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pas, nawykł przepędzać czas wolny po Pr.acy zawodowej.
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Te wszystlde jednak koła i kółeczka te
wszystkie roz 'ywlwe st
. '
"
.
.
I
W
owarzyszema maja. jedną
wadę.. .Przede~~zystkien:t z samej natury" rzeczy
w ,Ł.,,\jzl ub~gleJ w oglllska artystyczne nie moz gorącą wiarą w siebie i iep.sze instynkty na.- gą dostarclyC uczestnikom swym naprawdę esteszego ludu, . tego ludu, co umiejętnie polderowa-,; ty t:Z~l!~'h wraż.eń, ~ie ld,~cącyęh s.ię ni~dy zety~
ny, stać' się' może niezachwiallą podwaliną naszeJ : l(~ r\~lstrlelaJą SIty ktore skupIOne mogłyby' o
pracy' twórczej, pracy dla. przyszłych pokoleń,; WIele p~)żyteczniej pracować w tym kierunku
I rozpraszają środld 'materyalile, które' zoguiskowa.'
naszego duchowego odrodzenia.
przyjęć w leczniCY zaprZestał.
,
. l.tódż szczetólniejtego uporządkowania po- \ ne w jednej instytucyi, pozwolilyby jejstanąc' n'a
Przeprowudzil sle' na' ut Cegleln.anqM, 36 trzebuje.
.
wysokóści zadania.
:"
'
(rógf'h!trk.) Speey~lność: z.fłb., ,dUOZ08 bez podnie" Życie Jej społeczne, sklóc0ne do glębinwię..
To też uważaó je jedynie należy za tYIllc~abrania, oraz plomb., poraelanowI I złote.
78ó-r
, cet,może, niż w jakiejkolwiek innej mie.lscowośd : sowe sr~)dki zaradcze odezuwanej przez m'asy po~,
I ~raJu wY~'zucno ~a powierz~h!1i~ mnóstwo m~~ów . trzehy szlachetnej rnzrywkl po pracy, któraby
I l szum~wIn, z ktorych OCZySCl Je p()trzs~a.
; umyst i serce rozradować mogł,a i skuteeznla
U·
Dz~ela. zaś tego niezwykle,trudne-goi,mozolnego ; speluna swoje kulturalne zadanie.'
.
~
,! dokon~c mo;~emy skutec~nie tyl.ko~a.,;,~,~odze wy- ł ' Rozwiąz~ć by je. mógł 7;' pOwodzenlem , do.
.' .
,( trwal~J, dobrze zorganIzowanej i celo,\{.o prowa- ., brze zorrramzowany l racyonalnie' rówadzon
.
. ...
~Ie uleg.a. naJ.mllleJ~zeJ wątphwosc!, że po dzoneJ pra~,Y pokojowej, nad :p;odniesie~;.m po~io· , Dom ludo7v y, oparty na zasadach szFroko' "o":
w!sok~~ napIęCIU SIL w ,~)lerwszym OltreslS ruchu mu etycznej kultury w nasz6fl],' mieście,'~lag'odze .. ! tego demokratyzmu ldórego wrota'
wolnosClowego, spolę~zen~two nasze ogarnęła ~a- niem obyczajów. Jego ludnoścr~ uobycza,jnieniemjej ! szeroko byłyby ot~arte dla wszystkich szu~
raz apatya, nader .m~poządana IW; epoce prz~ o: to,!arzyskiem, tępi~c prz.y teII1: analfabetyzm, pl~O- 1 kają~ych w jego muraehszlachefnej l'OztlWki po
~oweJ, gdy fal~dzl~Jowa szero ue zatacza, r~ stuJąc zamąc?u~ pOJęC1,a ~ poglądy, podnosząc do- I pracy, bez względu na stan ich kieszeni.' ,
g11 nowe odsłanIa horyzonty.,
.'
brobyt, rOZWljaJąc szkolnICtwo słowem szczepiąc ! W d
I.
,', ,
., Rozbudzone, z, dlugiegouśpie~iażycie,s~o- we wszystkich kierunkach ide~l rac s rawie"omu taom mo~.ły~~ sięodbywac o:d~zy..
leczne, ob,nażylotyleF~:n.;. tyle ~ledomagan, uJa.-' dHwoścl i umilowania. rzecz
!ctnfoSl Y~h.P
1ty, koncerty, p~zedstawlellla. te~tralne, or~an.Izo"
wnilo tyle potrzeb, ze Jezeh komu, to nam w s l o d - ' .
, '. y ~ . :
" ,
w.aue tak, br me dawaty ludnose~ surog~tow ~aukim niebycie pogrążać slę·' nie"woln,o.
, '
. N,1e .ulega zaprzeczemu.ł ,z~, w c~a,s,a. ch osta-., f kI lub s.ztulu, które, zawsze zniepraWIają tylko
Życie domaga się, od nas wytężonej pracy, tnl(:e~o~stałO. w ~asbem ~lllesCle mnostwo stow~- umysły. l smak estetyczny.
'
od której nikomu z Jlas uchylić się nie. godzi pod rzy,~,
zw~ązkow). ma;ącJch n~wl~~,k,u t~l(le
. Odczyt W treści" przyst~pny,a w formie
grozą, surowe} (.)dpowiedzj!ł.l~ości~obec· p~zy- w~:~~~e. cele 1 praCUJącycbnad 'łch .zl~zczenlem pi~k~y,. wypowied~ia.ny,~ z, odp~w.ie'dnią·· dylccyą,
szlych pokolen, którym pusclznę, WZIętą po Qzia.. g
.
zajmIe l pouczy WIelu" co nader' ważne zwła.sz~
dach i ojcach, pomnożoną wIasnym, dorobkiem
Są jednak jeszcze placówki nie zajęte, a,nie.. cza tam, gdZie tylu jes'tanalfabetów, ~o u
przel{azaó musimy.
mniej ważne, które opa;nować potrzeb:;!. Do' ta- Muzyka niesłychaniekói.ąco, wplywa na umysł i
. A cóż im przekażą~.y?
kich zaś należy dostarczenie szerokim,masom szla· nerwy z~ęczone pra~ą· calodzienn~, ale' musi' 'byd
Zd~ic~enie . obJc~aJo\;V, upadek moralności, chetnej . i bardzo przystępnej rozry'w\cfiW ehwi- dobrze ' l ,artystyczme' wykonant. Teatr, dzi~ld
splugawIeme naJceumeJszych ideałów, ludzkości, lach wQlnych od zajęć, rozrywki: któraby: nietyl· swej pla~tyce, cel0:WG. prowadzony, szcz>epi nader
zwyrodnialy postęp.
ko uprZYjemniała czas wJPoc~Jnkll ,p~X'PralJY, ale SKutecznie ideały, plęlcna, uczuó p'odnioslych i
Uporządkować . 8ię,Wii~c p~zedews~ys~kiem i podnOSiła ducha, umacniała szlachetni'ej~zę po- szlachetnych instynktów, ale rÓwniezl!luslbIÓ
musimy u siebie w domu, odrodzie moralnIe, l ma- rywy, rozwijała lud llaszetycznie iestetycząje, \ dobry.
,
.
'. .
.
.
odciągając od tych nor i ja.skiń, w których 1
To wszystko może posiad~~ swychmUa
teryalnie. .
Do tej pracy przystSlpić wszelako należy w ubiegle lata a i dziś jeszcze, puszczony samo· rach ()dpowiednio urz~dzonJ Dom ,lłldowl. Hi.
"
o zwrt..e&.nJ(': 'u", agi przy nabywaniu wyborów na8zyeh. na 6.rmę "lIob~es,•• 1I7 ,zn.młesZ;ZODI\ .w ~~l\rezy'
upr~sJ.Aml<;) r~ k: Ól'f.l l naślad()w~;,' l.ł\D1ieszczaJ2\ 'slpv.:a o podobnem brzmt~nlU. ,Jak: .~abtnessa • "A.zl!S9 itp.
:~;o u 6°C ionne~F';tb~'lSlł tabAcżna ,.NOBLESSE" włn.snośc 6.rmy Kalinowski i Przepiórkowski.
__
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wyłączając biblioteki, czytelni, sali na zebrania 'I sokie ceny za przewóz, korzystał z pewnych udotrzeciej Dumy, pragnąc wrażenie to przed czy, godnień kolejowych.
.
telnikiem należycie odtworzyć, rozeslaJa ankietę
towarzyskie i t. p.
Życie towarzyskie l<sztalci mlodzież płci 0- '
Nio mówiąo już o tern, że obecnie udogo- do wybitnych działaczy politycznych; z otrzyma ..
bojg~, uObyczajenia, przyucza
do przyzwoitego dnienia te zaUdy, dalsza podwyżlta taryf musi pych przez pismo to odpowiedzi, pozwalamy 80"
traktowania· ąię nawzajem~ dQ bacznej uwagi na, być zupelnie wykluczoną, z powodu eh~żkiego ble wybrać opinię co do głośniejszych ludzI, są'"
postępowanie i prowadzenie się wogóle, rozwija
ltryzysu, j~ci obecnie przeżywa polski przemysł. dząc, że streszczenie takie zainteresuje czytelniPrzemysł polski, według zdania jego obrońków.
przymioty towarzyskie, a więc przyczynia . się
wielce do lagodzeuia obyczajów i moż'e najener- c6w, nie moze pokrywac tych wydatków kolei
Milukow pisze: Jak dotąd poslów-przedstagiezniej odciąga. młodzież od knajp i knajpee7;ek warszawsko .. wiedeńskiej, które s, spowodowane wieieli naszej (k.-d.) partyi wraz ze zbiiionymi
j pokrewnych im nor i Jaskiń, gdzie lęgnł} si~ ganaj rozmaltsze mI okolicznościami, ale do których do nas . postępowcami, naliczyć można ogółem
dy rozpusty i *wyrodnienia obyozaj6w.
, nieprzyezynila sIę ani za niska taryCa, ani prze- okolo 70-8 więc grupa dość znaczna.
Ale aby Dom ludowy odpowiedział godnie mysz.
.
Jeśli dodamy do tego jeszcze 14 pos16w, reswemu zadaniu, musi być dostępnym dla ludzi !
Jeżeliby jednak taryfa na przewóz węgla mi.. prezentantów skrajnej lewicy, to siły opozycyi
wszelkiej zamożności, a więc c.eny wejścia do mo wszystko 10 stała podwyższona, to takie po.. dadzą się wyrazić w cyfrze 80-84.
jego lokalów muszą być bardzo przystQpne, gro- i stanowienie wywola. żmi1iejszenitl przewozu kole..
rrzy stwierdzonej jut większości rea.kcyjneJ,
szowe.
,
I jami i zmusi przemysłowców do sprowadzanla wę- cały p'unkt ciężkości spadnie, oczywiście, na paź ...
W telll też leżY' najwi~kszatrudność w jego :' gla drogą okrężną.
,,"
,dziernilwwców.
zorgailizdwaniu.
ł
Co zaś do podwyższenia taryf na. kolei fa..
Ci ostatni, kt6rzy weszli jak dotąd do Dumy
: Vv Pabianicach Dom ·ludowy pozostaje pod ; b~yc~no-l?dzkiej, to taryfy te tak ~ut są w~so.. :' ilości 6~ ludzi,. odgryw~6, będą. ,rolQ dec!d~skrzydłami Macierzy Spkolnej.
i kle, ze nIe może być mowy o dalszej podwyzce, Jącą, od mch bOWIem zalezec b~dzle przesunlęcne
W Łodzi Macierz Szkolna ma zbyt wiele pra.. , zarówno z za.sadniQzego punktu widzenia, jak i przewa,gi ku opozycyi lub reakcyonistom.
c. y nad ziszczeniem ,jej glÓwny.ch zasadniczych. ee- i z powodu smutne~'o, ~.ebY nie pOWiedZie. ó wi~cej, ł
Zdaniem mOjem. '. istnieją. ~(westy. e, . pod,cz~g
łów, by. mogla brac na swe ~arl,i nowe ci~żary. ' stanu przem)s~u.. lodzklego.
.
, .. kto~yoh rozstrzygalua w ~umle Sp?dZl~Wa.C Slę
'vV ŁodZI Dom ludowy powsta.c powinien jako in.. ' . PrzedstawICIel kol~l warsz~w~ko-wledens~~eJ . mozna wspólnego glosowanIa paźdzlernlkowcó~
stytucya samodzielna i to powstać jak najprę- ~ szć~eg?łowo przedsta~Vla~ p~lozenl(~ ~ez. wyJscla, z opozycJą ,a contra reakcyon.istom. Z kwesty'·
dzej.
,.
.. .
' . 'ł W Jaklem kolej znajdUje SIę obecnIe. Koszty tJch wskazac mogę 2: zupełna restauracya ustroDopomódz do' powolania go do życia powin- l eksp~oatacyi tOtka wzrosły, że środki materyalne ju~ da,!nego, 't. ,zn. is~niejąeego przed d. 30 paź ..
ni wszyscy, komu dobro naszego miasta leży na. ; drogi , są zupel~le wyczerpana. Trzeba wpro.. dZlernll{a r. 1905, - 1 kweatya samorządów 10sercu.
St. Łp.
I wadzac ulepszema, którYQh przemysl ma prawo kalnych.
ł ~ądać, ale na te ulepszenia kolej nie posiada
Może być jednak, że nadzieje moje się nie
,
.
. .'
.•
ziszczą, że październikowcy połączą się z partyą
, srodków::.,
Narady w sprawie. podwyższenia taryf
' Stwlerdziws~y lIczbamI z,w~ęks~enle SIę kosz~ rządową, a wówczas, spodziewać slę należy rzet6w eksploatacYI, ~rzed.stawIClel Interesów kolei czy bardzo smutnych. Mianowicie, że Duma trzekolejowych na przewóz węgla.
dowodził,. ż~. łlo~wyzszenle , t~ryf na przew6~ w:ę - . cia przeźyje cale 5 lat i że w ciągu tego okresll,
gla. w. na.JbllzszeJ przyszloscl jest dla koleI nle- za jej zezwoleniem i z jej aprobatą powróci to
Na piątem posiedzeniu glówuem przedmio-' odzowne.,·' '. . . .
.. .
wszystko, c,o. istniało przed poczł\tkiem naszego,
tern obrad byla sprawa taryf kolejowych na ptze~
PrzedstawicIel I~teresów koleI 16d~kleJ z&.- ruchu wolnosclOwego.
wóz węgla w Królestwie Porsk~em, w szczegół.. : zna.czyl. że te. same .og~lne !)o~ody, kto~e .zmuRodiczew: Mówiąc cyrtami - 109 prawych
ności na kolejach warszawsko-wiedeńskiej i lódz- ( sz.aJą wszy,stłuc rOSYJs~le k?leJe, zmusz~}ą l ~~- na 50 październikowców i 59 kadetów i postę·
kiej. .
.
lej .łódzką do ,pod wyzs~eru~ taryf, mlanOWl?le powców wszelkiego zabarwienia~
Przedstawiciele przemysłu Królestwa oświad-! d~ozyzna robotnIka, opalu 1 materyalów kolejoWybrano .pozatem jeszcze 62 poslów, któ ..
c~yli się stanowc~o' przeciw wprowadzeniu jakie- j wych.
rych partyjności dotąd nie I}kreślono. 'l'ymczasem pozostawmy ich na uboczu.
gokolwiek podwyższenia taryf na tych kolejach. '
Podług .nich, obecne taryfy na kolejach warszaw-II
Któż są ci prawi? kogo wystawić mogli jako
SkO. -wiedeńskiej i lódzkiejpod względem wyso-.
".
swych najlepSZYCh.. ludzi?-Sehmidta mińskiego?lkości nie maj~ sobie równych na całym świecie.
W tem jut zawiera się wszystko.
Jeżeli przemysIdotąd móglpogodzió się ·~Łatwo da się pOj,ć, jak cpracować~ będą
z takim stanem rzeczy na kolei warszawsko .. wie- J
Redakcya . "Birż. Wied.· wobec znacznego: w Dumie ci «wybrańcy, i jakiemi oczyma spogłą
deń8kiej, to tylko . dzięki temu, że opłacając wy- \ wrażenia, jakie wywarly wyniki wyborów do s dać na nich będzie kraj, a w ich osobach i na
I
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nizkie, pełzające. Szkoda, że Bóg dal im nogi, ł że cesarz na swoim dworze nie ma. Woltera. ... tyłbo S.ł'ł: im zbyteczne...
..
ko Moltkego, hr. Eulenburga l.· i,m podobnych dwo- Więc pan bierzesz w opiekę tego gatun- raków.
. "
ku ludzi?~·
.
Z tych samych tez przyczyn me będę SIę Z8.&
Skandal berlińąkl.-Prasa o Zamoysklej.-WybofY i ban--..Broń BożeI Nie biorę choćby z tego wzglę- ł stanawial n.ad pos~ępkiem ~r. Z~moyski~j, za~n~
kruetwD oskarżycieli. - Potrzeba kontrolt służ~cych. du, że broniąc, wJt'ządzilbym nlemalą krzywdę . czę. tylko, ze, w tej l: westyl najbardziej pCZCI WIe
Chlop przywIązany do ziemi. - Sprzedaż Horodnicy. pięknej połowie rodu ludzkiego, a z nią bezkar- I postąpił «S~J~t>, ktory zestawU .wszystl~le gl()~y
Popyt na zlem!~.-Dl~ezego?-Oszezę·1zajclEt
nie zaczynać nie ,wolno. Notuję tylko fakt w tem l pra.sy P lS.kl ej. I tak gazeta N. pIsał,a, ze hra?l.
.
.
..
. świetle, jak się przedstawia.
na wYJetdzala do Ryz~yw?la; ~7.:tenmk X. z wlaW k .d
l'· t .
. b'
.
rogodnego źródła dowIedzlal slęże była w Kier- Pewme sprawI pan WCIeranIe ka.marylI
. t iZd efD. SPf eczen~k~le a ,Sl tYCroP~~Ie!l nozi a kuryer Y. zaręcza! ze' specyalny korepruskiej za ten wypadeczek... drastyczny, co to ~
Moltkego przed kratki sądowe pociągną!...
l Pl ~o. cen SrOt .Zt18k1, .aPtown1 b;.~
awe
Zk Jn,l- spo~dent widział ją w Pac~nowle.
'n
b'
d .
. d k 'k'
l WW...
,a J8 y a Jes n eu aganą, ona wy azu e
J d
1
k '. d
t
d l d'
;l,,,ze~z wy orme na aJąca SIę
o rom I ty- l to najdowodniej. Wprawdzie, jeżeli społeczeństwo! .. . ~ n~~ s owem, az ~ gaze a po a a g ~le ...
gOdmoweJ:
.
kulturalnie stoi wyżej, to procellt ten zm:niejsza lUdzIej Wle.Jsce P?bytu hrablllY,. a. przyte~ kazda
- N~e uczyDlę tego!. .
się znacznie, jeśli zaś społeczeństwo posiada wię- ;ę~zyla, ze poslada to z na)wlarogodmeJszego
.
.
Ś'
, -: placzego?PrzeClez to taka korupCJa... ceJ «mas eięmnych;), nieoświecoIlych, to procent zrodla, ..
cos meslychanego...
..
ten podno,Psię nIepomiernie.
Takprzedstawll tę kwestYę « wlab, z cze..
~ Nie powiem ... Prawo na wschodzie nawet.
. N
*1".1 .d . ,.. i
T.e
T
1 ..
go wnioskować można, że wszystkim pismom chotego nie karzel
t
..
~prz.Jł\ "p.., ;we my }l~ y~.
80m .apowm- dzilo o sensacYę, o żer, dla ludzi chciw}ch tego
Ił ctw9 ~ zlo~zle.}stwo. przesolgto ws~ystkle inne rodzaju. wiadomości.
'
_ 'l'o nięsłychane.,. Rozpusta...
_ .M ż t lk
b·
ł.
t ~raJe I tak dalece s.lf~ rozpowsze~hllłlo, że na.wet
Zadnemuzacnerrin reporterowi nie przyszło
o e, J., o a eracya umyslowa~ nawe l Inne mocar13twa. masłaly stworzyc własne poczty I
. '} .
.
wykJ;oczenie przeciwko moralności publicznej..• I bo zaden list· z marle . oddany na. oczt tureck", n& my8, ze to s~ t~akty! których. spro.stowa~le
ale winy tu dopatrzee się o tyle tylko można o i i d h d 'l
d' ą
•
P 'al ę bI ą jest l za boJesne l memozIiwe.••. Zble.ranIe takIch
He na tern cierpi drugaoBoba.."
.e ·t· oc ·.bo Zł., gl. YZd po~zcmlarzk uw
i al~" S? e Z!, faktów, to nallżejszarobota reporterska.
'
sw 1ę y o ovnąze t ze rzec ar ę
lS" ZnISZczy\;.
Źle się bawicie...
.
LepIej, ze by tego nie robIlI, ale Jes,h Jeden,
Przykład ten świadczy, ~e jeżeli w państwie '
Dwie te sprawy tak ,ochłonęły pra.sę w 0d.ostajądc. ~b.lęd.U, tuw~ża Silę za kr~la ~o~!et! ~ru "t jest 80-90%. la. p.. owników i .ZIOdZi.e.i na urzę~aoh, statnim . tygodniu, że' na wet Wybory zeszły na
gl za o.nzuan~,. o ..~z~c woż~ przypuscIc, ~e Jes l wtedy niełap-owlllcy muszą SIę, jak w TurcYI, do ' plan drugi.
~ych .stosowaó, al?O, c,hcąc służyó" przynajmniej I
Jak przewidzieliśmy w ubiegłej kronice, «oU..
kochankIem naJ~lęknleJ8zych J~nkrÓw prus~lch.
.
Prasa POdlllOS,ł& t~n .fakt, Jako olbrzymIą., ko ... l lm Ule oponow,ać l nie pl'zeszkadzac..
r .wa Wypłynęła. na wierzch ... > Protesty dwóch je...
l UpCj~' dwor~ berhńsklego. Dwory nawet ~aJbar- !
Kradnle,slę wi~.c, na .pot~gęwSZystkICh.ł gomości. którzy postanowiliobalió kandydatur,
dZIej dewocyjne ~awsze prze~howY,waly swo~ą sp~- !
W spraw!!} berl~nskieJ o procencie tym nie dr. Rząda, poszly na, marne, zostawiając im raz
cra1!lą t.radycyę 1 to otocz?me cLlbche.n~ me r6z- I b~lo m,owy,nle w~Dll{a s~ąd,. aby te,n proc~nt nie na zawsze godne przydomki. Już tego im nik'
lil 81ęmczem ?d poprZedlll~go otoczenIa. ,O sta- j mial wld~kówpO~lęk:sze:'lla SU~. z dnIem kazdym~ .• l nie odlepi, co im przylepiouo i podcza.sskla..
rym ,Frycu .P.lt e.ch.owalO SIę t~le z~amłennych Dobrze SIę. tam me dzieje, gdZie dwór otoczony, dania protestu i nastę.pnie w l'atuszu ·pod.czas wyfaktow, że z nIch wyrosIa sj>ecyalna hteratura...
pochlebcamI...
boru komjsyi, a przedewszystkiem nikt im nie
WoJterpokpiwał . z króla pruskiego: i je~o ,
. Nic d~J;wuego, że potem wybiegają z Berlina odlepi tego, co sobie sami przylepili... Nie poskąpstwa, a l)l'~ytem ~l~uctwa, ,a Prusy ,SIę nIe) na caly śwl~t rozmaite mowy i rozmaite proJek· I mogły nie proldamacye t pelne łgarstw' i oszczerstw,
rozpadły, racze]spotęzmaly za Jego czasowo
I ty, a z parlMnAntu niemiecleiego sypią się prawa, ! nie pomogly podjudzania robotniltów... jedneJD
..To ,też po~tępki kilku dworzan cesarskich nie l które ośmieszają niety~ko kamar.y1ę, ale i naród słowem, b~nkructw~ ilas~ąvi,!?' zupelne... ',.
odbJJąSlę na ZyClU państwowem tak strasznym I caly. Czy· dawno bawlł się SWlat wozem Drzy- ';
Juz kIlkakrotnIe. plsahsmy o potrzebIe kOItkatakli~mem, jak to wielu sądziło, raczej rzucą \ maty. Czy dawno zlol'zeczono niemcom za. Wrze ... 'troli służących w Łodzi,
choćby urządzonej na
światło na sam dwór, który nie umie dobierać: śnię i szkolę polską?..
wzór kontroli w Warszawie; rzecz to waźna i
8ob,ii ludzi odpowiednich, tylko kreatury ciasne} i
To s~ fa.!{ty, lttóre naprawuę świaucz~ o tem, pilna" a. co więcej, że nietylko nie kosztowna,
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który irh do Dumy przeprowadzi!.
roli tej nadaje, ,Się wlaśnie, leWil:,~"a, a nie kadGC,i. ; ny. od lat ltill.ql. piastował godność W)C)ę·kl~~
Paidzieruikowcy po większej części z kon..
Przeprowadzen.ia w Durqie projiktów, dęmo- ~ 10warzystwa roln.\ezego płockiego, tl., ~~ctCn.1e ~.j.
stytucyą, oczywiście, nie mają nic wspólnego, jak
kratyzujących kraj, lewicowcy si~ ule spo,d~ie ~ ~tal prezesem oltręgowego TpW'a~lątwa rol~iCz~·
I go w Llpnię.
,
zresztą to w tych d,n iach zostało stwierdzone,
wają.
L u d o·m i l D Ym s z a, poseł guberllll siew kaźtiym razie wśród członków prow in6yonal~
Dubrowill: Wedlug posiadanych przez zwią- J
nych partyi tel widzę nazwiska ludzi, w których zek infurmacyj, 25% wybranych do Dumy pań- ; dleckiej. Urodzony w roku 1869, ukończył urd
jeszeze sumienie nie zag~ęlo, i którzy, być bardzo stwowej należy do związku «narodu rosyjskiego:.· wersytet petersburski, w kt~rym j~st nie\lawlll
może, przejrzaws~y, wejdą w', skład acz może
Związek ~narodu rosyjskiego)
przekonany , docentem przy katedrze prawa państwowego. Po'
konserwatj wIiego" lehz w każdym razie konsty- też jest, że zajmie w DumIe państwowej trwale siada majątek ziemski w gub. siedlęckiej.
tucYJuego centrum.
,stanowisko dzięki swej przewazającej większości
*
W razie przeciwnym obawiać się] można zu- ,: W ,stosunku do innych partyj.
,
W Suwalkach wybrany· zostal na posła liIzwolskij (minister spraw zagranicznych)~ Re'Pelnego przeo btażellla się Dumy z organu usta- ł
wodawezego w doradczy, a inicyatywa w tej mie- t zultaty wyborów są zadawalająoe. Jest nadzieja, twinAndrzej Bułat.
vVszyscy wybrani do III Dumy poslowie, oprócz
rze wYJŚć może od samej Dumy.
f że dadzą one większośĆ - jeśli nie ministerya.l· ':
posZa
Bułata i' !)ymszy, który jest bezpartyjnym,
Duch. Grz, Fietro~: O chara,kterze Dumy są- j ną w sensie zachodnio -europejskim, to ~ądową,
naJeżą do stronnictwa demokratyczno"'na:rodowegi)
dzićmożna bęa/:le doplero po pracy przyszl'ych ~ zdolna do Uczenia'; się z pilnemi potrzebami spra·
posłów w Dumie.
,", { wy rz~ądzenia i gotową do zajęcia się w zgodzie
Gdyby do Dumy przeprowadzono samych tyl· ~ z rządem praktyc~ną' pracą prawodawczą, w zaIw «uriadnikówl'~ to i wtedy jeszcze Duma nie t stosowaniu do najbliższych potrzeb państwowych,
JUBILEUSZ
moglaby Lyć niewolni\~zą. Duma, ,praca w Dumie, nie zaś idąc tylko za obszernemi programami pomowy poselskie i ministrów w Dumie przeradza-, ~ litycznemi. Doświadczenie parlamentaryzmu z trzeTowarzystwa Kredytowego m.
ją wielu i bardzo wielu prawych, jeśli byli, nota- l cią Dumą będzie ,oświadczeniem rozstrzygające~.
bene, prawicowcami bezinteresownie. Duma otwie .. I Jeśli doświadczenie to będzie nierównie bardziej
ra oczy naiwnym prostakom, sądzącym o racyi ; udane i pozwoli rządowi posunąć się napl'zód gtoPowolane do żynia staraniem ś.' p. Andrzeja.
stanu ze swego drobniutkiego }{ąeika. i osobistych ,~ pniowo i ośtrożnie po wybranpj drodze, to rząd Rosicldego i wplywamiznaczlliejszYcb. oby\vateH
w dniu 1 Jistopada 1872 r. Towarzystwo kredy:..
ograniczonych zapatrywań. Gdy przed oczyma' nie będzie zmuszony 'do ,szukania dróg nowych.
nowoprzybylych posłów do Dumy staną istotne
l. I. Tołstoj: Wyniki dotychczasowyoh wy.. towe m. Łodzi, w dniu 31 października r. b. u.
potrzeby i wolające do nieba krwa:wa rany oale~ l bor6w nie dziwią w niczem. Obecnie stwierdzoue kończyło 35 lat swojego istnienia i pożytecznej
go narodu, wówczas masa najbardziej P17awico- ~ zostało to tylko, że prawicowcy w Dumie pań- działalności, slużąc przez ten czas sprawię f OZwych zmieni swą polityk,ę.
f: stwowej będą w znacznej wi,~kszo.ści.
A to zna.. WOJU i podniesienia miasta.
Oparte na zbiorowej hypotecznej odpowiePowrotu do przeszłości niema. Ratunek i u.. t czy, że na utworzenie przez trzecią Dumę prawomocnienie Rosyi polega na jednej tylko rzeczy: ~ dawstwa llberainego niema. żadnych nadziei. Je... dzialnosci swoich członków, l'owarzystwo Q!)~ia ..
na jaknajrychlejszem wprowadzenłu w zycie w ca.. ~ śli nawet coś uda się przeprowadzić, to tylko ; dnych zasobów pieniężnych i nawet bez ucieka,.
lości manifestu z d. 30październllta.
' ł przy bardzo znaoznej pracy.
l nia si~ do zaoiąglli~cIa pożyczki na pierwotne u·
Kuźmin-Karawajew; Zwycięztwo zupełnie ja- i~
Owoce prawa z d. 16 częrwca zaczynają się rządzenie, rozwinęło się nadępodziewall.ie szczęśU ..
8ne - po stronie prawicy.
,~
,
ł przejawiae.
wie i wzroslo do rozmiarów jednej z pierwąz<;>'"
.4 cyfram,i, ogloszonemiprz 6 z Agencyę perzędnych w kraju instytucyj spoleczno:"kredyto·
tershurską, możnaby się bylo~po~odzić; ch.odzi je~ ;
wych.
.,bory _ Królest.ie.
Ustawa Towarzystwa zatwierdzoną z9~tala
dnakie nie O cyfry, lecz o n~zwlsl(a.Wlele na- ~
~wlsk, które zaliczono do, umIarkowanych, do po- ~
W dniu 5/17 kwietnia 1872 r.
st~powcó:w, .to wcale nie umiarkowani, ani postę-I
Do skladu pierwszego Dyrekoyi wę!Jzli jako
Onegdaj wybrano dwóch przedstawicieli na;- t dyrektorowie pp.: Karol Scheibler, Jóżef Pas~kle ...
powcy, lecz'c~ystej krwi reakcyonisoi. ~Hniste .. ,
ryum swą nową ordynacyą wyborczą-przesolilo. ! szego narodu, którzy jeszc~e nie posłowali do ~ wicz, Marcin Łaski i Ludwik Grohman; He~ma.n.
Sokolow: Lewicowców wynikI wyborcze nie Dumy.
I Konstadt i Jan Jarzębowslti-jako zMtępcy.
zadZiwiły w niczem)a ich zdaniem akcya ustaSą nimi:
Do pierwszego akladu komitetu nadJ~o~QZego
wodawcza w Dumie nie moie, ani nie będzie miaH i 'p o l i t, W ą s o w i c z, posel gubernii ploc- weszli pp.: Izrael K. Poznańslri, Ferdynand SzUin,
la żadnego praktycznego znaczenia, i cala rola kiej. Urodzony w rok~ 1871, ukonczyl wydzia.I l Otton ,Szwetysz, TOIDłlsz Stl-drra,,~tanisław ,Rei ..
opozycylparlamentarn'ej sprowadzona zostanie dO rolniczy uniwersytetu, krakowskiego, poczeruO-siadłi mann Wilhelm Kern, , Karol Strenge, R,e~,ń,lu~ld
krytykLC~zaś,dotYvzytego, kto nadaje się do , w, dziedzicznych dobr$.chJasienie~, W powiecie
Finster i Józęf Gampe.
'
..Na prezesów powolani zoatali: d}rekcyi-Ka .. '
roli krytykó,w,t,o ~z'daitiem feWicow,ców -d.o "Upno,Wskim. Wzorowy rolnik i działacz spoIeez..
rząd~
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ale nawet da pewne pok~źne zJski magistratowi,:
Kiedy wiećzoreQl polozono się '. spać, w n9c
jak to możemy brac przyklad z warszawskiego uslysza,no silne szczekanie psa i jęki. .. o!{azalo
biura kontroli.
.
się, że Antonina, wyjąwszy klamkę z drzwi kuNikt bowiem niema pojęcia, kto nie stykał chennych, prz~gniotla kolanami piersi pokoj6wld,
się z ta sprawą o iJe kwt'stya służby potrzebUje
poczęta Ją dUSIĆ i bić pogłowie.
w Łodzi reformy. Jak odda,V!~a sł~żące ló~zk~e
. Dziękl czujności psa dziewczyna została obro.
.
..
nie liczyły się zupełnie z przYJęteml p.rzez slOble t mona. .
obowiazkami a dZIś rzecz ta poszła Jeszcze daNlegoc1z1wa sluząca Ule przebIerała w słowach,
lej ..• iai'otr~ebowa:riie kobięt do pracy fa.bryczn,ej lżą,c panią i stra~ząc ją,. że jest ,,~ar.tyjną", innym
i wyŻ:3ze wynagrodzenie, pochłonęly duzy zaso~ zas opOWIadała, ~e nalezy do pollcyl.
sluząeych pilule,jszych L chcący eh
prp..cowac.
Przypuszczac wypada, że jest to dziewczyna
W prywatnych kantorach wzroslo tymCl,asem za- ! umysłowo ,chora, ale czyż moż~a, podobną slużą";
potrzebowauie~ a wtęc z~Tacaly się one. za .po~ cą stręczyc do pracy, kiedy powinna znaleźc się
moca faktorek do miast i miasteczek sąsledlllch. w domu. dla obłąka.nych.·
Co tylko bylo najgorszego,co już na mieJSCU n~e ' . Takle wypadki 'wysuwają znowu na plan
moglo znaleźć zajęcia,wszystko to zbiegło Sl~ pler.wszy pot~zeb~ miejskiej kontroli sluzących,
do Łodzi. .PlOtrków, Będzin, Cz~stochowa:, Brze... gdZleby ~otowano podobnego rodzaju ananasy i odziny i t.d. dostarczyły taki zastęp wyrzutków dawano Je pod obserwacyę lekarzy, lub teiosaspolecznych,że te zalaly zupełnie Łódź; odbiedzano wprost ,w domu poprawc~ym. '
rając niejednokrotnie zajęcie służącym spokojnym
. "Kury~r Zagłębia" a zanim inne pisma po..
i pracowItym.
wtorzyJy, ,ze robotnicy są przywiązQuido ziemi,
Niema dnia w redakcyi, żeby nie było skarg Jako dowo~ tego posłużył fakt iż po ogłoszeniu
tego !)owodu na tego rodzaju służbę, która w !GaZe?le Swiątecznej" listu przez jednego
w najróżnol'o<lnie]szy sposób stara się tylko o Zk~lęŻY, ze Horadnica na Wołyniu Jest do sprzewyluJzenie jaknajwięcej pieniędzy, a potem do- dama, li,urmem się na to rzucili.
pro wad1.3. do tegu, że, usunąć ją trzęba.Różnych ,
I w naszej redakcyi byli też robotuicy z terp.
sposobów używają: do tego: najczęstsze - to po- samem Zal)jtanlem o 1lHorodnicę" zwrócWśiIlY ich
bieranie dużego koszykowego, potem, gdy dtrzy~ jedn~k z. zapytaniem o szczegóły do księdza,któmają. więl{szą sumę pieniędzy, skariąsię, że je r1. lIst plsal ip,Qdal swój adres. '
Czr usłuchali nas, nie wiem - zaznaczam
okradziono na targu, wreszcie zajmują się wyDo~zenieIIl rzeczy z domu. By wają różnego, 1'0- tylko, ~e mielt chęć delegować kilku ze swoioh
'
,
dzaju ananasy, ale, niej edna prześcignie na.j buj- dla. ob,eJ~zenia Horodnicy.
llieJszą w tym kierunku wyobraźni~.
. B!h to jedIlak ludzie rozsądniejsi i praktyJako przykra,d przyt?cze tuhjsprawyAntonI.. czn~eJ~l, yr. rozmo~ie. bowiem ujawnili, ~e najmnie.j
nęlC Zgodzoua do p~lllstwa X., porwała tasak . po 3 wlokI I)OWlllm nabyc, a~y z gospod~rstwa
na dzieci i po trzech dniach została usulli~ta, pan mo~na bylo wyżycI
C. ledwie się jej pozbył, wreszcie przybyla do
Vi,r • os~~tn:m numerze "Gazeta. Swiąteczna"
pani N. wdowy.' Po paru dniach pokojówka zau· przynOSI bhzsze szczegóły o tym Qla.Jątku.
waży la, że Antonina wynosi maslo dla swoich
, Hor,odnica. leży w, pow, iecie ZW, ik1ińskim, ,o
znajomych i na pieczywie oszukuje.
siedem mil od Rowna i posiada przeszło 1000
Wymkla ztąd dla Antoniny odpowiednia ad- włók ziemi, w 'części ornej, w części pod lichym
monicya... która ją' rozgniewała · do oatatecz" i lą.sem. Komunikacya ciężka, można. jednak IplaDOSCi.
t, wiać produkty i las rzeką srucz, 'dopływem Prf.

