Łódź,

61m '912 r.
Kalendarzyk tygodniowy:
Śro św. WiktOI~a 1'1.

CZ\\).

Ś~\}.

JI-------·--Ł~l Piąto Ś\\l.

Tomasza z fik.
Jana Bożego.

Sob. św. Franciszka.
Niedz. 40 l'l~czennik6w.

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

Pono

l'1iesięczn.

Wsch6d sI. godz 6 m. :38
Zachód. sI. {Jodz. 5 m. 46

\Ilt.

P6Jroczn!e ~ :5 " Kwartalnie " 1'" 50
H ...

50

H

Ś\1).

św.

Konstantego.
Grzegorza W.

DIag. dnia godz. 11 m. 08

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyńczy :5 k.

Przybyło

d. godz. ;; m. 36

11I'zosyłką pocztową:

Z

Rocznie

Półrocznie

'1 kop. 40
•• 70

.rb.

..

dziBnnłk

RedakCJa

Zagranicą:

.

p~zBmysłowy, społiczny
.
.

.,

i UtsrDcki,. ilu8trmll1nn~Q

Sroda., dnia 6 marca 1912 roku.

\\) todzi

;;

pOlityczny,

lilii. P ..zejazd .M 8.

KantoR'Y; Włłll81BlY w Wal"szawie, lUlI. &Iloli:a ..Nr! 3e. w Pabianioach III p. Teodora !lIIUnke,
I'1lesięcznie rb. 1 kop. 10
Tele~onu Nll 595.
.. Zgierzu, w aptece p. Patka.
9B11Ri_ _1II1i "M""Pt!f'
'" __ __u_=.=.====__
====_.=.==,;;::;,._._.___.______
,.....".,.
cam OGŁOSZEN: Nadel'$.r~me przed tekstem 50 kop. za wlersz petitowy. Zwyczajne @głoszeniia za tekstem po 7 kop. zo. wiersz nonparelowy lab jego
.
.
. miejsce. Małe ogłC:JIl\łzenlia po 2 kop. od wyrazu" (dla poszukująC!ych pracy po 111, kop.). Najmniejsze ogłoszenie 20 kop. BolIdamy i lMe ..
.
k.·ologii po 20 kop. Z6 wiersz petitowy. Za clolączenie prospekt6w 6 rab. od tysiąca egzemplarzy. AlI"lI:,kuły I>eż; oznaczenia: honorar,Yatn
r~
RedakcY6 uW6tn' za bezpłatne: _1't;~:~\\) drobnych niez\\lra~a. Ogłoszenia lA} t~kście 1 rab. za w!er&,Z petitowy.
_ .=-=
.....

==

Redaktor lab jego

zastępca przyjmujQ interesantów c:odziennie, z wyj(3tkiem dni ŚWifJtecznych, od godziny 3--4>-<ej po poradnia.
=;;::;;---.. '·,,· '''elit ,p:-- i t - ·... ' i-;m..-,tu;;;;m;;;-ś.....iiliiZ. ,."hu;----=;'pjjjj"i1'"i7iiw'·· --"i'~------""'"""m,-"" ''''-.;:&if';-j";-' ':"iA ;---TiS' -''---;-iil"'mm.e.'-'-

!~ui ·ww'·-',·i$·iiilil,::,;;;.;;;....

pi

lecznica chorób skórnych i wenoryoznyoh
D~

Go~ca

Falka,

i Jelnickiego

stałych (oddzielne pokoje l ogólno sale) i przy'
chodnich. (Porada 60 kop.--Godz. przyjęć od 8-·f) ra110, 1}l/'1-11/~ W południe i 71j~-81/~wieczOl'cm, w niedziele i święta od 8··~1() rano i od 11l/;-11/~ po potud.
Rocnfyen, Icczonio swinUom i elel<tryoznosclą. - Badania

· Dhi choJ'ych

kl'wl

przysyfili~ie.

145

......ri

Obecnie potężne przesilenie w Anglii jest
potężnym tryumfem syndykalizmu, Polityczny..
politykujący socyalizm nie zdobył się nigdy na
.wysiłek tak zorganizowany. tak druzgoczący. Pi"':,
lozofia Bergsona, poezya socyologiczna Sorelą
znajduje w olbrzymim praktycznym zmyśle CZ'fo~
nu rasy angielskiej swój żywy, konkretny wyraz:
. Syndykaliści francuscy głoszą, że ruch ich ma na
celu nietylko zdobycie wyższych płac i krótsze...
go czasu pracy, ale że ma on na widoku roz.:
budzenie nastrojów i opinii, wzmocnienie ducha'
solidarności; chce bez stykania się z polityką'
skupić klasę pracującą do przeciwstawienia' si~
obecnemu porządkowi społecznemu i d()zW'J.
ciężenia go przez wygłodzenie ustroju opartego
o zasadę własności prywatnej.
.. .
. Praktyczny zmysł robotniczego świata. Anglii
llie, idzię .. zapewnę hik daleko w teoryii tYtkó"
gW1'lłtownYOp6rkapHę.rizm~" .:popeh !tąłb":gQ .•ó;
'.pe~lle'dó ··. ·~tpactllwęj .·. "'oll1y,;a. pomocąistra"
szliwej' bronfgwan~. Na s?;cz~śCie·rozwagal'ro~
zum, praktyczl10śći pOjednąwczość ..~stanowią

dnością, że g6l'Oicy nie zadowalniają się ustawo"
wem oznaczeniem wysokości minimalnej płacy,
lecz że przedewszyśtkietn chcą mieć ustaloną po
swojej myśli cyfrę tej wysokości,
.
Już samo zasadnicze zgodzenie się większo ą
ści właścicieli kopalń na pra~odtlwcze ustalenie
minimalnej płacy-nie zgodzHisię tylko walijscy
i szkoccy właściciele - jest'poważnem zwycię
stwem sprawy robotniczej .. Nawet i waliJscy i
szkoccy właścicide oświadcĘjlli, że mogliby się
zgodzić nąozną~z-ęijl~. ~~iim~bl.ej .. ~a~~t. gdyby
syndykaty dostarc~y,by,poręczema ,nil s",Oiril Wa. jątk 9/c ~e umo\Vy',iost~ną . dotrZYmane. ".ld'~le im
g~6wn!e .(,)to"a~ęby'slę. ustrzedz przedsysfem~m
biernej "zmuQy".ld6rejdotycbczas nie potrze~
bó..yalIsię op.awiat\ 'P9hie"Yaż' górnic)' bylioP(a~ także xasadnicz~rysypsych'ologii burżuazyjnej
.cam według wyda:jnosc!lch' pracy, "Syndykaty w rasie anglo-saskiej.· Przewidywać wi~cmożna
prawdopodobt;tieodrzucąten warunek. .
,
. nietylko szukanie ale ,i znalęzienie {dróg do za~
Czy wysiłek . rozumnego.' j' qżywionego, d.o~. warcia rozejmu na' podstawie ustępstw, poczybra wolą·,r.ząduAsąuitha przyda się,nacowtem nionychżywiołowemuparciu. '. '.
..'
po,łożeni u bez wyjścia? . ' Oto , pytanie~' przed. któ.
Wojna, która się toczy obecnie 'na ziem!
rem stoinietylkoAnglia; . (lle światc~ły,odbje Anglii stokroć jest ważniejszą dla rozwoju przyrający wrażenie,ze.rozgrywa się W jego oczach
szłościświata od wielu kataklizmóW. militarnych
wielka, . przełomowa scena dziejów wsp6łczes~ - pokój, który tę wojnę.przerwie, będzie miał
nych. ... . . , '
."
może stokroć . większe znaczenie od wszystkich
Radykalna prasa zwraca uwagę, że robotni- krający mapę Europy dzieł zawodowej dyplo.er nie ządają rzeczy niemożliwych i· że w źle macyi.
':- opłacanychlul\vet kopalniach po części zarabiają
jU1; wh',lcej, niz żąda lista płac, uchwalona przez
kOilfel'encyę z 2 . lutego. Ich odporność ma swoje powody: orzeczenia trybunal6w w ostatnich
'latach zwracały się przeciw "trade unionom";
W r. 19lO, w $zacku, mIeJscowy. sędzia
stanowiska Sędziów znajdują się w rękach reak- . miejski,p.
Arnold, obecnie sędzia w . MOr,szań';'
cyjnych torysów; . przepych,' jakim się otaczają
sku,·
posłał miejskiego MiroSzkiną., . obWinionego
,królowie kopalń. odbija. coraz bardziej wyzywana zasadzie art. ~69, do aresztu,. ddłą~ę:jąc .. kar..
jąco od nędzy robotników, walczących z wzra~
teczkę. Nadzorca aresztu • Gersing : nie ,chciał
stającą gwałtownie drożyzną życia.
.
polecQnego mu'. 1I10katora~;gdyż, nie
. IIPrzebudzenie I.)ngielsktch pracodawcó':Vi przyjąć
przedstawiono
mu' wyroku . s~dziego'O .·areszt()..
kIerowników losu' panstwa było bolesne·- pIsze
w~niu.
Miroszkina
Qdpr0\\radioI19z p()\Vrotem
jeden z· korespondentów. Przeszłość przyzwydo
sędziego Arnolda,. stąd znowu.z' powrotem:
czaiła ich do tego, ' że angielski świat robotniczy był mniej lub więcej lekkim do obrabiania do. aresztu; i jeszcze ra2:do .Arnolda. Rozgniewany sędzia pószędł tym razem. sam do Gel'siJl.. ·
materyałem, Zbyt qługobyło, maksymą angie)~
gai
rozm6wił. się z:nimw ten SP9s6b, że naz..I
skiegożycia, że bogaty ma prawo być mo;Wwie
.wał. go "starym. głupcem \ ,..strasznym 0Słen;a4 1,
najbQgatszym;i~eubogi przyznaje, mu to prawo
. 1 pijaną mordą".
bez szemrania...
,,'.
..' .
• . . r OesSing podał .,skargę, .. kt6~
.tpzpatrywa.ht
"Dziś Już tak nie ies~ i to .wYwołało wi.ęł: Izba' sądowa saratowska pa Sesyl. WYJezdne).
kie rozczal'owaniewszystklch tych, którzy mlell , ·Oskarzony Arnold nie uznał si~ ··winnym..'
nadzieję,~e.i górnIcy w ,?stątniej ,cąwj]jzado~
Swiadkowie potwierdzili obrazę słowną. Swiadek.i
wolnią się· obietnicą teoretycżnego .uwzględnie]lia
strażnik Najdienow. zeznał, że W odpowiedzi nal
ich praw.' Górnicy gwizdżą na to wszystko. Z~~· doznaną obrazę, dozorca . areszturzek.ł: ..paul,
dają wyraźnie przez nich 'samych określonej sam jesteś bardziej pijany niź wódka".
..
płacy i niczego innego. Tempora mutantur. To
Sąd. skazał p, Arnolda na trzy ·roble . .
już nie są dzisiaj niezorganizowane jednostki, to
na korzyść funduszu wi~iennego.
Jest już jednolita karna masa,która gwałtownie
*.
. ..... .
domaga się swego miejsca na·· słońcu, choćby
przytem opaść miały, wierzchołki najwyższych
~ grl.Jdni~ 1909 roku p.asaterowlna j~eJl,
drzew"...
\
z koleI POJUdOlOW,ych skracWonoJutrQ,..~któ• •
i

'Wielojęzyczne masz.1Tny do .. ilsania

·

"HAMMOND" i "MERCEDES"
włnsny

warsztat l'epnrncyjny

EDMUND BOGOAŃSKI, ŁÓDŹ, DZIELNA 80, TELEFONU 11 • lm., 849

Najlepszy trunek.
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Przyganiało jednego razu. WillO wodzie: '.
Ja panom, a ty chłopom Jesteś ku wygodZie. .

Na to konial! Szustowa l'zeld, nalany w krute.,
Jam najlepszy, albowiem W$zystJdm stanom słuz~,

, ' _.... _ _ o,f _ _
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nowe formy walki o prawa~,
·
Klęską narodową nazywa prasa· angielska
olbrzymi strajk, który ógarnął cały świ~t ~ęgló~
wy wyspiarskiego królestwa. HandlOWI I przemysłowi Anglii groz! zastój .. Kom~nikapye lą
dowe i żeglugowe stOją przed me.bezpleczens~weI?
utknięcia,' Największe linie kolejowe ogramczają
ruch i zapowiadają możliwość przerwy; yołącze~
nie z lądem stałym n1C?że być nara~one na
szwank,' Propozycye pOJednawcze. ~~bl.netu A~.
quita przyjęte zostały przez .w~asclcl~hk,?pal~,
górnicy odrzucili .je jednak, oswladc~aJ~c,. ze me
mogą czynić zależnem od .poro~u!lllel1la lit wła
$cicielami kopalń oznaczema mmlm~In~j wysokości placy, skoro. oznaczona on~ lUZ został~
przez konferencyę .gór~i.kó't'·z·~m~,? lutego. I
skorog6rnicy postanowIlI me zmrel1łac tego po~
stanowienia.
.
, • RząC\angielski, ,ze śmiałością ?ezprzy~ład~ą
w.d~!ejach wielklchruch6w robot!~lc~ych,. Ja~ SIę
wyraża jeden z wi~lkiclleuropeJ~I{lCh k~pltall
.;~tycznychązfennjkq\!(, ~d~cyd.ował SIę ustall c. pr~~
;wodawczą zasadęrlllmmalne] p,tacy w górmetwIe
:.,ęttto\Ve r,Pi spotkał, się jednak. odrazu z tą tl'U·
{
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zJodziej zeslwczył podcilll$ biegu pociągu.
Poszkodowany zameldowar tem na st. Mederowo tandarmowi, nlilitWlskiem Qłuszellkowi

°

Żandarm t€goż dnia udnł tillq ~ whj~śl!lnil1irtl Ra"
lenką do fl2ljbHiszej wsI, Mitrt;lfanówkr taIli ~resź~

._ _ _----:~:.7."=_..;;~::_..:::;::~~.;~:_:_::_.;;:;:;_-:::::

::=---=::;=:;~:===.......ll::..!.'!fiI'Ii!!lf!·

wodzi, że Damazy działał' w Lln,iesieniu, te zafi
fakta i Obraz.y, kt6remi oS.karŻYClCJe,. a Z.\\.'łaszcza
prol~Uratór l\otl'anoWskl usiłują doW!eśd uplanowaneJ l!Jj rot! f1 i , WEl WS\1ystklch sZ~~li!gOł!ltJh oparte
są jedynie na dOfłWslach.
II,
ZMl&drość--alet on przecIe samzeswatat
WacłaW" z I-Ielenąl iTIałteństwo iG:h trwlilJ'o za-

~

Nr. 54

.~~.~:. . j~.c::~~;:"::~

l wysoko rozvyilli\';icj etyki., [~o

tHkit:h luylti nnle-

I ża.ł Tu
p.L.Huaz.,y to bY.łO WhHm)(.,., trag.ct!y:.l Jego losu,
mówca daje obraz tego, czem jest pisarz
l

~:('mil1t1y, któt'entu duno s:?:Ii'okli! WHldzę, powie.
fzonc>. zarz:;!d nad całokształtem życia gminy, da.
tował Włoscianina Łogwina, f}odejrzeWająr.: go tj
lIO wleJldc pl'aWa , Ule dano mu stanowisko nie. .
tę kradtle~ i poprowadlf:1ł na stacyę. Pl'>!~~ Itsłą
pewllt!, wyt\ftgrodzeule 7.ll\ś za prace opłakane, .'
drogę Qd ~vsi do stattYl Ghll~~el1koW l 1~~ltilflkQ ledwie fi lygodni, fi pottfleając. t te~o podróże To był pl~rWsźy cios fatalm!go losu, który odtąd ,
bili ',togWll1a, ;i,;cby gej $I~:ł'onl~ do pI'.ltygmmla gl~, do rod~jfjy i zagrBJ1I~G, ż(j~tanie l~dwle3 ~ygo· pl'zcślaclowHł DUtllil1.ego __ l'otluźl1!el1ig ~d kIau- /
Na stacyit.ilH1knąllfito VI l~debce l!!tfQ!łl, Tlilm dnie; byhJ to za l1Ulł'tl CZ~$U do wytw,m~1il11la 0: zllli klaszteJtlJej, było ostatnim ciQSOOl jego tra~
przyszli do aresi'llQwat1ti!t:O Ght~zenkowj tMn~~fm kolicznośsl, które zdoi nGillb i by byly wywo.~ac.: geclyi iydowcj,
..
ze stacyi sqsieclriiej Zhlb~n, ktorzy Łogwlna ku- zazdrość, kOflieczńtlSl~ UŚUlilęc!a ry:vala, tamuJą"
W owym czasie 7. powodu Kuronacyt CU~IIJ.~.
takowa'li l trutównli 110iM'!l~ bili drqglel11 z~IQ· cego rIludostęp ~O.lIkO!;l~aneJ, kObl.ety.
' , ' . n~go Obnll.u l~tHtki B0t-ej, przeor Hel'rill:U1. wenIe
znym, V'/T0SZ~ill przypalnil mu ciało roli!tarzo11~1tl
Nal\'.lliiel1le mO~7al przytoc~ywl5zy zd~n~e,,, ze me tt'oslczył SIę ożycIe IdllsztOl'lle, eez Jes1.cze
narzędziem metalowem,
~de m~rt.uJs au! mhIl aut b~ne " przeprasza sąd, przedtem wytwort.yła sIę pnrtya, dęźl;!c'l do wpro1'1ęczony, .Ł<?gwin wskazał miejsc~ w swoJeJ ze. musI Jedn~kze narys?wac OIizl?yt po~lilebny wadzenia czystbści obyczajów, przestrzegania
sadYb,18\ gdZie Jakoby ~kfyk §~radzl()ne futrp, kdfjtt1!rl~kt ofmry, bo to właŚf1Ił! bę,dfle .lgdt1YI11 przepisów. zako.1Ul y ćh; zaczęła Olla walkę z deddy Jec nak fufra talu me znalezlofio, poWrOcllf' z WJęc~J d(jwodo~, ,że :t~amazy zabijając Wada~ zorg'Ia.tt1~!łcYij która poci~gllęła l.a !Sobą starcie
oprawcy do swojej ofiary.
'wa, dzHuał' w ~n}e!l~mU, .
.~.
z przeorem. Niełatwa by,ła walka z potężnym.
Tejże nocy Łogwin umarł.
WMd?w ha, sI oble lJ.ył nleakura1l1y-to mmeJ~ władc~ kl,ćlsztoru, cieszącym się ogólną czcią; kto
likspli!ftyl!iEl lękt'lrska stwhmłziła mn6stwo sila.....t~ SU~ kazd61mu Z€bmPlS, ale by~ pl'lIfŁem był przecIw niemu, ten uWłlŻany był pncz wazystw
sińców, nacieków krwi, ran, zlamąnie obu kośoi lekkomyślny, s~ł9,m:y do wY,wot~wanla s!<a~da~ kich PY8znych i pochlebCów M iiltl'ygAllht i wi~
pW3dramienia i strupy różnej wielkośai od przy- lQW,. bYł. b~Z. r~I.lgll. '. beii'i POdn.WŚI.6JB!.YGh ~CIlI.' ue,
c~1rzyciela, A jec.h.tak lepsze żywioły odniosły zwy~
ftliłlatl, WetJług ~m;ec~el1la lekarza, ŚrtlierG. na.8tEł~
Otelllł. SIQ l!l Heltll'1ą d..Ja. posagu, I to. d.la Clęstwo i :30 lipca 1910 r. wybl'mlO nowego
płłfiskutltl~1ft ltalaHHtlmvlij mozgu . I jamy piet'-· ~OWlttI1~j sumy 20~900. ~b.',ktOre. ~~ Obll':Jt. YW,1;j'" przeora, CZdgo.dneg'o. starca, o. WieloflSkiego, po
sioWej, spowodowunego bIciem ł p&~twl~l1iC!m sl~ 11t). Ale W~~ła.w by-ł prz~tetf1;, łg~rzefh,. b~agle~ któnl/io obiorze, lliegodtni członkowie zakonu
eięi&ldli\m.
.. .
rem" . chwalił S.I~ pr.zed. Cbfj':I~sl\lmj m. ÓWlą". (;) ztn~lt.!lli byli ustę.pić ł mtst~ptło ogólne uz<;'fro.... ISQd. wojenny w pierwszej. instancyj skaziilł tak znasznym posagu, (;) t~m, ~e sama wyp'rawa wieme duchowe, r.dzłałarle włfl8f1~Ut1i siłami bez
oSKarźonych do rot ROptawe2:yeh ar~sttnhr;kiet1.Heleny v.'artaHl,OOO r~'Lze ~akol~Ey~~'śl~bną . współdZiałania przyczyn ~wniŁ.rr&nych.
'
. Qł6wllY. s~d wojelUly,rm;patrulą c gl'raW~ 2ap~aeo~o 1,050 rb., gay tymc:ąsem sled2tw,o
Wspaniały ten objaw wlnierltU'adować wsz)'st'wd'ru~jei loshU1eyl, 2ukwtt1lflktlWał ją do sądów stwierdZił?, tt1 fI~ ~c~~le wes.elneJ było tl!tle<!WJI! kich ChC.zncych 'Jng~.łi OÓH1 ....il>r'zn"""'h J... j-t
~tWWUf.lYeh.
.
30 o~ób I wcalę me pltq tilflpana.
<iI>:!', Alł('-l' 'C
• "JU'I!
"\i't lY ", 'lII"J"'"' iI.'& "'l'
, 'libia s~doWit Od~!5ka !Hl sMyl wyJ~2dMJ ska·
1",raz m6wca zsstf1naWla"s/ę nad. Pytdlllurt1,na"" JU~l B6g 1 ego pr~YKaiUl~ a.
.
.Uł~ 'Ws!~!§tkl!o!h trll!e<!hoskar2onyeh ~() C'lddtitl- co., fOiU mi~e ńałały pt1ct nazwą II upJa.fł Owa 11 E! : ' . P:la,teIO by~em prZeCiWf1t l'ozpatrywlmlu spra~
"tów' . pó~rdwe2y'di rot afe~~tflnc1dćh. Zlubanaf1a morderstwo". Kt6 taki potworny, czyn planuje, wy f'fzy dtłwU1Ch. zamkniętych, by prawda 2łl~
'2:J .I'6ł:,foku, Ołus!t!nkowa ! Rale!ftkę na. rok.
,l11psi . rnieć do tego w~tl14 ptZ1tzynr: It!el. Ja.. tryumfowała, by, me był? 'p0wod6w do s{:ucl~
,~ "", '
.:..._ .. ~ ........._
·:klz cel lub p.' rzyczyn ę. m.~.,;tł mleć. D.amazy. Mi,- ro~nyt:h! U~łilC. :t,clj~cycłl "czczcmej $W~tyru 1 Jej
'IM. !I~.. "h· '';'IIJ.. _11_111.. ;.IIKI...... .1I_SIlił.....Jw
ćdch? . O~k~rhl1le dowodzi, te IJamazy. wezWał· SjJfÓŹ 0f!1' wlllo!lkow, ~Y. było jasuf!D, ~ Ifltzeszy~
nilu.. 11""11 '" ..- - .. _,_.."u II!W~cłąwa po to, aDy go zabići treść listu Jednak 11 lu Zle, a1e JasllU Oora tryumfUJe,
j

o

d

jestrtleźllana..

