięta , policya.
, Dla.
t
Z OWHIll sprawozda.niem zaznajomił ks. Gl1Z~·
,
Najnowszy występ tego rodzaju znajdujellłY l kowski czytelników "Ruchu chrześeiańsko-spote
O
l w 'lBreslauer General An~eiger". Autor, podpi- ! cznego", 'my za.ś przytaczamy poniżej pewne z nie·
saJly literą W. (podobno radca Wagner, znany go nstępy - bynajmniej nle w tej myśli, ,byśm'y
aa zjal.daollwyboroów miejskich, " któlyeh uoze- i~ hakatysta),
zamieszcza.· tam Hbszerny artykuł; do· mieli się spodziewać, iż za przykładem berf'orcfinicz, wi~oej, nii 500 osób, jak ~wDiei \V re- : wodząeYt że hiedość odebrać polakom ziemię kiej straży. bez;pieczeństwa i porzą/lku publiczneg9
wiraoh m. Warazawy i ŁodzI.
t trzeba wydrzoo Język ojezysty, gdyż inaczej pójdzie policya' tutejsza.
.
l nie dadzą się zgermanizować. Pomysł swój przy ..
Nie. Policyjne kuratorya. trzeź.~·ości przeko(Do artyknlów 97-110 ordynaCji wyborczej biera on odrazu w formę projektu ustawy, który . naly nas już nUjlepiej, że tą drogą nie doszlibyś' my do trzeźwości.
z dnia 3 'czerwca roku 1907 i <IQ art. 102, 107 1 tu, jako znanlienny okaz, przytaczamy:
· .
'
108; 110-113,105-117 ordynacyi wyborczej wyUstawa dla rzeszy niemłeekiej o języku nieByć może~ iż. w Herforcie urzędnicy policyjni nadają się ·d{) tego. rodzaju akcyi s()olecznej,
da,nie 1906 r. Zbiór praw tom I, część 2).
.mieckirn:
§ 1. \V granicach rzeszy niemieckiej język !{tórej 11 uu's ze skutkiem i pożytkiem powszechArt.' l-szy. Dla przepr(}wadzenia wyborów na
tych zjazdach prawyborców miejskich i w oddzia- niemiecki jest Jedynym językiem wladz, szkoty, nym mogliby się podj.ąć jedynie sami obywatele
lach tych zjazdów, w .skład których wchodzi po- Kościoła i ruchu l>ublicznego. Przed niemieckie·- kraju, bez względu na stan i zawód, pełni dobrej
woli i zal et, ..
dług list wyborczych więc~j, niż 500 wyborców,' mi władzami i sądami ... inny. język, aniżeli nieSystem zaś 1 jakiego uzywala policya herforc .. ·
tworzy się kom~sya wyborcza z prezesa. zjazdu i mieclti, nie Jest dozwolony obywatelom państwa.
czlonków, zaproszonych przez prezesa w liczbie Obywatele rzeszy nlemiecldej, którzy nie wJadają ka, m6g1by~as.zym ~l'zeźwieńcQmsłnżyć jedyn,ie
eonajm.niej .trzech ze skladu prawyborców danego ; dostatecznie języltiem niemiecidm, aby się poro- jako owoc doswlad,czen.
Przedewszystkiem.-;...czytamy we wspomnianem
i zumieć z władzami i sądami, winni na swój koszt
zjazdu lub od{}zia,lu,
spr~w.ozdanju inspektora Hohmuta z Herfortu W rewirac~ młast Warszawy i Łodzi. tworzy ! przywolać tlóm8cza.
.
zwracaliśmy uwagę na rozpijających się ojców i
się komisya wyborcza w składzie prezesa i nie- i . § 2. 'wV rozprawach korporacyi publicznych,
i zwlaszcza repi'ezentacyj gminn.yeh~ jest dozwolony matki klas niezamożnyclt.N aj przÓdzesta wiono
;zbędnej ilości cz.f.o:nków. .
A.rt. 2~gi. taMa ka"m:łsya może z łona swe- ! tjUw język niemiecki. NieważnB są ućh1v~ly, spis nałogowych pija.ków i splsywano protokóły
z ich żonami o ich dawniejszemżyciu, co wyja~
go wysadzaó pookomislę w skladzie prezesa i co- r które zapadły na podsta.wie rozpraw w innym
wilo bardzo smutnestosnnki rodzInne. Nie grożo
najmniej dwu ealonków dla p.rzyjmowania kartek i języku. Kierownicy pnblieznyJh korporacyj, zw!a~
wyhorczych, jak rowllłeZ dla obUczania zlożonych 1 szeza reprezentacyi gmi~nych, którzyby pozwolHi no mężo wi, przeciwnie, obchodzonQ się z nim bard.zo przychylnie i budzono w nim poczucie honoglosó.w. '
/
na rozpr\lwy w innym języku aniżeli niemieclrim)
. Art. 3·cL Przy przeprowadzaniu wyborów na j będą karani więzieniem, kt6re,trwaó może aż do ru. J eieli się stawili w napitym s·tanie, oddalano
ich i wzywa.no ponownie. W (}peeności żony przedzjazdach i w oddz:ialach zjazdów prawyborców miejw \ roku.
skich, w lttóryeh s-klad wchodzi podług list więcej
§ 3. W towarzystwach i na zebraniach po- stawianomężowizgubne skutki jego nałogu i koIDUllikowano mu przepisy praw:ue, których nie znal,
niż 2,0.00 (lS?b, j~k równi.ei w rewirach m.~ar- i l~tyeznJćh, s?cyalno.p()lityc~nych i koś~iel~o-po
szawy 1 ŁOdzJ;kazda kOłmsya wyborcza, ObOWląZ- i lItycznych wolno rozprawrae tylko po lllemlecku. naprzykład:
~Za niedoletniego może hyc uznany ten, kto
:ko\Vo dzieli się na podl<:omisye'dla przyjmowania I, 'Dozurujący urźędnik ma prawo rozwiązać zebra·
kartek i obliczania glosów, z takiem wyrachowa- nie, skoro się' toczą rozprawy w innym języlm,' wskutek opilstwa staje sięniezdolnym do zala,lIiem, aby na podkomisyę przypadało nie więcej, anjżeJi niemieckim. Kierownlcy odpowiednich to .. twienia swych spraw. lub sam siebie albo swl) rojak 2,000 'pra'YJborców~
'..
warzystw i zebrań będą karani więzieniem, które dzinę w:ystawia na niebezpi:eczeństWio niedostatku:
Ark 4~~y; W razi~ utworzenia. dla odbioru . ,trwać możeaz do roku, jeżeli· pozwolą na roz- albo niebezpieczeństwu innych osób zagl·aźa".
Potem w2;ywano icll do oświadczenia. si~. przykartekspeylaln~ch podkomisyj, prawyborcy po- J prawy w i#nymjęt!~u aniżeli niemieckim.
,dzieleni zostaJ.i{tpod1ug nazwisk w porządku alfa- j , § 4. Każdy, 'Błorący udział w publicznem· czem szczegÓlnie wskazywano na to, że odbierze
:bctyc%nym Ha grupy, .które podzielone zostaną po~ ; śpiewaniu publieznyca- lub na.rodowych pieśni w· im się dzieci, jeżeliby Je przez. gorszący przykład
:i,le wychowywaH, i odda na wychowanie opiekuń.
:międz} ,podkomisye. Dla każdej grupy prawybor~ j innym języku aniżeli niemieckim. będzie karany
(,2,'.
Talde postępowanie wywieealo wielkie wra~c.ówpówirina' być 'osobnaurna wyborcza. Pr'!.y po~ , gl'zywnam1, nż do 500 marek, skoro 'celem śpieŻOilll\ bo nikt !lle chclat tracić l)raw rodziciel~
dziale prawyborców na grupy, u wejść, prowa- wanta jest demonstracya przeCiwko niemiec\-: lei
skieh#
dzących do nrn, i nad wejściami tern i wywieszonarodowości. Ci zaś) l\tórzy do śpiewania pieśni
1
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Każdy gouzi! się na to, że. w razie powrotu f
'
do pijaństwa pozwala żonie donieść o tern in . . j
O .yborach pełnomocnika.
spektorowi POliCY. i. Dalej oświadczali gotowość
oddawania zarobku żonom.
W
w
. Najtrudniejsza sprawa . byla z dziedzicznie
pijłulstwem obarczonymi. VV takiCll razach dowia-.
dywano się o życiu rodziców i pijakowi stawia- f 1. Kto ma prrawo uczestniczenia w .wyborach pelliO żjwoprzed oczy SIJjutuy koniec jego rc>dzinomocników przez kUIJ'!lę robotniczą. .
ców. Po większej części sldadali winę na poku- I
'.
.'. .
sy" i namowy, inni twierdzili, że rodzice ieh już ;
a) W w.yboracJl pel~o~lOcnlków bHn'ą. Il:d~U\l
wmlodymwieku uczyli phS.
f tylko robotn-wy plcJ męzkleJ danego p.rzedsJęblor. .'
".
..
Kobiety, o ile się między :lalogowymi pija- ~ stwa.·
l{ami znajdowały, łatwiej by10 nakloni~ do po ... l
b~.N l e ~o g ą b~a? udzlaluw wyborae~:
prawy życia; najczęściej przyrzekały, że się lla- 1) st~oze, słn~ba,. a~mmlstl:acYB; fa.bry~z~a, maJtychmiast zupełnie wstrzymają od picia i dotl'zy- stf.owle a takze dZIeCI (~ho? ptCl .. męzloeJ) za~rumywaly sw.ego prz.yrzecz~nja. bez powróe~nia .do ł d~lone w da~ym przedslębłOr~twle,. pod~egaJące
nałogu. Zdarzało S1ę takze, ze przychodzlły, zo- \ och~onnym ~)la~om f~brycznym, 2) loootmcy podny, policyi nieznanych, nalogowych pijaków l d-o- dam zagraUl~zm;. 3) .a) osoby sądz~ne. za przebrowolnie zeznawały to, o co je przy spisywa- 1 stęp~twa pOOlą.gaJące za sobą poz~a~lellłe lu~ 0waniuprotokulu pJtano. Przytem wypada zazna., I granlczeme praw stanu al~~ usumęme ze. sluzby,
~yć, że n}e wyw~erano nacisku~ że ~aezej ~ame ; b~ o~oby s.ądzone za k:'adzlez, oszust,~o, lub sprzeprzychodzIly. Spis nałogowych pijako,! obeJm~ ... ; me~VlerZe~Ie, ukrywallle rzeczy kra~Zlonych, kup wal pod koniec roku 1905 - ·228 osob, u ~{to- ; no l br~me w zastaw rzaczy. kr~\.{lzLOllJch, sąd:urJch bylo 4:71 drobnych llięodchowanych dZlec~i. ne za hchwz::, CI o.Boby zna~d.uJące . Się pod 8le'Gdy się walka z alkoholem rozpoczęła, nIe l dztwem, z oskar~ellla o wyzeJ wym~elllolle przetajono obawy, . że ruch ten poniesie ldęskę już i stępstwa.
choćby tylko dlatego,że spis.ywanie pr~tokułów ~ II Kto 'lila prawo być 'lcybranym na pełnomoi jllI~epiśmien.ne prace groziły przybraruem ro~- ~
.
mi~'ów zbyt ,wielkich. ·Lecz z ch,!"ilą. gd!, upo- ;
cnika'}
ra~o się z protokulami i gdy podzw~ono pIjaków ł
a) Na pełnomocników mogą być wybierani
na kategorye tak, że łatwiej bylo Ich ~o~trolo. ~ tylko ci' robotnicy danego· przedsiębiorstwa, któwać w poszc-zególnych obwoda:ch polIcYJnych, ~ rzy: 1) mają prawo brania udziału w wyborach,
wzlęla sprawa pomyślniejszy obrot:
.
~ 2) liczą przyuajmni.ej 25 lat życia i 3) pracują
. Z dalszego ciągu sprawozdama herforcklego ! w danym przedsiębiorstwie przynajmniej w ciągu
dowi~dujemy .się o wybornych .wy~~kach tej wal- ! 6 ··iu miesięcy.
" .
ki: cyfry statystyczne pou~zaJą, lZ .system ob~a- i 111.
ny był dobry. Pijaństwo memal z~l1k~o. PO.ll1e-,
Kiedy i gdzie mają sięodby6 wybory pełnornocników z kuryi robotniczej w ŁodzU
wieranie . żon prawi~ .. ustało, . pozy~le ~OdZII1Ue
w "dQmach dawnych pIjaków .dZlS s~aJe Slę coraz
Wybory rozpoczną się we wtorek, dnia 17
lepsze, zadawalające., odkąd. z nIch ~y:gnano września 1907 roku, o godzinie 9-ej, w lokalach
wódliQ i piekło, ktore wzmeca w rodZIme bu- przeznaczonych na ten cel przez administracyę
fabryczną.
telka.
"
,I'W przeciągu. pięcioletniej walki zalkohotem. nię stanąl ani jeden pijak nałogowy przed
IV. Zebranie wyborcze (wybory preZJIdyum.).
sąC;1em przysi~głycb.
Dla utrzymania porządku podczas wyborów
Na uwagę zasluguje jeszcze dobry zwyczaj i kierowania ich biegiem, robotnicy, mający praherforcki dawania więźniom do czytania broszu- wo wyborcze, wybierają ze swego grona prezyre~ hygienicznych o s~kodliwości alkoholu; kto dyum: przewodniczącego, jednego albo dwóch sez. <njcb~ życzy sobie tego, dostaje takie k,~iążeczki "ln~etarzy i kilku asystentów.' Prezydyum sprawn'a:wlasność, S4J, wi,ę~ien~e ł?puszcza.
~. dz:a; ~ży obecn~.Iriają prawo wyhorcze~
'.
~.
. Dalej. zebran.j,e, salpo.określa większością gIosów sposób i \ porządek ohierania pełnomocników.
A.. 1) Jeżeli zebra~ie uchwala glosowanie