y I pecie Gr~n,ta
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m.iejscami lic~e,,', piasz:C2iyste. l~b
bIotne, mIejSCamI nadzwyczaj urodzaine, Miasto
Horoduica. należy do typh dóbr. Właścieielehce
zbyć po 70 rubli dziesiatynę (blizko flwle mQrgi):
ale wszystkie grunta, to jest pia'sżczyste, ui'Q ..
dzajne i las. Cena nie jest wygórowana, wrpa~a bowiem po 1,20a rubli włóka, ń.ledo~odQ.Qśó
Jednak jest tat że na' całym obszarze siedzą: od
ł dwudżies,tu lat drobni dzi~rżawcy (l{olonlŚci), kt~t r!chby &lłą trzeba usuwac.
,
'
Przywiązanie naszego, chlopa 'dó zieIllinle
! jest tylko zachcianką, pańsl~ą~ ani :py$zalltQwa~
\ tością naszego fabrykanta, którychcemieCSWQ'"
II je dobra, swoich chłopów, swojo polowallię i ~we~
go ekonoma. Chlop polski rozumięd6bl'~e, $e
ziemia to jest podstawa bltu, że bawełna' Q tyle
; idzie, o ile się temu chlopu urodzi, i że ~onclilóp
pracą swoją utrzymuje tych wszystkich" cokQlo
tej bawełny robią.
Gdyby byl nieurodzaj,rolnlkprze.tjje go
jako tako, bodajby kartoflami, mieszczuch J:li.euje
funta bawelny, choćby ona byla złotem pnep!atana, Chlop rozumie to również, że jal\ zieulla
jego, to i kraj jego•.• choćby tam co rQk nowęgu
wójta obierano i nowęgQ soHysa naz'uaczano_
I dla tego chociaż najci~żej, ale zarazem i
najpewniej mu na roli.
'
,
,
To też robotnik, widząc eiężką 1 niszcz\ą
zdrowie pracę fabryczną, powinien wszelkieml
silami starać si~ o robienie najwi~kszych oszcz~4ności z swoich zarobków, aby pQtem po kilkunlistu
~ latach mógł 80 bie na, starość choć kawałe~ ziemi
nabye i na nim do ko:ę.ca życia pracpwaó; od,dy..
chają? i~nem .powietrzem i ,.P?zostaj\csamod,zlelnym I lllezaleznympracownIklem.
'
,
Prec?; z alkoholeinf
j
Niech żyje oszczędnośól
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roLącheibler,llwmitetu na.dzorczego-Ferdynand

