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Na zasadzie rozporz1:tdzenia J. W. Guhernatora piotrkowskiego z c1. 7 maja za'~ 4686,
Magistrat IU. Łodzi z aprasza starających się o dziel'ŻDi\rvę od. 1114 kwIetn:i.u lB14 r. po 111. 4
kwietnia 1920 r" zakładu gazo·wego,. istniejącego w Łodzi; zaJ~azem. Qznajrn:ia, że dutych..
czasowe warunki dzierżawne są:
1) uplata czynszu dzierzawnego po 107000 rb. i na utworzenie kapitału szpitalnego
. po 4'0000 rh. rocznie;
.
2) odliczerde na tenże kap'itftł pozostałości od czystego c1bChoo:u; odliczenie to wyko..
ny\va się następuJD~ey.rn sposobern. Od (w~ystego doe,hoc1u odlicza Sl.Q przedewszYblkimn loolo
na kapital zapasowy do l'&(',hunl(u A; z pozostałeJ reszty rÓ\vni.oż 10°10 na takiż kapitaŁ
do rachunku B.. Z tego .ostatniego kapitału. pokrywają się straty nieprze'W'idzi.ano, a w razi.o
jego ni'edostatecznoścl- z kap:itału. rachunku A. Jeżeli. kapitał.raehunku B nie będzIe
obrócony na wydatki., lub tez będzie 'wyezerpany tylko w częśoi, to ten kapitał lu.b też wolna
ozęść Jego idzie na kapitał szpitalny~ Następnie z reszt według rachunków A i B odlicza
się 7500 rb. na korzyść członków konsorcyulu zakładów gazowyoh, a pozostałość idzie
na dywidendę dzier:2Jawców; jeżelI jeclnakdywidenda w którymko~wiek roku spravvozda'w"
czyru prze\vyZsza SOło od kapitału, wkładanego \v przedsIębiorstwo, to na dywidendę j,dzi.e
tylko 8°10 tegokapitalu, reszta zaś czystego zysku, poodUozeniuod niej 114 częśoi na korzyść
dzierzawcó\v, przechodzi do kapitału szpitalnego.
Oprócz wszystkich' wymlenlonych upłatt potrqceń grupa obywateli miasta Łodzi
oświadeza gotowość wnoszenia do kasy rniejskiej. po 4 tysiące rubli rocznie. .'
Ostateczny termin, do którego winny by<Szłożone Magistratovvi. miasta Łodzi d-eklaracy e ubiega-jących się o dzierża\vę rzeczoną, jest naznaczony" nadzień 15 s.ierpnia bież q"
oego roku według starego stylu.
.
Miasto Łódź~ 17 maja 1913 roku.

Prezydent miasta Łodzi: Pieńkow!illdllll
Sekretarz: Kłos·iński ..
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danie przez Tow. prze:TI.ysł.owcÓw broszurki
poddanymi na wiekuiste czasy.
"Handel zewnętrzny ROSyl l klerun«ek prac p~zy
II. Jego Cesarska Mość Sułtan odstę
gotowawczych
do nowego traktatu '"zaś PI?JekD~ faUta, Gole,a i Jelnickiego puje Art.
Ich Ma}estatom sprzymjer~onym Władcof!1
towany
"Bilans
handlowy. Królestwa będzIe zaułica WóJca:ailslra .M 3S. - Telefonu 14·.. au.
wszystkie terytorya swego panshya.. na e~-rop~J początkowaniem statystyki przemysłowo-handlo
skim kontynencie na zach6d od lmll pocIągnię
DJa chlłł'ych stałych (oddzielne!pokojo I ogelne sale) I przy·
clwdnioh. (Porada 60 kop.-GodZ. przyjęć od 8-9 ~a·
tej
od En05 nad morzem' EgejsJdef!1 aż do M.i: wej. .
no lP/,--P/, w pOłudnie i 7l t,-Slt, wieczorem, w nie.
dyi nad morzem <;:zarnem, li: wyjątkIem Albami.
d:Jelę i święta od 8-10 rano i od 19,1f,-~l/, po polnd
Właściwa
linia granicy od Enos c10 Midyi ustaRoentgen. leozenie światłem i elektryoznośClą. - Badanie
WARSZAWY.
lona zostanie przez specyalnie zamianowane
krwi przy syfilisie.
154
komisye.
* Arcybiskup warszawski.
.
•
Art. III. Jego Cesarska Mość Sułtan i I.
Otrzymaliśmy wiadomość z Petersbuga, ze
JJ'ER:M:lI'flNT MLECZNY
M. sprzymierzeni \Ilładcy oświadczają, że troskę I rząd rosyjski ostatecznie zdecydo~ał' sprawę
S
o
ustalenie granic Albanii i o wszystkie inne mianowania księdza prałata Kakowsklego,. rektołGLACTOGASPINE •
Albanii dotyczące kwestye pozostawiają J. C. M. ra rzymsko-katolickiej akademii duchownej w PeERAT !ET \ł'EIRDEILLIE
w PIll'YŻ1lI.
. NremieckiemuCesarzowi, J. M. Cesarzowi Austryi tersburgu na stanowisko arcybiskupa warszawleczy radykalnie w,s.zelkie
j kr?lowj '1~gier, panu Prezy~ent?wi. ~rancuskiego.
.
. .
.
choroby
ski e] RepublIkI, J~ K. M. KrólowI Wielkie] BryKonsekracya nominata odbędZIe SIę dOla 22
tanii i Irlandyi, J. K. M. Kr610wi 'Włoch i Jego I czerwca w kościele św. Katarzyny w Petersburgu.
Cesarskiej Mości Cesarzowi Wszech Rosyi.
Ceremonii konsekracyi dopełni arcybiskup
.G
Art. IV. J. C. M. Sułtan oświadcza, że od- mohylowski ks. Kluczyński w asystencyi bjsku~
stępąje IM. sprzymierzonym Władcom wyspę
pów: Cieplaka, r~yxa i ŁosiilSkiego,
tądae we wszvstlcich 'Wi~llch aptekaCh i skł. aptecznych._
Kretę i że na ich rzecz zrzeka się wszystkich
*."
.
$przedaźgłów.:I.aIJt,r.IPtzełw"".l.ea.l'iIleI:z.Nolr7Sw1ato3Z. Tel. 1/1.69.
praw zwierzch niczych i innych J<tóre do tej
PamIęcI Skargi. . ,
Piotra
s
osiadał
'
Z powodu 300-tne] rocznicy zgonu.
49
· wy
V. JCM. Sułtan i IM. sprzymierzeni S~argi, k?ło ziemianek wszczęło sta;~m~ta~e ~~
i Władcy oświadczają
że decyzyę o losie wysp mleSZCZel1Ie na domu nr. 2 w rynl.
. g
tureckich na' morzu Egejskiem (z wyjątkiem wy- Mia~ta, w k.tórym l!iegdy~ Skarga .zamleszklw~ł:
· spy Krety) i p6łwyspu Athos pozostawiają JCM tablicy pamiątkowe). NapiS na ,tablIcy ma głOSIĆ.
C
. JeM C .
. A t .
Dom, w kt6rym mieszkał
· . k'
· Nlemjec I;emu ~s.arzowJ, I . eSaJzo~1 us ryt
PIOTR SKARGA PAWĘSKI
i KrólOWI WęgIer, panu PrezydentowI Francu.'"
.
.
Urodzony b?~, zmarł .1612.
· skiei Republiki. JKM. Królowi Wielkiej Brytanii
i. lrlandyi, JKM. Kr610wi Włoch i .Jego Cesar~
Wiekopomny l<aznodz~cJ,at zas.t~lzony obywatel.
skiej Mości Cesarzowi Wszech Rosyl.
..
dobrOczync~ ~bo~lcI!, .
Art. VI. JCM. Sułtan i IM. sprzymierzcOl
W 300-tną~ roCZl11cę S1111erCl,
Władcy oświadczają, że uregulowanie kwestyj fi,:,
ZI.EMIANKI.
W
nansowych,: które wyni\o;:aią z. zakończonej woj* Sprawy prasowe.
41
ny i wyżej wymienionych odstąpień terytoryalPrzeciwko redaktorowi "Wolnego Słowa
Dnia 30 ma}a'o godzinie l m. 40 w· po- nych, pozostawiają zwołać się mającej do Pary- p. L. Bel montowi i redaktor. IIMuchy«. p. Wł.
ża konferencyj finansowej, na którą wydelego- Buchnerowi wytoczono. sprawy karne z art. 1034
.łucLnie.pełnomocnicy Turcy1, Bułgaryi, Grecyi,
kodeksu lmrnego za samowolne w~nowienie po
Serbii, f Ciarnog6rza poópisaU 'akt pokoJu, .. uło waU swoich przedstawicieli..·.
Art. VII. Kwestye dotyc1.ące jeńCów wojen~ ogłos1:eniu manifestu amnes.tyjnego, zamkni~tych
żony przeZ przedstaWicleli wiel~ich mocarstw.
.
Wojna Turcyi· z pa·C1.stwaml bałkansklemi jest n·yc:ll, jurysdykcyj, narodpwóści i handlu bęc\ą przez sqd wydawnictw.
*Plart miasta i przedmieść. .
.
.. skońCiona'!l' Akt podpisan-ia pdbyl' się uroczyście; uregulowane przez specyalnekonwencye. .
Bezpośrednio po podpisaniu. tego aktu .peł~
. Magistrat po 9 ··latach .pracy sporządził szcze..
~ain;lug\lrOwany został przemówieniami 'angiel~
.' sklego sekreterza stanu spraw zagranicznych nomocnicy Serbii, Grecyi i Czarnogórza zgroma· gółowy pl~n m. Warszawy. Obecnie magistrat
dzili się dla ułOżenia tekstu protokułu uzupeł. przystępuje do sporządzenia planu miejscowości
Oreya,pełnomocnika Bułgaryi Danewa, zakoń
nlującego pr.zedewszystl\iem ostatni artykuł tra"
podmiejskich w promieniu ó wiorst wokoło
czył się znowu mową Greya. Pełnomocnicy
.. Serbii, Grecy i i Czarnogórza nie zabierali gJosu. ktatu. Nieobecność pełnomocników bułgarskich miasta. Plan ten będzie. wykonany w skali
Kładli zapewne swoje podpisy z ponurym wy- przy tej naradzie uzewnętrznia już rozłam w Li- 1: 2500. Na prowadzenie tych robót biuro po.
miarów żąda l<.redytu na 5,250 rubli.
· razem twarzy. Może dopiero wtedy .zrozumieli;. dze Balkańskiej.
· że pr.zeznaczono im tylko dnJgorzędną rolę po* Zjazd synodalny.
mocników Bulgaryl w jej wojnie z Turcyą. WoZjazd synodalny zboru ewangełic.ko"refor"
bec E~li'OPY tylko Bułgary~uzn8;waria była przez",
mowanego. odb~dzie si~ w Warszawie dnia 8 i
Bilans
~andlowy I{rólestwą.
całycz.as trwanIa zawieruchy wojennej od 18'
.9 czerwca.
pa.zdziernika 19.12· r., za ~tronEr prOWadzącą woh
* Zjazd felczerów.
nc;. Tylko ojej interesy dbpno, tylko z jej wo·'·
Tow. przemysłowc6w postanowiło ópra:CDJutro odbędzie się w Warszawie zjazd kole . .
·,lą się liczono, tylko w jej interesie wywierano wać bilans handlowy Królestwa Polskiego za
żeński byłych wychowańców szkoły felczerskiej,
· presyę mi Ottomańską Portę..
pierwsze trzy lata ubiegłego dziesięciolecia i za .którzy ją ukończyli lat 30 temu w 1883 roku •
... , '.. l.ią, wprawdzieogranitzono:zamknjęto jej lata 1910, 1911, 1912;
.
Spotkanię nastąpi w kościele św. Krzyża o
· dostęp do marza .Marmar'd i kazano jej Oddać
W'tym celu zwrócono się dop. Tenenbau~ godzinie 10·ej rano.
Sylistryę na rzecz Rumunii. Ale. łup, który z so:" ma, autora cennej pracy . o bilansie handlowym
;t Prezes dyrekcyi.
bą unosi,jest pomimo tego potężny; klejnotem. przemysł.u włóldf?;nni<;.zego w Kr61estwie PolPrezesem dyrekcyi gł6wnej Towarzystwa
tego tupu jest Adryal1opoJ, stratęgj~zny! ~unkt skiem.'
. . . . . . <...."
.
oparda w przyszłej . walce o Konstantynopol,
Praca ta będzie .waZnym czynnikiem pomo· kredytowego ziemskiego mianowany został r. t.
plerwszai główna· bra1i!a ·lą.dowa w drodze do cni<::zym przy rQbotach· przygotowawczycbdQ re· Manżos~ dotychczasowy zarządzający warszawską
.
cleśnin~ . Z innemi patistwamibałkańs~iemi Eurowizyi tral.<tatów handlowych z Niemcami, do Cz.e- izbą 9brachunkową. .
* Rozłam.
'
· pa postępuje tak, jakby ich zdoby<:zeby,ły czemś, go Tow. przemysłowców przed kilkoma mjęsją·
Hebrajski dziennik "Hazman ,., twierdzi, że z
óbraiającem jej majestat. Serbię odepchnięto'· cami wybrałQspecyalną komisy~, nad czem ener· od Adryatyku, czarnog9rCÓw. wypędzono ze Sku- gicznie pracuje;·
.
powoou bojkotu nastąpitrouam między rabinami
tari, grekom protestuje sięposiadan.ie połnocne. Prace związane ze sporządzeniem bilansu polskimi a rabinami litwakami, gdyż pierwsi są
go Epiru i wysp na. morzu Egejsldem ... Co wię- . handlowego Królestwa PolskIego i rewizyą trak- zdania, iż przyczyną wszelkiego zła są litwacy.
ce.i-"-dyplomacya mocarstwzachęeariajwyraźnlej . tatów ·handloWYj:!h, wymagać będą na razie wy* Hojny dar.
; Bułgaryę do rozszerzenia swoich terytory6w na datlm w kwocie 5,000 rb ..
Na wystawie obrazów Chełminskiego w Paziemie zajęte przez ich sprzymierzeńców.· Rząd
'Sumę tę postanowiono zebrać w drodze
ryżu, amerykanin Roland Knoedler, zakupił 48
SOfijski do ostatnich czasów nie kacił nawet ofiar dobrow,olnych wśród zainteresowanych :...- obrazów tego aliysty, przedstawiających byłe
nadziei,ie. uda mu się odebrać grekomĘlaloni- w tYm celu wydanO odezwę, w której zaznaczo- wojska polskie, dla ofiarowania tego zbioru dla
,ki; do tej chwili myśli owypardu serbów. z Ma;.. no, że "wiele wysiłków naszej pracy produkcyj- Muzeum sztuk pięknych w 'Warszawie.
........
'
*
cedonii~ Natychmiast po podpisalliu londyńskie~
nej marnuje się z braku oryentacyl co. do stanu
go .po.koju pcl'nomocnicy bułgarsćy Danew i i warunków naszego przemysłu i handlu, kt6KALENDARZYK TERMiNOWY.
i TeodQrowopuściH Londyn, zostawiając· s.wo~ rych poznanie ąokładlle dałoby nam możność
.
jemu losowi sprzyml.erzeńców, którzy chcą jeszcze przedsięwzięda właściwie skierowanych wysiłków t r o I~i!ru~u~ŁOWIANSKIE. D:z; j ś Ratyslawa. J u·
·~y~czyć od Turcyi. i. . Europyodpowiadają.ce dlazaradzehia złemu.~ldzoziemcy znają nasz
MlJZEUM NAUKI I SZTUKI (Piotrkowska nr. 91)
Ich mtetesom Jlpatokuły dodatkowe".
rynek i jego wymagania, a my nie; pierwszym otwarte codziennie od godz. 10 raM. do 10 wiecz.
Oto tekst traktatu, który. W dziejaCh zosta.. krokiem ku temu, aby go poznać, jest zdanie Tamte Wy s t a W a $ zt Y c li 6 w.
nlepod nazwą Londyńskiego pokoju, traktatu, sobie. sprawy z naszego bilansu handlowego. -.-.......- - - - - - - - - - - - - - - - :który kończysiedrniomiesięczną wojnę i zmienia Statystyka urzędowa nie wyodr~bnia cyfr, dotykartę Europy.
.
.
czących KrÓlestwa,. musimy więc. sami to zrobić,
• .Al:t I. Od dnia wymiany ratyfikacyi niniej- bo te cyfry wskazą nam,! w Jakim kierunku
szego· trakiatu.nastcije pokój i przyjaźń.pomiędzy rozwijać nasz przemysł i w jakim kierunkubra-:-7'Jego Cesarską Mością SuJtanem Turcyi z jednej nić· handlowC) . ~aszego rynku, oraz, .jak skiero·
(h) Majowe nabożeństwa. W sabot
.·stro~y aIc~. Majestat.am) s:przy~ierzonymi WJad- . wać nasz"ą ekspansyę zewnętrzną handlowo-prze- statnich nabożeństwach majowych śWiątę .~\~:
\~,.~~ J!ÓWme Jak pomięd?y ich spad- mysłową.
I tolickie były przepełnione.
ym
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(x) Wyna~Jl'o(lzenie pocztowców, Komisya, kowski mianowany zost[il starszym mechanikiem ło się w magistracie łódzkim posiedzenie 1'awniosków prawodawc:c:ych Dumy ponownie zmie: I Mdzkiej sieci telefonicznej.
dnych z udzia.łem nldcy lmlwncl:!o, budowni~
nila opracowany przez rząd projekt prawa o po··
(k) Koloj do Łęczycy. W ubiegły piątek 111ia~ czych miejskich oraz przedstawicieli towarzystwa
większcniu wynagrodzellia niżSi;ym urzędnikom 1'0 się odbyć w Petcrsbur~~Ll posiedzenie specyal~ kolei elektrycznych miejskich. Przewodniczył' prenej komisyi ministerYUlll komunikacyi w sprawie zydent m..Łodzi p. W. PiCt'ilwwski.
poczt i telegrafów.
Przedmiotem obrad była sprawa budowy
Wynagrodzenie naczelników filii podwYżSzO-koncesyi na budowt; kolei do .Łęczycy.·
no z 450 do 600 rb. rocznic i ustanowiono podZ ramienia zarządu kolei Łódź-Fabryczna nowych linij tramwajowych wedłui~ projektu zl'Owyżki co pięć lat w wysokości szóstej części pojechał p. o, dyrektora inż. Czapski. Posicdzc~ żonego przez zarząd towarzystwa tramwai lódi··
pensyi.
nie jednak z powodu choroby jed,nego z człon- ldch. Wszelkich wyjaśnierl co do projektu no(x) Dopłata. W "Zbiorze taryf" ogloszono, ków komisyi nie odbyło siG.
wej sieci tramwajowej w różnych dzielnicHch,
że pasażerowie przejeżdżający "Nord-Expressem"
inż. Czapski powrócił do -Łodzi i czeka pomiasta oraz warunków, na jakich Illogtaby być·
za biletami ważnymi na pociągi kuryerskie na nownego wezwania.
prowadzona budowa, udzielali obecni na posieprzestrzeni Warszawa-Aleksandrów, winni dopła(x) p(l{l~'ęezniki szkolIu). lViinisteryuITI oświa- dzeniu c7.1onkowie zarzadu tow. tramwaj6w pp.
cać różnicę między dodatkowymi biletami za ty w chwili obecnej opracowuje spis podręczniAlfred Biederman, S. Silberstein j inżynier Wit~
szybkość kuryerską a ekspresową wynoszącą l
ków szkolnych, !<t(jrc wyh!cznie używać będzie kowsld.
Dla wszechstronnef~o rozważenia projektu. il
rb. 90 kop. Od tej opraty zwolnieni są tylko wolno w zakładach naukowych.
ci pasażerowie, którzy okażą bilety Jl1fędzynaroNa POCZ<l tkll roku szko1ncbf,0 spis ten bę- zbadania. jakie korzy[;ci przynieść może miastu!
clowej komunikacyi z A';Y<1 wschodnią, Chinami cIzie rozeslully kuratorom okręgów naukowych. budowa nowycll linij tramwajowych, magistrat:
i Japonią.
Zaznaczyć należy (pisze "Dień"), że dla postanowił wybrać specyalIH! komi&yę, l~t6ra!
(x) Zyd:zi w adwokaturze. Od chwili wy~ szkół' niższych wszystkie podręczniki, będące zajmie się tą sprawą·
jaśnienia senatu, że niechrześcijanie kandydaci obecnie w użyciu, zastąpione zostały innymi, na~
Do komisyi tej weszli obywatele i przemynu pomocników adwokatów przysięgłych po- pisanymi przez autorów wcale lub bardzo i:nało słowcy pp. Ii!. Hordliczka, 1(. Steinert, M. Pjn~
winni być przedstawiani do zatwierclt:.eni.a mini. znanych.
"
kus, K. I<roening i K. Janusz.
strowi sprawiedliwości, ani jeden żyd nic zo~~,tat
Z Podnlczników używanych w szkole śl'ed(a) Zo· zwią~lm Ilioi{fll'ZY. Na 'Zebraniu związatwicrd1.011Y w godności pomocnika adwokata niej llsl.lI1iQto r(iwniet. caly 5:~ercl.!: obecnie uży- zlcu czeladników piekarskich żydów, w lokalu!
przysięgłcf~O.
wanych. Podn;cr,niJd p. Ilowajskiego do nauki prz)' ulicy Wschodniej nr. 1S, uchwalono:
.
'Z tego powodu "Rus. Mołwa"-jak pisze 'historyi zostały jednak utrzymane.
1) N'ie pracować dłll~~8J nad 10 godzin. nai
,,7. wysoce wiaror!()dne[~o źródła", otrzymuje wia~
(x) ~~aljl1y dar. Pani Emilowa Geyer, która dobę w myśl obowiązujących przepisów, za"'~f
Llomość, że ministeryum sprawiedliwości zamie- jUłł przed kilku laty :dożyła IHl budowę pawilo~ twierdzonych prze".: wlad,:ę;
.
I'za i nadal korzystać w ca,tcj rozci:włmki ze nu w Kochan6wce imienia jej 2I11arJ'el;0 rna.tźon2) zwrócić się do policmaistra z prośbą ~o:)
swego prawa niezatwierclzania osób wyznania k<1, sumę rb. 20,000, przcstata dziś na tel1że sam wydanie polecenia pOdwlaclnym organom, ażeby'
żydowskiego w godności pomocników adwoka- cel jako uzupełniającą sumę rb .. 9,000.
rozciągnęli ścisłą kontrolę nad stanemhygieIJicz~l
tów przysięgłycll, i że do ChWili, w której zutJwa(k) ~Jowe obii{lacY0. Wczoraj o godz. 4 po
nym pielull'r'!.
żyć się dające obecnie przepełnienie adwokatury pol'udniu odbyło się nadzwyczajne o~!ólne zebra(a) Z tow. o!.ioki mul zwilH'zętaml. W ubie",:.
żywiołem żydowskim nie minie, ani jeden zyd nie akcyonaryuszów Tow. akc. I. 1<. Poznmlsld Hly piqtek odby.ro się poci przewodnictwem wi~;!
nie będzie zatwierdzony w godności pomocnika w todzi. Obecnych było B akcyonaryuszów, kW- C8 prezesa p. Edwarda Jczicfsldego, posic(lzenie~
adwokata przysięgłego.
rzy reprezentowali akcyc na sumę 8,800,000 rb. zan~ądu lódzkie~!o oddziału towarzystwa opiekil
Co się zaś tyczy tych żydów, którzy są poPrzewodniczył prezes zarządu p. Jak6b Hertz. nad zwierzętami.
mocnikami adwokatów przysięgłych, to po upłyNa posiedzeniu postanowiono prosić mini.
Po odczytuniu protokułu z poprzedniego
wie 5·0 letniego terminu nie będą, oni zatwicr~ stcryum o pOZWOlenie nil wypuszczenie nowych posiedzenia i zatatwieniu kill<llspraw administl'u·
dzaoi w godności adwokatów przysic;głych, je- 6-pl'Occntowych obliL~acyj na sumę () milionów cyjnej natury, postanowiollopoc!czas miesięcy lot·
dnakże usuwanie ich z adwokatury uie jest prorubli.
nich nie zwolywać posiedzeń zarządu, a natomiast
jektowane.
Ck) 'Tow. akr.. "Louis GoyO!'" wyznac:t.ylo 12 zorganizow8ć tylko w dniu 10 czerwca zebranie'
opiekullów cyrkulowycil dla ujednostajnienia,
(x) Do Pioti'i<owa na dziel] 4 czerwca 7.0- proc. dywidendy od akcyi.
stali powtórnie wezwani przedstawiciele robotni~'
działalności,
. ustawy za b
'
pod
\.T I"J()C·~"t c,>·J·O.Il/f('JIl/ tow. przYJ'pto
1.v1 .kan ..
I(Ów na nara·dę w sprawIe
ezpleczaS (k) Tow.. łakc. kalwini
I ' .wę{Jla t "Satul'I1' d
'
)IlI
t
",..,
"wv
'1
jąccj wynagrodzenie w razie k~lectwa, .lub choosnowccm cla, o za 1'0 < uDleg.t:y, 2 proc. YWl- dydatów.
.
,.
denc/y.
roby. Chodzi tu o wytworzenie normy prOCCll(a) "Warl'anł". W ubieg.tą sobotę w lokalu
tu dla różnych miast w gub. piotrkowskiej.
(~) Z talJryk. Podanaomylkowo wiadomość przy ul. Pi'otrkQwskiej :No. 56 odbyłO ~,ię ogólne
Ab'" wYJ'ść z· tej" trudnej kwestyi p.p. inspek- o porzuc0niu pracy w fabryce K. Eiserta i in~·
b'
I.
kł dó t
h
J
nych Ila. terytol'yum przy ul. Karola'nr. 19 wy~ ze rame roczne a~c. tow. s . a w 'owarowyc .
torzy fabryczni zaJ'ę/i się dostarczeniem danych
w 1:t o dz') Z'>bl'an'le '1'aI1a'l~l człoo"'k
•
ma(1,a sprostowania i oświetlenia sprawy. W tkal- ".W"rl"'llt"
u
-l-, •
~"
,
.
... b '
.dotyczących zarobków ił wydatków rfbotnika.,
ni K. Eiserta, wyrabiającej korty, ws+yscy tkacze zarządu p. Józef Lewin, . na. przeWOdniczącego
Dokonano więc og ędzin 841 lo <ali w rożJ' b' 2:10
. d I' r
ó·' l
.'
l
zaproszono p. Juliusza bar: Heinzla. .
nych dzielnicach i przekonano się, że za te lo- w JCZ le oJ zazq a I p z)"wr )CCI1l<l (awlllcjszyc I
Sprawozdanie za trzynasty rok operacyjny
kale robotnik płaci od 45 do 70 rb. rocznie.
norm płacy zarobJ<owej, gdyż w teraźniejszych
1912 wykazuje, ze działalność, dzięki reor.f!.ani· zas, 1'0 b{) tnil'
'I
l .)0
t::?A'
d'
warunkach zarabiaJ'~'t o 4 - S rubli mnieJ' tyd.oZara b la
ocl 2"7·';) (O
• sre mo.
dniowo.
~
zacyi instytllcyi i tlIniejętnej gospodarce, I.była.
(a) Nadzór mulpl;ostytucyą· v/krótce zorW tkalni Drabkina, zatrudniającej 40 robo- ppmyślniejszą aniżeli w latach poprzednich. Hi·
ganizowany bądz.iekomitet, mający nadzór nad tników, z których lmżdy, pracując przy dw6ch Jans zamknięto sumą rb. 3,601,853 kop. 6.. Kaprostytucyą w .Łodzi i na przedmieściach Bału- warsztatach, wyrabiających towary wełniane, za- pitał zakładowy stanowi rb. 975,000 (3,900 akty, Widzew i Rokicie. W skład projektowanego rabia średnio 9 rubli tygodniowo, oraz w tkal~ cyj po rb. 250), kapita,1' amortyzacyjny 117,668
komitetu wchodzić mają: policmajster (jako prze~ niach "M. Bezbrody" i "Hafkina" (towary ba;. rb.; kl:lsa przezol'l1ości, pracowników rb. 11,85!.
wodnlczElcy), przedstawiciel magistratu, komisarz wełniane) robotnicy, czując się pollrzywdzeni,
Zysk w roku sprawozdawczym wynpsił rb ..
cyrkllł o w y, delegat garnizonu wojs.kowego, dwóch zażądali wszędzie przez swy(~h delegatCiw pod~ 41,895, kop. 95; Zebrani postanowili z zysku te. ,
go odpisać na stnlty rb. 30,.000, resztę zaś t: j.
lekarzy cyrkułowych, lekarz wOJsIwwy, lekarz wyższenia p.racy 030%,.
powiatowy, starszy lekarz szpitala miejskiego,
Stawiając swe iądallia, tkacze równocześnie rb. 11,895 kop. 95 przeniesiono ną. 1'. 1913. ..
naczelny lekarz szpitala dla prostytutek oraz je- wymówili pracę na. 2 tygodnie naprzód, tak, iz
Zatwierdzono budiet wydatków na rok bfe~
den z urzędników biura policmajstra.
w. razie nieu,względnienia ich ż'lda(j .• opuszc;.~ą 7·ąCy w. sumie rb~ 7p,550~
. '"
,',
Wydatek jednorazOwy .na organizacyę biura zajęcie w dl1JU 11 b. m.
.
Uchwa!o~lC? wrJednac w l11ł~h,teryu~ zmianę,
komitetu obliczono na 300 rb.; etat utrzymania
. '.
l
nazwy terazme]sze) na "Ł6dzkle akCYjne towa~l
'tego biura określono na !b. 5390 rocznie..
..
(a) Z fabryk. W ubJeglą soootę, po~czas rzystwo warrantowo-zaliczkowe". \
.
W sprawie rozwaiel1la prOjektu organIzacyj wyp.raty wfa~r~Ge Pr,ussaka l?rzy ul. Jullusza·'W końcu zarządzono wybory, Do zarządu
komitetu odbędzie się dzisiaj w magistracie o g. n:,
czterej IObotrIlc~ ~ud~lk Klet, Leon. Ja-) na miejsce ustępuj'icego p. J. Heinzła i p. S.J:a~i
6-ej wiecz. posiedzenie pod przew?dnictwem. in- I1Ickl, ~eopold !(obylunskl. l Józef Kostrzewa . rocińsklego, który zrzekł się mandatu-wybrani:
spektora lekarskiego rządu. guberl1lalnego plotr- w:z~ah W?~yst~Jch. robotr}d<,ów:. przed kantor a~" zostali .. pp. Juliusz Iiei'nzel (ponownie) i Adolf:
IUlmstra~YI ! .dzlała]ą~ w I!l1 Jemu ogółu robotl1l- Daube(świeżo). Do . komisyi rewizyjnej weszif
kowskiego dr. Tieplaszina.
.
(k) Sesye niotrkowsldego sądu okręgow
... ego k6~, zaządall podwyz~z7~la p.facy .0 ~O kop. na pp. J. Prusicki, W. Bartelmus K. Lange L. ja:'
I"
tYSiąCU, wątkć,w. Włusclcle~ fabrykI ~ądanle to warski i P. Krinke,
'.'
w Łodzi w drugiem p6łroczu nazl1aczonez~sta~ odrZUCIł. AgItatorzy zostalI przez polJcYę aresz~
. ...
. .
.
ły na następujące dnie: 1) 28, 29, 3()! 31 hpca towani. Większość robotników pracuje na do(a) l to ':'i'. kraloznawczo~o, VI ul)l~głą so..
i l-go sierpnia; 2) 9, 10 i 11 sierpma; . 3) 22, tychczasowych warunkach.
botę, O. gOd~Jtlle p6l ~~ 9 wleczorem~ w lokalu .
LO