.' .
.
Wiemy, jenoó Jem;,~~DlIlnlaJY ~blic~ł dać
WMławOWll,OOO rO.i (ue naturalnl~ll\i2ie~O, te
. 1'.·.r~i.aO.fjai·ÓWatlle.in .takIeJ. s.Ut\1 y. C.h.C.i WI~d.zleć
Jur CO" jej <:ibdarowany utyje, l dłatllgQ WtłB;Wal'
nOli!fłi~nlem 'Wacl'a'\!v'a dó~zęstochó\Vy aą sleble..
p~a(!tastej tozmówyWaoł:a\V ł-ł!ileoą, którit, t)atf'laty,. ~óchałs5al€hlE\,; ob,rzuca p.otWaraze,
zapotr~e
zapewne .za- tm obelgami, pokaZUje mu list Bulzac/dogo, ktÓpobiegłoby wyczerpanIU zapas6wt lecz mi dalszą rego łączyły li: Helcną wcale nie pl;ltonfczne stosunki, pokazuje mu fotografię, na kt6rej Helena
metę prii1yniosł'Oby gorzelnictwu szkodęl z punktu
przedstawioną
jest w towarzystwie dwóch mętwJd~$nia producenta nie [laJezy ~ówJem konsucZyZI1, czyni. wyrzuty Damazemu, że ożenj.t go
i(lenta .' skłaoia:ef by zużyCie ograni~ał!
z dziewczyną z Imbaretu, być moze dosadniej'. a.:a.WOI .' pp. gorzelnicy niemiecG:yl
siegb jeszcze używa wyraienia.
.
Wszystko to wzburza. Damaz.ego! następują
wzajetnne obelgi, Wactaw obraża w Damazym
człowjel~a r k!!\iC;dzu, a.le liy ca}ystan ka"'l'r'. Następują rQko~zyny,. Dama)!;y tta,1
"nn, .. ",,,...
i oto
..
. zorodni •.. ' / '
J?f.dfRW,ÓW 5 mMN4
za.'rzuty ~~k~;
:riii@trtf()dtny'r(j)tpraw, ' . .

..
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OBRON~OWt'

I 11le dziw, te Macoch gont!co ubolewa nad

swo~m upadkiem I OroiiC~ lnu k~ra nie z~ie~ti

\V mczem jego strasznegq Poł9~.~tllte ~deJIUle
?-,I!ń t.eg6,bf2ett1,l.'.ertl.a,. ··j~ldił lł.".J1.łl
. rtWhli.ło
l

Pl'ZY/i111Qtł<> go. J~lib' )

. t>Swobodzi~bot1al. '~~" ...... '.•~'., .ii "'.

t!iętl:\t~, clt~f1I@t~okol'nfł ptlt,J,

~nrę, laką tylko

prnwo

.4 limbie,

.' . .

~o*e mu wynrłe~tyć.

.
Jest on tym samym człowJ(~klC.m co dawlllc], chce
tak clężko zgr~cszył, ch~lnleh~ !'ozp,nc:?.~lł, nowe
odrodzone !ycle, ale to Jut lucmofhwe. 19inłł
bczpowl'otn!e"
'
,
.,
Ct~la, w ktorej nueszkał l zbrod.ruę popełni~
Zam!it'UWl:1Il~, Ila mlt!'ze~r:t~yżpoło:i:onof a tego
katluct.Iia '!' I1togiły,tJl ~yCt,a f)ogrzeba,nego Mac!?"
eha lllkt Juł odwah.ć me Jest w stame. RozullUe
on to dobrze ł to .tett najClę.ł!q (Uań !tłU'ł.
aR!porrtlfe ~łlm'ly MaGotzh lałh.tiujl na karę

ale na kIr. Rlt'r;1I'1'",QIWn4. Nil t_dl tilil) ani opi~
.nia.l?.\.tbtlqz.n~.I()b~lt W$~eItHdej t.emścic, ani. zakon,
.k.t6.tV"PQllladit.W .$óbJe nJ~ł10zyt4 rn~l!i krzywdę
r'fa nCA'ii.tei~ wyrząd,zoo4 atzet Damazego. JasnlJ Córze niedQw,:tpHwle pO.w~UJ11 w!§:uk tUHli ~. Własnej inicya-

.. ' ' ty wy i

wta~OImd ~abiegami zdołaJ się pdrodzić i

. . dziś ni$~a. tam

lU'. ludzl.PQQobnyćh do tych,
'. . co lule<m nalawlli: oska.r.łłnla. Są inni, cr.yścl,
'. śwIadonil $w~g() tadanfl,jako mtr6łe J4łsnej
Q~ry.

Któż .'. z nas śmie twj~rdzlć, że nigdy nie
zgrzeszY,I(l!.~b>, tUlwQt jpfłVłhłłły Się wszystkie
ókoliczho~ei, Wiodące do gtl!!ehl1?

Nikt z ludzi znaj~ćyel'l życie!
. . Wreszcie ~brQńGa koó,aYliiwą

mo.wę,

na-

wIIlliWJ4G do koncow~g(;) tlstępu ollKar.tel1lil pro-

kw.ratQra, Ka,trElflowski~gbi
• , ,:"",,<~akr J'flł1owl,i $~dzlowie,

Oll,*!il:ŚGli

'!fr.

to powoht~

.dG) litapu;&lma li;)~tlłtOlGl!!tnmlcy t.ra~
~!I\iiłll'l.:I!IJ .iI. • ~.r.<od.nl.,.J. ~IfHIO. g~t'~klij . .""- a. hl . .tapi~cie i~~~~~altll,: 4"W@!~(ąGQrrlll ~Q spralYlłQliWQ~C ipił~
nUagf;l4nłQ Wyg\ilkleswOji żadarl/e.
•

.... Q. ·it.ltl~lnięi 11 l!ltaoii1ztartlild"ong gQQ:;I~ln~.
.
i
.... •..•
.'. ..' .

praęrwę·

.MąvJa a.dW.
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Inna rzecz jest z aktem, sporządzonym przez obchodzi - byleby miała zasppkojone wszystkie
W obronie Cyganowskiego, na podstawie Wyprokllllatorskie rosyjskie, t~dzie naród i swoje. za~hcianki.
wadów wynikaj~cych ze śledztwa, obroTlca do'
religia nje są ~b:r.ai;one ani jednem słowem, rJdzie
WIęC 1 ten p';lIlkt oskadenia upada.
. wiódł, ze nie zosŁało stwierdzonem, czy Cygajako obywateli' i prawnik, jako polak i katolik
. Co do .trze.clego punktu, że Helena przedsta- nowski istotnie przyjmował obstalunek pieczęci,
stanąć nietylko mogę, ale mam obowiązek. W tym
WIła, przy slułJ1e fałszywe dowody, oskarzenie nie czy też zrobił to Haskel, jego komisarz i on
wypadku nic 'mi nie przeszkadza bronić lieleny przyracza ~(Qnkrctnych danych, bo dowód, że He- . wziął te pięć rubli, o których mówił Dćlllla.zy
Macochowej i obrona moja żadnych nie przed- le-:na pOdr~lsała akt ślubny - Helena MacocllOwa, . Macoch, a Cyganowskiemu zapłacił tylko 1 rb.
stawia trudr,tości.
l11CZćgo m~ ~0w.0dzi. Wszak była już poślubioną . 50 kop. To moiliwe.
.
Jako "polak. i katolik, żądałbym' dla Dama- WacłaWOWI l nl1ała p~awo podpisać się jako He-. . Ale gdyby nawet sam Cyganowsld przyjrno2lego Macq'cha jaknajsurowszej kary-kary śmier- lena Macochowa, a me· I(rzyźanowskil.,
•. '" w~ł o~staI:mek o~ Dama.zego, to C?-yż mógł nie.
ei i. sam pop~owadziłby~ g? na szubienicę, ale
Gdyby dod~ła "wdowa",' byłaby W11Ul~,'.l ale:.: ~'Zyc kSłęd~l1, .z~ czym t? l~gal!l1e.
czcigodny mÓl popl'zedmk, Jako obrońca Dama~ tego dO?lSku ,me m a . . . .
, ,: .. . .
r~zeba wledzlec~ co t? Je!>\: kSI~dz w Częst~.
zego Mą<:o~ha, w wymownych słowach' dowiódł,
Wpl aW?Zl~ ~arżenle zarzuca" że. w ~etel "chowle~ ą :zwł~:zcza paulin, to 110 samo - co Jeiże zbrodnia nie byJa spełniona z premedytacyą..' było WYIllIC1~lOn~. wszy~tko, ale ?le lic:.:y, Sl.ę z ; tenallt Y" ,Berimie...
,.
.
~obec jtego zaszła zmiana w mO.iem .usposobie~ )tym fa~~m, iż zaz~c~,aJ 1!-0wożenc?n1 l swmd~; '. MogIze ~y~OWSkl n.araźac SIę pal1:azemu,
mu dla, tego njeszc~~śliwego cz..łowiel,a, opląta- kom ~laH do podplsanl~ bla~e kartln. ".
. : '\ ksIędzU paUlmOWI, on - lnedn~ l:zenu0.s1l!lk. ,
nego. ~lo~Ul naml~!nością, {k~6ry już w samym
(!Wałaź H~lena czekac dWie lub trzy godzmy,' '.
Dla,,~ego . p~OS,~ . ;O uwohue.ru.e go od. Wllly
czymepom6sł, karę l gotów Jest. odcierpieć, ją. ; aż .J~ W~eł111~?
.. 1:,kary..:... . . ' . , " : . '
'.
aby dać w części zadośćuczynienie. obrażonej api-' ; . PrzeCIeż O}la otem. wcale nie myślała! na ta.-; ,);:~.. .• ;:~,;'> ' .. * ." '., . . . .
niipubllcznej za znieważenie świętego 'miejSca."!, ,!,ldle:,sU?tcln?~~~ ',. ID?ŻC •. ~~ob~dobyt . mózg, Jurysty, : i}.~:
KdrWih~p. ibi~bWski rozp'ócz~ł sw6J' zawód
Pk' t
' \ . ....
k .,
. . ' , ,.,a e nIe pl-CM.'ll mozg. I!. lecy (wesołość). Ona ;. ,. "
"
.'~. ,
.
ro ura or)'a w sw~m os arzemu: opl~raJąc,:' czem innem była zajt;:'łą. Ona myślała o- tem w' \ ::~l~l~i(FJ~n'1rk.a.ł~, r~daktor .1 wyda wca naJt3:~szeSię· n~ materyale.ze~ranYI1l przez. ,ś)edztw~.sądo-;~ ;i' jaką suku.ię,ubrae się do ślubu? Czy je' będzie g~' i1~H~i1'rilKa polsklęgO "Zla.rn~", które dZls za~
we, me dałan~~ zadnychpo~ytywnyc~ dowo- /~ do twarzy. ale nie o' takich SllbłelnościaclL
' UtlenIOne zosta~o na 1ygodmk Ilustrowany, reda·
.
.
d?w, ~odtrzym~Jąc.ych ·'oskarzt'.me . przeclwI-lele- ", J:ilt:kolwiek Hel.eila Macornowa, powierzaj!łcgowanyprzez ad~oka~a Be~zę.
me Macocho.W~l. .,'
.'.
.
,mi obronę, wyraźnie zastrzegła sobie, bez wzglę- . .
Re~akcya "Zlar~a. znajdowała SIę w6wc~as
Jak llaJ~lękme!sza kob~eta me ~oze ~ac du,-r:zy . jej przyniesie korzyść lub szkodę, abym ; ,pr~y !1hcy Se!l~torskleJ, w dOl?u, w kt6rem file"
tego, ~zego me .r:JOs!ada. ta~ l oskarżyciele z pla~ nic' złego nie mówił jej mężu; pod tym wzglę-o ,~::sclł Sl~ dawmeJ magazyn .stroJ?w ~erse~o.
,
slcu bicza ukrę~lt, me m?~h.
, ,
dem wyręczyli mnie już moi poprzednicy, obroń-·
Druk~wał zaś ~wóJ dZI~n~lk Piotrowski
.. Akt ~sk~rzema powlmen byc twIerdzą, w któ- c::y, którzy naszkicowali dokładnie portret zabite- W. dr~karnJ S?!~lca. mIeszczącej SIę przy u~ Da~
~e]. oskarzycl~1 zasiada,. a my, ,obrońcy, ławą. go, jako człowieka lekkomyślnego, polującego młowlc~ows~leJ'
,
.
IdzIemy, aby Ją zdobyć I zburzyc.
tY!k0 na posag i to pokaźny, bo podobno mó..Ziarno Jednak. ni~ pos~o•. zbył Je WIęC,
Ja widzę dwóch oskarżycieli, ale żadnej
WIOno mu O' 20,000 rubli; scharalrleryzowano 0'0
a ~am otrzymaw~zy ple~lądze I majątek od ojca.
twierdzy nie dostrzegam, a więc nie mam co jako blagiera, który wiele rzeczy opowiadał dia OSiadł na Wołyl1lU, gdzIe zosta·t naw~t prezydenzdobywać, ani co burzyć.
efek~u, jak np., źe jego narzeczona otrzymała t~m (głową) w .Łu~kll.,Po powrocie do Wa:..
Helena Maccx::howa oskarżona jest o trzy wyprawę za 10,000 rubli, że uczta weselna kc- szawy: zdał egzaml~y potrzebne do uzyskama
przestępstwa.
szŁowała 1050 rubli, gdy tymczasem śledztwo s~~ stopnia naukowego l został adw?katem.
l) ze wiedząc o zabójstwie . ukrywała mor- ~owe wykazało, iź na uczcie było tylko 30 osób
I. zn6 w. fortu~a mil się uśmle.chnt:ła . Dos~ł
.
1 szampana wCale nie pito,
.
po oJ~u duzy maJątek.. ,Nabył WięC Ił Tygodmk
" . . d !
d ercę swego męza I me
omosła o tem właM
Dl'ltego
t "
' " . l I.
" l d CIlecm.,
PolskI"
od Chełmońskiej i Gawalewi"- ...'" i ZRJ'!:Ił
...1._y'
'
ez WlesC,
la COt)Y mOWl o
.
d'
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u;c, ,
ski' 'ź
'1'
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Się re agowamem
.. 2) że przyjmowała od Macocha pieniądze i
eg?, ,l o l,e ru<: po~oc ~l SIę z. amazym, to
Wk ót . d .
. ..
oclarki wiedz c z 'akie o źródła ochodz'
pOWlOCl do mego l wYJawI mu wowczas strasz~ c~)e nak zamknął !Ił ~y~o~mk , który
p 3) te przyą śl~błe z f{,vacławem p POSłUg~ała n~ o DalTIazyl~ ta~emnicę, w przeciwnym zaś la- ~oraz wIęcej go koszto~ał I ~oswl~clł sit: adwosię dokumentami sfałszowanemi.
z~e, ,,:,p~ost po]ed.zle do Warszawy, gdzie go uie- atur:, zw~aszcza kry
b młmalnej ••
'.
.
,
•
. clerphwle oczekUje żona, mogłaby być zwykłą
. ac~c owa '!"y ~a a go sobIe na obroti~
C? ~o pierwszego ~tmktu . Helena prze~ 2 f blagą i prawdopodobnie nia bvła,
KOJ'wm-PlOtrowskl zaządaJ 1,500 rb. za obronf:,.
pół .r:lIesl<}ca . ~r~ed wy,sl;dzel1!em .zbJ'od~l, az
RcasumujijC to wszyst1w: C~) wyżej powiedzia- kt6 r'l to sum~ złożył na klasztor Jasnog6rski. .
d() .J.e1~resztowallla !TIlała~kry\Va~ .. mordercę. łen!, przychodzę do wniosku, że
miar k
*
,O<iWrer.:; we. włas~elll J.eg9 . I'ńl~zkalllu~ kt6re O~l dla pods~dny<;h powinien .być ustop~wany. '.~
za włas~e . wyna]ą~ plem,ąz~ dla syveJ konkub~- .tęgo w intereSie wszystkiCh podsadnychzwracam
Po mowie adw. PiotróW$Jdego, kt6raogx:0cń
ny, czylI, . z~ by~ meu mej ale u ,SIebie..
się jeszcf7 rai A0.Dam~zego Macocha: aby za- oe zrobiła wrażenie; zabrał głos adw. WłOdzi~
Przeclez anlprzypuszczac mozna, aby He- znaczyć, ze woswletlehIU śledztwa s~dowego _ mierz K a 6 s k i,obro6ca Błasikiewicza~ ~
len~ m?gła w t~m wypadku P?stawić m~ opór, wina jego zmalałą .. Nie było zbrodni z preme~ go klasztornego.·
..
Toc . me ona Jeg?, ale on Ją wyrZUCiłby za dytacn'"ale.. była zbx<?clnia w uniesieniu, czego
Niezbyt trudne miał zadanie obroncanie~
drZWI:
dowodzIc me potrzebUJę, bo toclostatecznie dON szczęśliwego Błasikiewicza, jeszcze jednej ofiary
IieJena napewno nie wiedziała, czy Damazy wiedzioll(,.m zostało, Nie groziwięc.mu kara Oamazego Macocha, wplątanej do tej ohydnej
zabił Wacława, chociaZ powiedział jej o tern,
ci~żkich robót, jeno roty aresztanckie. .
sprawy.
.
bo później. cofnął swoje z~znanie, utrzymując, że . Wobec ieg? i kara. dla HekllY M.acochQwej o
. Któż to jest bowiem?
..
,
Wacław UCIekł do AmerykI.'
Ile sąd uzna Ją za wmną, musi być minimalna,
. Służący klasztorny, obowiązany do§1epego
Nie mamy więc podstawy twierdzić, że ten
Jedyną bowiem jej winą poniekąd dowiedzio- posłuszeństwa wobec swych rozkazodaw<!ów 00.
punkt oskarżenia jest dowiedziony, nie mamy ną z wywodów śledztwa i aktu oskarżenia jest paulinów, których obsługiwał.
.
prawa wymagać od Heleny, by nie wiedząc, jiik to, że .podawała się ona za wdowę po Kacprze
JaI~aź jego wina? .
Nie większa jak jego towarzyszy, wynlJ$z;ą~
stai sprawa, niepewna, czy Wacław żyje, lub nie, Macochl~, opowiaciała )akoby otrzymała po nim
'ważyła się oskarżać ksl~dza pąlllina o potwor- spadek l l11eldo~ała SIę, jako \ydowa Macocllo~ cych z.towrogą sofę·· Dlaczegóż oni dostąplU za~
nązbrodnię.
I wa na podstaWIe sfałszowanych dokumentów, ale
szczytu występować w procesie .. tyl~ó VI roli
A coby było, gdyby Wacław wr6cił, gdyby I nie pa~zp6rtll; bo ten na podstawie tychże do~ świadków, a Błasikiewicz dostał. się na. ,ławę 0się okazało, że żyje. Straciłaby pbu i pozostała k~mento~r wydany. był legalnie. Za tę winę gro- skarżonych. i przesiedział 17 miesięcy pod st~aZll?
sama,· bez żadnej opieki. Była na to za sprytną. ZI Heleme .kar~llaJwyżej d~a miesiące więzienia, Było to fatalne nieporozumienie, śpowodowane
Zresztą ośm 'lat pożycia z Macochem zanadto a że przesledzleła 17 m, WIęC należy się jej od przez jednego z uczestników wynoszenia SOfy na
silnemi połączyło ją z nim węzłami.
s~du .xeszta. (wesGłosć)~
dóroikę·.;.-w zeznaniu, złożonem. na . śledztwie
Oskarżenie. utr~ymuje, źe Helena. uwiozła
Ale.powtarzam-,od tej kary, którą jej wy- pierWiastkowem.
. . .
Omyłk~ tę sprostowało. śledztwo.· sądowe,
Damazego do Szreni awy. Jest to operetka, ale mierzyla opinia publiczna, nikt już Heleny uwol~
w tej operetce, ktQrą znam, ł-Ielenę uwoźą.
nić, nie zdoła, nikt ją nie oczyści z teo'o b.łota ustaliwszy, że Błasikiewicza wezwano jedynie 40
Oskarżenie przedstawia nam tę samą operet~ w kt6rem ją ullurzano.
" ' . • pomocy dla zniesienia cięźaru ze schod6w, spot·
na odwrót i USiłuje dowieść, że to Helena
. Dla Heleny Macochowej jest tylko jedno kawsży go wypaqkiem na korytarzach klaSztor":
.' WI?r~wdzie n~e "Piękna", ale He!ena, był~ UW?- wYjście:.
.
.. ,
nych. ..
. . .'
'. .
dZlclelka, ttwlOzłaDamazego, ktory przeCIeż me
POWlIlr!a ?na P~lSS za przykładem swego
W Silnych, sWletme ~gr~p0w.~nych ~r~u~en~
jest słabem chłopięciem i nie dałby się uprowa- szwagra, Stalllsława Zaj <lczkows kiego ze Szre- ~ach, o~rOl~ca wykazał mewmnosc Bta~lkl~v.:lcza
. dzić kobiecie,przecież zawsze woził w Ide- niawy i jego małżonki. Posiada ona: przeszł'o I ~wróclł SIę do s~du . z pr?~b~ o uwolmeme lego
szeni rewolwer. (Wesołość na sali).
~,OOO rubl! w kasie Oszczędności. owej, drugie'f khenta· od odpoVlIedzlalnoscl 1 kary.
Co do tego punktu· oskaf.Żenie nie dowiodło 5,000 rubli z górą na hypotece, kosztowności i
- - ' ,
winy Helenie.
precyozy, ofiarowane jej przez Damazego MaCo do drugiego punktu, fe Helena wiedziała c o c h a . .
t
Mowa adw. przys. Rudnickiego.
o pochodzeniu funduszów, z jakich czerpał DaTeraz, skoro' już wie z jakiego źr6d.ta POM
Po przerwie południowej głos zabiera adw.
mazy na podarki i utrzymanie, Dane, zebrane na chodZą. te fundusze, ,kt6remi tak szczodrze obsy- Rudnicki. Obrońca Izydora Starczewskiego do-śledztwie sadowem i same zeznania Macocha no- pywal Ją Damazy, n1echz~oży je w dobrowolnej brze ugrul?owanemi argumentami usiłuje obronić
wodzą, iż objaśniał jej' to wygraną na loteryi, to ofier~e tej samej Jasnej Górze, którą on tak bez- Sbrczewsklego od zarzutu ukrywania przestt>p-.
znów t4padldem' po rcd:<;icach, to zebraniem hrn- czell1lc okr~d?t. Sarna . .niech wraca do życia stwa,
'/:
duszów z czasów kaw<:lersklch, gdy był pisa- pracy, bod~J lako pokoJowka, nawet pomywaczNa wstępie adw. Rudnicki uzupełnia cytatę
rzem gminnym.
.
ka,. ~o to J?dyny sposób, jakim IrlOie przebl'agać z li~!lów pisa~lych w w!ęzieniu przez Macocha
Zona 111oi;c się zapytać męża i napewno ZCl- Opłlllę publiczną·
do starczewskIego. Zdamcm oskarżyciela pubUc~
pytałaby; skę.d P?chodz<l fundusze ~~czo~rz.e ro~Na tej podstawie poważe'm się ż~dać dla He- Il('~o'. Macoch pi~ał; "Byłoby dobrze, gdybyś :Pl)rzucane. Konkubll1a o tem nie mysh, me ll.! llle leny Mc',codlOwej zupełnego uwolnienia od kary. WIedZIał w Sad:lle wszystko, co wiedziałeś" •••
władze

