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Rok II,

Sroda, 22 Lipca 1914t.

Wychodzi ,Clodzienniepo,południu, oprócz niedziel i świ,ąturoc:zystych.

w soboty

Egzemplar~ pojędYńczy3kop.

z· dodatkami literapkimi i naukowymi.

mE

Redaktor lub jego zastępca przYjmuje Jnteresantóww sprawach redakcyjnych
od 9 do. l w redakcji - Widzewska 106a.: i od 7 do 8 w administracji ulica
,
Prżejazd' 1.
"
.
.
Redakcia111~ca . Widzewska . nr. '106a (Telefonu Nr~ 20-22). Adnlinistracja ,!;..
Przejazd, nr. 1 (Telefon 20 ..30). Nr~ skrzynki pocztowej 570•.
.. ,
Rękopisów'drobnych'redakcja nie zwraca..
. .'.
W niedziele i SWięta Administracja, ~twarta od godz. 11 rano do 1 po połndńIu.

'Prenumerata' w Łodzi wynosi: .
Rocznie 6 rb.,półro~:l!nle 3 rb.,
f C kop., miesięCznie 50 kop.
Za

kwartalnIe 1 riJ

odnoszenie do domu 10 kOp.

'Zagranicą miesięcznie

miesięcznIa.

fil. l,

kantor własny:

Warszawa, }{arszałkow'ska 81&: m IS•. :rel. 198-65.
•".

Nadesłane nl\ l stronicy 50 IWD. za
wiersz lub jego miejsce, wśrÓd teltst
.60 kOf?:.t rekl<1my po tekście 15 ;kc p•• nekrologja
, 20. kop" Ogłoszenia zwyc~ajńe 10 kop. Zamiejscowe
po 12kep. za wi~rsz nonparelowy. QgI.Qszeniamało
1 i pół kop. za wyraz. - Katde ogłósz;enie najmniej
20 kop..
.
Ogłoszenia:

ł'ilje: Zgiera, ~eksander Laeb, klollK kolpartacyj[l•

o"~
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",TeatrPrzeglądaw"..

Ogród' "Grand-H,olelu".

IDziś!!Premiera Ił Dziś,

Dalsze występy W.RAP C' lEGO i W. BRAT'KIEW.ICZA

.)

"Węglarze"~~:~c~:
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Sketch woka'lny w języku franc. wykonają pp. '. BIAMA DE ROCHE •

