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tWił~ Andrzeja Sa-
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'pHichy

św.

Urszuli P .M.

Wt. ŚW. Kordnłi P. M.

ŚW. Seweryna B.' W~

Czw. ŚW~ RafabArcb.
Piąto św' Kryspina M.
8ob. św. Ewarysta p. M.
Niedz. św. Sabiny P. M.
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Dług. dni. godz. 10 m.. 20
4= l~'

m

1683. J-an
Sobieski zd(tbJWa. Oslrsy,bór.

i

A'4

I
I

H·

Redakcya
w ŁodzI,
ul. przejazd Na 8
Nr. telefonu 593.

~ienniK ~Olit~ClH~, ~rZemJSłDW~, eK~nomiGznJJ 8~nłggznJ iliterac~ ;łłustrowan~
pa.ździernika .1907 roku.
..;re ms; _ Pabianicaoh sap .. Teodara .•inkel
apteoe p. Patka, 'w Toma8z13wie u p. Te'lulora HUta.

Poniedzialek, dnia 21
KamorJ'1l •.ł'mlny .. Wcpazawie. ul.

.. ZgiGrzu,

Uf

Kruaz~

;:Z=;=:="
CEN A. OGŁOSZEN: "N a d e s

I

l a n e" na l-szej stronicy 50 kop. fa w1ersz. IZwJ'cza'jne ogłoszeDaa za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub Jego miaj,see.
· M . . r e ogłoeZ&aB8 po Pf, kop. od' wjrazu (dla poszukujących pr.acy po 1 kop~). Rek l am y i N e kro l,o:g i po 15. kop. za wiersz petitowy.
Za doląezenle pr.ospektOw 36 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honoraryum Redakcya. uważa za bezplatne: rękopisów drobnych nie zwraca.
==z
Reda.litor łDb jego ·.zastępoa przY;lIDują interesantów codziennie, z wyjątkiem Elni świąteezny6h, od godziny 3 - 4-ej po południu.

===
WIE

ad

czasem od samego p:(H~zątkn, operacji wojennych ł dwutygodnik niemie0ki "Das Literarische Echo,"
obu terni państwami wynikają bez-! które pomieściło oko.lo &0 odpowiedzi na raz e .
ustanne niilporozumienia. Wojska. hiszpańskie wy- i słany przez siebie kw-estyonaryusz w tej sprasIane do Ma.roklm stale traktują wojska. fl'ancu- f wie. Pochodzą one 'od pierwszorzędnych wspóIPost Ramazanu, podczas którego muzulma- s~ie z ,l~kce'yażeniem." ~ nawet. wrogo. ~OIIli?rz~ I c~nych autor6w niem~ec.kich. Mamy. tu wjęc:
nie winni poświęc.ić caly swój czas tylk.o mod1i- hlszpanscy me chc~ lSC pod komendę oflcerow l ! Blotra Altenberga, Avenarmsza, Conrada l DehLUla~
twom, spara.liżow'al działani"aobu sułtanów ma- generałów francuskich, ponieważ armia. francu- I Maksa. Ratbego, Hoffmansthala i Ostwalda, Ros7
fokańskieh i byl glówDt\ przyczyną oweg'O wzglę- ska jest tylko republikańską a hiszpańska kr~ ... ł sega., Scheebarta, J{)haunesa Schlafa i Wohlzogednego spokoju, o którym donosiły wieści naply- lewską,
."
l na, opróez mnóstwa nazwisk nie mniej znany.ch,
wa.j~ ~ Tariget'u,
.
Aby poXoźyó kres tym niesnaskom rządy choć drugorzędnych. Odpowiedzi są. t,ak różne,
$pÓl" ,wszelako pomię.dzy snl.tanami Abdulfrancuski i hiszpański . po.rozumiaIy się między jak różne ma odcienia szczerość wyznań.
AziseJtl i :Muley-Hafi.dem czeka j-eszcze na swoje sobą i ułożyly, że francuzi zajmować będą Casa- .~
J·eśti się uczestniczy w zgl.'O'madzeuiach anrQzw~za,nie a jego przebieg oraz epilog niewąt· blankę a hiszpanie jej okolice. Hisz13.nie atoli ł tialkoholików, ma się wrażeme, jakoby się b.ylo
pttwiebędzi6 mial bardw doniosly wpływ na pilnowali tak nje·dbale okolicy, iż jezdźcy mau- ł ohecnym na. nabo,Ż'eństwie jaki,ejś sekty reHgUnej,
ui(szt~to:waniesię stosllnl(ów w su.łtanacie marorytańscy wpadali do miasta, bezustannie szarpiąc ~ tak poważnym i uroczystym odznaczają si~ one
kaliskim i px:zyszłe jego lo.~y.
żołnierzy francuskich. W rezultacie generał Drn- f nastrojem, Przemówienia. zmierzaj, zgodnie do 0~!';\. O~1ł.jSł1łtalll, pojmując jasno, że bez pom\>- de ,'bez względu ,na. uklad hiszpańsko:..fran. e.nski.:.' .i caleniaod zagład' y praoy lUdZki.·'ej .w n~jszer$ZeIll
ej,: uioe,8tl'Stw :,eur:ópejskieh. nie.' zdolaJą utrwalić się zająl sw&miwojskami niektóre pnnkta w okoLicy f zn~zeni-u tego wyrazu, pracy organó-w i cielesna trooJe J t&biegają 'troskIiw.ie o ich względy~, a i .. opnS.';Ci.Ó.. ie.hn,le .,ehCiar, ,!>omimo e,nergl.' cznego I~ nyeh i dll'Cho. WJ:C,h, niszczonej systematycznie p.l-zez
jedn(}cze śaie nie' wywierają represyj Da swyeh
protestu generaIa hiszpańskiego Santa Olalla i
alkoh.ol.
przeciwnikąch, d~sadni~ CharakteryzuJąc bar ba- z~groże~!, że tra.ktować będzie francuzów jak.
. ' Do~wiadezenia Kraepelina wyk.azaly doworzyńst,w(} maurytanczykow, które pod źadnym po- meprzYJaclOl.
.
ł dnI:e, Jak wielee nawet drobne dawki alkoholu
z-Qrem nie może być tolorowanemprzez mocarList. genera,Ia' Sallta. OlalIa general Drooe ~ przycz:yniają Slę do umniejszenia zdolności nmv~
stW& w,do.bie dzisiejszej. I tak sułtan Abdul- ,~yslal ,do Paryza przr rapo~ciil oska;-żającYID slowyc~. Toż samo świadectwo o szkodliwym
Ażia kazał sl{onfiskować mają.tki poslów wypra- ln:zpanow o dostar~zame. b!,o.m marok~nczykom, ~ Wpl~WlB alkoholu na pracę twórczt\ dają doświad
wianyehprzez Abdnl-Hafida Z misYą ~o~ityczną ".ó~cza.s rządy ~blszpa~~l l fr~ncuskl porozu- ~CZe?la, przeprowadzone na próbach kojarzenia
do mocarstw europejskich i wymordowac Ich ro- mlaly Sl~ ~ .moearstW!1ill1 l.zalecily,. aby ,okrę~y ~ mysli w st~niepodnieeonym, Asooyacyamyślowa
dziny.
~ral1CU~kle l· lDne . reWIdowali urzędmcy hiszpan- ~ stawała Slę coraz więcej pospolita, plaska baPosels~woMuley~Ha.fida wysłane do Londy.. sey, Okręty. zaś hiszpa.ńskie i inn'6 UrZędnieY . fran~ ~,~ nalną, choć równocześnie la.twiej było o rY~J~
nu i Berlina nie zostalo nawet p rzljęte przez C l l S C y . .
~
Ankieta "Litt. Echo" dorzuca garść nowych
Ta kontrola wzajemna nie podobała się krzy- ~. spostrzeŻ:eń do tej pierwszorzędn.ej kwestyi. Z od ..
oba rządy •. ' Inaezsj . ~yć nie IDQgło wobec tego,
że' Abdul-Az·js ni~ zrzekł' się przecież tronu i jest 'wo p~trząeym na. siebie urzędnikom i oficerom ? POWiildzi okazalo się, że zai.edwie czterej pisauznanem przez mocarstwa sułtanem Marpkko, sprzymle~zonych p~_ństw. Echa ich niechęci prze· ~ rzez ogółu biorących udział w ankiecie (115)
Muley zaś Ramid tylko uzurpatorem.; Nlewątpli- dostalr Sl~ do prasy, która zaczęła zarzucM rzą- ~ zachnwują bezwzględną' wstrzemięźliwość a 23
wie Niemcom 'lile zbJwnloby na chęci nawiązania dO.ID, ,ze nIeufają sw~im urzędnikom i kompromi- ~ autorów .nie . c~ziennie, lecz rzadko, pij~ alko·
!i1izszJch,st~n'ków z pretendentem, bo mącenie tUJą Ich w~c ca~e?o s:wi~ta.
,,' "
i hol w postaCI WIna.
wody w Ma.rokke i ,podtrzjmywanie tam wrzenia ł ,. Z owej Waslll uSlluJą ~ko:r~ystac obaj .sulta- ~
Zajmującym jest stosunek, jaki zachodzi po.
leży przeeiei'\\i ich interesie, ale od chęci podo:..' Dl. :narpkańs~y w ~e.n sp0s;>b, ze A~dnl-A~ls ~o~ ł między: pra~ą twórczą. a używaniem trunków; Czy
bnych do przyjęcia poselstwa nieuznanego jeszcze tarmme. Zta~lega o przYJaź,n . Fr~ncyl, ?zymąc Jej 1 zdarzaJą Slę wypadkl używania alkoholu przed
p~ez mooars~wa. sułtana, bardzo daleko. ,NIe !.6~~e ~błeuUl,~e, a, Muley-Hafld sta.rJ. SIę ,o przy- przystąpiecniem do pracy twórczej? Zapewne-sapozwala na to ani powaga Niemiec, ani też oba- Jazu H!s~panuJ rownie.ż nie szczędząc.. ,obietnic ~~ łmQ okreś~enie pracy tWtH'CZOj j~st bardzo trudne
:w a przed ',. koaJieyą mi>carstw zarysowującą;' się utrwa!e.1ll6 go. na trome sul~anatn, k"orego częsc ~ i rozcią.ghw,e. Czy jest nią tajemnicza koncellcya
w sprawie maroka.ńskiej d()śćwyraźnie.
ludnosCl 'pr~eclągnąl na ,swoJą stronę·
,
. ł p()m~s~u, .?zy powzięcie idei zasadniczej utworu,
Sul~an Abdul·Az,is. wypraw'il silne oddzialy
I~o Ja~lC~ rezultatow doprowadzą te Intrygi ;1 czy Jej SzkIcowanie, czy wreszcie sam() pisanie
przeciw 'Mu le y... ł1afido wi, któremu. szczep Tania . przewldzIec me sposób, zwłaszcza podsycane ta- ~ utWOł'u?
1.Vyslal 160 jeźdzców w pomoc, uzbrojonych w ka· i jef!1n~e z. Berlina. któremu zależy ha tern, by jak- ~
Nie należy zapominae, że iud.ywiduaHzm jerabinJ D.aJDOwszego systemu, d-o ostatecznej je-, ~:L~~:ceJ trudn.ośei wytworzyć Francyi w M.a- ~ dno~te1c poszC'zeg61nych odgrywa w tern niapo~
dnakrozp-rawy
jeszcze nie doszło. Gazetą. fran) spobtą rolę, że proces ~wórczy jest u kaźdecro
t9
cuska. "Eołair otrzymała informacye, że wojska
S. J.
artysty inny. Jakkolwiek jednak rozstrzygniętąMuleJ-Hafid~ zbliłaJ~ się do CabSaNanki pod wo- I
~ ?y została Powyższa kwestya, uwagi goduem jest
dŻilMuley al Raszyda i zaJmują obwarowane po- I
~ ze ze ~ 15 autorów, 108 nieuźywa ani przed, anI
zycJe na ot~ezających rni.a.sto :w~g6rzach i wabe" I
~ \V czaSIe pracy twórczej alkoholu pod ~~adna po.
1
tego general Drude poczyni! już odpowiednie I
ł{OO
j stach!!, Siedmiu czyni to, ale bardzo rzadko i
pr~lgotowańian~ wypadek ata.ku. Do MogadoruJ
i w skromnej iioścł, tak, że nie zauważylo dzia!aktóry pozostał wiernym Abdu1-.Azisowi, wysIano
~ nia alkoholu na proces tworzenia
I Rabału znaczne posilki.
Szkodll' wos' A. a lk~o hol'Izmu dl a ustrOJu
' l udz- ~~
' oświadczylo
•
..~"l e zarazem'o
7 autorow
bezwaIstnieje jednak obawa, że jeżeli Abdul-Azis kiego, fizycznego i duchowego, jest zanadto do- ~ l'ullkowo, . iż ~o. prz.yp,adk?wem użyciu alkoholu
Jlle dostanie doŚĆ spiesznie pożyczki wojsko jego brze znaną, ażeby kwestya oddzialywaaia napo- ~ spo~~zegh. u sl~ble zalllk slIy twórczej, czystość
Ilieoirzymawszy żoldu, rozbiegnie się do domów. , JOw g?,rący?h na twórczość umyslową ,mogla nie t mysh ill!!Clła SIę, uwaga rozpras.zala się tak ze
Jak wiadomo konferencya w Algeciras poruC2lyla obudzlC zamteresowanift. Spory snop swiatła na ~ o konc~ntrac~i myśli nie .moglo być ą1owy,w~io.
FranCJi i Hiszpanii uspokojenie .Maro kko. Tym- t~ odą sprawę rzuciła ankieta, Ul"ziłOzOna przez skowam.e lO$leZne szwankowa.lo, st;yl'pogarszal.
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tak, że po kilku pt'óba~h nieudalych, trzeba: czestwa" może być zmienioną za,zgodą 2/3 wszystbyl0 odłoży.ć pracę na bok. 'l\j zaś, co w takiej
kich czl.onków, looz w zależności od.rad UniW81'chwili llowst.c'llo, byto dalekie od doskonałości i ,'SyteckiCh. Członkami "ziemlaczestw:' mQgą być
wymagało licznych zmian i poprawek.
wszyscy sl:nchacze-,uniwersytetn.
Tylko 12 głosów oświadczyl'o się za "dobro- l
Tymczasowo studenci uniwersytetu petersczyullom" działaniem alkoholu, utrzymując że wi· l burskiego opraeow~i ustawę "rady starostów",
no, użyte w meznacznej Hości,p{)budza umysł ich I któ-ra zło-żon1t jeIJtdo zatwierdzenia radzie prodo najpiękniejszyeh koneepeyj, do żywego przed- ! fesol'ów. Ustawa ta dQ;tyezy specyalnie oh..--resu
stawienia scen 1 uczucie zaś ,doprowadza do na- \ wybol'ówna ,.starostów". Znajdujemy w niej 5
pięcjawizyonttrskiego. Iauizno-wu utrzymują, że ( paragrafów:
wtedy podnosi się z duszy pokrywa świadomości,
§ 1. Z'pocz~em Wdegol'oku akademieże pod dzi~łaniem wina przypominają się żywo : kiego, słuch'acze uniwersytetu wybieraJą ze swenajdawnie,jsze zdarzenia, które już utonęły w mro- go grona dla obrony ekouQmtcznych i akademiekach niepamięci. Różnica zdań widoczna. Nie kich potrzeb młodzieży starostów studenckich na
należy ty:lk~ zapominae, iż liczba tych, którzy
rok jeden.
przypisują alkoholowi (lzialanieszkodliwe na pra§ 2. "Starosty" studentów uniwersytetu pecę twórczą, przewyższa sześciokrotnie zwolenni- tersburskicgo wybierani sąpodlug fakultetów.
ków wina. Niektórzy zaś, szczersi oel wielu bio§ 3. Dla projektowany~h wyborów zwoły-·
rąeych udział w ,ankiec-ie, wykazali na własnych wa..Ite są fakultetowe zebrania wyborcze, które ~
ntwora-ch otwaJ'cie, iż poezye I)]Sane w stanie pod- \ okTeślają purz~ek wyborów na :starDstów. Prze- :'
niecenia alkoholicznego, okazały się w dniu na- ! wodni-czy zebraniom lwmltet wyborczy.
się

