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ron. /!lI.\). :fI.mUlin.., W.
Wt. dm. Jolanty W.
Śr. św • .M.o.rka.
Czm.fJW. Gerwazego.
Piąto !Iw, Syhl1eryasza,
Sol>. św. 1\lojzego Gont.
Hłedz. św. Pc.ulina B.

CENA PRENUMERATY:
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Rocznie rb. (; k. -

Półrocznie" :5 .. -

Kwartalnie ~ 1 " 50
l'lIeslęczn.

lO

....

50.

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pOjedyńczy :3 k.

z

ploz"ayłka

Ws(!n6c1 sf. godz :5 m. 39
Zachód sł. godz. 8m, 22
D/ag. dnJo godz. 16 m. 43
Przybyło godz. 9 m.. OS)

pooztowa:

'

Roczn ,>:;
1"0. J ,"Op. 40
Półrocznie '" '5 ._ 70
Zagranicę:
Miesię.!znle rb. 1 kop. 10
. ._~

dzisunik pOlityczny,

\1.> l.od~i
ul. IPIPzejl!llzd M 8...

przsmJsłowy.

Poniedzio..ł'ek,

dni o 16 czerwca 1915 raka.

'
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Kantor,. w.wallllMlY w WaIP.3n!lwie, 1111. Roza Ni! 32, w lPabilamicilllch łII p • • GO .. OlI"liI'
w Zgiell"lII:iIII, , .. apteoe P. Pałka.
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CE:NY OGJ':.QSZEN: A'hllde.łaMle przed tekstem 50 kop. za wiersz petitr,l\\lY. ?w)'clI!ajMle ogłoll>:JI('IlIilia za tek$te'~l ~o. 7 Imp, za :u1ersl'- nonpi'll"e!oi!)j1 .la1> j:g~
miejsce Małe ogłos2ElIiIlllIla po 2 kop. od W)1I'OZ(1 (din po~zak(jj<lC!ych pracy 'po 11\~ kop.). l'lajmnleJsze oglo,szente 20 kop. ,lłłek.a n l • , G
kroloOS po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dołączenie prospeli:t6w 61"ub. od tysillca egzemplat'ą, Al"t.ll'l«.ldiPeZ oznfl.c~enln honol"llryum
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Redakcya uU!aiąza he.w;platne: rękopisów clrol:łIlych nie7.~~t·aca. Ogloszerlln w teb:śeie 1 rui>. za \lliersz; petitowy. 0llloszeUlll, których te1'lulny
PfZYRadajg ~ ~~zne~ ,drak~j!:!1~ ~_1!rzed ~!~~eii ~~,ęJ:gJEly. :p-ą_~.IDlęci!:!
r='===---". . " ..:.,
O T · ""'1
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Redaktor lab jego zostc:pca przyjmajCj interesantów codziennie, z wyj~tkiem dni śWiQteeznych, od godziny l-Z..ej po poradnia
.~ . . . \&\4f:~. r .. .~tilt.~· : , s;koły to przewai~~" fed~;l7Ib dw~~i~iasówl;i,'" To wi'cloc1.nie· niem.cóm nie .podobato się-j
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tak, że liczba klas nie stoi już: w żadnym sto-dlatego chcieliby obecme usuną~ członlt6w k<?'
sunku proporcyonalnym do liczby klas niemiec~ misyi polakowI a w ich miejsce wprowadzIć
kich zakład~w.. R~wni~i lic~ba nau.~zycieli w pr?feso:6w nie.mieckiego se!Tlinary~m.', przez co
zakl'adach llIelTIlecklCh Jest większa, lllZ w pol- l ządunla tychze co do znaJomoścI Języka pol ..
_On
, ..,""=-"
,......, ....
.....-.=::.......""""==" skich szkołach. Na tem polu, gdyby Sejmowi skiego nie bytyby tak wygórowane.
......
ow,
,....." ' - ,
w
szląskiemu faktycznie zależnIo na polepszeniu
Na to można tylko odpowiedzieć przypo;,
I szkolnictwa, mógłby dużo zdziatać. Niestety, I mnieniem, że ongi na wspólnej komisyl polskol drobne przykłady przeczą temu, a obecna llsta- I niemieckiej. egzaminy dla polskich kandydatów
I wa w Sejmie' przeczy temu w zupełności. Oto były stokroć trudniej:;ze i wymagania profeso: sześćset rodzic6w Vi miejscowości górniczej Kar- sów niemców sto razy większe, tak że kandy..
, wioie upomina się już od ,2 lat II Rady 8zl\Ol- dat6w pOlak6w odpalano po trzy i ~2teryrazy.
1892
I nej krajowej o przywr6cenie wykładów w sżko- Takiemi drogami chadzaią, niemcy celem wzmo"
.
le ludowej w języlm polsl<im,ado tej pory nie cnienia lub utrzymania swego stanu posiadania •
.:,:.~......:..."...,;;....~~
może doczekać się decyzyi, bo to idzie o spraNa zakończenie nie od rzeczy będzie d(')~
_
....... r,,","
••
• 10m.
" -'"
wę polską.
dać, że niemcy coraz bardziej garną si~ do, naw
Szl~ska Ciaszvńskiont)
A mimo to niemcy, posiadający takie przy" Uki, języka po!skiego, gd~ź widzą, że be~ języka
.
'i'
JI
.
U /I . wileję . na polu szkolnic.twtl;. nie :są ze swego kraJ<;w,,~go .me.rnogą 'nml?o wsz)!stko bczyć na
.. , s t a n u .pośiadfJnia .ZadOwoleni,· bo .oto wGleszy~ /. prZYJęCIe >am,do.szk6t, ~n.l. do ur~ęd?w'; anite~
, ........ ----' ; ' J nie urzą.dzajCJ,strajk profesorowie wraz z ucznia-' .do pry.watnychmstyt!lcYj I ~rzedslębl()rstw,~dyz
.' . .
(Siltolnictwo).
.
mi. Spr~wa .poszła o'/mmlsyę egzaminacyjną wszędzIe wymagany je~t jęz~k p'!lskl j czy ]ak<?
Wobec ucrwalenia ustaw szkolnych. ograni- dla egzamin6w kwalifi~acyjriych nauczycieli; 'k;onlec~ność . porozul!Ilev.:ama. SIę ze str~)IJ~ml,
czających wpływ gmin na szkolnictwQ, stosunki 'Dotyczczas istniała jedna komisya polsko- czy. tez z robotn/kanu zajt;ltyml w przedsH~blorszkolnictwą pOlskiego. mogą uledz znacznemu niemiecka przy seminal'yum nauczycieiskiem nie_l·stwle.
•
.
• "
•
Pos~o~le Deme1! Gunther. sa.ml za~hęcaJą
pogorszeniu. VI ;najbli:i.:szej bowiem przyszłości mieckiem w. Cieszynie. Kandydat mógł zasia~ .
wynikiem tej ustawy może. być to, .że szkqły dać albo. przed kOl}1isyą polską, ~Ibo niemiecką, I· ~o nauki Języka ~olskl.ego. pu.bliczme .wplsmach
będą, polskie, ale .duch w. nich będzie panował wed. ług' te. i~o CZY. cheiaJ uzyska.ć po.sadę w sZ.ko-11 ,na .. z,gr?m~d:~emac. h I. my me ~rz~clwko temU·
niem:edd•.. Nauczycielami mianować będzie bo~ łach polskich, czy niemieckich. Stąd bardzo me lntelJbysmy, by. memcy umIeli po. polsku,
wiernnapewnozawsze Rada. Szkolna krajowa wielu nauczycieli niemców. zasiadało nawet przed,' lecz t~ wszystko zmierza do tego, aby l :;, }~ch
kandyctat6wpostawionych przez Radę. szkolną komisyą polską, aby· uzyskać prawo uczenia w o~t~tl1lch posad wyrugować polaków J. zaJijc Jch
okręgową, z POrn itlh;:dem zupełnem kandydatów: szkoJach polskich.
..
.. . mleJsca.
.
..
postawionych,przęz . wydział gminny. \II ,ten
Z chwilą powstania seminaryumpolskiego . . Dw6r. hr. La~lscha,: cz~hseJm, szląskI został
sposób usuwać będ~! niemcy nauczycieli pola- nauczycielskiego pod Cieszynem, komisyę pol.. JUZ ,zaml{l1Ięty, .00e, uchwalił on ,mCt nąwetnle
lt6~, ktÓrzy S~h c~y,"będą Im ~iewygodoi dla ską przydzielono do polsklegoseminuryum, za. przyzr:ał dorocznych sulJ~,encYJna. cele k:1Hu~
swej n wsz.echpol,skul:J dzlał~I~O$cl. Inaczej rze~z st'awiając,niemiecką przy niemlecl,im zaltładzio. raJne I spotiCtne, ,odkładaw:: to aż do czasu,
biorąc. ~~Iałalnos~. na}Jczyclel.l polaków. będz.te Ale niemcy postarali się rychło, ,że przy'3erni- s~oro. ?trzyma kl'aJ ~ożyczkQ od rządu, a poogromme utrud~lona l o~ra11lC~OIl~ 'II . kletunku I naryum tliemieckiem utworzono lcomisyę rriie~ mewaZ.. 1 .ta. jest wątpll~,1t przeto .kto .wie, ,GZY, w
pr;acy narodqwe), aby..modzza~łllZY~. Się .na no- szaną, aby l<andy(taci niemiecIdego· seminaryum ro!\U blezący:u. otrzymają r6~ne. zakłady memle·
r:rllnacyę Rady~kolne,1 krajowej. Nlcd~lwn~g~, z niemieckiego zakładu wychodzący mogli nadal <:!ne,. a raczej hakaty?tycz~e Jaklekolwlel< 'zapoze tak . nallczyc.;ę~st"'!O' .kt6rcmu ,r6wno,9 zesm ę otrzymYwać posady w szkolaC:hpolskich. a ra-mogl na swe germa~tzacYJ,Oecele.
popraWiono poJozem;.materyalne: Jak te~ c~ła czejaby 'mieliprawo o te po!;wdysięubiegać•... "ępra~a ustaw szkolnych, kt6ra s,tanęta. na
lu.dność poIska przecIw tym zal,<usom; wy:,tąplła.
'Ministeryum oświaty.uc.z~niło zadość temu'. ostrŹLI ~ml~~za,. zostaJa pod grożbą obstr~kcyl
~Iedawno. odbyte,walnez:b~ame Z,W,.ąz~u szl~s,:, żądaniu,aczl<qlwiek. niesłusznemu j przydzieliło s~owlanskleJ uchylona w ~en. spos6b,iegmmorr.
klchka~ohk6w w s~ano;wc~eJ rezoIucYl potępIło dokomisyl profesorów :pt>lskieg.o semiQal'yum, n.leo?ebrano prawast~wlama t~rna ~a . nauczytenp~OJektj.a raczej ,d?IŚ lUZ ~ę ustawę l..yezwa: składając w ten spos6b mieszanąkomisyę dla clelskle pósady. W kaz~'ym ,ra.~lenowo ufhwa~
ło ,rnlarodal~eczy.nmkl d? .~ledopuszcz~ma tej kandydat.6w, ubiegających się o posady ,bądź W lona us~awa ~z!(ołn~. oll.e weJdzie j ~tYCle dla
U$ta.wy .d.osankcyl . cesa~'3kleJ. ., .'.' . ,. ' 'o: polskich,' bądź.w niemieckich zakładacb.
..'. ludnOŚCI polskleJ,pozytecr:nij. me będz~e;... ,.' "
A jednak Sejm, .. gdyby napra"Ydę chcl~łl
To nie podobało .się niemcom i oto, wubie",,
. ,Natomiast? re,forrrue w~bprczel dose)mu
mógłby wielęzgzi&łać n~ polu ::;zkol~lct:vva. Dosc gł'Ymtygodnjll,gdY.,nadsz~dL.terminegzaminów' an!.s~~ ś~J, tak .ze 'mema nadzIeI rychłego :załaspojrzeć ~a (!yfJ' Y, a~y SH~ .przet(opac, Jak.,. upo"! kwalifikacyjn~~h(,. po~ebran:iu, na kt6rern T.efe- tWlema. tej spra\Vy•..... ' .
," ','
śledzone.lest szkolmctwopolskle..
'.' ,
rowało~ławlonyDemel, uChwaloi1o nakomlsyę
ol
LudQość:.pol~cy;235,180;cz~si: 17a,470; si.ę. niesta\Vić".N}ezgłq~i1i. się c!waj. pr~fe~rżYIiI~De. u.łech.·· e,Wir&. ~;,.. haf,t'·,d,; "
niemcy: ~O~iloę.S~k~ł; 153 polsl(lch, ~2 poI.-~lemcy. czł?flko~lę;l~?mlS)'I, l<,tó~zy ,oś:w,l.ad7zY~1
....
<'fłc- .. . . . . . . .
..
niem., 139, ,czesko'11Iem, Klas:pols~l~h403 ze wraz z ,pol,aj(am, n\~. h:ędą zaslad~ćw ,.k,01TI.1(143), czesldcb.385 (42), n,iemieckic~ 999i naiJczy~ syi, ąie c~Cieli~~~tlą~likandrdową~ •. ·...
:.. , ' Wielkie w'rażenie, wśrÓd' niemców wywołata
cięli: •. pol~ków5'l.:7,.·czechóyI468, nternców.1905i
. Przyczyna'. jest: jednak··zbyt 9aleka ;od:pa~ wiadomośC Ó olbrzy'mich': defrau'dacyach, popet~.
uczniów:p9Itll5:6w,.28,73?, c~ech6w2QłO~.9. ruęrn~ tryotycznycn PQ~ud.e~tlęczltkw:iraczej:w ctem ni<;>ńych:w filii l~mb!?rS~iei ,banku "Danziger
c6w 59,140. . . .
..'
'.
.
. ' Innem.Oto > ,egzamipatOJżrpot~c~., źąda~F oei ~nyataktlen:~ank - ge~s.eIschaft" = ~ank ten jest
J~k z tego 'widzimy, nt:~cy wyposażeni .5,ą ka~dydat9wn~l~ty;tęlz,n~J,9tn~~C1Ję,ZY.~ą,~ok Jeqąą:z I1aJwtększycl1 ~1O~tyfllcYJ)Ina.nsowycłi .w.
wspaniale" ale.llląn9ŚĆ . . sł()Wlansk~. le~t,. uP9ś1e •. sklegojze. zro~urr}lałyą:l1'. wzglęM.w .'pe,dagoglc~~! ' 'pr,Q\Vi~cy;aFh .·vvs~h()d!11Ch ,. ,Ptus ~ mlał,',. r~l:1orąę
cliona, a VI ~zczególności Judnośc ;polsk~i, .. Szk6łnr~h, u.zl!aAąc.,.>~~:' ~koro tęn k~n.q~:d at ma p6~- wzcwpweJ. g?spoqarkl!'i ~~r6wno. w ,biqrze. głt?W~
pol Ski(,1)l. .W stQ~ulJkl1do ljczbYIll.l;s~kanc.ów. po;~ męj ucz,~q,Azl:ec'. W·szkol: 'PRI~kle,Jł}O :00 Pc>Wl- nem ,gd;anskl.em~ Jak l: f1h~ch. prOWlncyonall1yC:~.
wInni polacy posiadać co naJ1lloleJo .~,;4WI~C~h. m~nposl~ą~~,dokładn.ąZl1ifJorąośc.,J.~zykapo~~
Defraudacye, .~QpełnlOne pfzez ·~rzewqdm·
ale nadtp ;trzewa zauważye. że wszystkie pol~kle sklegQ•.'
czqcych lemborsklel. k"-Sy depozytoweJ•.. Hemtz/l
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~'*:~~a.. '~b]~CZają

