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~m~m~ ~~Ilt~cln~, ~11ZBm~~ł~w~, eK~n~mlczn~, S~Oł~Gln~ IllteraC~I, IlIll~trowan~,

w Lodzl,

Środa,

ul. P ..zejazd .NA 8.
Nr. telefonu 593.

dnia 28 listopada 1906 fl)ku.

r;;::r.n~ct'y: 5łsenj' lilii \:'.i'tó:l"szr.wie,

ur. KruelZ8 Ne ~3;

111 Zgiel'l1!u, w apiene p. P-alka;

w Pzbganicaoh ClI p. Teodo.'a Minke.
w TOll1as~owie u p. Teodora Hilla.

C':
CĘNA

OGLOSZEN: nN a d e al a n e~ na l-szaj stronicy 50 kop. za wiersz. :CwycI:ajne oo,łoszenia za tekstem po 7 kop. 1.1\ wiersz nonparelowy lub jego miejsce
Małe ogło8zeuip po 111, kop. od wyrllzu (dla poszukujących pracy po 1 kop.). H. e k l a m y ! Ni) k~' o log I po ló ko.p. za wiersz petitowy.
Za cołącz€nle prospektów ll6 rb. ARTYKUŁY bez oznaczenia honorarium Redakcya uważa za be:t.pll1~ne; rękopIsów dl'ohn)'ch nIe zwra.ca.

Redaktor lub Jego

za.st~pca plzyjmują

interesantów codziennie,
re

•

_.

z w-y jątkiem tlni

świątecznych,

od godziny 4 -

5-ej po

południu.

""""8I'W.

M

i 40 fenigów. Dziś juź nietylko robotnik, ale na-j
Tymczil5em stało si~ wprost przeciwnie.
Tlmirazjew podczas rokowań traktatowych
wet człowiek z ldasy średnio zamożnej musi wyrzec się mięsa i poprzestać na zdrowej, ale nie wyjedlHtł wprawdzie dla Cesar:3twa. niektóre ulgi,'
Z i m. o w y.
Kolej Fc:ł.t1'yc~no-Łódzl,a.
posilnej i wysoce lliedogodnej dla mieszczucha o Królestwie Polskiem i jego przemyśle nie bylo
Odohodzę z ŁOdzi: ft)12.30, b) 7.10, c) 1155, d) 1.38, , strawie rośl~nn~j..
....
jednak mowy. Odl1ano je bez protestu na lup
e) 3.15, l) 6.10, g) 8.20.
Rząd nlemłeclo, .c~oClaz pOJmuJe. c~lą szk~niemców, którzy też w przedziwny sposób, wyzyPrzyohodzą do hdzl: h) 4.30, I) 7.::0, j) 9.35, k) 10.15, 1 <1ę, w)'rządzaną ludnosCl przez zam l\lllęCle granlc
skali wygodne polożenie wytworzone dla ich prol) 3.4Q, m) 5.~2, u) 8.30, o) 11.00
\ ula wwozu mięsa zagranicznego, nie może przednkc)'i przez nowy traktat handlowy. To nawet
cież 7.<1ouy6 się na ich otwarcie z obawy przed I bylo powoLlem, żo reprezentanci kupiectwa i przeKolej Wm'szaw8ko-Ealiska:
l, gniewem agraryuszów, jedynej podpory jego za-I mysIu niemieckiego poparli swerni glo:iumi trakOdohodzą do Kalisza: o fOdz. r) 7.55, s) 12.15. t) 613 • borczej politykI. Działając jedyn!e na. k.orzyść
tat handlo.wy z R:0syą~ l~oLlczas, o.br~~ na(l ~im w
dl Warlzawy: o godltnle u) 11.13, lT) ł 07.
I ego!sty<'t.:llych 1l~l'arYllszów, rząd n.lemii'l'kl Jcdn~~ I p.al:lamcIlcw, pom.lI11o S.\I'JR~(Ił~O",CI, lz, :-awazy .on
PrzycllodzQ z Kalina: o g ll0;ł 355 9./5.
' cze~nie w sJ>osob rozkładowy dZIała na. rozwoJ clęzko lla kwestyl wyzyWleDla ludnoscl pracnJą. .
"
II !:ln'emy",ln niemieckiego) przechodzącego obecnie cej. Sądzili bowiem, ŻJ zyski wyrówll;~ją straty.
.
holB) obwodowa.
f('dzaj pl'zosilellia e1 oronicznego wskutek pouro-I Dopiero jednak teraz spostrzegli, jak bardzo si~
Oacl:odzl ze staCji Ł6dź-kaJiskn do Slotwln o godz.. żenia materynlów surowych i p1acy zaro bl\Owej. omy lilio
6.12, ze Slotwin do st. Lódź-kalls~a 5. lU.
Odchodll \
Rząd niem'lecki. nie posiada dość uzasadnio- .
Bezpośrednio. po W?jśc~u w. zycie nowego traku st. ł.ćdŹ-h1l6~~ do. Koluszek 11,:10., przychodzI z Ko- I n~go motywu do ~sprn.~~edliwie~ia zamknięcia grata,~u celnego rO~l~~ko-memleckle~o Kl'?lestw() Pol~
IDsze~ do st. Łódz kaliska o ~odz. 1.45·
i mc dla produ1\tow najpIerwszej polr~eby. Oddauy . s~de 'poc~ę~o bJc zalewanem :,"yrobann pr?duk~~l
U~AGl. GodzIny, wydrUkowane tłustym drukiem f ubsoJutnie agraryuszom, zapewniającym go, że m.OI~lleckl.eJ ze względu na. lr.h, cenę: . ume~ozh~
oznaczaJą czas od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
l Niemcy mogą same siebie wyżywić zbozem i mię- wlaJącel!ll k,o~k\l~CilC;yę, wytworcZOscl krajowej
Pocl~gl oznaczone llteraml b, f, k, o kursujl\ posem; że opowiadanie o brakn t.ych produktów jest oz; wytworczosClą Dlermeclcą.
między Warszawl\ a Łodzią bez przesladl\Ilia się·
fantaZją socyal demokratów, którzy sztucznie brak
Skoro zaś wybuch.ły w Rosyi i Królestwie
W pociągach oznaczonych literami t, u kursuje, wa- ten rozdymają dla swoich celów, by wywalać nie- Polskiem 'IHzenia rewolucyjne, skoro strejki pogODy bezp(lśrednlej komunikllcyi pomiędzy KClliszem a KIzaLIowolenie ludu, rzad niemiecki nie zwraca uwa- lityczne i ekonomiczne przybra~y chronb:ny chaiowem l Rostowem Bad Donom.
gi, iż niezadowolenie' to już istnieje l wyraża się raletel', przemysI niemiecki zna.lazł wog61e IV Ro!!!!!!!!!!!!'!!!'!!'!'!"'IOII!!!!!!!!!'!!!'!!!!!'!!!'!!.'!!!!!!!!!'!!!'~~~~!!!!!,!!!,,,,!:!,,!!!!';!",!,!,!:~~!!!,!!,!!:,,!!!!!!
w niezllczonem ml.ló.:;twie protestów.
syi, a w szczególności w Królestwie Polskiew
Ilość żywiołów niezadowolonyclt wśróflludno- I Z?yt na swoje towat;~ olbrzymi, korzystając z zaleZa OWO 61118 VI ISmCZ8C. ści niemieckiej zwiększa Slę z dniem każdym. Pro- I mIm przemysłu polsImgo.
_?_
testy, !lal,łf\vające 0<1 kupców, przemysłowców,
'1'0 też nie tajnem jest n il\O mu, że przemyz urzędów miejskich, jasno dowodzą., iż żądania sIowcy niemieccy składali znaczne sumy dla podObrady pa.rlamllntu niemieckiego najwidocz- klas pracujących o podwyższenie im placy zarob- trzymania wrzenia rewolucyjnego w Królestwie
ni~j ujawniły, jak wielkie niezadowolenie pa- I kowe] I,ochod~~ glównie z przyczyny niebywalej
Pol~kiem, przysparzającego im obfite zyski.
nUJe w całych prawie nieomal Niemczech z te- r drożyzny artykulów żywności. Nawet robotnicy I
Doszło wreszcie do tego, ża . przemysI fanraźniejszego ich rządu centralnego, który pod I katoliey, uważani dotychllzas w Niemczech za ży- I tazyjuy welniany j bawe1niany w Królostwie P.olhegemonią Prus dą.ży coraz wyraźniej do rządów
wiot najcierpli wszy i najloja!niejszy, potępiają po- ! akiem) konkurujący już z uużem powodzeniem
osobistych, opierających si~ na poparcju jednej Ilitykę rządu. Zjazd przeustawicieli wszystkich l z takąż wytwÓl'c\o::os~ią niemiecką, znalazł si~ W'
tylko klasy narodu, uprawiającej zbyt egoistycz- I miast lIiemiecldch, odbyty niedawno w Berlinie, p~rożeniu pez 'wyj~llia i zmarniał nieomal doszczęt-.
ną politykę, bez względu, iż niedaleką jest chwi- I domagal się ~udyencyi u cesarza WIlhelma. przez
me.
la, w której głód mięsny i zbożowy, wytworzony ~ swych delegatów, aby przedstawili mu osobiście
PrzemysI galanteryjny polsld; rozwijający się
przez agraryu8zów pruskich, doprowadzi pracują- oplakany stan kwestyi odżywiania się ludności.
nadel' pomy~lnie ze wzgl~du na estetyczne wycą, ludność Niemiec wprost. do. rozpa.czy. Ta~ie
A kwestya ta, to naj boleśniejsze i nf\.jgl'o~- kOllczenie wyr?bów, ich. s~ak si gust, zwlaszc~a
zas rzel.;zy żadnemu rz,ądowl mg?y Dl~ uchodZIły 1 lliejsze w następstwach miejsce panującego obec- galantelyj). tama, conaJ~nH)J w /. upadt znpe~llle.
~e~karm.e, a częstokroc przycz~Dlały SIę do l,rzy- I nie w .:.Tiemczech systtmu rządów, protegującego
Galanterya metal~wa, Cle~ząca SIę co raz t~ wlęksple~zcllla \~e~nętrzn~g~ wrzema, . a nawet reW?- ! korzyści uprz'jwi!ejowanych sfer ze szkodą ogółu szy~ popyte~ nIe tylko na rynkach. krajowych
lucYJ, ChOC18Z czynmkl zdolne ]{\ wywolac, me I ludności.
ale I zagl'amcznych zamada doszczętnlC. Maszybyly je~zeze n~leżycie skrrstaJi~owane, ,~ r~ąd na
Drugą nau:lWyczaj ważną przyczyną ogólne- ny \ c;,~ści. ma.sz~yn z fa~t'yk. krajowy?h ,~yn~g~~~zór CIeSZY~ SIę l>O~~gą l. posIadat, ~os~ sl2y do ., go niezadowolenia w Niemczech, jest polit]ka w~ne płaWie zo::;taty.z l!nk_~1V polskIch I ro::;YJJej ut!':ymll-Dla na poządan~J wy~O~OSCl.
celna. rządu niemieckiego. PrzemysI niemiecki SklCh przez wyroby menllech.lO.
Niema zapewne obecme aD.! Jednego członka. przed zawarciem ostatlllego traktatu handlowego
Ale c:o najcharakterystyczniejsze obuwie polw .rad~ie związkowej .. C~sarstwa .Niemie~ltiego1 z Rosyą, przeżywał okres największej swej świe- skie, sIynno ze swej .iakosci, eleganckiego wyzłozonej. z ~l'ze~sta~lClelt ~vSZJStkl~h panst'! I I tności, albowiem Rosya by ta glównym rynkiem i kOJlczenia, trwalości i lekkości, poszukiwane na
państewek nlem1ecklCh, ktoryby me rozumlal, zbytu dla jego produkcyi. Kiedy nowy 1raktat ' rynkach niemieckich, wypiera coraz to energiczjaką. szkodę. wyrządza ludności Nie~iec polityka I wszedł w życie, skoro wszystkie przedmioty wy- niej z rynków Królestwa Polskiego i cesa.rstwa
~rz~Vl ~amlclllętych. dla 'Ywoz~ zagran}cznego, z~o- wożone z Niemiec do Rosyi obrożono clem pod- l niemieckiego obuwie maszynowe. Gdy da wniej
z~ I.mlęsa.. ,Ale nJe~a 1.takIego, ktorJby osmIe- wyższonem a na produkty surowe, przywożone I w sl<lepach Torunia, Wroclawia i Berlina polebl SIę mówJC o tern ]Ilwme.
z Rosyi, clo powiększono prawie w dwójnasób, cano z naciskiem kupującym eleganckie obuwie
'l'ymczasem ceny na ~e przedmioty najpier- wówczas przemysł niemiecki powinienby byt chy- polskie; dziś dZ18je si~ przeciwnie. Sldepy z owszej potrzeby codziennego życia podnoszą się lić się do upadku albowiem a.nglicy pozyskali mo- buwiem u nas, zwlaszcr.a wytwornem, zapełnione
wciąż w górę olbrzymiemi skokami. Dziś już funt' żność konkurowania z powodzeniem na rynkach: są obuwiem niemieckiem.
mięsa w NMlIDczech kosztuje przeciętnie markę
rosyjskich z przemysłem niemieckim.
J
Jeszcze gorzej dzieje się z krawiectwem.
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Rozkład pociągów.
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Tandeta niemiecka zalewa wprost nasze rynki, iż przygotowuje si~ w Niemczech groźne przesi- bawem poświęcil się wyłącznie sztuce i wydal po
wypiel'aj~c coraz energiczniej wyroby krajowej
lenie.
francusku dwa dzieła sławy europejskiej, przęło
gdy dawniej tanie wyroby krajowe tego rodzajn,
S. J.
żone potem na język polski: ~ Wieczory florenckie"
znajdowały olbrzymi popyt na rynkach Królei ~Rzym i Odrodzenie. Juliusz II". · W roku
stwa i Cesarstwa, prawie nieznajdnjąc konkuren1888 osiadl na stal-e w Krakowie_ W roku 1899
cyi.
Takie Brzeziny żyły pra.wie wyląaznie
dotknięty został paraliżem i zamilkł na zawsze . .
z rynków Cesarstwa, dając utrzymanie, a nawet
Ś.
p.
dobrobyt do pewnego stopnia przeszlo 600 lu8.Wcom. Dziś na rynkach tych panuje w8zechwladw ostatnim numerze ,Czasu) znajdujemy S7.czenie tandeta niemiecka.
gól Y następują.ce o latach ostatnich znakomitego
Pomimo to ostatni traktat handlowy rosyjpisarza:
sko-niomiecl<i bardzo jest niedogodnym dla obu
Julian (JudeI) Klaczko przyszedł na świat
ftChoroba, jakiej ulegl Klaczko, datowała się
stron. Wszystkie produkty surowe, i~ące z Ro- w Wilnie, w dniu 6-ym listopada r. 1825. Po- od lat mniej więcej ośmiu. Po zoperowaniu wówsyi do Niemiec, oblozone są wysoIciami elami, o chodził z zamożnej rodziny kupieckiej żydowskiej. czas przez d-ra Kryńskiego narOśli w jelitach, Klaco rZlJ.d niemiecl('i staral się usilnie, w za.mian Odebrał staranne wychowanie i w dziechistwie czko poczul się lepiej, wkrótce jednak choroba
czego rząd rosyjski oblożyl wysokiemi elami pro- już zdradzal wybitne zdolności. W bardzo mlo- poczyniła nowe postępy i objawilo się porażenie,
duke.yę fabryczną niemiecką, głównie maszyny, dym wieku pisywał wiersze polskie; tłumaczyl nie mające ustąpić aż do zgonu. Klaczko, nie modotychczas prawic bez konkurencyi sprzedawane też na język hebrajski niektóre utwory Mickie- glłc prawie chodzić, przesuwany byl z pokoju do
I wicza i
Korzeniowskiego. W r. 1843 w.yjechał I pokoju przez służącychj w oddzialywaniu na cenna rynkach rosyjskich.
'reraz skutecznie wypierają je z nich maszy- na uniwersytet do Królewca i ukończyl go w ro- tra mózgowe, choroba przejawiała. się niernożnony angielskie o wiele lepsze, a nie o wiele róż- ku 1847 ze stopniem doktora filozo4ii. Na dalsze ścią wymawiania. niektórych wyrazów. Zdolność
niące siQ W cenie.
I studya wyjechal do Hejdelberga, ;wypadki jednak
do funcyi myślowych pozostala jednak nietknięta
, qkr?l11 ~ego, nowy traktat ~and~o'Wy rosyj- roku 1848 porwaly go d? .czynneg~ życia P?lity- i do ostatnicil chwil cieszyl się zmarly żywością
sKo-memleclo wytworzył wcale meobliczone przez' cznego. W. walkach oI~znych me uczestlllczyl. u~!slu, pozwalają~ą na. śl~dzenie wsz!s$kich. ~aż
jego twórców zjawiska. 'rakie np. masio, zwlasz- I czyn~y byl. Jednu.le w: z~chodrac~ dyplom~tycznyc~. ! me~szych wydarzen W zyCIU narodu 1 w dZiejach
cza litewskie, idzie do Niemiec via Anglia; ale I Z tej epokI dat.uJe SIę Jego SWletna. proszu~'a "Dle pohtyczn~ch ~uropy.
.
najciekawsze nadużycia ze szkodą Rosyi dzieją! deutschen Hegemonen. Offenes Sendsohrelben an
Codziennie tez lektorodczytywal slucbająee
się z cukrem, wysyłanym do ~'inlandyi.
Herm Georg Gerv.inu~", ~iętnująca stano\\ isko li- ~u uważ.nie Klaczce parę ~zieonU~ów . ~rajowye..h
Jak wiadomo, cukier rosyjski i .nasz lcrajo- . ble~a.lnycWh sfekr n1leSm49Iecklcdh. ~Qbdecpspr~wy PdO~- Illza~ran~c~.nY~h. W bo.statoRlm c~asdlet...;V0J~a.ros1J
wy idacy zagranicę, wolny jest od akcyzy, ktora s neJ:
ro u ·
po ązy, ~ .aryza,. ~ ~Ie I s (O-.Ję.pons.li~ .1 anarc :3. w OSyl o '-'.Ią SIę zywem
rząd z\vraca producentom na podstawie świadect\v
w: plerwsz.ych czasach walczył meraz z Clęzlom echem w wll~l prl'ly ulICY StraszewB.loego, Klaczko
wywozowych. O laty to w nosz ośmdziesi t ldlka I llledostatk16m.
.
sZ,edł _z wy tę zoną ll,,:agą ~a. prze~leglem wJjln,d.
l
• ~ J'S!l(' _ I
PIsy
wal
po
francusku
o
sprawach
polskIch,
kow
1 meJeduokrotIllc mowl1 o mch z odWledztt.kop ·leJ·el. od p"ldPa Oto'z· , Yam'nsąt
1..
cu rru lOSy .. le I
. l . h' .
. l' 1. d R
C t
."..
. . ł .
.
go, wysyłanego do portów baltyclcich niemieckich, i ~'osYJs ClC ] llleml.e~,{ICll o" eVlle on emporame ł Jącyml go przYJ3cl.o .mI. . _
Niemcy wysyłają <.lo portów finlandzkich swój eu_lł. ~Revl1:e .de ~arIS. Od rol(~ 1857 do. ~861 byl I
w os~atnll? JllZ cZ8.~Je .a~tora «Dwoch kankier i na podstawie świadectw wywozowych na I l\l.erdowlllkhlem lpgló,:nYl~I7wsdPorp~·a.cownl Jłl,~eml wOYd- I ~le~z.p zaJdęl y 1..1 \IV~OI Pkamlętmlkl.!CS. HO,hePć.lohegb?'
cukier rosyjski otrzymu'a zwrot wszystldch oplat ! CllO zącyc w, ~ryzu n n ~a omo~cl po S \l? l: •
sWlezo wy ane .. .. \.. acz o . po .eeli, zamowl. SO l~
akcyzowych ed llaturaln1e cukrowniom ich rzy-! roku 1861 Wl~OCll do pu~IICystyl{l francusk~eJ, 1 w l' eg~emplarz lCSlązkl, naWI~zt~Jącej ~o. te~ ~p~kl
sparza l{Olo~alne zyski. .
.
p
I' s.zeregn studyow pO,r~szyl mnóstwo Z!1gadlllen podZle~ów wspól~zes~y~h, ktorej z,?~ęblanlu l OSWle·
.
"
lItycZllych. Z CZęSCI tych artykulow powstała tlflllln tylekroc poswlęcal swe p\oro. . .
.
Smutny, tragiczny niemal los potężnego urny, Ta ~ol!tylc~ wszelako egOls~y~znych lllLere- I ksią7.1w: .E'tudcs de diplomatie contemporaine.
sow, s~\':ll1dlu l g~~~e!tu, \:y~ara .luz swoJe ~woce. I Les cabinets de l'Europe en 1863---64" (Paryż sIu w więzach niemocy fizycznej starala Się osla. ,DJOzy~~a naJlil,cfb~dDl~Jszych. produkt?\V do I 1866; jest pI'zel\.lad polski). Studya Klaczki, po- \ dzać wedlug możności życzliwa, pelna' czci i rniz~Cla, ~~ęul ludno~c .11lem~ecką 1 wywolu~e ~o~ ł święcone zagadnieniom polityki bie:%ącej, zwrócily , lości opieka pl·zyjació1. Codziennie okOlo polllameCZllOSC llrzewartosc.lowama l,racy rob~tlllclleJ, l na siebie uwagę kanclerza austryackiego hr. neu- I nia przybywal do willi Stanisław hr. 'farno\\'ski,
to w. IInaczlly~ stopniu. Przemyslowców l lcupco~v i sta, który powolaI Klaczkę w r. 1870 do Wie- ~ złączony ze zmarlym węzłami długoletniej zairgnębIą wysoln.o ,c,eny prod.ulctó\: surowy.cll, ktO-I dnia. IOaczlro utrzymal urząd w ministeryum : lości. W niedziele zbieraIo się okol o fotela Klary?h. zJ:aczllą ll.osc otrzymyJą OlU z ROSYJ,. ~o ?b . spraw zagranicznych wlaściwje zaś byl puufnym : ezki grono na.jb!iższyob, w którem znajdowali się:
lllll.3.Ją. lvh zysl~l, co !(~Cllnle z coraz bardzl.~J nJ~- • dOT!ldcą kanclerza. Wkrótce jednak podal się do ! prof. Kazimierz Mora:wski, prof. Maryan Sokali>~mkD!OIlą kOUlec~mosCJ(\ z~aczn()go p.odiryzszen~a I dymisyi. W tym samym rolcu 1870 wybrany zo- I wski, dr. Konstanty Górski, prof. Creizenach i in~)lacy zarobl,coweJ, ~~der lll~prz.y~lryll\le us~o~a1l~a \ stal na p,osla do sejmu ln'ajo,,~ego z Tarnowa, \ ~L .l\.laczk? ożywiał się przy rozmowif\, potrąca
ICh ~o rządow, opartych Je~J'me. Uf\. pOplOla?lU . potem zas na posla do rady l)anstwa. W roku JąceJ O rozliczne tematy, zwlaszcza, gdy padaly
p:awle ~vylączllem agraryuszow 1 baroneJW Wlel- ! 1873 usunął się od polityki czynnej i zamiesl.kal l w niej nazwiska, związane .z epoką Odrodzen.ia,
lClego przemys1u.
W Paryżu, gdzie w roku 1876 wydal I>O frnncu-l której autor <Juliusza II~ oddał ostatuiechwile
_To wSllystko ,l~ie upowa~nia .do pomyślny.ch I sk~ SJYll~~ dziel? "Dwaj l~anclerze", omawiające swej dziala~nOŚ?i, ostatnie pociągu.ięcia pióra.
W pomedz13.lek przed poludmem, na ręku p .
wrózb na przyszłosc, a raczej wDloskowac l\aze, dZlalalnosc ks. Bismarcka l ks. Gorczakowa. Nie-
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Conan Doyle,