?1,

i
23az"d2z4J'e'·rn2J?1,a 2).65··.Y!.r2z4c,ś~,ia.: 2~.), ~~r8ż92iis~ot~cf~
P
,
'),
(k)Wakująca IlOsada rejenta. frezesp'lotr~

kowskiego sądu okręgowego podaje ~oWJ~dorności, że po. śmierci rejenta Niepokojczycklego
wakuje posada na to stanowisko. E~zamlny odbędą się 28 b•. m.
.',
(x) Na ':Nywcza~y; Ks. kanonik Karol.SzmideI wyjeChał na let01o~p<.)cz.ynek doClecho~
cinka,
.. .
Ks. W.!'. Wyrzykowski wyj~chał do Nałęczowa~'

,(kJ. Osobiste.

.. .
. . .
.. eJekuytechmkZur..

InżYnier

y
byJo' slę',ze:Robotnicy wfabryPbrz . lJlIc~ ~lOtrkQ\,:~kleJ ćor .
Kochańskich przy ulicy Widr.ewskiej
. ra~le ~leslzq;~ecziO?k wł6dzklego oddz.iałll.
157, zażądali podniesienia płacy na arszynie tow~rz!stwa k:aJoznawczego .., .
.
•.•
wązkiego towaru po 1. kop" szerokiego, po 2·
Plzewo~mczył pyezes p. J6zef t\damOw,lCZ.\
kop •.. Fabrykanci odm6wili. Przeto robotnicy p.o odczytalllu protol\ułuz poprzednIego, zebta- i
prosili o ostemplowanie książek, zarobek bowierh
ma prze~,sekretarz.a, za.t:ządu p. K.Fledl~ra.
wynosi obecnie od 3 do6 rb. tygodniowo.
prz~wod.m~z'lcy ozpa]mlł, .IZ sekcy~ fot~rahcz."
'.
. . C l d'
. ' na JestJtlz zorganIzowana, ana kIerowIlIka po~
. ~a) ~~rzuceme p~~cy: .zea ~Jcy T:racownl wołano p,Kuczyńskiego. W lokalu oddziału
kr~",!lecklej Ą.· Rogozmslue~oprzy ul. ~Jo,trkow~ To'W1 arz. urządzona będzie ciemnia do wywoły"':
skl~J ~56,.z powodu,'. meuregu~owaOIa . prr;ęz wania klisz i pracownia fotograficzna. Wprzy~
majstr.a wy.p. łaty,. porzuclh prac~. . . .....
s:zło. ści .z.amier2\onem jest przvjmowaniez.atllówień
b 't
ł..
db
. t
".
(a) Z magistratu. '(.r
JIlL u ieg1!i so",otęo . yz 11llaS a. .
. .. .

91,o:I

(x) Wymówienia pracy.

ce braci

a

I

( 1/
! .
I

.

.

--;:::;; . :: =:= .

Zaznaczając, ze liczba' członkuW
.<,

sta1e::~wzrasta (od pOczątku

.r. ,b•.

?

oddz' łu
.'

Ja.

·PfZy,byJo 58,

tak''i:iż~'ohemie tow.arzystwo 'liczy do 469), pre-

(II) iPo2i:a... OnerłdaJ' W podwórzu domu przy ul.
Piotrkowskiej nr. 108,3w zakhu:Izie stolarskim Wincen~
te!;!Q Pawlit'iskiego z niewiadomej przyczyny wybuch!
pożar. Zawiadomiona straż ognIowa,. po przybvciu na.
miejsce, ogień wkrótce ugasiła. SpaWy Się. tylfro sz~I'Y z częścią materyatów. Straty. wy~oszą.2;OOO rubh.
(h) eb·ława. z soboty na.llIedzle}ę PQllcya ~okolla1n oł11at?y w ró.żnycll c~ęśc1acb nuasta. Mesztowano 5{) n1ęzczyzn I 18 kobIet
(p) Ze schodów domu. przy. ul. Leszno nr. 51
spadł wczoraj Adolf Ki5nig, 55*letm tkacz, tak nl~szczę~li~le, ze złamał praWą nogę. Opatrzył go lekatz
PogotowIa.
( ) Pod koła ltrEllnullfajlll wpadł wczoraj na ul.
G16vl:t-ej nr. 16 Tadeusz Bednarelc, g-letni syn tkacza
i doznał kilku cięźldch ran glo;yy, twarzy) rąk. Le" karz Pogoto\\1ia w .stanie cięzklm pl'zewwzl: go do
' szpitala Anny MaryJ.

Nr. te3

='"':: = :== =

I dzenie, lub

stawią się

bez b.ilet~w wojskowych..

będą pociągnięci dood.powledzlamoścl sądowej.
tł'

WZ .