na 5.~,OOO ~~~:~~.~ .3 • 3.:~~~ ._~ ~Z····-·· "'f::::' b-" ········k··.'._.' ... ~..- -'---, d~:~~~Ó~~r~anak;::~~:' iw>,po1,Vied~ieli' prac~ na
ł. ,Mllhltt, mający 250 ~arek pensy! ml~SI~C?neJ,
ry III
. Skutkiem tego zarząd fabryki wy. mowił pra~
?)Ił od d!utszego czasu Ją,k. 1'I8bab IOdyjskJ,. wy"
_
cę robotnikom oddziałów pozostających w bez~
Igll~8ł pieniądze J.18 prawo InNa o i tyuItt:w!ał
'1.T fabryce wyrobów wełnianych Bera Wachsa,
pośrednim związku z tkalnią. w farbiarni, lapre.~bytek wprost n1esłyc~any.. os on
o Je~
la
tur e W oddziałach .tych pracuJ'e' także około
dwabną bieliznę, ubrania najdroższe rozdarowy- przy ulicy ,Juliusza ~r .. 9, tl~acze w liczbie 101
z.. . .
.
wał po krótkim czasie używał perfum, których wystosowali do admmlstracyl żądania: 1) pod- 500 robotml<6w. .
..;
b' .
cena dochodziła do 50 marek za flakon. Miesz~ wyższenia płacy zarobkowej o 40%; 2) wypłaca'. W przędzaJOl. ~atrudmaJ~ceJ ń 1,600 ro °ttm~
kanie Milbitza było umeblowane z największym I nia po rb. 2 za· sztukę wyrobionego wzor~ to,;~v, me sta':"lano zadnych ząda , praca za em
·zbytkiem. Część mebli sprowadżił sobie z' Drez· waru; 3) skrócenia czasu roboczego d? 9 I półJL:le normalme.
(a)
na za 3,000 marek pośpiesznym f~achtemt za gqdzin d.ziennie; 4) wyznaczenia na obIad p6łtoktóry zapłacił 400 marek.
re] godzmy.
Defraudacye swoje umiał Milbitz z wielkim
Stawiając powyższe żądania, robotnicy up~zeS~anowll1ym SUłs·zym prernJlIl1l
talentem ukryć przed władzą przełozoną w Gdań.. dzi1i, it w razie odmowy ze str.ony właŚCIciela n1erail:orom)ł!:amiejsc~.,m przysku. Kilkakrotne rewizye wykazały zawsze, że fabryki, porzllcą pracę. po upływie dwóch tygo- pomii!ł1lamy [I) odnowienhl preruJIIII
wszystko jest w "porządku".
dni.
t
. R...
ł: ł ........ v .... złu i III
.
.
Og6lna liczba pracujących robotników we mera y za Awar a Pg-,IL,»'l;I! ..:6
""
wszystkich oddziałach wynosi 360: praca w fa- regulowaniu zaBegłej opłaty.
bryce trwa od godz. 7 rano do 7~ej wieczorem _
Dumq~
KALENDARZYK TERMINOWY•.
Z ,godzillną przerwą na obiad.
Z powodu zatargu Dumy z; rządem, kursują:
- Zarząd Tow. akc; K. Scheiblera wywieIMIONA SŁOWIANSKIE. D z i ~ Bud:dmira.J u
r6.żne pogłoski.
.
'.'
sił .ogłoszenie, w kt6rem zawiadamiając, iż będąc t r o. Drogotn:9sta;'
.
ZEBRANIE•. Oz i ś og. . roćznę zebr. czt. Tow.
. Większość posłów I1iewierzy w motliwość zmuszony po upływie dwóch tygodni zamknąć
,rozwiązania. Dumy. Z ministrów-jak doniosły wszystkie fabryki na czasnieograniczony, wyma- "Lutnia".w II terminie (Piotrkowska 108) o godz. 9
'"Rie(,%" i inne dzienniki, co wreszcie uległo za· wia. pracę nie tylko robotnikom, lecz i wszyst- wieczorem.
MUZEUM NAUKI i SZTUKI (piotrkowska nr. 19)
. . . d t lk
" t
WW
t
kim majstrom, pisarzom i ekspedyentom fabryk
przeczemu.....le en. y o mlms erspra
ewnę rz- od 27..' czerwca r. b., któ.ry to .dzień b"dzie osta. otwarte codziennie od godz. 4 pp. do 10 wieczorem; a.
nych,Ma~łakow, tądał rozwiązania Dumy, gwa~
..
w niedziele i święta od godz. 12 w pol. do 10 wlecz.
Tamże wy $ ta was z t ~ c h ó W.
rantując, że V Duma będzie praWicowa. Inni tOlm dniem pracy.
'ministrowie jednakże z opinią tą Makłakowa nie
- Jak wiadomo, w fabryce Tow. a1<c. wy."
zgodzl\i.się.
robów wełnianych i bawełnianych M. Silberstei. 'Rodzianko, pre:z:es Dumy, rozmawiał z pre- na wym6wiJo pracę 350 robotnik6w, nie uzy',zesem 'Rady ministrów Kolwwcowem, który za- śkawszy podwyżki.
'żqdał,aiebyprezes DUlllY oświadczył w niej, .iż
'
Ponieważ z ogólnej Hczby-100 robotników
'bętpodstawne oskarżenia w. niej gabinetu mini· pracuje dotąd na dQtychczasowych warunkach,
-?.~strów ~są bezwarunkowo. niedopuszczalne, Mini- przeto administracyafabryki zawiadomiła władze
(a) Powszechna nauczanfe w pow. łódzkim.
. lstrowie bowiem nie mogą odpowiadać wymy,:, policyjne, że jeśli owi robotnicy w ,ciągu dwóch Na sIwtek odezwy naczelnika łódzkiej dyrekcyi
$łom •. Prezydyum Oumywinno przestrzedz po- tygodni nie przedstawią żadnych żądań i praco- naukowej, we wszystkich gminach powiatu ł6dz: ..
:słów, . te :bc:dżie karało napaści podobne do tych wać. będą dalej, to na miejsce strajkujących kiego. mają być' niebawem zwołane i. ~Ibrania
qa~ich dopuścili się Markow jCzcheidze.
przyjmowani będą nowi robotnicy.
.
gminne, na których omawiana będzie sp' iwa za..
• ' < Rodzlanko nie ,dawał iadnychprzyrzeczeli
- W fabryce Leopolda Umdsberga (Łąko-' kładania nowych szk6ł początkowych .. '/
».\!ezesowi' milli~trów,uważając za konieczne na.. wa 4) robotnicy zażądali podwyżki 30%,.
Dla ustalenia termin6w zebrań gminnych
·'tadzeniesh;:.:zlpl:zyw6dcami stronnictw_
.
. . - W fabrykach: Juliusza ~angego (\V6Ic~ań. odbędzie się w środę 18 b. m. w biurzepowla~
,.,•.' .··.JUtro:o;bęązle$ię .1; tegopowod!lposiedze- ska '51), Peszla (Długa, .91)jS.Glicksm~na (No- tu łódzkiego zebranie w6jtów i ,pisarzy gminnycn.
'ihj~'~o.nwel:ltu'$eni(,nów,lna kt6rem zQecydowana I1,VQ.Cegielniana 15) robotnicy wystąpili ziąda..
(a) ~prawy szkolne. Nauczyciel ł6dzkiej dy:będ~le'fC) .. ma· podobnego oświadczenia.. Grupa danięm. podwyższenia płacy. z~robkowei Ó15.%. rekcyi naukowej zwrócił sic;) do nauczycieli szkół
<;.ałntrum uwa*aoświadtzenie takiez:a mo~liwe;
-. Przeszło ZOO robotmc zyd6wek;.pr;aauJą~ elementarnych z poleceniem zgromadzenia da..
'~4yonaliści 'uwaia!1ł- .je za . zbyteczne, . pOl11eważ cy~h. w; różnych •,tkaln:4J,ch po6cz~ch,. porzuciło
nych ~tatystycznych,.. dotyczących rozwQ.ju· fi~y-czc
:~rlłem,Ożńal·~ądać, przeproszenia pp: ministrów
wczoraJ pracę z powodU odm6wlenlalm pod~ nego, I stanu zdrOWIa ucznióW, według .załączoprzez. całą Dumę. za prżewlnięnią wzgłędemnich wyższeniapłacy zatobkowej. Robotnice te przed nego schematu.
' .
pos~czeg6lnych posłów.· Nacyonalfści wyjaśnią P3:U laty zarabi~.łY po .10 rb. tygodniowo. obe(-) Odczyty. Gubernator piotrkowski, szam~
stanowisko swoje, kiedy wiadome będzie, w ja- cme zaś zaledWie połowę tego.
.'
belan Jaczewski, udzielił w. środę, 11 b. m., p•
-- Robotnicy tkalni Tow. akc. S. Rosen- Adamowi Kozlarskiemu zezwolenia na codzienne
.kjejformie prezes deklaracyę swoją złożyć za";
'rnler.lY•. Paźdl:ierńlkowcy, nie mogądoJŚć.do po- blatta (I<aroJa 36) . w.liczbie 5ÓO zażądali pod.. odczyty w granicach całej ziemi piotrkowskiejna
r()zumi~nia. jednakże prawdopodobnie przyjmą wyższenia płacy zarobkowej o 35%. Poniewat czasnieograniczol1y, na temat: Ziemia Swięta,
ią~nie KokowcoWa: .
"
'
.
żądaniu temu administracya odmówiła, tkac;ze LourdeS,' Padwa, Loretto, Assyt j' Rzym.
W ubiegłą śr,odę, dnia .U-go .b.m. -złożyli do . . .Pierwsze odczyty odbędą się W Częstochowie.
M
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pracy; wszechpot~żni'prllwie ogromem swym i

___........ _

się pracakóbief oraz' tych z pomiędzy mężczyzn,
I<t6rzy· niem/eli brać udzia·łu W.łowach. dnia owalecznośe.w . kubkach . kr~emiennych •. wojo- wego;,. Ilez to granit przebył juibył mózg ludzwnicy tarli ochr~ czerwopą, mięszając jązęszpi- ld·w państwie umysłowości od czasów.·krzemiekiem 'żubra i malQi.ącsobiep9temtwarze I pierś nia 'fhenaj'skiego *), od epokimHczących mał.
przy .pomocy cienkiego pendzelka: . były tó.nie., pohtd6w, kiedy na łonie fauny ukazał się byt
zgr~bne parabole, ,I<rzyiujące sięsiatl<i, ,'. ńiewy~ . szeleński przodek rodzaju.ludzl<iego:· podział pra.
~aźnę'kształtyprżedrniotówz otoczęllia,proiuie-cy i .traQy~ya.p~sługiwanja się natzędziami, u;.
:---';, 'rih~te."gwjazdki;.centki., . ' ,
znanie zWlerzchmctwa przyrody, płodna organi·
(Oatszy~IU'+ patrz]i·1$3)..
", Niekt6rzylil~olan, szyi, czoła,ą.n6gcze~ zacya sił ludzkich, zaczą,ki sztukil...
.p;ia1i;Qa:rb. ar. zyn.'s. k. je. • ;kle.in. ot.Y. i .OZdOPY:'.. ~iesza.· qła
Niektórzy cienką igłą z uszkiem zszywali
. z ,k,ł.QW.,:prze<lz.,iu rayv1on.ych (~~"f<lwa,. wilka, 'me~ skóry, 'przepłukane naprZÓd kamienną przeka~ Qrd.a..
. diwledz.lą,:i~llr~, J.elema) krę~1 rybie,. fluspaty łaczką. I":~i, przy pomocy gładyszek i skroba~
....ii:.' Mi cucłoWn.yC:hblaskach'poranlcu, pośnSdo- z; pl~sklem: ąlT!etystowym,.,ryt~ krzemyki l kruchą czek czyścili skóry świeże; jeszcze inni-na ka·
~ywc~y~h l rotk()siliychtchnień.~eki 'sawaoów, blzutery~ z zYJątek'ffiQrsklch,.. ,... l·m.te~nYth .. albodreWnianYChWZniesleniaChłOprai.
dogasały głownie pierwsz~j uczty.w. ,poblitu wej-; . .HQrda byłaObrazemludzkośct,dą ..ąceJJuż Wiali sleklery,nOżej plły, . świdry.
'
,
$ciaJlo jaskini Judzi.
."
.•.
~~.ideał~, rze~YŚlnej i .oddan7i p.fęl\~ułł~wie~.
. .Dzięki cudownej zfęcinościf cierpliwości
.. t';Orzewo-mogiła...".t j. drzewo, . wybrane. przez
lej, lecz. n e: WOjoWnlc.zeJ, prz)'Jm,u}ąceJ .ta~emm· w ociosywanjuk~mieni drobneml płatkaml,uka~
"koCzowników qo:zawieszanla szklelet6wiqhzmar~ce wszechr~eczy, .lec~ ~Ie uleg~)ąceJ J~szc~ezadne- .zywały się powoh ostrza i ~zplce, bardzo rżaalco
. łYch, \,W odJegło§c:i jakich stą kro.kÓw wznosiło f!lu.kultowl, .~zaledWle uznaJąceJ Jakis. symbo.. zaś P,fa?OWnikowi, obeznanemu z materyałem •
,hzm bardzo Jes.zcze.nle~~ratny_ .' '..
..'..
posiadaJą~emu. nabyty przez. długą wprawę dar
. koharyswe, pełne białychk6śd troglodytów•.'
" :. ·•·Pod łagodnem tchnieniem; Wietrzyka, po\Vie~
~otomkO~le~lelkleJ rasy długogłowc6w! zgad~wal11a, me udawalo się odnąleźć właściwetrznata kostnica wydawała jakieśdźw!eki. jak, panUJącychnad Europączwartorzędową.źyjącej go kierunku, w jakim należało ciosac albo łu~
.,.gdyby westnienia, a ·starzec, przykucnięty' przed hordami wspOl<oju', obcej uciskowi inleWolhi- pać.
.
. .'
illlą. na ,iiemi,l'.()zr6tniaf oczami kapłana takie ctwu: znamioąówał~ . ich jakaś. s~orst~a rzete!. Robotą bardziej jeszcze subtelną było wy, Jub inne czaszki, ukazują~e się w. cieniach ga- n9.ść ,.· ja!<a.ś wlelkośq l dobroć, Jakich n!e od~aJ- clOsy~~nie szpiców,. węCfek,hączyk6w, hakóW
1$'-1.' odtwarzał ,dzieJe. takIego lub lllnęgo z po- d~lemy Ju~w)~kr7·s.leneo~ltyczn'ym,.t. J. w dru· z OSCl l rog6w; pracownicy uzbw'enl . tu byli
Iili~d~y ~awn}'ch myśliwćów, towarzys~6w mto- glmo~r.esle Wle.lk1el e.poklka~lenneJ, .no. szącym w narzędza tak delikatne i dokła. d~e ieltidtqo.ścl potartych, ,pochłoniętych przez nicość.
równlez nazwę okresu l~amiema głapzonego.
ko§ć zdąży udoskonalić je nie wc~eŚniejaż
J, ,", Ro;ptoszona tu i owdzie horda PZ~116w, na. Siedziby ich byłyro~ległe, obfitowałY wiy.. przejdzIe od okresu kamienia dbokresu' me"
·:J~f~i!I~('się.Jlri?kiem. (:hwm •.' . , .. ' .,......... . Wńość":-tak,.i~ żadenin~ty~kt .' bezpośr~dniego talio
.
(.J'~;~';;iQ.ziećIJgra{yn~łące, wY.sKak~J~c aZ'do~ra~ p.rzywłaszcza~la, tarlen ·nt:;kl. podstęp nlem6gł
ftl~.woąny,c~fPon:uę.:lzy wierzbami jakaś młoda Slęhył zrodzić.... .
"
, *)N.ajpięrW$ze, naJbardzieJ nreoktzesatle ~J~ily
·J.RQ~ię~~pap~ł~naga~:'Qdnawiafl:lswieżośćs'wąl
". JedYOie tyH~~!'lspory .miłosne i wzajemne IUd.7:k.
lego. prze!U}'slu, ..prz:9pis:9wane pewnego rodzal.II.
JJ.«~~;,($tar~j~c Sit: ia,~~~iem· P9skromlć dzi~ie fale wsp6łubieganie sj~barwiłO~iekiedy ziemię krWią tnałpoluąom , poprzedllIkom nasz)'ch prZOdków Z epoki
szeleń~klej.
.
.,.. ,
'(ł~'N. .:'::
' .. <: ..... '. ...••
..,"
. mężczyzny, I?rz:~ mne~o m~zczyznę przelewaną, ..
, M'f:tczythi l~Rlwie ~worzyli pla~r łowów lub
Po uczcie I wykollczemu,stroJ6w rozpoez~ła
(ci. eon.).
I,
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(O) ZakoitcZEHlie roku. W szkołach mlcj~
s;kich W koócu aesll:ł~O t'l:lrtoanla $ktllla<tono
'.
.
8'!I>
. ·..·W .
naukę I rozpuszcJ:ono c ie~l~. Wilkacye. . a:
kacy' będą trwać dwa. mllll.tjce. Zapis dli'll.'CI
dQ szkół rozpocznie się po wakacyach około 2S