tego Iodza)u ustosunkówanie'tn,: albowiem . strajku będzie r~eezą' wielce

trudną. '"DQ-

im więcej będz~e chorych, tyn,t' więcej ka: świadczenie nauc~ylo mnlf', iż w lP,odOD[lyęb
Kto nie używał do obuwia •PostoIiny" , ten nie 'wie
sa cho:ych . zme?"olo~~ będ:Z1e wy~awac ,wypadkaCh wszyscy. się rozc~odzłmy' z
J.W, g.~,,'
jaką d~s~onałość osiągnięto. "! tejdZi~dzinieprzemYSłU'1 zap0l!10gt az. moz~ dOjSć. do tego, ze na- placu łJóju: jedl)i do tlomu,drudzy do
'I !~'g.
.
. Spr~b~Jcle r~z .tylko .posto!tny·, ~a lllny~h past uźydełdZle chwtla,__ kIedy me . sta~czy fundu c \\ięzienill.
.
,
~~ Ol_
"
•
wac .me będziecie. Skład gł6wny w~składzle aptecznym
sz~w na pokrycle ~SZystklcli wydatków,
Inny prfywódca, Varenne, wytknął zwo'
j.1'> ,.1'> ,W-el M.-LISIECKIEJ, Piotrkowska 50. Tel. '6.88.
zWlązany~h z wysoklm procentem zacho- Jel1llikom strajku powszechnego grubt} nielorowalności.
'
giczność:
. ..
,
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.
,
.
.
. '... '. '. ...' 'Wobectegb naleiy'irrnyiupełhiewpro~, '. - JaIrto, W,cz!lsie rozpraw nad pr~.
;'Dr~:LEOPOLDKLACZKIN
t
t' ',9amtarllą"
'.w. . ~d.ZiĆ.. SY
..',s. te.m.",t. .·. .).· ...m.et.ód.~pr.o. fiIaktycz.n.o- .j.ekte!~., s.,..ł~Żb.~. trZYle~.I.I.ief" .,Zwalc.zai!\a 'j'ł.;.d.O".;.'.
,. . ... " ..'
..
.6ft
.f"I.
I l - V."
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~'.
aby w ten sposob, chroUl:,c ro~ : W"dzlhsole, lZ CZylllćle to dl.tego, ze nie
.Ep~laI~OS~: ~YP~llhs,; ch,OfO~Y wener~.czne,;" .Widze wsk<tll7.., . ' " ·~tfi!:k~w:qa..' zachoto';Van zp0v.:-?du' nie- j,'"~t to .~r~dek wyatarcz:ljący !proponowa!j.
sk-ółne, drog mOQzowycn, memo(. płCIOwa •. Specja:tno'Ść: sprawy. kryminaln.e,hypotecżtieb,dpOWIe~n.lC11~anmk()w samtarJIJabryc:z-~\!le rDlllcJę pow~z~chn~,a teraz o~laBzacle,
Mie~zka. n.becni~ Ko,nstantynowska NQ 9, IIpiętro.ko~trn~ty, akty oraz z~5ta,wia;rqżn'e prośby.ne!, zmmejszy<: procent żachorowań i zao- u .nawypa!iek wOJuy jeden ,zua(lie tylko Śf·~·
Godziity prZyjęć: od 10-'-1 mnb i od 6-8 wiecz, dla PrzYJrouJ€ od S-lI ranQ I 4-'7 pp.,
lA2~-1O-1 .szczędzić kasie zbytni wydatek:
. ' dek-st/'ajk powszechny'?
, pań od 5-6;0sdbńa .poczekalnia.
'UWAGA.: . We .wtórki od 3~5 h~zpłatne porady
A więc, obok leczenia chorych robot-·
Ooecny zjazd,tó przygotowanie socjaprawn,e dla; .biednych. .
tni~ów i ich rodziri, kasa chorych' powin- pstów. na mię~zyoarodowy k()agres
son: c'e'rtD'' 'przy HOTELU· =r
na bezwarunkowo zająć się 'poprawą wa- cj,alistYCZIlY, który sięodbędz;e . w WiadV91. .'.
W9MANTEUFLA.
runkówhygieQ.iczuych p,racy zawodowej, UlU,
. '
':0
'O"
do czego ma poparcie' prawodawstwa sa~
Przygotowunie wy.padło nieszczególu:e'
. O Zlennle' ....
. ".
Dr.med.P.IHłNGBHRD nitarnego: .'
.. .. .
'.
.
W partii ukazały się wyraźne, różnomyśrące
orldestrg sgmfonkznej WClfSzClw5kiejpoddyr.
były asystęnt kliniki berlińskiej..>,
tegpcelu służyć .moie· riświado~ ~d~l1m! •. ~ różnice zachodzą .. w ~pra~a,ch
p. Bronisława SlIlI.lCft"prQf. IDarsz. '(owo muz.
Zawadzka .o~
Tel •.33-88.
mienie o szkodliwości 'danej lub owej fa- uaJwa.zuI(~~szY,ch, bo stosun~u dl) wOjny I. A()
Wejście 40 kop., uczniowie 2(1 kop.. Symfoniczny ?pecjalista c~?rób wenerycznych, przyjmuj~ od 8-1brykacjipęr se lako zjawiska ,t-echniczno~ orgnUlzaCJl m1ędzlnar?do~el.,.
: .
" .. k '
"
30' k'
Ab
t;
b 360 l od 5-8 Wlecz.. Dla pań. o.d :1-.5, osobn.a pocze·. -7a.. wodow". ego iur.. z.ądie. riia '~.pomi.esz.czenia,
,Grupa Jaur.ejl8 l ,S,embat WJel',zy w m. \ęH'
op.,
ucznJOwJ,e
op.onamen
•.
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eczeme !ze.ącz 11 syp I su naJ~ows~rmlezy i O ile zgodne jest z wymagal1iami ~)n~r!} ?wą BO.I arno8~. ro o~nl ow, .prte'....._ _ _ _ _ - ....- - - - . . .
'środkami, SzybkIe l skutec~ne leczenieehromcz- h
'
d'
.
CIWlllCy 1ch tWIerdzą lZ patr]otyzm nIe poJ/I-;-4<-4<-;;;;r:...;;;;r:... ..... ;;;;r:...;;;;r:...;;;;r:...4<-;;;;r:...;;;;r:...;.. ...... :łI>.
.' 'nych stanow.
1430-~6-"-1 - ygleny ,lawo owej.
.
, .,;
.
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Wtedy dopiero można ująć w ramy- swala lIFZ~C,?R tęsolldarnosc, gdyz moie
Ił.l '.•(1." :: . ' ' . .
. ZieIOn,", l& ;eałoksztaltu wszystkie warunki ujemne da.. łatwo zawIe.5c.
..
.'
"t't
Hr 3 ~
.
negozawodu j stosownie do wskazówek
.- POjadą do WI?d.1l1R, .rze~ł H:lve,
ł(' 3
'",''' .
• ..... ,.
rąż~żką.·
nauki hygienicznej żądać usunięcia bra-' al,e ~Iepoto, aby t~m splewac Mlędzyuaro~ jedyny'·'W centrum miac'm' 1Drzarnią' ~. czarodziejską znikaj!!! wszelkie plamy, p.rysz. cz. e kó. w i za.instalowania takl.·ch urządz. eń,'j'akie dowl'ę, .', " . .
.,'
.,.~ sta ogródek z wspaniała'
.... " ' . ' \& wągry mokre, suche, liszaje, krosty, wśzelkiego n.. a.. j'm. niei
- sz.kod1iwie odbij·a.ć si p..mogą na.
J. eZ,e,:
l .t en k'leru~e l'. zwyel.ęzy, ,to, liloże
Al
'Vt OBIADY
gdzie wydawane
są MIE;$Nr:;
.
'" robotników.
I
'U
i KOLAc;]E;
:..- _ i.-:-MLECZNE
_ ...;.; _ . .~
\~ rodzaJ'u choroby' skórne, ··prze.z ~podzienne. kun' zdrowiu
. . ...
' łacno
. dOJsc do wys t wema
socJa l lstow fr.n... nVł
Na wypadek niepo!:!ody _ WERANDY. '{l sekwelltne ilźywanie ,mydła Księdza Kneippa.
'
cu.skwh Z organizao:i międzynarodowej.
ł{, UWAGA !l Bywalcy ogródka korzystają .ze (VI . Baf:zU:ośćl sąJalsyfikaty! . ' . :iJj ..I A
' ' .
"
Byłby to wa~ny wypadek.
ł(' zmniejszonej. o PO!owę ceny wej~cia«~o
teatru.
,.
.
Prawdźiwe,
zvnzefunkiem
ks
.
.
.
.
fr"n,u~pil
·i·,O'
łJ . 1494 kinematograficznegowSflllks .
.,,1& Kneippą na każdem cmydelku j ,,' ~;:., .1.,'
tl", . II \, J.
W
•
,,~= Wieczorem KONCERT.
.f1 etykiecie iZj:iOdpisem jedynego~-::~~
yw,
. ,~.............
przedstawiciela. . :'---;-.--, .. ~-c
Nil odbywającym się o'becule zjeździe
'
. B o c j a l ! s t ó \ v frańcuskieh Iporusiloua . zostałl!'
przyszłości.;
sprawa,w jaki sposób' mają . się zachowaĆ
To zjawisko ma ścisły" z.wiązekze Bocjaliśr,i n'l wj padek wojny'?
Dzienniki berlińskid przytaczają treść
złym stanem warsztatu . pracy ,fabrycznej,
,Potężny trybull ludowy,'Juures, ifl~t broszury byłego podpułkownika FroD.eninsa:
nie przystosowanej do wymagaiiprofilak- bezwzględnym przeciwnikiem wojen i uważa ,,0 decyduJ&oej godzinie dl~ Niemie(ł, która
za kGuieezne; aby robo~[\icy im przeciwdzia- wybije w r. 1915~. -Broszu~ę publicznie potyki.
' ... ,. c. '.',
p,,,,,,. Fabryka chwyta· w swoje szpony naj- łuli, 'l. jedyną ich bronią- bezroboeie pow- chwalił niemiecki następca tronu, czemobu.
_-:_
tęższe . elementy ludności i to w wieku, szechD8, żąda też, aby w razie niebezpie- dził, ni:ezado\VQleuIapewnych kół, książce je'
Warunki sanitamo-hygieniczne fabryk· n~jbar~ziej :sI?rzyjającY1ll wys~uwaniu ene~=< ezeństw3, w.ojpy urząd2wć strajki. '02,óllle, któ;dna]{zapewuił powodzeuip.,
j 'zakładów prze'i:nysłowy:ch, porilitn0 sp~· ' gJl.-:-~lł wydaJnych,~ostarczaJ:ąc~:h, ~ap~: re tak pl'Z8Stl'ullUł mieszczaństwu, iż porzuci
Na wstępie wywodzi autor, że Btosunki
c'aInego prawodawstwa .'. fabrycznegQ, me ,ta!lscl~:-:-fabrykantowl Ilad~(1.r.to~c .. teJ eh myśl woiny.,
ukształtowały się :nłe.~orzystuię dlaN;emiec,
ddpowiadają W ogólnych zarysach 'tl awe 1TI1llaCJ~ jak{). su~yzysk-a. 111z mlęd~y 40:-:
., PrzeeiwkoteIDu poglą'dowi.: oświad·' zwłaszcza poza warciu SDjUSZU. między Anglią
pO'stulatonr hygieny' zawodowej, mającej . 4;5!o.klem z:ycl~~obotmlr, -po, wl~kszeJczyłosi!} \delu ,innych pl'zywódców strou, a Rosją,i zpowudn zbrojeń Anglji, k~órd wina eelnunieszkodliwienie swoistych czyli- CZęscl.s~an,?,wl nlkły. walor n~ glełdzl.eJa~ nictwa. ' .
, ..
dzi w państwie lliemiecldem juiebezpiecznego
'ników fabrycznych, odbijających się ujem- bryczneh' Jak~tzuzy.ty pra~le. tpat~!lą,.ł V::.
. - Jakt-opogodzić-;-\'ołal jeden ~ z' rywala. Celem Anglji jest zniszczeuie {loty nie~
hie na zdrowiu robotników, oraz ochronę w tym kotłOWisku -wyzuwama energJl· flZy ,
iż Iląsi 'członkowie. są, cdankalni rządu?! mieekiej., natomiast, niemiec,kich, sił Iądo
siIfizycznyćhprac~wnik6w.';
.
'"
cznej-jako już mał? p~odukcyjny ćzynljik Więe, uas2j priędstt\więie! zgodzi: i'l tę' na ,woj·, wy<:h Anglja Usz()zJlplać :nie pragnie, albowiem
'Taki stan rzeczy wpływa na ZWlę- W mechanizmie kapltah.styczno~przemysło- ."tlę, 11 ,mypom'mo tego będziemy ją Bą one jej potrzebnę ,do .BzachQwania Rosji i
kszenieza:chorowalności i śmiertelności WYll}.:."
"
,zwalczal'!,
....
'.
"
!i'raucji na wBzelki wypadek.
.
wśródfabrycznej klasy roboczej V! 'por?.obecnie zebrano już dostateczny ma·
:Na1E!1lniejsllym jedna.karg~mentemby.
Autor omawia dalej ob.ęzern.ie taktykę
wnaniti z łuaności!lt wiejską też, ~lzycZll1e terjał statystyczny: z dziedziny hygieny. cła "'yrażoua wątpli wość, czy socjaliści nie- Angljiw przyszłeL wói,!ie 'pr~eciw Niemcom
prącująCą. .' . ..'
.' .'; . '... . zawodowej, wykazujący jaskrawie ścisły mieccy pójd~\ za prz)'lthidem swychkólegów i ośwh,deza, ze takie Danji przypadnie wśród
, ;~ Gdy na ,J 000 Jutinoś~ w:y~ada cho.rob, związek między stane1)1 i urządzeniem lo~' fraucuskiph" j czy zdołają po\\'strzymaÓ ria~ pr.zeci w1IJków, Nie ffilec wielkarola. Wskazuepidemicznych: ,na ludńOŚC Wiejską' ·54 karu fabrycznego, warunkami pra~y, dłu- ja2;d armjinierriiecktej?.
..'
'. jąc na wielkie zhrojehiaRusjIiFra"ncji, au.~, '
. '.
:to :na;fabryczn!! 113 gbśdą dnia roboczego a zachorowalnością
, A prz,epl'-Owarlzetlie tego nia jest'rlleczą tOI' pr$ychodzi do prze~onania;ze rok 1915
,,~lłtWą··· PrzYPollluiałto socjalistom znany ich jest oardzo niebezpieczny,' ponieWaz włośnie
.hieepidemiCzhych na wiejską .... .~9 i śmiertelnością klasy roboczej.
. ,'. "
, . , nafabrycl,ną
112
Dla tego jeż można ~upełnie objekty~ Aziabc?r Helve.:,
w tym roku. Francja będżie pesiadałapod
'traumatycznyCh na wi-ejską
'.42 ·:wniezwrÓci6 ,J,twagę na· pasmo .. ,lj,awisk,.··
". W razie· ogłoszenia, ,wojny zos,tau:e o~ b.ron it\. z ,powodu przjwrócenia trzyletniej
na fabryczną
172 jakie poCiąga za sobą nieliczeniesię N głoszony stan wojenny i wtedy urządzenie służby WOjskowej, cztęry pełna' roczniki.
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nl'e ' uniem{)żliwia szybkie przeprowadzauie spraw