~\';-211

l'..

przyjęto kilkadziesiąt

I

wolnych

slu~baczeknaWJ·

dziftly: ekon-omiczny (20), metainrgiczny, elektrotechniczny i budowy okrętów.
Kwestya !)raw, jakie daje wydział eko'llomiczny, _dot;ychczas interesuje, a poniekąd; i aba(}rbuj~
slucha,czy danego wydzialu. Co prawda nazwy pododdziałów same mówią o tej praktycznej dziAlalności. jaka leży odlogi~m przed politechnikami
(bankowy, ubezpieczeniowy, fabry.czna l pódatkowa inspekoya, statystyka)" Program wydziała ekO:'
nomieznego jest prawieidootycz.nyz programelll
uńiwersyteckiego· wydzlalu prawnego,· lecz kwa";

l

styonowaną jest możliwość składania egzaminów

państwowych w

uniwersytecie.

Kwestya ta rozwlązamb w ,calem tegoslóh'
znaczeniu, dotychczas nie jest. Według § 79 usta';
wy uniwersyteckiej, prośby i pozwolenie zloż~nia
egzaminów państwowych winny być skladane na
rę(~e ministra oświaty. Próśb takich j.eszczenikt'
z grona ukończonych politechników uie. podawał,
lecz miuisteryum zezwal-a..lo już nieraz na 'złoże
nie odpowiednich egzamin-ów osobom, posiadają-

I

stępJ.rym bądź żarta.mi

l
§ 4. W miarę
uniwersyteckim
! fakultetowych.

bątlź bezksztalbądź wreszcie owocem re- ~ clm

sl{)wnymi,

tnemi fantasmagoryami,

miniscencyj nieświadomych.

potrzeby urządzane s~ w gUlaspecyalne zehrania starostów

cym dyplom z ukończenia woje~lnej a.ka.demiipra""
wnej, co pozwala przypuszczać, ii i politechiticy
110siadać będą te same prawa, co :,:iprawn-icy woJ..,
skowie

I

Bądź CQ bądź przyni-osla ankieta wiązankę
§ 5. Dla określania porządku dziennego na
materyalu ciekawego dla psychologii e·ksperymen· zebraniaełt, następnie dla wprowadzenia w życie
taJnej i w niemnlejszym stQpniu dla psychologii I jego postanowień, zebranie wybiera ze swego gl'Otwórczosci.
~I na jednego prezydują'Cego, jego<towarzysz6w i'dwóch
------sf>!{retarzów.
Wedlug nowej ustawy przeprowadzoue będą
J, w tem półroczu wybory no-wych dostojników· stut dencklch.
(Rzecz dzieje się w lesie. Reprezentanei
Kwestya przyjęcia większej po nad Ii~rrilę wszystkich ga.Lunków zwierząt zgromadzili się, aby
, procenoowąHośc'i żydów do uniwersytetów kijow- bronić swoicu praw przeciw czIowiekowi i dowoW ministeryum oświaty wznawia swe prace ł skiego i odeskiego, została, jak o tern donosiła dzić wyższości nad nim zwierząt. }\f,owy są stekomisya, mająca na calu wypracowanie prawideI ! "Nowa Gazeta", rozwiązana niopomyślnie. Teraz nografowane przez srokę).
wewnętrznego porządku w Wytszych zakładach I zaś do politechniki kijowskiej nadeszło z ministeP ap -u g a. Jestem doktore;m - praw, a jeśli
'nankowych. Prócz c7J:onk6w ministeryum oświa- ryum żądanie wydalenia 100 żydów przyjętych po nie staję przed kratkami, to tylko dlatego, że Jl
ty, zaproszeni zostali donie) przedstawic-iele mi- ł nad. normę procentową. Podlugich debatach rada nas, sprawiedliwość wymierzaną Jest bez obrottnisteryów: finansów, spraw wewnętrznych i rol~ prefesorówpostanowilaprzycb.yHć się do żądania ców, a. trybunał oświeęony bywa - samelhsloń
nietwa. Komisya' zaź~dala. od kuratorów okrę- minisreryum, lecz tego samego d1lła dyrektor in· cero.
gów naukowych sprawozdań z wyjaśnieniem ich stytutu Timofiejew, dziekani, Rerzicy, Bożenin i
,. S l o w i k. Mówiono mi, że' ludzie placą po
P9g1ądóW na wydane już prawa i te zmiany, jaSzap()sznikow, podali się do dymisyL
\ parę tysięcy rubli za wieczór osobom, które śpi,ekie,wedlug i-chzdania, są niezbędne. Z taldem
W pete.rsburskim instytucie politechnicznym ~ wają daleko gorzej odernu1e.
równia~ żądaniem, komisyata zwróci się podobno, wywieszono ogłoszenl~ o przyjmowaniu student{jw i
J a.s li: Ó l k a. Ludzie, mówiąc o pIł4~..6żll,b
do dyrektorow i rektorów wyższyeh zakładów na' nowootworzone wydzialy~ Ogółem przyjm\350 'i ~cb, przytae~ajikapita.na. Oooka., .J{rzysz~of~.
:naukowyoh. .
.
st\l~entów {iSO na wydzi~ł.l 'budowy maszyn, 180 : KoJttmba, LtvI1łggłona.Któ!~ t:Jle\;~óaQw;a.ł,.
W ścislym' związku: z powyższem jest rozda- na mechaniczny, 30 na chemiczny). Przyjmowani j co ja, któż patrzyl na świat z wi~kszej wI~o~
ny uni',v~rslteckim "zlembl.czestwom'! projekt "u- ! będą podług konkursu patentów: Prośby nadsyłać '~ kości?
stawy llormalneJ", zatwierdzonej już przez tadę. można tylko do 10 października st.st" Podawać
M a l p a~ Bywają ma.łpy brzydsze o_d<lnd~t
profesorów. WSZJstlde "ziemlaczestwa." mogą być je mogą równie! i kobiety, które ukończyly gim- i Indzie brzydsi od matp. Czlowiek zastępuje
zaregestrowane, o ile· przystosują swe statuty do ł nazya .żeńskie ,i instytuty, po złożeniu, notabene, futr.a ,śmieszną nieraz odzie~ą. To, co my,;do~
ustawy normalnej, wedlu g której jedynern zada- ~ egzaminów dodatkowych z matematyld i· fizyki. zujemy bez żadnych pomocy, nato lu.dzie' potrze·;
niem 'lziemlaczestw!7 'jest okazywanie pomocy ma- ADotychczas przyjęto 5. kobiet, jako studen.tki rze-bujlt przyrządów. Ludzie wymyślili dźwi~ki, tWQ;,
teryalnej, 'niezamożnym kolegom. Ustawa "ziemIa.. ~ czywiste na wydział ekonomiczny, a oprócz nich rząc mowę. M<>wa jednych nle jest znana ,najbU~:"~
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obrazki.

Michaś.

-:.. patrz nr. 209.)

ulękła. się, popatrzyła miw oczy.
NB skażesz - rzekła stanowczo.-Tebe

maj lach 'lubyty.

Wrócił Michaś. Zaraz na wstępie pro3il, by
mógł przy mojej. pom.ocy poprawić. podkład sMw

Ujejskiego pod marsza Szopena.,
._
On ,graJ: na fortepianie, ja. mu zlekka deklam-owałem. Bardzo się to ltlichasiowi podobalo, powtarzaliśmy kilka razy, a śliczne posiadał
uderżenie, wiele uczucia i techniki. Za każdem
powtórzeniem coraz bardziej zapominal, co się
z nim dzieje.
- Czy to wasza przeszłość? - spytałem
zniech~enia,> gdy po raz szósty prosił o powt6,rzenie d eklamacyi.
- Nie, to moja przyszłość - odpowiedział

z westchnieniem.
- Ona żyjeI -

p<>myślalem.

Zreszt~

niczego się więcej nie dowiedziałem
-przez tych dni kilka do czasu rautu, ani' też do;wiadywać się usiłowałem. VVstyd mi było wycitlg ać starego na słowa, \-,"zaniian za pra wdzi-

wie serdeczną gościnność,
zmiennie. On sam CZaJ:i!eill

wość i dawaJ: mi wiele
mnie niespodzianie, czy
życiu świ~tokradztwa.

jaką mnie darzył niezaostrzył moją ciekadomyślenia. Raz spytał
nie popełniłem w swem

'.

Jakto?t. - odrzekłe.m zdumiony -. Jak- f rzaJ:em na salon. Moje)\tnc4aliskopóc.~~łw~!".W-:e.;.:
to świętokradztwa?-Kośeiól ograbiłem, czy co? j leganclQm według' najswieZszej' mp;dysld-oJonym
1

Eee! Gdzież tam takie! - irytował się
ł ~icha~. - Ale tak, ... ot... Bo ja wiem.-.. Wresz-

temu pokÓJ.
.
l gdymdaJmy
Jakoż później' zdziwiłem
raucie nie
i

ciemnym garniturze żakietowym,

-

Cle

błyszczał

słońce,. ~órowal~a~. w~zystkirr:i. -

, czu.tem Jego

się niepomalu, l

przYlazmą. l

jag:,

Dumnym ·'sU,v.

zaufaniem.

Ro~poc:ząJ:em swój popis, kieruj~c śię w pro ..

n~
dojrzał mię,dzy zapl7oszony,-; ; gramie 'wskazówkam} Michasia. Na' zakonczenie
mi księdza miejscowego. Zagadnąłem w-tej kwe- ~ wypowiedziałem z "Pana Tadeusza" spowiedz
styi adwokata..
. ' .
i Robaka.
. '.
. .'
.
- Nie żyjł}' z, sobl} - odpowiedziaJ: mi - :
- -,~, ot, panie Michale - rz#klem don', gdy
pan Michaś z księdzem.
i po skoń.ezonym raueie ,przyszedł 'd9.mojegoga.-- Poróżnili sięJ
l binetu..- To Jest także ·święto~ad.ztwd, do' ja~,
. - Wcale się .nie znają. c Michaś jest herety- kiego SIę Jaeekprzyznawał i jakie' popelnit '.'
kiem, nie bywa w kościele, chodaż składki pla- l
- 'rak - odpowiedział. - Ale to świętoci z sutym naddatkiem. 1.Iy !}rzypuszczamY,że kradzt,!o narooowe.
.'
.
czyni to dla. tradycyi narodowej, ściśle związa-. ~VlęC Michaś miał na myśli świętokra9.~two,
nej z wiarą. katolicką.
relIgIjne, kiedy mnie pytał przed parudnian1i
Michaś heretykiemi!
,
Kilkąnaście os6bz rautu zostało 'z aproszo:"
A ten szkaplerz na piersiach? A pa.cierze, nJ;"ch do rejentostwa na herbatę i Ja wraz'. z ni..
przy których zastawałem Michasia klęczą.cego mI, lecz Michaś zabrałinn~ez sobą, pod: -pozo-..

!

nabożnie?

r~m załatwienia rachunków-"pi.enię2uych

i 'to dzi",

Czyżby pytanie o świętokradztwie miało coś
wspólnego z wewnętrzną. prawdziwą religijnością,
a kapłanem tejże religii?

slaj koniecznie, ponieważ o czwartej rano' -wy~
jeżdża doOdesy. .
_

Goście się ~chodzili,
szeleściły tualetami, a ja

w drodze. -

rekomendowali, panie
w osobnym, wyJ:ąeznie
dla mnie przeznaczonym gabinecie zamiast o
Konradzie Wallenrodzie, uparcie myślałem, o ta~
jemniczym Michasiu.

Może oszukał pannę... Wykradł ją, a ktoś
fałszywie przebrany za księdza, ślub im da wa~.
Był syn, umarł. Wrzekomą. żonę odebrali rodzlce, lub też ona sama, dowiedziawszy się o podstępie, porzuciła niegodnego i teraz żyją, w wiecznej tęsknocie, jak Konrad z Aldoną?
.
Ocknąlem się. Głowa moja! nabita tematami
poematów ...
Zbudź się, deklamatorze.
Uchyliłem nieco drzwi) z poza portyer spoj-

Umyślnie cię wyciągnąŁem·-:-:-: rzekł -mi
Jaką 'tYJ:D.ożesz mieć przYJemn,ość
pomiędzy nimi? Malo mówią, a ciebie wch\żwy~
pytują. Dosyć się już nagad~łeś przez 'caly"wieczór. O piciu pojęcia nie mają, a' {) je<beniu
jeszcze mniejsze; postawi~ Ci twarde, wychW~

-

lane wędliny litewskie i l~~ zęby na tern.: Zim';'
ne to wszystko z be~ wódkt w dod~t.ku~
. Gderał lhchas podCZ3,S· drogl do swego

domku.
.'
. . . _.
.\Vszedłszy w ogrodzeme na ter~torylJm ·lłIehas~ow~m, .spyta~em o powód. ta~lego zapusz ..

czema

l

zamedbanIa ogródka oduhcy.·
(D. c. n.)