•

(a) Cyrk w Zgierzu.
.g~erzu za rzyma SIę
żes:p.Adamowjcz zwl'.6cił się z prośbą o r~gudla dania szeregu przedstawlen cyrk wędr~wl~y
lowanie składek osobiście w lokalu oddzlal'u,
pod dyrekcyą A. Grzybowskiego: Przedstawlema
ze 'wzgl~du na trudności związane z inkasowaodbywają się' w l>udynku prowIzorycznym przy
ul Piqtkowskiej.
niem:.
..,.
ł'
•
po przyjęciu do wj~dom'OSCl regu a~mu
(a) Z T-wa manufaktury bawełnianej. W soschr.oniska tdwarzystwa krajoznawczego ~ OJCObotę ubiegłą , odbyło się og61ne zebranie roczne
wie i sprawozdania sekcyi ~ycieczkowel panna
akcyonaryusz6w widzewskiej manufaktury baGon.tarska odczytała referat, Ilustrowany obrazat·
. (d
.. H' l' 1< 'tzer) Na prze,. "
wełnianej
awmej" emze 1 um
•
.
J
mi niknącymi p. t. ,,0 Suwa szczyzme •
wodniczącego powolano p. Józefa Tanfa ni ego.
(a) O zapomogę na szpitaL Wczoraj o go·
Po odczytaniu sprawozdania za rok 1912, uchwa~
dzinie 11 l'ano odbyło się zebranie gminy. żylono wyznaczyć na dywidendę 7%. to jest 17 rb.
dowskiej w.sprawie obmyślenia s~os?bu zblera50 kop. od każdej akcyi 250 rublowej.
InJa,podp.ioow... w· myśl postan0"Ylema"gobema::
'*
Z osiągniętych zysk6w wydzielono po ruitÓta pjotrkowskjego~ od opłacających s~aqkł:
.bli 25,000 na budowę kościoła w Widzewie i na
.$,Zkołne :ib6źniczne,poddeldara~yę,upowazn:la.'~
,.(x:) ·Za.mknięcie<fabt<Yki. Zarząd ,fabryki ~Kru· fundusz dObroczynny imienia juliusza Kunitzera.
jącą . 'dojednorazowego ·wypłacema przez·gml~ę; .sche i.Ender" w Pabianicach .ogłosił zawiadoDo zarządu wybrano ponownie te same
:sum~,:HO,~ ,:jak().:czterech ,rat z ,góry ,na',-ukon-.~. mienie,. 2e fabryka z dniem dzisiejszym zostaje osoby; do komisyi rewizyjnej, na miejsce zmarlczeme;;bllqowy':szpł1,a!a dla obłąkany~b. Wyro-: .zamknięta na czas .l1ieograniczony.
łego ś. p. Rudolfa Zieglera powołano p. AJberin1 ły';l,sję'rótrie'\vniosld, .między innemI, aby 'pod- :.
Wypłata przynależnych zarobków za. dnie, ta Zieglera (syna).
'PłSY~~biera.li'rządcy.'ó0ł1'!6w, to z.n6w,. ab:( ~sku- ,podczas ~tó.rych jeszcze pracowano,. nastąpI we
(a) Gmach dla szkół początkowych w Jb:go:'teczntol1o)e;\za'~posredmctwem mstytu(;yl fman-:>czwartek;'. 5 czerwca r. b. od godZiny 9 do 12 wie. W tych dniach w Rzgowie, przy ulicy ~awsoW.e~ ;.lr:\,·.::'.r..:
.
"w, pdłudlue w'salach jadalnYCh poszczeg6lnych skiej, przystąpiono do budowy jednopiętrowego
.P(J:'o~iOnet:ayskusy:i" ze ;względuna.~wa-::odtlział.6w, w których również od poniedziałku budynku, w k.t6rym mają mieścić się dwie szkoły
~·,.sprawy;tf.~:ucł1v.:,tłlo1ro.:~w~br~'r~ecy~lnąJ·!«>~.::2"czerwca, włącznie do soboty 7 czerwca od początkowe oraz mieszkania dla .nauczycieli i
\misyę;:~z·:OOy,~;\t~~;ZaJIDre';;~Slę~eramem:: '~\1{)do .1'2 g. w południe mogą być odbierane .,pa- inne ubikacye szkolne.
podP..isÓ;w~\~\'::;t;p/:\i,);;..\ ",~;' 'l' './' 'j{,>: "
·,~'szporty i dowody. legitymacyjne. '
Koszt budowy, wed.l'ug kosztorysu, :;porzą~
,(a)': Katy" za: UC~llłołłi6"&łę' oU. wo.Jska. ~o-' ,
Str6źe, portyerzy i f~rmani, jak r6w!lieź dzonego przez architekta powiatowego, p. KarsiliśinYi;)ze';-gwtlO': m}~kańc6w. - zydów zwr~clł() . osoby z' wydzia-łów tech~l(;znych., potrzebm do piilSkiego, wyniesie 13,700 rb. Rozmiar budynku
się,·dtfgubernatora płotrkowskIe~oz zapytal!lem! obsługi światła i urządzen przecIwpożarowych, jest tak obliczony, aby w przyszłości mogła
czy Najwyższy Manifest l1~alnla od uałozone] wezwani są do pozostania na stanowiskach.
w nim znaleźć pomieszczenie jeszc.ze Jedna szkokary w sumie rb. '300 rodZICÓW. których syno. ' .
. ' la początkowa
wie. opuścili Ł6dź dla niestawienia się do woj(k) l Pabianic. ~ sobotę okoł'o godz. 3-eł
•
ska. Obecnie nadeszła od gubernatora odpo- po południU konie, zaprzężon~ do w~zu fabrr~l(a) Pa'zeds"tawiel1ie amatorskie w łlzgowie.
wiedź, że, Najwyższy Manifest do kar wzmianko: KruSG~e i Ender, :ozbIe~ały SIę na ulicy SaskIeJ:
Dnia 15~go b. m. odbędzie się w Rzgowie
.. wanych niestosi.lje siej a tetn samem,sl~azam Powozący, 6.1-1 7tlU Mar~m r~z, upadł na bruk I • przedstawienie amatorskie, z kt6rego doch6d
ńa" zapłacenie. kfiry nie mogą llwaźac s\(~za doznał pęknięCIa c~aszkt. Ntep!'zytomnego prze- obr?conyzostanie na zasilenie fUlld,usz?w straży
zwolnionych od jej zapłacenia.
. niesiono natychmIast do szpItala fabrycznego, ogmoweJ ochotniczej oraz OChronkI mIeJscowej .
. gdzie w dwie godziny potem, nie odzyskaw$y
Wieczór wypełnią dwie sztuki IfFlisacyll i
. . (a) Wycreuld;T~wa kraj02nawczego. Nac~er- przytomności, zmarł.
.,
"Surdut i Siermięga" Wł. Gutowskiego.
wiąc t Iiptec:ul'bi. projektowane są nast~puJące
-: K?mitet pomocy dlapozbawlon~ch'pracy . (a)Wlecxór wokalno-dram. w: Igi~r:zu.W
wyth:lczki: .1) d. 3 czerwca (wtorek) zbiorowe W Pablamcach pr.zygotowa.ł sprawozdanIe. z dzia- sobotę 'Ubiegłą w lokalu Tow. śpiewaczego ,.Lu~
zwiedzenie wystawy, sztychów w muzeum nau~i łaJoości za czas od 22 lutego do 10' ma~ r. b. toia" w Zgierzu, przy udziale sił miejscowych
i sztuki. Punkt Zborny w lokalu T~wa o godzl- Zebrano: rb. 7278 kop. 30, w tern z ofIar fa~ i zaproszonych, odbył się wiecz6r wokalno-dranie.7 min. 50 wiecliOręm; 2) d. 8 czerwca-do . bryle i towarzystw 4246 ~b. 62 kop., od r.ob~. rnatyczny na doch6d zgierslciego Towarzystwa
Łssk'u. Zapisy przyjmowane będą dnia 3 i 4 tnik6w 1174 rb. 51 kop. l zehrane przp.z. dzlelnI~ szerzenia wiedzy Imienia Boles-ława Prusa. Po
czerwca wlokaluT-wa (Pio~rlwwska Ml 91) od cowych 1857 rb. 17 kop. Z~pom6g wydano na wyczerpaniu programu rozpoc~ły się ochocze
godz. 7 do S-ej wieczorem, z opłatą od człon~ sumę 5945 rb. 64, kop., poz?stał'e 1332 rb. ~ tany, które trwały do rana.
'
k6w i młodzieży szkolnej po rb. l, a od os6b kop~ zlożono w fowarzystwJe dobroczynnoścI
.
'..
..~
,
wprowadzonych po 1 rb. 25 kop.; 3) d. ZZ-go dla chrześcijan.
.
(a), Wystaw~ kom w.Rawił>. Oma 25. b. m.
czerwca-do Liskowa; .. 4) d. 6 hpca:.....do Drze~
_ 'W sześctu sklepach monopolowych w V} •R,aw~ nastąpI ot.warcle. wystawy kom. wło
wicy; 5) d. 20 lipca-:--do Rawy.. .
. . Pabianicach w roku ubiegłym sprzedano wódki sc~ansklch oraz kom nalezącycl) do rohuk6w~
dniach zapisu na ostatnie trzy WyCIeczki za 381895 rb. Przecięciowowięc na jeden skleplUleszczan. .
. .
l1astąpią odd~iellle zawiadomienia.
' wypad~ za 63,649 rb. Czy nie zawjele na maJe
. W przyznawa~lU nagród będą brane pod
..,. (a); A~s:ztQwantahand!arza iywymtoWaram. Pabjanke.'
uwag~ okazy w Wieku lat 3-S.
Ag~nci Wydzia.kl"śledczego aresztowali na stacyi'
(a) W sprawie zreformowania a..oj :zgi~ersk,ej
(a) ~ ~~rko~a•. Przebywający ~ dłttt.
w. Noworadomskl:Ąniejaklego Arona Szpilmana, kasy pogrzebowej •. 'Wybrana. przed trzema tygo- szy.w ~lęzlemu .plotrIcowJkim L.e~ro~skl zm~rł
· 1<t6ry prowadziłhatidel. iywym towarerrt Are- dniami· na og61nem zebraniu członków I zgier- onegd~J.Jak WIadomo, ZebrowskI mIał zamiar
sztowanychaia,ł wywieść do Sosnowca trzy mło.- skiejl<asy pogrzebbwej konlisya ala dokonania poślubiĆ fI elenę Macochową.
dedziewczęt~t 'dlal<t6rych wykuPił jut bilety w rewizyi ksiąg kasowych i wypracowania nowej
(a) Z Ozorkowa. Strajk tkaczów zarobnych
kasie. kolejowej.
.
.•... ' .,..
tistawy, ukończyła swoje czynności i zdawała został ukończony; otrzymali oni l)Odwyżkę wsto" (a) Ecoo:itajónmiczego lUorcłerstwa. Zw.ło.ki z nich relacyę nawczorajszem ogóJncm zebra- . sunku 11/~ kopiejki od tysiąca wątk6w~
zmarłegosmiercią samob6jczą Leona Stephanu- niu, kt6re odbyto się w lokalu zgierskiego nie~
(a) lRlabunek.W pQbHżtt wsi Czato.c.h6w, pow.
sa pochowano .wubi.~głą sobotę. . :
mieckiego Towarzystwa gimnastycznego przy ul. łódzkiego,
trzech bandytów, z których jeden Uzbrojony
,Aresztowtmi chWIlowo M. GutmanJ tey- 'Strykowskiej, pod przewodnictwem p. M. Galjo- był w rewolwer, napadło na. bryczka handlarzy; Szyję
cowsld wypuszczeni zostall<wczoraj na wolność.. na., Kom)sya stwierdziła, iż księgi kasy za cały Langnel'ą i Kopia GoldfiŁza. Bandyc1 rozkazali lm pod· ··'(a) Z zemsty. Wczo~aj, okotogo<lz, 6 Wleczo~ 23~Jetl1i okres jej istnienia,prowadzone były pra- nieść ręce i za.Prali okolo 40 rb., poczem, wys.tr.ze~
liwszy dwukrotnie .z rewolweru w powietrze, umknęli
rem .domieszkania LUdwika I-Ielltschll'ł, robotnika fa- widłowo.
bezkru11ie.
bryki, Rosenblat/3i. Brzy ulicy Częstócltowskiejnr. 15,
Co się tyczy' nowej ustawy, to komisya
Wpadtodwóch~udz~. l zadało mu kilka. ran 110źem 'W przedstawiła zebraniu projekt, w myśl któregoS ZT a.K ft.
gtowę,
twarz, PO
pIerSI
i ręce. Do rannego 'WezwanQ lekarz
a, który,
opatr'zeniu
ran, przewiózlHentscl.lla członkoWl'e maJ'<J"t wpłacaf.'" do kasy 150 skład"'lc
....
(x) Przedstawienie dla dzieci. W nadch~.
W stanie .cjężkim do szpitala fao.tycznego przyuhcy po 20 kop., nie jak dotąd-7S, a najwyższa norNawrot nr. 56. Napastnicy, jak stwierdzono,· działali ma zapomogi, zamiast jak dotąd 60 rb. - ma cą środę 4 b. m. odbędzie się w ,., Teatrze ludoz pobudek zemst}! osobistej;
wynosić 50 rb..
.
wym" przy ul. Przejazd nr. 34 'przedstawienie dla
(a) Kary admin~8traC,!(jll1le •. Gttb~rn!;1tor. piotr~
ProJ'ekt
ten
og61nezebranie
zaakceptowało, dzieci. Odegrane zostaną: t»Kwiat paproci", ko~
kawski skazal FranCiszka 1eJecktego 1 NbeczysJawa
S
.. ielsklegp za rozpraw.ę nozol!.lą po 5 m.ieszące, aresz.tu zażąda-ło jednak odczytania tekstą całej nowej . medyjka w 2-chaktach j. Kruka i "Wieszczka
2 aktach ze
ka.tdego; Antoniego Jurka, za awanttlrę pUbhczną na ustawy, czego autorzy projektu uczynić nie mo- ! lalek~, komedyjka fantastyczna
8 tygodni aresztu.
..'
gli, gdyż opracowali tylko jeden zasadniczy punkt śpiewami itan.cami lłl. WaSilewskiej.
Doch6d z pr~edstawienia przeznaczony jest
(a) :Ąrasm:towanae.Na stacyi tramwnlowejŁódt- ustawy, mianowicie tabelę składek i zapom6g,
Zgietż kolei elektrycznych dojazdow}'ch po !cya aresz- odkładając zredagowanie ca,łej. ustawy na później. dla biednYCh dzieci.
towala dokonywali
trzechnięlętnich
. złodziei (od lat ,14 do 15),
"(.Tobec
tego w pr"yszłą
niedzl'elę o·db"dzle
Bilety wcześnlej nabywać moźna w ksi~ar~
którzy
·!qadzieży W wagonach trrunwajolIlI
'-'
'>
ni Ciota (Przejazd 14) i w dniu przedstawienia
-w,ych.,· .
.
się zn6w ogólne zebranie, na którem członko, (a)i(racb:i!e:il:e•. W sobotę wiecz~rem, wł>uc1yn- wie zaznajomieni zostaną z treścią całej projek.. w klilSie teą.tl'alnej od godz. 12 w południe.
'. K..·uprze.zilacz,ony.m na . sldady na.rzędzi' l mater}'ntw do towanej ustawy.
.

I

.. o

w

. wytobu nit, cementoWych SrunueJa TurkeltauPa, przy
ul. Węglowej 'nr~8j zakradli się ztodzleje. i wynl~ś~1
towary na 560 rb.J~den z podejrzanych o kraduez

(a) Rejestracya

żołnlęrzy W

Z.gierzu.

lłl śro--

'