.
,
.
,.,
(X) Zclwnczeme rokl~ 3zlcolnsgo. Zakoncz~~
nie roku szkolnego w ::> klasowym zakładzie
naukowym z prog:ramem gimnazy6w rnqskich
i Jedyna szkoła z tym programem w Królestwie
Polsl'i('ffi p Zofii I ibigzowskiej odbedzie $1(:: W
. ~'.'
~ ~,
.,'
. • co , ,.,' '
lokaju
Stow. handlowcow
pn~y ul. ;:,paccroweJ
nr. 21, w środę dnia !8 czerwca r. b. o godzinie 4-ej pO połudmu.
.

1 sierpnia b. r" wyludHć ze Stow:;lrzyszenia.
Postanowiono lokal Stowarzyszenia z dniem
d
ć
1 Ilpaa b: r, z ulicy !~a. wańskiej puenieś' do
doml.:l pra:y ulicy Grabowej 11b 31.
Do ..:aarządu na miiljsce ustęptljflcych wybrani. zostali pp.: Adolf Pyde,. Michał Witkowski,
L
Id!?'
J ZarZ}":I',l.
eOpOl' p,rygle!', an

:t-ierpnia.

(a) Zawieszenie wypłat \\ledług Komer~
'lnta"
zawiesiły
wyplaty na~tępuJ'nce fir~lY' \v
S'"
.(.
" 1 '
•

Mieżewoj, guberniiekaterynburskie.i-Dom Han-

dlowy sukcesorów I. P: Fast i G. E. Pene, pasywa 98000 rb., W. Wlernym- "W. Z. Awerya-

l,"

(a)

:Spl'&WY

l]il1lka!'slde.

Prezes związku

za-

wodowego czeladzi piekarskich i cukierniczych
zwrócił' się do guhernatora j')iotrlwwskicgo i
żaleniem że właśc.:iciele piekarń zmus1.~lia czcl d 'j- ".,; "b
.
,1,_,
.. l' '. d
5 d'·"
t
a ni ~o'" .1 Y me.
O.I."tGPO~ a.l)e ncp.;o .J.la W}
godnlU, bezrob?tnym. W.!~ls.clclele ple.~arn. postępowanIe ,swoJ? t1ZaSadrllulą t?m, It me .chcą
wpuszczac ludzI obcych do swoich pracownI.
Gubernator piotrkowski skargę związku. post ,·t' 7 I tl"
~ a
.
t
V o<:t o
zo. ~\H De,~, s.m, ,U,. zaz!'_ c?-aJq~, ~e: p,., ęp wamu własclcleh plekarn me wIdzI me mezgod-

za-

I

A

1'_

nego z prawem.
now" p~sywa 60,000 rb., w ZYf~ałowie, ziemi
(d) Egzaminy szoferów. Itl ubiegłą sobotę
jakutskiej, ."Bazyli Mi~~arin"-:-pasyw.a. 30.00~ rb.,. komisya sp~cY'11~~ pod prz(.ewod nict w.e m poli~m~j...
W Pomormcy, gubernll czermhowsklej HA. laba~ straegzammowuła szofero~, wydając 1m. sWla·
kin "--pasywa 30,000 rb.
dectwa na prawo klel'Owama samochodami. 4 pa(X) Chemia przemysłu włóknistego. P. Mieczysław Dominikiewicz napisał dzieło p. t "Chemia przemysłu włólmistego". Obszerną recenzyę

l~ezy

n}e ~dało egzam.in.u~ wobec czego zabro-

mono Im Jazdy po mleSCIC.
(h) Ostatnia posługa. Przy tłumnym udziale
publiczności odbył się wczoraj po pOłu~niu pogrzeb b, p, Maurycego Gutentaga, złotnika ł b.
ogniomislrza l oddziału ochotniczej straży ognio-

"".
_.....J. _m_;,;,;:!~~'
t. __~_ _~__. _
~~ .
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wsk~t~k pękn}9ci:.'l tury gazowej zap:lli: się ~a',>:. Ogień
u~(H;jh robotmcy ~azowm.

.

.'

- Dziai rano o f.!Od7~ !j' l1ad ran l !lJ1, zawez:wano
~trai; 016 niow !A na 'ul. liclollq nr. 55; gd:dc zapalilci. . si~
DiSlka !H.Hl podłogą. QgiClIl \11 zarodku ll~JasZOll().·
(n) Ar."t!ls:dow".mlo O$:l\:l1u.1:6w, Policya afoszto"
walu' na Górnym HYllk~l. Jana Ch?rą~cwsl·:ie;J,o i ~~Iil<sa
Polew$kie l1 o, którzy Zilllllowali linę :!przeda.:ą roznych
bezw;;rdościowych przedmiotów, nwjqcych pozór 'i\I:;'"

złotych. Osadzono ich W areszcif.',
(r»t'ii~r.;s~c;eę,$ik~'l7:f t"łI'Y'łB~.MIl?Z\\· ~L":ZW. PII"l!Uoy,
E.milia F.)i[wz~ll\;ka, 17~:~tllin r9l!otnica; prnclIjijc przy

robów

mam~y~ll~ W ,f.lbryc~ (If:urlpeg~ l, Alhr~cllt;J, pn:)1

ulicy

Pa(lskICJ nr. l~D, do;mat8 Ovelf,)clil dwoch P!llcy I pr~er·
wania arteryi tl pra\\'cj n'ki. Po zatożclIlU pI'OWIZOryc~ne~,) opatrullku. leknl'Z; Pogotowia przewióz! ją do
szpltala Czcrwone:Jo Krzyi:n.
,
.
(u) NOl'3 g<lu'ąclfm Il.,czyssku. W ubIegłą sobotę
Vil' 'biiurtzc J~a~:y ps~:l]ia~Otwejk~cl;WY~.~lIoł n~tl?w~d~;g~ \~ ~Oa-t
j le>, z O(17,le)a,
lemlC 'je:. ·le~o. vv C lWI I g .r y;ycIlU~
z kiesżeni portfel z pieniędzmi stojąceinu obole p. Boguckiemu.
.,'
.
(a) KraJf.!lzee;z. Ze sldndcr tOWar6w mal~llf~ltturo:
ViI:VC~I. ~cka ~ol~re?!lta, ~r7Y ul. Spacel'.0V:'eJ nteznan~
i~Mtl~~~ sIl'.I adh kllkanut:.clC szŁulr.: toma! u, wartośCI
(a) Napad.. Na szosie?ęczycltiej na powra.cających.
Kowaka i Szamacldel{o napadło onegdaj kilim band$'tów, porallUo ich nożami i zrabowało 162 ro.,
'.'
""

