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Rocznie rb. 6 k. ,. ::; lO - Kwartalnie .. 1 " 50
l'llesięczn. " Ol " BO
P6łrocznie

Odnoszenie 10 !C.

m.

Egz. 1'0Jedy6czy ::; k.

i

Piąto św. Norberta,
Sob. śm. Roberta Ol'.
Niedz. śm. 1'I.aksyma B,
Pono śm. Prima.

Śr. sw.

I

l'lnłgorzaty

Kr.
Bnrno.by Rp.
,

'"r..r..r..~

I

WseMd sI. godz 3 m. 43
Zachód slo godz. 8m. 14
Dłag. dnia godr.. 16 m. 31

Przyvylo !loch:. 8 m.

57

dzisnnik polityczny.

Z przesyłką. Pooztowa: ł
Rocztue
rb. ';/ kop. 40 I ,
P6lroc znie " :::; s_ .10
w llodzl
Zagranicą:
. [«lUli. Przeja.:Mi,.8$1
11ieslęc:znle rb. 1 kop, 10 I
,I'
TeJejonu Nil 500;;:

Czumrtek ł

dnia

,5;

czerwca 1913 roka.

Kainit" ..,. Wł'tllatlIIOJ' .'·WaiI"Uawle, ul. Hoia .MI 32r w PabDltuliicacb, lUt p~ TeodiID~liI, 111Un.ke

., Zgierz.. , w aptece p. Patka.

przed tekstem 50 kop. za wiersz petitowy. ZWYC.2sjllllo ógłos.2enia za tekstem po 7 lwI'.. r,(l ,\Iliers& nonpa!'clolIlY
jcuo
od wyrazu (dla poszClkuj~cych pracy po 11111 kop.). l'1o.jmnicjsze ou!o!l?enie 20 kop. !f-~efd!iull1l1Y i fj\)Je w
krIOlogii po 2? kop. za wierszpetitoroy. Za dołt}czenie prospekt6m () rab., od tysiflca egzeml,larzy. Art~k.lIł.1 be;:: ozno.c~erlia. hOllol'ilrY~lIlJ
r-:'edakc)'a «waza za ł~ezpłatne: rękopisów· drobnych nie Z\IIraCIl. OgloszefUEl \II tekście 1 rab. ZEl Illlers", petitowy. O(JłOSZC'111l1, ktorych terllllllY
\'="=,.. _, ______.___ .. __. y~;~',e~~J~"'.~...!ln!.~J.:lI1l!lteczne. drakuj.~E~_Y.,.:..\?.J'!.~e,~ 4z~w!s.t.~ l,ąb eQ.:..ś~i~~~_~_
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CENY

OGŁOSZEH:

przemvsłowy,

NarEcewł:.ulIe

miejsce

Rednktor lab jego

lilJiałe ogłoszenia pO 2 kop.

zastępca przyjmają
..

.

interesantów codziennie, z wyjf,!tldem dnI

świątecznych,
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od godziny 1-2...ej po poradnia

"
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wydaje obiaudy z 5-ciu· dań o,d godz_ 1-'4 po rub. 1.25
WczasiB obiadów iwieczoPEm przyorywnć b~dziB znan7 kwintut Rumuński. =======
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Niebt;!zpiccze1l5twa dłui;iej wojny przcdstuwiano przedewszvstl<iem na wiosnę w bardzo
I czarnych kolorach. Podnoszono w pierwszej
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tego będZie meurodzaJ I ,g:ł'ódnClwet.
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. Jak bardzo '. jednak pod tym względem sir)
pom~lonol \V miejsce mężczyzn, walczących
przecIwko wrogowi, zabrały się do uprawy pól
~obje~y. j dzieci, ~tóre .tak)o wyśmiCI,licie.l:uorały
l obSiały, 1~e zboze obieCUJe znalwrmw zDlory, ..a żniwo tegoroczne nie będ:.de wcale gorsze
niż przed rokiem.
'
Poza tern wprost zdumiewającą jest rzeczą,
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od 9... go dl{) 14,"'go :zerwco 1913 r .. 'IX' 10kala stale], wystowy .ow. ll;kc. . aemeiiS
III HaBske,' BerlIn N. \tJ., al. Doroty Nr. 30.
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że państwa bałka(lskie p~aciły

punktualnie pro~

centa od dawniejszych swych pożyczek zagranicznych. Dochody paI'istwowe, przedewszystkiem
~gazyn
PIznJ'!3z
w Serbii i Grecyi, wprawdzie nieco się zmn/aiO
."
li· g9 . Uj Ił U • cyi, jak państwom bałkańskim poprOstu tchu za- szyły,' ale były wystarczające do oplacenia pró~
.'
I braknie."
centów. Wszystko to dowodz.ipże .kosztowlltl
(D AMSKA I MI:'SKIł.)
.1'\
"t . n
Tak liczyli finansiś(:i r dyplotnaci europej~. ośmiomiesięczną wojnę, przeprowadzOllą pr;';;
Mam honor. zawiadomić Sz. Panie i Klijentki,
sey, którzy jednak tal\samosię pomylili, jak Eu- pomocy nowoczesnej techniki, zdol'ano :przetrzyże 'otr.zymałam na sezon letni .
ropa. gdy Wierzyć nie. chCiała, aby wojna zakoń- mać z iście zdumiewającą odportlOścią.
czyć się mogła zupełną Iikwidacyą Turcyi euroGospodarcże i finansowe konsekwencye woj~
P'
pejskiej. Pokazało się bowiem w ostatecznym ny dały się daleko więcej uczuć ,we wszystkich
l'ez~ltacie, że, główne kÓszta i ciężary tej~ł~giej innych wjększy~h krajach gospodarczych, aniżeli
,
wOjny pokr~c zd?ła,ły. same . st~ony :-V0Ju}<lce. na terenach panstw bałkańskich.
'
Etaminowe batystowe.
.Z.adnezpans~w me, otrzymało, Większej pozycz-.
Juz najmniej od dwóch miesięcy 'sfery fjnank1 zagramc:zn~J.
Z owaźaniem
. . .'
, " " . S?we od~awały się nadzie!, ~e z chwilą zawnr~
.
p •
.'
. Wprawdzie. z zagramcy napływały· l1czn~ cia pokOJU sytuacya popraw~ć się musi, Zdaje
.
Wł. Jamszewska, '. wspa~cla wdo~c .z~aczny~h sumac~, a broń ol. ,się jednak, że nadz.ieje. ~e by.ły j są dziś jeszcze
.' .
. ."
amul1Icyę wWlel.kieJ CZęŚCI zamawiano na l<re~ przedwczesne~
I . .
.
! UIJca Przejazd Nr. 16 (naprz. placu Cyklistów). I dy!, ale w. gr.uncle rzeczy są to wszystko kwoty,
. '. Przed dwoma tygodniami uważano za rzeci
~~ I. kto re. stanowlłl bardzo .tylko mały ułamek rz 7- memalzupełnie już pewną, .że .państwowy bank
.
.
.
c~y.wlstych kosztów wOJennych. Głó:voą częsć angielski przystąpi, . jakqpierwszy, do obnizenia
S1ntnn'\!rn~ ftau.'!p~dr:B!1łrZfl"·~·ln:ln~OW:a
clęzarów P?krr to. z do~hodów w kraJU. ~I<r?~ stopy procentow~j.. Nadzieje okazały sIę jednak
iIIaJlLlIU UUI:ll U .. Q.ilQ'lIJ '"' a . li IB
U.
~nego .wy~ywlema żołmerzy dostarczyłazlemIa zwodniczemi.. Czerwie~ jest we wszystkichpaó.
.
. .
oJczysta..
.
.•. ..'
. '.
",'
stwach .europejskich miesiącem takim,. w którym
. .
. ---.
.., . I tu pokazu1e. się :tnowlJ,jak wiell<ą odpor-· zapotrzebowanbipieniężne zawsze. są wielkie j
Kiedy 'p~ted ośmiumiesiącatni.w~buch~a W?j- ność P?~i~d~jąkraje agrarne! ~Elmieszkan.eprzez; dlatego 'o o~nizen.iu .. d~s~\Ont.aw tym miesiącu
na bałl<arlskaj'powszechnie w całej t;~rople m~- J~d!10ś.c WIeJską, . prZ,y:zwycz~Joną~():naJskrom- ani'.wAngli,I, am ·.g'd.zlel~dzleJ mowy być nie
maI p.odno:s,z(H1o,ie .długo potrwac ona nlę I me~szych 'wymagan~. InaczeJ.' oczYW:lśclewczasle moze., Tosamo p?wledzleć moznao miesiącu
możechoóby:.już:. z tego .powod~t że stronom wOJe,nnym p~zepsta,»'I~łaby ,Slę sytuacyąw;. zm?- r lip~;, Poz~tem cl~gle .•nadchod~ą, .bardzo nie..
wojującym zabraknie pieniędzy i dlatego twarda dermzowa,n~~h Pllń$~.wa.ch ,p~zeplysłowych •. gdz!e przYJemn~] zgoła nIep~ądane mespodzianki. .
finansowa .l<oniecznośćzmusi je dorychłego postępy gosppdatczeJ kultury I zapotrzebowąnIa '
W. NIemczech np. sądzono, że ostatniaemizaprzesf;;ll1ia dalszychkrok6w wojennych.
. żydoweI!-awet.w s~eroki~,h. mas~ch lu.drości są syaw. w~sokości 500 milionów'. marek, którą
Zwr~ca~j(). przedewszy~t!dem, :.u\~a~ęl iew I daleko. wlęks~.ef ,aOlteU~. naJpryrr11tywmeJs~~ wy- z. tak WIelkIm trudem lwś~ód najwię~szych wy~
pQ,luznaJaujeSlę około m!lloJla:W;Qls~a, kt6re mag~!;ua: l?Q~W ~ałkaf1slW;h.
slłków zdołano ·wokowac. wyc4eI'P:~program
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należycfeuzbroić, dostarczyć mu amunicyi
żywności, a wszystko to pochłonie tak ogroM
mnie wielkie sumy pieńjęine, ze zar6wnoTurI
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Czwarrek;dnia 5 czerwca 19t3-r.
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;=:,... a_~a=:: ..........!:-:.-=-Celem bliższego omówięnia projektu rządo- I gdyż wydobył on pałasz i rzucił' się na opozypożyczek w roku bieżącym. Tymczasem rynki
finansowe zostały zaniepokojone. zapowiedzią wego o izbach handlowych, Komitet zwołał na- ! cyonistó w, zadając kilka ciosów w głowy ponowej openi.cyi kredytowej w wysokości 300 rady łącznie z Komitetem handlu i przemysłu, słów: Hedervaryego i Lengnela,
Zbroczony krwią Hedervary upadł na ziemilionów marek, a dzienniki berliliskie dodają, oraz delegatem Komitetu reprezentantów kupiectwa. Wynikiem narad było danie dyrektyw de- mię."
.,'
że prawdopodobnie na tem się 'nie slwnczy.
Niewesołą tą zapowiedzią zaniepokoiły się
legatowi Komitetu giełdowego przy rozważaniu
Czyn pułkownika Geroa wywołał nieslychatakże wiedeliskie sfery finansowe, które, jak wia- w ministerYl1m handlu i przemysłu projektu
ne wzburzenie.
dorno, z rynkami z Rzeszy P?ważnie .liczyć się prawa o izbach handlowych.,
.
Postowie opozycyjni krzyczeli, że w' takim
muszą. Nadto znawcy fachOWI zwracają uwagę
Staraniem. Komitetu władze naukowe przy- sejmie pozostawać nie mogą. Gdy gotowali się
na bardzo przykry i ~iepo~ądany objaw, j~ld się wróciły w szkołach fabrycznyc;h, utrzymywanych do opuszczenia sali, Just zawołał:
zaznacza w. przemysie zelaznym Austryl. Tu przez ~arząd~ zakładów przemysłowych, na~kę
" - "Niech nikt nie opuszcza salil"
stagnacya jest tak wielka, źepobudzić musi do na dWie zmiany, skasowaną przez nacz.ell1lka'
Następnie policya rozpoczęła swoje. urzędo·
poważnych refleksyj. Przed wojną bałkańską
dyrekcyi naukowej.
wanie, wezwawszy najpierw posłów opozycyjw tej ~;ałęzi przemysłu pan~w~t ożywiony ruch,'
. -W sprawie . zmniejszenia podatku rep arty- nych, kt6rych wskaza,r hr. Tisza, do opuszczenia
fabryki miały liczne zam~Wle!1la, ceny były zn~~ cYJ~e~o na rok 1912 KOl~litet po~yskał.pewne sali. Zostało tylko kilku.
komite, zaro.bki robotmk6w dobre. ObecOIe Ul~l: Podatek repartycyjny dla gub. plOtrkowPo krótkiej chwili znowu opozycya zjawila
'wszystko się zmieniło; a sytuacya z' I{azdym sklej na rok 1912 zmniejszono O 5,2 proc.
się na sali poczem zabmł głos minister Lukacs
nięmal dniem się pogarsza. ;W niektórych . fa- ,., Dzięki. interwencyj ,Komitetu wprowadzono
i oświadczył izbie że O'abińe~ poda.t siEi do dy~
brykach w tygodn!upr~cuje si~ ,~aledwie. dwa •. a nie~będne ~dogodnienia' w, ~o.lTl.uni~acy,i o.s?bo- misyi.
' b
świętuje cztery dm. WIelka częsc wysokIch. ple~; we) , na ,koleI fabryczn~)-łódzkleJ I wledensklej.
Posiedzenie zostało zam knięte.
ców jest wygaszona, ceny spadły, a oprócz . te,Przedstawiciel . Komitetu popierał w mini ..'
go wzrpagajttcy się coraz :vięcej imp.ortz, Nie- steryum projekt budowy .linii kolejowej z .Łodzi
, miec stanowi bardzo powazne mebezpleczenstwo , do .Łęczycy przez Aleksandrqw i Oiorków.
,
slł~ol8
, ł}:~mitet wypowiedział si~ też przychylnie 0>dla tego. przemysłu w. Austryi. ..... .
Również krytyczme przedstaWia Się sytuacya projef<cle wprowadzenia opłat na rzecz kasy
w. innych. przemysłach. Przypuszczenie, że po miejskiej .od. ład~nków, pr:z:ywgźonych i wywoW drugiej -;wej korespondencyi warszaw~
ukonczeniu wojny iżawarciu pokoju stosunk.t żonych na stacye Łódź-kaliska, .Łódź-Chojny i
gospodarcze w mo~archii austro~węgie.rski.ej rd- .Łódź· Karolew, 'Jakie' oddawna są wprowadzone skiej do ,~RllSskiej Mo.}wy", p. Staw, informUJe
rosyjską 'opinię publiczną, o polityce wIdowej
qykalnie odrazu Się polepszą, okaZUje SlEJ błę· na kolei łódzkiej. "
Komitet giełdowy popierał projekt zorgani- w sprawie szkolnej. Stwierdziwszy rusyfikacyjne
dnem~
..
, ·
. ;Pamiętac należy, że po wojnie rosyjsko-ja- zowanego w Moskwie Komitetu dla wyszukania tendencyetej polityki, korespondent pisze:
"Kiedy trzeba było-pod naciskiem wypadpo~skiej przeslleni: i' dep~esy.a gospo~ar('za trwa- . środków walkłz niewyplacalnymi dłużnikami.
.' ty·· Jeszcze przez bllzko tl.zlewlęć mieSIęcy.
Udzielalte*opinij i informacyj różnym instytu- k6w-pozwolić na naukę po polsku i na zalda.... I ,obecnie, po Zakończeniu wojny ba,łkań- cyomw r6żnorodnych- sprawach.
' ',
danie szkół czysto polskich, przedstawiciele mi~
, lil roku sprawozdawczym Komitet gieldowy nisteryum oświaty byli pewni, że bądzie to tylko
.skiej Jepiejnie będzie: ,
.. _ .
.
Pierwszym warunkiem poprawlema sytuacy\ opracowa.t statystykę przemysłu łódzkiego za 'sytuacya chwilowa, że nowa szkola polska dhl~
gospOdarczej jest stworzenie normalnych stosun~ 1909 i 1910 'rok, a wda:tśzym ciągu -grupuje 'go się nie utrzyma, lecz zniknie, jako zjawisko
k6wpienięźt1ych. ,A mianowicie chodzi.: o to,
dane za 1911 rok.
efemeryczne, pozbawione trwałej podstawy.
. aby pieniądz. był w dostatecznej. mierze w, obroBoć przecie sprawa by,fa odrazu tak posta~
,Dochody, Giełdy łódzkiej za rok 1912 wy- '
, r!ich.hundlowo~publicznych i aby, był, przede- niosły rqbli '6,849 kop, Sl, wydatki 5,658 rb. wiona, że szkoła ta nietylko nie dawała żadnych
wszystkiem tanI. A na to właśn,ie się nie ,zano- 76 kop." PozQs'~ałoś'ć 1190'rb; :75 kop. Majątek praw uczniom; ale i sama była pozbawioną gwa~
.si'inie PtGc1zej tei.pieniądz staniei~,aż.' zreali- 'zkonca1912 roku stanowił '3,750 rb. 51 kop. rancyjprawnych swego, istnienia. jak coś zalezoWai:ie.;b~Uą'. wielkie pożyczki zagraniczne z.a~ Bilans Gieldy ł6dzkiej w dniu 31 grudnia. 1912 ,dWie tolerowanego z łaski wladzy•
. r9WlloTurcyi, państw . bałkańskich Lińnych mó- toku, wykazuje 'W stan/e, c.:zynnymi bięrnym
Jednakże" ruch w kierunku spolszczenia
i carstW.·
.... ';
.
... .
lą,301 ~b., 95 kop;
szkolnictwa odrazu przybrał takie rozmiary, ja~
,. - Giełda ł6dzk~ liczy114'członk6w. '"ki.chwładze się nlespodziewały.Wsz~stkie, na~
(a)
sze prywatne i społeczne zakłady naukowe,na. .
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NiebJwałfll' blUl~.za wp,arm~mencie· pOlski język wykładowy.
. W sprawozdaniuswem za rok ubiegły, 1<0Tak samo bez wahania poszła i młodziei
mitet ",gieł'dowy', ł6dzki. zaznacza, że pierwsze
wę~iem·skiim III
polska do szkoły rodzimej. Wśród pedagog6w02:na.ld przesilenia, w postaci zwrotu towarów i
_
polaków za\VrzaJa praca. Na całym szeregu ze~
protestowanych weksli, .nadsyłąriych 21 <::esarstwa.
.
brań "rozwaianoprogramy i sprawy'; racyo nah;t ej
4My się uwidocznićju2:w porowie 1911 r•. i od
(Sprawozdl:tnie tele~rafiCzne). .
organizacyi szkolnictwa. Wkrótc;e ukazały się
.~.iego .cz.asu· kryzys' stópniowo.potęgqwa:ł się,: '. Na wcza~ą.Jszem~ posiedzeniU parlamentuwę- polskie podręczniki szkolne, opracowane z za·
';przybi~rają~'w koncl.). :1912 roku wprost .zatrwa~ gierskiego .p,rzyszłot\o t(,l~i9h bup:llWych scen, pałem,ale nawet najlepsze z nich poddawano
żają(.!e l'ozmiarY~.Wobec trudno~ct.sv\~ł>ycie to~ 'jakiGh.dofychczasBudapesz;t nawęt, żoahy w sumwej,krytyce, gdyz wszędzie widoczną była
War6\V" a głównie/obaW ChcdO·~oJnQ§ci';kredy-' śwje~ie z;awaflt~rparh(rnentarny.chtqie .wIdział.. chęć, . ,aby polska szkoła była wzorową, i przy;to~ęj;\dienteli," ·.ifabryki. zaczęły ·'stqpnip\\'ó' ()gr~; posrOWl~()pq~y'cyini .' zeB~aU się.' oigodzinie;8~el .tęrn .. •nietylko dawała wiedzę, ale i kształciła,
nitzać swąwytw6rc.:zość".skt:acając,.dni;prąćy Fano,wkl~Qie Ju~ta;pókr6tkiel1ł posj~dzeniu, uczy-ta myśleć"wyrabiała Charaktery.
'
v~dygodniudo 5, 4a nawet 3; ,Suma 'wydatków udali się grentiąJl'1ie, 90 , gmachu ,parlamentu. ,,:pużo w tern było dymu. ale i ognia i żaru.
na rObo,tników spadła' mniej więcej!o 15%." ". . otOqząnęg9',kot:d~~,ęJ:l\,t~tidatm:ery! "i ~.oUcY\i.,
Można było przewidzieć, że zetknięcie si~
'Ilość Weksli zamiejscowych:z;wr6C()ny,~hzpro'- 'P.I'~eict ilwrqQ;oąJ;rlcl~W~~y~l~' męprz~!r~ąl,1~ tłumy.' d9k:trynerstwaz praktycznością, skrajnych unie.tęstemdołÓclzkiegQOddziału'l>.an~~paqs~w~ któr~ 'pollcyadaremn,e wzywała do rQzc.\śda Się. sień ,.;- z zimnem wyrachowaniem i nieśmiałym
zWiększyła,się wJ91,2 r.~ por6wnamu' z 1910 ":i,:O~YPQ~łpWi~ ppozycyjni ,dotar,li,dokordo- konserwatyzmem wyda pożądane rezultaty, i szkorokiern()81%~
' . . .. ,"." ' '.'"
i~I,:. nu:pollC:>"JtlegQ,;, ,~9wcza.s zaw~zwął 'J~$t ta'urny ta polska nie będzie typem s.zko,ły pruskiej, któ, ,Dziesięciu ł6dzkich,reje:n~6w 2iaprotęst6'\1lało'::~p'~O~~jś4iaSię;,Cz,ęŚd9vv,? usfu9hl3,no~p~.· Og. ry przybrała szkoła rosyjska, Jecz za to dużo
W"191Oroku47,47l Wekślilla gUp;1ę rb, 5,.74~,074; 9. 'ilT\,){1.,ap\~o~don 'i poliCYJ r puepuścił .:pt>Słó,w <)- przejmie ze s.z~olnictwa Anglii i Szwajcaryi, przyW 1911 roku79;913wekś)i 'na Sl,tll1ę 11, 12~,352 Po~ycYJ,IiI;y:~h,~tpr~yupali: się . ~o saUP?~iedzeń, st?sowawszy Jednocz 7 ś.nie swój system dQ indyrh.jw .1912 rolm1l8,514wekslina 16,108~922 gdzl~by:łQ)~al,e4Wle kilku posłów, a. am Jednego wl~ualnych .zdolnoścI I potrzeb młodzieży pol~
ruble..
. ' .', . . . . . .... '1.. ....
'. przed!)tawjc~ęl~ rządu~'. . '. . . ..' . . '
sklej.
.
1
tkierpiały od nie;urodzaJ1,l w 1911 r.połu~·
JIl~twszt1dł ną,trybunę ),odczytałodezwę
Wszy~tkie te jednak .plany i intencye, jak
dniowe inadwołżafiskieguperpie",a,wwgr.• ·· opozycyizatytułowaną:' ,,00 narodu;węgietś~ie- pisze daleJ' p. Sław, spotyKały s.ię z ehergicznem
obfitedeszcz.e utrudniły znacznie. zbipryzbóża; gol/4 '. Ode2;wa<p()tępia obecny,sygtelllwyborczy przeciwdziałaniem władzy szkolnej. Pragnąc obni.lekka zima popsuła drogi w guberniach .połu~ na Węgrzech icioPlagasię2.wałtownię od rUldu żyć poziom szkół polskich, władza szkolna zadniowych, .co przy mało rozw:iniętej. sieci. kole,. prawa, wy~orczęgo pows,Zec~nego, .fó,wnego i 'częła zbyt hojnie wydawać pozwolenia na otwie~.
jowej uniemożliwiło mieszkańcom wlQ~ek kq)mu~ l?ezpośrędnJego.,. '.'.,
. . '.
.
.
raniellowych s~k6ł,· nie zwracając uwagi na cen.,
nCkOwaniesię z miastem, jak równiezdow6z to~
. ,. Poodcz'ytatliu Odezwy O.p,ozY9yjni pOSłOWie zus naukowy Ich przełozonych. Następstwem
'war6w.,zwiększych ognisk handlu :,do mQiejszycl1 czekali spokojhie hll rozpoczęcie posiedzenia.· . tego była nadt:nierna kO~kurencya i niewątpliwy
miast i wiosek.
'
'StopniowosaJa zapęłnił/;l się posłami. .,
upadekszkolmctwa polSkIego. Jeszcze dotkliwszy
,Nh9któte firmy w Cesarstwiepodpretek~W,koń<;Il'w~zedł prezes. parla.mentijTisza CIOS zadano szkole polSkiej przez zamknięcie
"stehl.:ogÓJnegoprzesilenia·przestały xegulować w towarzystwie prezesa ininistr6w Luka~a.]ecz "Ma.cierzy polskiej~ i kilku innych stowarzyszeń
swe zobowiązania, co uchodzibezka.l'nie·,ws.ku~ zaledwie" pr,zekroczyUpróg,s<;lli" gdy przyjąlich oŚwlatowyc.h .. !'1ic więc dziwnego, ze społ'e~zeń'
telcbraku relestru .firmowego i wadliwego prawą piekielnyllała~ i, krzyki opoiy~yi:·· '.
'.
stwo pols!cle me było pewne jutralj>swej szkoły.
J.eclha:k'ie'oparte na realnych p04$taWac;h
..~;,Zło.ązięje~. łajc.łal}i, 'iwtóćcienam skra. l1Konlec~ność szukania wyższego wyl<ształ~
-I