z

godz. 8 rano, przed magistratem w Zgie.,
KRO L ESTWA...
· został aresztowany.
, rzu odbędzie się sprawdzanie rejestrac'i żołnie. . -:-L. Za pomQcąrozbicia szył>y. w oknie wystaworzy zapasowych, zamieszkałych w Zgierzu oraz
wemaostali się złodzieje do sklepugalant~ryineg~ W gmirulch Łagiewniki i Lućmierz.
Emila Lupke, przy ul. ZarzeWsklej nr. 57 I skradb
Nowa Resursa rzomieślnicza. Wczoraj w'.totoW8.r,y na swnę 250 rb.
Zołnierze, którzy nie stawią, się na sprawwiczu odbyło się uroczyste otwarcie Resursy rze.
dę O
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mieślniczej, na które komitet rozesłał zaprosze~ nietyJko do oświetlania miasta i poruszania waSOFiA, l czerwca (P). Powrócił poseł'serb~!
nia do miast sąsiednich.
. gonów na kolejach miejskich i podmiejskich, ale . ski Spalajkowicz.
Gości, przybY~'Ych na UI'Oczystość ową, po- takie do ogrzewania mieszkań, gotowania powitał na dworcu kaliskim komitet z prezesem, traw i t. d.
Z Il'.Ds't::el'C:m'lllS·ej ~hwili ..
p. Rybackim, redaktorem "towiczaninal< na czele.
Obliczono, że pod WZf!lędem taniości siła
Posiedzenie ll ol aJdago zwiq:zku zawodowego.
Następnie odbyło się nabożc(lsiwo w ko- elektryczna zastąpi callwwicie węgiel, a m i a s t o , .
.
ściele Po-pijarskim, które odprawił ks. prałat i wprowadz6!iqc ją zamiast wQgla, uwolni si~ cało I
Bm'lm, 2 czerwca. (w-t.) WczoraJ rozpoczęły
Cichocki.
! kowicie od dymu.
l się doroczne posiedzenia związku zawodowego
. Szkoda, że pal,aeze. tytuniu żadnej ~choty nie polskiego. Przybyło 117 delegatów z całej RzePo nabożel~stwie ceremo~ii poświęcenia dokonał ks. d~. I-Illcheo, wyg.toslwszy przytem mo~ malą ci? wyręczama Się elektry.cznośclą, kt6ra \ szy. Zagaił posiedzenie prezes radynadzorczejl
Wf; o zadamach spolecznych resurs.
czynnosc tę mog.taby wykonywac na wołncm po- ;
. . , '.
Następnie prezes p. Rybacki w przem6wie- wietrzu, zdaja od mieszkań ludzkich, oszcz~dza- ; dr. Sto.lpe. Poczen~ zabrał głos . przedstawlc~el
nin swojem powitał gości i zł'ożył podziękowa- jąc nasze płuca i oczy...
robotmków, dr. RlOcr. Następme przemawJał
nie tym, którzy przyczynili się do powstania
_~_
poseł Sosillski, zaznaczajclc, iż nie należy się luResursy...
. ,
dzić. że ustanie kiedykolwiek walka pomiędzy
Po akCie otwarCia d<;>konano zdJ.Qcla fotoD &IIi
odłamem polskich robotnik6w i niemcami.
d"raficznego grupy osób bIOrących udział w uro~
; ~L ałl!rfAR
II
"
, .
~zystości.
'
Niemcy nigdy me przestaną byc wrogamI po~a:
Nastąpiło śniadanie.
ków. Poseł Nowicki llawolywał, do łącznoścI l
Delegacye przybyły: z Warszawy, Łodzi, Ka~
Zjazd kl'ólów.
jedności. NastQpnie !~łosy zabierali kolejno dziu"
Jisza l WłC?cław!<a. .
..
BrAtOGRÓD, 1 czerwce (wł.), W dniu 28 łacze społ'eczni i redaktorzy pism polskich.
Po ś~Ja~amu ZWiedzono koleglatG l muzeum czerwca odbyć się ma na Polu Kossowem zjazd Z wy/tłoszonych IJrZcmówiell wa wyr6źnienie ZU~
p. Tarczynsklego.
. ' ,
Wieczorem odbyto się przedstawienie ama- króla Piotra serbsldego t. królem Miko.tajcm słl1f~uJe mowa redaktora "Narodowca", Jahłkowtorskie, po kt6rem nastąpiły tańce w nowej Re- czarnogórskim, a równocześnie następców obu- skiego, który powrócir właśnie z 06rtłego Szląz
dwu królestw, ks, Aleksandra i ks. Daniły.
sursie, posiadającej siedzibę sympatyczną.
"
.
lm, kraju, jak się wyrazi,r nędzy i biedy. Widzia
__ ,... _......
Na czeŚĆ pokoju.
łam tam-mówił-polskie twarze, słyszałem polSOPlA,
1
czerwca
Cwt).
Oficerowie
turcesieC}
mowę, alem ducha polskiego nie poznał.
Niezwykla łmtasirofa kOlejowa.
cy, z~l~jdujqcy się tu, jako j~6cy wojenni, wY- Wszędzie tylko nędza, bieda i obojętność na
prawlll wspólną ucztę na eześc zawarcia pokoJu. I sprawy narodowe.
Piszą do "l(uryera Porannego z Niższego
ZailOwieoź zi&msty.
Po całym szeregu przem6wieCt powitalnych
Nowogrodu, że na stacyi kolei Moskiewsko-NiKONSTANTYNOPOL, 1 czerwca (wł.). "Ta- i dokonano wyboru sekretarzy i odroczono po ...
żegoroc!zkiej parowóz prowadził' kilka wagonów. lii n " oświadcza, że dziet'i podpisania pokoju 17 ~ siedzenia do dzisiaj.
kt6re mialy być doczepione do pociągu osobo- maja powinien być dniem ia,łoby dla całego na~
•
.
. ł.'
wego· Z przyczyny mewyjasmone]
•
dos tat eczl1Ie
.
rodu otomańskie[~o.
Należy
się
rozwijać,
uczyć
Rosya
I Francya.
, I
z owego parowozu spadł maszynista, poczem i przygotowywac (O zemsty.
Pal'Yż, 2 czerwca (w.t.) Prancuskie minjste~
parowóz rozwimlł wielką szybkość ruchu
KonforOl~c:va finansowa.
ryum spraw zagranicznych przesłało członkom'
Oczom widzów przedstawiło się niezmiernie
PAPYŻ, 1 czel'wca (wł.). Dzisiejsze gazety międzynarodowej komisyi finansowej pismo, w
groźne położenie: parow6z bez maszynisty z pLl~ donoszą, że porządek konferencyi finansowej; któl'cm wyraża swój pogląd na ich zadania i
stymi wagonami pędził ca-lq siłą pary na stoją~ mającej regulować tak zw, "spadek po Turcyi" , I)racc, Poglct d ten oparty jest na pracach dele..
cy przed dwor.cetn pociag osobowy.
t t
pr ys-~<I s~rodp. Ą czer"/ca
naznaczony zos <li nH . z M'ł'
",'1'... , lJato' "V tUI'eckich i nielnleckicll O finansadl Tur.
Byłaby oczywiście nastąpiła okropna katastrofa, ale przytomny zwrotniczy przełożył szyPolicmajster zabójcą.
cyi na Batkanach.
ny i pędztlCY parowóz wtoczył siQ na zapasową
PETERSBURG, 31 maja (wł.). Otrzymano
,/l'emps" życr,liwie omawją tQ pracę i zwra~
Iin~. Ta ostatnia by.ta ślepa.
tu wiadomość, że bracia Nolkellowie z~bici zo- ea się do Rosyi, .która jego zdaniem, powołana
. Parow6zwpadł na parkan murowany, kt6· stall przez policmajstra arensbursklego na tle J'est do obrony slowian bałkańskich na koferen~
ry przedziela terytoryum stacyi od ulicy rozbi·ł
. . f d ó
. . ki ł
t
. prze cI10· roztrwomerua
w ImeJs
c l.
cyi w Paryżu. Dziennik
zaznacza, fe Rosyamo"
ów parkan .l wpa d1 na II I'lCę· Właś me
Wiadomośćunspnsz
ta wiła
sensacyę.
.,
dzUo tamtędy kilkanaście os6b, cZQŚć ich zdołaPrezydent miasta Arensburga, Nolken, żądał, że liczyć na poparcie Prancyi, kt6ra w tych
la umknąć, ale dwie zosta,ly zabite, trzy silnie aby policmajster pokrył' deficyt, czego policmaj· kwestyach napewno p6jdzie ręka w rC;kę ze
poranione.
pAkł ster nie wykonat, natomiast zdecydował się za~ swoją sojuszniczką. Minister spraw zagrani<:z ..
Parowóz został rozbity, I)fzyczem
..
b"
d t
B'ra't t'ego
.
t'atl1le
. go za b'tl y zo " nych Pichon złoży.t J'Uż Izwolskiemu odpoWiet
IC prezy en a,
ps
zbiornik, a wagony uleg.ły strzaskaniu.
+nł . d . . t
l
o'"
było świadka
Sw.' Je yme w ym ce U, a y m e , dnią deklaracYę.
zbrodni.
Powstanie w, ind'Ochillach.
O Albanię.
Z dzie·lnic polskich~
?ARYZ, 1 czerwca (wJ.). Nadchodzą niepoRzym, 2 czerwca (wt) "TribunalI donosl'
ZE LWOWA. List e.piskopatu gie·c- kojące wieści z Indochin i Annamu os~erzącym, z Londynu! że pomit~dzy włoskim i francuskim
Je o ~ 1< a t o l i c k i eg o. Wydany ze Lwowa list si~ tamże ~ucl~u z charakterem ~~~e~lwfra!lcu: ambasadorami w Londynie przysz,to do żywej
pastersld episkopatu grecko-katolickiego w spra~ sklm, px;z;ybleraJącym coraz bardZIe) znamiona wymiany myśli w spraWie Albanii. Zoświad.
wie nadchodzących wyborów do sejmu, podkreśli rewolUCYJ·
•
,
b d
f
. I'
C b '.
ł
potrzebę załatwienia reformy wyborczej na pod~
Przed kilku dniami odkryto szeroko rozga- ezen am asa Ora mncus <lego am ona l w 0łożu kompromisowem, tak Kościoła katolickie- łęzione sprzysi~źenie" przeciw rządowi rraneuskiego ImperiaJi,mofna wnioskować, że Fran"
go, jako też pogodzenia sl~ rusin6w z polakami. skiemu.
cya, szczególnie w sprawie kanału Korfu, zblizy
- T r Z y d z i e s t Q l e·c i· e r e d a k t o r Dotychczas władze francuskiea~es;r.towały ! się do Włoch. P6łnocne wybrzeże tego kanal'u
s ~ w a. Redakcy~ !.Gazety Lwo.wskief'. obcho- ! ~r~~~łob ~W g~~~arz~:~~e~ę ~ ~~fltlni:hw~~~: i północna jego część ma ·mlleżeć do Albanii.
dZlła
w sobotę Jublle.us~ trzydZiestolecia pracy
Yl I J ~,_'
d' b ' . . f
I.
_ Należy także oczekiwać porozumienia się co do
.~.
"
.'.
.
znakomitego powieśCIOpIsarza, Adama Krecho- sac l częs~sze na~a y z rOJne na ~al1cus (Je pa
wieckiego na stanowisku redaktora tego pisma., tr.ole wOJs~owe. I pl~c6w~lwysu~lęte. Wład~e llOll gramczneJ Tema - Glonta.
1
k' W\tC.M
tr
me ukrywają mebezpleczenstwa, ze ruch moze
,
- T e a t.r
wo w S!.
J .....~py
upy przybrać' cechy powszechnejrewolucyi przeciw
Konferencya.
.
Sofia 2 czerwca (wł) Konferencya pornfC!..
teatru lWo~s~ego, w Paryzu, rozpoczną się rządowi francuskiemu.
,dziś w pomedzlałek.
W kilk
. t h
d ' '02:. ostał
."
:
.
.
h
•
l l. d'
u filas ue zaprowa zony J z
cIty Pasiczem l Oeszowem odbyła się wczoraj
, . .
....
. '.'
.
Z KRAKOWA. r r z e.c I w k o ~ o ~ - stan oblężenia.
c () m. Wszechpołacy, sto}ałowczycy. l~atobc. ,
ó goaZInW 9-tej wieczorem . we wSJ Sokowo.
ko-narodowi, utworzyli wsp6lną orgamzacyę wy·
Zbrojenia włO$kle..
Szczeg6ł6w i wyników dotychczas -brak.
borczą dla wybor6w wiejskich pod naZWą: "ZwiąRZYM, 1 czerwca (wł.). Parlament, przyjął
. .
zek chrześcijańsko-ludowy przeciw Stapińskiemu". na wczorajszem posiedzeniu nowe prawo, przedWlec.
- Z g o n d.z i e n n i kar z a ~ W Abbazyi staWIOne przez rz;ąd, a mające na celu ref~rmę
. Sofia, .2 CZerwca. (wt) Odbył'się tutaj wcw~
zmarł w sobotę 'długoletni współredaktor "Cza- dotychczasowego sys!emu P?boru d? WOJska: raj burzliwy wiec studentów sofijskich przeciwko
No~~ prawo wz.mo~m włoskI kontyngens stałe] Serbii. Na wiecu tym przemawiało wielu przedsu" ś. p. Stanisław Kopemicki.
armII o 45,000 zołmerzy. .
stawi ci eli inteligen(;yi bułgąr.skiej, a POmiędzy
Orkan.
innymi poeta narodowy Wazow..
MEDYOLAN, 1 czerwca (wł.). Szalony,o"rkan
przewr6cił szopę, w l<t6rej znajdował sit;l jeden
Aresztowanie Kiamila~pas:Zy.
W kopalni węgła w Pensylwanii (Stany Zje~z ilajwiększychaeropian6w wojskowych. Uległ
Konstantynopol, 2 czerwca (wt.) Doniesiel1ia.,.'1
dnoczone Ameryki Północnej) będzie zbudowana , onzupełnemuzn·iszczeniu.
' jakoby Kiamn-pasza wyjechał był z Konsta.ntyol'
według zatwierdzonych .. już planów profesor~
Różne.·
.nopola do Smyrriy są jak się okazało obecnie.
.. ' .
' . ..' .. '. , . '
...' . .
_. .'."
, .... • .• '.
Pessendena olbrzymIa stacya elektryczna, kt6~eJ..
rąd, przeprowadzony do miasta Bostonu, D wle'. SAL.oN:IKI'l czerVł~:;~JP)~.Przy~ył generał' j nlępra;Ydzlwe.. Klamll został a.resztow~"11Z~"
Fe setek kilometr6w odleg.łego,' ma wystarczać Iwanow l mIał clłui~ą rozmow~ z Vemzelosem. I dUJe SI(; w SWOjem mieszkaniu podstrażąiołllle":,

l
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młodotureckich.

rzy i oficerów
srę

l'nłodoturcy

Rząd

obawia

Zjazd fal'maceu'tów.
2 czerwca. (wł'.) Na zjat,;d far-

PeteN~burg,

urżądziJi

nowego zama'
chu ni gabinet. Kiami1-pasza zawiadomił ambasadora angielskiego w Konstantynopolu o swojem
aresztowaniu i prosił go o wstawiennictwo li
rządu tureckiego.
aby

Protes~ty

nie

przeciwko

fi €P D Z Rtli;Bt O W A IM SE.
Wszystkim tym, którzy raczyli wziąść udział
W pogrzebie Ś, p.

a~letniej służbie.

086&0. VI #'UłSZ~ W$Il(A
(SprRwo,d"nle t~legl'lIfic;:ne --:-godzinn l, dnln21VI 101!2 Toku).

~~', - ~8~;;:r·.IJ;;7
Czeki n~ Berl.
'o,. Renta',
50':0 Po~. z 19M
5"1. Poż." 1906
Premj, I e11115.
• II.
Szlacheckie.
~t/. Lis. Ziem.
4°10 'II
Ił
r.% Lis. W"r.~.

fd.li7ó
B-ku D, War . .:=;= -,- -,Q4.,25 08.25 _._ H-ku H. War. - , - - , 422
-.- -.- -.. " Łodz. - , - - . - 408.21>

_._ Alte. Lllpc>py - . - - , _._
• Putilow. - , - - . • Rudzki
-,- -.-.• Starach. - . - - . _._
• Zllwier. ..,.,- - . .. -.-.",.zyr~znl,. - . - --.91.20' 00.20 90.55 G%.L. Plotrk. --,- - , B1.25 65,25 - ',- 4~/"/tObl. W, -.-' - . -.- -,;1.68
4,5~
1152
af2
623 . 8111
66.21; 85.25

iW/. L. 2. ł_~ VII - . - - . - -.-Rntlzki n.Il>:.
,f!!~~ _

Ił

.. t a

~

.t:

-

r;;:ą ~

PnZ 2·'

l/,Vl 9.wie"",
'!l/'n 7 rano

74M
744.9

lB.6
:16,2

94

Pnz 1
p,d W 1

8~

Z dni"

1~VI

Tempeol',.tł."a,

lUaX•.•~2.l.;~.,

min.

1.4 t "

Opa<l11 7,2 mm

"'--"'~~",ljI

• • 111

.CENY
1\1 a s

BIEZĄCE

Ziemiańskiego

Tow,Mloczarskiego

ło

hurt

detal

Specyalne • ' . ' • • za 1 funt kop. 41.,-48 kop. 5(3
Deserową

I • • • •

II

11

II

1/

44.;..,45

".. 54

Brylowe l . I ' ' . /I II . /I
/I
44-:-45
"
Desei'owe'II • ó ' . . /I II /I
"'111-44~
1/
JiłryloWe' II •• • .' II," " "
"'"
\VadHwe niesolone •...11 II 'II
"
Solone I (deserowe) • " I I , "
, , " 41-42:
'
ił. II •• , • • "" I I ' 1/ 58-59"
." III ktt<:henne • Ii II " I i
1/

.' . lo'l1dyn,' Z czerwca. (w,t) .SufratyStki angie~A. ~
. skie .·dokonałiwc~~Znowl1niegodzi\vego czy'·.część zabudowaÓposzłazdYmem. ····Szkodyprze": .' ""
.• ' ' .. ~ .
"
. '.: ..
';
. szł<;> 10,009 funtow.. . '. .,' .. ".
.. ,.'

siłę

61,000 koni.

64
50

50

a . dalei d}szerna . sala ok1;ęi:owa o fze?;bionych
pclanach dębowych, Ną innymipokład!.ie ~:twjdtt
jeąięi.ęala damska z "dużernpod:WlÓrki:em, dalej
ciYtelrl~ę, saladb. palących i bar. >Na głownym
pokładzie spacerowym jako nowość ttrz~dZollo
inny rodzaj baru] Gri11~romu. Sala jadalna, nad
Idor@ 'wznosi się· kopuła szH:ana, pomieścić. mo·
że naraz 700 osób.
, Jest i pływalnia z marmuru powierzchni 5,7
.metrów kwadrato\vyc}i.· Kilka tysięcy bjut (pOkoików) gościom słllży na nór1eg, Na pokładZie
I jest 80 łodzi. ratunkowych, w tern dwie motorowe, _.które. wpzie niebezpiecze{lStwa ,!każdej
"ChWlh mogą byc spuszczone lUa morze.
~-PoW~~Y~~ina-i;'~-P-a-n-!l"';';"Je-Z-tt-Sf-l-p.-t-.

I

50
46,

"ZYDOWSKiE DUSZE"
Str. 500 cena rb. 1; poleca

•

. ~a;ęga..naa Pr21t:1IJaądlllf lI(atoDicld~o

ODPOWIEDZI REDAKCYl.

,Dr·S::~;ste~:li!! ~r~8~1~ ON,

IlU. Pod p.a lity, .o~e .V(l~ dwor~eck~Jejo\\,y. kt6re~ P~~~:p~~fna~ ~:~~~~st~je~~a~p;:~~~kaC~

. \\TPrawdzleoglcnudaJo. Sl~. stłumlc, leczzna(;2ina~

<

7Jmowym" o złoconych balustradach i mar*- !.~. dem
mun~!n sztukowanym. Obok duiy"podw(Jl'zCC",

U W"C'

80

Warszawskiego

Sufrażys1ki.

-,..,... - . - ......-

t~!~

,;~.

H

&;'~

~It~~

.'l~

~..:

11"

I

" 2O'/i

Wana ,ł6dispacerowa)~, Z~.l' osób 5 zostało o-

'.

.....

'~.!l'O'I:I

"

"t,)

741.8

calonydi' przez' inne Jodzie, 6 utonęło.

,

...,"

.!:l.

l/VI 1 popoi,

derlaiwpod" Berlinern.,;posrla::na." dno przeJado..:

ważne,.

-.-.-

.I _ _ _ __

olto
~o'"
tą 13; ....
"',;

-

.;

wywróci.l'a,., s~łód.i, przyczem ··utonęło 15. osób.Pioq.llly wznieCiły kilka, poZarów. Straty po~

186.25
18t.25
HU
270
--

_' _ '_ _ _ _ _

b:~ rJ
r~~

zamiennych i o jego wy4awcy nic

Ule

wiemy. Redaktor!

jest polakie!J1. prwiny~ nazwi~ka są nieprzyzw.oitością, ':
Ale odpowiedz \\), tej formle,.. której ąl"Ultoll Pan
bytlaskaw' nam przes'!ać, jest rzeczywiście' zvędnv

P;otll"kowska 820. Tei. Sa ..82.

mUllllltret"lJJlrIl'!llVlI'Il.:: ..... m.. .............
Il-.... L~.ad'lle
HO.... Ug&łIIO.lI1II 111 &1'& Ol .... [11111...",.·0l.Il' li lA. v U ..... u
Pl'Z;limu!edo 11 i
mnD i od 4-·1\
Wnictly,ie!c ('Hl lO
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Nabyćtalnżemożna

'

,

, P~rt1alld~Cementu w Warsząwie, MazowieckaNli 12.
",,-

\

"

.'

z401tIy,1nteagentny kotlarz mie. pz~any,ustósunkowari:yw Łodzi
do;sEllTJodzielnego. 'prowadzenia
'Warsztatu.: Szczegół6we oierty
. Z PQdaniemwarunk6W ipoprzed.
.. l'ltęjidzl~alnbści .do. ,;Roz\lloju"
StW, .,II'~ I\.,U}h . 1916--S;;-1

. "

I

i

1920

Pokój elegancko
.. umeblowany
do wynęjęcla zaraz, t·ubli trzy·
dzieści
miesięcznie..
elektryczność, wanna.

Telefon,

Ewentu~

!!.Inie, obiady na miejscu. Wólc~alhka 149 m. '1
1886

.

