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Kalendarzyk tygodniowy:
Śr. św. Firmiua B.

Czw. sw. CypryanEl 1'1.
Piąto św. Kozmy.
Sol:>. św. Wacława Kl'.
Niedz. św. l1.ichala1\rch.
Pono św. Hieronima K.
Wt. św. Remigiasza.

CENA PRENUMERATY:
W ŁOilZI:
Rocznie rb. 6 k. -

a"-

Półrocznie"

Kwartalnie

1 " 50
l1.iesi~czn. " Ol .. 50

Wseilód sl. godz 5 m. 5'1
Zach6d slo godz. 5 m. 51
Dłag. dnia godz. 12 m. 00

IV

Odnoszenie 10 k. ril.

Ubyło

Egz. poJedyf1czy 3 k.

Z prz6llv1ką

I

" godz.

m.

oS

44i

dziennik' POlitYCZD,.

pooztową:

Rocznie
:rb. 1 kop. 40
P6lrocznie .. 3 lO W

Srod,a, dniet

lagranloą:

l"Uesięcznle

przsmysłowY. spOłEczny

..... PII"lil!:ejazcJl M 8..
Telefonu Nil 593.

rb. 1 kop. 10

i litsr i,

Z5 wrześnio. HJ:12

roku.

llI:al!BtoB"ył'właIlmY tilllWalll"sl!l:3mie, Qd. Hoża M 3~ w PabianicacDł II p. Teodora' lIWiR.ke,
"
w ZgJilClI"linn, .~ al1lieoe p. pmka.
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CENB. OGŁOSZENI ,lMadesłallte przed tekstem 50 kop. za wiersz petitowy. ZWl1.f7;;&l:lllliilmlEe o~łI'osa:enia za tekst.em po' 1 kop. za Illiet'SZ llonpll.relo\\ly lab jego
miejsce. /MIałe ogłoszenia po 2 kop. ~d wyrazu (dh\ pOSZUkiIją.Cych pracy po 1!I~ kop.), .l'lajmniejsze ogłoszenie 20 kop. Rc:klamy . ii Nekrologii po 20 kop. zo wiers2;. petitowy. Za doli'!<.'zenle prospektó\Il 6. ral,. od tysiąca egzemplarzy. AB"tyku,/I'y bez Oznaczenta honorarya.m
Redakcyo a\Ilat.a Za bezpłatne: rt;kopls6w drobnych nie zwraca.. Ogłoszenia \11 tekście 1 rul'>. za. wiers,:1; petitowy. Ogłoszenia, których terminy
przypodajll. \Il dnie ś\Iliąteczne, drukajemy \Il przed' dzień święta .wP po świc;cie.,
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Redaktor lab jego zastępca przyjmują interesant6w codziennie, z wyjątkiem dni Świątecznych, od godziny 1-2~.ej po pola dnia.
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Pierwszorzędny teatr Rozll'aitości dla rodzin,Najplękll'l$jszy Teatr W Królestwie
Po1skiem. Dostępny ltażdemu.
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Łódź Wsatyrzel

W czwartek pierwszy występ znanego satyryka conferenciera p. Janusza Garwolickiego, Bajki, fraszki, satyry.
Codziennie wspaniale widowiska. Nowy wysoce interes\1jac:y sensacyjny program, obfli:)' W zmiany przyjęty U nas burz1i~ymi oklaskami zlotony z najwybitniejszych sil,. n~ powsz.echne żądanie pttbl!c:t:notclcł prolong0V:'al;Y ty1ko na ,~ występy go~·
cmne Józefa Golcmana, najlepsza tresura w śWieCie z Wmtergnrtcnu tV BerIlIlIe, We wtorek I srodę ostatni występ na}słynniejszych W świecie akrobatóW tureckich Trupy 8 AJlisona, patrz, słuchaj i podziwiaj. Trupa The Renk, zagadka XX

wieku oraz 12 pierwszorzędnych rozmaitości.

O godzinie '5.ej i póŁ' TW polttc1nitt, W soboty niedziele i śWięta Wielkie
..
Dyrekcy,a...\N .....

Przedstawienia specyalnlc,__
dla-.,....____
dzieci W pelnym programie.
__.___________
__·.....Ceny o połowę :z:nii:one,

T98tr PDnuIarny
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wej podstawy' trójporozumienia, czyniącej
W istocie r:r.eczy trójprzymierze w ścisłe m

