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CENA OGŁOSZEŃ: rN a fi e s :t a n al/. na l~szej ,~troniey 50 ko,p, Zl\ wiersz. Z"Wczsjne cgł08zenia ,za. tek8~em po 7 kop, za wiersz D,:0nparelowy lub tego mieJf3C~
Małe, ogł08z:eni$l po 2 kop. 'od wyrazu (d.u\ poszukujących pracy po l LI, kop~), .Na]mnle.1sze. oglIJszenle 20 kop
!J, e It l t\ ID Y . i N e li': [' o 1agI
PQ 20 kop. za wua.rsŻpa\łto'Wy Za dolączenie prospektów 6 rub. Od tysiąca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez. oznl:\czenif'. h(}noraryum.Red~kc1a uwaźa
Z~ bezplatna': ftkoplsówdrobnych nie zwraca.
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Redaktor lub jego zastępoa;przY1IDują in1eresantów codziennie, z' wljątkiem' ani świąteoznye~ od godziny 3 -
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dnia 6 ci4erwea .

.Łódzkiego Pogotowia Ratunkowago

niespodzianki. .,stęp'k.rawa• ., dłiihomejo22rłU;W", Balony napowietrzne.' Konkurs p Icztówek Jllustrowanycb.. Mas7,tzniespo ..
dziaDkami. Wsp~niała ~łQmiflilLę,~,flłjer.terld, .com~e,łi. Koncert 2 orkieqtr:kr.;neertowejpod kierunloem p. W~bera i. Se~eibltlrowskjej
podkie:r.p.Tonfeldą., WeJście dla d'orosIYl'h kop. 50, dht. dZlecl, kop. 30.-Passe~portout l blle,tya.bonamentowew tym dmt1 sq;mewazne.
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zaproJąktowari!Oh···-P~~~~~"J~~rty;-·~acho- . pierwotnegopl'~jek~tut;forlllJfiu.ansuweJ opl'~c;:

nowych podatków w komisyi zatniaRt

waneg;oprzoz

l'ząd.
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wpl~num izby, wywolal0Sf511Sacyę w prasie me"
Jł3St t(). więc cAlkowita;klęsl(arZ4du,1t::tÓl'Q:
mieekięj. ,. VOSlsohe. Zeitullg~pisze, . ze blok za,.
"NordeubcheAIlgemeine Zeituug" poł~i'yu,udiłuje,
chowawczo,.kltH·ykalnypopy~ba ,kraj na drogę; dClwudr.ąc,że rząd bynajmniejE.ie, zr~zygnO'wal
1

;~(,ipl,Jzy~yi.
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az!ui

w tYIf~ ki~~l'~D.kll w~ęcel. U1Ź

.I

ze s.woich .y~ahów i,P:J!llH!J?' wszystloegupl'ojekt
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l Jowi- pisze ta'· gazetaioziwi
się Jf·d.nQezęśni&1<N~~ zti'n·ielsz~,,;1~(}a.tl)Up()·razkt .1'2iąd.&tvej;i:nie
e
.u,

'.,'.~.ei.S.l~.U,.,O. r~e~~~~ .r.z.,.,a.·.d{):la.~ u.cz~~, ~~z,e
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meskletO,
WŁAD

~:ł.al.~ .~.~)r~ ~,{.t.~. ;l~ą~.'.~).~ l.kn.,:.:k~.~ ~.:.t. ·~.•:.',S.P.?,i.ń,/e.j~.Il,s~6r.:, ~.().a:

,.
. :. .
. a.,t'.,.jb.::.
. -pisze
. . JestdalEj
na.'" st. n,o*. .
..
·'.J!l...
.•
...
. I.O.• . . ·:t.l.··e.•:a.'.:,ij. . ... .
' ..... W
h~at\Jryi
par!amentów
fI.VQt" 'r~"ąd; K:3;~żęBuiOW
liczyt wluoc~ułe,2e
'lak :zaw;"
SUJe~e ZęltU,og" ~Dl~ byto wypad.!cu, byk,oHlIs:ya sze ta!\. 1 teraz .uratuje ~ptaw~tP,se:.ndopatt'yotyM
·t przYJmow~fa projekty dopl·aw,u1.koIl1UnleZu~-cznenll fraz<;sn.rrn. Przehczylsl~wldooznje. .:'..
. ~ na, . o lrtórych tl'Aści pras~ d?'Yi,ed,ziRla. się Jeno·
Wiedpńilm "NcueFreieP;r('ssf,".uapouSttl.•
1 w.rJladloe~l, ,Wsk,tlt~e1ruprzęJ.mllsc.l.1eul1l:tgo zczJonw~e informacyi, otrzymll.nych odosohystoj~/~ej
,ikowlwrmsyl . . Tozsą.mo Inszą l.lUllę gazety po.. blliJl\.Ol\s. Buiowa, uLrtyml1Jeiź u\\'a'ŻnXvyollza
~st~powe.,
~.. .'.,'.
'. . '
. ~zec.?l godną, J}oialowumu, gdyby bit 1;1lluszoriy.
1 . ~Be.rllner]ageblattl; ml:4yw.aust~plenle par... przeprllwaozic. 'refurfIl~ . finallsQwą bez,. udzwlu
:. tyi .1ewj~QWyc~z !{Qrnisyi ft~aIlsowei parla.męn!l1 stron.nirttv·· liberalnych a nawet w tym 'tvypadku
cnlkowfcle ro~umn~m,a.le .z,tymwa.nlol\;lem, ze iść prr,eciw uiem. . ,.
. ,
ustępuiąc z ~omisyl: p~Ójdą oui pOruięllzy luu i hę"
, Spowodowa,loby to bowlem~ykluczenie'wp!ydą apl;jlowalldo QP~jJJl publicznej. ' . '
wow libe.r<duych z pJ'tlwodawstwa nacz,ft.s;bt\r(h;>
1878
cBedIn~rTageblatb utrzymuje, że przed wzno· dIugi. NaciQnal~liberalnl' powinni S:ię:z.ąteln.~.Ża"
. wianiem. !Sesyi. p~rlameutu Rz r szl,W ,dnin. 15 .stanowid i ,przęwid;ziec1żepl'zachyJertiesię··jcb.
czerW(}l1r. b~. proJekt ręforrny ,finansoweJ. opra a i .iW stronę. partyirady~alnych spowod()w~ł9b!
,przez}{o~Iiey~pą:-~Yl~achl?Wawczych, r\ .zmniejszenie Jiczhy ·ichmand atów i osJabienie:'si..
t.'eowauy
centrum I polakowb~dzhlJ1l4 gotuwy r rząd ,mu.. :ely stronnictwa na('iol1al~libe.ralnego ... ' .. ', ". .
sibyc soH(l(~rlly~ie z.bloldem swej. Wi~k~zOŚ6i~ l~., Refonna .. f1nansQwa .mnslby6 ibęd~ie,p{'~e-t
Je·cz z nową koałlCy\l~late~o kraj mllSl. bIc t 'prowadz,uuą.~boo(t ni ęjizalezy,.u,ytNięmiey. )1 ę
przygotQwatlydo~pozy~y\~ •Gazętat~propolJuJeiż~lizaś stronnictwa1iber~lne,pozwQI~,Il.a'n(}hwa...
organ\zacy.om 'politycznym .l·~kon?mleznym" byt.lenie3S0 .miH,onÓw pąd'atkÓw.pośrednich,tO~l
rozpoc~ęly agH~c.yft;pr/.eCl~ ,.prQlekto{U rządu lzac~lOwawcrnie Wystąrią przeciw rządowi w kw e..
l llOWęJ~ i~Kf,lzy~e~,n.~ktQr~J. $I~oparl. . .';. :... ' !S~Yl podatl(Ui spą,4kowęgo.::,:N0wY.bLok,przyktó ..
i . Prze~stl\ WICW.18 ~alldlu .1PL'Z~~~slu ·PQw.Junl ~ rago p,ot:nuCYkallUleri?il~~emiecki.,zamleuząprze.
~.' za pądstawęswego . . pl'o~estu pr~YJąc~ąd~nigz~" łprow.~dzi(J~refol'~<} . f(llallfjOW~,destzb,ytsla?y,aby
,.prow~d?:eni~ pow~.zechuego. pr,ł\wa glosowania 1 stawlO lllog"lzaclęf;y ogÓl'· .propozycyi l'ządQwej."
wPru~ac~ J~owego :ro~dZlel~n1a. okręgów)vy.. l
Wreszcie;J~k utrzymuje,;Neu.eFreiePtes~e'(.·
borczycbwN1fJmcze.cb,alboWlem . . .'f,.prZe(}l wnyąt· I ka~ylerz zwal~ca~il.()dI>o;wledz,ialnośćzaszkod.Y:
w~padkun . e~mszczą hydry re~kcylJ pos~ęp bę;- i Ją,lile z ;no\VeJ refQt·my.,ft~ansoweJwYrllkn",qlfl
dZle czczym fta.zesem., '. . ....•. '. ....
..
~. handlu,\l,prz~npyąluNleollec,na,tyclt, :ktQir~y
Po otwarciu parlamentu<~$:Bt110W .bę~zie r W:.t~ud!l.ej.ch,wili\odstą'~iU; :~o'L ~ofu~lisię'()d
mial twa~dror~echd(rzgryztenla~· przę.dsta.W1w." jW~~oJ!~~acowructw~, otwH~}·aJącwolną.dr()gę(lIa
szy 'n(Jwąre.form~.f1ua.ns()wąwpleIlurn;lzby. Ko~ łstronmctw~.przeclwnęgo l,lU obOZtt_. , .. , ".......... .
. w1sya; flnt\p.~owa::padamęl1tu . ukońc~yla.jużswoje l:, ~:;Prasll:<niemieckainformacye. t~:łl~eą~Freie.
prac~' i,O'dbędzle<'ięsze~ąjedno ·.tyl~?·.po$reqzenie. Pręs~e~ . • uważa .za, ;notę···Jr$ .. Bl1l Wa., Z g;r.pżbt)p(jd
8..

l

I.

.• ..Iłozp:~ąnięcle;

Jamen er~:R~e~~;r

ezlonk6wpąl'~yj ···!Ją

°

w ~nJn:l,2·,CZ(;)rW'ear•. ~,:,abyulozyc' ~eferaty\ adr~e~em~~rtyl hberalnlchJa:bYJe~ym·>s.p9.S0~·.
maJąeeby,c.~llrz~dsta\'vlQneparlamento.Wl, .ltt6ry' bel)l~ sktPUIC;dOu.stępstw. . . , ' •. ·: . .•·...:.t',
aś~twpat'~
~drt1giemc~J~a!l1ubędzie musiaJ tająó oS:tfttecz·~.:~lćjednak, może, żesko:r():proje~t,refórm
·:;~"tąpięnl~tr~ jllzsłallQWJS~(~,~ . .•. . ."
.., . . ' . ' '. fłnan~owych zna.j?zie si~. p'r~ed. plę.tl'llrnj~,QY' patA
'DmiS]l,f1haliąloweJJ~'
FroJękt .. ~OllllS11 zUile1nle Jes:t~uep'Odobnld() lamentu~ wybuchme przeS[len:lęlta~cler&ki&.wNi.am,.
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przedmiotom dobutów i wyjaśnień, a wskutok tego, sIu, uspokojenia, to nie byloby zgorszenia, powidzimy opinię slu:5zuiozuniepokojoną.
leusy."...
_.
I
Wśró(l tego wszystkieg.o w kraju wre zacięta
Pod, kO?lOC WlOczoruego r?sle,dzeul~ pUlny,
: wallca mięlzy d:;.ieundcami. "SIowo Polskie" za- posel minskl, duchowny JurasZKleWI0Z, OSWI3.ilczll.
! rzuca Gaz. !)owsz." wichrzenie- ta zaś wSl1ól
w długiej mowie, że prawosławie potrzebuje konie z :Dz. Po!''' odptara tym s~mym zarzutom niecznie przywilejów, .gdyż na z,achodnich ~rari. orgauowi demokra,tyczno-nnrodQwemu, 00 gorszal cach p~ństwa ,styka SIę z l~atohcyzmem. wIodą:.
• we walkę wciągnięto ministra Biliil·11~iogo,. a .SI. cym )uz od wlek~w ~aIkę IlIStory~zuą, ale 1Val~.a
Po!''' czyni alllzya do innych, jilsZeZ(' ?sob, ,jak t~ mgd~ do pokoJu nIed,ol)r~wadzl. PrawoslawlO
gdyby nie znalo właściwego Zl'c!(Ull zllm!eSZalll~.
n.lgdy Ule UClskll.to: bl'onllo SIę. t~lko za malo, po.:
Oto
fakty!
Wobec
braku
autontycznyc~ WI~SIada ,zaś na gr!l.n~cy zachodmeJ wrog.óN ROSYI,
WICHRZENIA.
domości, wobec, tego, że Kolo nie, rozpr~wllo SIę
polak()w~ W kraJ~ p6Inocno-zach?d~lm polacy
zasadniczo z t Y111 i wszystkie mi obJawami, sytua- poch,odzą od ~tareJ sz)acht1~o,sy}skl.eJ. .Są to
POu tym tytlllem znmieścH mCzas" krakowski, cya stala się podatną do wszelkieg'o rodzaju po- zdraJcy wiary l przodków, a dZIsiaJ nalgorsl wro..
dojrzeli. i oskarżeń. Plenią się tei one buinie.
gowie Rosyi. Polacy ma.rzą o Polsoodrogą sk~co następuje:
Przed paroma tygodniami dowiedziało się spo. Dalsze szcz60'óły w tej sprawiezt\ajdq. czy- i toliezenia miejscowej ludności rosyjskiej. KatonlOl!llCy w rubl'Y,J:; Odtat,niapool!.ta."
! cyzmowido tego stopnia brak tolerancyi, że odleczell~two polskie ~ czeskiego llisma 11 Nar ..~is:
n
j mawia miana chrześcijan tym, którzy nie uznaj/ł
ty· 1:6 w Kole poIskiem mial posel Stapmsln
I Papieża \ unii religijnej. Katolicyzm byt wpeo;'
postawió wniosek, zmierzający: do zupelnej z,miaprzy pomocy Okrucieństw najstraszniejny Ilolitykl polskiej ~v WHldmu. II-~o:":lły, mHJ.U?państwowa. wadzany
szych. Obeonie nastalo nowe najście katolicyzmu,
wieie "Nar. Listy'" ~e poIMy 2Wl'UC1~ SU~ maJą !
llo Un,i sloww,ńskie], i :le ten nowy kJet'unek zy- 1
Na wczorajszem posiedzeniu w to](U dyslm
Opozycya przerywała ozęsto mowę POBła
skał w Kole aprobatę większości.
. ' sJi w Dumie nad prQjektem prawa o zmianie miils,\'ego zartallli, praWica zaa oklaskiwi1lai'j~
.
W parę dni potem przyniósł ,organ luuo.\~ wy~lIlau, prezes rady mlnistl'ów dowodzil,iż nie r głośoo. Po~iedzenie skończy to ~ię.o,godz. :12-ej
tów "Gaz.· Powszecbna" tekst wllloskn Stapllł~ możua porównywać chrześcijaństwa z balwochwal· min. 30. Na nast(}puem dalszy ci&g rozpraw,·'
skiogo. Nie byto w nim ani jedne~o sIowa o stwem. Kwestya 40 dni perswazyi duchownych
P6 mowie Juraszkiewlcza, po skońcieuiu pO:'
Unii slowiallsklej, a ogólnikowa stylizacya pew- przy porzucaniu IHawoBlawia będzie zdecydowana siedzenia, posel ks. Maciejewicz poprosiloglos
nych mysli polityeznycll.nle uprawniala do pr~;y przoz wladzę zwierzchnią. Mowę Stoły pi na oklas~ w sprawie osobistej.
' '"
puszczell o zmtanio. poli~yki Kola. Dowie~,zieli~ kiwala prawicf!, częśó umiarkowanych i część
Nie ZflZ iroszczę -m6wił - wychowańcom re~
się tak2ewówczai:l, ~;\" rezlJlucya ~co:>ta :.-:>tapmpaździernikowcó\v. Mowę Guczkowa przyjęto oboktora JUl'aszldewioza, który taldemibujkami karsltiego nie zostala. wcalenchwaloną przez ~\.olo, jętnie, bez oklasku.
mi ich IV aeminaryutll mińskif\m..' Protestuję jeule odesłaną do prrzy,lynmcelem rozpatrzema.
Przemawiając w Dumie przeciwko proponoduak wQbec Dumy przeciwko slowom Juraszkie·
Z oficyalnej strony ollinia publiczna nie zos- wanemu 1)1'zez kumisy~ ułatwianiu zmiany wyzna- wieza, jaklih'! katnlieyzm prowadr.il'waJkę wszel~
tall;i.· poiuformo wauą o tym upizo(lzie, 1lIt:- wiemy nia, prawosławny biskup chelmski, EulogillSz, po
leiemi śrollkau.u ulożll wamI.' Wiu$zuJęprzytem
t(!~ tlotll:hez9.$, czy prezydYUJIJ rozpatrywało przoWOiul!J:C się na rzekomy przykład Chcłmszczyzny, prawicy jej moralności.
kazany mu wniosek i co z nim postanowiło powiedział, między innemi, co na~tępuie:
Po pl'ZdlliÓ IV ieniu tem, wskoczył na katedrę
zrobie .
"Przed ot'-zyma memistoi smutny i żywy Pl'zy~ Markow i oświauczyf,Ż6 wedtug regulaminu .Du. Przed. kilkoma dniami tloniosly znów dzien- liJni' nMzej Chelmazozyzny nieszrzęśliwej. Gro- my, sprawy osobiste powinny załatwiać sIę po
nlld obce, ze Unia slo Wl:l.ltS li. fL postanowifa zer· mad,' nawracanie na katolicyzm naqtąpiło tam ukollczeniu rozpl'MV, tymczasem przewodniczący
wAóslosunki z Rokm pol§kielll. Inne temu za· w lH'/.'<J,t~gu dwóch tygudnI, W Cl1elmszczyżnie pogwałCI! regu1llmiu dla wygody polaków i katollr~eczyly. Z ~flcyalncj ~trollY}~ t. j. z Kola p.ols~ l zah:-:,'hl ohrzyk woiennYi .ze oto nl1.~tata wladza
lików.
kiego .sPQleCZaĄłltwo polskie nIO otrzymalo zad- i polsk!L, Propagandę rozprzestrZ6lu!\.110 przy po~
Przewodniczący,Chomiakow,
objaśnia, że
nego' o. temWljaśnienia.
.'
f mocy mi lilll: \Jw odezw. Duobowieustwo katolickie
w sprawach osobistych wolno przemawiać, we.' .··.C~ytającsptaw()zdanie- z dyskusyi i o gloso. i obywatelJ ~lemscy numli się na .narÓd. rosYJ- dług regulaminu, po skońozeniu P?Sifldzenia •
C1\ło to zajśl}ie w:ywolalo bur~ęwśródpra·
w,a,niu .vi >l!,omisyllłudże-towej .dowiadujemy si~; że ski. Rozhiltdl szyby w domach, nalei~eych do
,. \}}l:. ;~.:pJ:)iaów~9sld(lh.wys~P}.lJf}{lstro przeoiwpra,wolSlo.Wllych, spasftli pola wiet'l~ych praw{lsla- wiCF
.
···~6;·J '. ··.9~~le;ob:urz~nI6i ze ~pl'~~
wiu, 'palili !eh dO~l' t Pod Wply~~l~ terol'n. i po- ł
~l__
.
'"
.' .lilotlMJ\tjlJmy s\~ ró~:
liiez7 zepo sej
kówfeniegtosują j eUnoli CHI,
psychoza lH:ll'IVOIVIIJ mauja religIjna. GLly zaś hu" II .
fil Iti ~iUi
li
że ezęśćioh Opuszcza kOlllisy~ przed glosowaniem,
~e .dlarząduwytwarza tii~ wskutek tego sytuacya
ragan ten przeszodl, wielu zl'oz,llmialo, że ich
-, .
oSi;ukiUlQ, ale za późno Jllż było zawróciózwiązaKOlllitet W~$tQ,w,:y" w CZi1stochowie zwrÓCIł Się
niel.leZl)iećzna.. Natomiast nie wiemy nic o tern,
straży OglllOWyCb.
aby w .Kole .tQ. nIejeduolite J8.ohowanie się hyto uym przysięgą, Gdyby prawo wYlllugałonamy- z zapro~zeniQj~,

