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niepodobna pominąć -milczeni~m, że ten akt dy- ~- względem polaków' wprowadzić
szczęślhfsze
plomatyczny wywola! pewne nieporozumienie, tory, a że w tym 'kierunltu~ zaostrzenie praw~ o
gdyż zdawaćby się moglo,. że jest wymierzony
wywlaszczeniu może oddać .dobre usługi, tego
wprost lub pośrednio przeciw Szwecyi. Przypusz- c,hyba dowodzić nie potrzeba. Natollliast zdaczaónaleiy, że opinia publiczna Europy zaufa ł niem naszem, byłaby bezprawiem ~ak~ ,zmiana
wyjaśnieniom naszego rządu, ktory zapewniał kilobowiązującej obecnie ustawy, która~i:'\zwJ;~~8:1a
kakrotnie, ii żywi. zamiary jaknajba~dziej poko- się wylącznie przeciw polakom. NięiX;i~głł:4~~ł~..
orl~:iestry.
Jowe. Przecieź nasz minister spraw zagranic~nych by się ona przynajmniej' z pojęciami l~~et~+tt::tilu"
.'"·U· 'STI NU, zIQ·żoneJ· iI jąc
von Trolle złożyl dekiaracyę urzędową, zwraca- który odrZuca wszelIde prawowyjątko\\1':a~.Je~'eli
den' l-e!l'J ',I., ,G
uwagę. że jeżeli Norwegia uznała za konieoztedy rząd chce zdobyci w projektowanej ttstawle
''Z
1 ~~zabezpjęczenie sw~j neutralnoś~it nie zmusiła jedynje tylko broń nO'!ą. p;zec~w pol.al~?lD! s~aję
. I Jej do tego kroku pohtyka SzwecyI.
on tern samem w prZeC-lWlenstwle do IdiU hbęral ..
Początek o gndz. S-ej wieczorem.
l . Nie znając traktatu w doslowuem brzmieniu, nych ..:, AI~~rzecie~ nic lat~iejszegQ, jak n.0'Y~j
" niemożerny oczywiście mieć dokładuego poj.ęcia, ustaWIe odJą o charakter wYJątko~il,~~ostf~~~c,
,Wejście bezpłatne.
f czy i w jal\im stopniu uznano za njezb~dne, aże.. prawo po,~szęchnę? W~wlaS:l!CZel\lu. :ę.rQn~c ;slę
!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!_!!!!,!!!!!!!~!!!!.~~~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!I~~~-,_~ by cztery oLce~ lnO-Cal'stwa wywierały swój WpłyW ( ?ęd~ prZe(~lW '~em~l mQze .łtgl"aryu~ze,.~ł(,ł-,*;):}>~,
t .wzaluesie polityki półwyspu Skandynawskiego. l om - ~oczuwac SU~ Włum do ofiar' ak.)'tlęm;.
§ ,Lecz już samo stwo.rzenie moili wości wywier'au\a
cZYZl1J.
Prz,ag,ląd
,takięgo wpływu będzie . poważną przeszkodą do !
Tyle «Tageblatt>, berliński .., Zaiste,daWito
ostatecznego porozumienia . się Szwecyi i Norwe - i już nie zdarzyło nam się, czyta'ć cóśrownle
,
Łódź, .d. 8 l~·sf.qpl:fda.
gil, !{tórego osiągnięcie powinno było być najpo-, I wstrętnego . pod Względem politycznego. szalbb3r..
_ Prezes mluistrów norweskich .l\1iehelsęn,~,ażDiej\szą~roską s~wedrk~cl.l .i hOl'W~.s.kj~h ,mę- ? ~twa~~ho.tizi o z8:chowauie pozorÓW,.o oszli~aB·,.·
.1'
~ ł z'vl z'po
zow
stanu l było mewątplnVle celem dazBn
,J1,.1e
dekoracyę
ltberalizmu
zwany «8 'k au dynaw.:iki'm·
ą,
'lSmaf(hUem»)z~o ~J
.
... '/
.
dl'
. . rządu
\V' SUilllema
' ' . . . partYJIwgo,
d ' o tri
.~.
' '. ,"
.
wodu chorob ,swój urząd. Objąwszy rządy kraju szwe z,~:g~):.
.
~,'..".
,,'
lęC mo~n. SIę. rzą (~Wl:. "aatwljzę nąql, hb~~•
.' h T' ze
weJ' proWlldzU' z·· j'U" . 'Cz~
. 7.S~Ln8ka Dagbladet przYi)Olilllla o sOhdar,- l. om, sprZ8111eWlerzenlę SIę Własnym, zasa;dolll. Nie
W ~. WI IkP.rd om. OSlo w'.'ecy~, załatwi.l' wpr,...eko{J~OWzOr~O.d..
Ilości ge.o graficznej. która... powinna, lączyć Szwe- zmuszaj nas. do zbyt jaskl'awejabdyk~tyi z pr.0nosclą u ,a y ze lA
"t',
v
.
, N
'
J' l t d.
' t
"
fb l '
Ul"
k"
.
,dzlelenie swei oJczyzny od Szwecyi,' prze'prQwa.. cYę l .l 6°!'dw~glU~'l eze L • e 1-.. wóa, p~n~ ~~a me mo- gk-Jt~~m\l .bl01t'3i nbegdo.. ..oz~ tha. kPrOJęĘ~ \1s~ahW"
1
dzit wybory do storthingu , llatZucilparQ~rQ~niei g} Wsp t Zła ao ~. ~weJ Ov?p. ,~l:~J P(~1.1.tyC~" p.o ~ 'c ,o1'y Dl Y o i ,ę Z,1e .mHtr~ c. ara te~ P~W$~ę~ f!Qradyl{aln~jwięk$~(}ści jego swą wolę, przatf,W'al j Wln~y byly prowadzlc tę, pJht~kę I>I zyu3JUU1l8J
Sc~r111 a .potem r9Q~oble L" ~lUl co CI Sl.ępodo~a.
parę kryzysów, w łonie swego gabinetu, :da~ Nąr- i W, kierunkach ró~noległ!~!l.: "
.
a~ ~Hn po gło~vler p~laRow, pO.$tUg~.J ,alę '111m.
wegii króla, z wielk~ zręcznościąllrz!\dZll.pr~ed. I.'
,W:ychodz~lJ: Z . tegoza{Q~a~~(ł. '-- ~~.l~z.e _dal~:I. Jako usta~ą ~y]~tl\ową, ,a my Dl.e pl~n:.ęIIJY'llł
stawicielstwo l{rajuzagranicą wreszet.e objął sam pom~enlOUY dZI.enlll.k - wyr ~Zj(:1 l1u,lexy gl~b~J.\l słowa. ~l~ bądźze gluplt Nak~eJ. etykl(,i~ę , pę~,
kierownictwo ministeryum w~jny w chwUi~ gdy !~! ~~lb.olewalue, z,e. Nonvegia 7zuk~ta z~'pewIlle~ ~szec~~nosC1'i a lOY zzapalem PQ;dzlemy za ~woznowu zaostrzy'ł.y się stosunld ze SzwecYą. " . ' . ej ~eutralnOScl p,od potęzneU:l sln,zydlam~ Jem \\ e~wan.em •
, .. .
..
.Teraz ustępuje-tenwybitny:polityk, ongl~~a- oplek: ,~lelkiCb. m~C~IstW. Po~c~as lol\O,w.an
. ZaIste, .cTageblatt) ~?r!,inskl l <No<\yoJe \V.re,
l:omity żeglarz, spelniwszy ostatnieęwe pragule- '! spłaWie omaWIanej Jedno z ID,ovaIstw .~wroClło mut!:. DWOJe ,cudnych blIzmąt!
nie-uzys:k.awszypotwlerdzenie ' przez mocarstwa SH~d~ naszego ~ządu z z~pytan18m, czy, ,l szw~..-... Walka Watykanu, z modernistami reHgiiżuajniezależności i neutralności Norwegii, bez czego~ya.l:lle poczytuJ,e. z~ }wllleczne zapewlll~ sobIe duie sięw okresie bardzo silnego napięcia..,' Gdy
dZIeło usamodzielnienia .ktaju nie, byloby',skoń. \ ,~~H~J neutraln~sc~, Jaką przyzna~o obecn.Ie Nor- 'PinsX oglosil swoją encyklikę,. zuau~ 'pod tlaZ'\vą
czon~~ Wicich'oseiprowadzonood roku uklady, i g · UdpoWledz. r~ądil ~zwedzl(l~gobyl~ .od- <Pascendl dominiei,:. a wymiep~Qn.ą Pf4eciw'ten..;
ażeby zmienić: umowę obronną pomiędzy Norwe- ~ow~a1 l~cz płynęła ona z l głęb~klegO przeswlad. uencjom wprowadzenia llowych,nauko\vych ,pr'ą ...
gią i SzweC'yą z jednej strony, a Fraucyąi An- { czeU4a .nle tylko rządu Jec% l calego n~rodu uów w dzicdzlnę dogmatyki· kOĘQielmij,pe,w-ne
glią z dniglej, zawartą w roku 1885 powojnie ~ szwedzkIego.
grono kapłanów i profesorów teologhprz~sIalo
krym8kiej ..~ Sżwecyai Norwegia ZObowłązałysię ,
-: Stronnictwo wolnomyślne Vi Niemczech po- do Rzymu t. zw. ()antiell.cyldik~,H . zreO,llgowan:a
nie odstępowaóRosyi aniskr~wka. swego 'tery to· , st~nO\~lło . popierać projekt' wywlasz1jzenia po!a.- wprawdzie w formie bardzo unitonej, alę·' J)olemi;
ryum, wzamlau zaś Ąnglia i Francya przytzęludy kow, ządaJąc tylko abv ll(HVa ustavva ni'e miała zując~ zPQglądami Papieża. ,~czkolwiek;aU~orr.l
pomoc zbrojn~ dla' ; obrony od 'pr~tens1Jrosyj~ charakteru wyjątk()\~ego~
,"
toJ "antiencykliki" która ztęsztą. ukaza.r~ się tale. .
skich.
, ' . . . .',
.
.
Oto co pisze w tej sprawie "Tageblatt" ber- że w wydaniu książkowem,llle mi,eli odw,agl"pó,
O~ecnie traktat <ten zostaj.e,rozwiąz~ny~. uo.. liński:
~ożyć s\~oich podpisów na odpowie.dzi, .'Vatr~afl
'Wyzas zawarty pr~ez NorwegIę z An.'g1ią, Fran",Zd~jesię, że rz~d pruski zdecydowal ~ię Jest dOSKonale poinformowany, z jakich kół ()n~
cYą, Rosy'ą i Niemcami gwarantuje calość,terf~
ostateczme po długich wahaniach przedlożyc sej- pochodzi i dla przeciwdziałania ich wptywolUO'"
toryalJ:H~ państwa. ~goda R?syi pl'zyj\~ta zostal~ 'mowi prusldamu ustawe O' wywłaszczeniu. Tal( głosił przeciw mm del~retek~korrluoi~{~cy,jny..
z UznanlCfll przez Aughę, ktora zawszepodejrze- przynajmniej twierdZI TaO'eblatt" poznaliski (orOto co pisze w 'tej sprawH~watvkanskll . Corwala Rosyę och~ć' zdobycia portl.1.n&.' oceanie g~n ~ółurz.Qdowy), kt6~y °ośwla.deza kategorycz- respondenza Romana:
".>
"
Atlantyckim.
.-:..
"
. ..
me, ze wlllesienie proJelrtn ,kst już obecnie rze.",Dekret ,1{ardy~ala~wikarego ,Stolicy śwrę~~J
.U~łady Os~oD1ęte byly. tak glęboką taJęmnl~ czą pewną~··
z· dma. 29 pazd~lerllll\a, wydany l'a. poleoęnieBa::::
łl~, ze;, Ich, wymlf os'tę,te~zny był dla ~ląd.~ ·\Z,we~z;..
"Jak wiadomo, takie pruskie kola liberalne pieźa, zaka.zuje pod ciężką karll l\UpowaPla,c~y.
kiego :zllpelną m6sp'odzlanką. w dQdatku ~us.Ó nle- popieI'al~ dotychczas poniekąd zasadniczo polity:' tania lub przechowywania t. zw.. odpowiedzi I:UO~
mIłą·
.
'.
. ,"
. lrę przeclwI,olską rządu. I w chwili obecnej jest dernistów, na encyklikę "Pa.scendi." Tell zak.a~
"Fakt zawarcIa. traktatu-:-plsze cSt,ockholms ' to. dla n~s rz~czą nawskroś ,n~tnrall1ą, jeżeli rząd stosuJe się bez wYJą~lm do tych wszystkich 'l\t6.
D.agblad,);- obchodZI specyalme Norwegl~.Lecz SfZU!{l\ srodkow skutecznych, aby swoją. poHtyk~ rzy podlegają juryzdykCYl kardynala.wlk~rego,
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DekreL ,n,~klada, na. inicyatorów, autorów i wspórpracowników antiencykliki ekskomunikę.
Dekret oświadcza daleJ, że ekskomunika wchodzi w .życie 'natychmiast, bez zawiadomienia dotkniętych nią, gdyż autorowie nie są ~nani. Jeżeli dotknięci tą ekskomuniką księża. i nadal wykouy wać będą fuulicye kapłańskie i np. mszę odlIrawiać, tracą na zawsze możność sprawowania
jesiczekiedykolwiek fu.nkcyj kościelnych. W sprawi.ezniesienia ekskomuniki maią dotknięci nią
i:wrócić się wprost do Papieża. Dekret kardynała
wikar'ego będzie ogłoszony we wszystkicn dyecezJaeb, a biskupi mają przedsięwzi·ąe odpowiednie
zarząuzenia.Ekskoulunjka dotyka wszystkich tych
k8ięży, którzy oddają się modernistycznej teoryl
i świadomie wyznają i nauczają tych herezyj, którez:iwarte 'są w modernizmie i już anatemą papieżów; i rozmaitych koncyliów byly potępione. \
Ponieważ modernizm uznano z kompetentnej stro· ł
Uj" l<ościelnej za herezYę. należy uważać wszyst-I
kiqfl modernistów za stojących po za Kościołem
l\atolicldm, co do czego nie może być żadnej ~
wątpli wości po oglos~eniu encykliki "Pascendi" i
w, sp'r::.wie stauowisl{8, modernistów."
Ekskomunika' powyższa jest niewątpliwie ze
stallG\vbka kościelno-dogmatycznego u3prawieIiwitwa, ale wydaje nam sję rzeczą wątpliwą, cZy'.
stłumi ona w lonie katolicyzmu ruch naukowoewolucyjny, który od~ywa się coraz silniej wa
wszystkiclt }{fajach Furopy i właśnie wśród inteligeu'cYi ~uchovvej i profesorów teologii ma sporo·
z\voleunikóyr.
'
_:_:_:_