!
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zeń

tego

~~~~~~~l~~t~~il~~s:~~~}~~iś%;'n~:~ór~tel~~

mm. kom,

. wanie

jest wspomniane na wstępie skoncentrocałej

zienmem;

Uli
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floty francuskiej na monu Śród~
na podst~wie ~t6regodoko*

Ukłąą.

,~~,'~\'"Atiub~.iZejWl5111
fJ,dtSCł,me~l\\ag'ltlJg(il.lj~~U' ~
~;}J~!ł ,~r;~.~hai~f:ljh'i\S~ nała f'ię tueppkowa Z(ll la na, stanowi, nahH'ulnie
Po,poW:~~,Gte,i'ząg~anicY pqleca na sezon obecny MCU)ELEe e'~O\ltl~'Pz:t~a w wielkim wyborze. tajemnkę I'ządqw il'a.ncusl~i~go i angielskiego,
'"
..... '.. . . ,
. ,.'
' . ~.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
tudzież, niewątpJiWie,rosyjskiego.
",i.'
lecznioa chor6b skórnyobi wenerycznych
. . Układ' taki stanowi całkow)tą nowość whi~
iN tej chwili jednak kwestya brzI1lfęnlatę~
. ' ',..
~.
,sto~yl nowożytnej Eul'OPY, Jest on też za,razem ,układu Ljego szc.zeg6łowychposta:nowięfi jest
D~ Falka, Golca I
~ar.dzo cąarakterysty~znYI11 wynil~iem tych, zmian, drugorzędną. Na.pierwszymplaoieb,oWiem,stoi
•
T
Jakle w cIągu. ostatmch lat OŚJl11u-.;-od. pIerwszeJ problem, czy taki ,układ rzeczywis<;ie istfltę}e!
1181&~III,W6lc:l!all1alfa M 3G. -,olafonu 14 .. 8.~ umowy anglo·francuskiej w sprawach Egiptu i Ot6ico do istnienia takiego układukoncentf!a~
i)ln chorych stałYCh (oddzielne pokOje I ogóJne sale) I przy. Maroka wraku 1904 dokonały siG w polityce
c\la floty francuskiej na mo.rzuSr6dzi.emnem ,uahodnloh. (Poroda 60 kop.-Godz. przYJlić od 8-9 ra
, d
'd'
'
l
•
N
'
no, lJ1/,-ll/ W poludnie i 7!'2-81/2 wieczorem, W nie") ml~ zynaro owej,
..'
.
'"
suwa wręcz. wszell<ie . wątpiwosci.. ' a temteż
dzielę i śWięła od 8-10 rano i od 121/ 2-1112 popolud·
. . Dotąd staremu Blsmarckows!{[emu troJprzy"
przedewszystkiem polega w tej chwili jej danioRoentgen, leozenie śwla~łem I elek~rycznością. - Bad~ie .mierzu środkowo-europejskiemu przeciwstawiały słoŚć.'
"
'
.
.
, krWI prą syfiliSie.
541 się kombinacye międzynarodowe, kt6re poza 50Koncentracya ta zmienia w. sposób zupetnie
juszem francusko· rosyj8kirn . nie miały jasno radykalny cały system' obrony zewnętrznej,u~
określonego charakteru, nie opierały się na po- znawany zar6wno przez Francyę; . jak j Anglię
żytywnych zobowi~lzaniach wzajemnych, dlatego
za nienaruszony. Od Czasu wojen Napolenskich
tet w gwarze dyplomatycznej nosiły one miano Anglia stała na, stąnowi::?ku, że droga jej do In":
"porozumie6" i "zbliżeń".
dYl musi na całej przestrzeni, znajdować się pod
Trójprzymierze niemiecko - austryacko - wło- osłoną d;:,ia.ł angie~skich. ,Po przekopaniu' kaliaI ski~ jako .. sojusz. realny, oparty na dokl'adnie lu Suezkiegozasadę ,tę Anglia przeniosła' W tuokreślonych obowiązkach i świadczeniach wzapełnOści na InQrze Sródziemne, które odtąd sta·
jemnych jego członk6w, mioto dot~ld przeciw ło się gł6wną częścią traktu wodnegoangl07insobie tylko-~trójporozumienie" Anglii, Francyi dyjskiego.
. ,
'.
i Rosyi, w którem jedynie Fmncya j f<!osya poPolityczne i ekonomiczne znaczenie bezpiezostawały za . sobą w stosunku realnej zależnoczeństwa tej drogi dla Anglii było i jest zawsze
ści sojuszniczej, natomiast Anglia wyst~powała,
tak ogromne. ż.e . wszelkie zabiegLi ,poczynania
z powodu działów z prawem restauracyi II-go rzędu jakO wsp61na ich obu przyjaciółka i po części polityki angielskiej .około zabezpieczenia tejdro,:"
w miel:1cie gubemlalnem. Oferty: administracya I/~oz· protektorka, wiąźqc się z Francyą i Rosyą tylkogi uważano za rozumiejące się Sam~ przez. się
woju" ~Hotel".
5Q96 częściowemi zobowiązaniami, odnoszącemi się nietylk0 w opinii publicznej angielskiej, alei w
.,
l
%!
"ĘL;:<
do pewnych l<onkretnych . spraw .na' pewnem te- całym .. świecie politycznym. Skupienię' ppł!;)wy
rytoryum. Z Francyą zawarła Anglia ,wspom- blizko alq:yj .kanaruSuezkiegoprzez Anglie, za~

Jehuck8ego

I

,l

!

NOW.8

trójprzymierze.

Fakt ',skoncentrowania całej floty francuskiej
na morzu Śr6dziemnem . przez przeniesienie tam

trzeciej eskadry z Atlantyku i kanału' La Manche,
w rozwoju· obecnych stosunk6w mi~dzy
narodowych epokę. Jest on bowiem clowodem,
że między Francyą a Anglią stanął ostatecznie
układ zupełnie konkretny, na podstawie kt6re-

stanowi

niany już układ w sprawie podziału sfe~Y inte~

jęcie Cypru,p6iniej' zaśEgiptufbac~n.~ ,pr~estr~e~

północnej Afryce, z Rosyą zaś w ro-ganie szczelnego zamknJęciaDardane1qw jJr!i;ed
ku 1907 specyalną konwencyę w sprawie roz- flotą rosyjską.,-wsz)'stko. to były akty p.o~ityki
graniczenia sfęrinteresów w Persyi iwog61e angielskiej na",I)1orzu Sr6dzię01hern., ,)lIyn;!<:aiące
w całej AzyL
.
..
konsekwe!ltnie.. z interesó\V,jakiella,tych wodach

resów w

Poza tymi układami jednak pozostawa~y
jeszcze całe;, bardzo. rozległę sfery interesów.
których "tr6jporozumienie" nic. obejmowało i
1\t6rych obrony, rozgraniCzenia i ustosunkowa:nia nie określało.

Antagonistom tr6jpol'ozurnie-

go oba te państwa uznały za możliwe odstąpić nia pozostawiało to zaWSze' reszcze otworem
od swych kardynalnych zasad obrony i na Ich pewne możliwości rozluźnienia· jego związków"
miejsce wpl10wndzić zasadę pOdziału pracy i za- wtłaczania w niezapeJnione luki swoich interedań W ~~i ,spos6b, że Fran.cyj przYpadła obro" s6w. . Dowodzą tego najlepiej podróże, niemiec"
.n3" l1'lorzą .Śr6dziemnego i angielskic;h połączeń kie i rosyjskie, uf,{oda poczdamska i .t p~
z IndY~mii·.,Ąnglii· zaś .obrona,'atlanty,ckich wy~
" Dopiero :terazzaszedffakt, który każe.z cabrzeży rraacY4 '
ł~pewnOŚciij' wnioskować o.p.owstaniu ·n9-

Anglia miała do obronięnia.
....
Sfera, tych interes6W·~ była też przez długie
~ziesjęćiolecia najwainiejszymterenem antagl)~
nizmu !rancusko-angielskieg?, którego głównym
I przedmIotem. był w ostatmch czasach właśnie
l·.. EgiPt•. Antagonizm ten. z drugiej strony spra~
. wiał, że Prancya, .aczkolwiek zaraz· po,wójnle
z Niemcami<skie~owała ekspansYę swą ku Afry~
ce północne), WIęC ku morzu Sr6dziemnelllu
mimo to nie marzyla nawet o możności' skupie~
nia na niem wszystkich swych sił, ponieważ nie
mogła am na

chwi1~ odsłonićswychWYbrzeż~

Nr.
zllcbodnich i p6łnocno-zachodnich, obawiając się
ataku noty angielskiej.

nauce l(o~kioła i zdrowej logice arcybiskup Wiednia pr:l~ebaczyć grzechy uczestnikom kongresu

Dzisiaj wszystkie te niewątpliwie ogromnie
dla obu niedawnych jeszcze rywalek doniosłe
względy na[~le upadły. Swiat polityczlly stanął

aż

,

•

jące, nawet sojusz l1iemie~lw-austryacki, bo przeW RzeczypospoliteJ.
dei dotąd ani !,-ustrya, api Nien;cy nie odsłoni.ły··
przed sobą s.wel,wspólncj gramcy ta.l; zupełl1le, I
"Dziennik Kijowski" wydrukował w odcinJa,k. to uczymła 11 ranc~a wobec ~nglll, pozo~ta- ku wspomnienie o Janie Dekerciej prezydencie
WIBjącna całem s~oJen! ;-vybrzezu atlantyekwm Sturej Warszawy, zmar.lym 4~go października
tylko trzy małe krązownll\l. . , .
1790 roku, pióra Eel. Paszkowskiego.
· W .myśl z~sady, że, "prZ~jn.cl:) rnoJ,~go przy~
Z<1C~Y Dekort niestrudzoną prac,q ~ielc~ się
jaclela Jest ~ak:-e I mOl;1l przYJacielem, .nalezy prZyCZynIł clo tego, że prawne pol'ozcllIe fmeszprzypuszczac, ze w don,IOslY~1 tym ukł?clzle Ro~ cZRn poprawiono w konstytucyi z dnia 3 maja,
sya nie poz<?stała. bYl1aJmn~el poza ~awlasem,. ale której ogłoszenia nic doczekał.
weszła do O1~g? jako ,trzecI ~lczestl1lk z okre~I<?~ . Starania Deke!ia napotykały wielkie trudnonemi prawami I ObOWJązJGlllll, które z pew~osclą seJ. Między innemi d"iałała tu i ręka posła prutakże sięgają daleko ultładu stosunków między- skiego, LucdlElsiniego, który pod datą 5 grudnia
narodowych.
...
. tak donosi I swemu królowi:
VI. ten sposó,b .Europa otr.zymała d~ugle tr6j"Chrolliqc się jawnego wystąpienia, staram
pt;ŁymJerze, wyrazOle , antago,nlczne. z. ~lerwsze~l, się po cichu przeszkadzać mieszczanom. Ucisk,
i. Jak na teraz znaCZ11le ,?d mego sIłIlleJsz~ .. Nl(~ I w którym szlachta polska utrzymywała dotychpozostanie to ~ pewnoścJą b.e~ rychłych JUZ na- czas klas<: miejską (a w niej najwi<:cej jest niemstępstw w polityce europejskieJ..
c6w), nie zach<:cał nikogo do przybywania tutaj
z zagranicy i wstrzymywał zakładanie fabryk.
Lecz: gdyby ta klasa przyszła do udziału 'fi adml~
nistracyi tego kraju, mogłoby to wielu mIeszczan
zagranicznych sprowadzić do Pol~ki, a nadto
.
przykład ten stałby się zaraźliwym dla. państw

"Wllensklj Wlestnłk'" .dał kr6tką wiadomość
o kongresie eucharystyomym w Wiedniu, dorl.t,U~

sąsiednich"'.....
Odpowiedział . mu Fryderyk Wilhelm w te

II Gazeta codzien"a" pISze:
. . '.
. "Z woli Chrystusa! Jak to ~Idzlmy z cwangelil, biskupi i kapłam otrzymują władzę przebaczenia grZeCh6w. korzącym się pOk.utnikorn, o ,
ile oni ze skruchą wyznają swe bh:dy i obiecu-

,.Dobrze robisz, że nieznacznie i pokl'yjomu
przeszkadzasz. Bo w l'zeczy samej, jeśliby udało się miastom polskim odzyskać dawne przywileje toby fabrvlmnci 7. moich paflstw zaczęli
przenbsić sic: do f)OISIc,i" ,..

cając od siebie błąd zasadniczy.
P!ostując ten błąd wilenska

n

tedy

może

słowa (14

wbrewewangeliom l

-,_.--

p

· Zwiedzając

'.

w dalszym

ciągu lewe skrzydło
pawilonu głównego, spotykamymale6ką kabinę
koloru zielonego, . w kt6reJ $prze~aje się oryginaJuepierńlki ukraińskie, wyrabiane
Kijowie.
Pokupna. słodycze te jest wlelId, szczegól.
niej
nledtiele i święta, gdy na wystawie bawi

w

I
I '.

t

l

I .

<

giem! linami koloru czerwonego.

I

rządy ze szkJsl1em!
znajdujących się w

miarkami, wskazującernlllość
nich płyn6w.
Wyroby te cechuje staranna robota i duża
pomysłowość.
'.
'
ZwiedziWSZY boczne skrzydło, cofamy się i
w. środku pawilonu głównego u zbiegu trzech
bocznych Skrzydeł natrafiamy na bardzo gustownie przybraną kabinę braci Wermińsklch (Nawrot 32)-szllfiernl szkieł i Witraży.
Kabina, zbudowana w ksztarcie wysokiego

II jest
kiosku, z jednej strony otwarta, utrzymana
w kolorze ciemno-czerwonym. Z bocznych

ne I t. d.
Wyroby p. Kopydłowsklego, ze względu na , ścian, jedną tworzą szyby matowe w r6t.ne democną robotę i bardzo staranne wykończenie,· senie. drugą dwa witraże - czysty i mieszany ze
nalezą do najlepszych w l\r.ólestwie i ciesZij si~