<

'
' !
l
k
T
TEArrR VICTORIA. J u t r o ,.PanTwardowskl na l zn~cze:H1. statystykI d a. rnaUt l:
e~oż ~n(lMa ,o
Krzemionkach," krotochwila romant,czno·czarodzlejska l go z:
Wleczorem, W sa l s ra~y ?gnoweJ . 1! w 8-tu obrazach, ze śpieWami 1 tańclunt. Poczl\tek o go- I kolaJewska 54), prof. L. KrzYWlckI WygłOSi oddZlnle 8 wIeczorem.
.._ . ___ ," ~ l c,zyt na temat "Jak dawno istnieje człowiek na
Z~B~AN~. D z:lś ogodzin19 7 Wieczorem w lo';' ! ziemi". VV poniedzialek, ,o godz. 8-eJ wieczorem
kalu Stow. majstrów fabrycznych (Nowy aynek 6) mle- ! (sala. T. K. O. Zawadzka. 17) inż. E. Neumark
8~~ezne posiedzenie żarzl\du.
.
1 wygłosi odczyt O materyi".
ODCZYTY. o godzinie 7 wfMzorem w Jadalni przy I
"
~.
'.
.
fabryce Geyera (Piotrkowska 297) inżynier JętldeWlcz I , W pIerWSZej salI wykładowej przy nbcy Za.wJglosl0 odczyt ,,0 węglu."
l wadzkiej .M 17 od d. 4 listopada w lllliwersJte..
_ J u t r o ,o godz, Spo pol. w jadalni przy, fabry~ cia powszech:ąym T. K. O. wykłady odbywać się
ce Gayarów (PIotrkowska 29!) p•. Allkos ,.m6wic b~dzle l b~dą codziennie \V dni powszednie o godz. g_$j
"J~k doszliśmy do tego, co dZIŚ posładamy. •
•
~ wieczorem, w niedziele o 4 po pol. mianowicie:
- J u t r o o godz. 3 po pol. w salt ladalneJ przy i
• d' H' fi l '
h' ik (' . . E N
fabryce namist~a (Ewangelicka 10) dr. Garllńslti wygłosi l w ponle Zla \.l ~J ta l ~ec Mi. a. p. !nZ. • . ellp. t. "Wzrok i Jego znaczenia dla człowieka,"
.
j wark); we, wtorki geografia fizyczna (p. K. '~Jat
- J u t r o o godz. 4: po pot, w salI Stow. maJstrów 1 nacki); W srody hlstorya natu.i;'illna (p~ dr. H. Sadł fabrycznych (Nowy Rynek: nr~ 6), p 14ehlewlcz wygłoSI j kowskll; w czwartki histol'y:.a powszeohna (p. ad ...
odc1;yt p t. "Zygmunt lIII wojna trzyd'zlestoletnla,"'
i A. Mogilnicki); w piątki 1i~ratura polska (p. S.
J u t r o o godz. 5 po pol. p. Ludwik Krzywicki' Pogorzalski); W soboty biologia (p. dr. L.Pl·~ed.
mówic będzie "Jak dawno istnieje człowiek na świecie" : borski); w niedziele z różnych dziedzin wioozy.
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1881ukońozony zostal. Wartość
bilansowa gmachu wynosi rb. 122,853.
Po up!ywie35 laG stan finansowy Towarzy.,
stwa przedstawia si~, jak następuje: Od początku istnienia Towarzys'twa przyznano pożyczek na
rubli 44,191,5QO-z których obecnie1iguruje zabezpieczouych na hypoteca na rubli 30 736 400
•
• r',
.",'..
,
•
,
-'
,.'
•
Llsto~ "W, obIegu znajduJe Się na rb. 20,5?7,200.
, Kap~t~r~asobow'y Towarzystwa wynosl okolo
dwoch 1t1lhonow rublI.
w

I

I!ość llleruehomości obciążonych pożyczkami

do wiadomości czytelników.

•

-:-

<Sala straży ogniow~j przy ul. MJkolajewskiej
weJśeie na odczyt ,,5 kop.

wynosi 1583 ocenionych technicznie na. 74,103 152
rb. i przynoszących rucznego dochodu 8,514 7 042.
'Inn e 'szczeg6Iy podana zosta.ną ~ przygoto·
wllj~cemsię do druku sprawozdaniu na 1906/7
rok i takowe w swoim czasie nie omieszkamy podaa

221

nie a-ej po poludniu.

kop. 45~a Iseryę; , W r. 1891 dochodzi już do
rb. 100 ,kop. 75. W roku 1893 serya I notowana jest po rb. 101 kop. 7ł·
Już w r~ 1876 postanowiono pobudować gmach
na I),otrzebv Towarzvstwa, ,któr v w 1S'78 r. roz-

pcczęty a

~!!

Sobota, dnia 2 listopada 1907 r.

i Zfl1:azem podnietą do dalszej owocnej pracy dla ' dobry syn swej zIemi. Z żalem :Zegnali go liczdobra instytucyi.'
ni parafianie, z żalem żegna ,go nasza redakcya,
_
........_-, której ,byl serdecznym przyjacielem.
~AI.RNiAllZYlt TERlIłIOWY.
Odczy t 'VI T. A
fT
O ' D'
I
dnia..
'2 b m.,
' o g.
·.
ZIS,
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Dz l ś Wytymira. Jn- , 8 wieczorem, w sali wykładowej T. K. O. (Zat r o ChwaJislawa.
'
, l wadzka 17) dr. Sterling wyglosi odczyt ,,0 choTEA.TRWIELKl, J lit ro,,,Potop", sztuka w 6·111 ; robie i jak ją leczyć należy". W niedzielę, o
obr.zach z powieś~l H, Sienkiewicza. Pocz~tek o godzJ- ;, gOdz,' 4, po pO,t, ,d,r .. s. Skalsk.i"będzie mówił. ,,0

~zlim:.

W pierWSZjlU l:oku Towarzystwo ~vydalo pozyczek na rb.
l .811,50u,. w drugim-na
k l ' 1,146,100
.
t b " a w p.o,'owle trzeOleg9 rOll ~amtmęto plerwszą Sęl'yę listów z~$taw.Q.ych na sumę 1, 396,000
rb. Sel'ya ta jf;\~ rówJ,li~i następnie qruga do tej
pory już w zupelnośąi ullłQxzóne zo~taly.
I'Ienvsze llf,Jtowanialistów na warszawskiej
gield 4iebyly po rb. 82 ko'p. 50 za 100. Kurs
miarodajny listów zac.zyna się dopiero od ro1,tu
mniej więC ej'"lS85/,6 i wVllo$i średnio po rb. 93

-

K Oli,'NI 'I"KA'
łl'
. ,

nr. 54:);

-----
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,

~
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Zgon. Wczoraj rano O godz. 4 7!marl W na.. ,
; szem mieście Adam Klemens Kiedrzyński, b. ui rzędnik magistratu. oby wat~:l m. Łodzi.
Była. to
~ posta~ nadzwyczaj typowa w na.szem mieśeae.
, S . p. Kiedrzyński pU~t'~fil zje4nywać sobie
; przyjaźń swojero obejściem i nozynnośeią, zmarl.
~ przezywszy lat 77.
'

Dzień robooz, kolejarzy•. Z rozporządzenia
. ministra komunikacyj od ',dnia 1 stycznia 1908
Zatrz1manie I uoieozka, bandyt,. W ezwar...
. W dniu wezorajszym~ dyrektor biura. Towa- roku na. wszystkich' kolejach skarb~wyeh i pry- tek, o godzinie 2 p(1.l pollldniu, na. togll ulic Zarzystwa 1\redjtowego ID. ł..odzi, p. Leon Gajewicz 'I· watnych wprowadzone będą specyalne przepisy, _ chodniej i ZaWadzkiej, agenci ochrany z9.11'waiyU
obchodził swój 25·cio letni jubileusz pracy w To- okreslające maksimum dnia roboczego i minimum ~ młodego' cztowieka, 'który oddawal list POSVil.rl.co ..
wa.rz'JstW.ie kred.Joowem.
,.
I OQPoczynl{u pracownii\~ów bezpośrednio stykają- i wl. Kiedy chciauo gO zatrz1illtl.Ć, ten poeząl ueje ..
O gouzinie 12-e; w polud,uie zobrali się w saH i cych się z bezpiec.zeństwem ruchu pociągów.
; kać; agenci puścili siQ za nitn W pogoń, dali pa·
posi,ed~eft czloul\Owie wladz Towarzystwa, ora~ !
Wszystkie funkcye połączone ze służbą, choć", i rę strzałów i okolo UllJgisk,;i.tu za.~tz1cna.U go.
ea,I,J p,ersoncL urzędniczy, gdzie w im ieniu. wladz by nie stanowily samej slużby, jako to: przyj mo- l
Poprzj'pto waazoniu do II cyrkulu. ptieko·
prz6111ówH do )ułJUata, w serdecznych stowa.ch wanie i oddawanie parowozów, zmiana brygad, ; nano się. ~o zaaresztowauy..n zostal Mł\ka~tUiHan
naJ$tar~zy .t}~łGnęłl. tyehz& p. B. Birencwelg, WyM pr~~Jścia ZdOlUłl na, kOlej i z PQwrotem-~aljcJa''', : Sylw'ester '-Jll,I-dtowsk~ ~fimtes~kltty p:rzy ul. Julin ..
luŚ:zez.yw$zy zas-Iugt, j~lcie ten polożyl dla pietw- ją sIę .do c~asu praoy.
'
.; s:taJ'lt 16, zwany «Jel~tyll'.U, który ,byl" kle((j\?bl ...
,s1.orzędh(~j W kraju instytucyi -- wręczy.l mu od i
Dla brygad kO~Hluktoraldoh maksimum dnia ' kleIli szajek bandyckich.
włłtdz 'tllaly nporoiuek. 1 , w itnieniu zaś wspólpl'aco- ł roboczego wynosić ma lo godzin (dotyohczas 18),
'Vil;h~Z0f0i!lf O godzinie 6, do II· go cyrkułu
wl1ików1 • l1rz~dJ,};ików rrowarzystwa, w l)ię~nych dla brygad parowozowych 14 gód~in (dotychczas przyszedl llacze,lnik wyd21alu śledczego, aby ~ba...
i bardzo"serdecznych slowach przemówił uajstar16). Norma dnia roboczego innych kol.ejarzy dao Junkwskiegó, lecz ten niewIadomo kiedl ~blf)8'l
SZL wieldemp .. L. Kowa.l~wsld, kasyer 'rOwatzy- wynosić ma 12 godzin, a najwyżej 16.
z oyrkulu.
stwa, ,wr~cZ'aj~e w imienlu kolegów swoich pię·
Ogl'anicZono r6wnle~ pracę nocną i' uznano,
AresztowanIa. WczoraJ na Rynku Sthr~go
l\uy'pbraznlejny,! pędz1łl.! artysty malarza Piotro- I że przynajmniej 10 noey mIesięcznie kolejarz musi i l\liastCl aresztowano 48 mlo:!ych ludzi, któl'zy 0wsidego, p. t. ,1Sen flisaka" przedstawiający f11sa-ł mieć' wolnych.
sadzen.i zostali w ares20ie p1'ZY I cyrkała.
ka na tratwl~, .spoczy:waj<.\cego. przy ognisk? p.o~. ł
Pracownikom nie k.orzystaj.ącYffi z odpoczyn .. )
- WCLoraj wladze, pohcyjntl' wraz ~ woj ..
czas no?y ~Slę~ye~We});~ dymIe którego wldmeJą I ku nIedzielnego zaf-lewnJono dWIe dOby n!iesięcz- ; sldem otoc~y!'y dom przy ulicy Sradnłej M 71,
sylwetkI postacI ntewleSc,teh.
! nie zupełnie wolne.
; w którytn o~bJwal() się llielegaLue zebranie człon.
,Piękny tęll upominek ,z dedykncyą ~Zacnemn
,
Honorowe obywatelstwo OrzesIkowej. Najja .. : kOWfral{cJi rewotu~yjnejP. P. S. Podcza9r~wi ..
zwre~'zchnrkowj wspólpracownlcy",. z datą 1882- śniej:ny Cesarz, na skutek najpoddańszego rap.ortu
zyt znaleziono n.ieleg~.lae w,ydawnictwa~ broszury
18i:X~1907 wywoła!. na jubilacie sympatyczne ministra spraw' wewnętrznych, zezwQlil, ażeby i stempelfraltcyt rewolUCYJnej. Aresztowano lU,
wrażenIe.'
Eli~zie Orzeszkowej przyznano tytuł obywatelki óSÓb, ~ 'tern d\'.'ie kobiety. Osadzono ieb w wIł"
. P?" wstfłpn'ych przemówieniach w sali og61- honorowej Grodna; z prośbąpoW'yżs~ą zwraeata
zieniu.
nyc~;jze~rań w, dowu TowalWtystW'a odbył się na siQ do ministra grodzieńska. rada miejska.
Strl.ałl~ W czwartek, o godZinie 8 i pół wiecz;eŚć' sofeni;zanta.
obrad"
przy
którym
wznosili
tóa"ąaWlo·es
... aBia.' Z rO'7'porz ,dzanl'(J gener"'Z-g' u. kowy na. ul'1el OgrOdowej, o·
. d k
. t
•
"t
o.
ozorem, patro l wOJs
)1' 1\ r K' h
sty 'PP', _ lC a . o II ,wIce .. Jre tor ms ytllcyi, berna.tor~ warszawskiego za.wieszony został na.' kOlo dOlllu N! 30 zatrzymal Leonarda Lil(sa k5ÓM(.' \SlPrZ'ąl<c.'Z'k.dW.S~t dy:rektor, Helidor "" Szliru, L. ca"tv
trwo,nl'"a s+anu
wOJ·~1'\n'erro dziennl·k"Nc.. ry ll1e
'o
. d' h d
d'OW, a ,
a'" ez"'s
a•
p S l'a'-d'l
a pt zy 00 b'Hl· zauJc
1 ow.a ew,s u, l.. UfnI,- S'O, l,eni zan,t., z.as' w dl uzsz.e}
pr,zero'd".
ż
h()ą aresztowa.o~' })ocząlowouClelu,ó;
:v 11
II
.. t
widz,o,
e
go
c
mo.'me l,s l~re'SJ.r.l
vrzr.ZOCIJ1.eg,
_ Z 'roz',porZił.dZenl"a,
aen"'rol
_ gubern"tt\rc>
'
s dOi
tł'
b't .lO l et mego
.
Wla d1"
'
l
kSWO!:"J
1 ""l pracy w 1llSeY,U"
"t
~
~
v..
woWC21a
~ 10 srza, l za l o
ClI ~ ,;~t~rą, s~q '~:l l po. 00,1 .,
, •
lubelskiego zawieszony zostal .na l miesiąc Lu- ahnva SkierCtJyńskiego, którego trupa :li4brali tO,~ł.eÓ"be~m' e2,~16n.k.CJlWte .wla.d~ nadeslah, tele- bl' '1'& • ',""
l'
n
'
graficznle' Zye;Z'~nta mt,~t1zy InnymI prezes dyrekcyi I In, n1n "
, '
.'
dzice na u lCę' rewnowsltą n 49.
p.. Edward Iłerhst'W' ,slowach: "Z' powodu PańZ ementarz,.. Wczora.J, pomimo niepewnej po,Tego2 dnia ogod~ilHe 9 wieczorem, ulicą
sti'el rocZ1'l~lC'r n~s:r&tnt Panu najserdcczniejS'ze gody, od. W6z6SDego ranka cmentarze zaczęly się Młynarską na Ba:tuta~h przechodzil patrol obyzycz'13rrfa. Ob!dzfaI~ośe Pańska jale najdtllźsze zapelltia6 o~wiedzłljącymi magUy zmarłych. Po
wateIski, wt'u/łłj z wojakiem.
,latatrwaó' nragla:: .aa',p9tytek Towarzystwakre- południu l~c71ba odwiedzającyell ~więks1Jyta się
01wlo domu '~3 mlodY człowiek; zauważy",<fyrow'e-gó. Po~dr(j'wie:tttat..
tego &t()pma, i~ na sta.ryIIl cmentarzu trudno by- 9ZY patrol, pooząl uciekać; dano za nim strzał,
ł
h
' l o ' Ś ' l'
l .
wskutek któr~go'zos~al .on. z,abity.
Jubilat wzruszony w 'sowac' serdecznych' 'ptż:eJ () g oWną a eJą·
Ze ~,'Dalezlonv,ch 'P' rzv n, im dowodów śtwier.
d'zfelto:wał uca.e-s:tl!llltom ltroczystoścL .
Nacmentarzltcb na Dolach- i w' Zar~ewle
J,
II
. ,-lp. te·o~ G'ttj(fW~CZ, po nI\'ończ, en, lu w,Yd2łatll
również liczba odwiedzających byb.. bat"dto, duża. d.zono, iż jest to 26 .. letni Fiszel Fuluel. Zwłoki
pra<w'm~go un1'w'erape'tn -warszawskiego. jałto kan- .
Kaźd1 jak, mógl oczyszczał groby, przystra- za.bitego zabr.ilło do I 'cyrkułu.
d'ytfatt' ·PTa'w·, ws,tątpil najpierw Jako pOffiOCIIllt
jal je w kwiecie, wianki, !t,apalal światło.
Najście. Wczoraj 1t południe przy ulicy Zimkre~~r~'a':d~o' S1tdll &ndfcrwego \V W~rstawie, zkąd "
,Bez względ,u na tak lIczny llatlolr1 por~ądE;k mera~, 16, do sklepu Szajęra. ~Vintenberga we ..
zostn:r za:augM'owany M' Ło'dzI mt lj(jS'adę ]·go paU9wal wszędzle wzorowy.
.
szlo 4 młodych ,łudźi, . którty pod groźbf\ rewo!sełh'e't'rerzs:' biU:l'a; dY;'8'kC'JI To'war;Y!hvtt frre.dyto- ł
",jaZd ks. Ja'na S~ndgielskiego, OnegdaJ wet'ów domagali sl~ wydania. 200 tub. Win ten':'
wego, następlllę, ZltJlt'ttJą'C z kole1 posadę gll)wne~ o godZIni~ fi wieczorem opUŚCił Łódź ks. Jan ,berg wyjaśnU im,' . ze pieniędzy 'zupełnie nie' illl:
go l(asyera", oraz wice·d,yrek:tont biara, :po śrtJier- Szmigielsld, b. wikaryusz para.tiiśw. Krty*~, wówcza.s napastnicy odeszli.
cI . nieodż,~,towanego,. &~ ,}J. Andrzej~ Rosreldego, przewodnic~ą;cr w bractwie ZY\yej Rdzy, prefekt
Na~&4 ni Sklep monopolow,. Wczóraj~ o,.
0bJąl bardzo Odpo"ledZlalne stanowIsko dYl'ektoszkól prywatnych i l(ursóWWleczofowych zato... 31ft p~ pot, dosklepuffiOuopolówego M 263 !>fzl
ra hiuru),' obowiązki te pełni dotychczas lm ogó!- Ż"on1ch pr~ez zgr()mad~enje rzeźników.
.'
ulicy Targowej M 47, was,zlo 3-ćh lhlodyoh i1d~i
~emu. ~~'Q~miu wla~z ~owarzyst~a,' jak. ró\vnie ł
. W<przeei~gl1 czteroletniej pracY.I{aplanskiej z rewolwerami' i zaz~aaIiwfdania pieiii~dzl ~ kalo
l S\y~lch wsp(}lpracowDlkow urzędlllkow bIUra.
. I w ŁódzJ, ksJan Szmigielski zjedna! sobie uzna... s1.·. Wobec. groźnej postawy bandttów, zal'ządzaNinfiejsza wzmianka niechaj będzie dowodem l:p.te i szaC11nek W szerokich lwlnch Judnosc1, Jl1ca sldepem l{tlń0e, jako bozbronna, nle fiłógła
ZJc~JiwGści od biorącleh udzial w uroczystości l ŚWiatły i -wzor(J'wy jako ka.plan, zacny e~lowiek l ~.ta wić oporu, POzwolIŁa im zabra.ć z kasy ~1laj.
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ROZWOJ. dujące się w niej 36 rb.

odchodząc.

Balldyc!,

P otlukli kilkanaście butelek wódki.

trzeci' napad na ten sklep.

d'

I

f.