------===========-===

tern u~art Oburzenie bylo powszechne i p. pra'Ta~ tu nazywają hr. Zamoyską.
szek ~lożyl manda.t do sejmu, ale agraryusze de·
Przezwanie to żolnierskie, przypomnieniem
monstracyjnie ponownie go wybrali. Większe je- ciem byt mąż na sZ0rokiem polu narodowej stnższcze zgorszenie "wywolaly następnie rewelacye by,stręszCZtl. także główne .cele izaletyinstytu:"
o czynności p. Praszka, jako prezydenta czesldej ! cyi, której !\pani Generalowa" jest duszą i uososekcyi rady kultury krajowej. Stwierdzono, że l bieniem: pożołniersku "poprzesta6 na matem",
w jednym roku policzył sobia wcale' pokaźąl} su· ! po żolniersku ,,\ijarzmić w karby porządku nasze
mę tytułem dyet i kosztów podróży inspekóyjnych, I i I;l d)' wi dualności", tak skore chodzić pOJedynkiem,
mimo że stala przebywał w Pradze. P. l'raszek I indywidualności tybh nie podcinać, ale zszeregoza,skarżyl «oszczercę», byl nim robotnik czeski, I wać je :do pracy' dl~ dobra ogólnego, żołnierskim
Nowak, który na zgromadzaniu wyborczem w'Pra- I "harte~ przecl\vdżia:taó bierności woli'"'. I dodadze sprawę wytoczyl, ale proces, zakończył się libyśmy ,Jeszcze, a wszystk{(to wyrazi~ tak, jak
uwolnieniem oskarżonego. Przysięgli orzekli, że to pani _generalowa tylko umie, po woJskowemu,
Nowakowi udar się dowód prawdy.
,
,
treściwie, z całą silą. ztą Hnpozycyą; wlaściwą
Nie wplynęlo jednak i tó na wyniki W!bO-I_ rozumnym słowom wybitnych charaltterów, które
rów. P. Praszek wybrany zostal do rady pań- - jedne umiejt} rozkazywać tak, że ich nie słuchać
stwa, a z nim 28 innych ,agl'aryuszów. Mlodocze- ..nie m()żna.'
_'
si pozostali w mniejszości, zeszli namalą frak- !
Do tej pani generalowe'j przychodzą owe ducYę, agraryusza zaś są najsilniejszem dziś stron- sze zbolale. Jedne spaczane wychowaniem kilku
nictwem czeskiem. P. Praszek, jako praktyczny pokoleń, ażtuprz·yjeżdiaó muszą, aby się uau';'
polityk odrazu za,cząl się dobijac, portfelu. mini· czyć, Jak t? mozna zaglądać do kuchni, aby przy
steryalnego, zmusi I ministrów czeskich do ustą- , tern'"korona z glowy nie spadla", dr~gie przy ..
pienia, aby dla niego opróżniło się miejsce.
! chodz'ą tu z pytaniem, którędy im droga.,
.
'
Nad portfelem ministeryum' rolnictwa w An- i
' Jakiekolwielt tam radyxrasze kobiety sIyszą.
stryi zawisło, istne fatum. Już" w dawnych do;. l jedno wiemy ~pewnościlh że wszystkim, i każdej
brych czasach" powoływano na kierowników te .. I zalecaj~ "wyjs6z salonu", a nawet iz dziecingo działu ludzi, którzy wyobrażenia o rolnictwie l negopokojtl i zespiżarni,gdysię niańczenie i
nie mieli. Jeśli jaldś hrabia podupadl, nie mógłll "wydawanie" skońozy_'
".
zapłacić długów lub byl krewnym prezydenta mi,Jak Papież Leon XIII dal ksi~żom haslo
nistrów, czy zaprzyjaźnionym z inną wpływową ~fuori dl sacristia"; nie dlatego, a.by- iekceważyI
osobistośCią. zostawał ministrem rolnictwa. Teraz bezpośrednią troskę o duszo, ale zalecał im "iści
objąć ma tę tekę człowiek, który z powodu u- l w lud" j społecznie dzialac, ile razy zbędzie im
prawiania agitacyi politycznej nie zdobyl prak- czasu odp'osługduchownych, tak p. generałowa
tycznych doświadczeń zwyklego rolnika i żadnego rozumie, 'że po spełnieniu najtroskliwiej uajważ
nie posiada wykształcenia teoretjcznego.
niejszych obo,!iązków żony, matki, gospodyni i
Cop. Praszek zrozumie z wielkich zagad· córki domu,doRó one maJą jeszcze czasu, abyspo- .
nień. społecznych, stojących w związku z rucham
l~ezeństwu dobrze czyni'c.
rolnym, co p. Praszek wie o kopalniach nafty
Cel i pole zawsza jest: szkółka domowa,
tyęgll, podlegających jego zarządowi? Zna tylko I czyobslnżenie chorych, ochronka, czy sklep
prostą fgrmulkę: zamykać gl'anicę,nie wpuszczać I wiejski.
'
do paustwa bydla ani zboża, aby agraryusze mo'
~IówHiśmy o paniach .uczących - i o gośgli dyktować ceny na środki żywności. Interesy ciach. Ale .oczywiście, większość stanowią ucze·
konsumentów miast wielkich, robotników są mu nice..
obce i obojętne.
O nich nie .powienjy $pecyalnie, ho po nasz ...
Alep. Praszek mimo to zostanie IUinistr'em. ldcowaniu . programu ,,"wychQwawczego~'p. gene ..
II Na, leŻY, on dziś dO, ".konieczn~śct państw, o, W.,ych, -, rał?;weJ, dQ",.ł1lYśl,ec .'Slę,".,ła,."tw, o,' "q,~,e ID jest, czem, się
bo inaczej ugoda węglerska ma byłaby uchwalo:- staja materyal, tak WdZIęczny, Jak , polska panna,
na. Kto sobie ~yczy ugody, musi się zgodzić tak- gdy ją kobiety ,takiej miary, jak pp.Zamoyąkie
r że na mianowallie p. Praszka ministrem .rolni- I urabiają, czy tez przerabiają., co domowe wycho: ctwa.
wanie .J!op~uto. , ,
'.
l
__.",__~_ u....
'Powiemtylko-slowami zalożycielki, dlacze,
go uczenlce"podzielone na2 oddz}aly: wychowuje
I
"pan~
pod' jednym dachem.
.
i
O tych dwóch ~oddziala~h pis~e p.. generalo"
_
wa taje: "Bogatsze nauczą ,SIę z .katecluzmu oboP. Ksawery KrasickiprzysIal z Zakopanego! wiązków względem, uboższYch. Przez zbliżenie
ł do (Dzieunika Kijowskiego) obs~6rny list z ",ra- ł wtajeII;ln,iczą ,się w ich, potrzeby,zapatrywania,
l, żeniarni, . jakie wyn!ó:l z. o,d ~vi.edz~n u pani Ga..
,cierp, jeni,a, pokusy~, a s'tą~ p"oznUJą. przy,sz.te obo ..
! neraloweJ ZamoyskIeJ, wlasclclelkl słynnego w :wiązkiwzględelll domowlllkow. .
.
,
! całej Polsce zakładu wychowawozego dla dziew",Uboższe' u tego samego źródła nauczą. się,
I cząt. Z interesUjącego felietonu pozwalamy sobie
Ż.e wladz,a pochodzi od ,BQga~2.eu:bóstwo nie jest
powtórzyć kilka przynajmniej ustępów dla śchara.. upośledzanielIl__ a zbliżenie to sprawi, że Qogaci
j kteryzowania tej pożytecznej instytucyi społecznej. będą miaU wjęc~Jposzanowania <,lI~ biednycb. a
I Oto, co pisze p. Krasicki.
, b i e d n i więcej milośctdla b,ogatych
t
C6rka p. generalowej Zamoysklej-:-dzislejsza
! kierowniczka "szkoly domowej ~racy", przenieI sionej z woli prusak6w fZ Kórnika. w Poznańękiem
do Kuźnio pod Zakopanem, gdy a\ę do niej ,la ..
I meldowałem, zapl'o~ila, nie do domu, do "Kuźnio",
l ale na .DoUnę KosaleUską", dokąd zcalą szko..
W 1\Rusi"~najdnjemy następu.iąoąwiadom'ość,
t lą na wycieczkę wyruszyć miała. Zaroilosię zaczerpniętą ze źródla, urzęf,l,Owego:, .
'
; w dolinie.
,,])OWodzący oddzielnyruliorpnsem iaudarmów
WysypaI się, caly zal:la~. A więo były ta~przeslat,n9,czelnikowi glówueg,o sztabu kopię z doi tak zwane ~ współpraCOWnIce " pauny i panie, ktoniesieniem naczelnika gubernialnego zarzą:duzan
re paniom Zamoyskim pomagaJą, aby sZĘola calu da.rmów o napadzie a.resztantó~ ?~ l{onwóJ we wsi
\. dopięła.
Kutarbltce, Wc gubernH ;tobolsl\leJ~ ,
ł . Cel zaś., jak wsz~st~\:O! . co, w,ye.hodzi z, pod
, ~ d~niesieJlia tego wid!\(}! że W~hitl.:5~~m
l plóra tamtejszego, dobltme \ Jędrll1ę okreslony pa~dZlerlllka partya aresztau.tow w lIczbIe 33
i jest w programie tak: ",Dopełnić wyl{sztaloenie ,oso.u" z l~tó;rych cztery należały d,oprzest«pców
l kobiet pod względem religijnym, narodowym i ~ pobtycznych, a re$~ta do pr~estępc.,Ówkryminal ..
gospodarcYiym, kształcąc uczen~c~, wsz.elkich warstw l:uyeIł •. udawalaslę pod konwojem. 18f~ ste!'eg~w
! s~o~ecznych na dobr,e ch~zescIJanlu" ~~bre pol... ców .~,.go reze:rwQw~go pulku .tob.o~sKlego;~ ,TlUl kI 1 dobre gospodyme, azeby one poznwJ przez i memdo,. ':fobolska. lzatrzy:m.ala SIę na etupJe we
I: oddzialywanie
pa wlasne rodziny i dom;y " pod~ j w~iKut~rąI,tce. Wieś rzeczona ~qajd.uje . s~ę 0.54
, niosły spoleczenstwoduchowo, narodowo l ma.ta..
WlOrsty od Tobolska i skbda SIę Z Jednej UlICY,
I ryalnie".
_1
t. j. traktu, na końou j(tórego zna.jcluje si~ w, o"
!
Oprócz wspólpracownic, byli ta.m i goście za- dosobnienlu lokal etapowy. Bu.dyuek. ten llUl]ąCy
kIadowi.
wzdluŻ- 20 arszynów, sklada się z sieni, wązkie'"
l
To albo ludzie starsi,kt6rzy szukają nlebez-- go korytarza, po bokach którego znajdują się po
t czynnego wypoczynku w tak zawsze pracowitej
d wie obszerne izby z wejściem na tenże korytarz
atmosferze kuźniekiej, albo mlodzi, mężatl\J, czy / l drugiego, wyjs~ia w. koncukQrytarza., Cały etap
panny, mniej lub więcej zbolalo dusze, lub zIlie-:, otoczony' Jest wysokHn platem z desek·-z ]edn<1
dofęiniale wycho'\Yaulem, clH:~ce, aby im poratizifurtką..
.
' '
la Ilpaui Generalowa".
~rzez całą drogę aresztanc! zachowywali SIO
I

II

z: trębaeza

minister.

Jąk::to, p,owyżej zaznaczono, austryaclcim miriistrem rolnictw.a będzie niebawem zamianowany
Fęs~l Pr~szek, prezes czeskiego klubu roluików.
,1n~rresują(la to osobistość, a jako minister

jednego z mocarstw kontynentalnych Europy, nawet oryginalna.
:' J~os~l Praszek nietylk? poc~odzi z ludu, ale
p.o~ względ~m .wyks.ztarcr~llla medaleko posunął
SIę od rOdZIme] sfery. Za to ma wrodzony temp~t1.tmeIlt ~,gl t~tora pohtyczuego.,
:"yrodzll SI.ęW 1~68. r., ~konczyl tyIk? szko ...
Ię ludow,ą, slu~yl w WOjsku Jako trębac~ ~ p.o ?Iluę·zcz.eUllt sluzby w randze kapra~a,' posw~ęcll ~l~
go,ą'P'?,d~lr~~Wl1 ;-oinemuw sw.oJeJ. pO~ladlos~l
vv RZ1Wll\O ,~ Cz~chaoh,. oraz .aglta~YJ polltyczn,6J.
Ję%tka~:nenlIecklego 1116, po~n~da wcale. ,;MaJąc
l;at"O:>,9, :.'?J?rano go do sejmu l d~ ra~y panst~a.
rJ.1u~~t'll~ą{.w f., 1901 na czele (p~rty:l agrarneJ~,
zlozolleJ z posl~w: Kubra. R~taJa l Zaz~o~k.l.
"V, ,pracar~hParlam~ntar~Y,~h n~e .bra~ wybl~llleJszegoudua.lu, gdyz bez~:st~nnl~ ~gltowal lob ..
jeżdża~kraJ! zw~lcz.al lllemrloslerme ml~docze ..
chów l o~~leraI l~ Jedeu ma!l~at po drugIm pr~y
sposo~nos~l wyboro.w ~ztl~e!llłaJącrch. , PI'ZY ko;n"
cu,ul)}egh~J kadenCjI mial JUZ 10 czlonkow w SWOIm
klubie. ,

,

. ,.

~"Pl'as~ek. od pocz,tku . s~~J dzialalllo~Cl pubHcz~eL,nalezal do n~Jsk~'aJnlels~~ph o~esl{łch po ..
Utyko\V. Jako cel politykI CZeSkIej głOSIl: uzysl<anie i łlrzepr.o~adzenie. czeskiego. prawa. państ~o ..
wego. \V seJml~ czesIom ~ygl0S1ł. raz Pl?fUllUJą ..
CąJHOWę przeCiW oportur;lstycZ,ntU, cmllllsteryalllej>, 'polityce mlo~ocz.ęchow.
.'
.
. t!TrzebapOWH~dzlec narOdOWI, że na trome