Ale wobec tego, ze kanclerz Cesarstwa
Niemieckiego odllOwiedz.ialuy jest tylko przed
cesarzem i umiał wstwor:zy':' nowI); wiqkszośó par1l1meutr.rną I1lOżli WI1 jest tali~c zmiana kursu po~
lllyki wewnętrznpj Cesarstwa.
Dądi co ba(1ź po:-:leuzenle lHl,rlulllentll Rzoszy
'" ,Iuiu 15 b,
b~dzie bardzo dokawe.
S. J.
czech.

m.
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KRONIKA JYGODNIOWA.
! t

'.' lro

. ó' , .ar dó , -N . lo iani W1 i

\al';s,~a:pe~~t'~b:g~ ~ D=oaki.e~O~ona~cU
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_-

.' . ' '.

l

"~ł'~~Ui~··w;i; ··C·i.estu'ci1fi'wle~.t,~;.f.

trafi się opierać na WIlle, cisnllcej go z dwóch l plata proc ell,
. wri!~f4óa się 32 rublom. Ja
stron: od 2achodn i l,)M!lOCY... .
mam sześcior~h )~i;SO~~ l;.,~QlJę,co razem ze mn!J:
.' lnn.i jednak'
i utr.zym.
atan?wi
. ..
mw. ie.c.plac.iÓ .256
ze Polsce ustępstw dać nla moi na, a p. ~ienszl ~. rublI l'oczItle,;~zY,l'
WIe; tyle" ..co. zllrabl am .na
kow straszy ~awot W nNowem Wremenl'\,że ca~e lltrzylJlaili~..
p.,wie, llechlopom dZle,~
Polska. ~alnvalrftko:vana je.st do ~przedazy za osm :. dZl.C placi dZI.~~nl~\ '.. '.'
,ml1lEwdow na. puhttczuej hcytaeyl.
To~a~1&~d;11"Qlto)i()::y;.
'.
,
Pouie"'llŹ znam ąię .z wieloma licytantami,
':-'-Pra.w:d~("::1 .'. ;~~:e(}I~.tny zarob. ek nie p-rzę·

I

przechv[~ie t!6maozą

Ilią,

I ośm.'.gl.€~· "/:~~Sl.*tPy.
I --

~J z .'
•
".
w • . .. .'
zwolenni<ly J&gQ Pd0Ut!;a' - GdOodnOS ć. OSOl;llSt?, l go, o s " narD wa
. . '
..,. .
. .
"
'
.. -..
'.
"
. .
.. ' . "..'. ;... '.' ...... n . .
.. ł .
! 'którzy
cależycie-swojo,
lak satollcl wfóczą SIl~ l nusl w stosl1u'pal'ubka 30 kop •• :~<o' .•Ludzie eh'itni~l~e~!\::s.t~ z sobą dla najró:&no·p~zy rÓŻilyl}h kouior.ui.l!ach, przeto. Jednego z nleh . biety20kó .
, 15 kop ...'Dllieci uie
tPdni&jl:l~1-eh óeldw~.np.jbardziej jednak łączy ich in- zagadną10m, .lak IDll. się ta lic ytacy a podo ba i czy zarl\blają$n'ztują;. zką(l ~u w:4if\9
~res~ Int-etea by,~al).'IljrozmaltszoJnatut'y: przll~cznsami jogQ kOllsorcyum nJe stanęłoby do kupna.
32 ruble sam
W od.. glowy.ó. a gJzi~
Jllyslowy, bndloWl.OOWUfzSskl, społeczny, pollLicytallt podrap ar się' znamiennie w brodę, pod ...tlo? Źe.p;,>iw· chcialbyzl'olJiona
~yczny,a:t'tyst1(\2iny"itd~łitd " nie będQ Mlvet wy..
przymknął jednOOko i l'zekł:
".
I' tern dobry
. . .
. .. :wcale !lie.d2'ii:więj
Uczd po kolei/ hobYlIl '2;1\.iI}I za wiele miejsca, a. .'
....... '1'0 zadano interesl . . . . ..... ·11.10 Ulll>Cze .....
reklamę p, ,JiĘien:,
nlemiaLp(l~em, gdzieopowlędzle6 ocp mi chodzi.
-Jak.to?·. - zapytalemzdziwiony.-W.i!ZaJCi azykoWQwi, .
na.ntii~liiel tQlIl.l1ii!
. '•.Z. ą.sad. ąn!e.oma.l .. n. alSl.lniejSZIJ: w. ·~."'CIU i.est ta., J wy ku Pll. jecie ci~~to Ule. ).lI. e, gd.zieil. k.r. z. esal br.ak '~!mo. . on.Q.~:.za.s~a.
. ','
.
~byj,~teres.są~lada·t)(~lą0zy6 z wlasnyrn intel'e~· jest trzech nóg i oparcia, u szaf niellla~Iii drzwi,'
.'T""zęb~.
S'~lll;anje ,bawić się w,.upartego" l isó:IV ~apa•. aui boków, u n{lczylt .l'6Żlrych Poutl'iłCalie uszka ... k.llmentnle •• ,
~:)'lM.hl!.g~em: kto kogo przetrzyma. . .
-. 'l'() prawda., ate ~o wszystko przed$tawia ' onhan41ow .
> .'ZJl~ujl'.l r&ll.peWllO baj{)o:;.;ke:'~Pa.wet.l,Qawell<\: pew.nfJ: Jeszcze wartośe i zaprzllumioty w polo~ lły6 filarom·
" . 1 , ... ' .;
r;nwó~i:hl~,dłdumi$szka.low Jednym 'domu:.Pawe!
wie,!l. jasU 81ęu-dI\" w jed/ołej' dZIesiątej płacimy,
. , P.Mi
punkt honor.u.
~a dJ.)łe.,:aQawelna. g6rze; jeden.poIowal całą
ulo.iebyzl4 Królestwo Pilldkio za.piucl0 8 ll1it1a.r~
,
.pola.kó.w ,ldói~
'nQ~,u'ą!ębla-w mi~szkaI\il.l, adrugipol3talryby -dów) to tylko lIn,nNieuszi1w'w 1tI1lgt tak sionO 0";~~"'W!~"~:i~ :l?lysCklę .•. b&~graniny
~l,I;jlu:Ó~r:A::uf,:~awe~nio. wswelll mieszkaniu nieu~ceuhl iocenUdl'ozeJ, niż to czyxtJ kaMszbanna.ślllietniJt -...r~·
p~li)w'&I".ani·\~ąwllJ:l'yb nie nałowił; ohodzilOfa..
krutowp.ny azlachciozeswoim fllll.Jątkiem, nii to
'. wgazeta!?h~,. .
bzeJ:ę~(;)~',,:!6by~~tl,en~rugiem~ na pr~ekól' wbi~. robi ,łódzki ka.mielllcznik._ }ct6:~go,tom "f. trójnlJ.- l.
Wręszafe
omy. rozmOwę;.....
.ffil.Ij~'Zll,zgl<:Z:~.P~p,~gt>!a, lub, J~k m6WIll:, depta.ls6b Jest ObCląŻouytl!uglunl} JllZ to j'mY,sllłby na, J p. Mienszy
że·k;iedy niamJ
JU).odeis~~6.4»)jUja.d'eppz~ po bl'uku kostkowym, , wet nasz pr~e.lily~łowl~~Z. te~o gatunku, co· ohoą,' compotrże
rngia,. to J~J
abyt!l.ć sob!~ 'PQdzalQ.\%ko ostre.kamienno trotu9.~ l PI)of$!oszenJU Uf/autoge)l placlC l5% .
nie ImpiJwall .'.
sobiejesze:te
1'1 l'\if~ 1.lłls.z~l~':l . '.. ".
I . - To panu sięt-on interes nie podoba?
dopłai:lć ... I
'. ' .. '~;l lIar'(lzó>m!ldtł,l. bajoczkapl'zypomiIlll. mi i ... ~ Tell. interes 'moie,'s!~llOd()hać
tylko p,
Zleml~ i
.aieda~d,ó pt'!llir\lrzJltl:a.ły ,':.zj4l.zd 'lleoillawlf;ltów i ich! MlonszH\CJwowi;bOQn rozumny jestUlL ;~woJą stro~ dzle~Clzynę
wl~y~y w Ptl~riib!lrgtł"jMj)akWJc,; .
: nę.,; O». ailu,ka głupiego lCUpC.Il:i. ale taluego w Ell- i jak. ci j!J:z
.Ul'. Bo bl'lllsldJ, M~kll\,kl1:\fiE:l'amłl-rz i Inni Tople nieZll!l.Jdzie;Niech panJylko dobrz.l:lskal- ! D l a
wola~l na. t!'~l .zJeM~.i~;r;:' .... .'. . ". "
lmlnJe. Od. ośmiu Il).ilial'dów, .gdybys1JlY pollczyll !ató.w ~I~.:p
, :-- J)~JClSł'rawa_Jjoh!'~{QIll,P(i~wóJCH;l$lę lm ty11<o 4 pl'o~ent. rO'cz,n!~, wypadalo byz Królestwa, I kl,bo:';~lto
r,u~~ac, .mech l?ttją zyci~chQócoś~ol,w~el~zIlO~prÓQz,llQda*6.włi wY:CII~gllfł(l, ?20.milion~w rubli, Iby!otyl{3 .
sIllej~ze,. a;hęclzlO':" tern I W'n~Jl\plel, ~eu,\II.kl'ftJ
a r)onl~\Vntl,rmeszl\!1, tu 10 JlII)J<ln.l)w Ind?:l, to na 'p. MleMzyk n
Afj.lbal'd.złOJ W3SIl111~~'y na l.laehodJalop\Jdlu~eJPo" . kazilI$: Jed.lloIlLlc~w3.lilld~i\);y, AJi'vet: l)otlu~Kowl o~ l.'i1a~p. 1JlllOiv,s
I
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ROZWO]. oehotniczyo VI gnbernH pifrtrkowskiej, aby wzięly
konftlrencyi i }tonlcursowych ćwiczeniach
wystawy.
Komitet wystawy ma na widoku, że w inte...
legie ogólnym i instytu~yi straży ogniQwyc·h jest

!

Sobota, dnia 5 czerwca 190'

f.