ey i nie mia10by
praco.

Widzi pan -- objaśniał - mózg czlowieka jest dla mnie niby pusty strych, który każdy
winien sobie umeblować wodlug własnego wyborno
Głupiec zallcha go landetą, jaku mu. się nawinie
p-od rQkę, tak, ie Jli\ wiadomoBci, które mugłyby
mu ]J]'zynieść isteLny llożytek, nie bfJ.zie miejsca,
albo, w ·nuj1epszym razie, znajdą. się w tym chaosie wraz z różnemi rzeczami, że gdy nastręczy'
mu się sposobność skorzystauia 7. nich, już ich
wcale odnaleźć nie zdoła. Natomiast 1'0 botnik za}}obiegllwy jest bardzo ostrożny w za.pełnianiu
swego strychl1 mózgowego. Umieści w nim tylko
te narzędzia, k~ól'e mogą. mu być użyteozno w pracy, ale ma jeh dobór obfity i wzorowo uporząd
kowany. llIędnem jest rnniHmanie, że ta mata izdebka ma ściany rozciągliwe, które może rozszerzać dowolnie. Wierzaj mi pall, iż nadchodzi czas,
kiedy wzamian za l,aidy llOWy dodatek do swej
wiedzy, człowiek zapomina. coś, o czem wiedziaŁ
poprzednio. Stąd też nieslychanie ważnr.m jest,
aby fakty niepotrzebno nie ,~ypieraly z miejsca

Je

wyszedł,

ohydy, popeJnionej w

ciągu

wieku.

fechtuje

sj~

~wietnie.

zacząlem się zas1;anu\\"iać

nad
wnionabycie wiadomości, nie mająoych bezpośr\'dniej styczności z jego celem. A zatem wszystkie te, które
posiada, są UlU po:?yteczne. Wyliczylem sobie
w myśli wszystkie przedmioty, z któremi wyda~
wal mi się wyyjąt.kowo dobrlle obznajmiony. WZią-1
lem nawet ołówek i spisalem je, D. guym skonczyI tę robotę. nie moglem się powstrzymać od
uśmiechu na widok dokumentu) jaki sporżądzilem.
13rzmia/ jak następuje:
tą krótką rozmową naszą i wysnuwać z niej
ski. Holmes powicdzial, że nie stara się o

I

Streszczenie wiedzy Sherlocka Holmesa.
l. Literatura - Nieznajomość zupelna.
2. Ii'ilozoua tito.
3. Astronomia dto.
4. Polityka - Znajomość mierna.
5. Botanika - Wiadomości nierówne. Obznajmiuny doskonale ze wszystkiern, co doty::zy
belladony, opium i trucizn wogóle. Nie ma
pojęcia o ogrodnictwie praktycznem.
6. Geologia - Wiadomości praktyczne, lecz
ograniczone. Odróinia. od pierwszego rzutu
oka różne gatunki gruntu. Za powrotem
pożytecznycl.l.
z przechadzek pokazy wal mi niejednolu'otnie
- Alei system sloneczny!. .. - zaprotesto1)!amy Ila spodniach i objaśnial, jak po bar'vie i składzie poznaje, z jakiej dzielnicy
walem.
Londynu pochodzi każda }}]a.ma.
- A runie co u licha po nim? - przerwal
7. Chemia - Wiadolllości baruzo gruntowne.
niecierpliwie - powiadasz }Jan, źe obracamy ' się!
lIaokolo słońca. Gdybyśmy obracali się doko]a l 8. Anatomia - WiaooLDoścl dokladne, ale nieksiężyca, nie zrobiłoby mi to najmniejszej różni- .
systematyczne.

I
l

każdej

10. Gra dobrze na skrzypcach .
11. Jest w~śmłenitym bokserem,

niepożądane.

Gdy

dalszy, patrz nr. 264,)

9. Literatura sensacyjna - Znajomość ni6811rhana, Zdaje się, że wie o każdym szczegó-

wplywu na moje

~amierza.Iem spytać go, jakie wlaściwie S:ł te
praco, ale coś nieuchwytuego IV Jego obejściu
wsJ\azalo mi, ze }}jtanie takie byłoby na razie

. KRWAWYM SZLAKIEM.
(Ciąg

najmni~j8zego

m 'o_

I
,I

] 2. Z;lla dobrze przelJisy kodeksu brytauskiego.
Ale zaledwie skończylem ten spis, wrZllcitem
go w ogień ze złogCią·
- Zamiast męczyć się nad tern - pomyśla
lem - do czego może prowadzić taki zbiór przer~żnych wiauoLllości i jakiego jest rodzaju 'zawód,
w którym l~lU się lflog~ przydać, lepiej odraz u
zrezygnow3.('.. .
.
'
.
WSPOlIJJI13.ltUl., ze. Hf)lIll~S gral dobrze na
s~rzYllcach. Miał 1,StOt1ll~ ~uzy talent, ale obJawlal g? .w Sl;O~ob rU,W.file . ekscentryclIIly, .. jak
r
wszystkIe lune \Vladomoscl. Ze
grał wprawmc utwory llielatwe, wiedziałem o tern dobrze, bo na
moje prośby grywal mi pieśni Meude1sohlta i .inIle głośIle kompozycye. Gdy wszakże brlit skrzypce z własnego popęd.u, rzadko ldedy grat, jak się
należy. Siedział najczęściej. wyciągnięty w fotelu,
zamykal oczy i bl'lIdąkał po strunach skrzYlliec,
które k1aM na kolanach. Niekiedy wydobywa!
diwięki .lagodne i smętne, niekiedy struny I"OZbrzmiewaly wesoło, energicznie. Naj widoczniej odpowiadał w ten sposób na swoje najskl'ytsz0 1I1,ysli; ale czy ta muzyka miala na celu podllie:iJ Jego wyobraźnię, czy też wynikała z chwilowego
ltaprysu, powiedzieć nie potrafię·
ZbuutowaJ:bym się niechybnie pr~flcilv tym d,enerwują()ym popisom, gdyby nie to, że zazwyczaj
kończyl Je odegraniem· calego szerogu moich uLnbiollych utworów, chcąc tern, niewątpliwie, wynagrodzić mi owo wystawianie na prób~ mojej
cierpliwości.