sied,zl nlem~eCt, który uigdy si~ nie ~godzi ,na równQUpraw~len~e , czeCh,ów z. n\~~C~Illl. Na;,od lUlU:
sLsię dowle~zl~c, gd?ae łez y zro~lo. zleąo . leWI
slowy 'przemo'!llp. Praszek w sejmIe wsród burzliwy?h;,oklaskow bardzQ szczuplego grona ZWOw
lelllllKo w.
,.,
"
. o~ tego cz~su.llcz.ba. tych zwolenn~ków ,:,zrosra z 4na28 poslow l p. Pras~ek z~ozy lll?Z,e za
ldlkadni. w ręce ces~rza pl:ZYS1~g~ Ja.lco mInIster
a.u~tI'yackl: Co wi~~e}, mlms.t~o WIe mlo~oczescy,
CI rZ~ldoWl oporiUmS(H, ustąpIlI z powodu odrzucenia przez rząd fiar?dowych post~latów cze~ldc~l,
a r~,dykaIJly p. Praszek natychmIast zgłOSIl Sl~
po spadek po nich.
Nie rekomenduje to zbyt d?brze . przyszłej
e1cscelencyi/ ale poset Praszek nigdy me odzna..
czalsię skI'\:llmlami. Oto co czytamy np, w wiedenskieJ h.oresl)Ondencyi<N. Ref. >:
'
"PrzypominamY' brutalny atak p. Praszka
w seJHiie 'na zasIużonego i powszechnie szanowanego bojownika CZeskiego, dr. Gregra, który
tak sobie to wziął do sercaJ że' w kilka dni po-
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wzorowo, ta;}f, iib wyląe~ona prawie była możliwość f6 Or1:owskiego (l-szy raz). Początek (\ godzinie 8 wie- go .punktu porządku dziennego, t. j~ do Qk;reśle..:
ula długośCi dnia roboczego W handlowych .i pn:e.,.
Jakiego podpjrzenia. o zle z ich strony zamiary. czorem.
'ZgBRANUj. Dz i ś o godlinie 8 i pól wieczorem myslowY9h prze(lsiQ.biorstwacb, ktQre, st\l~OWJ4i~
Po przyjściu na e,tap umieścili si~ 'tV dw6elt tyJ.· w lokIilu
Gteldy (Benedykto. 8) ogólne zebranie ezlon,
do pra'Wa z dnia 28 listopl;\d~ 191.10 r1l1nt UlJ)gą
nych izbach, a żołnierze w dwóeh frontowych. Po· kt)w T"w. dOfRtUe; POUlC!!.Y lekar~ld0j.
korzyiiłta6
z 12·to godzinnego 'd~ia. rOl)cl('Zt>glł.
między drzwiami obydwóch izb arosztallcl{ich znal·
- J ut r o o godz. 2 po pol. w sali Pasaż Szulca
Członek komisyi od akoyzy, p. P. Jakowle\V.
dowal się wartownik, wewnętnu.ry, a drll,gi stal na nr. 2 zebranie czlonkó"y zwil\zk.u robotniczego "fl'extil.\4
ODCZYTY D z 1si o godz. 8 i pół wiecz~ w' lokalu odczytuje wykaz wszystkich w.ogóle handlowych
zewnątrz priled fllrtlO}.
Okolo ,godziny 10.. ej wieczorem na etapie pa- oddziału Tow. hyglen warsz., Dzielna. nr, 13, dr. Ba.rtosza- przedsiębiorstw w Łodzi i proponuje zaprowadzić
wIe z będzie mówll ,.0 nowym sposobie detjufekcyt Zl\ dla niell 12 .. godzinny dzień roboczy.
nowałaJ, zupełna cisza: jedni żołnierze pili herba ..
pomoc~ t\utanu" z denionstra(~yą.
Przeciw tomu oponuje p. Sapie, dowodząc,
tę, inni położyli się spać; aresztanci taltie ucichli
- D z i ś w sali Stow. IDlI.j8trów fabryczn., (Nowy
i tylko z Jednej izby wykrzykikowano czasem kil- Rynek 6). o g. 7 wieez. prof łta,~hiewtcz wygłosi odczyt że takie ogólne rozstrzygniQcie tak WaŹI1e1 i
ka wyrazów po żydowsku, kt6rych wartownik nie p. t. "Milosć indywidualna. i ogólno ludz·,ka ił Mickie;- skomplikowanej kwestyi jest nie możli We i dla
tego proponuje, aby komisya szczegółowo rozwawicza."
rOZUmi3ł. Nagle w jednej izbie rozlegla się i\OZABAWA. J 11 t roTowarz. muzyczno- dramatyczne żyta sprawę o długości dnia roboczego otldzielniH
menda: raz, dwa, trzy!" i aresztanci I'zuCih się
W lokalu Liry (Nawrot :38) urząd"a wiedla każdego z wyszczególnionych przedstębiorstw
calem cialem na drzwi. Momentalnie dl'zwi były "Harmonie."
czornicfJ dla czlonków i ich rodzin.
handlu wy ch.
wyłamane i aretlztanci rzucili sięmL wartQwnil{a.
I
Członek komiSji z ramienia pracowników
Na korytarz i do broni pobiegli żotnier~e, ale po- ł
h"andlOWYCh, p. Szymanowicz, sta,wia wniosek, aby
biegli także do karabinów i aresztancLRozpo- ł
uproscić pracę kOII;llSyi, radząc rozdzie1ićwymie
częIa się zapamiętała walka. "BiJcie starszego, '
mone
w wykazie zakłady na 4 kategorye, miareszta się podda1"-brzmiala komenda z pośród
ł nowici~: l) ~andel. mall~lfal~turow'y,~) handeL to·
aresztantów. ~Chlopcy, bić czem się, da i nie
I warami galantery]uenu, 3) handel artykulaUli
poddawać się!"-wold starszy' konwojowy, młodszy podoficer, Stefan Pokasanow. W walce z~r- '
Ostatnie posiedzenie .komisJi mle~~anej. Wczo- t ::;pożyw(~zemi i wreszcie 4) wszystkie pozQ~tale
wano z niego mundur, przestrzelono czapk~ w dwoeh raj 'o g'odz. 8 i pól wieczorem, w oddziale magi- przed31ębiorstwa. handlowe.
Prezes NowaCKi formuiuje wszystkie wniomiejscach, on zaś sam zlamal kilbę swego kara- stratu zapowiedzIano posiedzenie komisy t mieszaski,
poczem
zwraca Się z prośbą do. czlQnków
billu o czyjąś głowę·
,
'
ł nej, powolauej do unormowania długości dnia roOd wystrzałów pogasly lampy, a na dworze ł boczego i wypoczynku świątecznego. Przybył kom- korwsyi aby zapisali' Się do glosu w celu wypo,.
'
panowala ciemna noc, Od cza~u ~o. czasu za~)alar pIet członkow komisyi w liczbie 15. Przewodni- wied!:enia si~ w tym przedmiocie.
Do glosu zapisują się przedstawiciele praco ..
się plomień przy ,~ystrzale ~ O~Wl,etJar na J;ed~o I czy! prezes lwmisyi, p. lHaksymilian Nowacki. '
Przedmiotem, obrad miata hyć lewe3tya unor- wników w przedsiębiorstwach handlowych pp. Sa~
mgnienie korytarz. SIty przeclwnlko.w b'yly mero- ł
wne: aresztantów bylo dw~ ra~y ~lęce~, a na~to ~ mowania dnia roboczego w przedsiębiorstwach, pil', E Llgel, Kaufman i Szymanowicz; przed$tawi..,
zaw!adnęli. oni 9· c,iu ~~rablllam~, ,J~k.r SIę. tQ OK~~ I w których prawo przeWiduje 12·· godzinny cżas ciele kupców pp. A. rrrautwein i K. Kl'euing;
})fzedstawiciel ·z ramie!lia akcyzy p. F. Jakowlew,
zalo potem po obhcZ8111U. Ale. zolllleue me traclll ~ roboczy.
ducha, glos bohatera i zllch~-podo~cera" ~oka.sa~ ~.
Oglosiwszyzebranie otwartem i prawomoc- tudzież przedstawiciele magistratu pp. Stempow ..
nowa, rozlegal się nie~~ta.n~ll.e. w, Clernnoscl, pOd.- ł nem 1 lH'ezes z powodu nieob-ecności sekretarza ko- ski i Rybicki.
nosząc ,ich odwagę. I pozoJe.) zoln!erze;prz~~mawah,
misyi, p. Jaszuńskiego, uprl1sza za8tępc~ jeoo, p.
Prezes oznajmia, ii wobec zupełnego i wszechże guyby nie było Pol,asanowa-zglllę ho y z pe· ; Kaufmaru'o, o odczytanie protokóJu poprzedniego
stronnego zapoznania członków lwmisyi z poru':'
wnośeią wszyscy.
I zebrania, poczem zwraca się do czl~nków komi- szoną sprawą, on uważa za wlaściwe;zamkuąć
"Aresztanci rzucili się do drzwi kurytarza na ł syi z zapytaniem, czy nie mają nic do nadmie- listę mówców w tej lnvestyi i dlatego prosi raz
-podwórze, a, niektórzy do furtlri. Wartownik z,e- l niania w sprawie reda.k~\yi tego protokółu.
jeszcze, aby pragnący zabraa glos zapi~ali si~
wnętrzuy zabil trzech, ale lliektó"zy zdążyli się l
Członek komlsyi z ramiellla' magistratu, p.E.
na listę.
przemlUlą6 w ciemności i zaczęli wdzierać się na l Rybicki, zakłada protest z powodu redakcyi
Oświadczenie to prezesa spotyka sję z proogrotlzeIlle. Sze,l'egOWiec Kotuchow, któr.emu w, j- l d \,V'ÓCh punktów, mianowicie: 1) co do postano" testem ze strony pp. Sapiry.KauCmana, Szymano:rwano broń, wybiegI na dwór; tutaj, zobaczyw~zy l wienia o budlrach z wodą sodową i 2) co do mJe- wicza i Korala, dowodzących, iż ograniczenię swobo·
wspinającego sitl na plot aresztanta, któremu czarni, sprzedających na miejsou i, na miasto. dy slowa, przed wysłuchaniem motywów raóweów
przeszkadzal karabin, zawolal: (Towarzyszu, daj l P. Rybicki uważa,źe pozwalając budkom z\ wodą ,jest wprost niemożliwe~ P. Sapiro żąda poddać
mi broń, pomogę ch. Aresztant, nie poznawszy i sodową· hand !owaó dog~ llw18czorern, komisya pod głosowanie: czy przewodniczącymi\ prawQ
w ciemności mówiącęgo, oddal broń i lazł dalej, ' miała na względzie głównie czas letni i lllatego zamyl(ać listę mówców?
. lecz był zdjęty bagnetem 'i UlożOlly na m!eJ~cu. żąda, ,aby do protokó!nwpro'wad,zić odpowiednią
\Vniosek ten 'pOddany zo~taje pod' glosowaluny żołnierz, l'ównie~ bez broni, porwał kawal adnotacyę. Co' się !tyczy drugiego punktu, , to po nie, przyczem więltszośó ,o~Wiadeza SH~ przeei W
żela.za i broni! się nim zawzięcie.
:Ataltujący go
uależytem wyjasnieniu tekst.u postanowienia kow.nioslwwi p. Sapiry.
aresztant poległ oa mieJSCU; ręka jego. pozostala misyi dotyczące~o mleczarni, wyraża swoJą zgodę
Wobec tego członkowie komlsyi z ramienia
W pozycyi podniesionej, a, ,nieco .,,:yżęj łokcia
na post~,now.ienie .lwmisyi.~
ppacowników handlowych proszą o pięciqminuto
SlH't'a się zdruzgotana kose. O lolKa kroków leży
P ~zJmanowlcz ZWI aca uwagę prezesa na wą przerwę. Po tej przerwie, czlouęl<: kQmi$l'i
odcięta dloń z rozwarte~i. palcami...
stron~ formalną. że s.kora kornisra raz r~zs,trzy- ze st~\ony handlowców p. SZyluanoWicz prosiprzę
"Po niezwykle ei~żkleJ dwugodzmneJ walce, gnęta. tę kwestyę, nwma pO,tr~e?y .wzna\VlilC
wodnlczącego, aby pozwolił mu postawió wnio~()lnlerze w~ięli górę, z;abiwszy 22 aresztantów, ( skusIl.. Na to. na~tępnJe '~YJasmellle prezesa, ze sek w imieniu przedstawicieli subjektów lUUJJHogdy sami otrzymali tylko kilka r~n bagnetem: w daneJ ChWIli Dle chodZI ~ dyskusyę., lecz o wych,
pięciu żolnierzy lekkie, a szeregowlec UBau Taskonstato walU\') fa.ktu h~eralneJ zgodn,)sCl tekstu
~rzewodniczący odmawia temu żądaniu, mQ ..
rasiellko Qiężką ran~ w brzuch, od której umarł protokółu z faktyc~neml ~ostanowielliami komisyi! tywuJąc tem: po pierwsze, że przerwą. zar~ąllzona.
w d. 7 października.
skutluem czego, IDlaIh.l wlCle z czysto' formalnej
została przez lwmisyę nie dlatego, aby po tern
"Wybiegłszy na ulicę, aresztanci rpzpoczęU
strony, wszelkie reklamacye w tym duchu nietyl. zgłaszać, specyalne reldamacye, lecz w tym celu t
bezładne strzelanie, które tak zauiepokoilo In..
ko s~., dopuszczone, lecz nawet pożądane.
aby dać, możność przedstawicielom pracoW.Qik,qw
dność. że dopiero rano niektórzy wlościa~ie, od..
Nast\~pnie pre,zes. P.Fosi członków komisyi o handlowych porozumienia się wZl;ljęmuego i ~r~y ..
ważyli się wyjść z domu,. aby się dowie~lec, co podp~sanle protukoht i kOII~Uniku.le, że P: .Rybieki, gotować się do dysku.syi i tyn1 spo~oł)ern 1l1a~wi~
się stalo. Aresztantów zbIegło 11, zableraJąc z su: pO~łhsawszy pro~oko!, zrobll adnotacYę" lZ w kwe· , i przyś[)ieszyć ulwl1cztmie prac l\: oIII h. Yi; IH?wt~re
bą. 9 !(urabinów, 60 patronów, szynel, mundur l ,~tyl bude~( z wouą sodową on pozostaje przy swotq. okolicznością" że p. Szy(uanowic~ f~k~~tu.aeyę
kilka czapek. Po uplywie Jednego dnia ujęto 3~c~ Jem z~aulU. Prezes zwraca się potem do p. Szy· ! tę. ll~oże w!ączyc do swego l\oleju~g~"J;~~#~,ęmłf,
aresztantów . i odebrano 5 karabiuÓW. Ludnoso ma,n,kleWlcza z prośbą przedstawienia piśmienllle ł Wleli,la.
wł,ościańska. bierze udzial w poszukiwaniu :~·~)ie. motywów .przyczyn, j~kie stauowity zasad~ do po- l
Postanowienie 'przewodniczącego s.potyka się
głych ukrywających si~, w lasach. Ludnosc . ta , st~nowlenla dlugosci dnia w zakładach restaura· i z niezadowoleniem osób zainteresewanych, skutodtlaj~ słuszną daninę podziwu i zachwytu dz)a~ J C~Jll.ych 3 rzędu. P. Szymanowicz oświadcza, że ki<Wl czego podaje on pOLl glos(Hvailiepj't~nle:
lalności bohatet~ów-sz~rego~rców, kt'órzy odw~g~ me zdąży~ tego pr.zygotowaó. z powodu ~horoby. ; czy komisya życzy sobie wysluchać qddzielne o"
swoją zapobieglI bye, ruoze calemu szeregąwl I
Kouusya prOSI p,. Sz., aDy przed.stawIt moty ..· ,\ ŚWiadCZ,' enle p. Sz J manowicza w imięn~ IH:4tedsta·
wicioJi handlowców?
gwałtów i zabójstw w tym przypadku, gdyby a;· ł wy na następnem zebraniu.
Większością głOsów komisya u~iwala nie
reS7tand . WZięli gorę w wałce i z bronią w. rę'" I , .. K.olIlIsya pr:t.ystępuje do odczytania listu wła
ku zacżęli zd,obl waCi sobie po \vsiacb. środki do ł sClcleh restauracyj 3 rzędu, W·ktÓfYill ubolewają, l przyjmować specyaln.sch wniosków. ~'
ŻyCIa.
. , że wysh.chawszy żyozeń wlaścicieli restauracyj ł
.Przedstawiciele pracQwnil{ów handlowych i).
"Na najpoddańszym raporcie o powyższem 1 i 2 rzędu, komisya - z przyczyn dla nich nie ~ puszc~aj(ł $fomaduie sal~ zębr~u.
'.
Najjaśniej'{lzy Cesarz raczy l własnoręcznie napisać:
zrozumiałych ~ pozbawiła' tego prawa. w!aści- 1
Skutloem tego przewodmc;Gący pro~nkomi·
" W yraziól\1oje serdeczne POdzH~kowanie POI01S~- . ci~li resta9-racyj 3 kategoryi i dlatego proszą ko- t syę~ aby. wypowiędz~a~~ się, czy· zyc~y sobie Vi
nowowi i wszystkim konwojującym oraz MOJą; mIsYę o wysluchanie na zebraniu ich przedsta- 1 dalszym CIągu prowadziC narady, czy ~nie? .
wdZięczność dowódcy tudzież oficerom 9 rezerwo- I wicieJi.
~ . ~zlonek zarządu ak~yzy p. ~ak()~lewl 0jvo"Wego tobolskiego pul.l{u·riec~otYI l{tórzy. \~ycho- I
Prezes olświadcza, że wobec zapadlej w tej . dZl, ze wobec opuszczenIa zebrama gt~ę~\ p,rteU..
V.·~h 'podobnych zuchow-zolmerzy prawdzlwle 1'0- ~ sprawie uchwaly komisy i i faktyczUt)j niemożli
stawicieli handlowców, l\omisya miesz~u;~ .tJ},~·a~
SYJsluth.
I wosci wznawianIa tego pytania, on, lubo przy- wl?n8i z08tał~ pra~omocnośei i dla te~o ~~'P~Rl-'o"
rzekI 'przedstaw ić l\.omisyi starania, lecz w imie- nUJe zamlwąc lWillłsyę, przedstawiws~Y;,J)P~ltFf.
KALENIAJłZY' TERMINOWY.
niu tejże komiSji wypowJeltziaJ swoją opinię au- wRny dot.yeheza.s materyal władzom otluo.4lJynt,lI
Po kr(Jfikiej dySKl.1S Yl, obecni zgad:J.~;l,Ją si~
IMIONA SŁOWl" 'ł.,"SKIE Dl . ś S d ł.l.'
J
l torom Hst, lI;, że protesty ua. P, ostanow lenia Je], o
tro llog~dt\ra"'.
.tlJ.'ł
•
ZI'
ę ZjW u i8.
U· t wleła celowiej b\:ldzie skierowv\yać UO odnośllej
z wnioskiem p. Jakowlewa. i jednorny~luieposta
llowiw~:zy zakończyć prace lwmisyi, ja~o pozua·
TEATR VIC10 ł\IA.. D z i ś "Warszawa. w nocy,' l wladzy.
~
"
\Vionej Vl l:mniejszonym skladzie . pl'a'~~eg'O.){om..
DanielewSk.lego. f'oczą1.ek o go~z. 8 wieczoreIll.
Kemisja przyjmuje oświadczenie prezesa clo
- J u t. r o • W złą godzi.Q~," sZiukA ludOWA Józe' \ wiadomości, akceptUje i przechodzi do llast~pller1ctu dla rozstrzygania tak ważnych~~;~.,...~
f
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Na

prośbę

sporzą47.elli@

komisyi, po wyjściu p. KaufmaIla,
protolnall przyjąl na siebie p. Ja-

kowlew.