Postrzał. '\V czwarLek wieczorem w lQkalu kasy
powIatowej przy ul, Wldzęwskiej 50 1 żołnierz kolywQ.p'4
skiego pu/ku, .Michal Potkilop, lat 23, zoital postrzel. ~
ny przez swego kolegę przy ogląda.niu rewolweru jędnł ro
go z urzędników. Kula zdarZa skórę z głowy. kości jad-

Jest t.o jlli

·

Sobota, dnia. ! listopada 1907

ro~kądo koszar przy ul. Przejazd. zkąą J1li2~9"

'Wie ~dwlQzłQ icll do. $zpi.tala. VjazdowskI8,.'.~

b
h
'
l,.; d
ny w .' rzuC. szeregowIec ~mar pr,.e WleCZ$r~m,
Na miejsce wypadku przybyło wkrótce kon·
systujące W pobliżli wojsko, które daelo w podwórze domu kijka salw. Wynikiem icbbylo poranienie kilkunastu osób, w tej liczbie kilku cięż.,
ko. Żona rzeźnika, 20-letnia Julia Ceran. otr,;y~
mała 3 ran v
postrzalowe. bl'.zucha·,.. stan ,J' ej' be.\.
J
nadziejny, równie jak i Wladystawa Czecilowi;;,J;..;l
(2 rany postrzałowe' piersi i brzucha) I 19 let·
niego laloernika Eugenm ..;za Wudkego (2 rany
postrzalowe klatki pier~lowej na wylot). Procl.
tego Pogotowie udzieliło pomocJ 7 osobom z lżej'
.
l'
12
b
szemi ranamI postrza oweIlli oraz
oso om, po
tłuczonym kolbami.
Sprawca zajścia odebrat sobie życie wystrzalem z rewolweru. Jest to młodzieniec lat okolu
20. Dowodów osobistych przy nim nie znaleziono.
"Vedtug innej,~ pogłoski,' napastników było
kilkunastu, którl.iyzamierzali tu dokonać ua kogoś. zasadzki.

Zle
nak nie n~l'uszyl'.l. Leklll'Z Pogotowia rauę opł'~rzJI, od·
~zeladzi szewckich, przy ul. Południowej nr. 6, o woża,c pos~kodowanego do la1:aretu pułkowego,
Kradzieże. Z fabryki Kaszuba przy ul. Drawgodz. 2 po pot, odbędzie się posiedzenie miesię6zne. W dniu następnym, t. j. w poniedziałek,
nowskiej pod nr. 77 skradziono 2 sztnld towaru,
...,.
ko.l"'l'ele
Wnl'ebowzi'ę'cl'a N M Pannv o godz
- Prz v ul. Francisakai!skiej pod nr. 33, z mieszka·
"
. l:)v.
fi
b ,1'
d" . . •b•
. ń.
t J" . lob e nia Blumy J Wll\zowskiej skradziono różne rzeczy, war" rano, ęuzle opra,WlOne. na oze s wo za n
tośei 200 rb.
l
na. intenoyę zmarłych tegoż fachu.
"
- Przy ul. CegielnIane) pod nr. 5 z poddasza skra- 'I:
- Jutro, dnia 3~go listopada,o godzinie 2 dziono bieliznę, wartości 150 rb.
.
po pol., odbędzie się. w lokalu własnym przy ul.
Benedykta nr. 33" zebranie czeladzi stolarskich!
SZTUKA ". PIŚMIEN' NICTWO. •
.
n8.:którem będzie przyjmowana skladka szpi_1_
•
.'.'
la.(na..
,
Z Słdów.. Sąd okręgowy piotrkowski w Piotr- ~.
Teatr. Jutro, jak zwykle w niedzielę teatr
kowie .rozpatrywał w ubiegły czwa.rtek sprawę i polski czynny będzie dwa razy.
włoścla~i;na gminy Godyniec, pow. sieradzkie'?O, i
Po po!udniu na przedstawieniu popularnem
2{)-letniego . Władyslawa Tomaszewskiego, mI e- l w teatrze Wielkim wystawiony zostanie po raz
8zezanina m. Łodzi 23·letniego Leonarda. Rym- ! pierwszy "Potop". prlJeróbka sceniczna ze slynkiewicza i włościanina gminy Zber:ek pow. kali ~ ! nej powieści H. Sienkiewioza. pod' tymże tytu.ltm,
skiego, 28·1etniego Marcina Pokojowicza, oskar- , Kmicicem będzie p. 'Jan Janusz, Oleńlu}' p-na Ja- ;
~:-: .....:-żonyeh o to, że w grudniu 1905 roku, około go- ~ dwiga Turowiczówna.
dziny 4:-&J rano, w .Łodzi, po wz~jemnem poro- !
Jutro zaś wieczorem w teatrze Victoria ode!It1mi~niu się, oraz z osobami na śledztwie nie· l graną. zostanie krotoohwila romantyczno· czaro .. ,
ujawnio~emi, w celu pozbawienia tycia. Józ~ra !, dziejska "Twardowski na Krzemionkach".
.
Na wtorek repertuar zapowiada "Dzień za-; Petersburskiej Agencyi Telegraficznej
Tabursklego, wtargnęli do domu przy ulIcy sw.
Emilii XI 66, gdJie Tabnł"ski mieszka! przy rodzi- duszny" Hey€rruansa.
i ·wlasne.
each, a znalazłszy go na dziedzińcu, zaczęli znęW próbach cPodczlowiek, Tadeusza Jaroca:ó się nad-nim,hi6 kijami l pikami, anastę"
szyńskiego. Treść osnuta na stosunkaoh wsp61~
pnie wywlekli go na u1ic~ i tam uderzali tępemi \ czesnych. Sztuka ta wystawiona na początku sePotersburg, 31 października. W pierwszej
narzędziarni i nożami tak silnie, iż Taburski na· ZOllU bież:}cego w Warszawie w teatrze Małym kuryi oddano 2,2VO ważnych głosów. Absolutną
zajutrz zmarł w szpitalu.
~ znalazła wysokie uznanie ze strony krytyki. i na- l większość otuzymat jedynie' Sergiusz Bielu.jew,
\Vedlug zeznań świadków na sądzie, groma.. 'I' der sympatycznie przyjętą byla przez publiczność. J kandydat popierany przez paźdzlernikowcó\v i
da ludzi, jaka. w dniu 17 grudnia. 1905 r. o goprzez grupę kredytową. Drugi !<andydat tYyh
tizinie 5-ej ,rano wtargnęła na dziedzinieo domu.
-----..
grup otrzymał 989 głosów. Kandydaci kadętó w
przy ul. św Emilii M 56, z rewolwerami, ,ikami
otrzymali glosów: Stasinlewicz 871, Subbotic~ 82V,
i noia~i w rękach, mianowala się członkami
Usza kow ~i9 kcndydat paździetnikowców LeI"
zorganizowan.ej" ftsamoobronyłł. Gromada owa zache 745, kandydat grupy l(,redytowej Tarasow' 413,
iąda!a Qd stróża Nikodema Sikory wskazania,
Jaldmczyl{ow 151, kaadydat partyj pQrządku
gdzle mieszka notowany złodziej Józef Taburski.
.«- Zabicie donataryusza.
prawne~o Lichaczew 186; hr. Bobriński 178., B~Wszedłszy do mieszlrania rodziców. Taburskiego,
One5daj okolo godz. 6 wieczorem, podczas ranow 172.
.
domagali się od ojca Andrzeja wydania syna, najbardziej ożywionego ruchu na Nowym Sw!(~de,
Petersburg, 31 października. Rada ministrów
oświadezywszy, iż przyszli go zabić.
Przeko- w pobliżu domu nr. 41 i do jednego z przechod. zatwierdziła wniosek gIówtH'}go zarządq' do spraw
nawszy się. że Józef Taburski nie nocował w do- niów, mężczyzny w starszym wieku, poueszlo rolnictwa, aby obroty pieuięine l materyalne ~a~
mu; gromada· rozpoczęła PQszukiwania. na dzie... i dwóch ludzi. Jeden chwycił go za ręce, drugi l rządu przesiedleńczego i mieJscowych organiz,acy-i
dzińcu. Tutaj pod fm'gonem dO rozwożenia pi e- ; " t~jża ~hwili dobyl re~?l weru i mierząc w: twarz, j przesied.leńczych poddano kontroli faktycznej.
c~Jwa, znaleźli ukrJ . tego. Józefa Taburskiego. ł wystr.zellL f1a a napaSCl padIa ,na chodąlk. ~a- j
fetf;rs~urg, 31 października.. O gQd~. 3.. ej
'V ówczas zaczęli go bić i ~llęcać się nad nim, a ; past,mcy wblegh w bramę domu, nr. 41, "prz~sk~- ' 7.ran8, w miejscowości Lisij Nos, wrko.Q.anowyrqk
następnie dali . kilka . sbrzaf6'w' zrewólweru. Gro..;' czyh . prz~z '~~rka~na uL Hor.tensy& l zb16glt., śmierci. nad RogozhinUcow'ową, zabójczynią Maltsy.
mada napastników, w 'przeświadczeniu, iż Tabur- , Okazalo .Slę, lZ ,z~b,lty nazywa Sl~ Bor~s Polu~ I mowslnego.
ski już nie żyje, ratowalI się ueieczką·
l Jek~ow, Jest właSCIC,lelem d6b.r .maJorackIch Łęcz- ł
Petersburg. 31 października. Wieczorem w GoPrzewieziony przez lekarza Pogotowia do ;. no. 1 Łazy w gn,b. 1;>lOtrkowskleJ •• ~rzyczyna krwa- , ścinnYlIl Dworze nieznany człowiek wybił rewQl.
szpitala św. Aleksandra Taburski zmarł naza- i weJ rozprawr .mewladoma. Za~oJstwo, jokona~e i werem szybę w oknie jubilera i s\cradl dwie pa·
jutn~..
I w ocz.ach l~cznych prze?hodmó,":, ,1a1o pow?d I ry kolczyków wartości 13,000 rb. Ujęto go 'W
Okoliczności powyższe d~ly po wód. do po- do n~Jro:tmaltsrzy~h ,trwoznych WleSCI o dOillme- ; chwili, kiedy strzela!.
dągmęcia do odpowiedzialnosci, są.doweJi oma - ł manel of.ar.ze zb~odlll: l ' ~
O'desa, 31 paździerun(a. W pierwszej kuryi
Z[lWl~Szellle.dzl~la.no,s~l..
_
f na posła do Dumy wybrany adwokat !Jl'zyę. Jóiet
szewslnego, Rymkiewicza i POkOjOWICZa.. , Staw18- ł
ni przed sądem oskarżeni nie pnyznah SIę do ;
Ze względu na DlewlasolWy k1erunek ulega- ! Pergament, cztonek drugiej Dumy. ~Vdl'ugiąj
winylizowancgo 'przez warszaw6kt gubernialny urząd ,kurYl żaden l(andzl1at nie tr.. zymal W.ięk.SZO. ścl
Zeznania wezwanych przeź sąd. świa?ków nie ; d~ spra.w o stow~rz~sze~i~ch, !'~towar~ysz~nja absolutnej. Nowe wybory naznaczono na poni'edostarczyły danych stwierdzajacych wmę pod- l placowmków drul{,arsklch l llltlohgatorsklch, - I dzialel~.
.
sądnych.'
.
ł gen.-gu?ernator P?stanowiI zawiesić działalność
Ryga., 31 października. Z pierwszej l\l.\tego·
Wobec braku. dowodó. w sąd po pórgodzinnej ! teg.o stowart;yszema. na caly czas trwania stanu ; rvi wyborców obrano na PQsI:a Ęrwiua. Mo. r.yH3.,
.
,.
, l wOJen"'ego
ł
J
y
naradzie, przychylając się do wywotiów obron-!
~;
.'
..
.
l cz!ollka sl'onnictwa mOIi3.rch.ic:4no .. ka.ustyt,uyjnę~o
CÓW'i adw pr~ys
Piotra Kona i .Mikolaia Kona, I - .. "low. wzaJemne] pomocy warszawskIch ; prowincyl nadbałtyckich, Ma on lat 66, jest ądw.
wyn'iósI ';lTOk ·uwalniająoy od wszelkiej OdpOb l p.~:Sl~lC~l nauczycielt i n~uczycielek początkowych" ! przys., lrandydatem praw, l,'ad.nym uUlsta. l~yi,~
wiedzialnościsadowej wszystkich trzech oskal'- l (s",pltama nr. 10) zaWIeszone zostało przez ge-'l ~zlonkiem rady reform przy nadbałtyckim gelljt~.I.
tonycb.
..
~eral-gnberrnatol'a n~ caly CZ~S t~wania stanu wo- ! nym gubernatórze•
.Z Heleno"a W czwar. tek nast~pilo otwarcie Jennego: Z(lWleSZeme nastąpIłomebawem po do· ł
RyS. a). 31 l'aździeruikll. W Qrll,girn o.kfę.,g.u
re.wizvi.
1
d
lG1.u dyda t Dle
' otrzym~.l .wi~kszosct
-,. Q b'soli.I;sezonu zimowego, w Helenowie, jak ~ również i o.. konanej w Towarzvstwie
J o l ; ża en
tviarcie restauracyi, którą obcenie dziedawi p.
.... Krwawe zajście.
~ tnej. Odbędą się wybory ściślejsze.
.
Waclaw' Swidwlński. .
.'
Uli~a Kro.ch malna i Towarowa były wczoraj
Kijów, 31 października. W pierwszej kuryi
Bójki i napady. W eiągU ubieg~ych dwóch dni przed połudUlem· widownią krwawego zajścia.,
większość sześciu głosów otrzymal kandydat par ...
ZQ~nYi1 8il~ nasL~puJą·:e MikI i napady:
które. pociągnęło za sobą okolo 30 ofIar w zabi· tyj postępowych,. Stradomski. ZpoWQdll unie.Na ul. SUlłl~OWej nr. 9 Samuel IGoldferd, robotnik, tych l rannych. Przebieg zajścia tego, wedlug wa~mienla kilku glosów, oddanych ua. kaudy'data
lat 22 odniosl ranę głowy od ud.erzenia kijem.
~oglosek l(~ążącjch na miejscu, przedstawia SiA
prawicy Procenkę. powstala. różnieazdańw koNa Zielonym. Ryn.ku.l\1ordk/ł Rosenbaum lat 15, SJt!
l a t
)C
S
l
handlarza, odUlósl Zl'Sn:,Hli3 twarzy i nosa'
Ja ( n s~puJe:
misyi.
prawę rozstrzygnie jutro ~omisya miejNa ul. PiutrkoWsktej nr.. 178 JÓ7(of Maleekf, .stróż
Ulicą ..Towarową szedł jakiś mlodzięniec z pacz- ska. "Tynik wyborów w drugiej kuryi Jeszcze nie
lat 28c napadnięty Z<lst~.t prz~z kilku chŁopaków, którylł1
ką pod pachą, Za nim postępowało dwócn awiadomy.
nle pozwala! dn:ewek bmac, U co nożem zad,di mu gentó'Y' Gdy agenci zbliżyli się do młodzieńca
~osiwar 31 paździęrniką. Adwokat przysię.
~~::~:::: ~b:t:~i~; ::r~~f~O:~oź~~:~l do szpitala św.
zaml~rem zrewidowania go,teri dobył rewol- gly Z<ianow, pociągnięty do odpowiedzialności~ąNa ul Starll~Zarzęwjkitlj nr, 84 Rainhold Njeder4 weru l zaczął strzelać, chybił jednak, poczem uowej z mocy.} punktu art. 1~6, skazany został
man, robotnik, lat 18, zostd napaouięt1 1 tępem narzę· zbIegI w ul. Krochmalną i ukrył się w domu na cztery lata clę,żkich robót.
d.ziem zadauo mu. rł!.lJ~ w ~zolo 1 glowę·
pod nr. '73.
Hebingfors. 31 października. Oglos~ollO NaJ. Na ul. fóluucnaj nr. 26 Józefa .~el!slka, praczlpl, lat
. Na odo()'łos strzałów n. adbiegł poster,unkowy wyższy' reslcrynt, poleca.J.ll.cV general-gnbernQ,.toro'2, została 'napadniętą 1 pobita· kIJem, wskutek czego
1
I.'
't J
'"
1)dniosla okaleczenie głowy 1 twarzy.
~tóJ rowy z żołnierzami, w chwili jednak, gdy wi zamknąć sejm w dn~ 2 Ji~topada..
.
Helsingfors l 31 października. Dóniesienia.d~iea...
Wewsl.ystkich tych wypadk&ch lekar:ze PogotowIa znaleźli się na podwórzu domu nr. 73 przy ulicy
udzielill doraźuej' pomOt~y.
.'
Krochmalnej, pOWItani zostalistrzalami rewolwe- nikó\v o tern! jakoby, ~ejm llnlandzkizgÓdzil sit
Kolbami. 'Na ul. Konstantynowskjej nr. 29 Win- rowemi. Stójkowy padł trupem na miejscu; z d wócb
na wyplaceIHe 20 m~honów marek w~rQnkowoJ
eenty
Kl'~wcz:yk,.lat
21, zos.ta.t p~bit~kolbam.i prr.yczem szeregowców pulku woty'llskieoO"o J'e'den otrzrmal
,Jest
blędn.e. Uchwala se)"mu o wvp'lacie
ni.e. "ą. . a. . .
Odnióslokaleclenia głowy 1 plecowo W II· cyrkula opaol
J
tnony zosLal przez lekarza Pogotowia t tam połosta- ranę postrzałową lewej ręki, drugi zaś ranę po- w lerą.· żadnych zastrzeżeń. Projektowaną ~mian.l
liiony.
i strzalow~ brzucha.
Obu rannych odwieziono do- i wniosek lcomisyi budżetowej eejwodrzucil.

h .J utro w gospo
Z. gospód ozeladniolYo.
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Grodno, 31" pa!dziernika. We wsi Rletno,