(a) Z Łagiewnik. Wczoraj w trzecim dniu
oktawy uroczystości odpustowych ku czci św~.
Antoniego, przybyło do Łagiewnik z Łodzi i
olwlicy około 8 tysięcy wiernych. Kompanie
wej.
'
przybyły dwie: z parafii św. Anny w Zarzewie
prawdopodobnie nie będzie ani jednego zakładu
. W pogrzebie. wzięły udzia-ł wszystkie oddzia- i katolików _niemców z parafii \\llliebowzh:cia
przemysłowego, ani też. pracującego w ~rzemy~ ..ły ochotniczej :;~raży ogniowej i straż miejska.
Najświętszej Panny Maryi na Starem Mieście
śl~ ':V16,~iennym, który me zaopatrzyłby Się w tG
(a) TI'anzakcya. Towarzystwo akc. Wilhel- w Łodzi.
ir.slązkę.
.
..
ma Schweikerta naby.to od p, Sztencla w pobliSumę celebrowat ks. Koskowstd, reformat
(a) Z Tow. kredytowego m. ŁodZI. Na pIąt- źu fabryki "Lonhardta Woelkera i Girbardta" z Wlocławka. Kazanie w czasie sumy wygłosił
kowem zebraniu pOłączonych w~adz Tow. kr~- grunt wielkości 400,000 łokci kwadratowych, a to ks. Małgrzyk, prefekt szl\6t zgiel'skich.
.
Po południu O godzinie 5~ej odbyły się nie~
dytowego m. Łodzi. przyznan<;, 'pozycz~(I w SUlTlIe w celu wybudowania tam - jak. się dowiaduje· 300,000 rb, na 6 l1JeruchOmoscl łódzkich.
my-dom6w mieszkalnych.
szpary, które odprawir ks. Matgrzyk,. kazanie zaŚ
(a) Z muzeum nauki i sz.t~ki. D9wiadui.emy
(a) Szczęśliwy gracz. Wygrana 40,000 rb. wygłosił ks. Machni1wwski, wikal'yusz parafii
sięj że Tow~ "muzeum nauki I sztuki . ZUlTIlerza w teraźnieiszem ch}gnieniu loteryi klasycznej św. Krzyża w Łodzi.
.
Królestwa Polskiego padła na los, będący wra(a) Nowy kantora,t. Kollegillm ewangelicko,,:
w jesieni otworzyć wystaw~ entomologiczną.
(h'\Z "lutni". Przypominamy, że dzisiaj o snością rejenta w Nowo-Radomsku p. B. MY-augsJjur51~iej parafii w Pabianicach uzyskało Naj~
godz. 9 wieczorem, w lokalu ~łas~ym przy ~1. ślińskiego.
wyższe zezwolenie. na kupno we wsi C~yiem(.
Piotrkowskiej nr. 108, odbęd,ZH! Się W drugim
(a) Przyjęcia ldnomatografu .. Komisya tech~ nie 795 sążni kwadratowych gruntu pod budo..
terminie ogólne roczne zebrallle członków Stow. niczno-budoNlana' dokolWhl o~~1~1(I:t:in i przyjęła wę kantoratu dIn ewanf.~r:\l.ik()w. zl.lmies,z:k.ałycb.
śpic'.y. "Lut:1ie.".
budynek, przeznaczony na l<inematograf, na placu we wsiach CZyle:nfn i· (jIJr6w.
(a) Z T-wa ~bgtynentów II Prż ys:złoŚć". Wc~o.. cyklistów w Hęlenowie.
. ..
(a} Wybtwy do !~'l<l .chorych w Zgierzu. \1/ so~
raj
godz... 3~e) po.pob. w lokalu . przy uh~y
. (a) Rewizya i aresztowanie. W ,ciągu' nocy botę w zakładach przem~i$towydl rowarzystwa
Konstantynowsk'fer Nr~ S, odbyło Sl~ ze,bIame z soboty na niedzielę, wobrębie 6-\!o cyrkulu akcyjnego "Lorentz i Krusche lC w Zgierzu, za. .
członków T -wa abstynentów "Przyszło$~, na policyjnego dOKonano rewiżyi na ulicach i aresz- trudniających 760. robotników, dokonano wyboktórem dr. St, Sk~lslo odczytał bardzo cle~awy towano .11 osób, w tęm. notowanych złodziei r!1 pernol11ocnik6w do kasy chorych. Wybrano
referat p. t. "~obleta w walce z alkoholem •
Adolfa Pranka i Adama Kapustę, przy l<tórych 10 pełnomocników, złożonych· z oficyalist6wl'
W referaCie swym prel~gent scha~akteryzo. znaleziono róźne narzędz;ia, wytrychy i klucze, majstr6w i robotników.
.
.
wał w sposób dosadny. ag.ltacyę ~~b!ety, Jako świadczące, że wybierali się na "robotę".
(a) Z "Lutni" :i!giel'skiej. Ną. piątkowe m po-.
alkoholu 1 dZlałalnośc Jej w wałce
.. (d) Uc~e~z
• k b d t·
.. " .
•d .
ow
b
ąd
Ltlt r11'« zg·1'er
PrzeciWniczki
· W N'emczech Norwegii Anglii Sta~
an y OW" D~1~lelszel
nocy sle
zemu nowy
ran ego z"rz u II
I
h
lk
Z a 0.0 em .. l .
d ..'
I
zbiegło z wlęz/Cma przy uJ. DługIej M 1~ trzech ski ej. rozdzielono mandaty jak następuje: prezes
nach Zjednoczonych. I t..
."
niebezpiecznych bandytów.
p. Sto Caste1!as, wiceprezes p. Itlt Lejdigkejt1
. (x) Z Tow., k~alo~nayvczego .. 'VI medzl~lę cI'. . Bandyci wyhili otwór w suficie. celi na I skarbnik p. J. Auerbach, sekretarze: p. K. Sła·
· 22 b. m. organIzuje ~lę.l,ednodnJowa wycieczka· piętr~e, W której byli zamlmięci, poczem dostali Wil1Ski i. p. I. Świderski; bibliotekarze:· p. O• .oerdo Liskowa gub. kaliskle)_
•.
si~ na dach, a z dachu po gałęziach drzew, ro~ licz i pani M. Matuszyńska, gospodarz p. PauPunld zborny na dworcu kaliskIm o godz. snących na sąsiedniej posesyi, na ziemię.·
schek.
.
7 m. 30. rano.. • ' .
Ucieczkę natychmiast zaUWażono i puszczoZdecydowano, że zarząd w pełnym kompre~
ZapIsy przYJmuJe Sl~ w: lokalu Tow. do d. no się w pogoli za zbiegami. Jednego przy trzy- cie zbierać się będzie w pierwszą środę !<ażde:"
1.9 b. m. (czwartek) włączme od godz..1 do 8 mano na Pasażu. Szuca, dwaj inni zdołali zbiedz. go miesiąca. I\om!sya wykonawcza zaś, złotona
wiecz. zopł~tą od członków po rb~ 503'b a o~
(x) Cią.gnienie loteryjna .. Z powodu przy- z pięciu członkó\r zarządu, odbywać pędzie po?SÓ~ ~prowadzonych po rb. 3 kop.
. ez po
padających. w dniu dzisiejszym .ZielonycH Swią- siedzenia w środy każdego. tygodnia.
zywlema..
,.
.
• •
'tek sto st., dalszy ciąg ciągnienia loteryi klasyczUporządkowanie ksiąg bUChalteryjnych po. (d) WY?19czka war~.z, Tow. cykh~t9w. Od- hej nastąpi dopiero jutro.
wie~z(;)IW członkowi z~rządu p.I. PodciechowdZiał. łódzki warszawskiego Tow. cyk!lstókw urzą·
. ·(z) Zdziczenie. Na· polach kol Nowe Ch O]' _ skiemu.
..
. . . .'
d 'ł
raj dla swych członków wyciecz ęspor"
.
~ . ...
. ' .
.'
W nadchodzącą środę odbędzie się wspólne
t~~ąwd~o Tomaszowa.·' Dzielnych kolarzy na- ny na przechołdzdącąl
dlo dfa,brYkkl · Z7-Ietnlą o.lg~? posiedzenie chórów Towarzystwa z zarządem,
CI • u Zl, .• t ó rzy z~clągnęh lą a to w celu ułoz'erl'la planu dalsze·J· dziataln· O·S·CI'·
d"
.
ł
.
w··
TomaS'70Wl'e
ze
stara~
napadło.
3
m?
'y.
·
szyc h' po eJ~owa o
, ... T"
. kI' t6 .
w żyto l dOpUSClh Się na mej zbrodm <1wałtu.
.. .
,..
.~..; .. l
polską goścmnością tam~~Jsze oW'. CY)5 w.
Zbrodniarzy pOSZUkuje polieya
1:>..
(a) Od(3zyt w Zgierzu. Staramem zgIerskiego
\\lycieczkowcy,wróclh do ŁodZI wieczorem. ..
..
.
...
".
.
Towarzystwa szer7,enia wiedzy imienia Bolesława
".') 2: St W racowników cie8iel~kich. \\Tezo- ... (d) Za~traszaJąceiZeJlSucl,e •. Ws.obotę ~le~Pl'usat w sopotę dnIa 21 b. m~t' w sali "Lutni"
. '. (a .' ..
~~~, p ... ot' VI sali jadalnej Towa~ cz~ref!1 pohcy~ ar,esztowała 1<llkadzleSląt . kob:et, . ,W ?gierzu, opbędzie się. odczyt'. P", Eugeniusza
raj, o go/, I kP?~nańskiego przy ul,' Ogro- zajmujących Się merząclem, w tern 27, kt~r.e Sokołowskiego na temat lIPostępiżycie".. .' ..
d~~~\)d,bC'łO' się . żebranie członków Stowarzy": wcale nie by.ły dotąd~otowane~ Prz~, oględzl~
"Odczyt ten, Chudził .niezwylde zaijltereso ...
szeni!'za~OdowegQpracoWl1ik:ów . ciesielskich. na.chleka,rskJch 11 z Olch • okazało Się ,chory: wam e. .....
...
.
....
..
Po
a'eniu 'zebrania przez prezesa, p. Jana mina ~óz;ne chorobyzak~zne. Są to. dZI.ewczę .
. (a) Zatwlerdzomeradnog()~ . f?rzemysłowle~
ł\osic~eko, na przewodniczącego powołano p. ta w Wieku o.d 14 do 16 lat.
zgie,rskiWilhelmliOfman .zahvie,rdz,?ny zos!af
Antoniego. Chudzika.. Odczytano sprawo.zdame
(a) Wypadek na kolei •. Na stacYi Andrzejów, .nastanoWlsku· radn~go, magistratu mla;;ta Zglerachunkowe za czas do 1 qerwca b. r.; . wyka- kolei Fabryczno .łódzkiej, wczoraj o godz. l1~ej· rza.
..
. ' . ",
· zujące, ... że dochody wyni?słyrb. 767 ćkOP • 95, rano chciał wskoczyć' do. będ,flcegow bjegupo~
.(z) Od~l1owa ..Na pro.śbęmagistratu zgfersl<lewydatkl.rb. ,67~ .k?p. 49, ~.ozostał()ś rb, .96 . ciągu 15 letni Mendel ).Gin~ier,. tetrnjn~t61" rzei~go o zatwlerdzeme opłat handlowych, iarmąr...
kop •.46 znaJdUje Się W . kaSIe. Sto~~rzyszenla~. riicki •. Nagle pq$llzgl1ęła mu. sięnoga l padł'na cznycll, i.brukowych.: Władze guberniallłe odpoNąqtoulok~wano w hem1ow•. poz~c~kowo- .ziemię, ulegając,dężl~iel1'lu.okaleczeoiU~ .Cho~e- wiedziałY'f1odmowuie.
.......
' ..
oszczędnoścJOwemprzy ul. M*ołaJews~leJ ~ .. 31 . go przywiezi.ono dQŁoąz11umieszc~ono W. do..;·
.. ....... '.
. . . •. .. . . . .
.
rb 2589 kop, 36: · r n u m a j s t r a . . . ..
.., ..... . .
' > ' ...
. (a) !Wykole~eme·iWczor~log<>.dz~9·~1 J:aną
.• 'UchwaIOllo, aby c~tonk~~ zal~gających w .' (h) D..obni$~,n;e.Wczora" og.. 1Q rąnozaW~.i ~asta~yr ~6~z ,k.oleJek p<;,dJa,z.dowy~h . zgierskier
oł?łacleSJd~~ek.o Ue~lle WnłQ~a. należności do zWanostrĄ,t. o~~uow'll!a ul·WsCllQ4,n!~pr.,OO, ~d:t!~ 1 rueksandroWliklElj w,yLr.Oh.'llł Sl~ pOCHlg. wycho·

tego dzieła, wydrukowaną w "Prze~lądzi,e Technicznym" krytyk, p. H. Drozdowskl, kOl1czy słowami:
Autor pięknie wypełnił swe zadanie ... i
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_ący zestacyi w stron~ AlikiiW.ndrowa. Z tągQ
• OWO<lQ. llilStąpfła w komunikacyj p6tgod~il1na

OQuitwa IV.

Biegały

3 konie. 1) "Olimpia"

J(. Zarzy<=.klego. 2), .tl.ltl~1i ~ hr. A. MQfl$tina.

"
Totalizator lO,ąS.
,
Ił
ZO Rzgowa. ,Vi przysctą niedzielę w Rzgo·
9onit~a V: 51egały 3 konie. .. 12.~Kapral.
wIe staraniem tamtejszego proboszcza ks. Micha- S. NJemO)eWSKlcgo, 2) "Pamiątka
J. Reb
la Skowronka, odbędzie się drugie w tym sezo- szkło ' . '
nie przedstawienie amatorsl\ie na korzyść ochron~
Tota!lzator 10: 1~'50!.
"
··
"cowej'
Gomtwa VI. BIegały 3 kome, 1) "Impas
k1 mleJs
'
",)
Z f " AK"
(o) Poi...... VI nocy z soboty na niedzielę, o godz. K. Zarzyc I~lego,
c. ,,~e er
. osmsI'
(lego.
'tzerw..
(I)

pół do 1, w zagrodzie Antoniny Grodzki~j W kol. RaTot~hzator 10: 17:50
•
• 1\
i:togoszcz wynild pożar. Gdy p'ogrążeUl W gl~l>okjm
GonItwa VII. BIegały 4 kome. 1) ,,~aJ ta
śnie mieszkańcy zagrody, W liczble, trzech, rodZIn, spo~ K. Zan;yckiego. 2) "Pantazya" - L. Gawhkow,.trzegli niebezpieczeustwo, o 'aklmkolwJek ratunk~ skiego
IlIe moglo być już mowy. To też z calej krescencyl
T',
.tylko .konie! 1>yd/o zdołano. wyratować, a świnie, dr~1>
otahzator 10:26'20.
oraz inwentarz martwy i zapasy produktów spalily Się
Hg.
'Wraz ze wszystkimi budynkami.
•
.. ' .. ,j.
Budynki byty ubezpieczone na sumę 1,500 rubh,
straty zaś wynoszą z górą 5,000 rb.
.
•. '. Wędłu~ ,wszelkiego prawdopodobieństwapo±ar
'Lot Warszawa-Petersburg.
l'OVo1stal :z: podpalenia.
,
: ., W chwili wybuchu pot~ruzlęć ~rodzlde!, Antonl
Śmiały lotnik Marceli Brindejonc, :zdobywca