..

iii

RElT

7

I,!'.'ednia 5..

Średnia 5.

..·
•.
do
sklc:
elektrollu (Wlu-wanlo
dama, 2 kuce z bryczkami. Ul. "I staJl1le l Wozownie oraz rÓŻ'
,"'CIIC}'ch W'roflÓW) lohvlollonlo kanału
oreclłl'll5a .MI." 35.
1876 !lnt'es'-kant'a
na dortodn'
;'ch Wal'll',
etl'os>:opin), GDru:ińy przy],,!!: od 9
- '"
~
J
1"Sl!lo 12 i pół l <ld ~ do 7 i (lól wlecz,
kach, po, ptzystępnych cenach . uledzie1ę odl().ej <102-.,j po J.>Ołudn!1!
P1at!l mi~si~czna, Elektryczl1()I:~' w • .Pań O&obn~ poitżokallllll. laSl
.'
.
,
' . . . oś:"letleme l tele~o~, na miejscu. ~
...
egz~stuJąca, jat 15, Jest,do sprze· WIadomość na mte scu,
lO20 ~2e
damaj toCznte przynosl czystego
"
. dQchodll,
tamo do

·" REI
'. .
ZA I
równiet dynamo-maszynę.z komplet'nemurządzeniem,. oraz
I
"
urzlJdzenie kuźni. Wiadomość w biurze'centralnem fabryk
t.' p.

1~.

;~{k.~~~~:;~~.
I·:i:;~~:~f~fg{;\#$l~~~~}I~E
u~ywane są ~~~r~~:~::~~!l~
~prze··.1·~~j:~r~f~~~:~~::~~~~l~Zi~lg~~'
:r~m~e wynajęcia:
"'(l'yc~1l0~C"q:
l

jako to: heblarka, . wlertarkai

,

p·rZ8do···z"I.'I. \ .~.'
Je$'.tz.a.~ ~O,.~.'.Y naj,ęc~ D""B
.

.
.y.'
Kielcach są do sprzed~nial
. ~

W

..

.. ;::j. l r y
j):,:C")i U1C1E l Za·

'vr"·" z

"Imperator" pęd7ić bę:lzic z szybk,)~diJ 22%
mil morskich na godzinę, bgdzie :więc parow.cem pośpiesznym.
Będzie mógł pomieśdć 4050 podrói.nych i
za ogę, sldadai~cą się 7. 1:200 ludzi, razam więc
5250 01iÓh, PierWBZCt Jdas:1 pomie,ucić może 700,
clrug-a 600, tr'7,cch 1050 ,l, czwarta 1700 paS!12c.
rów. Sale ,towarzyslde utrzymane s~ w stylu
Ludwika XIV i XVI. Na uwagę zashtgttjc ?.wła
szczaw formie elipsy zbudowana restattracya
w. stylu cmpire. Dalej otwarta platforma z "ogro-

SPOSTRZEŻENlA METEOROLOGICZNE
Stacyi centralnej K. E. Ł.
,

przyjmie.

Burza.
~ lizb~~a, 2'. czer~~a .. '(wł.) . Wczoraj przesua
nad· lTliastem, gwałtowna burza.N~· . rzece Sayo

-,-

rC,1 Ił. ,iO

opatrzonyc11 we wszelki lu~us, ~l1(?ć w . przybli.
."eniu ]cWMI,' postaramy ("f·ę. OpIS ac takI l~OWO:
czesny kolos, a . miallOWICle ,I.oł~ręt. pasaz~rsln
Imperator';, nalcżacy do j11!cmlec1acgo :I ow.
" kt'orY w
okrętowego "Hamburg· Am en'j(~ L"tnIC!
tych I dniach spuszczony zostanIe na morze. Jest
to najwię)mzy okręt na świecie.
Objętość jego wynosi 50,000 ~onll, to.znaczy,
że mógłby pomieGcić 2500 wagon{>'I,V !(c1qo:wy~h .
Wag'a jego (bez łachmku) wynosi 4G mlhonow
kilogramów, Na budowę zużyto 3,4. l1l!\liony. kilogramów stali wa1cowan~j. po ~ llllhon:x shlll ~a
nei i :relaza lanego, 1 11111'on lnlogramow . 111le·
clii ió:5 miliona kUogr. drzewa.
Dłu2rOść Jego.' WYllO:;j 2"i6 mclt<,w Rzcroko{;ć
30~~ metra, a głębia 19 metrów.
A,: 11 pięter
(pokładów) będzie się wzno.sHo jedno nad drugie1i1. Siła olbrzymich maszyn oln"ętu ra:z~m wy.
nosi

"I • .. ' "
-,5:1. Łódz.YlIs. - . - - . - - . - 5"1. • Cz~~t, - . - - . - - . "/.".1.6,1",. V - . - -.-. _,_ Bnnk K. m.L. - . - - . - - . -

Dymisya.
, " Wledełii~ 2 :c~enyca. (w1'.) Szef sztabu' generalnego podał sit: do dymisyi z powodu afery
szplegqwsklejpułkownikaRebla. Cesarz prawdo-

'1&tastrllfa...
BÓrlin,2\cz'erwca. (W.ł.) ,Nli~jeziorze w Nie·

=;'~7i~

-

'=:=- -=:::::-

by tylko o. r'),>:ll,i ~r"ch
mów mC:-::j!j 'l!, ur,.ad

"

Wincenty lechowski z dziećmi.

• 1924

.

"

OkLbwi pas:Cl'::crski'~rn'l .h ' ,"n' ,,' ."
) "'1.,
mo:r.e wyrobić sobie należytego pojęcia chociat.

a przec1ewszystkiem PrzeWielebny,!! księżom:
Prze'ździeckiemu, Siennickiemtt, dyr. Swierczews·
kiemu, kolegom, współpracownikom i wszystkim
znajomym oraz tym, którzy W chwilach dla nas
tak ciężkich, śpieszyli ze slowami pociechy
i otuchy, składamy na tem miejscu serdeczne
nBóg ·zaplać".

O artylcuł 12.
. ;Paryz, 2 ~zerwca.' (wl.) , Na dzisiej~ze~ posiedzeniu izby deputowanych rozpOCZnie Się ge·
neralna dyskusya nad przedłożeniami woiskowe~
mi. Rząd ,francuski zaproponuje,ally projekt
rządowy. o przedłużeniu, służby na trzy lata,. a
~właszCza' punkt 12 tegoprojektu by.t najpierw
rozwa2:any,gdyi -jezeli się znajdzie Większość dla'
tego artYkułu, wówczas upadnie' potrzeba rozważania 7 innych planów, pochodzących z inicyatywy 'izby•.
Nawy gabinet.
Madryt, 2 czerwca" (wt) Król Alfons polecił hrabiemu Romanonesowi ponowne utworzenie gabinetu.RQmanones misyę tę przyjął i roz,..
począł z róinymipolitykamLpertraktacye w sprawie, poszq;ęgólnych portfeii.

~

j Now[Bczasny, olb!'zym mm~ski.
! Kto nie jechał jt.'Szcze przez o~e~n i ;nie .mbł
! sposobności przy.lrzeć się doikła,dl11c], wlel!i,l~m.u

~tefanii l~[~OW~ki~j l

2 czerwca." (wJ.) W szeregu miast
francuskich' odbyły si.ę zgromadzenia przeciwko
zaprowadzeniu • trzy"letniej służby wojskowej.
Szczególnie licine wiece odbyły się w Bordeaux,
'Marsylii i Line.Dzięki zapobiegawczym krokom
policyj, nigdzie nie przysz.ło do starć.

-;,

115 delegatów.

_'''''''''''~''.'::'I''1V~TfW~'"m'łfj_-=~,.", _ _ ~~~_n:'tn",_",~

Paryż,

ąooObl\lie--d~,lnie
,

przybyło

maceutyczny

I r.;:!fŁ:~:':~~:::':::ldać ~:::~C~y wc:::~~

3,000 rb.

Oferty. proszę $kadać w Adm.
I pod /OM 29".
.
. ' '. 1874

I lub 2. pokoje
umebloWane,(ewent. z kuchnią),

z

,Na "5'W

.

la dnak ów

blacharskich

z powodU Wyjazdu do sprzedania PoszukUje się. R. WaUis, Wól1800
~arnitut: salonow~ stylowy, tremo czaflska 85.
Ifortepllln krótkI, wiedellski, nle"
drogo; MU_za 22 - 2.
1878

I

Mioszkania

używane ze stołowego i syplłll.

.
do wynajęcia
nego pokOju, 2l powodu przei
od 1 lipca: 2 pokoje z kuchnią prOWadzki są do sprzedanil:T . .MJ.
amio Juliusza . pokój z kuchnią. Wiadomość kolajew$ka 46, ut 8 od 10-1~ r•
piętro.
I s;loapodarza, Wodna 25. l
i ocl 3-6 p. ,p.
lQ10

elektrycznęm ... oświetleniem

wszy~tkil~mi

'k

u

I

Czy

prawdą

jest,

że

Redl

skłoniony :wstał

do samobójstwa przez swych kolegów i cą
prawdą jest, że w sprawę wmieszani są i skompromitowani liczni oficerowie.
Jalde gwarancye może dać rząd, aby raz
na zawsze zbrodniom i skandalom tego rodzaju
koniec pofożyć.
Jal< slychać, ·zaraz po ukor1czeniu śledztwat
min. obrony krajowej złoży wyjaśnienia w par"

W Wiedniu przed kilku dniami odebrał 50Tygodnik dla rzeJIlliosła przemysłu i hanclht, . bie życie wystrzałem 1, rewolwerll pułkownik
orO'fln zwi iJku towarl'.ystw przemysłowych p. t. oustryackiego sztabu genen.\lnego, Redl, który
-.P~·zemysło~viecl), wychodz~cy W Poznaniu, w przybył z Pragi. Samobólstwo popernir w holir. 2'lm (483) z dnia 12 stycznia r. b. zam'e. telu, ~~dzie stanął~ a f.~dzie czekali JUŻ na niego
śdł artykuł p. t. "Zydzi w s~dzie sławnych lu. I trzej oficerowie, między kt6rymi ·znajdował się lamencie.
dzi" w kt~:rym pisze.
major-audytor Kunz, znany z procesu Iiofl'ichObecnie potwierdza sit} z wszelką pewnoś~
:,Jcst rzecz l! wielce znamtenną, że żaden in- tera (owego oficera, który rozsyłał zatrute piw cią, że pulko Redl nietylko sprzedawaj' obcemu
ny haród na świecie nie jest przez ws?ystkich f~ułld kolegom). Gdy oficerowie po dłuższej mocarstwu plany mobilizacyi, dotyczące armii
tak znicnuwUl.Otly, jak nar6d żydowsl~i, Wszy st· rozmowie wyszli z pokoju Redla, ten niebawem austryackiej, ale zarazem równie dokładnie plany
kle pL.C{! l<łc;wania, jakie cierpią żydzi od w,c- odebmt sobie życie, Na razie rozeszła się po~ co do armii niemieckiej. Już od kilku miesięcy
k6w do dnia dzislCjS7.e~;o,biOlrą swój początek f~łoska, że uczynil to w przystępie obłędu. Po- zastanawial'y sztaby austryackie i pruskie rÓżne
w t;:;j wł:lśnie nicnawiś;i, która przcc.ież ,musi tern jednak wykazato się, że to samobójstwo okol iczności, dowoclz<lce. że kaźdy ru ch arm li
miet; jakieś pr/'ycl,yny. Zag'adkę tę :zro~llnllemy, jest w związku ze sprawą szpiegowsl«l, jedną przesuniGcie sil z jednego punktu na drugi j t. d.
jeżeli wysłuc"wmy (ldail sławnych ludZ'J 'f roz· I z największych, jakie zdarzaly się w ostatnich
byto widocznie wiadomem i wywoływało odpo~
maitv\..f1 clas6w, odnoszących SIę do życIow- . ! czasach~
wiednie zarzqdzcnla przeciwne..
'
Jui Ta c y t, jeden z najwi~ks:;7.ych history- '
Pułkownik Redl, jak wyśledzono jm'., przed
Nie ulega wątpliwości, że przed kilku mre~
k(rw sard) tlloS,d tak sig ;wyraza o żydach,
laty 14·tu, jako młody oficer rozpoczql' działał- siącami, w okre3ic~ krytycznym, armia austryac"żyd, i :;i,yw.b do w\,~zystkich innych ludzi wroność szpiegowską i od tego czasu stule infor· ka, n pośrednio i niemiecka. znajdowały się z
p'n uielllwiść" (judeos fovere adverus omnes mował obce mocarstwo o wszystkich taiemni~ powodu szpiegostwa w powainel11 niebezpie~'
:YiliS lWlnincs ho,;t11c odium).
cach wO.iskowych monarchii Ilustryacldcj. Ilekroć czellstwie.
Zaś 7. nowszych świadectw; K a n t, filoz.of,
próbował zaniechać swego rzemiosła, zmuszaAfera Rodla wywarta przygnębiające wrato·
w swej "Anlrnpologii" tak ~isze o ±y(~ach, j' ,?y- no go do dalszej słuzby groźbami.
.'
nie na cesarzu, kt6ry oświadczy.t, iż jest to najd:t.i .pomiędzy nami palestyncy: (żyd:zq, d2~ęki
Jako pułkownik sztabu generalnego, Redl wi~kszy skandal za Jego rządÓW.
swemu Iidlwiarsldenm duchOWI od naJcl~wmel· należał do tak zw. biura Iwntrszpiegowskiego,
szych czaR.',w w nich tkWilącemu, .stall Slę naj- wiedział o wszystkich tajl1ych sprawach wojskosły!111ieh;zymi oz;zustami i sobie .tylk~ samym tę wych i oddawał mocarstwu obcemu nie()cenio~
ROŻNE WIEŚCI.
świ t:Jwi;.\ rume 0'3zusŁów zawdzlęczpl~. Zdawa.
neusługi. Donosił o dyslokacyi wojsk w nołoby się' trudllcm do pojęcia, H: I może. istnieć. na- wych; formacyach, a nawet o planach, które
ród, skład'aJ~Jcy się z s~I11ych Ilkupoow._ kbórX! jeszcze nie zostały wykonam:!, tak, te obcy sztab
wdskai:;,e się pomi{,'(:l7y 111ne. narody, me, ~ny~h generalny dowiudywa} s!ę ? różnych tajemnicach
,100, la~. (Japo~iska recepta). J,edna z %s.
o pr'y~;kanilt wśród nleh ~i:el obywa!c1s1<lcJt ai~ wojskowych, zanim galiCYjska komenda korpu- zet japonsklch po~laJe sWy!TI czytell1lk~m plzejedynie, j"k elany narikl me żydowskI wyzyskac sowa otrzymała odnośne rozkuzy.·
pis na sto Jat zyci!I. jest to dwanaŚCie nas.tę..
j\ nie stracićJlic z pozyskanych praw obywatel.
Wojskowość wiedziała już oddawna, że śród pujących przykazań:
skich".
.•
wyzszych oficerów znajduje się jakiś szpieg, a
1. Spędzaj jak najwięcej czasu na światem
O o e t 11 e najwiekszy poeta niemleckl, tak żmudne śledztwo wykazu.ło, że tym szpiegiem powietrzu.
dmraktcryzuje ' żydów,~ "Żydzi lIlaj!J bard:LO~a· by,ł Redl. Wpłynęły też przeciw niemu rÓ±ne
2. Kłl:':dź się ~pać.~cześnie, a rano' w~tawaJ.
ło cnó't, ale ;Wszystkie niemal, .wa\ly narodo,w doniesienia bezimienne, nadto uwagę zwracało
3. SpiJ co naJmmeJ 6 godzin, a najwyżej
nicżydowsldch. Cóż n:oina pOWlt~~~leć o t.alom wystawne życic, jakie prowadził. Je~o dochody 7 i pół.
.. ' .
..
'
narodzie, który w wll~kow:eJ,. swej wę(~·t'lowce roczne oceniano na 120 do 150 tysięcy koron.
4. SpiJ w ciemnym polwJu, ale przyatwarznaczy tylko n1~ly ;zepflt~Cl'.t. 1 :vyzysku, innych Kiedy zebrano dostatco:nymateryał obciąiający, tych oknach.
.
nnrr;d~jw, Nikt s~fez dZl:VIC. me mo±e: że do zwabi.ło go kilku oficerÓW wyższych fatszywym
5. Kawy. herbaty używaj umiarkowanie.
zyd.',\V nie :mamy zaufnlil;l 1 że tlwazmny. ~a telegramem do hotelu, gdzie po dłuższej. roz- AlI<01101u, ~ytun!u-.wcale nie używaj.
c)bowia;::ek strzei:enie naszej kultury od ska.ierlla ,mowie po;t;ostawiJi mu na stole brownlt)~ l ode-·
6.. MH~SO .1~daJ tylko raz, na dzielI..
jej przez nich".
...•..
.. szlI. Nazajutrz zjawili się znów oficerowIe w ho..
7. Co dZlen rano kąp SJ~ w ciepłerwQdzl~;
Zdaniem ~ c h i 11 e r a tvdzistaIlOW~f! zaw· teIn a gdy im powiedziano, te Redl popeJ'n/,t
8. Odzież noś z grubycll materyaMw.
szc odrębny naród w narocft:~.
..
.
sam'ob6Jstwo, nie okazali wcale zdziwienia.
. .9. Jeden ,~zle~ w. tygodniu ?dpoczywaj ZU~'
W;011 t e r gardzi tżyda'llu.1 tak ? n~. ~ ,
. Przy. samobójcy . znaleziono przesz.to 3,000 petnie, nawet. nie P!SZ, I n!e czytaj.
..
wyraża. IjNaród źydowsld okazttjemenaWlsc d? koron; korespondenCYę, wydobytą z jego kufer1.0. ,WystrzegaJ Sj(~ Silnych wzruszeń i nie
innych ludów, lest zabobont,1y, zawsr:e ?żJ~h- ka, skonfiskowata ·władza wojskowa.
..
przecIążaj sl,t:; pracą umysłową.... .
wy na cudze do~l'::, "czołobdny w 11lesLczęsCLU, . Pogrzeb Redla odbył ~ię bez udzialu osób
. .11. Jezellś .. kawaler~m-ozen SIę. Jetellś
zuchwały W SlCZę!C1U·.
., •
. ' urzędowych i bez żadnych oznal< wojskowych i' wdowcem;...;....pojn.lIJ drugą zon~"
.
M a r c i n L u t e r przy koncu swego zycła honorowycH; . ostatnią posługę oddali mu tylko
' . J2. 'Nie mIeSZk.aJ w mtejscowośdacłt zbyt
w roku 1543wydzł dwa dzieła o iydar.h, i tak bracia i krewni.
.
clep~ych.· .
.
.
.
pisze w dziele P" t. J)Zyd~i !. ich. kła1!18tw.a ".
Z powodu tych zajść depo N~u.man wysto~
/ Pru.wle wszystkie!. te . przepisy zachowy.wat
"ZycLdto wierutm kłamcy- l plJawl~l krwloieICz~ sowa! w izbie interpelacyę dOl'rUOIstra obrony mozna. I w. nas,z~m khmacle: Kto chce, mech
(sur. 120) .. /pełni wszellciej łZ~OŚ~l, sk~pSlt'Ya l krajowej.
. , .\
sprÓbUje, a dozYJe do 100 lat.
7.awiści (sh'. 132)· .... są tak ,zaślepieni, ~e .nletyl~
Faktem '. stwierdzonym jest, te Redl wyzyObrona robotnic w Ameryce. Kobiety, 'prako prakł.ykl.1j~ lichwę, ale uczą, że I'a lich~a (w skiwał swe stanowisko pułJwwnika sztabu gene- cujące w· zakładach przemysłowych w Stanach
odniesieniu do nieźydów, przyp, autora), Jest.llU raJnego w Pradze na to, ażeby wydawać tajem- Zjednoczonych, wszcz~ły energiczny ruch. celem
prawem bożem nakazana" (s':r: 134), "Zy~z1S~ nice wojskowe Rosyi. Zdrada przynosiła mu uzyskania podwyźszenia płac. Na liczpych mi.
nir;:;:.no3nymcigżarcm naszyl1,1, ISmą: p1ag~ 1 za: poważne korzyści, na samo u.trzymanie swego tyngach robotn,lc podnosz9no przedewszystklem
razI! Ilaszą!) ls·rr. 241). Nle. my uclSk<\m ty domu zużywał rocznie 150 tysJ(~cy koron, przy- fakt, te młod.owme robotnIce. nie mog&ce w fa ..
dów, ule żydzi lla~ w naszym własnym ral~ I tern chciał slE} pOzbyć długów, ldórychiniał SU~. den :spos6b .Viyżyć z obecnych. zar?bk6w, często
uciskają·. My pracuJemy w., p<)de .czola, a ont my powazne. Winę WYk. azał.a reWl:zya, urządzo~ pod nac!skJ(~m nędZ.,,! oddaJą Się prostytucJi.
spokojnie owoc naszej pracy zjadają" Nawet ~a na w domu, kiedy Redła wezwano pod jakimś Rzt:td wyznaczył dla zbadania tej sprawy komi.
czas6w Dawida i Salomona ,:"e. w~asn~ kaJ,u pozorem do ,Wiednia.
syę, która jednakie nie rychtoukO!'lC~y swe pra.
n~e mi:l~:, t~k sz~z,ęś1iW'YC~ d:, la: ,dt~~d~~
\t kołach ,parlamentarnych austryackich pa. ce. Typ)cza~em pracodawcy, lękając ~/(~I aby Ich
I:<i Obc:ZyL~l11ej ktorc! codZl
yzys aą
nuje wielkie 'oburzenie z powodu wykryciąszpie- prawnIe me zmuszono do pOdl1.!eSlenia płacy
J~ (str. 231).,
K
le zamieścił taką. o ty- gostwa, oraz coraz nowych, SkandalIcznych kobietom, .zaczynają, bud~wać don:ty, w których
M-a h o m et . w ora~ał rz' rze z Bo- szczegół6w, ze sprawą tą,związany.h. Wszelkie sat11otn~ dZlewczqta I kO~lety, ,znaJdą pomiest",
d~ch u..w:.\~ę. "I~rae~ :złaesłl;IQ śl~~untySłtt l ia. .inne kwestye' bieżące przestały zajmować umy."', kanie.. i utrzy~ame. Fabl yl<artcl w HatI!mond1
glCU:". ~a ~? 11au Bog z naleź ustawać w od· . sły posłów. Poseł' z Wiednia, dr. Neumaq; przy.- Ind" przystępUją do budOWY takiego ~omu dla
twal;d.'~ łosc serca; Nie. si Yoszustami są oni' gotował interpelacyę do rządu następująceJ treścI: kobIet l\Os~tem 50,000 dolarów czyli .100.000
słama1l1użydow~k.ch .os~~,
Czy prawdą jest, . .te przez zdradzeofe pla- rubli. W domu. tym ma by~ 150 pokolów.1
z bardzo małymi .WY1~~z h'atl.CU.skI' na. poete. nów mobilizacy i austryackiej armii. na$zejg.r.o. - p.lrzy ,1<.ai;d Y
.m
... , .Z nl.Ch. azlenka l sza!a na. ubrania."
~ a po 1 e o n, cesa 1_• .I_fni;a 1806 r w te . iiła w momencie krytycznym z przed kilku· rnie- BędZIe takte 6 wlelk/<.:h saJ, gdzie dziewczęta
dzenm Rady .~tanu 7 KWoItl . . '
, •
·t"'~' si c stanowcza kI ska
...
.
.. będą się mogły gromadzić na wsp6lną zabawę· i
między.. inn~mi,.· rz~kł .słowa•. "Nle~cifed~~e~: I· . ę yCzy prawdą je~tl ie pu.łkownik Redi jut od' pogawę4kę. Nadzór nad tym domem. łw;}dą,m'fały
powa11:1e fYd6w n~~ 1~.~. tyo ,ci:J.amkter".. kilkunastu lat byłn~ słuźbie ?bcego m()Ca~stwa, poważne~atronYia. rnęzczyznom, nIe ,maJącym
ate.spada,,~acały nar , aje ~Loleon dekret, .cjągną.c z tego zyskI, pozwalające mu na me:HY- żadnego rnteresu do kt6reJ :t dziewcząt, ws~
?ma7; maja ~806 r',wYd łi c!te·· a wzbra- ; chany'zbytek,przy~~m oddawał SiQzbocze.moltll ma bfć wzbr~nfony.Op'ła~a tygodniowa ~JtUe.
z~cll~J~cy ~óów do .pra~ t.y ~.
\ homoseksualnym, sIejąc w tym kterunkutHesływszI~ame, wikt l /p~anle ~Ielrzny ma .wynoslć~
11lajacy nn. JtC~wy i n:lc1:f~h . ,Zd1lfl ludzi. : cha,nądemoralizacYQ wśród młodszych swych, ·3·do.1arr. t~~odmoWot około 1 rb.. Q,O. itStsto~
. Można1:)" . Jeśz~e ··.ria:e ~<)wód . że ,naród. ży.. ~olegÓw. . ' . .
.
..
.• .• ... . sunkowo tamo.
.
...:
~błt::r~h,. P.!'~d:ł: ~gni1iznę na świeCie J
Czypraw4ą feSt1.:··tezwlerzcl1nia władza woj..
~:.":"':':., .,:.~
• 0'YS;" stel.. 9dó 1 fy·elchJcl'Wią;Prtyj. skowa: nie posla~ała pod tYIl! w~gtędemż~doych
i'
Jes}: piJa~k~ .,nl~:Aw,-ńI'lrr1~.J ~b~ą sł~ tego informacyj. 5h,?clatRed} b~~ Jednymzg:t6wnych
!,
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Świerzbę