-...,... . ,. . . . ;:;;;:::.=_:::::=============.=_.
..
i komitetu honorowego, r
1.) W przedmiocie ofiarowanym

ratern lcomitetu wys.taw y
przez komitet
do którego zaproszono 11 osób.
i wystawy i medalu złotego z odpowiednim na...
W konferencyi mogą w:dą6 udział delegaci I pisem~
od strażyogniowych ochotniczych i fabrycznych, ł
2) z 3-ech medali srebrnyoh;
czlonkowie zarząd'ów, nac:i:eLnicy, dyrel{torow·je i
3) z 4-ech medali brollzowycb;
()S~ąg,ni~ię J;u~jkorzystniejszego ~ezt11t~tu, któ~y'by
inspektorowie Tow. ubezpieczeń, ol'azwszystkie \
4) z 5·in listów pochwalnych.
mGgI z Jedne] 'stroily wyl<azac ogolne zajęcie o'soby, interesujące się spl'awtlml pożarnictwa.
t
Straż ogniowa ochutnicza łódzka otrzymnła
sprawami pOżarnIctwa pod względe.m teoretycz
Koofe(erHrye zawierać będą dyslwsye nad re~ ~. powyższe zaproszenie, wskutek czego W tych dni~c4
n'ym i praktyc7n)m, a z drugiej daty moiność faratami i d~lellć sIę bęJą na dwie sel\Cye: (ldbędzie się posieLlzenie starszywy i ziU'ządu
s~mrz.y~tania jednej, &traty z ulepszeń teehu,iki są,. 1) ogólno, administracyjną i 2') służby straży ognio, ~ w kwe ~tyi opl'acown nia programu i innych, zvną~
Ined:U1s1, ~(}krewneJ instytucyi.
wej przy pożarach.
ł zanych w pr:lyję(}iu udziału w konferencyi i ćwi ..
W~po.tudział wkonferencyi p{}.legać będzie:)
W selwJi ogólno-administracyjnej proponuj'ł; czeniach konkursowych.
~) w przystaniu na wlaściwą konferencYę się następujące referaty:
I
-kw .dUl'~~~, 7 l 8 s\erllllla f. b. delegata jednego, ,;
1) 01'gatlizacya towarzystw straż,y ognio- ł""'-""··""'·""·''-I'''':'''''~'''''''Y'1~""'''!'--'''1" ••",,n
""""~"'''''''''''~-'''--'='''.
l) ile ll:aSQ ezłonkówc2:ynnY<lh straży jest mniej..
wy ch dla miast, osad i wsi;
~
"Riecz" zaznacza. że wedlu~ słów posłów polskich,
BZą ni~ 100, dwóch - O Ue cyfra czlonkÓ'w oZlu"
2) Stosunek straży ogniowych do tow. ubez- Koło polskie dla.tego nie brało udzia.lll w rozważ~nlu
nJ.ch Jest w.iększą niż 100; .
pieezeIliowych;
sprawy skierowania proiektu 'Yyodrębnienfa Cllelnt2) W ZJednaniu w groni·e swegQ Z&rzłdu i \
3) tJstano\v'ienie kasy pomocy;
t szc7.yzny 1 nie opowwdzlalo sIę O'twal'eie przeciwko prze~
~()mendy, jak również wśród osób interesujących l
4) Ustanowienie inspektorów objazdowych dla :. kazaniu proiektu komisyj, nby wystąpIenie K~)1.a 2: pro ..
Slł~ sprayvami poia!nictwa., największej lie~by u..
straży ogniowych;
, POZYCJą odrzucenh\ proiektu beZ pr.z·e[nt'lania korn!s~l
c~estlllkow zwyczajnych;
i
5) Założenie związlm zaw'Odowego' straży , nie uważano jako obawę, iż szczegółowe ro~waŻtmłe
3) W przygotowaniu i odczyt.aniu refefa.tn· ogniowych.
", VI komisyi może wyjaśnIć istotnl\ wartość pl'o,jaktu.
wspl'awach pożarnictwa przez składającego w t.ym ?
W sel\cyi slużby straży ogniowej przy poża~ ;
<:Q';J
celu <leklfł.racyę autora;
rach proponuje się na~t~pujące refentty:
,
4,1 w przyjęciu udzialu w pra.ktycznych, dwi6) Zabezpieczenie t~atrów i zebr~ń Pllblicz. '
N~cze!nik glówn~g~, zarządn sp~'a;wgo.spodn.rki mi.ej ..
ezeniach konkursowyeh na placu W) stawy, które} nych od pożarów l slnżba straży w. tych zakfa ... scow,eJ, G~rbe], Ilznt\Jl.l:nl prze~st6wlelelon: .~\»łlll ~olskia.
odbędą się w dniach 8 Hl 22 i '29 sierpnia o". dacb'
! go, ze projekt samorządu miejskiego w KI.'Qlestw16 Poj ...
raz 5, 8, 12, 19 i 26 ;vrzeŚ,nia~
. ' 7 ) Odporn()ść matel'yalów bu.dowlanyeh od: sklem będzIe wniesiony do Dumy w p~źdztornlku 1'. b..
Koszt:y w przyjęciu ud'zialu wynosić mają: ognia.;
e.a?
'
oplata w ilości po 20 kop. od wszystkieh oalou.. .
S) Sygnalizacya pożarów;
~.
Romlsya R8dypaństwaodrzueila 9 g~osamlptze~
k~w czynny.uh~.. Q Heęyfra. jeh W danej str&ż,y f
9) PogQtowie ratunkowe pr~y s.trAżach ognio- i ciw 6 N'ojekt p0l51a Plchny f) zroJanie ordyutlcyi wybor..
lUę doehodzl lIczby 100 i po 30 kOPQd wszyst..
wyeh;
ł' czej w dZlewi<2eiu gubernfMhkrl\iu pÓUlocn~'zacho ..
kich członków czynnych, o ile liezba ich wynosilub
10) Dostaw.a wody i koni d<> pożarów;
dntego.
prl'8wyżsi.'Ia. 190.
[
11) Regulamin Służbowy;
. '
tY.'/'.}
Straże fabryczne wnosz~ PQ 50 rub(
t
12) SpecyalQe szkoty p.rzy stl'ażach
.
Grupa pBździarnikowców opracowuje fnterpala(jyę
Delegaci l lub 2 od każJej straży ochotni ... f
Zad~ni3 konkursowe dzielą si~ na 4 częścł. f o nieprtHvuei działaluQści ministra. skarbu w glOcŚllaj
ezej,oraz po 2 od każdej straży fabryozllej, po .. ~
1) Cwiczenia ratowllic~wa i gaszenia z si... sprawie moski~WSl...h.go banku międzyuąrodowego. Ze·
dlug normy wyżej wymienionej, są wolni Qd 0- kawką 2-kolową i drabinami francllskiemi, iedna- bra.noobszerny ma.teryd dowod.owy. Biltukpau~twowy
pla.~y, czJ:unkowie straży przyjmujący udzial ponad
kowo obowiązkowe dla wszystkich konkurujących f wydawał pod zasta.w akeyemiędzyuarodowego banku
odział w
Ba. plac.n

I

t

r

i

I

l

I

te;} normę, płacą

oddziałów;

po 3 x'l1b.
.
PrzYJUluj.ą.ca ud,ział straż ogniowa ochotnicz<J,

w :M:osllwie,Poljakowa

ponosi oprócz tego kOi; z; ty przelazuu w obiestro~
nr delegowanego, na konkurs oLlJzia,lu, ora.z prze...
WOZl1 nal zędzi~ O He je z so bą zabier~e.
Delegowani na konkurs .członkowie straży
podczas pou,y tu W C~~stQclHJwie korz,l;:lbaJą z bez..
platuego mieszkania i utrzymania.
Dla opracowa.nia ~oszczegól,uyeh punktów o...
;~~Jlfeł'ep.cyi i PQV,lSÓW ku.o,klll'SQwYeJl,stnł.ży
,~;c'i'),ę~,~,>~~~tał4powol.an$sp~yą.la~>komł"

laU.GJUl,

sya orgaUJza.eYJna, W skład której . wchodzi 18
osób.. .
.
...'
Konferencye odbywać się będą pod protekto..

U\lUS~\luyw . utO.l-HOlljlll lt. p,

'. l.

.'.

,Jlaoslaw.:tatów7·.
-.

ź

Zdall1a:;i':

Jed~H '.
1.4ązyćdoltąd .•.. 9~

W l'ozmial'ze

.-

Mln'

' ....m

mis 81000~OOO l'ubli, Interpelacya.' mana.celuwYjaŚlłIó
stratę8}OOO OOp rubli.
.
.
~

'1"

.'

I

j

c

pożyczki

tek ezegonlEłw1iadcHllo gdzie zulkl k~pltat ~kcyjnyw. BU'"

!

Na zabrauie narzędzi iodJHzd pl'z&znac~a się
nie więcej Itiz 10 minut.
.'
..
Nagrody ustanaWIaJą się następujące:

... Wogóle biorąc 1 myśl polączeU1~słQwjan "w
.~pra. Wl~ Ob~'OIly .Wl.er.łj.sów. W.'.lasu. ych 11. i6 Jest., ~o~~a,.
prt.ypOlll1na.Ją nam
Jeno,2;e CI słowianlO uotąd llleusvulaczruh SIę, ~
ów sąd ś·radnlowieczny. . '
.....
; ~e Jęst garśo lud:ti,któlagotowa ~o .wszelkioh
~i\tk uczepll się nogi krółewny , kąpiącej się, ~ najhaualn.e;szych występów, dl) na,iohydulbj~zyuh
zaeo61alosprawiedliwoścl skazało raka na lltoczynów, byle Im oy10 dobrz8 J byle nie U~t'hlic od
pienie. .
. . . . . ' pelnego żłobu i czerpać z niego jakua}dluiej.·
Wypada. nam,zaznaezyć 1 .. że czesi wywal- : l~eiszerszej nie. ma tam wcale,a smutnle}SZe~
czyli sobie unIwersytet od niemeówaustryackich, że nie ma ludzi,któr~yby Jąądczuw aU, luli rozu..
którzy rówllież j na dwa polside zgodzić Slę~Q" mieli. .
..'
'..
$i~.u. Swoboia llaucza,t\~ i p()iZanOWaDH~ praw
.. W~cze.piać t~ idsęto zaLrudno zwlaszcza
lU~'''lc)~ jeat pwldw.wą kr~Jów aU,stryackicb i
wśr6d luuzi l.lpa-r·_yth i n.iepragnlł(;ychnau-ki 1 po,
dla tego na. zjeździe. Iluosiawistów .nieprotesto.. itępU.
'. .
,.
'..
lV.luloprzeeiwko • zaborowi Bośni i Hercegąwiny
Ż9iesię starem, dawnem pojęciem, że tylko
przezAustr1ę,gdyzwszyscy,n~wąt najgorętsi
racya sl}ułeJszeJ pięścizwycięzycmusi. .Altlte...
sluwHUlofj.l~ . 'uabraliprzt'koname, że \niatylku
go rod:wju .rallya starczy l~dwlena kr.6tką .r.nat~.
pr~wa. lUUiGkie.ale inat'ouowościow& zostalH} uTrudno jednak przec.iwko takim pojęCi0-1U wojować
szaaowaue. Auektowane. krajeQ\rzyUlaJą kOIlsty- , argumentami. . . . '..
.
. '. .,
tucyę i VI h;rótkim . czaSiealltonomię, wz-rosn3ł i
. . Wiek XX nie możę .~asze~epiaćnlenawiŚci
rozw,iuł} 'nietylko.: .swój 'żywot przemyJlowy, ale
wśród ludzl,nie, jest'rówl~ież wmoźnuśct zam..
i rolntcv> y, ate kulturalne urz~dżenia ;wytworzą knąógiąnicydlanaplywu,tyclt lubowyclt,llaronow.ego,o-poruego ge:rmanizacyi slo Wlanh\a, tak, d6.w.Prawda ':""". rzenneślni!t j praCOwl;lilt f'olski
jaklQ się staJ.o z cze~hamj, ktÓr~yd~iś Daleil~ wydalAny jest . skrz~tn:ie zpo:z.agranic. państwa
dO.lla:itw~r~zego 'szczepu &lowiallS~tlt;;gO.,
.
niemieckiego,. egl.uĘtyczne hii\.s1o"Niemcy dla.llie{n~
O'4Y dtłbl'ze, ·że. Dmąwskipojrtlchal na. zjazd ców"; ,toobydar,Qst.a.tnieh "czasów. Łaą;uieby

łacy mają twardą skórę iże potrąfi~ zn~sić kul.,

ttlralne i niel{U.ltur~lne prano ia!
Strachy p: .Mlenszykowa

i S:-.kl,

2) Ćwiczenia ratowuictwa i gaszenia na za· 3QO rubli, gdy nominalna ich w!\rtośó wyI1osl~r.250ru~
<lania, które <jury) daje lwmendantowi oddzialll ł bU. Sztucznie podnieSiona do .500 rb., wkrótee$ptt.dly
l\Onkursowego na 10 minut pi'zed rozpoczęciem do 50 fubll, wslwtek czego bank Pll.ilstWGwyponióst
ćwiczeni~;
,ągromne straty. NMtępnle przys2:1ą likWidMya ba.nIta
3) Owiezenia ratownictwa i gaszenia. na za- r zlanie się z bankieiU orlowskokomerey;uym i polu~
dania, proponowane przez sam oddzial koukur-u- dniowo rosyjskim. .Pl'zytem w dr.odzezupe2nego pogwal·
Jący;
.
cenia. Naiwyżej zatwhwdzonej ustawy banku lpozaple
4) Wolne ćwiczenia i fuchy z przyrządami c:ami banku p~ństWOWflgo i organów ml.r»i$tenjlHll. skarpu.
i bez tyeh,ćw iczen.ia Tf\towuicz,~, ,pierwsza porno.e . dokonano d&W,ti.lwa.eyt,~kcIr z;25Ql'b.ll!l. 50 rb,~ Wilku

!t

Włłi

• • ,t.1LI)Qt!IILff

dnośó cztowiel\:a sIrrada się z dwóch spl'zeezno~
ści: z dumy i .POkOry.' .POjedn. anychraz.o.m
.. i zla..
nych z sobą, bo I{totylko dumny bez. pokory,
ten próżnym jest,kto zaś tylko pokorny bez du..
my, ten podfym j~st.
.'
..
Trzeba mieć dumę w ducha caloścl,a pÓl\Oo:r~ w· każdej chwili. życia•."
.'.
N,~dy. samą pokorą tylko~ię l'ząJząe,~nle
postąll\SZ kroku dalej! wyżeJ....;., borzecz~pokor.y

jest llzllawaÓ się nłe.zdollll1 iprzellnacz:m~;do
'Wle~znel niższości. Sam~dumą sięp'o~;odl1jąę.,
także nio 'pó)dztęsznaprzód,bo cechą dum'Y',D:ęst
miećpunJ{t osiątł:n,ięty za naJwyż$zy.Takjąl,spo~

sobemzJawszy. dumę zpnkorą~ dumni. co docelu f
pokol'ni .codo środków,dumn). jako dtlchy, nie·
smiertelne, pokorni jako istoty czasowe, z nry$l~
w niebie, Iecr.; znogamlna żwiraehicieroiach
ziemi, . przesuniemy sif2godnieprzez tej planat1
powierzchnię.!"'
.'
. ;... ' , ' : >
.
. ,Pojęcie to, }{tóra K.rasi:ń$lą·lla,mprzelrazaJ,
wyrWItue. Jakby zpier,s,l . narodu! Odczuljewięlki
poeta wyGorlue •. ŹyjemywnlellttturaluY9h.. wa.~
runkach. Zdajesił2,żeżycie nasze:daloby81~
porównac do olbrzymichdrzew l\tórymogro~nilc
t

japąński potra~ naflawąó ,kształty!{arHków"'star.
i wyglą.dah nie[meccy:poddani,~dyby.tohaslocówprzez.bdpowiednie warunl{i, mimotozyQle
;podziell)l1e;~. z,as.tosowano w lnnych Jer'alach. ~o nich.·
} tleją w nas; a warunki. potęgują je~ozna~zętiie.
U$Zą. isó z kimś ~
Alanie wspominajmy o tym ostatnim wyna .. ~ .' . 'Ozy .jesHkto W(}oś·Wjel"&yjwtm~~. tyeh
aby ich polity~ Ilazkupruskiej kultul'y,którypoeiąga za. s()bą·~ wlerzeń)dzieśrn-ialo w przysztośćwpr~(ikonallt:u.

kabyla·9kreśloną. . ; .~.,
.... . .
i ~1lł1sły .ciasn~\ sw zasadzie. bar~zo ~gQistleznę ;że ql'oga .. }ego jest ~ewną ~ . . spravnedHwą",c~~'y
Jrymcz'~sem in
601Wl{o teJPQ~ l brzydkJe. '.
. .. . .... . . . .
... . • i temu wolno od tych wlerz,eń·odstąpić?:. . . . .

Iitycejwollljł\e:,Nie

Pta~~~~.~ . w-e,dlu'g

QP~Sclc.salęzJazdu

ły"tegozjazdunie

na,.vvetl3,zc2:ery~h . .

~n~:ł;~0~1:~~

I.

h.

gd~l~~'yasuit;} l ..W i.ntetesie' ludzkości:leżyrządlićsię pra~ 1.~Njet,... '. • . ".

' . ' ...•. '..... ,

.c·

'P9W~nleJlbyll"wami .JalmaJbardzieJPotwierdza~ącemiswobodl,J ,·-~AWlęC, JeżeIista,\!i~~ą ty"n:r.yi~l·zenloIlł
gdyz uchwa~ ~ jeśli ci'dąiący'do ,PQ$tęp~, lzal'rowadzeniai ZaP?fę, trze, ba Z Qumą cofnąeslę; ale>tll~9d"le,;
ant praw, natr\łftają na opór, jeżAliwięk$zośó be~ .. ' rzen,. tylko od zapory,którąalbocz~gZ'1l18ze~y,
myślua.lubQzlej :woliwbn~nim. up~trnje. niższy: albo ludzie l'Oz~m~ius~n~. . : . { : . . . . ' '.. .