°

*

Ck.~~V\i r::ck., 1~lk przytoc;·;oua (~yllata daj~, l'Ot::ległe
pole" do d;}lilysłów, co właściwie wicehlał St,ir,.
..
,
•
"!
I'
i .
C:I.(>\'I%1.
LIille!H
ona GWO)
Cllllł'i.1 ;:(\;1' zas[t( ruczaJ
je~.di pr;;ee.:yt:lllly d;:1szy jej ci{\[~ po średniku;
,/'('; !i:Odl;\łcrn lmzylla, życzyłem mu jakuajleplcj,
;:j:u';i,km si~ dla niego o awans, jeździłem po to
do '.!\hlr~~z:t,1jy, dnwlllum mu picnl';.dze" ... Uzupeł!liŁ'1lie 10 WyiilOINnie dOVvOll:.d, że Slili"CZe'V1hlld
\vi,: .. L-:i<\l o rlrzY.i<!ZH,fCh UC/.:!1dadl Dmllilzel~'o MaeoeJia dla \(h:elawa, a nie że wiedział o zL)rodni.
~.:;ml IJmllCv.y fvbtol'h tego nie twierdzi, jal~kol.·
liV]'.:!: ber: miio:,;ierdzia oslmri" Gwojeg;G dawlIego
pr;':Yjaci::'i:1.
J:d:o nl';~tlllle[it, obci'l,;:aj~1cy pods"cltw!>:o, oskm'·
~'.ell:l~ wyJllieaia k()rcf,pom!ellcy~' z Damazym Ma~
coc:n~m,' w c;wsic, gdy len O[;t:lilli wyjechał z
CLęst(l~howYl aby jn~ do nicj nic pi)wróci(: i prz~bV'vvat w Warszawie. Jalwź jest treM: owych hst()w? Pr;';y jacie1c UlÓ,wilł o sw?ich s~ar~łll ia,ch
dQż~,cych ku otrzymalllu staw;,lwksk w sWlę~klm
dudlOWiclls!wie. A kiedy Dmnazy zwierza SIę z
projeldu wyju7.du do Al11(~J'y!d, Star~zewski na"
llUtvv'ia go, aby tego nie cz~ni}" POd·ll!C\ł:V~ł:i lc),l'Ze;"
dei fu na miejscu mo;łna j~yc 1 zla HC,
zyz
pis~,łby lak SlafC:i':ewski, gdyby wiedział co cil;;ŻY
na Macoc!lu, Wcdłu~ os!mriycicl,~ rubl~czncgo,
sUw,! poszlak;} przcctw Starc;wV/sktenHl, Jcst fakt,
że wysłał d. 20 września 1910 1'. depeszę. Maco-ch owi (A'Itl'lcgaj\.!cśj go O nichczpicc'!:ellSlwie.
I' c6z"" to za dowód, ;h~ wiedział jakieg,ro rodzaju
.
d
jest owo niehezpiecz\lllstwo. Po1icyn, ktora o

drugiej poł?wy sierpIli~, vv:szcd,/szy na, tr<;>l\ ':
Cz~storhow{e prowadzIła
zwrócić swoich oczu na

sledztwo, me l:lJlltał<1

Id as tdOf , ale przyszedł
dzhm, ze włndza wykonawcza ł)r:t.ckr~)czył~ jc~o
:próg. Zapytywano o Macocha,eez me ()bjasma~
no. dlaczego, Starczewsl,i wiedział, i,c M{lcoch
jest pos~ttkiwallY ~ m~gł wpaś~ ~a, rózne P!'zy~
puszczenta, lecz· me nlOgł pr:;r.cwJdzmc l'zccl.yWJstG~
ści. .Nie mniej zawiadomił pr2yjacie1c1) źe gI'Ozi
·~lt· niebezpieczeństwo, lecz nie znal jego is~(J~y.
-il zważmy, że ta depelza, wysłana 20 wrzesma,
Warszawie lnie ~tała, wyjechał oUl.bowiem o
.~ieradu:. lS· t. m".w ~d,l1ym więc .razie .?St1":l.e~

w

.tę.nie wystosowane przez Starczewsktego me spo· ·wQdo:wało . . ucieczki Damazego Macocha. Oskaric-

pracy, ktcil'ych na war:·\z~fit;~dl llI\:dl:mi 1:r.!I"'C!1 wy-

\:v8z,!sl:kiemu co mrJwi, skoro nawet przyjaciela
;~ głOW<,l pogr<,lża w błocie.
.
.re'~cl1'
~'J·'!l,·'1·l·';;.CV1~".!"1'
!,'I':I(lł..
to""O l'()bl'ł z 1)}C•.
-,..
~ •
',.
ni~~dzmi? Co Darrmzy robił z nimi .,", wiemy, ~b
sypywał nimi swoj:! kochanl(ę. Ale Starczewskt ...
Malc6wlIti kochała go nie dla pieniędzy, żyła
ona z włnsuych; rodzicom swoim także picni~;
dzy nie dawał. Nie znajdujemy ani jednego dowadu, świadczącego o jego I'ozrzuiności) {lrz(\ciwnic ._, wierny, że zadawalniał się małem,

kOlltlć

50 laty pracowano, by zdobyć palim: pit:lI'w::ll.ct'l-

W J:nnkluzyi zaz!laczaj:Jc, że listy pisane przez

za niedowicdzionc,

winlliaj~JCcsr,o.

~da

winno dodawać bodź'!a do

wyroku. unie-

ca

.uwagę

. si!du . na

prawn~

konstnllr.~:yę

tego

Po :lch,v. Piotrowskim ol:rzymał głos obl'oilca
Blasildewicza aeiw. przysięgły Włodzimierz Kall-

$<! kościclern, dopr<>wadziłoby do
wbiosk6w .nielogicznych, Wynikałoby. stąd, że
\człoWiek, .który s.krridf pieni~ze lezące na kory~ kościelnym - popełnił świętokradztwo.
. Ale z<,'tsfunówmy się, czy Starczewski i MaćOch spełniali kradzieże? Przecid: wyjaśniono tuj
::!e·wszystkie piet1i~ wpływaj~ce do skarbczyka
..
.
~niepodobnaJ aby nikt nie
· .
.
.
$tUtl :tak poważrlycl1, jakiemi
·
że wreszcie nie miał on klucza
a .drzwi wiodące od ko~ml~:te sztab~.Macoch mógł nie
.\'~~~ć!;\tlienł(~
do jego rąk;
.d.altlvcn. """'V,,",,!Ą twierdzić :z
~AAZYlVllaCQjcn
• """'" ... v'

skarbczy*

~ą~ąz

w Kra..
.0 ten

.•~~~t . '~ie

dzialanin.

sesyi przy ulicy Widr.ewskie,i m. 117.

(}m,t\~lilll()

mi :.11.'/\;J

po~

Po prle.i~

I'zeniu nadeslanych ofert; na te roboty, uchwaNa rem posiedzenie zamknięto o godzinie 7 lono wszystkie roboty przeprowadzić spowhem
ID, 5. Następne dzisiaj o g. 10 rano.
gospodarczym. Kierownictwo t~mir robotami P~)~
.: ~_'''''''''.''''''.'''''''''''''''''''.' _ _' N ' _ ' ' ' , , \ _ wierzono stars;~emu majstrowI Zgromadzcnul
KALENDARZYK TERMINOWY.
majstrów murarskich p. Jessemu, a ~o dozoru
IMONA SŁOWIAŃSKIE. D;z; i ś BogowH;a. J u • wydelegowano członka zarułdu p. PIOtra Bor
t ro Mit<lgosta.
kowskiego.
TEATR POPULARNY. (Kollstantynowska nr. 16).
Roboty mają, byc wykonane na l kwietnia
D 1.1 t! j j II t r o "OblężElnie Warszawyl'. Początek o
r.
b.
godz. 8 min. 15 wieczorem.
(x) Z przemysłu. Firma "AHart, Rous~eau
ZEBRANIA. J u t r o og, zebr. Tow, tentra.lnego
w II terrni1Jie (\'\I sali Domu ludowego, Przejazd 54) o et Comp.14 (prządzalnia wełny czesankowej w
ł!Odz. pól do f) wieczr-Zebr. mies. Stow, rytowników i
.Łodzi) dawniej Leon Allart i S-ka, obecnie,
drukarzy na tkaninIlch, p godz. 7 wlecz.
JVilJZEUM NAUKI i SZTUKI (Zielona 8), otwarte na mo'ey uchwały nadzwycr..ajnego o.p'ó~nego ze..
brania swych al(cyonaryusz6w w dmu . 10 styczcodziOllUicl od godziny 4 po poIudnltt do 10 wieczorem;
nia
1912 roku w RoubaJx (we Francyi) ?Ostała
w niodziels l :lwięta od godziny 12 W pOłudllie do
przekształcoml
na Towarzystwo anonimowe pod
10 wieczorem.
",,","MW.,,,,,,,,,,,
firmą "Jeneralna kompania przemysłu pw,:dzal"
niczego".
Kapitał akc)'jny: dziesięć milionów. •.
w

W okólniku handlowym, zawIadamiaJącym
nas o powyższej zmianie, czytamy joszczc, że

Dzisiaj o godzinie 8 I~ada Zarządu udzielila pełm,Hllocnictw dw6m
swoim członkom, panom Achille Rousseau. i
rano wydaliśmy 8~my z rz(;}du nadzwyczajny do.. Juliuszowi Lamy, jako dyrektorom zarządzają"
datek w sprawie Macocha.
cym. z prawem, kaidemu z osobna. podpisyw~mla
Dodatl<:u tego nie· dohlczamy dziś naszym firmy .
P. Adrlen I-Ianiez: w ROllbaix zachowuje naczytelnikom. ponieważ sprawozdanie i to całko~
dal
prokUfQ
jeneralm\ elki Zarządu centralneg9-,
wite ź wczorajszego procesu Macochn, umieszW dyrekcyi filii tódt:kicj żadm: ;.rniaIlY. me
czumy w numerze dzisiejszym,
zaszly. DotyclIC7.;lsowe pełnomocnictwa Rada
(n) r~01.pOl·zqd3!o!lie. TnteJsze duchowień· L.arzi}du potwierdzila.
stwo otrzymało następujące I'Ozporzqdzenic rzit" 1
(a) nn!ld j{Hlz!do. Z pow(!dll Ol~h!.lGl~1(:!1.O
(x) $łlrawa Macocha.

stanu bruków lilie

stał bardzo efektownie. Deklaracye, druki, sche"

maty

są

już;

prawie wykonane. Zapisy

wystaw~

ców z dniem każdym napływają obficie, co daje
dowód, iż rzemieślnicy interesują się wystawą
W wysokim stopniu.

Najlepiej ilustruje ten fakt, gorączkowa praczłonk6w Stowarzyszenia odlewników, którzy
własnym kosztem budują pawilon zupełnie samodzi.elnie, by w nim zobrazować swą pracę i
dać możnośĆ zWiedzającemu zapoznunlasięz ich
ca

wytwórstwem.

.

Zgromadzenie majstrów murarskich, r6wnież
zgłosiło się do wzięcia udziału w wystawie.

naszego

mwsla, llI:-:ymcrya

tYf:,odni~lł~ll. dOllie~
sliśmy.-opracowab projekt f~rulltowneJ leli pr-l(!!~
budowy, kt6ry. po s,:czcg6łowcm I'Ozpatl'7.,cniu.

miejslw,,"-jak to przed 'part!

citlsldm, mającej stu żyć do zawiadomienia jednych ksiQiy pl'7.ez drul~ich co do robienia adIlotacyi () ślubie na aktach umdzenia w myśl
dekretu Piusa X uNo temenY' I pomocnik gel1e~

me

'Jrościelnym,

ob:~z(mll\,~

kwestyę urzqdzenia wtnsncgo lokalu

sld.

rał'··gubernatora warszawskiego, Essen zawiado~
która śWlętokradzt\vem me Jest, Jako me spe1ulO- mi! rządców dyecezyi ok6lnikiem:r. dnia 5 sty!(la w kościele, albo zakrystyL Zakrystya, wecJług cznia r. b. za nr. 70, iż tego rodzaju porozu~
P:l'!'wa kanonicznego, jest czękią nieodłł!~zną ko: mienia w myśl § 1, zatwierdzonego Najwyżej 29
listopada 1907 r. postanowienia rady ministrów
~ctoła, gdy· tymc7.asem skarbczyk stanOW1. rodzaj
;przyondówki,wzniesionej raczej wskutek ostrot- mogąslą odbywać tylko w języku urzędowym.
·ności, .jak 11;:15 tu w salisądowejobjaśnl.ł O~
.
(h) Wystawa rzemieślniczo .. przemysłowa.
il'fus Prz.eidziecld. Nad skarb.czykiem częstochow.. Zarząd wystawy rzemieślniczo-przemysłowej, któ~
'S~ł'est wprawd.ziekapUc.a, ale to pootaci r» ra odbędzie się w mieście Łod~, w maju!
.ezy :tle itWe:t'lia i sW1
~ ~ ten skarh~
czerwcu, ma roboty przygotowawcze już na
:czyk stanowi ~
. 1 wierd7.ellic, ~e ukończeniu.
'wszysł:lde ubikaqe,
t1j~ się pod dachem
Plan pawilonu głównego opracowany zo-

I

lhibl';\,)HlI

(h) Z Rosursy rzemiollnh::zo!.. Na \Vi::zf?rajszem posiedzeniu zarzqdu,

nie fakttl··· ukrywania nie dowiodło.
ft},l
Gdyby. nawet czego nie było, Macoch zwien:ył się starczewslde.mu, to nie inaczej, niż zeznaje, od cli wili , w której popełnił zab6j[,tvi/O w
uniesiellin; przeto mogłaby być mow.. tylko o
ukrywaniu zabójstwa dokonanego w lIllk~sielliu. dowe:
W:;kutek wykrycia w jednej z drukani warP1'4ccho<lzic do d11lgiej C".l~ści oskarżenia
sZi;lwsldcll projektu karty pocztowej w jr,zyku ła~
l.) świętokradzfwo, obroftca Słarczcwsldcgo zwra-

bskar"teinia.· Art. 226 mówi o kradzlej:.ach popeł
nionych w kOŚc1oładl, bąd.i za.'tl)'styach, tymczasem może tu być mowa jedynie o kradzieży pieniędzy ~ościclllYch, pr~.ew!dzia~cj w. art. 2~6,

t.Yjt! ll:~l:'::C:WWL~h~i'ai!l i,~U:o

stwa w tej ~'atq:d pr:r.emyslu.
Zarzqd ' resumy, jal( do tej p()ry, nie mo;:e
siQ siwrży\: na braI< popurcia. Ze. ws~y~t~icl~
stron darzony je::;t symp:ityt.l w SWCJ llCląi:.llweJ
prucy zOl'l4unizowunia wyMaw.f.
Rzemic~lnk:y Wif!!'Z,t w praCi~ zarządu, a to

Starczewskiego, bynajmniej go nie kompromituj(~1
adw, Huduic!d nie odwołuje się do tIliłosh~rdzia
sjJd1J, ale do sprawiedliwości sf}du i uważaj,)c

oskhrżcnie

nil~ nlo~;rw.

ZW'Ollwdzcnia, lud:de dzi:l. m~\~~~t. z:u.noiui,. il~CZ
mistrzowie w swym zakresie, j\:!ZCll WięC Olll 7;e·
che,), m()f:~q przedstawić bardzo cenne f?n:cdrnlo.
ty wWlmiste, u tem samem dać obraz, .iak przed

przyj(!ty zostar o5tatnC1.nh'! przez radnych nmlsta.

Projekt ten ol)cjmuie g seryj wb6t, . kt,tJre

wykonane będą stopniow'() z u.wzgl~d.!lIc~lle~l
pierwszeilstwa tych ulic, które, l.d~lmem IOzymCl)'I.
iaknnjpredzej powinny by~~ przebrukowane.
I serya:-'uHca Andr,(eja, od Spacerowej do
Długiej;

Zawadt:ka od Zadl:J,}niej .do ~).iu!!:ie.j,

oraz Cegielniana od ZachodmeJ do Dłtlgł{~l Ko·
sztorys robót obliczony na rb. ~61865 k. 3.

Ił serya:"-ulica Wschodnia od Dzielnej do
Północnej; oraz Franciszkańska od PMnocnej

do Brzezi(lskiej. Kosltorys robót r. 44,074 k. ,H.
HI sorya: - ulica Dhlga od Oi4rodowe! do
Rozwadowsldej. Kosztorys robót rb. 63,0501 k. .36.
IV serya:·-.. Illica Widl.ews!m, od Pnt.ciilzd do
Milionowej· i od poprzednich J~t'rlnic mht;ta do
ulicy Dąbrowskiuj. Kosztory~ robur rb. 00,028
kop. 55.
! V serya: - ulica Piotrko\V3ka od Emilii do
; granic miastu za Rynkiel11 Leonlmrdtu. Ko,;ztorys
robót rb. '10,717 h:op. 10.
Vl serya:--ulica: K0l1stantynow5klt od plantu
kolei Kaliskiej; Zielona od Zachodniej do Lipowaj i Srebrzyńska od plantu kolei Kalis!.;i:;;j do
łusu miejskiego, obok zbiorniki! H;!:t.u; oraz ulka
Podrzeczna od Star'~I~O Rynku clo Stotlolniunej.
, Kosztorys rob6t r. ·1 (),<11·j· kup, 1H.
I
Vll st~rya:'~-lllica Wókzai!::ik\l od !(~ltnc:i do
l Anny i l~adw~iiJ.;;!GI od Pio!:kow~;kh;:i do PaAsld,ej.

l

Opracowano piękną bramę w stylu gotyckim,
która ną placu wystawy ma być zbudowana, i Kosztorys roMt rb. \iO!,230 kop. 11 .

I .

t białej cegły j cementu. Po .s~ończeniu .wy
VJ1.l. se~ya: -- C%ęgć . ulicy ~ow.?mie]5k!ej i
sta;wy. bram~ pozostanie na mieJSCU, co Wielce 'I Zgll;)fSKlęj. ł\o::iztory$ robot rb. 2b,70;'.
upł~kszy wej.ścle.do parku.
IX scrya: ..- dotvcz;y ułozcnia bruku drew..
.
Zgromadz:~niemajstr6w tkackich, tych, kt6· I Jlianego, mjanowicjf~' na ulicv Piotrkow:sldej od
r~ stworzylI wielk4 Ł6~ł nosi. sIę· z, zamiarenl I Nowego Rynku do Pasażu J\1eyeri Kosztorys
zrobotam! wykQnaneml na war- . robót rb, 7/:1,215.
.
......
.
I

I

~ęą~. y. •.c.hl .•. Wy~.w. ór:cz()ść.~ego {rodzaju,
Og.óln y kO.$.'zt.or. . Y
.$.
z.,~prQj. . ę;l.(. ..tO.• ' . w. . ~. r.l.Ydl. .
. . . ...... ~Ią~~ł,~i~a .z~l.~rpdowJska ,pracy tka~ robót wynosi r~ .. 4ą3\.ó50 ·,,~1;.::i .,\
... iąJesżCZi ledrul.k dztały w tej mozolnel
Suma ta ob~jnluje: .
. m~ęrya~U