o'

.prze'W~f~~i.~t:p~ą~~Sz~~~~~Y.:~~i~~~~OŚĆk~il1i~

. 'tętą .gięNowęgq . ząrY$Pwałasięw sposób. nastę~
PU,jący.'l'{a 14Posiedzeniac.n rozpatrzQno iiała..;
tW,ion,o
sze,reg 'r:,6z,Ono.. rod.n~chspra,W,.
W,ysłano
~..
J
o~szerhy mem~ryatd().;minjs.t'~rY.l:n:r~;handlu i prz~~

:mysłu, .:wykazllJący zgl.1bnąsćprQ)ekt.u

,sze:nia CJ:adul.towary amerykańsl\le.

1cl~n~af~:~lą~tell'"pocze~' część~~o~y~yj opu- .~:~~:ąZ~f:~~~1iw~~ ::!k~~~j ~i~~~~ń~~~d~~~~' ·

" .·W tej .~J;!,~j.~. ""kr?czy'łą naosałę. P9Ucyazko~ unIwersyteckiel. C? zagrażało bra~iem pOlskicb.
rnlsarzem Serwąsęml pu!IWwmkiem,Geroe na lek.a.rzów i, pra,.wlll,k6w, wszystko to ,caro"', b""'". ",
czele,
,'...
, _. . '
~ 'U~.
dz!ejtrwoźyło polSkie s~ołecze6stwo. Rozpoo~ęto:
, Pozostała czę~ć opozycyjnych posł6w Zaczę- agltacyę za wstę~owan!em pOI.ak6w .do ul'I,iwe:r".
po~wyz-: I ła znow~ wykrzykIwać przeciw rządOWi, co wy-sytetu w~rszawsklego . l P?liteehnlkl, leczagitą;j:
.
prowadziło z równowagi 'pu.tRoWhIl~a Gert:>a. cya ta me dawała zbyt WIelkiego powodzeJiiaf~:

~',~6cno ::;achwiala dawną popularność Dmow- 'skich i miejscowych 15107 bel. Ogó'nyzapas
Zerin zwrócili się do naczelnika centralnego Iw··
ikiego".
bawełny na składach w Moskwie i drodze wy- mitetu pocztowo-telegraficznego w Łodzi z proś
Pomimo to wszystko szkola polska. szczę nosi:. niesprzedanej 68770 bel, sprzedanej 30796 bą o urządzenie w Rudzie Pabianickiej stałcf!.o
~liwie wytrzymała te ciężkie doświadczenie. Przy
bel, razem 99566 bel.
oddziału pocztowego, kMry utrzymywany' bylby
każdej szkole powstały towarzystwa pomocy ella
Na 27 firm handlujących bawełną, doktó- kosztem mieszkańców tej osady,
młodzieży szkolnej.
rych zwrócono się z kwestyonaryuszem, otrzyNaczelnik łódzkiej poczty p. Łopatiński pro"Obecnie w Królestwie Polskiem w polskich mano odpowiedzi tylko od 14 firm.
jektten prz;yjął przychylnie i odesrar do warszkołach srednich kształci się' przeszło 30,000
W składach fabrycznych wd.14 maja znajdo- szawskiego okręgu pocztowo-telegraficznego, do
młodzieży, gdy liczba uczniów w szkołach rzą
wało się: bawełny rosyjskiej z nasion amery- zatwierdzenia, nadmieniając, że tego. rodzaju od·
dowych wynosi zaledwie kilka tysięcy. Prócz kafiskich 265,110 bel, z nasion miejscowych i działy istnieją już w Chojnach i Rz.[~owie.
tego, kilkadziesiclt tysięcy (według Grabskiego perskiej 33158, bawełny amerykańskiej 22849
(a) Udogodnienia 11Ocztowo, Dla wygody
70,000) dzieci polskich uczy się w prywatnych bel, egipskiej 11.302 bele, r9żnej 563 bele, razem . mieszkańców i letników, przebywających w Rupolskich szkolach początkowych. Wególe rezul- 332982 bele,
dzie Pabianickiej, zaprowadzona tam będzie
taty, jakie osiągnęła polska szkoła, można uwaNa 48 fabrykcentralnegookr~gu (o 3,933,003 skrzynka pocztowa dla korespondencyj zwyczajżać za pomyślne".
wrzeciona<:h przędzalniczych)" do· których zwro- nej, Wyjmowanie listów ze skrzynki odbywać się
P. Sław wyraża w końcu ubolewanie, że cona się z zapytanJami, nje odpowiedzialY 23 b~dzie codziennie o godz. 9 rano.
szkoła polska nie daje swym wychowańcom ża fabryki (o 1406810 wrzecionach).
(a) .O nową ulicę. Właściciele posesyj przydnych praw ani ulg co do powinności wojsko(a) Wyznaczenie dywidondy.
Mc. Tow. ległycb do. ulicy ,Łąkowej i parku micjsl~iego,
wej, Francya, Austrya i Szwajcarya uznały szko~ wyrobów wełnianych· "Krusche i Ender" w Pa- pp. Karol Blau i Markus Silberstein zwrócili się
łę polsk,t i przyjmują jej wychowa(lców do swych
bianicach' wyznaczyło z czystego zysku za rok do magistratu łódzkiego z prośbą oprzeprowauniwersytetów i politechnik.
ubiegły 1912 na dywidendę dla akcyqnaryuszów
dzenie i zabrukowanie ulicy, któraby umożliwiło
6 proc, czyli rb. 210,000.
im komunikacyę z dworcem kolei kaliskiej.
Zgierskie. Tow. Ake.. przetworów cherniczObecnie wzmiankowaneposesye odgrodzone
!CALENDARZVKTERiVm\UIWY.
:nych-wyznaczyło za rok: 1:911.2.' na .. dywidendęi są od terytoryum' miejskiego parkanami i pozba~
IMIONA SŁOWIANSKIE. Dz i {i DobramUa. lu ~
8 proc, ,czyli 40;OOO'~fb.
"wione ,.są komunikac.yiz' sąsiedniemi ulicami.
t r Q Cichomira.
(z) l przem.ysłu. Utworzono~,w ..todzi noMagistrat prośbę przyjął i'posta:nowj~'rozwaTEATR POLSKI. (Cegielniano 65), J u t r o !>fledstawienie dla dzieci "Wieszczka lalek", ze śpiewami we tow. akcYine pod: firmą .. R. Lipszyc" , które
żyć jąna"llajbJiiszem posiedzeniu.
'i ta(lcami, staraniem szkoły p. J. Zawadzkiej. Począ
zajmie się odkupieniem i eksploatowaniem fa(a) la spraw budowlanych. Wczoraj objęli i
tek o g. 4 pp.
bryki
Irachmiela
.·Upszyca.
swoje
obowiązki p,p.. Henryk . .janota-Bzowski
MUZEUM NAUKI i SZTUKI (Piotrkowska nr', 91)
Kapitał zakładowy wynosi 750 t}s. rb. TO-jako architekt 4-go cyrkuJ'u 'policyjnego i Witołd
oh1)arte codziennie od godz, 10 rano do lO, wlecz.
warzystwo wypuściło w obieg 3-. tys... akqj. po - 'Kuckiewiez jako inżynier miejski~
Tamże W ys t.a wa s.z;ty c u,ó w.
"
_ _ _ _->.
. 250.. rb..
'
(a) . Znamienne. 'li szkole·że6skiej4"ldaso-.
;:
(x) W nag,tępstwhpsłrajku. Wobec :zamkrNę~,'wej pani Huzarskiej, w Nowo-ł~adomsku, tleze·'
I,da fabryld Krusche i En:dera w PalJ.ianicach,f\nice, żyd6wki, stanowiące 75 proc.' ogófnej;:liczby
,cofnięto. udzielanie robotnikom bezphltne pomowychowanic, zażądały usunięda jednej z nauczyI;cy łek~rskieJ, tak ambulatoryjnejjak. i szpitalnej: cieleie. Ponieważ żądalliu,·temunie cbcialJo na
-?'''W SZpitalU fabryczn\y m •
,!fazie .uclynić . zadość, wszy.stlcie .,;uczenice·. zastr;aj~
(xY Sądy ubezpieczoniowe. Dla sądżetl'ia~~i
,Chorzy, b~cy obec~je ,w 'kuracyj czy to :kowały.
spraw, związanych z wprowadzeniem nowego: szpl~Jnel czy, ambula~orYJneJ ~orzy~tać bę~ą .
VI rezultacie szkoła zhluszona .. byb- ustąpić
prawa o ubezpieczeniu robotnik6w od wypad- z tej pomocy I nad~1 az do UkOllCZ~n1a lec~ema i wymówiła miejsce'tej·'nauczycielce.
k6w, będą zakładane specyalne sądy ubezpie- nowo zaś przybywu}ący cl~orzy,przYjmowam .nie .
(x) Solidarność żydow9ka. Vlłaścid~l'(dom:u
czeniowe. Projekt odnośnego prawa opracowało będą· (~Oazeta Pablamcka )
nr. 16 przy ulicy Pasaż Szulca. wymówłł miejsce
już ministeryum handlu i przemysłu; ma on być
(x) Zniosienie warsztatów. W' celach oszczęd-· swemu rządcy żydowi, co ta,k oburzyło lokatowniesiony niebawem do Dumy.nościowych warsztaty kolei kaHskiej.(mieszczące rów żydów, że zagrozili właścicielowi,iz,~się.wy(x) laleołości podatkowe. Tutejsze izbyskar- ?ię na przedmie~ciu Czyste) p?ł'lczone być ma~ ·prowadzą z zajmowanych mieszkań1 jeżeli nie
bo we otrzymały szczegółowe wyjaśnienie, doty- ]cl z warsztat~ml w.Pruszkowle.
:przyjmie rZcldcy z powrotem.
czące porządku, w jakim mają. być umarzaąe
. Połączema r~mlz wa~zt.~towy~h. pruszkow,. (a) l Tow. maj t:iłró W farbw.rsldch. Pod,ypr~,,:,;
zaległości podatkowe na mocy manifestuzdma ·sldcl1 ze stacY'J'i/. twem Imll kaJlsldCJ, odpywać wod.nictwem. p. J.. Bartosza . odb'~ł()·. się . . wczoraJ'·
6 marca rb·
się będzie przez linię szer:okotorową,.przeprowaJ'
~~wy·
nrog,'pm.
MI'nl'sferyum
hal·1·
dlu
l' . ,<lzoną od przystan. ku 0,··2;'arów linii kaliskiej do
w
sali.
majstrów
tkackich
piąte
zkołei
zebranie
(x) 1\\..
/'
••
t tó
P zk
członków świeżo zorganizowanego Stowarzyszeprzemysłu po porozumieniu z ministeryum 0- warsz a w w rus ,O~Il::..
• •
.nia majstrów farbiarski,ch.
'.
.
światy opracowało nowy program wykładów
,P~z~wrócono zmesJOn,e przy przeJścIu. ~d
Ponieważ, ze ,150 majstrów farbiarskicb,staw 8~klasowych szkołach halldlowych. '
ad,~lI1lstracyęs~carbu k<?lel ~arsza.o/sko·WI'~den~ .le przebywających w Łodzi, zapisatosię,'do\StoNowy program znacznie rozszerza wykład skleJ ,wydaw~hle rzemleśll?'ll~om l robotnikom warzyszenia zaledwie 60, postanowiono rozwi~
języków obcych i niektórych specyalnych przed~ bezpłatnych biletów do kąpielI.
.
.nąć energiczną akcyę w celu werbowania nowych
.młotów handlowych.
(a) Z poczty, i t~legrafu. Sprawozdame. za . ;,członk6w.
(a) SI>rawy szkolne. Naczelnik ł6dzkiej dy- rok 19.t2 wykazuJe, ~e .dochody centr~e.gokan.
.Uchwalono zebrania miesięczne urządzać
rek!:!yi naukowej wydał okólnik wyjaśniający, że toru .poczt~w~.t~leglafI~znego w todz~ wraz z . w pierwszą. środę każdego ·mj.esiąca. .
osoby posiadające dyplomy na nauczycieli pry- tr~ema oddzlataml wymosły 1,655,261, z sumy
VI zebraniach tygodniowych, k;tóre odbywać.
watnych, Iliemają prawa otwierać' szkół prywa- tej przypa~a na operacye pocztowe 893 r420 rb., się będą co środa, uczestniczyć mogą nietylko :
tllyC. h trz.eciej kategoryi.
na telegraficzne ,- 266,309. na opł~Y. .celne członkowie, lecz i osoby fachowe, nie należące
.
.
495)532 rb, Vlysłanoprzekazów ptemęznych d t d d
. k
. '. (a) 0, zo~rama w sz~łach., Nac~eln~k. ł6d~- 27.7,3Z7 sztuk na sumę 7,197,592 rb.., O'trzymano
o ą o ZWIą2 u,.
. .
klej dyl ełccYl, nauk'!wej, zawladoolluł klelO:Vru- zaś 447 1288 na sumę 8,321.02') rb.; listów warNa zebraniu wJzcira]szem z dobrowolnych
~ów sz!(ół, ,ze w dme wykładowe z~br~)I1lOne tościowych wysłano 200,773 na sumę 12,725.,190; sMadek zebral1orb, :i50 na pierwsze .wydatki
jes,t urządza.m~ w I~l<alach ,s,zkolnych Jaklchkol~ otrzymano .zaś79,927 na.· •. sumę 5,006,736; róż- 'związane z wynajęciem lokalu i zaprowadzeniern
. ci nIC wspólne{$o ze spra
. administracyi bf~ra Stowarzyszenia.
k b'
wie ,ze ran mc.maJący 1
. /lo. .
~ nych przesyłek wysłanp4OQ,324, otrzymano
Aż do czasu· wynajęcia własnego lokalu,.zewami szkolnemh·
,270m3; listów polecon)'ch wysłanO" 2,496,065, brania odbywać się będą w sali majstrówtkac.:
.
(a)' O zapisy uczniów. Omina tydowska otrzymano 1,288,200; depesz wysłano 514,4:30; 'kich.
.
. . .
.
(z) l sądów,' W dniu 9 b. m. sędzia: po, zwróciła się do naczelnika łódzkiej dyrekcyi nau- przyjęto 573,571; ogółem i10śc wysłanych transkowej z prośbą aby zapisy uczniów nowowstę-portówpocztowych na dworzec kolei fabl'yczno- I .
L d
R bl
.
p.ujących do szl~ótelementarnych, propo.. ~owa~e ł6.d.Zl<i~.j i kaliskiej .w.yno. Si. 9,828.; przywiezionych wju 5 rewiru m. o zi p, u ewski wyjeżdża
na czerwiec, odłożone zostały do SIerpma, z. tychze dworców 12,376. .
na dwumiesięczny urlop. Zastępować go będzie
z uwagi na to, że Ilauczyciele są zmęczeni po
Persc;mel służbowy w. roku .spraw<?~da~czyt? . kandydat do posad sądowych p. Miller.
całorocznej pracy i wiele dzieci przebywa na składał Slęze 169 urzędmk6w l 183 mzszeJ g·łuz·
(z) . O oszczerstwo.. Zjaid sędziów pokoju
wsi.
.
by. Utrzymanie personelu kosztowało 142,220 rb,rozważał w drodze apelacyjnej sprawę robomi(a) Bawełna. Wędług nadesłanego przez pre- . (a), l~agistr<l:tu, . WCzoraj, o~odzinie 2 po ~rw~~bryczneL MaleckieJ, oskarżonej o oszczer. Małecka w pierwszejinstancyi . skazana zo~
zesa komitetu bawełnianego przy giełdzie !U0 - połudm!l .?Oby,ł? Się pod. przewodOl~twem.prezyskiewskiejkolTIunikatu do Jódzkiego łwmltetu denta .p~sle~Zel1le n:t~gistratu .zudzlałem czł~nł
I d
gie.łdowego, dane statystyczne na dzień ~4maja k6w g~l!1y~ydowskleJ, oraz 50s6~, kt6rew!110~ 'sta a na miesiącbez\Vzg ę nego aresztu za,roz·
,. r. b. przedstawiają s. ię.· w sposób następujący: na sły. z,az~Jeryle d? guber~at<?ra p!otrkow.sklego siewanie wieści, jakoby jedna z jej koleżanęk
· składach w .Moskwie pozostaje: bawełny. zn.a- z dom~sleOl.em, ze w budzecle gminnym na rok robotnka fi. utrzymywała . stosunki . mił()sue
sion ame.fykafiskich .. sprzedanej 29656 be.l, me- 1913. fłgurYlą. fałs~ywe pozycye. , .. ,.
z rnajstrenrfabrycznym;
. , ..
sprzedanej 49856 bel, . ba,welny znasioll miej- . P o ozyw:o~ej d~skusYI. maglstrat del~gował
. POI'Qzważeniu sprawY przy drzwiach ~am·
stowych sprzedanej 114Qbel i niesprzedanej p. Jana Suh:J1IerskJeg~. pod prz.e~odmctwem kniętych sąd ogłosi t wyrok, uwalniającyM. od
3807 bel, razem .na składach w MoskWie. baweł~ . któreg<ł łą,~zOle .z I<omlsy~ z~stawJaJ~c~ budżet, .. odpowiedzialności.
.
ny z. nasioA amerykańskich i miejscowych .84459 odbędZIe SIę. w, lok~ltt gmmyzydqwskl~J .qoJ<?a...(C\) OQlędziny. komisy!. Komisyatechniczno.
bel. . ...".
... . . . . ... . ....
. .
. d,ne sprawdzeo!e kSIąg W;celu ust~l~!lla, Jakich . bUdowlanap·rzy magistracie nie. przyjl}ta WCZQ..Wdrodże ,dla okręgu moskiew~kiego znaj:. ?lę gopusz~zanofa.tszerstw; czynnos~l te potrw:a~rajJ<il1ematograftt, urządzonegopriez().Djetri~
duje się: bawełny z ~asionam.ery:kań~I~ichnie- Ją kilka .dm.
....... ....
.
. . .. 'chanapla,cu cyklistów w Helenowie, z tego po· spl'zedanejl1{592 bele,z nasl()ry" mlej~.cowysh .... (fl),Od~zlałpo~ztOwY. ,Dyr,ekt~r koleielel<~ . woduj że budynek ten jest jeszcze niewykć>ń.· 2415 bel. razem w. droc;!ze .z. naslO.nal1lerykan~ . tryczneJdoJazdoW~J p. W.Cierha: 1 fabr~k8:nt p. GZony.
.
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Groźba bezrobocia. RObotnky fabryki
. L da;
.•łi~ 1II':1~ 1I./L ~()
h
l
d an
k'II u'd' przy, LIf"'-Y
d 'tnl~ta
. ~'t.;lł OX>,
. d \'
~azą a I prz~
I ru OlamI po wyzszema p acy,
w, następstwIe czego otrzymali od zarządu fabrykI ostemplowane książki.
,
RObotnicy w liczbie 24 zarabiali tam dotychtzas5-7 rb tygodniowo.