I

kuryi robotniczej

LodzIe,

'!

i

!

i

I

KRONIKA TYGODNIO A.

I

I wania
tajne, prezydyum powinno przygotowa. dla
jednakowe dla. wszyS;tk:ich kartki.

I

gl~só.:w

Ć.

odda-

Uwag a 1. Kartki wlnnJ byc ostemplowane stemplem fabrycznym.
U w a·g a 2. Dla rOMania kartek prezy··
dyum wJ.woluJe nazwisko każdegó robotnika z o·
~. sobna ze «spmn:. robotników,' prowadzonego przez
! administracyę fabryc'zną i wręcza je każdemu.
ł
2) W ten sposób kartki winny być zbierau(~.
i
B. Może też zostać uchwalone pr~ez zebra·
nie glosowanie jawne.
C. . Zebranie też uohwala~ jaką wi~kszością
głosów pelnomocnicy mają być wybierani: 1) <absolutnrp (polowa obecnych plus)} 2) czy >zwy)'

czajną).

t • Może ~y6 uchwalony i tal~i sposób glo~owa·
, ma: przy plef\vszem balotowamu wyhraneml na.
: pelnomocników uważane są oso.bYt które otrzy! maly absolutną większość (więcej,
niż połowę);
: jeśli zaś przy pierwszem balotowan-iu przepisana
i ilość pelnomocników nie otrzyma absolutnej więk
, szości to przy drugiem bal(}t()waniu tych samych
: kandyda.tów wystarcza, by być wybranym na pel.
. nomocnika, zwyczajna większość głosów.
!
D. Po określeniu sposobu i Iwrządku wybo.
;. rów, należy ogłosić kandydatów na pelnomocui: ków i przystąpić do glosowania.
".
Porząd·ek i sposób wyborów, przebjeg wyboM
sów l rezultaty, powinien sekretarz . wnosić do
I

c:protokólu'ł.

t
i

:
;
1

l
l

<Protokóh powinien być podpisany przez cale prezydyum i przynajmniej 10· u członków ze.
brania, złożony inspekcyi fabrycznej, z otrzy:naniem pokwitowania z odbioru protokóln.Protok6ły, dla pewności, powinny być poświadczane przez
administracYę fabryczną. Wrazie, jeśli zajdą nadużycia i zajdzie konieczność unieważnienia wyborów, należy nie później~ niż w przociągutrzech
dni (od czasu' wybol'ów) podać skargę z opisem
naduży6 i wręczyć ją inspektorowi, z podpisami
wyborców.
"
U wag a. W listach pelnomocnikówpowinny byc oznaczone; imię, imię ojca, nazwisko, zajęcie i wiek osób, wybranych na pemomocników.

Rewelacya pra.sy o czynnośeiach intendelltówpodczas ostatniej wojny zwrócily na siebie uwagę wlfl,dz
wojennych, która zarządzily badania. w każdym poszczególnym wypadku ogłoszonych w pismach nadużyć.
W eelu ściślejszego zbadanIa spraw na miejscu' osoby
, wydelegowane do tego wyJeż<lżają <IQ Irkueka, gdZie
obecnie' przetranzlokowano Intendentarę z Charblna._

Ludzie głębiej myślą0y, ducnowieńsLwo i pra-

sześć godzin, a rezultat pertraktacyj polubo\vnych
skończy t się na tern, że go zabito ...

nawoływali, aby tego brutalnego rozlewu krwi
zaniechać, przedstawiano nieludzkoś.ć i niegodzi -

sa

W godzinę już w mieście wiedziaąo o zbro-

; wOść napadów i wreszcie dowodzono, że jest to
Zabójstwa.. - Wyroki i nieuczciwi sędziowie. - Młodzież , rzeczą nie tylko bezskuteczną, ale nawet szkodli- i dni, a wśród najróżnorodniejszych przYPu8zczeń,
II mówiono i
o tem, że fabryka zostanie z. am.kni ę. ta,
DłLuslugt.lch b.ojówek, - StrMzne zbrodnie. - Finale.
wą, nie dla tych jednostek, które już k011czą,
dlatego, że zabrakło jej kierownika.
.

"Zabójstwo, to zbrodnia naj cięższa przeciw- ale dla tych, którzy te zbrodnie starali się wy«Zwycięstwo) zupelne dopominano się o
.
prawom jednostki, ?O ~agrażająca najwyższym I wolać...
.·zaplat ę za dwutygodniowy strejk, a teraz tysiąc
Jej .prawom-prawom z~Cla". Dla t~go. w ~ode:~- I
Mimo to, rozszalale jednostki nie braI! tego z górą ludzi zostanie bez zajęcia na zimę ... Licz·
sach karnych wielu panstw europejskIch zaboJ - ; pod rachubę;' rekrutowano coraz to nowe kadry I ne rodziny robotników, które, być może. nie po,
I młodych i starszych zbrodniarzy i wysyłano je dzi. ela.1 Y żądań mniejszości, daty. się im pociągnąć
stwo' zawsze karane jest śmiercią.
Prawodawcy kierowali się tem przekona- i nakrw~we lowy do swoich braci, przyjaciól, pra- i teraz za swoją lekkomyślnośc mogą zapłacić
niem, że. jeżeli ty lekceważysz obce życie, polóż codawco:v ... Zbrodnia szerzyła się. Krew lala się, głodem...
za nie swoje..'
_.
I a poza mą bylo słychać szatański śmiech... i straszA kto temu winien? W pierwsiym rzędZIe
'V ŁOdzi ta zbrodnia rozpowszechniła się od \ ne slo,wa skargi Ujejskiego:
ten, lrto kieruje tak bezmyślnie i nieuczciwie te·
pewnego czasu' niepomiernie i grasuje z coraz'
mi nizkiemi instynktamijale pozatem musimy szuSyn zabIł OjC30, brat zabil brata,
'
baruziej przerażającą silą.
kać przyczyn głębiej.
Mnóstwo Kainów jest pośród nas.
Ile mogiI usypano na. cmentarzach miejskich,
Najglówniejszą przyczyną Jest male wykształ
ilu w nich pochowano ludzi zupełnie niewinnych, I . Niedalekowzroczni kiero. wnicy nie obliczali cenie robotników.
któż to na razie' zliczy?
Wzrost szybki i ni~pomierny Łodzi, chęć 1ał SIę Z następstwami, sieli z.iarno i oto ono już
Pod gradem kul padali najlepsi synowie, pra- p~on wydaje. Niema dnia, a·by kroniki miejscowe twego zarobku, ściągnęly tu ze wszystkich stron
~njący.i dopom:agający rodzinom; padali ojcowie,
me zan~towaly kilku ]~rwawych za:jść, lub ,kilku kraju ludzi prostych, wyszlych z tej gromady ItI':,
osieracając liczne gl'?wadki ąZiecl,' p~dali zwierzbandyckIch napadów. Zyjemy zupełnie, jak wśród da roh~ego, nie przygotbwaIolego i nic nie umiej~.
chnicy, .którym dobro robotników leżalo na ser- czasów dzikich, kiedy cala walka polegala na cego, lIczącego w swem gronie 80 procent analfabetów ..
cu; padaliprz·emyslowcy~i. to te najenergiczniej- tern, aby człowiek czlowieka zjadl...
sze jednostki; które' swemi zabiegami tysi~com
Czy człowiek w naszych szybko schodzących
., Ale. wśród tych ludożerców jeszcze był ja
ludzi przysporzyli chleba.
czasa~h może obejści się bez druku?
kl~ kąc!k, gdzie choeiaż szczypta etyki spolecz ..
'Zbrodnie uzasadniano tłem partyjnem, ale
NIe, bo narażony jest na to i wszędzie, że
neJ
kryla się. Czarny człowiek nie zjadaJ czarne- byle le pszy i śmie~szy prowodyr nim pokieruje i
nie 'zdradą, nie czynami brzydkiemi~ hallbiącemi,
wyroki .referowano na kol.anie, 3· wydawa.li je lu- g~ - polowal na białych, lub też na inne' ple. nietylkew kwestyach politycznyoh lub ekonomiczmIOna.
dzieczęsto o wiele niżej moralnie stojący od
nych wyzyska dla siebie, ale wprost używa go
U nas etyka doszło do tych pojęć, że wła do własnych potrzf1b .. Iluż to uczciwych ludzi wy_
tych, których sądzili.
I dziwne zwyrodnienie l!-czuć i obyczajów śnie wtedy dobrze będzie. jak sa.mi się wygu- wieziono na. głód i .nędzę .do Brazylii, iluż ich
lljaw-nilo .się w naszem miesCie;zwyl'odnienie, bimy...
wywożą dziś do Afryki? Iluż ginie tu lub gdzie ..
straszne, zasługuJące na wszechstronne potępie.: ,
l idzie znów .dalp.j w tym kierunku! Padł indziej w ręku handlarzyży\vym towarem?
nie, .bo oto do tej szkaradnej roboty zawe~",·~no Kunitzer; padł Adame1\:, padl świeżo Silberstein...
Z tego samego' ludu sklada się robotnik POIdzieci, zawezwano chłopców od lat 14.... Wyko- Garść (zacnych;) agitatorów obmyśliła plan, ,jak s ki, różni się ,tern od robntników innych narodo ..
nanie wielu' zbrodni im . powierzono... i ta stra- zwykle, krótkowzroczny... Tłum poszedŁ za tym I wości, że niewjele umie, że 70% nll) potl'ul1 czyszna ohyda, ta z~nora trapiąca spoleczellstwo I planem... Pocz~to się natarczywie domagać za- ł tac:. Znaczna częsć tych robotuikó\v obywa. się zu..
aa!ize. rozwielmożniała się coraz bardziej.
l płaty za strejk, prżetrzymano Silbersteilla przez ; pelnje bez książki i bez gazety, zlu~d. też pocł1o~~:
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Dziennik <Riooz> (Nr. 203) pisze: ,,'Ve-'
dłu~ pogłosek, niekiórzv tVlIlozasowi generał'J
ol
gubernatorowie, wobec widocznego uspokojenia
kraju. nadwiślańsldego, poruszyli sprawę złagodzeniawarunków wyjątkowych, W których kraj
znajduje się obecnie. Skutkiem tego, jak powiadają, generał-gubernator warszawski zadecydował, ze, zgodnie z wolą, rządu, . stan· wo- t
ienny \V kraiu bpdzie utrzymanv badź 00 badź l
J,
~
J ,
"'~'." .. ,t
UO czasu UkOllCłJema wyb~r6w poselskich.
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Jlieszkania. ,,,Prawit. Wiestnik"

(ur.