(4. c. Il.)
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2. Wyb6r przewodniczącego i Biura Zjazdu. I
Do dzienników moskiewskich dono9z~ z Petersbur-l
3 Poglą(l og6l:ny na stosunki i potrzauy a- : ga, że prezes rady ministrów, Stolyplo, złożyl już
grarne.
w ClU'sklem Stole projekt ukazu o termłn.t\ch wyborów
4. Wnioski w sprawie agrarnej.
Ukaz ten pozostd jeszcze w Carsklem Siole.
moralną, jakiej użyczala IDU głęboka, gorąca wia5. Wywłaszczen i e prz ymusowe ze stanowiska
ra chrześeianina-katolika. Przytomność nie opu- prawnego, etycz nego i lenl turalnego.
6. Dyskusya nad poszczegóJnemi zadaniami
Jak donoszĄ "Birż. Wied.... prezes rady ministrów
szczala ś. p. Klaczkę, opatrzon~go Sakramentami
polityki agrarnej.
w dniu 22 b. m. wysłał do gen. Skalana telogram uśw., a2 do chwili zgonu, który lekko i spokojnie
L Powiększenie własności mniejszej.
. stępuJący: "Delegaci parafian ze wsi Opole, w gubernl1
Wjzwolil Z więzów duszę podniosłą i szlachetną.
a) Ulepszenie parcelacyi.
; siedleckiej, proszą o pozwolenie zbudowania swoim koPogrzeb odbędzie się we środę z domu żało
b) Kredyt na kupno ziemi.
I sztem kaplicy tymczasowej. .Mlnlsteryum zawiadom.ilo
hl o godz. 3 po poluduiu.
11. Ulepszenie wlasllosci mniejszej.
w dniu 3 września. że niema zadnych przeszkód. POZl\a) Komasacya!
ł danem jest uwzględnienie prośby petentów. :MInister
b) Kredyt krótkoterminowy,
spraw w ewnętrznych S t o l y P l n".
ś. p.
c) Stosunki prawne.
CQ)
d) Podniesienie kultl1l'y gospodarstw
Według Inform!!.Cyj nRlec~yU, od czasu powrotu
Pr~f.; Piekosiński.
drobnych . (Kółka, Spółki, SzkolYł hr. WIttego do Petersburga. na zasadzie wydanego
W Krakowie zrnad wczoraj, przeżywszy 62
PrzemysI drobny, Melioracye).
II w mlnisteryum skarbu rozkażu,
dostarczane mu są je-:
lata} profesor historyi prawa polskiego na ulli7. Wykonanie zadań polit:yki agrarnej.
dnocześule z mlnlsterI um skarbu wszystkie wiadomości,'
wersytecie Jagiellońskim, ś. p. Franciszek Ksawea) Środki ustawodawcze.
dotyczące zarówno ogólneg~ polożenla finan sowego Ru-;
ry Piekosiński.
b) Środki samopomocy spolecznej.
syl, jako też w szczególności lombardowania papIerów:
Urod~ony w r . .1854-~m w Wiercianac~,
Szereg przeJl1ÓWiell zagail \VI. hr. Potocki : rosyjskich zllgranlcą.
W obwodZIe
tarnowskJm, meboszczyk kształCIł I mowa o stosunkach i potrzebach agrarnych.
i
się w uniwersytecie krakowskim. W r. 1870-ym J
Mówca, po ogólnym wstępie, w którym okre- l
W tych dniach, jak donosii:ą .Biri. Wiad.", ma bjć
otrzymal stopień doktora prawa, w r. 1878-ym śla stanowisko, jakie zajmuje rolnictwo w produogl:r.szony
prognm dz io h:uości mlnlsteryum sprawiedll..
wybrany czlonkiem Akademii umiejętności. Napi- kcyi ogólnej, zwraca się do stosunków rolnych
wości
w
związku
ze zwolaniem Dumy.
sal między iunemi cO powstaniu spoleczeństwa I kraju nasiego. Podnosi potL'zebę pracy nad ulepolskie.go w wiekaoh średnich i jego pierwotnym pszeniem stosunków ludności wlościańskiej, która
CQ)
nskoju), <Kodeks dyplomatyczny }(atedry kra- I zajmuje większą polowę obszaru kraju i stanowi
Jak donosi nStrana", dopartament pollcyi otrzyma:t'
kowsnej św. Wacława', <Kodeks d-yplomat-yczny ! olbrzJmi procent ludności..
od żnndarmeryl informaCję, że wszyscy bawiący detych-.
Pomiędzy polożeniem rolnictwa u nas a w Ro- , czas w FJlllandyl byli pcsł'owie do Dumy z party i ~tru
rualopolskh, (Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa" lącznie z prof. Szujskim (Starodawne pra-, syi olbrzymia Ró.ż~ic~. W Rosyi istnieje kwestya dowików", wyjechali do Sztokholmu. Kierownicy zaś
wa polskiego pommkb,
(Ludność wieśniacza agrarna, u uas Jej mema. U nas jlotrzebne r e- l par~yj socjalistycznych Of!\Z drużyn bojowych wyjechaH,
W Polsce w dobie piastowskiej,.
f o r m y a g r a r n e.
, do Genewy.
Dorobek naukowy Ś. p. prof. Piekosińskiego
l\lówca stawia tezy:
I
olbrzymi. Posiadał on głęboką wiedzę historyczną
Wywluszczenle p r ~ymusowe z projektem re- i
Pollcya śledcza petersbm·$ka. jak donoszą dt.if.Il)liki
i pra.wniczą.
t form usunąć trzeba, prz yjmując je trlko przy ko- ! miejscowe, zbier~ obfcllie dokładne informacye o osoOprócz wyżej wymienion J ch prac umieszczal l masacyi.
i bach. podejrzanych o udzial w rabunku 368,000 l·b. i
w rocz~.iJ(auh ..sekc~i. historycznej krakowskiej \
Należy zrównali wla~ność IDuiejszą z większą.
zamieszkałych za8ranlcą. Między luneml stwierdzono,
Akademu umleJętnosCl bardzo cenne rozprawy; \ znoszac ograniczenia, kto rym ona podlega.
że w rabu>lku brl\l! udział: student uniwersytetu peter.;;wymieniamy naj\~ażniejs,zą, która w~wol~!~ b~rzę
ParcelacYę nale~y u.iąc w należyte karby, ab~ b,lrskiego Pumplański I Inżynier Prokofjew, zamleilzkaly:
",sr6d naszjch historyko w cO statucie WISlicklm> .! b]la dolwnauą prawidlowo, w tym celu powolae
ooec!lie w ,Flnland1i.
Jako olbrzymią zasługę ś. p. Piekosińsldego do życia Bank parcelacyjny.
należy uważać bad ,uJill jego nad polakiem i szJązNależy dostarczyć włas n o ści drobnej kredytu
CQ)
kiem pra.wem zwyczajowem. Badań tych byl on : dl ugoterminowego i kr ótk oterminowego.
i
Centralny komitet październikowców zaprzec;,:a WiA-,
pioruerem, kt6ry odkryŁ liowe horyzonty dla polNależy po dnieść u mysłowy poziom i fachowe ' domości, która uk!lzala się w ubiegłą niedzielę w "No- ,
skie~ ~yśli historycznej, dla badań naszej prze- wykształcenie wlośc ian przez zakla(l!t1Iie kólek ! woje Wr€lmla", jakoby niemcy za poparcie październi-;
SZłOSC1...
,
.
rolni.czy ch.
\ ko wców w Petersburga l Moskwie zastrzegli sobie glos
. !l'l~ na w.s ? 'ystki~ poglą~~ naukow.e s. p. PI~- I Każdą z tez mówc.n. knitko i ~w ię:~le uzs,.. i d6c'jdujący przy reformach w kraiu na.dbaHycklm, gdyż
koslllsklego mozna .Si.ę. godzJc, w kazdylll raZIe \ sadnia.
\ program ~aźdzternłlH) WCÓW w zupelnoścl odpowiada przebyl to badacz dZłe]ow gr~ntow!lY .. o.bdarz.ollY \
Przemówienie hr. Potockiego, wzywające : konaniom politycznym niem~ów. ZW!l\~ek nLc nie obie-,
zmyslem krytycz~ym, pra~owlty. Z Jego semma- w końcU do_ czynu, llucz n-y mi przyjęto okla- ,' cywlll . i nie mógł obleeywac bronienia Interesów naro-i
ry~~t, wyszlo wleln WybItnych badaczy naszych ł sIrami.
. dowośe!owych, gdyż nie jest to zgodne z jego progradZleJow. , .
.
.
.
Nas tęnie mówił mecena:; Stefan Godlowski o ! mem.
WlaSClwe naZWisko Jęgo Fl'anms:te.k Ksawery . dzie jach projekt6w r olnych w Dumie, o ankiecie i
CQ)
P~kosz; podobno byl on pti chodzema Węgler- ,' rolnej, oglosz~nej ~rzez nasze. pismo, na ~tór~ ! . "D.Iliennik kijowski" donosi: "W piątek pocią.gtem,
sluego.
otrzymano tajne mnostwo powazllyclt odpow18dzJ, ł posples..:nym wyjechd do Petersburga z rozkazll CesarI gorąco potępU destrukcyjny radykalizm agrarny sklego generał-gubernator kijowski i dowodzący woj- i
Durny i zakończyl w,reszcie P?sta l'łienie~ projek- i skaml okręgu wojennego kijowskieg~, general~lejtenant
I tu szeregu postulatow, o ktorych 11aplszemy na I W. Suchomllnow. Razem z nim wYJechal zarz~dzająey ;
innem miejscu w "Słowie".
i kancelaryą jego, M. MolCZauGwskl. Na rozkaz Cesar-,
Z kolei zabral glos ordynat AUlłlll hr. Kra- I' ski pomocnik dowodzącego WOJskami, general-leitenant'
Wciora.j o godzinie 11 przed poludniem na- siński. Mówił o mocy twórczej i cywilizacyjnej, Szmtdt, mh:nowany będzie, z powodu wyjazdu generrwl-:
stąpilo otwarcie zjazdu ziemian w sprawie a·
tkwiącej w narouzie polsl\im, w przeciwstawieniu gubernatora Suchomlinown do Petersburga, t ymczaso wylll
grarnej.
do znamiennej bierności narodu rObyj skiego , któ- l generd-gubernatorem w h.ijowle 1 guberllli kijowskiej.
'Wielka sala stowarzj3zenia techników zapel- 1'1 zawsze był l'; :tdzony, pod wieczną znajdowal l Zarządzającim kancelarH b'tdzle tymczasowo p. Nie ..
nUa się po bl·zegi. Na zjazd przybyli najwybit- się opieką· Naród rosyjski 7ąda nawet od ziemi, wlczow~.
CQ)
niejsi przedstawiciele naszego świata ziemiaIiskie- żeby mu ciągle wszystko darowywała, a ~ am maSztab g26wny zwrócil St ę - jr-k donosi "Prawitlel-;
go, oraz wielu prawników i ekonomistów, intere- lo lnb nic nie dba o wyl\!:;ifJnie w sobie twór- l
stwiennyj wle .•tnjk~-d() dowÓdców okręgów wojskow,!ch.
sujących się kwestyą agrarną.
czośei, zmu~zającej ziemię tlo ~ytlV::. rz aniD
Zebranie żagail p. Leopold bar. Kronenberg,
W kwestyi rolnej naród l'osyj:ski zdobyl się z prośbIl. aby szererowcy, po~iągn i ącl do odpowiedział-,
posel do Rady państW~l w krótkich sIowach ok re- także tyllw na żądani e, Żeby im da ~ ; l{We~tJa noścl za. przestępstwa pOi.ityczne, byli, Il~ możnoścl~
ślając cele główne zjazdu. Następnie objąl przerolna była kwestyą rozd:J.\vn!ctwa a domaga się osr.dzani na odwachach WOJskowych, nie Zł!S w więzle-.
wodnictwo p. Józef Ostrowski ż },laluszyna, po- tego i w tej chwili )1 g'uLernij najbardziej cen- i nlach cywilnych.
sel do Rady państwa, który w swem przemówie- traluych, podczas, gdy różne inne proiSily tylko l
ruu scharakteryzował stanowisko różnych stron-I o możność urządzenia się własnego o zdjęcie p~ t j
SoWtlriszcz" pisze! Na ostatnIej naradzie wyiszych:
I1ictw rosyjskich wobec kwestyi agrarnej w Dukrępujących. W dalszym ciągu mówca wykazal, I djgllitarzy państwowych zaaprobowany uprzednio pro-o
mie i w Radzie państwa. Zdaniem mów'cy, nowa . że u llas rozdrabnianie ziemi jest większe, niż na ! gram pos~ępowania gabinetu obecnie zostal: znown ograDuma zechce, być może, w ten sam sposó~, co I zachodzie; że w Niemczech istnieje nawet prawo niczony. Rezolucya rady ministrów, ażeby odwolli~ ma-'
poprzednia. rozwiązać u nas kwestyę agrarną, nie i majoriltów wlościauslcich, przeciwdzialających dal- ; jowe prawa Ignatjewowskie z roku 1882, zostala ullie- j
bacząc na nasze, zupe~nie odrębne warunki eko- szemn rozproszkowaniu ziemi.
ważniona, gdyż nllle~y liczyć się z glosem narodu, któ-;
PolsIw zatem, jak dawniej by1a przedmurzem ry kategorycznie się OŚWiadczył przeciw wszelkim ul- .
nomiczno-rolne. Należy przeto zawczasu przedy- ;
skatować i ustalić stanowisko ziemian polskich ; chrześcial'tdtwa, łuk teraz Wlllna być przedmurzem gom l swobodom dla żydów. Również wynlkllę~a różni
w tej sprawie.
! eyw~lizacyi i bro~i? sp~'awy agrarnej, od l,tórej ca IV sprawie dania aamorządu w Królestwie Polskiem\
PrzewOdniczący zaprosił na. zastępców pp. I zalezy w tak dUZ6J mIerze post~p l\ultury na~rzed zwolAniom Dumy. Wleiu z dygnHarzy uważa za:
.
. .
j stosownIejsza
Przewlockiego posta do Rady państwa oraz Ło- , r o d ó w . .
ZAl>l'owndzenie ildi'I'IZU IV chlom pail'3twle{
pacillskiego, 'prezesa witebskiego T~warzyst\Va J
Po ?wuCYJnjch.. ~llJasJ{a~h, 1~to;y n1l1 UZ](~~~: . nowego typu sl\illorzqdu. j :\kiego pl'ojekt IV tej chwili.;
rolniczogo i posla do Rady państwa, na sekreta- I wanu muw.cy za pI ękną fOl!l~ę ~ . gl~b O,,\ hesc j&st opra ~ o w y wtllly. OdmOWA pueprQw<,dz.:uia reform,
rzów zaś pp. Gabryela Łuniewskiego i Maryana przemow.lelll ll., :wszedł na .mowr.l \..ę . P: I~o man na które j uż przedtem om~yu; nl urz ęd owe przyzwoleuie,
SQkolowskiego.
Dmowslo, o l,toreg? prze~lUw l ell\U, Jako 1 dal- wywarla Uli. Stolypilllil witll.J.t e 1'i..:"z6li.ia. .. iejl1sna jego
Następnie zatwierdzono następujący porzl$dek . szych obradach napiszemy Jutro.
pozycya coraz bardziej staje się chWiejną z powodu
zwrotu sfer wyższych ku czarnym secInom, do których
C1brad:
"
_:_:_:_
l. Zagajenie zebrania.
Stolypln nie Ilwaia za możliwe zbll±l\ó się pOJlownie.
KOJlstancyi Morawskiej, która czuwala przy łoi u
konającego wraz z hr. Stanisławem Tarnowskim
t dr. Surzyckim, przożywszy lat 81, zmarl Julian
Klaczko po latach cierpień, znoszonych z tą silI:!:
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, stawicieli komitetów gieldowych . nie przedstawia dniej, gdy przejeżdżali dorożką ag6nci policyjni
~ dla tnte)szego pnern1s1u i lHl11dlu wielkiego zna- IJuka. Łatisliek:, lat 40, i Bieł!;Qń, dano do »ich
W koia'!u watylHl:sisklcb uważają kWisty!} ob~l\dZ6C,;CJlill, teH1b~n'dzieJ,
ie komitet uczestniczy już szereg sfl',za16w rewolwerowych. Łuka Ła~iszek
nia katodry po Arcybiskupie Stablewskim za irlld ną do ( w zje:-;dźie wszechrosyjskim - postanowil nie brać
zostal ranny; drugi agent--Biegon odjeoha! dozdatwienia, Rokowania tnnć będą bardzo długo.