J~~il~~r~i~fg~if~~:d:;:::;;{;,

Dla

~~por1: UI~ .Pos.~lłc.a&~ w~t~\~

. ;'}

ROZ WOJ; -

Sobota, dnia. 5 czerwca 1909 r.
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"Hi(!cz~ 1101l0sl. żo c~!ekiwano są ZIl4iczno zmiauy
obywt1tcli), whl'(l\v doniesieniom pism" tymczasem w Koehanówce; 3 ochrony, przytnIe1\: nocleguwy I
w skh1.lli:I,; uS\lbistyUl rosyjsldego lrorlluslI dyploillntycz· za~t!J,?ll%OW[l~O WS7.yHlildch dot.y()h?zaso\Vyc~ orzę~ przytnlek pOfO;\llll'ZY, k'llonie jutuie, s<lkoh. rr.ene.go. m;;:u ~mDa:adorów l poshiw UlA opuścIć zajlllo- Ull1kow IV Itct:bHl 28. oraz maJstrulV z ulllern 2 { miost, amtllllatoryulll bezplatne i komitet prze~
!!:::..--=~~ :,:=,,~,:::::::=,:=

czerwca r. b. Zmiolllollo pl'zytem nieco wal'l1uki, ciwżobrauy.
ogólne wynagrodzenie roczne urzędników
(a) l'oW!!li:&ystwo dobroo!l'.ymlOsoi. Wczoraj
zaleiuem Ot! flt,aull interesów pl'zed~i(~bior8twa od było się POSi!~ltzel\ie ztl.rząll u ehrr.6Ścij auskiego
(dotychezas wyrlilgrodzoJlle składaIo się z pensyi Towarzystwa dobroczynności, pou przewounictwem
etatowej. 10% dodatku do pensyi, kOfl1 I)rnego i pustol'a R. Gundolacha, na lctórem zatatwiollo
n
t'
wynagrodzonia na oświetleuie, oraz gratyfikacyi). llllQlizy iUllellH sprali y llastępllH(~e:
~'z.
00 sit! tyczy llfju:~zyeioli, ktÓl'yll1 '1'0 warzy "
Omawiano projekt wielkw,l tomboli, na. Ul'zą..
SlWO berlillslde wypłaci UO!llltkowo za 2 fl1iesią- d2enie której w Ogl'OllZlll Helenowa uzyskano już
żądanie
cc, z uwagi, Ż{) rule szkolny kOliczy się l wrzo- pl)zlVolnnio [.(enera!-gubernatoI'a war8ztl.lv,;ldego •
.... _..
- - śnia, to, jak si~ uuwiadujelllY. nowo ]\OUilOt'cyulll Chociaż termiu tomboli wyznaczono na dziell 15
~,
d'
Ad' , l' ... ; o~ywateIi zalllierza utrzymaó dotychczasową sr.ko· sierpnia, dziś już zarząd przedsięwziąŁ energiczne
! łę. w jakim jednak l'ozmiuze, dotychczas j08ZC:1O starania w celu zgromadzenia fantów, powierza~...
~ niewiatlolllO.
! jąe czynność tę w pierwszej linii opiekunom ey1'''
(h) Z polskiej komisyi szkolnej. NI\ posiedze- kulowym. Ci ostatui Jlukają; do serc osóh znanych
•
., _ ...,,,,.-~... ~,~.~r..ct'z=,"~____ "",~ - - ! nin czlonków IJolsKlllj Komisyi sz!mluoj obszernie
ze swej w"panialomyślności, IACz nie zawsze fUOty
! omllwiawł byla kwestya. utrzymywania polskiej g/} otrzymać oupowlOdź przychylną, tymcza:iem
==..
l szkoly elom,mtarnej na Wid~ewle w mip,jscowosci l czas ubiega, napływ zaś fantów jest slaby. Wo~
IIIIIt
g
:m·~"'!!'!'!'e"i!··!\!'_~L•. '!'}j!lL~ I przyłączonej do miasta.
i bee tego byloby bardzo pożądanem, ażeby firmy
KALEND!IlZYK TRJlIllINOWY_
W rezultac.ie KO~lisya przyszła d? :vnios.k~. przemyslowe, fabrykaMi, sklepy i t. p., które
, ",.
ze do szkoły tej chodZI bardzo malo UZH:lCl z mleJ- ijpies?'~ z gotnwością poparcia zabiegów 'rawaIMIONA SLOWIANSh.IE. D z l s DO~l'.omila. J Ił a scowośoi przybczoneJ' do miasta że na szkolę rzystwa dobroczynności oraz zadeklarowały róż~
t TO Cicbomlra. W p o n i o d Z III J: e k WIsta wn.
.
'.
•
,
ZEBRANIA, D z I ś w lokalu włnsuym (Nowy Hy- I bl:a~ .Jes.t odpow1eduIe?,o .lol~alu, a ten w ktorym ne przedmioty na lirojelrtowaną tombolę - zenek nr. 6, o godz, 8 wlel:zorem mies!ęczllO zi1brl\uio ZI\- ' IlllOSCl SIę szkoła) ZlU1JdUJe Się na terytoryum po , chcialy łaskawie, nie czelwjąc zgłoszenia się opierJ:~du Stow. majstrów fabrycznycb gub, plotrJwlVskiej.
za miejskiem, z tych więc powodów komisya po- kunów cyrkulowych,-przesylaly wprost do kan~ D zlś w lokalu przy uJ. Mlkoll\)owskiei nr, 94-,
stanow lła. zWl'llcio si~ uo llaozellllka dyrekoyi na- celaryi Towarzystwa (Dzielna 52). Niezależnie
ogodi. 1 ~Joczorom. miesięczne posledzouie Zarządu: ukowei, by zostala. zwolnioną od !Hl.kladów na od togo zarząd postanowll wyasygnowaó z kasy
Stow. JlIl$js.rów gl!.tnoprząślIlkÓw....
l utrzymanie tel szkuły i by suma 42lJ rb. 9 kop., glÓWlll'j pewien fundusz.na ICllpno pokaźniejszych
~ Jutr (l w lokalu StQW.~JQdllOS(]" (Piotrkowska 1
t
• k Hl 9
t l d dy . _ falltów, sprawą tą zając się ma p. Walenty Ka115) l) godz. 9 l'ano, ze-brlJ.ule ez~l!\duj[(ów cl\lslelsktch.- f wyas,ygnowaua na ,lO • . u .. pozos a a ospu
W 10"11111 (M.lkubJewska 40) o gad!;. 10 rauo, zebranie l ZYCJl na oe1e szkol mleJslnch.
.
miński.
ezłllllków Stow. odlewnlków.-W lokalu przy ul. Polu- l
(b) Trudności płatnioze. Skutkiem naplywająSprawę zwolania zebrania ogólnego kasy
dnloW&J Dl'. 6. o godz 2 po pol, posiedzenie członków j
1.
,"
t ,tó 'R . '
er' •
I
przezoruośoi i pomocy przy Tuw:trzystwie dollro
ZgrOU'l.lHh':elllll c;I;eladzi szewckich, - O godz. 2 po pol: cycu WjAą~ pro es w z ~OSyl oraz .o?r.alllczonyc l
zebranie rOczne Związku zaWad. pl'l\cowolków cuklel'- ; obstalullkow na towary, coraz częseleJ notujemy czynności dla urzędników - przekazano cz!onl\.Qwi zarządu p Wlltkemll.
nlezyoh
'. . .
j w ostafinich czasach wypajiki niemO'l,ności regulo·
Wobec zdal'z,tJącyuh Się wypadków zglasza..
KONGER:&. D z f B w ogrodzie Grand·Hotelu wieI- j wauia za bow i:~zań. Obecnie zawle~Ho wypłaty
ki koncert Ul\. uecz budowy teatru polskiego w Łodzi l znów kilka firm lódz!cich, mi'ldzy innemi: !'.. Wy- nla jako pensyonal':ily do domu Rtan~ów l kalek
~~:c:{e,:~yą p. Tl\deU8;1;i\ Jotllyko. POC."ątak o godz 8 godzki. i B.riański:. (wyrabiają ka~lgnruy), passy- różnynh osób dotkniętych chorobami zak'1źnemi
lub nienleflzalnemi) w celu unitmięcia szerzeULa
'~ABA Wy, Ju tu w Halonowia z!\bawa ogrodowa wa oblloza)~ przeszt.o 40000 rublI, <r. W. A Ferns.l'zecz llogotowlllt ntunkowega.
i S~(:H'l (l\oufelccya dltmslca),passywa 01,010 45000 zarazka choI'Obotwól'czego, postanoWlouo przestrze- J nt.l: {) VI lesie Schalbierowskim w Kolu5zkauh '. rubli, <MAndel Leichter) (kamgal'Ily), pasflywa ol{o- gać śoiśle regnlllmin, dotyczący poddawania ści·
slym oględzinolulell:ars!nm lmżdago ką. lrlydata
tlAbilWa lc-śnl\.K'Óle. . pracowJllków kolejowycb urogl żel. ; lO 50000 l'uliU, cMargules i Szafranowicz> -,pas,
Jabr.-1:ódzldo/. . . .
."
'.
.! sywa. 00,0110 rb.
do przytutl,u..
- JU.tro.wogrodzieStow, "Jednośo: (Piotrkowska
Przed: miesiącom firma. tutejsz!\. I. S: F' I :
(a)'. W' sprawIa umysłowo6horyoh. Rada mieJ·
176r~l,\b,~w,Qr?n.Qw,.,P{)ezątolt Q godz. 3 po. pol
,. będac w za\viklanyr,h interes!tChplenieinych we- ska dobroczynnośoi . publicznej w Łodzi, na: slnt~J~'l'!lr;,DllUOgodlllll'!.l(\ 61 p6ł wieczorem
\..
. h. ", . I'
k 6·"
, ;. .
. '.:.
lu; łórllllf;t\)j $traŻl'i.ognlIlW$j ochotni": ,zwalasworc .. WIerzyCIe ,II"Z,.tIXUlt utozy~~ s~ę tek pOlecenia gubernatora piotrkowskiege zaJ(g786,
. .•..
:\1;,. .ytttWlm,ię$oii oddtla~u . . .
11)~ 60%,og~lnych zo~ow,l~llai,:ręum~e'lQUOOrll~
2wi'ói}lla; ai~ d() ~arzą:du chrżeśclJlińsltlago rrq~a .•
.. .;.,. W p on l od! I a la /to g!;d~. I) I pół wieczorem, ; bIJ. Obecme firrnl~ przystąplla do regulacy I rzystwa dobroczynności o dostarczenie \V możTi·
twiellouia j l1lI oddziału łódzkiej strazy o,,(lliowej acho- dlugów.
wie jallnaj krótszym llZ1I sie, szczegółu wych danych
tnlllJęJ "IV domach. rrekWizytowych ty~hże oddziaŁów.
(a) Tow. opioki.nad dzieómi. Wczoraj o go~ dGJyczącyclt liczby osól> umysłowo eh'HyclI, które
----dzinie D-oj wiecl.Ol'em, odbyło się posiedzenie za- zuujdowalyopiekę ze strony Towarzystwa i ile
{ln.ybylo instytutowych w latach' 1905, 1906
l'ZąUll Towarzystwa opieki nad dzieómi, pod pl'zewodulctwem prezesa p. Konstantego Mogilniekie.. i U!07 w zakładach spel\yalnych oraz liczby osób
go. Nil stole obrad znulazly SIl,) sprawy następu~ umIeszczonych przez wladze sądowe Uli. obserwll.'·
~~
, jące:
cyę lekarską·
(o)Wsprli:wh~ .talnwniłMzkiej. Sprawa ptZRJ..
Przyjęto do wiadomośoi relacyę, iż dnia 20
(c) bu administraoyjna. Na mocy postano~
scia gazowulMdzk:iej nal'lOCZ miasta, oraz !lrzy~maj:,Lwystanych zostało 10 slab()wi~y(lh dzieCI do wIenia czasowego generu.lgubernutora wojenneszłego jej uzlerżawcy, należy (lo palących i jako C,lcchocinka,:z:d na kolcJnię do l)moslna. 80.dzle~ go - mieszkaniec gm. Lub01a, powiatu .tureckie·
taka O?d~\WIł$. ·z&p.f!!ąta umysly lOieszkdców.
/ !lI! VI te.m 12 z przy.t~tku na,Bal~tach; zastana- go "-. Maksym1liau Chuuzik skazanyzostatna wy. '.. Wladomo,że.,szala z\Vyclęstwa przechyl!la Wlfl,~OSH~, na.d l~westn orgam7.MYJ .zabaw przez stanie z granic Królestwa Polskiego na cały czas
IIręlHI. strtonę l{Qnsol"c~um(}bywateli l że tym spo ' kom~~cty dZIelOleowc. Uchwalono, aby na przy- trwania stanów wyjątkowych, Wtadysfaw Patura
8o.bęm,'wedrtug. wszeHriego l)r&wdopodobieństwli, szłos(} w8zeIldo kWOfltye dotye~ą(le urządzania za~ za przotl'zymywa.nie bezzameldowauia mnlżollków
<2~hteętl·(loL:r~łJ!l:ciasow~goltonsorcyum bl?rlil'lsliiego ba~ decydowana byty IH'ZeZZal'z&d, jałtO posia- Dospiałów na 2 tygodnie areszt[l..
~:P . .t\rn?ldem na czele,zostaną; spat'all~ownue.
d~Jący . ,wyłączne n.a to, prawo,. przyczem ~o ko(p) Epidem;!I. samob6jstw. W. ciągu doby
" .' Cbocutżstrouy za.lnteresowaJJ;8 dotychczas llie mltelu l1ull!Inuów !lledtatyoh wejdą czhmkoWle sta~ ubieglei 1'0gO~Owie ratunkowe. bylo wzywano at
o~rZ~Itlaly. oiic;ya.lni!lgo .zawiadomIenia o uch wale rQSbW uzlellllCow ych.
do pi!}ciu wypadków,. wywołallycli otruciem się.
Konlltetu nlluistt6w Ido~y(lząceJ l'ozstrz}'gnięcla lo . N a wniosek p. M. Grzybowskiej postanowio- Wd wóch \vypadkach stwitn;dzou{) zażycie l~al'bQlu,
sów ll~szei gazowni, to jednak z uwagi lIa bliski' no, dla dzi~ci' stal'szychzorg/l.nizować praktyczno w jednym Ilwrfiuy, 'w d w6ch \unych trucizn. Zil.~
ju~ee611hnWJek$J}irowaoialcontraktu dzierżaw.. zaJęela, Dllauowiole: dla chłopcóW naukę introli~ trucjnsi~ ulegty.3 kObiety i. 2 inęiCzyzn-wszysuy
negod,.26'b.iu" w prasieukaznjfk się rożne gatorstwa t • ~ladzi6wcz~t zaś ...- robótki ,r~czne. ~e sfery robotniczej. .
.
glogy '\r.tej .sprawie.
.:..
". ,
Na członkullę komitetu wystawowego zapro~zono
'. , .. (h)Na.i~~ą;9ym uozy~ku. D~hJ przed polud~
.:, Ostatnio w jedllflw.z pism lódzkich/a na.. p. GrzybOwską.,'. .
.
.' . '.
S.~I111I~,.} W. ,w~r~i'awsl~i ch .zaroi OlJzczqnq ~rt yk~lr,
~ a. wniosek. (l~l.'a .Pańskiego uoh walono opra':' lliemprzy uhr~t'zelazd .IV domu nr, 12 pr:/.y&l'~y
~tÓl'e;. s,p~awę:przyazleJ dZ!(j~'zawy ~azowni:. blę;', \}owa~ ;ogulamlu kol01ł-H.letnloh. ~l'zYJętll do. W!a.- Ulano 2 Illło!ly{)h ludzi, którzy w celach lcnl.dzte.
W11&Ó~Wl!)UOlllbpr~edt:JtawlaJą; na. Illekorzysó l~on.. domoscl,. ~e W tych dnIach baWIła w ł~odzi In- 21 wtlszH M Jęduego Z mie$zkań. na Ia piętL'z~.
Slużfj:ca .słks1edUlogo !Qlcaluw:>.,c?iltła.alarlu; lo·
s.o~eYum:o?YW'ilitęll, palli awiająo ich o Gzyny llle-s'pektorkazarządll oentralnego warszawskiego,
katarzy
zlodziei,: których przypomo..
at192.:ru:l:: .' .......... ...... . ..
.... .
która ~okonywa2aoględ~in i!lstyt\~oyj, zna:jduJ~'
. ,... . <lo III cyrkulu, gd4ie
,. WlIl.dąm.ośof,podrywt\Jf!;ce kredyt m<>rp.lnyo- ..eyehslę pod opieką Towarzystwa. W ochronie f$ypohcyi '..
stwierdzono,:
Skotuicki L8te!aą
ł>yw8;teH łtQllSoreyomt.ó.źywiollJch ja!\naJiO!lSlHłml ; na; Bal'ntach znajduje się 10.0 dzioci. ..
Pobiels)!:I,
po
~Yt:ba",lyci.
. . . . . . .1
chęeJ~Il)jł~. tend~~cYJUle zmyslol1e.
.
(Ii) Z Tow~~zystwa dobroozynnośoi. Sprawo(h)
dz.! 11'61: w no'. ~a~tomJeB~łze;dotydlczasowo TowurzysMvo; zdanie łÓdzkiegochrzęsl.l: Towarzystw~dobl'o.
cy, .w. ' P l o t r k o w s k i e i Wy~
f>erIiuskle 1..p. Ar~oldem nacz,elo, w osobie p. l czrnnoścl .~~. l'ok.Ubiegty 1908 wykazuje, ze do~. Illkt
ogwo,
$tr~zy ognioweJ' o"
Zygm?!lt,aJa.roe~sklog()r wymPlnło wszystkim ll:. ; chody l;Itanowily 88,827 rb. 44 kop, wydatki zaś . cl1otnlczoj,
.
wypadkU. leez
.rzę.d;n!!{Olnzar.zą4u. z,aJtladU gazo~ego yt ŁOUZ1, . 67,304 rb. 17 lcop.,czyli żaosiągniętt) ZY,SkUl'b. nIe brlltud:r.l
maJ~tl dIl,1 paF$QA~f:0\Vl nauczyeielslnoml1 szlr,oly, . 16,523 kop. 27. Wroku .. sprawozultwozym . w'jw • . (PJ Og
jstnlc)'Jl:ojóit\ :rO~9;U~ik~wprtry'.gazowlli, w dn~u dauo wsparć.og61oIXl 14,175 na sumę 8,.591 rb, rajszega ogól
ł
26 .kwl.et~lal Jakf1,Wi~~FlUll1te lilerwsz~lll, t. j. ~a' l)() kop. Liczba,członMw.Tuwarzystwa stano.wl ml!~czyzl\.
ud:delllt
t.rzy mlęslą~a prz~dup;ywemkoą(}esJl. Uozyntd lOB!), wteni,299 oplacająoych 12·.rublowe i \vyż~
(c)
.
0110 to. ,UlUSlalO, Ule b~(l!'łl~.pew't~~ C'łYl1~!lr'l'lię mu szo;ikladl~i .'. ro~zne~" . " ...' "
..•. '
na do
utrzymać przy dzler~a:wijf nQ'<Ialaze.dBi~sięoio.. ~ . .Podegldł,łTowarzystwa istniały llastępuJlJ:ti~ 11:'. ill" .
iH\JlO B~aJ1V,\lsko.