m. """Dosić
..~!t~~~!t~~!t~~!t'~'t.... pomocy rąk po po dł odze., S ~'ara 1,':zo~~n~ dZl'ewanych . ł.,tlunków
...
oJ
i zwiększa ty lk o k OS1. t a ...."srówn"
• v skarb
• U
~
.'
~ł. nogi włoczyły się za tułOWIem. LltosclWl mniej jak 13,128,227 pudowo
J"ak i osób prywatnycb" KOlllectn.e . jest
.v MIĘ,50,
Niezależnie od już istniejącyc'l
~,.e
". ' ,W
1
"VEG EC,.,I' En
,'. ".' l'ł
łA ludzie dawali mu obf icie jał'
muznę·
h
ł .fab~ zmniejszenie we wszys tkJe h kancel
.
arYłlIYch
yt
,.
. ....
..
. .
~
Zebrawszy dostateczną kwotę, kaleka ryk jzakładów przemysłowyc l z ,ozone wvdziałach sądowyc~ ilości ot~zymy\Vanych
uVł(t. fte
tA zamierzałopusc'c
"
, d worzec. Ż an d arm,
. WI~
. Dł'
"ostały· dek1aracJ'e, że po"zb. udowanlU ko- i Jwysrłanych paplerow.:
•
Zlmlast v
"Sobn
"'h
J.1l ,',.
. ,,1"
"
...' Wili i iV '"
,.. dując go doM często, powzi1}ł przekonanie, leizhudowana będzIe pod Ko e?l nowa raportów, należy na nadsyłanY,ch papIerach
~
łA iż jest to symulant.
cukrownia w Szadku powstanie wIelka by, robić krótkie. rzeczowe UW~gl;. Pl7.y ~ł.y.
'" .14:95 : :2ielona 3.
.
Ruszaj za mną. rozkazał żandarm. dłO'bójnia dl!!, wywozu wieprzowiny do An~ łaniu dokumentow do wydzlałow:-fohu!.o
sma,czne'
{l·
nie
lecz na skutek gJji,
,a Poddem- tem tylko
na zapytama odpe... .' l pozywne
, ' " ' stanowczego żądania iandarma odbył węd. bicamipowstaną nowe letUt!ika l osady dla wiadać nie osobno, lecz na tym samym
ł'
i jal'skie obiady i kolacje. . .
rówk~, powłócząc swój tułów. przez całą robotników łódzkich.
papierze..
~~""""""""• •"""" • • • • • • •;rP.., salę do kancełarji zandarmerji..
Ogólny koszt_budowy kolei ma wy~oWoO'óle-mówi oKolnik-epeejaIne fa........ . .....
- Rozw{ń łachmany' na nogach. rpe~ sić 3,535,200, rb. wydatki eksplo~tacYlne porty cz~ protoku, ly należy pisać tylkó.w
. d arm. Ka J'e k'a 10",500.
W ten sposób, prz Jv oczeklwa.nym.1
b
d
~D
d'
raz wstawaj--roz kaza ł zan
v
razie niezbędne} pot.rze y, "'. pro,ee.one
ft
.
d
'
t
l
,ruch"_,
dochodowość
kolF'i
.J'est
zapewUlona.
;
.,..
.~.
• .Af
opierał I!lę ługo, wreSZCIe ws a na nogI.,
CI
zaŚ międzywydziałowej ogr~~lcz8e 8H~ d o
Akuszer i' specjalista chorób kobiecych
O ,.cudownem" wyzdrowieniu spisany
krótkich, treściwych adnotaCji na przesy~
przeprowadził się
"
został protokuł·
sąsiedztwa.
lauy ~h dokumentach.
"Kaleka" jest włościaninem gubernji
I Z·'leloną "\.'"0 5 I p'lętro telef. 31 ~82
. (c) Odebr~n, łup. We w.:; i Ja~
Mieszkania dla pracowńik6w. kole.
na U...
ol':' ,
•
.'.
twerskiej, nazywa się Iwan Kotow, ma
JowJch.
9-11 rano i 4-6 po poł, ' w niedzielt} od 10-12 '1 t 1"
d ' "dJ.
d W
a
v.
strz, bi$' w gminie Nakielniey, po czas, reW tych dnia~h przYJe»:&a
o
llrazaNa pytanie jak dawno i dla czego wizji u TOl1Ja sza. K~walElwskiego, s:r~ż"zlem~ wy dyret{"tor departamentu ministerjnm koAntagonIzm niemiecko-rosyjski wy wołany .symulu:e k;deetw ..,-:-Kotow oświadczył:,' ,ska Zl azła bielIznę damską Z Jnlc]ałaml munikacji rzecz. radca stanu Tuhan-Bara~
został tylkó antagonizmem auatro-rcsyjsk: m .
. """'- OJ d~iE'eiń"twa. .1'ak więcej dalą.• "P. Z.· \. orai garderobę męsk'ł. pochodz'łce nowski celem zaznajomienia się z kweBtją
w sprawa·ch bałkańskich. To także musi w
Uzdl'owionel!\l osadzono w oyrkule. . z kradzi ży.
mjeszk~ń dla pracowników kolejowych na
najolizBzych lataoh doprowad~ić do ostatec'l..
Dozór nad pijanymi. Policjipeterg..
Rze y te są do odebrania w magistra- ~iejscowych linjacb kolejowych. Z p. Tuhannejrozprawy. Lata więcI9i5 i 1916 będ,} l:mrsldejnakazano' ZWI~hSZyĆ Df,dzór nadpija- oie ozor wskim.
.
Ba.'anowskim przyjedzie również p. von Mack,
decydujące.
Dymi. Odtąd pijani mają być po::iągimi do
X ( Utonięcie. Wczoraj o godz. prezes zarządu Tow. ak('. ,~olei m08k,iewBko~
odpowiedzialności, choćby nawet zllchowanie 10 rano n terytorjum cegielni Banma w Ra- kazańskiej, który z okaZJI 50 .1eCla B~e]
się ich nie zakłóeało~por.ządku publicz.. dogoszczu. kąpiąc się w gliniankach, utonął działalności urządził dla pracowDlków kQlaJo-
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19-1etni Stanisław Szkop, syn majstra ślu- wyeb miasta-ogród.
.
,.
sarskiego z~emiZY kolejki zg;iEV,.,;;SkiSj .
Jak wiadomo, ministerjum komnnlkaeJI
Zwłoki dolano wydobyc - z wody do- postanowiło sprawę mieszka~ ~Ia pracowni:
(-) Decyzję odroczono. Pcster raiąc~ dokładny opis wojny ro",yjsko' japoń: piero dtiś o ~ odz. 2 nad ranełl!'
ków kulej .. wyeh zreformowac l to w tll;Jtl
· Lh»);d otrzymuje korespondencję z Seralewa. skiej. Minister wojny 8uchomlinow, wnOSl
X (c)
zar W okołjey. Olleg- sposób, że będzie ono stawiać na swój ~O!łzt
'w której autor rzekomo dobrze poinformowa~ do Rady ministrów projekt asygnowauia 200 daj o godz. l\ wiecz. we wsFKamień pod domv w których pracownicy będą mogh wyUJ, do:nosi co następuje: ,. W śledzt\, ie ujaw- US. rb. n~ ~ydauie księgi powyższej w ję~ Głownem, spa,iła si~ zagrodał-utoniego Pe- n8jlń~waó dla siebie mieszkania, Ił!S 00 pieniły alę nowe momenty, które dochodzenia zyku rosYJsk}m.
rzyńskiego. \l.
.'.
_ niądze będą otrzymywali od zarządu kolei.
lll"zed!uz!ł, tak że prz!ld upł)'wem tl'zech tyW chwili ~wJbuch\lpoż8rn P. z rodzl- Takiż system stosowany Jest zagranicą, a do~odui~nie należy się spodziewać jakiejkolwiek:
nI} zbierał z ~olli resztę żyla, to też nie my takie znajdują się w PoznaUskiem. D1~
, decy.żji.
miał kto ratoJłć mienia i jvskute({ tpgo; obejrzenia tych domów, p. Tuban-Baranowskl
Już dziś ustalono, że myśl wyko'uania
oprócz budynkó"", zboza i n~rzędzi rolnych, wraz p. Meckiem i reprezeut!lUtami admini~amachu powstała w 8arbji. Główni uczestD Zajście na Dnieprze. Przed kil- spaliły się takż\ 3 l;rowy.~·Straty wynoszą stracji mie~s\!owych kolei udadzlł się do Po~
nicy zamachu Princip, Gabl'inowicz i Grabes ku dniami jadący łódką ze swoją rod~iną 2,700 rb. PrzyP1IszczaJą,.:;e pozar pO'Nstuł znauia.
C)trzymah illstrukeję z Serbji, takie bomby p. Wygod()wski~ w pobliżu Międzygorza z podpalenia.
'.
;
Odłożenie Iic,taoJI~
i browningi pocbodziły 2e Serbii. Znane są napotkał pędzącąłódimotorową, w któBurz,", gr~d*_e. Wczor:'lj
W piątek ubiegły w sądzie okręgotakZe, nazwh;ka osobistości. które odgrywały rej znajdowało si~ kilku mężczyzn i zwią- na kratko przed~odzlD!}' ą po połudmu wym piotrkowskim miała się O;dbyć !jcyt~
rolęim4rnktorów. ikrlIg okoła. majora Pri- zana naga kobieta. W innej zaś łodzi, przpciągnęla nad". Zgierz~m krótkotrwała cja na sprzedaż nieruchomości łód~kicn,
k';z··"r;'~7il Z<iCieŚ!li;\ sie coraz więcej. Stwier- holowanej prze~ łódź motorową, znajdo- burza, podczas ktt~rejł pr~y silny~ wlet~z~, nale~ących do IDHfjawitów, a położonycjh
•
~'. iV sp,:.., .Lróła udział pośrednio i wała 'się druga naga kobieta. równieź zwią~ spadł deszcz z g'radellH W klikanasCle przy ul. Franciszkańskiej i Łąkowej. N!l.
· li,' ,. ';iedllio b!.. Gzo wielka Iwz!J/1 osób, Sle,dz. zana sznurem. Obie· kob'iety wzywały o minut po przejściu\urzy, .gdy ząpanowała ci- skutek jednak wniesionej do sąduokręgq
twa ustaliło. ze w Bośni i HercegowIule r omoe, której Wj'godowski jednak udzi~:sza i słońce przyś~iaca~p zwyJdym blas- wego prośby przez przy b)' łego z Petersniema llfaWie szkoły średniej przy której uie lić nie był w stanie, nie mogąc dopędzlC kiem, na wschodnie! dzfłHnicy Cmiasta ~oz- burga biskupa marjawkkiego Ke. S koli mo w"istniałby tajny spisek uprawiający zdradę zwykłą łodzią motórówki.
legł się f:.traszny hl:1r, poczem zabrzmiały ski ego i zgody ze strony wierzycieli, H?y.
stanu i szpiegostwo. Procp.sów przeciw morPI zeprowadzone obecnie przez policję trąbki pożarowe. ,~; .0'
.
tacja odłożona zosłała do dnia 11 pudzlerdercom przed nadejściem: wiosny spodzieWać śledztwo, wykazało, że w łodzi ~naJdowa~
Jak się okaza{p:w posesji 123-247 uika T. b. gdyż do tego termipu Jlliirj~\Viei
· sif} nie nJl.leży. . '