udz inłu w zapowiedzifLnym zjezdzie.
roż}{ą i uruknąl strzlllów. Łatiszka przewieziono
Co się tyozy drug iego punktu porządku dzien- do 2-go cyrkuIu , gdzie lekarz Pogotowia udzielil
to ze "WzgI~du, iż sprawa ta jest bardzo mu doraźnej pomocy i odwiózl do szpita.la Czarnego,
Kalendar'zyk terminowy.
donioslego znaczenia, zwlaszeza w tel'aźniejszych ' won ego Krzyża . Łatiszek jest ranlly dwiema kuJlVl.IONA SLOWIA.N3IUE. D zl ś Gośctsbwa J li czasach, gdzie rozpłata gotówką przedstawia tru- ' Jami; jedna przebila kark, druga zaś lewy bok
L r B l)rzemyslawa,
dności i wy\'l oluje obawę, komitet postanowił zwróponiżej lopatki.
Stan jego beznadziejny. Biegon
TEATR. VICTOHIA. D z I Ś nSiarczysta dzlewuchr.~,
cić się niezwłocznie
do zarządzającego lódr.1cim nie odnl6sł ran. Sprawcy zamachu zbiegli.
wodewil Ancallgrubera, Poci:ątek o godzinie 8 ej wieczorem,
Bandytyzm. Dziś, o godzinie ll-ej rano, do
oddzia lem llfl1tlm l)lllistwa o wyjednanie w sferach'
- J u t r o rKarliilwl'.1 w Warszawie," .Danielew
odnośnych zezwolenia na utwol'zcnie przy tutejmieszkania KazimIerza Kaszewskiego, przy ulicy
skiego. Począi,ek o godz. 8 wteczorom. '
szym oddziale Banku Rpecyalnego oddziatu roz- r Kamiennej J\!i! 20, wpadło 6-tu bandytów uzbroTEATR WIEU([. J u t r o nI!. wpisy dla uczniów
rac-lmul.owego, na wzór istniE'jąacgo już od lat .ionych w rewolwery w· celu rabunJ',u. Pod groźszkoły h'ltHJjowej "Surdut l siermięga" GlltolVski~go. Poldlkn w Wal'Elza wie.
'
bą śmierci rodzina Kaszewskiego zachowala się
czątek o gudz;, 8 \V iecz.
\'V celu bJiiszego porozumienia się w sprawie zupełnie spokojnie, pozwalając rabusiom zabrać
ODCZYT. D z i s w lokalu TowarzystwIlo bygie- l
różne wartościowe rzeczy.
nic,;nq;"1 (Dzielna 13) Odczyt dr. Sterlinga r.Stan I po- I' otwarcia izby rozrachunkowej, komitet upoważnH
trzeby szpitalolctwa lódzk!ego,U Początek o godZinie 8 . pp. Edwarda lIeilmma i J. Karpowieza, którzy
Wkrótce patrol wojskowy i policya puścili
l pól wi'eczol"p.!lJ.
traktować będą z ztl.rządzającym Banku p-aństwa,
się w pogOli i zatrzymali dwóch bau(lytów Józefa
' ZEBTIANm D i7, i ś ogólne zebrania opiekunek I I
Nadmienić należy, że zorganizowany oddzial
Anurzejczaka i Józefa Kolaszewskiego, lani
ochrouy, Przytutok starcow i kale'>:, o godz, 4, po pot l oddaje rzetelne usługi, rozwijając się pomyślnie.
zbiegli.
!
W sprawie zebra.ll gieldowych powierzono
członkom pp. EdwlHdowi Heimanowi i FranciszkoCl1baret. Dzięki zabiegom i niewyczerpanej
wi Schimlowi zająć się jaknajszybszem wjszuka- energii pań, urządzających onegdajszy Cabaret,
niem odpowip,dniego lokalu.
a w szczególnuści p-ni Zofii Jankowskiej, niezmol'Wobec ważności tej sprawy niezawodnie ku- dowaej i widea uprzejmej gospodyni onegdajsze.
.
l
.
go rautu, sala hotelu l\1anteufla wypełnUa się do_", .. UlI' "y.
W })onl'edzl''''ek
o godz. 3· eJ' I pC1iJ, i przemysIowcy lodzcy
zl chwi ą otwarCIa. zeborową' pu blcznosClą
l · · · t ak
l·
" l·t
Odv"bl'o."o
.lU. "
V
"'..
]
.
,
szcze
me, lZ
I era l'
me
po południu komisarz sądowy Śmiarowski, w 0- , bran uczęszczać bęuą. ja maj iczniej i popier ao U81- I więcej osób pomieścic bylo już niepodobieństwem
.
. l
becnos'(·,;.• s·\vJ·adko'w, wprowadzl'l f. Wl'lhelma Landau l, lowania lmmit.etu w celu praWidłowego rozwoju.J Z gor~
Olco ro se fI'
, n muslU
o z'
mazem powrócl'(l
IV posia<Janie części ulicy Długiej od ulicy Anny!' intereso w gieldy.
do domu.
do fahry1ci Wiśliokiego.
Dotychczas wszellul korespondencJa pocztowa
Tu zaznaczyc wypada, iż właściciel hotelu, p,
,"ca
pr'aw
Izaal{a
TyLandau,
ni:1r.1.
do
Bernu!\.
kierOWana
jest
wyłącznie
vja
Koluszki
p t
't
1cov
\ UJ'lll"lm
'
" U J "
d
l d • B
... o ry k OWE! k''l. sa l ę Of·Jarowa,l d'armo l. wasnyrn
kocinera, właściciela posesyi pod numerem llypo- JI Aleksandrów. Korespon (lcya ta -przj'c 10 zi uo .>e1'- sztem ubrał ją kwiata.mi. Artyści naszego teatru
za".~·1a'f,
aby magl'strat lo'dzlcl' wy- lina okolo godz, 4-ej po południu
dnia następne':
, ' . wys t,ąp1·1·I beZ1U
. t eresowme,
. a wys t lłPI'1·l
tec ,-'l:nym 83Gb,
,
,,"~U :I.
lk
o
rowmez
l/lacil mu wartość zabrflllego gruntu pod ul. DIu· go, t. j. wówczas, gdy wsze "ie ins ly~ucye, domy dzielnie, ho uba.w1li tłumnie zebraną publiczność
dal odpowiedź odmowlU', wskutek bankierskie i t. }). związane interesami z Łodzi·- 1
I ' 1\
M
l
d
g ą..- Ma"",
W'" istrat
'I
't
są zamknięte. Instytucye te oczywiście st\ pozba(O syta.
lam farya aryew8,a z nżem !Jowo,
czego
jJ wlm Landau wystąpil na drogę sądowione możności jako adresaci odbioru korespon- I dzen.iem i przy akompaniamencie rzęsistych olela"ą· Przed dwoma laty SilU okręgowy piotrkowski
sItów odllpiewala kuplety wTra!alala ~ - Gutmana,
·.
denoyi i załatwienia powierzonych im interesów,
A". R
l'
(
)
S
. 'I
Przyznu.! Wilhelmowi Landllu prawa wlasllos'cl
'
co wpływa. na opóźnienie biegu spraw bieżących. r. nuzJę - apaclC1ego syna I " enue marzenl!1. W j lJ 10Im Lan d au, JA. k o prawy wlasciciel gruu· I
~ Hugo Feliksa. Pailstwo Dąbrowscy ubawili szcze·
tu, pozo·tawiI magistratowi tydzień czasu do ure- .
Tymczasem, gdyby l<orespondenuye do llerli- rze widzów scenami i duetem z wodewilu <Karnagulawania tej sprawy, a jeżell to nie nastąpi, Lau- ; na wysrlane oy1y .na Kalisz,. tj .. pociągiem, wy- wal w WUlszawie), a p. Miller :Mazurem z op. <Hra.dau zagradza swą wlasnośc.
chodzącym z ,ŁodZI o ~odz. 6 wlec~orem, przy- bina!-St, Moniuszki i nMazurkiem"-GaHa wySpnwy wyborcze Według wykazu SpOl'zą- l byłyby do Berlllla nazajutrz o~co~o (j rano J. tY!ll konanymi zamaszyście i z pelnym wyrazu temperaQzoneO'o przez lJontral~e biuro wyborcze przy ma- I sposobem zysk~noby cnly dzaell na ~alatw16nte mentem nndal Cabaretowi barwę swojską; zruugistra~ie tutejszym liczba osób mających prawa I sfraw, wypłYW~Jącyc.lt ,z kore~foIH.Hlencrl, Z,rska- sił serca sruchaczów, by iywszem uderzyły tf'nt'.
'
.
nJe calego dDla rlllflloby wlliJloe znaczeme dla
w,Y l)orcze na zas~dzlC opl~cauego podatku rmeszka- \ rzom sIu i handlu. W tvm celu komitet lódzl\i nem.
Ulowego w ŁodZI wynosI ogórem 11,024, a we- p ," J.
d Fa do ~acz lnika. tule"Rze o odResztę o'LLtego programu, podzielonego na
dlug rewirów l)odatkowych: w pierwszym 4,232, zw.rocJt Sl~ z o ez, ~
. e
,,~' g
,
trzy czę8ci, wypełniły monologi, wypowiedziane
. 3246
: 3 ,_l"
~46 W yl(az t en Jes
. t
dZIału poczty
u odnoSIlJch
·l werwą prze.z pp ..1\1
l
T rapszo,
W druglm
,
I W t rzeClm
u ' . odwYJedname
'i 'dnie o rozlr"tad
l'ZeRwładz
lek
z h
umol'(!l1
1.1 arce ego
I
Czesława Janowskiego i Janusza Orli Ilsld ego. Zao tyle nieścislym że obejmuje również cudzoziem- ł wpr owa , zema o Pr°v\. c _ g . " u p ",y
ców.'
I do Berlma przez h. al l:3Z.
h'
kończył zaś "Cuke - Valc w, świetnie odtaltczony
W
. b d
.•
Bł t h K
'L kolei. Wobec ciąglyc napadow na stacje w odpowiednich kostyumach przez pannę Marrę
"
spraWIe ~ ~wy rzezu1 na a u,ao. 0- i pociagi, ministeryum l,omunikacyi poleCiłO lw- Kłosównę i p. Stanisława Augustyniaka.
napo- mI'te t·om
' 113.dzwyczajnej
. . ocll'o
y na kole'ac!
mltet 1.)UdOwy
0'1 rzezm ~ na
1 ódBalutach,
.
t pomimo
ł
J. n
~
l, ;''''by
j ..,
fi
"
. . t yk aD)-ch wle~,
prze;:,;z c. ' me us a';'"a, w pracy, ' t
b ~ r1l ' li-" zabczI1iecz!!J'flce I rzewóz pieug€hiU.łnSU O~-3'al!uE:n.u w ciągu dnia wczorlljszeaby doprowadzIc swe dZleto do pomyslnych rezul- ' ~ ~ my1s 1 ~ sr()~,1l
'"t
go ulegl.o dwóch mężczyzn i je.dna kobieta, którym dordtatów
\ m~(lzy {O eJowycll.
nej pomocy udzieliło PogotOwie rl.1tuokowe;.
W ','
',. .
.
,I
W myśl powy~szego, na lwiei Fabryczno-16uzO mało n!e śmierć. Wczore,i okolo gfłdziny 4
'. , _po~Ioozlal~k c:lonl~o.wle kO~Jtetu. byh ki ej zorganizowauo brygad~, zlożoną z czterech po po! w stajniach straży ogniowej miojskiei nl\ Qllcy
w ,rlOt~.koWl~, gdZIe ZakOI~lI,~I~OWano lm. urzędo- kondnktorów, którzy zostaną uzbrojeni w rewol- Połudnlowej nr. 50, strazak, Ąutoni Gur-owiak. Jat 28,
~l~le, ze ~prawa budowy, J zeZlll n~ Bal~~a~h Jest
,
. b d
sta vJ· polożonych na linii
tak silnia zostr,~ kopn!ęty przez konia, że odniósł ztalUZ zaJ:r.twlOną pl'zychyll1le. ObellD1e na1ezy Jeszcze -werr, l . ~ ,Ił:e
o~OdZ'
prze- l manie kości czolowej j Muiszy czas byl: bezpnytomnY,
forma.lności, które WOZIC plenlądz(>: dQ Ł. ,l.
.,
I Przybyły lekarz Pogotowia,
po u.dzieleD~1l doraźnej po·
P rzeprowadzić kilka drohnwch
J
Fabry ka A'l
t
S k .DZiS puszczona 7:0- l mocy
ne mIejscu wypar.Jw, cdwióz! go na dalszą kura·
uskutecznione hędą przed Nowym Rokiem.
1. al a l-a.
cyę do szpitala Poznańskich. Stan zdrowia Je~o poDo pomyślnego rezulLatu w tej sprawie przy- I sta.la w ruch fabryka ~!l,arta l S-ka. PrzystąpIło : w&żny. '
cllylib się ta okoliczność, że Baluty nie zostai'y do pracy 11542 robot-mkow na dawnych warunKradzic*2 Przy ul. Reutera pod nr. 14, za sklaprzyłąc.zone do miasta i że lladal będą gospodarli"ach.
r du Wilhelm/!' Lichelta skradziono różnego towaru na sukę swą l1l'owadzily na prawach samorządu gmin,AreSt.towa~e. Policya ~v ,dalszy';1. Ci~g~l ~~- ł mę 100 rb.
nego.
sZl1Kuje strejlmJących robotlllkow rzezUl mleJslneJ.
-~Z Salut. Komisya szkolna na Balutaeh za- D~ugiej. n.ocy. znów .aresztowano tr~ech robotllików,
warta kontrakty na wyllojęcie lokali, w htórych IlllanOWlme: ~4-1etn~eg~ Ada!ll~ B?Clana \z~mies~ka
SZTUKA i PiŚMIENNICTWO.
· będą mieścić się szkoły. Na umeblowanie tych lego przy uhc~ Inzymeri>klej . .N~ 1), 2o-1etlll€go
szkól komisya zaciągnęła pożyczkę 1,200 rb.
Ignaceg~ Kaluz!ńskieqo (zaJ?l:szkalego. przy ~l.
Teatr. Dla lepszego wypróbowania al'cy we~twa.rci,e szkól. m~ nastąpić na No.'vy Rok.
Baza.rneJ XI. 3), 38-1etllle~0 PJObra KaraSia (zamJe- I solej farsy francuskiej (Pigul:ki Herkulesa' R.ll,Na, prostę. kOIIlISy! pp. Nurzymscy l.Mabcho- szkalego pł.ZY ul. Rybnej .~~ 10).
, I handli. t :Maurycego Hennequin'a pierwsze pJ'zedWSkl oflarowan place pod budowę gmachu szkolOtwar016 ,fabryki. DZlS otwarto nap.owr.ot f~- j stawienie tej nowości odłożono UD soboty wieczonago.
" .
'j brykę Goe~pel'ta. Ws~yscy robotnlcy,w Ilczble kIl: rem. Jutro zaś w zamian zapowiedzia.nych (PlguPo wykQna.lllu pl an.o w sytuac'YJuych pnez ge. kuset po lnlkotygoumowem bezroboCiU przystąpih : łek Herkulesa) odegranym zostanie <Karnawał
ometl'ę przysięgłego l}· Zdzisława ICulakowskiego, • do pracy.
i w Wa,l<szawie" I wesoły wodewH z tańcami i śpi ebędzie zawarty akt rejent.alny.
I
Nadesłane. Zarząd okręgowy 16dzki Polskiej ~ wami C, Danielewskiego.
Z komitetu giełdowego. Onegdaj, o godzinie! Macierzy SZko,lne.i, wS,kutek ~'~l'ócon,ych ?o niego
Nn. l1ie?zieJne widowisko popo~udniowe w te·
5 po poludniu, w lokalu przy ul. Zielonej Xl! 3 I z!lFytafl,. podaje do wlado~oscl publl~Z?eJ:
,
; aLrze WJoll\lm dyrekc~a ~rzJgotowuJe ,Szewca ary ..
odbyło się posiedzenie komitetu giełdowego pod I
.1) ze do szkól :MaCJerzJ :wszelKIch ty~o,W? stokra.tę~, ,obraz z, z'ycla :w~rsz~wsk!ego Józefa
i przYJm~wano są osoby bez .rozmcy .narodowoSCl 1 . PuchDlewsloego, ze sp18warm l tancMIlJ.
przewodnictwem prezesa, p, I{arola Steinerta.
Na porządlm dziennym znajdowały się spra- ~ WjZl1a~la, prz,Yczem, ~ raZH~ nad~llaru .kandr~a- l
Na wpisy. Jutrzejsze przedetawienie w teatrze
wy nl1~tępujące: 1) zaproszenie t~tejsze?o korni· tów, .. plerw8zenstwo mają. członkOWie Maclerzy lICh - Wi~lkjm na .wpisy dla niezam?żnrc~ ~~niów s!e.tetu giełdowego }lrZeZ petersburskI komItet gIer· i dzlec~,
..
'
.
dm101dasow€J szkol y handlowej ml!\JsJCleJ zapoWlal 2) że czlon~Iem MaCierzy mO,ze zostać k~da się bardzo dobrze.
dowy na zjazd przedstawicieli komitetów giełdo, ' .
Zapotrzebowania na bilety idą w żywem tl3mwyoh; 2) Siwawa urządzenia izby rozrachunkowej l zd~ osoba, oplaca]~ca na c?le MacJerzy I?rzy~aJ - ,
(Clearing House); 3) urządzenie zebrań gieldo- , mniej 1 rubla roczllle, bez zudnych QgralllCZtln.
pie, a grono amatorów ]Jrólmje .,Surdut i siermięwyoh; 4-) sprawy pocztowe.
Naplid na agent6w policyjnych. Dziś o g~dz. tlę" Władysława Gutowskiego bardzo pracowicie
Z uwagi na to, że udzial w zjezdzie przed- 12·ej w południe przy zbiegu ulic Solnej i S1'e- pod kierunkiem p. Grosa.
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Z "Lulili". Towarzystwo "Lutnia" w nadcuo- , pią się w sprawie polsl<iej naszej polityki.