(lzy!li!~(~

Upl'nszulny
[ renumera Ol'OW
_.-. i'......... ... .-.-- _....-- ,,....
Obezwnruulrowe
kwitów
ze Sliem(J'1 em 1. po plSem mln
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,a

en

;

j

ou,:

IlU

•

stracyl przy wnoszenIU przedpla- i
l'OZn081Cleloln,
_
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•
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h~Cle,

, .

.'.. . ....

. .•.... . . .
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guy

wyc~odżU

&warzy zostnla.

restauraeyi.W)pł~łlttJy mu oezy i część
zoszpecons. Rataiezyków,&lę aresztowano,

z

(c) Uj.cie

zbiieta..

W domu pr1i!{ ul Widzew-

sklel pod nr. 81 zatrzymano Józefa Actamowiczn, który

zlliegl z gubernHps/towskiaj,
dze adminlstracYJnei.

dokąd

zasIano go w dro"

(c) Z l"USlyJH\. U pały osuszyły stnd nie prywatne w Tuszynio, miejskie :ł;aś S(1 memal' stale
pozbawione wIJdy. Brak jel naluotldi wiej daje się
we znaki przyjezdnym w d(litar~{)we, kiedy w!a"
śClclele d01UOW pu~amykalą. studni(, na podwó.

albo rozw ląże parlament, albo też odroczy go ua
czas nieograuiezony.
G.dy SłOWęUH3C Krok w ostqch s!owach wy.
rzuca! pOjclkom, Ż(~ gIoSUWtdi razem z !lleHwami,
pr!{,~wódca ludowców, Stapiński phl.kal, co wywolalo wlolkie wraźoltie w LdJie.
W.eile.D. VV klubie rll~ill8kim nastą.pU rozłam. Baron Wasiiku OpUścJtwl'az z pięcioma
iUUJ!111

CZ10llldi!Hl

rus,n.kfh lJ!'Z.YJaZlli.e

!dub i LWvl'zy oddzielną grup~
utiposobio!lą

dla

rząLlu.

rzach.

TElEG A•• Y.

Z KROLES·TWA.

Z"mncb. naiandarmóW'. Wczoraj w polnduie :
P~tenbru:g. 4 czerwca. (P.) Jutro ogloSZ011B
do urzędu gmjnnego W Pru~zkowie przybyto dwóch bę~'7,il"1 w "Zbiorze ustaw u{~bW'l:done przez Radę
żandarmów, w celu otrzymania od wÓjta podwód.
panstwa i Dumę, oraz Naiwyżej zatwier'dzone prawo o za,przestaniu emisyi 6% obligaoyj Banku wło.
na wyjazd w interesie slużbowym.
Kiedy żandarmi l)l'z.estąpili próg kancelaryi ściańs!<Iego.
gminnej, weszło za. nirn~ trzech ludzi, którzy za·
Odes3) 4 czerwca. (P) Komitet g,if'łdowy po..
eZ~1l stl'zelac z brauuingÓw.
stanOWIł starać się o ouwołanie prawa z d. 22 go
Jeden z żandarmbw padl trupem, rażony kil.. listopada 1906 r., normUlącego wypoczynek pra"
ku kulami, drugi z~ś raniony rzucił się za ueie- cowników handlow y~h i przem yslowych, jak ró ..
kającymi. Natychmiast wysbno oddział straży ziem- , wnież sta.rać się .0 rewizy~ prz'episów ograniez8.
sklej w pogoń.
,
.
. jących handel, zgodnie z istotnemi potrzebami laNie udało się na razie· ustali Ó, 6zy trzej dnoś6i.. .
Od6sa, 4 .czerwca. (P,) We wsi Czernówce
uzbroieni ludzie, którzywtargllęli do kancelaryi
guunnej, mieli zamiar zrabowa.nia kasy gminy i, powiatu odrsldego znaleziono fabrykę falszywych
za.l;$tawszy w biurze uczekujlfcych ua furmankę żan.. Ulonet~ Ujęto przytem dwóch zbiegów z więzie"'}
darmów, zaRkoczeni tem, postanowili ioh usunąć, nia a!termansklego.
czy też wykonali uplanowany z góry zamach na '
tych żandarmów.
Podoficer żandarmeryi powiatowej zabIty na..
zjtwa SH}Mucyl{, podoficer zranIony - Łukja
44,

v

lllenlw.
l>onreważ sprawcy. krwawego napadu zbiegli
SZI:S~ W kieruuItu: Błonia.ł caly, pośoig skierowano

w

tamtą stro.uę.

Wyslano w tym cel n z Włlrszawy: 2 żanda.r
żołnierzy, 2 agentów slede~ych i 'oddzia:Ł
straży ziemskiej pod dowództwem jej naczelnika,
l\tory przybJI poś!)ieszo.ie z Warsza.wy, oraz na...
,czełnika oddzialu żandarmeryj ..

mów, 2

----

Ostatnia poczta.
s P ot k an i a. M on Et r c h 6 w.
Niespódziewana ,wiadomość o spGtkauiu Mo ..
- Oesarza Rosyjskiego z Oes.arzem Nieruleckimwywolala w świecie polityQZll;ym wielkie
wrażenie. SpotkanIe nastąpi na pólnoenym Baltyku w czerwcui cesarz Wilhelm zabawi tam
przez .trzy dui.Pisma niemieQltle. zaznaczają, że
llą,rchów

zaproa~enJęw;yazłoze strony·rpsy]skiej~ Mo'nar . .
chom' tQw.a..~~yst':Y9 Watlł-,.;.,ta,k jal~ podcz;~s spotka·
nia,;1f '$.~I:~p.UjgQtu.~1kSlfł!tę,. BU l o:W,premier Stoły·
pi~L jii'l;Uitr.t:$:t~i~·I~·WPI$'kiÓJ·,':;Wskazuje,to na donio-

$lo~&p,o:~~~yc~ną";te~o .··.faktn,:który.

nieza wodnta

ddUżtąla.'ua::']?Qlitykę z"gJ1anic~ną,' twew,nętrzną
Rosyi.' Skutkiem wizyty ce.sarzaWnh~h~a .będzie
z,bliżellleslę do Nlertllec.N aleiy oczekIwać: komentarzy prasy angielskiej i. franeusk,i~J~ U,rzędowa
weIsya. utrzyuiu'le, że spotkaUle.:iowodzt nastroju
pokojowego w Europie. W .k~żdym razie, spta.wa

ąllęksyi

Bośl1inie wplynęla

na 00~loclzellle 'sto-

~uu.ltQw :.urzędowych.

~u

Z I,l?ar ląm"ent uwi ed'e,)lskiego~
Dzisiejszy «Kuryer Polskl~ ;btt~y1n~~ o zatar..
w

W:~e(b1!\l następuj~ce ,depe$z~;

,.. ,

','

WAcdtill;,I,Dł'tJ$iej}Jze pOSlęd2j0Ul8', parlamentu,
aktór:em' 'pr~yszła; pod gXQS0W . ,.' .spra\Vabau~
nli; bJlo
" , c~,ajJ~ń,r~liJVe,."

"

ara.

opo'zlc

wko ,"

,.'. "któ-

D Z I E N N E.

ROZWOJ. -:- Sobota, dnia. !) czerwca 1909 r.
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ściśle

Niniejszem s]d!~damy nasze ser:
"'"*
',. -------•
deczne podziękowani(l wszy,"\tkirn

Sltó
pra

oa.

b

dzialom stl'azy og!liowej oohotniczęj
.,. :ID: =.:ie:.:.!:;,is.;.;. l{_i. ;. eł:. :,.',_lr_to_'1_\e--=-p_od_I_Jz_a_s_po_z_~a_r_u_.,~.il.:
szych skladów surowych materya:ló~
energieznie i Z wielkiem poświęcenie~
~atunel~ nieśli, dzięki czemu znpobiełJ;li
~!zed2staniu się po~al'u na sąsiedni!
budynki fa~ryczne.

mili wzótrm moskiewski pDe020fty,
nie moi... odró:imrilć od

~!i'l.ll1.'egilTl mosskii@lwsldeg@; rlostarobstaluuek punktualnie do doinó Iv

Trenkłer
Ce.guui§iena 61 (piekarnia).

Rudolf

;,:..!

fe

..-~ą.d..
Pabianickich 7..kt mąskiaj i żeńskiej
Szkól Handlowych.
~a

~

-

$

•

In/ejszom zl\wiadllllltn, że eg?amlny wstępne do wszystkich klas
przed wakacyam·i .4 S 15 maja, orsz 16 i 17
ozerwoa, po WgkMyach 7,aś 26, 21 i 28 lIIiel'p~~ia 11". b.
Podania nil imlę Dyrektora pl'ZYJmUla kaneelal'Yf! szkól:,
odbywać się będą

'BlIHuałnn '.'lJU'f"11I1')i!f/JJil ~

'- ft,fQIU rb. do wypożyczenia na.:

lj~l\JUU pewny numer hypotakl,: ""il."'1i:i Q4 W),ł' &ltsVJ!ul,. "'"
WIndomość w AdmIItIstr. "Roz- : lQunilek zakopiańskich, dzIeeln.

Jakób Hirszberg
i ilczyński.
,

.

'.

'.'00

ł

.

o
n.SZ łSlł1llil l

D.
UlU

'.

~"łłll

. II

NauClIycielka poazukllje kondl'
011 nf! wy~azd War~llkl skromM. Wólczan~kl\ 139 m,S'~~. '> 2

.

.

·.'A·A.·.Konwer-SllcYI\ nlemle~ .~. . ' ,

.'

162f:i-2-2

:<Zagubione dokumenty.
=-~--;:---~--.-:-....-;--;U.glllBjA: paszport na imię Józefa

ZSr,CzygloTVskiego. WydMyz g

t .... niili:ej ce!\ly ~U98a:tlll ___
i Ajfer, Młłv ł ajewska 23,

i

!

Z

1

~głelnlana .l'& 5, pl'alnla.

.I

na Imię J4zefll Kltsll\!ly.

Wyprzedaż

ID;

l

lI

nYGn. większych ot·"

l

Maluszyn, powilliunoworadamsklego
i 614-3-3
tlgtlląl lJaszpijr~ na imj~li'n1.n· ,
Z elszkl KalIsiak, wydany li gm, I
GrodzIsk.
1609-3-)ł :
pas%
na t
Clwlewy, wydanr l
r. fabryki Szweigerta
1597-3 il :
agina,l pa&zpor~ Dl/.. lIDię Ste·;
pótrzebna zdolna krawcowa dt)
ftt11A, Piotrowskiego, Wldtany
domu prywatnego. Cegielniana 7. IDl\f.!llltrlltu m. Łodzi, 1573-3'2 I
~ 25 m 4.,
1612 ....3-·3
!\ginęh~ k!\rtt\oupaszportu, wypotrzobna, zdolna kO'szularka.,danl\ z fabrYki_DąbróWka",!

-,,- !
.. , .. ' .. ; eJrflu~łlJdei Qsoby , Niesr..ez!jlil1Wn l!;Qble~a prosi U-!.
(ł>ol~ W. dOlJ!,u, 'Qd ~~. po pol.
~selwyeh ludzi o •• wzięcie i
:W.IlJ~wlltaJł;~, .&tor6t wllWe.
tnyJatnlego Ch.opcliyk~, l,atoli~~,

A

WOlU'

cZi:\pek I kl\peluszy,

ebleA
~

~

'O

gr;

Okazyjnie jest mahoniowy pokój
sypialny l inne meble taulo do
sprzedllDlu. Ollejrr.eć mOLna codzie,nnie. Olt 11 - 3, na u]. WólCZ8IlSkle,l 13.?, 2 piętro, ID, 8,
Ousw !'l"c;WllY l,ore'JatJtor przy~
. spasabia. do w8zyatkich ldas
glmllaayum, ora.z na świadectw!!..
Wiadomość DzielulI. 40, m. 1 od
g. 7-8
'.
145j>

16483'2 '.