szkłem lustrzanem.
z tego powodu znacznem powodzeniem.
Wewnątrz kabiny na kilku p6łkach poustaPo przeciwnej stronie w maleńkiej kabinie wiano lustra i lusterka, o.tdobne i zwyczajne,
niebieskiej w ŻÓłte kratki, sprzedawany jest w zrobione ze szkła szlifowanego. Na stole. ustakostkach i w większych Ilościach bulion krajo- wionym na froncie kabiny, w obszernej gablocie
wy wyrobu fabryki " Maggi li w Warszawie.
r6wnlet ze szkła, wystawlol'o Inne wyroby fIrM
Dla zareklamowania młodziutka sprzedaw~ my, jak kałamarze, pudełka szklane na biżute
czyni . pOdaje ten bullon do napicia się wma~ ryę i rękawiczki, małe kieSzonkowe lusterka i t. d.
łych fi1lżan~ach. W smaku nie ustępuje on b. u~
Tylną ,ścianę kabiny od zewnątrz zdobi duho.nowl śWIatowe! fabryki "Mage".
zych rozmIarów lustro ze rzniętego szkła. boga~
Obok na niedużym stole, r6wnlet ładnie I to złocone. Przed lustrem w ozdobnym wazonie
przybranym, p. A. H. Błachowicz, reprezentant umieszczono pąki sztucznego kwiecia. Cena lustra
zagranicząel fa~rykl maszyn do pis.anl~ llicze- I tego, Jak głosi obOk. umieszczona tabliczka, wy·
nla, Jnarkl"Smlth·Orenfer", wystaWIł klika ma- I nosi 975 rb. Po obu jego stronach zawieszono
szyn w~robu tej fabryki, oraz maszynę do ko~ I na ścianie fotografie pracowników firmy oraz po~
piowRma..
. . I jedyńczych oddziałów pracowni.
Ponadto wystawił p. Błachowicz kłódki wła.. I
Całość dekoracyi kiosku uderza poczuciem
~negowyrob:qlnaQ.er praktycz~jeUrządzone, tak, I smaku i estetyki.
.
...
.
ze w ża~~nsPo$~bt11emoŻnalchl oderwać. Pl'ak~
,\1\ yroby firmy.
. dutą staran
tycZ1l0ŚC Ich idzl~ tak du.leko, że możn~ ich bar.. nośclą i .,pomysłowoścf4.
.•. bardzo do ..
dzo łatwo ·14t~~I.:~aPJ1~$t.amerykańskl~go zatrza- kładne odbicie•. Pjrm:le, ii~·~tło~~Qn'~~tlil()DłłJ~O
sku do zamy
~Wi. . ... .
. . ...
dwoma laty, .0 .ll.e·· .'
..nuu" ...
.. Firma B.·"
t ~od~f,.w,. ąsob.nej ka~ wyrobÓW,'!w:r~$yĆ,· .....
bUlle koloru '!~~.s. .. ...
kfe...gO wystaw/łlltr.'1.'1
i i i ..•.. ,
: .,
puyrządy do 111 , ' d w i e bardzo prakty..
. .'.
.'

dziatwy.
Następne miejsce zajmuJe kabina barwy niebieskiej j w której p, Steinegel' (Piotrkowska nr.
lOS). jako reprezentant firmy "bea". wystawił
kUka 'maszyn dopisania i liczenia tej marki.
oraz róźne ozdoby ze srebra i porcelany, jak:
wisiorki, breloki i t. p. własnego wyrobu, .
Na dwóch stołach, obitych czerwonem pł6t
nem, nieznany przekupień wystawił rozmaite wyroby· aluminiowe i gorąco zachęca do ich na·
bycia. Widzimy śr6d nich papierośnice, kolie i
więcej

I

I.

broszki, szpilki r6żnego rodzaju i wielkości, wyroby mOzaikowe i t. d. Obok mieści się nie..
wJelki aparat do grawirowania imion lub na· na a]umini
h pi6rach.
.
. ..
.łódzka
. ka cukr6w Tadeusza De~
"''''''''''''0. 104) w osobnej kabinie,
blon iółtemi listwami,
kijka
cukierków
.zwyczajnych.
zasługUją .na
kt1l:jowy,ale i
a l sma-

I

a~

..... .
Do bardzo
...,lWroe ~ł6wtl..vm

I.

I

Wewnątrz kabiny poukładano wyroby zakładu, a mlanowlcie: cebrzyki wysokie i nizkie,
beczki rozmaitych rozmiarów, dzbanki drewnla~

w

l

zakładu

wyrobów bednarskich L. Kopydłowski ego w Piotrkowie (Słowiallska nr. 6). Front
kabiny zbudowany w kształcie bramki, obitej
czerwonem płótnem, zdobi u góry ładnie ubrana tabliczka z napisem firmy. Tył tworzy wysoka wieżyczka, zbudowana z beczek rótnej wlel~
koścI. Wieżyczka z bramką połączona jest dłu~

.WY STA WAB

pod

grudnia):

br

I

Poseł I1ruski a sprawa mieszczan
ł'

Przed laty czternastu stworzono w Łodzi
pierwszą instytucYG rzemieślniczą, mająq Ila celu kult pieśni polskiej.
By,ta nią "Lira".
Pierwsi jej kierownicy artystyczni, p. Ignacy Hanicki a następnie Ś, p. Kazimierz Danysz,
wł'oźyli niemato trudu, by wśr6d szerszych ma::;
rzemieślniczych rozbudzić zamilowunie do śplewu chóralnego, ale d~piero pod kierunkiem ś.
p. ~ygmunta Noskowskle~o, zl1ak~m~ego muzyka l koml~ozytora pols.kle~o "Llra posun~ł!ł
się znacznie naprzód l zaJ~ła pewne stan~wlska w szeregu zespołó",: śpIewaczych polskICh,
Następcą Nosk~wsklego 1, P-, Tadeusz. Jo. te~ko,
który powl6dł rzeml~slrllCZą d:uzynę
4 śplCwacz~ . do
Warszawy, na Zjaz.~ pol~klch zesp?łÓW splewaczych w FIlharmonIJ dOla S gruI dnia roku 190~.,
,
. " ,>
,Byly to. Jes~c::e ~obre _cza~y . "LIry.' ale
l1Iebawem ,rozpo~~ął SIę w stowa:z~szet;lu fer~
m~nt. kto! cgo następstwem był systematyczny
. upadek. .. '.
".,.>
". ~
O?ecme)" "L~ra. USlfllJC SIę ~odzwlgnąc,
weJść na drogę prGlwldło.we,go rozwoJu.
Na dy~~~<t~ra. ~uzyczne~o po",:~l'ano ponoI ~.ntC pro!.} ~deusza Joteykl.. wynajęto pr~y u~.
~ lotrk~)\vsklC] ~lr.? I <;>bszc:ny lo~al z p~~kn~
:,~lą l (?:ipOWlC?n.lCn~1 ub~l~acyaml: .. ale,l.eżeh
członko;vJe gorliWie l :kuteczme . u:'i1łOW,Ul za..
rządu niC poprą .- c:-:usy lepszo. nl~ nadejdą. "
. W. tem. samem n!eOrnal połozcl1Iu co "Lira
znajdUją SIQ wszY,stkle. nasze kultu!alnoHartys!~~
czne st.ow~rzyszet1la, .wlOdą,ce stale Jedne. mmeJ,
Inne wIęcej sucllOtmczy :tywot, bory!<alące się
stale z deflcy.tami w kasie, z <?spałośClil Czł()l1~
I k6~, zalegaJących. w, opłacanIU składek, z ich
Ilemstwe,m w spełnlan,lU pr~yJ~tych dObr.owOlnle
mandatOWI z apatyą I obojQtnoścl~ og6tu członków, wobec .czego. dzi~łalnoś.ć stowarzyszenia
,słabnąć mUSI, zamIera Jego zyc:iI;~, zaczYl)ajiilt
ferment I upadek, . .
. Smll~ny ten objaw w1:rast~ :~ roku na rok,
I znlechęca)'!c (;gó~ do pO~~lerun~a podobny~h stoj warzyszen.. oZyWHlIlych Jed~f1Ie przez Wieczory
tanec~ne I to na kr6,tką. chwilę.
Czemu to przypIsac?
Czy zC:5połów podobnych potworzyliśmy za
wiele, czy te~ kierownicy ich są nieudolni lub
podobny typ zrzeszell nie ma u nas racyl bytu?

I

. -"'

jątkowo wielką. Pod tym względem przewyższa
on widoc:wie wszelkie inne sojusze dotąd istnie~

$'

"LIRA"_

na 7 lat?

Widoczny nonsensl
_
Po sakrarnentalnem wyz~aniu grzechów 1
I otrzymaniu rozgrt,cszcnin zostaje pokuta .-.• kara
r doczesna, którą grzesznik powinien nieść w daJi szem 5wem llawróconem życiu.
Tej to kary doczesnej w chwilach obchodów uroczystych Kościół' daje odpust, a dosa. dniej mówir!c, zmniejsza ją lub też w jubileus7.uch I
i innydl wyjiltkowych razach całkowicie wier- i
nych swych od niej zwalnia.
Jest to wi()c zwolnienie od kary po spowiedzi, nigdy zaś od grzechów, w których ktoś trwa
lub trwać j wpaść w nie znów zamierza".

nagle przed niespodzianką, że Anglia powierzyła
Francyi obron(~ swej śródziemno-morskiej drogi
do lnclyj, Francya zaś obnażyła swe wybrzeże
atlantycIde. powerzajijC jego obron(~ Anl4lii.
jest 10 (fh;boki i w ogromnej wagi następstwa ·l.memi~i;t1y pr;~ewr6t, który nic mógł do~
konać się inaczej, jare tylko na podstawie układu anglo-frunctiskiego, będqceffo z konieczności
bardzo ścisłym sojuszem między obu terni państwami.
Dokonane zmiany w dyslokacyi sił morskich
świadczą, że ścisłość tego sojuszu musi być wy-

Ją poprawę. Skąd

m

I .. ..

Je
.

.
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~zyinne
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ROZWOJ. -

Takie pytania cisną srę pod piÓro 'j- d'~-~a~'

gają się rozwiązania, bo, doprawdy,szkoda energii, czasu i pienię.dzy. na podtrzymywanie tego,
co w !.amem sobie me ma warunków bytu.

'rak źle przecież nie jest.

Zespoły kulturalno-artystyczne mają donio-

3
Sroda, dnia 25 września 1~2 r.
====:::::;:::::::::::::::.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::==:::.::l!:'ll'!:=::::::::::::::::::=::::-::••::::..::.....::...-:;;;::-•.
by.ło się posiedzenie komitetu' wyst.'twy ze wsp6łudziaJem starszych i podstarszych zgromadzeń
cechowych, aby wspólnie się naradzić w kwestyi
organizacyi l\)Swięta pracy". Ułożono program

następujący:

słe znaczenie w ź~ciu społeczeIistw ucywiIizo-

O godz. 3 po południu zbierają się wszyscy,
wanyc!l.. W. ł':0dzl zwłaszcza po codziennej
biorący udział w korowodzie, pod lipkami, obok
szarzyzmezajęc zawodowych, po zgiełku gorąbudynku restauracyjnego, a po ustawieniu ich
~kowej walki o byt, niema człowieka, któryby
odpowiednio, wyruszą na teren wystawy, aby
me zaPTagnął .odetchryąć w innej atmosferze, '~~-""~-;;;;;;;W;':;'''il:''~==-''--'-'' obejść caty. Kiedy zaś 'korowód dojdzie do
chyba ze będzie to Jednostka całkowicie już I .
..
',..
-~ muszli, każda grupa oddzielnie zatrzyma się przed
zdeprawowana lub przeżarta materyalizmem. Je- I dZl~ gmm. . Go:kl~ Zerom m, Czarnocin, Brójce, nią, a publiczno~~ć i jury ocenią, komu przyznać
żeli zatem zespoły kulturalno-artystyczne chro- I Gospodarz l. Wlskl~no..
nagrody za najgustowniejsze i pomysłowe komają u nas, to wina leży w nich samych.
l
.IV. Taz komIsy~ po~t~nC?wlła: ł6dz~i .~jazd styumy, oraz będą zakomunikowane rok załoNależałoby ją gruntownie zbadać przez i powlatow~ obyV:'atelt mlej.sklch. !ozdzl~hc ~~ żenia danej instytucyi i jej działalność.
wsp6lną naradę kierowników instytucyj kultural- i dwa <;>ddzle!ne zjazdy, a ~Ian?:Vlc!e: zgierski I
Korowód zakończy krakowskie wesele, skłano-artystycznych i działaczy na tem polu. łni- I ł6dzkl powiatowy obywateli mieJskich.
dające się z 40 osób, które ze swoją kapelą
cyatywę powinna dać II Lutnia". jako najstarsze I
(a) Bawełna. Komitet bawełniany przy gieł- wiejską odtańczą oberka.
Wieczorem zaś powtómie przejdzie koro~
towarzystwo kulturalno~artystyczne w Łodzi a I dzie moskiewskiej nadesłał do łódzkiego Komibędzie to jedna z wielu jej zasług na polu ku 1- tetu giełdowego komunikat, dotyczący danych wód przy świetle sztucznem, a gdy zatrzyma się
turaIno _ artystycznego życia w naszemrnieście. statystycznych bawełny u sprzedawców na skła- nad stawem spalone będą ognie sztuczne.
Komitet wystawy zwraca się z prośbą, do
. Przy ~o~rej woli środki zaradcze znajdą się d~ch w Moskwie i w drodze na dzień 14 sierpm~wątphwle I ~aoszczędzą moc energii, traconej t ma 1912 r.
pp. czeladników, aby zechcieli wziąć udział w
dziś bezowocnIe.
Dane te wykazują, że na składach w Mo~ ,.Swięcie pracy".
Sto
sk'Yie . znajdowato S!ę: bawełny z nasion amery~
Dla porozumienia się w tej kwestyi proszeni
_ _ _ _~_ _ _- _ _ _- _ -......._._ _ kansklch sprzedanej 11,131 bel; niesprzedanej są starsi czeladnicy lub ich zastępcy. aby zechcieli