(a) Ka..., admGn;5b'aeyjll\le. Gubemator·płotr~
tacya na 93/4 sążni kubiczn~ch drobnego lt!'lm~en~a" z10kowski skaza!: Reinholda '"endlel"" za ukryWat1ie w żone1o ua 155 i 157 wiorstach szosy PaJn8UlCkle).
..,
Krymsk'lego,
(<>z) ............
........
"" .. "'... Do pokol'U, ks. I,rl
mieszkaniu swotem zlodziei i Ignace~o
.....-.........=e..::.__
..................
5 na
za. noszenie przy sobie il11itacy i rewolweru nil. postrach- cego Nowickiego W Mileszkach p,od ŁodZIą z~J;1 adl~
kaUtego po 5 miesiące aresztu; Berka Golsteina, zo się onegdaj dWie jego stużące, Wllhelmina Katlll11slw l
prowadzenie nieprawidlowe kslą~ robotniczych - n,n He1ena Drozdowska i otwor~ywsz:9 tasaldemhprzy• po100 rb. grzywle.n ,lub 1 llIiesi~c aresztu, oraz Adolfa mocy ąolestawa Pawlaka, ]nurko, zabraty 00 rb go-.
Ket11em, właścIcIela stol~rnt, za toi: samo przewime- , tóWką 1 ~!oty plerśclelt
. , śl' d' t. i
nie - lla 50 rb. lub ID dm a r e s z t u . . Kammską aresztowano, za sp6JI11kaml e ZI s Ia
(x) Siłacz Zbyszko Cygamewicz. .Według
(a) Zatwierdzono plan.,. Wydzial techniczny" zIemska.
wiadomości z Kanady, miał Zbyszko Cyganie- . rządu gube1'l1ialne(,10plotrlwwskiego zatwierdzlt plany
S Z T K 1\.
\Vicz w Montreal nieszczęśliwy wypadek podczas l P: Aleksandrll SI~lskl~go, d)'rektora Warszawskiej ()~.
zapas6w
kiestl)' strazy o$.jmoweJ, na budOWę czasowych, p9:\?I.
(X) Szkoła muzyczna załotona przy Tow.
.'
"
.
lotlów na restauracyę i cukiernię \" parku IUleJsklm
.. "
.
k
t
t
. . Spadł.~:>n z podJum I bezprzytomneg~ m~: StaSZica, przy ul. Dzielnej, oraz Natana Klejna, na 2- I mUzY,czne,m, Imle11la Szopena zamy a w .ym .ysIano odmeść do domu. Lekarze stwIerdzilI piętrową oficynę, sktady i przebudowę sklepu, przy godmu blezące półrocze. Wzorowy do?61 profeuJ. Rzgowskiej nr. 4.
,
sor6w, umiejętne kierownictwo i sumienna prastrzaskanie czaszki.
. . (h) Grozny pożar. Dzisiaj IW nocy o godz.
(a) Za a;afi«:łóee.de spokójlII pubBio2'l!nego. ca sprawily, że uczelnia ta odrazu st~n(!ł~ na
ski skaza! Ośkara T.yma, V{i1hel- gruncie powaznym i dała rezultaty swej dZiała! ..
' ·rano
. zaa l.armOW ano syren.<l,:,.~"traż
Gubel'nator
p Ói..ł •.do ...
czwart..ej.
.. ma
Prymasa,pI.otrko.:v
At1;tolllego Jllr!{~
I Fryder~ka Ketwlcza-,
,
ogn.lOwq dopozaru przy ul. Aleksandrowskle] za aWanturowame się W mIeJscu pllbltcznem - po 2 noścl bard~o pomyslne. .' . .
Ib
~.
nh8-1O gdzie zapalił się drewniany dom mie~ miesiące aresztu każdego.
...
EgzamIna roczne (przeJścIowe) oc yv:ac s~ę
szkalny.' Ogień w krótkim czasie. przerzucił· się
(h) Drobny (j)ąier.. pZi~ o godz. l, min; 40 vJ no- będą od 8 - 11 b. ~t, zaś. akt ~zkol~y l pOpIS
na. sąSiedni również· dmwniany. budynek, zagl'a~ cy, zaWezwano stra:;; ogniOWI!· na ul. P19trkowską nr. celujących uczmów l. Uczel1le dl1la 1;:>-gt') b. m.
zając dalszym. Niebezpieczeństwo potęgował !r;~g~i:i;:~.!llUa SH~ ~zopa. Ugień ugaslta Wzarodku
godz, 3 po połudmu.
.""
:dosyć Silny wi.atr. . . .
. .
g.. .
.
VI przyszłym roku, szkolnym dZl,ałaln,osc
. I;. II,. i 1[1 ·o dcl'
SamObójstwo. Wczoraj, o-.godz. 10 wieczo"
·
Do pozam pośpieszyły.
zut·ły rem, (a)
w domu
przy al. Wschodniej n.r.57, odebrał sobie SZ1CO ły rozszerzona ł)ę dZle p:zez o twarcle
.
. kilku
straży ogniowej ochotniczej, oddział z fabryki życlę20-letni Abram Berdyczowskl. Jak twierdzi ronowycll klas, a personel profcgorsl(1 powlększa
PoznafJsldegoi strazrniejska, kt6re wspolnemi dzlna; samobójca killtakrotnie jut tariJnQł' się na swoje ny udziałem killw bardzo wybitnych pedagosilami rozwinę.ry .'. energiczną akcyę ratunkową, ż:9Cie, ale za katdym razem ljoul'atowano, Przyczyną gów.
,aby nie dopuścić' ognia. do dalszych budynk6w, ro~pnczliwego kroku by! rozstr6jnerwowy.
Zapisy na przyszły rok szl\oIny przyjmuje f
co. .
im się w zupełności udało Zabezpieczywszy
(d}.1Map~~ J:U~"d':!fCHd. ~czoraj Wieczorem na bliższych inJormacyi udziela kancelo.rya szkoły
,
.....
,' . .
.
szosie BrzezmskieJ na powracaJących z BrzeZin han...
.'.
• d'
. d' 1 9
sąSIednie 9udY!1kl, przystąplol~O do gaszenia pa- dlarzy lóc1zldch, Moszlui Kochańskiego, Szapsię Jaku- (Plotrk?w~ka 108) ,l,;O ~lenn1~ O g, 't-o przez
lqcych się do. · m6w, z których l eden spłonął dO-./ bowskiego, Mandla przewożniak.a ! Chaima Brajtbarta cały mleslą~ .czerwlec l pO feryach letnich od
$zczętnie na drugim spalił się dach i· opaHły
napadło czterech oandytó.,,?, uz~roJolly,?h ?J n~że i za1-15 wrzesma.
" !..'
. trz·· . k d ó
t ·lk·
.
trzymawsz:9 furmankęt zaządah wydanIa Im pIeniędzy.
SH~. J!SClany,: a
e~t usz o z ny y C? mez?aczI1I7· Poniewaz napadnięci pr6hoWall stawić,im op6r, zło(g) Przodstawior1io dla. dziecI. Staraniem p.
Poz!łr dZIękI et!ergl(:znetn~ :atUtlkO"(l .strazy,. me ~zy(lc9 poranili. nożami BI'ajtbarta. zadaJ aC mu 4 rany Bondkiewiczowej, przełożonej szkoly przy ul.
przybra~szerszych,rOznmtlów, MImo ?oWlem l Kochańskiego, kt6rel11ttzadall 2 ~any, ster0l'yzowaw- Tylnej odbyło się wczoraj po poł. w sali Do.;
znacznej odległo~cl straż; w bardzo szybkim cza- sZfY1 w ten :po\?ÓBb h!'-'-tnbdlatrzy! r~~usble rl°bt6ewJldowaOll sWe mu It;dowego" przedstawienie amatorski~' na
. . .t
ł'
...". h '. b k w dy I' () ary i zaura I raj at OWI = r ....ot W tą, P ezem
.
sleS anę ~ na m}e,.,cu l ,~oclaz . ra ..
o... l>e.zkarniezbiegli.
.. .
dochód biednych dzieci.
gęst~ zabudowama. ~~a.czme utrudnl~-ł~ ratun,ek,
. Poranipnycl1 B. i R:.pl'1.yWleziollo do Łodzi, gdzie
Po deklamacyi jednej z naszych milusińskich
~traz po. półt,orag<:dzH1 net Pt:acy oglenugaslła. PiierW8Zej .pomoc)I leka.rskiej udz:lelit lekarz Pogoto· odegrano dwie komedyjki "Kwiat papt'oei" i
. . ' .Prtyctyna ~l?~ru m,evlJad(:)IT~ał .strat~ w.y: wa,
I
.. '
,
"Wieszczkę lalek". Amatorzy, z których najstar..
kIlt~,;,1J,S1ęcy rub~l. NaJwl.ę. Cej uqerpIeh . (p) 'IM i. ryba~h mas.lI:yn.,•• Dzlś, o,godz, 7 ~~nol si liczyć rnoglt' 11.aJ'wyżej 12-.·14 lat gral'l" hu •
.~ ,.....
"W' k " , .• b' d·
któ- <iN fabryce· BraCI Lange" u zbIega uhc Andrzeja
.. .
"..... .•.
. ... alwr".···.·~·llaJ . lę. ~~eJ CZ;.SCI ś. l~ aCYl..
Dtugiej, J.ózef Semiek, ·44-!ctnl rOb.ohllk tejźe. fa.DrYki, morel11 i werwą; budząc śród SWOich r6WIl:\sOl"
rym. spa y .SJę! 'WSZ'jls ;':l~ rucomo, CI~
.
pocfiWy~onyzau?t:anie trybamima~zYf!.y,oclnióSl po- kówna sali szczery śmiech i wesołość. .
..';.. l(h)Po1ar W fabryce, WczoraJ' o godz. 3 s2.arpalll~ !l1ltilJn1 I arteryl' lewej nogI pO\1ii:ej uda.
Publiczności zebrało się stosunkowo nie..
.'. )O~oł.~w.f~bryce "Reichl1!an i. S~ki~ przy ul., feka~:~ozp~~t~!~:r~n~~a~1~tn~1~~~~tn w&a~1~i\o:~Zg~ wie~e. pr~e~ażali mil?~lń~cy, kt6~:tyz ogr<?m1'j:em
.:V61~~.a,nskl~1 !łr. 23 1 zapahła, ~Ię baw~łna W~u- do szpitala Czerwonego Knyźa.
.
zaCIekaWIenIem śle~lzllt bIeg ak~YI. na scen~e.
,
. szą,rm;. 0&1 en ,ugasIł IV ()ddzluł strazy ogni 0(p) Zam:ach s.nl~li)bój()zy. W bramie domu
Do powodzema przedstawlel11<l wOIemalej
we] ,ochotm~zeJ..
.'
.
..
przy ul. Pio!rltowskiej nr, 29, znaleziono wczoraj :w!e: mierze przyczyniła się staranna reżyserya p.
II odd~Ja:t strazy ognlQweJ. ochotniczej Ja- czorem męzczyznę, lat około 25., który, jak póznteJ Marcina Ry<uewskiego, b. artysty "Teatru pol~
dllCdo tego p.Ożaruprzez ul. Nawrot i Radwafl- skonsta,towano, usiłował otruć Się, kwasem <>ctowym. sI' . go
.
:- "
.' .. . , .
,.
.)'
·W·61
'I
Po udzleleniu gesperatoWi. doraźneJ. pomocy pr.zez Je...
(le.
;,I'EI. chCIał ~Ięp.rzedo~tac na. u. I~ę . .czans <ą, karza. PogotoWia, W stanię CIężkim prZeWlell:lOnO go
Ir'\IIH"'"
.le~z na rogu UlICY PIotrkOWSkIej z.astał. dro&ę do szpitala Aleksandra, .
..
...
· ,zarnkfllętą, wobec ;czego ZmUSzol1y by( zawrÓCIĆ' ··(z) Smle ..'lełll'4'ifwypadek Pl'l:ey pracy. WCZOw
w ulicę Główną •.. Na jazdę tę &tracondkilka raj, b. godz. 2 po pol.,.mal~rzpokojowy,20.1etniJosek
mintltczasu. tylko I z winy.niezawladomieriia stra~ Kral,lze, spadl :z; ~usztąwania z W~sokości4·g(,) piętra
.,', .. , ' ... }"
. , . . "...
t..
·dl ... 'h ·'1 1.. nal:!ruk ittle~tztamaI1ltt tebet 1.oltaleczenht satego
;zy, z~: U Ic,a}a Jest~.z~,,!~Jęta, . ,ar,ucu. (010 . . ~lal(l,. W ·stanTecię:i:kimlekl'lt'z.Pogó;tow'a ()d'Wi6zt .go j)P~es~c,zoszek<ll farsa w 5 . aktach Emila de' Najac
:
i . AJfre-da He11t1cqttlna,
.wego.·. Za,wladQrp~mą. tego.roązaju winIen .r~~~.do.S;GP'ltalł1· P.o~nań\lltlcł!, ,g d:z lę . Qz.~4 .wnocy,zmarl.
~py,łaćdq strążyaląoltlagis!r(,lti~lbo, .. Ptzedsu~..
. , Oośclnrty występ"Teatr" Malego" z WarszaWY_
·.biprca prQwadzacy' rObotYiaby w:. tlizlenlel:>ez.*
... Dzięki' Tpw, opieki szkolnej.' które na sw6j
·.pjecze6st!.Vą~ie ;uttudniaś>str~Y.()goiąwej i. ,tak ;
, (a) Bl'ukt w ZOiertu~ W Zgierzu od dw6ch docHód· zorganizowało przy współudziale !;Tea~
. dężkiego ,zawodu~... ... ..... ; . ' .. ..•... :
dni prowa'dzone są ,roboty ,o,koło , przekładania tru Małegoc< z Warszawy przedstawienie; spęQ.zi~
. .. (d)'Kradzież;J.:WczO~ął ,~i~gięW wYcin6-: bruku' na ul.,lWesq'łeJ; 'na ptzestrzeni od ut Dlu.- Jiśmy.wczoraj w Teatrze polskim jeden z bardzo
'; dzą9ym ~Warsia:wy:o g•. ~łejran.oi w~afał':.d() glej do' Sredriiej. Z tego powodu ruch kołowy . wesOłYch i :udatnych pod każdym względem wie,:,
czarów.
i Ka}lsza . Arga .. Sleuulltyc~k Do
drugleł'; ~la~y ,na tej ulicy został wstrzythaliV'.
Orano "Pieszczoszka", 3-aktową farsę Emi ..
. " . ~. Har)n.''0.0.nu.... \%0. iU&. r&. kle
.~sl.a.dło... z n.im... h . pas
.....~2:.ę.r.,~~;.,k..t.6. r. z'f. . 1~.SP.lh, go. . ·..........•...• ·.cą. l. Z.l.'.b.l.Wa
.. 1. Zgie.r.'. dymem n,arko~cznym z. papleroSÓ\V.I. KI~~y~a~,.$kle toW. l1u;i:~ytznó-śprewacże "Harmonia" urzą- la de Naiac i Alfreda Henncquina, zrobioną,do.
,~n~t 'wYflągnębnJll1f700;r~,z~le,~z.e~I .• Sle-dza'. wniea;zf.el~ nadchodzącą iabaw~leśną z hu- ;;konale i obfitującą w tyle momentów arcyza..
.mtatyckt sposttzegł~ra~zJez przed. Ł9dZH1 1 .. 1u fęt~irrw t~lę;:'t~ierskłm.· wpobUżu linii· tramw,a- b.awnych., że publiczność, która tłumnie zjawiła
;Ją zame.}d~wał wp()hcy!- Po ol\.a~antga}bumu jbwej. ....,
, '. . ' . . •.. '. . .. . , .
SIQ ~. te~trze, pokład~ła się. ze śmiechu, głusząc
.
iotograflcznego notov:a~y~h. tł?dzle l , ~J(~l!lIatyck!
eoeząteR: h~awy o.godzinie2popołttdnht, chWilamI słowa,. padające ze sceny.
.. Artyści grali wzorow.o,a zwlaszcza w szale ..
~Zl!ał
.
d.
w
.
.
.
4ch.
oso.bnlko~
..
,
.
któ.t:Z
..
Y
...
dokonał.
l
..
kra..
.
(:
)
....
p
........
".
,·.·
.
'kł.
'
.
"l.f. R ·k.IC.l.· "11..1.0
rt'l.·pt'7\T
dZlezy...
.' ."
.... ", '
.
, a ,I'IIS~ w.s~ley.•. rI. ,o. U .~'l 'fe
'-'J
me prędkiem tempie, nie dając widzowi czasu na
· . . (h) Spadki; Wydziel bypotecziW.odtasza stfadki ~hcy Pabl~nH*lelQr~ 1.1,.'W~cle~~, Sl~ pIes, naleto, zepy zauwazył nieprawdopodobieństwa w tym
~9 następującychzmatlych: Marcin!eFryderykllPetcu t . zący~o Eąw~rda .l~ąnkeg~ , poką,~ł Jegoc6rkę stekU scen arcyzabawnych.. .•..
Wsp61wlaścicieiu niet1lthomoŚci809G•. - Aleksandrze En~i·Oraz .1tueszkailcą teJ~e posesyl, Zygmunta
. ..Palrnę pierwszeństwa dZierżYla p. Wierzejska,· "
;K~sz:yń,skim. wspólwlaściclel\f nierucb9llłoŚci nr. 1266•.....,
SOtnpolskieg~.
. .. , ...: '..'. .. . ' ,
.:Tachelt . Basza, wsp,~łw~aśclcielce .~m:ruchotnoQcl ·nr."
.Psa zabito. 'PoMsaniwyjecnali nakilracyę Jako nieporównana, w miarę czuła i zapobiegli...
1588, -:-]akób1e KaJll1nsklm, WierZYCielu sumy 1200 rb. d' l .. t· .. ć· • P I·" ·1' d ' .~.T·
'.:
wa mama "Pieszcz()stka". DOSkonały typ gu'zprocentc.imi, z.abe'żl'ieczollytni na nieruchomości nr"
O . eczn cy •. ~ra a ffiIrs (Ie&o w. ~ arsza,wle.
wernera
stworZYł. p. Ryszkowski. Swletnym ba9.,.7., .5.99., ~~.,.i~ ~~7,-A.n~rZej.a.. i Katarzy. n1.'e.
,·:ti
f
m. alż. ~or~.
od. •pio.c· runa.
POQczasburz.
y' one- ronem d'Aigreville. był p. SWleśni,ak pieszczos:zwłaŚCICIelach meruch, nr. 10596,- Karolu. Got~
da' (a). 'Pożar
.
',..,
' " , .. 'd
ł·
,genweg,
Jry:dzie Tus,chllr~ wIsk nit3rucbomości nr. 761.cC,":':",RYfce g JszeJ,we~ WSI, zyzet,n~n,,;.plpI'U~ u . erzy w Idem jego synem p. Szarskl. Duto 'temperamen,WelU Prusilak, wsp6twlaśclcielce tlleruch. nr.rM, 296A, stodqłę,nal~zącą4Q. włosClanma JuhaQa Matu .. tu w roll de Kernanigonsa wykaza,ł p. Przystań-,
:r~B,786C, 270p, 47ai, 759 i 47ee, jak równie~ wierzy- szewskiego ispqwqqował pożar;- kt6ry w jednej
ski, jego żony p. Bończa. Dobre typy kokot
::c1f~ICeSUIU na. nieruchomościach: 5,0001'1:>, ,nr. 521ec, chwili objął. ca~y budynek a następnie przeni6sł stworzy,ły pp. Kamińska i Danlłowicz.
10,000 tv.tll". 288a, 4,000 rb. nr. 500, g,950 rb; 12,000 rb. l'
d · ' ·t ·d' ,~. , b ' ". d' '. .'
,nróo75a, 1,OOOr». ~r, 468iei 6,000 rb. nr.818g~,.;:..lgnacytn' Się na . ~ugą~ ~,o ()~ę, o or~ l . WIe. .~zopy. .
BIJ·
Zamm Pr.:lJyl)y~a, do. pozaru strazochotmcza
"Arbeltet; iW1.n~c.nleruchom()Ścl nr. 15; Judee Ptecnne~
y
,r?<ę. . , ~~.Pół."w..t..~. c.\ • nięruch0U"i' . rir•.~.584 i w!erz .~.je.lu. sum.. ze Rzg.ó. w!l> . . z b~dYI1~.ów.tych ... po.zostały tylko
.~OOQ' f~.4~!IUCY'iaoo rb'j zao.ezpleczotJe] na meruchom. dogorywflJącezgltszcza ..... '.
.
:!1alWuta:oll,n~. 5....-:"'Anle) . GajeWlcz. Wlerz:ycieJce sumy
. •. ... . •..... .., t ... \
piśmiennictwa.
8i;()(hb. ;z;ldttjCl'ą~.()OOi:]). f8()O rJ) . z.abezpiećzortej. na, ... Spfllonę bUdypkl .ubezpłeC~One?yły we wzani.eruchol11. 1l~~10S6f1;Micha1e,Ptocje Rosicklm, wierzy.. Jemnem Towarzystwie ubezpIeczen Kr6lestwa
(x}.,!Pr~egląd pożarniczt', .kt6rego. ktlidy
c~~.lusurtlY $~,~~,rb~ ;z;1plucyą 1;,000 rb. j 8,OOOrb.,zalrc:z~ ,. Polskfegona . sumę .490. rb..
,
~umer Jest ~,Wlelc~ dla str!iży ogniowych interesu". .
9
!e. ?t.O. l1)1(ihrm td.~r.u ch,.!46 • -.. Jllll.ltSzu. ,E. ~.vlar.dzie Btau"I. . . Narz~dżi
rolni.czych
pro•. duktó'N, ]ący, dono:sl ~o kIlku WYjazdaCh, uskuteczniony~p,j
tlle,Wspólwl~śc. meruchom. nr. ę55,1014.11045a.-Oska~ .....'. 'i. ..
'h,'·'.
,,, .paszy.oraz
.
.rzę Ad.olfieSetzerze, wsp6fwła~c.Wielu·nieruchomości ,. spozywczyc spaliło SIę za 600 rb.
przez czł~nkow red~kcyl tego .dwutygodnika, tla"'
:nr.80c·~M;Jtyanie Andr;z;~jtlŹelazowskim, Właśc.> nieru~ I
'(a) Sprzeda;;: kamienia. Dnia 9 b. m. W urzęzapr~sze~Ie rozmaItych strażyogniowy..;h·. rt.lil:;.V
,clłQm., i" ()sadzie AlęksandrÓ:W nr. 1S2..-1!W.
dzie gmin)' Brus, odl:>~dzie się VI drugim terminie licy.. proWlUcyl.
. '. ":;:.i,i!;
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Kilku stra~:om delegaci redakcyi udzielili porad co do nar;;ędzi ogniowych. W Dobroniu, wsi
kościelnej pod Pabianica:mi, oraz w Dłutowie,