.ły się 2 szansonetki i ich !ldora!orzy•. Od- p,rzy ul. Zakręt~ nar~~cejdo spadkobier- otrzymać mają już fundusze na. spłacenIe
ZnamIenną Jest rzeczą. ze nawe~. prasa jechawszy daleko od niiasla, męzczyzm za~ ców A. Francmana.flderzył piorun w ofi~ długów.
berIińs.ka nie wierzy w_ wiarog~,dn~sc tyob proponowali grę W "Kubę' . rozpruwacza". cynę, zamieszkałą. pr:łz dwóch łokatoró·.~·.
. Nowe d:.iwigi (wind,) Sz:rndlera.
donieSIeń.a Tak U. p._ pIsze berlms.kl "Loe~l Po rozebran,ill i związaniu kobiet, rOl?:po- J~k świa_dczą ślady! jiorun, uderz~'ł w ~oIstlliejąca od lat przeszło JdlkudziesięAnzeiger co następuJe.
o~t~tn~m cz~sle częli poszukiwać w ubran!u j torebkach mm, etąQzsunął Slęt~pO aat'hu l <wlecmł ciu wszAchświatowa, szwajcarska . fabryka
dono8zono ze 8tl'ony austrjaokJeJ l wf}gler- kobiet pieniędZy.
przez otwarte dzwi liG, mieszkań, gdzie w \vind Szyndlera i S-ki w Lucernie, była w
skiej, .tak wiele rzeczy przesadzonych, albo
Widząc iż zabawa wkracza na nie- kilku mIejscach poo!f1ylwał tynk ze ścian i ostatnich latach wprost zarzucana zamÓ\lie,zupełnie ni~pra,w~ziwy~h o prz.ebiegu ~led;~ przewidziane tory, kobjetY'zacz~ty wołać znikł.'
'. 'f.
ui.lmi ze wszystkich stron Cesarstwa, Wobeo
twa w SclrllJe~le l rUcHu wlel~os:r?sklm! ze o pomoc, AdQratorom udało SIę zabrać
W chwilih."rytitznej w jednem z powyższego, zarząd poczuł się żmil~zonym
woboo wszelkich dalszych dOOle81en zal!'bo- damom 15 rb. Obecnie policja wszczęła mieszkań znajdo wIło 't . ,kilka kobiet i do otwarcia Wielkiej fabryki wind 8zyndlewywać się trzeba bardzo sceptycznie. Jedno kroki w celu ujęcia sympatycznych "Ku- dzieci, które optpcz1t.. stl'achu, Ż dnego rowskich w Petersburgu,
'
jest łylko pewne; ze dotlld areszt~wano w busrów·.
szwanku nie odni~3ły. li
Również rnch bndowlany w Warszawie
~wiązku z zamachem seraJewsklm ] 20
Skarga żon. Grupa kobiet ze wsi
Ogień, któriuka~ f;ię na dachu i na z dniem kaźdym niezwykle wzrasta, a uotlsób.'
.
.
Pel'ehonka, w pow. płoskirowskim, podała' strychu. stłumiojQ w ~:trodku.
.•.
tychczas uie mieliśmy, (pomimo marki Już
Do spisku należało ogółe:~ 13 oRób. l'ikargędo gubernatora •na kal'clwlarzy,któStraty sp<i#\rodo wą (e , uderzeniem pio- \\ yrobiou\:'j), wind udoskonalonej kODBlrukcji,
6~('lu osobom poletono wykonu~Je zilmachu. rzy, po zamknięciu nu mocy ncrh~valy gl'O- Tuna \vynosząafil·kadziesląt rubli.
Dupiero inżsni6r Adolf Tarnower, . prllcujl\C
Z tych 5 już al"e~ztow'IIlO. 6~te:i,o muzułma~ mady WieJskiej rządowego Bkl8JlU wódczaW v.odzi~poiuie~~o raI! drugi prze~ cza<dłuzszy W zakła.jach szyndle:{"owBkeh w
niil:l. M.. hłlledbazw"l'rzytnymały
władze neao sprzedajawodkę 'pokryjomui w ten Fzła nad Zgiepem i ok;łicą buri.a. Tym PeterSburgu, pomyśbł. nad wprowadzeni~m
' czanlOgórskle \'II ~msi(.u.i . Wkrótce.w!d~ny SP~SÓh rozpaj'a]ą mężów więcej, niż sklep ra~e!ll deszcZ;f:llewny n,,~Tłól z gradem, w'el, dźwigów tych w Warszawie, gdzie też został
· będzie V. ładzotn flustqacklm, RówUlez )6S$ rządowy.
kosel orze:.:hi las!' owe';Pi p:~dał 7.gorą 15 otwarty Qddział pod jego losobiafym kiertin~
faktem, że 10 komitadżi przeszło pod Fo~a
Zrozpaczone zony proszą g~bern8tora minut~*)
.
! t
. ,ckipm.
.
granicę b()ŚUiac:ą z za~ia!em, wysadzenIa "zrobić tak, aby tego nie było". Skutek
W S~zawjnie i *iłu wioskach w ~t
Wiadomość ta, niewątpliwie zainteresuje
więzięnia. w ktorem znajdUją Się aresztowa- skargi dotąd nieznany..' .
. ,
gminie ,Łgćmierz, gl'ad.•~ adał zgórą pół 'ilfery budo IN lane w Łodzi, które wobec obecni w powietrze. Komitadżi tych także areD Wybuch naboju. We wsi Rusa- gbd~iny i.lokrył ziemię ta grubą warstw!}, ~go, wzmożonego ruchu rOlrllslającego eię
sztowano_
Dawcach, w ptl\V. latyczowskim, włościanie że pu up~wie półtorej go iny jeszcze tu vięiąż naszego Manchesteru polskiego, bQdą
znaleiU nabój ~rmatni,' zgubiony zapewne iowdzi~71ezały stosy ku1
k
ł
przez artylerię, która t"m niedawno odby-", Bz1f1>dy-:w polach gna wyrządził sto~ mą~1i korzystać z tak dos ona ej sposa..
..
, .
bnoSCI.
ł '
wa a c w i c z e m a . s u n k o w ! ' i nHiznaczne.
' . Nadmienić również wypadnie, te windy
Zjazd 'i11ternistów.' Prawie równoChcąc się dowiedzieć .co tam jest w.
Szyńdlera) zostały ustawione w pierWBi{}r~eześnie ze zjazdem bygieniśŁów, który się środku" poczęli Huc znaleziony nabój. Na.~,
dnych !!machach petersburskich: w pałacu
odbywa we Lwowie, zbierze ~ię tam,piel'~- stąpił wybuch; jeden z włościan padl na, .KR_',.·,.,'.'O'
marml,l;owym, hr. Woron~owll _ DaSzkowa,
BZy zjazd internistó~. polskich .w d?lacb 21 miejscu, że strzaskaną głową,
drugi ma
. .....
oraz
Hotelu Europejskim, gdzie ~amiaBt
i 22 lipca f. b. Ilose referatow 1 odczy- zdruzgotaną rękę·
istniejących wind "Otis" zastosowano. windy
tów wyniesie 82. Główne referaty wygło-.
Szyńdlera.'
..
.
szą: dr. Jakowski i dl'. Landau "0 moRefo"'ma szkół .iejskich.
czówce cukrowej" oraz· dr.' Dłuski i dr.'
Czterokl~sowe szkoły miej~kie, -wePoświęcenie lokalu.
S l·
d l·
ztu"zneJ· przy
.
p'
·MQskwy'. _ bAd"
Jutro o godz.
po...
o, In e s . '.
.
yV .
wkrótce
na progimnazja miejSkie:
nowego lokalu tubardzkiego T-wa
.
::- Atleci naprzód! Pod tym: tytułem
", D
.
t b
ó t ' d J'vki nowo
Wzajemnego Kredytu, przeniesiony obec§ Nowa kolej w Kaliskiem_ . o programu yc s~,,· w~J ąęzJ..'
.: nie ·naul. Z:gierską pod nr. 13.
WzyWa 'górnoślą'ika· "Qrellzzeitunga, nie-, Wobec .teg", że towarzyst'.\"o odnog kole_; zytne. kUt's geometrJI O.ędZ18 .pO~lęk~z~ny l
mie;ckiekluby atletyczne do pogromu pol· jowychw Petel'sburgu ubiega się o kon . będą ~aprowadzone ,wykłady z dZledzlUJP?Kwialek na szkoł, rzemio.ł. '
· skich chłópówwBeskidach. .
C&sję na. budowę. kolei podjazdowych od dagoglkl. Kto skonczy ta.ką .szkołę, . będZie
(a) Gubernator piotrkowski udzielił ko. . ·Pisms polskie ostrzegaj!} jednak wo- Zgierza do '.Łęczycy· i od Łodzi ··do Ale- mrał, prawo wst@P.udoPl ą te]k.la.BY.8zk.ółmitetowi chrieśuijańskiego Tow. 'dobroJzyn•
'h lI a tl e t'ow II , cy t·
.
. o- ksandrowH zaakceptowanych przez minis- rea l ~y~.,
h J.u b l.lIę'IZle
A
na •
urz:l.dzenie w dniu 13
jowmczyc
UląC lm
gorn
m Óg ł zoa t ae naucllyOle. nośet' ze;'wolenia
a
.
'
e ••
:'8'llłsl~lóe
·pr·z.y«łowl·
•
trafił
frant
mi
,franta,.·
N
h
d
lem
Wlej-klm
wrześni'l
rokn
bież.
dnia
kwiatka na dochód
.. •
",i .
terjum woiny, senator eud ar t zapropo" ..
. ' ..
.
'
iwyciął'mu kuranta.....
nowal w imieniu okoliczuych ziemian rzeOłormahst:rkę w sądach. . szkoły rzemiosł przy ut Wodnej i otwarCie
czonemu towarzystwu jednoczeŚnie wystaMinisterjum spra.wiedliwości, jak po- przy s3kole kursów wi~czorowycbfaob.orać
.'
się
Q kon"esję i o pOdjęcie ibudowy daji} pisma f(}sYJskie,z\vróciło
się okólni,wych.
.
.
i
odnogi kolejowej od Zduńskiej W"li do kiem do wszystkich władz sądowych inadZ kropli mleka.
Koła o długości 72 w.
. . ' ·2,oru prokuratorsldego ~. rrOpO&ycją s k r ó - W okresie od kwietnia przyięto w a~:
'-Historja "cudowna". Dnia 3 lipca'
Zaprojektowana kolej ma obsługiwać cenia formalistyki
biurowej. w sądow:, bulatorjum:,.dzieci 415, w tej liczbie: dzi~cl
dworcu Kazańskiui w Moskwie, jaK do.. pow. Kolski, Koniń~ki,Turecki. Sieradzki niebie.
.
' . . . . zdrowych '18, . choryGh 397. Poradu~zle
.uosi Ił Utro. Rossii" zaszedł llastępujący ko, i łięcZ'ycki. Według przeprowadzonych już
Procedura sądowi-wspomma: okolmk lano 1189, do lipca r. b. podług W1e~u
miczny wypadek.
studjów ekonomicznych, gęstość zalndnie~ - przepełnioua nadmiernie formałistyk!} było: dzieci w lmiesiąGU życia 17, mlę
. Zandą,l'm TiJllanow zauważył w sali nie w tych powiatach wynosi 120 {)sób na kancelaryjną, nie mającą często bez.pośred· dzy 1 a 3-81,3 a 6-116 6 a 12-168,11
~ htsy III -żebrllka-'-:kaleR:1f pełzującegu pIZy WiÓz'Btę kwadratQwą: Roczna ilość spo~ niego związku Ztl sprawami slldoweIlli- 2 f. 32. Podług wyznania: dzieci chr.ze-
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,ścijan