KALENDARZYK TERM mowy
1 40 ,Oąl beli baWef!lY z nasio~ miejscowych sprze- zgłaszać się wieczorami do biura wystawy z ko~
. .
dal1ej-700 beli mesprzedanej-3,862 belei razem mitetem jej lub ze starszymi majstrami.
IMŁION~ SŁOWIANSKlE. D z i ś SWlętopelka. J u - na składach w Moskwie z nasion amerykańskich
"Swięto pracy" nieodwołalnie odbędzie się
adzlslawa.
i mieiscowych 55 7<14 bele
w nied.delę 29 b. m.
tr
TEATR
(Konstau-o
W d:0dze dl'a O{~ęg~
I
. I'
l'
( ) Od znaczenia na wystawia. Proszeni jetYnowska
16).POPULARNY
Dziś "PaniA.X"Mielewskiego
Bissona. Początek
mO~<Iews(Jego:
baw~ł,x
godz. 8 min. 15 wieczorem.
ny Z nasIon amerykanslGch mesprzedanej-1 ,4..15 s~esmy o zaznaczenie, że panie wystawczynie
_ Jutr? "Milionerzy" Rt1s1era. Początek godz. beli z nasion miejs~owych-97 ~el;, raz~m ?~weł- n.lezadowC?~one z przyzl1~Ulych nagród, powinny
8 min. 15 Wieczorem.
ny W drodze z nasion amerykanskIch I mIejSCO- SIę zwrÓCIC z protestamI na piśmie pod adresem
ZEBRANIE. D z i ś posiedz. k~art. stow. 2!jedn'o- wych-1532 bele. Og6!na. ilość zapasó\y bawełny k?mitet,u zarządu wy~;tawy~ a nie do przewodczonsch tokarzY}W lok. Stow. majstrów fabr. Nowy na składach w MoskWie I w drodze: mesprzeda.- I mcząceJ sekcyą pracy kobJCt, która z eksperty~
RyneWky6S)TOAgw0dz.A. ! i e c % . n e j - 4 5 , 4 4 5 be~ sprzedanej 11,831, czyli razem zą i rozdawaniem nagród nie ma nic wspólnego
RZJ:.MIESLNICZO-PRZEMYSŁOWA 57276 bel
.
'.
.
H
(Ogród Staszica) otwarta codziennie od godz. 10 rano
• Z poŚród 25 Iirm ha dl· . l b
ł
(x) "Dzień Pogotowia • Panie dzielnicowe
ao 1~ wieczorem.
.
..
n UJącyc 1 awe ną - \ L Wyga no wsk a, F. Sęl<owska i A. Lubotynowicz
__ Kanc~larya komitetu v:sst~wy rzemieślniczej nadesłało o~po~ledzl 14.
,
komunikują paniom i panom. za JrOSZon m do
(og~ód
Staszica) otwarta codzlenme od g. 9 rano clo
Dane stdty?t~czne ~otyc~ąee. bawełny w f~~ sprzedaży kwiatka w Dn·u POf,tJt '."~. d"'
II Wieczorem.
brykach po dZlen 14 SICrpl1la 1912 r wyraŻEtlą
l I I
' J . ,,~
., OWla, ze ZIS
CZYT~LNIA PISM TOW. "WIEDZA" (piotr- się w sposób następujtlcy: Według ot~'zymanych w (J0 (~l Y. pa~I .. Et~ls~ę\~sklej . (~r~~iazd. nr. ,1.6)
kawska 10~) ot,wart!l ,?~ godz. 6 po pol. do 10. wlec~o- odpowiedzi od 48 iabryk okreliu centrallH!lfO (22 o ",o.dw;!e 8. ej ~vleczOlem odb"dt.:le Sl~ posle·
rem, a Wmedzlele I sWI~ta od godz. lOr. do 10 Wie- fabryk· '> dał
d o " d' ') -'" 'l ł" '1' I :" " . l
dZClllC tej dZlell1lcy, na które zapraszają panie
<:.zorem.
. I
I. me
y o P w.le .ZI. na s ~ de ue 1 2nd]C 9" dzielnicowe wyżej wymien ione.
alBLIOTEKA STEBELSKICH (Mikolajewska 59) w~ło SIę: bawe.fny .rosYJslm~j z nasIOn a)11er'ykal1~
'. .., .
. .'
. ..'
o~arta codziennie od g. 6 _ 8 Wiecz,j Wniedziele i sklch·-273,420 beJ; z nasion miejscowych i per. (?') "Gm~zd(il.(. łÓ'dzkie •. KanceIarya·Tow.
ŚWięta od 1-5 po p o t .
'.
skiej~ 26071; bawełny ameryl<ai'iskiej - 52,455; opIekl.nad dZJećml mieści się od dnia wczorajMUZEUM: NĄUKI i SZTUKI (Piotrlwwska nf: 91) baw.ełn y e.gipskiej-ll ;636, różnej-833 bele.,
sze~o w Don.l~ Ludowym Przejazd nr; . 34 i przyj~
:t~f~~jel~djle~~~taOdo~Od:;,d~i~~ f~I;/~ol~~n~led~ ;
(e) Now.e spółki handlowo.przemysłowe. ?ąd mUJe ?soby z~mteresowane codziennie. od . S-ej
10 Wieczorem.
,okręgowy pIOtrkowski ogłosił akty rejentalne do 7 l pÓt. wlecz.
. . . . ' •.
.
o zawarciu nowych spół'ek Mndlowo-przemysex) Przedstawienia dla. młodzieży~ Jutro roz~
•
łowych, a mianowicie: . .
..
. poczynają się, pr~er:V,ll1e na czas wakacyi. czwart~
tl ""M • IV .4.
. 1) ak!em pr~wat~ym Wiktor ~awłowskl 11<0W~ 'p~ze~sta:"lJenta obrazów. treści pouczającej
J\. f'
11 ~ IJ' T"
1 Ernest Wldel zaWiązali spółkę pod tll'mą: "W. z ob]aSmemaml dla rnrodziety urządzone prze?:
~
P~wł~ws~i i E. Wirfe!" na prowadzenie kotlarni I zarzą~ Tow. oŚw. "Wiedza" 'w teatrze kinema~
.
.
mIedZIane] w Z~bardzlU..
.
.
tograflcznyrn ,.. Odeon" (Prz~jazd Nr. 2) .. Począ(e) Wybory do rady państwa. Najjaśniejszy :" .2) przed reJent,em. R?zycklffi w Tomaszowie tek punktual~le o. ~odz. 4-eJ po południu .. ,
. Pan w. dmu 1 b. m. Najwyżej zezwolił na mia~ Stamsł.aw Gruszczyns.ki I Władysła}\', ~artman
Wszy~tkle miejsca na pal'"terze po 5. kop.~ .
nowa nie przy nadchodzących wyborach człon~ zawarli spółkę pod fIrmą "Gruszczynski l Hart~ na bakoł1le po 10 kop. dla młodzieiy i 20. kop ..
kpw r~dy państw.a prezes~'!Izjazdu obywatel! ma";" na prowadze.nie ~:l1toru . !ec!miczl~o-inst~.', dla osób dor?słych.
.
•
ZIemskIch ~ub. pIOtrkowskiej prezesa dyrekcyl lacYJ.nego w Tomaszowie. Ternllu spółki 3-}etlll.
. (x) Z "Llryl'. Próby chóralne "Liry" rozposzczegółowej Towarz. ~redyt.owego zie~skiego KapItał zakła~owYi 2,000 rb.
czę.f~ .się jllżp~d ~ierul1ldem dyr. Tadeusza Jop. Marc~ego Myszl~owsklego I zastęp~ą .lego _
(x) ~ywoz do. Prus. W. pa~jie P?granicz., teyl~1 I odb~~aJą Się Wf;. wtorki i p.iątki o godz.
radcę teJze dyrekCyJ p. Tadeusza Walicklego.
nym k!ązą o~ecme pogłoski o zmmerzonem S·eJ dla pani o godz. 9 dla panów w tymcza.. (e) Z komisyi wyborczej. Prezes piotrkow~ otwarcl,n .gran.lcy dla. dow.ozu ~o ,Prus. ':Vszelkie: s?wym lokal? przy uL ś.w. ~nd~'zeja nr. 6, na
Sklej komisy glibęrnialnej do spraw wyborczych ~o r?d~aJu. plOdul~tów ITIlęsny~h z RosYI; w tej pierwsItcm. pl~tr1:e w lewe] oflcyme.
członków IV Dumy aństwowe· Wołkow o ło~ liczbIe I WIeprzowIlly. Wszell((eg~ r?~za.Ju ptac~ J . .D.UWl1l • IIrmcy powracają. do chóru coraz
Sil następujące decyz~e: .
J
.'. g
two domowe, 'produJ,ty lTIlecz.arSkIe I Ja)a wysy- Illczl1lej, ,z.ap.IS.y nowY7h kandydatów i ka\1d Yda.tek
L Gubernialna komisya wyborcza posta- ła~e. są ?beCnle do Prus bez przeszkód I w znacz- odbywają Się w czaSie prób. .
nowiła: uznać. że na piotrkowskim gubernial- neJ IlosCI..
.. .
ex) l koła pracowników dr. fabr.-łódzk.
n~m zjeź,dzie pełnomocnik6w od robotnikow
. (e~ WsparCl~.z ~aay n1uljsluej, . Na. skutek W sobotę 28 b. m. o godz,. 7. wiecz.w lokalu
v.:mno byc wybranych 14 wyborców: a na łódz- próśb zarząd l1!1~JS~1 'przyznaJ. wsparcIa z fun- własnym p~zy .ul. Widzewskiej nr. 73 odbędzie
kim miejskim 7 wyborców.
.
dusz6~ kasy miejskIej n~s.tę~uJą~ym os?b.om: się ogólne . zebranie czło.nków Stowarzyszenia
U. ~6dzka powiatowa komisya wyborcza w~owle po weterynarz? mJejsklI? s. p. Kw~s~leyv- "Koła" prac. qr. ż.el. F.. Łódzkiej z następl,lją
postanOWIła,: 1) wobec Uka7.u Najwyższego z d. ~klm rb ..~OOą, wdOWie p~ lesmczym mieJskI!? cym porządkiem dziennym.
.
. .'. ' . .
1'1 b.~. o zwołaniu IV Dumy państwowej s.p .. S~sl.nsl.{Jm-rb. 1000 J sta~szemu ogrod~łl. 1) Otwarcie żebrania~ 2) WYbórprzewod.
WZłl:0WIC działalność komisyi z wyznaczeniem jej kowl mleJs~lerlll, p. WacłaWOWI Adar.nczewsl{Je- mczą~ego zebrania.3)Sprawozctanie Zarządu
Posl!!dzeń w m. Łodzi w lokalu magistratu. mia- mu, na Jec.zenw-;-rb. 200.. . .
..,...! sprawozdanie Iwmisyi rewizyjnej. 4) Wnioski
sta l ~) upoważnić 'prezydenta m. Łodzi Pieńpozyvol~nle wydam a tY,ch y.rsparc, rnagl~ Zarządu. 5) Wybór prezesa. 6} Wybór skarbnika.
'kow~klego '!' nieobecności prezesa komisyi do strat zwr6cl~ Się do :v.ładzy wyzszel·..
.
7). Wybór 10 członków do . zarządu. i, 6-ciu ich
przy]mowamaod osób zainteresowanych skarg
(e) Z giełdy zbozowej. Wczoraj .na prywa- zastępców. 8) Wyb6r 3~ch członkow do kol zawiadomieo.
tnej giełdzie zbożowej, z powodu braku dosta·, misyi rewi:;;:yjnej I Z-ch ich zastępców. .
,
Ul. Ta.ż komisya postanowiła: zorganizo- wy, zawarto mało tr.anzakcyj , pomimo znacznej
. wra. zie przybycia niedostatecznej liczby człon·
wać w powiecie ł~dzkim cztery oddzielne zjazdy chęci popytu! Ceny zbo~a ~yły z~yźkowe--:-ży-k?wp0':'łtórne. prawc:mocne zebranie odbędzie
p.r~ed:vstępl1e ziemlary powiatowych a mianowi- to 5. rb. ~5 kop., . ps~~mca'. 7 ~b. 50 kop.;. ceny Się tego~ samego. dma o godz. S-ej wie cz.
cle~ pIerwszy wgmlme. Brus, W składzie gmin mąki zlllz.kowe-zytma 6 rb, 80 kop., pszenna
(d) Statystyka szpitalna W d'
d'·'
~.us. Chojny, Rąbi o, NowosQlna, drugi w Ło'" krajDwa ? rb. 75 kop.,. rosyjska ·10 ~b.. . ' s~ym w szpitalachtódzkich ~najd ·c n~~1ę :~~Iel~
l, w sk~adzie gmmy.Rad~goszcz;trzeci \V'.Al~.,
ZWYłkę cenzboza w~w~.fał oZy~lonyp,?~ 456 chorych, a mianowicie: w sz Ułta.lu ~zer~~
ó.w.• D.....N.ak.. I. .e.
gkU. . .•p... ..b. . O
. . dzal... ,u.a r.yn. . k.aCh .
.. lotwarCIe Il.ego
106 osób, w tej
56
. ';l.f. mierz,. aglęwl1l I,
rużyca, .,rzew, Pu:" . ~.aP;!9ł': ,a w~wozu zboza na~zego. ' . .
cZyZI1 l 50 kobietj w sz italu Aleksandra 97
cztu~W. Bablcel~War~ - wTu~zynl~ W$lq~.(ł1} Z wystawy, WczoraJ na wystaWIe od~ osób. w tei liczbie 59 rnJczyzn 138 ,kobiet;
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w szpitalu PoznańskiclI 102 osoby, w tej liczbie
Sprawa sądzona będzie wkrótce przez sąd
52 mężczyzn i 50 kobiet; w szpitalu Szeiblerów
""" Żądajcie zawsze i wszędzie cy- okręgowy piotrkowski na kadencYI w todzi.
27 OS?b, w tej liczbie 13 mężczyzn i 24 kobietYi
kor:yi Bohno'lJo z "Podkową''; a otrzy(h) Pożar. Wczoraj o godz. 11 wieczorem
w ~pJtalll. Oeyeró\\:, 3q osób, w. tej Iic~bi.e 18
macie paczkę cykoryi gWilrantowanej przechodnie ulicą Karolewską zauważyli wydobymęzczyzn l. 12 IW?le.t l w. ~zplt.alu, dZJeCJ(~cym
czystości i najlepszego gatunku. 2255 waj'lce się kłęby dymu j ogień z budynku faAnny-Maryl 84 dZIecI, w tej liczbie 42 chłopc6w
brycznego jednopiętrowego pod 11~ 9, należącego
i 42 dziewczęta. W dniu wczorajszym w szpi. "' ......, . ' - ' .
'
*
.. I do Eljasza «indera.
talach zmarły 3 osoby, w tej liczbie 2 mężczyzn ' czelmlwm , mIast. ok61~11k w kwe~tYI przedruku:
Do pożaru zawezwano I i II oddziały strai l kobieta.
sprawozdan z posledzen Dumy PanstwoweJ w pra- I ty ogniowej ochotniczej i straż miejską, kt6re,
(d) Statystyka wIęzienna. W dniu dzisiej- sic oraz w, wydawnic~w.ach prywa~nych wog61e. ! gdy przybyły na miejsce, cały budynek już stał
szym w więzieniach łódzkich pozostało 548
~kólnlk ten brzmI l.ak następuje:..
I w ogniu i zagrażał sąsiedniemu 4-piętrowemu