Z KROLESTWA.

zachęcali do utworzenia spółki celem wyrabiania betonowych materyałów na Ściany i dachówki cementowej, wreszcie byli obecni podcza:3
działalności straży pabianickiej przy gaszeniu pożaru i oddali pochwałę spokojowi, wyrobieniu i ,
bieglości zawodowej tej straży.
I

!Przepisy

obowiązujące

Grad. We wtorek w majątku Rząsawy, pod
CZQstochową, własność p. Rogowskiego, spadł'
grad wielkości jaja. Grad padał blisko 20 minut, przyczyniając dużo strat. Straty wynoszą
okolo 5,000 rb.

Z CESARSTWA.

dla fabryk.

MinistcryUlTl handlu opracowało szereg noNadzór nad służbą. Jak się dowiaduje "Go~
wych przepisów, domagających się zarządzenia ros Moskwy" główny inspektor lekarski wszcząt
specyalnych środk6w, celem zapewnienia robot- starania o wydanie prawa, według którego nanikom fabrycznym bezpieczeństwa.
jem służby domowej z kantorów rekomendacyjPrzepisy przewidują szereg zarządze6, jakie nych slużby domowej ma się odbywać pod nadwinny być przestrzegane wogóle, w szczególno- : zorem lekarza.
ści zaś w kotłowniach, oraz przy obsługiwaniu I
Główny inspektor lekarski żądanie to. uzaprzyrzi.!dów. pracujących pod wysokiem ciśnie i sadnia tern, iż 75 procent sl'uz(!cych chorUje na
niem, przy tnmsmisyach, maszynach i windach. , choroby oczu' i weneryczne.
Pozatem opracowano szereg przepisów, jakie
Rosyanie w sejmie finlandzkim. Generał-gu
winny być przestrzegane przy przenoszeniu cię ,
bernator
finlandzki zwrócił się do senatu z wniożarów, oraz określono szereg robót, których
skiem, aby na mocy prawa o równouprawniespełnienia nie wolno jest powierzać nieletnim i
niu rosyan w Finlandyi wszyscy rosyanie, zakobietom ciężarnym.
mieszkali
od roku w finłandyi, wniesieni byli
Przepisy te wprowadzone zostaną częściowo na listę' wyborczą
sejmu. W razie uchylenia się
dla fabryk już istniej'lcych z dn. 14 lipca roku
władz finlandzkich od wypełnienia tego rozpobieżącego, zaś dla fabryk 110wopowstających
rządzenia, generał - gubernator Zejn proponuj(~
odrazu.
usuwanie opornych urzędników ze służby i mia·
Zupełne zastosowanie tych przepisów dla
no)yanie
na ich miejsce lojalnych.
fabryk już istniejących ma być wprowadzone w
ciągu trzech miesięcy.

Z WARSZAWY.

z

Podola.

(Korespondencya

'*

I

I

",~,~'
1Ia',.,....~

o/""""""Wtm< 3d
:MIiI ...

liP#dlMłr:

~

znajduje się cudowna statua Pau,a Jezusa. H.i~'
storyczoe to miasteczko"" ,załoi.ooe W', połOWIe
XVI stulecia, dawnfejw.tąsnośćhr.Potod\:ich,
ściąga corocznie, ,tysiączne ,tłumy pątnik6w. N a
dor.ócznym odpuście", ,by.ło wieluptzyjezdnych
z dalszych okolic. ProboszC1...em brahiłowskim
jest dzielny kapłan ks. Feliks, Sznarbachowskl,
kanonik łucki, niestrudzony działacz społeczny.
Co jest charakterystyczne, że na calem Podolu nie mają pojęcia. nietylko o bandytyzmiel
ale o zwykłych kradzieżach. Po wsiach nie zu·
mykają nawet drzwi na noc, a rzadkie wypadki
drobnych l<radzieży zdarzają się tylko po mia~
stach większycl~.
Rozwój ekonomiczny Podola cierpi wiele
wskutek złych dróg, które podczas dni deszczo~
wych są wprost niemożliwe do przebycia i wstrzy~
mują caJy ruch kołowy i pieszy. Ziemianie
czynią starania u' władz o budowę szOS na nic ..
których gł6wnych acteryach Jro.munikacyjnych
i spodziewają, się, że starania te Qsiągną wkrótce
pożądany skutek.
E. W.

TELEGRA
Kmnumkat urzędowy.
Jarosław,

4 czerwca

".

(P~). Ich Cesarskie1Vlo:',
Dzi.ećmipr.zyb:yli, do.Ja~i

eSCl z Najdostojni,ejszemi
ros ławia około godz. 1;()..ej

!rano.

Jarosław, ,4 czerwca (P:;).. Najjaśtl:rejszy<Poo/
'/Z Nhjdostojniejszą Rodziną o·.godz~ t2 ,min. 151

w nocy

pOciągiem

do, Rostowa.

Cesarskim

raczył

odjechać

Rosfow, ,4czerwca(p~).. 'O:'gOOz. 1l'()bej."l·ano~

własna

I,RozwoJu.")