Ze S't«nrartYilenia akuszerek. Wczoraj w 10-

TIiCzej,
ruUli.

skradziono zegarek zloty,

wartości

pod wieczorku o godr.. 4, i

pół

po

- Dochód z pod wieczorlrll zapowied,;ian{3go
Uj~cio bandytów. \V uzupelnieniu wiadomo·
o napadzie bandyvkim, dokonanym na szosie na dzieli 10 o. m., t. j. w nadchodzącą niedzielę,
aleksandrowsldej w okolicach Kochanówki, nad- zarząd "Lutni;( przeznaczył na wpisy dla niezamieniamy, że sprawcy napadu na obywatela. Da~ możnych uczniów GimnaZjum Polskieg(), Program
likowa p. Wardeńskiego-zostali schwytani przez tego podwieczorku, który odbędzie się w lokalu
"Lutni" (Piotrkowska 108) bardzo urozmaicony. '
strażników ziemskich zanim nadjechał wezwany
Pomoe niezamożnej młodzieży, łaknącej nauoddział ,,,·ojska.
Aresr.towanych konwojowało
to
obowiązek obywatelski, od którego ilekroć
ki,
wojsko do więzienia lódzkiego. Oto nazwiska
nadarza si~ ku 'temu sposobność, nikt uchylać się
ujętych bandytów: Stanisław Stawiauy, mieszka ..
niec Bruss, Juliusz Kwart, mieszkaniec wsi, Rą- nie powinien. To też przeznaczeniem dochódu na.
bieli, Marcin BarciIiski, mieszkaniec Łodzi i Fran· wpisy, "Lutnia" spelniła swój obowiązek spolecz~
ny, a do nas należy poprzeć jej usilowania tak
ciszek Sztukal mieszkaniec gminy Rzeczyca.
skutecznie, ' by śala. jej wprost przepełnioną była
Z głodno Dziś lekarz pogotowia wezwany na pod wieczorku niedzielnym.
" zostal na uiic~ Cegielnianą nr. 102, gdziu znalazł
Harmonia. Towarzystwo muzyczno-dramatyczl bardzo osłabionego człowieka, jak stwierdzono, ne Harmonia,
się na nowo, rozl skutkiem głodu. Po sprawdzeniu okazało się, że , poczyna sezon zorganizowawszy
bieżący jutro wieczorem w lokalu
I nazywa się on Lej buś Wierzbicki, zamieszkaly na
ul. Zawadzkiej ~ 11 (Baluty). Vi{ stanie o-gólne- Liry (Nawrot 38) wieczornicą dla swych członków
, go wycieńczenia odwieziono chorego do szpitala i ich rodzin, na kt6rej odegraną zostanie jednoakt6wkaFredry, poczem odbędzie si~ zabawa to!) Poznańskich.
warzyska Q urozmaiconym pro~ramia.
~
AresltowanIa. Nocy dzisiejszej po rewizyi
~ aresztowano przJ ulicy Aleksandrowskiej nr. 23
f, jedną osobę. przy ul. Drewllo\vskiej nr. 6B-jed..
Z WAR8Z~\'WY.
ną osobę·
ści

kalu Stowarzyszenia akus!:erek., przy ulicy KOllstantynowskiej ~ 30, odbylo się posiedzenie za·
rządu. Po zalatwieniu paru spraw bieżących i
wypłaceJJiu 10 rb. wsparcia ehorej czlonl<ini, uchwalono, aby w krótkim czasie, po porozumie·
nin się z lekarzami i wyszukaniu odpowiedllieg'o
101{aLu-zorganizować szereg l)ogadanek facho~
wy ch.
,Zwią~ek krawoó'W. Na ostatniemzebraniu
związku krawców żydów, zarząd postanowił wnioski następujące: 1) majster może wymówić miejsce czeladnilwwi uprzedżiwszy go n.a. miesiąc
naprzód; 2) zabrania się wymawianie miejsca czelaunikom z powodu ich zawodowej, politycznej i
lrooperatywnej działalności; 3) w razie powtarzającej wadliwej roboty, majster ma prawowymówić czeladnikowi miejsce bez uprzedniego wypowiedzenia na miesiąc. To ,samo zastosowane zostanie w razie ujawnionego faktu kradzieży. Powyższe wnioski za.rządu przyjęte zostaly przez
ogólne zebranie.
ąniW~I8ytet ludowy ~. ~~. S. podaje do wiadomoscl, ze w sobotę, t . .1. dum 9 b. m., o godz. ~
Po~.r" Wczoraj, o godzinie 10 i pól wieczorem,
1 wieczorem w sal1 Ocbronki I (Smugowa nr. 6) l w su szarD~ przy farbi.arnl reks Szajntaka, ,na ul. Nowl\ka
wygjosi odczyt p. t. Para i : nr. 22 (Bal~tY), zap~hła. s~ę przędzIl; ~gle~ u8.asUi stl'aP• Leon Kożmiński
"
. . , " : zac} I oddziału Btra~y ogn:owej OChQtluczeJ. Straty wymasz yuy ~~a!owe :
.
.
,
. I noszą okolo 70;) rb,
\~ Jad~lDl fabryk,l Ramlscha (E.w~ng.ellC- !
Z$ip~lenie si. ,~ad:m:y. Dziś, o god:ł:. 12 ł pól
ka nr: 10.). o godz. 7 Wleczore~, p. JętltlewlCZo- I w polullnłf:', przy ul. MlkolaJewski81. ~od nr. 22 ztl.palily
wa w VgloSl odczyt p. t. "ChrzeSClalliltwo W Pol- ; się sn,dze, które, po pr;f,ybyciU na mieJsca U~go oddzialy
sce i
LItwie". ",
' straży ognIoweJ oehotrliczej, komIniarze ugasili,
- \V Jadalni fabryki L. Geyera (Plotrkow«ska 297) o godz. 'l wieczorem, dr. Mierzyński
Loterya, Dziś w 2 dniu ciągnienia 4-ej klawygłosi odczyt p. t. "Obrazy z nad WisIy i Nie·
sy 189 loteryi klasycznej padly następujące wamna" (z latarnią ezarnol\:sięską).
żniejsze wygrane:
.
W sprawie splzedaiy pism. Inspektor dru ..
5000 rb. nr. 8444.
karń i księgarń w Łodzi podaje do wiadomości,
2000 rb. nr. 10566.
że w$,;elkie spra.wy, wynikające z wydanego świe
1600 rb. nr. 15534.
żo postauowienia obowiązującego o sprzedaży dru- j
600 rb. nr.4519, 11544.
ków (z~unieszczonego w nr. 224 z dnia 6 listo- 1
500 rb. nr. 2563.
pada ,:Rozwoju"), jako to: registraeya sprzedaw- ł
300 rb. nr. 1~30, 13(3, 5951, 9256, 10998,
ców, ro~mosieieH i t. d., będzie załatwiał codz~en ~ 14411, 16100, 17737, 18920, 19812.
nie od godz. 9 do 10 rano w gmachu oddzlalu I
lHagistraLu (Nowy Rynek nr. 14).
~
-_._-;-,-t
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,. Cztery wyroki śmierci.
Wczoraj warszawski s~(l wojenny rozpozna
waJ: sprawy następujące:
W dniu 12-tym lipca r. b. strażnik ziemski
Grube w Serocku aresztował dwóch podejrzanych
lud~i.W drodze do kancelaryi gminnej jeden
z aresztowanych, Feliks Siemiuta1 czel~dnik szewc'"
ki, sttzeli! do strażnika. , Kula przebita strażni ~
kowi czapkę. Po strz'ale obaj tzncili się do
ucieczki. .Kiedy Jednak, o::>aczeni przez policYę,
nie byli W możności uciec, Siemiuta dal się po~
nownle aresztować, zaś towarzysz jego, \Vtodzi·
mierz Jagodin, b. marynarz l wystrzałem z rewol':'
weru pozbawił się zyeia.
Siemiuta wczoraj stanąI przed 'warszawskim:
sądem wojennym okręgo\vym pod zarzutem usic

"I

na,

lowania zabÓjstwa strażnIka.
Sąd skazal Sienliuta na.

i

'-.l Zajście. ,w .fabryce. W ~abryc~ dzieri.a!vio~ej ;
SZTUKA i PiŚMIENNiCTWO.
prze:&. Glowllldlnego, ~rzy n,hcr WIdzewsklej 107, f
=
zaproFl<:towano ogran1Czye llosc pracy, a tem sa- ~
.
.
rnem ulllllejszyć zarobek. O projekcie tym dowię- l
Teatr: J~tro teatr nasz występuje z premIedziały s:ę robotnice sąsiedniej fabryki Kochań- } rą· BędzIe mą cztero~kt~wasz~U.l{a lu~o:va. ~v 5
skiego w której płaca zarobkowa bywa normo- \ odsłonach 7t W złą godzmę , ze splewaml l tanoaj mi, napi3all~ przez rl'~~eu~za. Re,lf~ C?rlov~skiego~
wana ~vctUug fabryki Głowińskiego.
Otó~ robotnice fabryld Kocba.ńsJriego, w licz- I Jest to utwor ~ wartoscl .llter~cklel, zyweJ akcYl
bie 12·tn wczoraj pOLUlędz;y godziną 4 a 5 po po- ! 1. efel\tac~ ~eenlcz~jCU ~IIJl~Jętllle, dobranych. W roludniu, wtargnęły do oddziaIu dzierżawionego przez 1 11 tV,l?WwneJ WystąpI p'lU BIssen Janowska.
Glowhisldeg~ zaczęły psuć warsztaty i tow~r na
} - \V próbach "Podczlowiek", tragikomedya
lllaszynach oraz wyrzucać pracujących.
Tadeusza Jal'oszyusklego, wystawiona na. początWkrótce, IW opuszcztwju fabryki przez ro- ku bieżącego sezonu w teatrze "Rozmaitości" z dn··
boiników, została ona z~mknięta..
żem powodzeniem. Autor w dosadnej charakteryZawiadomione o tym fakoie wladze policyjne i styce przedstawia w "PodczloWieku" stosunki
przy. p~mocy, W~jS,ka a~esztowalJ 18 robotnic fa-I współczesne.
bry10 Kochallsinego.
,
Z tlLiry"'. \V ~iedzielę, dnia 10 b. m., o godz.
Z fabryk ludzkich. \VspominaliśIDY niedawno, i 5 po poliIdniu, w TowarzystwIe śp1ewaczem ,.Liże fabtykaSzlamowicza (Przejazd 56) z powodu! raK, przy ulicy Nawrot .M 38, odbędzie się podskąpych zamówimi na towa.ry, zostala zamknięta l wieczorek muzyczno-dęldamacyjny, który zapowia.
na czas llieograniczony bez wymówienia miejsc i da się bardzo interesująco.
robotnikom na 2 tygodnie, jak tego wymagają ~
D'o wzięcia udziału w programie zostali za~
przepisy fabryczne.
proszeni: pp. J. Szymulska - fortepian 7 BredelOtóż wszyscy robotnicy, czująe się pokrzyw"" i deklamacya, Krassowski - monologi, Łętowski
dzonymi, ,'wystąpili na drogę s#}dową. o przyzna- I kuple;ty.
nie tul" wy»ugrodzeJlla za 2 tygodnie.
~
Spiewaci będzie chór "Liry" (mieszany).
- 'v . . fabryce M. Prima (Zachod:o.ia 70) skut-'
Z "Lutnl\5. Podajemy poniżej szczegółowy pro·
kiem ograni~zonych obstalunków-zmniejszono za- , gram niedzielnego podWieczorku muzycznego, jaki
jęcia do 4 'dni w tygodn in.
odb~dzie się u lutnistów:
Przerwanle komunitaGyi. Wczoraj, o godzinie ł
Cz~ść
~~ a).
surmy, gralą··· ", b) ,.!~111 i pM w nocy, przerwana zostala komunikacJa i komu Slf~ nIe dZiWUJę.,'. , c) "BywaJ zdrowa ... telefonlczna z powodu kra.dzieży drutów między me,lodye l~~owe~ ulozyl na c.~ór A. Dworzaczek,
Warsza.wąa Łodzią, pod Łowiczem. Komunikacya ~ odsp. potr?J~y kwartet "Lutru .. 2. Tęsknot~ zost;;tla'przywr6confł o godz. l ID. 35.
,
f :Mascherollle go, wyk. ~p. M. Wllkoszew.ska l AL
" ,.~
! Dworzaczek. (Duet-śpIew ze skrzypcami). 3. So;Z8br,ant~ tapioerów. . Nowo zorganizowane! nata-Clwpłua, wyk. pp. Z. Borowska i H. Goebel.
Z~rdmad~~nle ~echowe tapl~erów. rozpoczyn~ 8~ą f (Duet - fortepian i wiolonczela). 4. Arya ,i Duet
dr.la:!aJn?sc. ~lerwsze posledt;eme odbędZIe ~lf~ . Z op. " Halka" (I.. szy akt)'--Moniuszki,odśp. pp.
w nledzlelę dUta. 10 b. lU., o godz. 3 po poludnlU 7 M. Wilkoszewska i L. Jazierski.
C~ęść n. 5.. "Znawca kobiet"-Przybylskiew lokalu starszego majstra, przy ulicy Zachodniej ł
N2 63.
i go, komedya w 1 akcie, wykonają czlonkowie Ko~·
Kradzież zegarka. Wczoraj wieczorem w wala dramatycznego "Lutni": pp. Z. Szerszeńska,
gonie koleI elektrycznej miejskiej, p. Leopoldowi Neugebauerówna, Z. Gablerówna, W. WeinertówZonerQVh,""komendantowi straży ogniowej ochot.. l na, oraz pp. E. Kulisz, A Sumiewski i W. Galle.
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śmierć

przez

powje~'

szenie..
'
Na pomocnika naczelnika warszawskiego

wię

zienia śledczego, p. Nikorycza, w dniu 14 lipca.
r. b. dokonano zamachu.
vV dniu tym, o godz. 10 rano, p. Nikoryc~
szedł z więzienia do swego mieszkania.
Na rogu
ulicy \Vięziennej podszedł do niego jn;l( ś mlody
żyd i dar kilka strzałów z rewolworu, raniąc
p. N. w głowę. Mimo to, ranny rzucił Rię w pogOll za uciekajaeym napastnikiem i zcloral go
schwytać. Na rogu ul. Pawiej nnpagtni k wy rwat.
się z rąk p. Nikorycza i puścil. się w ulieę Dzl·
ką. Tu jednak dostrzegli go polic yanci: War'gin
i i Jepraczan.
Rozpoczęła się pogoń. Scigany; dal
kilka strzałów do policyantów, wpadł do bra,my
domu Xi! 6 przy uL Pawlej, wreszcie widząc zbliżającą się pogoń, strzelił sobie w usta. Brdczą
cego l{rwH~ odWieZiono do szpitala, gdzio się nie;'
bawem wyleczy!. Przy aresztowRnym znaleziono
paszport na imię Wagowsldego, pl'zyznat sIę on
, jednak, że n.azj'wa się Bajnysz Roaenblum.
ł
. \Vcz~raJ Rosenbluma skazan~ na śmierĆ:prz82
, pOw16SZ en18.
Prócz wyżej wymienionych: przed warszaw:';
\ ski m sądem wOjennym oJlręgowym stawali ,vczo ..
~ raj: Stefan Hawryluk, Filip Tkaczuk i Jan Czar! necid, oskarżeni o napad, bandycki w dniu 24
I marca r. b. we wsi Uh rusku, w pow. wlodawskim, na dom Ledermana dokonany.
l
'Sąd Czarneckiego uniewinni!, skazując Ha..
I wryluka i Tkaczuka na śmierć pr~ez powieszenia.
i
Mieszkańcy Białej Siedlecklej: Lejzor SznaJderma U i Franciszek Korczak} z których pierwszy mial zabić w dniu 9-ym lipoa r. b. strażnika.
ziemskiego Szybińskiegoi ranić strażnika Cza ..
lenczuka, drugiego zaś oskarżono o niedoniesienie
władzom o dokonać si~ mającym z!ł.machu-zo"
stali wczoraj przez sąd woJenny uniewinnieni.