Petersbnrg, l' listopada. "Rossija/' oglasza tu .w nastoju bardziej iriteligenttllch .warstw Da;·
zagróg wlośćiań·: dokumenty, 8~wierdzającef że zamieszczona w nie· rodu rosyjskiego i tlómaczą terazuiejsze ~wrclę'·
zapasem zboża. , których dziennikach rosyjskich i zagranicznych stwo Stoly pina. vVaJna porażka kadet6w jest wy·
Stl'tUl wielkie. '
i korespondencya. ministrów rosyjskich w sprawie nildem ich wiu, lliepl'odultcYJnośoi Dumy l. prze8zeJ:1grr. 31 paź~zi~rnibt. O gOdzinie 4·ej ; śmierei rewolucyonisty JankJa Czerniaka stalszo- dłużenia wrzenia rewolucyjnego. Ale Stolypill
zraua, strzalem przeż okno zabito starszyn.ę grot ... Iwana została przez urzędnika kancelaryjnego musi jeszcze pobudzić do działa.nia partIe pr& ..
ny roscbowiecldej. .
.
l-go departamentu ministerIum sprawiedliwości wior, by pod śmiałym naciskiem w mniejszości
rbaSuoJłtsk 1 81p~ździernil(a. Zabito na tle! Alel{sandra Solowjewa. ,.,Rossija" przytacza mię- Duma nie 'byla pozbawiona możności praco waci
,nieporozumień pnt~yjnych ezłonl<a Związku praw .. I dzy innemi szczegółowe zeznanie Solowjewa, W gorliwie, i długo.
dziwych rosjan, Siemionowa.
I którem opisuje w, jaki sposób dokonał falszer"Borsen Zeitung a przyczyny pogromu kad.,..
Orenburg, 31 października. Pociąg pocztowy, l stwa,
tów dopatruje si~ w tem, że zbyt późno zauwaidący z Cz-elabińska do Ekatel'ynburga, skutldem I
Moskwa, 1 listopada. Ogólem oddano glo- ,'żyli zwrot w nastroju ludu. Szozerzy konstytll"
rozmyślnego uszkodzenia tornrozbil się. Strzaska- sów w l-ej lmryi 4,290, z czego otrzymali: Gucz· ' cyonaliścl W ich lonie zwrócilislę, ku prawicy,
ny wagon pocztowy i dwa osobowe. Wartościo- i kow 2,091, Plewako 2.034, Dolgoruliow 1,812, pomnażając tym sposobem sily zdolnej do prae:J
wa korespondencya' ocalała. Ofiar w ludziacll ! Szczepkin 1,792, lVIakow 409, Lebiediew 399. \ więkSZOŚCI. Październikowcy będą pracowali lllot..
uiern~.
! Większości absolutnej nikt nie otrzyma!. 'iVybory nie z rządem, dążąc do tego, co możliwe. Stoly:~ołtawa, 31 październil(a. W miasteczku 1 ścIślejsze odbędą się 5 b. m.
. f pin zaznaczyŁ się ja.ko ma.ź o szerokim poglądZie
Snieszy.ll!/3 pożar zniszczył okolo 50 domów. Stra- 1
W kuryi 2 .. ej oddano wszystkich głosów 27,428, politycznym i duiej energii.
ty wieHde.·
,. . .
z tego otrzy~all: Golowin ,16,351, Maktak?w 16,407
,Kolonia t 2 }isto?ad,a.. W pobliżu Obereiss,elf
Odesa, 31. p.azdZlerll1ka, li> Splonęla. fabryka I ~omarOwsltl 5,872, Blelln~ 5, 752, Bal'te~Jew 2,148, ł na b1"~dtalskl~j drodze 2elaz~ej. spadł. z !"iadultt~
korkowa francH,sInego towarzystwa anonImowego. I ::5mil'now 1,944, Pokrowskl 2,168, Skworcow 2,211. I w dollll~ pOCHłtg ~e wsZystkUlll wagonamI. Cztf}·
Sewastopol, 31 października. Matiuszenko, l
Kijów, 1 listopada. \V pierws2ej ltUryi wlę- ry osoby zabite, dziesięc ci~żko rannych, z któ ..
majtek z pancernika "Potemkina", skazany przez ! kszośc sześciu głosów otrzymał kandydat partyi l rych jedna JUŻ zwada. '
. "
sąd wojenny na karę śmierci.
ł postępowych Stradomski. Z powodu unieważnie· i
Berlin, 2 listopada. Hr. l\'lo1tke zas~ar~JJ
Taszkent, 31" paździęrllika. W nocy rzucono ł nia kilku głosów, oddanych naJcandyda:taprawicy I wyrok sądó, wy4any w jego sprawie z dziellnik~
bombę na czterech żandarmów, powracających! Procenkę, l)OwśtUa r62ntca. zdali w komisyi. Spra- I rzem llardenern.
z dworca kolejowego. Odlamek bomby oderwal ; wę rozstrzygnie dziś komlsya miejski;!" vVynik wy ..
jednemu z żalldatrnów palec.
i nik wyborów W drugiej kttryi jeszcze niewia- l
FI A
Y.
Ozernł,hów, 31 października. 'tV miasteczku t domy.
,. .
\
Kostobobtze, VI pow. now()grodzko-siev.. ierskim ra- !
Irkuek, 1 listopada. W budynku, zajętym i
nLony,w glowę }ioiUlsarzTaraśiewic';
l przez zarząd l-ej brygady syberyjskiej, powstal i
Na wpisy dla n'le~amo~n!Jch uczniów.
IUZlwatgrad, 31paździel'nikR. O- godz. 12-ej ; pożar. W ogniu zgin,ęło 3 żołnierzy.
ZAUilftst wteIlCil na grób ś. p. dra JAn!\ M, iilla uara,
w poltiduh~ na ulic! Głównej do wielkiego skleV u i
Samarkanda~ 1 listopada. O katastrofie w Ka- Ignacy Suszyńśki 2 rb.
~- 1
Kamińsldhgo, iN którym znajdowało się 40 prs,- rataga. brak wszelkich sz.czegółów. Miasto leźy
!&!1!!
cown,ików i n'abywcó", wes.zło 3-ch bandytów tt- w odległości 450' wiol'stod Buchary, między góGiełda warszawska.
zbrojonych w rewolwery i zrabowali 500 rb. w go-, rami i sk!aila się ,z 600 domów. W sąsiedll1ch , ~.t '.
(~e!?fo,nem)
tówce oraz 5,000 rb. w wekslach.
Kiszlykach podobno zawal!ly się domy. Liczbę
1;}ll1o;i~t::Ir;
Kijów, 31 paździ~rnika. Wykryto bandę rQz- ) ofiar podają. rozmaicie, od 200 do 15,000. Emir,! ' .
II
bÓJ' ników która dopmicHa się szeregu rozboJ' ów l wystat pomoc na mieJ'sce
: 4% renta państwowA. ,. . '
'7.,1.00 70.10 70.6.O
.'
, .
!
1. ' .
,
.
.••
l ~$ pOŻyCZka wewnetrznli z 1905 1'. 9i 25 93.26 -.-.
l rabunków. Aresztowano 5 os6b.
l
tunIS, l lIstopada. StWIerdzono dotąd 7 wy- : 5%
'
z 1906 t. i:l8.;5.0. 8.7,60 I 88.17ł
Psków, 31 październil<l. We wsi lVIichalach, fl)adków dżumy, z tych 3 śmiertelne. OgniskIem; 1Jq1/~ lI~tyzlemskie • • . . . . 8740 8660 ·86.00
w pow. wieJkolucl\;im, bandyci zamordowali 7 osób I zarazy byla faoryl{a me~li, zatrudniająca 60 'ro- i 4% listy zlemskłe .. . . • . '
I 80.10 7910
-:-.,i zrabowali 1,300 rb. . '
:. botni1{ów. Fabryk~ spalono,: chorych izolowano. '45~ HiłtY' zastawne m. Warszawy . 8800 87.00 8760
Orłów, 31 paźdz1ernika. Mróz. Snieg pada. \V porcie i w mieście nisz,czone sł szczury.
; 5J'J~
~ Łodzl.
~:~ ~:~ ~.~
Przeprawa przez Wiatk~ utrudniona. Żegluga n a D Z I E NN E.
i 4?/'J%" .. !'
'!..
I -~-.Kamie utrudniona.
.
.1 Akcye Banku handloY;e~o w Ł!)dzi \- - - -- -~Moh"16w, 31 pazd7.iern\ka. '\V RomIu zmarly
Hc;!slngfoJra, 2 listopada. .Sejm przyjąl Naj" ł P.otYozkapremiowA I'~J. etnlsyi .,~17·20· 28~20'
J,
' · " · ' ·Je dna.
"
. k o rosyJs
. k'lC h h anu
. Al arzaCl1I doeno·,l. ""
,.
II• aj emlsyi • I 226
iJll
U
na cholerę
2 oso by, w R
ogaczewle
wyższy WIllose
szlaehecka
218
....... _
Ikateryno'sł3W, 31 paźd7.iel'uika. Zachorowawy"h; przyją! także wniesiony pod naciskiem a- Vpnpy.
! - . _ - .__
lo 6 osób, wyzd.rO'wialy 3, zmarly 3.
gitacyi prawo, zabraniające sprzedaźy napoJów l(IJjzkl.....
."
I -.--Połt 15'·w·, al' października. W g' ubernii za- w'Vsl\o.kowych. Z tego powod. u ' wieczorem 31 z. St,~.rJ\eho\viee . • • • I -....... --.- -.PutUowskie . • ..
• ..'
I
'.......chorowaly 2 osoby.
m. wiele gmac,hów w mieście byk o uiluminowanych. C:::eki na Berlin
. . . . . : 11
:.~
Grodno, 31 października. W wi~zieniu wyTaszkent, 2 l~stopa.da. Z powodu następują .. ~
kryto rewolwer, naboje i skład narzędzi. Kraty cychpo sobie wstrząsnień podziemnych, zwaliła 'l
w cehu~h rozbójników byty przepiłowane. Wy- się góra, zasypując letnią rezydencYę bella gis ..
SPOSTRZEZENIA METEOROLOGICZNE
kryto podkop.
sarskiego Karatag, ' polążoną. u stóp góry, zalnStacyi centralnej K.' E. Ł.
Czernihów, 31 pa,ździernika.: Dnia 20 b. m. dnione przez 5,00,0 mieszkaIleów. . 1vliejscowoś6
pomiędzy stacjami Moninl(i a Swiatec kolei pole- , 1,0 dzika Jatem komunikacysJ ~ nią możliwa tylko
;:#
!'":/~.
:...
'rJl
o ..... ~.
Q)Q -~
sldeh, bandJci usiłowali wykoleić pociąg osobo- I lmnno. Szczególów o trzęsieniu ziemi na razie
o
..te! .....
;:j •
ee
1~~u.J
a.
b~
1=1 .~
,w-y, w któr l w wieziono pieniądze; w tym celu brak.
! Data. r~~
Uwag i "
o~ ~~ :::s
;;~'.
1=lrJl
pol02yli sZ-Jnę, na śzynach. Najpierw jechał poiIokand, 2 listopada. \V d. 31 z. m. o g. 8
<D ~
"""
r-qe.g ~~ ~
~,
E-i
i'
ciąg towarowy, którego maszynista w porę za· ! m. 30 rano, w Kataradze zginęłu dwie tł'~eQi6 j
~ ~
\~
trzymal POCillg. \V ówczas bandyci położyli szynę I ludności.
~
l. ciUłA ii7X
I
n~546.ej wiOrście. l tym r~~em maszynista po- I"
PetersBurg,.~ listopada. \V Czel'nih,owie od
73a~9 + 8,~ 97
31{.X 1 pp.
Pd W 1 TOUlpłr a~urt\
.C.
CIągU osobowego w porę pOCiąg zatrzyma!.
poozątku epidemu zachorowa!o na cholerę 75 0739.1 + 8.1 99 PdWl m.x.+9. 53
31/X 9' w.
, Temper atuta
Budapeszt, 31 pa~dziel'nika. Wieczorem w 10- l sób, uma.rlo 42. 'N Tomską w dniu 31 z. ffi, za739.3 +·8.4 99
l/XI 7 r.
PnZ 1 młn.+4:. 0'1 "C.
k.aluzastl'zeHł się znany 1mblicysta, nacz. el n}
chorowę.lajedu.a osoba, w Eltaterynoslawiu 5, uOpadu 0.9
,daktoT «Pester Lloyda>, li'eigelsberg.
marlo 4., '
?; dnia. l lXI
, ~()ndJD, 31~a~dziernika .. <Eve~!ng Posb ! .
Czerniehów, 2 lis~opada~, Oh:~ęgowy sąd wo .. l/XI 1 pp. 7403 +10.0 89 Pn wa Temper atura
max.+l 000 C.
donOSI, że Łopuchłnowna opowJada, lZ znalazła l Jeuny skazał na powlęszeIlle ?;blegl~g{) z robót
l/XI 9 w,. 739.5
7.2 99 PLl' W 3 Temper (\tura.
się w cudzym domu. Nie wie, jak się tam do-, ~ ciężkich Pluszcza, oskarżonego o zarnac h na żyoie
2/Xl 7 r.
Pn W3 ml0·+0. 0° C.
7484 + 0.0 9'
sta..ła, przypomina sobie tylko, że wychodziła' policyanta w Konotopie.
,
Opadu 1.0
'teheran,2.listopada. Szejkowie plemion kurz siostrą z teatru. , List do guwernantki jej po- l
dyktowano. Nie jest raniona. W dniu 30-ym I d6w prżeszli na stronę turków, grabią, palą wsie.
R
ki d
.. 6
b. m. ludzie niezllani zaproponowali jej, aby lm .. 'i Baron Czerkaso.w, wicekon~ul w' Uranii, ma mieć
oz •. pooląg .-retą pojeeh,ala do katedry św. Pawła, gdzie spo· rozmowę z komisarzem tureckim Tahlr-paszą, NaZimowy od 28 paźd_iernika.
tka oj,ca. Wysiadla z karety i weszła do kate- I pady tur!unenów w stepach astrabackich pl'~ybieKolej 1?abrYczno-Ł6dzka.
dl1y,ale ojcatttm nie zastała. Po wyśoiu. Z ka- ł rają szerokie ~ozrniary. rrurkmeni zbli,iają sl~ do
OdOhodz, z Łodzi: a) 12.30. b) 1.10, c) 11.20, d) 2.00,
tedry ka'rety Już nie widziala. Przypttszcza ona, ł miast.
':'
e) 3.15, I) 6.10, g) 8.20.
że )Jurwa.no ją przez omyłkę, biorąc za inną I
l.tetoraburg, ' 2. listopa,da. .Osobistość areszPrzychodl' do lodz.l: h) 4.30, p) 7.35, j) 9.3S , k) 10.1••
osobę.
'.
i towallegow dniu 31 z. m., który ograbi! maga- l) 4:.04., Dl) 5.t5; n) 8.35, o) 11.00.
Petersburg, 1 listopada. Według dorywcze .. ł zyn Gord~na z 13,000 ustalono .. Jest to poddaUWAGI. Godziny. wydrukowane tłust1m druki,.
gp obliczenia, bezwględną większoM 22~ 723 glo. ~ ny. tureckI. Muftel'lan. W gmachu. cyrlwlu sp a: 'oznaczaj" CZł\S od godz. 6 włe~~o,rem do 6 r~no,
SÓW ba 44:829 glosujących w 2~ej kury! wybor- l sklego ,. gdZIe go osadzono, oblat się o.u n~f~ą 1
Poel~gl oznaczone literami: b), f), h). o), baipośredczeJ otrzyma! Pawel .MUukow, kandydat kadetów. l podp,al~l, .wskutek. czego ~~p~rzyl. SH~ c,aęzk? niej komunikacYl Warszawa-Łódź..
,Ostateczne obliczenie głosów nastąpi dziś. oZ po- ł Od smlerCl udało SIę go ocalIcIodWIeźć do SZI)} - . W Pocl.ągaeh oznac~ollycb. llteraml. b), dl, L). m),
zostałY'ch kandydatów taden nie otrzymal bez- r taIa więz.iennego. Na ciele 'jego znaleziono trzos J), n~o~::fl:Z::C~~Bn! fi~:~!~~~ j), n), p)
względnej więk~zośei.
I z prochem.
'l się na wSly&tklch. przystallkacll. Poc1trgl oznaczonł UW Moskwie.w I-ej kury i żaden z kandyda- lIerUn, 2 listopada. .Deutsche Tages Zei- ~ ter.amł:h), b), zatrzymujlz się tylko w AndrzeJoWie.
t6w nie otrzymał bezwzględnej większoŚCLW ku- ! tung omawiając wybory do, Dumy, pis~e: DąKolej War,zawllko-Kali,ka:
ryi 2-ej, wedlug przJblizonego obliczenia, pr~e- : żąc y do wiadomego celu, przytemstanowczo przy - !
Odohodzą do K.U8za~ o godz. 8.2l)~ 12:3>, 5.40, f).3S.
szH: Golowin, b. prezes drugiej Dumy i M.akla- ehylny reformom s'ystem Stolypina, absolutny: do Warszawy: o gUd7;ilHił 10.42, 11.4:0, 5.52.
lr&W,byIyposel drugiej Dumy, obaj kandydaci \ brak siły twórczej w loni~ ofozycyi wraz :iG ak- l
Przyohodzą z Kalitu: o gOl'iz. 10.31, 11.30, 5.37, 8.30.
kadetów.
tarni teforystów, dokonały gruntownego przewro- z Waruawy o g. 12.13. 5.32. 6.30.
'
VI POWA prbżańskim,' splonęło 25
skieh z ca~owitJni dobytkiem i
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~iI 1Ii!łf!lul• • ~.m,g;łt.
Dnla. 1 go liS.topada
rozstaI tlięz tym świat6l11

f.
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Sakramentami

Adam Klemens
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tajemnicze.znikn.ięcie
w Londynie TOSyaUkiŁo-! Dr",.'
została rozw Jązana: zaginiona zna.. ,

laZła
się·
~~dl~~~~kt~~~vro~~t~;rd~m;~:~rst:;~7,i, wl:zzy:y~:~
. Barbara Łopuchinówna, piękna 18~letnia cór·

12-1etnią siostrą swoją

\ldel~katnia
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APTEKA A. Charemzy.
cery.

sprzec:la~

·So/łowl-oJ·c'·z'

opłakanym

w pensyo-

I

lACT08ACYLlI
A
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.naśla-do
wnictw, jako szkodliwych dla zdrowia' eks. perymentów.
1292,-10
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Heleno' w
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l .~ Znana wiedeńska orkiestra damska

yk, ł

I

w stanie . .barozo

Idealny pokarm dla dzieci, zalecany przez
pierwszorzędne powagi lekarskie.
Wystrzegać się nieudolnych

I~

.

oncert

"AUGUST.'.Nt4.

I NIEDZIELA

POGzł\tek
Wejścio

=

1O
. OSÓb.,.
.

. .".

dwudniowy pobyt do Londynu. Gdy dllla 24 paź~
Gziernika .' wjęcz:or~m WSZjscytroje opuszczali l' ~..2.~..~!E.I.l.~~yJ"~!?;,,,9.;;lP r. 'i~~.. C~pol. ..:::.Q!~,~.4
teatr, panna Barbara zgubHa 'wtlumle guwer":' I 'Z~na epi.d.emłł'L nie jest tik g<oźną,o lIe' o1'gaIłantkę i od tej ćl1wlli żginęla bez śladu. Gunizm lądzkl Jest zdróW 1 sUny. Pierszymwarunwernantka, niewiadom,) z jakich pow,odów, nazQ.kłaD?- d~ pOKonania epidemU i nl~dopuszeZ6nia je,' rojutrz dopiero zawiadomila o wypadku poljcyę,
ZWOJU Jest doprowadzenIe do ngrm",lnego stanu naj.
d k'
.
główniejszych organó,w ustroju, mia.noWlcie 2:olądka
k~óra. zajęła się energioznie o szu anwrnzagl- f 1 kiszek. Wszelkie Zab'!1fZenla zol9tdkowo-ki8zkowe
nWlleJ.
.
.
l złe trawienie, kwasy l t. p. USUWA radykalnie
guwernantka otrzymała krótki li..
Ś~.ikl Wl! sobotę
którym. pann~ ;LOP:IC!llU?Wna ~onosl:a, ze
me WIe, co SIę. z mą tlZlt;) e l prOSI o ra.,~unek.
u
Mim.. ...0 nai. usiIIllej.s. zy. ch starali, zarówno wladz policyJnych. jak i detektywów prywatnych, na ś!.a.d, Tow. akc. "Le Ferment" Paryż, Łódź, Piotrkowska
~(l~inioneJ'
nie natrafiOllo. Za wiadomi ono ojca,
~r: 86. - Mleko kwaśne, pastylkt~
proszek . .:.... Objn~
,
o
Slllenia w pl'osrektach -beznh,tRte
J569 .10-1
}\tóry
w środę ubiegłą przybyr dQ Londynu. ~e&
·re iI
goi dnia po południu panna Łopuchin6wlla zJa· ~3!l~.'\L.C2!!EZi!2 -*
wiła się

alpł)J8kielo~

doz'VVolo~a

cnoroby dziecinne i wewnętrzne
PO WRÓC IŁ. Piotrkowska Nr. 123.
G i"
'

I
I

ka

i daJe bla-

specyalnie

na

produkt, z najlepszego mle-

P h;;B ~

przez
Urzą~ Lekarski ~a M 1511. 14óO·~

puchixiówneJ,

an'gietkQ: i

_~:F:!)

uj. Srednis 10. - Sloik 45 kop.
2ądać: skład apteczny L. Sples, Piotrkowska nr. 107,
or.az we wsyystkich aptekach i składach apteeżnych. .

i Wyrób

Zamlej seOW8.

usuvva
do~ć

\

ł
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TajeBluiClo zD.lknj~j)ie •. Zagadka, Osl::tlliająca

'wer1'lantką

.

16~8~

,..".a·

"łf~1
~.i. i ly, Gr,aP. ~.iC,,) .' że. C?f.k8. jeg? z nikim w s. prawi6
rd zU1klllęma swego UlE:' rozmawIała.,
~;g
pDail:r ~ta~hiC" ,do~aje,że policy a obecnie
l!" , przestała JUz zaJmowao SIę tą sprawą·
.

~a~ ~!~d~~~~O~C~ó~Z'z~1~~pVień:twll
skla!
1614
RodZice"
I

Mączka mleczna

rodzina.

_.~~;iI':~""I!·'D!._ _ _ _t~;-II'
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Za. oddanie ostatnjej posługi ś. p.
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wnuki

30

Słynne
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PDprawki 2ztucznychz,bów na poczekaniu.

Nabo~e;ń~two żałobne za spokój GUszy ztnarlego odbędzie się dnia 4-go ii8~opada
r. b.{J'goddnle lO! w kościele św. Krzyża. Wyprowadzenie zwlok na Star y cmen-

tarz h:atolicK,i nastąpi po ukończonem nU,bOZeIlstwie.
.
Na smutne te obrzędy· zapraszają pogl'ązeni w żalu
~ona córka, :zięć,
Osobne zflpro~zenitt rozsilane nie będą.

ca Z
.