Podole-ten główny śpichrz zbożowy Zachodu, krai?a młek~em ~ynąc~,-w roku" bieżą
cym zapOWIada obfite zbiory zlemlopłodow.
Rok ubiegły by.t bardzo cię~kim roJdem dla
ziemian podolskich. Skutkiem bezustannych
deszczów zboże zgniło na . polach, zaś buraki,
miesiąca.
stanowiące poważną. rubrykę dochodów rolnych
Z powodu trudności formalnych, wynikłych Podola, zamarzły skutkiem wczesnych mrozów
z konfiskatypistn{l, "Słowo" z dniemdzi;:;iejszym i w c~ęści tylko zC!stał~ w~kop~ne. , '.' ..•
'zostaje tymctasdwo zawleszone~ "
,
.
' , ' ,Klęska ta odbIła Słę ,meml1lęl d()tkItwte na
O dniu wznowienia wydawnictwa nastąpią wJoscianacn, kt6rzy, posiadając bardzo mało
oddzielne zawiadomienia.·
ziemi, ,cały swój byt opierają na zarobkach w
* Politycy włoscy w Warszawie.
mająt~ach ziemskich, ~ ~apasy zboża na ziny::
Przedsięwzięta została wycieczka przez gru- czerpl.ą z pracy przy zmwach ~a, s.nop.Wśr~d
pę polityków i. elep,utowanych włoskich cia \l[ar- wł?s~la!1są. ta~y, .kt6rzy, p.osladaJączaledwle
szawy i Petersburga. Przybędą oni do Warsza- ~zleslęcmę zl~ml maJIl zapełnIOną, stodotę 7b?wy w poniedziałek o godz. 7 zrana, pociągiem zem dworsklem z~praco~anym podczas, zmw
kuryerskim z Wiednia.
przez członk6w rodziny zbIerających zboze za
Delegaci udadz~ się w dalszą podr6t do s n o p . . . . .
.. "
..
.
Petersburga we wtorek, o godz. 5 po południu.
. Clęzkl rok. zeszły ?leml1lej .r6wmez odbtJ
*
. '
, II
Sl(~ na handlu l przernysie włóknistym, kt6rego
Ostat~1 numer "Wolnego słowa.
II
wyrobów dostarcza W dużej ilości mieszkańcom
Ukazał SIę nowy nurne~ !lW~ln~go s-łow~, Podola Łódź. Z powodu braku gotówki, wya numer t~n 'p~awdop?d~bllle będzl~ ostatmm, nikłego skutkiem nieurodzaju, ' rolnicy zmuszeni
t~k przynaJl11me) ,przeWidUJe redaktor }~ydawca byli wstrzymać się od czynionych zwykle na je~
pIsma, p. Leo Bell1!0nt '!' artykule p~ze~na)nrm, sieni zakupów' towarów manufakturowych.
w. którym, powo,!uJą c SIę ,na donieSienie dZlen~
Rok bieżący wróiy bardzo dobre 'urodzaje.
mltów.warszawsklch o wyto~z~nym mu nowym Pszenica-ten główny produkt ziemipodolskiej-procesie karnym. za. wznOWienie "~vo)nego sło- ortedstawia Się obecnie im'polllljąo::O i zapowi~~
wa" ~ez OdpOWI~?nlego ,~ezwolelll~ wł~dzy, s~- da plon obfity; bura!<i rokuyą ,uro.dzaj więcej niż
d?WeJ. zaznacza, lZ dalej pIsma, wydawac natazle średni, a groch, mak, słoneczl1lk, kukurydza"
me zamier~a.,
proso, tatarka i inne zapowiadają się świetnie~
* HOjny dar.,
..
Oczywiście ożywi to handel towarami włók~
Paili Marya Szwedowa o!larowa~ .Towarzy~ nistymi, w które mieszkańcy Podola zaopatrystwu naukowemu . warszawskiemu blbllOtek~ po wać się będą w roku bieżącym w dwójnasób.
ś. p. Ludwiku Jame Ale~s.alldrze~zw~dem, hczą: '
W ostatnich latach, a ',. zwłaszcza. w, roku
cą 600 tomów,przewazme treśCI hlst~ryczneJ. bieżącym zwiększono na podolu plantacye gro~
Z rzadkości bibliograficznych VI ty~ z. blOrze. z~-.· chu ziel~nego, który, znalaz,ł ' korzystny rynek
sługuje na uwagę e~zemplar2;. "B)bll~ Radzl'YJł- zbytu w Królewcu i Odesie.Groch ten idzie
Jowskiej z r.1563" l J. U. NIemceWicza, ItLlsty· na potrzeby armii pruSkiej,
litewskie 1-812 r."
Ponieważ utrzymanie kotiiaw gospodarstwie
0)10 . Pamiątkowe ,,~raty".
,
bardzo drogo .kosztuje ,rozpoczęto przeto, próby
Na poddaszu m~gazynu pałacówła~ienkow~ w niektórych majątkach ziemskich używania do.
skich pomiędzy różnemi .. rupie~lamiICJ me nada- pracy w pOlu krów. ~odźcem .dotego posłu
iącemi się do utytku ,powszed~leg.o, a. przedsta- i żyła ~<;Iezwaks. StaOl$ława. Siary, .~r~boszcza
wiającemi .nietazcenne pamiątki hlStory~zne! parafn Krasne pod Rzeszowem, ~tóry JUZ od. 5
znajduje si~. Mżkof . które służyło pon.o kledys , lat p:acuje w~wef!1gospodarstw~ęr()lnem ,krOks. J6zefowl,Poniątowsldemu.Sprzedaz odbywa waml'zaprzęgając)e dopłu~6wl wozówzwle~się przez,Ucyf a 9yę., "
. ,..
Ikim .po~ytkiem.powodzlon,.~e k~owoml1l~
* Oszustwo ekSpedytora. ,
.
,. praca me s~kodz.1 i k~owai gdr PracuJe, w roh,
, Śród ·kupc6w" .watszawsldch, . h,andlujący~h ,. dwa, razysJ(~ opłaca. I pracą. l. ,mlekle~, ".Prac~
drzewem,duZe wraten ie wywarła ~aJemna UCle- krowami odd~wna s)(~.odbywa w l?awarYI, Austryl~
czka pewnego eksp~dytora.,Zydowsl<lego, do .k~ó- Morawach.: ~zechach I.IUt Szl~skl.l.·, ,.,"
',',
rego mieli' : dotąd wielkie zaufanie. Uciekuuer"
Wdzlen$w•. StaI11Sławą~t..~t:rqqpył się
doltonał' szeregu nadużyć.
. uroczyście odpust doroczny w Bratu-łowle, gdzie
Zawieszenie wydawnictwa.
Redakcya "SJowa CI zawiadamia, że wczoraj
zrana z polet.enia komitetu do spraw prasowych: policya, po dokonaniu rewizyi, skonfiskowała wczorajszy numer ,Słowa". Jest to druga
z rzędu konfisl<:ata "Sł~wa" w ciągu ostatniego
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"Najj.aśniejs.zy Pan, .Z.' Najdostojm$zcłr':'~(lra..

, czy.t

przybyć

do Rostowa.
, Z''. Dumy.
Petersburg~ t'f:: czerwca (wt):' Rozpatryw~nie.{
budżetu zakOllC2:0ne będzie dnia 23--go. czerwca,!
sesya zaś Dumy potrwa do dnia s-go lipca.
.

Geszowa.
Sofia, 4, czerw<:a (wŁ)... l>ostaoowiona:.- dyltit~
Dymisya

sya Geszowa jest najlepszym dowodem~. źeBJlt..:
;runiaru· rob,ić Serbii tadnych~

garyąnie.IDa,
ustępstw.

",

"

"

'"

f>ose-l rosyjski wS'Ofii t Niek1ndow,rathi~
Gesz;owowi, aby poczynił pewn-e ustępstwa pow)
krzywdzonej Serbii, lecz Geszow oświadczy): po~,
słowi, że odpowiedź. da za kilka dni.
Odpowiedzią tą jest właśnie dymi$)li.l (]e..;
szowa.
.
Koła polityczne sądzą" żeOeSzowząowu
obejmie prezesurę, ale",.tekę: ministra spraw za'"
granicznych obejmie Danew.
'
",
ParYi!,.4 czerwca (wt). Dymisya Oesrowa
wywolaJą tutaj olbrzymie W:łbUl"'lenie.. Dzienniki
sądzą, że dymisya jest najlepszym dowodem, iż
spór serbsko-bułgarski nie, da się załatwić dro,,:

gą pokojową· Dymisyę Geszowauwazają dziell~,
nild, 'jako wyraźne usunięcie się: Bułgaryi, od·

Rosyi;

Wielka Bałgarya.
"
londyn, 4 czerwca (wł.). ,,\lTc~orajszy "Dąlty:;
Telegr. CI, omawiając Spf"Hlwy bałkańskie, oświad.,.!
czat że plan Rosyi utworzenia wielkiej Bułgaryi':
jako zapory dla wpływówgermallskich, popte~'
rany jest ob(knre przez Austryę, która pragnie,
utworzenia jeszcze większej Bułgaryi, niż zaItli:e~,
rzala Rosya .. Bułgarya taka. znajdowałaby sj~
pod wptywem ,austry;ackirhi ,służyłaby ta, prte~
, ciwwagę Serbii. Wobec tego Rosya znajduje się;
,w trudnem położenitl i zmuszona jest dopopie~
rania interesów serbskich przeciwko BUł.garyi.
',Po~ledlenie zjednocuma: mwodowe(Jo. '
'. Berlin; 4 czerwca (wt).Na dzjsjejszem'~
siedzeniu. zjednoczenia, 2la-wpdowego polskiego! .,
przyszedlpod dyskusyę, 'Mfijosek; ,. aby. płatnil
urzędnicy związkowi, kt6rzy piastują urząd po..1
selski w sejmie pruskim., albo. w parlamencie.nie-l
;mieckim. p,0bieraIitylko, [)o~owę pensyj. ·Wnlo..l
sekten skH~rowany ,był p~edwposłom: Sosiń~'
skiem,u i . Nowickiemu; Wniosek został odr~u..1
cony,.po:czem zebranie Pr.zystąpiło dow)tooruL.;
zarządu .. '.
"
• ,.' ,... '" ", '. '
Pre::se:n '. 'zjednocz~nia,kt6rylil, dotyc~as
,byl,Sosmsln, zo.~tał. R,lemer.~ na, którego, padło . ,
58 glos6w. SoslIlSki otrzymał S4głosy, a N<r
.

.',1

wicki l, Na sekretarza. ponownie powołany Woj~ w?jsk b~łgarskic~ z.' terytory~m serbskiego, co
dech Krześkowia g3 głosami. R6wnież ponow- tez uczyl11ono w ciągu 2 godzll1.
niewybiany/ został kasyer wojciech \vieczorek
·
. e
85 g,tosami.
Utarcz kI gramczl1 .
Zmiana ministerywn.
Blałogrod, 5 czerwca (wł.) WI.adomosc?
Budapeszt. . 4- czcrl,,,ca (w1'.). Jako prezesa napadzie bułgarów na pozycye sebskle pod Isklministrów na -miejsce Luclmcsa wymieniajl4 hr. bem wywołała tu piorunujęce wrażenie.
Tiszę, lecz kandydatura jego niema widoków;
,Samouprawa" pisze: Takie postępowanie
większą szailsę ma minister honwedów· Haway, .pomi~dzy sojusznikami jest niemożliwe, takie
który cieszy się sympatyą opozycyJ.
.
lajścia mogą wywołać daleko idące skutki. OdI(onfel'encya finansowa.
powiedzialność za to muszą przyjąć, na siebie
Paryż, 5 czerwca(wł.). Wczoraj odbyło się sprawcy. Bułgarya powinna przedsięwziąć coś;otwarcie międzynarodowej konferencyi fin anso- . kolWiek, aby raz na zawsze położyć kres powej w sprawach bałkańskich. Posiedzenie otwodobnym zajściom.
rzył francuski minister spraw zagranicznych. Pi.
.chon.. W obradach uczestniczy 45 delegatów
Urzędowe
potwierdzenie zgody.
państw zainteresowanych. Zebrani wybrali. na
prezesa konferencyi Margery'ego. Posiedzenie
Ateny, 5 czerwca. (wt) Z urzędowego ZI'Ópośw~ęCb~O . sprawom formalnym;.
.
.
dla zawiadamiają o' zawartej ugodzie między rząParyz, 4 czerwca (wł.). Prasa tutejsza Jest darni bułgarskim i .greckim.
zdania, że prace otwartej dziś konferencyi finanAby uniknąć nieporozumień zostanie utwosowej 'w sprawach bałkańskich będą uciążliwe.
. "Figaro" oświadcza. że' Anglia i Niemcy :rzona strefa neutralna na granicy tych państ\y.
sprzeciwiają się zapłaceniu przez Turcyę jakiejStrefa ta będzie wzięta pod rozwagę przy
kolwiekkontrybucyi wojennej.
.ostatecznem ustanowieniu granic.

. .

l

Loetzen, w Prusach Zach~dl:ich
uderem słonecznym 25 lJol'l nierzy.
5 zmarło, 19 jest ciężko chorych.
'Z
'"
. d 148' 152 pu li'
ołmerze CI nalezelt o · I
cow~ .
stacyonowanych w Malborgu.
wojskowych

"IN

porażonych zostało

... l

Starcie wReszcie.

. . Wypadal< z ministl'em.
O wypadku salnOl'
chodowym, jaki s~otkał byłego ministra BriandJ.
nadchodzą szczegóły następujące: W drodze do
TrouvilIe, gdzie jechał samochodem byly prezes
ministrów francuskich Briand w towarzystwie
swoich znajomych, samochód ministra zderzył
się z samochodem ciężarowym i został zdruzgo.
tany. Na~tszczęście ograniczy-łosię na lekkiem
poranieniu kilku osób, poważniejszego szwanku
nikt nie doznał. Wynajęto inny samochód i mi
nister powrócił do Paryża. Pierwsze wiadomości,
jakie tu nadeszły, były bardzo przesadzone i wywołały wielkie poruszenie w kuluarach parlamentu.
Paryż, 5 czerwca. (wI.)

l

w

Suf,·aźystki.

londyn, 5 czerwca. (wł.) Sufraźystki podpa!iły majątek pewnej wdowy w Bradford.· Wszyst~

Ustanowhmie granicy.
Dnia 18
Ateny. 5 czerwca. (wł.) Rokowania prowa- kie zabudowania zostały zniszczone, straty wymaj'a S'alar-ud-Doule znalazł sj",.... 4 silnym oddzia- dzone pomiędzy bułgarskim generałem Iwano-, nosz~l.......
pl'zeszło 14000 fUl1tów
•
Jem'.w Milairze i zbliżył się ku Resztowi.
Zaciekłość.
Nastąpiło .starcie z. wojskami rządowemi, wiczem, i pułkownikiem greckim Dumanisem, ,f
pdzootafąc,emL pod,zwierzchnictwem gubernatouwieńczone zostały pomyślnym skutkiem.-gralondyn, 5 czerwca (wł.) Podczas wczorajrą. który stracił dwóch synów.
nicę prowizoryczną pomiędzy Bułgaryą i Ore- szych wyścigów konnych, które odbywały się w
.'., ,Oddział odparty. l\siążę zajął Rudeser, a na cyą ustanowiono. Połoźy to kres starciom wojsk .obecności króla i w których brał także udział
,d:ugt .dzień~egerud.
;.• ,\,,' • ',bułgarskichigreckich.
koń. królewski.' jedna z sufrażystek. chcąc zwró" \ '. . Wypadeksam.ochodoWY..
Rzym, .5 czerwca. (wt) Król był obecny na cić na ruch kobiecy uwagę króla, rzuciła się
Kijów, 4 czerwca (wł.). PowracaJąc z pod- aerodromie. na polach Bracyano. 'Potem siadł pod jego konia. Koń króla przewr6cił się, tral11iejskiego . Swiatoszyna dyrektor kijowskiej filii na aerostat i prżebywał w pOWietrzu 45 minut, tując sufrażystkę i dżokeja. Dżokej odni6sr
Bil!1k~ .. hanąlowego' wars~awskiego,. p. Gustaw, przypatrlljącsię próbom wyrzucania' bomb ze wstrząśnienie m6zgu.
:Wolski, wskutek zderzeńta samochodu ze slu- statków powietrznych.
.
.
Politechnika.
'}Jem fel'egrafićztiym •. uległ złamaniu żebra órai
Tyflis, 5 czerwca (wł.).' Wybrano. komisyę
dę~kjemu' uszkodzeniu głoWy. "
PrzYjazd króle.wicża.
,: n'uch mongolski.
Białogród, S .czerwca (wł.) J>rzybyłtu kr6- der zaclecydqwania, . wkt6.rem .rme}SCu ll1astaOąĆ
gmachpolitethniki. .
.
., CYCTI<AR; 5 tzenvca (P;) Gubernator Sun lewjcz grecki. .
,
Bawełna.
pqnosl·tządowi telegraficznie o. ruchu oddziału
.Zachwiane rządymłodoturk~w.
Tyflis,
5
czerwca
(wł.). W por6wnaniu z romongolskiego' w sile 1000. ludzi pod dow6dzParyż, 5 czerwca. (wt) Dzienniki dzisIejSZeJ
kiem
ubieglym
obszar
plantacyjny bawełny jest
,twewkslę<;:ia. Udaja ku wschodowi i ku grani- dQnoszą' z Konstantynopola; że rząd młodotu
CPln prówincyj.,.• Oubernator prosi o posiłki
:1l'p~owincyi .glryflskiej i mukdeńskiej.
recki znajduje się
niebezpiecze6stwie i zdoła zmniejszony do polowy. w gub. bakińskiej i elizawetgradzkiej. .
'się .utrzymać nadal tylko przez stosowanie poli. .
' ,Skazanie' marynarza.
tyki r.~presyj igwaitu,\\liększa część armii prze;.
Dnia6";go b. m.. Vi piątek, jako W .piel"WSZ/ł
!~EWASTOPOL, 5, czerwca (P.) Z~it'głego .ciwna jest pp1i~yce rząc;Iu., .
, .
bolesną rooznicę śmierci
.
,;odJat,J marynarza Braterskiego, u~zestnika
D
b ....
.. E
b .
'ł
buntu na p\lńcernikll"Pbtemk·inie" sąd górski
.awne . ozyszcr.e.armn" l1\Ver·, ej •.. stracI
ś.p.AntonfegoKaUnoroskleio
:skazafria. 2 i .lata oddziałóW aresztanckich. . . ,< zupełnie wpływy! i jest llaJoardzleJztiieijawidzo'
1
'
.
OdbędZie.
Się.' 1.1) ko. Ści,ele (doln)?m) ŚW
. • Józefa o
godz. 9 i pól rano za spokój duszy Msw ŚW na
· n y m Oficerem w; 'armii' tureckiej.:
.
· . którą ź:}1czliwych i Zll aj omych zaprasza
.,
':Zosta,t"iej 'chWili. ". . , . . , 'Odpowiedź na intorpelacyę,'
, 1960· .
:tona:«: tdI:de6mi.
POWl'ótOanęwa.' ,
> ; ' Wiedeń,.' 5 czerwca •(wł.) . Cesarz przyjął
Sotla,: 5 .czerwca (wł.) Da1;lew -·p6wr6·, : ;.vcz?rajna długiemposluchaniu . szefa sztabu
lA
.
(Do uznania Redakcyi) .
Citdo ,SofiiizQstał ;natychrniast prZYjęty. na ,generalnego ,l\b:nruda V~. Hetzendorfa, ministra ·
' P. M; składa.50 kop., o pobranie Ictót'yclt miał za,audyęncyi u ekrólmZłożyl 011 $prawozdani.e z.eobrony'ikrajówejdie()rgiegoora~ następ'cętronu . targk~
kolegą biurowym, p. K. T., W obecności interesant I plilmy K. B.
swego PQbytllw Pary~u JJ;;ondynie oraz .nara- . ,Franciszka H~rdynanda.
&r
dzał się z ~r6lem w sprawie obecnegQprZe3ile- .'... '.' .~awspóln~j tej audyencYi ułożono odpo'.nlaw BułgaryL
.
.
: w~edz rządu na lI1terpelacyę stronnictw wspra.wie afery Redla. '
• • d. . l
PrZYJęc\e . ymu~y •.
Sofia, 5 ma,ia.(wl.) Król Ferdynand przyjął
'. I(arypruskie.
.
Na .lUooy udzielonego mi POzWolenia przez Warformalnie,choć nieurzędowo,dymisyęGeszowa.
~oin~ń, 5' cz~r~ca.(wł.) .Pan Karol Rzepec- szaw.slu Urząd Lekarski z dnia lO~go września 1909 r.
z~ N2 5511 na rozpowszechnienie mojego wynalazktl na
W· kołach po1i1.ycznych utfzYn'luJą, że właściwym ,ki i pani Stanisławowa Rzepęcka, otrzymaliman- p~rost
wtosó:" oraz SWobodnego ograsznnia WYdanego
:powodemprzesiJel)ia \v Bułgaryi jest wielki roz~ datykarl1tl za to; że przy obchodzie . rocznicy InI przez tenzo Urząd LekarskI z dnia 15...go września
r ..• !llal11 z~szc;zyt polecić mój wynalazek na porost
Jam, j,aldmastąpił wzapl;ltrywaniach' Geszowa i 'powstania styczniowego, urządzili, rzekomo taj rle 1912.
wlosów I przecIw Ich wypadaniu i łupieŻOWi z bardzo
Dańewa. Dobrze . poinformowani twierdzą, że zebranie. Pan R. został skazany na trzy miesią~ .. cl0.ljrym rezultt;ttem •.. Li~ty dziękczynne, pOŚWiadczone
reJe.ntalnie, da)ącctękojm!e skuteczności wynalazku,
imianagabinetu W' Bułgaryi zmieni zupełnie.jej ce, więzienia, a pani R. na 120 marek.
pOSiadam. Sposobu użycia ttdz!elam osobiście •
. ory e l1 tacyęw polityce zagranicznej zaróWno
KsłążęKumberlandzld.
Świątkowska
wżg1ędemRosyi, jak Austryi, tr6jporozumienia
.
B'erlin,
S.
czerwca (wł.) PogłoskI, że z po~ ~~:.1~:dnia .N2 55,m. 8 . .
1952
tiójprzy mierza;
wodu zaślu~in księcia Kumberlandzkiego zksię~
SPOSTRZEŻENiA:" METEOROLOGICZNE.
.
Zajęciepozycyf.
żną Ltlizą. . ma .być przywrócone królestwo HaReszt (Persya), 4 czetwca(wt).
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. ,. ". Białogrod,d Sczerwca (wł.) Bułgarski od~ilił, :złó~bi1y '~. H~clnegobata1ionu I jednego
. . ,szwadrpnu ..,przed()stał się na prawy brzeg Beri~:~t~:~. okOłOJ~eku. i zajął bez oporu serbskie
:"

noweru, okazały się nieprawdziwe. Książę Kllm.
berlandzkizostanie księciem Brunświku. którego
regentem jest dotychczas jeden z książąt pruskich.