62, tydów 353. " Podług zajęć rodziców: dzieci robotników 188, rzemieślni
ków 121, drobno handlarzy 93, z innych
sfer 13.
Zezwiązk. zaw. prac. krawieckich,
Na ntedziel~ dnia 26 lipca o godzinie
2 po' południu zarząd zW,iąMku zwoł~je,
nadzwyczajne. walne zebrame z następuJą~
cym porządkiem dziennym.
,l) Sprawozdanie zarządu.
2) Sprawozdanie kasowe.
3) Wyjaśnienie znaczenia normalne~
go dnia roboczego. '. '
4) Wybór komisji dla wprowadzenia
w życitl przepisów obowiązującyc .'
5) Wolne wnioski.
,Ze względu' na 'wielką doniosłoŚĆ
apraw poruszonych na zebraniu dla ogółu
pracowników i pracow~ic. przemy~1U kr~
wieckiegopoządanem Jest, aby zalntel'esowani przybyli na zebranie w jak najwi~k
l!zej liozbie.
Benef,' s Gierasieńskiego,
W nadchodzącą sobotę na scenie w 0grodzie Grand Hotelu odbędzie się benefis

ŁODZKA--22

Ciągu H-tu miesięcy z iego ma~azynu sy..
stematycznia.,skradzioQo tcwaru na sumę
około 3000 rubli.
Podejrzenie padło na majstra fabrycz·
nego, Da wida Faktora. Śledztwo w toku,.
O napad rabunkowy.
(a): Drugi wydział 'karny toważał
sprawę. karnll 171etniego Witczaka oraz
17 letniego Władysława Czeliednego: os:'
karżonyen o dokonanie w dniu 13 grudnia
r. ub. na ulicy w Zglerl'-u napadu bandyckiego na niejakiego' Franciszka Kleroń
czyka,oraz zrabowanie mu z kieszonki 11
kamizelki zegarka z dewizk~.
Po wysłuchaniu świadków Czeredne~
go' skazano na rok i.sześć miesięcy wię
zienia Witczaka unjewinniono.

Linea.

19~14=.=r.===============::::::::=======::::::::====3.==

Zaburzenia robotnicze.

Pożar podczas burz,.
CZĘ~TOCH:O WA. Wczoraj o godz.
7' wiecz. podczaaburzy Z ulewą i gradem
piorun uderzył w główueskrzldło fabr~~
ki Tow. akc,' papierów kolórowyr.h Markusfełda.
'
. W jednej chwili dobył się stamtąd
słup ognia i straszny pożar objllł (rmacn
fabryczny.
Z pumocll )lrzybyły straże ochotDi~
cze:' częstochowska, z Częstochowianki i
Z huty "Paulina~.
Napróino jednak zmagano się etlergicznie z niszczącymżywio
łem. Cała fabryka wraz z kantorem ata..