przeciw t6J zmianie, twierdzl\c, że ~aka. lllga dla.!
aresztantów nie zgadza. się z brzmieniem artyklflui
w ktorym ud:.nal swóJ
74 ustawy dyscyplinarnej, który zezwa.la tylko
likiewicz6wna (śpiew), Jadwiga Horstówna (dekladawanie chleba i wody, a gorąeego j!tdla co trze- I
macya) i Czesława Judelewicz (fortepian). Chór
ci dzień, przyczem aresztowani mogą spać jed y - )
męski "Lutni" wystąpi in corpore i odśpiewa szenie na goJ:yeh daskach. Komitet nznal, że zmia- ,
reg nowo wyuczonych pieśni. Drugą część pro·
nę w usta.wie dyscyplinarnej należy zaprowadzić
gramu wypelni jednoaktówka Swiderskiego p. t.
i aresztantom bez różnicy wydawać gOl'ącl1 stra"Jesienią". Początek jak zwykle o godz. 4 i pół
wę oraz herbatę·
po poludniu.
ł'etersburg, 27 listopada. Program zjazdu
G
szlachty obejmuje następuJ!l:ce sprawy: 1) Prawo
wyborcze. 2) Asekuracya maJtl!tków. 3) Srodki
F I ARY.
gwarantujące bezpieczeństwo maj ątlwwe. ·4) Udzlal:
pełnomocników szlachty w sprawach zjazdu wla- !
ścicieli ziemskich. 5) Sprawa prasy szlacheckiej. !
Na Macie;rz Szkoltną.
6) Wniosek szlachty ifianekiej w 'sprawie agrarZebrane na chrzcinach u Kolubińskiego 5 rb,
ne.i. Referat Bachtiejewa w sprawie wiościa.u.
Na wpis!) dla niezamożnych u.czm·ólo
sklej.
gimrwzyu.m polskiego.
Petersburg, 27 listopada. Komunikat urzę
Zebrane na cbrzcln:tch u Kolubii.tskiego 2 rb·.-·Zosia
Jowy.
Zgodnie z 1)rogrameru memoryalu, wnle- \
ł J~Dia Łap!ńskie ~o kop. - MI\ty3 30 kop. - Kubis
sionego do rady ministrów w sprawie prawoslaw~ '
Ewa 10 kOi>. - BeZimiennie 50 k. - Zebrane na wieczorku chór'u polskiego przy koŚciele ŚW. Krzyża w Ło·
nego zarządu duchownego, zamierzona jest re-)
dzl doia. 24 listopada 12 rb. 5 k.
forma we wszystkich wydziałach zarządu 001'-:
Na rodziny po zabitych na1'odowcach.
kiewnego. Przyczyną tego z jednej strony jestl
potrzeba uwolnienia corkwi od zbytecznej opieki!
Narodowcy 56 kop.
państwowej, a z drugiej potrzeba ożywienia ży- :
k
.1
d'
d
cia cer iewnego w drouze przeprowa Z8ma zasa .
'I:
J
soborow-vch.
WARSZAWY~
skuteczności środl{ów, a glówny ich organ "NaReforma dotyczy p~rafii, gospodarstwa certjon~ Z.~ng.: wpl:awdzie b~~ni p.? wagi wladz: kiewnego, szkól, zarzfJ:du parafialnego i epal'cfttal- ·
* Eta.t policyi warszawskiej.
w .~pl.~\ne, szkolnej.' al~ powl~lda, ze trudno opę I nego .
. J~k wiadomo, od Nowego Roku kontyngens; dZHJ .. Slę przekonamu, ~e polJL!.~{~ szko~na. rząd.~ i
Co się tyczy parafii, wiele osób uznaje po~
pOllCyl warszawskiej będzie powiększony tymcza- ! obraza _ l:.~tnra.lne. u~zucla. "I?zlecko pOl.s~le. pl ! trzebę urządzenia gminy parafialnej z prawami'
sowo na okres pięcioletni o kilka tysięcy żolnie- sze "ł~a~lOnal, Ztg. :- .ma ?l!l.WO m,~d~lc Sl~ P? I osoby pra.wllej, celem autonomicznego zarządza. :
rzy , przemianowanych na policyantów. 'Tak zna- : polsku, .me zus ~o lll.emlecku,. naszem~ ządamarDl I nia w:::zelkiemi sprawami i majątkiem ce.rkiawnym ·
czne zwiększenie pollcyi usunie potrzebę używa- ! wywol~lJe~~: Il~~agonulm. pomlę~zy ~zk~~~ a. do.- za pO!lreduictwem miejscowego organ n para.fia.n, ·
nia wojska do slużby policyjnej, które powróci l mem Iódzlc.lelsl\., m.. ~ioz~ zlarrue~nJ OpOI d~le~l, i coby przyczynilo się do ożywienia. duchowyeh i
do swoich zwy k1 scil ObOWlązl\ ów.
al,~ duc~ O~o_lU w lll,:h ~Ię ut~:~all. W "'p0mllle~le ! narodo'vvych sil R o s y i . .
.
Co się tyczy zarządu epn.rchialnego1 uznano '
Przez ten C~Il.S policya warszawsl<a ma być pr.zJ.myt>u szl\oInego . l men.a:Vl~v. ~o IHmst\~.a ~le- !
doprowadzona do kontyngensu, przewidziallego w mle l.• kJego pozos:!.lme nUJslImeJszem wrazeUlem, za pożądane rozdrobnienie eparchli i utworzenie!
J
•
"
nowjch eparchii.
ustawie minister! alnej z r. 1887, określajacej licz- \ czasów szkolnjch ,
bę policyantów w miastaeh po 1 na 500 mieszPrzytoc~ywszy te~, P?gląd "NatlOnal Z.tg. • I
Orga.nami zarządu bylyby, zamiast kOIłsy-:
kańców, co piąty zaś llolicyant ma być w ram1zo , ?rgan htoll1<?w na~~?n~klCh s~u~zn.Je ?owlada, ~ storzów, zarząuy eparchialrul.
wyższej. W ten sposób na YiTflt'':;Z/lWę (80U,('OO ! ze daleko musmIy z.3.Jsc ,lz.e.c~1, Jf'zell Olgan ha- ,
Co zaś dotyczy wyiszego zarządu cerkwią
mieszkańców) staly lwntyngens poliąjny powi- I katysM.1V takle CZ~lll, wyzna..lIa.
t zaproponow·ano ustanowić, iż llależy on do zwonien wynosić 16QO strażników, z których :':2); . ,Olgan}~k~tr::;tow ,p:agnąlby zup~rn~~o usu~ ! lywanych peryodycznie miejscowych soborów bistarszycb.
. Dlę.cla nau~1 lehpll ~e" s~l~Oly; .~Iy -koll~zy ~(~. i skupich z udziałem kleru i parHfla.n z glosem doDozorcj policyjni i policya kon1la w ratlm. \ ;0!ld~3: ,,~oln . ,: oIk::,.~t~. ::-zą(1.~m~ naukI rellgll : radczym.
bę tu nie wchodzą, jako funkc-yonarjusze spccyal- \ ula UZICCl }"lolsl\.lCh w Jęzjku pol~kl.n.
~
Do soboru miejscowego nalezy wladza. pranych przeznaczeli.
:
; wodawcza, kleruJąca i rewiz-yjna. Wyższym sta.!
*' Teror strejkowy.
~kp:2yil,k~ do ~~~tÓWII
ł :rym organem lZfidowym jest staly synod z preWczoraj o godz. 2-ej po połuuniu do drzwi l
l zes~m .lla czele, ,złożony z sa~ych bisku~ów ,
sklepu z ubraniem p. f. ~Maurycy Zweigenhaft"
I w hczbJe .12: 0rro.cz prezes~ sts~!m ~z1onkJep:t
przy ~biegu, Al. Jerozolimskiej i Brackięj zaczęła i
.
SZl\nowny PaDle Redaktorze!
t sy~odu w~nlll b.yc. hl~rarC~?Wle: . }i.lJOWakl, ~azru;t:
stnkac jakas dostatnio ubrana kobieta. Drzwi f
Wladomosć, która pojawiła się w korespondencyi I skJ, mosloewskl l mltawsio. Biskup mosInewsKl
sklepu w obawie napadu strejkujących byly zarr:~ ! !ótlzklej "E.uryera WMszaw:;!dego" i innych pism!\ch, j~- ; jest prezesem synodu ze znanemi prawami.
. knięte widzac jednak przed so ba przyzwoicie n- l KObY,/lllro wYt~orcze Pdr~y .mnęls.t~I\?!eJi Oddkry~o ~!edlókle ;
Pierwszy hiel"ll.Toha otrzymuje prawo bezpo'k b·'
..
• . . . ł.! oszu~,wo ze s lony rzą cow l WLI!SCICle
omow zy W" Śl'eUl i
. . U ,- ,:
N··""
a
C
•
braną () łatę, subJekCl przypu szczaJąc, :-::e Jes~ ! którzy jakoby mieli poświadczyc mieezkauia flkcyjn)"m l
;? wY.J~
n.:(l'hlV u
3JJ.umt8J~zeoo
esatza
to klientlca, otworzyli drzwi. ZrJedwie drzwi 0- : lokat~roill. dl r.. u.~f\sad!llenia ~uw: pra)Vyborc;y"o śledz- ! zado s~ uczymellle potrz~~om cerkWI.
•
.
twal'to do sklepu wYJadlo kilkunastu uzbrojollVch l twle 1.poClągm.ęclU. do Odp.owledzlt\lnoscl, o uel~gowllnju I
lodwJ,Hbe synodOWi organy bezposred.nlO
w rclw~lwery mężcz1/zn i zmus i.." szy obecnych" do i urzędzDlkÓWd guoi'lrnbl~lnych l to d. Jest nltePl·k!\wdZlIV ą. R ,podllują się pod wladzę pl'ezesit syllodu. Cer•
•
.
J
•
'.
•
f
a1'Z,\ Z31ąCy lurem wy orezem ID eJs lem, P. 1: y- l k·
"1'
,
d ' : dl
. b·
mIlCZenlll., obleli towar wytryoleJem. Straty wy- ; blckl, nie zlozyl zadnego tego rodz~ju raportu magistra- i leW}ll aiV~~ awna ma plawo wy aw,~u a sm .le
. nosza kilkanaśeie tysięcy rubli. Napastnicy zble-I tawi, Rnl ten ostatni nta wysta,pil do guberni! z podob. ! nowe l lrze pisy. Peryodyczne sobory przodstawla-:
gIl. 'Sklep zamknięto.
nem prźotlst.aw leuiem. ~zyll faktów,. które ~lOg:tJby dać ją swoje postanowienia do uznania Najja~Idejszepodstawę do WSpOillllly.nych relacyj gazeCiarskich, nie
go Cesarza przez swego prezesa.
--konstatowano.
Ob'
I '
d
.
Nie ulegr. zaś wątpliwosc!, źa wskutek nieznajomoś.
. . er pro {Ulator sy~o u, pozostawuJąc pr2~dci prawa. wyborczego mieszkańców z piątej kuryi (uie '.' stn.wlcwlem :M01llł.l'chy l nadzorcą nad uzgodmeoplac"'ią~ych podatku II p~siad.aj.l\cyCh ml~8zkaniEl na ,niem postanowieli i rezolucyi synodu z wymagawłasne lIDię), WIelu ehrzesman.l zydów zlozylo .dekla- j niaml prawa
nie wchodzi do sklndu rady miraCje, które przy. zastosowalllU pra.wa moze D1e b~dą ! llIstrów
J
.
-sł mogly byc uwzględnIane. Ale poszkodowanym sluzy prs- I
Pod tytułem «Zagadnienia polskie, zamie-j wo rekursu. Ile takich deklaracyj podano dotgcbczas.
Urząd, organizuJąc:; sobor, w H,racowR,J. przeszcza Kolnische VolkRzeitung- organ katQlich
niewladomo, Podt!lg obliczenia przedwstępnego p. radcy I pisy, dotyczące stOilUilku cerkwi do innych wy~llamie;na kore 10 d
B' ·1·
\, Ryblcklego, Ł6dz w tym roku. stralll o~oto 20,OuO pra- .znali chrześcJallskich inowier.czych.
•
. S) n ency~ z . er J~a.
wyborców. względnie do Hosel Pqy plerwszych wyboS d
.
" . . .. .
d
Zaznaczając na wstępw, ze dUllczykom w po- ! rach. Alo winno temu: 1) oples:6!'.2oec pra~yl>f)rców prze- .
. y~o
zamIerza prz~ w~ OCIC pe~~ą wla zę
luJniowym Szlezwiku i fraBcuzom w Alzacyi i Lo- I szlorocznych, Jtt?rzy nie meldow&ll się i::) restrykCjI!. archirejom w eg~archatf1.ch l V;'zmocmc ~"",yk~ady ~
taryngii dzieie się względnie lepiej aniżeli pola- I prawa. na Z!\SadZle kom.entf\rzlt. Sell~tu.
,.
~ w szkolach cerkiOwnJch cerklewno~gruzlUskiego
kom który~h komisva koIoniz'icYJ?na chce wyru- l
.P!S~s'. któretPoW~OrZjlY myluą wiadoJn{),c, zechcą I języl<a. kościelnego, zamiast staro słowiańskiego I
' .
J .
, zaml9sclc l spros owac!
.
t ., 'k"
dl
t
.'
b·bl·· ·
gować, dZiennik zaznaeza, że pewną rolę wobec l
Hacz prr,yjąć Szau. Panie wyra.zy szacuuku.
Ol a~ u W?IZyC. OilllSH
a przet~omaCZe1.11a l 11
tamtych nal'odowości odgrywają względy na 0- i
Dr. M. L!kiernik
na Języln IDlej SCO)"l8.
ścienne państwa: polacy takiego poparcia nie \
Rllduy m!uta.
. 6tersburg, 27 listopada. Pomocnik glównemają.·
. ,
go (10w6dcy wojsk petersburskiego okręgu uwzglę-.
~Niemniej-czytamy w dalszym ciągu-spra· f
dni! starania sądu wojennego okręgowego o zIagodzenio wyroku śm1erci na robotnika Iwanowa,'
wa polska w naszych stosunkach międzynarodo~
wych nie jest c:quantit~ negligeablc>. Gdyby kg.
()Skal:żonego o poranienie policyanta i nakazał go
Bttlow byl cllcial wyczerpać w ostatniej mowie
Pet~rsbur6kiej Agelltryi Telegra.ficznej.
Oddac do domu poprawczego na lat trzy.
swojej powody niepopu)nrności niemcó\v za gra. M~skwa, 27 listopada. Utworzony w :Mo-'
Jlic~, byłby musi al ~akże wspolnnieó o wadliwej
.lewie Związek staroobrzędowców dąiy do zJedno~
pohtyce wobec poIakow. Ale parlament nie jest
PetoIsIHirg. 27 listopada. Do rozważenia. Ie- ezenia wszystkich staroobrzędowców nl1 polu 0konfesyonale~, więc ~ie może żądać od k9ncl~- , karskif'go komitetu wojskowego poddallo spraw~
bywatoUdem i politycznem. nie dotykając rM.nic
rza ,,:yzna;D.la .g~z.~cł:ow. Ty~l~zusem w prasJe zmiany w ustawie dyscyplinarnej, z której mocy bnoniczf\Jch. Czlonkowie Zwlązku ulegną wy~granlczneJ na~sl1nJe.~s~e 7lupascI na na2, wypo- ł aresztantom, znajduJą.cym się pod szczególnym
lttCl!en:u, jeżeli dOlmszczl:l, się l1uganuego zacho
wladane w form~c tU.k:bj, z~ z o?awy prz,eJ. pro- . rygorom, nie wolno bylo uawać ?;orącej strawy t wania lu~ zuradzą ~tar~ wiarę, . Cesarza .1 ojczY'-.
kuratorem powtorzyc Ich me motma, wlasnJe sy- ' herbaty. mówny s~(l wojenny oświauczyl sit; zn~. ZWJązel\: uznaje Dum~ pUllstWOWą, Jako or-