1600-3-3 zaginą! paszport na Imię Jana l
Zalewskiego, 'lVydłlll,Y z gmtuy l.
yml
D'~'l'E;dl'M""
;:;.'( '. ;;:: •.•. ;.;l~4,\"F·~W6Sł·} Dlug&19-4. od 3-8, 1631'3 2
p~~~~~~~: pr~~~~i~!r~!'~i~Y; Unebel. " ....
163~-il'-2;
Bil mig
h~
tA·fl!'nrgdń.l$t~ . do 'ro$Wo~enll!. 1 ChiadY byg1enlczne ,P:) 60 k~p ul Widzew"K'a 10~ -25. 11'\19 f:: ZaginąŁ kwn od paszportu na
. '. InkasowanIa. potrzebny PI! chtowskn, Plotr.lo .vska132, ; - '
imIę Antoniego Zasady, wydany
ł .k~UlIlą gtltÓ.'lVk"., Oferty Fur163~w5es2 : potrzobne zdolne stllnler.arkl, z fabr, Józefa RI~ht.~ra 1643'S2
gotlfsta .. Rozwłł". .
16~8'2'1 Oddam dz~ecko, chlopCR, UI\ i' spódniczarki 1 podręczna, -awnąl kwit od paszpDrtu nn ' ANTIPIEsowr l U~EUKml~J~~f K~8MmK
BIuro LUdJrlisldel, ł'lotrwlt!.snośó, Ulica ŚW. Andrzoja ' Dzielna :li 7.,
1598-il-3 'Imię Antoniego 1"'81\, wydany
. ·kowskl!o. 92.pI11eca glmn/l' :nt 58. m· 8,
1661-1 ) potrzebna zdolna plmut!. do BZY' t: ftbr. J ó:;llfo. Rlollt.era 1642 !l'2
żlatkę·z f.rancllskim, 'lVyaok~ mu- OgrÓd owocowo - Wo.l·z~wny, ~
elli, ulica Mflrobjews!rl\ ~~ 34 zaglnęll\ karta 0{1 pn8zportu nl\ "
lIyką;nlemkę freblal1k~ p rz 1nb yłąskl:ad&jąc.y się z 90 sztuk ! .m 11.
1659-2-1
Imię Wllwrzyńea Perskiego. wy. nadaje twarzy
~Wrocł&wla. .
16oo;-S.2 drzew owoeowych l plMU nuroż·
prZYb.tąkal Się pies . dwunos, nana z monopolu głównego.
\Y~. pokoje .-:- jeden do.wynl\- , nego. zoflcyna. do spl'zędo.ula,
duży, . maści żóltej,z obrożą
'639-3-.2
.1,ęelflJaras lnb od lip car może l' Pt\bia.niee nowa miasto uj. ~ryLt:.\
lla. szyi .. uszy I ogQU ma obcIęte.
l
M.
bJ:(1 kuehnta-mbble;. m~a 19 $ Sobańskl.
15520383 Odnbraóge mpżna: Widzowska
Cf~~~y, p~;~~~~ ~a g:~y K.fJ~
m•. '.1
. .,'
1667-1 , Pr.tpwolta kobieta pragn~6 przy
Mt 181 u portyera
1665-3 -1 d'lwa. pow. kQlskleąo. . 1608'S'l
sl.l!.'lIad~nla. la m,ag1!>, ulica" 11\0 miejsce do tZleel. )ed~ego • Rower frlljloch firmy Adlora do Zr.!;ublono. kartę. od Pf\8Zpol'tu
Promenada.32;
1660-8-1 { albo dwóch. mo*'il yć na wYJłlzd. '. apl'zodllUln. Ul. W'ldzewsk& 41,
na. Imię Teofila Teska, IVyd&n/\
Oflkl!l.4u hurtowo-detaUc;:nego ,. DtU!Z!\99-1.
j,618 .~3 2 stróż wskaże,
'162322 z fabryki otto fIaesaler i &oka.
.
potrz{)ąnl.\o.d 16 b.. m, lub 'PlaUISta lu?,pll\njatka potrzeoni. ; Sklep do sprllodllnla w dobrym
!657... 1
lliP.<\a 11lwyorb(polka). Wyma"'i . WII\~om.osc w cukierni w par-,
punkcIe. Zawlldzka ~ 22 Bn ZIWlUl\l kw!t· d
t
'
gl.m.a: .1~,<ln
•.. 'I'. •. C
..h, a. r.f!,kt.er . . ,płlml"J t,' ~u MI1,.olaJtlW.sklD?',
160il-a 2 . luty.
.
.
16"0-.'11 .~1
" o paszPQr UM
gtnr.U;OW~II..'lIUJOmtl6ó:toayj$klego,· ; potrzebny JeSG wozuy l dobramt·
.
...
- wyl~~ z ~~;~rYos~:l~.oW1!klej,
n1I1mteckj(łg.o, prowauzeuh\ nod.',
śwln~eetwflml do. ins'JWcli , Stanlcza.rkl, spódnlezarKI! ucze.
16tH""';4-1
r~cznll~ów1Juchalw ..TlnJeb. Płar· " bankowej Wlasnorę!.lzl1e tferty·
nice potrl:llbne za.raz, Kon
WSIl. alS.s.twlf··· . IllI1JI\ .OSOby .. obyte
pod lIWQ~ny" skladaó do Adm'. ł stan.tynOWlłka Jł Ó. m. 14,
'.9 zaglnąt p"ezpert na. hult~ Wt\li c:/i v.nnośeląm1 k!\$1)'/V1lJll. l. Ofert". ' nlstraóył ,.Rozwoju",
165"-.s1 t,
"
]6. 29-.2.::..."
lentego Patary, wydany z gm.
'.
~66'1-3-1
.'I;11koJ . wlAanoręcz;1l!j .:{.})od
anlem
pllilCe pod '
bUdowę ,
letnich uHe-Student unlwer$ytatu Ud~ll'll'. Dajków. ."
.
refe~encYI •. ~. także cnrrlculum \ . Sikań przY' remizie zgl6rsklej"
lekcyi. MlkolaJewska 9 m. 1.zagluąlPa$~po. rt n". tUlI. ę,M"teu ,.
1333~6śfl. gm~~;J\~~khó~kIO::w. ~kt:runT6~ ,
vitae prillesyla~ J,'loeztlij: . Mdt.. • do spr\\'edanj~. Wiadomr,só Piotr- vr RodZinach 10-t11
E~su~ N6'tll/,~e A Z 3.. 164,1$32 . kowslrl\ 111, Piętkn; 1169-1()0 .Uc1;eń,z trzachkltlsowem wy- wickiego .
1583-~3-3 .. '~
o.s(lrlile~
.... b. ulat, W~g. ~m!lla
potueblXe zdolne panny i pod- i
ksztA~te.nlem pOSZUkuje mlej~
.. ak!1o.,2 .szyldy i pÓlld z IlllU f· tQc1.lie do pracowni sukien. ( Bea, Jf!ko praktykant 'IV biurze
!\glnl%l p8Szpod . ha.. lml ę sur.y
Plebl'Sk.l..e~., . W,.1.l\dQmOae: ul. WI- , .Ri.otrłow. ska li 200 m. H i ! lub Zaklndzla.teehnłczn.ym. Ofel'
Walekopf, wydnny z Nowora- .'.
dl!ewskft 12$,.m. 42, 1e'IVlI o:!:y~, ;.
1622-3-::2 f 1y w I'RoKwoln" Bab ~U{\zeit",
damska,.
. 1585-:1-3 .
Upl~iro ...... ' . Hi96 li l . potrllebne zd?lue podręczne 1 i
..
28fi-4";"'3
t\glnąl paszport,
z gm, !
IlPJ'zeaam
.. a,~etlł\l1prR;edbl~~'; . uezenlee, Za.W~d.zka·. 1ł19,. ~
Mlkoll\jew, gnb,
W8kl~, . . Sposób rOXQięr4~la .. ~Rr;M,E PSYi;lHE"
o1 &nl nOWYd.o. sprzedania
. t\Jwx&l}gljny~. l kBl.ążak '.', ; parter.
....
1624,-2-2. , . Rądwań~ka» 71 m 5..
. ua Imię Antonlel1o
'
w ki.,un"~ .trn>,i.k.

l
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illJllo.PJa~KGśCI&l~::...
'. d . p(}~rZllllUY l'uilcl$ rolnik.
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'.' 1,323] 288 7,
cerowa i13, mleezarn!fI
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!~~~:7-~ P;egi, Liszaje,

•'.
.
.
oa
Il(l.'
'. 16Q2"':'3-2 i wakUją dwie posady: Jedna
ę Feliksa S~JW,lIl.IrO, w~'dl\"'
. we, bębenkowt\l."łer*(ltan!o~ .i
.
.
"
'.
ł·
maJ&traatoJarsklego 1 pomo~
p
A tJ.,(.
wa (.masl:Ylla Piękniel<l!zyjąca za ' potr~6bllll Ptllllli\ \lO &"ycln Z ! enlkll dl'l'ek:oru. W Gestu'sLwła. 'Y rzez Zll.r.:ąu raillwa,tlłw .IM- nl&:
14tb. J;>lottltow:~kt\ 108-16'
t kr01Qm. Piotrkowska 132
. Wllldomo~ć Ba1uty, ul. Z1~lon1\ !tr!c~.ye~ ",. .' ' ; WW,.;l
2) UOEUKATIł$IA
.
1662PP.1i ('
.
16Si-2·-2 ~ 17 ll'l~ .4. od 7 wlecz. 1608W3 ZIt!(ti'il\1 kwit od,pasl!Ipor.tu i\f\
~''A 'bla dó 11 l o ' Ó
I
plWlarnll\ iill\faZ do spr~eQ.l\nil\,:
l'
..
b d l·
. Imię LudwIka l\bl&slawlllzl\, .
nf\tlaje ak8!1mttnĄ mlękk:~Ść f
lVI fJ
z WC . Po",oJ: wprawo· UlIc!\C1Qwlll\ ~H na Plaskacb * '. o ne panny potrze ne, o U'~ wydllnYz tabr. Karola Szteh'el'ia,.
olśulewl1j~ca bll'llośĆ IW,
noWi! . epl.'5:edamza .. bezcen,
pr2:y końsk'm t!\l'gil 1635":"'2'-:"2.' . wtecezyzny. Ulica PanskI'!. 33,
1636-1.
byle Z&ralf. LlłtolJder~kl\ ~,11
.
.
'
' . 'b'
.
. m. 2"
'. · 1 5 7 8 3~3 "'":'"_ _ _ _ _--.;.;.-'--..:.=-.,..::;
Wynalagjtu
CHAREMZ~
ni. 61.
l$u,...;.g.....:a
piWiarnia nR tio rych, warun-:- ..
k'
ś
k
h " " Zaglu"" kwit od PIISZ p' or~ll na
'.,
. ' . , . .,.
.
'.kaeh z tq3sarn1ą ,ZIU'lIZ do:.,' li AIlU .11181\;8, o - mec. ał!I~WY
~ 'J •
,
d. p01V u: l!fj~~~,kt~k~, I spJ:złldanill. WladomQśc.w ,Rug ..... 1Il.1ra21 ,d()spt~~danłll. \y~l~Z~~,
Imię Olgl akubowakiej. wytladówmiodn ZJ1tM. tlnlo.~o ·.woju4, .. ,. . '.
16[j.f)-lJ~1 . ska Xl 127, m 26.15,)0,1:1 ny zfa bl.1'kl Winklora & Gert8prz~dgnla. Ulica :Płotr~j)wsk.a "" '. ' ....
,
I
POwodu. lllI\lt\ny Interesu do I' _ _ _ _ _ _..,....~~~~~
.:M
... 1.3& m
.. ' ..14:,.
. 16.O~-,. 3-3 ..
lWlarnl. I\•. a.~. lo do sprZed/lnia,
. S. Pl'Zed. alliasklep 3potYWi.:;':Q Zagjn~la kartllod pl\SZpef~ł.1 na'
"Ul':nY UllJWI1I18 2 sPl'.I6d4\.Jn ." Mll~zajW. 41),.
1656-2~!. dystrybucyjny" Ulica Wkodzl- . Imię Michała Skowrońskiego,
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.naprawy Zeppelinpuścil się dalej zdezelowan,ym od roku 1800. W rok później' pojawilo się
Uszkodzenia balonu "Stworzenie" Ha.ydna woperze ft'ancuskiej. PiAl'są. bardzo poważne i niema o tem mowyaby bawszy l(ousul pojecha.ł' do opery 11"1, ph~rw;:zv w~e
lon móg! przed sześciu tygodniami wzbić się w czór. 1JV drodze na ciemuej uliczce Ht. Nlcola~so
Jako odbicie nowego ukształtowania sytuacyi powietrze.
. .
~ r~ucili na j~go . P?w6z ~pisko:vcy maszy~ęp!~.
pal']amentarnej niemieckiej na tle reformyfinanBerlin wielce rozczarowany. Nle,zhcz?ne tlu- l kler :111.. .WJedzIel, . hO\Vlem,. ze B()llal~ar t~" D1€
sów, uwydatniło się w prasie starcie dwóch my oczekiwaly poo Berlinem ukazania SIę balo- i OpUSCl WIeczoru haydllow.sk!sg.o. Sk~tek. wybu:
prądów.,
.'
nu, Wśród nich znajdowały się kompanię wojs- ; obu byt straszny, ki1kudzlesH~clU ludZl ,ran.uych ]
W spra.wie obecnej większośoi w parlamencie ka przeznaozone do pomocy przy lfłdowaniu i po- zabitych. liDo opery, ~o .opetyl"-z~:vU,i.t~L Je(lIlai~
pisze "Kreuz. Ztg.":
' wiewał żółty sztandar cesa.rski, zdradzający, że Bonaparte i. w l(illrauflScl?, mm~t P?ZllleJ. wszedl
"Nowa większość parlamentu wynosić będzie, sa-m 68sarz oz.eka W koszarach gwardy.i przybocz- do swej loży. Poblicznoso dovlled ZIata SIę przed
:z wyląezeni empolaltów-216 glosów. Czy kto są, nej na śmiałego aeronautę. Bylby on dozna! nie- chwilą o zamachu i powital~ \~ehuuZi.F~dgt}, kondzić może, żewięlrszość ta 4a się rozbiec Wido!\ów slychanie entuzyastycznego przyjęcia.
. sula frenetyczllomi oldaskaIl1l. i\fapllo,Hl Ule \yy~
na to niema. Gdyby nawet s-tronnictwo Rzeszy i
Impulsywny cesarz nleomieszkal dać wyraz' sluchal wtedy "Stworzenla<G ~o kof10~t. Pi?wr~eII
llarodowe stowarzyszenie od większo'śoi t.ej odlą
roz(}zarowania w depeszy, wkt6rej podnióSł, że wkrótce do TniIleryów, g-dZ16 zebrała Się Ha·
czyćsię miaZo z powodu podatku spadkówego, to nagły powrót balonu jest dlań ni.ezrozumialym. da ministerj'alna, przer,ażona. ~ama(~heIU, .'i~Jt.r~
projeltt ten musrałby uledz taltim zmianom, że nie l1Mialem nadzieję przyjąć Jego Ekseelenoyę jako ehcieli mię zamordowao"-teml slowy zagai! Jej
mogliby si~ na niego zgodzić ani w(}lnomyślni, ani gościa w zamku, gdzie mi~szka:nie dla niego joot posi-edzenie Bonaparte.
sooyalni damo.kracL
w pog,&towin, i wieoZ&.rza z ,napoJem majowym$!, ,
_____
W parlamencie przypuszczają. zresztą ogólnl.e czekaJ#.!! go w IrasJnie oiieersłdem -depeszował.
:le do nowej wi~kszości p~ylączy się i cz~śó na- cesarz w sposób iśei-e pozbawiony dobrego smaku
~odowyoh liberalÓw. YtV stronnictwie tem tak samo niemal śmieszny, i zaznaezy-ł, że br. Zeppelin jest
.
Zam16JSeO''VV8.
dzlać się będzie jak. w stronnictwie konserwaty- zobowiązany mOl'alniedoś6 zadośćuczynienie ludwnem, gdzie część pewna waha1a. się dlJlższy czas. ności Berlina za zgotowaRe je,j rozczarowanie.
Wylądowawszy W Goep.pingen hr. Zeppełin po
970 milionów listów. Gdy w t. 1874 wBer~
dopóki nie przyszla do przekonania~ że rozszerza,
nie podatku od spadków na dzieci i malżonków 37-godzinnej podróży wypoczął a następnie wys- nie, stoliCY SzwajcHl'yi, utworzona zo;:;taia ta~
byloby niebezpieczne. Połączenie si~ w~ystkich lał dQ cesarza telegram z podziękowaniem dla zwana światowa unia pocztowa, l:uch llstuw obll ..
liberal'ów przy ostatecznychobrada..ch nad pOda,t· mieszkańców Berlina. Zarazem zaznaczy!, że czono w owym roku na 99 milionów sztuk. Obec..
kiem spadkowym rozbije się prawdopodobnie, a im nigdy osobiście nie wyrazilzamiaru wylądowania· nie cyfra ta podn.iosla. si~ do 970 milionów. vVat':
prawica sta,no·wc.zej przy pr,ojektach swych obsta
w Berlinie, i prosU, aby Wdrożono śledztwo, kto ; toś6 pocztowych przekazów pieLli~i~ycb. w~n~sl
waó będzie,tem więcej jest widoków, że wieUta wyshrl tak falR?'ywą zapowiedź do bataljolłu balo- . przesz!o 2 miliardy koron, a wartoso palu6Low
część liberalów zgod:zi slę na reformę:fin.~~6~ bez nowego. Nakazał on powrót""':Jak pisze-skut- prawie 13./4 miliarda.·
.',
pOdatkń spadkowego. CZ1by rząd rzeczywlStne te· kiem tego, że burza. i noc spowodowały z·wl-ol{ę I
W ~oku 190~ międzynal'()dow~ .kollferfłneJ~
go nie wkiziaJ?"
w podróty i zużytkowano wiele benzyny.
: w Rz:ymle uchwałlła nowy traktat sWlatowo-po~z·
Na te w'ywody konserwaty'W'ne~o or,ganu od
Po blednej p~dróżl noenej i dalszej znacz... tQwy, który obecnie przez austryaeką Izbę postaw
powiada "Berliner Tage<blatt" \ . kwestyonując . ową nej konsumcyi benzyny balon 'przyb'rł do Goep- , zostal przekazany lwmisyi ekonomioznej .. Ze spra,..
większość 216 glosów. KonBerwatystów popIera- pingern. Wreszcie hr. Ze.pp&lin wyra'Ża nadziej~,: wozdania komisyi tej podajemy n.ast~pująee szclIe"
jących obecne projekty jest 57; centrowcó~, ~·04, że za sześe tygodni przedstawi się z od.restanro.. l gól.y:
. . . . . .'"
00 daje dop,iero 161g1osów. Pra-gnącdoJsc do
wa.nym balonem cesarzowi w Berlinie.
i
Konfereneya w ,:Rzymie podwyższylapfzede ..
liczby 216, musi ,.!{reuzZtng. lA dodać nietylko ~
Z tego okazuje . się że br~ Zeppelin niebyt ~ wszystkiam wagę zwyczajnych" listów z, 15 .ua20
hospitantów stronnictwa konserwatywnego, ale l pewnym, czy ndasię mn. dobić do Berl!na. Ale gramów', a zar~er!1 obniżyla I1~lożytoś0 za kazde
2 welfów hospitantów centrum; dalej 20 człon- po przybyciu w okolicę LIpska osoby z ',ego oto- . 20da.lszyeh gramow z 25centlUlÓ\v:na 15. Wru'
kówstronnictwaRzeszy, 6 antysemickiego stro~~ czenia spodziewaly się w istocie, że halon wyłą.. ' chu transitowym.taryfa\zost~la zniżona z'2 Iran...
niatwa reform! i 18..tu czlonków stowal'zyszema duje w stolicy, zwlaszcza) że biegI w tym kierun ... ków na 1"'/2) jeżeli' odiegłośc nie" przenosi 3 1009
gospodarczego.
. . . ku, i z tej strony, jak się7idaje, wysłano "sfal- . lrilometrów. Na dalsze. odleg'losoi podwy~szono
"Czyż 1'IKreuz Ztng." sądZi -:- mówI. ,daleJ szowaną" dep e:s'Z 9, aby zaal~rmow~ć bataJjon ba~ nleznacznie opłatę, ~e w~gl~~Q . na,te pal1st\ya)
13e-rlinel' Tageblatt"-że wszyscy C1 PO,S:l<>wle do lonowy i zapewnIĆ balonOWI bezfHeczne wylądo... których przedstaWleI~le zabh 'Sl~, ze poczta lOn
konserwatywnej frondy .się ~l':tjylączą? Już w ko: w a D i e . ,
.
.... .. '.
~luży więcej dlap1'zesyłek •.transltowycllobcyćh,
misyi o,p9 zycya p~unosiJ:a. Slę.zuae~l~a.Z oW:J
.W Goeppingen przyaresztowańo na miejscu niż własnych. Ważną nowOśoiąje$t~aprowadze ...
,Jl6Wnej" WI''ll\szosel,.na,k:tG,r, 11~Zy ,;Kreu'~~Ztng.,
lratas,trofy nieznanego jeszcze cdowiek~, który ;nie bonów na odpowiedzi;Kt6ni~.. chc.8r. ażeby:.
należy wJlą~zyó co' naJmllł,6Jze dwa tUZ1~YPO"'· ukradkiem szkicowal· ołówkiem l\sztahy motor6w t\dresat .placilza<markę pOCl,t()yV~ria list z odsMw lako ll.adernl.ep~wnyeh.W tym Jtidnak .Zeppelina".
powiedzią,posy:la, adresatowi bon,. za !ttóry adl:e:
przy'padlm owa Wi~ksz{)ść zmienilaby . s.i~ n~
aat otrzymuje mIejscową markę pocztow~! wal'toscl
mnie.is2~ś6: .: J~ż~H mi~o to ,,,~reuzZt~." ~?W~
25 centim6w. Bon. kosztuje ,28 clJntimówia' wi~e
z takąpeWJłOSolą OWlększoSCl, to mUSI doh~za.c
.
o 3 cel1timywięcej1niżmarka~ a. to zewzg.lędu
do niej 20 poslów polaków. Tego nie P?wla.da
ąyn.
na r6żnicę kursu~ Obeeniedo światowegQZwiąz~
wprawdzie, .bosię ?oi,ale na tam polegaJ.ą cale
ku pocztowego należy 63 państw, nienależtf. dQ
nadziejBngraryuszow~ pragnącycb r~ądowl, 0CZY ~
niego Chiny, Afg~lni~tan.i lliektóre państwa Afryki
zalnyoJić. Be!l; pol~l~Ówagr.~rnar reforma :lnan-·
Rano lO.gornaja 1809 roku siedział Haydn ŚL'odlwweJ.Przestrzellpaństw,uależl1cych do unii
sow~ ,nie <Ja sięprz~prowadzle Frz~b21 .teraz od~ w Wiedniu przy fortepianie igral ulubioną me~ pocztowej, wynosi 114 mmonów~ki1tHn{:)trówl\;wa,.
powied~ieóna,pytanłe~czy ludnlenue6kl P?ZWO~I lodyę hymnu austryackiego. Zaledwie przebrzmiały dratow:yeb,na których zyje466 miliotlówmiesz.
sobie I1arztłcićQiężar podatl~owyw .sumle pOl jednaj\: ostatnieal~ordy,uslyszal s~a:zec huk a:
kańc6w
m:ili.afdaprze~.,a,graryu$zów,k10ry~a~6w1welfowl mat, t~nte~t. kO~l, wkrótce oznalIDlOuo mu, .z~
Uajmłodsla. paraksl~z~oa. Niezwykł~ 'vasapolaków'· f .antyt:iemitóvł, Napytame to ~rzeba ,; franCl1~l. zalęhyvledell. .Hayd'lpoczą~ uspakaJ,ac le odbylo się w .AQis~Abeba, z wielltą uroczysto ..
startowo~() . odpQwiedzieć"niel' i (zaegek~G, Orty i pr~erazone kotl1e~y,któl e oba'y'laly slęnapadow ścią. K~Hąź~.Jan~ wnpk.lVhmel.ik.a}następca.~ro ..
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sarzowej.l'ai Tu. Oboje . oblubieńcy::st1 juz:od
dwóch . latzaręc z 0 u i. Stanoiviąltajmł.od~E;Zt~ parr\}
małżeńską•. Panmtodyma lattl'zynaś:.liQ, jagI:)
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Balon .hr. Zeppelina,zaJrupiony pr~ez pańKata8trofl~burze/i cyklony\żl'Z~dznyznacz~
stwoZeppelin' II" uehadzf W 'Niemcz,e~h nie· rem Haydnem? - zapytal~rzeezIlle oflcer,fran.. nes.z.kody w, Siianach SrodkuwJeh.pótLlO()~leJAUle~
jako~ z~ sWięto naro4u"nlld. k.tó,ref.p.iE)!wszemi ~. cusld.
. . ." . . .•.
. .', .' " ' , ryki. W Oklahama CJtr t~H'n~~.Q ..zabilo J30Y::4Ób,
ltfókam L6~U wa oały ogol zrodzlClelską .pleczolo" '.' ~ "Talt, ]a..Jeste~-;- ?drzekt Haydn, z~dZl-" 50 osób zraniony cb. ,'WmiescIeZephyr~ \V rXfJ~
wltością..Lecz. dzieoko· to ni,em,aly,.spraW.ia,ld?
wlony.tempytanle~-:-Jal{l J8S.t cel waszej WIZy"&y xasie,skntkiemcyklonu .zgill~lo 30'oS?b.<Wyhtwb
pot opiekunorn.Dlatego podró~~ Jak,~eppelIn w:.moJem IUleszk~nlu?
.'
. . . . '. ". 'pożaru dopalnit miary nieSZ0%ęśĆ.· KilkaąaśJ:I~ed~) ..
II przedsię.wiąl zlladje4ora. Bad~nsl{legodo
.. 7~le~h SIę ran, lllczegome obaWJa-.mó:, mów poszło zdymam.
.
Ber1iLł~~ien4ała .si~, .. Jak ~leJe,den zą!>by~c~ w~ł,da!eJ oflc~r.~Cęs~~~,~a~.oleon k~zal ~osta~
'. Widm.odiumy. straszrznowu.E;urOl),~.: Z~i'J;t:
hr. ZeppeUtl..Irląsląl reJterow.acwte~Y?1Sdy )tI~ wla:prze~p9pslnem 11;ne~zJ~alpem~t~az. o.ell[o~ną; . za wy bu Qlila w Chillaeh p\}łudniowych,uaJgrQ'
był niedaleldmóełu.Przyby!.szcz.(}~hwlj:l,dornla.:' dla bezpleCZ811,stwa panslqeJ Qsobr(Jęsar z uWIel..
źnlej 'szerzy się w pobHżu Amoy_ . Cod'~iel\ ofiarą
staBntelJeldtl w.~alcsonii,zroblwszl OŚl1~SBt .ki'· piapauliki geniusziual\uzal żolni.erzom ,oddawać pada 40~50 ludzi..
'
100uetl'ów.ale' ~~utki~lllnl~przy.chylnych':WiatrÓ~ panu honory wojskowę.
l1nlw~el's~'tetk~t;J1i(!ki WaZ9mi~..~Lut.t~1'i,\
postahOWil~!!.m~CI1ą.ę d..lązejp~b r.ói> ydo ]3erhna.
. Haydn .by1 .' gl ~boko .wzrnszon postę~kie~ apo.till\ua;" . wcz~~ci. ul'~ęd oIV ej .O".;~rvatOl.'ęJi9.
gd21 ia Qczeki.wa;'i.lJLgo.W mi'esc16 l zamku '. ce~ar. Napoleo~lJ1 I .. ,Uwazal :~o ?9ZllaczeIlle>zi~·~aJwyz; ··lllano. 'zapowiaua ,Qtwarcie llowego ullivv.e~'clyt~hy
sklmnieyierpli:Wie. ~zpocz~l tedy wuied~lelę. SZę t jal\1e c;trzylual w ~yc~u,Rzeczy.\v !s(ne,stra~>W.RzYlUie~ Zadalliem~nhversytetup~~~ą:;>tJtllilya
PQdrÓt"P9"rił·tn~~.W'Q:zasle ~(tąreJdoznfl.L~lelkic.h honorowa. sLa!a p~'ze,d Jego ml~szkaIll~lI1dmem ,1 biblJj-ne zjawiuJą:}ych się teoryi iz.w~lc~(,lt~}e' ..uje,
uszĘot1zełl.~'pod"Goepplllgen()pUSzcZOpO gu nocą, ntoh tyUw trzy 'tygo~\nle. . D~la ~l ~aJa ~goJnych Z ZaĘ3adallli wiary.
.
na~iemlęwcerU:ba~rauiazapa~ubellzy.ny,a.ster
bowieHl,. sęUZJW y nlUZY~ zakullczyl zycle.Za Jego . . .
.