PETERSBURG. (Komunikat urzędowy). Kancelarja naczelnika miasta komunikuje, że 20 h. m. liczba robotników, któ~
rzy nie przyi!tąpiIi do pracy i nanow o
przerwali, dosięgła 110 tys. ludzi~
W dzielnicach f!ibl'ycznych W stolicy
robotnicy zaczęli zbierać się w gromady,
podnosić czerwone sztandary; śpiew,ali pie.
śni rewo1u(l,rjoe, zabierali ze sóuą robotników, którzy nie przestali jeBzczepracować, powstr7.ymywali ruch tramwajów. Jed~
nakże pl'zygotowaue zawczasu ddziały po.. ła się pastwą pożaru.
li ej i wszędzie rozpraszały naty hmiast deWśród nadludzkich wysiłków 20 stramonstrantóu-.
żaków zostało rannych.
Napady.
Szczególnie wyzywająco zaohowali się
Z fabryki MarkuBfelda prz.eniósł się
Wczoraj o godz, 9 wieczorem obok robotnicy w dzielnicaoh drugiego cyrknłu ogień na sąsiedni dom mieszkalny robotdomu przy ulicy Aleksandrowskiej nr. 104 na Wyborskiej stronie i 2 i 4: cyrkułów ników chrześcjan. Płomienie objęły dach.
zostal zatrzymany przez' dwóch młodych Aleksandro.Newskiej dzielnicy, gdzie rzuOgień wszelako zalała ulewa.
ludzi czeladnik piekarski Franciszek ŁO-cali kamieniami w urzędników policji, zaFabryka papierów kolor.lwych ubez~
.
bł"
m j'n' sk'l, l a t "'6
~. .
dając mniej lub więcej silne
skaleczenia pIeczona
y a W pIęCIU t owarz\''st wa ch na ,
Bandycizaządali od niego wydania trzem oficerom, pięciu rewirowym i jede-sumę 400,000 rubli; straty wynoszą tyleż.
pienięd~T, Ił gdy Ł. im odmówił, nieznajo- nastu stójkowym.
Fabryka zatrtldniała 300 robotników.
pana Glerasieńskicg o , ,świetnego humory~ty mi zadali mu kilka ran nożem, z tych jeNaprzeciwko domu nr. 52 na ulicy
Zjazd ioternistó. polskich.
Teatru
Przeglądów". Pan Gierasieński, dną w piersi.'
..
"
Ligows!{ie,J' i naprzeciwko domu nr. 64 na
..
. Z d obył so b"1e Ul eLdł
b d
l
LWOW. Wczoraj' otwarto tu II zjazd
który
w krótkim czasIe
.~. pa
n,a zl~mlę, a . an yCI poczę I ,ulicy Tambowskiei, wskutek małej. liczebl&WSkłą: I!ympatj~ publiczności, a które~o ka- uCJekac; na krzyk Jednak poszko~o~anego . ności oddziału policji i siluego wzburzenia internistów polskioh. Udział przedstawiCieli
wały; stały Bi~ przysłow. iowe .w ,ŁodzI, w pośpieBzj'li na pomoc pl'zechodme 1 ryce-· tłumu, który rzucal kamienie, p' olicia zmu. władz krajowych imunicypalnyoh był bar•
• t'
J
doiu benef isu swego wys t ąpl z nowym:li U., rzy noza
U]ę o.' .
szona b"ła ucie. c si'" do broni. ·przycz.
em dEO liezny.l
.
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' Obrady zagaił prof, Rencki. Dokonano
pełńie repertnare,m.
le u ega ,wątp IWO C.I,
rzeprowa zono JC
o cyr U u po- ,dano 5 w"strzałLiw z rewolwerów, które,
'·
d o ką d . t e2i. przewIeZIOno
, . . . J
Prf'zeBami honorowymi
że wieczór bene f ISOwy zgroma d:Zł w ogro d zle l ICYJnego,'
rannego nikomu szkody nie wyn:a.• dziły, poczem wyboru .1'nre.zvdJ'um.
J
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wybrano
dr.
dr.
prof.
Kanowskiego Z KrakoGrand Hotelu tyc h wszyst "len, . 'orzy c o -, 'U.
ezwany" e al'z ogotowla opa rzy go, tłum został rozproszony.
tk
d"
t
ł
d
wa,
Pawińskiego
z
Warszawy
i Z,,13wskie t
,
,
,
e
k
byrall jed en U8 ł yS:T.e l I pzema~laJącego II - poczem are 'I} o Wlezlony zos ':\
O BZP'Próby zatrzymania ruchu tramwajów
strad. y. patia Gierasieńskiego.
Poznańskich.
miały. mieJ'see w okolicy' mostu Sampso- go z Petersburg'l. Pre&~8ami czyl1t1ymi zo_
"
St au ofilary
_. napll d u beznadzlelny.
' .
Program wieczoru
wypel III' opera tk fi
niewskiego, na prospekcie Finlandzkim, na stal: dr. dr, Reichmunn z Warszawy, Dłuski
i Łatkowski z KrakOWa.
Sup.pego p. t • • Bursze", oraz Ro~maitości »
Ucieczka are$ztanta.
ulicy Niustad~kiej i na wielkim prospekcie
pow2.ięto rezolucję zwołania III zjazdu
"działem całego zespołu; Teatr "Urania".
Wczoraj o godz, 12 i pół w południe po stronie petersblirskiaj.
,internistówpolakich M rok 1916' dl) Kra,
Z aresztupoIicyinego, w Radogo8zczu zbiegł
W Nowej Uerewni tłum robotników kowa i przyst<>.phuo do obrad naukowych.
-Po. kilku niefortunnycb p.lzeJ·setach, aresztant·
. S tanisłal'V
.
'ł
f
t
',
h t ramw3Ju.
'
k on'1:
Stasiak, lat 19.
USI owa pows rzymacrnc
Prz'Goto.ania
1Nojenne Austrji.
jakim ulegał Teatr ; Urania, prowad,zony.
nego. Za udział w demonsh'acjach w crąpo ,raz ostatni na ,udzla~y a zawsze ko~cz1liUjęcie bandyty.
'gu dnia aresziowano45 ludd. .
WlEDEN. Z kół kompetentnych iney. swoją imprez~ deficytem, ostatmo, u(a) W Piotrkowienrząd~ono obłaformują, ze rz",daustrja.cki poczynił rozlegm,ieJ'p.t. nie. admi.nis,trow,any. ,przez nowo ą ?~. wę na sprawcę wielu napadów bandyckich
Dnia 20 b. m. O godz. 10 wieczorem na łe przygotowania wojenne na wypadek zao:'ę",'zaczyna Slę C.leszy,c. coraz IICZme)~ niejaki ego Józefa Adamczyka, którego ujęto prospekcie Bezborodki, po stronie Wybor- strzenia sią !wrifliktn serbsko - aUiltrjac· d
k'
B
skiei, gęstu zamieszkałym przez robotnikÓW, kJ'Aao.
B,Z,iI. frekwenciilPubl1czuOSCI.
.
,.
,
na po Iae h przy cman t I:lrzu zy ows Im. an--t>
~ DvrekcJ'a Uranii zaprowa,dzIł,a kom,bl~ dyta te n przed kUku dniami dokonał na- 'zaczął szybko zbierać się tłum,. któlY
Włouby i Niemcy będą popierać.
,}
p d
' k l k
l t'
J k
,. w krótce osiągriął liczbę przęszło 2,000
nację kinematografu z atrakcl3~1 scelllcza un a o e tora o erYJnego,
a UIJOWl- ludzi.
RZYM. .Opólo Romano"z'apewnia na
nenii wśród. których w ost,~tDlIl!, progra- cza i usiłował go zabi4 z zemsty, gdyż w . . Tłnm zaczął śp:ewaó pie4ni rewolucyi oe podstawie najwia~rogoduiejszych ;rzekomo in-'
mieciesz» si~ powodzenie,m po1'B.k, kuple~ roku 1912 skazanym został za dokonanie i dopuszczać się wykroczejl; ~rzewrócIł 8 formacji, ~ena wypadek konfliktu zbrojnegO
cisikai tancerka LHi-Petipa.
napa du bandyckiego na tegoż kolektora n3WagOUów tramwajowych. Podczas 'uśmierza- pouiiędzy Austrją i Serbją zarówllo Niemey
•
t Kary. administraCyj~e.
6' lat l'o,bót cięikich.
'ł"ożar. . nia tych zaburzeń, do oddziału policji z tłu- jaki Włochyudsielą Austrji Lczynllego ' po"Z, rQzporzl'l:,dżeniap~Otl'~owskiego, g~(a)' Wczoraj o godz. 3 min. 55 po mu iz ukien domu M 17 na prospekcie pal'cia~ , ' .
. '.'
skazam
w
drodze
adml.
.
W'
B.
zborodkl
demonstran'
Cł'
·.rzucall'
k~mI'enl'aml'
Wręcz~nie
noty.;.
zostalI
t
b~rna ~r,a, .
".
i in- pot wybuchł pożar w nieruclion,ości .01u
n~tra~~~eJ:. za Wj ~rocz~n:e. pr~~cw rb" ,fa Llpszy.ca, przy ul. Północnej pod nr. 25 i kil ka kfl tnie wystrzelili, wywołując przez
WIEDEN. Pisma niektóre informują,
strukcll. stroze, a mlano:"J?,e: 8 po 1
. Ogień powstał w szarparniLipkego, od to Eitrzały przeciwrre ze strony oddziału po., . ~e nota austrjacka wręczilOa będzie r'zl}dow i
2 pO 2 rb. ~ 10 pgóO k.~P. kary. _
)skry na ma.azynie' przyczemzapaliła się licH do tłumu i do otwartych oki~n domu ,N'!l serbskiemu jutro za . pośredniotwem posła
,,,Kr.awy dra ... at, -na lelnisku.
bawełna •. Pożar został ugaszony przez l 17.
Niepokoje potem ustały.
Rezultaty Ciesla.
Z Aodrzejowa donoszą n,am o .zaba:v'" odqziat strazy ogniowej ochotniczej, straż strzałów nie tlą dotychczas znane. Z poZ dyplomacji.
nej. historji, jak~ wydarzyła SIę. w Jedne} z, 'miejSka przybyła do ognia, lecz udziału w śród nrzędmków policji odnieśli lekkie obmWIEDEN~ Ambasador rosyjski w Wiewilli, zamieszkałych przez łodzllm ze sfery akcji ratunkOcwej nie przyjmowała. Straty zfnia jeden ofIcer ,j dwaj rewirowi..
dniu S,ebeko' wyjechał do dóbr swoich do
inteligencji.
:
. około 300 rubli.
PETERSBUlW. Bezrobo.cie w Peters- Rosji, obowiązki jego będzie spełuiał hr.
Adw. 'h posiadał pIęknego koguta.,
' _ Skutki upa.fólllh
bUl'gu~thva w dalszym .eiągn. W ciągu dn:a Kuzowcew. Szef sztabu generalnego bar.
Ilktórycodziennie odświtu. piał przeeudow. W fab~'yce przy ul. Długiej ,nr. 77 miae ł miejsce s~ereg, de,mo?stracji i starć Konrad v. Hoetzeudorf kontynuje swój ur·
.. ie... S!lsiadkap. h, pa~l ~" zona prz.e,~" zemdlały z gorąca robotnice: Tula Rajsman, ~ pOlcjlł,P[~Ycz~~.,:" ",Jti\.kl!;:.rJVypadkac:l u- lop. Udał się do Tyrolu.
.
iębiorcy bu~~wlane~o, Cler~l~ła . s:r~szIpe . Łl.tja} Fiukeusttąjll i Rebeka Erdman.
ciekullosię·:po 'tZjł'{l1~ br~~~"jlW centrum
Serbjaprzygotowuje się.
na bezsennosc wskutek. "d?, cIa SIę k~gu_ Rowni.e~ z tej .samej przyczyny miastapanuja spokO)~~~,t'O'~~it;; --w dzielnicaclI
.' t a, aż wreszcie pe\~nego pJękn:,go pora.uk~ zemdlał dóroikaz; Szmul Krf1jcman.
robotnjczych!lastrór~1j~P9k1)Jl\cy., .
W lEDE~, W kołach wOjBkowych wie~
zDaleziono ,strasznie okrwaWIone z\\'łokl
,
lIS-ł ,. _
b -- t
~ MOSKWA. ~Rńćh' tramwajów został deńskich panuje przekonanie, że, Serbja pó11" k'
teoora z poderznięŁem gard~
. ....,.,. I o.,nle s~~o OJS .a, ,
przerwany wskutek strai:'u i prutestów 1'0- mimu wszelkich zaprzeczeń oayni energiczne,
gil. IJS l e g o .
"
. ....:.. Przynl. AudrzęJa nr. 27 USlłowała botników elektrowni centralnej.
acz dyskretne przygotowania do wojny. Wojłem...
h'
d rstwootruć,się j(>dyną na uczy6i a lka N. K. Niebez,
BAKU. Zastrajkowali robotnicy na trzech ska serbskie maszerują już na północ i
Skrytobójczy
l mor e
..
P)".",' c";'ń!;two'.... us'.un .. 11.!:lka. r.z.·Po!!:. otowh.
"
.
t' k"
Z
ł
Azamac'
d
J' . wie przygnębia.... .,.
.. - ~.,
c e ntrainych stacjach elektrycznych, które za- k ouaentrulą
SH~ na grallloy aus rl6C lej.
sprawiło w ca ym n rze u..
'.
"
':-':rajemnic·Z'.'zlisłabn;ęcie.
opatrywały miasto w' siłę elektryczną. Tech- Karagujewicz wywieziono na północ olbrlryjące wra:tE'nie~
'Olbrzymi pożar. ,.'
pE~d dom:ehl
4, pł'Zy ul. Nowo' nicy wojskowi i cywilni praoują zamiast ro. mie zapasy broui i amunicji,', Czarnogórze
'(a} Dziś o g. 8 m
.. Su rano wybuchnąf 'Turgowej~" ,znaleZlolJO nieprzytomną kobiEtę botników.
"również zbroi się energicznie.
1'01' 17
Odwl'ezi"no
J''''
do
szpt'ta'!"
'
Król Piotr śmiertelnie ebor".
]
t
k
T
aroźoy pożar w gmachu fa~rycznym
y o~, a o.; o .
'-'
"f
'"
j~;
.,
b
A
2Poznańskich.
L.'
dnera,przy uh nny. nr. o.
'
BIAŁOGROD. Stan zdrowia króla pio.
~Oaień: powstał podczas pracy w f a b - , - Upadek z rusztowania,
tra pogorszył się tak dalece, że zachodzi
rY'ce~ wOedle przypus~czeń,od isk~y, pow~
Zajęty pracą pny uj, fWidrewskiej nr.
=1'' '
obawa o jego życie. Obecnie udał się on
stałej wskutek tarCIa maszyny 1 ogarnął 104 mularz, Ja.n Kałusz, 1. 42. sllud! z runa dalszą,knracjędo Riberskaja Bania.
tak' sżybko cały gmach, że w~zwane I,~, sztowaniu z \'tr.ysokości' 3 pięter, wskutek
UL IV oddziały straży łą~znte ,ze strazą CZf!go odniósł pęknięC!ie cza~zki i zhmnnie
Szajblera i Grohwana zajęły SIę t~]ko zeber.
.
Czcheidzego umorzona,
umiejscowieniem pożaru. oraz gaszemem
W stanie beznadziejuym odwieziono go
PETERSBURG,. Komunikat
zgliszcz.
do. szp. Czef. Krzyża.
Jego Cesatska MoŚĆ na memorjale Rll.dy',
Całe urządzenie przędzalni spłonęło •
moina' mieć po .zastosowaniu no. Pl'zypuszczalne straty Obliczają na 500 tys.
państwa o rozpatrzooejprzez pierwszy de~
~;::n::l.0
kremu
' "
partameut 2 lipca 1914 r. sprawy codo
rubli.
'
wszcllę!lia procesu karnego przeci w ko członKradzieże.
Or
kowi Dumy państwowej Mikołajowi OZ'Jhl?i(o) Z mieszkania Michali~y Gośz·
przeciw piegom,
opaleniinie.
dzemu z powotiu mowy, wygłoszonej przezeń
pryszczom, wągrom, i liszajom
czyńskiej( Ciemna llT.48)t skradZIono rze~
Krem ten w krótkim czasie do'
C2y wartości 180 rł}.
Izba sądowa warszawska wyznaczyła na ogólne m zebraniu Dumy państwowej; rll.
prowadza płeć dóśnietnej biało·
Z mieszkania Jana Langera, (Bene . . termin rozpraw w"sprawie o zabójstwo ozył 'w d. 16 bieżącego miesiąca własnoręc~·
nienakreślió:
.
.
ści. Cena Nr. l-50 kop., Nr, 2,
dykta nr. 76, skradziono rzeczy wartości właścioiela majoratu Łęczna Polujek~owa.
"Mam nadzieję, że na przysldość pl'e l
(mocnlejszy)-7j kor>. .
64. I'uble.
na dzień 6 października r. b.
Z mieszkania Wojciech~ Łuczaka,
Sprawa bądzie sądzona w 3 departa~ zes Dl,Imy państwowej nie dopuści do spo- ~ NowośĆ! Specjalny krem bNA- \Iiił
MOR"' Nr. 4 na 'porę wiosenną,
. (Wólczańska nr. 252), skradz~ono rzeczy mencie i potrwa prawdopodobnie około 2 sobów sądzenia o rzeczach, sprz~ci wi1\jących
si'"
pl'a.
wu
i
przysiędze,
Sprll
w
li) umol'zyć u •
zapobiegający opaleniu się· Ce'rt;eczy wartości 80 r b . "
•. ,. tygodni. '
..
na Nr. 4-1 rb; Żądać we wszyst, Zmieszkanla Henryka GajSklego skraDo sprawy wezwano 50 świndków z
O takim rozkazie Najwyzszym, zakokich wlękśzycl1aptekach,składach
.'
aotecznych i perfumerjach,
dziono rzeczy wartOŚCI 52 rb.
któryoh dwóeh nowych, a mian?wicie ko~ muuikoWłllny~ .zarządzaiką~emu mi~iStterjum
(o) Wczoraj do mieszkania Morducha misar2Ja cY,rlmłu 7, porlpułkowmka R:ksa, sprawied iwosc! przaz se "ret1łrza pana wowego, ochmistrz Wierowkin pnwi!domił nad- iiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jeszczyka, przy ul. Pasaż-Szulca ~r.
o or~z obro?cę prywatn~go, W. Ł.asklego,
'godzińie4 1/2 po pOłudniu w czaSIe m~o- ktbory• w. pler;Vłsz~k!ChżdWOCh ~SXknc]a~p był prokuratora karnego depart:unantll kasacyjbecności J. za pomocą.wyłamlinia zamka\\'.' o roncą wapo os:ar on.ego
ę OWS ',lego.. I1E'go Rządząoego senatu, cel~lll lI:deźytego
W dt:zwiach zakradli się złodzieje i ,za.
.,' W. poods 1ed.zp.U1u naznaezonej mu \\ ykonanla odnośnie do wiesiellia zarządzo
brali rzeczy wartości kilka tyai~cy rublI. ,. kary rot ~:eBzt!lnaklch; zost~ł :vypuszczon~ nego względem osoby oskarionegośrodka za-T
. . (o) Właściciel składu, fabryczne~o. n~ wOlnosc,z. rpz~orząd~ellla Izby .są~o~eJ p'Jbieżenia przed uchyleniem się od śledz do fabryki nitekszp'ulkowyeh na wy jaz d
Jll'zy ulicy MikołajewskieJ ~r....29! JankIel mIal ,być powtorme osadzony w WH~Zlenlll, twa i sądu, jak również dowodów rze- :Zwracać się: Broun i Rowiński, Warszawa,
FranciBlIkańaka Nr. 20.
czowych.
Goldcher, zameldował. WPOłlCJI~ ze w prze- ale SH~ ukrył.
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, Najzdl'owszym napojem jest doqra
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Dr. Kerschner. Choroby: dziecięce i wewnętrzne, 12 i i pOł-l i pół.
"
Fried; Choroby wewnętrzne i dziecięce, 1-8..
.
łJ
Ro·żaner. Choroby SKórne i weneryczne, 3-4.
....
ł. TrCK;htenherz.. Choroby skorne i wenerjczn::, 3-4.
lJ
Goldsłein-Polak. Choroby oczu. 12 i pół'-,1 i pół.
" Lewitan. Chirurgja, .6---7.
.
" Stankowski.Choroby szyi, gardła i llszu,.6-7.
JJ
Lejbowicz. Akuszerja i choroby kobiece, Wtt:lrki, Czwartki i Soboty, 1l~12.
JJ
FrJde.· Akuszerja i charobykobiece.