190)

ogłasza wyjaśnienie senatu, że l){)datek mieszka·

'.~""_,_Jl

______.... _ ........""...__....,...... _ _._

bezskutecznym. P. Szlam zmuszony był powtórnie
udać się do l{lntoru, ab-y przywieźć pieniądze dla
robotników.
'
Z' cechów. Dn.ia Iti-go wI'ześnla r. b. odbędzie się przy ulicy Nawrot nr.3S, o godzinie
3-ej po południu zebranie czeladnikó'w malarzów.
Biblfugrafia. Nadeslala nam księgarniaE.
Wanda i .S-ka "Elementarz rosyjsld dla dzieci
polskieh~',' ulo~on:y.przez . ~.~och~., Eleme~t~rz
ten 2.~Wlera wIele Ilustracyil slowDlczek rosYJsko~
połskl. Cena 20 kop.
Niesz{}z~śliwa matka. Mieszkancy jednej z okolie w pobliżu dworoa kolei fabryczno~1ódzkiej
komunikują nam n.as.tęp'ujący falU oburzającN: Po
nli~a~h, pOd'yórka,eh tu~a; się 75-.letnia starus.zk~:
kto reJ syn l córka metylko me chcą udzlellc
przytulku, ale nawet strawy. Gdy zapuka do
mieszl\auia zięcia., nizszegoful1kcyonaryusza je-

--~

..._-

--_...."...........,..

Gozdawa··08uchowski b. obywatel ziemski, syn
Jana, bohatera z pod Samo-Siera, Moskwy, Berezyny. KsztalcJ się w szkotach radomskich a
nastąpnie osiadt na roli. VVypa,dki 1863 rokt;t
tV których brat udzlar' pozbawilygo' roli i. na
jakiś czas swobody.
Odznacza! się prawym cha..:
rakterem,
,.

Z PabianlG. Jutl·o o godzinie 3-ej po ;po~u
dniu odhędzie się otwarcie K.oła. ogrodnik6~3
w lokalu Stowarzyszeni~ rzemieŚlnikówohrześcian.
Na uroczystość tą wyb.iera się z Łodz,i i okolic
wielu. ogrodników•

I
i

Zabójstwo
Mieczysława

dneJ z instytucyj, czlelm zamożnego i mającego
dochody, lub też do syna, który na handelku ro~
bi gi:08Z0~ wyrzuc3j~ ją brut.alnie, mimo że go-

Silbersteina.

'---'" .

niowy winien być pobierany nietylko od miesz· !
Ofiara teroru ekonomic',:rregi), padł wczoraj
kań, zajętych przez lokatorów, lecz wogóle od !
znany fab;ykant i dyrektor Tow. akc. »Markti's
mieszkań, chociażby próżnych, ale gotowygh do ! t6wlm nieszczęśliwej matki·staruszkistopnialaw'ieh
Sllberstein" -1YIieczyslaw Silhersteln. :
wynajęcia..
I rekacb.
Niezwylde okoliczndśel towarzyśzyly ohydnej
W m~skiem gimnazJf1m polskie m (W ólczallTakie zwyrodnienie moralne istotnie godne zbrodni, która wywarła'. wstrząsajace w sferach
ska 55), jest jeszcze kilka wolnych miejsc w kla- ' napiętnowania. Takie wyrodne dzieci nawet w chwili przemysłowych wrażenie.
." . . , . '
sach: wstępnej, trzeciej i piątej. Kandydaci do obecnej zdziczenia obyczajów stanowią chyba wy\Y fabryce 'Tow. a:kc. "Mh,r1\us SilbersteIn'"
1\1a8y pierwszej, mogą zapisywać się warunkowo, jątek.
oddawna l)anowat zatarg na gruncie eltonomicipoddani ;będą egzaminowi dopiero wtedy, gdy u- •
Napad. Jacyś ludżie szó'sty raz już dokony- nym, tworzy się komplet dla trzeciego od (lzialu.
wają napadu. na kantor Stegmana przy ul. NowoWskn'tek ustawicznych żądań, i'obotuik6w,. kto'rych nie można bylo uwzględnić, :adfu.inistracjafti1.
B.andytJ~. Wczoraj o godzinie lO-ej wie- ; miejskiej }& 5.
.
czarem na sz-osie Rokicińsldej, gdy tramwaj kolei l
Wczoraj wieczorem ,nie wykryci dotąd ludzie, bryczna. zmuszOna była zamknąć na ;pewien czas
elektryeznej nt'. 104 ruszył z \Vidzewa, wpadto l uzbrojeni w rewolwery, dostawszy się przez par- fabrykę. Układy: pomiędzy zarządelh fabrycznym a .
trzechbandy'Łów uzbrojonych w rewolwery i gro·' kan od ulicy Wschodniej na posesYę Ni 5 przy robotnikamiprowadzily pewne ,związki za wodowe~:
, vVynik byt taki,' iż w ubieglyponiedzialek
żąc zabÓJstwem, rozkazali konduktorowi Ludwi- ulicy Nowomiejskiej usiłowali dostae się. do wnę
kowi Jaworsl{iemu, aby oddaJ: torbę z pieniędzmi : trza wspomnianego kautoru. Zaczęli óni robotę, tkalnia, zatrudniająoa' 1,020robot~ików, . została
w l~uchpuszezona. Atoli robotnicy, powróciws~y
i biletami. .
gdy juź noc lladeszla.
.
\V obawie utraty życia Jawolski zmuszony l
Sądząc, że stróż znajduje się .w swojej izbie, do pracy, wystąpili z żąda,nism zapłaty wynagrobył poddać się rozkazom bandytów. W torbie : napas~uicy ~atar~Lsowali drzwi dr~ga,mi, poczem " dzenia za' czaś d wuty.godnHnvego strejltu.· ..
W tym wypadku nie pomogły perswazye
znajdowało się kilkanaście rubli prócz biletów pa .. zaczęli wy~lercac. otwory w ~ drZWIach prowadzą
sażerskich.· .
. '
cych do ~llle.szkallla. za.rządzaJącego,_ p. Jana Szen- przedstawicieli nIektórych' żwiązl\ów' zawodowych:;
którzy, widząc,. iz interwencya ichnie· odniesie
_ Dziś okolo godziny 11~ ej przed południem j cera, zna1 dnJą ce g o SIę na dole, ObOK lmntoru.
za,rZ<1Azający fabryką Józefa Prusaka p. Józef II
Stróz Ignacy ~orpal b~r wó~c~a8 .n p. Szen .. pożądanego skutku, zaniechą.li.dalszychkroków.
Robotnicy za pośl'ednictwem swoich delega;..
Szlam, zabrawszy z kantoru przy ulicy Plott'ko.. cera .. Gdy zIoczyncy zaczęh dohlJae . Się, ,~luką~
wsl:iej nr.. 5-sumę potrzebną na wyplaty dla ro- -I na:f~t sZY~l \~ okn~ch" p. Szencer wypusCll tyl- tów nie przestawali w$posób natarczywydómabotlll,·łiÓW. (pi~ćset rubli w banknotach, i w, .Z.lOCie), nem., d. rZWIa.IDl s.t.róza.,a,.. ten zro, Dll alarm,. ' , '.,' g~6 się wypłaty. wyna~rodi1enia, ·lctóte· przedsta.io
udal się dorożką do fabryki, polożone! przy ul~~odczas n~padu z ml~sz:~n~a P; Sz~~cera pad~ Wlało pO,,!ażną 'Sunię;'bó"~t::zeszło'l5;OOi) rb. ' "
ChOCIaż przerwaną' pracę' PQ4Jętłrll&:UQwo'"
ey Juliusza nf. 21. Gdy dorożka zrowuala SH2 ! st~zal, na.pastUlcy odpow ledzleh rowmez strzala,
wrzenie
wśr6d robotriilrów nie ustawalo.2. otl>lJter1
z domem nr. 44 na ulicy Juliusza wypadło 87.e- ,: fil.
wotnie
staw
lanych żąclańustąpić nie chcieli.'
Słysząc nadciągający patrol wojskowy, napaściu bandytów, a otoczywszy dorożkę, krzykn~lo:
Od
czasu
do czasu robotnicy wys;ylaliswo-stnicy
ratowali
się UCieczką przez parkan, t. j. tą
,-stój, ręce 'do gÓl'J".
,
jch·
delegatów
do
obecnego w Loclzi akcyonaryu"';·
samą
drogą,
Jaką
dostali
się
na
podwórze
dOInu
.
.P . Józef Szlam" oniemiał 'z przeraienia illie
sza
i
dyrektora
dr
..M.ieczyslawa. Silherste~na. Dy~
Pościg za bandytami byt bezcelowy.
stawi~jąc iadnego oporu, poddal się rewizyi hauDrobny ogień~ Dziś, o godz. 12 min. 15, za· rektor nie chcia.t u względnie i.ądań robotników..
li vtów· którzy rrz€szukawszy kieszenie surduta, l
Jedna. i druga strona. uparcie 'stala przyswojem
zl:abo\~ali całkowitą sumę 500 rb. Bandyci z lll~ wezwano 1 l II OddZiały straży ognIowej ochotniczej 1 postanowieniu.
_
straż ognlowl\ miejską do ,fabryki Abla przy ul. Mil.sza
pem uml{nęli w stronę ulicy Głównej i zmieszali nI'.
18, gdzie w 8us~arnizapa.lil.a się bawelna. Ogień
Wczoraj
ta~odęU;gaci
robotników ponowili
się z tlnrnem. Pościg za bandytami' okazał się ! W pól godziny ugaszono; sf.raty: są dośĆ znaczne.
żą.dania" udawszy się do biura centralnego przy
2-__ j
Zabójstwo. Wczoraj, ogodz, 5 po pol, przy
ulicy l'iotrkowskiej. ~~ 40.
.
ozi, źe większa. cz~ść nie potra.ti sobie wyrobi~ uL AleksRl.ldrows.kiei okolp domu a.r. 71 został zii.bHy
Wkrótce pu wyjściu delegatów p.Mieczyslaw
młod1 cdowiek, ktÓl',jgo ,zwlokł prz8włeziono do 1 ell"
wlasllcgozdania o tych lub innych kwestyach ... kułlI. Nazwlc;ko zabih1go lite rozpoznane .
Silberstein udał si.ę, jak zwykle powozem, do fa.Test więc to rńateryal mięki jak wosk,
Og6lne,mu osłabieniu w ciągu. dnia wczoraj- bryki okolo godziny 12-ej.
z 1\ tórego zręczny kuglarz Idei takie fIgurki, ja- . szego uległy trzy ,o3o.by,ltwóch mętezyzfl i kobiety; po
Przyby\vszy do fabryki dr~ Silberstein wraz z dy":
f - udzie~e~iu im d()l'a~neJ pomojl, pozostawi.ono wszystkich , reli:torem p. Gliksmanem i zarządzającym tk~lm~
l\ie mu są potrzebne.
t na lllleJscu.
Pomyślmy,źe w tych warunkach wyrasta
~
Grabiiex •.. Wczoraj w godzinach poludniowych \ p. KaleO'kim udaI się na drllgiepiętro gmachu do
młoue pokolenie. Szkól brak zupelny; trzy czwartkacz, Eisenbraud, udaŁ się,do oddziału .Bl\uku pa.ństwa, ! sal przeznaczonych na slclady· towarów. Tutaj
te młodzieży pnszezono sa.mopas, biega po z którego odebrał 75 rb., zlożone nn. ksiąźeczkę oszczę zajęto się przeglądaniem Ę wieżej .1wlekcyi towitulicy, zabawiiljąc SIę rzucaniami kamieni, a wie· dnościową, Pa wyjściu z Banku, Dt\ 111. Cegtelnłtt.nejEi ! rów.
czorem, przy ognisku rod.zinnem przysłuchuje się, senbanda otoczy.ł:o trz~ch drabów 1 pod groźb-ą. rewol·
D?wiedziawszy. się' o przybyciu Silbersteina'.,
. odebral1 mu pienil\dze. E, twierdzi, że jeden
zamiast opowieściom pięknym, poduoszącym du- zwarów
napastników śledzU go j'uż W Banku, wyszedł za njm, \ robothICY, gromad me zaczęli gromadzić' się w paella i uszlachet.niającym, wychwalaniom zbrodni... wskazuJ: jego osobę oczekującym na ulicy i wspólnie l lmrni.
z nimi ograbit go.
ł:.Iudni obywatele luaju z tego rosną. i wyros~ą ...
Jedni ~wabiali drugich, za,pewniając, iż u·a,
Zapalenie s'ię łoży.ka. Wczora.j, o godzinie drugiern plętrze uskuteczniają wyplatę za czas
I przYJdzie nowe pokolenie robotników, od
od których społeczeństwo będzie żądało obywa- ! 4 i pól po pol. óddgi~ky I l II straży ogniowej ochotni- strejku.
.
czaj 1 s1;rrt~ ogniowa miejska zawez\fa.ne zostaly do fat.eISkic.łl czynów i kultury
lVIiasto zechce powo- iI bryki
Nie uplynęło pór godziny, jak sale 'nali:arn.l
A., LUl'i'ego, przy uL Srednioj nr. 83. Po przybyJuó ich <lo sam'Jrządu, a konkurencya z robotni- ł elu Da miejsce stwiardzono, iż palilo się łożysko trans· napel~ilysię kilkuset; robotlllkami.
... ,~ , ' "
,kiem fabrycznym zagranicznym wymagać będzie i misyjne. Ogień ugasIli· robotnicy. '
Zą~ali .oni ,od lV1~eczystawa Silberste'iua1 a91
Nagła śmierć. W dniu wczora.jszym kobieta, im kon10czme wypIacIł zacias strejku.
o(i nichwyksztatcenia fachowego, przynajmniej
.
dorównywającego robotnikowi w sąsiedlliem pań l lat okolo 40, p~zJbyla ze wsi na targ, na. ulicy Rżgow
Oświadczono kategorycznie, iż nie wypuszczą
: sklej nr. 16 na.gle zmarła,. prawdopodobniana an.ewryzm
stwie.
I serca. Smierć stwierdził lekarz Pogotowit\~ Nt\zwi$ko i go z sali dopóty, dopóki nie podpisze deklanicyi,
'rymc~aseru, czy tego mOżna się spodziewać ! adres· nieznany.
.
iż zgadza się. na wyasygnowani,e sumy' wynosr.ącej.
wobec dzisiejszych stosunków; braku pomocy na- I
. .
Bagnetem. Na roglł ulic Cegielnianej i Zak"t- pr.zeszło ] 5,lJOO rubli.
ukowych, braku szkół już nie tylko fachowych, ! naj Teresa l{.ossl, lat 17, mieszkająea przy rodzicach,
Nie pomogły tlómaczenia5ilbersteina.
I zraniona !.':ostala bt\gnetow W prawą rę·kę powyżej lokale na'~'et eleIUeIi~arnych ...
, Robotnicy nie przestawali domagać si.ę w spo.
'Nie ma nadzieL. a prżytem znajdzie się nie ~ cia. .Ranę opatrzył lekarz Pogotowia.
sob gwałtowny, dając mu kilka godzin do naiuy-'
ł
Napad. Na, ul. Ta.rgowej nr. 4.0 wczoraj wieczoj eden jeszcze Kulakowski z "Nowego Wremieni ., ! rem okoto godzmy 11 zost:t.ł iuapę.dnięty Relnł.łOld Nap- sIu.
który powodzią artykułów udowodnić zechce, że i pe, robotnik, lat 38, mle.$zkający 'na ul. WodJlej nr. 1'7, f , • 'Zgromadzeni wsaJi robotnicy pozwolili opu.:,
.polska Mac}ctz szkolna sta.je: się wrogiem pań- i k.tóremu. ostrami narzędzlami zadl\no kilka ran w glowę SCIC salę pp. Gliksmanowi i Kaleekiemu. Sil ber8twa, bo myśli O oświereniu .tych warstw i uszla- ! i twarz. Lekarz Pogotowia, opatrzywszy mu rany na steillowi zaś nie pozwolono rust. yó się ani Iia ,krok.
wypadkll,.odwiózl gQ DIi dalszą kurAcYę do szptchetnieniu ich ... " i będzie wolała. na równi z Gring- )~ miejSCU
Słowem uwięziono go.
'. . .
tala sw. Aleksandra.
muthclll, Su worinym i innymi tego rodzaju wsteczCzas
uplywaI.
Silbersteiu
w
ciemnej,'
zaduszo;.
1
*
nymi pisarzami. .
nej atmosferze pakarni - nie mial możności wy. ___ Niech b~dzie ciemność po wsze wiekU
,
Z iałob~ej karty. W Aleksandrowie pogra- swobodzenia się.
Licznym zmarl w 9b roku życia, ś. p.' Aleksander
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Sobota, dnia 14