l3taszczyk; spał VI stodolę ,l ~:Vłby nlezaw~dnt~ :znalazł
nagrody
"Caap Pommel'Y" za lot Paryż-War
~mierć na miejscu VI płomtemach, gdyby me ptes,któ,rY się przy nim Złlllidowpł, a,lttóry, . :zoczywszy nie- szawa przybył wczoraj o godz. 3 nad ranem na
liezpieClęMtWQj pó~ drapał śplqcegQ l $ko~m. aż go
pole wzlotów, aby udać sit; w dalszą podr6ż do
Qj)~dzll,. .

~.

.2:.. Rełlldni ..

'.. i

; , D~ia 1S'b, m, ojbyło się zebranie 'kółka

rplniczego, '!H\ kt6rem uchwalono wziąć się do
'nątIc::hmiastowej roboty około usypania szosy

,

Petersburga.
.' .
.
Po dokładnem zbadaniu aparatu •. lotnik dosiadł swego olbrzymiego ptaka i głośnych okrzyk6w "Vive la France" uni6sł się w powietrze,
okrążył dwa razy pole mokotowskie, poczem
.raz jeszcze priepływają" nad głowami zebranych
na wysokości około 500 m., pomknął ku p6ł
nocnemu wschodowi.
\II dotych promieniach od godziny zaled~
wie świecącego słońca, olbrzymi ~ptak" zaczął
s,z:ybko maleć, a w niespełna 10 minut rozpły-

.,:do· Karolewaorar. poczynić starania u władz o
!'bruki przez Karolew io założenie straty ogniowej ochotniczej w Retki.ni\ . ' ,
•,;' . . . Projektowane)e~t założenie ,w. Retkini, koła nął się w błękicie.
:'panien, kt6re zajmIe się wyrabianiem. kWIatów
Do Wilna. przybył lotnik ·0 godz. 9 m. 5
~J\I,c~llych f sJ:yclen~ ubranek qzieciącyc~. .
rano i wylądował pod miastem.
'
',' .' 'W dniu 18 b.. m. o god2:inie 8. WIeczorem
Po 'spożyciu obiadu mimo, że dął silny
~)v)'dziallvkółek rolnic~y.~h w Wa~szawie .(Ery~ wiatr Brindejollc udał się w dalS2:ą podróż i o
'·Waftskanr. 16) odbęd2:le 'SH~ zebranIe celem na- . godz.. 4 po pał. stanął szczęśliwie w Dynaburgu.
rad;ynadutworzeniem z powiatu ł6d2:kiego i sąPonieważ. aparatwym/jga drobnej naprawy,
:.sijdnł~bOddzłe(negookr~gu dlak6łekroln!Gzych. .lotnil(· postanowił
DzislejązB prlynaldnQśćnas:t'yc:hkóh~k.dooiledopisze

· :"

,»;';\~P'jQtrkowskłegowyd:dału·kółłlk

w Dynaburgu przenQcować i
pogoda. dzisiaj odJęci do Peters-
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. SZCAęg6tÓW ri~ razie brak, gdyż. połączenie
z 'fytnowęn1 uleg.łq przerwie•
, Z wnqtra;a kraju I ~ Salonik dochodzą również

wieś,1

o

~e~L'

Przeważnie

kilkakrotnych

uszkodzone

wstrząśnieniach

.

zostały

cerkwie
gmachy publiczne.
Wielu mieszkallców zginęło pod gruzami.
Liczby otiar nie stwierdzono. Ludność przepę~
dziła noc pod gołem niebem. Piekarnie zburzone, 'Wł'ościanie okoliczni otrzymali rozkaz
zaopatrywania w chleb miastll, VI niedzielę rano ponownie wyczuwano słabe wstrz'lśnielliu
podziemne •

Odpowiedź

króla Ferdynand'a«

(Komunikat

urz~dowy).

'

Kr61 Ferdynand telegrafował w odpowiedzi
Panu:
"Otrzymałem telegram, W kt6rym Wasza
Cesar.ska Mość, troszczą.c się o pok6j i w inte~
resie słowiańskim, zwraca się bezpośl'ednio do
mn.ie z powodu ciężkiego kryzysu, kt6ry zamroczył nasze stosunki do naszych sprzymierzeń.
c6w i na nieszczęście . wywołany został przez
tych ostatnich. Obowiązkiem moim wobec prawdy jest przypomnieć Waszej Cesarskiej Mości, że
rząd mój, głęboko, przejęty poczuciem tej odpowied~ialności, którą by wziął na siebie. postępu
jąc inaczej, zawczasu odpowiedział na uczucia,
wyrażone przez Waszą Cesarską Mość•
W samej rzeczy jeszcze 13 kwietnia zwr6cił'
się do pana Sazonowa z prośbą. by kres potd.
żył wzburzeniu po obu stronach granicy serbsko·bułgarskiej przez zawezwanie. obu stron do
poddania się wyrokowi rozjemczemu, przewi~
dzianemu w traktacie związkowym.
Zaledwie takie zaproszenie nastąpiło, rząd
m6j natychmiast je przyjął.·.
.'.
Co dotyczy rządu serbskiego, to wdalszym
ciągu prowadzi on polityk~, kt6rej ostatnim wy~
'razem jest'.ośwladczenie pasicz.a'w· skupszczynie.
Najjaśniejszemu

I

jest .niedogodna burga,
na ~naczną odle·
Odjazdowi z Wilna i przyjazdOWi do Oy,.;gł.~~e;' :\utrU'dniąiącą\kor2'ystani e :z:e sprowaclza- naburga towarzyszyły tysi~czne tłumy j?ublicz·oświad9zenief '.które wywotał{i)\YJl1olmkraju
. nyc;h prze2: wydział dObrych nasion j t p. .··nośd.
.' '.
tembardziej wtelkie wzburzenie, że oddytarle'~o
.. • 'Pelegaci' k6łek chocIaż po jednym znaleźć
stało w chwili, kiedy przygotowywany był· zjazd
sie powinni w dniu tym w Warszawie.
ministr6w-prezesów gabinetów.
Ks. K. Załuska
Wobec tego Wasza C:esal'ska Mość nie odZ dzielnic łJOfSfdC:l.:
Patron kółek rolniczych•.
mówi przyznania, że Butgarya pozostała wierna
~
danemu słowu i obecnie oczekuje, że idąc za
".. '; .-..(11) Po~ar w Rętkini pOdJ:.otlzią, jaki
Pogrzeb Ś, ,p. prQt. Karola Sutkowskiego.
jej przykładem, i Serbia Ze swej strony przyjmie
· się .zdarzył wczoraj, ogarnął najpierw jedną sto. VI sobotę rano przybyła pQciągiem lwow- rozjemstwo. \\lasza Cesarska . Mość nie odm6; qQł~I.11IJastępnie przerzucił '. sl~ szybko n,a są:'
":słęt!nlęstoaoł1 Sochy, PaWiaka l Placka •. ,
. skim do Krakowa trumna ze zwłokami zamor- wi przyznania,. że mianowicie rząd serbski przez
,. '" Oddziały II u, VlIl straży. ogniowej oc~o dowa nego profesora J3utkowsldego. Równocześ- swe ociąganie si~. przed tem rOzjemstwem i szenie przyjechało Ze Lwowa . kilkudziesięcią POl- . regiem wrogich względem Hułgaryimanifestacyj
tnic::~ej, ~trat miejska I str,az ocho~nlczą ze Rzgok' I . ' ó '
. I \<'
k
nie. zaprzestaje wywoływać I)iebezpieczeństwa
;. W;i,wspolneJU,i siłami ogleń.ugaslły. '. ..'
s IC 1 UCZni W semlOąl'yumnnUCZYClęs lego, . a·walki b,ratoh6jczej. Ja j m6j r.ządbardziej, niż
•..... f,>flarą '. potaru padły Jednak. 4 .stodoły,2 .
i wres7.ciep\lofe$orowle~ Przybyła .rów- ktokolw.lekbądz: ubolewa.łbu. nad ·.tak~.. walk~ •.
". ;; 9bQrył.,3 sz~l')" . oraz trochę zboża t narzędzi techecj
nid orkiestra
internatuhn. Piramowicza.
.
ol
'ł
"ł
POJ;ladejśdu ,pociągu uczniowię z orkiestrą
Szczerze pragniemy unlkną.ć jej. lecz; nie mo'goSlPQdarc:tycb. '.
' . ' . '. .
.
. . "...... '., ~J~ycz~.Jra .. ogm.·aniewiadoma, ,straty obli- udali si~domr~*"na ,Rynek pod pomnik Mi- ,żerny iść . n~ przekór uczuciom jednomyślnego
):~ajl4 n~ kUka tysi~cy r~bli. ,
,.
. ckiewicza. Orki~stra odegrała szereg pieśni na- rozgoryczenia, wywoływanych' w cąłym .moim
rodowych. O~oło pomnika ,zebrało się mn6stwo .ł~dzie, llaz~j~tp:; po jego nie~łychanych wytęże
krakowskiej pupliczności, k(óra z otkrytemi gło- mach ,,1 zwy:clęst~a~h pe!nychchwałr.. przez pr~
wami.wysłuchałą.tych . pieśni. N!,\stępnie przy- i by, na.,zych .sprzymlerzenc6w po~b~wlenla g~ naJ. .; 'i>.·małopoiy,tecxna ;e
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~.

,

w:z:ględu

I

j~ła" Ud~iał

w kQnduKoiepógrzebowym.

,świętszych owoców tych wytęzen i zwycIęstw
wbrew prawu j ztoionej przysiędze.
ęułgarya nietylko ma pr~wo .do Macedonii,

.• . '..........
.
.' .' .
Ho J n ę.d a, fr- . . .• Helena z ks. Sapleh6,W hr.

~:.......
'.. Przy 'ttuńlOym ud.daJe pub1ic~noŚc.:t i ~to~ ~tadnlal\.a ~. Nawo]cp,,,:eJ przQ~łała zar~ądowl kra·
..'A~łJnkowo tnac~l1em~aintęresowanlu, rozPoczął Jowego ,zWlązk\l zdrOJOWisk l ~z~rowl~k we Lwo~
' st~ wczoraj na torze wY,ścigowym w Rudzie pa,,;.vle •.5,009 kotonn~ur~ą,ctz~me pawilonu zdr,?bianickiej s~on te;oroc~nych wyścig6w ~Qn~ jowlsk .. ~ uzQ.rowjsk . galicYJskich na wystaWIe
"

n)rah ' .
' .
W Klł;60~' koronofiafowałStefan .Iwafiski włą.
:>:,,"WyśCigiwczorajsze min~ły 'be;l;powazniej.. ściciel składu. maszyn we Lwowie' i filii wKrą.

,::~~gó ~ Iwypadk~;. j~dynie; Vi biegu piątY~.~padł kowie,Ognisku:nauc~ycielskiemu ną budowę sa~
:;~.f!kolłla; p. ,,W6}clk, bOleśme kalecliąc .sobie r~kę natoryum w Szczawni~. I zobowiązaJ się wy..
'. I do.~naJąc@pon~p~o og6lnego ~otłucZenia.O pa~
na utrl1;y.
, ~>,ło gonllffileJscu POgotOWI~ ratunkowe, kt6.... płaca, Ć c.o .•p6. ł. r.o.l<u. ..• l.(). . z dochod6.w
.

·,.[tYm

razem "przyoyłona: tor 'karetką ...,.... $~mo.. · .mame tegoz san~toryUm.

.. ~ ~.ij)QQem~

'..,

'"

..

. . ' '.'

<Tonłtw bY~9 siedm.
.
.', . . ·Qpnltwa J. fliegały dwa konie. l) ,.Zmy~
"k.j"-:- ;1\'. Koslńskiego,' 2) _Feuet' FJamme 14- ,

.; ':

... ,a NiemojeWskiego.,
:Y1'<>talizator 10:12'4'0,

.......
,

'

,

-<

Tr?!ęsienie ,ziemi. '

ale ma l n!etmiknlone obowią:t;ki. w2:gl~dem lu~
du, kt6rX był 'zaws~e bułgarskim i takirn chce
poz:pstac na wszelki sposób. I Wasza Cesarska
.Most, raczy przypomnieć, 'żete obowiązki wciągUwle!u lat uznawane były przez sa l1l 11 Rosyę".
-"_
_

Z WARSZAWY.

*. Wyjazd .generał,guberriatora.
Gen,~gu~ernator wars,z:awsl<i,gen. adjutant

Skałło.n, ,w~Jechał .onegdalza granicę na. urlop;
Ob.owląz~1 Jego W,wydziale.cywilnYIll pełnić: bę
dZIe -- Jak dortOSl '11 \Ilarsll:. Dn.'" ~ochmistrz
~ssen, aw zakr~sje dQw6dztwa, wojsk generał

-:-.
Jazdy aruslłow~
"
'. . "
,
(Sprawb~danłe telegraficzne)."
'
*
Odznaczenie
Stan.
Lentza.
'O,onit'pVaU.Biegały. dwa konie•.. l) "Mi;' I
W sob~tęog;odzin.ie ,11 min; 33 w połu~ , .Artysta-malarz Stanisław Lentz, znany por~
\ttall'..,.;:K.,S~, 8;.21 :ItOlobus~ ~ A. Jerope.sa. d~ie C!ałOSlę odc~uć silne .trzęsieniezleIńi w ca.
treclsta, odznaczony został na WystaWie obrazów
1otalłzator 10: !l·óo. . . ! . . :iI' ' . '
łej' Bułgaryi, połą~zQne z zawaleniem . się: do, w Glaspalast w'Monachlum źa·swoje portrety
i'....... ·
Gonitwa U1~' 6iegały4konie. t) Ił Wio~ mów, zMaszc;a" W"okl'ęgachceritralnych. '
medalem 'złotym.
'
·:·~~na"-7" hr. A. Morsth;1a,.·2) ~Kasztelanl4 -- S.
NajsiJniejsze
trzęsienie
ziemi
óbserwowano
'::Nieritojęws,ldego.'. '.. ...•.... ... .
,* Z pol~kie~o Zwjązk~ rtauczycielskięgo. .'
W okręgu Tyrn~wo,' gdzie zawaliło się knkana~
· . "Totalitator .10:57.
.,', . ~a onegdaJ~zem pOSIedzeniu" pqł~czonych
ście gmach6Wi są r6wnieżi inne szkOdy,
.'
,.• sekCYJ polsk.ZwHLZku naucZYcielsluego.po oŻY~ . '
"
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wionej dyskusyi, r.go9zono Się, że z nauczaniem·
'n Er
ł 'ł ., '
.
1owszechne.m w Król. Pol,skiem należy s!ę liczyć, I WOJ Y lenne wyg ."il ~lldt~mH1l1ą m~wę. lctora
;dm z faktem, kt6ry b~dw~ dokonany, I że WO~ ! wy,":,arła p~ws~f.chmę wielkie wrażenie. Oma~
:lCC tego społecze(lstwo nie może się zachować wiuJąc zbroJenia francuskie, l11ini~t~r w5ka:za·ł na.
oboj~tnie wzgledem tej sprawy.
zbrojenia niemieckie, z powodu których armia
* Tajemnicza zbrodnia.
niemiecka powit;1kszona zostanie do 880,000 zoł~
Wczoraj rano ludzie przechodzący obok gli- nierzy.