I
przyrzekli: pp. Rafaela Bie- '

dząe~ niedziel~ urząd~a "podwiec.zorek muzyczny",

Zwrócone zaś są te napaści nietylko prze- .
ciwko rządowi, lecz przecIwko narodowi niemiec- '
. kiemu, o którym się pisze, że naród myślicieli,
przejęty filantropijnemi dążeniami, po r. 1870 zmienil charakter, że znów wystąpiły na jaw dzikie
instynkty naszych przodków teutońskich. Nawet
tu i ówdzie nasza polityka polska już miala
skutki praktyczne; w Stauach Zjednoczonych, gdzie
liczni 1I0lacy szczególnie silnie przeciwko nam
; agitują. w kilku miastach, mianowicje w Cincini! nati . naukę języka niemieckiego w szkołach ska- '
sowano, a na złl,żalenia niemców odpowiedziano
wskazaniem na stosunki poznańskie. Trudno bylo l
odpowiedzieć na podobne a r g u m e n t y . !
"Zmiana kursu naszej polityki polskiej jest l
"
niezbędna
i pilna. jeżeli nie chcemy stall się l
i
przedmiotem śmieehu i nienawiści całego świata
" cywilizowam:go. A przeeież w Berlinie liczą slę .
'I'
j zkądinąd bardzo z opinią zagranicy · .
W dalszym ciągu wywodzi .Koln. Volks·Ztg.", .
l ie choćby wzgląd ten żadnej nie odgrywa! roli, I
' nie można dalej prowatlzić polityki, która strasz- :
nie dużo kosztuje, wywołuje olbrzymie rozgory- i
czellie i prowadzi do rezultatów wręcz przeciw- I
nych zaruienonym. I pod względem językowym,
i co do nabywania ziemi polacy czynią; postępy· i
Nawet naJ·'zaciAtsi hakatyści zaczvnaJ·ą. WlJ.tp>ić o l!
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:gan dOl'.adciy i stanO\yy; Jest p~'~e.ciwny przJ1U~- jl\OJr i . Z osób, konwojuj~cycl1 liocztę, nikt nie nago, zwifl:zawszy naczelnika, dwóch jego pomo.
SOW81llll wywlasze.z.emll l ]Jr7.e.lscIU z wJadama
jH''<', \P!lpkow!\nr. Napastnicy dllli 30 st.rzaaów i cnilulw i wszystkich dozorC()w, z.abrawsr.y 22 re.ztewi~ ~millllego na osobiste w sprawie rolnej, I Ul'il" L
, wo)wery z n:lbojarni i 3 sza.ble; w kantorze więwysliypuje przeciw równoupraw,llieniu żyd6w.
L&ildYD, .27 li"topada. W Ei:(ipcie wzmaga. v.ien!lym zr>rwaIi telefon, wylamaH drzwi magazyUtworzyła się nowa wlościllłJska pat'tya zjc' · si(}) nch l}rZee.iwko wladzom augirJskim. Stanowinu i zahrali odzi6Ż cywilną. W mieszlra.nill nadnoczellia na l~mncie J\fa.nifestu 7. d. 30 plI.Ździer- sko 7.ajęte ]H'ZeZ chedywa wobf'r, narodowców egi- czeJnika wie.%ienl3, związali jego rodzinę i zraboulka. l)artya jest zdania że ziemia rosyjska Il!\.- J, ~b ,~h, budzi poważne obawy. r Times" donosi, wali klejnoLy. Jeden z dOZ01'C9W ranny, prawdoleży do w!()~cinn) a lymczasem wlościRnje do tej
że ~:[l~mr !lgitator p r' ~eciwangielski Mn'ltll.fa Karne!,
pódolJnie przez bandę. Zorganizowano energiczną
p.OI'~ się :r:ie ZjOdlloczyli, winni 2atf'm zjednoczyć
cieszflcy się przy,· i. yJnością chodywa, otrzymnI od pOgOl\. Siedmiu zbiegów aresztowano w BogolinSlę l !IOmotlz ('eS:lI'zowi w wyJ\ODauiu jego woli
dworu środki na r.aJoŻenie dziennika ~Lewa", o bowie, .irdnego w pobliiu mia.sta.
i dążyć do te.go, nie uciekając się do gwaHów. zabarwieniu wrogiem anglikom. DZleJ1iltk ten ma
T;yil1s, 28 listopada. Mieiizkańcy wsi powiata
P31'tya wzywa wszystkich zwolenników pOkojo- byc drukownny 110 francusku i angielsku.
tyfli81dego bez względu na. pozwolenie wydawania
,~e~o rozwoju i porządku do przystąpienia do
Tehenn, 27 listv]luda. Ministeryum zwrócilo im drzewa, dokonali wle!kir..!l wyrębów w lasach
DleJ.
się do 7.ebrnnia IHtrodowego z przedstawieniem koi obl'ębach leśnych. W wielu miejscowościach wyPołtii>wa., 27 listopada. Glionkowie sądu 0- nieczności zawarcia pożyczki zagranjeznej. Po- rąbali cale przestrzenie. Zastosowano środki ekręgowf' gO, Stal'ycki i Skuwe, za llależenie do
slowie uc1nrv,lili jednomyślnie zllJoiyć, bez pomo- nergiczne ola zapobieżenia niszezeoiu lasów.
partyi kad.etÓw, Ira mQcy postanowienia senatu, ej' bankierów cudzoziemskich, akcyjny bank na·
'Wiedeń, 28 listopadłl. . W izbie poslów, przy
Jll·zel~.i('sieni do innych miast. Starycki wychodzi
rodowy z kapitajem od 8 do 15 miHonów tuma- obradach nad reformą wyborczą, po>:eJ Tregelt nado emerytury. Siruwe post~\TIowi1 pOddać się roz- nó.w (tuman=3.20 1'1>.). Do llanku tego wptywać legr.l o zabezpicc~enie interesów mniejszOści ni~·
porzą.dzeniu senatu.
mają wszełkie dochody państwowe, za jego tel, mieckiej w Cv.echacb, proponu~ąc nada.nie jej ta.SflwastojJol: 27 listopada. G8-iu nieoLecnym pośrednictwem l)austwo uskuteczniać ma wszelkie Idegoi samego prawa głosu, jak większości t~-'
przy sprawie w sądzie, podsą.ln'}'m za listopado- wypluty. lJ róez tego, hflnk ::r.ajmie się wydawa- wiańskiej. Kramarz zaprols2fOwal energicznie, :tą- '
'we I)owsta.nie, wś.ród których S-eh skazanych jest niem pożyozek państwu na 7 proc., oraz amol'ty- dając ścislego zastosowania liczebnego stos~Dku
na karę świerci, z rezoJucyi sądu sekretarz od- zacH dIugów pR.ństwowych. Na. posiedzeniu, któ- ludności w Czechach, która wysyla. 58 lloslów
ęzytal wyrok w w~zieniu.
i re nchwaliJo zalożenie banku, podpisano udziałów · niemieckich i 78 czeskich. Mówca z:uu.eza., że
itiatigorclt, 27 Jlstopada. Z wi~zienia tutej- na pól rnWona tumanów. Zebranie nanKłowe przyj- poslowie czescy są również wiernymi i cennymi
szego Ill'zez J]{ldh.ol1 uciekło ]\Hku ważnych prze- nlllje barwę wybitnie J1nfodową..
obywatelami s,,'ej ojczyzny, jak i n~emcy. Wierny
s.t·ępców, którzy w lecie poranili'i oIJr3bowaJi w
BuaaF5szt) 27 listopada.. Minister 111'. Au- lud czeski wiekuiście doznaje niesprawiedliwości;
pociągu platnilcł,l. i żandarma,
l drass! zaprotestowal przeclwko oskarżeniu rz~du Nie zaslużyl, aby dó tej niespra.wiedliwoś!li doląNowoourkask, 27-go listopada. W centrum o gwaltowną. madziaryzacYę narodów, należących CZ0110 jeszcze nową, wyklucz8jąc wszeJk~ rnożlimiasta zamordowano zamożnego ol>ywatf\la Dil- clo Węgier. Instytu<lye pallstwowe nie robią róż- wosć wspólnej pra<ty pokojowej dla dobra kraju.
Londyn, 28 listopada. W izbie gmin Vincent
mowa i zrabowano jego pieniądze. Aresztowano .nicy pomiędzy obywatelami różnyc.Jl narodowości,
skutkiem podejrzenia 20 osób.
utopią jednak jest myśl, że Wę gry zamienią. się i zwróci! uwagę na nic dawny wypadek z poddanym
W Sierpuchowie nieznany balldy~a zabił w na panstwo federacyjne, jak Szwajcal'ya, ·Mini- I rosyjskim Zingerem, któremu dozwolono wy:lttdo jednam z mieszkań pOkojówl(ę, zrn.nil ciQżko drn - stel' przypomina dalej, że ojciec jego, austryaeko., wać w Angl ii, jako zbiegowi politycznemu I dowogą, nie zdąi)"\\' sz y jednak dokonać rabnnkn, u- . węgierski minister spraw zagraujcznych przema- ! dzące ,uu , ir. ll~~(3ży do rosyjskiej pa.l'Lyi l'ewolucyjciekal, lecz go ujęto.
l wial na kongresie berUńskim za niepodległością. I nej, chociaż nie miał: środków utrr,yruania., byt cnOEliiawetgrlld t 2'7 listopada. Z wyroku s.:· Serbi i i Rumunii. Mowa ministra wywolllla hu- I ry i wogóle nielJOżą.dauy jako imigrant.
€lu wojollnq~o liolówego rozstrzelano S7.pol8.i~- c%ne oldllslri większ?&.ei ~o.sMw OrRZ gwaltowny i . 1\n;nis~er, G}adston (?) o~powiedzial, Ż~.iIlligrant
skiego i Ta.wawskiego za rabunek ~brojlly w zglf~- IH'otest ze strony InmeJszo,,-:C1 .
! me ruoze zrtu.ac wpuszczenia go do Angin w cha·
dem pasażerów , jRdących nocą z dWOl'ca.
Pary:;, 27 Iistop1l,tla. Artystka jednego z l<3- I rak terze zbiega politycznego, jeż.eli dotklli(M jest
Londll!t 27 listopada. Stronnictwo liberalne atrów parYi:l!-ich l'alli1'3. lliebezpicc7.nie b. ministra chorobą gro~ącą zdrowiu public:!uem u i j eśli byZ
zaniepokojone jest wy.nll<iem wybor6w 11zupelnia- I finansów, Merloux .. Artystkę alesztowa~o.
l ucz dtm~ti''' Ill, za.bójs~w:
P?~ob~e ~~oby nie .~o.j,\
yc na gosClllnosc W}(;lk16J Brytl.ulll.
jłcych w Bedd(3~tie,ldzie, g~zie nar,otyka opór taJe!
. Lozanna, 2~ ~łstop3da: Redaktor plsllla ana:'- ; !)rawa
ze strony socyahstow, ja.k l zachowawców. Lord I ehlstyczncgo Llllgl Ber~on.l, kt~ry. b~I '?' GenewJe f
TU.OD, . 2~ l~stopada. Esk~dra pod dllwódzChurchtll radzi! w mowie wyborczej glosować na l zecerem, slm~aDy na mJesJąc w/ęzlOma ) na grzy- : twern [jdmu·ala. Toucharda o l'olnocy odpłynęła
kandyda.iów stronnictwa liberalnego, gdyż w zbIj- I wny za p.ochwalenie zalJójstwa króla ~umbertR. : do Ta,Jlgaiu,
żajl\QJ1m się zatargu izby posłów z izI)f~ lordów! Jest, to p~orwszy przypa.tJ.ok zn.stOSOWUlll~ prawa. i
Btilh.s!lla, 28 listopada, uba deputowanych.
w sprawie reformy s:"kolnej, stronnictwo r,otT7.(~- l szw8Jcarskłego, . karzącego .~;a wyclt\:f,l~,me )\1'1,C- \ 'Iryuuny 111·zepell'\one. Obecll.em jest prav. ie cale
bować będzie poparcia caJego narodu.
S~ęl}stw anarclllstycznych l za pOllh 1JrWEH' do l cialo dypiomaty,:"ue. Odpowiadn.jąc na zapytanie,
R'f.J,m, 27 HstOJ>atia. Ojoiec św. przyjmował I m c l t . ,
. 1 minister spraw zagrankznych oświadczyl, że BelTt!lon, 27 listopada. Na plonącyJll okręc18 ! gia nie otrzymała od Anglii żadny.ch przedstadzisiaj na audyencyi biskupa lcnjawsko-knliskif'go l
J. E~' ks. Zd1.itowieclde.go.
: szkolnym r.Alge~ir~sl\.wyl>uchło 5 min podwodnycl!. wieli z powodu stosunku Belgii do Kongo. Rząd
Td~Cll.aD, 27 listol}ada. Nie mogąc zgnębić II WypadkIl z ludzn~l me bylo,
."
! belgijski w pelnem llzuania swoich praw, do ty·
ruchu ll&f.(}{lowego, gubernator dobrowo}rie złożyl
L~i1dy~, 27 JI?topada_ Do "~JU1 ,,sa dalloszą! czącycb. niez,Jeżnego pn.llstwa Kongo i przy nieowladzę w ręce p<lslów.
,
z TokIO, Z8 Ja]loncz,J?Y rozpoczęl1 na rzece Jaju \ graniczonej swobodzie handlu będzie postępowało
KanttrJl, 27 listopada. W północno-zachodniej bUd,owę ~ostll d.l?gnsc~ 3,239 sLóp. Most koszto- ! po prostej drodze, wskazanej przez jego intel'esy.
części pl'owinCii Wantllllll wybuch1y zuów rv~l'U- . WIlC blldz!e 2 mllJony Jenów.
Bjał~gtód, 28 listopada. Rząd przedstawi l
ohy pl'zooiwl(o misY>OJHtrzol1l. Rozgromiono ldlluL
D Z I E N N E,
sl<upszczynie projekt traktatn o pożyczkę, z żą·
IDWJi. Z1!iSZCZQIlO rll chomości osób prywatnych.
daniem bezzwlocznego wzięcia go pod obrady.
I{ilka osób zabito. Konsul ameryk:lJ\8ki wezwał :
ret6r~bnrg, ~8 listopada. Komitet organizał:\zanghaj, 28 listopada. Komitet międzynaropomocy wicekróla.
cYJn}' mającego się zebrać w r. 1908 \V Petera- ! dowy, złoi.ony z przedstawicieli cudzoziemców i
B&wonik&łajewsk) 2'7 listopada . O god~inje . lmgu jedenastego międzynarodolVego kOngresu! chillczyków, zwra.ca się do Ellropy i Ameryki
5-ej rano w centrali mii!sta uf,lI,yniono L\arnach na : ?:,,!~'Iugi , jeduornyslnie postanowił wJ brać honoro- z prośblł o pomoc dla zagroionej śmiercią. glo·
pocz~ę, idącą ze sfncyi do dworca kolejowego.
wym prezesem kongresu ministra s l.m. l' bu , Ko- l dową dziesięciolnilionowej ludnMci póŁnocnej czę
.Napastnicy pr:!.ec.iągnęU w pOJll';;ek mostu drut i kow('ei\:a.
ści prowincyi Kiang'u, gdzie skutkiem powodzi
strzelali z ODU stron do konwoju, towarzyszącego .
VHod.zimi':lu, 28 listopaua. O godzinie ll~cj i znisz~zQny zos~<\l cRoly urodzaj na l przestrzeni
poczcie. Romvój odpowiadi\l Etrzalami. Konie! wieczorem 35 aresztant6w, w ich liczbie 9 cię~.- l 40,000 mil kwadratowych.
przerwały drut i poc:~[a w całości doszla na ' j;jr.h pr7.estępców, uciekło z więzienia, gubernial- !
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bezc.zlelno

puszukl!le
DO sprzedania &ukn!a jedwabna cielllll!l,
](:órab,
nowa rb. 25 Pasaż Meyen\ 10 m. 6·
mogla na bardzo j)l'zYf!tępi1~ch wt.Iunkach ,
~!(?6;-H .-2
korzystac z Jlli~stkr.nia, prz1jm\)~ąc dla i
l!iebla pi"ywatl!ą robotę do s~Jc\;t. Na' Fisharmonia w d\)brym stlLni~! llilllo ~\ży':ąą~nie może dQstr.c ma.szlr.ę. Win;!o Wilna zarAZ do sprzedn!l!l\. Panska
mo.sc u htró,ŻIl, PMrkows!>:~OL-1,Qi::']~ ! nr· 77, wiadomość u goSpodar~'i&_2 .. 2
Zakład krawiecki 5to.",.. zy- !I
szenla I'ubotnici&ego uZGODAU,
KUPię t. zw. "szlelder\ ml\.szynę większą
I
lub m1jlojsZ/ł w dobrym st&l.oie . .A.dre3:
ul!ea Nawro t nr. 28, w ykonywl!. wszeJk ie;!3rzeruńska
6, Dw:czSńsk!.
2678 ~ 2
roboty w zakres krtmlectwa wchodzące,
z włAsnych lub powierzonych materylI·
Miodu kilkadZiesiąt pudów flizem l~h
łów. Krój wytworny, wykOńczeniU solldczęśelowo ao sprz",daula. Wiadoll.(;~C:
ue. Na sk2adzJe se~onowe matery&l:y po
lIi. SpaC<lrowa. ur. 4,1, w slrlF,\1!. i e masl.R.
cenach umiarkowanych.
l~=!..Z..;..!Y
2%8 ·- 6 ,.

'!'

SZ\v' AUz!\r panny lub wdowy,

l

!

!
I'

p~rzyjmę ul'.i<lwezy!lkę na wl:l..3noś6 od
roku do 3-ch. Wiattomośc w Adm!·-

ni3tfaeyl .Rozwoju".

. Warsza.wski zakiad doniczek 'WlIlsnega
wyrobu Sie.cha, ul Hajzlera 5 przy

l

2681-3-1 . Zgiel'sklej, Radogoszcz.

potrzebna zaraz nauczycielka na wyj~, zd
z glmnazyalnym patentem. Wiadoroof'c

l, PrzejaZd 13 m. 8.

4!&UiZiiIA'!::. fa . . . . .