wrześ!lia

I90r r.

.~========================~
robotnicy nikomu z auministrącyi fabrymmei nie dnia wykazała stra.szne zgangrenowanie ogółu
pozwolili wYJśc na ulicę. Wszędzio l)(~rozstH.wiRIIO robotniczego, wywolane brakiem kultury i OSWlawarty: przy drzwiach wyjściowych do sal fa.hry- ty, a ostatnio używaniem robotnika, jako narzę
cznych i bramie, prow~\(lzącej na ulicę. Każdy
z 30·tu oii.cyalistów w obawie utraty życia, pozo- dzie ,ślepe.
stawał w kantorze fabrycznym. Nawet woźnicy,
znajdującemu się na dziedzińcu nie wolno bylo
Dziś o godzinie 7-ej rano robotnicy fabryki
rus:lyć się z miejsca. Przyniesiono mu obiad z miaakc. Tow . .Markrrsa Silbersteina prze'mocą wyd.o-

sta.

byli klucze od zarządzającego tkalni~ Kaleekiego, który leży obłożnie chory w mieszkaniu i następuie udali się na ul. Piotrkowską ~ 240 i tam
pootwierali sale fabryczne. Wszysery stanęli prz y
warsztatach, nie opuszczając murów fabrycznych
do poludnia.
Po poludniu znów powrócili do fabt'yki.
- Administracya fabryczna wyslala do głó
wnego dyrektora i akcyonaryusza, p. Stanislawa
Silbersteina depeszę z zapytaniem, jakie zają6
sta.nowisko wobec zamord owaniaMieezyslawaSilbersteina.
-:-:-:-

Skomunikowanie się telefonem z miastem bylo niem{)ż]iwe. Przy aparatach telefonicznych stalo po kilku robotników, uzbrojonych w rewolwery.
Nadmieni6 należy,że ochrony wojskowej nie
bylo w fabryce, tak, iż robotnicy dziala6 mogli
swobodnie.
Czując się znuzon-ym, Silbersteiu, zażądal, aby
przyniesiono mu szklankę wody do picia.
. Teroryści, odmówili
. , . mu t\)go' nie przestając
natgrawac l SIDW.C SIę.
Zmuszając gwałtem Silbersteina do zadosyóuczynienia żądaniu ogółu, teroryf3ci robotnicy
dowod~ili, iż gdyby zgłosili się doń bandyci,napewn~ wypł~Hbl im żądaną sumę. "V ówczas Silberstem, wyjąwszy rewolwer, rzekl: ,.na bandytów
"

mam środek-browning".
.
W oka. mgnieniu wyrwanó rewolwer z rąk 1
Silbersteina. i w dalszym ciągu nie przestawan.o ł
domagać się zapłaty 15,000 rubli.
ł

Teror, pod wpływem którego znajdował się
uwięziony Silberstein, trwal do godziny.6 wieczorew.
Gdy wybiła godzina 6, a Silberstein wyrzekl,
iź żądań r.obot.ników nie uwzgl~dni, padły strzaly.
Trzy kuleugodzily 8ilbersteina w szyję, usta
1 piersi. Strzały te byly śmiertelne, .osunąwszy się
na ziemię, Silberstein wkrótce wyzionąl duch-a.
Po tych strzalach, których siady są i w roz·
bitym .oknie, .oraZ w śeianach, robotnicy zaczęli
tłumnie wybiegać z sal i na ulicę·
Niektórzy, wybiegając na dziedziniec fabry·
ezny, krzyczeli: "Silberstein strzela".
Internowani oficy aliśc i fabryczni wpadli do
pakarni i zastali styguą,ce zwłoki. Wezwano Pogotowie rat9,nko.~~. ~ekarz. stwierdził już tylko

ł

Telegramy
Petershurskiej Agencji' Telegraficznej
i

I
\~eru.

zraniI ogrodniks., l<tóry przybył na pomoc.
Noslodowa poliCja aresztowa.ła.
liBii, 13 września. Szczególy zamordowania
ks .. Czawcr:awadze.: Zrana, dn. 12 b. ID., książę
~ zoną WYJechał powozem z Tyftisu do swego maI ]ątku Saguramo.
Kiedy minął stacYę l\1echet i
zbliżył się do podnórza góry, powóz .zatrzymaŁo
cz.terech ~l~dych bandytów, ubranych, jak opo, Włada WOZlllca~ w mundury stra.żBików policyjl ny~h.l'r~ema wystrzałami księcia zabito. Lokaja,
I ktory. l1:s11ow.al uCi3ka6, zabit.o 11 wy8trzatami
i ~(arabllloweml. ~(sięinę bito kolbami, zraniono
Ją 'Y twarz. KSIężnę przywieziono w noc y do

I

!; Tyfllsu bez

przytomności.

i.
TyfUs". 13 ,wr~e~nia. \V Telawskiem, w poblizu. szosy ałuzanskwJ wykryto zwi.oki starosty wiejskwgo z .oznakami śmierci gwałtownej.
ł , \V gub. -kutaiskiej aresztowano ucze>3tnika zaI. bojs,t.wa generala. Alichanowa, Przyznał się do
! zabojstwa.
I
\V Elizawetpolu spokój. Nałoi·ona na miesz1 k~ńców karę pieilięiuą zniesiono. Żo'inierzy usu·
1 męto ze sklepów i z mieszkań.
Batum, 13 wrzdśnia. Wieczorem w pobliżu
dworca kolejewego zabito kupca. ZabÓjca umknął.
Pawłograd, 13 września. W domu Petrowa
w ś~od~u r:tiasta, wykryto bombę i list z pogrói~
karni, ządaJący od Petrowa 1,600 rub. na rzecz

l

anarchistów.