]e
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sąsiadom.
My mamy jednolity .sposób porozumiewania się- ma1py wszystkich kraj-<Sw
rozumieją się wzajem.
B ó b r. Nikt .nas nie nazwie anti-spoleeznylai. Nasze wioski mogą służyć na wzór ludziom.
Każda rodzina ma. swoją przegródkę, największa
panuje wśród nas zgoda. Nieznane są lcrad~ież.e,

za stanowiska wspólQzesnych wymagań,
znajdziemy w niej wiele usterek i błędów, at przedewszystkiem zbyt maIo akcy.i.. N ajdramatyczmejsze momenty rozgrywaJą się po za kulisami i dowiadujemy się o nich tylko z opowiadania osób

conajmniej-ośmdzies,ięeiu.

posiał rękopis przyjacielowi swemu Wys-zkow-

ny polskiej, rozumiejącej swoje zadania i cele..

.szJm nawet

Niewątpliwie rozpatfrując "Barbarę

I ezenifL

m od;działu lódzkie~ straty ogniowej ochotniczej

Radziwil- t wdomllrekWizy:to;wym tegoz

oddzła1G.

lównę"

K
<.

, dzial~jącyeh.
ł V
moroerst-w:a., nie-rzą;d.. '
W i e lor y b. My opływamy świat w 47 dni,
Feliński tworzył "Barharę" bardzo p&woli, /, .' Oniewatnilmie wyborów. Na posiedzeniu
a ezIowi~k sam przyznaje, że potrzeba mu na to wygladzal ją, p rzerabial i dopiero w r. 1811·! komisyi gubernialnej wyborczej, pod przewoduie,"

L ew. .Gdy-by ezlowiek bylltł'ł)wm zwierząt,
to ten król balby się Okr1}~nłe,b1) sItoro mnie zoba.czy, umyka co tchu.
.K a w k a. Człowiek próbuje unosić się w
powietrze i dotyehcz·as nie znalazJ sposo.bu pewnego-ja go już znalaz~am o-ddawna.
..
.
. O r z>c 1. CzłOWIek o wyżynach WCHżZ mówlJa w nieh przebywam.
Krak. J.est tylu doktorów i apteka.rzy, a
oIło-wiek. żyje lat tr'lydzieści sześć przeciętnie.
J e d w·a. b·nłk. Ja naj piękniej stroję k0bi&ty.
'
S l im a k z m u S ż li p e r lo w e j. Pozwól,
te ja.
S l o"ń. Posiedzenie zamknięte. Sens moralny taki: Człowiek pnniia nas dla.tego tylko,
!eb)' we własnych oczaeh usprawiedl.iwić .swe okrucieństwo. A. w istocie, gdyby Dle zWierzęta,
onby żyć nie mógl. Tymezasem zwierz~ta bardzQ
łatwo obejść się mogą bez niego.

skromu.

. Na scenie l!'JBarbara. Radziwinów~aC& Wjst~- i go miast-a Łodzi. O terminie następnych wyhJWIOną zostala p-o raz pł~rwszydoplero w dniU ~ rów zawiadomi gubernator piotrkowski
27 lutego 1817 roku, a WIęC przed 90 laty w te- ~
.
t.
atrze Narodowym w Warszawie, przez następcę I
Z pocz.ty. Naczelnik kantoru pocztowo ·teleBogusławskiego Osińskiego. Powodzenie iJylo j graficznego w Łodzi r. sto SzeH komunikuje nam,
nadzwyczajne; przyjęcie wprost entuzyastyczne, l że na zasadzie nowych zarza~dzeń korespondena w pismach ówczesnych pojawity się nader po- ! cya polecona będzie przyjmowana w dni powsze~
chlebne recenzyf3 pierwszorzędnych luytyków, ~ dnie od godziny S-ej rano do godz. 2~ej po pot
w których rzędzie stau-ąt i Kazimierz Brodziń- l i od 5-ej d,o 7-ej wieczorem, w święta I-go rzę
ski.
t du korespondencya wcale nie b~dzie przyjmowaNa naszoj scenie, uwzględniając s.tabe jej i ną, W s!lrawie przyjmowallia korespondencyi inśrodki techniczne i wykonawcze, "Barbara Radzi-' ~ nych katBgoryi przepisyuie uległy zmianie.
wiUówna" wvs.tawiona została ba.rdzo s.tarannie ł
- Komunikuje r6wni-eż nam r. st. SleH, że
pod reźyseryą p. Jan~ Pawlowskii1go.
l w kancelaryi centralnego kantoru po,cztowo-tele,
Toz samo co do wykon.ania tragedyL Byly! graficznego (ulica Vvidzewska róg Przejazd) dnia
wprawdzie usterki, miejscami rażąee nawet w ro- I 24 b_ fi. odbędzie się o godzinie: 11~ej ran.olicy·
lach trz6(}io n lanowych; ale całośćwypadla bardzo : tacya na dostawę węgla kamiennego na opal gma,
l'
r
\.'
składnie, pierwszorzędne zaś role znalazły su- ; Cll~W pocztowych.
mienn.Y<ih wykonawców. Przedewszystkiem pod- ~
Żydzi rzemieślulCiY. Senat wyjaś nil, że ży
nieść nałe.zy istotnie umiejętną, pelną zapalu 'ł ~zi l'bem!8ślnicYI któr:.~y urząd~iLi w:arszt~~y SW~
i uczucia grę p. Janusza w roli Zygmunta Augu- Je w IDIRstaeh, po za grameą oSlad:osCl, gdzle
sta..
ł przyjmują obstalunki, mają prawo mieszkania
Nast~pnie p-ni Bissen-Janowska w roli Bony f' w tych miasta.ąh nietylko osobiście, ale nadto
Sforzy dala nam kreacYę sumiennie opracowaną, I utrzymy-wae w ni.ch swych przeds.tawicieli dla
uwydatniając umiejętnie samolubstwo i niepowścią- , pf'zyjmowanja obstalunków. Senat wyjaśni! rówgnioną dumę, zasadnicze rysy charakteru Bony. ! niei, że ustawa pasportowa nie zabrania wydaBarbarą była p-na Turowiczówna, której zarzu- i wania. żydom książeczek bezterminowych.
cićby tylko można, iż za malo uwydatniła tkliwość i !agodność, oraz pewną bierność, które są
KomiSJa ml{1s~ana. Zapowiedziane w ubietreścią charakteru Barbary. Caloś6 wszelako roli
głą sobotę w magistracie łódzkim posiedzenie Iroprzaprowadzi1a konsekwentnie a w miejscach dra- l miSJi mieszanej w sprawie unQrmowania dnia ro·
'l
: boczego i wypoczynku świątecznego w sklepach
. d'
matycznyc h zdoby!a. się na od pOWIe mą S1 ę·
l. towai.'ów kolonialu17 cb, galanterYj'nych i t. p. _
Zwróciła też na siebie szczególną uwagę p. Z. !
J
Slawiilska w roli Izabeli, posiadająca niezaprze- l z powodu niedostatecznej liczby cz!onków nie doczenie nerw sceniczny i inteligencyę, dziękiktó- ! szlo do skutku. Nast~pne zehranie odbędzie się
ryłU przeprowadziła z powodzeniem rolę trudną, i w dnm 26 b. ffi.
nie leżącą bynajm!liej w z.alrresie jej uzdolnienia.
Vi Ze St&-warzy&1enia l,Jedność". Wszelkie pow
Z odpowiednią sU~ wywią.zal s~ z roli Bo- gloski, dotycz~e USllujęcia się p. Jana Brzeskota
raty ń-s k i ego p. Lipczyński, zwla.szcza w mowie ze stanowiska kierownika Zwiazku zawodowego

-?-

TEATR.
,. Bwroora

Radziwiłłówna", t~·agedya

w· 5 ..u al,tach

Alojzego FeliiJ,Skiego.
Małżeństwo króla Zygmunta Augusta z wdową po wojedzie troe~m Gas~,~old.zie, B.arbarą Ra-

dzlwiUówną i losy n1eszczęsliwe] kobIety, która
prz~s~la przez cał-e piekło udręczeń, zanim ozdo·bila skroń koroną, pociągaly wielu naszych pisarzów, 8. więc Alojzemu Felińsldem~ posluż~ty ,za
tło

do utworzenia pS1:mdoklasyczneJ tragedyJ, J8piękniejszych zabytków naszej literatury
dramatyczn.ej, który i dziś )eszczespra.wia ua wi-

dnegoz

,uaeh .. sl:ucha.ez-a.ch
~, -AłojZty'

! twem prezesa p. WoJ'kowa, wstały uniewaznio,
I ne wybory wy-bnreów z S-go okręgu wyborcze-

wstrząs3Jące wrazenłe.

FeUn,gki, urodzony w Łucku na Polesiu wolyńskiin. w roku 1771, już w młodych latach
zdradl;al żyłkę poe.ty:cką·, , '~yks~taroony .w kou~
wikcie księży pijarow, wzor~Jąc S,lę na,takIOh ~la. . dQ. króla, w której żąda rozw~du z Barbarą.
Dobrym byl w roli Kmity p. Staniewski, ale
sykach ja.k dramaturdzr Racme, Coru8!lle, Moh~r, szkoda,
że nie zaznaczył silniej tej pyc.hy, która
gorący patrIota, szukający ~ dawnych wspOl.nmebyła głównym czynnikiem wystąpień Kmity przeciw
lliaeh o potędze i ch. wale, ojczyzny, otuchy l ~o
królowi i tego zuchwalstwa, które go doprowadza.
krzepienia, natchniony two~ca hymnu n~ roezm~ę
do zapoznania powagi majestatu.
ogłoszenia Królestwa Polslnego, ~~c~rnaJącego SH~
St. Łąp.
od slów ,.Boże coś Polskę", ~el:ns~l dal 'Yyraz
tym czynnikom w oryginalnej plęclOakto weJ traW miarę zblu2I.lliA Się· chwili oiwarcla Dumy pań
gedJi, ktÓł'ą zatytułował "Barbara Radziwil~ów
stwowej,
znowu kursować zt!,cz~lJ pogłoSki, ja.ltoby
na". Jest to utw{)r zbudowany podlug prz?pls6w
ówczesnego klasycyzmu o budowie niezmiern1{J pro- w "Sf.el."8Ch'" przJgotowui~ amll&Sty-ę l że amnesty8. ta
dotyczyć ma w szezegOln.ośei CiSób, skazanych w sprastej i przejrzystej.
wach literaekich,
Holdając zasadzie jedności, mWJsca i czasu,
Feliński nie jest zupełnie śeislym historycznie w
Jest to, Jak twierdzi "Tow:a.tiS'zez", nieporozumienie.
osnowie tragedyj, w której okres czasu od listo- Większość bxurokratów bowiem energicznie wypowiada
pada 1548 roku, t. j. od sejmu piotrkowskiego do się przeciwko amnestyj, w jakiejkolWiekbądź formie,
8 ma.ja 15'51 ro!\:u, t. j. od śmierci Barbary, któ- UW tJ,żr.jI\C, że moża to zdlSUlOraHzo\vtW ludność. I niera wedlug jednych· wersyj umarła na raka, we- tylko w szerokich kolach biurokracyi, lecz nawet w gadlug zaś innych otrutą zostala zdradziecko przez bineeie ministrów ·bardzo wfe}u wypowiada się za umoprzybocznego lekarza Bony~zamyka· w 24 godzi- rzeniem lliekt.órych spraw, nie ZrLŚ za. nJ:askawienlem

"Jedności" .i wyjazdu jego na z~wsze z Łodzi ~ą
bezpodstawne i klamli\ve. P. Brzeskot pelńi nadal swoje obowiązki i nie zamierza opuszczać naszego miasta.
0 ZebIa~~a "Jedn~śGi". Wczoraj odbyło się zebranie wa.lne cz!onków łódzkiej filii Stowarzyszenia zawodowego "Jeuność", na które m odczyta.
no j rozważano sprawozdanie z dzlalalnośei :filii
: za czas od l-go stycznia do l·gó października
r. b. oraz ze stanu kasy.
j
Na zebraniu prz·emawial p. Jan Brzeskot.
l Filia .,JednoŚci" w Zgierzu Uczy 950 czlonków.
l
Odbyły się równi~ż zebrania filii Związku
i zawodowego "Jedność" w Ozorkowie i KOIlstan-

---------------------- l
!

l

tynowie.

I
Licz.ba CZłonków w fiLiach Związku za.w odo.
l wego ;:Je.dnośó" zwiększa się ciągle. Obe{~nie w
! Tomaszowie liczba człon!{ów wynosi 1)820.

l nien, Kołoktórego
panitm. Zawiązane w Łodzi Kolo pa·
ustawa zaregestrowana
ł

została

, osób, odb-YW8Ją C ych już karę· ~azakże ~YŚl umorza- ~ W księdze związków i stowarzyszeń zi~mi piotr'freścią tragedyi jest walka Zygmunta Augu- ; uia części s~raw Uterackieh przYjmOW&ntL jest ze SZ~8- ł kowskiej w dniu 15 marca r. b. enorgicznie roz~
at&. ze stanami Krółestw~ i Boną o Barbarę, któ- ?ó~ną przycnyl,nośclc1\_ . W ministeryum sprawiedliwości I wija swoją działalność.
rą matka jego i zazdrośni o wzmozone wplywy do- j ,lllZ te:a.z rozeJrza~oslę w. zalagły~h sprawach Htefae- .
Powo.lane do życia w celach lnd.turalnych

:naeb.