r

H

nik'niezap:Włlż.ylgrus~y,
~al,l,aczy~a.·sleQgałęzl:e~.. prze~n~a
al~m,I~IJowys~kl~Ięt
'.• częśĆ, balo;uu:
.~e.

,ą ła

~

nOl'owag,wal'dyl.fl'~nCUH1\l':!
.t. t.'. . l.l. ru. U.• ..••.... $. . Z.• . . '. .• . .z.,.,•. . . •.r•. . . o..:. z•. ,.1.L•.. a.•. . .zli.•.......N
. . . a. '. p. .•. o. ._le...lonWielu
. . .•. k.•. o. ,n,. . lP,
genel'alow:
. . 3.• ,n.i.. R
. . . :.l.lP
. . . . . . '.
g.O (zostąl:us~kOd~tHl!pa/dl,gosc . 30 )netró~, .nl~~ .fLiancuskich.· .' '.".'
.'
..... .
mijiej .jak sterf 'PQtymc~a~owem uskutecznleĄlu;.,
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ZapIGY. UCtl1nH: do 6 elU i;lr.~l oraZ do wstępnych rozpoczynaj!!,
lilię 22-150 m'\111. (Id 10 ,,,, Ii fin l'~t
Egzaminy przed.alua~yjne do 6-ciu klas l wstępnej roz- l
2·go cZ!'fwca I
do dnia 20 go czerwca,
l
Or"ócz llIouli,
pl'O(lrt\iliOW sl:holnyul prowadzono
I'
W klllsllch niźszych: śpiew ehór31ny, glmnt'lostyka, freblowskie zaięel!\;
W kI, WyŻS2j('łt! kOUVI'rirllae:y3 frł\llcuska tn!omleelca, krój, szycie.
lIliiid..... orllz
tai)• e\!.
.
843-64
...
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_ __

poczną się

liobleeyeh.

Il Zakład krawiecki

... 46, a od l-gu lipca.
Mikolajewska 39
pl'zyjmujo wszeUde roboty kra.~
wleckle eywilne, uniformy dla pp.
urzędnl~:ów, UC!i!niowsgle do W:lZV·
stkich szkól t dla auchownych.
WykonywlI punktu~\lnle! artysty714--2,fi-,7 cznle. - Cen)' nii$kie.
Z szacunkIem W. ŁAPIENIS.

chorych, dQtb:u!ętych ciarplenluul
l1
~l
:JI wownętrl:uomf, llOrwoweml, chlrtH'l!ill7.naml l kobjfJceml. Cena pokoJu
od rb. 250 do li rb, dziennie. - :Felczor staly na mlej'leu.
W leczulcy orriyuuią: Dr. Goldb lum - IV choro blich wewnętrz _
ULICA PASAŻ .J\!AYlmA .N~ 11
mfeśeić się będzie Ild dnia 1/14 lipcll r. b. przy
uych I IJili'wowycb; D rzy Goldm!l.uD f Kruscha w chorobach ehtrurm~dll:e,(F.fsk~lIUj5~ (wprost ogrodu kolajol'itl;lol. ' glczllycll; D rzy Druobln, KSllwol'y Jl\Sióskl 1 Kl\ufmau VI' chorobach
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MlIgazyll 'ulojlaLl'zony IV duży wybór. - Cony nlqkle.
. JiJ
ft. Dnll~l~ffP"ftil IfHil'v'llHBlll1bl'll łł~ ]JII§.
Z illuc. hni.!l'll
H.
Ud aa.""~ULt ""Wl4us"nu ~ J. 781-0 o do wynajęcia od 11lpen.
""Il
Ulica
Benedrkta ;Ni! 56. WIanomość u
stróża,

.Ni 8409 ..

934-·3-2

Oks:II:yjnie do sprzedl'lnia

DJfotCJaTowarzJstwa KrC~JtOWR[~ m:~~ta Łn~zi

płÓCi:enka ~ wełny

wyrabiano na

ręcznych

wv,l'sztn-

tMh. Ceny bardzo nlzkle Mika. 11) pod Kg 803·a przy ulicy TJlugllli, obciążona po- lai-awska li 9, prawa oficyna.