M. EPSZTEIN-RIESNIK.

przeżywszy lat 77.

magistratu, obywatel m. Lodzi,

....

Plomby zlate, porcelanowe i t. d.
Zęby sztuczne na zlocie, kauczuku z podniebieniem lub bez.

Kiedrzyński
'!metJt,b.

e.

L'" pcioztrnkol*wSka NQę2.. bO.0.' · .....lN

f,'

I

t p•

ś.

'(

Sobota, dnia 2 listopada 1907 r.

I

o godz. 3-ej popal.

.0

kop~

Piłl\~w.zJ' 'raz 1l
Poc11~tek 2a:o kOlicertu 08-ej w!ecioram.

1621.

:-1
-:Q

~.

l
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tJ::>

Stemple do meldl1llku Jlg. przep. poliCYJnego. Nu- .,....
mera domów i mioszkall, blachy llll cznpki dla. stró.
.
Mw poleca A. TAMRELf, Anurzeja .:'-a 6.

'-__.......___.......___..;...._____..-J
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n_8.Ci~,.w ktÓrym mie~z:kala do 'chwili zniknięcia I b
Z~ Sło,werzysz!'llba nl~J~tr~w fabr:rcznY,ch. W. StowarzyszenIu" majstrów fa~
wraz z guwernantką l Slostrą.
I rrezuye.. (Nowy R~nek J'J2 6) w POlOW18 LIstopada r. b. rozpoczną SIę kupsy W~~'li)7.ot"łowa
O przygodac-h. zaginionej w ciągu sześciu d~i . C.łuil.l.mh, ~ następn!e ~e~hn~Dogi~. ch~m~ozne~ .1 farbiarstwłJ. p~lilczol1.e z .dośwja~cze
nieobeclIości d:lienniki podają rozmaite poglóskl. nUt~I. . Zaplsy przYJmuJe l udZIela ~hz8~ych wladomoscl Zarzą.d Stowarzyszema w medzwle mIędzy
Wedlug,żapewnień.korespondenta "Wiener Tage- l godzmą 11-tą a l-szą przed poludlllem l w czwartki, między g-mą a. 9,ta.: wieczorem we własnym
blatt" , panna Łopuchinówna w przystępie ch~~... lokalu.
16Z0 1
lowego pomięszania zmyslów, samowolnie oPUSCl- ~....t
la guwernantkę w zamiarze poszukiWania przy.. ~
....
'.
:'gód;Onateż SltJllt\ napisała list ów doguwer~
,
?t
llantkL PrzypuS,'liczenie .to potwierdza także lwPapierosy
respondent «Bąrl. .. Tagbl.», który donosi, że Ło
puebinÓwna ptzez kil1\:t\ dni bląkalasi-ę bez celu
na drodze wpopliżu Londynu . i że ją tam do-

:tt

. pi ero

odnalazla policya.

.

Lon;dyD5k~(EV;ening N ews. natomiast dono ..
ei, na. podst·awie. 'jal~oby rozmowy z Łopllchinów
ną. że znala.zł~ sj~ona W obcym dO,mu. W Jaki
spos,Ób tamsi~ dQstała, nie ~ie,pl'zypomilli\ 80·
bl$ tylko, że 'yychodzila z siostrą, z teatru. List
do . guwerll~p.tki jej podyktowano. Nie jest raniona. W'dniu aoz. m. ludzie ,nieznani zapro"
ponowali jej, aby karetą pojechała! do katedry
św. PawIa, " gdzie spotka ojca. Wysiadła z ka·
.rety i·weszła do katedry, ale ojca tam' nie zasta.ła. Po wyjś'oiu z katedry karety już nie wi ..
dziala. Przypu!;lzcza ona, że porwano ją przez

omylkę, biol'ąc,~a inną osobę.

l#-

w9
do

ar~..

sztuk 5

- - Tow., Aką.---'--

I. l. SI ERESlEWSKI ES O•
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l i r ZĄOAĆ . WSZĘDZIE.
I
z palca, ta k przynajmniej twierdzi. Ojciec Łopu- i~ .*.:ii;--------~
~ ,
chinówny, który zapewnił wspólpracownika cDai- ,
.. ''t''.
,

Wiadomoś.ó. . :.':, p.owyisza wyssana jest .J·ednaki

kop.
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ROZWOJ. -

l Drobne ogloszenia.

U~~RY7K. LANDA~

ł

···lt"~41j.i u,c".,en proł. BarcewIcza, AAA

"

dat~'2

Sobota,

'-:- udzIela gry n~ skn,ypeaoh. t

Nr.mezycielka

p:. ~~ję

z doskonałym

- - - - - - - - - - - . . . . . . ; ; . ; . ; ';..;;.:.....;:.-=

Polecić

moielny
ł'"

sublokatorki.

j

poszukUJe lekcJJ. .PIotrkowska 92 1 Btu..,
11'0 nauczycIelskie.
25%8--6-5

111a

Cegl~!;il ~:~~~~s.~~.:; ~mi:mfil~~~~
i' powodu śllllerei

._

Zachodnia 63.
.
2482-6-6
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poleca

dWl.

8~Mt~.;. Ol.

Wia-I' ·p~~.iłiiuję ai, J4ł.,ro-tt.,~.ad,,~.
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ze wszelk~~mi wygodt\.lnl do wJnljęela.
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"sklep koloulalny'" dobrym punkcie.

n!\ 313;;;;on Ihezae.r
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bij~d
pir~mł4.k9wJ
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.
Wtadomołc ul., KODsłau$f,D01f'akt' f/l,
mM~.iKOWSl{IEGO, PIotrKowska Na 161.
Biuro .RoŚctszęW'kteJ\ ~~e~4 Jaroc.tnskl~
.~3-.2
Gkrycda, Futra, Kostyumy, Że14, nolecl: nauezyelelt, nanA·. .
. '.'
11
kiei.J karakułowe l fokow(', z własnych
czycięlki z wy.tszem wJk~~JcGnlem, Wf- pOkv j zaraz do wJDai~eta fi ealodz Dl
pOWIEl~'zonyc~ matar.J.alÓW wykonyw~, ChOWAw czYllie, lreblówiti, bOli" gospOdynem utrzymanIem. Dzielna 40
1.:.
gU:j(O';,'nIG, poalllg nl\Juowszych modelI.
nie, kUJerld, eppedyeutkl, tYlkó .zdo..'
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~ł.43~.6
(.j,&~nY-r p;'z)~tępn.e. Taniże możn& dostać br~ rekoJllęnd.,.eJ~. .
2ł86-10.-;-0 ,przygotowllł ę . do egzaminu na 'wladee ~
Lnu,! z blbu1kI.
16i7-6--4
K,D..c.h. . a,.fl s" a. mo..~.n.L.Y,'o mÓ,w!l\cJ .po . .wo, n~ll.e~J.•.,.,e1a 81$.Jmen_.f.. nego..'.. dO. U.!*.
, t • ~le. mł. seku, o~ft.li. ma. korzystną 8~J.ch klas. glmn.alyum tud.zlelam ,lek4rJ
posadę. Kantor rQkomendaeYJu) Ke;czo- jfłJJka francuskiegę. lt_łall'"0'f!~.
HA FORTEPIANIE
i l'owsklęi, Nawrot 2.
260Q ....... ił-:-l
59, •• 14, oS. ~oł.
.2. -.6.i
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Pri;~Zi~n.~~ zt:. haJcillrka· 2583_ 3"""'!l3
paDieJka .zDaj~a dobrze krój t 8zJcie,
I!oszukUJ& s2yeła w cloJlladl prJwatnJch~ Olant proszę sklad~ó w Afimlnl~
stracJl "Rozwoju" pod .NI 100 2685'8'3

•. • fraucuskim, niem.leeldm, mUlf. S:redni• .Ni 20 mil .4. : k~, l ~rme~yel~lka. z wyżB~rm polskim.
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. rn6 ię.Ci a.. P.Okój .d.·.JA... sPoIi!,Q.'~B. JC.:.h poł~bna na\yc~IąJ,s.,t Zdolna, ,p.a. ~. .~.;o J Z.~,i . p.,.p~~ P':'I.kl8J POc1d."'.ej, Wf:t
,l9""';4, od i.
~i99-1ubłeranla bpelua:zy. Nawrot .1~ 7Ar- ł
diny iiI. .... WIa4,~", Konleczn8j.

na mięso·i ekóIiki.
;~ -czeladnik -blacharęki pO'ttzebny idolily ~&JJ'
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. ·2G,~h,2,-2 ;
. .
2$91-8-3
Tuczone dochodzą 20 funt., żywej;
do wszelkich robót blaeharsłd~h~, Ul. { Sklep koloilta~nJ w d,obrylD. .. pun~Cl.e ~ zag!~.: kw.lt. od . PUZfł?.rT.rtIU, . wyd&IlJ
: Piotrkowska nr. 188.
.'
2584,"-:2-:-'
I powodu Wyjazdu do $przedanła, FU; l
I fatirJklL II Poz..'6.$JUego:. ~ imię
wagi. Dobra Kąty, pocz. Ostrowy, I; DO ~wóch poeza,tltl1i"eyeb. dzleWClYne~, sta nr. s.,
. ,1491~d i Józefa GuĆ..
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2692-3-3
gub. warszawska.
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potrzebna. zaraz na wyjazd, p9siadająea
języ~ł, do prowad~ęnła szkoly.
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do~wlatla. śliieszą'JJcb, PQtr~ebua

UF~ędlll~ Instytucyl prYWMneJ, iJ~ęiiU\.
n;1 gruntownie z przep.is.mi pA~'pOl'-

. . . --------~;;..-.;;;...;..;;. i naucZYCJelk~; P9JllOc.nlewlelka,gódalna··
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-Dobrze procentuja,ca kawiarnia: do sprze.
f... dani.a , powodu slabOścI. Wiadomość
w HO~61u "Victoria". u portyera.
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. 2561~8.;....3
~ 'Darmo zegarki ,w gilzach Dzikowiekie.. fI
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kUka wo~Me8zka, wyd~J zn,.gmtny
nych sodz!n po zrnęelll stalem, pOSZUkUJ'
2572-3-3
r.~,dztW.7. a d.ODlU z.a mi.eSlk'.nle lUh ..wy- za~tllląl., kwU .Od p. a,•.SZP01.~U. wydany z
nagrod .. enie: "Wiadomość w Admlnistrt.fabryki I. K. Poznańskiego, na Imię
C~~ii,~OZWOJU dla okazlelela2~;~~.. _~ l !aryaUQY Dwora!{.
~
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f
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.
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,
biur.ko, ekran, SU. knte cz&rn"- l.aftc).,WA. l .' 'IIIf,ne . przez az.oWnlę, f:.~~4zklł... n.A. imię
b!8iI~woalQ~W§, Wannę eynkQwa" droblaz.BogB~ila Weissa ~~. _2,~ .. ~~43'":·S~\"
81, kwiaty. Wldzęwska 137 m.. 14 fcont.
ag.~n~ patłzp-ort na luU, . StAnisław,
.
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łd)r9s~ws!tJej, wydany I gllliny Gro·
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,wJ~l\nJ I Piołrkowa.
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Przy :iEakladzle d. . uzy 00
...ód.
; GtamofoJi I plłtaml sprzed.aJil. Pań.Ska
m Kal1sza na imię Edwarda Teodora f
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z. szesclOl\.lasowęm wYkszt.ałcenlem 'j
. bnazara~ na wYJazd.
Zael10dnta 39'
ski emu na rb. 150, w}8ta.wloDy n, lmtę ~
Ę.ollstantego Mt.ras, wydany z fabrYki
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,
2661-3-2 . Zł!.gtnlft...kWlt Q4,p.3. dZ OCt.U na Im. lę, Anskawe oferty sub. ,,\V. W. 'V. ','
skim. rosyJskIm, ntew.teckim l t.rochę i ,
. ~
.to~lego Sudzynek1ego, \JJdany_ z faw Admin~ ,Rozwoju" IU9 Piotrkow- . lMlną, prast o zajęclę. KODStarltynowska. i Z~glnąl kWIt o.d ,flaszportu na Iqlią i bE.!kt Ke.rolłlo łtr.ec~in,era.. _ . 2091-1
ska 271 m' 18.
)
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2589 .... 8-3 i
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2607..,...3--2,
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.łt wo ~·d p&3Zportu,
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m, 12.
w.
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. d~nez Błeukowskłego,
fabFYkł Karo:.a Szulca 2604-3·.
na imIę ł zaglDął:
wÓjta
. ."
'. . ll Igo&Cego
gminy pMzport,
Żeromm, wydauy
powl,tuprzez
łódzkiego,
g
ę
Maszyny B do ~~rz.edant~1 m. I'l~
a fn8J. kwit od ·p.a.'szpo. r. ł. 1.1.. na ł.,Dl.t ') w. J.d4ny.. 13 lI8.to.pad.~ 1. .• fJO,3, .za. nr•. 602,na
~
wane. Ullea Zlota nr. s Dl.. 52.
ł'lrauclszka BanaŚK1Qwleza, wydany , imię Władfslawa Wyrembskiego. ZaaPiotrkowska 145, otwaJl'tall
I..
. 242~-,7.-4 'z fabryki S. Rosenblatta.
2554-3 .. 3 1 lazc& zechc~ go zloayćw magistracie
p9trzebnu, j0St zl1peloie zd\llua I~ Ma~z~ny 2 ąl,'~~~r~ . p~a.wtę ,tlPW'ę, b~.:- ł
jn.~l kwit od'asz ortu' w dn! m. Łodzi.
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2~'lś9-3~3
pallna, jak również uc~antca ipodręc~ne. '. '.' be~Q~~a l plerS?hnJ~wa i .:Wf.S::yUl\ I z grab!"". l. K. po~~ińfklegÓ na tj~t~ l' Zt\gLQ~l prnąkl p"szpprt,,· w:ydtluY z>Kro..
1409-6-5 ' p~~:"'.nJe Si:1~efl, za lO łubU. Ptttrl.\:ow- 't JÓ.zefAMa~Qsklewt(lza.
25f;llt-3-3 ! . to~y~a, nA 1t1l1ę l\fal'yallny Urbano1 ~iezp
l ~kĄ lOp-lł,l.
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. 20Ql-5,.1 t '
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ŁuilWf znal"caraczy takowy
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ł &. .t'lodl rasowy piesek do sprzedania. . za~iJ1,l paszport na Imię·' Jgo~ce~o Grt\- zl.:&yó w miQ1Scowym magł$tra cle.
"llOan" ską
Il'vlKonstsntY!lowskl m. 57. m..18,
~zyka,w,dany z gminy KOClSl6W.
2~2ł-3-3
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i
25a7-3~3Zagl'll"t KwH 04 pas~podu, Wyf.t&B)' z faWYROBÓW TABACZNYCH . MtOd., CZ1.0. lek, . ukon qZf W.3ZY bllCb.at- pOkÓj ~ kuchtlł~ do wynajęcia.' Alek..
bfYkl', Si 1~8eIlbl",na na·lllii, W.acla.
JÓZEFA DRABIKOWSKIEGO
t~l'yę, poazultuje bezpłatne) praktyki _ sli,tldryJska34.,
'2i81 ....·8-:-2 wa Z~ g~ra.
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S
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' ,Józefa
olne.,~ 'jaz.
,dY
.·.l.•. . . l Potępsklej,
PiotrktWSi\8 101m
SU~
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tabryki
ltolell.aQdzłdeJ
111l1t.
Oseł·
Tyłtnhi, oygar., papierosy różnych fl'lrbrJ~,
Cyl ,.RozwoJu...
~602-:-! Pozn3,ńsktego,
, 2ó90-:1. .k,~'Ys1Cłego, telegra,łłsty ,taeli. Koluszki.
gilZY, Wltt.snaj 1irmy z naHepszej fracus",j
aucz.yC}el. s~koly . mte.jSki~j, prt4guitJ ł.
gjnęl~ karta od paszportu na .m.. ~~L,.askaw~ zn.Ąlatca ..,ezy" zlożye w.kasle·
.klej bibułki. Przy sprzedązy tyto\TJiu i l
przYJąe mlel(~e6 rżądcy domu. h.on- \
Józęff Og:ńsklej Ż fabrykII'~, Po- ,~~let,oweJ~a 8tłi('!yJ ·~Ódł. '2~48-2 ....'
gilz, odstępuje się rabat.
1597-6-1 stantynowska 5:łw. 14, o 3 po ,..pol.
ł znt\ńskte~o.
.
258~-3-2 '.Zfla~lll~łpau~portna.hnł, Stl'l.nisl~Wa
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•
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..~003-;-6,-4I-zaginąl kwit od paszportU, zlożone'go l' P.lar~z~kłł, Wjdany z gminy ..St"\w.
sWloz'egi!ł
,potuebnf . czel~ttulK do zbłuadu J::raw fabrlce Allarta na iwlę Józefy . .
.
....
2596-3-1
. .
" . II .. U
, ' . . Wle~kłęgo. Wldzew, Szosa ~l'~:~Skt\ t Makiewicz.
I
2585-3-;-2 f Z&gi~8c~ kwit,. od. pas$port.llna lmlę
otrzymalem. Sprzedaję na funty, nr. ~1 .'.
~l)~,,", 3.1 . ZgUbiono świadectwo od paszpo.r~u, wy- ~ . Franelszkl Owcz&:rek, wydan, 1'. fabry.
pudy i beczki. J~ Kret.chmar,
potl:zebna kuchal'klJ. na prZ~Clloctllią·"
dąUEl Blażejowi Urba.ński€mu, pr~e~.l ki ~larta, ". ."
2,-Jti8- 3-1
Wid2;ewsk~ 147.Wl!~~ewska~-~;
2:~91;-2-1
Gazowntę Łódiką za J6 612,
268S-'3~2 ;Zł\~inl\l kWit od p~szp~rtuDalm!ęMł·
n
Rekomenduję r".kie masło POkÓj
'd.o WJIl8.JęCł8. za~~:l:. U~rH!ll. ~lll.e. Z. f>g.!n,.' ęt.o. św. la.d'ectwO. O.d t.HtSZpor.~..u
.C.h,a..l.t . y M.l1CZa1"8lt. , .,W.. 'dan,.1.... z fa.brykl·
6mie:łankoW81111561-3-3
edod.denne. WIdzewsKa 86 m. 2.
dane z fabryki I.K Po~nańskti'gQ. 11& !._r'~~tlk..
. ... '
,2610-3-2
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.
2&98-2-1 imię Ignacego C~bryń,ąk.lęgo, ' ,260.4-3 -1 ': Zt\giną~ paszport nat~i, ,Anny Franp~.IJb~"~
SlłP1 es dU1-y ez;arnr·, .Wlll· Z~.lnąl
k,Wit od p~s.zportu Jlaj~~ę J. au,,,,, f' elszkl. pawlow8k~.ej~ ... wydauy z ~oła.
domosc Mł)to18Jewska 28, astroza.
ązeszkiew1eze., wydany z fabryki Hól.. ł
"
2611-3-2
glJ)frl p",zP9rtt· ~a lwię Jozefa Ka.
,
2595-1
rlelitera.·
.
.
26Q2~S-~ 1·
miesięcznego doohodu, ' pa.l,\lę~k. PUJ1!IU, lłaml8$,z4nte przy zaginęła ka.rta na imłę faw~Ą ,,*qij: , ~je~,w,d~DY z g~llll1'dlochów, pow.
". rodzinie, ul. )iTÓtka 11 mleszk. ~2.
gQwsJ,dego, wydana przez pOUeIllaj$tra bloJlsklęgo,SUlł.' wal'$~aWskjeJ •. Ł~kawy
również j~ko zarobek dodatk.owJ, mog"
'.
.
., .2604:-1 ' ID. Łodzi.'
.
2~93~3-1 ~ zrtal.,oa. raczy zlotyc w Admhllstraeyl
zdobyć drogł\ uczeiw~ osoby wezelki~h
'.!
.2622-3-2
alanów, bez fyzyka 1 wiedzy specJall1ej. p~8iukQ)e się 3000 rb. n~ I·szl. oN; .hy~ Z~-\~giPąt 'i>a~zP9~t ~a imifł Igll4\c eil;iGra:' .. ao~wojU44;'.
Szczegóły bezpłatnIe. Oferty pod ,;\p. p.
pO,~łkt,. 8~, O~~rtJ' w admiłllstr~ , •.I;\oz· . ezyka, wydaDY z gminy Koela,ew 116. ZII.g. inąt paszport l';'ksi~Zeezkl\ 'legitymaptl do binra centralnego ogłoszeń L. l E,
WOlU pod ,,3000 ..
2508'7,,"8-3
rubU pa.pi&r~mi.Łaskawegl) znala~eę U..
,ejj»., wydana z'; gminy Majaezawice,
K,$tzl·ł S-ka, Moskwa, łI,Ia.Ilłe~ja.
, potrzebni 1.P.d.~8 starsi ·do gazet. Pa-prasza. się' o odu'feslanle na ul. Sa.• now~
pow.• s~~raąs~ego, ,Al 1m1, WojCiecha
1607-3-1·! . blańlo8"Błuro 4Zienn!ków.
26'12·a-3 Dl- li m. "J.7, za nagrod,.,
26'10"31 BWłczJka.·
.139,4-3-1
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r.
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Sopota, dnia! listopada. 1997 r.
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. , ' .. Zawiadamiam Sz. K.lijentów,

";

,

1585-6-1,

Antoni

.,ACHENSKIEJ NATURAlNiI.sOLI SJA R C:Zl,N\'EJ
pi'zy·,·chf'tt!ł)aeb:

. PODAGRA, RElJMATYZM,PRŹt~j{IOT (SYFILiS),EKZEMA,
CHOROBY SKÓRNE, ZATRUCIE METALAMI, ·HEMOR.OIDY
.
ato\" eto.· ,
Donabreia w. w.zrstkiob ,ap'.k••h, I '.•k.r....oh apłeoz ••

P~SZ('ZVń8kf.