!

mu Ra4ziwiUówprzez pokrewieństwo z królem, i
magnaci polscy, podb~zaD:i prz~z. Bon~ i toez~ na )
sejmie, żądaj~, by kroi nIe hanblł IllaJ~statu l. od- i
sunąl od sw:ego ooku małżonkę nierownego mu ;
rodu.
i
Na
tle Feliński rozsnuł caIy sz.ereg scen,
przJkuw~jących wciąż ~wagę widza, a niekiedy
"prost wstrzasających SIlą dramatycznego napię .. l
cia i potęgą słów, wypowi~danych przez uczestm- i
ków tragedyi.
l
D~ takich należy przedewszystkiem przemQ- ł
wa Boratyńskiego do króla, żadająca, by rozwiódł i
. z Ba bar dla dobra kraju i odpowip.dź kró- ~
Sl~
r
ą
~
lewska .poslo~.
" . .'
.;
WIersz pIękny, potocz~sty, Jędrny ~ ods!ama- ';
j~cJ wszystkie zalety naszej Ill?Wy. rodZlllnOJ,. dodaje uroku tej tragedyi i staWla Ją w ,r~)dZleu- ;
~"OI'Ów. które nie powinnJ nigdy SCh0(1Z10 ze sce- \

tem

kich 1 osądzono, Z? w
tych p.r~estęp~tw. Jest
umOrzenIe lez~ooy w
które oswobodzIwszy się

WIęksZOŚCI wypadków nawa
maloznaeząca, W8~UOOk czego
interesIe instytucYI 8ądowJeh~

KolQ ma ,prawo: zakladaci i utrzymywaa bibijotei czyteblie; organizować przedstawienia te~~
l
tralne,. kon.earty, odczy~y, pogadanl\i naukowe
od zaległości, mog.lyby bardziej i zebrama towarzyskie i rauty;' zakładać szkólk'i
prawidłowo faukcJonować' w prowadzeniu ,spraw ~e- ł zawodowe dla dzitiwcząt. dzieci biednych rodzi ..

I żącJch.
l ----.-----------------KAtEilABZYK TERIlINOWY.

l

ł ki

ł eó~ i ~rero·t; (}~ganizowa6 po~O? mate~yalną i da~
~ W~(}. opl~k~ dZlewczę~omł ~zleclOm bIednych roI dZ1C(H~ l sleroto,m; tworz~e k~sy. w~ajemnej po~

IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Dz i Ś Dr;.Homib. Ja - ~ moer l zak,ladac w obrębre. złe.ml piotrkowskiej
t r Q Przeb;vslawa.
~ 8WOJ'6 oddzlaJ:y -za odpOWledruem Ich uprzednio
TEA.TR VICTORIA. Ja t r o ",!ł'lellrett.e Patapon", ~ zaregestrowaniem.
farsa z fl'&ncusKiego, po raz pierwszy. Początek o godzi- ~~()IO. li~zy ~cnie 55 człQnI(ow czynnych;
nie a ~jeezor6m,
.
ZEBRANIA, J u to r o w Heleuowi~ walne zebrame 22 blernych l 1 cZd.onka. honorowego.
Zarząd st3rnowią l'auny: Zofia .Marczniska.
członków związku restauratorów, właścicieli przedsiębterstw trunkowych t wlaścicieli browarów.
(prezesowa), lVIarya Hercberiallkl1. (wiceprezesn- J 1] t r c o godzo 6 wieczorem w lokalu Liry (Na~ wa), StanisJ:awa Zasacl-n~ (s.ka.rbnik), JadwiO'a,
wrot 38) zebranie majstrów- rzeźniczych,
Silbel'baumówna (sekretarka.), Natalia Lemok6;'~
ZE STRAZY. D z U o godzinie 6 wieczorem, ćwi- ll~ Melida Schnclkó \Ylla. i Anna. Łu.bie~~a.

4

ROZ\VOJ. -

"-::::::::===============:::::-::::
vv.czoraj ogodzinle 2-ej po
ks. Jan
południu
poowTjęcen~a lol<alu Ko-

Pon.iedzialek, dnia 2 i paidziernika HW7 r.

!) mlodyt~h

tud.zi. W tym, czasie przechodziJ: paSzmigielski dopełnił aktll
troI wojskowy, który zatąda;l, ~y s,toją-e.y podla prz v, ulicy AndrzeJ' a , hl 16, poczem przemówU nieśli rAce d:o góry, C,i' zaś rozka'Z.u ni\(! usłuchali
J
"
do zebranych, fłY,aijaj.ąC c.el i za<laatie KoJ:u, i poczęli u~i:ekaó. \Vówczas pat\'Ql 001 za nimi
streszczaj.ące się w opiece nad dziatwą. i udoskokilka strz~...lów karabinowy.ch, wskutek kt6ryeh
nalanie samych siebie. '
zostala zabita przechodząca Mieb.alina Krzyża/lPo s.pisa;niu aktu otwarcia ·lokaill Kola, kt<t... ska i ranione: ptzechodząca KrysLyna Hencel,
ry, ru\dnisali wszv:scy o'becni czlonkowie i zaIJro ~ VValentvna F'rankowska (odwieziona w ciężkim
1:' ..... ~.
;J
szeni gooow, Zarząd wręezyJ: p. Józefowi Karpo- stanie do szpitala Czerwonego Krzyia), oraz stróż
wiczO-w i , którego opiece LZ8Ibregom Kolo za- domu Stanisław Derendowski. M-rodzi lud7.:ie" któwd2'oięeza swo-j:e j;stnieni~, dyplom n41 pierwsze,go
rzy uciekali, skryli się j pomimo poszukiwań, nie
czlonka h.ooot{)Wego. P. Karpowiez W gorących odnaleziono ich.
slO'wooh ,pod&i~owal za uczymo,'1ly mu zaszczyt,
Runionym doraźnej pomocy udzielili lelmrze
a zaznaczywszy trudności, Jakie pokonoo trzeba, Pogotowia.
W dobie ~g:a~Ji1 by &.010 sprostać moglo I
Prócz tegocięźko ranni zostali Stanisław Ra'sw·oim z9lChmiom,ż,ycz;yl jego, członkom wytrwa- J decki, F'raneiszek Welarski i Pawel Kolberg.
!loścl, tej z3ilety eharakteru, kiómkruszJ WSZjst- I'
kłe za.wady.
, Post~lał1. W Ciągllubieglych. dwóch, dni, o....

J(t;
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Zatrucie. Wczoraj w
rannych na utl·
~odzinach

' ey Rozwadowskiej !-& 26 Marya Lekoszewska, żona robotnika lat 26, w przystępie lllIl,jWYŻązego rozdrażnienia,
ws};utek dych stosunków domowych, na.piła slf;} karbo,Ju D{)za jedn~k była nla,wIeLka, bo po .zaordynowanlu
przez Jekarza. Pogotowia odpowiednich środków l niabaz..;.

pieczanstwo zostaio usunięte.
Pi!lIzejeGh~~ie tramwajem.. W dniu' wezoraj:"
szy.m o godztnh) 6-ej w!eezarem na uliey Konstantynowskiej NI 40 Emilia J'owesz, ŻOłl80 robotnika lat~, la ..
i mieszkala w Konstantynowie, wypadła z tramwaju 1 zo ..
j stała przf>jeehana, odniósłszy damauie prawej nogi 1
! ogólna potłuczenie, W s~an.łe eię.żkim odwleztonł\ zoł stała d.D szpitala Czerwonego Krzyża,
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SZTUKA i PIŚM1ENNICTWłl.
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T tr
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'
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pHU'WSZy

t t
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y
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r n '

W ..

:c..

ł stawia. zręcznJe napisaną i bardzo ,!~olą fars~

postr~ełonych na UlICY Sktadow6~, ,. franeu:ską z repertua.ru teatru"NOWoSCl t ' w WarP. M. S. Za.powiedziany na .IloniedziaJ:ek wie- r
t'
b
t ł
li"
R
. '
'e:zorem dnia 28· b. m.. na '. kOrzyBĆ Polskiej Ma. I nas ę~UJ~ oso Y zo~, a ~ pos rzewue:
~
ł szawie "Fłeurette Pat,a-pon" Maurycego" e,nneqUin'a
ł~
,Na. ull.c-y Maxpllnsk18J 1& 30, Eclmund ~o .. I i PIotra Webera. Na ~dan.ie Towa.rzyst.wa tea-

procz osab,

,

~ierzy Szltolnej ,Kbla śródmJ.eści,a :vieczor. mu-

postrzelony Zł karabInu; I tralnego wtorki d:yreko'ya przezn&czylana prę,,,",
. ,"
.
,
ł miary dla inteligencyi.
~
N.a. uhcy Sk1adoweJ' ~ 18, Plotr Kublk,. f O" l
.'
t
.
' . ,.
ł bo,mik lat 4'6 posłrzelQUY z karabinu·, sta.n cięż .. \
POdWl80lotfJ.i llluzyUD.J. WczorBrjszypodWl:e...
; ki, od~iezj,o.ny' d'Q szp~la Cze:rwoneg~ Krzyża.
czoral~ ~uzY,czny, urzą~zo.ny s~ranielll, Towa.rz~ ..
O g()fl~j~te lO"'ęj WięC?;Qft;Ul, na. ulicy S~aro- I stwa, SPlOWaC:ęgo ,"~U~n.l: . wyrożniatsH~, tem~ ze
Za.rzewsJdaj]\i 29 August SQlpa.. robotnik lł),t ~ w bQgatym r~()graune fl~UrQWtlity ,po,pisy kwatt~,tu
·9
','
..
..
T' 1 • • ł smyczkoweO"i) warszawsluego Towa.rzy~twa muzyezI~o~n~~!frnZ:lon~lY'D/S"ocsuta.! z karabmu w pra.wą ręh·ę, nego,---lrtó;e ula mUośni1\.ów rntI~ykl j.nstiwnental'"
.vi:>~
",
., ,vJ ,. '
,
,
'.
'.j'"
dziW3 uC"t~ artvstyczna
'
Oprócz
powyżej wymięnionych rannych, Po. ; neJ s-..,au:owI. y lHaw. . 2 . 'b ,"
J
,
(o',.
gotowle było' wz:wane do postrzelonych na ulice
'vV mterpretacyl ~~:L:;~ykle ~,zd.()ln.IOnycn l do..
Kelma i MarYSIlskal, lecz wskutek nieobecno.ści ł skonało zgra.nychartsstow WyKonanIe k~artetu
karetek. obsluguj ącyell miasto, do:lwypadkó w trych ~ odzn~c:~~o ~l~ ~rQ~iRzg?wJm w,yltoiwzemem we
nie pojech'Wlo.. P()d.otmo ra.uni zQstali odwiezieni ~ wszy,:)tluvh. cz.~nmka~.h sl~~,a,!O~VrCll. , ,
' . ,]] ..
d'Ofoikami do szpitali imiegzll:ait.
I
,N a POPlt!" swoJ aIliyscl l ~,~yey wy bxa, •
. ' .
,
_
~ "Pierwsza częsc z kwartetu ]& o·' - Bethovena,
l
~ Dz~s, Q godz. 10. ra.~o, przed QO~Ueln rn ~8 i" Andante" cantabHe~-:-,Czajkowskiegoj Scherzo z 2
\ przy ul. Benedykta, dQ ]8.lnęgos robotnIka strze~ ~ kwartetu _ Mflndelsohn~ i Ma~u.rek ~ 2 kwartetll
Program muz!,cznf wypelruly P{}PISy orkIestry! lanQ z rewoLwerów. Ten jednak zdolał ratowac l D
'1
' . hór6
l d' r' 17"
od łiatut fł. dy I·
.
l
j
t "':! n
f"nl' Wt,l
I .worzacz (a.
,
.
k
smycz OW~J l C. w I)ł ~ ZIeZ .. , p.'
,.,;' , : ł SIę UClęC,Z (~, ~atom aat., POfVlZt5l0 y ZOS~ . a~J"ł
Oczywi:ĘCł€ znakomi~i WykOlH1'W6y ,kwartetu
r&ktora r:radetUlZa,Jot~J,k~, r kt~Y ::~~~eni!ył :r~ l sław G~,2d~H61(11 robQt,ifn~.
,
l (pp. W" Dllltowski, E. KUmakI R, EttrUs i Zł Wi ...
ę
ItU
tytstY,ezn, T,' ID ().rgl\ll1J~o, em!,I,.I3o. yt.1. ., 4m o r Po'w orlrl·!-'!.
Napad. W nocy z soboty na niedzle,lę) o go- śniew,ski), -~przyjmowani byli bardzo gorąco iszczes ępowB.,a Z.8zeregl'em~YJ8Z \jU LW..
,",l .. 12' 61
'ad d
1I.~!.I9
l'
A
~
11 k'
.
d r isro
b,· w wł' n~ kostyu- <: ZU1l8 ' l P ., prz
,,oIll .r~
przy u lO! n·: rzę o {; ~,s, lWa.r,u.
.'
'. "
stra man ~ Ul. .•w, prze r.ana;
as, a.t a. .'. dr~eja. Z$jeohal d~r(}tką Dauie~ Glelgelwi~ht; l
. US1!s~~Uśmy. t~~, w020raL pJ.~dD.klllącą si~
my, rod kł-erunł(l~m., ~~U'Qwa!l~g,o, amor, p... w ehwili, g<ly plac'lł dorot.kMZOWl,·' podeszlo do 1 pO>~łlZdr1łgl Pllbhcz'n:l",i,)ij,'ki~Q':.8qlyeąlt.9~-! .. ~:ą.~"c
W·ae~aw~ ~.f-otkW'\V1Cz:'\?s~lo Sp16wMa" obd~rzo
Iiich 2 ludzi, kt6rzyzwr6eili się do dorożkarza t ni" po.d batutą Alojzego Dwor2i9,Cz;ka.· orkIestra' ta'
n~ l~l~Wl~nnm, , ~ez d,z~~ęcznymst glo sę!ll pa3!~~ l. z zapytaniem, czy wOjny? a gdy otrzymali odpo-! ujawnia wh-:tJką sumienności w opracowaniu szc~e:",
B~elJkH~wlC~ tade J~ł)'\~, ~ ."~~ehęp~;~ t~wców : wiedź twierdzącą, kazali mu jechae dalej, gdyż l g6l:ów i umie pokonywaó trudności technic~ne.
głera p.. o • n:y J',.,~Z),SIi :uarradza:o sut.emil tam czeka parę osób na dO,rożk{]. Zaledwie do- \ W'e~oraj wykQllala ona z preoyzyą "Pieśń popu...
])r~YJ~Ow~o; b8J'dZOkZ~CZ'~}Wł~,g
l rożkarz o~jechal, dwaj ni~znajomi wydobyli. re- ! larD;ą" .(z meł?dyj skan<lynJ~wski.c~)~ :Smi@rćĄ:~y'
m
o ras arot l.:zyw:e "Wlecl-em, f 11 o
i ro o.. j wolwery l,przylożywszy Je, do głowy, Gle~gel- (~vy:rątek z Sluty "Peęr Gyut") ......... Gl·lega" "En b~ ...
l N~tępll~e u~~zono P~~fę u~at wą do~ko ; wichta, zażądaH oddania pIeniędzy. GleJgelwlcht, ! d'lna,n.t" -- Ambroso, Illtermezto ~ Op. ,,,Cilvatana
CZ[ y. -SH~ łance. ł a~1a w~go e ożn ~ s:Jlodzie"; i nie stawiając oporu, oddal im 19 rub., poczem I ~ rusticana~ i t.d. Dzielną dl'u*ynę nagrodzono
z'
napastnicy pośpies2nie o?8szli, gdyz spostrzegli ' oklaskami..
. , ',
na ,e, l przysporz~ ,& ,a, n~ezam ej
dosc znaczny zas~lek pie~łęzn,Y·
. "
! zbliża~~,c~,si:ę grupkę osobo
i
Bardzo ndatrue wypadl p.oplS ehQ,rum18szaSłowo uz:naUla. ' n.aJ.e~y SIę tez młodym go- :
J~ " t .
.
I
L," . " , , < .
','
l .. ~
t
k~.
,
.'
darz ID którz doloż li niemaJo l
Ogóllll~mu ofiłab~enlu w ciągu ubiaglycl1 dw~ch ~ ne~o." utUl. z t~w LtrzyszenlelD: Qr~l.ęa ry, '. ·F1
spOSl~m l gospo , . f ) , . Y
Y
! dni. ulegty trzy kobiety i czter.ech III;ężC'Zyzn, z tych Je- odsplewa.l ~YJ~tkL ~ ope,ry,łFhsł-..~()n~usz'k.', Ja~
stara n do powodzelll:a rantu.
. ,
I dn9z kobl.et'ę odwJezi,ono do 'szpitala sw. A!eksandra.
! Iw to cReCltatlvo l Modbtwę), <Chor fhsakow> .1
Zgon. Dnj.~ 18 b. ID. zma:l, w ,50 ~oku .zy- i
fi..pad, i bĆjki.. W ciągu ubieglych dwóeh dni ',. <Ej p'fzybywaj mIody fl.isie~.
cia ,w Wa~'s.z~wle Bol~sl2.'Y KnleJlOWle~k17 dlug~- ł nastęł?uj~,(H) na.pady. i bójki ~dbJ~r się ~ naszern. mieście: ,
Yvypowiedzi~llY pr,ze~ p. Ed war da. Ku.litiza, m.o'.
letm' ,wla-SC1,Clel aptekl n, a Balutach,. , ,,S,' p, l{lll- f
N,la ul. S~{(olnDJ nr. 4 "Vla~,YSlaW Kueh,I.\,' r~k,l,' kowal, l noloO'-podobal SIę, ogolllle.
chowiecki w życiu spolecznem łódzkiem braI do- i lo.,t 22, w wnrsnaete podczas U)ęel,~ w,lrlótDl uderzony'
Ol
'.
udział
Podpisy,wał przez nJ:lwieu i ,pI zez swego towarzysza kawalem żelaza" odniósł ranę
syc oz y~ny. ' " . łI . ' ,
' .
•
y."
~ głowy.
czas "DZlennl~ 'Łódzln l .la.ko. red~kto'r l ,w.y<law .. i
Na ,ul.. Cleł1tnojnr- ,3 :Fra~eiszek Cleslelsiti, robotnik,
caD Po roku Jednak zrzekl Się, tej godnQSCl. Byl ł Jat ':2~ zastal na,pBdn1ęty i no~em. zo.dl\no mu ranę w bok
również pr~ dluższy czas ozynnym członkiem li prawe ramię, .
.
L tA',
N.a. nI. PrZ8J-&zd nr. 3 StSJtlJl Pawlowskl, robotnik,
P~tersbu.rskiej A,geneyi \Telegrau-czn.ej
u ł.
" , K',
l~:'
db d', . ,. lo.t '24:, zu$tał. n,8p adntęt.,Y 1 astrem nftrzędziem zadano
Pogrzeb s..p. lllC-nowle.o.IUege o' ę Złe Sll~ inUlkłlkfkT&łl w.gł(}wę i łiW&~Z.
i wlasne.
W Warszawie' jutro o godzinie lI-ej rano. Kon- i
Na St&rym RJn~~ Mordka fulldberg, syn tkacza,