więźni6w: w więzieniu przy ul. Milsza 393 oso. _"Z powo~u ~owstają;ych cz~sto n~eporozu"· I budynkowi, wskutek czego weZWano do pomoby i w więzieniu przy ul. nługiej 155 osób, mlen w sprawIe, Jak nalezy yostęp~wac , wzg!l;- cy oddział 'III straży ogniowej, i oddział IV,
w tej liczbie lq4 m(~żczyzn i 51 kobieta. _.
de,!, przedruków.sprawozdan z posle?zen. Dumy który zaraz, jako zbyteczny. zawr6cono do do.
(d) Ruch ludności. Według akt6w stanu panstwowe], umIeszczanych w wydaw~lCtwach mu rekwizytowego.
cywilnego wczoraj urodzilo się w Łodzi 31 dzie~ prywatnych, w wypadkach\ gdy przedrukI te ma- ,
Straż wsp6lnemi siłami ogierl ograniczyła
ciw tej liczbie 15. chłopc6~ i 1.6 dziewc~ąt, Ją cechy pr.zestępstw krymlnal~ych, zarząd głó- I' do tego stopnia, ii zgorza.ł tylko budynek fazmarło zaś 39 osoh: 19 męzczyzl1 l 20 kobIet, I y;ny do ~pl aw p,rasowych uprasza gubernator?w bryczny wraz z całem uru}dzenfem.
w tej liczbie dzieci: 8 chłopc6w i 6 dziewcząt.
1.naczelruk6w miast, by zakomunikować z~hclC- :
Fabryka była ubezpieczona na 20,000 rubli
(e) Rewizya sldepów rzeiniozych •. Komisya 11 .0sobol11, ~ełni~cyn! dozór nad .wyd.aw.l1Ict~a: l w Tow.. ubezpieczel! od og.nia. '
specyaina, złożona z sekret~rza magistratu p. mI peryodycznyml, z.e w myśl wyJaś~lel1la se~: . Pohcy,a: w celu sp.is~~la protokułu, po proStanisława Logi (w zastępstwIe prezydenta), le- natu rządząceg.o z d~I~, 2~ (11) giUdm~.1907 ro : sIła właŚCIcIela fabrykI l Jego syna Jonasza, do
karza miejskiego D-ra Mączewskiego, wetery- ku w spra.wl~ włosclUm~a Iwana hodorov:a ; cyrkułu.
.
..
narza miejskiego D-ra Zaniewskiego. budowni- o~łasz~ne dl uklel~ na mc.>cy, artykułu .45 orga- 1
Straty, spowodowane ogl11cm, właŚCIciel faczego miejskiego inż. KucJdewicza, pomocnika l1IZ~CYI Dumy, panstwow~! za :ezwol~n!em pre,.: bryki oblicza na 40,000 rb.
komisai'zalV cyrkułu policyjnego p. Iwanowa ZeStl Dumy. spraw~zd~nla sten~graflczne ~nog.ą ;
(a) Ki'ad:a:id a 1l'iItrzalt,.. Do kom6rki Bema
j starszego cechu rzeźników p. Laskowskiego,
byc przed!ukowywane. ~owolme w wydawm- , przy ul. Dzielnej nr. 161, zakradli slą dwuJ zludzicje i
dokonała onegdaj rewizyi 26 sklepów rzeźni- ctw~ch pel'yodycznych I llleperyodycznych w ca· i wynietlli różne rzecz)'. Pies ZaCZE!! IHl nich szczekać,
czych znal"duj'ących sif-l w obrf-lbie IV cyrkułu łoścI., więc Berno,,?a w)'sTlll !I~ podwórze. Jeden ze złodzie.',
'
..
'f •
•
.. ~ jóW w obaWie sehwytnl11u sb'zelil z rewolweru do BerpoliCyjnego w celu skonstatowanIa, czy od po. (a) Konfl8kata. Kontrolerzy akcyzy gubernll , !loWej lecz chybił. Złodzieje korzystając: z zamieszawiadają one przepisom obowiązującym o urzą~ piotrkowskiej i kaliskiej pp. Potołowsldj i Czy~ : nla, zbiegli.
'
dzeniu sklepów do sprzedaży mięsa. Większość stiakow, dokonawszy rewizyi w hotelu "Interna~ :
(p) Pr:a:y pożarze. Nocy dzisiejszej na ul. Karotych sklepów będzie miała wskazane przez ko- tional" (Wschodnia nr. 30) utrzymywanym przez : leW~ktej 11\'. !:l w~nlld pożar fabryki. Przy tłumieniu
misyę różne przer6bki i dopełnienie braków
Jana Pedego-znaleili 8 flaszek w6dki pomarań loglIla Leon Jumk, ślusarz, lat 19, ~ostut okllleczony
...._,re
" h .urzą.dzellt: Ja k'IC Il wymagają
' przepIsy.
.
D
. sza'l!pans
, k'le~o rosYJs
. I(Je. :'w
głowę belką opaloną, spadłą 11& mego. Lekarz Po. Oczowej,. 2 ~lJ ~szk'I ,Wln~
gotowla
runę opatrzyl.
'Zam~~lęcla, żaden z tych sklepów l1ie zosta.t za· go, 4 f1as~kl w~glerskl~go ) napełtlloną do. po- !
(p) Uaiłowanie luuł1Iobójllitwa. Nocy dzisleJkwalifikowany.
łowy, obJętOŚCI 1/. Wiadra flaszkę krymskiego szej na ul. Cymmera n1". 7 licienIl GOllkiewicz, slużąca,
(a) latarnie gazowe. Towarzystwo gazowni wina czerwonego nr. 3.
I lat 20, usiłowata. otruć się kOl'bolem W mieszkaniu
tr.6dz, kle'j ·obecnie oświetla 2568 latarń na ulicach
Ponieważ właściciel hotelu nie posiada pa- I własnem. Doz~ Jednak nie musiala być wlelkIl, bo leł
.
.• • .
.
d . ł 11
• • karz PogOtOWIEl, prztlphtkaWt;zy żołądek, nłebezple·
m.Łodzl •. wtem 1284 z płomiemaml podw6j: tentu na prawo prowa, zenla ~al1C ~ napoJa~1 : czeństWo usunqt Przyczyna tego rozpaczliwego kroku
Dymi i 923 z pojedyńczymi. Magistrat łódzki wyskokowymi, wszystkIe wódki i willa ~kon.fJ- Inlcznana. .
.postanowił powi~kszyć liczb\';' istniejącycn latartl. skowano I sporządzon.o PFotolm! dla poclągnlt:~
(p) StratowIma. Ha ulicy. Brze:tlńskl~j nr.. 50.,
oraz zaprowadzić nowe na krallcowych ulicach cia Pedego do OdpOWIedZialności:
Ąlliela StollsM, żona str6ża, lat B9, Wpadła pod prze. si
:
- Kontroler Czystialww skonfiskował pod- I blegaJ!lee .konle, które s~ratowaly ją ~opytaml, prz1"
mla a.
A"·' d' l c:zelll o(/u\()sła olcnh~czcl11e n6g, nIk l leWego boku.
(a) Oględziny komisyj. W dniu wczorajszyrll C::7:<:~i' ,l e~I:r.~ł ;~, 11l:VI"~Il.Il,1 S~1l\~7S01,(J\v., Il.,:d l~l I Rmly oputrzyl lekarz l'ogotowiu.
Komisya techniczno - budowlana, złożona z za- I (C~bIC~Ill',IIl,~ j'ID) .!I~~szl:t; wodkl bez banderolI, I
(n) KNnd:lCuc2i!e. D:r.hl i ej;:;:r. ej uocy lIiew,Ykryci zło
stępcy 'prezydenta, radcy magistratu p. Mireckie- splt:edaw,lI1ą na klClIsz!o.
,".
",
I dzieje do::\tuli s.i(~ od pOUWtlrZU, za P?I1JOl!Q ~\I.Y)ęcia
go budowniczego p. Refcrowskicj5o i p, Wąso- i
-:- I~onlroler P: Alcksl~Jew .skonfIskował . !lzyhy z .r!!lll u!ucllnyclt do s,klcpu z W.II~tllulnn~ stAni·
w'~za inżyniera Bzowskiego d-r~ Łuczyckiegro I w kaw iii l'I1 I Roberta MJlleru (Mllcohljewska nI'. 40) srnY/n .'~o:r.yddc!lo, przy ul. Pu?trlwwsku!J nr. 1;)4, skąu
Ib .'d'
;.
. I . • • J •• d
l wódh.ę sprzedawani.
kic.liszki
wc.:, flaszkach bez skrudli /Ó:l.l.l0 townry, wartośclprzcsz!o f.iOO I·b.
i ran majstra strazy ogniowej rmcJs (leJ- OkO-,
. V, \ ....l na ..,
. .'.,".
"
_. Z nueszkollla Hersza Prywesn, przy ulicy Pona.ła Og. tędzin następujących nierucho.mości: Ber- ba~d~roh. \ lasclcwle plWI.arOl l kawmrnl POCHI" htdniowcj nr. 20, do którego dostano ;;ię za pomocll
ka Krakowskiego przy ul. Południowej M 36, gl1lęCI będą do odpo~ledzl,al.l1oścl.
.l.
i podrolJioll?go, ~1t1cZEl, skl'.adziqno \VCZ~rOj rc'lżnf:l rzeczy,
gdzie wzniesiono fabrykę mechaniczną Komisya
- Kontroler urzędu akcyzy gubernIl pIotr- Jak gllr~el ol>~ I t. p., wal tOŚCI okola ~OO rb.
uznała, iż przedsiębiorstwo może być prowa- I kowski~j i, kalis~i~j! p. O. ,Aleksiejew, ~okonaw- I nac1;-d~faNlI~~z~~n~~m~d~h~~lJ~:~:lł~ l~~~~lc~l~li~~fJ:
dzone, o .ile właściciel zaprowadzi wentylacyę I szr rewlzyl. w plwulrnl ~abmy Wen~towlCZ, przy I doml złoczyńcy i skrądli różne rzeczy na sumę z górą
mechaniczną. centralne ogrzewanie oraz specyal- uhcy Pr~e)azq nr. 78 I.W z~kładzle Stanisława 200 rb.
tlY magazyn nasl<łndy szmat; przy ulicy Wiw Kletowskleilo przy ul. pZJ~lneJ ~r. 18, z~alazł we
(h) Zapalenie się /!Sumoły. WCZOtllj, o ~odz. 5
dze~skieJ. Nr. 78,. Romana. Franca i Roberta fłaszkacł~ bez ?a.nderOh, n:leszanm~ v.;6d~1 z przy~ po pot, .przy ul.. Widzewsltlej, z?palila się sllJ?ła, do
Hinza........mechan!cznej fabryki szczotek. Komisya praw~ml, któlij sprzedawano na I\lellszkl. W6dk~ uli!~szellla kt~reJ zaWezWtll10 atraż ~s!niową,. !\Jedy od~' ..bu·. d
.'. d o . dn' ż d'
. dno• skonfIskowanO
i sporządzono proto.kUł w celu dzmł II podą:z:at do ognia, lltI ul. Widzew.sltwJ pękta oś
uzna~,a·
yne I( za
o p wIe I, ą aJąc Je
....
h·
d
d' d
.'
od Wozu z drabiną wskutek cztld(l spadli z niego toc.uśnle. przedstawienia. dodatkowego planUj przy poclągmęcla wmnyc te) sprze aży o o p~wle~ pornlcy Schindel i 'Burzyńslti. Ostatni dość alinie oka~licY' Mikołajewskiej Nr. 59, pończoszarni Ada.. dzialnoścl.
.
leczył aoble )(olano I potluld się.
.
ma Nebelskiego. Komisya ~nalaua, li; fabryka
(e) Zjazd koleżehki. W dnJu 6 paidzierni~
(a) Konf~.kała. Kontroler rozjazdowy urzędu altu~ijdzona zOslflła zgodme z planem prz.yj~ła ją
ka odb~dzie sj~ w Warszawie zjazd b. wycho- kCYzy gub. kaltsltie! i pic;>trkQwskiel, p. Ale!{siejew, do. .
...
.
,
t · ·
wan' ców szkoh, W . 1- h' 06' k' g
Skł dkl
onal rewh:yi W plwlar!l1. WawrzYllca Kosmali przy ul.
(a) Sezon bUdowlany. Na zasadzie rozpo'l
oJC ec a
rs le. o,.
a : Nawrot nr. 53 I znalazl w nj~ol>HllderoloWi\neJ fla.9zce
rządzenia gubernatora piotrkowskiego sezon bu- w wyso~o~.cl 5 rb•. od osob~, przYJmuJe p. Wa wódkę,. sprzedawaną na kiehszkL Wódkę S!(O~f19kodowlany końc7\1 się 14 Ifstnnada Wrazie sprzy cław DZlerzanowskl w Warszawie (ul. WIerzbo.. wano l sporządzono proŁokul, W celu POcrągll{(~cta Ko.
.
..., .
.~.
. ~ wa Nr. 2). W zjeździe tym bierze udzii,'\ł r6w~ smali do odpowiedzialnoścI.
Jającej pogOQY 1. temperatury dla przedłużel1la niei wielu mieszkających w Łodzi wychowań" I
(a) Napad. W ttbleglą sobotę Józef Pawlak wyrobót budow!anycb gpbernator w.yda· specyaln.e ców rzeczonej szkołu
chodząc z piWiarni przy ul. Piwiarnianej nr. 4, z'ostat
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(e) Nowy notaryat. Postanowieniem mini~
(a) Zderzenie z tramwajom. Dziś o godzi~
stra sprawiedliwości utworzony został w osadzie ni~ 12:~j w nocy~ . gdy ostatn! pociąg kolejki
Kłobuck, pOW. cz\';stochowskiego, nowy notaryat. zglerskJeJ,. powracaJący ze Zgierza do. remizy,
Osoby życzące sobIe objąć posadę rejenta znalazł SIę. przy rogu ul. StrykowskleJ, nagle
w Kłobucku, mogą zwracać się z prośbami z za r?gu wyjechała bryczka, zaprzęzona w pa~
w porządku ustanowionym przed egzaminem, rę k<,>l1l. Spostrzegłs~ to motorowy 06rnwk,
który
na dzień 28' października r. wytęzył wszystkIe. Sl-ty. aby pociqg zatrzymać,
>b~ o'
12 w południe.
lecz zanim zdołał t? uczynić,prz6d w~gonu udestaniały. Nawczorajszm targu ~y~ w bok bryczki, w.skutek. czeg~ Jedn? koło
była znacznie niższą niż w tygod.
os ąło połarpane, a. Jeden .z kO~', .. odbIty od
·W·
hurtowej płacono ~a~onu, ude~~ył OSł?p podtrzymuJącyprzewod..' .
dt r
. ś mkl i zabił SIę na mIeJscu.
w· e a IczneJ za'
~o:fnica Ajtyk Lewek,. mieszkaniec. .tęczycy,
spad.aląc 2:•• Qry~kj, uległ tylko, lekkiemu $tłu...
czemu nogl~, .
. .
(e)

. (x) Sprawy .
$Praw' • orPOwydl

.

trzech niezllanych ludz!, z których

rany skrył się,

*

(a) Z Towarzystwa

chOJeńskiego.

Chojeń~

skie Towarzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe,
w celu ułatwienia drObnym rolnikom nabywania
maszyn rolniczych i zbytu zboża---otworzyło