".~.~~::~____ ,_______.-..........-_.__~._.. ~OZWOJ.- Sroda, dnia 6 marca 1912

f
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bOClZny, 2111 Ila Z~kllp ,m~rlę~h~l. I 1Ilstl:llI1lent()w
orpz, wynagroch!Cllle dzws!ętr~i!{Ow, l\lorzy będą
rtJIeh, nadzór. n.~d ro.b~)ta.ml l 4:~ na wynagro..
dzeOle techml~ow rmejSklc}l., "
, .Powo~anIe t., zw. dZlesl:.tn!k?~ ,dla :v~m~cm~nJa. l!a~z?ru. nad ro~otaml, zda~lle.m IIlzy 111 eryJ mIeJskieJ, , Je~t kOI~leczne, gdyz lIczba 4 stałych ~adz?~cow j:s~ r~lcdo:t~~e,czna.,
,
.~ ~ owy~s~y ,p~,~J~k~ pl.ze:sł?l~y z?sta~ w tych
dn.lach do zatwll;;!dzel1Ia !1.ubeliloltora plOtrkowsklcgo.
""
.
Roboty rozpocząc .Slę ma]i:l ~ ~IOsną .1', b.
I oddane będą przedsiębIorcy drogą hcytacyl.
(a) Pomiary gruntów. Z polecenia piotrkowskiej komisyi gubernialnej do spraw włości ańskich odbędą się pomiary gruntów w licznych
miejscowościach gub. piotrkowskiej. W POWiecie
łódzkim pomiar ma być dokonany we wsiach:
Retkinia, Rokicie-Stare, Rokicie-Nowe, gm. Brus
i Łagiewniki-Nowe, Zegrzanki i Skotniki, gm. tagiewnUd; pomiarowi ulegną grunty, zaj~te pod
budowę lwlei kaliskiej.
Pomiary w celach sprawdzenia planów z istniejącer:n! granicami odbędą się w następuj~cyeh mleJscowościach, wchodzących w skład
pow.· łódzkiego, mianowicie: w gm. Babice we
wsiach: Babice, obejmującej 53 dzies. 366 sążni
Zdziechów - 109 dzies. 2148 SOli. i Kazimier~
poduchowny - 94 dzies. 699 sąż.j w gm. Lućmierz we wsiach: Dzierżązna - 105 dz. 827
sąź.· Stromiany - 68 dz. 1126 są?:" Ciosny 197' dzies, 28.:1 sąż., Dąbrówka"Malice - 57 dz.
391 sąż,; w gminie Puczniew we wsiach: MaI anów - 206 dz. '1936 sąi., Sarnówelc-31 dzies.
2007 sąż. Kuciny - l8 dzies, 1183 sąi. Franciszków ~ 67 dzies. 1994 są;?;. Oleśnica' - 168
dzies. 1184 sąż. i Samów - 1'45 dz. 1212 sąi.;
w gm. Nakielnicy we wsiach: Aniołów-Huta 58 dz. 1996 sąż., Je~łicze A. - 23 dz. 461 sąi.,
Jedlicze B. - 46 dZles, 460 sąi" Ustronie 219 dzies. 2138 sąi., Antoniew lub Okrąglik
G6rny -- 35 dzies, 60 sąi., Okrąglik-Dolny 20 dzieso 989 S'1ż, ł<arolew - 102 dzies. 660
sąi., Nakielnica -- 104 dzies. 2075 sąż. i Sokołów - 67 dzies. 1169 sąż.; w gminie Rąbie{l
we wsiach: Rąbinelc -- 71 dzies. 1782, sąi., Leo··06 ~~.40dzies. 759 sąż,; w gminie Rszew we
. .' ,::4\r*>'w'~~p<:7:'~90W;ies.248 sąi" Kon·
yn6'WeR:{~1~~<~i'es~' .• 341 . ,sąi'.l W konstanty!lqw po~pel1gW~y,~.2 .'dzles,13sążni;
W gmmle Ch'o]ny, wWidzewl~ '-,- 169 dz. 624
sąż., w Oórkac~ . Nowych - 13 dzies. .455 sąi;
w gminie Puczmew we wsiach: Dobrzan .-"-122
dzies. 238 sąż" Brwonice --- 64 dzies.2162 sąi.
i Charbice Górne - 56 dz. 847 sąi.
.
(a) Oględziny domów micslkalnych.Komi!~ya
techniczno-sanitarna przy magistracie łódzkim
dokonała ogiędzin8, budynk6w mieszkalnych,
mianowicie: 1) przy ulicy Nowo-Zarzewskiej 7,
Pifikusa Dawidowicza i Szymona Poznaóskiego
3-piętrowy dom mieszkalny murowany, trzypiętrowa oficyna i jednopiętr9wa oficyna. Komisya·
postanowiła: za samowolne. wpuszczanie lokato.~
rów domieszka6 przed przyjęciem domu przez
komisYę, pociągnąć właścicieli dQ oąpowiedzial . . ·
ności sądowej. Budynek, z wyjątkiem poprzecznej oficyny. uznano za odpowiedni, zobowią~
zawszy właścicieli, aby przedstawili plan zdjęty
z natury. n~ 1 pi~tro.Wą ofic~nę, oraz wyznaczyli.

wzniesione hez plallu. Komi8ya ol'zekła: dom'
~'. ~"
'.... '"
,.;,
.
'
jest odpowiedni, z.1 Wput5zczGn'ie lokatorów przed k~~scloła s,w, Kro/za. R()dztce ·n;t0,gą SIę zy;róoględzinami przez' komisyę, pociągnąć właściciela cle po odbl,ór dZIecka do ks. Wyrzykowsklego.
do odpowiedzialności sądowej, zobowiązać go . (~) Z akcyzy. .Wobec upły~u z dniem H
do skasowania mi~s~kań w budynkach gospo~ styc~(I1a, 1913 te,rmmu ,pozwoleOla na ut!'zymydarczych, wyznaczyc II1ne mieszkanie dla stróża, :v.~n.le zakładów z napOjami wyskoko~ynll, wła
komórki natychmiast zburzyć wreszcie 'przedsta- Ś~lcleJ~ ty:ch zakładów, chqc odl1o.w!~ po.zwol~wić wyniki analizy WO?y.studziennej.
ma, ~mlll do 14 ~erwc~ ~. b, wmesc poclal1le
~). Józefa JeI'czY~lsklego, przy ul. Guberna- do zurządu VI Okięg~ akcyzy. ,
torslClej nr. 3 -~ trzYPIętrowy dom mieszkalny.. ·
(a) Nowy dom sierot IstnIejący przy tutek
Komisya nie znalazła przeszkód do zajęcia do_\,'".dla sier?t \~yzmHlia mojżeszowego, przy ulicy
mu przez lok~torów, zobowiązując·· właściciela:,Tral11waJo,yveJ, nr. ,15, pozyska. wkrótce, no:,vy
do otynko:van!<l domu do d. 14 kwietnia r. b.,.'; gmach: Stame SIt: to za sprawą, małz?nkow
wyznaczel~la, mneg.o mieszkania. dla . stróża i' .Anny -' .Jakóba Hertzów, którzy ofIarował! plac,
pr~edstawJellla :wyml(ów analizy wody studzien-., wartoscl 20,t?OO rb., na terytoryum okoto f!ele:
ne].
. , ' : nowa, ,a ofIary dobrowolne od f~bryk~n,tow l
6) . !<arola Jakób~ Chajpla, przy ul. Ouber- przemys~~wców na ten cel napływają .obfIcie.
nato~skleJ ~lr. 5, trzyplętl'Owy dom murowany.Kosz,y budowy domu Sierot obliczone zoK0111!sya me znalaz·ła przeszkód do zajęcia mie- stały na 1~O,000 rb.
.
.
szkan przez lo.katorów, zobowiązuje właściciela
. ~becnte w. pr~ytll!ku przy ~hcy TramwaJod~ otynkowaOla cloi1!u w terminie do H kWie- we] ni. 15, znajduje Się 67 dZlQCI.
tma r. b., wyz~aczyć mne mieszkanie dla stróża
(a) Z kamery dezyn-rokcyjnej. Sprawozdanie
or~ przedstawIć wyniki analizy wody studzien- z działalności kamery dezynfekcyjnej rniejskiej za
neJ.
~za~ od 1~ stycznia ~o. 14 lutego r. b. ,,:,ykazu7). Naftula Dyn~etmana, przy ul. Guberna- Je, ze sanltaryuszc miejScy zdezynfekowali 43 10to rsln eJ nr. ~3, trzypIętrowy dom mieszkalny i 2 kale (90 pokoi) po chol'Obach zakaźnych, miaparter~we oficyny. Komisya uznata, że dom jest nowicie; po ospie 27, po s7:karlatynie 8, po ty
09powlcdni i p~s,tanov:i~a zob?wiązać wlHścic,icla ~usje 4, po ,grll~licy płu~ ?, o odrze}, po, ,ró·
az~by rł'ze~stawlł WYIl,II~1 analIzy wody studzlcn- zy l, o ogolneJ obJ~tOSCl 4389 metrow kIlDICZnel, zaządac od w.łaśclclela, aby w ciągu miesi'l- nych.
ca, uzyskał od rządu gubernialnego piotrkowNa zdezynfekowanie zużyto: 13,167 sztuk
slqe~o pozwolenie na dalsze prowadzenie pie- pastylek formalinowycb, forrnalinyw płynie 12,900
karnl"w przeciwnym razie piekarnia zostanie gram6w,sublimatu 2óO gramów, czystef.~o karzamknJ~ta.
'bolu - 1,000 gra 111 Ó'lv'; technicznego kwa8) Szmula FrenkJa, przy ul. Gubernator- su karbolowego 12,6QO gramów; chlorku waskiej nr. 17, jednopiętrowa oficyna murowana. pnia 12,600 gramów, mydła szaręgo 25 luntów,
Wobec tego, ~e zatwierdzone plan~ pl'ze'Yidywa~y ~m0.niaku 11,900 gramów, sody 13,000 gramów,
tylko budynkI ~ospod~rcze, ~ me mle~zl~anI~ l splryt~su denaturowan~go 43,400 gramów, ,
prywatne, kormsya me przyję-ła WZl1leSlone}
Procz tef~o w ~al:lcJ k.amc~z:- . przeste.rylIzoofICyny.
warlO?17 sZ,tu~(. bielIzny l posclelt (wagI 1170
(a) Rawizya kolei. Wczoraj do Koluszek przy- funtów), w n:lesc\(~ zdezynfek~wal1o 12,400 szt.
była komisya, złożona ze wszystkich naczelni., \Vezwan do de7:yn~ekcY,1 było:?d lekarzy
ków wydziałowych, z dyrektorem kolei Warsz.- I11ICJS!i:lcł: 21, od szpItalI ,15. od pollcyi 1, od
Wiedellskiej-inżynierem Pau kerem na czele i do- obyw~tell? razem 43, nic dozwolono dokonać
konała oględzin całej linii kolei fabryczno -16dz- dezYl1l,ek~:Yl w wypadkach 12, odłożono do wvkiej, budynków, biur, mal~azynów i t. d,
zdrOWlema chorych 8,
Komisya znalazła wszystko w należytym po(a) "tÓd2ki Reinerzl' , W sali Nouveaute (ul.
rządku.
.'
. . Wólczańska 5} odbylo się wobecIlości 100 osób
Tat sarpa komisya wyjechała w stronę Piotr- zebranie organizacyjne StowarzyszeniakOlnandy~
. kpwa dla .zwiedzenia linii kqlei wiedeiisldej, .
towegQ po~ .nazwą,,·ŁódzkiReinerz n. Orgimiza-',·
'Jak sięd6wladujemy, z pOlecel1iainżyniera torzy nabyli 17 morgów ziemi pod ŁodzJą, ~o.
Pauke-ra usunięto kilku dyetaryusz6w i robotni- . stanowiolloutworzyć. udziały, które ,nabywać
ków na wzmiankowanej linii., kolei wiedel1Skiej, może kaźdy ze stowarzyszonych. ' . .'
których uznano za zbytecznych.
"
Stowarzyszenie ma na celuparcelacyę grun(x): Z kroniki. an'łialkoholowaj. Ilość ziarna, tów! sprzedaż, dz!ałków ~pod budowę tani~h,
dystylowanego w Prus1.lch, wystarczyłaby 11a wy- mieszkań. ?~skl dZielone będą proporcyonalme
karmienie półtora miliona mieszkańców; a kar- do wysokoscl udziałów.
.
toflamlprzedystylowanymi nakarmićby można
Przeprowad~eni~m wszelkIch formalnoś 7 i, docztery miliony przez rok..,
,
ty~zą.Cycł,l pl'Ze~ISaIlla" tytułuwłasnośc11 t. p.
(a) Z kolei elektrycznych podjazdowych. Dzię.. zajmie Sl~ kO":lsy:a ~łozona z 10 osób., .
ki staraniom zarządu Tow. kolei elektrycznych
Komlsyę IewlzYJną składają 3 osoby,
podjazdowych ~.Ł6dź-Zgierz-Pabianicew wy(a) Wycieczka. Członkowie łódzkiego Od~
jednano u w.ładz pozwolenie na zniżenie opla.. działu polskiego' Towarzystwa Krajoznawczego
ty biletów miesięcznych o 50 proc. dla młodzie~ zorganizowali w tych dniach zbiorową " wydecz~
iy szkolnej zamieszkałej w miejscowościach za kę do zakładów odl~wniżelaza p. f. .St. Weigt
miastem na przejazd tam i z powrotem.
i S-ka", przy ulicy Senatorskiej nr, 22.
.
,
Ulga ta wprowadzona będzie od l kwjet~
podczas szczeg6łowych oględzin udzi,elali
nia r. b.
gościom objaśnień pp. Weigt, inżynier Abratań' (d) Kary za szkoły' polslde. Na jednej ze ski i majster Cllrzanowskj,
"','
dla ~t~ó7:a l.n~e pO~lleszczemet n~dto, .a~y ~r~ed- spraw o tajne nauczanie w. języku polskim, wy. Cd) Z cechu ślusarzy. W niedzielę' 10b. m
stawlh "Yymkl, analizy ~od'y studZiennej; lstmejące ia~n!ło się, że istnieje. mięqzy innerryi okólnik o godz. 3 po pot, w lokalu przy ul.Widzew~
!<orn6rkl ?alezy zburzyc . )aJ;o wy?~d<?~ane b~z mJlllstra spraw wewllf;)trznych, w mysI którego sl<iej nr. 84,odbędzie się zebranie czronków
p02;wolema v.:-Jadzy w dZJel111cy mieJskie}, gdZIe komisarz policyjny, w cyrkule którego :wstanie cechu,
.
.wolno wznosIć tylko murowane budynki.
wykryta tajna szkoła polska ma podlegać ka- '
(h) "1Ie Stow 'czeladn'I'~ó
. ; I k' h W .
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rowy om I we o Icyny. omlsya włączme.
kalu Tow. strzeJeckiegoprzy Wodnym I Rynku, .
postano\Vlł~, za .wpuszez~nle lo~atorów .za11lm . (d) Kalendarzyk myśliwski.' W marcu wolno odbędzie się w drugim terminie ogólne zebrańi~
~ł~c~~~f:ł d6rz~~~wf:d;~I~~~~SY;ądt~~Jąig~~~ polować na dziki, l?sie (byki), sarny (r9gacze)!cz~onków Stowarzyszenia czeladnik6w elesiel..
bowiązać go 'do natychmiastowego skaSOWania głuszce (k.oguty), cle~rzewie(koguty), Jarz~bkl . SklCh,
.,
, ••
.'.
.
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. I(an' na podd asz.uI .. gd'....
. .powlOny
.. . .
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.(x). Dla Inło,.
" . Tow
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być urządzone, oraz zabrukowaoia, całego po,(d) Z poczty. Główny. zarząd ,poczt I. . tele- we czwartek d11la} b. m.. l w pIątek S-go ~,~,
dwórza; ponadto należy przedstaWić wynfki ana- gra:fów nadesłał do ,naczelmlca ~u:e~sz~go, kanto- w te~trze ,,9 deon (PrzeJa~d. 2) przed:;ta:w'.lenta
lizy wody studziennej. . . . ..... ....
.' ,. '
ru pocztowo-telegrafIcznego wYJasmeme,ze wszel- z objaśnieniem obrazów tresct naukowe) l pOU·
3) Michała Dawidowicf!:a, przy u1.Patlskiej. kiego rodzaj~odbit,kina .papierze pergąminie, czaj~c.ej. Początek punkttlalni.e . o godz. 4 po poł.
nr. 7-jedllopiętowa oficyna murowana z trem.. druko\V~ne,. htogra!Qwane l, wog~le wykonane WejSGle na parter dla młodzlezy kop. S.na bal..
plem. Budynekruznano za odp9wiedni. Za wpu- me~hamczn!e,~uwązane,są za druki b.ez wz~lędu kon 10 kop., dla dorosłych 20 kop.
szcz~nie lokato: ,w przed pr~yjęciem ,g?p!zez . na ich tr 7 śc, l p~.dlegają otaksowanIU takiemu
..(x) Ze Stow. nauczycieli chrześcijan. W czwar~
komlsYę, właścIOela postanOWIOno pocIągnąc do samem li Jak drukI. .
...
tek 1 marca o godz. 8 wieczorem . odbędzie sie
odpowiedzial!10ci. są d 9 wej...
..
,(~). Zabłąkany .chłOllCZ~k. ,Na Ulicy. Mikoła- posiedzenie sckcyi pl'zyrodniczej, W piątek'· zaŚ
4) C!l~l(nŚCIDawlda ?chona, przy ?l. Gu- jewslcle] zabląkał SIę 4-1etm chlopczylc,blondyn, ogodz, 8 wiecz. posiedzenie sekcyi nau'c2;ania,
bernatorskle] nar 9, trzYP!Qtrowy dom mieszkał:" l ubrany w granatowy kostyum. .
. elementarnego,'
'.
, •. ". ,..... .
,nI' i budynki gospodarczej komórki drewniane
Chłopczyk znajduje się obecnie na plebanii
W sobot~ 9 marca o godz. S-ej wi~diOręrn
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tnie mieszkanie do Rudy Pabianicidej, lostnwiw- bitmickim odbęcLde !.,i:j pj"f~d;.ll'I,: lin odd,UHl' robot
W ra:1.ie . nicprzyhycia dostatecznej dla pra- szy w mit;szkaniu rzeczy i prosząc slró;i,a l;:;y<1o- przy restauracyj i pr:r.elHi,dov:1t: /.;lllltdIll ratusza.
womoClJ(y~d zebrania ilości członków, następne
ru DaranowsldcHo o dozór,
Licyhcya l'(l"pn;;znte ;ill.' ~~d sumy k()S:r.lCl~
of~61ne zebt'Mi(~ odbędzie się tegoż dnia o g. 9
Gdy Im:ybył z willegiatury, ,l.~UI\Va;l;ył ~rak l'yHowej S,IJl5 rb. 215 kop, III 1lI 111 ll!'i.
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ni piotrkowskie~~o, który nalwzal stróża B.ara" J
Hodz. g i pIH wico::ol'em, odbE,dzie się w sali nowslde,L.'-o t1t\tychmiast wydalill i ni!~,~dzie go, Jako nujl&Cc:
Dom li Ludowe,;,.:o przy ul. Prze,l' azd m". 3~·, o P , ' ( l l n e ·
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inocl1t: bez ViZ,ff,kidU ilH ilość przybyłych osób,
.. Iprzemysłu 64Ml rh, 7H kop., 4) dodlmi(iw nie;Bar;_mo',v~~kl i.askariył Frydrm:ma o oszc,;erslWO. stałych 43H rb. 56 kOP'1 5) docholhJ\\' drobnych
(:1') :~ni!w ldno0imrO{ll'tlt. GroIJo kap JtaH:.t:lW: ~;\).J;da pokoj 11 II rewiru, po zbadaniu świadków,' i wY'Jadkowych 8ó,'~ rh. 8"1 kop" i <I) dt)i~h()d6w
tutelszyeh i 7.a,S~ranic2I1ych organizuje SplHKl:, . skazał' Frydmana na 3 tygodnie aresztu.
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kt(n:a zamierza wzni(~~~ć na rO[!ll Przejazd i Mil ł"
lludzwyczrljnvc11 10,851 rb. IH kop., ,-'" ntz\::tn r'.
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(a) KarYijodllY figiel. Do fahrykanta·. ~ rl- 67,589' kop. '89. Wyuatki wynosz:l: I) ua ulrly~
kolaie\v~;ki0j
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z pr.r.eznaczel1lem na teatr S·ZI11'llla'· (PI'otl'l'owsl'a 17) zrlł'o".'lł SI'/Ol dr. S. i o.
d ' t 207"6 I U(, I'or 2,)' w'
1\I·pci'l1uto.,(~rariczl1Y. Na czele spółki stan'lć mu
<
''I.
ES""
manie zarz,! u mws a ,;:' r}, o I f,J,. ' ..
'.
znajmi,ł, ze. przybywa na skutek wezwania ·tel~- utrzymanie pm;iadło~:;Ci mia$ta i wynajem Il'.,)ka~
jeden z malarzy monachijskich.
fonicznef~o. Nagłą wizytę dr. S. przyjęto:w ~du- 16w 3Ato rb .. 25 kor'" 3) na zewm:tnme ulep(11) 20 ł:,i<l.:l:du sędziilw !lOkojli•. \V swoim mieniem, tĘdyż ani p. Friszman, ani Jlik~ z Jel~o szenia miejskie 12,195 rb. 77 kop., 4) !la utrzy.
c:msic sl;dzia pokoju XII l r, rozwazał sprawę rodziny nie zasrabt Jeszcze domowIlIcy me manie szk6ł, za!{łuMiw dobwcZyllUych i innych
Ferdynanda I~ydltera i Karola Rychtera miesz- zdąźyli ochłonąć z pierwszego wrażenia, gdy instytucyj społecznych 3,181 rb. 14 kop., 5) na
ka6c6w t~tr1fny ChociszlJw oskarżonych o to, iż w kilka minut przybył drugi, a następnIEl trzeci spłatę dłtll!,6w i tworzenie k!tpltał6w SOóS rb. 84
w Zgierzu przy ul. Parzęczew:,kiej spotkawszy lekarz. Okazało się, że wszysc.'Y ci lek~lrt.e stali kop., 6) na wydatki drobne 7:39 rb. 95 kop., 7)
p. Mrow.illsldel~o, urzędnika magistratu, zgierskie- się ofiarami jakiegoś z,łośliwego figlarza. kt6ry na wydatki jednorazowe 22,240 rb. 89 kop,,go, kWry nosił czapIce z gwiazdką zaczepili go narnził' lekarzy na stratę Lzasu, a wśród rodziny razem 67,589 rb. 89 kop.
słowumi "plujemy nH ~!wiazdli:<r' przyczem p. FrJs7.mana wywolał ogólne zaniepokojenie.
Ferdynalld uderzył J \ t "
d O
W' k . T'
k'
(a) Z@ zgierslciogo Tow. poi.MOlilZClędllośefo~
S~dzitl skazaj' Ferdynanda l~yclltera nil 7
() spa.
mJesz -amu rOJanows lego, wogo. W niedzielę, w sali ::;l.koły HanJluwej VI
dni be'i~wz!Jl~dnct~o aresztu. Karo] Ryc.:bter się przy ulicy Miedzianej nr. 9, zachorowalo na Zgierzu, odbyJ'o się off,tilno doroczne ;t,c~m\nle
.
To\\" pm~."o;;zcz<.::lfll\l~kiOul{rył, wiQc ~\im:I\.:V(~ JO!~O
wstrzymano.
_.
.OSPii
,.\.,. . . dwoje dzieci. Przedsięwzięto środki ochron- członków z',!,il:,rskie.to
fi',
.
"
wegJo. PI'zt!wodnicz,.,11 j I', ,I, .l{il~rl1,lowkz.
asesm.'aFeniynana
Hychter rr.uapelował (I(I Z.•J<'lZdli
~
SGdzj6w IJokoju, który wyrok 1.atwicrdzi.f.
(n) Kary m.lmin!ltrucyjuc. Gubernator piotr- mi byli pp.: A. Lorelltz i S. Stl~pnlcwski, pi6ro

W Jok;du StO\'l<\r;l,yszcnin (f(onstailtynowslm N~ S)
odbt;dzic sit; o!};ólne zebranie cZ!'ohków Stowa~
r1.yszcnh1.