2678-4-3

2550-24,-15

l W bidy
sobotę zbiegł pies ml.dy wyiel,
z kasztlHlowatemi łat~.mi .. Kto
i

i odszuka l

dl\,

znać stróżowi

domu Dr. 28,

potrzebne bony niemki freblanki na. ulic Karola dostn'2io wynt\grod~ento,
I
stale I nIL godzIny. Biuro Kac.zurow2574-3- S
sklej, Nawrot 2.
2672-3.-2
-;',-lo;;.ono w admlnlstracyl naszego pisma
\
p Dszukuję szycia w d\)lll~.ch prywntnfch
1'0 yjskl tcm poezJI, znaleziony na ni.
lub na wyjaZd. Gl:ÓWllli nr. U m. 3.
Ii Przf'jr.ld. WZaściclel ~a. udowodnieniem
2fi71-2 -2 I może odebr .. ć W s.dm!lll ~trMyj , 2673'3':1

I

'I p~n;yb1ąkal się pi es

!

maści bh>D7.owej, . Z~inąl p~Stport na Imię Antoniego

z picrsitlmt bit;~ellii I ollroią na I1:óYi.!
FrOnCll&ka, wydany z gminy Keclszew.
ulicy Kru('z~i nr. 21
3_0_'1'1--_3_-_1
II
nlhiL Dzielna ~8 m. 2.
~613-4·4 ID, 3.
2081-2-1
Zaginął paszport nil imię M&ł'yt O!szt\l'i"I Mlodsr.a z d osklinałemi świtldectwll!n!
Sklep spożywczy do sprzadl\nill. Zie- l
sklej, wyd any z 9 cyrkuln w Warsu,}ł'raneuzka wykt>zttllcon!~ szu ·
potl'Zehnt\ 7.1\1&7:, Wiatl.omllść w Ad.
10Dn
nr.
30.
TnIUża
do
sprzedania
wie.
266(}-3-3
•
• ka Jekcyi Zł!. obi~dy. Bitu'o ],.iUŁStl'l'.c'Gi . B,OZWOtłU N •
1'\80'-"-1 • futro tomakowe damski~,
2{)49-~~Ś:l , Zngln'.l paszport 1ll\ Imię Jana K ŁblOkl,
.blet, PiotrKowska 9:l.
'Gł;~-3-1
,
~
..
Sklep GO spnedr.nia zar~z , MłyQ~rska Ij
wydllny z gminy Mfi'lIl Cbarlnpla.
Biuro R.QŚCiszewskieI-'-Pioti=
Obl~dy f)ITwatue, hygienlczne po 50,
21 lB5.luty).
~::t(j4-3-3 j
"6...... -". . -3
• • • liowska !JO, poleca nauezykop . UJi<lt< Nr.wrot 8, PlichLo.wslu'•.
._~-_-.....;.'-''-'-'''-'---'elelkt, freblówkI, bony polkI, cudl.ozlstnki
......-_ _ _ _ _ _.;...21.;,-28-7;--_4..;.0_58_-_2_1 I
L:uńczywszy 7 kl, PolSka, .s;:ko~ę li<:.u· 'I
umebJowr.nych pokojów poszukuje rolo'
z dobremi świlldeetwaml.
2480-10.' O
0tIZebnll 2.!!.rr,,1 nau:::c.yclellw na wy·,
dlową w Lodzl POSi.uiruję kOl'epef,ycjl
de malżeństwo. Piotrkowska lub 0wynajęcia ZI[1'8,z. Piotrkowska 13v,
jr,zd z gimnl!.z51l1nym pa.(entem. Wie..! za skromuem wynagrodzenlem, Ul. Glów· koliee. Oferty w AdministracjI ,.H,oz"lep, <3 'p'Okoje 1 kuchnia.
~682-3-1
domośc Prze}azd 13 m. 8.
2679-4,-1' nr. nr. 38 m. U.
26:70-d-2 I woju" pod lIt. B, E. D.
261,,-4,-1
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Choroby weneryczne, Dr FeUks Skusiewicz
moczoplcio ~. e i SkÓI"fUi ł Choroby skórna i weneryczna
e

' domlO,
. , .ze po sm.ercI~.
zaszczy t
zaWla
llleo d'za t owant'go
r

-

=
Pierwsza Waf'szawska Fabryka
.1 palenia kawy, cykory i i surogatów kawy
ś.

,.

•
•

f.

p

.1

~fi f

niłd_1

I

,

jest

p. Jana Tarasiewieza

prow~ ~Z(;,tą

Dr. St. LEWKOWICZ : prZfjmnje~:~:Zge:~101:·1 od 4-8
Zachodnia .M 33

(obok lombardu IIkcyJnego)
Dla panów od 9-1 l od 6-9, dla dam

w

niezmienionym

:J:C'

JÓl ef Mic~ aIsl i
MI~~~~~~S:;KA

ul.
22
przyjm uje od 9· ej do n-ei rano I od
4'ej do 7 -ej po pol.
1467-r28

Choroblf dł'óg moozowylI>h, skór- I
Ile i weseryczne.

Przyjmuje
od g.
pante
od 4--6.

1664-1

t:.~~~~~~z-=p~o~w~-a~,z~·a_n=i~em~__~~~~~~~~

8~/,-1 ranO 1070-r-81
I od 5-8,

,

lof'l'l

I'

Dr. H. Sznmacher I
Powrócił

l

W.

I

SłaWI-n' skaleja
Fiotrkowska. 132 m. 15.

i

sll:órne

i

Nawrot Nr. 2.

Przyjmuje od 8-11 I do 6-8 po polud.
panie od 5-6.
631r150

00

Dr. JELNICKI
.
.

-

ul. Andrzeja 7. I

Chol'oby ':::=::lc::=e~ryczne
Od 8-10 rano, 6-8 po pol:., vr niedziele

i święta

Dr. S. z· IT I O

_.

9-12 uuo.
-

H83-r-35
- _._- -

I

kosztuje plunowy żakiet
na wełnianej wacie l at la s l e, n a p l u s z Q W e j p o d·
s z e w c e o d r u b li 2 8.
li o s t Y u m y a ng i e l s k i e n a jn o w 8 Z Y o h fa; 8 0nów od rubli
Palta angielskie od rb· 13.
S p 6 d n I c z k l a n g t·e l s k l e o d

~

Nawrot Nr. 1~

2.

.

ClIoroby skórna, weneryczna ImoczopłcIowI

Przyjmuje od g. 8-11 rano, od 5-8 1/,
wlocz.
4.69·r-120

Dr.

Grosglik

•

4.50. D u ż Y w Ybór b 1 u t e k
d l\ m s k i c h P o n l z k i c h c e·

'Powrócił

I

II

Oi

P",j,cl. 'h",'h od 10 r. d~.~:!io_o

cheroby Qeneryozne

lliniejszem zawia.damia wysyłających ładunki, że na stacyi towarowej Łódź
Fabryczna zalega,ją. niewJknpione przez odbioroów towar!, przybyle w m.
,wrześniu i paździerlllku 1906 r. za frachtami: Orenburg Taszk.
37769
welniane wyroby, Kodow; llanskaja Syo. 230 kufer prótny, Sacharow;
Warszawa m. Nad. 150442 koniak i wino, Kolr1czkowski; Warszawa m.
Nad. 146716 mydlo tualetowe w kawalkach, Akc. Tow. F. Pus; Warszaw8. m. Nad. 148276 metalowe wyroby, Lebensold; Warszawa m. Nad. ,.
14.9138 bawełniane wyroby, Rndowski; Warszawa k~w: N. 24<'010 lakier I
spirytusowy, H. Saks; Wyszk6w Nad. 2228 waga dZ l€SlQtna z przyrządem, I
Biderman; .Mław~ Nad. 6444 krochru2l, Grynuerg; Winnica p. z. 121141
sukienne obcinki, R. Uczy teJ; Proskurów P. Z. 16861 wyroby tabaczne,
Szwarcman; Odesa Tow. P. Z. 183185 karmelki, Wlodzimirski; Końsk Nad. l
21234 ochra, Fiszer; Floreszty P. Z. 1048 rękodz i elnicze wyroby, Panin;
Lebedinskaja .3693 rękodzielnicze wyroby, Timczonko; U.,man P. W. 9911 \
wełniane wyroby, Suchinoj; Rost6w nad Don"m 76546 wyroby tabaczne,
Aslanidi; Rost6w nad Donem 75542 wyroby tabaczne As.lanidi; Kutais
1444 I 12i 34 welniane towary Naczelnik stacyi dla Lwowa; Moskwa. m.
Raz. Ur. 195159 proszek od owadów, Mirzacin; Uwek Raz. Ur. '/582
bawełna prasowana, Tow. "Nadzieja"; Zolskaja 1('56 wełniane wyroby,
Rogożyn; Tok Jek. 36633 I 127591 welniany to"ar, Nac7.el st. dla Lwowa; Marjupol Jek. 8014 rękodzielnicze wyroby, Jakowlenko; Moskwa
Tow. M. Br. 55518 rękodzielnicze wyroby, Z. Persie; Witebsk Tow. :U.
W. R. 26158 sukierule obcinki, 1\1. Orszallsl<i; Kowno s. p. w. 78241
herba.ta., C. lirejdberg, Sokolka s. p. w. lO t05 Sltófzany tow3.r, I. Mar golis; Ryga Tow. R. o. 13996 konserwy r~bne, Wold SIeI; Ryga Tow.
13114 cukiol'1liczo wyroby, WOJ ta; Ryga Tow. 11799 rękodziel icze wyroby, Simson; Ryga Tow. 9437 suchary przenne, vYojta; PeLersburg s. p.
W. 215466 tabaczne wyroby, SZ3posznikow; Petersburg 215397 tabaczne
wyroby, Saatczy i l\1nngubi; Billlystok 103790 welniana tkanina, Stacj a
miejska; Bialystok s. p. w. J037 69 s. skórzane wyroby, I. Litwin; B i ały
stok 103308 skóry wyprawione, Rabinowicz; Białystok 103117 skóry
wyprawione, Rabinowicz; Bialystok 102493 wełniana tkanin a, D. Solnicki;
Twer 79198 lojkowa skóra, W. A. Szywarnin; Białystok 105112 skór y,
L. Rapaport; Warszawa s. p. w. 188963 skórzany towar, H. Grynha u3;
Moskwa m. 1\1. K. W. 136940 rt:kodzielnicze wyroby, B. Frejdenbel'g;
:Moskwa Tow. 1\f. 131'. 6( 73:3, 60 ~25 i 09766 perkul, J. KU7.11iecow; 1\108kwa tow. 61106 ręl\odzlelnicze wJroby, Z. Persie, Petersbu rg Tow. s. p.
w. 219595 blacha biala, }l. Hajmowicz; lIft,skwa m. 1\1. Kaz. 187275
'
.M S t .
.
pro'bla' rę l(O d'
ZjelllIcze,
'. z Ojll; 1("lejCl any 44B
. , rę lco d'
zte l lllcze
wyro by,
B. Frajnhold; 'Va.rszawa W. W. 129954 papier, F. Rochtman; ·Warszawa
W. W. 128948 kOl>Yta szewckie drewnie, D. Lanuau; Częstochowa 68303 I
stare żelazo, S. Herszonowicz; Częs toch owa 84786 sznury azbt:stowe
i smar maszynowy, Akc. Tow. Papierów kolorowyilh i 'l'ape; Zaw iercie
30619 esencya octOWft, Uapaport i Laśkiewicz; Grodzisk
W . ! ~U50
szmal'gicl, J. HaeberJe; \Varszawcl, W.
1 ~o8{12 kolonialny t0war, Bur- ł
sztyn; Warszawa 125755 odzież nieprzemukalna, S. Lejzero\yic,r,; Wal'sza.- I
wa lt5545 skórzany towar, Sowa; Wnl'sza.wa W. W,. 1254:5 5 81~órzane I
wyroby, H. Rap\:zyk; Wttrszawa 127730 skory wypraw16ne, W. I,ludner;
Warszawa. 128110 wyroby blaszane, BlaullluJl, eW.'irkO i g·lca; Warśzawa
127909 obcinki skórzane, Zlotagóra; Pruszków 11002 barwniki an1linowe,
Akc. Tow. Zakladów Chemicznych; WR:rsz~wa W. W. 12931'7 gwoździe,
s.. Woldenberg; Stawropol 13iJ2 rękodzlelmcze wyroby, .Ha w1:yłow; Rostow wlk. 1524 .~omowe rzeczy, Nacz. st; Marcen 1386 w~llllanJ towar,
R. Ganszma.n; LlOawa L. R. 10599 bagaz, NaCI:: st., Rostow nStl Donem
370894 rękodzielnicze wyroby. HOllcbladżew; Brześć Cent. Nad ..48:37
sukienny towar Kuczyński' Radom 2862 skóry wyprawione M. Karsz'
KiJ'ów p • Z'. 110157 "ksill.żki
urukowane , Sierp
kiJ' owski', Gra~ica
W
. .W'
'Ę·
.'
'.
•
17841 drut zelazny, E. li eJgellba.um; Gramca W. W. 18073 l 177 H wYl'oby papierowe, H. Reicher i S-ka; Sosnowiec W. W. 30174 żelazno dno
do kotla Szafruha Kub:11ka i Kulik' Aleksandrów 70267 tektura t\gentura eel~a przy
W. Dr. Ż.; War~zawa W. W. 34390 proszek' ;ęglowy, S. Hoser; Warszawa W. W. 35001 narzędzIa !:Husarskic, R. Machezyński; Warszawa W. W. 35334 książki, K. rrrepke.
Je~e~i wyże~ ~yszozególnione to.warJ: I!-i~ będą przez odb~orców przljęte
". termlll16 3 mleslęc~ny~ . od ~rua nmleJs~ogo ogłoszema., , to. tliii:owe
będą sprzedane z glosneJ lioytaOyl na. zasadz18 § 40 l 90 OgolneJ Ustaw}
Rosyjskich dróg żelaznych.
1658 -3-2
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507-d-361

I Gabinet Dentystyczny

KonstantJllOWSKa 11

Piotrkowska 16 i 130.

"'T.

1 po poludniu.

l

Dr. l. l CI IN ł

Z[~kresie

Fabryka i kantor: WAI1ł Z
A ŻYTNiA .0.
_
_ _ Sześć sklepów w Warszawie. - - - - -

D':,1ł ...

\' wlecz. W nIedzIele I święta od g. 10 do

:t :=n~ t~l: W."""!, od lfu:.~ Dr.

"

i z nieuszcznplonemi funduszami.

,
-

Sroda, dnia 28 listopada 1906 r.

ul, Zielona oN! 5,

nach woddziale dnmsklm

Choroby skórne, wencł'yczne
i dl'óg moczowych.

u EMILA SenMECHLA,

Od 81/ 2-1J.1/2 r., 6-8 wiecz., panie 5-6
po południa. W niedziele I śwIęta 9 r.
do 1 po pol.
1608-d-32
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Południowa

U20r246

Nr 2

••

_

-

.

"
~' II

l

C· hOf Oby

ul ..

II

ł
ant

,

....

skor,ne

.
I

~rc~j, ; a

I

.

NENERVCZNVCH i SKÓRNYCH
D-ił"li

\r"

fI:ól ..

:lI'"

, .

ł1lli~rg!.hlesa

Piotrkowska 115.

o.d 10-1
i od 5--8 wlecz;
w Pl'zyjęcl~
nie dz. I SWlqtt\
od 10-1
l (I d 6-61/~ w.
Poradl' 60 kop

."fa
"

zaJęcIa I!ięgospodt\rstwem.

Wiadomość ul. 1Iikolajawska 2~ m. H.

1600-d-3
Młyn aoli=y, poZożony w dobrej
oklJlicy, WIOfdtę od stacyl dr. żel. W. W.
bltzko powlatowegtl miasta, w dobrym

~g~~~, ~~:lt~le~t~~e ~~wi~s~bs~~r~llo~

reszta stawu ztxybiouego, {Jod korzystne·
mi waruukami j f'st do Bpr7.edanla. W1",.
dOIJ:lOŚć A. Poremb!ńskl, Nowo-~bdomsk
loi-?-·3-2
_ PWUMW&!ilhfm:!3!ł/1nsn; Y'!iO"M§G!;2IW

I

! praCOV~Hlla
. G
. I
""orsetO\Y

w:anGr,yczne i
.c;',
4

przyjmuje otl 8 - · 2 p. p. i 6 - fi wiGcz..
panie od 5 - 6 p. p.
195-19,
.,.
:
Gabmet leKarski dla chDrych
,

~

.1' Famod"ieluego
;ief:;~~zJ~ni!i~~~ecf~:rzj~~~ r~;~I~: ~~

Dr K or \"
Ulica

llIIl

!l'

~z~e I moc 2oplcl6we.
PlzrJmuJe mI godz. 8-1 ~. l od 6-8 w"
paDle od 5-6 pop ot, w nIedziele od 9-1
I

I Iii2111===========

.