Saratów, 13

własne.

Petersburg, 13~go września. :Minister Dworu
i telegrafuje: Dnia 10 b. m., o godz.6-ej po pot.,

września-

W~Starochopersku,

w pow. bałaszowskim, włościanie dok.onali samosądu nad czterema złodziejami i podżegaczami.

. Konstant~nopol, 13 wrmnia. D(}wiedziawszy
SIę Ó progra~me reformy sądowej w Maced.onii,
i jacht Cesaraki «Sztandar>, podniósłszy kotwicę l' rozes.l&.nej poselstwom dwóch m.ocarstw trakto I w przystani Transund skierował się do szche- wanych, P.orta pr~gni.e wpr.owadzić w życie wska.: ~ów aboski~h, w towarzystwie konwojujących i zane w tej reformIe środki wraz ze swojemi pol Jacht okrętow tor~edowych. Dnia 11-g.o b.m., stano~i~niami, aby, powoIując się na te ostatnie,
~ ? ?~dz.l0ł zrana, Jacht zarzucil kotwicę w cie- ! uprze Zle wprowadzenie reform z zewnątrz.
Slllllle Jungfrozund. O godz. 1 w południe Ich
Londyn, 13 września. Z New-Yorku donosza'
Cesarskie l\!ości z Najdost.ojniejszemi Dziećmi i Wszystkich jafQuczyków i ch i ń(}zyków, z.amies~~
członkowie świty udali się na wybrzeże na prze- k~ych w Be~hnghem, ~ezwano do opusz-czenia
chadzkę na najbliższe wyspy. O godz. a-ej po j mlas~a. JaponczY?J uzbroili się i oświadczyli, że
pol. jacht podniósł kotwicę i popłyną! farwaterem I stawl~ r opor zbrOJny, gdyby ich eh-ciano usunl}ć.
szcherów pod przewodnictwem locmana finlandz- W. mJeSCle Satte, w stanie Waszyngton, zapowfa:ZgODo
:.;'~,~~'')i!;
<
kiego do llodru kilagskfeg.o na zachodniej stro- daJą ,demonstraoyę przeciw narodom azyatyckim.
Zwloki :pl!~1"ieziono Z fabryki do mieszkania prY'vatll~o'. phi ul. piotrkowskiej nr. 40. nie półwyspu ganundskiego. Omijając WYSpę Gron- Japonczycy zaopatrują, się w broll.
Te,heran, 13· wrzesnia. . Medżilis postanowi! uszel' jacht uder~yl o k!lIDień, nieoz~aczony na l
. Wi~do~()ś~. o ohrd~ej zbrod.uirozeszla się
mapi.e
li
osiadł
środkiem.'
P,o
wyjaśni~niu
s~uchac.
rozkazu 'szacha i p.ozostawiónowemu ga-lotem bCJslmwlO! po· llllescie. ZaWIadomiono nieżenia jachtu, i uszkodzenia, Ich Cesarskie lfości bmeotwI 10 do 15 dni na próbę. Jeżeli w ciar.ru
zwłocznie o moqlerstwiewladze sądo,we i poliz Najdos~ojniejszemi Dziećmi i / czI.onkami świty te.go czasu mini~tr?wie okażą się nieodpowied~ie.
cyjne.
ObdukCja lekarska stwierdziła, iż UWlęZIO- pr~~sz1i Ila okręt posJllmwy tł Azja", gdzie spę- ! mI, będą zastąplem przez innych.
nego lIieczyslawa Silbersteina, zanim padly strza- dZllt noc. Niezwłocznie zarządzono, co potrzeba ! ~~::._~-~-~-~~.~.!!!!'!'!~~!!!!!!~~~!!:!!!II!II!!!!!!'!!!!~~~
D:dennych depesz Agen" . ! l
fi
. ~6ły, bito i szczypano, o czem świadcz::ż sińce na aby zdjąć. jacht .~ kamienia i zażąd.ano parowcóV:
Z ~ewla l Gango dla pompowania wody i zala~ I t
b
•.
! •
{}J1. e ~gra czneJ '.
!

j

I

POlO-I'

!

ciele.

*

Mieczysław Silberstein urodził się w Łodzi
w dniu 24 marea1875 roku. Po ukończeniu gimnazyum filologicznego w mieśde naszem, Silberstein udal się na studya do Berlina. i Heidel..
berga, pocze~ wyjechal do Genewy, gdzie ukoń
czyI wydzial: chemiczny ze stopniem d.oktora
chemii.
. W chwilach wolnych 0(1 zajęć zawodowych,

1.beczyslaw Silberstein zajmowal: się zzamilowa··
niem sztuką. starożytną, a w podróżach, jakie
często
odbywa!, zebral bardzo ładne i cenne
zbiory.

*

Mieczyslaw Sil hers;te i n, prócz stanowiska dyrektora i .kierownika zakładów 'akc. Tow. <Markus Silberstein,> był również dyrektorem fa.bryki
welny czesankowej "Dąbrówka."

*

Z pośród zabójstw, dokonanych w ostatnich
czasach, najsilniejsze wrażenie wywolaTo wczora.jsze. Jest'· .ono dowodem, że posiew partyj

tanIa uszkodzeń.'
Oficerowie i .zaloga "Sztandaru" nie ponieśli
,szwanku. Dnia 12-go b. ill. Ieh Cesarskie Mości
; z Najdostojuiejszemi .Dziećmi przeszli na przyby; ~Y tymc~asem ju?ht nAleksa~drya''', na którym
i Jest zamIar odbyCla dalszego CIągu wycieczki.
! . Ich Cesa.rskie Mości i Najdostojniejsze Dziei Cl w dobrem zdrowiu, W ciągu d. 12 b. m~ J' acht
l l
d
l
A .e ~san rya" stal na kotWICy. przyczem Ich Cel"
! SarSkI? Mosci zwiedzili jacht "Sztandar", aby zob~cz~c postęp robót okoIQ zdjQcia jachtu z kaIlllOllla. 'postęp ten pomyślny.
He~smgforsf 13 września. Poloienie jachtu
ł bezzmmay. Na morzu spokój. Przystąpiono do
z~p~lnego :vyladowania jachtu; nurk.owie napraI ":la}.ą przebIte. otwory.. Okręty ratunk.owe 4zie! SlęClU P?mpa.ml pompują wodę z oddzialu ma.szyn.
Uderzeme o l\amleń było tak silne, że kotly jachl. tu p~!nszy}y się zmiejsca.
r
~Gtla". 13. wrześn~a: Dziś o~byla się w' .obei cnośc~ Wlełiuch KSląZąt WłodZImierza Aleksani drOWlcza i AndlZ~ja W!odzimierzowicza oraz ks.

!l

I ers ursk.l~J do GhwJ11zamknl~el.a. numeru nIe
! otrzymahsmy.
I

ai!._!!,_~.!!'_!!!I'!'!!"!!!!!~~!!!!'.!!!!!!!I!!!'!!'I'!!'!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~1IIIIa
Giełda petersburska.

{Tel. wl:. 71
"Rozwoju").
RenLn pa.ństwowa 7&,1 /,
5% Prem. I-ej emisyi
354 50
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Ferd~nanda bułgarsld.ego uroczystość odsłonienia
po~~:uka Cesarza Aleksandra II, jako Oswob{)-
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Pd W3

Temperatura

Pd Wl

max.+20.2() C

1

80

74,7.0 +10.0 \.88

eR

l
I

h dnia. la/lX

Pd

wa

Tempara-tura
min·+8.4° l;
Opadu 00

-

D·
r
.
Sol
.
OWI- eJ czyk
t·'
.'

skrajnych, agitacyi' jednostek albo obłąkanych
!'.
B
i
fanatyzmem politycznym, albo, też świadomie dzia- " serbskl Aleksander.
~.
Ar~hangiel~k, 13 września. Wczora.j widziałających dla ukrytych celów, wydaje straszne
ł no tutaj zorzę północną.'
spe\3y~lnie ."
.
'-owoce.
!
~yga, .1?września., W Trejdenie w hotelu
ohorohV ~7ł' 06ł11l n'"18 I- W' .' . t~lI
Straszne dlatego, że pomimo uroczyście po·~ l czlow1e,k mezn,auy, ,k~ore~o policJ~nt zap,y~ar o f \JU U,I U,
n~
awną ~
p' Aj" ~ L ~
..
wziętych uchwal o zaniechanie terotu elwnomi- : paszport, sta.wIl op~r zb.ro in.r. RtUl1011~' go. l .od- ,! PO W RÓ C IŁ.
do Rygl. Tutaj okazafo SIę, ze Jest,
G '.'
~..
~;.
9 ..- - , i.OL: kaWSKa Nr. i23~
1z
cznego, mimo że partye wyr.::;ekaly się różnych prowadzono
to
-" ·1:
Graevc, za b"uJC(1clsyer
. k'
1Jęc .. 101. 15-6po pol.
1420--6
, oddaw'
'. na }iljSZUl(IWany
.. i~-=M_...oazmyp
...... , • . d ... -. -"'-""~""""'-'-"'~'""'=_"~"'''''>-''''4'~_'''''','
zbrodni, teroryz.owano, zabito wobec t 1: u m u r o- ki m . o n o p o l o w e j . 1
rt~ Numer dzisieiszv składa Sl',l, 'l.·12~--tll·-·'
b o t n i k ó w fabrykanta.
GOrJ. 13 września. Do inspektora progimna.- \
~
Ol
~
:t Można zrozumieć, uniesienie chwili, ID.oŻna
zIurn Za.atowaprzybyl uczeń Noskidow, grożąc strOJłlO.
śmiercią zażądał 100 rb.' i wystrzalem z rewol·
wytłómaczy6 fanatyzm dla, idei. \Vczorajsza zbro-

I

g"

zna

ROZ'VOJ. -

SolwtlJl" dnia 14

września

1907r.

Wpiąte, dnia 13·go września 1907 roku
o godz.6-ej po południu, padł z rąk· zbro- .
dniezych na posterunku

B.·P.

~.

ako. tow. wyr. weł. i bawełn. "M. Silberstef
.• na" iakc. . towarz.. przęd~:alni czesankowej .
·.··"Dąbrówka",. w wieku lat 31. . .
r

. o dniu pogrzebu

nastąpią oddzielne zawiadomienia.