nianki . t. zw. łSzadurki
na \l[oli zauważyli J'akieś
N' mozemy
'
.,
k'
"Ie
st"
ac Się,ł upem merncow-·m6pływające zW·o I.
'ł
.,
t
. I '
. .
Zwłoki te wyłowiono.
w~ mll11S er-w proje (Cle przewJ dZiałem trzy leOkazało się, ż.e;zwłoki te mają powiązane ~l11ą s.łużbę ty~I(O dla kawaleryl, aż tu gruc1męła
sznurkami ręce.i no'gi oraz po4erżnięte ostrym I Jak piorun z Jasnego nieba wieść o olbrzymich
nożem gardło.
.
zbrojeniach niemieckich. Powiększenie armii nie, Zawiadomi?ne o tern wła,dze ,śledc,ze wd;o- mieckiej do 880,000 ludzi musi mieć jakiś ukryzyły dochodzeme, które ustah.ło, ze mleszkancy
t
1 N'
, , . J"
•
ulicy Płockiej widz.ieli nieboszczyka chodzącego .Y ce..
lemcy musz~ mlec j~ (Ies zamla,ry,wow towarzystwie znanego na WqU,: .I1ożowca Śli- jOWnIcze. Czy chceCie zostac wasalanll memwińskiego, którego aresztowano~;,:\:Wypiera sit; ców?"
ąn udziału w zbrodni.
'I,
Następnie minister wskazał na okres wojny
____
z roku 1810-t i oświadczył, że gdyby przyszło
do wojny z Niemcami, to francuzi mo~ą śmiało
pokładać nadzieję w poświęceniu całego kraju,
C ESARSTW'A.
Tajemnicze morderstwo. Z Petersburga do- korpusu p~dofjc~rów i wreszcie tak. znakomitego
noszą: Znany w tutejszych kołach finansowych ' I<orpusu oficerskiego.
.spe'kulant gieł~ow'y Czadaje~, ~ps~~ł zamordo:
Radość W Serbii.
wany wśród tajemlCzych okolicznoścI we własne]
..
willi pod Petersburgiem. Mordercy wtargnęli do
. Białogrod, 16 czerwca (wł.) Wobec osta·
wi-lli rrzcz okno. liałas, jaki p~zy ,tern powst~l, l imago, t,elegramu rosyjskiego w sprawie sporu
zbudzI! s.tużących,. któr1:Y pObl~gh. do . pokoJY t bałkansklego, w p6łurzędowych dziennikach po,Czadujcwa: Czad~Jew leza·t na zle~11 śryllertelnle , jawiają się artyku-ły, które przychylnie go wita,ranny. Miał on Jeszcze na tyle slly, ze zdołal . S
" t 'd'
' C
., .
wyszeptać nazwiska dwóch cztonków najwyższej I Ją· "am?uprawa s wler za j ze. esarz ROSYJski
urystokracyi rosyjskiej, w których widocznie po- po raz pierwszy zabrał głos w Imieniu sł'owiań·"oal morderc6w.
szczyzny. To samo podkreślają inne dzien"
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Fioła włoslta.,

Rzym, 16 G2;erwca. (wł.) W roku bietącytJ1
manewry marynarki włosl<i€ilj nie odbędq się wcale
z powodu naprężonej sytuacyi na Bałkanacb.
Piota pozostanie na południu morza Adryatyckiego w pogotowiu i do dyspozycyj rządu wło,'
skiego.
Ks. Witkowski.
Po:mań, 16 czerwca (wł.)
Nowowybrany
poseł ks. Witkowski, któremu, jak wiadomo, biskup Rosentretter zaprońił przyj li: ci a· mandatu,
pomimo to jednak mandat przyjmie, poniewa:i:
pewna część konfratrów oświadczyła gotowość
zastąpienia go przez ten czas w pe.łnieniu
oboWiązków parafialnych.
ludność

FrancyJ.
Paryż, 16 czerwca. (wt) Statystyka za rok'
1912 wykazuje przyrost ludności we Francy!.
Podczas, gdy w roku 1911 było 744.000 urodzin, w roku 1912~745,000. Smiertelność we
Francyi nie była jeszcze nlgdy tak mała, jak w
roku ubiegłym. W r. 1902 zmarło 741,000 osÓb.
w r. 1901-700,902 osoby,' w roku zaś 1912
liczba ta spadła na 690,00.0. W r. 1911 ubyło
we Prancyi 35,000 ludzi. w roku 1912 przybyło
55,000.
Amesłya VI Sakęonl1.

, BerUn, 16 czerwca. (wł.) Król saski z oka'::
zyi 25-1ecia panowania cesarza Wilhelma udzie-l1ł nielctórym przestępcom w swojem pa6stwie
amnestyi. Amnestya Obejmuje tylko skazanyt:h
w drodze dyscyplinal'Oej.

Dymisya gabinetu.
BIałogród, 16 czerwca (wf.) Prezes mini~
_
strów Pasicz wręczył wczoraj królowi Piotrowi
Odpowiedź Serbii.
dymisyę całego gabinetu. Król zastrzeg.ł sobie
fałszywe listy.
.
.... BERLIN, 15 czerwca. (wł.) Według dzisiej~ decyzyę. Jako powód podano, że cały naród
j
Paryż,
15
czerwca.
(wł.)
Jak
wiadomo,
Oa
szych telegramów do pism tutejszych z 13iało~ , zgodnie pragnie, aby nie ust'lPlć ani piędzi ziegrodu, luól Piotr już w piątek zeszły wystać i mi po prawej stronieWardaru, a gabinet nie bryel d'Anunzio ogłosił niedawno listy biskupa
Florencyj, w których tenże dowodził, iż dzieła \
miał telegram do Petersburga z odpowiedzią na
jest w możności zadośćuczynienia temu.
, gotowość pośrednictwa.
..
Anunzia, które są. na indel\sie, nie sprzeciwiają,;
Nakoniec konkluduje króJ Piotr, że gdyby
Zgoda Bułgaryi.
się nauce Kościoła. Obecnie.. biskup Florencyi,i!
. dzielnice !ff.nie zQs~ały przyznane Serbii, naten
Sofia, 16 czerwca. (wł.) Rząd bul'garski na NfstrangeJo. oświadcza, że listy te są sfałszowa~:
'Z~S ,byt Jej sa. modzIeIn}' byłby na. przyszłość po~ PfOPOZ.YCY.ę. mocarstw. o demobili.zaCYi, oświad" ne. PrZypuszczają tu, że Anumdo sfałszował U,w.azme zagrożony.
. czyI, że Bułgarya nie będzie się sprzeciwiała, W
sty celem zapewnienia swoim utworomwiększel!'
Gabinet buł'garekl.
razie, gdyby. Serbia i Grecya okazały również lo" poczytności.
SOFIA. 15 .czerwca. (wł.)· Gabinet Danewa jalność i zgodziłyslęiJa ustanowienie w miaZepsute mleko.
'iostał z,łoiony:Z niewielu wyjątkami s!<ład jego stach, spornych garnizonów mieszanych aż do
lest podobny do składu, da~n~~o .gablpetu G~. chwili rozstrzygnięcia sporu.
Madryt, .16 czerwca. (wł.) Donoszą, te w:'
szowa, od. którego tak ze rózmc Się nie będZie
BiIbaozachorowało 30 osób skutkiem spożycia J
pod względem polityc~nym.
Geszow dekorowany.
zepsutego mleka.
Utarexkl bu~garsko·grecki0,
Sofia, 16 czerwca (wł.) Oeszow otrzymał
Walki :l kabylaml.
. WIEDEN, 15 czerwca. (wł.) Z Sofii don 0- od l~róla rerdynaf,\da najwyższy order Cyryla i
Madryt, 16 czerwca. (wł.) Pułkownik Sil we)
$zE!: Bułgarskie straze przednie, rozlokowane Metodego.
ster,
o któr~go śmierci doniosły dzienniki tutaj~
W górach Bes1.i.l<u w południowo-zachodniej.Ma·
Wykręcił się sianem.
sze,
'żyje
j donosi o nowych walkach z:kabyJa
. cedonii, stoczyły w.ostatnich do iach zacięte \\ allondyn, 16-go czerwca; (wL) Korespondent mt Hiszpanie stracili 6 w zabit)'ch i15 rannych.
ki Z pn:ewatającemi. silami greckiemi, usiłującela......
1
:
f
"Daily Mail" ogłasza wywiadsw6j z Danewem,
mi wyprzeć ich ze stanowisk.
..
'Wojska bułgarskie utrzymały swe dotych- który na zapytanie czy . przyjęcie jego prezesury
ROŻNE WIESCI,·
czasowe stanoWiska~
.
oznacza pokój, czy wojnę, dał odpowiedź wyw
mijającą. Ośwladc2:ył on, że b~dzle bronił łntc w
Rząd albański.
.,Skarb. . Robotnicy polscy, Pracujący w Burg- J •
SKOPLJE, 15 (~zerwca. (P.) Z Durazzo do~ resów Bułgaryi I dążyłdó 2;achowania pOkoju, dorfle,
pod Hanowerem. znaleźli, praculąc przy
noszą, ze rząd albaflski znajduje się w Vallonie. Co byłoby możliwem, wrazie,gdyby Serbia zgo~, plantacyj szparagóW,ukr:yty w ziemi skarb zło
Miasta: Tltan,Kroja i Kawaju, nie.uznają rządu. dziła się na ustanowlertiegatl1izonów wspólnych żony z· przeszło tysiąca monet uotych isrebr. WAlessii, KroL l Tiranie wzmaga się ruch w terytoryachspornych.
' nych z XIII i XIV ~go' stulecia.
.
.
.
na korzyść Essada baszy.
Jeszcze echa sprawy Redla•. W mieszkaniu.
.. .. KrątPwnild a~stryacki i włoski stoją w por.Ks. Daniło':ł!a granIcą.
Re~la, w Pradze,. znaleziono podczas rewixyf 17
cieOurazZo.
Wiedeń. 16 czerwca (wł.) Czarnog6rsld na~
tYSIęCy koron gotówk~ iogromną Ilość gardero~
Wrzenie w Turcyl.
stępca tronu, ks, Daniło udał się drogą na
?y.Znalezlo.no rówm7~ 20 r6żnychuniform6w
l mnóstwo ubrań ~ywJlnych, oraz skomplikowaI\ONSTANTYł:I0POL, 15 czerwca~ (P.)POM Londyn do. Paryża. Podróż ta stoi w związku
ne aparaty fotografIczne do fotografowania. w no..
mimo li,in~chiaresztowań wśród ludności szerzy z ostatnImi wypad~ami na Bałkanach•
cy. Aparatami tymi posługiwał się, Redl podczas
. się wrzenie~ ,. , .':
.. " .
pobytu.w Przemyślu .. Dzienniki praskie donoszą.
Handel, kf<Sry ·poni6sł znacznę.,straty wsku~
Ares:dowania•
.ze aresztowany I skazany w swoim czasie w Pe.
.tek wojny\zmnil~js2;ył się jeszcze:9~t.ąziel. KQmi~
Konstantynopol, 16 czerwca,(wł:) Areszto- tersburgu, . pod zarzutem szpiegostwa na rzecz
tet ttJe4no$ci rPostępli'l,wObec wykiftego spiskU,
wania
os~b.poclejrzanych o wsp6łuclzia.ł w zaAustryi .. hrabia.Ungern.,.Sternberg Zdradzony ·był
llsiłuje wy..tęPi.~ W~zY,stkich ..SWYC.h P
.rz. .eciwników. lTlachuna
..
..
.
.
.
wielkiego wezyra, trwają wdalszym przez l Redla.
····Wi~kszośc:z:abóJców-to czerkieSI.·
.
"
cją~u. LiCzba.· aresztowanych ,wynosi . . jui700
OFIARY.
osób. Pomi~dzy innymi aresztowano tureckiego
Zo.tatnh~l chwiU.
Na
budowę
lco4civWrw Staryoh (Jhojnac"'. . .
attache wojskowego W Berlinie, który tll.chwi.
.
Ku
uczczeniu
ukochanego brata,~, p. Wita
Przeciwko niemcom.
lowo .bawił,.Znaleziono. znaczne' ~a-9ą.s)' dynami- Jana Władyslawa. pamięci·
Zł\.rz"ckiedQ w dniu 'JerlQ i ...... ie .. l...:..,;.
tlJ.1
b(om.
.
..
.
j,'$ ruble.
.
'
.
,
...
"
"
...........'
. ,aryi.l.ói ~erwca. (wIJ 'W Rennes mInister
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w.,w.nraft
.... uch.

WOJD 24157.45 21115.192(35254 73 Dl 545 4J5
47 79 501 9 16 46 78 ~'{) W~ 25 55 iffl 6i iD· 1(1 704 ~
, ' W.S0b.,tę. jako w piątym tulu' i~nią 5;ej . (ł4$
.,.1',1$\'/,
200-.e1'J . 1ote.""fIk.
łasnctil.
~
Ht,6. ,1 . P4!łlsk.le- 41907,
U05285
54ll 5241 7575457
525 48 66 76 644 6i 74 804
'/Ił.J
';Y
;1
~~
9 13 18:)0
00
g() .głó\'Vniejsze wygrahe i 51a\V1i P'2dły na: l1a- j
a2000 .5 26 55 72 81 1151689 224 556 78 481 G2 t4
~ujące numery:
.
516 25 79 82 655 70 725 44 800 940 75 89 94
.:Rb. BsOOO ]\i'!!. M 1954' 21002
13010 46 65 118 25 52 49 65 81 82 206 7 45 514 47
Rb. 4,000 Ns 11507
51 75 448 554 59 63 G51 69 00 710 65 78 853 SI 957 74
Rb, 2,(aOI) Na M 17518 21807
.
75 82 97
Rb. I,(UJO Na N~ 9280 18150 23201
'
14000 10 24 Ol 68 104 8 10 95 96 215 25 554 436
,
Rp .. 400 Ni! M 555 2741 4591 5756 7918 9504 11445 56 546 99 661 6G 84 00 814 54 921 5IJ
!11S55 15601 16954 18051 21119 22500
15042 65, 144 404 5 62 70 518 65 97 Gig 130 S09 15
Rb. 200 :M .Ne1407 2519 2750 5585 689(,) 8197 8948 I 5252 56 61 77 905 4 10 25
9956 11584 15148.15810 15864 19496 .
,
16057 85 111 15 25 75 76 99 590 405 24 46 65 77
Rb. 100 oM N! 75519 2595 2952 58825952 4017 .1 505 605 1658 5588'90 74580855629184466
· 66518124 9062 10197 10598 11872 11001 12062 125591
17027 54 55 75 96 152 57 509 457 58 49 58 64 75
1811818185 21058 21299 21!ł84 22812
.
5125688 608 95750 812 556597578 . . ,
Rb, 80 M M 64 12558 50 216 51 70500'978406