I
I

Z CESARSTvVA.
(; Warszawskij Dniewnik> donosi:
<W czasie podróży samochodem vVielkiego
Księcia Piotra 1fikolaJewlcza i Jego JHaliollld
Wielkiej KSiężny M!licy Mikolajewny, ~.:maj~1tku

ROZWOJ. - Piątek, dnia 8 listopada. 1907 r.
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Diulber na stacJę Siureń, dnia 26-go paź~ziernika
Zamiast niez3pomlna.jek na. grób ś. p. Leontyny Raj- nej naradzie o!t'losil W sprawie wiceministra Hur ..
r • b • 01\010 godz6-ei
wieczorem zaszedl"
podług
skie,j-cichej,
]'
k w v którym Hurlw uznany za winnego
• "
'J
.. >
1;1
, '\'
nictwa, skls.da acz
A. dZielnej
Raubs.l Id'nracownicl1"
rb.
ł .Da polu "czel...
i1 wyro"
rozporządzenia i zawarcia w imieniu skarbu z podinformacyj ,Krymsldego Wiestnika), następujący
Na gimnazyu-m polsk.ie.
danym szwedzkim Lidwalem kontraktu na dostawypadek.
OdprowadzaJą'c! w pojazdach Ich Wysokości
Zamiast wieńca. na grób ś. p. Leontynv Rajskiej
'
dó
l'
glówno-zarządzający.p. Janota, general-major Dum- ~lożyly: Dzinńka M" GiDa K, Irena S. i Stefa Z, 3 rn~ wę 10 UHT
IOnow pn w żyta d a .gubernij,ro nawiebadze i.isp, ra..wnlk J'a...)tyński P.. Gwozdziewicz, zau- ble 50 kop.
dzonych przez
nieurodzaj,
bez zgrom3,clz
uia od~
powieduich
informacyj
o zamożności
i zdolności
wa.żeni byli. pr~y zjeździe z Ajpetri w (lolinę koNa Towarzystwo krzewiema oświaty.
kredytowej dogtawcy~ bez wniesienia projektu kon '
keiską okolo samej. drugi czterej nieznajomi, poEmil Hirszberg, zamiast wieńca na grób b. p. M. tra1,Ktu do osobnej komisyi źywllośclowel', cze::ro
deJrzani ludzie, wkt6ryoh p. Gwozdziewicz poznał Silberstainowej, 10 rb.
,
.
'-'
W rysach clia.raktet l1 st v cznych dWÓF'h bandvto'w,
waz nem następstwem byla poniesiona
pri~ez nąd
J
J
v
J
D l (, naibiednieJszueh.
strata w sumie przenoszac .
'ł'l
bl '
którzy w ·przeddzień.
dokonali
w Jałcie zbrojnego
I., Prim 1 rb.- "'WVa- oraz zredagowania
,
, .. ej POi mllona
ru d,
.
k
Od Jadzi i Lidld 50'/ kóp.-Stef:m
i pomieszczenia
w. Prawit.
::l~~a na p~lI'nego upek i zrabowali mu 1,600 f~:bt:.w. M"IJsek '.mlast śWlatla na grób rodziców wiestn!ku" .1wmunikatn rządowego, zawie;aji!:cego
w sobIe mesprawdzone, z powodu niedbalstwa.
ZatrzyJIlawszy,pojazd p. Gwozdziewiez ~ gellel
D bd
d l'
d
;
Dla głodnych dzieci.
I wiadomośoi niezgodne z rzeczywistością i uwuięra -majorem ,em· a ze po esz l ku sie zącym czte- l
E. D, Zamiast wieńca na grohy 3 rb.
ty z posady z następstwami według art. 6 J kod.
k
rem ludziom. z kt6rych dwóch Bch wy ta.I general;
Dumbadze, a pozostałych dwóch zbiegło. Wobec ł
Dla ni,ezamożnego ucznia.
,arnego, na kt?rego mocy usunięty z p03ady tra·
zapadającego zmroku i gęstych zarośli, ścigający ,I
Ignacy Susz~ńSlci, zamiast wlenca na grób 2 rb.
! CI prawo, w Cląga trzech lat od dnia uSlluięela
zbieglych i strzelający do nich p. Gowzdziewicz I
Dla pogorzelców lvoweno Dworu.
j wstępowania ponownie na slużbę palistwową la!;
ująć ich nie zdołal.
!
~
i spol-eczną·
Pojmanych generał.. major DUlIlbadze oddal po i
W. Kopczyuski Ci rb.
. jt.
H~ma~, 7 listopada. Przybyl. tu ja.kiś Obcy
'
k
d ·
l
1:ola 1 oclwonę katolick~.
zyd z zydowką, zatrzymali się w hotelu, zajn,w8zr
w B~hatyr.s
~, .g Zle
zo- '~.
t~ numer ,na d St{
11epem ~u:nlerskim>
' ł'
•
dro d.ze.zeurzędowi
znalIJ
wszyscywlosci.
są zbIegamI
z WH~zlema
w TeoZamiast swir.tla na. grob, Tomasz Su. dra 2 rb.
wyrznęli . otwór
d~zyi "!' czasie," gdy zamordowano ta.mnadzorcę !
Na gniazdo opieki nad drie6mi.
I w ~udlodze, ~ostah Się ~o s{clepu, wyłamali h·
WleZIema.
?
L. JeJtierski 1 rb. 50 kop.
! s~ ,l zra~owalI ~osztownoBci na sumę rb. 18,0:)0.
.. Dalsza podr6ź leh Wysokości do stacyi Siu- . _ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ł
. Uglwz, ~ hstopada. Mrozll 15 stopni. Po wyodbyla
zbiory tegoroczne
__ ~___
Władywostok, 7 listopada. Komendant twier.'
US
.
•
dzy Wlad ywostokll wydal postanowienie obo wiaI
I.
zUjące, z mocy którego zabrania się odwiedzanIa
Petersburg, 7 listopada. Najwyżej zatwier- fortów, b~teryi, szańców, koszar i terytoryum
Zamordowanie lekaria. Dnia' 23 październi- dzo~a uchw~la rady ministrów postanawia prze- portu wOJenneg01 wraz z przyleglemi do uiego
ka, w miasteczku Bieszenkowiczach, w pow. 1e- dluzyć przepls~ tymczasowe, o kasach kolejowych dzielnicami, przez osoby obce. Ofieerowie i urzępelskim, byladokonana niesłychana zbrodnia na emerytalnych l oszcz~dnosciowo-zapomogowych, dnicy powinni być zaopatrzeni w bilety. ZalH'owaosobie d-ra Meklera. Niejaka Rocha, żydówka, Do czasu wydania nowego prawa pozwolono mi- dzono ś.Cisl:} regestracyę l'obotnlk6w port~>wycil.
utrzymująca zajazd i szynk, zachorowała na cho- n!st,rowi k?ml1.n~kacyi na rozszerzenie tych prze- Usta~owlOno tymcza.sowąpo1icyęża.ndarmskł~ w
robę zarażliwą: Pomocy lekarskiej ud:delal wol- plSOW na lstmeJ3,;ce uakolejaeh prywatnych kasy porCie, Przekroczenie tych przepisów pociąga.,~'3,
nopraktykujł\cy lekarz Mekler, który ostrzegł kil- i em~rytal,ne w raZIe, )ezeli towarzystwo kolei ży- s~b~ sQ-rowe !~ary administracyjne. Wydano róW:"
ka osób, aby unikały tego zajazdu ze względu czyc sobIe tego będZIe. Uch wata postanawia da.- lllez ro:d{az, lzotwiAnmie warsztatów rzemieślni.;,
na możebność zarażenia się tą chorobą, gdyż cala lej wnieść do Dumy państwowej, po uprzedniem czych zależne jest od warunków uspokojenia.
rodzina Rochy. na nią zapo,dla. Wskutek takiego przyję?IU przez radę ministrów, najpóźniej dn. 14 W zakońe~e.niu rozkazu komendant twierdzy wyostrzeżenia, do zajazdu przestano uczęszczać.
styczma 1909 r. projekt nowego prawa o tych raża przekonanie, iż stojąc na czele dzielnej za\"'
VV dzień 'zbrodni, zaproszono do chorej Ro- kasaeh.
łogl~ potrafi pokonać wrogów porzadku. \V mIeście
chy d-ra Meklera i, gdy ten Zal)lsywal receptę
Petersburg, 7 listopada. Ministeryum skar- panuje spokój.
..
dla chorej, z tyłu podszedł jeden z członków ro- bu U~{o:(l(tZY,ro ul~ladanie budżetu dochodów i wySamarkanda. 7 listopada. Korespondent pidziuy, 19.. 1etnimlodzieniec i fińskim nożem za- ~atkow panstwa. na rol( 1908 w sumach następu- srna ."H~s~kaja O kraina" udał się do Karatagi i
dul mu w szyj~ ran.ę śmiertelną.
Jących: Dochody zwyczajne 2318 milionów rb.
donosi, za po katastrofif) z miasta nie pozostało
Pierwszy opatrUnek d-rowi Meklerowi zro- wydatki zwyczajne 2;317 mili~now rb., dochody nic a aie. Zginęło pod gruzami ~,400 osób oca~
bila Jego żona, a następnie wezwala. kilku la- nadzwyczajna 7 mi!ic)Uów rb., wydatki nadzwy- lalo ledwo 70 osób. Okoliczne wsie rÓwniei
karzy z Witebska, którzy już nie mogli uratować ~zajne. ~ p.owodu likwidacyi wojuy i jej następstw zniknęły .bez śladu. W okręgn należacvm do
rannego; dr. Mekler zmad, przeżywszy 12 go.. 01 mlhonow, na budow~ kolei 59 milionów na heka. Gissaru również w tenże sposób sktitkiem
dzin po l{atastrofw.
zapo~ogi dla ludności, która ucierpi ala z p~wo~ trzęsienia ziemi zniknęlo zupełnie ml~gt() KafirPonieważ dr. !vIelder w wigilję zbrodni wziąl da llleurodzaju, 8 milionów na zasllki dla towa- nigan,
Z zarzadu mieszczańskiego należne mu 500 rb.) rzys~~v kO,lejowyeh 7 milionów, na wykup prawa
. , S~anghaj, 7 listopada. Główny 2arząd poczt
podejr~enie padło nu. ,.starostę" mieszczańskiego, proplllaCYJnego 4 miliony, na umorzenie zobowia- ChJ1EKICll skontiskowal ~na1dujace się w pncia;:ł'a
który w czasie zbrodni znajdow~l Się w sZ1n1m . Z~l\ k~ótkot~rminowych 53 miliony, wogóie 198 kol.eiowym pakiety poczty Jjapo\lsldej. które J~i I)il . wódkę. Al'es~towanego starostę przypro· milIono.w, ktore pol<.ryte, będą nadwyżką dochodów pońezycy usitowalt przeslac bez l}{)Średnictwa puwadzono do umierajacego d--ra Meklera. dla spraw- zwycza]ny.ch w symle mIliona rb., nadzwyczajnemi C'l.ty Cłu[lskie~, d~ TlencYl!-I1 i Mugdenu, jakkoluzenia winy. Dr."~Iekler już mówić. nie m6gł, dochOdamI 7 mIl. i zapomocą opera'cyj kredJto~ Wiek rząd ChlllSlo uprzedZl! mocarstwa, że .nie pozwoli nadal omijać poczty chiJlskiej.
ale ruchem ·glowy wskazał,' że nie ten jest za- wy ch 190 ruli. rb.
bójcą. Następnie N'zJprowa(hono winowajcę z.b~o. ~ete~s~urg), 7 listopada. Ministeryum spraSew~stopol, 7 listopada. Minister marynarlci
dni, czlonl{it chorej' rodziny. i dr, Mekler slume· wledltw.0~Cl wlllosle 'do wstępnego przyjęcia przez wyplynąŁ z oddzialern praktycznym na morze i
niem glowy wska~al go. Zbrodniarza osadzono ra~~ ml~lstrów do wuiesien,ia do Dumy państwo- byl obecny przy strzelaniu bojowem.
w więzieniu lepelskiem.
.
we] . prOJekt prawa o, pozwoleniu malżonkom na '
Liłnwa, 7 listopada. W fabryce RostItow-'
Zbrodnia PowJższa, jak pisze .Kur. LitII., oddZielne zamieszkiwanie..
skiego wykryto napełnioną bombę i wiele unIków
wywolała do takiego stopnia. oburzenie wśród
.Pete~sbnrg. 'l-go listopada. .Minister handln nielegabych. Aresztowano czterech podejrLanych
mieszkańców---żydów, Ż~ ci ostatni zniszczyli do zatw~erdz~l zmIany w instrukCji dla maklerów robotników.
.
szczętu wszystkIe zabudowania zajazdu Rochy. na glełd~ne warszawskiej.
Bhł b orod,7 listopada, W nocy 1Y swoim
fJ'~t6rsbu,rg, 7 listo'pada. Delegatami .Rosyi majątku w czasie snu śmiertelnie raniony buron
Dr. lHekler cieszrl się wie1kiem uznaniem i po- 1.
ważaniem, jako lekarz-filantrop. Pozostała wdo- na. pO~Hedze~ll~ ,brukselskieJ stałej komisyi cukro~ l{ozen. Baronowa zabita. .Zabójcę, adoptowaneI wej, . zapo vnedZlauem na d. 18-y b. m. będą po- go. syna zabitej, 17 -letniego ucznia sżkoły 1'0:11wa z drobną dziatwą.
!!!!!II!!_.~_"!!_..~_-.I !I .I_~
, """,.IIIIII__ .. ~~~~...__
!!!I!_,_II!I
___~.~1\lIIIIIII1IIIII!!II'I~~ i ~l~Clllk. zarządzającego
wydziatem handlu Prile- neJ, al'eBzt~wano na stacyi kolejowej, dokąd
SPOSTRZEZENIA ~lE'fEOltOLOGICZNE
Il cukru.
zaJew l l>rzedstawiciele rosyjskich fabrykant6w uC!eJd z majątku barona Naurnowka.
. • ,T~ąis, 7 listopad.a. Na kolei kurskiej zamieStacyt·ctm,tralnel K. E. Ł.
f . P~tę:rsb111g, 7...go, listopada. Wedlug danych, Cle SnIezne.
posladanych przez glowny zarząd podatk6w nieNik9lsk Usuryjski7 1 Hstopada. Do Dum)'
ot>
I
~
'<F.I
stałych;
gotowe
zapasy
wolnego
cukru
i
wolnego
wybrany
Andrzej 8zHo, bezpartyjny z lewiey (b.
...
~~~
~
I
~~«l 1Uc.5 o
c:d
<l>
,zaI~asu
w
27,6
fabrykach
mąozki
i
raftneryach
pisarz
gminny).
..: ~~ § '~
Uwagi
Data.
«l
,...
I pa~stwa, ,opro-cz gub~ jenisiejskieJ, w dniu 14-ym . 1\lw01, 7 listopada.. W fabryce p. f. "Motor'"
f}'S~ a~~I!=
~tł=
~~o
CQetl
l pazdZlerlllka wynosily 14,368,312 pudów z któ- Ujęto robotnika, który'za.bU w d. 24 z. Hl. Kru~
~
~ en
E-t
Po
l rych 10,800.880 pudów wolnerro cukru i 3 '567 432 usa Fabrykę otoczyło wolsko i polieya..
~
L dDlA 7!XI
!
pudy wolnego zapasu.
o
, ,
,
i .
Ekaterynosław. 1-go listopada. W bUzk.oscl
7/Xl 1 pp. 7490 + 2·4 58 ! Pd Wa Temperatura
Petalsburg.
,7
lis.topa~~.
Trzecie posiedzenie) Konstalltynówki, pow. baołunuokim, ,sz,eśL;il1 hanooax.+2.6')
e.
7/XI9 w.
7.482 -l.S 9i Pd W1 ' Temp91'&tur l\ i senatu w s.praWIe WICemInIstra spraw wewnętrzdytów napa~ło na. platnika. fabryki żelaznej, nioB/Xl 7 r.