~yczno.. dramat-l~Y zar1s.~uJe Się Jnteresu]ąco,
'dzięki uroz:maieonemu." PfogrOOlowl.
W'~ ezęś6i k.oooori6wej opróez chórów Lutni
i LifJ;,oraź zrumego ~aszczytnie s-łcrzyplm p. Alfonsa Brai.ndta., W]'etąopi b. artystka teatru lwow~i~{) a- oboouia.;lód0ldego p-ni Zofla-Stawińska,
która 'wYPI)Włe·jede.n z.;:Il1tj,popularniejszycl1 utwor6w Rydla. W drugiej części pauie Jadwjga
'~1'
W'ił..1",' J '
.
Horatówna., StłllU&3iWa
, l.n:GszeWSlia l ą.a,WIga
Ender6wna, ew. p~ Sumiewski i Slowikowski
odegra;ją'poetl.e~ny (}b:r~ek "Przyji~jóJ:;ki", oryginalnie U3pis3lłiY 'lu~~ p, .l\-Iary~ WdkoBzewską,
Raut na wpis,. W niedzielę o~byl się ,~ sali
AngielskioJ· rant. mnz~,.CZRV na wptsl dla meza.~.J,
moż~ej ueząeej, ~ę ml?dzieźy. Pnbl~cznosci zebralo SIę bardzo Wiele l bawiono Sl.ę dosk~nate.

pIekarz,
! reeln,
rana ~ek~.

lat 30,
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dukt ż~llobny

wyjdzie z kościola św. Barbary na ,I ~at li, Uderzony w kłótni, stolkiem, odntósł złamanie
,
ł zebra,
'
Koszy {ae . '
,
ł
Na' uLpólnoenej,. nr. 12 Fa$ga Kantoł"owicz, lat 36,
petersburg, 19 października. Minister Dworll
Z eeohÓ'w. Wczoraj o godzinie 3 .. ej po po.. ~ żOll&hancilarza" zostali. napadniętą, II. pobita t,pam na" telegrafuje: Najjaśniejszy Cesarz w dniu 16 b. ID.
, d'
,-'
ł' 'N"
' d
~J8, d.1· ł '. ',rzędttem, Gdnlos2a rMlt ·głowy, ci$Oła. i plecówl
'.
R
"
lu mu. pIZy U lC~ ,~wrot ~o , nr. ~, , o v1 o Się.
Na ul. Przeja~.d. nr. 53 Andr~eJ SJtr~fpek~ f!lrmaa, dokona przeglądu torpedowcow: f i ' janyF i nr.
zebl'aRle czeladDlkQw lnalal sI\; Ic-)l > k,torzy na trzech- i la.t 5lS, w uÓjce uderzony kamIeniem, odniQSI ranę 216, a w dniu 17 b. m., o godz. 10 zrana, Ioh
lecie wyijraU na, -sLarszego c~ela,dnłka p. Marce,. i głowy.
\ Cesarslde Mości raezyH' przejść z jachtu "Polarlego POlońskięgo, podslil'u:szego czeladnika p.
,.~& ul. Suwalskiej nr. ~gJózef Klltnoeki, lat 20, ra .. na1a Zwiezda" ,na krążownik minowy. "Pogra...
zefa Pomanltięwiez3, i na sekretarza p, \Vincente.. ~u::~:ą. ~ostal PQbi·tY ,w mię_kaniu, Qdnoszł\e rAny glowy , nic~nil{. f5 Krążownik wywiesU ftagę Najjaśniejsze ...
~o Budn€'go.
.,'
,
~
We wszystkiehpow,ższyeh wypadkach !ekłlr'ę Po· Ig,o Cesarza. podniósł kotwicę 'i odplynął na morze
- 'O gOdZl.LlH~ 4 .. eJ po polUrlIlIU w lQkalu I gotowia byH czynni, apatrująeposzwtl-ukowanych; z przy-I W towar,,zystwie 'krążowników m,i~lOWYCh "UkrMstarszego m~}stra zgroOla~zę~ia stel.macłtó,~ i kQ- , krośeią zaznaezy.6 należy, ieprawle we WS~Stldehty,,~ . na" i ł,Straszny)". RozwmąI chyżość 25 węzłów.
lodziei p Józefa GOijzczynsklego przy ullcy Na~ ! wypadkach zast&wa~o zarówno ranil)oy.ob, Jak 1 000018 1 Spę,dziwszy na morzn godzinę" l{.rą,żownik powró.
·
'.
' ,
,. '~
.
b
ł nie w stMle ntetr1iBz wym.
t
t
wrot p?d nr. 74, w' ob~cnoscl a~1:lSOl;~ cec ~wegQ ~
Złaman~e\ palOY,. Vi B~botę pr,zad wieczorem na ! eit na miejsce, gdzie NajJaśnie,szy Cesarz, podzię~
p. StaUl~tawa Bocheński ego odbyło stę posH~dze .. ! ul. ZawadzkIej nr. 23 Lalft BOCian, sluząca, lat 21, ude- ! kowawszy admirałowi Y~Hl Egsenowi, komendan..
nie członków tegQzgroma.dzęnia, którzy obrado"'j rzon8 kolem rozpędowem przy studnI, odnlosll!\ zlam8uie l towi, ofIcerom i zarodze J raczył wraz zNajjaś ..
wall w Jakiby sposób uniknąó kOllkurellcyj, wy .. i dwóetI 'palcy u pra.wej ręki. Pp o,patlll;nkU, udzlłlo;nym i nięjazą Cesarzową przejść na. jacht "Polarnaja

l

h'

JÓ-I

twor~onej

przez kowa.li, biorącycb roboty steL- !

marskie i kolodzieJ',skle a na.stępnie,od,daja.eych wIn- !
".
. ,'. ,.,',.,' , ,.., . !
SC1WJID rzemH)slil,~l«)I~l,
Przc9,slęblOrey et b-1~rą\
t. zw. "faldo.rne. ~~hwa~ono prz~l~ko ta~~:l~- ł
mu wyz'Ysk():wl WYStąplC so·hdarllle 1 me brac od \
kowali robót.
'.,
.
Staal,- We~ra.J. O godzJ-llle
8 l pól WleeZ{)·
rem, na rogu ulic Skwerowej i Skladowej stalo

i

prze,; Jekąr.4&

Pogotowia, pOłoat"wlono Ją na miojseu.

E~piozya. W s~bGtę w fabryce Prusaka przy ul.
D~ughU nr. la7,nłli$t4\Pll~ ebplolya pary; robQtnlk Ąntoni Kwia.tkows'ki oparzony na e~:em. ciele, w stanie
ciężkim zostal ~,dWlezion;y prze~ Pogotowie do $2:.pitaln
.
.
Czerwonego r zl za•
Kolbami. Na ul. PółnoeneJ Ut. 12 Rubmen COlek"
szewc, lat 11, pobity kolbami, odo.ió~t ogólne potluczenie
na calem clel~ Opatrzoł1y został w 1. cyrkule l ta.m pozost.tl.wiony.

K:

ł

Zwiezda."

Kroncztad. 19 października, Jacht Cesarskl
ł "P~larnaja Zwiet:da"" pod. flagą. J~go Cesarsldej
, Moseł, przybył tu o gocl~im~ 1 i pol.
Kronsztad$ 19 pa.Źdzwflllka, O godz. 3 minL
10 jacht "Aloksandrya", porl flagą Najjaśniejszeg()'
~ C
t '
D
,'~ 1
esarza, w towarzystwIe parowcow " ozornYJ
1)Razwiedezyk" odpłyną! do Peterhofu.

,

l

!

ROZWOJ.-

Ponietłz+alek,

dnia. 21 pa.tdzi'erJlil:a 1907 r..