\\fJ:adze bi3ło~zażfłdał)' USunięcia "

ł
.Porażenie. słoneczne;'
Berlin, 5· czerwca (wł.) Na polu-ćwiczeń ~
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Nie. czekaj:lc zaś odpowiedzi, ciqgm}ł' dalej; I
W tej chwJlti pwfeoor 5enf~1ier :r.aB:zwoIiiłl
- Przysfowie mówi) że dobra gło'Clnemu w swój Jdetiszek. Był to znak, ze lll:a \ov.ypoiwl(.<
psu i mucha... Pani wprawdzie bardziej poclob. dzieć zwykły &wój~ toast.
na do pnj",ka, niż do muchy, ale ja mam cizie.
- Panie i panowie l - 1\(j.z~.(}:{l;y pa"\
wi~.ćclziesi~i tysięcy długów, a źaden llchwiarz
Ir;;;ę wkoło w tern szlachcine:m P1'ouic mimo naj·
nic chce na mój weksel dać złamanego grosza; s?czcl'szej chęci, jednego przyzwó1teg~ człowie1cH
Bajka współczesna.
~ takiet po:~ycyi nil; m.nina być zbyt wymagame mogę Odnaleźć, jeno dwa !"rntunki rodzaju;.
~
J?cym. Zreszt~ po sluble rozpocznę dawne zy- "borno sapiens"; pieczeniarzy ()ra:z c1ol'oib!dewj~
(Dokończenie.) ,
. cie, a 1Jięknej Lali H"rrison z' "Variete" kupię I czów. Ci ():;,tatni dziel:;! Się znowu na dwie ka;.,
_ {askawa pani! - odparł dokt6r _ ella oddawna obiecany powóz i konie.
teg;orye; : ~dyotów oraz łotrów. ~ !Nicldóf2.yjak
tego domu i lego towarzystwa llajgłupszy elow.
Parma E.milia chciała właśnie szepnąe;
oto nasi szanowni gospodars!wo nalem: j~dllo-.
tip jest jeszcze za dobry... Tak brudnych per.
- Spytaj pan mamy!...
czcśnie do obydwóch kategoryj. SłusznoŚć iI1aka~
weniuszów wogó]:~ rzadko się spotyka... M<}ż)
Zamiast tego odparła niedlx lei
z~lje j~dnalc przyznać, ż~ okarmiają nas s1.UI?ien.
pani jest ponadto znanym lichwiarzem k~óremu'
- Wiem wSi:ystko, de jestem przede dziec- nIe., me szczędz~.tC kosztów na te popisy kallllar.,)
6ddawna miejsce w kryminale...
'
II kicI11 ...' Jeżeli wychodzę za pana, to po to, by
ue. UZywajmy tedy panowie, nie· zwainj~c, i:eJ
Banjaer, który po~łyszał ostatnie słowa, ryk- się nazwać baronOWI} Habenichis... Co do po.. zawistnem okiem każdy kes nam llcza' nie:zw;a~1
n~ł przez stt':ł;
trzeb .serca, wys'ta,rcza mi nasz Jan, którego na- ź~jmy także, że gospodyni jest talc btzpI:zyłc;atlq
- Co tam bresze ten oszust z podrobionym tur:{lme z sob!;! blórę·
me ordynarna, :Ze flilll nieco. Wd.eirzaną! 'I pr.z.e~
tytułem doktorskim! ... Nie dalej, jak wczoraj naTym,\:zascm goście prawili sobie ~,.awzajem s złość, Przeciwnie, na jej c7.eśe wznieśmy kie1iJ
ciągn<}ł mnie na pożyczkę, a ile razy przychodzi impertynencye i nikt' się temu nie dziwiiJ', tylko. chy, przecte to nas nk nie kosmje a za to 'DII:lI
trzeba srebro stcłuwe pr 'l'li('larL..
w coraz większy wpadali zapał.
ra~ ci n;l gi zap!'os~_ A rw:1ęc._:,nieclJ. żyjcl niedi:\
S~lSiadlca doktora Po lewej strome pocieszała
- Czy to prawda, że pan zo.nę bije? - py. żYJe! mech .żYJe!.
,. .
_.
go łagoclme;
,
,'
I tała pulchna blondynka śpiewaka.
'
fu por:lj<P: Się ryle dgolny..Ban1ffur ds~..r;~
- Nic· sohie nie rób mć,j drogi, z tej szui; I
Wtedy tylko, gdy jestem pijany ... chociaż, I tellćl!. w profe~ora 1. tra!~ł ,fis:J> !'~c:;iadkę; parri,l
przyjdź lepiej jutro. o trzeciej, będę czekała na coprawda, Ja zawsze jestem pijany...
l banlC1..erowkl! me posladuJąc SIę .7.e'.',z~ plunęła;!
ciebie .w różowym negliżu parysldm, który tak
l~abryk:mt, l~lier7:ąc I~rahiankę :vzrokiem ·lu- yv. twarz p;!ęknem~ doktol'o~, .Owe panie,. kf;~
lubisz ... Nagrodzę cig za te wszystkie potwarze_ I bIeżnym, mlaska]<;1c ]ęzykiQtn, mowll;
I ]~Z pr7.e~~em.0. llleg? się ltl;óClły, teraz vorwalY!
.... Milcz" bezwstyclna! ,- krzyknęła . ~laprze·
A t
. d ,. 1 O
ł .,
SIę Z ml.eJsc 1 UC7.ep:J.ły się wza,1e.tnl:lie za wł06yl
clwko siedząca pani! , Co ciebie obchodzić mo. - - o mI ~ lcye.... ,~b:w;;m pOrpe me lm. przy tej sposobności lGlk.:'l w311coczy przypraWid.'l
że pięlmy doktór?! To ja przede... ja mu poda. p.ltaln~ ~~fpstwo 1 na starosc leszcze z tą lllał~ nych upadlo na ziemię. ,~':łcli, -iiów.ni~l
rowałam ten złoty porfcygar...·
.Slę ozel1lc.
•
'"
,:zerwawszy się poczę:Ii' :vózdziclać ~ lcó-i
Nie!. .. to ja jestem kochanIc::! d~ktoll:a Na oto thrablm~ bodparła ~~c:koj~lpe;1 1'. I . ",I l:liety. śpiewatL koa::zysiQljąe 7; ~ m S'W
darła się trzecia.
Cl!l mUll.lJa y p0ll!Y')l.ec... ~n nrm:~" pttlclmą s,!siadkę;: \ Krezus, ~ r~Ts '
_ I ja także!..,
podobnO' bajeczne kapl~~ły, la mJUIl zas sła~o.sc . ,-"gbura;" wylał SC)$: za; gOim ~Idi; ~'~'
_ Ja talcl:eL.
dla. bogatych~ cZYŚ,cil1tl<lIch staroov.;. Na~urał1tlle,] szczęk tłuczonego.szkła:- ft:to€ śmhił' dę··~"
_ Ale ja nnidawniej! __ I5ronih ·s'\ę pierw- ? ~1e ta przYJe!~llosć zbyt. długo m~ ~o~rwa! N~ ,~ puku, ldoś przez okrtd "Wdał .()ł pc:i.łl1tk;' tI2e
sza; zaś nl:.!ź jej, konsul generalny rzeczypospo. pkze, ta~, s~ary? ... Czy me masz. Jakle) UkryteJ ' znowu, dopadłszy! teleft.m:u;, J JP:l'Zli
. ...~~. ·,ś~.1
litej L~berya, rpotwicrd:dł z godności q ;
choro~ki, ktora. po trzech, eztcr.ech latach zrob1 ·:ogniow.ą~ poiicyę, ón1ctara~~.....
~(
,..... Tak jeSt, mogę to sumiel1uiezaświadczyć. ,ze mn1e szczęślIwą wcUlVlkę? ..•
.
.
.',
Słt1zlYa wpadła...:.N,agie . C2'.al'" us1ał.'1Shtlł
.
Już przed dwoma laty ',:złapałem:, tych dwoje .•• '
Zaś poetka, wyczerpąws:zycały zapas kom. ·naprzeciwko siebie rozg~()l(Vani;, ~~;
:przez dziurkę cd klucza. Naturalnie .- zmillcza- ~lemel!tó~, którymi obsypywała kteźusa~ ozwała, ci) oplwa:r!,i,. ~~ aby sięJJii.emła;~1~:,lUlli~
łe:rn. T<Jl1 zbój podobno wyśm~enicię strzela...
,SIę Zll'CC1el'pllWlOD,a;
:
'
. .;, \:.me ,fOlZllmle}ąc, JRk $łę to wszysflro' lid?~
: PorucZnik, zwr6cony do panny Etnilii, wła-,.
.... ObuJ: n~eznośt;tYJ StrM; ,J.x>złatanyl.·
;~; ;'~
'A!o' .~tatego ją:ly.nie',~;i.;~d~~
śnie ko(lc~ył:zawczasu przygotowany frazes;
- PrOSię lltel'aclcie!: - ·odci<}l KnallmClCl.".5po-" ,llllt., mpy.z.ili ci'~~ro lDifŚłelL,;..
Chciejfe losY swa e ufnie złożyć w te atd.,kajnie.
..
. :,
r
I~
dłonie, na których cię przez życie poniosę~ ukoByło to pierwsze słów:6, .ki'Ó:oo,tego w.i.eczQ:ra'~, \
I
chana, byś się nie zraniła o ostry kamień...
powiedział.·
,~

Ziele "Prawda".
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lu
Iazieściwynajęciamiesięcznie.
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Piotrkowak,a4' (ró 1:1n Zielonej). Tel. 9ij .. m3.

'W,ewnętrzne i

nerwowe· dił".

$zwaNi:"/alllsfu"

Telefon,
Ewentnalnieobiady na m. iejscu. Wól.
CZflliska 149 m. '(
188G

elektryczność, wanna.

I

od 10 - 11 i 4- J

Eleganckie Ubi
zupełnie oclpowledni~

.'

.

~ .Jiiłl\A.Jił
dla OiSł:<.lHIOŻIl.YC;lOOko;•.. ~
1.1
..
..

... ... . .
. ..
.. .
KwAs'KOWATO~SŁODKI, ZAGOTOWANY

•. pod

naprzeclw p. Klsglinga,

UUCA JUNKERN 12.

K~

%
. . ·Ud. ·'Y.S·.~'.·0. ,~;l.·r\·'·E·
_

j

"Ó d.i, ue.

'

'l

5.,a~erowa N9

.J. ,.,.~,.",

31.

Ahsolwentki pierwszorż~dnej imgle}sko-- .

•~

fl'anctlsJdej Akademii krawJeckiej:Wiedeii•.

r.'

min się z najnowsźymi piędzlesięcioma. mo-

.~ Praga qzeska. (Naukn kroju al'tYGtyczllego).
.1.i] .Każdf\ z uczenie W ciągu miesiąca .ovznaj..

letniemieszknnia we 'wsi

ClI LESZ DBO WIIA '. ,Fil ·Z ERNA ~!I~l~?:I~~:rK:ts~~eT~IZ~tf~~~

1.8~~~~~!z~~h~~~r:t1Z~~~~~~~Ct~z\~ięl~~'~~

PabIanic; nlięiscowość ładna,
naście godzin. Po qkoticzęnlu wydaje śWla~
s'ucha, lesista, cenahardzo nizka .~. dec1::wa j dyplo!nY.z pl·ciw~mi. Pt'zyzakladzle
. " Moina:; d9sta~weWszystkich. Ieps:;:;yc1r ąpotywczJlcb lHt.nalucU. fi kop. iokieć kWadr. WiadomośĆ It'~ .nattlwwym znuJd!!Jes!ę lnel'wszon~ednapra. i
Zac~owuje ~,fetoś~ d().d,wuch tygo'Clrtj; •..... .. .... ......
: ..•. '. . 11 A. Sla,wękiego, 'Karolewska .:::a l;!oWnia sukien i okryć damskich po~ Jderun-.1.
.
:'*«o.,at"zJ'ć·51~ nilllftnlcmleillizkaniaś .
lS82 ~ Szo$a.·.Na_~50.m. '2~:
'1930 . ~. ldenl:,.L)I!:dj'bickiej. :t=';:t:: 'Il 1Il:::="'I' 'ttlil
••
"
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ALB }~;j~;mE~s~ ~[eHcDllA

codziennie;
. .
dt..
L
Choroby skórne l weneryczne dr. L.PlI"ybubJi!ld niedziela, wto.
~VilnerZłilJfję
rek, czWarteJ(,plątek od 11/~ "- 21/~,solJota:J ,ponledzialc, środn; od ','.pr"szcz€ll męcznce .swędzenl·~ 12.
' 8 - 9 wiec;7.0rem. ' . . .
i)ć<;t
y
'~
"
Chotqby chirurgiczne dr. M. Kal1lor od. 2-5 i od 1-8· w. ::0.1.:. ,.. ~~~lł~Pi~~~MZKpTe~~t~!:S~~);~2.':
Choroby kobiece dr. M. Papl~a.ńyod ..,5 -:- 4codziennie~
cena ruzem rb. 1 kop. 25 Sprze- w
Choroby
oczu
dr.
El.
DOl~cbiłll.
Poniedzialęk,.
wtorek,
środa.
.. tekilchisltJadachapteczczwartel~ od 9...;.·10 rano; Niedziela, piątek, sobota od 1-2 po pol, ..
nych.W aP
Wysyłam
za zaliczeniem 1ó~::--.
::
ChorobYJlosa, uszli.i gal"(1!a dr. C. 6lj1~m. Ponjedziatek, wtorek.
pocztowem. adres: Warszawa ...środa, czwartek .od 1'... 2. Pinlek, sob.. ota,.tliedziela. od 9...,..10 ran.o.
l k t' A t f Ed L' .. k
Choroby.d'lieci . ITI.ioj ilC a porad' dla matek da-o Lips~yc codz. od l'-J.
łloo llW p a <1\ ... ' 'plOS 10110 ~
Analia::a.kr~i, ,wYdzielin, II1UIt:;!:lII •. ~iIl;~~'j)piei!llie 051iJ
~y!1~..:'l_pocztowa461.. 145 ~
.
".ę I ..r.2pil) fljo.lhldmu.lSadanue ,mamek..
••

na kaidą flgUTę, wykony:.

j

J.'~'
~ił'>'1!X1\'

II

. Na zasadzie rozporządzenia J. W. Gubernatora piotrkowskiego z d. 7 maja za ":N24686,
Magistrat m. Łodzi zaprasza staraj&cych się o dzierżawę od 1114 kwietnia 1914 f. po 1114
kwietnia 1920 r. zakładu gazowego, istniej&cego w Łodzi; zarazemoznajruia, że do tych..
. eza80we warunki dzierżavvne S&:
'.
',:ij:upłata czynszu dzierżawnego po 107000 rb. i na utworzenie kapitału szpitalnego
c~~,4nlO:OL:C;h. :ooczni:e';
..
.
.
• .
, '.~ ,2p,' odliczenie na tenże kapitał pozostałości od czystego 'dochodu; odliczenie to 'wyko:~wa się następujqcym sposobem. Qd czystego dochodu odlicza się przędewszystkiem 10°10
:~Jt8pitaftzap'asowy' do rachun~u A; z pozostałej reszty r6vvnieżlOol o na takiż' ~apitał
,dnj.lłtmku· B.,~ Z tego ostatniego kapitału pokrywaj& się straty. nieprzewidziane, a w razie
jego;"~c1ostatecznośc(- z.' kapitału raohunku A. Jeżeli kapitał rachunku B nie będzie
•·.obrOOo.n;~{na,wydatki, lub . też będzie wyczerpany tylko w częśoi, to ten kapitał lub teżV\rolna
. ' ~ę$6jego .j:qzie·. na kapitał. szpitalny. Następnie' z reszt według rachunków A i B odlicza
si:ę. ~OO ]b~~ nal\:orzyść członków konsoroyumzakładów. gazowyoh, a pozostałość. idzie
.na::dywtdendę dzierzawców; jezeli jednak dywidenda w którymkolwfekroku sprawozdaw~'
•. ~m-prZ;ewy~sz~(8()ło od kąpitału, wkładanego w przedsiębiorstwo, to na dywidendę idzie
tJflk(}~ło tego kapitału, -reszta 'zaś czyętego. zysku, po odliczeniu od liiej1l'l części na korzyść
dzi~~~:w~1.;v:;przeOhodzi do, kapitału szpitalnego'.
.'..
'
,:. ;; ;Optncz,wszystltićhwyp:lienionyoh uplatlpotrąceJi .grupa. obywateli miasta Łodzi·
.', ;q~wiad~za·.go~~\\roŚĆ .,.wnoBzenia .do kasy miejski~j po 4 tysiące rubli ro~znie.
: OS~zl1yter~rlin,d:o którego winny' być zło~one Magistratowi .miasta' Łodzi:: dekla. JaCie~~}ą(11Chsięo dzierźawę rzeozoną, jest naznaczony na dzień l~ sierpIlia:plęZą..
, cego Jafą!.~clł.~. starego styłu.
.>:,,:~.:
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:Miasto~~~~.t!~lmaja 1913 roku~
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Prezydent miasta Łodzi: Pieńka.ski ..
Sekretarz: ·Kłysmski..
.Vlr;cs;a:aszkoła1kroju

~t~~~n!~;;~:e.iiUo. 1" Jó'efi
,'.:. . . '. .~.. ' .). . ft"1'rlln
t '. .. ".t.;..~:.II';i:ł:k~:~k:'."a,..·....
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.' •... : , '

~'l' NaQro,d~ona nawY$ławlo praoy k,obill.t w WarszawIe-złotym 'medalollt

~.. ' ~ . 'U~.