747.9 - 3.3 98 Pd W l mln.-4,2 11 (.
nych Rurki rozpoczęło się mową nadprokuratora sącego rublI 20,OO{) w towarzystwie pom-O,Cnika i
Opadu 0.0
I
. Kemp~go1 ~tóry popierał oskarżenie przeciw Hnr- dwóch strd_iników. Platnik i jedell ze strażników
, 06 Z .2 C:ęSCl art~ .34 i 4t1 kod. karno Obrollca,
zrauien.L Pieniędzy' .zabra.no tylko rb.. 10(). Dwóch
! adw •.puJs, KazarlUow, dowodząc zupełnego bra, bandytów ujęto, z kt6rycb jeden jest ciężko zrak~ ~Izestępstwa w czynach Burki, żądal nwollliony. Znaleziono przy nich rb. 3.00.
nlemag.,o. Po przerWIe Rurko rozpocząl ostatnie
K.am. ga, 7 listopada. Kasfer staey.itowaroweJ'
t stowo. Czyta! obronA't z zeszytu.
SpaSu.eH1J€nKa~
'i
kI'
,
.
Na u:znsy dla niezamożnych uczniów
a
. o 'Ol razansko-uralskiej
zam.eldoSzkoly halluloweJ lódzkiej przy ulicy Dzielnej.
letelsburg, 7 listopada. Senat po dwugodzin • wal O zr,abowalllu mu z kaSI ril. 5)935, lecz' po ..
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dejrzewana jest z jego strony symulacja.
\. 16509 16847 17779 18300 18810 19700 20206 20692 21425 ~ dentystów, którego jestem przewodhlcząeym, oglaSZ& poSłowiańsk, 7 listopada. Dl.lesifJciu handytów! ;;.1764",
.'
• stanowię~ o urza,dzenll1 wystawy dentystyczneJ, o przyjl.lapad.ro
IH1 poborcę mononolowego w .Majakach, 36 ł~~b~! ~: ó~~~ ~l~l~~ 29~ 2::58:84:0:1 :::2 4~:ó5!:. mkoW''''tll~i.~ledi ł;\yeh1kW d1eCZt', UiC·!. . be,zPb.t.ilie, 01 wy da.wau u
.
,'t
b b . . b
ł
. ., U' i\l\'b
'~
~
. ' . I~
w ro c... W.,es *iPzn a en ys t ,J",znego ~ po sk1 in Języ ku
l ZUCliO om~ ę l Zl a ~W~h() l J, ".IV 1 ' 1 60 81 20,., 11 9~ 898 415 ?1 681 37 ?80 611 l ~ 28 33 3;_ . pod mOJą redakcya, 1 to, W8~1stko dla reklamy. No l cóż,
KrasnoJarsk, 7 listopada. PrzJ wyborach. do! "'l 47 86 '134 66 91 99 8~a 65 ~9 923 46 87 96 201~ 51 i ezyteluiku, nie rumienisz sltl za mn''',nfe wzdrygas?; się
Dumy nikt nie otrzymal ahsolutnej większości. j 70 89 leo 44 98 209 iJ5 00, 97 .~09 6~ 44~ó7 4?4 623 óS I na t:iam~ myśl, !Hł.cyenc1e, że mi, dotąd ~rogieTwe zdro'
Za kilka dni odbedzie SiA !)owtól'ne głosowallie. l 89,18 ~82; 83~ 471016~786184~698 ... 9 03891 a",ooo~ ::7° 9812~ 9902137411261~ 8SSS li wie powierzałeś? Wszak dopuscUe.m Się czynów hanIe,
,'..., ,0, .
't ,
".
_)
~;)
i;I
". ! 0
. . " ., ~
v
i baych" a pod pCIHija, wyspowlada.m $H~ ł z reszty: że JstoUralsk, ' hst?Iada. LuJu\)sC koza?ka na Ura . l 809 f~>. 23 26?O 4010;2 61.. 85 197202 18 r.41 90 311 ! tnIe w czftSi~ długotrwałego pumiętu-ego lokautu ofIaroI.'
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lu ohrRta na pOSia, do Dumy II eremmu, kadeta, 1
b. posła do U D u m y . !
KiJ' ÓW, 7 listopad a \Vvbranv na 'posła z 2- ej ,
.
," •
.
.
" J .'
'".,
,
'.
;
lulry l z h.;J?wa J an Ł:H~7. yl~lu, Jest, I::'ezesem .ITlle)- I
SC.O. wego, H 011\,<1.' .k.ad0t.ow, hczj' l,at 02
l zaJmUJe. ",!. .
stanow!'sk.o Jn'ofes()rski~.
~
.'''orlI" ..
li,,!·
;1,
1\T
er k D'
l
~UUSlhl. ' .OI)Op~u,<t. :l\ a CZ,ton a
um) w kI~eJ ;
j::qrYl wyorany unejsJu weterynarz cyrklliowj,)
Aleksander Nikolsl~i ka,det lat 47. syn duc:ho\v-' ~

()

•

•

t.

. •

.

r,60o ,45 03 68701 ił 10 90) 897 914 , walem w lec~nicy pomoc bezpbtllą~ za na propozycYę
!.~ 5~8h !9 148 ~()(~ 01 6a 94 489 99 .. 614 31 47 60 6~21 T,.stwa odontglogicznego podniesienia placy za robociznę
~~ 41.6 ~7 624 28,.9. 4

°

nIe zgOdjzUem się, odp?wtednto motywufa,e, I ~e '! deJ·
"" , szym c ągu poddawac będę edonków npisuJących
81~ 43 964 82 1011 1,01,3~ 'i4 2~3 3'~ 66 461 562 619 " si~ do'Tow. lak.-dentystów, ścidemu baiotowanlu, aby
y~~ 5.9 90~ 12 ,,~7 "'~? v,~,'l 8.... 09,8 !,O. 2,2. t) 82. "~4. 79 87 91 prZy~adk.ie.m nie dostał sIę jeden z,,44:-cb:'. Ct. godni
;j~3 ~1 ~7 :~ 401.> "~,)I}Q'~ 41 58 'O 60~ 1~
87 886 89
c.złonkoWi~, ~tórzy uwIecznili swój podpis ~od omawian~
91 9;; 9 .. 4: 2.,4',) 9\J .. 1 fil:) 74 11117 ",1 39 297374476
listą, zkozyl1 dosta.teczny egzamin ze swej użyteeznoścl
500 44 600 26 65a 78 91 769 818 37 60 935 08 10058 67
naukowe' i s oleczne',' " , '
.
93 15~ '61 216 60 83 807 23 89451 62 73 526 ó6 82 654 :
. J
P
~
,.., ,.
.'
'14 83. '; 44 810 92262 UU5 85 339 '71 404 63 531 59 9~ ~ w u z2e23wz~~~~ n,a' "to, ,że W110zw anle m Ole'd nm!eskze,z,one
U
oI1lI
'.1"
o1 • po.zo a ..o ez echa, g, YZ,.Ja . pIZa,
"
, 648 746 67 807 22 11006 ol 59 90 293 :;02 24 73 93 4:04
nego.
~ % 6\8 60 76 94 7~H 61 91 844 50 94 921 28 970 95 . konałem Sl.~" żadna z mlajsco'!ychredakcYJi. ~l~ty~ko 0iobolsk. 7 listopada. Na c,,;lonkówDumy wy- i200L 15 :38 89 98 150 7& 86 94 95 311 73 85 99491 522' ryginalnyc~, ,lecz Bl\Wet "RkoplOw~nJch podp18oW Dle pobrani. Mikoiaj Skarozubow (lat 47, o. agronom 29 85 690 753 88 806 923 85 14016 22 161 233 85 3888 siada, uwazac muszę"M za "OO"~
rządowy, członek 2-ej Dumy), vVJodzlmierz Dziu:j22 29 335 64 92 629 609 71 90 721, 83 89 847 '15 91 945 i 1652
Adolf Żadiewiez
t'"
]'
'l t 4f"/ b
'k
d
k
~ 'I!O:H 5~ 122 48 ó'1 65 91 242 43 45 94 893 466 504 4ł I
Iollt18 n (a 'I,
• pOlUocm.
na :loroy a' cyzowe- l 6~1) 92 783 85 806 8'1898 918 .iO 16014 19 64 121 90,j17 I
Prezes Towarzystwa lekarzy-dentystów.
gO), Konstanty :MolQdc()\V (lnt 34, wlośeianin, b.
;31 8() 86 3~{} 4H 5~ 520 33 86 51\) 5:) 101 4l 76 800 11 I Łódź, d, 7 października 1907 r
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pisarz gminny)"'-wszyscy trzej bezp(,trtyjni

powcy.

postę-

.
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'

Konstantynopol, 7 listopada,
ł
l.
.
b d ,y b ostatnieh
O,tuęgu iszti b sl\im . au' f

czasach tv
uó.gars ne
zamordowaly 1::1 osób, pomiędzy luuemi trzech
turków, Jednego turka zraaiono.
." on~.-::.nł 1 ll·stopa'la.. 02:.2o;;!z.ono urzAd,ownie
i.J
lA!,
' , - , '"
'c:
o zażegnaniu przesilenia kolejo wego. Porozumienie
pomiędzy zarzą;~amr lwleJowemi a oficyl-l.listami
nastąpiłol na za:sadach tllas~ę'pl1JJąc,y~h: k~rowarzystwa ko ejowe l prz.es,aWlCJe
e ZWH~~ ow zawod
dowych koleja,rzy zgadzają się na l'aglll<;wan-ie q
wszelkich zatargów o płacę i godziny pracy dro- ł
gą pokojową przy po~red.llictwie sąd.u rozjemcze- ~

Dr J'eln'le'· kl·
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Do Ghwili lam!mi~oia numeru, ~8t6rsbnrska
AgtiJ,leya lelegraftCizna nie nadesłała depesz d1.ienDy~h.

1653-1
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Dostarczam do domów

~anio

fi!

i

I

I

.._-~--?!!!'J! \
O d P o w i ed ź 4, 4 - c e.
kCSU10W)' w l10śeiaeh od 25 korcy. Za.mówienia
!~
1-'
Kiedy w swoim czasie otworzona zost?l.laz mojej ini- ! przyjmllle codziennie do g. 12 rano we wlas)1em biurze.
t6wdo izb, utworzonych przez towarzystwa w in· . ('.ya.tjWY Locznic~ widzewska, "Łódzkie T ~~W~ odontolo ..
teresie oddziałów. Jeieli taka hba oddziałowa·' glCZllb" oglosUo w pismach, itI uiema. z Jstnlejącą leczBi~ Widzewska 50, I pIętro od froU*!1. telefonu nr. 1121
Wacla-Kos.akowski ..
nie będzie w stanie rozstpygIląfS danego sporu, . ~ą nIc wspÓJuago. VVyręczyla. IDule. wówczas rtld(\kc~~ 1522\30
to TTzesvla
się go do rozważenia lzbie contral .. i ~ednego z JHsm mtel~cowych~ Z;lI.tąCZ3}ąC przypisek swoJ,
J
. • .'J . . '
,.l:
;
~
~ t'
f ze 'f·stwo odontologiczne llHlmt\ Z.!,I.OWUZ sIę czem tł1rK
ne,h ut''"' Ol zon €I,) w kaz~em tow i;ł,I zystWle kO.l.ej'J- R cltWC.lili. Byll:lo to reklama dla mnie Mona z rami.enia
_h

-

i

Oficyaliści każdego z towarzystw kolejowych l
J6dziele:ni będ, ą na oddzidy. wybieraJ.·ące delega-

gU,;

'0·

",

.'f

,.

wem oddzielnie. W razie zaś niedojścia. UD po- :
l'Qzmnienia i w w.i izbie centl'aluej sprawa pl~ze~ ~
chrulzido Są.dl~ l'(}zien~czego, u~worzo.nego za. p~- t
- i'e"liem tovruzv"twa kolejowego z oticvall-'
roz~J.~ J .
. ~, .. J ,)
r~
,.'
',,'.
~ _;'; .
stanu, 8, gdybJ 1 do, takIego l)orOZ\~mlu.Uil. QO.)SI.;
nie moglo) sąd rozjemczy ma hyc utworzony
przez <speakera> (prezesa) izby poslów i dyrektora arcbiwum milllster)'uHl handlu. Na rninisteryurn halldl.u naklada się też obowiązek rozstrzjganIa wszelkicllkwestjj, jakle mogłyby wyniknąó ,

~!~ii·tO.801V"lIiU

IV.

pr:i,ltyco mniejszego porozu-

- ---- .
Z o&t~trdej ch.ili.

T.·stwa. odontologicznego, . za którBt wqzlęczność mOJa
nie miała gr"!iC,.
"
.
,ObęC;;I~, ~ stwo pcmleniou~, zgot?walo mi świeżą
llcztti .. oe,,~szaJąl! cały akt oskan~ellia~ 7.~opatrz?ny pO,dp1SttUll ,,4.4", Osloulę1/ych przylbica\illl 4'1 przeCiwko Jeonemu, Jawnie występuillcemu, to już jest reldam"" rzuc1!jąe~ się lraiaem.u Woczy i za. tę reklamę skladam
T-stwu o(lontologicznemu staropolskie "Bóg zaplać".
A teraz co doą~tu oskt\rż~nia- 44-ka piętnuje
mnła pubUcznłe za to, ze Łódzkie rowarzystwo lekarzy-

szwankowanego

OdChodzą z Łodzi: 1.\) 12.30, b) 1.10, e) 11.20, d) 2.00,
e) 3.15, [)6.10, /S) 8.20.
przy. ohodzą do lO, dll: b.) 4.30, :p)7,35) j) 9.35, k) 10.15,
1)
I,

I

ł.04, ID)

5.25.

ł

b··· d '
· h · k '. ' 't'" ·
J.e negoz~. S)VOIC . In ~8en OW l moInkasa kWltow przez osoby 'do tego
niepowolane, UpraSZa na~uprzejmiej P. T. P. , Konsumentów o wyplacęnie należnośći "rylącznie na ręce Panó\v:
l'

Mark'usa Bankie~a,
, Hugona Nasta,
, Henryka Miillera i
Antoniego Schumpicha,.

nieurzędowa).

Dnia 7-go listopada 1907 roku.
Rubli 10000 )l: 12240. Rub. 4000·ił! 11319. Rub:
1000 16 6788. Rub. 600 Ha 14083. Rub 300 Jł)i:.4638
l776 '1116 8108 11636 12249 14020 20474 22966. Rub.
lQ)Q: 1383 2-952 3438 8702 4374 4ó9):! 5891 613$ 6390
Si'l3 8287 8656 9300 ~862 11]:1f> 11678 11~371406714170

10

po' przedstawieniu odnośnych kwitów, zaopatrzonych 'w podpis
zurządu i wlasn()ręcz.nepokwitowanie dot. inkasenta.
1642--2 ·1

LI 'r'yhnlsLri Drl H"I. Son<nDllU uu

h
.· ·Pf·.[

:1'

h

b

kPo.wrÓCił. d '

.

zgimnazyalnem,
sze~!:~!we~~~:z~~~niem
poszukuje biurowego
laj~oia. Referencye poważne.Ła-

P'rzyimuje od. godz~ 8-1 r. ł od 6-8
c ,oro y sórne,
róg UlO- f skawe' oferty 8ub \JW. W. 'V. "
panie d~ 5 ...... 6 papo!:., w iliedżiele. od 9.-1" czo'W'YCC~GfuLNiANArrf·ne
W Admin. "Rozwoju", lui Piotrkowl. 1 od 3-6 popol. •
1420r391 I 11-1 l 4-11/
1620-4,-4 ska 271 m. 18.
1542-3-3

Ul.

Połudnlow.

oM 2.

i'

Ka.r DIi na Rok i ckaJ l ssą~y

2'

::.!~ro

~o

gagowy,
sile 20
30
potrzebny do mlyna, może bye taklauGzJoielka
l że motor lokomobilowy stały taiże sUy,
z patentem, udziela lekcyi muzyki' no. J Szczególowy opis nadsylać: Dominiom
fortepIanie, oraz teofyi muzyki. Ul. Solna
Biskupice, poc1.ta Radzlejów, warsz"w.
.li 7, Dl. '"
lł.9-10-Q
gub.
1647-3-2

I

8.35. o) U.OO,

~asz ego og~a !enla,
iII WOSCl przedstaWIenIa do

W l-Jm dniu ciągnienia 4 klasy 189·ej 10tery i ldasJcznej Królestwa Polskiego.

w.,1

u)

UWAGI. Godr.łny, wydrUkowane tłustym druIdem
oznacz~j8r czas .od godz. 6 wieczorem do 6 rano.,

I·

\~alenty (~orsln.

,ll'Ct'><:f•.
'p',
U Al
Chor. skórni, wenafyczne i moczopłciowa. 1

dZ·ie,l,nlk,a.

Z
rz·.~·.·d· ·
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Z.ak·
ładu ·Gazow· .go"m
•
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Pozna~ski~h. Nazwisko po .. ł

(Tabela

~ ~ź

FabrJJczno.:.Ł6dz"a.