I
I

pol, P:~!&~.. :: :a~~~::~~ie~ J~~~t :p~~ 1 1 - - - - ' , f'IOP ·~i

ICHO IE n

larnaj.a Zwiezda" welowano }{,om:eudamow okręt6w i
S.
p.
I
minowych z oddziaIu von E~sena. ~ajj~śnie~szy
Cesarz dziękował im za słuzbę, obcllodzll oflce- ~ 6t
rów i zalogę "Polarnej ~~ie~dy",. dzięk?wa,l. ~a I ,~
,
li' . .
'
slużhę w' 6Zasie wycieczkI l U(lal SIę z NaJJasmeJ- I
_
szą Cesarzową i Najdostojniejszemi, Dzieć:~i na ~"~
jachtl)Aleksal1drya". O gOdz .. ~ mm. 45 Jac~t ~
lrowi~~r farmatyi, b. właśelciel apteki w m~ ŁOdZi,.
r.~f
wI1!ynaI d'O przystani peterhQ,fskie]. Ich Cesa,rsloe ł
opatrzony św. Sakramentami, po długich i oiężkich cierpieniaeh, zmarł dnia 18-go października, ~
Mości"' z Na.}d(}stQjni~Jszemi Dziećmi odJechali do l
1907 roku, w wieku 19Jt 50.
~
willi "Aleksandrya."
ł
L~
rełerabnrg, 19 paŹ'dziern:ika. W bie7~6Jmro- i
Pogrążeni w glę-bokim smutku: żona, ~z~eci, b~acia i siootra,zJ:wrasz~jąkre.wny:c~, prz,rjacióI, 1\0- ~~
ku szkolnym w korpusach kadetów będą doko-!
logów i znajomych zmarlego na nabozenstwo za1o~n~, odbyc S.lę maJące w kosowIe sw. ,Barb~rl ~
nJwane egzaminy przejśewwe we wszystkich kla- l
(na Koszykach) we wtorek, ?nia 22 b. m. o ~odzIrue 11 ~~ ~raz na wyprowadzeUle ZWI'J~~ ~~
Bach ze wszystkich przedmiot6w.
i w tymże dniu i z tegoz koścwla za.raz po skonczonem nabozenstwl:e na cmentarz Powązkowsln. lt~
p&'terJbnł'g, 1.9 paź:d:zler.nika. Minis.teryom ()... ł
Osobne zaproszenia rozsylane ni.e będą.
~
światy wyda:ło rozporządzenie, aby kobiety""dokto- 11$MMW~'j\'ł.i.lw_mą. lI1itf'Rrn n~f
li er
&"iili\iłiR1!tJ TiilUM ~"4
rowi'e medycy,ny uRiwersytetów zagr~oz,nrQh~ do- J każdym względem.
; Czelabińskn ch{)ryna choler~ wyzdrowiaL ,V Oren;;
pu~ze~l\ne d,o~gzaminów przed ,k(}~uSy9.ml leka;~- ~
SiruIa) '19 paź-dziernika. "V Indyach górnych l burgu przyjęto d.() szpi.tala? ?SÓ~, zm~rlo 3.
Sk18m.~, przy u,lllwersytetach r.osYJskich, pO' Zd3>Rl? ~ panuje w dalszym ciągu susza. \Vidoki na uro- ł
KonstantJ~opol. 21, pazdzl.e~lllka. W'obe~ otleg;tamu~ó,w, . ~trz:y. . m·JWa.ll t.yt'ltl lekar:4az; ?r!"w~JllI, dzaje są.. b.ar.dzo . słabe w prowincyach Agry, Ou .. !. komendero\łama>' oncerow greclneh do 1.{anZl dla
jalda. posiad.ają te, eo .lrońezyly ktl'.fs zeIl:sluegQ ~du i Pendżabu.
i utworzen-ia milicyi, mającej ~a.stąpió oddziały mięiDS·ty-tutu lek a-rski ęgo. , ~'.'
I
Batum, 20 paźdgiernika. Grllpa spokojnyc~ ł dzynal'?~owe, Fo:rta oba:via si<2 ~j. n,ie wynikIy
.Peter$.~~" 19 ,pa:zdzaerJ;llka.. Pod .przewQd... ~ ormian tUf(~cl(ich PQwracala do domu z ROS.Yl, ł trn~noScl dl~ muzulmanow: t~raz JUz Ja.l\~b!, d?nlctwem . nun~str~ OSWH1,ty r(}:po.cz~lY s)ę;n~ra~y ~ dokąd udawala się na zarob&k. Wobee zal~azn ł znających uCIska.. Porta.. pos~anoWlra zwroclC Slę
w: &praWl~ s~1Wl ma:h~~~·t~ns~?~. .W n~~a~z;;e ~ rządu tureckięgo, wzbraniając~?o OTI1~Ja.nom wJ~- ł ~o czterech mocarstw op}clmnczych Krety z pro ..
~łorą ud~lal przedstawIC,le~e rnHlllSter!~~ ~;:>wla\;y ~ da do Turcyi, usilowali przejso granicę po.krYJo~ shą o obron~ muznlm~no~v. .
l spraw wewnętrznyc~, osmu! przed~tav~lClęl! z wy'" J mu. W pobliżu Artwina. po' stronie tureckiej ł
Lad~Kwlth, 2~ p~dZ1CrnI~a. Ka~ci~rz skar:
boru.. marhomlS:tru.l z Oll;ręg~ or~nburs~ne.go,. g:eue." '1 spotkał ich oddział żołnierzy tnreekieh, którzy bu AsqUlt WyglOSIł na zebrarnu partyl lIberalnej
rał-g~bel.'tiat.(}r.st.w .stepowęgo l turlnestuJlsklego, dali og. ni. a do zbiegów, kl~dąc. siedmiu trn.. pe!ll mowę, w której . z~znaczyl,. że idea socyaliatycz-:,
ora~. z P6ter~burga;
na miejscu. Pozostali w bczbte 6 ratowali SH~ ł ne coraz b3,rdz.H~J uzyskują przewag~; przyznalI
.:Pet~i~burg •. 19, paźd~łeruika. Ws~częt~ stara· \ ucieczką.
ł że w życiu spolecznern is~~ieją .bar:dzo l~czne p.o~
ma u m~llI.shl~a skarbu prz,e.z przemY.Sctoweo WJ aby I
Wisaeń, 20 paźdYJ'6rnika. Noc wczorajszą oe.. , trzeby ~()cyalne ~d zad oseaczymema, l{to~ym. Ule
pozyska~ta;n.~~ .taryfę .~oleJową od ze~~Zra la~go, ! sarz przepędzi! mniej pomyślnie a to sku.t~iem ł wolno Sl~ uehylae .. Wobeo nle~regułowallIa Ja~~,.
kilteg~ l ,tah, wyw~,~()llych z~ gr~nIcę1 ofq,Z".od l bezsennoścl, wywołanej silnym kaszt6m. Objaw,Y ieze pra~odawczych, p~opozyoyl, ,tylko liipoleczen~
towa~ow zelaznych gotowych, wywozonych do] Ul- ~ kataralne ustępują. Gorąezki nie było. Stan SIl stwo moz~ zarat'Wi~ SIę w sp~ob r~alny z temI
lanC\y~. '. .
"".'
.
.....
łzadowalający..
potrze~aml; z s.oeyallzruem zas bberahzm pozostaMoskwa) .19 p3;Zda;terll.l~a. We WSi Pastrako- i
Wiedeń, 2'0 paź.d~ernika. L.ekarze stwi&r- Je w nwublagan'6J walce.
kowo. JW9.. ~Q-fiOmną zn.own Jedna osoba z~chQro.~ I d:zili, ze stan zdrowia cesarza polepsza. się w dal.
Szanghaj, 21 październ1ka. Rząd w Pt11dn1e

i'

i

I

i

i

walą :~~ ęh\>.terę·

szym ciągu. W ci~gu dnia wczoraj;szego gorąez-. rozkar..al bezzwI\>cznie zorganiz:owae. okręgowe i
ki nie b:ylo wcaJe, aczkolwiek katar nie zmniejsza I prowincyona.lne zebrania. przedstawicieli Indu.
! st~" SUy pacyenta -WZględnie zadQwalni&}.ące.
~ by przygotowat5 IndIlość do dziaJalności parla~
. ~.enl~, 19, p~.zd7~~eT1Uka. W p~wlevle na~ ł
*
ł ment~:l1ej. . Zebrania. t~ będ~ utworzone z przadr?WA)~~ackun zac.ho~owaJ:y 2 osoby. W Narowcza ~
, staww18h blUrQkraeyl l wybItnych ludzi z naroCle 2.
;';, ' "'~ 1;' . ~"'.."
. L. .. ł
Petersb'01g, 20 października.. (Tel. wł:). J. E. ! duo Dany im będzie tylko glos doradczy.
· Omsk, .1'9 p(AłJG2~elnJka. W mU::SCle za.C+t0ro .l t.. .• k. .'l'·ki kQ'''dz Edward baron. von Ronp ł __ą·,_ _~_"...,.~~_=
~=._ _ •
_ ..._"'~~u.,._'''''''''''".,.,_..
'Wali: ..a,9.~~1!7.;,.zIlJądy2 •. , , . ' .
. . . . I vIS UP:.Wl ena
. olą.
. •
. ' y .'
, .~ll,O,,;()~ ,pa,żdrt;j~rDłka". <?~,l?S:iionQ,. ]zg;u~ byll,posel d-O Dll:U Y, ~ostal ;n~u~~~ty z .aWIln,a,
SPOSTRZEŻENIA METEOROJ-łOGICZNE
bernu zagrazaeholera. W'powl.ecle homelslom przycz'em zab.ro'll:t~no mu nUę,ijZUC w. nuast.a.ch .
Stacyi (;ent'J'alnej .K .. E. Ł.'
zap.adlo na cholerę 5 osób, Z,Illa:da )ed1lti.. . ' .
.~toleÓ'~yeh.j,w eaJym kraj,u Zachodnim.

,..".
....
.11JU", . ~9 pazduermlnt. W I~lJowle Za.ChD ...
rowąlo.28 os()b, z~~~r~. l?
'~'..

11Żgty

N'owogtód,

19 pa~dzlefmka,

W

~
i

nue-

l>-

sciezachorpwala n3. cholerę Jedna osoba; w gll., ,
n,Z,I]t N łi E..
bernU od początku epidemii 469, z których 222 !.
mińsk gub., 21 p.aidzier.nika. Od~llosi-ę kHzmarły- .
...
ka wspólnych narad, przy udziale przybyłych.
· Symbirgkt 19 paźd~ierDika, W guoernn za- ~ z Petarsburga urzędników ezu80wej rady banku
Cho,fo-walo 18 osó·b; zm.arł~ .1~.. '
r.
.' ,
wlościańsldego w kwest~i likwidacyi ~abyt.ych
Elta:ter,l:ooS,ła:w, 19 pazazlenllka. Zaehorowa. ! przez hank gruntów. Ogolna przestrzen, podleto osób ną.eholerę 13, zwada 1 . .
gająca likwidacyi, wynosi 61,217 d.ziesięcin w szeFóUawa. ... 19 l?.3źctziernika. Ogłoszono urz~do", Iściu powiatach. .Największa ilośó znajduje s.ię
wnie, .iżmiastu. grozi cholera. Ujęto tu,~wóch! w p~HV. mozyl'~kim 39,312dzieslęein. Więk8~OŚÓ
z ~r~eoh ... b~dytó~, przybyłych z g.ub. cfj1;ern~h{)w . . I ma.jątków postanowiono rozparcelować na osady.
Sklej. lS~e~ą()Il1 do sooy&lpyeh demi'kratow:, a ! '. Olorilio.h:ów, 21 pażdziernika. Wczoraj na
dokoną.Ii ;p,a;paści n:a..lwpca z:boio·wego w WISr.- przedmieściu Noworybkowka--Ma.les~owka przy

niakach.·
.
.
poszukiwaniu przestępców policya napotkała d wie
· To~.sk, . 20. października.. .W Nowomikola.. llodejrzane osoby. Na żądanie by zatrzymali się,
jewsku z.au.J1orowa!o. na chołel'ę 20 osób, z·ma.r~ ~ n,iezn.a.jl}mi poczęli uciekaó, strzełaj~c z rewolwelo 14... .
, '. . . '
. I ró~ .~olicya odpowiedziala. strzalami,' ,ranil:a
Mmsk, 20 ~~dZlelt'~kQ.ł. N-a paros·ta~ku! któ", I cięzl{o Jednego z nei8ka,ją.~yeh a drugi poswze :ty pr~ybyt Z.Kl;Jow.a do ŁOJewaw 'pOWieCIe re .. l~uysam 8~bi? . żyeie. odebrat. ,Znaleziono p:r~y
czyc1nm, stwlerdzonJ,l wypadek, podejrzanyocho . . ł lllchbrow.D:tngl l mnóstwo nabojow.Okazało Słę,
lerę,
.,',.' .
'.
! ie byli to przestępcy, którzy w tych dniach oko:Rzym., 19 paźd~i4)rnika. Cala prasa wyat~pu- ~ lo folwarku Zalotniekiego ograbili Zenczenkę i
jepl'zeciwko .proj,e1{tow~.nem~ bezr?bo~iu kolejo ... I Iwan.~wski0go, którego ~bilL.
w~mu., zapOWIadając oif.'Gyłl'bstQlU JroleJo~ym po.... ł. ' . połtawa. 21 p. aź~;er.nika. Gt1b~n.lę pouaw....
razkę· znpelUfl· .
i ską oglo3zono ~a zagrożoną przez cllOlerę. NoRZY.m..
... ;19 p.aźdZiernik.a. StwierdZOll.o· urzę~ wych ~ypadków zasła.bnięć ehole.ry.cznYCh niema.
dOWlli y, tę ,y roku ~bieglym dochody państwowe
KIJÓW, 21 paździ;ernika.W dniu 19 b. m.,
przewy~s.zaly wydatlu o 76" mUiO:ll'ów·lirów.
. r zachorowało na cholerę 101 osób, zma.rlo 14.
Medy. olan,l.9-go pażdziernika. Po~iom wody.
Jarosław.l 21 października. We wsi Opooz';'
w r~~ka?h' Poi Tioiu~ podniósł sitl' znacznie. i ka w powieci~ jarosławskim, grnpa robotnfk&w
Częsc: rruasta Com? ~tOl .podwodą.. .
l przybywszy do pobliskiej fabryki zachowywa1a
. lucyn, 19 pazdzH~rmka. Skutlnem bezustan .. I sl~ tak wyzywajl}co te wlościanie nie śeierpieH
nych deszczów, na.stąpilo zawalenie Się toru ko .. ~ tego i llZbfUiwszJ, SrA w palki póstanowili rozpę'
~ .1_ 'd
S'
•~ dzlC
, , maD.l'festant w, ~ Robotnicy oparli się temu.
l eJQwego
na ou"uG,ze
p oviana
lC.
Kopenhaga.; 19 października. Prezes ministrów Doszło ,d~ bÓjki, w której dwóch robotników 00vświadezyl . w -izbIe poslów, ·'.2:e zupe1.nie zgad~a I niosło smłertelne rany.
się z poglądami ministra spraw zagranicznych~ (
Samara, 21 'Pa~dziernika. Od trzech dni nie~
wygloszouemi:przHdwczoraj w sprawie poHtyki ~ ma wypadków zasłabnięć na eholer~.
~a.graIl~Cznej rzą~l1~ Oskarżenhi. ~ządu, z Jak!~mi
Omsk, 21 paŹdziernika" W. m!eście zachorowystąpIła prasa w: cią.gu Jata ubIegłego, Si Ule .. ~ wala 4- osoby. zmada 1, w pOWieCie zachorowało
sprawjedliwe. Danin. utrzymab. wol.nosć ruchowo , 4, zmarla l . ·
Zadani~m rządu jest zacho wanie- neu.tralnośai po'd i
Orenburg, 21 października. Pozosta wl011y w
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Poniedzialek, dnia 21

I laboftlloryum

października

.Ni 211

1907 r.