.

p

ze

.
.. l'
(a) I(!'uth:ioi. Do lT1,ei,1.kllnm na Clllllstl'Za
teatru 11Thalia" p. Majewskiego, przy tlL .Nawrot
nr. 35 ZłA,łosil się wczoraj chłopiec, o~iwiadcz~ljąc, z~wiywa go dyrel<tor teatru p. Klein.
'.
Nledowierzając bardzo chłopcu, p. M. spytał 1'10 J'ak wygl el da 6w dyrektor. Chłopiec zmie~
Oiit
'i
'stał sj~ l objaśni,t, ze właśnie nie dyrektor ale

' ja.kiś óficyallsta dyreI(cyi teatru przysyła po p. M,
,.
P. M. pojechał dorożką dO administracyj
teattalnej, gdZie dowiedział siG że to była rnisty~

fikacya.

f)odcz.u<!~ nieobecności p. M, zł'ocJziej'c otworzyli Jego mieszkanie podrobionym kluczem
zaczęli plądrować.
Powróciwszy do domu p. Nt zflstnt w mlc~
l
k 11
szkaniu swojcm właściciela (OlllU oruz i m
lokatorów, któl'zy schwytuli nu gOl'fłcym li czyn ku
1'''''1r'''yrn''ll Xl. odziejów, J' uż g'olowych do wyj~cia
...... .<ok <4
•
m'
te spa owanerm rzecza I.
(d)Zawlllenie się ł'usltowania. \Vczoraj w
,l
K .r
I
. f b l' I' d
d
po w. ÓfZll a ry \:1 "er ynall\..la oną:,a pr~y t,~.
RzgowsJ{iej nr. 48, przy kopaniu :studni zawaUło
się źle· ustawione rusztowanie, przy~!niatajtlC ro~
botnika Augusta Berga, 38 I. zaniieszkalegoprzy
fabryce. Bi ma złamaną prawą nogę i uległ
"'llny"'"
. o.bra2elli.orn
cał.ego ciał. a. Po. udzieleniu
..
Ul
k
..
mu. pomocy learsklej pozostawIono .go na dal~
sizą<kurac.yę w mle!.\zkaniu.
!
. Cd) Kary rttłmihlstriĆ.yJnó •. Quberf1ator piotr~
lkowski Skazał za przekroczeme przepIsów mel!dunkoWych: właśCiciela domu tir. 25, przy ulicy
;A1eksandrowskiej Andrzeja Bussego, na iSO ru~
bli grzywny lub lł miesiąca aresztu, w.łaściciela
!domu nr. 29 przy ulicy Cegielnianej, Dawida

:Bera Radzyncra ~- na 150 rb. kary lub też 11/...
miesiąca aresztu, w,łaściciela domu przy ulicy
'A1eksandrowskiej, A. Bussego - na 100 rb. ka~

ry lub l mie:;icłc ares~{tu; za użycie noza w bój~

kowsl\i

skazał:

K<'lzimierza Zaji.1Ca zu

noiowiec~

Cymera, Józefa Morawskiego,
Pawła i Stefana DomaI1skich i Stefana Spałin*
.. ~ .ua3.. mies. iijoe więzienia.
,~e.go
. ,
>' . ,(cl)Ecłl~ are$ltowania aferzysty. Sledztwo
.~;iJPrawłearesztowal1egow cukierni Roszkow1

~~((),~f.lUizystY'f .,Ottona Kurcmana vel Marcina

,

. . . . . .' "
.•e t ,
a
' ."

...."'W,

'.Hl.O.'.",b,Je.ga:.;'

~iPo~obne..
.
Ideni~k ostatnia
.,;t

.

. Jak si""... okazało, za

'.

już

p. j, Swirc.l.
Sprawozdanie z dl.iałalno~ki Towarly:,tw~1 ;m
rok ubi()gly wykazuje, że w tym roku T()wal'zy~
• l
b
87 F' t l r~
t
stwo 111m 'o o rotu " 4,5(, \) r). l 1\01'., czy:> 'e~lo
zysku zaś osiągm~to 2.188 rb. 65 kop. Zyski
podzielono w ten sposób. 10 proc., t j. 218 rb.
96 kop. na fundusz zapasowy, 5 proc. czyli
1348 rb. 41 kop. na wypłatę dywidendy. 21 rb.
90 kop. na komisYGl wsp6łdzielcz'!i 42.0 rb •...na.
d ' dl
ł k~
d ' kom'syi re
wynagl'O· zerne a et. on 'OW m y l
I.
. ..
wizyjnej, 100 rb, na z:.(ier:;ką si:lmh: h,Uldlow;rf"'"
79 rb. J:) kop. iW Tow. opieki st:iwlllcj,

kowskietr.o za 1'>J'zechowywunill rewolweru bez
b
pozwo!(mia--na :3 miesiące wic,:zienia.
(d) Karlili admll1lii:strac,jnulIo Gnbemator plotł·.

kawskl sl{Uzat ZUlIli(lGzkalcgo przy ul. WspMnoj nr. 6,
I-Ienrylw Ivlnlceltlęgo, lat lO, za używanie noża VI bÓ,..

ce, na 5 1uićslfl<!e wiQzlenin.

(a) Pr;a:y BlItil1&tabu,y; elekll:..,o~łlIeJ.

Wezortłj

w nOWym domu S. LuhlrlUldo14o, przy ul. PrzeJazd nr.
5(J
firmy "Slcllwns l Iifl[ske" zak/udali in.

p!:'ocoWIlic>,

stalaeyę clelrtrl'r:ZIH1. Nu I'us:dowaniu, Wl.lJiesiollo[J] IW

wysokośc: piQtra, zl1ajdownli tli/}: montcr, :'iD-letni józd'

GI'1I/Jo\Vski, pOlllocuik i(){~(), Lent! Ciul'tu(!I', (lnu dwnj
Alldrzuj Kllr)(·~'!Y],; i J()Z!:!' lv1it'!cznn!l-=. Nw.!le
zatllltwjc sil2 jll'ze;lnlla deulw I'Iwztll\\'Huiu i w;zy,:tcY,

TUWiłf'I.V:,;iwu licz" llJt)H

stoiqe}'

IW

1Il1 p(JdrO~ltC

spudnJ;! z wy:3()ku:~ci ,p(HLI';~!:ciil tilutn!
lli(lwylmjk;~(,n:,I, Lc,m (wrL !1 Ol', AlIlln:q

niej,

po

J

dziko huz dyskusyi.
W końcu zubrania uchwalono: prawo okrcw
śhmiu wysoko~ki procclIt6w zar6wrlo od pożyw
k' k i w'ki'ncl'uw pl'zeI
'
~
ki'
cze t la
{HZHC CZiOll om rac y I
zartądu. Nudto ()~;tillm l.ehraniŁ~ UPOWtl}r.l1iło 7.!1~
f>G21d i radę tln Ilahycia 22 akcyj Ilowt:.i \!misyi
warszaw:iikicl!O I.hwl{ll towafzy5tw \v$pt'Hdr.;ul.

Do ukprzyf'I/lI1W!ł{l WC';~WtllW lekarza Pogotowia, Itt6ry
tldziolii pir:1W,;7;Cj pvllltWy, f! IlI1Ht(,!pnie odwil:lzt. do
lec,miey
chirun!icznej dr. !{I'tlscllcgo (Plotrkow::lluI2Cil)
gdzie leczy się lut km:lzt firmy .Sienterw i Halsite". 1>.0:
I

(p) PII'.ejlbbiluu'IIilę» Na ul. Piotrl<oW:illdcj m', 121

aych.
D'"
r ",11 \"\ i t'" I f'l'l"" ,t ',['ll""l
o f.a 1.'1' t v / l .•!!l ); , ... i,l( 'lo,

doroil\a przejeehała Pinlwsl'l LitnUltlOwicza. fnktorll,
lat 50 i strzaskała lilII k03Ć Imvoj nogi, Pogotowie odwiozło s,to do st,pitula Pozllniiski<::h.

gdzie opntr:r.ył go lekarz Pq!JotoW!a.
.j(.

saldoDtb. 120 kop. 35~1' t1 t. k' .
ruga filia przy u ICy .!hIS lej nr. 44
" prtewięwodniczący
W~
Weinert, dochody rb. 394 k. 90,
nrzy
k
d b 7
'
I:'
wydat i rb. 222) sal o r • 1 k1 kop. 90.
TN!:ecia filia. przy ulicy WłódzimierskieJ nt.
46, przewodn'lczący A. Adler, dochody rb. 239
..kop., 50, ',wydatki rb. 501 saldo rb •.. 189 kop. 50.
\>P:t:ezeaem ., kasy Je$t p. E. Hiderbrartdtj u."
'" .
" p. N. .N"il)Ut1tlflęt,sliIkretarzem B. i!Jm~

I. 'A~

'rownrq:'itwo ~ipm\','adził() .zapas s!,al'lHlfH;k

HU l1)~)o~.,g~~~~i ~~cPl~rfdop~~l~l~d~~~9nl1:ltl~:2c3~~r~7:
ludzi, l{b~rzy pOl'anlli gó IlO).tll11& i o:;!rnbili z WJtllwkl.
Rantle:go pl't.aWiezi()f]ó· do 5-~11.J c:rrkulu In:Hicyjtlego,

chody w kasie gMwnej wynosiły rb. 1816 kop.
49, wydatki rb. 1943 kop. 80, deficyt rb. 127 k.
:31 . . .
Pierwsza filia przy ulicy Widzewskiej nr. 160
gdzie prlcwodnic1. llcym Jest p. WOdticki, miaJa
dochodu rb. 320 kop. 35, wydatkowano rb. ZOO

11111'1

cego PUdłmvskkWJ, a na zastępcę .- p, I,t'.JHt~
t!.ego Przybylskie~!,o: do rudy powołano IJII,; IWincego I-lordliczk<; i Wojelecha (hil'lI:iewklil, WSly;;t.
kich ponownie.

(o) łi'odlf'lIfUtcaorrao d:ll:iI~ciull. \'IV s!clli domu prz)'!
ttl. Sl'edl1i~J rtr. 145, znrdeziot1o zwloltl tmwollarodl!:ont~j
r~IGwczynkj, owinlęte VI ~li!tetę "Lodzt;I' I~!\nclschou"
l szma.tę, Oddmw je do o-go c)lrkutl1 poltcyJnego.

(a) Z drugioj ka$Y Iwgrlobowaj w Radogo~

Illi:l!lO-

Ilych przcllly:;luw.:ów
Wł'.l~;dddi :~kl(!pfiw
56, n)~:lIych ;wjG~M' i ()\)
Sl)f;.twn;;,danil~ p()wIJi:.'zl! ,!:cbranil.! zatwier ..

Kupczyk i Józef Mic!CZ\U'elt, tnl~i:lj:!(; pa hoc:t.I\(! i;ci;\·
ny trIUnt, zatrzyll1ult! !JIIi\ r- nś Jozcf. (!l'U!lOW,;!tl !!llIląa
tlrodlm miedzy de:,lmrlll l eulym clQ:i:uroll1 nu zmlluę
w bramin doniu. Uler~l Oli ztmncllliu lewej nik i i silll(;;~
mu \'Y:;ff'zrjt;1I10Ilht enlc,lo dnfH, oruz oknlcct.ellitl glow)'.

:wetali praco'.vnicy ulegli nlezlIaCZnDmti szwankowI
dżit:l powrócili do pracy.

o:ll)IJ(;()W.

roln{kt'l\v j w/;~;;cicidi r.lOIlHJW ,H)!, rz(!~
llIkślni kI JW" ,);; 7, robll i Il:!; i ·~W .... I
drnh~
widl):

lllUl'at'Ze,

'«:e, zamieszkałego w Karolewie, Karola Edwarda szew. Sprawozdanio drugie.! kasy pogrzebowej
iPólana2 miesiace więzienia, Henryka Ma.łe- w Radogoszczu za rok 1911 wykazuje, że dolckiegO •. Stanisława

trzymał

two na 3 miesiw.:e więzienia; Antoniego Karni..

!

amerykul1skkh, ,\by l'l pomot'ą '.vyPtJ~:ycr:enifl
ich zEH.:I1t;rić wm/.lwy pracuJqc~~ i rpiusi~a,a\hlkl(~
do zbictanh ()~;1.czf!:ln()sd. 1(;. 1,;~dy,l{li) W!1i(~sle
do ka3y 2 I'h 70 kop., otrl.ylłl~l, k:4i:l:<ec;I.k: w/dadOWll na tę ;';[lim; i sknrbnnkę, Pn'. y 1.wrocic
skarbonki w dobrrm stanic,wh.łllu Tow, 'wypłaca w całości bel. 7:adnych potl'iłC~~li za
11_
uP:ywanic, Napefniol1l1 !:;karbOI1I~~ otwk:,,;!ią uf'l.ęd.
nicy w biurze Towarz. w ohccno~d whl!łdcicln
oszczędności l-go dnitl każdego mi~.!.:tiąca lub w
miarę jej M!)cłniania Kwotę znalezioną w skurbance zapisuje siQ d.o ksiąi:ecr.ki jako wkhtd pro~
t
Kl
d k' k'
A'
k
cenowy.
ucz o s ar!)on ! Zm.lj,.lilJ{! się w '(1sic Towarzystwa, '
Ud()f~Odniel1ie t!kie pmvifll10 niejednego n-

chęc,jć do o5zczędnmicL
(d) Nowy Ilostoi'i,mak
nOlielliny.
W ł(ultl~ltkach
I'
I"
11

w celu obserwacyi przcjeldzającydl pOdejrzanych

osób, urządzono p()st~rllr.ek l'olicYi!1YI :ltłoiony
z kilku agentów pali!;)'l
i l!ltóik(lwy~,h •

Nl1czelnikiem pOliterunkll tel!t() miallQwa
~ostał pomQcnik komisarta 4 c,rilitału.
.
si71flw.i~, luó.ry,d;zi$ W)liet:hlł płłnii!.we,.~pą"
Wj,Wl.

'

'l
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(,I)

Wr.mliia Ih'l.j!.l{;lk.

VI/ 1~, ~::Odlli!\. ubic~ł~lyllł

d!]'.'!li)~VIlV rJl~!:"vil\\'ic!d l\al z Pi;.!iku, Jad,!c do
Ozorkowa z cllłe!wm i innymi produktami spo$
żywezcmi prZCZ!1,.lCzOiH;lni dla biednych, uległ

wiolI!. Szos e i cze~;ć lasku z cerkwia zalahl woda,
przedmieście' .lJęliina, IrerH~t oraz okoliczne wsie
Borowo, Massowo i Skoki woda zalała aż po
dachy .dOl~lOst:v.
. '.
.
.

nisteryum zwróCona została, rla'ljras.~~ł~W)Wl~~9~
naln[j.---Prasa ta w ciągu karnjJ"dfilF,\YYborc~<:!;
ma być poddana ścisremu 'l'iądzorOWi'.:i.::;::k~.n.. ~~.'.~f.}
nietylko ze strony wladz mieJscow:ycl1,~, l.ecz#II,I~~~

!. .

, ' . .\~lel.',~e. I1lebeZpl~cz::l1sl.WO zaf~r~lzało Kozlc-

pl'zykl'emu wypadkowi.

strolly władz centralnych .. Funkcyę central.n,ag~
oą;unu nadzorczego nad· prasą prowincyona,nc:tl
pelnit lI1il "Bhll'O i nfornlflcy,ine":' Ittórc;,\"clQt"y.C}17/
czas pelnilo Illnkcycnadwrcte :tyJko w ·st(};!lnl'1~
kucJo pl';lSV !PeteJ'sinm~a i Moskwy .. ;,Bluro

I m~kleJ

11IZIn!e,. n,a ktorc.1 le;;y 40 WSI &~ęsto ~a!udnlOl1ycl1. Wal' lewego brzegu, chrOlllący I1lZl11ę
przed z~ICWel?l, zacząt pod parciem1Dl S;:lCf,y~

Z PO\VOdll clc::;zczów rowy 1;l'zydrozn.e. oraz
strumyki wc:dą;lly, a VI niekfcil'ych mIejscach
wystqpily z brzcL~(\w, ;':u!cw:t.i'lC lli:~ej polo2one
pola i pnJ!':;i.
Obok hlkk!;':o wlaśnie wezbrancp;o strumyka
przeje;:cJzal' dudiol.vny !(~~I v~ pO bIiz ue .wsi Pokrzywnica, .~~c!y n:.l!~.le, WI)Z SH~ przc\~rocIl w wo-

strl.lmyl(l WOlI),'.
, ,
•
Gdyby zagro;'~onego l111eJsca VI porę me informncyjnc~" ma prc:llU'ITIcroV,rilĆ wszystkie )p}s~
w~mocni?no. przez opu:;zl.:zclIic mnóstw~! wor-m a prowlnc:y6nah'le, j' dokładnie śled;dl~ pl'zebwg
kow z. plUskiem, klęska przybrataby roznmu'y za- kamnnnii wyborc;;;cj. Wsz:,rsi:kie ~lrt:ylmly i 11ottltdę. Jadncy wy(k,;~t:J1! SlQ z n~l1·tow strumyl~a straSzfl.l'lcC.
,.
,
, . ki dl:Jtyczclce teJ sprrtwy, mają być wycinane i
doś{; szybko, za to produkty mcmal wszystkIe
Władze miejscowe ur.Lłcholmły ~ały z~5tęp
rercrov7<:me' odnośnym władzom.
popJynęly z wodą
s~perów w c.elu. rozsadzal1la zatoru .. Pod dzwłaEella . ~jhHlOW~.llia chałi1ilskio!§o .. Przyczyna
f~ł· z powodu t,ei, przyt~ody duchqwny Kal zmll~ mem 'pr~chll lnlku:!astoj~Lldowe. bryły }o~,u w. y_. "tajemniczej" c1l'wieJnmki paździcrnikowców w
slOny był powrocie do domu.
. .
. p.ry~klwaq na setkI ~okcl.w gÓH;. Z :"Icll\.!m wy: sprawie chehnsldej jest prosta. Październikowcy
Szcze[Ę61ny tl'af,·~-w tern samem mieJSCU l slłklem zdołano w .cl~.~tl ~e~in~go dUIa zmszczyc przerazili sir; opinii nacyonalistów, którzy "ll~~
temuż duchowmmlu, przed tl';~ema laty przy pO~zator na przestrzcJ1l ,)::>0 sąZI1I. .
niebner(I"·· nazwali.. ich. pierwsze f~ł()sowanie, Ole
dobnym wypadku . utonął kall.
W nocy, z nicdz,ieli na p~nif)dział~k, by.f mo- pozwabjiLce na wY'odrQbnienie Chelmszczyzny z
, "
ment krytyczny, gdyz do grzbietu .wał~w bra~ło Królestwa Po!skief!.o.
S Z l li KI\..
tylko jednej stof~y, a woda wznOSiła SIę z kazdq
Obecnie.dowhlduje sic: ,,,Kijewskaja Myśl",
(x) Teatr flOf.lIł.liarny. Dziś we środ~ oraz ,godziną o caL
ze Guczkow i Bal'aszeW otrzymali od kijowsk!e~
jutro we czwartek i piątek odegrana. będzie, trzy::
Obecnie, jak wiadomo,niebezpieczelistwo po- . go l\:)ubu IHlcyonalistycznego telegram w którym
razy z rzędu historyczna sztuka w S' aktach p.t.' 'wodzi usunięto.,
głosowanie to nazwano "czarl1ą zdratlą sprawy
,.OblGżcnie Warszawy"..
'.
. ..
l Puław. W ostatnich dniach lrarnawału we- rosyjskiej". Takich telegramów Guczkow muW sobotę po połudmu po cenach nalIllz-. dług starego stylu odbyJa się I:na~l(arada, urzą- 'siał otrzymać 'wiele i zmienił 1'ront, a za nim
szych ukaże się arcywesota komedya w 4 ak- dzoua przez rosyan studentów inStytutu agrono- jego posłuszni przyjaciele.
t~ch p. t. ,.Odzie Kohnowie".
.,
micZfl'ego. Na zabawę tę zjawiła sit:! maska, przcd~il[~.ło lIiodo/<ładności. ." Now. WI'. I. donosi:
W przygotowUiliu jedna. zn~Jwspama!szych . stawiająca dr. Ehrlicha z preparatem 606. Natu- Kontroler parlstwa stwierdzi l', że podczas wojny
tragedyj jaką dotychczas wydała literatura SWHlta rainie przyznano jej pierwszą nagrodę. Przy koii- rosyisl(Q~iapollskiej dolwnano wydatków nicl1spraa mianowicie "Hamlet" W. &ekspira w 5 aktach e11 zabawy olmzało, się, że pomysłow<! "maską" wiedliwioaych dowodami, na 30,000,000 rb:
a 10 odsłonach.
była córka adwokata miejscowego N. Kleinwe~ Zwrócono zaś na mclHmek tej sumy tylko
C1ły zespól artystów pod kierupkiem. p. ber. Na sali powsta.ło oburzenie. Część, z~rowiej 3,000,000 rb.
Mielewskiego pracuje nad z .harmOrlIZowa.l1lem myślących gości, nie mających przycmlonego
tt Now . WI'." twierdzi, że owe
30 milionów
powyższego dzieła aby wypełmło pod kazdym umysłu chorobą, którą leczy ,,6q6'\ uważał~ słu- stanowią tylko CZr.1S tkt} wydatków wojenllych,'
względem wzorowo.
sznie. że podobna maska uchybia l~odnoścł ko- które zostały wydatkowane "niepl'awidłowo".
t
•
biety. Obecni na zabawie studenci żydzi nie po!