PoIsłie Vn-tla~O\fH GiDlDaZJnzcfi~tie

. _ _ Sposóbutyeładol.czą się w polskim języku. ..~

Acheńskie

.•

Z .pansyonat'em i klasami ' pr2ygotowaw~zemi :
.

Zapisy

.

~OFIALI BISZOWSK~A.

14'76 lJi-5

i ~erwone zostaly'J1anIlUzowane w "Labor.,~or}'um Chemlez~ęml~t,yolQg,lc~ae.mZjedno.
czonychChemików" lU3D&ne p.r:.ze~ tO,cL·abofłlł,9fY.1,l1Q. Z$ naturl\J,n8. be'zzaf~szowań l
dodatku alkoholu, na co poslad4m odpo"lednte "Wladectwo. ,Ni~~&ltł*rd, Qd :tego mam
na :sldadzie wWbopkońiak6. ruskIch t zagrcanłezDIoh ora~'rozIhUJch, .....k.

I

li I

,

,.vr
. ..'
Pll ot.LH\
Ił 170. \l1OI'. \.~._ 103, .ID.' '33,'··
nolUt ~~

•. K.'.'f'. ąlKO" .WSk·.I·,·.,
-C' Z N
PRZEDSH=:BIORSTWOOCZ,YSZ.· A lA·

ełod1do,h

rótnych firm. .znanJe,h, ,jak.rówplei 1.arłyk1lłyapotjW4U,·JedJIl18 nżnaue
w calę'j"RosJl.Sklad pDslada równięipł,..akirl .U". do '~,• •p,wlasD~go WJnala~ku, opatento waDe 1901'roku ·~a ..J\i1q89; .,k;\Óre "p,"~~., sit do /30;gqd.llD~t . )topciu
1,Sw'łdn ,·P1nvak I knotem.kosztuJe 6;~op" aoU\Va.~Qk~p••• lullt; . Rzecz godna
z.,prowadz$nta ." kai.dej r,>d~IQłe. 'łfw.ki I:; oltw,moż tu'.;,do8tać .t mD~e, jako
w skladz.ie, lL oprócz. tegol'Udzl lV, .u~8tęl>uJ~i'0h 8kłep ..h:·Pt~~rkoW8ka 291,

Q.

m..,ow
okien wwsta
. 'vo.h.
f!ł. . br1Toznvch ci d.a.th Aw8letow,"ch. ora.z .snrzą...
•
w,
'J..
~ ';j'"
'ł
"
r .
' . tanię mieszkań, billi' i konse'rwaoya linoleum.'
I

Konstantynowska 13, Franeiszlmńska "61, ChQ]Jl! ·45, Sw. Ą:~nJ22, S~owa la,
Ktkolaje.wska ~9, ~paoerowa 't,.PrI,~~liU~n&:~6,I(~~n~ '62- .:~D.Qłld b8zl~~tnlł.,...•...

Wszelkie, roboty powterzona'weholząea w .. zakres ·porz,\dku domowego.

wJkonywnj~ po

nader

umt~r~owanej

cenIe. -

win M.· o. Ukajala, DziWna· f! .IJ.

Wina bez alkoholu l zabarwłęnta sztucznego. Ott kop. 40 ;.o.rubH2 za butelkę·
Wszystkie znaldnjl\ce się w 'Iilolm.,.aJkład~łe Wina: 'Nr. Nr. 2, 8,'ł,;6, '($, 'T, 8 l 9 białe

Przełożona

,

r-wo···laturalIl1Ch ·'P.iod.ttów'; iródlaJlJ'~Il; .~.. Aohęn.
LEO•. KAHA., WARSZAWA, .Orla 11.
I'
'. L', ,.

1613-4~1 Reprezentant:

Skład

przy ul. Za·wadzllieJ .Ni :2.&.

rozpoczęte g..go wr2esnia.
przyjmuje się codziennie ..

221

kłlpi.~~:~\i .picie~

,

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

Lekcye

]i
: .

,

KURACYAACH"~ŃSKA W DO-MU

pO 17-1etnim pobycie wfabr·yęę stolats.lde1 W~gQKammer:era'
(w tem lO le.t jako majster), pozw1n!ęeiu te.kowej otworzyłem'
Zakład w"I',,"ów ••ol.p.kioh ł. p •••cbl'!":przy, ullQJ
.
Spaeerowej 1fall, wejŚcIe z' ul Wolezańskiej·~ 28. Polecam Sz.
KlUentom duży wybór posadzę!c klepkowych l tafij, klepek,kladZOUJClh w asfalt, zakuplosyehod. W-gO Ka!llmGrara, jak również
wykonywam wszelkIe roboty w zakreS stolarstwo. i posadzkarstwa
wchodzące.
.
Z aZftcunldem
iż

,j

I

/S06-r-50Skład .In Mil D. O~oJe,wa. D.~ł.ln.. ';. I , 1~~6r-4

')

•.B-n=BD. . . . . . . . . . . . .~:. . . . . . . . ;.. . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . .,J

.......................
;. ~.......................

Nowy
Kurs
Tańcó.w
pań
rozpoczynąr;o. początkach

NAJNOWSZYWYNALAZE.;K-===
==PRZEM'YS'ŁU KRAJOW"EGO!

dla
i dlapan6w
zapisy przyj~uJę obecnie

Listopada;
.',

w
'..

l.'

,

A. LI PI NSKI.

1579·3

lI

INiezwJkla o&zez~dnogć .praoy, / czasu . . . ipi'Jniedzy I

··M·YOt·.0'. '1ft
liFe··I"A.N.E
:~a=OI:::J:
.
".... 'łań
~i

f-

i
Ninlejs~emm"m .h9nor Zawl~dQw.ie. W·Il.IC~ Pąnów wlaście.leą

·· ..ęj.z:rb'z·'.. ". ~r.o~~ł•• ,

i. s~ad~w. aptecznJeb~ lż,otr~l$aleJl1Z3sttpa~wop~.dJd~r~h

1603~4~1

Mydło nąfclane ' umotU"la.pr~Jlię .. ~i.l"zn1 'ęe~, t.tęi~

· ',' '·Z;·i.6ł'z:'*tp.: ~:~~~,~.,U·, ~:;
lIern ...da LIIu."., \Vobec rozwiniętej' w tym kierunkuspekulaę,7 i ; da-

j~t

"..' ....

c

się

Jo, . gwaranc,. ze.opatrzenil\

źród1s.

w towar,

poebodzący

,Z wysoktem poważanl&m L. Wagner, Łódź,

.'.

i' paro"Aaia, . w~fwabla" W$zel~i(r.· pl4h,llrtni6;··J;ds,z~~",
tkanin. Bieliznę otrz'j'InuJe się·, W .nie zwykły sposób
konserwowany, . śnieżno białą i zupełnie n6zw9nną.
HURTOW. SP:IlZEDU.
153.6--107-6

z wlasehvego

.

uL ~tkolajew8ka

;tł

......
4Q;:i~r.ania~,":.blenznl~'

18.

HOBDLICZKlt STAMIBOWSKI, Piotrkoisk:15D. '.

Dla Kochanó\Vki!

~

zakładu w Kochan6we~, ,pożądany jest bar'dz~
w ....złal tkacki, chociażby naj prostszej . kO:Q.s,trukeyi,
tudzież duż, gramofoń.

.........!.'.................u. . . . . . . .~. . . . . . . . ..

Zarząd .Sta,arzJszema!

Dla

Jeżeliby ktokolwiek z osób,

wsp6.łczująeych· niedoli

wlajwrm~j~~ma~J ~racowiow ~rlem~~łuWfl-~flmO~C~

chorych w Kochanó"vce, pragnął ofiarowaćzakladQwi po ..
gub. pi.tpkowski.•j · " ;
,
,,~yzszeprzedmiotf, raczl nadeslaó je do Przytulltu~ala st.ar- .niniejszelll ogłasza, ~e 'lolcalSt()warzys~nia miesci si«r\v' do~upr~yulicy
ców i kalek ' 5 2 ) .
.
16W;';";1 Piotrkowskiej .~ 120 'i ·otwartYIlł j~st . codzie~nie!' (z.~:igl\tkiem ai·ędziefrl;

ROGOS•• (La Cornere) ."
c

SpeCJalny

czenił}.:

środęk

d\l

Pttknifłcla

.

prędkiego

1 njezawodnego le..
~oP,tłl.' Opoi (P9dblcta

.,.,I.,1

pod-esż"y). .~ltop., •
GniCia .tp.ał~I,
O.pzo.dzenia. wadllwęll:0, pąr••t .. t t.d·
Nadzwyct:aj S~lbkl~ odra~te.nie~ogu. Silny. śl,'!>d.e~

tt,~zJJ1fękeJjny.: 2nakoUll~y 'środek'

"!'

!

zapobiegawczy

J;ll'~ecjwko ws~e.lkim Cb,Pl"(f:f) om ,Jw.

<

świąt)Qd~QdziJll,,7 ~ej. do,g.eJwieezQ:rtmt.
'.
.'
Wszelkich informacYJ~' 'doty,ez,ącyqĄ .Stowar~yszeąia, 'udzielaj" dJiU;'
ruJący w. lokalu .6z1onko'YieZa~zą'du, Jalt rówuież 'pI:zyjmujt' .deldaracye.
od osób,życzących ~:stąpią. w po'czętązłonków .Sto'wat~Jl~zeh1a.· . .J......... '
'Posiedzenia,Zarzlldu odbf\VaJ~$ię. W pil}tKtj kaź~~o Jygodlli'a ()go~
. dzblie'S·ejwieczorem.
..'
,1,515
..'
,~" ,
c'

..

•c

jąc katmelkl "Zwolftee" Ullal spo,s!lbnpśó$ię otaw. przekonać, t&D następ
nie.pr~c. ,·wapoDlDian'yeh eierpienlach ·ln~~~o środka ... nlęuiywa; uży'Waj "ae

Zi\Ś wsi. o~.n~ne·. k. ar.me.·l~1 w el~gu d.lu. ~a. . z.,~.gQ .ezasu ,POdług pr.zePiSU,. . po ..
zbywamy,eię .nawet. zastarz.tło" e1~rpleń.
.
IflI/Ifi""~SPńedat we wąJ1;Jstkłeh~ptekaeh isklad"cb aptecznych; ,
,P·rzedS'tawlclel· L.Włjłgner, ŁÓdi,' ul. <Mlkołaiewska 13:

':';",

•••

.Z.arzgd.
' . ""

....

BYREKC'YX
TłllrJJlt,aErłl~ólłłlliuij,Wsi .

,

.pri.ęcrWk~.. cłu,ulowi, ohpypoe. żafleglllien... i za.kata ..zeni ..
płii.of nfec,QaJsll.lżj n~dzwycza.jnę ich rozpows~echlllenle. Kto raz kUpu-

' .

Obwi•••cc...i •. "

~ 1.

, S28; ,
Cefla8ł'ika(2óOgr.)Rb.S~$'O. SJ>f~. w apt,J$kl, l\p~
. R,ępre.zentĄ~t A_olf· Hi ••• hl~ldi \, Af6zaw", Zło,ta 28, telefon "
.
Na ż~~anlę dost~rczam 0P i n. t e:p.J).lakarzy"wete '.
. .......
.-1'

ZWOLFTEE

'

.J :...

ta..

peraO}'ezbJ~eeŻl#e~ ec~eJite be~,pl·gerWiW prA-I'
ey. N'!,!l~:hIl1iJ8Bt(jWę usu\"ftnle' kulawtzAT.
.

!

. ,.w:zastos9w~t~'JłlQ.d9; §22:Ust."y, podajedo;~"s~eohńf)jWiado';'

m08oi,iż żaż~dana została ,POżI0.zkal~a nieruohomość: ... '
·~pod~. 751b przynUcy WÓlezańskiej, '.prz~z.Brtlml;~a

l Ottona braci
KnaekJ'pierwotna rb. 15t OOO. ..,' ...."
'
' , ' w.s~~UUe. zar~utyp:~eQiw~o '.u~~ele~n ••~łdan~J,:PątYeZ~L . ato:wa.rZ1.~;enH&oohcą przeds~aw~OJ?l'~~c11W' przeoiągu .u.L14, od dalJwrdtukow:ania. DiD.H~jszeg.p obwieszczenia.
o

l

·ŁÓc.iI,

dnia.2 lis,t()pada.'19:()·1.r"

.':'-.

. '

..'

1623-1

.

Jł2"
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nOZWOJ. -

Sobota,

dtdałlł.top$da 19łf

lJ.

r.