miejskie

rciel a

C

chamic;!ml,bakteryoiogiczrce
z patentem kOJ).serwatoryum, udziela lekcJj mn.w ilościach od 2) korcy. Zamówienia ~ dawniej P1'ZY ul. P:oLl'kowskiej nr. 120
zyki i śpiewu. ANDR.ZEJA 11 ill. 14. Od 10~J
;\;i~yiGH:e codziennie do g. 12 rano we wlasnem biurze. mieś&l si~ w. bud.ynku Magistratu. na N{}wJ'm:Ryn- ~L~~t)H'zed",l.0l.. ~~!!!CZ.
1613-3-t
,\"!d1;ewsk:\ 50, I piętro od frontu. telef~!1u nr. 1121. I ku 14. L~awiaduJący. dr. med. St. Bart~~le~l~Z.
I
Dr. B~J~lliłdawicz powP6cił,
\ft\clnw K03sakowski.
. .
1522~30-1
Analizy są przyjmowane od lO __ <)-e) godz. ! I"n~eszka obecl1~e Ewangelicka 7.
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ID. Łodzi

podaje do powszechnej wiadomości, iż niżej wyszczególr:.lone nieruchomo- :
15) pod J\'?? :~,21& przy ul. K~)llstantynowskiej, ohcią~ona Pożr~ Towrn. 'Łodzi położone, z powodu niezapJ:acenia raty ma.jowej 1907 ; warzystwa rb. 29,700, od której zaleglo~ć wynosirb.l,7,o9 kop. 76, vadium
roku, z zaleglości4h wystawione zostały na Sl)l'zedaż }wzez pubIiezne licy- 1 do licytacyi . złożyć się mające wynosi rb. 5,940, licytaCJa r.ozpocznie
tacye, odbywać się mą.jące od godz. 11 z rana w kancelaryi wydziału I się od sumy rb. 44,550; termin sprzedaży wyznaczono·na dzień (4) 17
hYI)otecznego ·przy ul. Sredniej pod 1'(2 427 w m. Łodzi, przed wyzna- l stycznia 1908 r. przed notaryuszem K9nstanty.m MogHnickim.
czonymi notaryusza.mi, a mianowic.ie:
~
16) pod J(g 331 przy ulicy Sredniej~ obciążona pOżJ.ezką To-1) pod ~ 18 przy ulicy Nowomi€jskiej, obciążona pożyczką To- l warzy.stwa 3,700, od której zaleg.łoś6 wynósi rb. 23!l kOp. 17.,' Tawarzystwa rb. 25,000, o.d kt6rej zaległości wynosi rb. 2,Ot3 k. '-', vadium I' diumdo licytacyi Z.lOŻYĆ się maJące ynosi rb. 740, ncyt.~.ya.· r.ozpocznie
do licytac.yi .zlużyó się mające wynosi rb. 5000; licytaCja rozpocznie się się od sumy 1'0. 5 550; termin sprzedaży wyznacz{)uo na dzl-eń· (4) 17
'
od sumy rh•. 3:7;500; termin sprzedaży wyznaczono na dzień (2) 15 i styeznia 1908 roku przed notaryuszem Feliksem Rybarskim.
stycznia 19G8'r. ]lfZOO notaryuszem Władyslawem JonSZel'Sill.
!
17) p,od ~'il 337b przy' ulicy Solnej, ohciąiona poż16zką To2) pod M 47p przy uli6:y WóLcza.lli:kiej, obciążona pożyczką i warzystwa rb. 13,500, od której zaległość wynosi rb. 877 kop. 41, va,..
T.owarzystw.a rb. 19~;O{}O, od któr~j zaległość wynosi rb. 824 kop. 10, dium do licytacyi złożyć się mające wynosi rh. 2,7'00, licytaeya rozpocznie
vadium do licytacyi zloż'Y~ się ma;jące wlnosi rubli 3(800; licytacya roz- ! się od sUuly rb. 20,250; termin sprzedaży wyznaczono na. dzieD. (4) 17
pocznie się od" sumy rb. 28,.500; termin sprzedaży wyznaczono na dzień l stycznia 1908 roku przed notaryuszem Wi~torem Sarosiekiem.
18) pod M! 338b przy ulicy Sulnej, : obciążona pożyczką Towa(2) 15 stycznia. 19:i8 roku p.rzed notaryuszem Konstantym .l\fogiln:tckim.
3) pod ,N!~ 4![,k,a przy um! P:asa·ż Szulca, obciążo1l.a pożyc:&ką Towa- ! rzystwa rb. 15,000, od której zale-glośó wynosi rb. 1115 kop. 89, val'zystwarb. 27,500,,04 którEł'jzaleg1::ość wynosi rab 1:047 kop.-, vadium, ) diuIIl do liQytacyi złożyć się mające wynosi rubli 3,000; licytaoJa rozpodo . 1ioy,ta'6yi . zloiyć :;.się mające wy:n'Osi rubli 5,500 licytacya rozpocznie I cznie ,się od sumy rb. 22 ~500; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 4/17
się od sumy rubli 4q~25J}; termin sprzedaży wyznaczono na. dzieli (2) 15 i stycznia 1908 roka przed notaryuszern Eugeniuszem Troj}lnOwskim.
s.tyoznia 1908 roku:przed notarjicuszem Janem Nieznaliskim.
l
19) I}od J\~ 4,23 przy ulicy Sre.Jniej, obci~iona pożyczką To4) pod Mt.54h przy ulicy Długiej, obciążona .pożyczką To- I warz:ystwa rb. 11 500, od której zaległość wyn-osi rb~ 528 kop. ~5, va.dium
w,arzystw.a rb. 33;000, od której zalegl:ośó W:yllosi rb. 2,376 k!}p. 40, ł do licytacyi dożyć się mające wynosi rb. 2,300, licytacya rozpocznie się
vWllm do.licytaoJi zIożY~'się mające wynosi rb. 6)000; licytacya roz· ) od sumy rubli 17,25·0; termin sprzedaży wyznaczono. na ~ień (7) .20
pocznie się od. sumy nb. 49~500; termin sprzed·aży wyznaczono na dzień ( stycznia 1908 r. przed notarIuszem Józefem Grabowskim.
.
,"
(2) 15 styczfiia.19US r. przerl notaryuszem Wiktorem Sarosiekiem.
!
20) pod ]'(~ 45.4 przy ulicy vVschodniej, obcIążona pożyczką TQwa5) podJ&/5!lprZJ,uU~ Aleksandrowsldej, obciążona poiyczką Towa- i rzy.stwa rb. 2,000, od której zaleglość wynosi rb~ 136 kop. 60, vadium
rZlstwa. rb. 16,000, od której zaległość wynosi rubli 758 kop 30, . va- ! do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 400, licytaCja rozpocznie się
dium . do licyt-a,cyi: zl,oźy.ć',się . maJące wynosi rb. 3,000, licytacya roz- od sumy rb. 3,000; termin sprzedaży wyzna.czono na dzień (7) 20 styczpocznie się O{t: S1llł1J·rb. 22{500; termin sprzedaży w"yznaczono na dzień. ! nia 1908 r. przed liotaryuszem Wlndyslawem J onszerem.
(2) 15 strJ:esuła. l008 roku przed notaryuszem Eugeniuszem Tro-janow- l .' 21) pod ~ 489 przr ulicy Południ'0:ver~. i Wseh,odni6j;<obei~a. posrom.
. ..
..'
.'
i zyczką Towaf.Zystwa, ~blI 24!500,. ~d k.toreJ .zaleglos6 ~nosi rubli 14.126) pod li ,9()k przy 'lIliel' DrewnowskIeJ, obmązona pozyczką To- l kop. 30, vadmm, do liCytacy1 złozyc Slę mające wynOSI rb. 4,900; liey..
warzjstwarb .. 5,~0'(),O, 'Od której zaległości wynosi rb. 692 kop. 12, vadium t tacya rozpocznie się od sumy rb. B6,750; termin sprzedaży wyznaczono
do 1icytaey;i złożyó się mają.ce wYllosi rb. 1,0.00, licytacya rozpocznie się l na dzień ~rl) 20 ttyeznia 1908 roku przed notaryuszem Wateryanem Ry~
od sumy rb.7;500~ termm sprzedaży wyznaczono na dzień (2) 15 stycz- t fińskim.
.
uia 1908 rokn_ pr.zed notaryuszem J:u.ljanem Łada.
l
22) pod M 490/1 przy ulicy Południowej., obeiążQna pożyczką To7) pod Ji,!42, (pQlowa) przy uliey Zgierslriej i Drewnowskiej, ob- i warzystwa rb. 61,000, od której zaleglo-ść wynosi rubli 30,5.4 kop. 40,
ciążona pozyczką T.owarzystwa rb. 3,700, od której zaległość wynosi rubli vadium do licytacyi zloży6 się mąiące wynosi rubli 12,200; ncytacya. roz ..
290 kop. 83, vadium do licytacyi zlożyó się mające wynosi rubli 740, ! pocznie się od sumy rb. 91,500; .termin sprzedaży wyznaczono na dzień
licytaCja rozpO-czniesię od sumy rb. 5,550; termin sprzedaży wyznaczono i (1) 20 s~tycznia 1908 rDku przed notaryuszem Konst~tym Mogillpckim.
na dzień (3) 16 stycznia 1908 roku przed nota.ryuszem W'ladyslawem I
23) pod )fu 519 przy ulicy Piotrkowskiej, obciążona poży6ZkąTowa
JQnszerem.
! rzystwa rb. 100;000, ,od której zaległość wynosi rubli5!9()l kop 91, va..
8) pod lu 148ei przy nlicy Bazar.owej, obciążo.na. pożyczką Towarzy- łJ' dium do licytacyi zlOiyó. się mające' wynosi rb. 201000; licytacya rozpostwa rb. 14,600, od której zaleglośó wynosi rb. 849 kop. 68, vadium do cznie się od sumy rb~ 150,000; termin sprzedaży wyznaczono na dzień
licytacyi zlożyć, się mające wynosi rb. 2 t 920, licytacJa rozpocznie się od (7) 20 stycznia 1008 roku przed notaryu8zem Janem Niezn3.ńskim.
sumy rb. 21,900; termin sprzeda.źy wyznacz?n?na dzień (2) 16 stycznia ł
24) po.d]';'g 541 przy u~icy Piot~~owskie~, obeiążona pożyczką. Towa~ rzystwa rb. 24)000, od której zaległoso wynflsl rb. 1968 k. 03, ~adlUm do
1908 roku przed notaryuszem Walerjanem Rifinskim.
9) pod ~ 251a przy ulicy Cegielnianej, obciążona, pożyczką To- i lieytacyi zloży6 się mające wynosi rb. 4800; licytacya rozpooznie się od
warzystwa rb. 86,000, od której zalegl'óść wynosi rb. 3J48 kop. 80, va- I sumy 36,000; termin sprzed'aży wyznaczono. na dzień (7) 20 stycznia 1908
dium· do licytacyi złożyć się mające wynosi rubli 17 ,200, licy~~cJa roz- i roku przed llotaryuszem Fe !iksem Rybarsklm.
..
.
pocznie się o~ sumy rb" 12:1,OO(~; termin sprze~aży wyznaczo:no na dzi-eń
25) pod 1'& 773b przy ~lie'y Sp&ce~O,wej, . o~ciążona _pożyczką TowatS) 16 stycznIa 1908 r. przed notaryuszem FelIksem Rybarsklm. .
! rZJstwa rb. 60,000, od ktore; za1eglosc wynOSI rb. 2,3;)2 ko·p. 30,va,..
10) pod }j2 257 przy ul. l)iotrkowskiej, obciążDna pożyezką Towarzy- ~ dium do licytaCJi złoiyć się mające wyn{)si rb. 12,000, licytacya rozpo::;twa rb. 60,000, od której zaległość wynosi rh. 2877 kop." 7.0, vadium do ~ cznie się od sumy rb. 90,000; termin sprzedaży wyznaczono n~ dzień (7)
licytacyi zlożyć się mające wynosi rb. 12,000, licytacya rozpocznie się od. 20 sty.cznia 1908 roku p'l'zed not~yuszem JÓzefemZyiniewskim.
sumy rb. 90,000; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 3 (16) stycznia .!
26) pod ~ 786a8. przy ulicy Zielonej, obciążona pożyczką To1908 roku przed notaryuszem Wiktorem Sarosiekiem.
!warzystwa rb. 40,000, od której. zaległość wynosi rubli 1.7~2 k .. - , va11) pod ](g 270d przy nUry Zachodniej, obciążona pożyczką . Towa- I dium do licytacyi zluiya się ma]ą-ce wynosi rb.,8,OOO, licytacya. rozpocznie
i'zystwa rb. 19,000, od której zaleglość. wynosi rubli 916 kop. 38, va-! się od sumy rb. 60,000; termin sprzedaży, wyznaczono na. dzień (7)20
diuru do lieytaeyi z~oży6 się ma.jące wynosi rb. 3,800; ~icJtacya rozr'()cz- l stycznia 1908 roku przed nota~Juszem Julianem ,t/ada.
nie się od sumy rb. 28,500; termin sprzedaży wyznaczono na dzien (3) j
27) pod J& 789g przy U~lCy Benedykta, obciążona pożyczką Towa16 stycznia 1908 r. przed notaryuszem Eugeniuszem Trojanowskim.
rzystwa rub. 2[;,800, od której zaległość wynosi rubli 1004 kop. 64, va12) pod Jo& 272c przy ulicY' Cegi~lni.anej, obciążona pożyczką To~a- j dium do I1cytacyi złożyć się m~jące wyn~si rb. '5,160~ licytacJa rozpol'zystwa rb. 22,000; od której zaległość wynosi rubli 1540 kop. 61, va- cznie się od sumy rb. 38',700; termin sprzedaży ,wyznac.zO-!lo na. dzień (8)
munt do licytacyi zlożyć się maaące wynQsi rb. 4,400; licytacya rozpocz- l 21 stycznia 1908 roku przed nota.ryuszem JÓLefem Gra bo'wskim.
28) pod ~. 792m przy ulic-y Lllizy,. obciążona pożyczką .Tonie się od Sllmy rb, 33,00'0; termin sprzedaży wyznaczono na dzień, (3) 1:
16 stycznta 1908 roku przed notaryuszem Juljanem Łada.
\ warzystwa rb. 5,500, od. k~órej zaległość wynosi rubli 336 kop. 03,
13) pod ] i 288ac przy ulicy Szkolnej, obciążona pożyczką To-.~ v-adium do licytaCJi złozyo się mające wynosi rubli 1,100, licytacya
warzystwa rb. 2·5,000, od której. zalegl:Ość wynosi rubli 935 kop.
! r(}zpocznie się od. sumy rb. 8,250; termin sprzeda.ży wyznaczono na
vadinm do licytacyi złożyć się maj~ce wynosi rb.. 51°00, licy.tacya rozpo- ! dzień (8) 21 stycznia 1908 r. przed notarYl1szemWladyslawem Jonszerem.
cznie się od sumy rb. 37,500; termin sprzed:aży wyznaczono na dzień (4);
.. 29) pod ~ 800JI przy ulicy Leszno, o1Miątona pożyczką Towa.17 śty.czni8- 1908 rO'Ku przed notarJuszn~ \Vladyslawem Jonszerem.
rzystwa rb~ 10,ÓOO, od której zaieglość wynosi rb. 531 kop. 43, vadium
14) pod~ 340f przy ul. Ko.nstantynowskiej, obciążona pożyczką Towa do licytaCJi złożyć się mające wynosi fnbli 2,000; Ucyta6ya' rozpocznie
J:'zystwa rh. 18,200; od kt-órej zaleglośó wynosi rubli 1126 k)p. 24, va- się od sumy rb. 15,000; termin sprzedaży wJznacz.ono na. dzień· (8)21
dium do licytacyi zlożyć si~ maj~ wynosi rb. 3 1640, licytacya rozpo- stycznia 1908 'r. przed notaryuszem Waloryfraem Ryfiffskim.
cznie się od sumy rb. 27,30'0; termin sprzedaży wyznaczono na dzień (4)
W razie, gdyby dzień wyznaczony dla sprzedaży był śwl~teeznym,
log stycznia 1908 roku przed notarIuszem Waleryanem Ryfillskim.
sprzedaż odbędzie się dnia następnego.
Łódź, dnia. (4) 17 października 1007 rolw..
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przyjęcie od JO-1 ł od
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Walasz!~zyk
R~g,ow,
~~ wiatu.lód~klego.
Zt\ginę~ kart,~ OQ pa~zporttl23~j;1-3-1
na· imię
~