(x) Na. XI koncert I~Opl!larny."Wi()d.:z~' w me- dzielali tego zdania. Powstała awantura, którą
dzielę 3-go marca przybyło me mOle] .sł~cha.. dopit~ro załagOdził asystent instytutu Supianiencz6w niż na poprzednie . i chyba tego me zało- ko, wzhlwszy wopiekę nagrodzoną za pomysło
wali: wyborna gra orkiestry Tow, muzycznego wość maskę.
im. Chopina pod dYl'ekcyą ~. Brandta wywo,ł~d ..
wała burze oklasków. Znac doskonale zgrame
Wu'zaJy fia IH'Igrzebio., W niedzielę o ~;o zlm~
się, a jeszcze wj(~cc.i nadzwyczaj umieJętne dyry~ p6ł do piqtej po połudmu podczas eksportaCYJ
gowanie. Można też jej rokować w,Jelką przy- na cmentarz w Kielcach zwłok ś. p. Heleny Kę
szłość, o ile pójdzie tą samą. dro!~ą, Jak dotych~ dzierskie.i przez 1<5. Gawro.6slde.go w, a~;ystenc:yi
czasowa,'
6 alumnów - z placu, znajdującego SH~ przy faResztl~ prograjllu zapełniły deklamacy~ zna~ bryce marmur6w nastąpił wystrza,t do orszaku
nych dobrze z estrady amatorÓw: panny G~Jówny pogrzebowego. Kula trafiła .w biret kleryka Pioi p, M. Dreckicgo (ostatni deklamowaJ "OJca za- tra .Kałwy, zrzucaj'lcgo z głowy. Policya wszc.zę
dzmnionych<l w kostyumie araba) ,otaz ~wUkro- ła śledztwo.
tny wystcp chóru sumowegO przy kOŚCiele ŚW.
Józefa.
deldamacya tak i śpiew chóru barZ dzielnic polskich •.
dzo się podoba.ry.
(n) 1{l.lflCert "Koła", W ubiegłą sobotę, dnia
2 marca odbył się koncert "Koła pracownlkó~
z KI<AKOWA w niedzielę dnia 3 marca
Dr. Ż. F. Ł. u w lokalu własnym przy ul. WI: umarł w. 77~ym roku życia Ś.' .p. Aleks.a~der
diewskiej Ni! 73. Członkowie 110Wo ~ utw?rzoneJ Stopczyński, były profesor chen:m lekarskIej na
sekcyi drarnatyczaej przy "Kole", zręczn.le ode: uniwersytecie Jagiellońskim. W cląg~ wykładó,-:",
grali dwie aktówki: II W gabinecie doktora" l ,.Dwa] prowadzonych przez lat 30 z górą, Zjednał sobie
nieśminJl".
miłość wszystkich słuchaczów a zarazem pOWil"
Ch6r . Koła ll pod kierunkiem dyrektora p. żanie ogółu lekan;y polskich. Z załem do~je"
Z. Szczepat15kie~;o odśpiewał. ".~h6r strzelc6~1I dziano się 6 lat ternu, że ze względu na :WIek
Webera i "ZażC!\~nanie burzy" Dut'n~ta, .l1ast~pme podeszły opusz~za katec~rę. uniwersy~e~ką. Był to
członkowie tCj(O ,ChÓl~U. ~pp ..R. KaJzy 1 Me\chln- bowiem prawdZIWy przYJaciel młodzlezy, zawsze
kieWicz) wykonali "PJCfil1 JC~lcnną <I ,MendeJsoh,na. gotowy jej pomagać.
Dyrel\tor dlóru p. Z. Szczepanski z odczUOCf.łosil też ldlka cennych prac lekarskich.
ciem oderitał na fortepianie "Marsz żalobn~"
P;zostawił syna, lekarza w Krakowie i dwie
Chopina. ~\ViGlkienl iXYvvoclzeniem cieszyła SIę córki zamężne.'
.
.znana ot'kiestm mandolit1istów p. 1(, Ooebla, wy- Kraków pod wZ!1lęclem częstOŚCI wypadkonywając ldl1m popularnych walczYl\6w z 0P9- ków budowlanych mało')co ustępuje ,todzi.
retek. /_ywe słowo. reprezentował' p. J. Kaszyn, IN poniedziałek, o godz. 9 ran~, na ul!c~
ski~który wypowiedziat killća ustępów z utwoWolskiej ruszy.ły mury domt! pod II~zb~ 9, JUz
rów St. Wyspiatlskiego,
pod dach wyprowad~one. ,.NH~ !'.awahł Się tylko
Całość koncertu' wypadła udatnie i okazale. parter na sldeoicl1lu ktorego spoczęły gruzy
(g) Bilety na benefisowe przedstawienie ar- trzech' górnych' pięter. ~zczęścicm .. robot~icy.
tystów teatru popularnego Pl). Rydzews.kiego i pracujący zeWną,trż, uciekh. na CZ~S. Rumow!ska
Odowskiego, jakie odbędzie się w piątek, naby- przysypały tylko jednego rob?tmka, 18-letmego
wać m()żm~ w cukietnip ... Komora, znajdującej Stanishlwa Wandasu, któf€liW)cdnakze tak osło"
nily walące się deski, że poniósł ledwie mało
się pl'zy zbiegu ulic Dzielnej i Wschodniej.

\fi

ny, a technicy miejscy
strofy.

.~

~

broniła

Dwutydodnik wRuch'\ pOŚWięcony

siG przed napol"t;Jll

sprawbrtt

wychowania fizycznego i bygieny, wydrukował
w ostatnim numerze rozf)rawlcę d-ra L.indharda
(z Kopenhagi) o oddychaniu.
.
Powszechnie wią.domo. że oddychanie dokonywa się w płucach i że usuwa ono kwas
węglany, ratując

nas tym sposobem

odśmler~i

przez uduszenie się .
Ale dl'. Lindhard kładzie nacisk na to, te
tylko nadmiar kwasu węglowego jest szkodliwy;
konieczna zaś dla zdrowia jest pewna zawartość
tego kwasu. we krwi; regulUje ona między, innemi . czynność serca i oddychanie.
Głębokiemu oddychaniu przypisuje rzeczony

hygienista to ważne znaczenie, że powoduje ono
silniejszy dop.ływ krwi do głowy, przeto działa
na mózg odświeżająco, sprawiając uczucie od·
po czyn ku po pracy myśłowej.

badają

przyczyt1t:

kata~

iJrzywóclca frakcyi socyalno-demokratycznej
w Dumie, Gegeczkori, wysłał do dyrektora de--

partamentu policyi depeszę treści następującej;
"już tydzie:l1, jak na rogu Kiriłowskiej H~o2:.
diestwienskiej, naprzeciw domu Nr. 19--16, w
którym mie~,zkam, stoi wzmocniony oddział agen-

pębIin~ prze~y1i ld~k~

dni IN wk!!~jej trwodze l mepokoju. Dawno JUZ
pod Dęblineill nic było zatOl~u tak wielkiego.
jak w 1'. b. LOdy :~pIQtrzył,Y ~Ię n~ p.rzestl'tel~ł
2'; f1óra" trzech
vv'iorst, pl'zyblerajflC
naJ dZiwacznieJ.
.
!:Ize fonny. B!llw~lr nadbrzeżny .zrówna, Się z wodą; baterya nlOidzierzo'V'ia z największym wysił

kiem

I

znaczne obrażenia.
Policya wstrzymała tymczasowo ruch ulicz-

KF,:OLESlWl:...

l Wis:y, . Jvlieszkm'Icy

RZcid japoński poszukuje - religii! odpowla-,
nowoczesnym zeuropeizowanym pogl(!o
dom Japonii. Odrzuciła ona wschodni strój,
wschodni obyczaj, pragnie się też wyzwolić od
~Iwych dawnych religii, od szyntoizmu i buddyzmu..
Rząd obawia sfQ, żeby nar6d,odwr6clwszy się
od starych bogów, nie popadł w'ber..bożność,
więc pragnie na gruncie dawnych wierzeń za·
szczepiĆ ehrystyanizm i trzy religie stopić .. w jedną, to jest cht.ześcijanizm, szyntoizmi buddyzm.
W tym celu I'ozpisał rząd japoński listy do teologów europeJskich z prośbą, o pomoc i o wśka·
zanle OlU sposobu, w jaki mógłby ułożyć nową
religię i nal'zućić ją ludowi. Takich usiłowań
jeszcze nie było, pókI śwlat światem. Jakkolwiek
są niedorzeczne, świadczą jednak o uznaniu po ..
trzeby wiary, o dążenluku ideałowi. o ,uzn.8p,IU:
:te n!etylko chlebem żyje, człowiek.
dającej

Jak

z

poszukiwaniu nowej religii.

.

rozszalałego a;y~

Rząd a WY[lOl'y. Ministeryum spraw
wnętrzny,ch zac/:ę.ło ~;orliwic przygotowywać

do wybor6w.
jlk dOI1Qsi .. Rus. $1.". ~~łól,vna

li waga

we-

się

mi~

tĆJvV'.

cenię vV'zględy

Wielce
departamentu policyi
I dymstosunku
do mnie przez 4% lat,
W kat·
razie zdaje mi się, i.e nie lezy w inJcresach
VI!

lęcz

I

samej "ocl!l'cUly',

politycznej, aby nadzór tajny;

WOi":dulliiiCh
Opl.IS7~L'WnO Zi.t1l1!C Z przemowy
pozbawionych pracy z powodu zumknię<.:ia faM
przerabiać na jawlly. \'V ka;~dym razie pp, "współ. pracownIcy" w danym wypadku prZCcll,}(lz~ g'ra· Asquit!w do l~ól'lliknw ~: :~9 lut\;,L(o. Asquitlt po- bryk
nicę nawet profullujQC szpiclowanie.
Naturalnie ~~icdt~,a.ł; "N!~dł,t,I.<:O 11,~(~~i~l,:i~~ dz.ie~\, , "':' który!::
'Berlin, 6-go marca. (wI.) Jutro odbQdzie sią
to ostatnie mało mnie obchodzi, dla mnie waź S,,!11 l ~,!(~ ()b~l,\\\ d~ ,b"~IZI,, Z.l okre::;IcOlCIll młOt
B I . I- f
ya przyw6dców or$Ę<lnizacyj
I w OC.1UlIl \on crenc _
.
.
. .'
nem jest to, że panowie ci arogancko i wyzywa- mulnej pmcy dlu f~OI'l1I!{OW."
R~YlH, .: , ;ililrGl. (w!.) Wi:ldomo:§ć wiedcrl- l robotmczych w sprawie odmo:vneJ odpOWiedzI
j~co zachowl.1j~~ się i demonslracyjnie leL,l za milą
krok w krok. Dbte~!;o poz\\'alam sohk pro"f(: de- s!,ich dzivililiVl',v, ,k;';(Jby' Env.:::r bej d. 1 l.utel~O właścicieli kopalń na żądaniu ~órników. W nie..
partament policyi, jeżeli już niemożliwcm jest \\'y~~'!(Lil dyili.tiillie!ll fort ::';,lhhmnh IV.I)()V'!letri',f!, dzielę zapadnie ostateczna decyzya, czy w Niem.
absolutne usunięcie ,)ochrailY') od mojego mic;'l:':- pr:::Y"/Ci:1 :;~,:2,~lI;~(~ llll:l,h;\ d. yustll .\" l Odl0\'~, Jasl. fU.", czech mu wybuchnąć strajk, czy nie.
kania to przynajmniej o wydanie trl ():;;,;I\V li y ch peJldl! zmyslo\i:i. k:.hVill\,:,i: lll!'pl:;wdl.l\vą Jest
.
..
\ aŻI!' i rzed
Rząd lIwtlza sytuacy~ za pO": li . P . •
wskazówek, o zachow,lllie względem mmc cho- wiudollliJ!ic:; j"Iwbv t!!n:v i m\l!l(l\\!i\~ w W:llt:0 pod
Margot l,aL)ili v·/i(!(u \\!()clh)\v, liliJ wziQli ich do ' sięwl.iąt energiczne środki dla zabczpleczcllIa spo~
ciażby powierzchownej przyzwoitD§.ci."
Na sImlek tej "rek1:.ullucyP" jak donosi " Wecz'" niewoli.
.
koju.
zmieniono skład osobisty "honorowcj" warty
\\:jf~DEN, 5, marca, (wł.) '. N, Fr. Presse'!
Paryż, 6 marca. (wI.) Ministeryum wojny
pUnujl!cej posła Oegeczkorego.
dOIlO~I, l.C w tutel,szycl,l kołach dyplom~tycznyc.h przedlożyJo w Izbie projekt utworzenia. specyal..
panUje przekonamc, 7.0 flota włoska nie pode)-,
....
'.
mic żadnej akcyi przeciw Dardanellorn, Smyrnie nego pulku lotnIczego l zaząd?ło na tel.l c.el ~2
,

ił)

fU

11"11

....

lub Salonice,

gdyż są

to pozycye silnie

obwaro~

wanc.

milion6w franków rocznie. Projekt przewIllule, ze
na wypadek śmierci lotnika, nawet w czasie po ..
koju, żona i rodzina bc,dą otrzymywały zapomogi takie sume, jak podczas wojny•
,
Konstantynopol, 6 marca. (wf.) Rząd turecki
wydat rozporządzenie, aby w nocy zamykano
Dardanele w obawie wtargnięcia włochów.

LONDYN, S marca (wf.) Liczne zgromu:
.PI:TERSDURO, marca (P.) Zamknięty zjazd dzeniekolej~lfl:Y, w Shcffie!d pO;;lanowiło popr~ec
nacyonalistów uchwalił jednogłośnie i z entu- górników w razIe potrzeby nawet przez struJk.
l'IAMBURO, oS marca (wł.) Ceny węgla pozyazmem .. I1ast~rJUjąC(! platformę wyborczą do
czwarlej Dumy;' 1) spółdziała,uic wszelkimi do- ~~zlyttl hardiW ,m:lcznie w g6rę. Dziś płacą tu
stępnymi dla Dumy środkami do wspaniałości
35 marcl\ za t(HIn<;, wobec normalnej ceny 20
i wielkosciccrkwi prawosławnej, przywródmie murek. ,
,~Konstantynopol 6 marca (wł.) Rada mini..
pOl'zadku sobornc~ro, zabezpieczenie duchowień
DbRNA. ,,~ marca (wł,) Batalion 3:') pułku ·t 6
-t,
'l
d
'ć
•
•,
•
stwa;" 2) zwj~\l(S;'.cl1ie potęgi wojennej pailsiwa; piechoty, wysłany do obrony robót przy małym s r w po~ anoWl a o rzucI naJtlowszq prop.ozy
3) przygotowanie armii nauczycieli ludowych, forcie, zaalUKO\vat nieprzyjaciel. Stoczono waJkQ cyę pokojową mocarstw z Rosy!:\ na czele. furpolepsl.cuie ich bytu materyalnego, wychowanic i wyparto z pOlycyi nieprzyjaciela, kt6ry raz je- cya nie chce w dalszym ciągu ustąpić ze sta"
w duchu powa:i.mlia cerkwi i miłości ojczyzny, szcze r~I'ObOWilł ~lta~u i chc!at wojsko włoskie nowiska bezwzględnego zwierzchnictwa .nad Try..
prz\1gotowanie nauczycieli, mogących ksztnłcić OS\ÓICZyC, co mu Slf,j .!edt1~!l< me uda~o..
polisem i Cyrenajką.
ltlC( w rzemiosłach i naukach praktycznych; 4)
Przy pomocy drugiego batahonu piechoty
N
J k 6
( ~) P d n. t t Al
·'s.t.eroki rozwój drobnego kredytu rosyjs!dcgo dla zmuszono w kOllCU nieprzyjaciela do cofnięcia
owy ar, marca '!Ił,
0 . 0 n e- ..
włcśCian i 17cmie.§!ników; 5) środki prawodaw- się. Nieprzyjaciel poniósł zmlCZllC straty. Po bert spadł pociąg kuryerskl z mostu do rzekł.
cze ipa:18twnwe (Ila zasilenia przemysłu~ :wndlu stronie włoskiej było około 150 ludzi niezdoi.. Utonęły 2 wagony, 5 os6b zabitych 20 ran:"
,:1 rolnictwa l'osyjskiego kredvtel1l ruchomym, nych do w a l k i . · .
nych.
LONDYN, 5 marca (wł,) Wśród publiczno~ ____
śro:dkiballku patls(wowego powinny iść do ręk
l::oSyjsldch': .a nie inorodeów, nacyonalizacya kre~ śCi zaczyna się szerzyć panika z powodu braku
O FI ARY
u;ctytu;. J~mdl]l, Lprj~em:fsht;6) .' nieclopuszczcnie do . węgla. Piekarze oświadczyli, że maj4 zapasy
.
.,
".i:ct:9z~:zerlel1ia:praW ~yct6w i przegląd zastarzałych
węgla tylko na kilka dni, wobec czego bęąą mu- ,
li

b _ ......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..........
,_

;<'.~~~i~~;:.~ . ~W!qt~9N.· : ~y~~ę.i;L,;na,Ud. ·it..żyQ9wstwern. sieli zapl'zestać pracy. PubliCZtlOŚkĆ tna$ami'~J1" ',' '~Ci~o
. ;;:::; ... '~~Q:fiN~:~,;'mąrqk (fi,fi Prę~ydent. otw9rzył I<upuje piecyki naflo'tII'C, mąkt: i .. onserw~. ą!JY.· AmWĘJta:
,
:i.·.·•. g:.:8~.i,. .#
..d.z·.J.$.n. iie. . /I~.b)/;'.iPo.,s. els. . k.,ięJ.', 0,. godz.. się zabezpieczyć na wszelki wypadek. Ce~~c\Vir- C9~1\~ll.y. . .... . ...........,... ....•....
'ĆŹ~,il\olęiPQczątku wspommuł,o za~ gla poszły ogromnie wgqr~ .. Pzlś tQl'Ina;'Wą;~a . '..... .. Naeh:UJbdT:4.~~~~fi

1~~9~eH.z ksIęciem ba }'Va~~
o.' dyamcl1towych .godach al'cykslęCIa
. Rajnel'a. Nasteamie odczytano pismu o dymisyi
, "hr. AehrentIwla i zamianowaniu hr. BercIJtolcla.
·:l?re;i;Ydcnt wyraził ubolcwunie z powodu ~mjerci
.jH~. Aehrenth:!.Ia. Następnie wspomnia.J: o zamia·1~9wan.iu'mjnistrem wspólnego. skarbu dr. Bili6skiegQ, Po. wspomnieniach zmarłych posh')w
',p,Q,dczas feryj, przerwano posiedzenie dla .zapisa~
.rJ!;;i,slę, .pod wniQskamikornisyi droźyinianej.
:~.. ,.;.P. Schraffl wni6sł interpelacyę z powodu
. Mm/e:~onej rezolucyi w Sejmie węgierskim ·w

kosztuje 60 koron . RobotńkyttąJl~portówt~WQ~
łalTigr0'1l1udzenie, aby przyłączyć się dóstrajku.

. '. . .' :.~~~~J~.?lłt;l1~j
!

dalęf

;~RtąWJ~ ,p.owQływanla re~erwbt6w.

WIEDEN, Sfl'larca (w~.) Izba posłów, ze~
brała się dziś licznie. Posłowie jednak zupatru-

J....

.

',:ją, ąlę na'prace parlamentu dość sceptycznie.
'J;Ji)'otycl1czaso\Vv 'p.rezesKoł~. polskiego Biliński
>~l~wił się jeszcze na dzisiejs:,:em pOSIedzeniu
i)lzby".l,mal1daw: dótEtd nie/złoiył.
.
{i,.i,i,Ztego powodu nowy prezes dr. Leozafąt
,swęje ,dawne miejsce poselskie,
.
".
B!liflSki jutro udaje się do 'Rzeszowa; ;,;a.by
'. .. sIę ·z wyborcami, po~zęm,. o~ft;ywlnie
Pozłoien lU, .' ...
. .' '&Uińsld
.#by pan6w.· • Dziś" •
.BUlńslki

i

Izby panów ks"
, . '5"""

.

w·r,j..r.:l.d!lst=tuml:etzll.t

,

KONST ANTVNOPOL, 5 marca (P.) Ut7ę'
" l St'anowczo .zal
I
(Owme
H'01110UO,
o.k1'ęiom llan dl 0wym przepływania przez Dardanele w nocy aż
do zakmkzcnia wojny.
PEKIN, 5 lltn1'Ca (P.) \V stolicy panuje spokój, llatOJH;. t w prowincyi Szensi wzrasta
. wzburzenie. l 'onleważ ]uanszikaj nie może pojechnć do Nankinu, wigc kilku członków rady nanldfiskiej zamierza udać się do Pekinu, w celu nawiązania układ6w co do bezzwłocznego sforrno.

warJia

'p, ;8, T tb. I . , S , I , "
.•.•.
N'd'5Lcndą roazinł} Wcm1dwtlcłch, Lutomta'1" ił.
Marya Zarzycka, zamiast wielka. nu grób ś. p, M.
I'OZJlly"'lowlcza
l rb.
\.
"
Na wpisy dla rn'ezmnoinych ummióu)
St. Lipsiw, jako hOlloraryum nieprzyjęte przez ad-

wokata Makowa 2 rb.

.s p r os t o wa n i e. W nr. 52 mylnIe byta ~druko~
Wanu ofiara, Winno być: P. W. 5 rD~ Ql .GnJlU\do·, a
nie 50 ,kop.
'.

rzą.du tyrnczasowego~

aUitDA WARSZAWSKA

WASZVNOTON, 5 marca (P.) Poseł amery..
kaI1Sk} w Pekinie otrzymał polecenie, :!ebytele..

grafował do

Manilli o:-v;ysłaniestamtąd 700 :tołM
n.ier~y! .o.,.f.1e:.. li.a . . nar8:(.1~1.ez .. pozos
. ' .' ",ta.łYJlJ
. .1. prz.,~.lo

sta:wlCiel~.mr.dYl?lotnatycznymrZO$tanieW:yiMniQ>o

net,~.e. . "

'we są ~fI.' Ącz,r;d.,~"~ sJ:łY. '. ' '. " .'.

'Na .Hl'l.l1 TłiQtosi.....
Ą
MoMsekr tl.a.Sląplió zderzenie ·'d.·.wóch. poclnó'ów,
t.
J."ło' porantonych,
• 't:I')
przycze:m ''3'):. . pod'~
ro:.mycu'
zo.soo

",

.'

"

.1

r.,.. .',.

.

.

.

'.

; 5,'. tlUU:(!ł ...(.p. ;",}

't

' .

..

,

'" ,Z oijtalhie~ chwili.

',
. :
'
P
oznan, S, ma~ca.. (wł.) Wczoraj rozpoczął

się' tut~jśtyczntowy' zj~d .członk6w centralnego
Tow.rolnicz~go . w W. Księstwie Poznańskiem.

Sprawozdanie wykazuje nieustanny, nader· pomyślny rozw6j Tąw.; a zwłaszcza włościańskich
k6tęk. rolniczych. Zjazd bardzo liczny.
Londyn, 6, marca. (wł.) Wznowione wczoraj
rol~owąnra rządu. i prącodawcamii
•.•. . ..
ni.E!qafy
' i pozYtywnych rezlHtatÓWi.
·<;~ęgQ
. dnIaoh'

.

'2!". '~lfu;"~'

1\1'

~~.!,,~B~~:: 91:00 ;OM) ~Ln-p!~~~k~,"!
""" f. <lt1Ctb ,19011 1.04 11)8 • l>.p.P.1tUO.""Sld. •
~~tz~J'~ '; 100:
:~~ol ~
•

-I'J.

lI8V

S~ll!.ch!lcld.. • •• lJll'l
"'/" Laty Zlem.ldo. 'B9:1IO,
",.
• • -.6"1. tl.ty WA!"IIZ. • 98.'10
48...
• 80.40

~:~:.h~tia~

w: : '.

·,1fIii
~
ą:, IIIlIll'l
.•.• _

88.80 Rud.d:J... I S~b

11. JLk.
a·kI11~. WII.rIlZ. n. ak:. ........

GlI/IO. B-~Il Q,rak, WarGI.