18004 1148 12Q 5824584 505255867 420 G6 72
Ił!' 11:11'

IOO7ff f/fJ

frantiszek fuChs ISvnotiJle, (yJ~rSZm1OU.
1547
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Prof. :radeusz ,Jołeyko
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I przyjeżdźastale przez czas rer)'iletnichdla U.dzielania
I

805 I 456
90 5i&0~~
1~ ~ ~ 6ł~57gr §g 3g 8gr79J69~~ 70 55895! L E K C Y I
42 91 5096554049698698758891 911 41
/.
,,' . . . . .

1
:}~: ~gg'/f/Jl ~~ ;[~51O,G7 92
·.
6005 41'105 91 ,201,57 42 57 98 550 5f! 41 97 408
· 28 76 :5027 16 50 82 608, 17.50 55 58 768 870 990 92
" 7 01.5.1720 26 69 102 20 22 24 46 55 247 516 55 62
41542 '70 52697 66580 759 8ClG 77 9Q 94 95910 55 56.
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Fabryka czekolada i kakao

!

172;ogJ
sa
67 796 8595
"
20178712857.71 7478208 5168 7485 899299552
40984 88 500 67 70 657 59 42' 72744 62 a5 65 66 872
186 93 951 40 45 58, (iD 95.
3059 44 49 81 102 24 75 208 45 46 99 509 18 25 96
'440 49 6058590 647, 80 750 95 854 92 946 65
t. . 4058 17982 97' 259 62 80 515 56 5996 457 49 555
t56 99 629 -55 66 91 717 19 GT 71 850 74 920 59
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(fórfapian, skrzypco"toorya).
'
658 755 48 57,855 95 922
'.
'",
.. " .
.
,
21074 .180285.591. 404 12 48 62 72 505 22.612.17 70 Zastać można w szkole m. uzyczne. j.Tow. Muz. im. Szo715 18 829 51 47
.,
'
.
penn (Piotrkowska 108) we wtorki, środy i czwartki
22077 115 62 227 90 97 515 21 4B 53 61 421 44 78
od 8-9 wieczorem.
•
502 24 87 601 29752 66 816 49 922 51 91
23000 26 42 121 28 75 241 5294 98 586 4001519 97 I
. ' 20051:110240457820295 535 37 75 455 9550677

.

~_......_ ......._ .......- - _......_ - - - - -

ODPO\llIEDZI REDAKCYI,

Słynna pOWieść apologetyczńa z życia Pana Jez~sa p. t.

"Ż'YDOWSKIE DUSZE"
Pan .. St. Jank, Możemy przypuszcza~, te to
jest si!nyar'tretyzm. lub, rettt,na!yzm, ,kt6res,? się Pan ~
Str. 500 ceną r1>. 1,. poleca
,46.70
.
.
.
'
naDawll 'Wskutelc WilgOCI. }ezeh tak jest, miałby Pan l
.. 8000 Hi6 65.99'245 49 56 68 75 591 414 58 5987 praWo zupellle, Musi się Pan porozumieć z którym J
.'50202 665720 8188 825 59 54 969
z adwolu.t6W.
Ksa,g2l .... ia Przegląd.. Katolickiego
',' 90~4 56 95 11525455 70 .5055678 8191 99471 J
Panu Lange. Stanowczo zap6:tno wreczajll SZ'/ - -...........
·78.88 ' 505 5.(; 6285 620. 58 92746 65 6466 802 18 69 Panu "Rozwój", Zbadamy tę sprawę i uka. rzimy opie&WIlII
1905 U 98
,szalo~ć roznosiciela;
. .- ~. Mm_sa _ _ii&?'iiBJII_ II !!!"'1b . P&lIIII"
"M"_I\I::M:....... eW
4 dE
!iW....

--""'!""'----.. . -.. . .--.. . ---

II.

.'!IIUm, ••

Kilka. mięl)Zkań. p~ 2.. pokoje z .. pralnia-To sp;zedania W.iądo- 'para szoróW czal'n)'ch nowych l.ucżet'i potrzebny n"'8. praktykI!
, kuchnią ~o wynajęcia od.1:go
mość ul. Wólcznfiska nr. 21.
do sprzedania Konsfantynow.
do kapeluszowni MikotaJew~
lipca . Przejazd 14 u w!aśclctela
5245-5-1 ska 14 W :z;akladzie przewozo- ska nr 28
5252 5 t
.
.
5247---5sti-l
--o. 'b' .
D d'k
l'
---' • .
- - •
"
. '. ..
- . - ' - potrze ~}e ~b, 1000 na II N: hy- wymu p. er Zl OW~ l:lego, *
UCZel'i 7-mel klasy ~imnazyurn
Y
LIS. m.lod do ". spr.zeda. Ula Dą....
p.otekl. Wt~dom.ość Id. WIZ. ne-"
'.
0255-5 -2.
poszukuje· kondycyi Dlugą
. brówka uJ. Mala nr. 7 :
ra nr. 1 W PIwIarni. 5255-2-'-1 pralnia do wynajęcia ul. RZjow... 125 m. 5, .
. ' 5100-5*-5
9
5
. . . . . . . . " .' . . 5. " . "potrze!>ne. zdolne. panny ... do
ska nr. 46.
5240-()1l-~ urządzenie sklepowe patent i'
et~!e mleszkanl~ , Skład. a. . }ące, .' pra~owm ,.Maryl"· Konstan- Rower z woJnem kołem prawie"
waga duta. do sprzedania u\
SI~Z .~, PpkOl. t kuch m do tynowska nr. 55,. . 5277--2-1
nowy do sprzedania Dzielna PrzAdzalniana 59
5102-5'+..-5
wymlJęcia. W Sieradzu wduż1m
'p' o t ' b
l'
t t ...,
nr 40 m 1
4HS 6 '-5 . .'.#
•
ogrO,'ctzienadrieką.\Vartą" Wla_. ~e I1Y wrepe y or .znte- "
"
, , , .... '
-:- UdZielam .lekcyi.~· muzyki podomot,lću, .El; Bulka Łódź, Naw1I11eCklm" do dwojga osób n,a.
l e p sP.oży~czy z:araz do
CZl.ltkoWej: skrzypce i manCiorot nt•. 25 od 7...aW,405<f4lt~4 Chojny•. Wiadomość. cU~iernla.\ .sprzedanta '. Wiadomość ullc.a lina NoWo·Zarzews:k:8. nr. 51 m; 16
'.M:e.l~.ąalonowe, stolo'Weltą • alOz n2 Sin era i !wIesz. No~?Rynek 11 .Szalowskl, 526sBeneo.ykta nr. 66.
5,155"7'5:-",5 zaraz p~rieb,ny;' tUttSl1rz zdoln
".'. ';'.1. i,.ŚY.l !.f\l. n~g. o:,.,;sz:afy, . ot().rt1an ę,M. ją!/.Pie. l'ścignioJ'ii ęnotna fs
pOI\4J': umeplowany ,.do.wynaJę· ·Sldep.korz:enny do,sp.r,z,edania. . na.: &ię:~e •. r:o..bof;:9;O
.... II-\:S'aJ5 •
" "....1U.t.'le. olbl~rrotekę,lust.ra. szafk. ę
rh •. ręczna 10 'rb; .Plotrkowska
. Rowery . . o·sprie an a ul ca
;ks:walerskf,l, i obraz)', ISIł1Py,pal- nr. 105 m, 5, .
'. 5191-5-2
Przejazd nr. 5•... 5197-5-2
:my, tnaszllnę,. sprz:edam zu"bezbl'
. ;./
;;;:-~P':';'k~;F~":":;:"""""'::':'::;:"-:::;'-'="
cen'zarazWJjeźdżając PSIIska
e z kijku pokOJóW sprze- I
o 0Je umeblo,wane. Z elek· 'nt 54....:,1·. '..
. ' 5285":";5-1
dam tanio Spacerowa 27.6, i
tryczllern o~wletlemem od..
~
: ".
.
5.276-:-5-1 i
dzielnie dO' wynajęcia. W razie
. Baj~PI;l;~le "Itamo .. , sprzedaJemk~' 'Meble różne z kilku pOlwjóW!
życzenia z ,całodzie,nnem utrlY· 'Pit.t.~~.{.~~~Sk.~ ~~§o;.e1.5~;.J~~.-5t.2.
aiąc
ro. zsprzed~m
.ta-.I
m111ani,em
,t. Pj()trkowS.lta nr. 124
· ..' '.
.
mo WyjeŹdz.·
Druga 14
_ 55
lewa oficyna,
. plę t· 1'0u.m
•. lO.
. 5289-6-1
ez:val1ln. kowo 51at . . moż.na no,:.. .'. . ..
5274. -'-.5-1
Rolwa~ nowe.do ,sprzedania"
· 'slćubranie ze sk6ry angiel·'
.
.
ł
t.. W' la
Ją'..CJ'. . "'1
Y
· .S. .ki.ej,. •. p.o. si.a.da.my.g.oto;we. ,'.SP.odnle .' ...:M1o.,;d ; .cz. t?. Wle.k
.,z. .eWSkaoo.•
'. ..' " 0 : ac
, .. ' '. .' '·.5284-5-1
· PiQ~rkowśka128-15,"5221~5*-2, .. I.plsaćpo polslcu , rt~slcu 1 p~ .
.,.. ł W· k l d1l W j k Ul1. II' . ,memlecku;z;na dobrze rachunkI
. %auuli!'lo"", doilumculty_
'Cz lem o~. o 80",1> s ny 'poszukujeza'jęcill za' inkasenta
'B" . i r W! S
'..
•
•..z4~9WY poszukuje miejsca Iubekspedyenta ul;ZieJolla 46
r~n a. ~ ~)'~!l~$'ka 'zagubiła
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. .:t'h,e9.o.l?9tt.,.ye.r.a.,.. Ł...a~k.awe:"f •.jn •.'9. Mieszalsk.i.... · '.
5.21:i5~1
.l>,Od I'bas.zportu,t'l,?daną ,
,~ferty , ~rzy)muJe.RozwóJidla\M·eble salo~owe·. i s.tół jndą.Jny
Z II r. c~el Jer.ll. .' 5250-1
·.;,RłJt),~go, ". :'
5248~'71. ,1;\0 sprze4an iauLNąwrot 52
Emrt1o. Kunce :z;agttblla kartę od
......tł. . Q}.JiI.p~~e~allla sklep It. ()to~lalno. ,./ m; .So,d. 5.';"; 8 w,handlarze w-;i RpadszportUj. Wyd. z fabr: Hugo
.1;;257'-5*-1
. _. a e.
.
.. o24~1
U/ldYsftypucyl ny yłiądomość ~Ul•. ;lljczem.. ,... . "
· .Pl~tl1kO.;W!ilt.a. nr. 241 .tt ~.leJ~ft:;.... 'N-a ląto. dt.tb . nll. r.9,·k .• daty '.',w.'y_,
Józef
.
Bednarcz.u. ~ Z~~.bupasz..
·
I ..... '.. . . . , , ' . ;
Jil~lJ.
lHl}mę dWór 8 pokoi park.
. port, wyd. z gm •. Poturzl'n pOW'.
':Dwadof!1ysprzedtim,?ladomo~~trży Wlor~ty· ~iósą . 04' shic)ii
. Totnąęzowl1klel;!O ub. Lubelskie
'1!1,.Zlelona 54 PtnczeW~kt;'WledeńsklejGorzklowice> WiS...
Maryanna, ·ąymczak· zagub ta
:"-";"",,;;~,,;,,,,~,,-"-,-.....;;5;;:;220::.:...:,-;5:.;.-:-,,.;:.2 d9moś.ć u właściciela SokiJkOwaJ)aszpo:r~.WYd..z . grt1, Dzbllnld
Q :W)'najęcla.zara.z2: pokoje G9q;kpWice;.... ." . '5-'5 .
Pli!w.. ł:.6~)tlęi~; •. > ·5159-5-:--5
.,.z k4chnią i wygodami 200 r. Os. O..brlW
... średn.im. w. ie;kt~s.k. f!l.m.'··~.··I'
M.aryan{laJus,zc~a~. ·.Z$l.»bila pa'/pok6j,z kU9~tlią l50.,}" jJoje~
.1!y~h 'wymagań pt:!15lnle'Z8)ąć, '.
. szpo~t, wyd. ,:' gm. Machory
" .:c'l.yticze·'· po~oJ~ ':ad 60 tuP, W;,.. sit;!5rfospodarstwem z g.qtoWIJ,",
Pd ow.: Opo~zyń.sl'lego guD•. Ra..
, 'i;l.~~Wslta,H6;,,!<5HM-:6-:4.niemupojeaj"(ic~ęJC)soPY. Qfe,rfy ł
omskiej.
........ 5170-5-5
:00.'.;."W.Y? ~j. ~cl. a,. tPo.. m. ie~zc.z. e.n.ie. na .' dl;q;.itrom.nei;... '. :' . ' . Ó200~.2'-.~2.
'.. ·Marya.n.~aTylZagu.. b. 1.la paszport
.ł
wyd. z ma.g;łódzkiego•. 5256
• ·.r~rnlzYL ;I~l;l' sktady P~~ela~d . osopa. mlo~ą pOSZL1,kuje mIejsca
., .14 ,. ~I.t . . W.fu. Ś.C.1CI..eta, . '. 5246.. -.P$S-.l., ". zarządz.ar~Cej go.sP.od.arst~em
.'. Ma.ryanna. 111
. . iecz.o. rek' ;ZgUb. Ua
,Dziewczyna do wszystkiego bez' domoWemu.osotv: samotne) W
,paszport; wyd. z.gm. Rado ...
·.$l()towania potrzebna. Sosno~: mi.ęjsclJ.lubna~~Jazd. ~efJekgoszcz poW. I:..p,d;l;Jd. '5276.5:-1
5 SzkOła.. d ą-S,
5.265.....1. tanci . z.,e~hc~... Z1.P~jl4,SW.óJ .aar.e. . s
'.'Ry.. szanl K.ajewsld:ta.gu.bifkar't
\\I. . . a . . ...
. o.·.'.'.Y1.y.n;.,lłJ.' ę<:ia 2 I1okojez J.r.UCh. - . wadmllll. ~,tr., ~oz..W. 0Ju .P.Od lit.
I' · Od. p. aszportu,' w.,Vd.,t, f b~ .
, ~lą;lub :poMj z kuchmą od "MI.. L. 25 .' .
5172.,...82
Heinzlai K.tll1i:tzera;, 52Tt-l
am
t lipca Ł!tkowa 22,. 5257...5~·-1. od4
dzj~Wcz.Ynkę . na V:'las. W " fadysława./ G
.'
'':nćj1kIQpedya· Orgelbranda do
ność; 15, mlesiEtczDą ttl .. Panska
.·pasiPQrt w' ijJ0t'i zagu~lla
'. '~'sprzedanja tanio; Dowiedzieć 4:\5 u stlóza,: . . ... ~2ą7-:2-1
. ub. ;Plo.'trif/r:V· ,;.. \~Cho)ni
';siE~r ·.ul•. Targowa. 50; 'oficyna;t,\ palllenl~a lat 16, przYJ~rnneJ pol . . ....
.. '. ...:s~
. piętro; '~iP,Muslatamiędz~, .. wierzch?Wn9Ści, potrzeb!la
.
k~~t~~~,Z<;ZIlWińskiZagU 11
)' .. 1)9 Wlec:z. ~..
' . ' a Jest, do sklepu, na ,przychodntą~
fabr.Desol,lpa~2iPolltu, W3g..: 1.
y .sub ".Kó10.nlal~Y·· Rozwój.
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.
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IAgenLpotrzebny do sprzeda~y
':.' '. arfyltttluś P oż)'wcz. eg. o ulica'
:Andrzeja 58 m. 6." '.' 5254.:...1
·. ~ - . . . . ..'
.
;,A,.'Ł,IlJWkl:;szk~lne.:uż:vwane
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Zari'n aJe a. .....
..' 5251 .......1•
~I, 'ł'. paszpo~~. WY4. z .gminy
S :lskltnonl1 Imll~. StaUlsłaWIl
a e 8,'. . . ' . 52tH
.Z
tar g.d" KPI
.J.' ~ . ' '~'. n ermana
r;,a l~l1lę s.te.taua. LlbIChS;. 5~T2.
zaglnąl Jla;'$~I?{I,!,~, na imlę v'li·
9 614O-a
doJda Betn, wyd. ,z . magistra.
•.
~ tIl lU. S,cUbu.\gub. PiotrkOWskiej

aeJ,~Jtąz~rab'

5-t

ądszportu,

_!!liR'

Pierwsza
ŁÓ,dzka Piiekallrnia Mecha!TDiiczna
.DII~y
Telefon m.. 8@. . Łód:k, .hBihllsza M 84.
.

:tMy

Glycerofosfat

POLECA ZNANE ZE SWEJOQfmOCI PIECZYWO, 3 RAZY DZIENNiE Ś1PJIEŻE.