Porada 50 kop.
Badanie krwi (Wassermann). Badanie Ihamek. Szczepienie ospy. Zabiegi
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Dr. med.

'Pll "BRAUN

". .

. 1

wener\'()zne .

,-

j

5-:-"71/1.'

Chorobrm:~:~~~~i:~:~ryczne

D·ro JEhNle1{1

ćboroby • weneryczne,

skót'p
drog moczowych·
,

ul•. ANDRZEJAN&'7

9-,12 i 5-8, w niedzie le i &wi:ęt.a ęj'-4
Telefon Nr. l,ii!). ..
4tO l

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

Dr.A.Głf0Sgłik

.s"'~:n'oby sJ~Ó~iiIJ.ę", wene.~;.i;
ąrog

mor.;ZCl'l!\JY,c ..•. lnstytut Ront.. •
g~~o~~cz:njczy.
, ..

lA~tłODN"~~)]8, (pr.zy Zięlonej)~

. 'aodziny pnzyjęć: nd S i pół-H i pół i
. od· 6-S. wi~cz.. Rani~ od 5:-S po poł.
W niedziele i. świ.ęt-a od 9 - 12
'Pe!>łJfoJt 35-16..
2851

~r.l Jln;n~iRd

.Jlrzep~owadżił· się
l.Ia ul.,·Sred:nią Ke. 3.

.'tsp.ecja1ista ćhoróh wenerYcwych.
Ekórnych z kosmetyką lekarską (r;:warz
. włosy etc.). .
.
" ..
Przyjmnje od 9-11 i póŁ i od4 i pór
:. :
. 'do 9 'wiec2. .
. .

Laboratorjum
.Magi$tra~.
c

.

Lódź,
,

SCHATZA

ul.PiotrkGwskaNQ 37.
Telefan 26-8L

..

Badanie krwi na syfilis.

Przyjmuje od 9-12 r, i od 5-8 w
Panie od 4-5 po poł:o
20

Dr. med. Leyberg

Krótka. 5 tel. 26-50
tChoroby skóry weneryczne i płciówe~
,Przyjmuje od 10-1 i od 6-8, Panie od
4-6. W niedziele i swięta od 8-1;
..Dla pań oddzielna poczekalnia. 22.66

. ~Lekar:ż-Denłysła

J~

HABERFELD

weszka obecnie ul. Andrzeja M 2,
4"óg Piotrkowskiej, I-szepiętro
Przyjmuje jak dawniej.
~~lefon ~7-31.
1951-22

. Dentysta

I. Karmazyn
Południowa

Nr." 2

powrOci.f
przy; muje 9 _. i 8-7.
2936

Dentysta

. . J.. ByłeQski·
, ..

Dr. meD.

.

9 -

11

i 00 4 -

1'.