•

~~~~============~~==~==================~======~

D-ra B. Lowensteina

Nowożytnę języki.

NAUKA ~~~

YTNYC!!

OSMOZA

Przyjemny i racyonalny pokarm
dl"
Dzieci, Matek; Rekonwalescentów i Starców.

JĘZYKÓW

Foamozl zapewnia prawidłowy rozwój
kpwl, kości ~ mł,.nl.

SK.WEROWA 4.

Nlezb~dnl

,

Niemiecki. -' Angielski. - Polski.
Francuski. - Rosyjski. ~ WIoski. Konwersacya i literatura. ,- Korespondencya. - Fonetyka. - Stylistyka.

pokartn dla dlieci
1300-20·16
'" oluule I,bkowanla 1 rośBiloia~
C.n" pudelka Rb. I.

Dostać można w aptekach I składach aptecznycb.
.Opinle lekłl.rzy .dołl\cza się do kl\żdego~u.~~~~a. '~',"

Zakład Krawiecki Stowarzyszenia "l GOOA" I
ul. SPAOEROWA Nr. 34.
(Kr.ój franoRskl i angielski, profesorów Raussela i Thorton.sa) wyko-

..... Kaidy nauczyciel . wykłada
, jQzyku Ojczystym....
PrzygołoWlana

,

nywa wszelkie zamówienia w zakres krawiectwa wchodzące, z wIasnych i powierzonych materyalów.·
1250
!iM'

do egzaMinów!

Nauka, pfowa,dzona przez nanczyoieli danej n~ro
dowoŚCi,. zastępuje, drogi ,pobyt w obeych krajach.

, 'listy dziękczynn,8 i, poświadczenia byłych
'uczniów etc.

'

Łódź, ,dnia 2 października 1907 r.
Szanowny Panie!
,
, Z największ~m ~dzlwleniem i oburzeniem dowledzie, liśmy, Się o przykrem nad ,wszelki wyraz dla Niego nIeporozumieniu, , wynikłam ,z powodu Z~mieszczenla wga-,
zecie "Lodzer Zeitung" fałszywej wzmianki o aresztowa·
niu jakoby Sz: Pana.
, 'Dłuższa i tak sympatyczna znajomość z Sz. Panem,
Zawarta przy lekcyach języków nowożytnych metoda,
Berlitz'a" ta~ doskonale, mówiąc nawiasem, wykŁadanych
przęz Sz. Pana, up~wnUa nas odrazu o falialnem niepo-'
rOZUmieniu l przykrem pomieszaniu nazwisk.
Uważamy sobie tedy za obowiązek wyrazić Szano.
wnemu Panu, z powodu tego zajścia, nasze współczucie
oraz wyrazy szacunku; z jakimi pozostajemy.
,
' (podp.) L~ Ga)ewlcz.
fi
Dr. W. GajeWież.

cC

'II
C
łB

,III

, "Sprawia 111i prawdz1wł\ przyjemnQśćwyrażanle t",
arog~ serdecznej ,wd~jęCZDOŚCld:~qwi ·K.ummero~l, S~we'
'rowa i, za ud,zielon~ mt lekeye )ęzfk:ł' niemieckiego:
Miil1o~ ze ;nauka, trwalastosunkowo ,krótko,
uczynUem postęp~, . któ!'e pr~~s~lJ;, mo~e oczek~-'

'II

:tii
III

wania a to

dzięki 1ntehgen~neJ l łatwej

metodzle

uzeni~. Mogę więć śmial~ polecić wszystk~m tym,

którym zależy na. powaznJch studyach Języko
wych, dra Kummer~, jako poważnego nauczyciela
j~zJków.,

Podp.Brnno Wilmański.
.
Ul. Andrzeja.
,

BEIEUiiTYIÓW

...•

Opactwa SOULAC
WAŻNA UWAGA:
Flakony eUladru. 8enedyktyn6w nie
opatrzone plomb, komory f>elneJ rossyjskiej po'W'inny »yo uWdaDe za podrobione.

705·9-4

'8. BIElkOWsKl . GłóW!t~~a!II!~O~~!t~l~!~~ ~.Noże stoł.

po rb. 3.-, 350, 4.20, ó " deser." rb. 2.60, 3-, 8.50. ł..-

Tasaki,

"

-,66, -~75J 1.05, 1.50

, Noże 1 łyżki platerowane.
N oże kuchenne ł rzetnteze.
Seyzoryki po
-.20. -.30, -.4:0, -50
N ożyezkl do pl. po ,
'"

Szanowny Panie Dokturze! .
Jestem niezmiernie ztldowo~onYt z~ mogę' Pans z.'"

pewntć, iż

uczynione _ ciąg \SD.ewlelu godz~n
i.zyku n,temieoklm przeszł., mOJe
oaz.klwania. D~iękuję Sz. Panu za dotychczasowe
rezulta.ty nauki, oświadczam, że, ~ne mi c~as pozwoli,
uzupelni~ mojł\ naukę u Sz. Pana Jako Bczen.
"
'Oudany 1 wdzlęozny.
K. WeJm~nn
'
(firma Ilelnzel l Kunltzer).
postt;py w

J,

-.25, ".45, 60
·.35, -.4:5. -.60
krawiec. po *.75 1.-, 120, 1.60
'H

pazn."

Nity, stal......pud rb. 3.
Sekatory po
.. ,65, -.75, ....90~ 1.Grajcarki "
,-.05, -.10; ~.20, -.~O

8rzytwy;,-.60, ·.75, l~-, 1.5Q

Paski do brzytew -.20, -.60, -.75,1.Maszynki do golenia po
1.20, 1.80,
"
., włosów, owiec.
Kosy LHpOil Nr. 7 po • • ~ • -.60
,,' ,. Nr. 3" •• e . 1.50
" Bental CDr po • • • • • 1.65
"
"
CEJ,. • • ,. , • • 1.46
Noże maszynowe, heble,
Naże dyfuzyjne, śruby, frazy.j
PlIki do tarek kartofl. 1 t.p., l t. p. ~
Od najtallszy~h do n~jdroższych.
Wysyb poczt~ Z8, zaliczeniem.
~

'.b

,

"'"'

wy~ienione i liczne ;inne zawiadomienia.
- - - obejrzeć w biurze niżej podpisanego.
Lekcye ·IP..óbnebe.płat~ie . ..

:::::::====

bez zobow.llzanla

'Warunki placy fran.co!
Zgłoszenia, 'przyjmuje~ się

lanka

również

codziennie!
w' domu 11ollla. '

, ,'" o· wszystkich i nawszystTłomacza 18 kie języki ~rzez f~chowców
"

'

,

Spieszmy

Z~'

z', zapewnien~em absolutnej scislośCl. (Taryfa
stała)., ,
,.
, , ' , ' " ,", ,
',

,

Dr.'
fil.
.,

rem.

G~',

KUMMER,"

ak••row.". \

,

otwarte od. godz~nl ,9-,:ęjrano do IQ-ej więczo·
W święta i niedziele tylko przed południem.
.AUC~YCIELE

'Anglik, Francuz, Niemiec, Włoch etc.

na

PIOTRKOWSKĄ

9M9

tam u

EIILA SCHIECHLA

, najWiększy wybór gotowych ubralł: Mar.narkowe garnitu... po
rb. 12, 13, 15, 16 do 40. Zimowe palta po 14, 15, 16, 17; 18 do 45.
SpOdnie po 4.50, 5.50, 6.50, 7.25 do 12.50.
'
. W oddziale obstalunkowym wielki, wl bór najmodni ejszych materyalów zagranicznych i krajowych..
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m.Łodzi

podaje do pQwszeehnęj wiadomości, iż niżej wys~czególnioue nierueho~o- ~
śoiw·m.Łodzi PQlożone, z PQwoduniezaplaeenia raty majowej 1~01 ~
roku, z' z~leglością,. wys~~wione zQstaly na sprzedaż pr.zez publ.iczlle li~y..

15) pod oM 321a przy ul. Konstan tynowskiej, obciążona pożyczkl\ TowarzJstwa rb. 29,7007 od której ·za.ległnśó wynOsi rb. 1,709 kop. 76, vadium
<lp UcytacJj złożyć się mając~ 'Wynosi rb. 5,940, . lielta.cya rozpocznie
tacye, odbywać Slę maJące od. godz. 11 z rana'w kaneelary-l ,wydZIałU .' SU} od s~my rb. 44,550; te~nllą ·sprzedaży. wyz~aczon9 ',na:dzień (4) 17
byppteczneg9 iprzy ul.' Śrędniej pod '.:Ni .427. w m~:'f.lodzi, . przed ')Y1I11&" :sł}'cznia 1908 r .. ' przed llotaryuszem Konsta~tym Mogilruekim.
.
eżo'nymillotaryuszanri, a mianowicie:
' . ; '. .
..
.16) pod .1ł831przy uUc}', ŚrednieJ, 'obeiąż<fna' pożyczką Tol) po.d .':M 18 przy. ulicy Nowomiejskiej, . obciążOna .pożle~kl\ .. To. . 'l'w~rZYS1iwa .3,700, od którejZ'alegloścwynosi rb. 237 kop. 17, va..
war~ls~wa :b~~5,9Q~, od .której zale~loś6 WYIJ.osi~b. 2,013 k. .-.' ,'v~di~ d.iumdolicytacyi złożyó si~ ~ajfłeew1n~si rb.' 140, licy'tacya' rozpocznie
do he!tący~zlozyc Sl~ maJą~e wynosI ,rb. 5000;licltacya: ro~p,oczlUe ~1~1 SIę od. sumy rb.5 55Q; termIn .spr~.eda.~y, wJznaez~nQ' na. dżień (4) 11
od sumy rb. 37,500; termm sprzedazy wyznaczonoJia dzu~ll ·(2) 15 stlcznIa 1908 roku przed notaryuszem Feliksem Rytiarskim.
, .17) . pod ]U, 337b.· przy ulicy Solnej, 'obciążOD.~pozyczka fostycznia 190~ r. przed notaryuszem Władyslawem, JonszeraIli.
2) pod 1it .41pprzy uUćy. WólczaĄ~kiej,.. 'o~ciążC»l~ pożyczkIl: warzystwa rb. 1~;500~ od, ltłóre~,alęgloś~ wyno8i<rb •. ~77kop. 4i,vaTowarzystwa rb~ 19000,' od której zaleglosowY.D:OSl rb~· 824 'kop. '1,0, d~um clo licytacYI złozyó się maJ~ce wJRoslrb. 2,700, :hCltacya rozpocznie
vadlum. do: licytacyi .złożyć się mające . wynosi,:rubU,3 8QO; licyta~ya ro~-si~ .od SUPlJ ,rb. 2(),250;·termin sprzedaży wyżnaczono nadzień (4) 11
pocznie się od sumy rb. 28,!5.0.0; termin 8przed~l: .wlznaczollona dzieli l styemia 19,~8. roku przed. notary usże 91Wiktorem Saro~iekiem.
..
(.2) 16 sty~z.nia 1908 roku' :p~zed notaryuszem Kon~t~nty.m~.og!.lnlckim.
l
. . 18) pod ]i 338bprzJ . utlcy So!~ej,' obc~'łLona: po~yczką Towa..
, 3) pod 1ł 47ka przy, ulIcy Pasa~, Szulca, obclązona pozycz'klł ~o~..- r~Jstwa r~. 15,O~O, ,od ,któr&Jzalegloso' wynosI. rb. l \15 kop. 89, varzystwa r~: 27 ,&OO~ o~ kto~ej.zaleglo~c wyn~st rnb, 1.:047 '. ko~. __, TadmIn diu~ 40 lioytacyl dożye sięmajtle.eWfIl~si'· ~bH' 3,000; :' licytacyarozpodo licytanli'zlotyc SIę maJącewynosl ~ubli6,500 Jl~1taeJ& ;ro~pocżXlie CZUJe SIę· od s.lUIlJ·rb.·'22~500;:terlllln.sprzedaZJ WJznacz~no'iia dzień 4/11
Się o.d· sumy'fubli 41,250; tęrmin sprzedaży wyz:'aczono lla.d.zi&U (~) '1~ s~Jeznia 1908' roku. przed;notaryuszem Eugeniuszem Tr~j.an()wskim.
stIc~nia 1$.0$. roku .przed notaryuszem Janem Niąz.nańskiIń~ .
......
19) pod ]\i 423,' przy ulicy" .. Średniej;obciążon.pożyczką To4) pod' 111 54b przy ulicy Długiej, obclątona .... potyczk,: To- warzystwa. rb. 11~500,od którejzaleglość wy.nosi. rb~,52ą,.. kąp. as, vadium
warz!. s~wa.,.'" .r.b... 3. 3,.~OO, od, któreJ.·. ..zaleglOŚć . WiJ.,noSi.. rb~"2!3,'7'.,6.,." kOP.•. 4.0.' do l.i'·.CYta
. CYi z~ożyć s,.!ę:m.aJąc~· wrn.osi' r.b.~ 2,300,. )ic1taerarozpo. czn.ie się
vadiu~ '~o Uc)'taoylzlożye si~ maJąc~wJnosl .rb. 6,600; licytacJa. roz..
od s~~J rubli. 17,200; termIn sprzedazy wyznaęzon~; na . dzień (7) 20
poezn1e sl~od sUUly rb. 49500; termlIl . sprzedaiY'Wyznaczono" na dżi&ll i stycznIa. 1908 ,r. pr~ed. DO~ryuszem:'Józefem, Grabowsklm.
(2) 15 stl'~zDia 1908 r. przed o.ótaryu8zem Wiktorem Sarosiekiem. .'.
,. ' ~20) pod Xe454 prz.y uliCI:WschodIlH~j. obciążona. pożyczka Towa5) p,<HllU 57 przy ulicy Aleks&ndrowsltiej, obciążona pożyezkł\ Towa- rlJstwarb.2,OOO,od której zaległość wynosi rb. ;1361':k;op. 60,· vadium
HJatwa r~, 15,O~O, O~ ,kt?rej ~alęglość wtnos1'fUbli·:7,58.:kop'aO, va- .,do licytaoyizloż:r ó si~; m.ajl\ceW·YD,Ósi rb. 400,li~yta:ątp.rozpocznie się
dium do licytacyl złozye Slf~ maJ~oe wynosI rb... 3,O()O~;' licytacya. roz... od sumy ,rb. '3,,000; taroun-' sprzedażr wyznaczono na 4~zie~ (1) 20 styczpocznie się od sumy rb.. 2,2,500; termin ~p~edazy)Vyznaczono:n~ dzień . ma 1908,r.przednotaryuszemWladyslawem Jonszerem~; i.
(2)16 styeznia 1908 roku przed notaryuszem' E~g.eniuszem . Trojanow.;.. . . 2l»pod 3'&. 489pr~]\ ulicY' 'Poludniow,e~ i W~ch,odń!ej,,, obciążona poSldDl~
, .
'
.
." .
.
".
.
zJczką Tow~zystwa .rubli-. 24,500,od której, zaległosó ''Wynosi rubli 14i2
6) pod N 9~k przy ulic! Drewn~\y8kiej, .o,bei~~ona. pożJezk~, To- .. kop. 30rvadi~m' ~o licytacylzlozJó sięmą;jąc~.wyno~l.r~. 4,900; licy ..
wat'zystwa. rb. 5,000., od kt6ręJ .. zaleglosc wyn~sFrb.: 692. kop. 12, vadinm tacy a rozpocznIe Sl~ o.d sumy rb~·, 36,750; term,lnsprzeda.zy wyznaczono
do licytacIl zlo*yc. si, mając.ewynosi rb. 1,900, licltacra,rozpoczn~e się na <izień. (7) 20 ttyoznla 1908·· roku, przed notaryuszem .)Waleryanem Ryód sumy t~_·1~500;termin sp~iędaiy wyznaczono.luidzien(2}, 16 atfcz,:"' ii~kiQl.
.
. ' . . , ' . '. ". ,; ,;
. .... . '
nla 1908 ~okllprzed. nQtarJu.e~ Julj.anelJl.Ł~4a.'~.'
,22) pod M. 490/1· p~zy~i~t,P~lllt1ni~,!ejt ob~iążoha) pozyczką To ..
.~ ,.'1): .ppd Na 142. (Ptllowa) . przy UUo.T~~glf~rski~J';'l 1l)rewnowski~J! ob:w~ystwa rb•. 61,~O.O,,~ o~, .kt9rejz8JeglQ$?wylI.~in rubJi ,-3()5~ k,~p.~40,
Ci~. żo. . n.a .PG.ź.;.yCZkl\. ~owa~zystw.a. rb.. 3,70~, ,odkt6re). z.a.tegloŚÓ ,!1',nOSi. rublI vadium.,' do licytaeyI zlozyc s)~m.aj\lł~e'.'WlnoSl "ru.bh 12.,2~; Iicytacta rOt2QO·k;op. 83, vadilun do licytacYI złozye , się ma,} ące , ,wynosl rubli 740, pocznIe się od ,sumy rb. 91,500; . iermln sprzedazy wyzna,cz"ono na dzień
lieytacJa rozpocznie się od-sumy rb. 5,550; termin sprzedaży wyznaczono (1) 20 styczma. 1908 roku przed notaryuszem Konstantym Mogilnickim..
~.. ~ień (S) 16 stycznia. 1908 roku przed notaryllszem' Wladysla)1!em
. 23) pod M 519 przy uticY"Ptotrkowskit;j,obciążo;ą.ą; po.tyczkąTowa-Jońszerem\
. .
.
rZJstwa rb. 1:00,000, od którejzal~gł'()śó' wynosi, rllpli5J}O.l kop 91, va'•. ,. "8.) '.p. 9.d li. '148ei' przy .ulicy Bazar.ow.ej ,.' O.b.Ci.·.~óna P. b2y.e.zk, TÓ.W.arzJ- diU. m, ,d. o Iicytac. Ji Zł..otyć. Się" ma.J.·ą.c.e. . · . wy.:.noSi rb, 2. o.,OO{.i; ·... li. óytacya· rozposwa.·. r.b. 14,6()~, .od kt~reJ zaległ.ość Wyuosirb: 849 kop.~8,vadiu.m' do czpie się . od . sumJrb. 150,000; termin sprzedaży wyzl~~c~'pno na dzieli
liC]1.~e1i .·.~IO.ZY6. S.lę ·maJ~ee w
. . mOSl rb. ,2~920, 1I.O. !tacl:.a... f.,.OZP..0..cz..nie', s~ę ·'.o.d (7.). 20.st.y ez..n.la 1.,9.08 .ro. ·u p.r..ze~.,. . . n, o. . .t.ar.J.u,..S. z. . e.m., an~m.,N. le.,zlJ..'.~~.'Sk.im.
sumy,r~ •.21,,~O; termIn sprzeda.~:y wyznaczOnOD.~dzle1l:(8) 16,sty:eznla
" 24) ~od)6 541 przy: uhcJ~Pi~t~~ows,kle~,.?bC1ąZf)UJL.:~zycz.ką Towa1908 ~okv. pJ"zed ntltaryuszem Waleryanem Ryińsklm..·
.'
rzystwa, rb~ 2~,000, od której 'zaleglosc wynost rb. 1968 ,k. 03, vadiUlll do
" Q)p04 • 251a przy ulicy ,CegielnianeJ, obeił\zona pożyczką Tó- liQ:1t,~yizlożyó ąi, .,maJlł~ewYIlO$irb.4800; licytacya rozpocznie się od
warzyetwa rb.· 86,000, ód której zaleglóść wrnosi rb. 3.148 ~op~ 80; va.. sumy 36,{)OO; termin, sprzedaży wyznaczono na dzieii.(1)20 stycznia 1908
d1Um do licytaeyi złożyć si~ m~jl\ce wJllosi rub1i17~20"O," lfc1ta~y~ roz~ rotu P:rzed no~aryusz,em Feliksem Rybarsltim..
:,
l)(~cbie ,śl.ę·.:od ..sumy rb. 12~,OOO; tęrmin sprzeda~y;wy:znaćzono na d~i~ń:. . 2fi}' pod Nt 773b przy . uUcy Spa~e~owej,obch\żona_ pożyczką Towa(&)16 "s.$yCZ1tia 1908 r. przed notaryuszem Fe1iksemRYbarskim~.·,
rzystwa, rb. 60,OPO., 'od której z~legło~ó wyn<>,si rb. 2 3~2 . kop. 30, va,.
•. ' ."10) pod .li 257 ptzyuL Piotrko~skiej, obciąŻon~pożI.Czką Towarz]'- d~ąw., do lięJtacyi zlQtyósi~ mające: ',wln~si rb. 12,.900,," liQytaeya rozpos\włł.'rb~ 6~iOOO, od'k~órej ~aląglośó:w!nosi rb. 2817·kop.70, vadlum .do
czńiesię odsUIDy;rb.,90,ąOO; -terminsprzedaiy wyzn$e~onona dzień (1)
liCI.taeli Z.I.()ŻYC. ., S.. i ę małllce Wy.nosi. r.b.12;OO.O, 1.iCYlao
...::~ya:·"~ozpOCZJl...ie . się . ~d. i 20 . ,S~ycz. n.'ia .19.,08 rOkU.. przedno~rf.u. sz.em. J~zefem,.Z.,.Jtu.'i'~. W,~.k:i!ll'
sumy rb.90 OOO;. \~rmlnsprzęd.azJ wyznaczono n~l.d~len·3(16)styćznla I .. 2;6) pod .NI 786aa przy;ulicy. ZieloneJ, Obclązo~a 'poz16zk~ To~
1908 roku przednotaryuszęIll Wiktorem Sarosiekie.IQ... ·.·
"
'ł warzJs'w.~ rb. :40,,000, . od której żalegIość wynosirubii 1/i92 k~. --, va.. ~l}~o'd]u' 270d ". przy ul.ief Zaeh??niej,0.bcil}20~a .' pożrozką Towa- d.iUJll:dolieytacyi zloży6sięy ma.~~ wynosi rb.,' 8,000, 1~eJtac1a. rozpocznie
rzystwar~.19,~OO, o~ ~tór,eJ .zaleglQSc!ynOSl ·rąbli(~16.kop~38, va .. i Sl~ od, sumy. rb. 60,000; '·terIDln sp~~e~atrwyzna.~zono ',na ~~e4 1(7) 20
dium. do:l1cyt.acYl zlotyc Sl~ m&Jąee WynOSi rb.3,800;'Ucytaoyarozpocz-;- styczp~a 1908roku.przed . llotarJUS z'em Juhanernł.. a~a., . "-~'.. .
nie'Się od~UQlr rb. 28,500; termin. ~przedażJ wymaezonona dzieiiC3J:~7J,pód ,7ł. ,789g przy' u~ieyBenedyMa; obciąiona.' pożyczką Towa16· styczni9;'~SJ08 r. przed not~ryuszem Eugeniusze~;':Tr:oJano~ki.m.
.
rZlS~wa.rub.2~,800, .,od .któr~ji',z~Ległości wynosi rnbH .1~.q4,kop,.i 64, V&..;i
12)' pod, Na 272c przy,ulicy Ceg·ielnianej, . obciązonapoźfc~k~ Towa- ł diqm dQ',licltadyi złożyc si~mają~e wynosi rb~5,160,,'1icltacya rozporZJ~twal'bJ '22,O~O; .od ·.~tóretza.legloś6~JnQsl rubH,·1540kop.;: 61, va~ cznie się ..od' ~umy rb. 38,700; termlnsptzed~ży wyzn&~f0.flo. na dzień' (8)
dl.um
....... d.0.. n..·....eyt. .:.~CJ. l z. t.,.o.,ZYĆ . S~~ maJł\~e w.ynOSl ,rb. 4,4.00;li.,eJt.a.~y~. r~zPQąz- .t 21 '. s. . .~~OZl).la 1908 rOk.U przęd notaryuszein . Joozefam . . .~l.~i,.~I). w
. . slt~m,
nie si~ /.~d: sumy r,b~3S,OOO; termIn sprzedaźy WYZll~c7l~no"'na": dzIeń (3) .
' i 28) . pod. 16 79,2m pr~y. ulicy :L~ł,Zy,. Ob~Ią.ŹO~':, pqzJczką To ..
16'stycznIa 1908 ro.ku przed notaryuęzemJuljanemłiada.. . " . J warąstwa rb.,5,5QO,od k~óreJ zaleglosG" wynosI rubą. )ł35 . _·kop. 03,
, .' lS)pOd, Mt 288ac . przy ulicy Szkolnej, obciązonapożybzką; To .. i vad@n «lo licytacyizlożJo si~·'ma.jł}c.e wynosi rubli' ;1,100, licy tac ya,
warzl~t"a~b~25,O,OO~ "~d, k~órej ·.z~legloś6 . wynost rubU ':985:":kop. -;l.ro~P?cz·n.ie. 'si~ odsumyrb.81 250;terminsprzedaźy ,; WJ~nac~ollQ na
vadium. do l1c.1~acYlzlo~Jc. s~ę maJ,ce WynOSI. rb. 5)OOOr4ieyt~Ia.r~zpo- l dZlen (8.).21 stycznia 1908.r.,prz~d n. ota~uszem.~V~dls~ł\!~~ J~nszerem.
ezniesl~ od :sumy t:b. 37~500;term~n .sprzedazy wyznac%ono' nai~len (4) I - . .2{}) pod M, 800n·przy. .uli~yLeizno, obCl"zona, /:,po.zyczką Tow.a17styczni.ł*. 1908 roku przed notaryuszum Wladysławem ,'Jonszete'~.
. ! rZJ~~w.a: rb .. 10,000, o~ ·któr;eJ~zaleglośćWyD.osirb.531"kop.43, vadium
. . 14)'podi1!340f przy uL Konstantynowski~j, obcił}żona po.zyezk~ 'l;owa' do licyt.eyi zlozycsię majtłce.wy"uoSi' rubli 2,000;' ~cytao1~ ·r.ozpocznie
rzystwa rb. 18,200; od której zaleglość wynosi rnbli,:l126 k)p~24, va-' si~ o~ suwy rp~ 16,f)Ov;, terIllln sprzedaiywyznaezol,lO':, lł~.dzie~(8) 21
diumdo .licytacyi zlożyó sięmajaece wynosi rb. 3,640, .licytacya· rozpo" ~ stycznia. 19G8. r. przęd:"notarJusz,em'Valer1ańemRyAffskJ:~~ .
CZllie się od anm! rb.' 27,300; termin sprzedaży' wyznaczono' na . dzień (4) I
. 'Vi ';razie,' gdyby dZleń wyznaczony d1a' sprzedaży ~1t swiątecZD.'yIllt
17 stycznia 1908 roku przed nota~yuszem Waleryanem Ryfłuskim.
i jprZ:ęda~ odbędzie się dnia następńego.
.
.Łod~f' dnla (4)'17' paźdżiOikt. i l907: roku.·
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