~urs~
WYż. szei niższe, Metoda krojupodru~ !iystemu francttsklec.!Q
.anglelsklego. Gruntowna nauka pasowania, mierzenilll upinania.

t

,~iltołajewslka 61' •.
P Z".'- J'm.:· 0(1' 8-9 '1' pól rano l" 5-.6
'. JpÓł.. p<> pol. WnJedżielę i świ~ta
·.,:tylkO rano od 8-tO.
.

Dla poc~ątltu~ąCYCh J;rzygotowawczy kurs szycia, Przy-'z!tole dut!)

p'rac!owma su leń,!!! zle llczenice nabierają wpraWY i gustu. Po zto~
ze,) II egzamlnu,w Cechu llczenice otrzymują patent)' cechowa lub
tiWladectwa prywat~e! Kursy.. wieczorowe dla pracującycn pod oso;
biStym kierllnkiert1 Właścicielki.
.
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Dr. L.PRYBULSKI
,we

• Choroby sk6rne, włosów, '(liosmetYktt)
nerYC11\8 i Ino:Oloploiowe i nlOmOQ8 ./lłciowo
Lc::>z_nle syphili"u ĘHRLICH-H,.A:1' Ą
.
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d~l'a.łaJ.esz.
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Ul, .l'ołudniowa·.MI2,~elef•. 13-59

~je,.'.Od

.Wle~J()łlo,:.zeOdol)est
... od ~-;:;'Q;~!ll-lk,. Dla pao oso~.\
D.,. ". .•. .b.a..da..n. lJ.aaIUk?w.y. płęrw'"
. dO-. ".'1.".~ ClągIl
k!6. l'Y -kilku godzin,'
c. z.e. . wówczas
w... pr.ze.-.....'..pp::fe!.rn
.
...gO.d. Z
.•. 8:....
.. l.\'.iOd.. 4.-8 w
.szem .dotychczas. je~yn~m gdy .wszystki7il1.n~ płukania '.
i
.. .i
. ....
."
•
PJ;Lłkamem. ~rz:eclwdzJałaFj,~ . WJ:Wlera.rą działanta przeciw- . Dr. me~. J. Slwarcwasser
,'ę.u;tpróchmemu zę.b6w~DzIał.a&Jłe to zasadza sur na .tern

. gmlne tylk~ podcza~ użytk~.., .,Plotrko.likall.
Odo! przemka
w naiArobniej- . CholX'~l:>y w6wnę~zn".1 nerwowe. Sp" ..
'Od' ł' ., . ła
'
'.,
. . . . . J ' - l c y a nI,,: 'chorob~ :i:ol~dk!l kiszek: I pn;,,'
~e., .. O ma w. snQŚĆ prze- " sze.szczelmy I otwory pod- ;Ulany ma~eryi cukrowa, podag-a, 'Ityliikania. .W·. SP"óc'
'ł'
. uszka,dza)lłc
.. by: i"yc~emlc;r:rie
osć itd+ .Niez ędne'dladyaguozy alla... _'.'
, ' hma
e zę. by' n'1 ~b"Ie~l~, me
i Aakteryolog.wydzielin
I.' wsysama SIę. w błony ślu- ną1rnme)· su bstancyI z<>bówej • krw.1 :W..1aboratoryUJll wl'lsnelO; Od
. .. " • d'
.!
.,
.
. ".
. ,-1 ranó I ad 5-,7·/. PI> połu.dn1u. 1ff O
z:()~epo me lenia,tak ze te am emalII, usuwa-gmcie l
......
..
b' , .

.'

.' ; ' .

nldh.Orn
'. li J . llu UUUM
.·~;kn.tf~ł.e;.niP~.iri~~.~r~~ ..~~.r~.~~j~.CY~ę~ U!!(łC~otr;~ . UOJ.'Ą·a.·.fn)'.ł'GVa
n.

.s}X>s6b . 0401 pozostawia w .staOle.
~onach ślU;Z()w;vch iwewną~rz

. . Cena: J;"lakon kop. 85, dni)'

JProchniałY;chz.ebówpewlen, . flakon,wyStarczający na kilka
.~łas:p'rz~wgndnegO'sro~ka,

mieillElcy, rb.
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kop. 50.

1515
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rues~kaobecnie'

aal•. IUQbtIr.,awaka UJi~
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~•••PI •••• ., ••,Ift..,. .....
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,.
z ,orzechó.. koko ..
Masło

sowych do

gOiowania,smażoniai pieczenia
.

Tow. Akc..

.

RYSKIEJ OLEJARNI PAROWEJ,
dawn.W-ina .Hartl11anna.

Za~t,puJ8 w. lupełM'Of JllAsłokrowle
!' Jest duto t.t\s~e. N",dto polee..my l
'~n!, tyroby , jak: polcost, olej lulalll
o ej okoSQwy, rycinowy SezRuu>wlI'

do palenia i gulo!;
.
•
Przedstawicielstwo :na Król. PolRlej

KUKSZ & LUEDTKE,wa............:----

~)

ll

WIcule okazyjnie do sprzedania
l 'H tanio kredens, stól rozsuwany, dębowe 5 pary lóiek, ze

DOBI\B!::' Oil"'lII.ns."'9,.IF.'&I.!~ !'!!.'

Dn i"~ u~,u II' a:..BliHL"Il
::?_",,,::,=--,,,::c~,,,,,::·_,,,-_-,:::::::::=:?,,=-==:

stolik~rni, garniturek biaty, ton..
leta. Stolarnia, Zuchodnia 51.
DH
AS:;!(}\Olanl·l.kl;OOJp·UY}!OWS:l!I,Cj·ciuJ' I
4541-5wc-5
JUM
!:,V
lo.
u
" •
Meble sprzedaje z powodu w,,-'
Nauka predka i gntlltoWtlH cały
J
kurs kraj II wieczorowy 10 mbli. tret~~~~~~·u:f:o~de~~~f~~Ółi61~~~~SI~
".'luJ'e
l"ltel'ty
PJ·Ztlj'1111.IJ'e
S",l",~':: matCI'HCaml. .
WJ
'
".
J
aleY
zaraz Kot\statlsuknie i kostyumy do sZyCia, tynowska nr. 50. Wiadomość (t
krajania i pasowania. Sprzedaż stróża.
4728-5cs-2
form papiero\\lych. PiotrkOWska 'M""a$liel 'do sprzedania tanio.
nr. t 15.
484(5-1
l L u '1'
1 L
-A'A-i'A""-,FrclJlullk.. z tl:c'fi}"kiali.
li WI (l nr.
1 (lIizy).

l

Al.'A!

M

4720-5cs--5
a ',I le do spI~edallTE1,-'Z POWOdl1

l "

• • • sowom wyksztakeniem
chlllbllemi świadectwami ::litrom-

We~~lg:J;~ir:~~ rdk~\~l~~d~~I~~

Ludwillskiej Ul.Piotrlww~ka lOU

uczeniee .Id. G i! '"( poszukują lit 11 t o n i Neugcbauer l,figubil'
lcondycyldo Clechocitika lub iM paszl,ort, \1Jy(1. P'; ~1Il. I{nmieRozWój C. C.
4718-5*-2 łlU wies wiadomo~ć ul. Potl1d- nicy-Po skiej f,'!. pjotTIt. 471g..ZHJ'
noszukttje mieszkania ze~ nio\\)n nr. 40 m. 4(;.
4841--1
ij'(ifcsli;:v-l}-.'·i1l1czn'gUfilfi:i~;;-zl)ort:
r pcm od Hlo lipca luo 1-[~o m'ocZCif-vfT'lf:lsy t'zrido'i\ie~o-gT: II) wyd. z Zymrclowa ~1I1J. WarpaźdZiernika' Oferty Rozwój
poci U IlInazyutll poszLlkuje kondycyj szawskiel: _____..:!!~:t:::?--.:l
K" K
471>1 3* I)
lJy' l P .' S 1
.. ' - - lIa \
Jaz(, aSd/.;- Zt1 cn nr. "O
o,
Franciszek Jal' z<lllbiln paszBlrzyjlllet ndn fTIjeszttanitcmężczyzlI §,ttc!t. __'''__,,_-' __,_4.~8?-~<:::::.~,
port, wyd. z~ ~lr;~. Wisldt'tla
r z CH o W'd
Zie1l11elll l u 97
l'zylllnniem
~jr:wdzerJ,ie
skle!)owe do slJrze- /lO"'.
LLklzkic,IO.
48W-3 .. -1i
l
Ibl
r
w;,;
41 mi~:;k. I zeWs ta 4757~~c12~ ,__.c!~nia Raclonos~~ :52,. 4!?~ H'elC"ii'il-tc\vuIiCiO'W8iZii"--?'$!HLilrat
p~ iWial'ltia W dobrym punktie-:-i w ażn ? dl,a .pan6W k,o:vali .sPl'ze. paszport, wyd: z ,gm. Zye1~itr
daje SIę ttl'zqdzetlle kowal.. Kilttiowskier.1o poW.
478l:l-o-tpowodl! zmiany Interesu ul. skie stelmaskie n!ech'o51o ul.
'I 1 I" I';' t '~'bit---;--;-'
l:a~;aż-Szlllca 41. 4569-5pc-5 r{ollst.antynowsku nr. 5:1 kuźnia. )
tU ,J. CliO r za~,lI.
~wla'--'--"_.,"-''''-'---7''''''''''C''.
dectwo od POSZPOI tu, wyd.
ookój do wynajęcia dla kobiety
I:1J.1~I~eJ,., ~,ncl:?j, le~lstel I z ~laz. miejskich w Lodzi Ul .~I':
r inteligentne;, od 14 lipcu lIa .
lI~leJS(y\~OHCl ktlka lilii o~l l, W~ d, 27 (:zeI'WCU 1UOH r. 471<ki-5
łloszukuje 8000 rb. na I'Bzy

ilU-

r mer łódzkiej hypoteki. Oferty

I"

MI

W

D~~~O~:"~2 ~~I~~rr~), ~rz~~ft)~~l~~'o~:;/i~~~~ i~jS~,lj! je~lt~l~1. ~32gl.l~i~1~li1.ąp~~.y I' ~warYfi~-jv(ficzrte-,l:~~l,J:Ii;i··rnśz:

I!ó

wyjazdu Batuty

inteligentnej chrześeijalHllciej roR~D port, wyd. z llHl~ł:lłintu ł~c1z.
c1zinie pokój. Na żądanie, z ca~ ~~~[<2'__
~!~)t)-2!.::g,
lodzietlucm utrzymaniem. Może
1"([ ROl\t zMubita kVJit. od
?Yl~. dluma!żcllstwa, lub po'paszportu, v,;Yd. Z fabl'. B-ci
Mus?yn ę Singera bębcnk:owfl
r chrześcijanin, do spt'nWdzaniu J,edYlIczych. osób. Warunki przySmnet,
4D~m·-·l
malo używali» SIJrzedam 1.0. I'olejow h
ł t
WO"( wy' 11 stępne. . Chc'lcym
prowadzać
---I-:-:1-'---\-- , d -~~"-''''-t
"
' z
,(')f ty ,rcw opi a ,pl'ze
",)f <:. ~_fO~PO(lill'stWO
puz'vl~II,'1
Ue i
ZI.O,',lO
PI1Sz
rb. 55 ul. Aleksa,ndrYJ'ska
nr. 28.
.
", ~..
' " ' '~'I''::'i 1'0'
,. n,(.flrt,r,~.o
,l
A l po(,r" li.
I
, er' z Ytu ememem re 'eren- rZY,stać Z kuchni. W. iadom08ć.: " n,u llll:t. ul o)t~'" ,uw" ,( a11l:."~~:
4858-2-1 cyj nalety składać W rcilakcyi Dzwlna 40 m. 1 od'l-cj do 8-cJ \Vyd.~rJ,q Z fal,t. re"ze(t~~chl"II;
tIi!llaszyllę bębellkowf! sprzedum "Rozwoju" pod lit. D 28.
wiecz.
.
Ql)70.-4-!J ~~~~,_{!~~~U~!~E.:._'.iI(l~:~~:
l m tanio ul. Widzewska
nr. 159
4005-10-5 ' - ' - - .. - - ~krlldZł() tY rnn!;[}ort 11'1 llnię
,--,.,-'"'-.--.-..----,~,-,,, ... - , - rn 14
4~a7 2 1
otrzeb'-I-Iu--:'d'""'zi;-e-w-c-zy-n-a-d"'"o-s"'"tt-'lż""'b-Y Z' [ldi'nqt chłopiec "lut'Tn:[uni", .., M' i
St s . k' 'IC
.
Ci ~ Meble z kilku pokOl' óW wy~
M···:.....U-I.!·!:'
;
;\-SPrzcdam
tUlll'O
III.
-('l=I'-Ol
l
t 14 d 18
El
~taw
Kt'ysian" ze wsi K'oPjhIZCZ
(lI' <.ir luu u "'?iJJ
r t -Ć)'-UI
n~!y
;;
Hol Ill'Zedmll znbezcell I,Vle" za, ....
oc a'
o
przez cz s
B"
""I.' K'
mag, I~Ólfll
'.~ (, z {tego.
4
b. o WtI nr. 1('j tn. __HJ,~,"_"",:~
4849 ,) l letni56 m\ wiei:! idiJzeWskct. 51461 gm.
ahle powmt
In" d. IIIUto1'Uo ' . TomHHz
'-"-"'---;"'~'--'---:-"'~'''"-'-:r--~
raz Zawadzka 40 m. 1'1. 475~-bcB-~
niem .jakqś
Wiadomość
Stempkn zagubI! , !HWZ.
i!iJreT"(17)' sprzedimlti Widzew~ 111. .•
'i'"WtlrOI{ojo'-ż-·-iiilclii-ifi!.'-~iepTe;
,..,..
eży meldoWać w knt1celuryi gm.
port, wydany z gm. Bld~IWfl,1
U .słonec:llle «o WY1Ul)~Cla od
sIw 146.
4847'-2s-1
lliekarski furgon z 'plandek!!, Baluc.
1645-5~5
P()~. ŁOWickiego, :Jub. WHrszawl llpcu ul. Rozwuduwska nr. 15. Maszyna do lodów i tnlllte2 r oraz urządzenie sldepowe z Z·:jubltulII torebkę czurną z-.mo- skl"ej.'
4621:l·5·51
4f.iGl-5'*=5
lampy spirytusowe. Windo... wfl~lami, a takźe i sZX1d:9 dO
l
R D
b t
ó"
1 M t I d b"1
1
._-",--_
...
_
....
_-'ć A d '
4G
w
kl'
:,-:pt'ze(!utliu
zataz.'
Win'
oruodć,
llogrulllem'
.
.
w
.90 o ę
J?lCC 1,
a
C,";U t Z"flilill· .I~ tar,,']
S' eple
'"
..
~
wicczorełn pt·zy zbl"tłu '~1schod
h.
od !)co<' 'portu wy l ~j
00111 l-t-1Ur-o"··w"ll'•IY W l{utnie nu mot;· nrzeJu nr.'
4812 1 Zielona nr. 24 tn. 15.
4752-5-2
.
.
"<'5
vv
~,
, I:
" < l " " , , , '•.
po~esyl 17000 lo~ci na, dwie
--7-:""""--:;--;-;=:-::':
niej. "
i SrednieJ łaslmwy znnlazcfI ~~.:.lSzl!lca.
4t!~~i
ulice, do spl'zedf:lltlu tamo., na
wieś lIa 5 letnie mlCsiące iioit'ój do wynajęciu od w-go zechce odnieść na Piotrkowską zagillQta karta od paszpodu,,)
dogodnych warunkach. Plotrpotrzebna przyzwoitu panienr C'zerWca. Piotrko.wska nr. 1O~ ,165 1l P l'Opp e, .
4824-1
ilE!. imię Frłlncll:\~ld Stobiulq
kaWsko. llt\-~5 od lQ-ej do 2-c; ku skromnych wymagafl do przy- 111. 7 mifJdz:)1 1-5-ciq. 47'75~9~f~ ·Z·'-po-WOdU ch ol'Ol>y jesi:~o wyd. z fahr. I{. $cheiblem. 482o~
i,':71
'1-4'''-2 (lutOWania dziewczynk.i .d,o. 2~ej
---t'---ł"~y
h'-:---d---'''--;;
l " · · Z'
~
_ .. ~
-.'
' i ' i
~ho I"ze JI1
C .oplec
Q pomoc"
sprze( ama plWHll'nfa
gier·
~.lsfin!!f p~szPo.r( na- lInię, JÓ..
o Sl)r;z(iduniu za l'i5oU"j"uI:iTfti klClSY i dwvch cl1topczyltiJW do. r kelnerowi do bllfetu 2J cj ska nI". 8S Ba/lIty, .4f.l2D--:5'('-l.
zefą M.icltalskiego wy,t z m,:
mórg IJI'Lllltu i pół mo.rgi brzo- wstc,;pnej. Bliższe szczegóły ul. klasy nu stacye KaliskEl· 47fXHj-2
471:\0-5-2
ginr,:ly2. zto"te obrączki i 4 Lasku.
zowego zugnjnikl\ gm. Puczllie\1l ul. I"jotrlwwsl\'.U9~ m. 10
fiJ)otrzebna kompetentnilj)ailna:, weksle: 2 'po rb • .100 na zle- '1~lgf ry d Foluszniak ~ugtlbit
kolonin Nowy-Mnlanów. \Iliado· 4 - 6 środ:9 6 - 8.
__'--__ łf do pracowni suki ell dalnsldch cenie A. Renkowski 1 na 100
. paszport, wyd. z marłlstr.utu:
mość tiU IlIwJscu u Franciszka O'' "'woZ:ai11IaWdóbt,ym punkcie ,,Maryl" Widzewska 140.4805.2.2 i 1 nu SO 1'1>. nn zlecenie K. Gla- tódzkiego.
4791-5Kowalskic~().
4850--2--1
z powodu chol"ohy zaraz do lii'ó.fiźelJnYlICZCll 'dOTunv-ica'-.iiC P!I!~I.{! /~t~wi~l1e przez {>. ~11n" z~ngliIaCp'-oszport, wtld. -.z ~ll1iny
·D-o-Wy'jial"~~iZ1'Oa-r:go-lipcii odstąptenif:l. Cena I!}CZnie z pa- r Główna 18.
4800-5-2 ~1l1s1~t...}=mI1j!:l~:. __ 44~9'-o:1
.. LU~lllieaz, na l·m,rl'/).
t"'f
"" ,< i
t t
tetltem 150 rb. Windomoś(! ul
,-------.
_."---M' 1 "
l
P
"t
S1dep rze:<.fl czy z WtliSZ a cm
nI. Gt6wna 111'. 51 w kwiacimui.
~otrzebne zdolne panny do praUgl<;! ~o sl)l,'ze(lmi~l_l·Zę,·
'!:y.!~~yk.
4~ę,,,_5-2
i mleszltaulelll, elektr. oświetle........
...
47~(j-'-'5~-!,;lr cowni sukien »Mul'yi" Kon- _~lzaI11lana nr. 97, 4782 J 2. zaginąt paszport., .wyd. z gttb.
nie.
Tamże\:!
Po.koje z kuchnią
-- .
- - ' - - - stantynowslw 55.
4804--2-2
Za"'ubiio •• e dłokum21l'l1i1:'".
WarszaWsldoj ~w. NieszaW
wY<lodutl1i. RadwuI1ska 7.•, st,róż Okazyjnie paru lóżek d<;:bowych
--t--' J
. d "-bi--l- . . .
Jf
wsl~aże.
4622-&--5
z materacHmi tremo, otoma.. [Jjo rz" e )ni agcnlel . o zlSer lJ.ll l~ i~~;~'-Ci~śftik'-;;g~bi1u PU\;ZI;ort, ski na imię Każim erzn S.'·~chara.
1
"no HPi:zedUllią. praluill I>ielizny na, stół, Przejazd nr. 50 m. 10. ~ll::::~st~:_
taucY4G\O"'::5~ ł_~"y:~!~.:...z_:~{ie!~:~___ ~:r_~-5--~
47l;q-{)-'II:l
U i chemiczna ulo Aleksandryj4784-5cs-2 p-lWiarnio. w dobrym punkcie lub
fil
•
n
h
It.
. WYdaj~~omUj)fi-' . ~a restattrl.lj:!'ye jest ,9,Q ,sprzc- . , ,arz.ą· ,.U".".ro tŻłh.
sim nr. 54.
4779;.,-15l.!s-'-2
i.Htd Y
,,8 .•. ·
-F' ortepian'-Bccketa ~'powo4uwa nylll,;.Qlllll Widzl.l-ną, .• ~'gr.t~~~~~~~''''~d~-'9!::::#=~tnln1;m7G~nn'
,~
,
wyjazdu do Sl')r;teclanla. Plotrwi::~e :'~~I~yn~'Ba~~o~~~~k~bok p-;t;z~bl1e tctolne JHlltl'lY do pra~mn e szem poClł.e, .0·· pOV\l'SzeclmęJ WlndQ:mosci,
lfa-~_,,"
kowsku 84 m. 8 od .10-12 i .od parku.
10-9 ; cowlli sukien "Sabiny" ulica cylto~a~owel ..[.,6(fź-Karolew';V dn.,9' czerwca lLJst1?t3 r~
2-,..5.
4801-2:':-2 o· j,azyjnie przy ul. Spacerowej' Widzewska 104 m.19. 4794-2-2 'o godzJnł.;10l,'anp na zasadzie ar:tylPlł'u 84 Ogólnej usttt:1
"K'-riiWcowii zdolna. i-szwaczkti'
jest lokal, zrożony z5 pokoi Dóli-i ę. Tanio !trawaty męsiile wy ros., dróg :h~lazrlych będą sprzedane z głośnej 'licytaCY:1t!
pOSZUkuje pracy 'W pr>'l»at", i kuchni I piętro front. ZleW Dl j równiez mam na skladzu.~ niewykupione .. przez odbiorcę A.. Rydera kartofle świeie,\:
nyru domu. Wiadomość ul. Gu- i ,wodociąg. Ooory'na Iwntor lub gotowe. WidzeWska97 {piętro· 'przybyłe pr'Y\f liście pr.zewoww.'im . Chersoo Pol. 13.03et
Dematorska nr. 11 m.. 11.
5·\12 I bl"ll'-O dla clo1ttora Itlb ad"'o,l?aŁ" O'fl'C1'tla 0"01" ·pailm Bankow..
".1
•
"'..
sk".,r
'" '"
.
'~_. l wysy.ł'al·(1C,y
Ar,., Ja. m, so, 11". za.liczen. ie. 48 rubH.5- k.O,n.,
i, J
JednaJ·
'K'awfarniado sprzeclunia Wi·
cena
750 r. Ol!;az:YJnle do wodstfj"
v
"
y
..
dzewsJw 00.
4084-5*-5 pienin. Oferty W red. "Rozwoju" OOWel::i wOlneiUkcilernprawle 13ztukażelaza, przybyła w 1910 roku przy dowodąch Ja.. ,
'K"""Or'epet)ltór' z. praj{tyii~zy pod "Lokal",
.....
4-~ n nowy do sprzedallia DzielulI strząb .' Nad .. 35634" jako ,dosyłka. do przesyłJci Jastrz,&b:
sposab!a do szkół średnIch
p·-C;SZUltiWfl.ny"Śl.t\sarz - mechaml{ nr, 40 m. 1.,
.
4148-6-6 Nad. 3455L
.
....
.. .
.
...,
rządowych oraz i na śwIadectwa
oraz uczet'i dozakladtt precy" Rower mato uż>,.wan y z woii.1i~m
'.. W razie gdybyJicytacyawdnlu wy:żej ózna,(:Z'ooymd6.
ul. Targowa 55 m. 49 od 7 do SYillOMll1echanic~neg~ E. Gessne·
kołem do sprzectania·2:, po" k tk
. d ł t
tó·
tat
pr edaż odb/3
8 W.
.
2061-6-1 ra, Konstuntynowska 72. 4827-1 wodu wyjazdtl f'ańslm 68. stt'óż S U U me
OSZ a, o pow rnu os 'eczna 5Z
"'~
up[ę-zai{I~dfryzYetaki
po.trzeJJi1ą4ZiewCzy na ~at12-f5 wskaże.
. . 4765-4-2 dzie się na stacyit6dź-Pabrycz. wd.l'O czerwcltn....st. 1913 r.
proSperU)l!cy. Oferty w adm. , na wyjazd na letmslw do Sklep do sprZedania ltolonialny O godzinie lO-ej rano.
. <:.
.. 1665
Hozwoju pod l. Ł.
4768-2-2 POSlult.· dowiedzieć $.ięW. cuw śródmieściu wiadomość:"
ł'
JII
I.....
\ll1
-Kuźnia w dobrym pttnkci.e jstnie~ kierlll Zgier::;ka 24,.
. 4825-1. Wodna nr. 19 sitlep. 4857·5wc·2
V ~
jąca kilka. lat 'jest do sprz~· p0kÓjUiUeblowal1Y z elektrycz- s-k.le.i;Spożywe.z~-.~-zedrun·I,uj).
.
.JI!.JJI
dania. .oferty W adll1,.~oZWO)1l
nością i wsz.elldemi wygoda.
d
i t
G
'
~p.~~~9_·____..__4.S,:1'1-::5-=.!
fi h Zmuszona jestelllllutychmiast
MI sprzedać 111eble z dwóch pokujów tU bezcen. Rokicillska
n. 4"','40·5sw.l
III'. '7111.8 stró"" WSI",lZ'
v' ~
u
"--'''''''--<'"'-'-''--'--''---'--'--''1--''''·
11' Meble z czterech poko wy~
§JA. przedam za l>e:t.cclI, byle zuraz wyjeźdźuj'lc ul. Plotl'lwwsl.a
nr. l"U~ m. 5,,,
4'lGl-5-Cl;-!4
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M- umka