Poleca Jlowości sezono-'
we: ulst-ry, couwer-cod
palta, u,arnitury··. mary.
narkowe, jak również,
uczniowskie. i dziecinne.
Wielki Wl'fbó.r materja·.
łówk'rajGwych i zagra-'
niczny/ch zawsze na skła- .
dziew

'1

1952 2.1

1. nWAR[WAUrR

Piotrkowska ł8.
Choro by wewnętr2ne i nerwowe.
. SpeCjalista chorób: żołądka, ki ..
s::r:ek i przemiany materji (eu"
krowa, podagra., otyłości i t. d; Nie~będne dla djagnozy analizy chemiczne
l bakterjologiczne wydzielin i hwi
w laboratorjum własnem.
•.
Przyjmuje od H - l i od 5 - 7 i pół
po południu.
1931

Dr. med. BolesłoCIJ

KOD:

Piotrkowska 56.

Telefon 32-62.

Godziny przyjęć; od 9-11 rano i od
4-7 po południu. W niedzielę do 11
rano i od 2-4 po poł. . .
. .914

.
:

.

vis
Najlepsze i riajładniejsze zęby sztucz
ne i plomby po cenach ullliarkowa
:nych przyjmuje od 9 rano do S-ej
'Wieczerem.
.
2706

Dr. med. I. IZYKSON
fAleksandrowska M 37.

N ajlep8zym srod.k1em, ochranłaJe.oy~
ad zaburzeń żoła:dkowych, desynterJl
i .~ p., jest kieliszek win& St.-Ra.phael
na sz.kla.nkę gorącej herbaty.
Za:dać. wsz~dzie.
. 797

'

OGłOSZEnIA DROBłłE:

Zawa,,;Ek~

Aleksander B·abicki. ad:wokat :przy~·
sięgry, przeprowadził się na ulicę
Dzielną pod J& 25.
2884 10-1

5..

. .

Pierw!lorz~nft
. !zkołaTań[ów
przyjmuje uczniów i uczeIiioo codzien-

D0i sprzedania
gramofon i rower. Ul. K}
M 14,
u gospodarZa..

nie od 1-11 wiedz.
"
UWA.GA: w niedzielę tańce zbiorowe.

wiadomość

28~6..:...1

.Zgierska 20
a vis kościoła N. M. P.

·1

Choroby uszu; nosa, gardła
i chirurgiczne •.

owskil.

W szelkie analizy lekarskie i che- . Cboroby .wewnętrzne
miczne~'l1loczu, plwocin'(gruźlicy)·
.
•
krwi, wydzielin dróg. moc::r:oI dziecinne.
płciowych~ wody,mleka i t ·d. Przyjmuje od 10-12 l od 5-7 po po!
Wydawr;oa. Jan Grodek.

Telef. 31-76.

ł

~R~~PROWADZI.t. . SIĘ,
')lrzeprowadził $ię ..la! ~Przyjmuje od
na 2;ielaną 811
ul. Nawrot 1, róg Piotrkowskiej. po ~południu.
,ej 11~1

.ul. 'Andrzeja M J.

.. ksan· der Ma·rgo·ll·S
Dr. W.· DUTKrEWłt~l';, 'Ch:,!~l~~aż!ią,l:~ it~~~ek
,.

>

~
:",.'_!

były' asystent kliniki berlińskiej

.Dr,Sauenberg

··1

I ....--....----..----..--........--....

.

Leczenie syphilisu ęalvarsauem. Er. lich-Rata ,.006"-914 (wśródżylnie).
Le·czenie elektrycznością, elektrolizą
(usuwa.nie szpecących włosów) chorób. włosów i :skóry przy pomocy
Choroby weneryczne, dróg' cJnOCZOsztu,cznego słońca wy~okogórskiego
wych i skory.. . .
(qua:rzlam!le) oswietlenie kanału (u.
Spacerowa 40 (puy. A.ndrzeja) .
retroskopia).: 'Przyjmnje od 8-1 r.
l'~zyjmuje: 9 -- l i. 5-..&, w uiedzi&le
i od 4-'. ',l'. Panie od. ó-4l p.p.
i~w)ęta 10-1
..
.. 1947'-200 .
.,ola
oddzielna
ahh..
Choroby skórne, wene"yczne,
·dróg moęzowych, kosmetyka·
Jekał'ska! Przyjmuje od.si P9Ł,do;·
l i półi od 5-9 w.Pa~ie.oil)~;- 6; Dli
Dr. Med.
l'ań osobna
popze~l,liitia/··K
..ótlCa·ł·'·'
':,'A.'ł·.e
.
Tel. a5.35~J\J
~659!'
..·.'.=H

l>t.W.8ernard

i&

Dostarcza f V mieJscu i na wyJazd biuralistów; bil,ralistki, kasjerów,; kaSjer."
ki, sklepowe, blłfetlYlce, na1lA:zycieli,nau.czyciilki, freblanki, bon.y, pielęgnia1"ki, mam- .
ki, g<JSpodynie, stróży i tIJ09Óle-S.łUŻbę wsze.lh-iegl} ,-oilzaju płci oboJga,. oraz oficjalia-,
truv i robotników "oZnych"
:
. .,

Ulica .Południowa Mi Z.
Telefón ]i 13-59.
Sytlhflls. choroby skórłfe, włosow,
tkosmetyka lekarska) weneryczne,

s.

-2.

1I"FF'

. RautionnVlany KomJ!owo-KekulRuda[JjUj Ranlor

Or.l:PRY-8ULSKl

. Telefon 19.41.
" ;, Frze~i\yf~tlan!e i fotografowania, wnętrzności ciała promieniami Roentgena; Gab!~
.
1ft. ŚWiatlOlec. zniczy (Chor.Ob. '
k6ry i włos6w) i elektrotera.peutyczny (niem:)(:l
l-lc}0Y'a~ Leczenie syphilisu. prep. 606 i 914; badanie krwi. badanie.mamek.
Godzwy przyJtcia: a.;...2rano i' 5:-9 po poludnia. Dla pań osobna poczekaloia.

róg EwangieliOkiej.

przecllOIDg1Uilnin iltfęs:a fi

F. PACHOLCZYKA, ul. Lipowa 36"róg Benedykta.

PoraeJa 50 ko;,..·

-

przedzioły cbłodniczedo

I

,

·Ba d anie

Inżynierska

i ID!}TObów masarskich, jak równieZ specjalne· ubikacje do prtecbo" p'
w!Jwania ryb.
l?oI~c(J r6wnieź .lód sztUCZTIYPo- 15 kop. za pud TIU rniej~Li
bez. o d s t a w y . ,

. Wewnętrzne i nerwowe Dr. l. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41J2 - 51/ 2 codziennie.,
w niedziele od 10 -:- 11.
.
. Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
.
.
llj2 - 21/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 1/ 2 - 91/ 2 wieczór.
"
,;
.'
"
: Dr. H. SZUMACHER. W niedzielę od 2- 3 pop., wtorek, czwartek, piątek od 81/ 2 do 91/ 2 wieczÓr, w. poniedziałek, środę, sobotę ód 11/ 2 do. 21/2 Po. pał.
O ctoby rI2ie.ci miejsce porad dla matek szczepienie o~py Dr. I. ~IPS.ZYC c~dzie:mieod 1-2 pp.
. Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 l 7-8 WleC2iOr codzlenme.· .
Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 :- 4codziehni~
ChOT0byccZIf ~Dr.B. DONCHIN Codziennieod9 - la rano.
C
.
. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1~2. pp.
.boroby nosa, uszu i gardła Dr. C. BLUM Piątek, sobota,· niedziela od 9, _ lO ,rano.
.

Miejski.ch,

.MI.
telefon K! 46 i 14-65

chorych

45. :Piotrkowska 45 (róg Zielonej).

Eksploatacji

•..

. jedwabne Palta damskie "
kosztuf!h teraz 'U. Schme- .
cliła i· ··Rosnera 15.50,
11.50; 9.50.'
l~

Marji Pospiech skradziono paszport
':Yd?,~y z g~. Choroszek gub.
wołynskleJ pow. zytomierskiego.·
.

D. Friedwald

Z szac'lnkiem
;
dypL nauczycieL·.
.
Prosz~ zapamiętać adre's: Za"\Vadzka 5.
"
,2910-24.

I . • ..
~b-łk·. .,R . In.. ~,

2890-3~1

. angL palta Q.awniej 0:0 I·· M
.... ' .
...... ·1· ..•.... . . . . . ..
25.-"=zll,.bO.!l.liOil.liO
Fajga Moszkowicz zgubiła książkę ószczę_·
dnośc.ow~, wydallą z Kasy przemysław·
ców za Nr. 29068. Zastrzeźenie zrobione, ......
Józ<>fT
.........
rzec-IllS
...
....
. ..
~
....l zgll i
aJ:tę od pasz_o .
. y.,.';
.
. 2891-3
. portu ;;ydaną z fabryki lI Serejslii:
Zaginęła ksi~zkaodmaszyny Singera' I DubsiYU. '
2892-1
.o~' 30. do 40 pudów tygodniOWO sprzedli~
wydana na imi~ A.lbiny Kozłowd··
.
. . , . . . . b: taniow. Smolenskp. Zgierz. (o:lległośc
skiej: Ła~kawy znalazca zeohce' oddać
o wynaję~j,a 2 pphoje z KJfchnią:;;t wiorsg ocLZgierza) właśg, :Daniele,';Vicz
takową n& ulicę mówna Jm 62 do • a~az
1 ~ ~awalersiH, I pjętr:o W oficy~' Wiadomość ~ miejscu.. .•. ' .2953~7
sklepu Singera.
"2888 3 l

W tłoczni Janlł Grodka, Widzewska li!! 10Sa

Z

·

:~ip~~~~:~ka ··M-90>·~t~ooi li _~
, •

,

, lIedak.łor; ADlłaGrodek.

.