oddzia·ł pośrednictwa. Usiłowania Towarzystwa
w tym kierunku dają pomyślne wyniki, docze~
go w znacznej mierze przyczyniaJ" się urządza
ne pogadanki z dziedziny rolnictwa przezinstruk~
tor6w centralnego Towarzystwa rolniczego w War.szawie.
.
WłOŚcianie chętnie rzywot~ GIQ składu Towłirzys. tw~ .s.woie. proclu... • r.(itlne; ".'1ąi.ik.ty to l o.·Wie.!,
li'ół.•• iob'''4't, bUdowlanąj. Sledzł:Wo
pszenicę ł t. P't gdyż
•.
się:, te .oie Sł
.' '.. ' . budowJa,nej. przy ,obałamucanI. CIŻ sami
·,pJ1ętnię, "~a~·
.
się dom'u p.
od. '
zb'ó~.,
.
(;Petbąs)

. z ludźmi,

rzystwa.

naj.adni ęty przez

je en ugodził go llOżern w bok. Sprawca .zadaniu tej

.

ju:!akt

pociągnięto
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, Pragnąc zac~ęcić, wło.ścian do u~ywania
sztUtc~nYbch nawozow, 1ow Cllz<ystwo rozdaje bezIł\ła
stosowal1h<, I'etJ.
Y" me
l' wroszurę
't osposo
" bac
. 1l 'k'

w~naj!11U po)a;:dów obowiązani są dawać poli- I no dworzec oraz niektóre gmachy.
,
cyl wladomoscf o wszystkich wynaJ'ętych przez I
Odbyło sit> wczoraj' w ogl'odzie strzeleckl'm
. I1 PD.jUZ,
'd acll 'l samojazdach.
,
"! w Krakowie pierwsze zebranie towarzyskie,
.
I1lC
w "e~
nem :yn':gZi~d~;ni:~P~F{~~fki~z!~oZa meznacz· I
Wmdnll ~ykroczenia prz~cj,wko t{'m, przePi-l!u zapoznania się uczestników.
.
~ wy,
som po egajcl w drol:ize adminIStracyjnej karze
.(x) KOl1cer't w lasku. W niedzielę 22 b. m, do rb. 500 lub aresztowi do 3:miesięcy.
-laskie Towarzystwo muzy~zne urządziło koncert I
2) zawier~ XXIV paragrafy znanych już ff~4)I!\I~f·~~~~} rl r. I @h'!!'W
m~'
1,1i
k
pod .artystyc~nym lde~ul,lklem prof. Tadeusza Jo- przepisów ogolnych, wypływających z trwania u \lNJlWiiiU!~~~[i ~U~E@~M~YJ aM~~r~J"'ooe;S.ersn
te~kl z u~z~ałem gosc.1 !6.dzklch: u!a)e~towanej nas stanu ochrony \~zmocnioneJ.
śplew~c~k.1 I profesor~1 splewu pan! LIany Za,Włączono tu rownieź postanowienia obo(Telegram Pet. Agencyi),
wadzkle] l znanego śpIewaka-amatora "lutnisty" wlązuj~lce:
I
•
"
c
ł6d~kiego p. Wac~awa Stępowskiego. Na wiolona) dla gubel'~ii lubelskiej, siedleckiej i po-I ..~ }Jlc~nla d~noszą; PO,dczas ,:I~oczysteg.o
czeh grał z właściwym sobie artyzmem profesor lwiatu augustowsiClego gubernil suwalskiej apie- p~zYjl;pa uelegacYJ w l-!ofbUl gu cesul z, odpuJ()!~yk? . przy ak?mpaniamencje pani dol~torowej /' wające:
.•
,
,~l~daJ~c ~a,mo:.vy, powItalne obu prezesów deG~JrIskleJ, a orkiestra amatorska dopełmła pro,!) zabranl~ Sl~ .. przybywama z innych gu- h::gi:lcY~';,o"w;~dc:~ł.. _ ,.' ,"
"
gramu. K.0n~e~ pod, względem arty~tycznym wy- ,herm) proce~YJ religIjnych rzymsko-katolickich
. """I)~~ll:\,ł. m.t~:e :~e. w;:>~~:tk!eml m,t)~ar~t~vawarł wrazeme jaknajlepsze. Trzeba Jednak zazna- ,bez uprzedmego na to zezwolenia miejscowej ml o,~znacz.lJ',; ~I~<I lak ,piz,:,dh:::~n, cI,wraktmern
czyć dziwny objaw apatyj ze strony pań ziemia- ! administracyi gubernialnej;
z~pehlle_ J:rZYFIClCls!mn, l opl<.:raj,!C SIG na na. nek, które w tym dniu licznie nawiedziły miasto 1
2) zabrania się urządzenia procesy i z udzia- ~z~~, sm,ł~!~". ~~ w~clu. la~ ,w~pr6b~wan~m
.~ ~a~k, u~ządzaJąc tam po południu zabawę leśną Iłem .w nich el~mentów obcych religij orazurzą- zW::!;ku z ,ce.',~lstV.7,1~ 1~I~m~ec!<lel1~ ł 'Y,łochaml;
I me zamteresowały Się zupełnie koncertem, ani ! dzama procesy] w celu uczczenia pamięci os6b
nasza P?I~tyhr.~ Z?;,l amCZlla, ]al~ I pr~e~tem k!enawet zabawą taneczną, kt6ra odbyła się po kon- : lub wydarzeń nie wskazywanych przez przepisy rowana J,~s!,dązen~em. do zahezpl,:czema I~teresow
cercie. Łaskie To\varzYl'two muzyczne od pewne- I religii katolickiej;
mon~rchl1 I, ~przYJanJa u.trzymamu, ~okoJ.u.
•
go. czasu popiera' jedynie tylko garstka miejsco- I
3) zabrania sie przy owych procesyach' a)
Z. IlCZl~~:lem ,szczer~J sympatyl sIedZImy USIwej j.nte!ig~ncyj! co jeszcze, nie daje możności i prowadzenia ,ich pr~ez b.anderye konne, p]:.zez łOv;~I;la dl,l~t~cZ?~ ,P<lllstwowych włoskich i tu.rozwmąc Się tej Po.żyteczneJ instytucyi należycie. osoby w strojach me mających związku z kul. r~c.(]Cll d,? z!1<lleZIC!lla podstawy w celu Z8war(a) Naczelnikiem straży ziemskiej m. Zgierza' tern rel~gljnym i przez orkiestry; b) noszenia cia p~kOJu, Je~nak~e z,aszc~yllleg(,) dla strof} Obu.
mianowany został dotychczasowy pomocnik ko- r chorągWI cechowych; c) rozdawania emblemat6w
,. ~ ~~ec l1IewYJa.śnlOne.~o.~otychczas stanu
misarza 4 bielallSkiego cyrkułu m. Warszawy, : nie dotyczących obchodu religijnego, d) wywie- r~cI ..~!lzklm, 'Y,SChodzle l r~,d mfJ6Pol'U~zył ~ 01.0s:ttabs~kapitan KornUow
'.
j szania flag lub różnych dekoracyj w kolorach ~alS N 'Iwymlanę po~ ą OW, :;t, ra aławnIł~ le~
nomys ne pragnIeOle wszystkIch uczestmkow
•
I Innych op1'6cz narodowych rosyjskich rod
d O( a) kBudowaZ kpolejkl &1&ktrdyc:weJ z~ Zgier~a ! nia broszur wygłaszania m6w wYI{Qn~:~i~ tej ~ymiany zdań - zobaczenia spokoju i utrzy,,~or owa.
eters burga onoszą, It w dmu I h
ó t 'ś .
'
. {'b . Ś .• '
mama status quo na Bałkanach",
r,' b. w
kolei że- I' dlttw
~mn w re CI separatystyczne] u ple Ol l mo,
D I J'
i 'd t
' POwl.........
t,..
J8 pazdzlernika
h·
b departamencie
d.
j k
na nutę tych hymnów'
a e w mowe
powie z ano, ze
sze~
a~~yc rozpatr~wany ~ zle pro. e t budowy ko- I . b) dla p wiat6 . h ł 'sk'
I b'
nie floty wojennej da jej możność szerszego. zalejki oelekktrycznej ze Zbgledrza do 9zokrk~kwla. ,
skiego toma~zowsk%gg ebWgo::f~le:~u ~:~~Wy: dośćuczynienia wzrastającej potrzebie o.brony, in~
oncesy~ na
u OWę tej oleJ' czym
k' "
ki' I
,.
b'.
teres6w ekonomicznych kraju.
Prezes delegacyi wę ierskie' Lan w mostarania kilka To.warzystw, w tej liczbie Towa- s leg~1 ]anows ego, ~r~sno.~taw~ldego I lubarrzystwo łódzkich elektrycznych kolejek dojazdo- to.';Vsklego g~b, ,lUbelskIeJ; bielsIClego.. włodaw- wie powitalnej' d w d 'ł
l, ś i g,
W ch.
sklego, radzynsl{legq. konstantynowsklego, soko,,','
?o ZI, <om,eczno~. rno~,:eg~
y
;
łowskiego i siedleckiego gubernii siedleckiej i trzYrt;la~la SIę !r6Jprzyml~rz~1 }a~o naJP~wmeJszel
S Z T li K 1\.
augustowskiego gub. suwalskiej.
'rę.k~lml po.koJu eUr?pelskle~o l wyraził ,uboleZabrania się:
wame z powodu ,woJny pomu::qzy sprzymle:zen..,
,
1)
o?dawać
za
opłatą
lub
bezpłatnie
pocem, ~,ustro"Wę~J~r, . w~o:haml: a tradycYJn.ym
(x) Teatr popularny. Z kancelaryi teatralnej
mleszczen
dla
ogólnej
nauki
dzieci
lub
dorosłych
pr~YJa:l:l~m •Austl o-,W ęglel, TUI ~yą, Z u~zucle,?
komunikują nam:
jeżeli na . nauczanie nie wyjednano specyalnego n~JwyzszeJ SYl~lp~tY!r m6wc~ "Y 1tał zamIar mtDziś w środe:: po raz tr2;eci sensacyjna sztupozwolema w· porządku prawnym i osoby na, mstery~m uczyllle~Ja poł~zema, na Batl<a~ac~
zaczerpnięta z al{t6w kryminalnych p. t. I41Pauczające nie mają wymaganych przez prawo przedmIOtem. wymIany zdan pomIędzy w~łkleml
ni )(".
. .
mo.carstwaml..
. ' ,' '
. Jutro we czwartek "Milionerzy" czyli wPię świadectw;
2)
współdziałać
do
urządzania,
niedozwolo'
Prezes
dełe~acYJ
austryacklej,
Doberlllg,; poo,.
CIU RotszyJdÓw".
W piątek sensacyjna sztuka w 4 aktach nego nauczania ~rzez udzielanie zapomóg pie~ kr~śllł, ~edzlękl W!ern~ści~esar~a dla tróIP~"
nlęzl1ych Jub przez namawianie innych os6b do ml,erza l,prowadzenlU plzezen polItyk! zagramcz"Pani X".
W sobotę o godzinie p6ł do 4 po po,łudniu nauczania, jak równiez asystowania na lekcyach. , neJ, w. krerunku dawnym,. \.Vypr6bowanym---.po"
c) dla miast: Piotrkowa, Częstochowy, So-' k6J ml~d;;::Yflarodowy, pOWlUlen być uważany za
dla młodzieży po cenach najniiszych arcydziesnowca,
Płocka, Kalisza, Radomia, Kielc, Lubli- zapeWOlony na długie lata.
!o WyspiaflSkiego "Pieśń II i "Wigilia św, Andrzena,
Chełma,
i WłoeławJ<a, jak r6wniez przedJa", ze śpiewami i tańcami; wieczorem o godzinie 8 min. ·15 po raz pierwszy doskona.ta i ar- mieś,c m. Warszawy: Sieka, Mokotowa, Ochoty.
cyweso.ta tragikomedya w 4 aktach p. t. .Zywy Czyste, Woli i Koła, dotyczącego utrzymywania
Z LIT'vVY I RUSI.
nieboszczyk". Sztuka ta obiegła wszystkie sce- str6żó w domów i stróżów nocnych;
d) dla osad: Ciechocinka, Zyrardowa i
, la namawianie włościan.
Izba sądowa
ny europejskie, nie wyłączając Warszawy, gdzie
Otwocka z przyległościami, dotyczące meldowa- I w Wilnie skazała włościanina Sta6czycanazerównież cieszyła się oJbrzymiem powodzeniem."
nia osób przyjezdnych;
słanie, z pozbawieniem praw za to, że Stańczyc
(x) Koncert. W sobotę 28 b. m, w sali kone) dla m. Łod7i: dotyczące str6żów domo- namawiał włościan do nie posyłania dzieci do
certowej Vogla odbędzie się koncert utalentowa- wych i nocnych;
szkół. cerkiewno-parafialnych.
nego pianisty J. Smldowlcza, którego występy
f) dla wszystkich miast Królestwa Polskiew Cesarstwie i za granicą cieszyły się dużem po- go: zabraniające komunikowania się w jakikolwodzeniem. P. Smidowicz samodzielnie wykona wiek sposób z więźniami.
całkowity program koncertu~
.
Winni przekroczenia ws~ystkich owych prze'pis6w podlegają w drodze administracyjnej karze do rb. 500 lub aresztowi do 3 miesięcy.
- W Wiedniu z wiclkiem zaciekawrenlem
Postanowienia owe obowiązują od dnia I oczekujEI jutrzejszej mowy tronowej i expose rni~
wczorajszego.
nistra spraw zagranicznych hr, BerchtQlda, ze
względu na groźną Sytu8Cyę na Bałkanie, Dziś
ponownie zapewniają, że mocarstwa oświadczyły
"Warsż. Dniewnik U z.amieści.ł dwa postanoSzczątki Skargi.
Turcyi,iż
nie dopuszczą do wojny ba.tkaóslciej,
wienia obowiązujące, wydane przez genereł-O'uGdyby jednak Butgarya mimo to.wypowiedzi;:tła
bernatora wars2;awskiego:
~
, 1) ,wzg!ęde:n . p<,?wiat6w błońs~iego, .łowiWczoraj w południe, w asystencyi ducho- Turcyi wOJnę, to. musiałaby działać na własną
ck~e~o l sl\lerme:-Ylc!kJ~go w gubernil wars2;aw- wleństwa w' KrakowIe,. otwarto ·truń1nę Skargi, rękę.
Wielkie zaniepokojenie wywołuje nowe~a·
sklej, I?o,w .. ~rzez,~skiego i Ta\ys~!ego gub. piotr- która mieści się w kościele św. Piotra przy ul.
ostrzenie,
lakie powstało między TUl;cyąa Wło
kowskleJ Ipowlatuopoczynslnego w gub. ta- Grodzkiei, ceJem jej repai'acyj~
.
.'
do.mskieJ, potwierdzające wydane już dawniej
Grób Skargi mieści .się W podziemfach ko- chami z powodu niekorzystnego stanu rokow,ań