~~~~.~~~~~_~_~_~_~_~_~~~.~f~_~_~.~_~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~--~-~~"~~~-~-~-~~~

l W? be~

do szpitala

](olej

I.

Dziś, o godz, 2 po pot przy robotach miej- !
skiej elektrowni tostał zaHypany piaskiem robotnik elektrowni. PogolOwie odwiozło go w $tanie \

ci~żkim

o d <2 ą

Z l m o wy

kOlll,

'l!PTO
I

:, SERDAKI
~o

cz~p~l. d~leelnne

. ,"

lej~ 100-150 garncy dziennie od 1 go
stycznia 1908 f. Adres: GLówna nr. 15,
w mleczarni.
1651-3-1

gu-

stowne i tanie
,

&~

może dostarczać mleko wozem lub ko- \

zakopiańak:ie
guń,kJ, pel~ryny l

1434-3-3

poleca

Helena Li~ińsKa
38m 10

Przejazd

)i

.

.

Pot ..zebna panienka do dzlergania .

ROZWOJ. -

Piąiek,

"Samopomocn

Towarzyątwo

dnia 8 listopada 1901 r.

J!~M~~~~~~*

, RYGA, WsUstrassenr. 2.
Polecaze ..skladu:
.
Prima Pe:ryskle pMteryZQW8ne maslo w
1afelkach ,.1 funtowJch.
Prima Mr.slo eksportowe I, II ł III gb. tunku.
Prl ma LWa.dzki i kurladzId ser szwaj~
carski 1, II f gatupku,
'
jak równie,ż Bl!ok8t~il!skie i' Tylslckie o..;
stre sery. ,Nauszate18k1e bił 1 pólslHkany. L
, Oryginalny,. miód:: ,kur lan dzkt.
Prima kurlandzkte szynki, ró,,żne gatunki
kurlandzkIch .wędzonych ,kielbas. '
Primltoki~kt reiVelskie~ ryskie" szproty,

Ponieważ doszło

ziemłan; gubernłi

(Selb.t~nfe).

.'
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'C~:;;!~ ~:~;ąa:~::;rOdZleó~3:.t~:b~

tersbnu~st~!~odOT~~lr~:st~:lu::zp~c!t I ~
e"ł+
!?~:~~~z~~~~?:.::~17~r.~:~;:*~f~ll ~'..
się bstalunkł.
o
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2i21-S-2

BEN D.' ORP. 'A
t

.'

.

r
A AD H~I~nu~r8Ki~ faorVKiJ ~a~a.Oi~1~Kola.uYJ~t~~"

czys
e
.
..'
'AMSTERD AM.

sprzed~nia bardz?, ta~io, I ' . ,
lub bez. Wiadomośc uliCa.

'G--' ramofoa do

en dorp I~~ Tow. ~~G, ~.'~

/h

vI

2675-6-2·

z plytami

a

przy kupnie
Jprawdziwego
BENSDORP'A
zwracaó
laskawie
uwagękakao
na odtworzoną
obok ~~
etykietę i odrzucać wszelkie podrauiania.
~t~

="',' "'

posady. BiuJ;o Rościszew-'

Cegielniana 42.

wiadomoś'ci, iż ~1t(1{'1 ", . ,.

ttf

lifhmdzkfe.1. {lod firm". nSamop"moo"
"

do naszej

konsumentów naszego kakao w ostatnich czasach
fI$
starano się wprowadzać w błąd przez podrabianie naszych etykie,t, poslugnją.c się opakowaniem :łM
podobnem do naszego, postanowiliśmy nasze do- "~
tychczasowe żółte opakowanie obeonie zaopatrywać 1\1 odtworzoną obok markę fabryczną z na-o
.
;,~ "
pisem w Języku niemieckim.
Prosim v przeto w interesie Sz. Publieznoś.ci, t~".L

, turboty.

-Sto.a ...~.z.nl.

Ż nie. ~

Ostr

/

(~~

r

AMSTERDAM.

1228-18-'~ ~
!~~
ot

=:ili_oo.an~~ ~~, ~~~~~.~,~~~'~'~,~~~~'~'-.~~~~~"~~_.'~.,~~,~"~~~:~~~'~~
est pies do od..,brauia, . szronowaty, ma ,!
~"'~" J'J
~~ ft~.,,w~ ~~ ftt'~ ft~,.~ ~jł"

J czarne ,cętki, obroża bIda Nr.

M. 3~47.
Ul. Staro-Zarzewska nr. 61, Pawlak
__-----:"':20:::--73t-:---l
t r

d··rogi
d żeIaznaJ- Fabryczno-o
t' dz'kiei
J

-_...-_-.....;.-~-------...;.,..--------_-.:.._----_....._-----------~--

Z·

Z~głńęll\ książeczka legitymacY,Jna . na

---:-~~ś
8tr~~!ę m~ai~d;l~y Król, WYda~~I~~:~; !
arzą
Ki:c
:: k~~:::~ł~b, pokoj~~:l lli ~obr!~i
Zaginęły
karty od pa'ltportów,' wydane l
śwladec~aJllI.
'2728-2,-1
z fabryki Józefa· Rlchtors, na hulę ; niniejszem zawiadamia
'p(}SZUkI1J~ szycia Vi domach prywatnych.

wysylających ladunki, że na. staeyi towarowej Ł64~

Franciszka Achclka, Andrze1a Murasa : Fabryczna w dniu 12-ym listopada nowo stylu 1907 roku o god,zinieJp
Pusta 5 m 3, .
2726-2-1 i Andrzej!". Rajcha Łaskawy znalłuca
rano, na zasadzie § § 40 i 84 ogólnej ustawy rosyjskich dróg żelaznych,
'potr~ebna praczka do pralni .. Matyldy'-: ~:~~Ę:e.znalezioIle karty zloŻY~68~_~~~ będą sprzedane z glośnej lioytacyi niewyknpione przez odbiorców tówary~
Wldzewsk~ ,.49; . Tamże. Jest rower I -p'rzybvle w
wrześniu i paźd. zierniku 1907 r. za frachtami: Kostuchna
r, '1 Zaglnęb karta od paszportu na Jmł"
ł
damB ki do sprzę daD fa •
2738 -.lli~
J,ózefy Muąlal, WYdana z fabryki Po: 6/348 Sosnowiec Łódź-F. 10083 węgiel kamienny, Leon Żmigrod .dla P.
pOSZUkUJę pokoju, dobrze u~abloWlJ,D.egO.
znansktego
2683-3-3 Żmigroda; Zawiercie 45660. węgiel kamienn v , lwpalnia Kazimierz II dla
Adres w AdminIstracyl "RozwO,ju" dla
J
!lA. KM '. ,
2693-3.-2 zaginęła lunta od pn,szportu nil Imię K. H. Golewskiego, zaliozenie 22 rb. 50 kop.; Kiszy:n.iów m. 5057 wino,
P08ztlkUlt> rząQCOS~W~ w przyzwoitym
lEwJ !~teckieJ, wydana z fabryki Fi- l M.l\fachlin. zaliczenie 19 rb. 65. k.; Moskwa tow. AL Br.. 68269 .muszdomu. GłównI 40'Jni15. . .2621'.. 3-3 ze a l r,n 8 u m a · 2 6 7 9 " 3-3 l tarda, grzyby, rydze marynowane,. R. Kaler i S-ka. zaliczenie 65 rb. 61 k.;
v lllÓw
d. o .za.', . . ag\lrc
Dąb}arta,pa8z~ort
imię m.
Augusta!
Zamirie
210 rb. ~ 56.:\."
l~' .Kie.z
p. otr~('bn. y chlopi..,,,,'ł na.. p,rakt"kA
~ 't
wJda.ny .na
z magistr.
ŁodzI. , .
J .M
. ,Br
. . 2062 ser
. '. Curkow' .zaliczenie
'.
.J., •
kbdu fryzyerskiego, Przędzalntanr.
,
. . .2685':"-3-3 ! KoluszkI Łodzltie 41664 WIllO, Aron Kolychman, . zalIczenIe 11 rb.50.k.
ur. 86. .:' . " . '
.•
2n6:-3-2
""g,tuąlpaszport na imię Abl'nma GQld. j
W razie, gdyby licytacya W dniu wyżej ozna<5zonym nie doszla .•.do
Pi:r::!~k!Z~;n~.~11~~bra;~~2~i:~o~
.' .barB~\wJdallJ ~ pOWiatu opoc"~yńskie· i.isk.u.tka, to powtÓl'Ila ostateczna sprz, edaż odbędzie się dnia. 14-go listopa-

I

m.

ZB

~

••

a.~~~b"~~

z.~k~

p kroJ' em, na. stale do sklepu, Dlugtf 20~'
.2705-3..;....3

i.Z'
,~o,
Z gminyl Osi,'.
.

JA',

' . . 2.671"~· n~
3-S !I~---~-~_~~s~~·~~~~~~
~a nowo $t. 1907r. O ,godzinie 10 rano.
.'
.
ł
.' .,ag.. uą. ;.psszpart na 1mt·ę Mi(~za.ta U'U. ! . '_ _11
re~kleg(), wydany z gmi.D:y Piotrkowi ~ 4
Me e"
' _ _ .11 TF
~
WM~~
ag fnąl paszport, wy daDy z gmlny ł}u~ ~

o1.r~ebnaWldzewska\'
uczenica 186-2.
kiasy do2477-3-3
wspólnej Z
P nauk!.

ć,tnlew,

_________.

I......

pow· lodzkiego, na

Imię

Jani-

l

Rower tanio 0.0 sprZedtmia, .PrzqdZM';' uJ Garezyńakiel,
2664:-3-3 l
illana 86, zakład fryzyerskl. 2716-3·2
zaginl\ł p~SŹpGt. L na imię .&lt\C i ej8. Mistróz bezdzletnJz dobremi śwladetwakolajczyką, wyda.ny z gminy Puczniaw. l
mi POSZUkuje mIejsca. Dluga Dł'.. 8.
2703-3·- 3 l
.,'
271l~2'-"2
!
~:-:------....,;..;,......,..--:::.;.....:.Zaginl\łpaszport na Hnlę Jana, pa.rl.,iklep spożywczy w' dobrym punkcie dObnta,wydPJlY z gminy Dąbrowa Wi~
p'~ipierosy W
sprzedania. Bllluiy, Space.rowa nr. 7.•., ,dawska.' ,
'2704-3-3 i
(.'
, '.' ',.
,2627-3.-3
.
.
t
t t .
spólne 1D.lęstkanie. dla przyzw. onej
zaglnę,lO .śwladectwo ,od pnszport" u wy-' ',{,;,pEZy~O owane s y ~lU
. k' Wid
k
7
23
dane z fabryki I.K. Poznańskleg'o, na
.]A,tkoW9 W, vsoklego
paDlen "
zews .a nr.2687-0
ij ID•.. ' .'
lm,., l" P, lot..ra Płetr. zak:, "o
"ł699- 9 _ •9 I
"2:
J
Starkiewlezowa.
,-·2
'I
...
01 .,

I

W
QwuolioboWY, ;estonowy,lallryWkiolantSzydlowleokiej
z/,\ rb. 60- l powóz

czteroosobowy za rb. 60 do sprzedania
w RemIzie Warszawskiej, ulica MtkolaJewska nr. 82.
2S1a-6-5
agin~l bilet od pas~ponu na im.ię Antoniego SzeWCZYkI, wydany z mIyna
'.r. i 1\1 Grod~ieńskieh. .
2724-3-2
agtll~ł" karta. od paszport.u D.lI!. bulę
Z Antoniego Gracz'ika. wydana zfabry.
ki r. K. Poznańskiego.
2707~3-2
aglDą1 paszport, wyd,ul'Y pr.z. az. WÓJta
gminy GostjtóWD;" imt, Franelslka
SkotniCkiego.
. . . ' 2708-n-2
agiuąl kwH od pMZpOr~Q na. lmię Mi"

Z
Z

J:,

nłsławy Klstolek, wydany z fabryki
lll..ąl W Widzewie.
. 2696 3 3
Zt\ginąlmł~dJ ptes, Z gór św. Hernar. dtli, bial:)' z .t6lteml

plam!unł, Odesłać

pro8z~ do hotelu "Klukas", Cegielniana

Dr.. 64:·

.' .

. 2729 l

Z:~!,: ~~eti:i~8~~:~~1~Z;~W<tJd!3~~~

I
I
I

I

.

I
!

I

t ureclnego
. .
nowego zb-loru wygatunku D ~lłIbek Jaka-..

TOWARZYSTWO
A' . N B'og.
d'ano
.' W . l' S. -k'a
1\'

. .

PETERSBURGU.
16iS -·5-1
Dostać można we wszystkich składach i dystrybucyach tabacznych.
W

I

WVdaD1l' ~ am' Od
eZ-~ll>p, .1
I . 'K iDyzirady. 2782'1
zagInął kwit. od paszportu na im'ę 'ro~
~a~ża NOWIckiego. wydany z fabryki

t
."'NiPBal Z powodu .wyjazdu' bardz.o
! z. ków,
aglns,t paszport. wydany z
pow.lęozyckiego, na tru'ię Szczapa·sprzeda.nia umywalnin:-

zaglnęlybilety

I Zaglnęla karta· od'

l ....

2733-B~1
od paszPortów na imię

kE Pii5IW&iliJiamw;@i&4E

I '..

gminy

q

I'

~
tanio do
i 2 sl.aft.etkl

2640 -3-3 . marmurowe latinie rzeibinn0 z:a.. ;).2 rb~
paszportu na imię ~tat(}mośc Oda Ilr. 10 ~. L. parter,
.O.lgl 1 EmHUSehmłtter. wydane z fa~ l .... Walent-~go Topohklego, wydana z gml- J _,?n, prf'.wa strona ,2741-3-1
chaUny:aufal, wydany z ft\btyki bqkl RirtH'berga, lWtlczvńsktego. 2725 t i nr Wodzie.rady.·
2739-1 ~ Zl'IgtnĄl paszport nR. fllll~ WerouikiKlut.
,
b
..
2710
'->
2
tr'iA'Z" ,. k
'j
..
'..,.','
.';
.
ł
wydaDw
z gmin·:r Sz~'dłow
0-&1
~.\> 1
-,p- .
ag,nę ..a. AS~", &CZfI, egitymMYJoa t:t\
Zaginęlo świadectwo od paszportu wy,
J..
.J
•
"Ii'),
-.J'Gro młl.Il...
:Zagtll~t kWil. od paszportu,' wyuany' ," hnię .Maryanny Slnorl\WSldej, wydana,
dl\n6 z fabryki R. Grudzińskiego i S ka,
agllląk paszp(lrt na .1DUę Bol~s.tawa
, z fabryki I.K. POl;nailsklego Da imię I,. Z~ttglstr. w. ŁodzI..
,.2727-1· n~' imię MSl'yan,ny Strs'yńsklej 274231
Meszek, wydany z gruUłJ .P~l",.b<V;. 9
Mnryanny Zasórowskłej..
2718~3-2, z"gtnl\l.paszport na tn:uę ,Szmu,(!. Grin, za,gln:ąl paszport. wyda.uy na. imłęWoJ.. ',
. . :I .2,6..&3.-... -3
nginęla kSla.teczka legitymicYmallt\ .Wydtl.DY z miasta Pabiamc. 2734,-a-1
cie.ch1\ Mtssals, przez magistrat 'w PsZa.gn:~~ paszpl}~~ n& lBU~ .Mlewa. Glf)imię Henryka Fryderyka Stepban,. Wy. - Zaginął. paszport wydany' te Zduilskfe'j bianlcach. '
274:1-3 ~ 1 . min",!.l:łego., wydany z gmIny Grahowa,
dana zmaSlstratum. Łodzi. 2717-8 ...... 2. . Wolt, na IDll~ Hele'nr PÓlgrab!alt.
!
Z·~· aginąl bHet od paszportu na imię We,- pow. lęc.iJ~~lGgo&
. 26US-:3-3
otrzebA,. chlopaK do terminu, <lo Zt\-i \, . . ' ...
, 2735-3-1
lelltego Kowalskiego wydany z ID
zaglDąl kWit od paszportu, wydił.nJ~ fa·
kladu b}achar~klego. ij'llca Juliusza .• : zaglnl:l pa$zpor\ na i1l11~A~toniny Pry- Łasku.
'
2740-s-i
bryki Heto.zla. na imię Jó~efa Szboda.
lir .. 8.2.
.
"
2744-3:-1
eyk. wydany z Btndkowa.
2730 9-1 Z-' aglnąi paszport na" imię Stanisława
. '
2665-3~3
naj"c doskonale polsld i fr~ncuskl,
Za.giDa,.kkwlt od paszportu na imIę !toSzpaneerskiego,wydauy z gmIny Dal- Zaginął paszport na imH~ JózefA SWi, majĄcśwlet.oe rek,omendaoye, poszu~
mU61da Luszkiewloza. wydany z [80ków,.
..
. 2751,":"3-1
niafskiego, wydany z- SleradztJl, '
kuję odpowlednie~o zaję(!ia na ranna bryltt Rabinowicza 1 KGuela
2737-31
zaginęlI!. k6rta od paszportu na. imIę
, .. 2658-3-3
godziny. ZachOdnia "41 m.. 6.
2ą,?~14· ~ .Z~~inę/~ }rarta od paszportu 1)& Imię
Igna~ego Dworaezy, wyda.na z fl1bryki
krzeseł z powodu n}l&P!·.if6.1'łłtt'Z~nJch
<i.glDą Ł paszport nt4 imię tltanisl:awyZo[il RóżyckieJ, wJdana. z fabryki Ro- Heisler80.
.
2750-3-1
. okoHeznośet. ładnie l'Z'@zhł<J'3'y0b, WfKl'yczKoWskieJ. wvdany z /;jminv Brll- senblatta.
'
2745~1 .
pla.taBJch, do sprzedania za rb.. ,~' (Iro.uz w P 1 t k 1 ki
b k ~li ki .
tl.ginęl:o swiadectwo od pa.szportu, wyszt?!,aly' przed lo-klem l'lł. 50). Wiatł&·
e , ow &\ 11 o S ego) gu
'a, tJ, eJ.
zaginął paszport na lWi, Anny KOlUCb,
dane Z fabryki 1. K ł'oznauSldago na
Jllosa Szk~ln& nr. "I. 3 Jł!4f1Na cJiclna.
2676-3-3
wydany z gminy Długie.
2743-2-1
imię Antoniny Beldowskiej.
2746 ..... 1
Zastac mozna od 12 do 2 aJ. 2748"3-1

Z

ę.:2Iara.

l

i

oenie 10 sztuk
lOko1:f) '
.

l .