rrlniejszem zawiadamia wysyłających ładunki, że na stacyi kuły lniane, S. Kotlicki, zaliczenie 108 rubli; ~ar~zawa
towarowej Łódź"Fabr. w dniu 4/17 czer~ca 1913 roku o Kow. Nad. 975478, 975477 pakuły lniane, S. Kothckl, za:
godzinie 10 rano, na zasadzie § 40-90 ogólnej Ustawy liczenia' 105 i 106 rubli, Warszawa M. Nad. 561426 zamkI
Rosyjskich drógŻelaznyclJ, będą' sprzedane z głośnej licy" żelazne Uno-er zaliczenie 70 rubli; Warszawa m. Nad.
tacyi nie wykupione przez odbiorców towary przybyłe 560165' papi~ro~y, Czyczotlca; Warszawa m. Nad. 557175
w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu 1912 roku wafle Michalski zaliczenie 60 rubli 75 kop.; Warszawa 111.
za frachtami: Rewe1 Pół. Z. 194580 szuwaks, O. Mirme; Nad.' 554354 wYroby miedz., Oawidson, zaliczenie .37 ~-ubli
Oapsal Pół. Z. 1978 szuwaks, Matwiej; Rosławl R Or. 60 kop.; Warszawa m. Nad; 553854 wyroby mIedZIane,
96181 sznury, T. 1. Kozulin;. Dźwińsk Pól. Z. 212709 śrut, Diament, zaliczenie 74 rub. 36 kop,; Warszawa m. Nad.
G. I. Rejser; Petersburg Pół. Z. 776275 perfumerya, T-wo 553616 narzędzia chirurgiczne, Kizelsztein, zaliczenie 22 rb.
Petersburskie Tedmiczno-Cbemicz. Lab o mtoryum; Peters" 50 kop.; Warszawa m. Nad. 553557, 5531 21 żelazn~ i drebnrgPół. Z. 771485 szklane apteczne wyroby, T"wo szklan.
wniane wyroby, Diament, zaliczenia 88 rb. 92 kop. 1.66 rl?
wyJ;()bów L Ritinga, zaliczenie 3 rub. 90 kop.; Kałkqny PÓł. 36 kop.; Warszawa m. Nad. 552592, 552849 narzędzIa d1lZ. 3ai77'ó maszyna d'o szycia, Arooowicz; Grodno P6ł. Z. rurgiczne Kizelsztejn, zaliczenia 27 rub. 50 kop. i. 33 rub.
1431197 deseczki olszowe, $zochnierowicz, zaliczenie. 29 rub; 71 kop.;' Warszawa m. Nad. 553073 rogoże, !r~Jer,z~li.
BO kop.; Marmyże M.. K. W. 1664 tkanina sukienna, WJ. czenie 155 rubli; Komarowo Nad. 11611 drZWIczki do pleBaszkitow. dla.!. S. liokmana: TimirjazieWO M. Kaz. 5082 ców surowcowe, R. Kruch; Chęciny Nad. 16592 kamienie
.próbki;.mal1ufakt.~Mazo; Głuchów· M. K. W:. 4442 towar żarnowe M. Chant, dla D. Boka zaliczenie 30 rubli; Praga
galanter., E. Mitulewicz; Moskwa' m. M. K. W~ 151926 Nad. 74058 s~kło lampowe, 1. W: Sawieki, zaliczenie 53 rb.
swnlki .papierowe, M. Pappie i ~ka, dla Krystyana Begi, ,42 kop,; Tomaszów Nad. 90693 podpory drewnia!1e , S~aja
'zaliCzenie, 3rub. 20 kop.; .Twer Mik. 57956 próbki, L Hal- ,Outman; Skarżysko Nad. 59706 formy. kowalskIe, Fa~r.
pern: 'Sittja' P6t. ,35887 tkanina wełniana, N. Karpicl.lkow; ,.Skar.żysko"; Wierzbnik Nad. 325M former ~ę~owy',B-cHl,
Petersburg m. M. W.R. 89Z1 herbatniki, czekołada, .. mar- Licbtensztejn; Kowel Nad. 63082 smar do obUWia, A. Łan"
mołada i karmelki, Bligken i Robinson; Gorochowke M. da;Smyrna R. T-wo k.i Handlu 30/29 figi, "The Smyrna
Nit. 87<499 noże stalowe, S-wie I. D. Morozowa; Rostów" fig .. Packiersa Ud"; Kremieńczug Pot 75553 bawet. manuf.,
'jarosławski PóL 20887 groszek zielony i mąka kartoflana, 'N. J Fiszman; Baku m. Pol'. Ws. 22651 tkanina wernian~,
Dom Handl. Ucharow .i Zawiałow, zaliczenie 35 rub~ 5~ Ogansanianc,ldla Fausta; ryflis Zak. 528 szuwaks,'Zarzą.lrop.;Mińsk Alek. 2545 tkanina bawełniana, Z. M. Raskin;. dzający. centr! sk;adem dla Milgroma iLewina; Pokrowska
. Mmsk; Alek. 1:35 tkallIDawełniaoo, Z; M. Raskin; . Mińsk Slob. R.I Ur. 1553 manufaktura, Zawiadowca sta-cyi dla l.
'~ 24482 fotografie,GJinkiewicz;. S:udża M. K. W. 3188 l Czerniaka; Pryszyb Pot 1139- szyld, Emil Drat, dla PIegla;
. ~nawełniana, Jak6b Gałuszkin;. Czerepowiec Nik. 2377 . Jekaterynburg I Perm. 96534 próbki ·manuf., K. A. Spiry. tka~'.wełmana,W. A. Szmulewitz;Odesa m.ł~oł. Z. 31.20. donow; Taszkient Tasz1\. 228240 szyszki. Golberg;Moskwa·
.I~;];uskie, Kiwa Gotodecki, mUczenie! 7 mbM SS kop..; m. R. Ur~ 89795 .krochmal, P" Pramme j Fogel; Charbin
.0tlesa~po.I!t;,~.z..,27..2::t;s..:Lkorki, A'TlOllimowe. T-wO' kor.-Chiń.-Wsc;b. 12219 p.róbld manuf., A. L. Polakow; Prośnica
.. ~;'~bóW;.;,Ode~~łb(lo}V" PotZ.72323ó kuferz'do:-· Perm. 2288· tkanina bawełniana; Zawiadowca stacyi dla
~i r,żecz~. l'eodór.,Curkan; Odęsat.qw.:! PQł': z.. Margo-lisa i S~I\.at zaliczenie. 220 rubli 90 kop.; AlekSandrów
~(it!la4~,,('1mst~t wełniane,. S-wie W. Td)t~sznjko;wa; i09.esa Wars~wsko-Wied. 221250 stal ~ Kninkl<i; Aleksandrów
. . .. ł1:o~.Zi.;,~.towar~ galanter." sldad.z.alegLtowarów,: W. W. ~j 114' cegła, cegielnla, ..KUiawa-;.· So.sl1owiceW.
1~~.:Vakla~ zat~ ss.: kop..;Odesatow~Pod:.z..:~.153 1280% pudefkablaszane, Fabr.J)'ek.oro11l'~:, Qhmica W.
.• ' .. ' \4;1~d:;i·~h towarów c~z. _Fabr~,,,$W'ełai)'\ 1462ó<·żelazne.częśCi maszyn, ~()S.t,t·S~ką. :~d~al(elle~ąi

'Pryszcze i męczące swędzenie
,najlepiej wyleczy MYDł:O z z~pa·
chom i KREM aptek. llpińsluogo
cena razem rb. 1 Iwp. 25 Sprzedaż W aptekach i sktadach aptecznych. Wysyłam za zaliczeniem
pocztowem. l1dres: War8zaw~ -

Mokotów Apteka Ed.

lipińSkIego

skrzynka pocztowa 461.
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Potr",Q."'na zdolna
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krawcowa
do dotnu pry~vntner.!o:

w adm.
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•

po~l lit. "K. Z

,"",,,,,_,=.,.::::-..cc:.""";'."'Occ._,",:::oc:-:;:,,,,:,

PSlll S '" RłM L. UJjIlli A
v

..
ą
HilDIT
nr. (elTY
ilU HU IJ

""'t

QIpIIII

z kapitulem od 5,000 rb: do za·
fabrykacyi z noWo - patentoWlll1em doniotilego znaczenia wJlI1Iaiazlkiem. Ofert)' proszę składać W Adm. "Rozwoju"
dla "Wynalazcy".
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G. ZAND-TENENBAUMOWA
Piotrkowska 145, tel. 24·16.
Alu.IIazo""$l, ohoroby koldaoe & narządów mocacitJwych
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Dr··: m·nar,

B. rg

~"m.. ~<POd. Pot z; 57303 tkamna.. DaWełótana, 'Kalisu; \!l•. \\!. 6180 laki,D~ ZebrHll1Q~Ct~',Zalt~Ni;4(1(i r~~;: . _ijU.;P.
'ąili8g;,I<liów.",m.... Po.t:.,..2.. 596441chitstkiweJ:manei G. U,. 67 kop.; Warszawa W. 147017 meble, M. Rotwand, tUa S. CIt.skóry, wonoryozne I muozoplo•