-.-

liMO Al!;IIZ11 :Z;yl"Ard~ zd:ł.

-~

!l9>l.

a78

: !: =::: ::::~~f;Yt,O~~.to%"::y -.:anI: l:l. 1.0d%1 ak.. -,....' -.- Bllhlt l'AIllltw.. • • ......_,

11.,

I

-,268

-".,..,.

-.-.

. . . . ...

SPOSTRZEŻENIA .METEOROLOGICZNE
1<' Ii ł:..

Nr",54'
'~ ..

PCllłJb:Qęllto"'i3a~!i5e.

Wszystkim krewnym; przyjaciołom i znajomym, którzy prali udziat w oddaniu ostatniej poslugi drogim nam zwlokom li. p.

il:I~J!?~nlitl&l" IthB. ł.ci3;:J:i,

n W szczególności B7,. I.,;, Bfaźewsltiemu, ks. pralatowi Wyl'zylwyv~kiel/1I1 za wyrzeczone sIowa
współczucia
dziękowanie

'0 C

Qyalne laboral'toryum zf,;b6!.\l sztucznych i złotych
koron. Repcrl!\cY(l i przer6bki sztucznych zęb6w lilia po ..
Ceny ball"d:ll:o pll'lI:J6lt~pll1le.·

~~~IH_,.,\!G~~U"liP1T!!::

2599

'1""''lWIJ!n~~Nlr\!II!~

JoB«ł.d·cfli~'d,;j~t'Z~Ol4l1.WłO'p~',"n,

D~·TOMASZEWSKi··EGO

, Szezegół';V .1\1 programach.

Andl!'l!l:oja oM.$~ 1'eiler-clllłllll Q7...S0..
Leczenie skrzym!eli krt;goslapa i kończyu, chor6l> s~a"
$I1olllycll I t. d. Gimnastyka lecznic~a. I\pnr~ty l11echanO<1
terllpeo:tyczne. l'1us~ wibracyjny t rp'czny. KIlpiele ele-

Bue~ wc~śnłej dostać

moina codzienńfe: od 'go~iny, 8-e do 1Q..eJ wiecwrem w lokalu wlasnym przy
Nowym ynlcu N2 6, a '''W dzień koncertu od godziny
·~ej wiec~ przy kasie teatru populamego.
61U
PooząUk $ gedzllłłe 8-oj wloozorem.

. ZOO\)

ttJ:yd;Q()ł<świ(:t!ne

EJ

(J

D

~

D

-D0

.

2

o.

Składowa

187~1

19.

11 .aeM~~póttz . .

Z

~! .. Jl9'~mM:J$I~,~ ~~,;; Zastać
.

\,"

S:id,o,ła

l

ód '-~
7---8 wiecz .

ta.lIIliców

St$ ZalJors ",ego
D3eiehaa 311, przYjmuje zapisy

Nowy

058

!Hl

KllrS

Zgłoszenia przyjmuje W dzień.·-Piotl'kowsIUl 97, W
kładzie fotograficznYIll, wiecz.- na miejscu D:delna

za'
5.1

i· gort,l~em pOlllletrzem, Elektryzncyo.

Z

Wl1dow$kQ. 12. m. 5, od godziny
6---9.
1859-5-2
Wa aparat,y fotograficzne 9X
12 i 18X24 i łó~ko żelazne :II
materacami do sprzedania. Gu·
bernatorska 20, m. 42, od 7-9
Wiecz.
1865-·5-1
omek o 4-ch mieszkantach,
w Chojnach, na Wesole; 20.
do sprzedania za lf300 rb. Wiadomość: Gubernatorska 20, Cynkuso
1857·2C$-1
.wynajęclu
pokoje Z ku.
chnill i przedpoltojem, uje-

.,st,J

Cf@~'~Qpii1ilrh $kfi":.t,~łief w'aC~O~~l:~Sa,
\t~(;)iI'~a~
według programu I(onserwatorymu Warsz.

otrzebna. bona do 5-letniego
ukiernia do I:łprzedanla nie.si~
agentów do
Poszukuje
Cdrolilo.
sprzedarzy lwnlmrencyJnego P .chtofca, obznajmiona pielę
Wiadomość: ul. Rozgnacyą
umiejąca się obchodzić

odsul~

li!; .....

"lrłiiJ~~~k~ ~lllii2J ćl\ll \:':~ 'iI 'Ul

Rie$llik~Epstein.
Plombownni(l i 1nyjmollJl:)Oie zt,;b6w bell: bólu. Spa..
cZllllkSilnllM.

1~li\!tB.'·'
JW,..EJ
li

udziela Dyrektor Towarzystwa Muzycznego

M.

korzyść T..wa "Gniazdo«
z urozmaiconym programem

.aliua:ą! ii Idozałem
lU piętro, fronŁ,balkou; tam też do
sprzedania 2 łóżka dębowe i ró·
tac domOWe rzeczy tanio. EIta~
terynpttrska Nk 20, Ul. 24. 1419

dmvniej(20Q)

'1i:~~.:D

.S;Uj/iihlill ..
WIJ
I,
' : , '" .,,'
Sq'ClIi!l!nm31 oNe' 5, ; .,'
Sp. choroby tiI ilu) II" n e, 'lllI'łllllsd)w," w~Du"ryc2111hl!!,
moczopkiowe. i kosmetykd lelwreka. D.eclil:0uię oy ..
phmHisl.ll Sah"lU'S~UQf~m IEhrliich .. lll1a'ćoa ~m8 (wśród ..
tylnic), Leczenie elektryczności'l (elektrolizą) i masa,..
zem wibracyjnym. Cio,lziny przyjęć od 8-1 i od 4·-8 w.
w niedziele j ;;\\)I~tu od 9 - 2 p.p. D!oPu(loi$g)lma
poc~~Rt;algil1lUó!h
3698

St~'@!1JIk;guilllW mll!lą:ii: ~ d.7de!ba!l\l~.

Lecznica zębó

• łldeJ .MI Uj odbędzie się

Z kuchnią,

skrada serdeczne po-

p"otpkOf;#lP~'~~'. ~9t.l

W pOiliedz!iUek, dniu 11 marca Wl g r., W teatrze
Popularnym ("Apollo") przy \\IIMieJ' fi{olłil&!lllllll1i"nll)w..

I pokoj

~!ro.bem.

~,

'Stowarzysz!ni~ Śp~~W~CZ~ n6loryo"

Zaraz mieszkanie do
pienia tanio:

llad

858
t

na

Re~nbielińsldo,j

PauHny

po (Ut!!~ich (~krph,lIi(lGh opatrzony św. Sakrą.
mentami ~Gf;'iHli w Ilo~~u przeżywszy lat G4. Po, ~!ntienl W !::I<)bokill1 smutku, ŻOl1(1, llyn i c6rki zaprtlSUlją ji:n:\\',I)icll, i:.\'czliwj7ch i znajomych na
\vyprowad;:r'llie Z,V/'1];: z lIQ,plicy przy !;:ościc:)le ŚW.
Krzyża o f~ollz. Il··t::j p. p. zaraz po Skoliczonem
IIU!>OŻM1:,;l.wie nu Stury cmentarz.
O,Whlll', :mpi't)"zt'lIin rozsylaml uie bQdą. 848

'.

- - - .•.. ..

artyltUlu. potrzebnego W każdym
dom1t. Wiadomość tl Ii. Eberhardta, Piotrkowska 105. 1855.2'2
okój umeblowany pr.cy rodzinie, oSl>bne wejście, zaraz do
-wynajęcia. Widzewska 1f>0 -22.

P

1847-2-2
piekarnia "IN Berdyczowie, zaraz do sRrzedania ua dol)\'ych

Warunku ch. Wiadomość.

clszkallska 05, m. 11.

miód do sprzedania.

ul. Frnn..

Tamźe
1605-5ś-1!

pc.iSziii~uje-pOsadi inkasenta,

dziećmi.
mogą tylko

z

Uwz~lędnionc

być

oferty z nnjlepszetni
refereucyami. Zgtaszać siC; do
D-ra M. Barcirtsldego, Tylna 6.
1860-2-1

otl7.Gbny ttczeń do zakladu
fryzyerskiego. Widzewska 100.

P

1856-2-1

p okój'...-::-r--,--;---..::
z kuchnią. du:l:y fronto-

7 M

Nauczycielka, ukończy
ta gimnazyum lódzl~le,
!)oszukttje lekcyj lub miejsca:
)rZedmioty ogólno· ksztatcące i
ęzykl polski, rosy'jski, francuski
i niemiecid. Ul. Juliusza 16. m. 6.
574-d
i:lpokoje z kuchnią i 'Wygodami,
I;) oraz pokój z ku.chnią do wynajęCia znra·z lub od H!okwle.'
tnia, Radwaiiska. 55. 1596-5.-5
i_.

•

j

wy do wynujęCia od 15 marca
lub 1 kwietnia, Targowy rynelt
NIl 4.
1782--5.--2

ekspecfyenta, pisarza. ]Jrowenwbiurze fą.l:lrJlcznem
mam świadectWa z· kilku biur.

. toWeco lub

, .lZ)fertyw
I

. ... .

ItR9z~ojuo. dla "8. A. ".

1808-2--2

.. , .....,}.:

; mOkójdQ WjIltajEjoia.

Andr,1;~ja

l a ~a 17.... r oM2(l,s"tt'6ż wBka.te,lSlp..5·2
dowiedzie 'śięt1\o!t. . uo!:lt'(I;- 1Pó'ti1:eBtH~ źdolne . panny do
dniJm;
. ..
175g......5:4 i .'szychk RoJqcińska 45•. 111. 'P.
n
Ot:!IVOS'1ll'!!'1'ł9UA
est sklep$po.tywczY. aO::Jk&ę.-··}
.. ..
..1859......5-2
.. DR~BNE u":-.. .._~~~!~~_;,·. dania W dobryUl punkcie. Spa.·po&.ięjjua zMIE:a ··shii1lc;zarka
AA
Potl':r.ebne bo: .~e.rn~ 10, Ba1ut~.
,181$-:'~2.·! i uczemca.ząr~. l?a1>laąlc~
•~
, . ' . ; . ' • tl}' r,?sj1anlti. ,Krawcowa zdolna POs7.ul~ule'F:ahr~czna 19..
... 187'1~:;'1
BIuro SękOVJ6klCJ. Przejazd 14'
. szyda W domach prywatnych -piwia.111ia z powbaJin1łidlY. In_ , _.. _. ___,_,_}~)07-.-.~::::::-~
Guhematorska 52. m, .50, III pięteres u zaraz do sprzedania.
iii
lVle!J!e· 1'61;116 W do- tro.
1812-·2-2· Wiadomość; ul. Cil"abowa . .Ni 1,
1"'1,0. • .• ' vl}im st:wie do 8prze~
"Kapusta i ogÓrki kwaSZone, róg St.-ZarzewskicJ. 1781-5-5
,dama tamo: 2 f~nnlltury s.nlo!l(~. kilkanaście beczek do sprze-· papierośniC!a srebrna, pozostaSklepowe szafy i cale urzą~
w~tręma, szafy do ulmmw, łóz-· dania. Wiadomość. Łagiewnicka
wiona, przed paru dniami w
dzenie, jest ;!lo sIJrzedania.
}t~ bieliil1iarku, ~lIl~walliiu. sza- N~ 26, w piwiarn}.:..._
1591.7.-4 restatlracyi hotelu "Victorya<t, Ul. Skwerowa 10, wiadomość VI
~l nocne, tunl.etl'd~ otO.I1l~~l~, 'K oz.a zbłąkana jeęt' do ode- jest do. odebrania Za zwro.tem sklepie..
. 1849·osś·1
biurka, zegar dttiy, st6t, kI zo~!a,
brania za zwuotem kosztów. koszt.6W niniejszego ogłoszenia. sprzedam sklep rzeinicld tanio,
kredens !fiały, olm~z:y. Nawrot TargO'i.vy rynek 4. Wiadomość u
... 1785-5---5
byle zaraz, Karólewska 50.
NIl 44-'-,..tE. 5.
. 1766-10-::! stróża.
.
1859-1
1~)ok6j umeblowany zaraz do
. . 1854...;...ei-l
l.<redens, iii.' szk. IO~Y:,.. S.t.6t, -M--tOdo. p.allna poszukuje zo.ję- i Wynajęcia. Piotd~owsJ~a 255-1. Slde p spożywczo-kolonialnyt.~o
• krzesIę, :1tlęble .alol'lQ'f?e,
cia W zElmoźnytn domu pol«
1784-5-5
sprzeclallia. Wiadomość: rEi·
tr~mo, słuPY, t,6iRa ź. materaca-sldm, niemieckim lub rosyjsldm j
iwiarnia do sprzedania. Rzgo- lJryczl1a l;l.
~861-5-1
n!l, $znfy, tUI'uetę, .vleliŹnlar~'i, szycie, krój, zastępstwo Vi gowsk a nr. 9.
1'792,-5--0 sprzedam tanIo bufet--autf:
pUlrko, otomanę, lampy,. oDra..y, . spodarstwie panI. Oferty l~o-.
•. marmurowy z calem urządzasprzedam Z~l b(~zel;l1. Plotrkow- zwój", pod "M.. B.". lS65-5.-1
f,iekarnia do wyna)E;.cla zaraz niem z poWodu malegololi:alu.
ska 2211 m. 2.
1869 ~:-T::"~.
I·
••
._-,........
lub od. 1 kwietnia. Saluty. Za- Alicl!CillOW, Konsłant\1nowska 7~.
54
-,--Me:)~c"·'z~;f.:~ii:1)·uGjf6~v"~~ lVi l~cg ~iy~:J~I~hl~tć ~~ p~l~~;: .vadzlw
17_04:_-_-_
;r 1852-o.--::! .
kartę . od paszportu,
ą
sprzl:.danhl Z;lH1Z
rosYJsJtU i
po niemiecku. potrzebna prasowaczka. Karo- TaniO tapicer przyJmuje
z. fabtyld Karola Eiserta.
1iI,fl>rmtur ,s~\ijl~.().:V,}" tr7.r~1.,~, stupy, poszukuJe.posaclY portyera, wo"la nr. 2.
17(30-5-5.
lunld przerabia meble,mate. . . . . . 1816-5-2
ęk,rąl1. ,b. lUI e c,'Jl' ,.l ddl:l"I.I,.. , lampy, ilWljjO roznollidelagazet lub -potrzebni zdolni stolarze lne. ra.ce. Odle~łość nie rob! .r6żll.tcy. ~Zo.gitl<lt 'paśzport wyMm.y. zdw •
. Óbraw,~tołlltl kl.1rCl:lll~, Bzury
jakiej' iune' pracy. Ofert;' pod
blowi. Aleksandl'oWsl,a 19. Zawiadomić kartą po~zto wą LiG iió
ł
':<1"{ ..
. do ubratlH1, utOl~](IIJ(':, l[l'edcI!s, lit. W.
,1 1875
.
1786-5--5 powa 52. RUl>zkowski. 1875-2s-1
ra w, pow. Jęczy",,,, 'ego,
~i~f,ii~.'lr~~~~a, z tf~~t!~~~"I~~~l~~:I~.lI~: II. il i~l~l do spr.zedarlia.. LUdwiki pomocnik ślusarski, który' dluż- uczeń 6 kl. prZyjmloef k<;>reped". ~~itct~~lhJklej, ~a imi1sr,;H
110cn·(.'_" rll",111101· (·.)11, ""t[1"6I'nn (LU1ZY), 57 w podWórzu,
s. t<l czasl ~ntcowat't W
Wal'sztatycye za obiady,
erty po . l" a..tjll"'f
n"szport ,. na . ·imJ' ę,L.·
\Pu
S.rt"fJ',1
...... ;.
;e;
..., ,"
,
5 2
1.1
""P·oszukujac"".
. , 1871-2-1
a ':l;. 1::" .
1
kę. ZaWadzlw. 40-1.
1fJ55-5-1
1797--,-C e "usarSt
em, a akż e prz;r-;;o .Y
~
.
1;:)ll1na Bttc~fiskiego',. wy4any
1'
...,...-tr-·_-~-,",,_·_,-,·,·
__ ·_--··,-~
rlo"po'1""okla.
w"daJe
ml Irę .n.l.Ior
.. eJsce .cus.'.zlerlera do k. 0."
Uko!1czyfam kurst,·Mantlnba"'da
dtUl'U" Ktl".s7"\1U, rt .....,. ~r"d"'l·e,.ll
.Ine!)le ztrzecil pokojów
rOz- O· !J!'ad
.Y • ~."
(,I""'.""nlaczne
J..
d {' H L"
;r
' f " 'li
;r
J -"
<sIW 1<\"......... .•
~.
,. • pn."".
.,,,,'\'
t
'
11'
1
'<wld"em
m~le
l
wa
a,'
..
erty.
'
.
p
..
,0 .1 t. .•.
·l'S.
74'
i
umiem
pisać
na
masz"nle
sl'lej.,
,··1
,,'"
am amo ztlrnZj oraz
. .' "'''~
..
J
•
~
maszynę Hol/w. Połtllinil,)wn ~4. l zdro~e. SkWaro a .15, ~ .tal~e. .
.
.
VI dWóch językach. Poszulwję ·Z' aglnąl paszport i lihet wydany
m. 14.
I.
li:lh1-.;'i-l
prz~jlUle kilku r~Ol1ÓW na mlee~- .potl'zebM Pod~ittczeni~ . pracy W )Jiur;l;e lub w kantorz.e. ... z gminy Regn6w, pow. Ra-----.,~ ..-..;_._-;.,--- .... ---.".~...-.- luune z catodzlennem utrzyma.
ce do sukien,· RozWadoWska Oferty wadminishacyi nRozwo~ wsldegQ, $:!ub. plotrkowakiej, na
Ul1lODlOWtHlO !G. Cl;!uiem.·
. 1702··-opś-5 :MJo,w., lS.
. .· •.. ::•..,1•..... l~_l pod lit. "A, T.",
1814-2-2 1'1 11'1' Leon" W;';'c"''''''slr'I''''łQ
A• Pol~oJe
!()(f:;;iCl1I1<a.m utrzymaniem,
~-'-"I'
,. d '--;-I:-:;-:-ró'--I-;;-j'5'-O '
~ _..
""warsztat stolarsKi z meBlamT "''''
.. ~u ............ 1~81"'6Z. '", ·1
W$zci/i:iemi W<7,1o(itttui uo Wyllaw,zy)Ule . ese ( cali. We ~ 0"' .~okóje z osolmemli\',lejścia11li
d i
-vjpc. la. na $tałę 1Ub . dl.1il: ·pr~yję)!:il."
s}.oP kublC2.l1yc.h do ,Spl ~edaz WYI~6dką.1 usługą, .zaraz do
i materl'atem do sprze an a
aglnęta.. lub $krł\.~lolla :sU1G
...
n.Ych; l!:ill~.· t"(.Hh S,;,aC~I·o\Va.· 00, nla l~lrgpwa 57. Czar~lńskl;
~~~t~~!~:Jl~~i!~ 72. ....ląr~:~, z powodu wyjazdu. Ul.
(j)ufdog). {(toby Wledzitl! ptP~·
m. SS, lUD Plotrko~vska Nl'78.
1824-2-2
otrzetmję· nu TN'a hYPQtekl i Zabla 5 . 1 7
s~ę ·odprowa,4zlć. Ul. Nowo4h'. . ......
1.8USd.-l
,.,otrzepuj' dofryzyera praktj'~
5,000 rb. Oferty składać w
brQwskfi9. KalinoWska•. J.~l .
: a.;"H:lrakO~adnV dąmet{ z placem ł
.kant płatny" pożądany ju: rozwoJu "J. B.II, . 1862-2-1
n...·.·ktUia
., .t~.t. ~.Pj.~.ł.::. n~.·:,~~1J,o$i,
•.•':
. Y.~rzt. ul• .z.glfiliNlkieil Bprze.dl}(ll I' obęzl'lę.ny W t)'lll.fachu. UJ.:..,.Tnr( '-jjokór z osobnęmWejściem' z
•• Ja .. z 'tWl'-J~ Wv.!d~,• •
.lub·· zqt .
·s"'Qdl .
~Q."Ylt.;.....~:..,. 1848 5 ~.
urnebltMaaieul lub bez, do
wskiegÓ.ll•.,i11l1~;Fr,@"cl$zlta§it
,'Wilild.ot!1
..
~qtrzetm!ll. dwie ~Wll;:nerki, Wól. wynajęcia u.\tuz. V.... idzcWl;>lra 42,
l>illtą.
"-'" ,
. .~.'.
.:~1ę1łP.R
. lcza~}~\{fl!OO6. Khe!;tęr. 1829-2-2 m. 11.187~
'
. , '.\oi;li,," .\:':'
,Wt1jąn:
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z~ bezce1~.
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średnio
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A'

__

opsta~

.'
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"

"
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P

zag!!l".a.·

'i ,~ 'r. j::~:;<{R~J

.'

'

,J1::.'

,'.!),~~ 'i;~~';~:;'1t:
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R
Wielkie. Efektowne

I)tIOIl'i~'1

W liroJ\: G-go

udział

IlltU't:G

WI2 riJJw

debillta!lt~i.

7.

kaucva. \Vi"d()nw)~

W !~() ..

zwoj!l; 'ljl'>;~ia;~d 8.
80()
MARTOJ"M~S 10m
międzynarodowego championatu WALKI fBAfWUSKitJ ... _--:;.~:--"~~;--_..~-

na miano s:.zumpionu Europy 1912 roku, orr.laniu)\vallj1 pod OSO!II;,tYIll
Iderunidem redaktora g'lZ. sportowej w MOIlUCI!ill1}} p. J13:-:efa t"/,lllpLlI,
na ogólne lla~!rody 2,000 ruhli. DZIś o walkI:

li M] ,'X ~ ~: "

:1 "II
~ Il.

I

Blandetti-·Madralli. Sobiewski-·E~lgehel·~. Otlipow - HissbadlOl'.
S:.zczegóty W programach.
POl:zqtek () ~~{)dz. ,':j1r ~ '.\'.

hędzie

Mhl ~ t~ ,!.~! ~IP ~,

lfllU

•

~,

,

IW

Publiczności m. Łodzi i

się; powyższy kwit nie mf! żadnej

że

zostal no-

SKŁAD

Frenkel i

S~ka.

_ _ _ _ _ _ _11-_ _ "' .....