- I _... I N'
.i:.
CElor~b.; sl ~ I"ne, ,"! ener17

r.

Łódź, Piotrkowska 98.
Warszawa, Malazalkowsłm:130.

486-r-76

RJ·.ttel~tacdt

!

dM\niej 1{ikGłiljewskB

53

NATALII KĘDZIERSKIEJ
przYJmnje

obstalunki

i repert\Cye.

1575
Piotrkowska
" "

I

"5 m. 6.

w
! -------------

!I O/1ne ze b'
ranIe odl °wn1'k'OWa
~O

l~I

IJ

Dnl~ l

gr!1dnia o godzinIe 8 wlaczorem w lokalu Millera, MIkoZajeweka 4.0,
odbęd:lI\e
się
•

ogólne
zebrania
.
.

~tlrnf) t nerwow,.
~ clJonkow stowarzyszeula. odlewników.
lel!zkl\ obt1cnle przy
1ł29 1
Porzlłdek ubrama:
Pioi!!"~~o ~Ed0j.Me 200.
1) Sprawozdallie kasowe.
PuyjmuJe ()d 8-91 / 1 r. t od 41/.-6 1/. pp. . 2) Wybór calonków zarz~dq.
1653.1

OhorobJ we

ROZW01. -

•
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Sl'oda, dnia 28 listopada 1906 r.

Dyrekcya TowarzyJ:itwa~re .yt F/eo O ID. Łodzi

J)o.daje do po!,&'Zochnej wiadGDI.ości, iż niżej wyszozególnione niel'uchomo- ł pocznie się od sumy rb. 22,500; termin sprzouaży wyzna.czono na dzień
~c~ w!ll' Ł~dzl położone, ~ powodu niezapłacenia raty ma.jowej z zn.legło- . 6/10 lutego 1907 r. przed notaryuszem Wladyslawom Jonszerem.
8Claml 1900 roku, wystawIone zostały na sprzedaż !)rzez publiczne licy12) pod ~ 1087c przy ulicy Orloj, obci~żona pożyczką Totacye, odbywać się mające od godz. 11 z rana w kancelaryj wydzia.l:u warzysLwa rb. 11,000, od której zaleglość wynosi rb. 322 kop. 30, vabypotecznego przy ul. Średniej pod JilJ 427 w m. Łodzi, przed wyzna- ; dium do licytacyi złożyć się mające wynosi rubli 2,200, licytacya rozczonymi noiaryuszami, a mianowicie:
i pocznie się od sumy rb. J 6,500; termiIl srH'zedaiy wyznaczono na dzień
1) pod X~ 388a przy uj. Południowej, obciążona pożyczką 'Iowa- 'i 120 lu tego 1907 r. przed notal"l'uszcm Konst3.ntym MogiLiic1-itll.
rzystwa rb. 15,700, od której zaległość wynosi rubli 460 kop. 01, va- .
J 3) pod M 1110b llrzy ulicy WIdzewskiej, obciążona. pożyczką Todium do licytacyi zlourć się mające wynosi rb. 3,140; licytacJa 1'0ZpO- warzy"twa rb. 18,000, od której zaległość wynosi rb. 565 kop. 20, vacznie eię od sumy rb. 23,550; termin sprzedaży wyzna.czono na dzień \ dium do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 3,600; licytacJa rozpocznie
5 (18) ltltego 1907 roku przed notaryuszem Konstantym MogiJuickim.
I się
od sumy rb. 27,O{,0; termin sprzcdaiy wyznaczono na dzień 7/2IJ
2) pod M 479 przy uUcy Wschodniej, obci%Źona pożyczką 'l'owa · ! lutego 1907 roku przed notaryuszem Janem Nieznańskim.
l'zystwa rb. 13,800, od której zaległQść wynosi rb. 433 kOJ>. 32, vadium I
14) pod .lU! 1389 przy ulicy CegielAianej, obciążona pożyczką Towado licytaoyi złożyć się mające wynosi rb. 2,760; licytacya r07.pocznie się rzystwa rb. 50,000, od której zaległość wynosi rb. 1,570 kop.-,
od sumy rb. 20,700; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 5/18 lntego : vadium do licytacyi zlo~yć się mające wynosi rubli 10,000; licytacya roz1907 r. przed notaryuszem Wataryll.llem UyCillskim.
pocznie się od snmy l'b. 75)000; termin sprzedaży wyznaczono na. dzień
3) pod X~ 488 przy ulicy Południowej, obciążona poiyczką To- 7/20 lutego 1907 r. przed notarynszem Wladyslawem Jonszerem.
warzystwa. rb. 32,400, od której zaleglośil wynosi rb. 984 kop. 92, va- f
15) pod MI 1390 przy ulicy Cegielnianej, obciążona pożyczką Towa.diu~ d.o licytacyi zlożyć się mAjące :wynosi rb. 6,480; licytacja roz~o: ~ rzy~twa ,rubl;i 7(),4~0, . ?d, k~óreJ ,zaległość . wyn~~i _rl~b1i 2,~22 kop. 46/
czme Slę od sumy rb. 48,600; termm sprzedaży wyznaczono na dZIen vadlum ao hCyt3.Cyl zlozyc Slę mające wynosI l'llbJl b,280, licytacJa roz5/18 lutego 1907 roku przod notar} U3t:cm Eugeniuszem 1'i'ojanowsldm.
. poczllie się od sumy rb. l H,t)GO; termin sprt:edaży wyznaczono na dzień
4) pod M 55ge pn:y ulioy Głównej, obciążona pożyczką To· ! 8/21 ]-iltcgO 1907 rol\U ])rzod notaryuszem KonsL:mty!l1 Mogilnickim:
warzystwa rb. 18,600, od której zaległość wynosi rubli 565 kop. 38,
o) pod Ji~ 1402 przy ulicy Cegielnianej, obciążona. llOiiyczką Tovadium do licytacyi złożyć się mające wynosi rubli 3,720, licytacya r02~ warzystwłt rb. 8,300, od której zaleglość wynosi rubli 257 kop. 48,
pocznie się od sumy rb. 27,900; termin sprzedaży wP.J!aczo!lo na dzień vadium do licytacyi zloiyć się mające wynosi rubli 1,640, licytacya
5/18 hltego 1907,., roku pl'ze~l n~tarynszem. !óze(e.m. Zyźnie:wskim.
ro~?cznie się od sumy rb. 12,300, termin sprz6daż~. wyzn~czono .na
5) pod li! 186 przy ulIcy PlOtrkowskwJ, obcIą.2ona poz)'czka.: Towa- dZIen 8/21 lutego 1907 r. przed notaryuszem Janem Nleznańsklm.
rzystwa rubli 31,000, od której zaległość wynosi rllbJi 934 kop. 67,
17) pod 1<2 ]402a 'przy ul. Cegielnianej, obciążona pożyczką Towarzyva.dium do licjtacyi złożyć się mające wynosi rb. 6,380; licytaCJa roz- stwa ruhli 3G,000, od któlej zalegl.ość wynosi rb. 1,040 kop. 40, vadium
pocznie się od sumy rb. 47,850; termin sprzedaiy wyznaczono lla dzień! do licytacyi zlożyć się mające wynosi rubli 7,200; licytacya rozpocznie
5/18 lutego 1907 roku przed notaryuszem Józefem Grabowskim.
. ! się od su.my rb. 54,000; termin sprzedaiy wyznaczono na dzień 8, '1 lu6) pod ]U 787y przy ulicy Zaklltnej, obciążona pożyczką. To- ' tego ]907 loku przed notaryuszem Feliksem Rybarskim.
18) ]!od ~ 320a br przy ulicy Leszno, obciążona pożyczką Towawarzystwa rb. ] 6,000, od której zaleglość wynosi rb. 468 lwp. StI, vadium do licytacji zlożyć się mające wynosi rubli 3,~00; l1eytacya roz- I rzystwa rb. 34,600, od której zaleglość wynosi rb. 4,809 kop. 61, vadium
pocznie si~ od sumy rb. 24,000; termin sprzedaży wyznaczono na dzień . do licytacyi ~:lożyć się mające 'wynosi rb. 6,920; licytacya rozpocznie
5/18 lutego 1907 roku przed notal'yuszem Jnlin.szem Grnszcz}llakim.
~ się od sumy rb. 51,900; termin sprzeda~;y wyznaczono na dzień 9/22 lu·
7) pod ](s 795d przy ulicy Benedykta, obciążona po~.) czką Towa- ' tego 1907 r. przed. notaryu3zem Konstant lU lYIogilnickim.
l~,stwa rb. 18,00.0, od kwrej zaleglość wynosi rubli 527 kop. 40, va- !
19) pod X2 817e przy ulicy Milsza, obcią~ona pożyczką Todium do U~ytacyi zloży6 się rnają.ce wynosi rb. 3,600; Dcytaeya rozpo- fI warzystwa rb. 41,800, od której zaleglośó wynosi rb, 1,208 k. 02, vadium
eznle się od sumy rb. 27,000; termin sprzedaży wyznaczollO na dzień
do licytacyi zlOżyć się mające wynosi rb. 8,360; licytacya rozpocznie się
6/19 lutego 1907 rolm przed notaryuszem Konstantym Mogiln.idim.
I od sumy 62,700; termin sprzedaży wjznaczono na dzień 9 (22) lutego
8) pod J\i 795i przy Ulicy Benedykta, obciąiona poi;yczką Towarz1- 1907 roku przed not~l,f)uszem Eugeniu8zf m Trojanowskim.
stW& rb. 23,(}OO, od której zaLeglość '\V J'110 si rb. 673 k. 90,
vadinm do \
20) pod Ni 9\l7 przy ulicy Widzowskiej i Zarzewskiej, obciążona.
licytacyi złożyć się maj:ące wynosi .rb. 4/000; 1icytacy~ .ro~pocznie się od ~ pożyczką Tow~rzystwa. rb. 11.'500,. ,od. któl:ej zalegloś.ć wy~osi rubli !336
sumy rb. 34,500; termlll sprzeda~y wyznaczono na UZlen 6/19 lutego; kop. 95, vadmm do IlCytacyl złozye SH~ mające wynOSi rublI 2,300, hey190-7 r. przed notaryuszem Janem Nieznańskim.
I tacy a rozpocznie się od sumy rb. 17,250; termin sprzedaży wyznaczono
9) Pod N! 811a przy nUcJ Andrzeja. i Wólczallskiej, obciążon:t po- mI, dzień 9/22 lutego 1907 roku przed notarynszem Józefem Grabow.·
życzką Towarzystwa rb. 4°1000, od której zaległość wynosi rb. 1,332, ! skim.
vadium do licytacyi z1:ożyć się mające wynosi. rubli 8,000; li0yta.cya roz- i
21) pod Xl! 1075d przy nJ. Gubernaiorkiej, obciąiona pożyczką To·
pocznie się od sumy rb. 60,000; termin sprzcdaxy wyznaczono lia dzieli ~ warzystwa rb. 9,500, od l,tórej zalegfość wynosi rb. 310 kop. 35, va6!W lutego 1907 roku przed nota-ryuszcm ]i'eHlesem Ryoarsldm.
i diu~l ~o li(~yta cyi złożyć się mające wynosi rubli 1,900; licytacya rozpo10) poll l! 97:3 przy ulicy Przę<lzalnianflj i Czę~tl)chowskjej, Qbcią- ~ czme SIę od sumy rb. 14,250; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 9/22
żona pożyczk~ Towarzystwa rubli 11,500, od której zalegl()ść wyLosi { lutego 1907 roku przed notal'yuszom Juliuszem GruszczYliskim.
rubli 336 kop. 95, vadium do licytacyi złożyć się mają.ce wynosi rubli!
21) pad Ji'! 1428a przy ulicy Kamiennej, obcią~ona po~yczką To2,300; licytacya rozpocznie się od sumy rb. 17,250; termin sprzedaży warzystwa rb. 9,000, ou której zaleglość wynosi l b. 282 kop. 60, va.wyznaczono na dzień 6/19 1907 r. przed notaryuszcłfl Juliuszem Grnsz- l ~um. do licytacyi złożyć się mające wynosi rb. 1,800; licytaCJa rozpoczczynskim.
. me :,:nę od _snmy rb. 13,500; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 91'22
11) pod :Ii! j 020f przy ulicy Wysokiej, obcią;~ona. pożyczką I lutego 190', roku przed notaryuszem WladysJawem Jonszerem.
To~arzy8twa. rb. 15.. 000,. ?d. któr~j zaleglość wynosi rb. 499 kop. 50, :
Łódź, dnia 16 Ustol)ada 1906 roku.
1614-3-2
vadlUm do hcytacyl zlozyc Wf mające wynosi rb. 3,000; licytaCJa. roz- I
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Zarząd

drogi

żolaznej

Fabryczl1o. tódzl{ioj

zawiadamia wysylających 13.(lunki, że na stacyi towarowej
I.;ód~-.Fabryrzna. Vi' d. 30 listopada nowo st 1906 roku, o godz. 10 rano
na za:::auzie Ś 40 i 84 Ogólnej Ustawy Ros. dróg żel. będą sprzf'dane z
gdósnej licytacyi niewylmpiono przez odbiorców towary, prz.! byJę w m.
pnr.Jziernikll 1906 1'. za frac1ltami: Rcwel 2986 szproty wQdzonc, W. Wnnduel'; a na at łJ(}dź-!\arole1v tegoż dllia o god7inie 2 po poJudniu: Kielce
47530
l)owidla, Zylbersztejn.
.
i
I
W razie, gdyby licJiaoya w dniu wyżej oznaczonym nie do szla do
skutku, to ])()wtórna ostateczna sprzedaż odbędzie się na stacyi I.Jódl,Fca'''',na F.liePa, przyjemny
Fabryczna w <lIliu 3 grudnia 1206 r. o godzinie 10 ra.no, a na st r,ódźnlljodpowtcdniajsZj dla dzieci od 6 mlosięcy do 10 lat, 2wJ:8Szcza W czasIe odl'a· l 15_~ro)ew ~.go~. dnia o godz.; 2 po pol'udniu.
___~_~_1~_~.3=]
czania od piersi i w okresie rośnięcia.. ()- i
la1.wia ząbkowanie t zapownl!'. prawidlo- ~
wy rozwój kośc!. Sprzcdl\Ż VI sklad~ch !
aptee:mych l aptekach. Ostrzl!ltll:ny prrEd
Nie warto ImpGw"'ć ~~t6wej
""atlownlcłwa.l.
.
J 3,l7-21,-] 8 . dla oi'ób {'lJ.cących lub potrzebujących
--~--~~~--------:_, IItlllf,f(I.:dtać na _si we d"'IIo .. ku, =
gardercby dams:dej. =

PRZECIW

njniejs~:em

po~rm

SZIUIŁa

PHY

8<. ~~
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Ważne

w.

Zapls uczniów codzienDle.

W

tlo~zni

160~·3-3

l

\\' st'okojnem i zdrowem mlojscu, o 4
wiorsty od koleI, oddam dWA pokoje u-

!

cRozwo1u>, Przejazd Xi 8.

Lochera

Antineon.

Eksj·rakt rośltnny do wewnQtrznago
. użytku. Sprzed!lż w apteka.ch 1 skla·
dt'.ch aptecznych.
Sklc.d: Spiess i Synowie.

.....,

r~ĘSKI

!!!TANDET, l!!

16iJ2-3-3

lUO

MiKolajcwsKu N 83. ~

magłlzyn
okryć, fut6r

I\()styumów spacerowych,
damsk'ch Drablkowmeblowane z c.alkowitem utrzym!lniem, skiego,
MJ łGS. Uohoty wyopalem i apteka. BHższych wiadomosci Jronywl\ PiotrKowska
z wlasnych i pov;ier1.onych maDluga Nr. 30, P/lssaż Pzulca (dom : udzIeli p. Wentkowski, Łódź, Dzielna.
l.erjaiów, stosuj<\c się ściśle do mcdy
nr. 30 w sk1lldzie mleka w podwórzu.
narożuy).
Ceny przysf.ępue.
14,706- 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..

A. Rybaka

RZERZĄCZCE

Polecll.ruy

I

H.oboty

WykOLCZ:\ btarllnnle 1 akuratnie podlug najlloWSi:rch fa8onów.

Redaktor i Wydawca W. Czajewski.