.~~ Po.J:..z. $t2'clTustki wełll'j<ł'ne~ L Cukier, . Rotwanda; Warszawa 11. W. 146739,1'46738 wafle, G. Mi- Godziny przyjęć: 10-1 i 6-8.
~~»b.~. mp-."; ~ycz6M"· PoJ'. Z.f.884\1:J. k;J;o- chalsld, zaliczenia 58 rb. 90 kop. i 59 rb •.40 kOIA; 'Wat- Dla pa(15--6P9czekalni.aodd~iclna
.,d1mat" A"ł1aIigt.Jl.k; .Nbwosrel):ca Poł. Z. 3660,1 orzechy, szawa W. Ii. 148943 młynek do kawy, B-CIa Jaroccy, zaW niedZIelę od 1:)-1-Cj.
Ab(;mn Szor; IJ6.ndii<llfs.z:my Pot..z.. WJRy \l298, 9Zl9.ma... liczenię 40 rubl.i 75 kop.; Warszawa w.. W; 1<48905 książki, Krótka 5, telef•. 26-50 •. 188T
mrlaktum,A. ĄtBr.amlSztein;, Popieinia:Zl593.mantUiaktwa, Kłeinsinger, zaliczenIe 15 ruhli; Warszawa W. W•. 148789 II
L PRYBULSKI
s..~minski, zau.czeme1Q .. ~U'l)ł1;) łJpówiec: Poi:..,Z. 264;:t:6. ka,wa, L, B. Jankiewicz;zaUczenie 65. rb. 90 kop..;Warsza-:r.
•. .
tkamri.awclnia~·:Lejba:;Rosicz, zaimme ;225 robUr UPka- wa W. VI. 1470~8 książki, Rozenwein, zaliczeme 18 rb. 60 ~:;::Xllsik~~~~~:gi~t~i~,~~~ó7~tJi'o!:
~. Poł. Z, 4456 mattnfaktrira".l Oimcbar.g;,ŻytomierzPQ<l. kop..; War~awa VI. W. 149()91 trzewi.ki wojło-lGowe, Out- Leao;enie$yphiJł$IlEa:RLICH"lIATA
,~H61:9:szwwIts.,TotczN'iJsk:i'; ~Poł.z...z12!?O- ,~ . zaliczenIe 54rubł.ej War~wa:Ko:w.. Nad. U8720·6{)6-~14,·
..
.kosz.yki':f~iln~łckc()< OOtli~ ~(.i.enmlitai ,NO!wo.rOOomsk . ksiąźld, 'F;Rozen.zaliczell~;8 rubli; Radom Mad. 10700 g!;~.!!fed~~!tz~~
2.~-I!~
~~j)i.:.:1l22&ł,m4842~tti4~'11l4509i 1r1A:226 meblęgi~<>głos~ma drUkowane,]. Gródziński, dla W~A. Czecbo· plUJie oH-G po pol. Dla pań osób;>;
~13"Clft'ihooet;: N<>.womdomsk .1L. W~.1.1;ms. skóty.:wy-. wj~~;. Jej-a\\lJI<:.236 tkrulina 'wet, T~ Zacharow, dla I..
po~7.ek"lnl.
n.4awn
1P
I
~.
'.tleJ. ,. ~
...... ' aOOIi.:$.';~.~'W...... Vl......:.'~.
.' ...: skóry.~. w .. r
e.. ·
.cman.~; '.SdetI.·eńsk Z."'.b ... 96.9~iqZ~i .'k.ancelaryj.ne, D. Lin~ . T.oW~~wa,id1a;'NL.' 16Io~AA,ząliczel11e Lrb. 7P>kop.;kow; .łGJOWrot Z.6473,6;5ksJążki drukowane, 'dla T-wa
. III
.·'~~n9lwat'\\C,~::'332~,'gał~a,~·W~~sęh:r1a~za- .' .L.:M: .' Fisz;·· .• Ki)ówPQł.Z..640577 poduszka, zawiadowca,
.NaW:"ot..,'l\I'n. 1.
~:·8'4fb•.. 4O'ko:p'.,... Częst~;W.. W'i333090,g~lao- 'stacYLala.Kremera;Moskwą. m. M. W. R. 9092 skóry sa- .
nI<
l""'~' ~.43.t:b. .~11Łóp.i).~ę~tQ~\Y~W•.. fim:owe!Bachr'umin; 'Wilno ~6ł. Z•. 202803 książki, Ma~.
Choroby' wewnętrzne.
, . ..... ~O\\le'~'~' ..~'i;szklaOO:,,~a1;11r, 2;ahczel1.le22~b. 69kop.;,W11no P6ł. Z, 202363 ołówkl~
..
5820
,~t"~iwa .W.Y.~99'.p~ ..F..,j~bpteki.Lan{;lsmą~~ah~ie 76 n1bIi; Petersburg Pół. Z. 206049, Przyjm. p. pot 4-6.
'f~a:i~'}; F.31;5;34 .gra~t w·,pr~.ką.,;L:)V1a]znęrtj:a~ 205909,: .20~$4, .205232, 204809,205to3, 204643, 204196,
ni
..
.,,~h~2ft·mtWe;.~rszaw:a!int III F.•. 3Q06~ m~a~~,tuale; '~03~5r,203139, 202674~202468,201798, 202090,201256,r. '. .,. uUłklOlliCl
~t~ijern;lan;"W~~-a~.Ł;:.f~IZ781$ me~le:.~re:- 201~9,q, 20l-0t2, 199~67. )99594, 202907 gazety M. W.
~e,~.Or;m~a.:~~ 8O,t:1Ą.; Wa~awa m.Ł Lurawlewa, dla Dobuzyń~kiego.
....
. . . . . ' SpeoyalnitJśó. choroby skórne
;F.!2:l.3;l7 pf~~ bawe,t.;c·U.,.Ell~hnan; Warszawa :m~. !o.R., ' : . ~a,stacyj.rtódź~K~rolewdnia ą;t21 czerwCa. 1913 roku 4Wy~~~.ZI~~Y~dz1~;~ bdn~~li
.;55. 4'..0,. pr.,Z~d,Za., baw
.... ełJ,llaną.., )91..... ~..,ld; . . . 1M.
wą m.. Ł~.F.~. 0.... gQ4i.·.iil., ie.·2. po. · POłUd.1lJ... ·U.' :... .!Skarz.·YSkO'. Nad..9. 106 kucllnie
Zielc. .. ał9.
547r.
i2~~zędz,a wet, gz•. EJ:igel.man; Jiars~awaW.W.~il1465 suroWcO\v~. Fąbr. -"BliZyn"; Marki' PóŁ Z. 643 ~ło do
. '
. "
.11. . JO:~O.akałelł1Y" W~ A!la~Wl(:~,.~z~;czerVi~i;t65. ru.bl.I;.War·óRien:,: Htita"szKIana "Tatgów:ekH •
..
D.r. med.'W. !{OTZIN
. 1 sza.w.a .W.W.. Sf'U45 wyroby ~l31le. lklopatla· zelazne
'ł
', ···· tl 6d' Ch'"
; .1.
. ..
.'. 'Ul PIOTRKOWSKA 7l
N
:tiGt' piament, zaliCzenie.70 j-b;j WarsZawaW~ w~·s.1099{.1 .... ~~st.aC:YJ:~ z~· ?Jny dl'ual/24czerw<:a 19Hroku
........ ' . ,
,~, .Aleksandr(}wicZ, .zaHczeilie,48 ,rb. 59 'kop.; .•. War- ogod~qlJe2 .PQ ,pGłudmu:WarszaW'a m.Pot"Ws. t t.94:33 Ch~ ...b;JV .~ro~/i pha)),.
:~,W'.,W•. 567607 knotki. do lampek, Jdn;Błasitzyk;za~ ko~mąt;. toWąI'; Laufer;,WloclawekW. W~ 8:17,91 .PHl,sek przyjmuje.-od godi.l0·-11 rano
. liCze'izie 13 J:b. 10. kop.;' Warszawa W. W. 505917 czekolada . zwycz'Uny,(Joląe, dla G...Go.lde.
l
•
......
l.od 4-6 pp. . 2763r
.. t:'2aWistowski M.Starorypinsk), zalkienjes$r~. 09,kop.; .... Wrązl.e, gdyby . liCytaeya w. 'dniach wy;z~joznaczonYQh M te.efo .... 2 .... 9 ,
:~~wam.?Qł.. Ws~ 125553 papier, S.Hercfeld;zaUcze..; . do skutku i nie doszła, to powtórna ostateczna .sprzedaż od"
Przejazd MI 8 •.
,~20{hbli;W.aiSzawa m. Pot Ws. 129705 kasy suro w" bęcizieS/ę: na stacyi Łódź"Fabr. 5118 i 6119 czerwca 1913(lIlars~1JTeBef,'11 .. 14
C' ·:.~1nud",.zaUcz;el1ie. 42 rubl~; Warszawa Kaw. Nad. roku'o.. godzłnię, 10 rano, ha stacyj Ł6dź--Karolew w dniu
D... FRAIIJCISZEK .
. ' .... ' 8!:yr9byżehlzne, I. G.' D~m~n.t, zaliczenie '25, rubl);', 10123. czer~ca 1?13 roku o godzinie 2 po południu i na KOZIOŁi1(BE Wiez
,:ąr~w;ą){9~~ .Na:d. 9ł7608 pWI:mkl, S. Wakarecy•. zah~' 's,taqyJ ,t.ódz"Ch.ojI1Y 12r25 czerWCa 1913 roku o godzinie 2 mieszka obecnie Przejazd Na 8,
, l~we;.ł9.. pj,ph,95,kQP,; Warszawa.l\.Ow. Nad. 97&479pa~ po południu.
.
1436. 'front, l"e pietr().
.
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'118\{)tOn;~I~'ePUSZm'~1·e~lSa l'··k······~nlla :::~l!!?ed:~:~::~ters. pr~Yjlll~je;~adrabianh·ie
II

b~lrgu, ob,ecnie st. med. Dorpuc"
La· r poszu~uje lekcyi W mieście albo

U"

W Przygornu przy s~o~le do
sIm. Las, 'Woda bl~Z.l'!CU, pro4ukta spoz;ywcze W 1TI1CjSCU. 19~2

kiego uniwersytetu (medalista)

n~ Wyjazd. ,J.6dź, ul. Benedykta.

,NQ

15,SroczYński, restauracJa
,

l'

_I"

pOhCZOC

Dr.

.

Nawrot
Nr· 8
l ulica Mikoł",lewsk.a
'.
896
dawniej

59

"'J

•

.

.

Przyjmuję od9 i /,-12 i od

6-8 w,

m:~t~k!~~!~c~sser ,Dr. msd.\ Z.oD LG

wewn.ętrzne.
Choroby skórnel·wenaryczne
. ..•
..
.
~:::nli!tWJ~~=~~I;a:;Y :%:
ul. Mi/kołajlihlujika ut ..'.
izy chemiczne .{, bakteryolog, wydźielin G~n
rz' <I:: ° . _
'
Choroby
i neX'W.oweó Spe o
eYI\Inlet ehorob& ~ollldlca ldsz.ek i prze-

f!?,i. w laboX'lltorl= własnem.

Od

i.:r~ 1 od &-o\' I.. łło połu.dAiu... 16...,

rct!

do 1 i
w1~~z., ~i:dz1~ff,°t: i
od 9 do III 4. pół, TetefcfUII.Ni ao~

:óf

!