NI! 206

...

======
........

~ ~~.'."._-"".

nOZWOJ. -

Sobota,

dni~

hl

~r1łeśnh\

ISO., r.

f
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: : = .

Wpiątek, dnia 13 września 1907 r., o godz. Gm. 15 po
ręka przecięła

pasmo

południu,

zbrodnicza

młodagoi'Iota

B. P.

D-ra "Mieczysława
.'

, Dyrektora Towarz. Akcyjnych wyrobów" wełnia, nych i bawełnianych M. Silbersteina wm. Łodzi '
'. i,' przę ",alni wełny czesankowej "Dąbrdwka". "
Przejęci szczerym żalIlD, ,yraiamycześć pamięci przedwcześnie i
zmarłego i ślemy wyrazy głęboki '" współczucia zbolałoj rodzinie.

,', ,,',

"

tragicznie,

,

spółpracownicy.

8

ROZWOJ. -

Sobota, dnia 14

W dniu 13, września

września

zgasł

1907 r.

nagle

•

leC ySław

zmarłym

tracimy szczerego druha i przyjaciela, o którym p,amięć zawsze' w' sercach naszych
niezatartą zostanie. NIech mu ziemia lekką będzie!
W

r
-- J u t r o Tow, opieki nad biednemi dzfeómi

. Dnia 11-go b. m. z rozkazu naczelnika miasta. Pe-

dzH.

tersburga policya skonfiskówala .Ni lS0-ty, reakcyj nego

',pisma' '1RllSSko~

Znam~a".
~

,aie,~Z~~,ll,ądaje

wiadomość, że

biskupi

prawosławnI

otrą_tł pot"eeenie, aby przez duchowieństwo mtejsco-

we,w8kazaliwiernym pisma, które powinny być czytane 6gólnie. Są ~o: "Now. Wremia'\ "RU3Sk. Zn.amiau ,
"Ko'iokol". "Russk. ZiemIa" i "~Cerko Wi.ed." ,Z pism
lokalnych mogą być zalecane tylko te, które biskup UZDa
za 'zupelnio patrJotyezne.

zabawę

sklej.
-

I

urzą. ..

l
ł

w lokalu

I

,
i ś ogólne zgromadz:enie cz10nków Lutu!, o
pól wieczorem,w lokalu Towar,,?;ystwa (Piotr-

1

muzyczny:'

ł

lla szkoly.

godz. 8 j
kowska 108).

o

i

i

Lutni. Początek o godz. 4 po pet
!
ZEBRANIA. D z i ś o godz. 6 wie~zorom, w magistraeie łódzkim zebnnia komisyi, szkolnei, w celu zba'· !
dl'mit\ pod wzglęQ,em te~hntc:m1m l hygienicZDym lokali,

I upa.trzonyen
- Dz
l

I

w ogrodzIe miejskim prz,y ul. M-i.kolajew-

J U t r· o ,..Podwieczorek

le.,

III

rn~

W numerze wczorajszym w
bryceofia,1' mylnie wydru~owano że 'pracownIcy -fabryki
Karola Steinerta (apretura) złożyli 8 rb. 34 kop. na. budowę koŚCI.O,la św., S t", nislaw8 Kostki-winDo być: "na
budowę kcściola w Nt'tfwie pod Petersburgiem".

Słynne,

na całej I<uli ziemskiej
od lat zgórą40-tu

I

MączKa 'mleczna '

'

, - D z i Ś PQsiedzanie miesięczne czlonków Stow.
majstró w fabrycznych o godz. 7 i pór wieczorem, w lo·
! kalu Stowarzyszenia (Nowy-Rynęk 6).
'
.j
,
D z i ś w lokalu Stow. subiektów bandlowych (DlaByly P9 sel do pierwszej Dumy państwowej z gUM ! ga 45), o godz. 8 wieczorem, narady w sprawie uuormowanlt'l. wypoczynku świątecznego w bl'anży kolonialnej i
bernU sam~\!:skiej p. Protopopow prosił o przyjęcie go
w poczet adwokatów w Petersburgu. Prośbę tę odrzu- galantary;nej.
eono, gdyż p. Protopopow jest oskarżony o podpisanie l
J u t r o w lokalu Stow. sub1.ektów handlowJch
I (Dluga45), o f5odz- 8 wieczorem narady w sprawie unGrodezwy wyborskiej. '
i m6wI1nia wypoczynku świątecznego w branży kolonła.ln~J 1 galanterYJnaj.
-- W P o n i e d z i a l e k, o godz. 4- po pol, zwyRedaktor dziennika "Riecz'" p. Chariton, zost31
i
CZl\jne doroczne zebranie czlonków chrześe Tow. d!::brvska~anyw drodze admInigtracyjnej na 500 rubU kary, ! cz.ynności w sali lódzkiego Tow
kredytowego, przy ul.
ewentualnie na miesiąc aresztu za artykn! wstępny ,l t:lredniej nr. 19.
w liil 169 tegoż pisma z powodu ostatnich wypadków l
ZE STRAZY. J.u t r Q o godz. 6 i p.ół rano, ćwi-,
czenia I i III oddzir.lów lódzkiej straży ogniowej ochowOdesie.
tniczej w domach rekw~:_~~~~, tychże QddziaM~.
Ogólnie znany b. poseł do drugiej Dumy państwo
,waj p.Pul:yszkiewicz przyslal list do redakcyi reakcyj,ImC"_5-'iR"
'nego pisma "Itussk. Riecz" w Odasie. i W ltście tym p; ! @.;i~l!U lL #
Puryszkiewiczpisze: ,,0 ile uda. się mi zwyciężyć na
Dnia j 4- wrześn la. o godz_ G t\ j rpno
w Bogu po dlugoletnich cierpieniach
wybora.ch de 3";61 ,Dumy państwowe,j, dolożę wsz,elkieh i
j
stara.ń, aby przyśpieszyć jej ,skon, jeżeli ona pójdzie
i
'ś.
p.
w ślad.Y 8wyćb zgiiliony~h poprzedntczek".

F I ARY.

Sprosłf.łwanie..

_ _1IIi!I

~~-",

MleKO z~ęszczone
HE

6M

*Att5lQ"

I,'

I

p!~odukt, Z najlepszeg~

,

Idealny pokarm dla dzieci, ,zalecany przez
pierwszorz~dne

ł

! :; '

I

e..cn

Dnia lS) <go b. m. ,w petersbllfskimsądzie wojenno .. i
okręgowym rozpocznie się' proces wojennej organizacji'
rosyjskiej partyi socjal-demokratycznej. Ogólna liczba
oskarżonych:......51. Z tych 19 pozostaje w więzieniu.
Kł.LINDARZYK

:t ro

IMIONA.

SŁOWIANSKIE.

Budzłmila.

TERDIiNOWi.
D z iś Zie.momysb. J u-

,ZABAWY," Dz i ś wielka! zabawa w Helenowie.

IPocZ~k Ó

g. 4 po pat

t

,powagi lekarski e.

'\Vystrzegać

się nieudolnych naślado
wnictw, jako szkodliwych dla zdrowia ek~

perymentów.

I

I

mle-

ka alpejskiego.

1292-10

Piotrkowska NQ 200.

L' cznica Zęb 'w
M. EPSZTEIN-RIESNIK.
Plomby złote, porcelanowe i t. d.
Zęby sztuczne na zloeie, kauczuku z podnie-

ZOFIA MANIT!USO A
w 49'ym roku

życia.

Wyprow~dzen'ie zwlok z o,omu przy uliey
Mikola.jewskle; nr, 60 na stary cmentarz ewange· ,
Bcki nastąpi w poniedzialek o godzinie ~< fj po
pohdnil1.
14;19
MIf

łl~,e

t

km.. "f.l!ili!hf""~i::' '

bieniem lub boz.
~LhJClnych' zQbów 'na poczekaniu.
Koosuliacya 3D kop. 91-102

Popra'Jki

u

I a

z patentem konserwatoryum, udziela lekcyi mIlzJki i śpiewu. DZIELNA 101 II piętro. - Do '12-ej

w poludnie.

1426-0,4

)t1!

-
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'Września

•

1901 r.

a/o

JJlirlll'

PRZY HOTELU MANTEUFLA.

Na czas krótki

WYST ' y tO'SKlEJ TRUPY
~KARI.
Poozątek

o godz. 8 wlecz.

· "M'" '(':.' , G·
' \'P' 1"'.
..'. . . . '. ·\P.S
'10m ,·'JHluaz,.'J:ftUI ',','. US,.·lIHID
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Jest jesz.
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"J , ' ze.
w

tetl.
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mIeJSC

kI ach
.
':
do klasy
ar.unkowo,

YV!. ac "S...1
n,:. odd, an,.
.
dOP.l'ero wted. y, gdy,'
.ł:'
11,'tworz ;si ,komp'Iet dla trzecIego odd. IlI.
I-erw,s,zeJ""":

'J\,'.',..

f

nMr.··!~r~~:f::~:::\·::z::~!3~~!~1
ft1?~~r~r.~:=}:!r::;~~~ :::~l:::&~~
śpiewu
fort,pf~nle.
l II-pIętro.
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h"· ·

Z3:
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l Mtanio
tlszyl1ę pIerścieniową mal~ używaną
..·
D drlQSCIOwe
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8m'
'l-es"ln·I·CZ8
Tow
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y~z
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}łl 51
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' l m. 28. sprzedam. Ulica P-rzejaźd2326-1