Zagilu,l kwit od paslfportu na imię ~ta.-
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na. CZ8rneckiego.
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ROZWOJ.... Piątek, dala 8 listopada 1907

Zarząd

drogi

lI'Il'łIłf

żelaznej Fabryczno-łódzkiej

.uiniejszem zawiadamia. wysyła.jąoych ładunki, że na stacyi towarowej ł.. ódź
YabrJczna zalegają. nieWyknpione przez odbiorców towary, przybyle w m. !
wrześniu 1907 . r ..za ~ra.chtami: ,Częstochowa 118959żelaz~e emaliow~ne
wyroby, P!!tasle. WIC..Z l I\o.ng.re. CJ.\l; czę.stOCh. owa. 11812.'7 skory. wy. praWIO-.ł'.
ny, ]Y!. L. Rep,baum; Częstochowa 118098 przędza bawełniana, "La Czen- ~
stoch?vien.ne"; Cieeho~~ne,k 1,47? szlam ciechociński, ~jechociilSl~i, R~ądowy ł
wodoleezmczy zakl.; ClGcnOcmeir 1447 SzlPffi do wamen..HalasUlsln; Pru- t
s1.ków 14700 i 14759 pHniki,H. Hoser; Pruszków 1450i blacha stalowa. (
Fillmanow. Akc. tr . wo; Noworadomsk 33938 meble gięte, Br. 'l'honot; l
\Varszawa w. l'l6948 i 176947 czekolada, Riese i Piotrowski; Wa.rsza.wa
W. 176858 skrawki bawełniane, Sztrajgold; Warszawa W. 178693 świece
woskowe, H. l\farendowski;\Varszawa \V. 178590 kolonltłlne towary, 1./.
Jagłom; 'Warsza'~\ła \V. ,178532 bervata, E. ~Xursl).j: \iVarszawa W. 178520
bawelniane wyroby, GoJljsobel; ,\Taps;t;awa '-ty. 178370 papier kolorowy,
l. Fran30szek; Warszawa ,V. 1783(;7 likier zagraniczny, T. Zanewicki;
"WarszawaW. 179114 kolonialne towa,ry, J. Frllzińsld; Kijów tow. P. Z.
203152 tytun, SoloIDvn Kogen;, O(lesa m. 21008 sukna, S. Tabak; Odesa,·
tow. 251144 konsel'wy rybn(~, Br. Sztc.iubet'g~ Odesa tow. 249433 baweł
niane wy toby, ,Szapiro; Berdyczów 67052 welniane wyroby, B. l\1itnik;
Berdyczów EH1{}43 r~kndzieJnicze wyroby, A. B. Th-!agazanik; Proskurów
2.4294 skrawki snk~eJ.me; Bruchis; Bersza~ź 9388 fękodzielnioze wyroby,

f.

tHsPZMjl1M.UIUi U"łN!ira..

lag

,li

QI
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Pi

Jns~mo; .Bielcy 10706 l'fjl,{~)dzięlllle'Hl wyroby, \Y. Lendęt'tnan; Rowno
ręko<lzlHnicze wyroł~y~ O. StariG; GoHa 9[)2;:~ \vdnie,ne wyroby,
Na{~Z(~l. st. dla Br, Ron; Zurawlewka 1238 rękodzielnicze wyroby, Kipnis; Warszawa, m. 21092:3 kopyta żelazne? Nejbauer dla Szlamo·wicza;
Czerwony Bór 7925 '\Tata bawelniana. Koziński; Wierzhnik 19110 terpeiLtynu, L l\'IyśUborskj; Brześl.; I 44893 gilzy (lo pap.lorosów, R. Kanel;

.23}5,±

Warszawa m, 211866 maszyny, Mejerhof; Lublin 45729 pierze gęsie, M.
,Broder; !tallOnl 28498 szczotki, .T. Pazdon;' Lida 18988 welnlane towary

Spieszmy

.Szofer; Kra.snoja.rsk 49~9 pończochy, Na.czeL st. dla, D. Lubińskiego;
vVllrgaszl Syo. 162 wełniane wyroby, Naczel. st. dla R. Jonasa; Kurgau
~yb. 15922 nici ba.welnjano, Na.czel. st. dla F. Ł. Laudaua; Tuła 102319
zamki żelazne, J. Zarikow; . Borzia Zah.i 397 próbki towarów, O. Gło
gowski;. Wia,tlta, Perm. 2629 sul{no. lL Ejzęrt; \tViatka I Perm~ 2630 rę
kodziel111e*e wyroby, N. J. Czuwaszin dla J. Heincla; Wiatka Perm. 2631
na .PIOTRKOWSKA D~9 tam u
:,!~Jkotowe wyroby, . N. J. CZUWasZiIl dla T..". Wl~i.ewiaUskiego; . Charków
;~
. '. ?:~~.~.o. ~ud. 22.611 wata wefniana,Cha'skel .dla. 1. F.rYdber.'ga; . Sarat6wm.
~1«P'r.46757 welniane towary, Kurawszi i Lejdner dla. "V ella; JekateriUÓQaf WL 21906 masa izolacyjna, Alce. T~wo Wolt; Noworosyj sk Wł.
,
)6189 bawełniane wyroby, Naczol. sto dla I. Bryczk.owskiago; Ust-Łabin.. największy wybór gotowych .ubran: lI.p,n.pko ..e garaiłlusy po
"skaja Wl. 6106 suldenne towary, A. Molodkin dla I. M.Wojdzislawskie- " rb. 12, ]3, 15, 16 do 40. Zlmo_.s pal18 po 14, 15, 16, 17, 18 do 45.
go;Sewastopol 2075 jedwabne tO,v~lfyt Czitr; Mikolajew 16748 ręko- Spodnie po 4.50, 5.50, 6.50, 7.25 do 12.50.
~zielnicżt' wyroby, A. D. 'Gladsztejn; . Mikolaje\v' ltS550 sllkienne towarYł I
W od~ziale o~stalunkowymwielki· 'wybór najmodnieJ~~:ych
y
'p..•. ',Cze. r., .n. szew. d.la ..A. J3ru. ns~te.ina;Jaw]dno 633 welnian. ~ wyroby, ,p. O-I. ł6w za
lcznych 1
cb •
.dolsl~i dla Brausz~ejna; Kremeń.czug 58328 chm\el i korzenie, S. N. Sna...
I---:----~~-'piJ"v i Syn; Petersburg In. P. Z. 98476 rękodzielnicze wyroby, 1.. J. Bern- l
r~_........._______
sżtejn;"fetersburg tow. Mik. 10,1392 rzeczy domowe, N. Kowalew; Zas- I'
języków nowożytnych
senhof77962 -papier, O. Midtke; KarJukowka L. R. 4555 wełniane to- I
Skwerow.. ,NI ...
",ary,Lewi~nt;. ~I08kwa ,.m. rolł~. 66474 .rękodzie~nicze wyroby, D. Pro- l
choro w; Kmeszrna m. Polu. 31200 resztkl bawełmanych towarów, .T-wo I
WŁASNEJ NAJNOWSZ.ErJ

·EMll'A SCHMECHlA

l

Nauczanie

M·E1·0.·0 y, O·.E. R·L.I,T· ZA·

l

Spożywcze Wolżsk~eJ M~ry; .~ialystok 143290, 14·3801, ~4iU22 i '145092
PREMIO WANEJ
. . ....
'. ,
tabacine wyroby, J. JanoWSi.Cl; Białystok 144V43 welll1ane towary, M. .
"
".
:
,wirski',
Białystok '14.5. lYO i 1.45740 welula.ne towary, D. 1\1. Solnicki., '.,
w eł~gu 2-3miestęey (kolo 80-90 god~jJ,\ n~uki) przecIętnie Inteligentny
S
_
'-J
uczeń' nauczy sIę dokładn1e mówićJ pisać oboemi ięzykaml. ,
'Białystok 145881 wełniane wyroby, J Litwin; Petersburg tow. P. Z. '
Korespondencya, konwersacya, gramatyka, literatura, ówiezeni~301195, 1303511 przędza, 'N. Szulc; Petersburg 301434 bawelniane wystylistyczne i t. p.
.
robi, T.wQW. J. K()żewnikow; Petersburg 302468 przędza bawelniana,
N~ żądanie wykltl.dy wo-gl\ się odbJwtl.ć w mleszkan-iu·unzntl\.
p. Forostowski; Petersburg 303081 przędza wełniana, A. Ręjs; Wilno
,
U
tow. 348782. maszyna do s~ycia i rzeczy domowe, Glo4sztejn; Wilno tow.
KAZDY NAUCZYCIEL WYKŁADA W RODZIMYM JĘZYK .
348983 rękodzielnicze w.yroby, M. A. Kannelenbogen; Ryga. tow. 194016
Niemi.ckl, ' •• ncu_kl, eRgieiski, rosyjSki, polski i t. d •.
konserwy rybne, L. vV. Geggi.nger; WHebsl~ R. Or, 57682welniane wy. Dr.. G, KU • • ItR, Sk.,erowa ...... 4.
roby, M. B. Min c; Niżnij tow. M. Ni:%. 56473 pt';lędza lniana, T~Wo NiiePorozumIewać sIę można od godZiny 9 ej raflO do godZłnY1o·eJ wieczorem.
goródzkiej lnianoprad~ M-ry; Suwalki 6197 pudelka papierowe~,:NtiÓ"t&h
st dla Dancygiflra; Sokollm 1368a skrawki skór, A. Bubrik; Czyżew
5149 sukno, Lubelcźyl\; Kowno 109312 i 109311 herbata, C. Frejdberg;
Serpuehow 28141,25142 i 25138 bawelniane towary, 'VV. I. Malacho-wce,·.·g.'·r·. .
wa sukces. I. Kuzniczewa;' Chełm 28249 rękodzielnicze wyroby, Szeper;
CZAstochowa 11755 zamki, Rozenszte,l.·n; Granica. W. 10480 i 10476 wino,
POWROCIŁ
11.
.
,
,
a W8li'ery'C'Z'O'D I" dr'g m"CZDW·JC L
L. "Rappoport i S-ka; Warszawa posp. W. 49415 zamki ROlenfeld dla ChorobyKonstantynow;k...
Cbor
sko'
r
n
dróg moczowych. sk6r- .
•
UJ
.
. ....... u . ,
H.
Plywackiego; \Varszawa posp.
49125 czekolada, Rajski; Granica W.
nel weneryoane. .
Zielona Ni 5.
26i99 blaoha" Agentura Celna; Aleksandrów 93890 i 93734 bielizna ,pa- Przyjmuje od g. 81/,-1 rano ł od 5-8, : Od 81/,-11 1/, r., 6-;-8 wlecz., pania 5-6
pier.owa i win.amusujące, Agentura Celna;' Aleksandrów 93681 klej, S. panłe od 4,-5.
.1070~r-10l
po połudnlu. W niedziele 1 śwlfjta 9 f.
Kuźnicki i S.. ka; Aleksandró\v 92913 guma, Ros. T-wo; Herby 5528 i 5'527
r'
,I po pol..
"
·.·1,568-d-l
galanterya, Tempęl. JNa łód'kiej miejskiej staolI: Rowno 22502 skrawkij
,
mieszka obecnie' .na Sredntej nr. 2.
ł Otlledlłlem sIę w tlltejśz.emmle~ele jako
suldenne, Sz, Brin; Odesa tow. 248009 skrawki sukna, J. Akodus; W91kowysk 10408 welna sztuczna, J.Arkin; Białystok l39189. 141290 ChorOby skórno, weneryczna imocltlpłciil8 I specyallsta ehorób·s~órny:eh,wener!cz.~
i 143631 przędzawelniana, G. Wolman; Petersburg tow. MWR. 151703·
Laozanie elektryzaoyąl malałem.
! ny~h, płciowych i c~orÓb -Wlosów. PUYIprzędza bawełniana, M. Altsznler; Umań 19600 skrawki sukna, J. Sztejn- 'przyjmuje 04 g. 8-11 1/ rano od 6-8 1/, I mUJę codziennie od·8 do l w polud~i~
berg. la 'staeli Łódź (aIolaw: Odesa zast. 8617, 8684 i 8651 kor Id, E. w~le_cz_._ _ _ _ _ _'__'_'.....4...69---r--2.4-.2 l Odd! t~8t r~~l~~dw4·~~~t~: ;~~8-eJ
,J

Dr. L'.. KL'
. A.:' CIKIN
. .'. .....I 'Dr..

nI,

. ·o;s·. .g,ll'k

"V.

D' ,'S. SZ.n'lotk'len·.d.ldO
I

I

ArpS~ę~e~i-~żej

WJSlIozególnlone towary nie

będą, prze. odbiorcó.w przyj~te

w termbnę3 miesięcznym od dnia. niniejszego ogłoszenia., to: Jaltówe
b~d~ sprzedane z głośnej lioytaoJi na zasadzie § 40 i 90 Ogólnel Ustaw)'
Rosy·J'skieb dróO' żelaznych
1633 a a
CRDO.·

r ,".bY.sm· t~.·ceZLnO~E:.lw~CI.OZK.wneO'w·i'icOź'Da
v

pt ..

.,

FU

Dr.. H. S,zBm..a. .·.·.c.·h-~~r. ·

Dr. ul.med.
W. KOTZINDr. 8.,·,:,.,.R.·.ei,t.
PIO'lRKOWSKA 71
..
ul.' Ś ..'ed'nia MS.

Cho..oby ••poa i pluc" .

WfdZl.!~ ::g:.f~~{;o~i,
Ibla
ł'-6.87S.~
Or.Wład.Schoeneich'
Dr.
Rosen
tti, .' Lekarz~zplta1a.
· t· .. h 6
!
choPOllyd'zieci
od

speoya11I a lGgardła
or II UIIU,

·Annt":MarY1: dltl. dzleet

L

Zachodnia oM· 33

choroby weneryczne

Dla panów od 9-12 i' 'od 6-8, dIn
dam od 6-6 po pol. W niedzIele tylko

od 9--3 po

pol.

11471'1

i

Nawrot Nr. 2.

PrzyJmują od

panie od 5-6.

Redaktor odpowiedzialni St. ł.ąpiński.

8-11

Jlk6.n.

ł do 6---8popolll{l.

631r336

1491'119

przyjmuje analizy plwoeiny, JJloezu. krwI,

DQla

11

mieszka

W·. IOZ.·.,. ·E·W·S·KA.·8·6

obecnie,
Piotrkowska 35
1585-r-8i j . naprzeciwko ogr.od~ Młk,TJlaieW'skięgo
przyjmuje o.d 10-11 rano 1..5-7 P9 pol.. przyjmuje od 8-9 rano 1 od ,··,S'popo!.
w niedziele od 10-11 r. l 2-4. popoI.
483-r-48
l
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W U091V.l cRozwoill:., Przejazd Ji 8.

-

_-----------._-~_ .... _ .•.

Wydawca VI.· Ozaje.ski..