Potrzebny wspólnik do fabryki

4,

artykulu kOIlSHIlH:yjIlC~(() dobrze
jlroll{1Clrlljącej z lwpitll.l!;·m 5-4
który posiadu zawsze nil ~ldlldzii! l1o!~aty wybórtwiPlNliyc.h jul{ tysięey rubli, tylko dm:eśdjanin
i m.~kkich !iupeluszy na]l1oWszycll fuaoJlóW po bat'dzo 11 1111 nr Iw- llH~tczyznfl -- P()if~dllnY llflfldlowiec. Oferty przYJllluJe Rozwój
wanych c e fi fi C h.
.
844
Długoletnia moja praktykil w braniy Iklllłpehllli/oZniiclIIre,i Wnnj· dla nR. S."
wIększych firmach, umożliwia mi znclol:lćl1czynić wszelkim wyma-

WJl)I U!ł.'j..

ganiom Sz. Kli/ent6w, Wszelkie roboty w zakres kapelusznictwlI
'Wohodzące, wy wnywane są szyblto j akura~nie.
719
'
ZpoWaian!em Józef Pohaneł.

tił.l.a'

Q', ..

U Ił

An~
z.Ja
.Ni _
4._ _ _ _ _ _ _ _ _-.:._
Ąndł"alllja
4. nia
lokaloraz:do
na fabrykę,
$z6pa, Wo~oW·
_
_.._
__
_ _ _ _NIl
__
epli"aedanll/il
'bn ..
\IIUIIJIOrtaia ra:temlub ~c:<':ęśclow(l,
ul. Leśna .Nt 52.
846
'O!l\jl_oIII.111

I

,

842
.C.~O
"""·ff.Il~~1II ~~III/II' ~
.

Ocil.W.,.• t.htza,
.'

lłll

.,J•., ,_ ....,.,, . .......,. . ". .-.. . . ',. . "....,.... " .__.11...

weksel

'I

nh;fawn l<nczm!!l'ka na zlecenie

Mklwta Wodzy/isldego. ZuulazCll uprmizn $ię () zwrot, Klltna
7If·,,··w. ZIl~;t(t.eIlEl się przed na-

PrzyJmuj, 'uadrablaJłr.

pońozooh.
MIKQ.f:AJEWSKA 59 m.29
n-,I'II

weksel niewatny.
818

pIętro.

potrzebuje

dUli Y do wlulsa dollllIllCllt Ul

wnrto:-\ci.

!(APElUSZY

Z~gubionG

na no tub. Wy<;hlWiolly pr7.(~z Sta·

LUTNIA WKONSTANTYNOWIE

•

- - -_ _~.....::..:::..._...:-......:::..--_._---~---- :NiJ 15WU·-· Lcticzmv -'" Rub. HU
Niniejszem podaję do wiadomości SuU!.
kop. 16, :ll:1Il0irtahllIl1lJ. ()strze~a

wootworzony

ltwleluja do sprzedunia. Wiadomość W ólczuńska 222.
724

I

Pl01 !'l',l)\'~sktl 17

W. ;ll\l-

Piollrkowska IlU. Teg. Uł,,0l1.

--_.._-_.--,-------bydl.~m. gdyż

niale przedstawienie nu benefis wszech,;wintoWo ZllUll('!~O ;;Z"PWlIiI
G, Rissbachera. Przygotowuje tliQ dllZll noWości, KllJo!:>alny pro!Jl'luII.

okolic,

spożywczy z ItlpSZLl klientelą w
do 1>1'',1 111 punkcie zuraz lub od l-~o

o.t :l .. li p. p. W llltl'
dxloln od !)-" 1~ rl:\\!': ~i'lfH

l't"~yll1111j(l

Debiut 10

Zawiad«.1mielrlie. W czwartek 7-:.1,0 llIan.:n dane

G,:rS2Uln;

CHOUOBY KOmEUlG.

Płlzedstaw~anji)

bierze cala t l'lIp a, Corps-dcMBaIleU i nowi
Wielkie widowisko! Jedyne w śvJiedeJ

Dalszy ciąg

Eugefida

Ifl(l,uael",...

DYREKTORA

do prowadzenia. cli6ru miesm..
ne},/o, llzanoWnl reflektanci raczą
OIię z~!uszać do apteki, nalpo:tą·
danieJ codzien.llie W porannyćh
godzinach osobiście. '.
726

Dzwonki slektryczna

zaktadal!l, które.

otwIeraniu drzWi i

przy
otwiera-

alarmują

ptzj1

nll1zamka' maszyny do szycia
pr.1.yJmuję do reparacyI, Targowa
Nr. 47, m. 22.
1lIl6

r

mrSTUJ~~4 Dr LAT fi ŁOIn

PCllu'tllllkuj. .., .mlOnt...oWl,"

••• kt ....teohJtllk'w os6b starsZ:9ch) mającycbkllkoletnie doś~
wfadczen/e i obeznanych z przepisami Eletrownll:.6d2iklel. Zglow
sz~ulla prz,yJml1je. biuro elek!:ro.o
techniczne W. Wołkowski, ulica
Andrzeja 11.
'lM
..,,,,,,

Pracownia h

l

.

.

lIiI

·,PU)S
er~~onfer

dIngi,

Nadchodzi wiosna, niejeden się
mnrtwl gdzleby w)'jechać z rouziml naletnislto. Otóż niech kupl odclllllie dom, kt6l)' jest zbl1-

za wytlllgr()dzc~niell1') do Hltfudu

f,!6w ziemi z ląką. Got6wkl po- ; t6w z drzewkami owoeowemł

w zeszłym tygodniu, wabi

się

Meclo ..
ośmiomiesięczny, ogon
maści biatej z bromwwemi
latarni ~-- uprasza sic odesIać go

mlod}l,

,I~~nału

n_dzw

apteezncM() J. TUSI:'lliskic'MO, ul.
Milsza ~r. 55. Za:ltrzeWl sht
przed kupnem l sprzedażą lUD
przechowywaniem taiclIIncm, winny będzie po cll:ll!ll iętY na drogę

~!~ow9' ., .

!kleUD Towarzysłwa

rzętami

Zag!nął

.

802

dwa tYlilodnle temu

pi •• --ponłer
1\'l11&o,KO$.01

l arszyn a

sierść

liltad·

. . .m zawiadamia p. p. członków Oddziału, te w piątek zwr6<:ić :t;~Qdo"~:~a;~~~!
~'~" 8 marca' r. b. o godzjni~ s..ej wieczorem w lokalu niem do naczelnika sfraty :dem·
"IoIM.litWa PiotrkOWAlI U. odb~d~ie się
~kiej "W Zgi.~~n:..
S54

oólne
···iADnlInJtł

rui

PoqQdeac OOr.ch
~nie pr,otoknłJ,l,z pOpnedu1egQ Q~61,łlegO '

......

~.......,..

DO li PA Z i D A HIA

DOM
MUROWANY ł
.

składający się

dowany waród zagajnika i 10 mor~

I w dobrym PUIl.!tClc,ceoaprx
I1a ' kolonia. OsmoHn,.
sklej Woll. Wf~d.6m

tr1.ebll 1000 rb. resztę nu sp taty,
a tym sposobem b~diic mial byt

I

zapewniony na starsze lata. WIadomość ulica Franclszka.nska. 7Q

u Kasprznka.
bl

746

.,

'

, , " ' , ' I,'

z 2-ch pokojów.

kuchnia i weranda. ziemi 100 prę~

I

.

stępIi~

. tI~

stawa Stankiewiczai ..... '. ;.. lna
za\ftZEt w katdym ~~ł!ł(700

"',

* ",," ':r "

,c."

),,:i~t ~1;' '''1

'

__
~T ~~
it!!&!ii~ "~~~T~"'"IW1tllif"
__ ..L'mI
....liSL ~_ ____ "lllll!ltT
~ ,._~
,.....IIL

Roenłgenomogic:atn;w

sukien

Pruco~mltl
~ Dkr~td"mSKlth
Włrm JAWU.ZEWSKIEJ

fil

:laci1liJll!!ll1ihll .Ni!

«sm:,

li»rzy Zichllll'Bej,

18B

Chijł'oby skóry i WłosóW~ wrmerYCltle i dró!J motlowych.
Lecze~Iie promieniami Roel1t!~el\a, światłem i;;warcoWelll (IlIIlIPł) !(rollwyera) I pl'ądami
o wysokiej frskwencyi (d'Arsony:!lizucyn).
Badlamue krwi na sY'liahs.
G
ia: 8,\-{ 11

SQ kORllplełnie :zdolne
!;ł;aniibzarkii, bh.!l:.i!c:.tarki

l;Jotrzebne

ii ZDOLNY KRAWIEC do okryć

do.rnskich.

Swiał:łolecznicz,

li

Dmmra A GROSGL.IKA
.

PII'!itIl~'Uldl Nt 16, (l-sze piQtro).

:::

/!

:::

. . . . II"
. .

Elektroliza (usuwanie WlociÓW szpucflcych).
.
cz. Panie

".B.,·.Ill·... ·jJ:"i.'.·,

,

.

r

....: li. ", I .'..m.'h.' ',.
. . ,' .\~~~.I.' 'i:

-

SlI"etd!nil.., 5.
Sp.: Choroby skórne! \\Jenet·ycz~
ne, wlOSl)\\J, kosmetylm lcktll"slm.
...cc;;:enie Syphilisu Suh)[ln;alll'l1l
EHBLlCli·HATA 60S· (ultlr6d;łylnit).
Leczenie elektrycznością (c1cl.:.•

lrolizem) i masflzem wibracyjnym,
Dla pnll osobna poazekfllnln.

,jodz. I.l':r.yjr!l:: od H·~-l runo i od ,t··~~lI w',
\V uLetlzinh, i ś,\\"i,:t,n od !I--~ łj~l~* tIr/HU.

U'r.Jf
""~KJl.

'R'

U9S'łer

.M I.
ClIoroby we'Jvn(;trznc .
N..,wroł

[~l';t,yjt1l. ,t···6

3\j,W

p. pol.
J.

POZNAN8KJ
~hor,us1.U, nosa, aatdłal W~Wł1.
Przyjlllujl2 od B---1O znllln, l od
- - '7 po pnI.
W l1!cdziele i
>iNietu or! !)-~H)l", I'Iltlo. PRZEJAZ'i) (i, Telof. 2!d.·fJ(j.
4r7-H1.1

13 1/.,

Ullca l'IC}'l'HKOWS1{A. 71

l

I~..,

_

.....
' _ , _ ._ _

Cb4!l»lI"'~b~ IIlIllB!rcQm ił ph!lC,
pr~Y,imuj& od godz 10-11 rallO
i od 4---(1 pp.
:l761r
.MI łęlefotlU 21.19.

~ IP a. A tHt!
W LOI'encc>wce fltZY. Zgiersklej

HZtl!,;Ie po 40X70 fokclkatc1y, ttlzotn tlołoźon8 są dó odstąpl(;jHla

Zasi~.
gllr~ć wiadollla~ci mozut! przy PaStiZLl Szulctl N~ 5, IlI. 16; od g. 1--2

na dogodllJ1ch warlHlktlch,

w pol. i oelT-cj wlecz.'HP
!eH

jIo

Itr

t

t

'1

"Id

,I

7'14

.łIf!ff

Dr. Jan CadtUiski
.k~.IC."Jat,

tJ!'!""I"11'U,""

,._.,..

.•

<

'

•

'

~

;,'.,

',~'."

,,;',:

'"i:I!,l-~~:\,:

""'.""",,. l Charakter''. Z przedmQw~
SZj\lo6wny. i/
dtugi~
.
.
•
•...• ... • 1.Mar, Everest 8001e. "PrzY$!otowanie, dzle(:ki1, do

n~KaF~11~ra····Gm~~ffr~

wiedzy IAclsłeJ". 'rlumaczenTe z atl~ielskllll~O MEtry!
.
SadiewicZóweJ.
•
.'...
• 1.Il..i$ liCi.. IQUtłUtw. I/Ps)lchologia wychowania". W przekładzie Izy Moszczeńskiej
••
I 1.120
'00 lIabychli tlWe WiI;;a:y.btICh księgarniaoh.

•

Zawiadomieńle.
Niniejszem mal11 zaszczyt podać do wiadotnoścl Szan,
Pall, iż moją pr~coWl1ię attltlel'i I kostYUt1l6w damskich oraz

SZkOłę

Kroju I Szycia

frr;~;lJ Ó

tflNN'
.NA
8a
~U(~

PIOTRKOWSKIEJ Nr. 25

lla ulicę

"$kóft-y wołcwe, krowie, c.l!lę~e,
. .

.
iiKlln.

rat .:faJn1c:k1,

!'lI eszka

:~~!!~~~?J:~~"~Cł;T6lv~2;WJdzioł
. 5,

ttitoza.~

GodzIny

ibflllll'llcl!:opłłd1lll1lW..

prHjęc: " panowie 'od g.

9-:-11 r. i 5-8; P,11 ; pol., \ pv.nle
~-5'(IO Ilol.; Will~(l.liIl$le I!lh.fitta
s-IIA f,
U61lr

fll\

ROSENBLATT

Choroby uszu, .ncuulI
i gl1llrdłl1ll.

PIOTRKOWSKA Nr. 35.
'Ir.lełon .9 . . . 84.

(lrlyimuiQ od 10--11 I .od 5 -:-,7.
\Ii 1\1fł\'17.ll1Ie

~Wlił_ill'tt' It!b

oliI e'4ft
iii-lI
' "fI'

'!

2S57

H' f 1 .,

~o~~

,'01.·

RskolUsodocyi 'Prq~yTBchni . . . ,I.·... .
. .. .

przy Stow. Wzajlłmn.PomooyMa}ąiułw Fabryoz
. Gub. Piotrkow'kf'..J
., .
NCV1~!dł!lftek
.

"fi ,

,

l

i ..

.. _ _

ł'UIW 'ikli.~"

~ !i

. K

•.

1M

in ą na kśu'rrR dla ryb,
kilku w,borowyeh jakl!Jśc!ac~ ii kol . . .
445
.In;itJnllt,lłtAsau. ~'-,,,,,...,,,,..,
8

..

• .łW'1$wtj,.t'

•........... ·e i so.one~ t..ÓJi.~IId..lec topiony. d.etel~.

J- Włosień tapicerski dezJnfek@wany

••.
.

Rekomenduje zdolnych fachowców faby{)~n.y{}bna··IfÓ..
sady technićtM wszelkich stopni.
... .
... ('
Dla W,W. ~.P. Fabrykantów pośredllicit~& ,WydJh.tu
jest belintere$(PWfte.
• . ...
. . ' ..•..
Prli/!l'wodJ:1iczący Wydz. Rek. Pracy Feliks PjlO«6djłłłt6l!i'.
Bhlro WyclzlatttulicOl Wida:ewska .M 145 jeśtqiYflM:"';'
dziennie z wytącźl1mlem świblt .Inłc:tdzłłl od godz. 12 :d8 j,,8.1 tli Pf9ludnie i od 8 do O-ej WiecZdf'E!'ffl.
54~

KrEUtl fJl,U.~Ołllą na l1awo2y s:!tł!llc~ne.. Mąc~kę m i ę s o-lit o

surawą,l mokrą i !inJchqll

61'1 ei!ftłe

UliPłutrłt:II»WIlłt:a

.

Wl'ą.rwtt

,%c ' .

Nr. 54

ROZWOl- --Sroda, dnia 6 marca 1912 r.
fi rl#

L~st

pewnej' m10dej modystki.

I

Parlna Celina Bal'tet jest mI oda lIlodvstłw. prucujrwn nu nlky
SainŁ-Denis w Paryżu. By doj:ić dCl swe'go Illugui'ynu: ~muszOlltl
jest onu odbyć długą dro~ę wpoprzek Paryża, "Ud lułkunHstu
ł11iesiecy, pi,.7,f! Olla, przcchudz!!c przez lIlost IHl St'kWllniL', uczt!- ..~
'Wam silne htilc, w żołqdku, pojawiaj/lee się tak IIlllii!C'. inl; uderzt:llie iii
piorunu. Najwidoczniej jest to W)1lJt'ldem ostrerJu powierl'za rzceznego. ZjadulI1 zaraz kawałek czekolady, lecz ,'zuię gil) tak ostabionq, że z wielk'l trutlllOścla 1Il0gl~ ~i9 dowlec
do mego l11a~fl;7,yntl, po prz'y,hiciu dlt ktÓrcgoie.
stem tuk wyezerpauH, że tyllw filiżul1bl gOI"i!cogo
mleka, łaskawie ofi:lrowann mi przez mą przeloz0!1f!. zdohuljest mnie trochę d?, sil J'r":YP!,O'.~H
dZ1Ć. To ~nlll() cZCjsto )lrl:,vtrahn IlII SIę I Wte- n'
('zorami. Skl1tkh:tlI tego bytn zlłpe!na niczdQlllotil; ~.
trawienia, Posiłki deżą mi w żołądku i często
miewam wymioty. MęCz!'! muie f(jwnież hólc :~Io-

.

wy i

zupełnie

~ai~ej .fi~~JO~Jni ~I

przez

oszczędnośd na opale osiągane
kOll1trl.llBę, kt6r{l umoZliwiajQ

jedynie

BRYKI T

jestem beisilllo, co nie tmdno zro-

wmieć, gcly~ nie od~y:Vi~ni się dostatecznie.
Chudne z dmu fUl dZIeli l Iluprawdę :wezyll<1m

Panna CeliulI lJill'tcl,

I

się niepolwić stanem

mego zdrowia".. Pewnego I'OZU pnwczytnłu
ona opis wyleczeniallil,l pewnej osoby Pastyll~allli Węg10WCllli Belioca i l1le omieszka/a zaraz ich spróbować. Srodek tell \V krótkim
czasie zupelnle przywrócit do zdrowia nicszczei:HiWą dzicwcl:ynę,
która bez. wnŁpiellia W kilkil mietiil;ley potem tIlilarlll-by z wycie!'lczenia i bralcit siL "Od eztl(~II, łdedy ZH;(yWHlll pustylki BcHo::u,
pi~ze ona, C~lIJę się zupernie !11~111, P~I Idlk,tI piel'~jh,zY,dl pal:i~yll\n:'h

Skład węgla
i drzewa p. f.

I

nR"E'vlQ" Te
ulicaI0 foPrzojazd
21 l SOa.
n u 17-09 I 28·60.

pfU "" W

Itl;1; czułam SlC? tltmlwtlalc, oClęza!oścl po JudzenIU wH,:cr;~J llll~ tIlm-

tajll i pfzestai'illl1 wymiotować. W dwa clni p<'iżnk; U::ltnt i hl'! I ~Ho"
wy, slwtkfem czclJn nabrałam tl'OCl!ct nadziei, Bók, !tWrc rnil~wntHIIl
dawnie] przy przechodzeniu przez Illost, nlu pOIVr6cily Więcej. Po

upłYWie

Kto życzy sobie gruntownie nauczyć się kraju i szycia,
niech SiEl zapisze na obecny kurs codziennie od 10 -- l-ej
w pOłudnie i od 3-6 po pot KO!lcz~!ce szkOlę otrzymują
na. żąqanie, cechowe świadectwo. Przy szkol0 moj0j znai~
dUJe SIę WIelki wybór manekinów, form papierowych, modeli,
bluzek Wszelkiej wielkości, spódn c i ubrań dziecinnych po
cenach umiarkowanych.
•

byłam zupełnie wyleczona. Odzyskałam sily,
to wszystko przy burclzo Illałych wj.'dut.
kach, gdyż jetllH! z wielkich zalt,lt !)W;tYlek Be!łocl:l jest i to, że są
.one dostępne zar6wno dIEt blednye I. juk i bO!~Ettvch",

dwóch tygodni

t'iwleźość cery, wesołość i
Paryż, 18

Lutego 1800 ,', Podpisano: Celine Bartet, modystka.
Pastylek Belloca· w dozach 2 lUD 5 pastylek po
rzeczywillcle wystarcza, aby wyleczyć w przeclą'"
gL~.kilkullallHl. dni choroby żołądlUl nawet najwięcej zadawnione
··'1. ÓdpOtUeuEl \vszelkie lekat'stwfl.
.
.
•.. ... Pl;tstylkLBelloca przy~picszaJfl trawienie, USltWają obstrukcYQ,
dodają apetytu i. tY111 sposobem wply\vaj
ogólno poleps.zenie
. ~tauu zdrowia, Są one
.
przeciW ocięzalo.
ni tt'awiel1!onl, kWasom,
,..,,,,,,,,,'"
iQłącll~a i Ji:i ~zęl~,.
.
Zażywanie
łta'tctyll1 posiłku,

vv """" ",..,

fI

8.

nigdy zaszkodzić.

. , . lMzol\azafy.

.

.Szkioła. moja zaszczycona złotymi modelami i dyplo~
maml uznal1la~

~.~r :JY'ń.~. .

Piotrkowska He 27.
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się

• ...' •.•. Ą-l>y •. ·~\l1n{jlą\,': .1'0pudeleczku znajduje
.i.,l\'tf~J$Qn. J,.~ iI'')'ere, 19,
'
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~

I'

. aeno9all1oina~afn.iellić WęS!lem
. . '.2 ltlb 51yteczki po klilfclym
.. SkUt!<! będą te same t wynadzwyczaj. skuteczne dla uchl'ol1ienia

są

!AG8NIłił.A

LORNETKA

zawiera tylko czysty węgiel. Wystarcza roz~
ly:.iec:~ltę W ćwiartce szklanki wody i wypić.
.M. J. Hi11er, ul. Piotrkowska; "Ludwik oprawna w srebro-pozłacana,
107; Gustaw Rosenthal, skład apt, Znalazcę uprasza sie o złożenie
A, L
. sklad apt., ul. Nowomiejska 1.
za nagrodą do 10 rlib!i W Adm.
p .... ełlea Pastylek BeUoea • rb.
57613 "Rozwoju".
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porztowern I bez zndutku.
YimllL Ill\lldlowl\ 5Z, SZMTJLEWICZ, WAHSZAWA, WALICÓW!",' ó O(Id~. 10. Bez l')'zyka, Ni". po:lo11~jllcy "ip' Uf~Hl"'!' ",..:~,.;","j,. 'lit; z po.
wrotem l l,~('Hlil\dz~ 2V.:.l'IUWo !lIę .1Je,~ truduosd. Z:l dohruć ;w!;a:'li'L~\\' i ~iIHllh~lo\o iVy ..
k(lnnnle o ),Iulunkuw hrm/L !>o~H<,h, IIIUOHtll'!I dZlI:kcz)'ullych ltsLuW. 1'. S. Za jlUe.
aylJcQ i opalcOWAnie dollC~(1 91'1 od jedlIC!:\! do a-ch ~cgllrk(;w 45 kop. Uwaga: ZegArek
621
dnlllaki wraz II. kompletem Rtosownym do rlUllIliklell70 z<;g'l\l'l~ll rb. 8 kOC,$(},
.IHllr,'"n.w .. ,,:
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