Nr.::~

Pooiedziałelc. d'n'ia ~~:~l~~i

ROZWOj -

~~~===;,:::rn";.n:;".,~=*'IM_~~Jlw;'N';l ;~ ...7i

:

~

Poszukujemy zaraz przy dobrejpłade

zdolnf3go i sum.iSJlnego

::~ -;~,

...

'. :

I 11.9nomieszkania
Wynajęcia r6żne słoneczne
pojedyflcze poko-

~~IHt!UI mto<la, inteligentna, WY-I ~nf'..aa111 mnJ:.lle tanio B;m~;
jedz:.ie do K~dowy jako to- !:~_.~1kta_~!.~2. _ _4646-:~::..~::.
\\'ur;zys.zlul.
Olerty pod "M" ~klep spożywczy do spnedarua
Met-r.l, Piotrkowska 102.
1627 ~ KaroleWska szosa 06. 4626H2.2
nfwfai~lla--w-<lobrYlll punkciez S'-"kfcp'ci'oSPr2e'tltłIlW spoi-:yw:'r powodu zmiany interesu ul.
ezo-<lystrybucyjny W dobrYJll
Pasaż-Szulca 41.
4509-5pc-2 punkcie z powodu wyja:t;d:t nu
i

je, pok6j i 2 pokoje z kuchnią
zaraz i od 1 lipca przy ul. Lipowej 71 (t6[1, Andrzeja) jakoteż
lokale Warsztackie. Bliższe wiadomości U Neumun8, Piotrkowska 89.
1555--10--ps-9
'f'"-i1ill. pieTi:arska-clo·sprzedania
do naszej stolarni mechanicznej i\lestler i fOi'ronbaoh, KaM
L powodu zmiany interesu ul.
rolewska 41.
1918 Andrzeja 47 u stróża. 4635-5·2
iiilwiarnia z I;ilanleill-do sprze-

przyrzynacza

larz ą~ ~towarlnlenia nra[Owni~ów Uotaryatu m. tO~li
ma zaszczyt zawiadomić p. p. Stowarzyszonych, iż

zwyczajne

ogó~ne lebran~e

cz1onk6w Stowarzyszenia odbedzle sie W dnht 6 czerWca r. b. o
godzinie &-ej wiec:z,orem W LoltElllt przy"Nowym Rynku pod nr. 6.
Porządek zebrania: t) WybÓj' przewodniczącego; 2) SprawozdanIe kasowe Ul rok upiegł)'; 5) wybór zarządu i komisyi rewizyjnej i 4) wnioski członkÓw.
W razie nieprzybycia dostatecznej liczby członkóW ogóllw
zebranie odl>ędzie ljię nieodwolalnie w powtórnym tenninie dnia 20
czerWca r. b.
.
1914

BIURA ELEKTROTECHNICZNEGO

"Kuczyński ii Łabęckii u
E cI w ar d P i e t r a s i e w i c z rulwolmt przyslQgly, zamieszkaly

w Warszawie przy ulicy

"-~-"---'-----'-'-'--.-,'

!f uczenlce na posyJki Zawadz4675--5 I l
1m 54-9.
40m}--1 ~klep'~)o:tywc:zy Sp,z(,(fum-:::~"iIi
notrżc!filmpanicnkii--(fo"·-p·;:()"wn. ~ urzfJ:dzellle tanio zurnz (lU"
II" dzellia . kanton! slnżbv 7. bernntorska 25.
4GS8.-2c-.1

~l!Iehre'-frii1iodosprzednii1fiZi>O
wodu wyjazdu. Oglą(hH~ od

M

knucyq. 50 rh. pjołrkowskrl10D
Biuro nauczyCielskie
4700·2-1 S"'ZC\Vdti-;.ikle p z umiiIzcnfeiii

Rn:h~a(~~)~a~~~140~ ~bf~~Cd~~
IKioszi1l{T\viinT-zJ'oliir-[i?ieI1cll:;o~
r
siadający stosunki hfłl1dlo\"V<:
na wyso1tl) prowizye, ), Rn'lzIwwsld Orla D od 7 w. 4555-5-5
iipcacio wynfij~'c1il'-Ńnjiiz!nj7:
niwiamin jest do ~!)rzcdanir.t
r I>ardzo tanio aby zaraz Krucza m. 6.
45W-5-4
Doi(orCPOjedYi1c-Z€;-'ZI()~-.WYli(ljęr cin Dtngn lOfi. 4505--10-~)

siedmioklasową szkolę

hanpos'zuJntje kondycyl nu

wyjazd. Adresy prollzę składać
w "Rozwoju" pod "Koll(lyc1,1a".
4650.--54-2
-Maszyny 2 Sfń'~era miesil}c IIżywane bębenKowe

pofi:-~~bg:oĆia:':IÓ:~~~~f:'~~~~l~~ \IV ll:~~~~~~~~h ag~~~t~'!:110~~m~'

w-

pauii Singer Frol1ciszkowl Ma... ,
zcmut: marek lmntrl. Zft rb. 915"
Hub, 81 ocl;Nil 406520·- 40G400
rb. 81. 5 flił>. 4 od 486047-486050
12 rub. orClZ pienię4zy 44rub.
ri'p-citrzeb'i'le'koll1jlICFi1Tc-zdoTiie O"tl'zeQn się przed nnbyciem
Ir staniczarki, s'P Ó ci 11 i c z n r k i gdyż są niaważne.
4689-1:
(\ziewciynld do nnuld. Bene- Z"i:i'gTiiąTriiaty---PiesckltU si
d.yktn .Nlt 10 m, 17 lH<!c; pi~tr?
szczlIrnik maści blat ej, czame
fron t.
4bfJU·~ ()-",2 ucho I na krr.yźtt latlul czarna•
··6~f:'j~·;c bil y uczciwY~·Ti7.";;'rwy f",Z\s!{aWęRo znulazcę uprnSZR. o
(!złowiek. z dolm:mi śWia· Odprowadzenie Ul IlItgrod~ do
dectwaml i ka!lc~'ą. Zglasznć się StefnnttSA na Milsza nr. 48.
lIlfędz}7 7 a 8-ą wlecz.' do B-ej
4m30--5·~·1
KleszlcowsldcH, Plotdwwska 215 Z' Druz potrzepuje mn{[ir.z y IIlica.
...--._-.__~........,-.4(:-,;5....2",-~5-2
Andrzeja nr. 45.
. ,16HG-l\
otrzebne są cWIt'll(~rki, fleyer. Z""dofili-c:tc'la.aIllc.Y--tapi'c·erscYiiiii
ki, hasplarki do angielsIl'.lej
lepszą t'obotę meblową i de.'
przędzlllnl·szewlotu, Mikotajew- lWrHcyjną, znaJdll state zajęcie
slca,61.
4607-5-2 u F. Drozdo\llskiego i S-ki nI.
-~otr:r.ebne z.at'az dwie praso- Nawrot 23.
4674--5::1pt-l
Wflcz~i . do bielizny tllica Z~'POWOdU drllgiego interesu
Aleksandryjsko nr. M. 4m;5-2... 2
sprzedaję piWiarnię zaraz.
AP:"l '"
oz
44 .
'hl..::; -usp_J
lril'nlnia do sprzGdnnia~i.POWO::
r elit zmlllllY lnteres't SkWerown nr. 15.
4592-·5-5

nt.

śwleżem mIlśle

ceny przy·
Benedykta nr. 18 m. B.
4645-5-2

'0-1) i a d Y wydnjew-dó'lnuPrY:

watl1yt11, snlaczne bo na świe.
żem mllśle ul. Widzf:WHku H7
l-HU) p. oficynH Bnlllwwslm oboj{

Mazowieckiej oM 11 zawiadamio, że 4 .. go
8983 ll"okUJ o ~()dzillie 12-e) w potudnie 'l1li' ~''4. Ł(uh::a pnrku.
10·.,,-7
.. «lonm M 4Hł 1)11":011, .. lh:>y 'WÓllCllll;~u"uJkiieB vp,<lzie Hift odby- jju'wiiiiniado-S-pj:zi;iiliiTa--W f~
wllla sprzedat ruchomego majątku upadto~GI, ocenJonego'nn rubli Il dzeWsl,a 90.
4t)84·-5·~-1
2074 kop. 88. Bllżsl,ych szc2:eg6lów co dQ aprzeda:iy moźna zasię
atwy
iaroiiek.
Pohieł>I1J
(e;gnąć od syndyk« w Warsza.wle, komisarza sf)dowego Czufllrow<.
rotnicy, mogą być . .starsi, do
ski ego W Łodzi i w przeddzień sprzedaży o godzinie 8 l pót wier(l,znoszenia i sprzedaży Il.rtykucroremw Lodzi od syndyka w hotelu ,;VictorJa".·
. 19E12 lu
l.poźywczego, mającJi' kaucyi
.
"'.....
15 rlll)lizgtasZftć . się. W.6Iczatl81m 41 m. 20· do 9~tej rano od
12 do 2 po potud. i od 6 do 9
O:lI:'l.brWOQ

P

t·

·11
Drogi Źelaznej' Fabryczno-Łódzkie]' poda]'e do
Za rz"d
'"t
wiadomości, że niżej wymieniony bagaż i rzeczy zapomniant;) lub zagubione w obrębie drogi, a ide odebrane do dnia
1~go kwiet~ia 1913 rok~, .będą prlechowyw~ne. na ~t. .ŁódżM
Fabr. w Ciągu 4-ch mieSięcy od daty wymienIOnej, a na··
stępnie na zasadzie Art. 40 i 90 Ustawy Ogólnej dróg ±el.
Rosyjskich będą sprzedane przez publiczną licytacYę.
Bagai na st. Białystok;Ni! 8239, Chark6w Ni 52700,
Mieszawa M 157, Warszawa n 4933, Iwangród J'& 6859,
v...6753, CZl>stochowa ~~'il 9003, L.yrardów Nil 3882,
BI'aloa
i
~'III
"'PiotrkówN~ 5993 i Końsk 1'1~ 4705.
Rzeczy zapomniane w obtlibie dr. żel~nej FabrYGznoŁódzkiej:
.
Na stacyi Łódź~Fabr.; kalosze, parasol,. kalosze, dwie
·
d
laski, książeczka wkładowa Ban k11 Lwowsklego wy ana na
imie Boguckiego i torebka qat"!1ska.
.
Na stacyi Koluszki: bIelIzna, kaJoS'"le stare, mufka,
walizka mała W niej poprute palto i kołnierzyki stara
1603
chustka.•'

wieczorem.
-M 1eczaruia
jednym
W61czu{iska
MaSie do

P

4705-:-5śs~1

do

P

sprzedaiilaz

bilardem tanio ul.
nr. 15D,
4(185-2.;1
sprzedania

Nawrot

4675-2-1
uag{erTrul i odo sprzedani n i

"otrzibtlC -zaraz -"z(iol1le-"Pi"'uso:
P
wacz.kido- pralni chemicznej
Piotrltowska nr. 1 Hi.
4040·3-2

M.r.

1-

nr. 18.

lVI powodu wyjazdu Zawadzka
.
4694-5-1
IłlłagiEir do sprzedania. Ul.. Mi ...

m kolajewska nr.

du wyjazdu ul. Gubernatorska.,
nr. 9.
4695-1S·-I;;'ZOdum sklep s poł.Ywciinie \

'p

z. 5'clomn

roz.

stępne.

","'---~

S··~lc}cr"·~;;pi}±YWCZo.dysfryj)l\c:yjny
, sprzedam Zt1 bezcEm z powo-

dl'ogoz powodu so.motnośc.i"
RadWllftsltn 55.
5-1·
w"·ó-rsztilT·łiTOcilarski oraz przyjM
ok6Tdu:ty Util'Chlo\wi"y·"z"-(id: . m1tJe się roboty taplcerslde,
. ~l7.iclnym wejściem do wynn- ey,zystuJqcy QO ląt "VI jednyclt
JQCt3j 1II02;e hy(~ dla przyjezrlnvcll l'ęlUICh z wyrobioną IdiJentclą
Główna nr. 24 m. 17 oficyna li z powodu choroby do Sł)t':1;edn"
wejście,
45(-19-,5:<-5 nia W(Jlczlll'islca nr. 177.4572-5...$

szufladami tunio do sprzeduniu
ul. Piotrkowska 105 Jurczyński.
~!i ebTer6żne-;-'wyj ei"((ifuj1lc
m sprzedam tanio Dtugn 14~55
oftcYl1a leWa.
46155-2-2
Piady" wydaje domu pry;
watnym l.dl'oWe I smaczne

O
na

tl4D5·4·~··5

róg Miedzianej.
4'702-1 ;,JI do spl'zedullla z powodu ~u·
'~'---..---,-,-_____.'._.,. .. _"- lIlotuości w dobrym punkCie.
'lCMł-o--l
I!}otrzehni z<jolni .czeladzie kra- III. Szkolna nr. 13.
r Wiece"J MtlwlaJewshl
,52
-,.,..-----.
-·--------1',
.,
(:l( l e p spozywczy·
Z(\1'UZ (O
4704·--2,-·1 i:) sprzedania 'Wiadomość: tllicH
noTrzebnedOlcraWt;'(;\v(!JjiYiilllc Ozorkowsku (Stary Szlezyl1g) 4

trzydzieści

!;!odz. 5 - 'l. Długu 72, oficyna
II piętro.
4012-5--2
u!-!lcl'c!o sprzedulJiu~-iiT. -Be:

\li nia Rzllowska 46.

p?d~el~~~dncr·el)ar~l~l~~(~~~~~~c~~ ~klelj--k~f(jiiTU1~10:-aystryt;it(;yjilY

·m

nR

S,.,ndyk tymczasowy

ska nr. '151 W. SZYklIIski, 4709 ę) raz do sprzedanta. Ww..doDotrzeb~ zdolny'--inonter--na mośĆ: GłÓWna nr. 61 In: 27.
łr pr~d stahy, zaraz S. Rutkow- _ _
.
4014-3-2
ski PlOtrlcoWt;ka 40.
4701-1 ~ktep ~!ulantet1'jny do sprzeda-

lasem kQl11tlllikacya tramWajowa
Wiadomość Julittsz!l 18. Ludwlkiewicz.
4525-6-4

dlową.

(s0deł'» bławatny)

-'o~rZe-bilYz(lolnypo(ireczny ml swoją gospodarkę. RO.lC1CI~Sk?
sztuki i chł(;piec do ~~~sa 45.
4U01-·-2-2
krawiecldej Widzew- ~klep galanteryjny i. meble. zu·

-le fiiTe-iliTeszkaniapokÓTZ
rubli
pod

. . ,e'G~*Y!~~5t4Ji();'e$10 -i~~~~=a~
Msprzedaniu. Zawadz,ka 1 m. 15
NjCO-l{ z re'iiTe-c,-·iilco"r.czywszy

podaje nlnie/szem do wia<lomol1~i, że l!:,udeklarowane ttM.lałZ czł~~,"
kowskie, I$lko tei. wpisowe W lloScI kop. sq, WI?lacon~~ m.og~
!!on ręce Czton~~~du, pl'ÓCZ tego w..JH~ietn Towarzyshvle
Po:2:yczkowo-Oszczę,S!E0śdowem (Andrzeja. N~ 5), n tnlcz.e w lHliem
1898
Baluckiem Tow. rot..Oszczędn. (l'"agiewnicka. IW).

P dnże
praktyki

~ dania Zgierz, Now.jI~Rynek
przy stacyi tramwajowej.
iiiiIilTUdo-wynnj(lc"iailibnfi
n warsztat ślusarki ul. KOIJstautynowska 55.
455fl-5--o
kuchnią

'fI"

_ _

~,:r.~~;~l,1~~~~:"JłI;Itm,,~~#!zIr\~~'=

noiiZUitTWanyiń"jesT-:ś[)ecyiifista,
chrzeŚcijanin,

do sprawdzanict

kolejowych oplnt przewozowych.
Oferty z wymienieniem referen-

20. 5885·10*~0

M- eJ>ie.
Tltrząo.zenlelnieszkanla
si·cdmiopokoiowego
·sprze·

cyj, \HI leży

skladnć

"RozwoJu" pod

lit:

w redakcyi

D' 28.

Cena prz)1stIiPnu. Rad\\!Uliska 9.

4604-4*-2
I~ pokoje i Itlwhniaz w:ozYĘ;tkiemi'
1J1 wy!~odal1li i 2 pokoje zImch··
nia od l-go lipca do wypuczczenin Nawrot 72.
4U28-;5-2
~~ jlo-koje z kl.1Chlli ą -\Vszystlde
"" wyg o dy od zaraz oJho o d, 1

Hpcado .\IlYllllJęciu ceno 450 rp.
dam częściowo z powodu wy.
4G63~-10-2 l'oczl1ie . łącznit~ z ogrzc::walliem
jazdu Juliusza 42, losze piętro IIlralnia wśródmi eściL~ ero sprze- i ogrodem. Widzewska ur. 155.
.front, blizko poczty. 4561 -3pś~2 I r dania Wbl~lomość:Widzew·
. 4691-3śpt-l·
lRo.WYkurs od czerwca. Kursy I sIta 25 li Jasińskiego. 4642~5*,.,2
Z<ftlłl1\biiltJll'IQ ... ~lkłlli1l1lell)t".
1\1 przygotowu\'Vcze na świadcctwa nauczycielskie, apreJwl'"
iióIne'i!ile$zkania~'1an!-o
dowy~ E=~ri~i·z.ozow. ski Zfl.15d llr;,it pasz:
Unnjęcla WIdzeWskanr. 146.
sIde, rangę' MikoJajewska 22-9.
4488-4*-4
port, wydany z gm. Zeh~ćhill· .
4255-10*-7 . -R0WerzwoTtiemltóTeiiliJ"rawie stdej, pow. rawskiego. 4U05,,5-2;
"'ltazyJnie 'do sprzedania Tampy
nowy do sprzedania Dzielna UiiZiinienrro.111 c z'(lk'-iagubil
splrytuso-wQ.<gazowe Lipowa llr. 40 111. 1,
4148-6-5 n paszport, wyd•. z gm. W0d2:.i..
~
wcly gub. Piotrk.owslUl. 471Q-O..l,
nr. 7-11.
4682-1
(>ltlep
kolo.nialno-d:vstrj)DllcyjnY
iJiiec'ij'slaw Zajtert zagub H kar..
DROBNE OGŁOSZENIA. I
sprzedania sklep spożywczo- i)Otrzeonu pracziwPiotrkOW::·
I\) do sprzedanię. . z. POWOdtllYB tt;;· od paszportu, wyd z fabr.
''':EEE==
dystrybucyjny. Łagiewriicka U- ska 108.
. 4687-1
interesu lokal tani ulica l:"'indensejna i .Neuma.
47051
vls--a-\1ls Rzeźni.
4461~5-2 [jraliiiii chemiczrta z wyj'obioną . zmiany
Lipową. nr. 87.
4551-5sp~5
ibliotekę dzIel
wy,porowych
wynajęcia pokójumeolowa- r klijentelą . do sprzedania ul. 1 -'lilep-li:oIOlliutn'o7spo-tyWczo: MnryannaKopaniewskn zagu800 tomów sprzedam oferty
. ny, zOSObnet11 Wejściem za Ka.1111ennant.. 4.
4(180-5-1 I
1.
d
d'·
In bila paszj>2rt, wyd. 2 gm.iny
t 6.vllczny
o sprze E1l11a Wta~ Cirochollce,g. Piotrk. 461.9....~-5.....Jl
sub "bibljotelca" przyjmuje reM 15 rb. Rozwadowska 6 III pi~tro iiOf;:z. eona . szw. a.czka inająca; dQtność
i powódspl'zedu!)in ;na
.
,
dnkcya.
4485-5*-5 front.
4516-;)-5 r krój Wiadomość u stróża ul.
mlej~cu. Balttt~~~..._ Wspólna_5. Tomasz Stempka ·)';a~ubn pasi. parli wydany li: gm. WldaWa,
-BUdka z w. ę.S 1em do odstąpienia Dzielne i wprawne osoby mogą Piotrkowska 167.
4679-2-1
klep koloninhlO"d)'strybucyjny pow. ŁI)Wlckiego..~uD;
w-.
...
byle zaraz Pla.c()~~oonr'5-15.(.
bez ,ryzyka uzyskać duży za- 'potrzebna dz!eWc;zyna'-d,o"praz piwem sprzedam z powodu sklej.
. .
'"l;i.JQ\r"
robek przy sprzedaży znakom!nin nu stałe pl'alnia Długa '11
hlop/ec. por~.ą.·dny<:h... rodzic6W. tych artykul6W patentowanych, potrzebna zdolna .. prasowiiGZIii Choroby. Krucza 50.· 4557~5-5 -aWnąla karta od p.aszp.~
potrzebny' do tettmmu W za·
w~zędzle uźywanycl~. ~lii~zll
. na kosz.ule ulica J:{adwallska
klep do s. przedaniEt . z pOWoda
w. .Yd..
z fal>r. BrćlCia.
' . """'-~...
zmiany interesu al •. Rzgowmię Stefan.
.v I I . ' .l
kładzie blacharskim Juliusza 19. WIadomość: W.SlenkleWlcz, nr. 19.
.4707-1
sIta
nr.
9.
.'
....
4566~...;5-5
na
l.
...
,
~,
.
4652-5-2 Zgierz, Walachy, Polna nr. 12.
--<
plec PQtrzeJmy 40 terminu
4611-2-2 p' otrzebna . zaraz .do pralni I ~·Itlep koloniaIllO ..dystry1>ilcYjny za;Hnął ...ra~.~naimłę~'
ty
4691 1 '--~-.--:-:--r-~,......;...,.-~";'
pralni "Magdalenyl' chemi..
z powod,u' slabu8ci.zdrowle.
fani! Kytlygłet wyd. Z ~
Orla 25 Stolarnia.
DO
wynajęcia 1 pok6j z Iwchnlą. czarka Wschodni'a. 70. 4708-.-1
do sprzedania punkt i. dobroć Pabianic.
~
o wynaj~cif! pokój obsze.my. . z elektrycznem oświetleniem z eentriUnem ogrzewaniem od 1 lipca Targowa 47. 46E1S-5pc-2 potllzebn'a podręczna do kra- sldepu można z~a.dać. WiadOM zagin~a .ltarbl,.od ~
na l!nię~1 .Qó~
i elektrycznem ośWietleniem.
wynajęcia
l ... go lipoa.
wieczyzl1y.ul. Główna 65 m. 15 moŚĆ Gubernatorska nr. 2:6 m. 26
-'kle p spożywczy do sprzeda... !)'d, :z; fąbf, AdamaQs~
Wejście d&olme. Piotrkowska
sklep rzezniczy z Warsztatem
4695-1
.
211 l pi~ro front.
4589-5-5- i mieszkaniem,elektr. ośw!etle~. Do.tl'zebna zdolna J)ą.nienka .do . nlll zaraz Rozwadowslca 6. zaginął ~.
sprzedania mleczarni!i:ll o.. nie. Tamże 2 pokoje z kuchnią; ['składU Wędlin obeznana w -Iusarnla egz:9sttijąca 12 lat z
gm. Piątek~.
. . 'c:tma
. biadami i bilardem WIdzew- wygodami. RadWańska 7, stróż tym.fachu ul. Skwerowa 18. W; .
powodu śmierci do sprzeda- ?O .grudnia 1900 r... za, J'Ą,
"M,
aka nr. 147.
.4690-1 WSkAŻe.
46~~2 Swltek.
'.
4676;""1
danta Piotrkowaka 79. 4651-2-2' 1:UIJAł~~~
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P~k, daia 2 cat<Wa1 ··l~il;~r:;f..
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1''::::::-='
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.

Rekord . szechrosyjski zusłał pobity

wyścigacb samochodowych w Petersburgu.
Pierwszy przybył p. HorDer na samoohodzie Bentz'a-wiorsta ·w 19 se..

w dniu 27 maJa r. b. na

kund, 1891k vviorsty=201 kilometrów w godzinę,.

". pneumałykach firmy "TR:EUGOLNI:K".
. Drugim był p. Donier na santochoctz:iB Mercedes'wiorsta w 26 b sekundy
('OStatnio. ttleps.rone~ fabryltacyi)

.

.... ,.

•

.

4

135 wiorst=l44 kilometrów 'w godzinę.

.

' pneuma!łykach firm,. "T 'ED OL.llf
(osli.:'1tnio uleps2X>ne}fftłrrykacyi).

.

.Oddział

ŁÓłbf!ki,

Piotrkoweka. Nr! 125,

łeL

l625

18.. .,4111.

14&. Piotrkowska naprzeciw ulicy. Ewang ielic ki ej l4L

'lJJie·znana ł~cznica zębó
.. ,1;ekarzad..tyH.Pruss$

(naptzedw.: KI'Ó..,w...•

sklej bibfioteki)
VI . pOłaźni",wie .

,

. •... UI ...... '

na

lO1I8tZU:stllla

..zawiEldan1ial'uiTri'ej .'.

•

,

••

'.

•

'.

"

,

,

"

bardzo nizkla.

r

.8mm .kl. "mhład nauko y żsński

. .

·..I~ ~?m9 :·l~r.

lDlOgramemnmlki[~

.'

p.:p.

1595

be.1l! bólu. Specyfilne'laboraŁoryt:tm
sz'tuca:IIIYI,h ~·.~'I!II!'in.... Plomby porcelanowe, plomby zŁote,

; WJ'.Bf!oie

.

kmuUllYt~

,Z'OFII L.I, I·SZOWSKI EJ

Al~c:yonEłt)lUiSzÓW 1,'o\ą., W .Śali S2koly Handlowej w :t.Slll~r2Ull!
, :PORZĄOOi{ DZIENNY: '
~melWo2:tlartie

'Pokwitówa!1je Zarządu;
.
dydata i pIęciu
. budżetu. na ,rok".
rdZI'niefundtts.~u, dcidvs'oozvcvi Zatząp,u na wydatki nieprze..
7)Wnioskiakc90naryuszów.
. chcącyprzyj§ć. udziaŁ w obradach Ogól~

.

Zawadzka 97.

Z:awatlzllca 37.

,..

b01'11"ieliile\10

od .poQ2!Qtku przyszJ'ego roka szkomego uliCa Zawadzka 26
.
zfiwiade:mia, ze' egzfiminy 'wst't;p-ne rozpoc:znQ Sitt 2 ... go czerwca.
1607

~I~~~w~§m~~~~~~~~~~~~~~~===~~====~=======~
mij~'óź.niej .do dnia 22 .majal4 czerWca ==
.. I
w Łod~l.lub W Towarżystwie Wźąjem~ iii . '.
."
, 'l1li
.
.....
'"
1842 Iil - Egzystująoa od Jat 22 -- till·
Fosfatyna Fanem.
': SANTALVfRDfEGO;P,raCOtłJniUhaf'lótQ
kar:~~~~n:ciio~aJ:':f:~~~~l=:!z~:: •
. . '.~l'lieszkodlIWYtbezwzgtęa.rlle
I IZ·.·n"III". 14.z,·en·. 'JHIł. 'b.·.x""J·IZ·
ov· !.'
":' "ZĄBie
odłączania
<>ci piera! i W okresty..• O dzfałaniu lec7..t1icz(ltn czy·
nie~
II:.
II~
roanięcia
•.Ułatwia z'Ibkowanle i

!.

.'. zawodnemj leczy radykalnie'

's:il'bko rze~ączki jjwiete i za...
'$łai'załe, oraz wszystkie ch.orobY
dl'6g moczowych: ,Lab6r~tojres
.

8 MR1UDI11EWI[lOWf
m!l"~'. Jłl.nu.
'.. . '. .J. , .'

II

lI!IiI
lfIiI

I

'

Bet"nat etVerdeiiUe

Prze.jazd 16 _ m.

III

24_.• 1·. .

apteoznych.

:t..daĆpDd~i.u.

547 ;

•

..•.... ..• .

.

prawidłowy'

l'Ol:wój kości •

%a"

PolecaM rekonwnlelł<:entoru,. anemic\:
nym I starcom. Do nabycIA w8z'ldd,,'
Skłnd główny: 6 !:Ue <lI: l.. '-'a"kerl",

!.'

:::,:;~;:"::~;':=,::!~~~;.
.~':'.::,~Pltt:::;
Iskładaoh'
PrzYimuiesię
m'
.

p-c:wnia

I • .

.

.'l1li

I'

PlU'ył.

n

681.1

. .haJ~la pięknych
ZIII&Zyl.
'u-Ka rOlicVa G~ldo~.rnH
alpą-

uczeniee..
Wielki wybór
....
.' /. g?wyC? marynarek bajecznie ta,
010. PlOtrkowska 128-15. 1868

J

l'Ueszk:a obe1!nie'99$

ul. lIDi@łlPko1lllf.llllka U)1.
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