: .
przepisy, <;0 do meldo.wania os6b przybyłych do ŚcieJnych,· a trumna, o·· kt6rej mowa, została pokojowych.
-:
"Berliner
Tageblatt"
donosi
z Konsta.n~
tYCI~ miejscowości, ~twierdz,anja toisamości osób sprawioną przez Katarzynę z Sobieskich Radzi·
stantynopola: Rada ministr6w zajmowała się na
ogl~dzinmieszkań, konduity, rząctców,·siwajca- wlłłową.
, ;.. ",.'
r6W, lok~j6w" str6żów i t. d... udzielania poZnalezione ,szczątki wskazuJą, ~e Skargą, był kilkogod;dnnejkonferencyi wyłącznie kwestyą
mocypohcyl, a dodatkowe paragrafybrzI11ią~. wzrostu wysokiego, czaszkę mial silnie rozwi- rokowań pokojowych. Uchwały gabinetu turecIdego trzymane są. w. ścis~ej tajemnicy.
. ,Pądqas ~uchll na drogach,w~ wsiach i po niętą, a: całą po~tawę mocną· . ,.
'- "Temps"ogłasza interview z tureckim
mJa~tachw,9znlce,stan$recj i wog6le wszyscy'
Przy trumnie ksiąqz biskup PeJczar odpraministrem spraw zagranicznych, l,tóry oświad"
przeJezdiaJą~y.obowiązanJ sąwykonywa(ro.zpo~ wił moclly.
.
'
'.'
ciył,źe nie jest w stanie potWierdzić doniesiefl
rządzeniapdHc;yi, wójtów isołtys9wco do kie- . .
Szc;.;;;ątki. i trumnę odfotogrąrowano •
dzienników,
jakoby rokowania pokojowe wzięły
. runku POi~~.~9'Yt. zmniejszanias~ybl(ośCi Jazdy .1
Korzystny
obrót.
.
zatr~ymYWan!~ Sl~ ,na pierwsze JCr .żądanre" Wy.~,
,Ba\yiący
,
w
Genewie
Po.sł!Jwie
tureccy
rażalle chogb~,ty.!~o g~stem (pądnię~ienie .ręki),N~}z,jązdskargowski· przybywa licznIe duczłonkOWIe mH!dzyparlamentarneJ k()nfer eney!
. ' ',WYn~tmuJ~cy samojazdy i przedsl~bI()rcy~ati6Wfeństwo.Miasto zaczQto dO korować. .Ubra-

I
I

Elltu.

I

i

.!

f .

Ostatn iu poczta.

P~st,nowienia ObOW~ąIUjąCI.
"

*

oświad~7.aj[i, że wszystkie wiadon;I~ci o ust;ęP-1 jest .zadowolona ~ k.ornunika~u" r~d~)Weg?, umie- l kolejac;l, Sz~egół6w o rozmiara:h brak, lecz
stwach turcyj na rzecz Włoch, są nJ.eprawdzl~~e szc.zoneg? w .rsalTlo.~praWle, J pls,ze, z~. tylko zacho .tzi ,obaw.a, że inne koleje przyłączą
i zapewniają, ŻI.! wojna nie [.fł'ędlw jeszcze Się \ auton?mIa Starej SerbJl, Sandż~kll I czę::ocI,Ma- I się do bezrobocia. Rząd przedSiębierze rozległe
skonczy,
.
cedonu., wchodzących w zakres.mteres6w serb· ~
. . ..' .' I
' .• d 'ł . kt
__ Wedle wiadomości ze źr6de.ł Porty, prze- skkll, Ż l;{eneral'-guberrwtorem serbskim na czc- srodki ,osl.roznoścl ce cm przecIw Zla arna a om
jechało onegaaj lwIo Smyrny 6 w~oskich pa~- Ile, może ~p~bie~z ~ojn!e .. Jeżeli rzą~ u7: na .za sabotazu I gwałtom.
cem~~6w l 9 łod.zi torpedowych, prawdopodobmer7.ec~ .. odj>owledrilą, hc~y,c sl.e, z r~l Włel~l;~
Poznań, 25. września. (wł.). Wczoraj rozpodla aemonstracyl.
"
.
mocarstw .wbre:v wol.1 swolc,go narodu, tO,teSt częło się tutaj doroczne zebrame hakatystyczneDwanaście okl'ętow wOjennych WłoskIch 0- on nu drodze mebezpleczncJ.
l' k'
. k G 't'
Ad lf
m:gdaj kolo południa demonstracyjnie wjeChało
ATENY, 24 września. (P.) Deputowani kre- , go ewąnglc Je lego .ZWląZ u
us a~~ . o a:
do portu Fokia na póJnoc od Smyrny.
teńscy, zebrani obecnie w pełnym składzie w Ate- W przemowach pOWItalnych podnosIli delegacI
- Onegdaj W L~ndynie odby~o, się ~u. ze~ ~\ach, ogłosili o~e~w.ę, ż~ sprawa . kre~eńska nie potrzebę łączel!ia się niemc6w na kresach, w cebranie, na kt6ren; ml~ł przemawIac mmlster Jest ~owodem _ JakleJ~olwlek walkI, mll:~d~y p~r" lu zwalczania coraz groźniejszej polskości.
Churchill. Gdy Church!l~ za~rał glos, wpa~,ły tyaml W~cką l kretenską. U;hwała .przYJęta Je:
Sofia 25 września, (w.t.) Wczoraj nastąpiło
między .zebranych sufrazystkl, które obrzucIły dnogłosIlle przez naród będzie spełnIona w całeJ'
."
Churchilla dżdżownicami i różnymi przedmiotami. rozciągłości. Deputowani wzywają naród grecki w g6rach pod Batak kr~we s~arcle b~łga.rsklch
Oburzona napadem publiczność rzuciła się na do popierania ich sprawy, ponieważ chwila dla straży granicznych z wOjskamI tureckiemI. Nf;:
sufrażystki, z których p<;lzdzierano .suknie i po,,: os!ateczne~o i p.omyślnego ~ozs~rzygni~cia anek- pomoc bułgarom spieszą żołnierze sąsiednich
b.ito, poczem wyrzucono Je za drZWI.
syl Krety lest wIelce o~powledmą..
garnizonów. Wymiana str'.tał6w trwa.
l?EKIN. 24 wrześma. (P.) Zebrame narodoL d
25
eś'
(ł) W
h
we zatwierdziło przedstawioną przez prezydenta
on yn,
~rz .ma. w..
~an~wrac
kandydaturę na prezesa ministr6w Czaobintsek· I torpedowc6w angielskIch udało SIę flOCIe mepr.zy,nla, ministra spraw wewnętrznych, najgorliwsze- t jacielskiej wysadzić pod Beswik załogę i zatknąć
~'
go stronnika Jual1szikaja.
sztandar.
SBURG,
24
września
(w.ł.)
I,Birżew.
BERLIN.
24
września.
(wł.)
Jako
nast~p~ó~
Nowy Jork, 25 września. (wf.) W Manilli zaPETER.
,
nagle zmarłego barona Marschalla wymIenIaJą"
. ..
" , ' 'k'
"Wled. donoszą, ze kontroler pu6stwówy zain~ pisma: sekretarza stanu w urzędzie spraw we~ str~Jkowall ł O?otruCY fabryk cygar. StrUj Uje 14
~erp~lował' g~ówrry zarząd koleI ~k.arbowych: ,na wn~trznych KiderJen-Waechtera i ambasadora nie, tySl<:cy robotników.
JakIej zasadzIe .wydawane są mmlsl~om imlen- miecldego W Waszyngtonie hr. Bernstorffa, który
"'.... '~'n_·_
- -......
De bezpłatne b.llety ro~zne n~ koleJe, rządowe. obecnie znajduje się w Berlinie na urlopie.
Dziś o godzinie 10 rano w kościele św.
ł prywatne. BIlety t.aklt: bOWiem mogą. byc wyKONSTANTYNOPOL, U-go września. (wł.) Krzyża odbył się ślub panny Zofii Maternickiej.
. Rozchod.zi się pogłoska, że Rosya, kładąc w Kon-I c6rki znanego w szerokich kołach naszego spodawane. tylko za Najwyzszem pozwolemem.
KArO~ICE, 26 wrz.eśnJ~ (wł.) '-:łczoraJ stantynopolu nacisk na wypełnienie par. 23 trak- łeczeństwa, adwokata przysięgłego Franciszka
o g?dz. 6 WIeczorem w. KatOWICach dwaj ban- tatu berlińskiego, zaszachowała tym sposobem Maternickiego i Zofii z Leopold6w z p. Tytudycl, wtar~l1ąw~zy do . blllra do.~u bankowego akcyę polityczną hr. Berchtolda i jego memo- sem Szczytllickim, urzędnikiem gazowni miej~
Koehlel'~ ł janl~ewsl{Jego, z.ablh ..dwp~a w'>:~ ryału, wynalazłszy inny spos6b celem utrzyma- skiej, synem nieżyjących Wacława j Melanii,
strzałami urzędmka Nogłego I r~llIh lirnlertelnle nia pokoju na p6łwyspie ba·łkatiskim.
ziemian powiatu laskiego.
!<as~era. Całka, po,czem zrnb.owalJ 3,00t? marek
PEKIN, 24 września (P.) Premier ŁuczenSzcz~ć Bote młodej parze!
I zbieglI. <?~ek~jący na ultcy wspóln!cy bansian dekretem prezydenta otrzymał dymlsyę
dyt~wj dW~J zydz\ .1. Wars~awYt chociaz sc;h~y- z powodu choroby.
Skrzynka do n.tów•
. tam.' ... wYPleral~ SlE~ .udzIału. Bandytów śCIga
SARAGOSSA, 24 września (P.) Dziś roz~
polIC.Y.a... w samochodach:
. ., poczyna sią bezrobocie kolejowe' w północnej
, WIBDEN. Wrażeme mowy, wygłoszone] tlisz anil. •
.
..
.. . $zanOWt1;9. Płl.l;lle ~edftlttQrzel
przez: cesarza Pranciszl<.a Józefa wobec d,elegacyi
p
.... .
;. ·.NlE!l.tnnląc· motnMcl,pot~tittS.4 '. Q$ol:>~ie waz~t•
. jest niepokojące; ~onie~az . . kwestye . ~uędzyn.a:Z o'ilrłatnieJChwiłi".
kichn:i'olcii •l1czn,cll kolegów T zndjo!l1,ch 'czynię W'
nlnieJszem Wraz z wyrazami gorqcegopodziękowanla
rodowego znaczel1la PC?htyczpego P?mlnIę te '!J mej
Warszawa,
25
września.
(wł.)
Nabożeństwo
za liczne dowody życzliwości, jaJtiej doznałem w ciągu
zostały. zupelnem mllczemem. Stąd Wniosek,
mojej pracy W todz.i.
w kościele sw. Krzyża za spok6j duszy ś. p. Ju- 10-Ietniej
ż.e położenie ogólne znajduje się w naprężeniu.
Przy tej okazYi zalt!czallI [)() rb. na cele poniżej
Również i expose ministra spraw zewnętrznych,
liana \V icniawskiego Uordana) rozpoczęło się o wymienione.
Z poważaniem
br. Berchtolda mialo clmrakter niepl'zejrzysty.
godzinie 11 m. 45. Kości6ł przepełniony.
Dr. J. Pienlqtek..
, .' LONDYN, 24 września (wf.) Z Pekinu doNa
chórze
śpiewy żałobne chóralne i solo~ Na Szkolę rzemiosl przy chr.z.. Tow. dobro
10 rb.
noszą: Rząd chiński postanowi.( energicznie oprzeć
• Tow. opieki nad dziećmi (Gniazdo łódzkie) 10 II
się wpływom postronnym w Mongolii,' ~Daily we. Katafalk stoi ubrany .iielenią i jarzącem się
II Tow. krzewienia oawlaty
10 11
.Mail" stwierdza, ze Chi~y zamierzają. zaprotes· światłem .
II Tow. opieki szkolnej gUb. piotrkowskiej
10"
tować przeciw marszowi wojsk obcych w gra~
10 II
Berlin, 25 września. (wł'.) WC2:orajsze ekspo~ " I..ig~ przeciwgruiUczą
nice MongoW, wzmocnić swe załogi na pogra~ sES Berchtolda w delegacyach, kt6ry oświadczył.
Razem 6() rb.
_$
niczu mongolskiem i konfiskować broń mon~
że sytuacya. na Bałkanach jest b. powaina i bu~
gołom.
....
F I ARY.
RZYM, 27 września (P.) Z racyi mowy 1ro~ dzl zaniepokojenie., wywoła,ło tutaj silne wniże-
nowej cesarza austryacl<iego ,.,Corriere d!ltalla* nie. Prasa zbliżona do rządu sądzi, że tak jawny
Z powodu wYJazdu z Łodzi dr. 1. Phml/łtek ~iast
pisze: Zbrojenie· się sąsiada sprzymierzonego nie pesymizm oznacla, że lada chwila naleźy si~ spo- poteltnafl O$obiść!e zlożonych, sWada 50 r1>.:
może zaniepokOić Włochy,
niemniej przeto
Na lilii/roli rumwl/l.
10 rb •
. przebudzenie Sif;l wojenne państwa sąsiedniego dziewać wybuchu wojny.
Berlin, 25·go września. (wt) Korespondent
powinno pobudzić Wlochy do świadomości, że
NatlGniazdo" Tow. opiik~ nad dmdm.
nie mogą . one pozostać na końcu ogólnego 77&r1. Tagbl." dbnosi, że rokowania pokojowe
10 rb.
zbrojenią się i do przygotowania się na spotka~
należy uważac za zerwane ostatecznie. Rząd włos
N" T~wo opiiki IIzkolnej .gub. piot·rJwWIJkiej.
nie każdegq możliwego przeciwnika.
ki, wyprowadzony z cierpliwości oporem Turcyi.
(Oddz~16d.zki).
WIEDEN, 27 września (P.) W komisy! dele
rb.
legacyi wę,gierskiej hr. Berchtold przeczytał ex- postanowił prowadzić energiczR4 wojnę nietyle
Na Tow. Krzewieni4 ośwłaty
pose, koflczące się w ten spos6b: .. Jak można z arabami, ile przeciwko Turcyi.
10 rb.
wnosić z wyjaśnienia obecnego położenia, bez
Wrocław, 25 września. (wł.) Na malenie
Na Lig~ pruciwgMJJ1,icMft.
względu na 'jednomyślne
dążenie gabinet6w posła SejdyzKatowlc przeciwko wyrokowi, ska10 ro.
wielkich mocarstw do zachowania pokOju, by~
Zamiast wIeńca na grób b. p. Zofli Kohnówny
najmniej jednak wyjaśnienia te nie mają chara- zującemu go za urządzenie odczytu naukowego rod:t;llla Barciliskich składa 50 rb. na poniższe cele:
kteru uspokajającego. Bezustanna łuna na Bał . w języku polskim, wydał tutejszy sąd wyższy
Na .,.Gniazd,Q" To'W. oniAki, nad dzi~mi
~ rb..
".- ,
kanach dowodzi, że w zgę\;zczoneJ ·atmosferze. wyrok potwierdzający, wyjaśniając, że paragraf
politycznej zebrało się dużo elektryczności, .któ~ kagańcoWy ro~iąga się; .nietyłko na zebrania p,o.
Na 'kolon'k letmt WJII1n. ~
15 rb.
ra jednak nie jest w stanie rozproszyć mrok Jityc:ne, lecz wog61ena wszystkie' zebrania pu~
nierozwiązanych problemów. Dyplomacya jest blkzne.
N"ukollJ dla ilidewcup.
...
(do. rozp. p. Maryi Hertzowej)
na straży, żeby uprzedzić grożqcekonfllkty i
15 rb.
Paryż, 25 wrzdnia . (wł.) Prasa 'francuska
stłumić w zarodku niebezpieczeństwo pozaru
Stosownie do położenia geogra- poś~ę~a .~gi~ arty.kuły . zmarłemu . ambasado.;
, blizko miejsca, objętego. poza- rt)~1 MarschaUowif konstatuJe, że Niemcy stra1'11'",,._,,, monarchii postawione są
.. dyplomat~ w chwili
.wtedy kiedy będziemy uzbro- ciły w,~im\ n
6
wYjątk
Wb.
.
zada.niem przedstaemy mogli spokoj-.
wiciela. .
jest'. p#:eszkadzać
b~~dziej w(#~o-wi" trój.twięrdzą, te jego na'"
, bęązte(,riigdy~' .nie . do,
..
d.okonąć.
.: . o. .' północy
._.h......
.na .nr~~ąłl
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stailistaw Jabłoński zgubił pa. szport wydany z gminy Re
::....~~===---==---====
być: gnów, gub. piotr1{oWskiej.
M bl ó
kill
pol.ka; fra.~cl1zka lub niemka,
8581-5-2
Sl 'Ił'
e e r żne z
tU poDZIelna 28 m. 14, prawa oficyna
k"
.----.-,
M.N" ki)j6W rozprzedam tanio,
III piętro..
8526-5'*~i
-radz\Onq paszport, na imię
oraz bhirko. KOllstOlJtynowsko i'pOkój dui;y, słoneczny, utlleblo- ,.' Stariislaw~1 Btachowicza, wy45m. H . .
8297-5-5
.' dl
.
dany z mugIstratu Vi Piotrko- !
Na
No
--A·"·-M'·-bl- Ó'"
"\-'11
wany, la pr~cownicy billro- wie.
•
8592-5-2 I
e.~ r "ne z (1 {li p.o- . We I, htl> nauczycIelki. Może byc ···t 'I
W'
. '.' kOIOW sprzedam tamo: , pol,ku, .francuzka lub niemka,
{> a1!l8 m\l
ypych zagubił patM:1m, szaty, otomanę,
~~ szport
wydany zgl11. 8"'1';:')-'1-2
Dzban
· stM, ltrze- DZIel
' nu, 28 m. 14, prnwa of lcy Id,
r'llb. piottkowskiej,
s t8, Itre dens, bi e lliniarkę. bitl!- Ila,. III pIętro. '. 8526--5*-3
'"
u_
ko, tremo, męł>le salonowe, ró: ,I p'''9'kI5j umeblowany W pięknem s'-jcrii(rzjoiiOka~tę-O(fJlaszporttl I
Beletrystyka..
żne droblaz~i. Nowo-Cegielnia
mieszkaniu, z wygodami do
wydani! z hlbrykl· Poznaj]
wynajęcia, Juliusza 42, frollt l~e skiego na imię 1ózefy Górskiej
na Ni 6,m. 7, front.
ropota.
DzielE!. naukowe.
8505-10-6 piętro, bUzko Przejazd.
8435-1,.
Ókazyjnle sprzedam tanio
8554-5śs-2 Tadeusz Wyszkowslti zagubił
Książki do noboteństwo.
kost)'um :Wełniany, popielaty piwiarnia.:r.: obiadami, • dobrze
paszport wydany li: m. to
.i różną garderobę. Przejazd 48
prosperująca do sprzedania dzi.
' 81561-5-5.
KsifJźki dla. dzieci i mlodzJeźy.
m. 12.
8210-6-6 z powodu choroby, Pańska 9.
'Władysław Michalak zagubił pa
Meble z salonu stołowego l
..
8186-5*-4 '
szport wydally z gminy Wa
2999
El UTY!!
• sJlpla:lnego,oraz szafy, biur- Dower do sprzedania. Miko!aJ'e dłew, gub. piotrkowskiej.
ko, otomanę, slupy, lustra, obm- n
I fig
t'
5
8579-5-5
zy, etażerkę, zaraz bardzo tanio
ws ~Ił 2 ,bU IS roza. __
, _8_45_7'_"_1 walery Grobelny' zguIili-p-asze
sprzedam. Piotrkowska 225 - 2
SPtz am .. ue, kę z powodu poport wjldal1y z gminyChoci8152-10-8
wltszema llItereSlt, Ul. Prze- szew, pow. łęcZYCki., gub. Italifliotrkowska. 71. ,'Go Telef. Nrl 28 ... 19.
-A-'-M-;:;;-e....j)r
8538-5-5 'ska.
, 8448---5-1
le-w-y-p-rz-e-d";-a'::"m;":'::z"""tr":z":'e""'ch jazd 9 . .
. !)okoj6w i masz)/nę nożną
salon do sprzedania, 6 krzeseł, zaginęła karŁa od paszportu wy,'
Poludniowll 24 _ 14. 8558-5'*-5 ' I luStro.. , 2 fotele, stół, kanapka
dana z fabryki Juliusza Hof2,:ebł"anwe \WaBne Członków
hłopiec 15~tni z ~ksztalce- l 2 sluPJl, zar~zem parę rogów, ,mann na imię Tomasza Czerniakt'z,ęsło dziecmne na gumach, :'ka.
84"""-1
TOWARZVSTW.A MIJIVCi!NEGO IMIENIA SZOPENA W lOnIł
. nł em l kI"poszuku e miejsca sluzy za. w6iek, kosz angielski ."--.
-~
W kantotze lub biurze. Ofert,:9:
do' kwiatóW, stót iasny, sawno. za~ll!ąt kWIt, oa paszportu liS
"A. R.Ił.
.,
8586.,-3śs-,-2 wy. " RadWańs!ta
54, miesz. 5, . 1I1)1~ Pelas;Llt ROJ~k :wydally. z odbędzie się 'Wczwartel:: 5 październl1m r, b. o godz. B Wieczorem
W lokalu T-wa Zielona. 15. O ile Zebranie powyższe nie dojdzie do
o wynaJęcia pokój umeblowa. od I1oda. 10 rano ,do 6 wleczo- fabrykI I. K. Poznausklego.
skutku, następne odbędzie się W niedziele (J pa:Zdziernlka t. b, o
ny, moźe by<" z calodziennem rein, . , ' 8515.:.-apśpsw-3
8428-1 godz.
5:po pol. W tymże lokalu i będzie pnlwolllocne 1?ez względu
utrzymaniem. Nowo-Ceglelnlana SkoI'iCZOn y pmwnik ttclZlel.a lek- zag!nąl paszport na imię Pranna Ilość obecnych członków T-wa,
N! 25 m. 17.
' 8458-5~-1,
eyl, przygotoWUj.e do szkól
~lSZ\tl St!,!cherek, .wydany z
POD"ządek c/l;!:'ierolmlf= 1. SpraW(~;.danie za rok 1911/,; 2. Zatwier~KUiJ!ęitIlka okien, drzWil acho- oraz na świadectwa. Oferty slda- ~mtny Górki.
8,152-5-~ dzenie budżetu na rok następn:y; 0, Wybór 9 cztollkól\1 Zarządu i
uy. Qfertjl wRozwoju "Olma". dać Wadntinistr. ROZWOJu sub zaginął paszport na' imię M-a- _ _ _ _ _
5 _
c,:złonków
IWI111sYl
rewizyjnej i 4. Wnioski.
3001
,__
ou
•
In,..
,
8421-2-2 "PraWni~".
. 8~5-5spśpt-6 .. ~U1IZa Trella, wydany z ma~
łoda panienka poszukuJe po- Sklep .ltolonialno -dystrybucYIny ~Ist~!...ttt m. ol:.ódE:_~54~
mTI
sady Waldcpie galanteryjnyin
do sptzedanl!i zaraz z powo- ·zagmąl paszport na imię StaniWJJ
będąc już rok W interesie tej
du zmiany interesu w dobrym . stawa Zió!kowskiesa, wydany
br8nlty. Of~rŁy Rozwój "panien-, punkcie, lokal nie drogi. . Ulica ,z gm. lWki, gub. warsz. aWsldej.
PIZE'll1 RZB~ICZtE
ka".
' . . 8515-5pś-5 Lubelska 10.
8224-5sś-58456-5-1
łoi
1Ił>.
ebli garnItur sprzedam bardzo. Tanio' do sprzedania ró~ne me. zaginął paszport, na imię PI·iiii=
ł4ajnow !łzy śrcd~k
tanio, tremo, biurko, stoliki
ble ~bowe imahoniowo:&po- . clsz1ui.Zborowskiego,wyda.ny
do .kart. W61czanska 159 m. 5.
wodu zmian}' lokalu. Ul. Nawrot z gminy Baucz, I!0w. laskiego,
" o.
li
.
8517- a-.:s ~ 2, ma~~mebli. 8451:!5-1 ~ub. piotrl{Qws~ieJ. 8571-5-5
wylllll11li1 hptekUllII
ti ul. Mlkołai8wsk~ 59 m. 29 II
Ó y człoWiek poszl.Iltttje
Eld.Z0.nie. 'ltOlonialno-dysŁrybu- zgUbionO paszport wydany z ma!BGKlI)lmh(ł~ lIIl1lll'eter8barQa,
sady. zarządzającego lub in,cjljne . do. sprzedaniu tllllio, . gistratu miasta OstrolE}lti, 'na
dd.r.. q~ybko I rlldykllIale, jlrm
la.. UlI Im. lJł II lilii \Im fi III II
. Jp!lsenta, mogę złożyć katcY~. '. ,Ltl,dWiki 4p (L1tl:z:y). 8424-6-2 il\1i~ AntoniegQ .'L'yszko.
~~j~':!e.l::.t tactlll&lY ~ IIr04111.
'Oferty w Rozwoju pod nJ. G.. warszawa! Domy,sklepy,przed..
8564-57~
Dział.- re) wid IIIku_ ....... .... .8279-5*~5.
. ~i~biorstwa, spółki.lnfQrma- zagtn!}1 paszport wydMY z gmiteozn1o W' pr:a:y,sdagiel sprzedam, Orla 12:sklep' cye, .zl~()eil:ia.R8.cz$llski.· Wił. ny Tka~zew, rĄl\ illl1ę,S;tani.kaclt olllwycb..j8lkO tet
bardzo tanio, b}'If.\ zarlit:.
cza.Il4A. .....
.'. .
.' 7906srawa MlkotajcżY~lll" . 8406·!5-2ł thl'o.nhlznYtlh f 'tV
.
8574......j5..-2
magle 'do. sprze..dOanla. . Ulica za.gin,W kwlt\ odpaszpol'tu, napr,zoQJUII'krótld~go
EI11ynTUłłfłl'D' IIHUft IIIt ftS11
.malllkamłOda ze świeżym pO- _ Andtt~łllo;. '.' ... ~7"1:--::1
JmutAntolliego Blall,owskle.C:IIa.u,III1Uw", naJ i&or..
' . ' ,.' IIL \1 111)1111 IIUn.u1l ,II LI ' ~
. karmem poszukuje miejsca. 1I.ft slerpniaprlllYbI,kal sht.p.ie.s go, Wyaal:l;1 a:warszbt~u .~lektl'o.C:l!;YwIlJ~ wy.Uło T"
li:
CI
M ..
Wiadomość: ul. Szkolna ~ 15 .II. ~ b. uldO S,. ma~.Cl. Jł1sno~moręso. mechanicznego Fr.anCISZ.lta We, k.tleo:;';::h"e!~p
~!r
~55. . .
8455':""5-1 wateJj -itS'.I';Y logon obcięte, mo ... f~a. fi ki
• iii
t! 8414-tj
XO IIIl'q.. k~QII iIIIełJII10!!IIJtll po
Obiady prywatne, juliusza 15, .:I;1Ia Qdelmlć za.zwrotem ł,out6W;
I'
""""
·rit. 1-1 lit. 1 kap. GO.
...
. 2 iZNACZENIA BIELIZNY
1
. parter; tamże potrzebna pa- lt Antoniego GilIglasa 'W Kolu·R~~ ..:r:~~~aVCI w-m::.~...
I
. "
'"
, '
_nienka nA mles~kanie.
.
. sZkach,dQPl Jó:tWika . 0065-5-5
· W 1 8 , Freta Na lil, tillr. 40-68.
"
B
~
'
·
"'1.
M'
l·
_ _ _ _ _......;._'.:;:.Bol:::..;4:.:1_-..:5:.:.s!:,p-.:,1
potrzebne tla p'e'
-"S"".
WYIIYł. ZIII
:Zllllloz.
Pt,ułllyłka ,
,
ł vv "J
"'~_t..
.~t~
',podłUg
tłlt'yf.v
PO!l!tł<lWI>J,
ottzebfi:ystnrSZ:9- Slkm o.tn y
Ilumer h~poteki. Oferty:
' nłW;ywaJ~ dla. sWYch
.
, . cztow1e~ do .sfaJnł przY.ko- Rozw?+ pod ,,5000". 8449-5-1
d:z;leci . normahle· obUWie.
'J.
p ....""' .... ;_ ... ..lI d li! 'ł·
nhl.ch. Mlll1'slń$ka 58. 829Q.;5-2 ~ ;~ ,§ i' ;
*=;~
Pamh~tajcfe, . i~ odpo.
ULU
.::
1Il ......
ilU"
.
otrzebna pannaao pralni, obe:· :lqubiolllle dokume..t~.wiedzil!.lnijest~ście,..zastan .........
:_...;.._ _.....:.;1?B;.:;;;:.7_,_......._ _...
):I, ~u.
. znano a59.
w tej bran~.;y.
,Ul. Wio
11
i ndl ek wasze).
dzewska
8569-5-5""
.,
r:
-, - z drowa
IIł
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qk6 j ,duty, s oneczny, ullleblo.
P
Warty dla pra'cówlllcy biuroWej, lub nauczycielki. Mate
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dziatw.ll. Qhcecle zdrowo

.

okój z k'uchnhJ do wynaJęcia, A"dr,zej 0tekslewlcz iagullit bł·'
p
tb. 160 roczme. WIf1domo~ć:
let wójsl\:OWY 2: gminy ~Podolln
Oda. t,5. Jt .<1os., pOda.rza.. 85.96-5-2 gub. piotrkowskiej. 8444-5-1
-- ~,
iWiafllła
zaraz do sprzedania

tanio. Piaseczna 21 od Rzgo;wskiei. .
8401-5-2
oszukulęmlejBca gospodyni do
samotnej osoby. Konstantyno'Weka 69 _ 21.:,'
8404-5-2
okoje pojedyńcze z osobnem
'D·': w
.·· ęj!1c1e.m.'. iz\WYlil6dką i uslugą
ługa.72.. '.. .
8411~2

!i.!leJ;IIill!lll1l

. kupujcie tedy1\:
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Góra; gub. piotrkowskie), ,
;;~~K()d~m~uJh, ~~~~wridżi
D, ..
'.'
8459-5-1.- MA
"'lit» 1IE""S""!!!:;!-~-'-''''''I'' , , danki, sR\jd, r)'surtkl j gimnast}lkę
Ohoroby 0I;.IIIIlI"r,d.. 618 łIlI1I"~
J' art Radedd:t:gubilpa.s2:port wgrytmiczną, 'zabawy, śpIewy l tafi~
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