rtibii, zglasię do ,Głównego kantom służby ul. PIotrkowska 109.
4845,-5-1
dostanie 150

SZ!1C

Piotrkowskiej. Wiadomqść: ul.
Przejazd 16, W prucowni Juniszewskiej.
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W:~~~~~~([;~l~~~~ p~~~~~~ :p~~~e~!~~~~~~:u:~~;~ s;fi~i~~~:~o;;;~i HELE

mogę być na wyjazd•. Oferty
proszęzlożyć. W lldm•. Roz~ojU.
ród ;,poszukuje".·
4845-1
-KUCYk z zaprzęgiem,· 5. ltonie
chomąta angielskie do. sprzedaniu. RtldwaflsM H7.. 4854·5*.. 1

lasem
Wiadomość
kOnlunikacya
Juliusza tramwajow!l
18, Ludwtltiewicz. . "
4525-:",G-~
-t'nl'e ml'e"', Zkan' l',"" przd , ·szos,je

piaiiiila.
, nOWej gramofony.
cztery
Ceny Of,
'lIajaz
niższe na raty. Chodkowski ul;
MikołaJ'ewska: 25.' 4852~2s-:-1

,tubo
ze
5" zu]{am pokoju. Wl,'ęk6ze g o iJeZ~

WIdzewska 79 piwlarnia.48156
Po.trZeb, narnloda pani,enl.<t1.,' od
lat 15, na 'przychOdnią, do
opieki nad dwomachlopcami na

Oferty Rozwój dla Nattczyclelld "''',budoWania. s",bat'tlZo, ładne.
"Mu'zykl'''.. , ' I
4826...;.28-1"'''
'1;
zagajniki iJ>.r.zezina
•. Od Luto~,
Slde p koI'onlall1ysprzedam ul. mierska. 14 wiorst, ocl: Szndku1
H.ożwadowsltanr. H:!;4!:i16"GSp.1. wiorst, o blizszych szczegółach
t>litejj-:ciospt'z,eJ..-i .p.oWQ'dU- llIoźnal alę do.Wfeązieć pa. miejscu
\) zmiany interesu. ul. Kelllla 26 Ądres Nl.ichat fi rB,nklts . w. N0-.
.
4!;H4~5",:"lWYtn·S\viedę. stll1in.łi.".KroltoCice.".
Stll>iek'.t;--C-.~"""k""ie-~n""'i-CZ-Y"'" cu~mel~ st~ J;9cz. Szadek. . .•...... ...... 1950
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mieszko."nTapoltój.Z
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używane

Sklep kolonialno. - galanteryjny
..okazyjrtie tanio sprzedalll
targi dobre Wiadom~śćAleksalldrowska 64 W sklepIe. 485\:1-2'*-1
S"'ldep-d.ospri.i.a .kOrón-.i.aII1Y
zaraz ul. RozwadoWska., nr. ()

urządzenie. s\t~Qg':':2nil
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mebli' od 1 lipca. za lekcye
J' f'

l j)
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l

trzymiesiflpe, może być ·uczeni~
cn Widzewska. 39 m. 17.
4854
potl'zel>ni terminatorzy do'War-,
. sztatu taplcer"1 1dego sklado.
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przyspoSahia. chropcc:>"l' i dzjewczynkl do szkótśrednichmęskich
1 żeńskich; Gel i zadanIa szkoty: 1)Wrzęchstrortnyrozw61 roloctocia\1Yóhumyst6w, 2) Wychowanie: a) fizyczne, b) etycznej c) estetyczne. Egzumin:y wstępne5 .. go i e.. go IOze..wc~•. Zapisy.
c4dzlel1ni(';) między ,lO a4-tą.l'rzy szkole zakła.d frebloWsln. 1611.
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,'. ' H :
"y.'
.
ii
, kI
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od
sie i czystej erze, ce, 0. gród wspao
Il.
• nlały tanio dowynaH'~c i a. '·'
""I dOlnoŚĆ ul. Wólc.uulska16.7lS1
Frydrych Lapsz... ,4842-2S.. ~
etni~ko; do W)?naJę~1U2 pokOje
.z kllChnillw 04dzle!nym domku przy las!\,:! na.}o.1WI1,l. 'k.U. W,o.la ,.
Grzymkowa. 15 minut drOgl od
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L kuchnią rubli trzydzieści pod l
e t n Le
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4741..,-3-5

wieczyzny ul. Cegielniana 46
front 5 pietro.•.
4840..,-1
potl'zebnilu<41e którzy nie są
zdolni do . . ciętkiej pracy, a
mają około. 10 rubli do sprzedaty gazet, wiado!noŚĆ l biuro
dzienJlik6W A. GębaIskIego ul.
Piotl'Jwwskl,l.,21.
,4859..:..5...,.1
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:cegielnian~~.22,0d.12·2RP, . 19541
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~rrkB:~lOwadLri· . ~l Pn. UBf,k.,.1
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'..,óźka
te.1aznepiękrie,., yiyna~ sub ,;Suchalt.er". .
.110. .jem, na. letniska, nąc~ytlI:'~~ .. p·. otr~. eJ:>tItt praczka
<:heune

Chbd~owt;)kt. •.4~51-2-:
Len . ·1'.,:' ""P"'~.,I .".1 a.
..~..

kołaięwska25.

,

l,

"'I

i.,. .

..:..481s-:.1•. ·. . Tanio .. sprzedam
lótek na let:r,l!ska,óastawy i dostawy
AndrzeiU.. 58.. ··rrieblowych, J?iurko.stf$L d~~ to(war6w, wjlnajem .1(o),i d.ięnnie
dOkefmaszyn mogą .~ zg~~,
" 48"17.,2:0-,l,· bowyNawro. ,t57 m,U •. ~l~~~H o.:L:k"ts!.l,l'uijtau1ej. dW,rulsk,1,\.61. .wprz~dzalnJtO~~:.so-!
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AKUSZER i SPECYALISTA
C H O RÓB K OB r'Ę C y C H
ulica. Południowa WIr•. 23
Telefon UMJ.5.
Przyjmuje do 11 rano i od 41[
do 61b po po!,
553

.,a,lII,

U1~ l' llIJ1;u. Du

U

'

'i.JI

ID

5.

SpacerC!llwa .Ni. 40

Dr.. LEWKOWiCZ

Odsz~odowania

i rezerwy:
a) zarok spraw. Rb. 171,086.12
.
b).za lataubiegle" . 222,006:52 Rb. 595,092.44
Koszty Administracyi , t O • ,i 52,598.45
Ruchomości. • • • ••.• ,. '. i,'
. 851.65
Dłużnicy wątpliWi . • • • '..
1.108.51
Zysk do rozlll:ziału. • • , " 39,45.,01

przyc

III

OUUra
Prz"c:taód.

przy Andrzeja.

Prezes Zariądu: AntollIIi R.~.
, '.... .
., .
pyrektor Zarzljdzaj~y iC~k Zarząrln:
Ma:xymiUan Laxenbul"CII"

Czlon~ie Zarządu: KarcI Celeler
Karol Hoffa-ichter
Henryk Karpiński

:•. Choroby

1483

Dr. B.

CZAPlICK~

ordynator szpitala Anny-Maryi
lPiiotrko-waka .Ni 420.
Telefollll 9.2043.
Przyjmuje od g. 1-12 raOO i,>od
1
5-6 /, p. p.' WIedzieli świętea
od 10~ ni11 ra4 5410n

l

Nawrot··.Kg 1..

Rb .. 486,901.92.

5-7'1~ \!l.)

Choroby uszu, gardła i nosa

. • . • •'"
518.64 D~HIIIII RIiIIIlI.egelllVł\
6. Rezerwa na odszkodowania . " . 222,006.52
..
łlI

Rb. 486,901.92

r. i

9-121 /.

Dtużnky WątpliWi

5.

U

CHOROBY:WENERyCZNE,
SKORY, DROCi MOCZOWYCH

/

choroby skó ..nę, wene..
ryczne i l1Iiel1lll00 płcRłj)lwa
1; Premja . • • ~ł~ ~ ;( & • • Rb. 240,555.77
Konstalllltynowska II.
2•. ~rocenty. • .i" ..... ..;. ,O{', , ' ' ' .
25,850.51 Przy slphUisie (zastosowanie preparatu
5. Srodki ochronnej. • ; • • • II
126.11' "606",,,914". od 11-1 i 6-S,dla Pań od
4. Papiery pub\. zyslt. na wylosoW. Ol
46.81 ~-6 w Niedziele 9-3. Osobna poczekalnia

Ro:u:h6d.

.4.
5.

-h.1

Rb. 509,875.76 Cegielniana 14. Od H-li 5.7

Rachunek ogólny rdZe h.. OuU
.
2;

;==:

'l~: ~3lii:~fr~~~~~ ~o~~~y::: ii:~~J~ '~rl &0 u,.an O"e rn 'nn,. ,\&.' an.L .~ ' Dnr. nar rl

55,765.55

Rb.509,875:ZQ

,

: ==

liAn

Drlll M. PAPIERBY

<)

15. Rachunki Stowarzyszonych • ..4.209,78,
14. Zadatki na. ubezpieczenia •• "
25.00' ChoHby, .kópy, dróg mo"
15,' Zyek ..o I'ozlll:dał.. • • • ,,99,451.07 ezcwych i wene.. YID:am.EIł.
1

1.

=

,PIOTRKOWSKA J'i/I 115.

P.rzy leczemn Syf1l1SU stosowa~
me p.reparatu ,,606"-,,914". Le1. KapItał zapasowy : • • • • Rb. 06,0_2.28 czenie za pomocą :elektryczno "
2.
"
na cele pozyteczne • " 20,40M6 ści (elektroliza). Masaż \Vibra5 . . " . rezerwowy spe<:yaln.." 75,OOO.~Q cyjny, Badanie nerek, pęcherza i
4. Fundusz rezerw .. (Emerytalny) " 51,890.~l:> kanału. Endoskopia i cystoskopia
5. Rezerwa na rózn. kursu 'pap.,.
4.514.~5 Godzin przyj\lć: od 801 i·od 4-8 dla pań
6.,
"
specyalna.;.."
5,157.15
y
od
:I
7.
"
na odszkodowania • " 259,280.55
8. Premje na 1915 r. • • • • . "
2,425.46
9. Podatek i stempel • • • • ...
106,52

,

• • • • • • • • Rb.
451.62
Ins~tucye K!edytoWe •• '.' ,,286,040.50
PapIery pub\!?zne .w depOZyCIe ". 189,405.29
~oszt~ orgamzacy!. • • • • "
1.00
Srodkr~chronne . • . . • • "
1.00
WydatkI czasu:przyszlego • • "
1.00
Rućhomości.·'. • • • • • • "
2.00
Kaucye na kasacye.. . • .,.
210.00
Należności (do dnia 15.IV.1915

wplynęto

:

OddziałYI
Łódź-Średnia
21, Tomaszów Piotrk. oyalista
b. asystent
kliniki
berlrńskJej, e p ePrzYJm.:
-.
,
' .
ohorób,
wen-ery-cznyoh,
od 9-1O,rano l. od 5-8
1912 r. (8-y operacYJny).
skórnYCh,wł~8ówni.e!"ooypfoiowel Wi~cz.• kobietyod4-5.:. 1551-1'.

1. Kasa '. "

2.
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wewnętrzne.

Pr.zyjm.p •. poL 4-6.
5820'
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...;..---------D
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r •. me ..
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. '. Józef
.... bche.
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.
. 145, t el • .24-ł6.
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I\IITOZlf t \110 IU'BlIlf."WIII~Z
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.Ift,. .. '
u .... ał'l&
ilU
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Ce i nar:zqdów rmoc:.v::owych
,
....
,mieszka obeCnie Przejazd ,Ni 8,
(cystoskopja i ureteroskQi}ja).
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front, I-e pietro.
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