prz'll"J'muj"e pl'enl'ldze na l\8Z"'Zól~- !.'
l . " ' " '" ,,'A.,
.
' !
na każde żądanie 4%
f
.' 3 miesiące
4Ni<~
l
"6,,
5%
,
~~~~~~~~~~~~,,~r~ok~~~~~~61~.~~~~~~~_1~41~7_.-~3~-~2 :
·1 Czlowfek: rolady, żonaty, z czterokla-· 'I
sowem WYkS.Z.,talC6-!liem gimnazYalnam,
J , .zar.az.,. u, .11
• ., POSZU. kuje ja.k\9Jk01W. l.ak p,rac...
d h d
B I adwokata, rejent~ lub kantorze. Alem:esię('znego
pobocznego .OC o u.
ez ksa.ndrowtcz., .,Pas. ,.z> M.e.Y.era 10. m. 1.
sp~cyalno. Ś,ei .i .ryzyk.,a, pr, zedsiębi.ol:cze
..
. .
2<]01'-2':':'2
,
d
t
chcAc
tIor
bie
(rso~yka?ag1) S a~u, . "I Z o . W'
i
b 'J:
I
ue~eł.wy·.sposób" .. zlozą.,oferty pod "H. T~
sprzedania garn tur me li S8.101l0-1
150" w Biurze ogloszen Ungra. Warsza·, ł
wych fortepią.D czarny krótki. biurko,
1466,31 biblioteka .. Dzielna 34 :tą. 6 fr, II piętro,
wa, Wierzbowa. 8.
"
- od J,,-. 3 po pot
2,!H:l,'0-3-1
..... , . , .
.
iJ~,
UJ"a' ·c"zlonkó'.··,w,· udzi'''''la
p.r'·.z1!J',m.
~ lAłn.oś(: od któryeh plaei~ ,
'OJ

poz·'Il'czAekn,dJ.PaZker.lÓawnl]~e'z·
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160'
'b .
.'
.
.
'
,
r
18
I

DO

30 kop.

J,estdo sprzedaniA urządzeIl~e sklepowe: l SP,rZed8TO. majątek z,iemski, ,s~ladaj,cy

l gry na.
Oa06y
nlezamoine, obdarzone wybitnym talen-'
tem. korzystają z ulg w opłacie. Wi,dzews'ka :16'
2183-4 4:
,eze ," k~l~a. w?ln~c
~
aS"..1
Mundurki penSjonarskie dla uczenie
e~·l t,f. Cle· l ,pl~.
~aną,~dacl
I
wszystkie:! sz\,ól prz)'jmuię do roboJ
'-t J
_
J
ty. Wó}cz;o;.l1ska H7 ~n. 1'l,
209Gc837
mogą',.
A
W.'
Mieszk~m~
P~;~y;~&;"zu,
:113
lekarza,
do
P1S
"WyiUqęCltl. Wmdomosc w aptece, Ryib~, d~l.' eg~za. mInOWI
nek Btilucki.
2212-8sp-'-3
" '-~
Maszynę bębenkowl\ i pierścieniową,
v•
A,
Zła
~~r
mtt~o używane i maszynę Za 22 rb.
.,;"
~ Singera sprzedam, ul. Zlota nr. 3 m, 52,
Łódzkie
.
I
2:~97ś4s2

(Wó~czan&k,.a

,.

Wejście

1472

i)

Nauczyciel z patentem, udziela l!lkcyi
gry na fortepianie i fisb?,rmollU. Skład
fortepianów, Grzegorz:ewskJ, Piotrkowska
nr. 117.
.2308-6-1
Nowootworzona prłl.co'Wnia,sUKien damsklcb; tamże nauka kroju, ceny przy·
~ępn~ P~kkowska n~ 131, I·~ep~k~
oficyna.
2310-4,-2
osoby umie 14ce szyc, nauczę kroju za
10 rub. Wtdzewska nr 1~~5~~~~~2

I

m. 24:,
2316-2-2
TAnio do sprzadanla białe suknie, ślub t
na suknia 1 kilkC'. żakietów. GlóW.n. Ii
40 m· 15"
2~79 ";~3,S
calkowit)' kues szkoli
handlowej w Kalll:izu, poszukuję j8ile·
gokolwiJk zajęcia w kantorze fabryc.?!-;
nym, lub t~ż w jakimś .h~ndł~Wrm iąte.·:
res~e;, Ofer",Y W A~mUllstra<.,p ,J'~?~~,
wOJU pod lit "P. H.
2j09~3~1
czeń w~ż~zye4 klas szkoly ban<lló'Wej
.kupleck~eJ, zdnlny ko!epetyt?r~ pOBZU·
knJe lekCJI. W~adomość ul. p'ług!\ J.aJłS
I piętro.
.
' 23r3-6-1
.wzamian konwerssc y.i fra,ne. USkiej,~d.Z,t,e . ,
'
Jam polskiego. lub muzykI. Oferty
dla' ,.Idy" przyjmuje .. Rozwój". 2295:2,2:,'

Ukończywszy

U

l
1\

ł
j

----:---:-----~-_::_-=----~~

Zdolna bufetowa. przyjemnej powie~~choWJloścI, poszukuje z~jęcia zaraz.
Oferty proslę s~ladt\ć w administracyi
.. Rozwoju" dla.. Stanisławy.
2283-2$\
-z- aginąl paSijiOrt,' wydany z gmin". Da.
lików na imię Józefa Cleehanow~k:i9go.'

2119~3-2

zagiIlą l paszport na Imię ~ft"nlslt\wi

Glinkowskiej, wydany z gllliny Blaszki,
powiatu SieradzkieQ:o.
\2~12-3,2

poszUkuję
szycia w domach prywatnych,
ZAKŁAD
F'REBLO:WSK
••. ,
ulica l)luga nr. 148, stróż wS,kaie.
'1 K
'
. .d
.'
ur$J dla freblanek, swia eetwa po~wlad.
,

. . . dz

2;106 ~3-3 ł

lłd

O
czaneprzezwa. •• e ,rz"I' owe.
pOSZUkUlę p~sady k.t\s.j6rkt:' }erty proPeDSJa 3-kll$DWI żeńska Maryi ZARZYCKIEJ,
szę skb.dac pod lit, "M.,s. w adm. .
ul.. MJkołajewska 22m. ~4,
" R o z w o j u " . , 2311-3-2 Zapis od 2 do 6 po p04.U
1- d
. ,
nin, . 1480d3
'0'
i'
przybląkala
się
suka
"cwajnos''', z o·
Przy
_kładzie
dU2y 00I'Ó, d.:
wIe maszyny praw e nowe z Pięcioma
brożą. maści pręgowatej bronzowej.
- - - - -__-..:::..--:-:-:---::--:.--:. szufladami, bębenko~a i pierścienioWa Ulica Ogrodowa .nr. 22,.
2325-2-2
Poważ... firma niemiecka
Biuro Rościszewskiej, ~rzeJazd i .maszyna piękIlie sZYJł\ca za 18 rublł. .
'
; poszukuje przed.~tawicieH w celu rot'Wo ..
kU
14, poleca: n.Buczyciel,l, nau- ' Płot,rkowska 108-16.
.
232-i'-:"'3~1. I potrzebna .nauc~ycjelka do Łkild panle- • J'u sw""go przedslęblorstw •.. Oferty ·z· .do. . .
'
nek na; wieś w pobliżu o zL Obov
" czyGielki z wyżs~em, wyksztalceD1ęm, wy,
Fortepian. Maleckiego.do sprżedanła za ; wi~zkowtl. znajomość języków obeych i ł .ląezeniem.. ma.rkl lO-koptejkow.ej upru.",. Z.,.&,
chowAwezynfe,freblowki, bony, gospody~
250 rb. Orla 12-14,
2276-3cs.3 ! muzyki. Ofer~y proszę sldadaó w "Rozsię przysJlac pod adresem: ,MannM'"
Die, .ka.syerki, ekspedyentki, tylko. z' do." po d .. N'
'lkal&
'>32rekomendacy~ ,
2~<86-1O.-3
Fortep!ri.U krótkI, czarny, oraz fishatwOJU
..1: auczycle.
... .• :)~ 1 I D. ep,uch)a,ud, SaUlU & C-te, .. 14'38-3~
•..,.·
monla.zpedalem okazyjnie do sprzepotrzebne prl\S.Qwaczki, Wólczańsk321.
'IOP, 3,00 do 500 rubli
..
ALZPowo'du wojskowośet odst~pię za- d."nia Piotrkowskl\ 117 m.,2, od 9
. ,
23iH-3-1
.
mi••i4łcznie.'
• raz posądę z kaUCJą· Oferty ,.Bau" do 121 O'!15 do S-ej.
228,~6sw-2 potrzebna' do sklepu monopolowego po- zarabiać może każdy, mający d,lIże z.na.
"Rozwój'. '
,
'2323-3-1
eat domek do sprzedania, 8 lokci dlumocnica zdatna, uczciwa, .energiczna ł jOll1ośel., Zgłosze~tApod,'M,lt 1ft. al"
arzriozegarkt w gilzach Dzikowicki~gl, G szeroki, ł' wysokI. Dzielult nr. '9 obznalmiona z, rachunkowo$:cią Targowa nadsylac: Rudolf Mosse~, J4alltię• .\(S$oo·
go. Ueprezentant Mąkowski. 2322HOsl
stróż w'skaże.
~B28 -3-1 . nr.' 4;7.
. ,.
2321--2-1
den).
" . . lłft--łi-.

l

. oglos'zen-Ia
'.
Drob' n'

D

AA .A)

D

J

I

JE,

ROZ\VVJ. -

l.::Hn

wrześnIa

Sonota, a.nia 14

12

Piot13kowska dom Tischera
I pię~ro.
Pierwsza Chrzelc;ańska Lecznica
chorób zębó~ ihi_my ustnej

Do

I,I :

I

_._.

II :'

Ponieważ trudno mI było rozstać się z miejscowością,
w której przez lat 25 cieszylem sIę zł\ujilniem najlepszej
kHjenteH, przeto zarzuciłem uprzednio powz1ęty zamiar
opuszczenia łJodt;i i uleg~jąc poważnym żądaniom Sz. me;
klijenteH otworzyłem
w domu:. Scbeiblera., ul. PIOTRKOWSKA JIIg 11

II
III

li

I

waniu bardzo

'przystępnych

Z

Dr.

II

!f

II '
.11

•

~

i'!

ul. Andrzeja '7.

i śwłętll. 9-1.2

~D~d~~~t,-~~t~k-a-<·c··kl~C·

speC. chorób

ostatnl K CE· R'T'
..

o godBinie5 po

W nnrnrlZl fi
UH

południu.

. JEZY A
ANGIEL,S lEGO
Upra&za

mozna

się

miesięcznie);

początkujących
d~a

innych w

o jaknajszybsze

zapisać się

na

'v po-

Dr. fil. G.

włosów

Gabinet

Il Dr. F. Klozenbęrg
i

przeprowadził się na ul. DZIELNĄ 25.
Choroby wewnętrzne,spec. nepwow_

(leczenie elektrycznością).
Godz. przyjęć: 10-11 r., 5-7 pp. lb7-6-1

Dr~

Józef Michalski

I

si~

język

ulicę

PIOTRKO'W'SKĄ

przyjmuje od 9-ei do
i-ej do 7~ej po pol.

IQ
lO"ej r~no

j

od

14:67-rlQ9

Dr. H. Rosenthal
.' ....

!

I dZI·e4.?lęOłlł
(sp .. gorączkowe, zakaznel .

r Stanisł.Plctarsti IIGOdz~:~S~r*f!II!~~7;lQt:·t;~i~~

tuta}szem mieścIe jaKo
skórnych, weneryczW8n9l''YvZne I 81.0 51 ; nych, plciowYCh i chorób wloS9W. Przyj~
przyjm. od 9-10 r. i od 5·-'7 wiecz.
! rouję codziennie od 8do 1 w poludnie
Rozwadowska 6.
13311'235 I · li od 4: do 8 po pol., w niedziele od8-ej
.\
do l-ej rano·l od, 4: do, 6 po pol'. , :
: Dr. Zda D~BR~"OL1!KI, ordynator (
•
' .
'oiidz. oho rób uszu, non i gardłił warsz. I
ł
II

"'"'

"

n·'

ł OsiedJUeJJl się W
rr~lIe r specyaHstl\ chorób

szp. dziec., ul. Wa:;Jxecka ~, telef 35,09,
powrócil. Ptzyjm. opróez nled:r.:iel od 9-10
r. i od 4-6 w.• w sohotyod :;··-4 ''J405 ·3-2,

r.

l
l
l

II.

.,'. . ,;.

•. t

~ .....,'.\ ,...'

.