podaje do pOWl)zecJmej wiarlolllo.sei iż niżej wyszczególnione ;,
940-10-:-2
nierttebon1o§-ei w m. ŁQdzi poło~:o~e. z powodu niez8.1łlaca. zfczką~rrowarzystwa rb. 7,000, od której zaleglość wynosi
Dia. raty listopadowej 1908 roku, wyHtawione zostały na rubli ~13 kop. 7, vadium do licytacyi złożyć się mające Z powodu objęcIa drugiego ,in~
"przoo.aż przez publiczne licytacye. odbywać się mające od wynosi rb. 1,400; licytacya rozpocznie się od sumy rubli
go!bt; 11 zralla w kancelaryi wydziału bypotecznego przy 10t500; tel'min sprzedaży wyznaczono na dzień 17/30 sierul.,Średniej pod Xll 42'7 w m. Łodzi, przed wyznaczonymi pllla 1909 roku przed notaryuszem Hipolitem Aleksaudrowiz .. dW?!'ll1\ bllarda.mi, WYdającą
Ilotaryuszami, .a mianowicie:
.
,czern. .
. 1) pod Ji 53prf.y ut AleksalHlryjskit~1 obciążona po- ;
1,2) pod M 80~-i przy u~. ~uizy, o?~iążona 'pożyczką dZiennie do stu uiJhldów. Wladozycz~ą To~arzJStwa rh" 'i,OOO., odk~ól'ej zaleglość wynosi : Towarzys~w~ rb. 7.60.0, od. ~ctoreJ. z~e~glDsc . wynosl rb. 250 mośc w ~Rozwojll".. 954-;}-2
ruhll 1'11 kop. 79, varllUm' do licyt.a el i z~ożyc się mające ; k~p. 41 va~urn do lICytaCYl. zl~zyc sj(~ 11l3Jące wynosi ruwynosi rb. 800; licYĘ&t'lfa rozpocznie się od Bumy rb. 6.0(}O; i hl; 1,520, h?ytacya rozpoczllle ~lę od sumy rb. 11,400; ter- L~'f:o~:~~
tetmiusp,rzedaży wyznaczono Uł!. dzień l4 UH) sierpnia 1909 i Illlll sprzedazy wyznaczono na d,zień 17/30 sierpuia 1909 1'. pod PabianIcami poazta WI\dlew
DuskoJlUJ:il Wlll'un"i •. W niedziele'
raku .prze!I notaryuszo.m Jj~ngt~i1\Jlsz~m Trojnnowskim,
: przed, notaryuszem Konstantym MogiIniekim.
.
święta kouie Da stllCyl kOlejki
, ... :':j pod JUt. 3~Ot przy ul. KUl,~LlI.uLy/.ll1w;kioj obciązona i
•
13)pQd N2 826~a. przy ulicy Rozwadowsldej, obciążona li!abiau1cklej
11-1-, w celu obejpożyczką 1'owQ,l'zystwa rb. 20,300, od której z~1{)g!oś6 wy_ l l}Ozyczk~~ Towarzystwa l'b: 14,000, od której zaleglóść wy- rzeniu lotnl~ka, Wl!\'iomość: ul.
nosi rllQli 748 kop'~1 vadium do licytacyi złożyć slę ma- 110$1 rb. aO? 'kop, 52, vadium do licytacyi zlo%yć się ma· Srednia, sldl\d apt. W-go SWider·
791. .6-6
Jliko6,wlnosi rb. 4060, licytaCja. rO~Jlocznie się od sumy I jl'!ice wynosI rubli. 2)800, licyta(,',y,\ rozpocznie się od sumy ~k~ego.
rb.30A50; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 14/:ifl ' r?, 21 f QOOjtermm ,sprzedaty wyznaczono na dzień. 17/30
si~rpni~1909,.rokuprzedl1otaryugzem Janell1 Nieznańskim. ~nerpll1a 190fł, r., przed notaryuszem Wiktorem Sarosiekiem.
" a) :p<l.l 1& 320a.n.przy ulicy Konstnntynowslde), obeil.\żon:l,·, . 14) pod ~ . 843-i lo: 1 przy wiey Karola, obciążona po,Potlc~~ą;l'owanrystw~ rb. I:iO,OQ{), ,od której zaległość (zICz.ką'rowarzystwa rb. ?3,OOO, :odktóroj zaleglość wynosi
lVl'llOs1,. l'Ullll2,2l8.ko'{I. 43, vadiu.m ,do licytacyi zŁożyć się I rublI ~17 43, kop. 70" vadmm dl) licytacyi ,zlożyć się mające
nos1 rb. t~,600; Jje.ytacya. f01iPQcznie się od" sumy, rb.
. '.nQsI" r.R"l,~Q9D;li(}yt1tMa rozp,o'6zn\e aię odsąm,f
••. ..... .." '" •. ' '. .sw;zea~Y·~l;l.ar,zClllOjn,ad:Zień 14i (2n!'l9!50();termtn '~ąm;eda.~y w:yzna,c:/l())lQ na dzi~:ń 17/30 sier,~,1r.iP. ~ )~.~i::.~~'~·,~\!llrlltęZibm . mp!.'llitem AJęl>:sMiJ:tQ~ ! PU!!\: .\~~~ I\'-p~~~lortlĄ~t~l'll~~em~~lj.~s~m:ayi)a.taltim~ . ' .... ..
Wlotem.
'
.
" . 'łj}J' ,P0lt "'''ll!'. fi J:l ..n;t" pr~r 11l1clSłowllt~'S]ereJ,' obcIążona
Do ,~::.t;,.y.cla ,,'Il'ą yis?,~'~t~kh,
, 4}pod J\1 320ff przy ul. KOl1stillllynowslciej, obciążona • pozyczką TO"ll'arzystwa rubli 6,300, od któl'6j zalegtośewy
\..,.ięks2y~h. ap.tt;kactl .
.o w P:~',:;\t:~u f:'i1UbOUl'g
PQ~yeJ!;k& Towarzystwa rb. 32,500, od której zaleglość wynosi J ~OSl rb. 2~9 kop, 82, ~au.illm do lioytar.Ji zlo1:yc się ma$aint·Denls, 147
rb, 1;172.kop; 38 ..vadium do licytacyi zfozyć si~ mające ~ Ją.co wy!lOSI rb. 1,260; ll(~yta.cya .rozpoe,mie się od sumy ru1
WJ~o'irb,6i{)OO;.licltacya rozpocznio si-ę od sumy rubli i b.l9)~l>O; termin sprzedaży wyznaczono na dzień. 17/30
~~1(5.o: terminsprzeda:iJwyznaczono na.dzie.ń 14/27 sierp. ' slerpllHt Hl09 r~k~ pr~ed notaryuszem Józefem G r a , b o w s , k i m ; 6 6 7 _ 1 2 ' 1 0
ll,1&1~Q9 r.pr~ed llOta-rynszem Konstantym MogilIliokim,
.
16). pod 112 .lo5Eit! przy ul. NoWOZar2:6Wskiej, oboią --~-----....:;.;::.:.....~!.::
., . :\».pod~· ~21bblllrzy ul. Knnstantyuowskiej, obciążona zona ,P0zyczką Towar:zy8twa rb. 5,500, . od której zaleglość tU·
38,000, .od.
wyrb.
kop. 1'->, vadium do licytacyi
diaCy iStÓ\V!t{lSl. ~·b. 1.?58 k~:p. 44, 'VlI<ru.nm dolicltaeyl zloiye się ma~ Jące' ;wyrwSl r~. 1,IOIl. licytacra rozpocznie się. od sumy Opony i sdaMhy dlugotl'walez
JlIrQewynos! rnli>Ji. '(.600; licytaof& rozpo.oUlie się od sumy ~'?' .8~25U; termm sprzedaży .wyzuaozono .nadZień 18 (31) g.w!lrn~cYIIt l Inne rÓżne części
rybJl ~7,OOQ;. ~mm sprli.edatl'WJznaczO!lo nadzień 14 (27) slet'lllli~ tB09 r. przednotaryusz~m \Valel:y.aUAIU. RyMsł,in], .sKladowe sprzedl\ia się t tUliło.
Slf.'rpma 1909rokup~ed llOtal"yU:S:216m ]!l ełiksemRybrU'skim. .'. li) pod .~ 1076r . przy uhc}' Gl1bern~torsKiej,Obcil~.PoludDiowa 27, I piętro w pod: .6)po~ 1& 321hbz 'przy ul. Eka.terynbursldsj., Ob,lJiązo,m!. . iona po2yczk~ Towa.rzystwa .rubli lQ,OOO,od której zaleglość WÓl'Zll nalowo 21.'
9~7"3-2
p,o~Jczkl\' ;Xowarzląt9fa. .rb.S3,80Q, od której za.leglość wy~1 wynosi rllb~i 333 k. OP, vadium d.o licytacyi zloiy6 się ma~
ncrnrb, }.242k,S7}vadillill tlo Ih~y~a.eyizlQżyósię ma.ją:ce .1ttoe wyMSi rub!! 2,,000. ~eytacya rozpocznie się od s\lm~
.wy'~(}Si rb. 6~~~Oi hoyta();!&r(l:tpoczni~ się od sumy rubli. r~. 10)000; tenmn sllrzedazy wyznaczono na dziaD, 18 (31)
.5?,1(lO~tel'I!lln sp~edaty wyznaczono na. dzień 14 (27) sierp~ iuerpnla 1909 r~ przed Ilot ru-yuszem Julianem Ładą,. ,
.
Dl zaraz.
nm 1~09 reku p,rzedn.O tal1Mzem JÓzelem. Grabowsidm.
!
18) pod .N2 1091 przy ul Glównej, o~ci~żona potyczka.: sprzedA
Oharbloe·Dolne p. Lutomlersk,
... .t) pod Jt 3ilU\:1,'Uprty .ulicy Ekntorynburski11j. ob6ią., •~QWar~8twa. :-b. 20,000, .od. której zalegtosć' wynosi rb •. 145
.94.6-3-3
ŚGlI.ę, RQźyczką Towarzystwa rb. 55,000, od której z'aleglośc 'k~p. Ot>; vn.dlUm dl) licytacyi .złożyĆ sIę maji}co :wyn(}siru~
wynosI, rb. ~.145 k,op. 88 .,vadium dolicytacyi zlożyó sięlbh ~!OO(}, hc.rtaclł\rozp(}C~nle"si~ .od ,sumrrnbli,130,OOO;
mt
"meJ~c& .wynOSl rb.. 11,000, 'j li~ytaelQ; rozpocznie się od sumy l termm;spr:r,e~a~y wyznaczono .na.dzien .1.8 031) " sie/.'pnia
~
.l~hll~,2)500; tetrom aprzfHlaży Wl~lHttizono na. dzień 14 (27) ~ 1909 loku przed. ~otat'yus~em JÓ4ef.em.Żyz(\l~~sk1m. . ".
.' , '
.....
s.akl.t!~.
i.ęl,p. .n,I. .a...•. ~. 90..9rokllpl'zed notąą:luszem .Wlllel'yanem
JtyM~
, Towa.r~18twa
'. 19). p. od rb.
~ 1124b
zYu.l
. , J\lllU,'.S.
za. Qbel.ll:Żo
..~apożycz.ką.
lu,,,'kftla1
. :
.
20,500,pr.od
której.
zalegloŚ6
wynosi
rb. 674
nu,
w"nUWt

;~~7~:m ~awiarnfę
d

KoCIolI< I

..

nę . . . . . .

':wr

pO~lezk~TQwa.rzyam.rb.

któreJzale.:;lośó

:vynQ~l

~83

zlożyó. się ma~r,aŻne

ki""

40kr6

!

lO()OO

.. ···.::',,)Ił

uli!lySt<edulel, obciltżona
Qd & 300.&. p~y18,c1(W,
~~~:lqł,1'9'!t!fZiiłltwarb.
od.któr~j ~iUegloś,j ~

.Mnll·.K

PluskIew

ofJi

t

~noP'4 415, ,vadium

IMuch

do licytacyi zlo~yó' się maj~ce.· wynosi ru-'
Pcheł
00, llcytacya rozpocznie $IQ od sumy rnbh. 30,750;.
..'."
a:~
t~~; ~~QOk:o.p.68,rl.lidium do licyta.eyi ztQty6 si~ mając~y-: termiIl sprzedaży wy~aczono na. dzień 18 (31) Ilie.rpnia nall'adykt\ln!ej wy1ępla :iedllO
llOOi.l. b.8.)'[$.0\ }ic tac ya. rozpocznie. ,się "Ods.umi rb,~7,.900; 1 1909 l'.OkU. przed nota.l'ynszem JanemNieznańskim;.
.. ąamoX'I)~Pl16jące pudelkoproazku
1
t~rl1U)l Spl'lii6;CWYiQ'zuaczono
na. dzień· .17 (30) sierpnia.
..20\ pod ;N2. 1138 przy ulicy Widzewkleh ObQlll;z,Gua. po·
.
n~1} r~~u pr,ze~~p:&arJ'uszeIU JllllanemŁa.d~.
. . ' . , ·1.żYCI!~~lowarzyst,ra rb. 12,O~0! od' której ,zale~łosc wynosi
.•. .•. ..
. .. .

pO'.

I.

.WERA"

.~.
T~J;:~ 4:t12~~,U!!~J~~~.j":t.~~~°;r.~tY~t J~~:b:Ol!;ci;
;~~:~.d~o~;l~~~,~;~!~":~r ~~'If~,OQt; ż.:! w ",.koc" 'kl,d,,'
~7; kOJ}.nO, vadtwn .do licytacyi zloiyd Slę mające wynosi ~ 1
. $prz a.zyw~Llnaczon.o na dZlen 18 (31) sierpnia ł 'Ptecz1lych, Gl'óW'.ak~ad Briola I
l'u'bl~:},500;' )~.Qyta6'yl1rozpO(lZnie się od sumy l'ubli18,750'

909 ~~k)U pr~\:~~a.ryusze~ B:t~blitelll Alęksand.rowlc~em. CUklerman, WllrSKaw!h Qd/'l. li,
. pod.
2 yrz! uho)' l olud~loWejłobciążona po: r,.-. . . . . . ..... '.' .
prZedll(}tar1t1$zmn:.~~Sl)~1,uszI)JlI TrQj:J.l1ows!rhn,
. ' ..
,Z~Q~~a.2' ,~To.w~rzystwa ~b. 07,000, ~d.ktor~J,zalegloś~ wynosI . '
.... . . . 10) pnd.NI.:e&~';;If' v .v ·. ' b , '."
,
.,
". \1:.
.' ~ ko~. 04,Yadmm dolioytaoyl złozyc się mająco: wy.jest d,o wyn/l.jęcle.
~ k- 'T' .... ', :"'I."P~~t 1!.i• ..t,.ad :\l111",I\lI:J. obClązona. pO-i noshb; 1,400; 1icyta,cy~ rozpooznie się od snmy rb 55 500;
ł' n·O.121HlkojaohwRu.
~.ro~,~ .~;vnr~:rs.~wlI:.rh.,12,~~O~ odktoteJ zalegtośó iwy~ ,terminsprzoo.al!ywyznaozollO na d' , 18 . in)'
·dnlk.tt, e1
2.wlorstv.dd
liDSl. r..b. 'b-±D~}. ~?t~- tłlł;''I'!~!lillIrr d. o.·.ucy.·tacyi złożyć się mające f .i9009roku..·. przed notaryuszem Fellkse~~e~tYbarS~im.· SH~rpll1a, GIowdP1!l.I>C.Dr•..Ż .. K.!U.IS. kfęj,
WyUOB1 r . ::'.4 ... 0. Unytl:(,\iYIl. roz1\oczniesiA od s ru""
w' razIe,
'. gr
.d by. dZ10. 'ń· wyznaczony
" ,.
,
WSII ze owocowym,. rzek/l..o staWY,
18000'
terw'n ~
d ,'.<! ,.,:,;1::
.,...
u, ~ rUvI,
.
dIn. sprzed!1zy.
brr las"
w1liS91\: potOŹę"!l!ę. tne.l ;wof1'ię;
titl
P.' niad309 r l.prz;~lZ~t azy .Wy, . '.~C1..•(lno~~~; . . . dZl~.1l ~. 7/30 Sll;ll'~swi~.teczn.ym, dprzedaz odb~dziesiędniQ, nast~p.nego
. .. moz. e.: b. Yi.,C. po. d.~lęl0. ua na... m.1l.hlJ. B7(O
....
•.
n ar:usz&~ . . anęmJ:~le?inanskun.
. . Łóąź 1 (}nia
maja 1909 foku.
.
. '861-a;~~~~8:~~~~tro~~i:~\s~~~~~I::;

terłnml,llp:l1'lilXla,~Y" W3~P.~o.no: nR,dzilH117j30 siorpnhi. Hl09 J'~.
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Zllt\TlG 715

,.,,,,,,,,,,..,,,,,,,.:".

CE~A\UiU

chodu ł precy1.y~nf\go 'W~rl\(lńcr,eni!\ REZ:P-t.~TIlIE
Skład Fabrr' c:l:nylll
Ba,rS;lItallUlJillIa Senatorska SU (l'ÓI'S t IMU Tea.tt'tl.lnago) tel 33 44
C..:ęśei, &kealW~'Y&, orl:\z gumy rowerowe w wielkim wyborze sta.le
n& sldadzle.-Najtańsze źróJ!o dla pp. Moehanik,ów l Hu townlJ.ów
879-4:,,2
Reprezentant: JUL, OSIŃS KI; III

W zastosowaniu
wszechuf'j wiadomości,

47aw przy u]iey Dłl1/lif1i prze? .I{aroln, Witt:t
ounowlona z kOi. Wt'l'tlyą 1'U. ~l~O{)O l dodatk.,;WL\ 1. pl'ztJsz.a.
cowa.nia rb. 15,l'00.
Wszelkie zarzuty przeciw~() udzioltHtiu ?:n,Żłłddj(~j po:"
iyczki stowarzYf;zeni ze6hm~ przeJ~IIa.wjĆ:Dlfeke.Y l w vrli~J"
oiągu clili 14 od daty wyd.rukowania lll.uiljjli\zt\~O ObWl,1S,z·

sza wlado~ośó na mleJB(~u: UAiGł\ Golębln JIW 6.

ł,,6dź.

973-3-1

wprowadzona do handlu
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Ka~61uszo Panama f,rawaziwe
wyprzedaję

na.dzwycJ:aj ta.nio!

Ajferl' Mikotaj, €Iwakf!. 23
Tylko S dni.
• !łBa -ll-2

żytnia
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Rudolf

I

li li
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Przyjmuje od 8-W/, i od 6-si po pol. Południowa 23.
48i5d
po pot, pa.nlo od 5-6. W niedziele i święta od 8-1 r. 637r
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