Antomego ZakrzewskIego,

5-8 wlecz;
~ fabr}ki t K.
niedz. 1 święto. od 10-1 i od 5-61/. w. ~
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od 9 do 12. rano. Zawadzka 18. 1385'206
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kwit od paszportu na
Jó·
WENERYCZNYCH i SKÓRNYCH! zety
z gminy
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d GOl ~far~'jl

fu,trzane,' .8r~kf~na,.łtrze zakopul~skJe, i
czapklkt.rakuł6'We,
cz-apeczkt, mafkl, kol.~ i
tan'l~ł
łi~ . .
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ka,rakuly,bobry,
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kóśztn.'Adres: Al fel', Łódź, MikolaJ9wska( Ch
b
c· k
9;parterlubPiótrkowska 64, 2·g1e pod·
• ero y wenery zna' I 8 orne
wórze. Przyjmuje obstalunkI j reperaeye
przyjm. od 9-16 r~ 1 od 5-7 wiecz.
1527-4-1 Rozwadowska 6.,
13311'235
futer i wyr. fl1trz.
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codzIennie od 4: do 7-e1 pop.

! Dr. Edward

c;lzo;ue; pOZWO enH~na a ~r.e , w .I1l\j ep81ym punkcie., W~~~!~~z':~.rda·
za . przntępn,ą cenę;' WladóQlość w cu- !
kierDł, JJSzmagi~ra, Plotrkow$ka 4'1 'róg I
Zielonej
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ł święta 9-12 r1!.Uo.·
.1463-r-248
Imię Wiktoryi Kurowskiej, wydane
i
z gminy Da,lkó-w, pow. lęczyckiegó.
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literatury. l1 j.ę- tz
fabryki Rozen blata.
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MI lmrsow Baralllseklegoa
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zyka polsklwgo.
UfO nauczy.Cle slne,
!1otrkowska 92.
2357-3-3
sprzedania sl~,p spożywczy, ,1 magle
w dobrym staDle. Wiadomoso w Admin1straeyi uRezwoju"..
2395-1-1
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n~ejszemza-wj~ami~W:YByłałąelehbtdWlki,. że nastacyi towaroweJŁódź- I

~a~y?.zna. zaJ:egalą·n1s:wy.kuplone przez odbIOrców towary; przyby1e w m. ~,:
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W,arszawa Kow. 34G87D 1 346963, 346962
l 34~tj4 tytttń, A~.SWkm;
Warszawa Br. 32094! mąka lraftoflana Ko- i
~;:lskl;Rad{lIlJ.;
,28~11
ochra, Wajc:nan; Nargat 11110. nici do. s~rcia,
T~ffift~fly.
06. _..1., "..
'gR
'8
4"..o.CZ_~1. st. dla Z. Ihberma.na; Syzran 16833 wata welnlana, Pleezanow
\j"~l'lj a~"'łJ a6UQ ił
II liU&li,~łJ
~J;:l Nle'\V~~z('k()'Wa; Saratówtow. 134259 przędza bawelniana "Saratow- i
;::;l(~ M;ra; Jek.~r;ynoBła;w 17875 rękodZielnIcze wyroby, Sokolow 'dla ~
w zastosowa.niu się d'J.:§ 22 UstawI, poda.jsft do powszeohnej \tiado~ob~zy~da; Kremlenezrrg 58533 rumianek i drugia rośliny Lecznicze', S. P. ~ mQśoi, iż zażą;dane zostaly pożyczki na nieruoh{) mości:
.
;~~~lr l Syn; Pawlo:wo Posad 17,.3452 rękodzielnicze wyroby, D. PostllOW; l ..
1) pod ~ 1181{1182a przy ulicy Juliusza, przez Borysav~ Bera
MlllS~C M. Br .. 52G9·ręk·odzielnicze 'wyroby, J. \Visemin; Mińsk 4845 od- ~ 'Yachsa, ()~inowiona, z konwerSją rub. 40,000 i doda.tkowa z przeszacowa.
padlu b.awelIHane, RooellfB1d; l\itiskwa tow. :NI. Br. 60557 rękodzielnicze
Rla ru,b. 3D,OOO;
lvyrooy, R. G. Dobkin; NieźS'n 2~'Z.208 odpadki bawelni~rte NaczeL st.
2) pod ~ 288a.1 .. przy ulicy Szkolnej, przez Chaj.ma Da..w,idaSmdla Zysmana i Lib.er-man,a; Ryls1\:. 15494 wełniane towary 'Koraezkow'
gara" pierwotna mb. 22,000;
;
..'
Gorkino 5554 :rękodzie~nicze wyr.obI, A. Krasilszezyko~a i S-ie dł~
3) pod N! 1300a przy ll"licy Nawrot, przez.Majera ,'QJrlł•. iCkaJt
Dwormąna i Br. Do-brisz; Kostr.oma m. póln. 2510 przędz'a bawełniana 'l Helenę małżonków Leuga, pierw.otna rub. 16,000;
Gl'atri Zorar i 'Miekincj; KeUerowo 9258 miedź, Kolczugin; Moskwa m',
4) pod J\f2 1334 przy ulicy Przej;azd, przez WiUbałda Grossa., .pietł,;~~~ Kaz. 2946~ rttkuuzi.elni:cz,e' WiJrob,y, . Starostina; . Szczepietowo 1465 wotua rUD. 9,000.'
.
p.l.ymo.ua workl, .K'aplan; Witebsk' 51399 rękodzielmcze wyroby, A. Ł.
Wazelkie zarzuty przeciwko ndzi&leniu. zażąd&nI.eh·pożJezek·.8~waJeruz~h:n;,", RJ.g~i to~. 19:6i90':,przędza bawe.tniana, L Rukiejzer; \Vilno
rZy8zeni zechcą przedstawić Dyrek6yi w przeeiągudniJ~14' od>:daty Wydratow. :5455,9 .cułtiatfr~cze -wyroby, "Wiktorya."; VV~i1uo 315548 skóry 0kowania niniejszego obwieszczenia.
.
wc ze wyprawlOne, K1I'zn.er; Wilnoto-w. 344232 wata baweluiana, K. Fisz.kiu; l
Łódź, dnia. 19 października 190·7 r.
. ()()OO..O
Petersburg m. P. Zach. 96775 telefon, Eryksołl i S-ka; PetersbnrD' to-w. i
m
"
P. Zach. 300487 i.30()486
'v. Szulc; Petersburg tow. p.oZach.
I
299323
BuszTis i S-:ka;'
2'99205 ba·
welniane wyrob-y, . P. Szuml10w i l. Dernow; Proskurów 24043 chustki " Cboroby skó·
~
l' .
., ' .... .
welniane, Sz. K'Otogl~owez; Odesa tow . .24ą746 wełniana towary, N~zeL
.
".
rn.".! W90er,i'czna ł .', I ..• .....•.
, ....... ". ',' .' .
st. dla M. }Iakow-a; Odesa tow. 24'8044 rękod~.ielnicze wyr.oby, Sz. KiAndrzeJa.3.
i chopob• •eDep~OZłIG ' i . . . . . .
ces; Karnyszyn 3885 sierść wielbł!łdzia!'Vieliczko·, Jó.zo\\ro 827 welniane I Przyjmuje od 4-8 włecz. ·W niedziele...} ł.
Nawrot
Nr.. 2~
,
Vi:
I święta od g. 10 do 1 po .pol. '. 507d;j,~ I prz J j.
d 8 . 11 l'd' 6', ,'0. .
wyroby, Naczel. st. dla..,!. '\Vass·ermana; VI al'szawa posp, 48625 książki, l
y mu e o
. o - o po, polod.
1. lJ8w; Częatochowa 11599 cynowe wyroby. Haber i Sz. Hoherma.n;·
pant.e od 5-6
. .'
"..
,.. ' ..'. 6.~. lr836 '
Piotrków 11203", druki, Pa.ńsk.i; .Moskwa lU. R. Ur. 55468 ksiażki, Dumano~; Sokolka 547 sk(}ry, A. Bubrik; B~dzill 23854 płótno" na worki, I
speCJalista ohorób uszu, nosa t
.: . ' ,
Szplgelman; Noworadomsk. 336Q8 przędza ba\velniana, Ekspct1. tow.; No- .
i gardła.
I·.
" .. ,' '.: ":
woradomsk 33'565 mębie gIęte, Br. TllOnet; Warszawa W. 1'75~43 rękoPiotrloowska 35
1586"r·8~ i
,.'.
.
........ l .
b L
W
,-.
przyjmuja od 10-11 rano l 5-'{ po pol. I
Konstantynow'ska 1l~ . . .
lUJle n1Cze wyro y,
ewita;
arszawa, \V 175~14 ultram.aryna i biel cynw niedziele od 10~11 r. i 2-i po poło I Choroby dróg moczowych,.kó....
kowa, lV1. GaJewski; Warszawa W. 1758 !5 papier,IvI. Handenwurcel;
. i
dę I weneryczne.
Warszawa W. 175839 kOlonialny. towar, M. Rajski; vVarszawa W. 1766634
·ho·.II.ne' i.C·.h.·· f Przyjmujca od g. 8!/'1-1 rano l.od 5-ł,
kolonialny towar, l. Werner, Gyrański i S-ka.;War3zawa W. 1755(}9
Ii
B
panIe od 4,-5.
lo1-Ó·r-l01
we1niane towary, A. Orzech; Warszawa 'V. 175505 tabaczne wyrobYl R. ł~' Lekarz szpita.la ,A.nny~Maryl dla .dZieCi.
KOłodzi~jski; Wa.rszawa W. 175475 narzędzia. riemieślniGze, A. ZalewiJki;
choroby dzieci
. . . A · •. •. ' .'
Warszawa W. 175465 czekolada, Riese, i Pi~trocwski; Warszawa ·W. 'mfeszk
~·ł
6176347 i 176346 ta.baczne wyroby, A. Sorkin; Warszawa 176137 żela.zn~ I obecni:
'.
. .,.,
pO.rDOI .,,~4:f.15- 1
wyroby, Frenkal,i Bornsztejn; Warszawav'V.176009wódki slodkie,I.
·.naprzeciwko Ogro.du. M.ik. ~lalewskiego
Piotrkowska nr. 88.
Fuks, obecnie Oppenhe}m i S~ka; Mława 9077 welnianet9waą-,. W.
przyjmuj.e od 8-9 'rano t4.'::_;':4,~ popol~ , Choroby
e:.:,ei. . . .e.
Brachfeld; "Varszawa Br. 318786 książki, \Vlodawski; Warszawa m. ~ Cłlloroby weneryczne,
. 209593 firanki, DraMmwka M-ra; Dorogu~k 1232 maszyna przędzalnicza,
m3czon'Cioweiskórna
Nacz'el st.; Petersburg tow. 297905 pSJpier szklany, Struk; Petersburg I
I I I · · · · Ii
'fi'
I
~
tow.. 297854 miedź, T-wo Miedz. odlew. i rur; Pe'tersbUJ'g. tow. 297526'1~
nI. PIOTRKOWSKA 71
297525 i 297511cnkiernic.ze wyroby, A. Kaptlln. i Sra; Białystok 143210
Choroby .aroai płuc,
Zachodnia Nil ,3;1
l'"lrn.tł.'7iel.,nieze wyrobvł A. FaJ' nszteJ' U·, B. ialystok 142870 i 142869 wel- przyjmllja analizy plwociny, moczu; krwi,
Dla panów od' 9-12 ł od' 6 ...... 0.
dla
~""VJ.,j
J
wydzi,elin ropnych l t. d.
8'l6-r
d
' 9t
niane towary, Z. Galant; Biały.stok 1'42634 welniane towa,ry, D.lVI. 80l- ,
od godz. 91/'J._.101/'J lod 4-6. /
2m od 5-6 po pol. W njedzl~e tylko.
nicki; Białystok 142586,.1419:83, 141600 i 141285 tabaczne wyroby,
od 9-3 po pol.
. 114,7tl,:
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Dr. St.LEWKO·WI,CZ.
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J. Janowski; Szawłe 47909 wełniane to ..,rary, A. Silapoborski; Libawa
tow. 94724 korki, L. Rostowski i S-ka; Romny 64120 wata wełniana.,
Lewitan; Krasnaja Dzwina 63408 tekturowe. wyroby, "Prowodnik";
Dz,wińsk R. O
. r .522
- l 6 skrawki sl~órowczych, Lewin i B~..laszer; Ktewań
4364 kreda·zwycza.j-na. Fa.jnsztejn; Zurawlewka 1212 wata wełniana, Bliszinchop; Rowno 22872 firanki, M. Rej deI; Pl'oskurów 2~J970 r(}kodzielnicze
wyroby, Sz. Komarower; Petersburg m. P. Z. 50135 karty naukowa, A.
Iljin; Granica 2-6059 śliwowica, D. TrejteŁ;. Aleksandrów 92569maSZ ynY
fabryc.zne,Wl"erzbolowski i Syn; Aleksandrów
Celna; Limbach saks. 13i358 i 30/1 maszyna
d1a I. Liebermana.
Jeżeli wyżej wyszczególnione towa.ry nie będą
w terminie 3 miesięcznym . od dnia niniejszego
będą .sp~zedane .~ głośnej licytaoyi na zasadzie §
ROSyjskICh dróg zeł'aznyeh.
.

92492 żelazo, Agentur.a
przędzalnicza, l. Kohler
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