uj .. Sredn&rtJ\~.(~~:, 14fłrl13

Dr. A. Gros.•Ulik !Dr. Edwardiittelstaędł
~

powró'Ci,

ul. Zielo·na Ni 5,
! mieszka, obecnie MIKOLA,JE WSKA 67
Chor. s~órne, wenerycznE i dróg mBcz~wy.ch .. ! przyjmuje. od 8-91/ 2 fano i od 5-6V2 pp.

Dr:~d~;d~:Zce~ltr~;~ I D;:bH.8S~;~;8~h~r
\

~hor.oby skórne i wenerlnz ne

\

ohorOby weneryczne

i

Nawrot' Nr. 2.

.1e6......

przYJmUJe od g. 9 de 12 rano i od 6 do 8 w., ; Przyjmuje od 8-11 'f 'do '6"":8 po pplud.
: panie od 5 do 6 w:ecz .. w niedziele tylko
p~_nia od 5-6.
631i3.3S,__
; od 9 do 12 r~no.Zawldzk.a 18. 1385'206_ J -~,

I
i

powróciłiJ

zgłaszanie się·

14:65-6-1

Piotrkowska, nr. 88.

Dr. L. KtACIKII
/

! .

..

.'"

Konstrmtynuwskn 11.

Choroby wewlI1ętrzne i dZieCięce_! Choroby d.-óg moc:zo1P;fyoh, skór-

wykłady języka

nauczyciel wykłada Iylko

(usowanie

ł - - - - - - - - - -.....----

mili 8 '

Bobo,tę

niemieckiego, rosyjskiego,
francuskiego i wIoskiego.

Każdy

ł

l

TANIEYKŁADY

niedziałek 16 września,
14 września.

lRikołaj.wska
4,
762r180

przyjm. do 10 ,ej rano i od 5-:-7 po pol.
. .
Telef. 57-50.
H2\-'6.5 t Choroby wewnętrzne

nb
Ch uru·
y

dla

.'.

z twarzy za pomoeą elekRoenłgeno• •ki
(leczenie promieniami Roentgena exem'Yt lupns'v.,
fayus'u i t. p. .
12S0r

USZli

Chcpoby kobieca. i AkuszcrY3

lł'\\

rozpoczynają się:

ścią

uli u, m~s~~R8~~~i~ul.Zórawia40 Il

A. BADII.

rb.

i

Dr. M. Belżyński

1

#,.

(Cena :I

. . ..

Oln.lbifh:,
, i przyjmuje codziennie od 4: do 7-ej pop. I
,t w niedz. i święta od 4-~5 pop. 4~H-r-188! przeprowadz!l na·

ll

Początek

gardło, nos~

przanlós.t się na ulicę
Piołrk~}Hl~ską 145,

.rr:=r "-lUL1Ii·:r~1

!

1463-1"-248

raDO,.

D~ J~ Grnbowski

m JS· r·o!f,·,·

... . . .

obok Dzielnej.

Dr. JEL lOKI I

(M ej s t e r h a li s)

'.

Przyjm, od g. 911~-11 r. 1 od 4:-'7 wlecz.

~ trolezy).

Od 8-10 rano, 5-8 po pot, w niedz191e

r·· O'.·'

D elman

I

w niedz. od 9-12.

!

moczopłci~_ł:l.

···.0···

•

Benedykta 3.
.
Przyjmuje od 8-1.1 n.no i od
ZAKŁAD ORTOPEDYCZNO-GIMNASTVCZNY
po, pol. W niedziele do 4: po poło
(skrzywienia kręgosłupa, choroby stawów,mięśni
i .
1397-12-7 i itp.).
Leczenie masaji;em (wibraeya), el~lł:tryczl1o.

Choroby skórne, .weneryczne i

.

124

WłDSÓW.

1

,

....

-

16V~r102

1 SpeoyaUsła.
cRaorób U.ZU,DO.a,
. krtani i. gardła

S;I.hers~rl'm
du
'u

I.

I~.• zęby

prz(~prowadzjl s:ę na ul. BENEDYKrrA
Nr, rl (róg PrOmtllHtdy), SpecJa.lista churób weneryczl1yob, skórnyoh oraz chorób

li , 4-- 8

JÓZEF H ERZENBERG.

14:68

III

Przyjmuje od 4-8 wlecz. W niedziele i
hvięta od g. 10 do 1 po pol'
507d.423

!II

pO'ważaniern

'111

Arnirzejal 13.

.

cen.

~.-

,,-

25

Piotrkowska. dOm Tischera l\.. Po
I ,p~ętro.
.J " !... e ,

!.·Dr.
feliks SkUSłBllCZ I . Dr
·,ą,~oroby . skónlS ! weneryczne ł

I

nft nowo interes bhnvatny, jaki prowadzilem przez 2i lat
prz.y ulicy PIOTRKOWSKIEJ Xł 23
Polerfl,jąc się laslrawym względ{)m Sz. Pau, mam ho·
nor donieść, że sklad swój ZMptttrzylem W Ilajwiększy
wybór naigustowniejszych towarów bławatnych ostatniej
mody i, że Jak dawniej, tak i t"n'az staraniem mojem będzie
zaduwolnić jakuajwybredniejsze wymagania przy zastoso-

I

KonsultłS.cya

sztuczne od rb. 1 kop 50 1 wyżej.
lteperuje i przerabia zęby sgtllczne.
.

'12

1 '
1

DONIESIENIE f

124.

•

otwarta od 10 rano do 7 wieczór.

Szanownycn pań

w Łodzi i okolicy

l!

t.

ojczjsly,

KUM~IER,

Skwerowa 4.
962

·'r. L.. p. r-vbul.,.,' ~ JrIO :~;l{~~i{~~g:,;e:/7~~~:;~:"1Q~g_~~i
D · J U ~ilA ~ Dr~ s.' Sznitkind
Chor. skórne, wenerycZIli i
!,...

mfJcz~płcjo,e.!
mieszka obaenielll!. Sredaiej nr. 2.
Przyjmuje od godz. 8-1 r. j od 6-8 w" I Cher'oDy
imocznpł~iD,.
panie od 5-6 popot •. w niedziele od9-1 1
Leozenie elektryzaęyą I maedem,
r. i od 3-6 popo1'.
14201'397
P-rzYJlliuleod g. 8-11 1/ 2 .l'ano,od ~.;""-81/, .

!

Ul. Południ~wa M 2.

D '~.!;iUgSD11

rl

.1

l

skórno, weneryczna

4:,69~l!-242

wlecz.

fl ,_.ri
ł! Dr. Rosenblatt
imr
~crlZUDl i
lISZ.~.·
I
f

..

specyalista chor611

ChorOby kobieoe i Akułne:epJ'a

Piotrkowska 121
Przyjmuje do 11 rano
.

i

I

i gardła '
Piotrkowska 35

nosa

158S..r-8i
od 3--5 popot l przyjmuie od 10-11 ran Q i 5,-'7 po pol.
fi02-r-187
w .niedziela od lO~l1r; 1 .2-4, po pot

ROZWOJ. --- Sobota, Ais. 14

M 206

Wf 7 kl.

J'~,

. QD '
. pro:.:y,
..dM Sfi"~dniej
Cl'{\,z:

l'

poleca

e~za,[lli:lY llow:owstępującyeh kaudydatek ,trwą·!l\

II

pod "ZŁO. TYM
ł

W

rOCłaW,

=
I
II
_1-1,----------.----__
I
l
...----- --- ===============
I
I
--"~----'

Józef H e r z . e n b e r g .
cd i883dp 1907 Piotrkowska 23 obeonie Piotrkowska II.

J

\

dom Scheiblera.

J

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~

OBU

zostanie przeniesiony od 1

Piotrkowską pod

_....

r. b. na ulicę
~9 dom W. Za,ksa.

,.
.•

i. wó~twa mojego
~. c6n!~

l

f

s •. l

sumy

rubli

5?600

(pięć. tysięcy

\ s.geseset) z prooenta.ru I, kosztamI prota·

; stów oraz procesu, pochodzącej z dzie\ więciu weksli, mianowicie:

J272dl0
i

przeciwko

Wladysla-

i wowi Czechowsklernu o solidl1rne ~apla·

. . . . Wysyłka po za miasto. ......

".

wytoczonej

ł wdowleSalo~ei .Ka.wecJriej .i

..

czt~leeh weksli porubH 1000·

I..

I

dwoch

I

..

",,61.;0,;

Jednego wekslu na

l

H

~~"»~
j~dnego , ."
,.,.,.

.300, .

~
na sezon bieżą.cy
100,-.
PierWSlDrZAdn
v m!g l7V ft ubilłróW damskicb razęm, Jak. wyze}. rubli 5,~OO, przez tla,.
' e J ' '""
.
. l Iómeę Kaw~eką na zlacenIa Władysława

DRA.BIKowSruEGO,~Okbw~8~~3. i. Cz~howsk~go wy~aw~ny~, na ~~~
Okrycia, Futra, K05tyumy, Za- ; m<>j" żyrowanych, z powoda nieznpła·
kietl kara.kulowe i fokowe, z własnych i centa takowych w terminie zaprotestQI.
i powIerzonych materyalów wykonywa l wanyeh i przezemnie zaskarżonych.
gustownie, podlug nAj!l0wsZrch modeli: l
ostrzegam przeto każdego, ktoby eheit\l
\ Ceny przystępne. Tamzl3 mozua dostac i zrobie użytek z rzeczonego wyżel listu
formy z btblllki
'.
1496:.....6-4 l wyko-nawezego, ił takowy, oprócz dl<\'
• _____________1 ! mnie, niema źadn?go prawnego znaczenia

... ._,

. Z poważaniem

Kapuśoiński.

M.

.\ moje
.Zaginąll1st
wjkonawczy, wydany Uł\
imię na mocy wyroku Sądu Okrę ..
l gowego Piotrkowskiego, w sprawie z po·

?kład wszelkich krajowych i zagr:anicznych medykamentów,

po rosYJsku.

.

Ogłoazenie.

I E .M I

Września

1340-

dążących do

1474-8-2

I

że

-

m' Ó~o~, z··

'1"

l.4.95.

Królewskich klinik.

1

.

l

N;, ~i~Ó.

POLECle' MOZ· EMY

H03!
3-1 l

J

S K·• L E, P

Przystanek tramwajów?

1~15

kopa ru.p. 1.50,Zakłael
spr:z$daje
od domiPaździernika
libl'iJ
nium Okołowioe. Obs.talunkipod
1Ył
._' a... dres8 ~4.l
Bruno·
11. 61.1111'
~o' dz', 1Notr
..
V.
"vIA
li) •. la
"J
... :.

f

\

I

I
l,.

Sz. ICli,J" entelę,

ro~u

szybkorosnący gatunek, tegoroczne,

.i kowaka 21li.

.

T l f

-'""""'i"i:I!l'l1N11P""1. 11

==~~~~~~~~~~~~~======·=======~====I

zawiadomić

od

lO

I

l

obecnie 11 PiotrkowBkal1, clomScheiblera.

am honor

R k 411
tyfie r -l.

Egzystują<!1:\

I

I

Józef ·f(erzen'oerg,

.3.1

JELEN. lEM"

M '
'ć .
l k
11 ozna por~zumlewa, SIę po po ,5 U

Wszelkie' nowości na sezon jesienny i zimowy
nadeszły w wielkim wyborze.

1\1f

się

'M T

nadal codziennie od godz. lO·el do 2-el 1 od §,-eJ dl) 6 ej pol. Pr6~z ObOWląZUJ~·
k a i ś plew. w k ,las8ch '
h glmanasty.
eyeh przedmJotów sikolnych, w k lasac~.. niższyc,
wyższych język angielski. onz D&UK& sloJdu. DZIeci prz-y}l1'lUJe się od lat 6 CIU
Od nowego roku szkolnego otwa:·tą· zostara klasa 6.ta.
1493-10-5 ł

-

1'".

'K'.·,~ 0'·11 BIsoh'.mi·.mo;,~k. LA~L'Mek~!I\.
r \

""1

M 2',

1001

1* Wszystkim prZYjeZd;y~"'---K.rpl.,

Polzs~~:a: :::~o~~!::: Żeńskie...
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