~8 b.. m. zostało ot1A1D~tanOW! filia

GłycerofClsfllt

wapnia ł BOd"
8TOSOW ANY w SZPlTALACn PARVSKlCD

~

ł.dicy

845. Piotrkowska naprzeciw

'WzmaOJ>1a J«,OlI' ..;vetęJ;O

Ewal1gieliokiej 845.

IDI00ka lub wed)
Dl. dOLkn,~ty.h

'Po" K

1595
SpecJalne lal>ora:ol'yunt
bów. Plomby porcelanowe plombJ zlote
óW na oczeknniu. Ce ' bardzD IIlzklo:

z"i~ów beZ!: IIDóhll.

techniczne do wp ... wialUa sd"
złote
zlote

II

pod"{Gdańskiem.

ptąmenady nadbrzetne, Górzyste, wysokopienne
Pierwszorzędne. zakłady kąpieli morskich. Kąpielee/eple le·

WspanIale

cznicze. Elegancko urządzony k.ttrhausz pomostem \lIorskim dlu- l!
rJo~ci 400 metrów. Wielki tydzień sportowy 6 - 15 lipca. Opera
voJ lesie. Tanią mieszkania.
.

,.

(l-sze plQtró·front).

I

"Pro~pektyl in. wysyła Zarząd .. ~I)iel~w~. ,

Reparacye. przedmiotów celulo:dowych I
grzebieni, szpilek, ozdób dowlos6w,r~kojelfci, zabawek I t. d
Wykonywa tanio i dobrze ZYGMUNT MODRZEJEWSKI w miej~cul IDqbrihlwk., .. l. pop.ftzeczna oM 7 . '
2050

I

I

.1

. . . . ·a.-~e~e1Dl.iie.
Wydane dwa weksle in blanco z podpisem Gustawa Lore,
na. sumę 200 rubli i drugi taltże in blanco na 200 rubli z podpisem

Poleca W 4uiym WYDOrzecate ttri4Ilzęnia.· sa·
lon6w, syplalny61i, stoło
wych gabitietów a takie
różne pojedyńcze

tak nowe,

kania, - złożone z 5pokoj6w i 5
pokojóW, oraz kuchni·j wszyst...
kich wygód. Ceny bardzo umiar-

meble

jał< używane.

Imchenne,
patentowaneJ fabrg1ti 1'0 cenach
fabrycznych. Obrilzy,ze~
gary, l a 111 p y, figury. Za"
mieniam jsta.re na nowe,

Wiadomość
Pasaż-Szulca nr. 16. .

u

kowane.

stróża:

2062
l:t1

Potrlobne l~oJne

kupuję s~are~ Przyjmt1j~
obstał u nlu
wchodzące w zakres sto~

Dr. B. HElTi
Sp. chorol>y s kótne. włosr\w. w..,nlflr1e~
n<l, moczopłciowe i kosm etyka hlkar81(a.'
r,eczenl.., ayphillsu SnlVllrSnUCm l~h!'l1clt~.
IIo,tll no& i 914.. (wśródty!nle).L<ler.6nle
el"ktryeZil!i~clq: oloklrollu (usuwani.,:

s,;pecl\cych

nakładaczka

wszelkie

włosów)

;

odbieraczka (. Dr. me~.

larskiej i tapicerskiej roboW, Odnawiam stare meble, ceny nizkie. Łódź,
Piotrkowska 117 I pi8tro
fro
.ot2

do maszyn litograficznych'
Długa
,
"

•

m.

l

ośwlotlcnio

lutRA/III

(uretropkoplll), Godziny l'r~yJ~ć: od IIi
i pół do Hl ł pół I od li do 71pól wIcol'.. i
w ille<l złeltj od W-oJ do 2-oj p o p ... łlldnhl,
I?!Il, W. Pail o80bn!\ poczokalnla. ".!~a~

87.
"

LBybBrg"

Clt. skóry, wGI1&ryozn& ImOO%OP10;:~'.
Godziny przyję~: tO~l i 6-8,
Dlap!!ń 5-6 poczekEilnia oddzlalua
W

niedzielę

od S-l-ej.

K1l"611Jr:a Iwiełał.. 2$.50.1881\1

Dr.S.SZNITKI N~
'.

fallera.

. ' ....dnia

Chor~b:9

LIUr\

sk6rne, (w10SJ),. i l'I'lo-i
c::zoplciowe, kosmetyka lekarakru(

PX'zyjemny i nIljbardzioj nJtlCllilY poPOSZQ:łUJJE SIlĘ
'lm Ula dzieci od ~ miesięcy, zwłaszcza
do zajęć biurowych pandę I.IUIII»
w.czl\~le pdblcznnlll. od pierSi I w.olr.t(l.-IIUllI1Iią wladaj~cą polskim, 1'0-

Ułatwia

"Ploo~n,y&

PRClIt ..l!u»\.vska

Uo WYliulljęciiall

Antoniny i Józefa małżonkóW Mołke, na przechowanie Janowi Po- i
średnickiemu i Franciszkowi KowalczykowI, mieszkalicomwsi ChojX'I.y..... . uprasz..a Się. S.;!;' ...PUbl.i.C.ZIl. ość o.' .niell!-l. bYWallie takowych, ponie..
Wa,~ .nh~ mają.. za4nę~o :?l1aczenia, gd~:i; przeciw 'yżeJ wspomnia- ~ott'zel>lle ilU I-szy Nh hipoteki
Inyfu osol>ołtł· lil'tlowi". 6'~re~łn'lckięmttlf'rancj$z'kow. ';l"<ilW!łlc:ltYlt~i (dh~f~1~ te.~~%arZ$~~dUj~~YS~;
WjYst4piono nadto!!!/! a4doW~. . ..., . " ......... ..; .. ' ~' .. ~ . dom w śródmieściu. PośrecIrdctwo wj7kluczone. Oferty W adm:
1J.~.?~wol!t" pod lit. ,iL. S . .N'lI500".
Fosfatyna

'I.e. tOji.nl.'lCill.'

<>l4la4acb

Choroby ""ewu'ltrzne i nerlvo\Ve. Spe-,
eyulnie: chotoby żolqlJktl k\ar.elc i prz,,",'
miauy materyi (cukrowa, pod"g-n, ot ył08~ ltd.). Niez»qdlle din dyng'llo"y Ilna-'
11~y chemiczne I bukteryolog. wy'dziolllll
krwI w lllbol'lItoryulu wtnsnelu. Od,
J,?-l rano ł od r..-7'1, po południu. }~J
::; ;: = : g ; ; ; : . . .
t lei

Od 1 lipca r. b. różne mIesz-

Urządzenia
m~ble gięte

I

• 'I'l' w\~""zyel>

duży, frontowy, umeblowany, z
o d d z i e ł n e m wejściem za 12
rb. miesięcznie do wynajęcia za. .
raz. Wiadomość ul. Przejazd nr.
48 u stróża.

MAGAZYN MEBLI
Wład •. Romiszo\Yskiogo,
Łódź, Piotrkowska 1'17

1561

morskie:

Jorrruę

O~--J-·-n-r.-m-etl-.ŚŹt@mrzoomsser

Meble używane i nowe
naltanie) sprzedajo

Kąpiele

,

ollUowq CIlLJtObę Vł}'l1Ul1 ••'ę
pa.s'ylek
W ulllr;l.f)n4.i~ b.:W1'T/olrlowvch noAlJldo\ll'~
Sprzedał w np,ekaeh

..

'. lekarzad-'ty Ho Ptusso
fj .1IIfyjęc::ile

Q811'W0'Ił'ł.

W.kazany pr••clw krzywicy, otll.lIoActlIo&ol
"" al[rcsio r~)ś.nlęcłll u d:.:Jecl. podczuliI Lla.....
""tonJ .. I c'ąty. I pficc,wko neW"lIolitenłl. pr..ci ....
eenal umy~łowełt)1J ł .... P.
. Prly)emny w aw_ku _,...,a alo fi malol n_t

Ogólnie znana lecznica zębó
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llai·Ed~tJ

ROBI:N'A

przy ulicv. "._.ao___
ZU~J~dzkiBi Hr.lą.

.

Lec~en;e, plombowara~e
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Kopczyński
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lus)'.
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weneł1'czne
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Przyjmuje od a-ej d~ 1Hlj o pot. ł odj
~ ,1.ró1do 9 ...... damy; 1I(ł ł. Ud! dO) Il~

Z."'O"I syjskim
i francusldm. O.fert7 SUD
j,B" uprasza się sktadać W Biu-

ZII'bI,owanie.l.

pewttili prAwidłowy X'ozwÓJ kości.
polecana rekonwalescentom, nnemią~
nym i starcom. Do nabycia wsz~dzi",
Slr.llld,gł6w1\ ~. rtJJe . de.
Tllcl1erle,
Pary!.
6S&

rze agI. L. i E. Metzl i S-ka,
Piotrkowska 102.
..
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:PierWUaWanl8W!ka lekankoM Denty!łnloa ~lkoła

lI"oł/lM. kościelnych

pokoje z

IkLtcłmią

w GaIków-

; salo .. ku do wYnajęcia. Wiadomo. ŚĆ li
nO'llifych I. S:Euberta, Piotr"
1.. Szymańskiego (od 1897 rokli) ul, Nowomiodowa H2 1.
Wojcie<-ha. Nyka,
kow$ka 145.
.. ' ~048
; '. Pn::Yjtnujedo14.l'atdzlernika ..'. ProgratrJ na żądanie Za ce··
'.
. Do wY"l'llJ'2oBa .
od 1"00 lipca r. b. VI Kaliszu
~vi9ce eOStjPY, ~~ypen4~a zątwierdzone p'rze?: iVliJ:1. Sp,r. Wewl1 ... 17~

..

'DD w,l~ajęcia

\ BRYCZKI

od l lipca b.. I:. 2 sklepy fronto-

'Kupię 3-4 morgi
. ~ie'miwokolicy RUdy-J?>ablanic..
. kiej, .lOrilinut drogi od tramwaju.
Oferty pod "Maciek'l W Adm.
IlRoz~oju=,
..
. ' . ?012

Sw.·.·iepzb·

.
..,'li0ii'111 , "......

D ..

.I(ład, do W1najęoia
, ·:Ii:.raz:, Nowa. Promenada
M:49~Wiaulom.o'6 .. at .. ó"
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.. lIteblowany z o.łoclbde .... l Wł· d .. , '.' ć .' ... ! •.. ~. . .:,1
•
I .', a orno.. na, tu e)scu. od g.
,nem utrx,mauuem do
i 11 do l i od 5 do .7, . Ouberna,~,~a~łAl:lłaó~zl.l ..a_;"&~O"'ita.·:> torska 9, . .
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J. Id owyn8J.Ac la ŁUKA SIE lite
~.nt, ' ·Dr.1II1~, B~III!" Ku:
l
52~i

'2080

·0'·... · 8 ; .kl• .,
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Akuszerya I cborobv kobiaQe.

dziel~

lenieelektryc;zne, . c:J,lIźa. widna nicy, odpOWiedni na handel. win
, l>1':lyjllluje do 11 rano i od L-6 po~ł.
.'. W nlcc\zlcJo od lo ...a.
UB?
suteryna,.pokój z kuchnią z wy- i towar6w kolonialnych, albo na
er
godami;vlizlw Zielonego rynku, skład apteczny,cukie.l'nięi t.p.
!1enedykta 41.
2036 Obok sklepu młeszkanieftontoDr.. Eugenia,
we. Wiadomość li . li1laśc, . d o m u '
. ,
Potrzeonizdolni
r6gWarszawskiej i.L6cb:kie; 24, . K.ERER GERSZUlIl
Kaliszu, także W handlu W-ch ' .
"horob, kobReoe..
ślusarze 'IłLeszc~ynsldego
. i Kozlowsltiego
dok0l!-stru~cyJ żelaznych.Zgła- W Łodzi, Piotrkowska 21. 2040, Pł,otrk o wsl(!'l 121, tel. 18:-01, przyjszać SIę mlędzy6-7W. W war- " ! f .
.....
muJe .codziennie od 5-6 po pol
sztacie 'toW. Ake; "Sięrriens"
W niedzielę od 9-12.el. 2121
. ,..
D
Piotrkowska ,150.
2028
""'fi
. .
- ... pryszcze! męczące swędżenieDfłI. i.· L~ PRYBULSKI
l1li
III
najlepiejwyleczy MYO.u;;.., z zapawIo 86w, {kbs!U\!t"lo;a}·w"
O WUnaJAft'llila ·0 11'6 m '""REM artel" LI.IP j'".. s..."I ogo . OhorobYCk6rn.,
n,uyozltaimoozoploloWł Inl.moc&~PloIOIi!'Ił
Od llipca r. b. róźne mlesz. cena razem··rb. kop. 25 Spr:zeL",~z.DitlsYl'lliUBt1 ł!lHIUJCa-klA't....
kania, złożone z lpokojtd kuch- da:!:\vaptekachislttadachąptecz~ . ....
.60!l:-9i4."
ni, oraz .2: 2-ch poltoJ6w i kltch- llych. Wysyłam za zaliczeniem Ul. PołudniowllM 2, iel.,r.13·1S9'
ni, również l budlcą Wę1tIOWfl.Pocztowem. Adres: Warszawa ~ Rr:lir.jrn~e od god~. 8-l. r~ lod 0\-9 oN·'
Wiadomo~ću strózs, PańSka 15. MOk.otÓ.W A()t.ekaEd . L.IP. ińskiolJo 1'1Ul e (I .. ' 6-II.PO pot. 'Ola. pań olob!i
.
..
2060 Skrzynka pooztow~ 4ę~; . 145 , .'
. poczelclllnł.·
.......{

r

'ZiII
.. ' i ' : ' ·

.s5de'p ze składem

we z mieszkaniem, .$ila i oświet· w nowej dobrze zaludnionej

~ elegancko wykot'iczone na kucy
i. brgczki Większe rózn)'ch fason6w. na 'gumach ż'elazach, do
.sprzedania. S~ładc»wa ,19. 2082
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. były al!lystent Id 1:, ik b orlJń$klch.
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Artrętyk
pOWI"
,,'"i, ",'-

Reumatyzm,

•

:.i

·PMa[ra,

': ;::', , \ " ,

,q

dzeniUfpiciu (piWO, 'stare ", wino

Piasek

i t d.) .poddać, się
kuracyi Uł·odona..

.i kamienie

lemChatelain~a,

. • ~~cherza
muczu e[o,·

usuwającym kwas

moczowy, zabez..
pieczającym 'przed
atal~ami podagry,
reumatyzmu i ko ..
lek nerkowych
.
.. .

NuwraI[ja,

· •. Mi[renl

MEDAL' Zt:O,TY.
z wystawy francusko,:.
brytańskiej~.,

. . . .'. . . . H

•

1908.

WViSZE NAGRODY.
;z', ,wy,~taW,yj',i;;Naricy
l Kioto.

'~.

Komunikat Akademii
Medycznej W ,Paryżu (10'
listopada ,r., 1908).
'Komunikat Akademij
Umiejetrtqśc;i {H' gru.dnia
r. 1908»,:,( , i". '

. . . . . l~~c,Jł~

.QUlrnXCX8Dle. .
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men .00' mieSiąc
jak tó~ni'eż ~o
naduźY(}IRCh wje..

,2atwierqzonyprzez Mi· ,
1iiiiii
isteryaFiatictlskie przez
•
\VyzsteRady,Medyczne.
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,~;9c1111t$zkatl;laJącycli' $~p$tanc)'ęnerek,

Itiri~aBIII

um'~s!Owo~

~organizmie swym n~.;!mjąrkwąsumocz;Q.
11/,,,...,,,....,:" We'wszystkich., krl1,ji\ąh, i 'uznaU jego "

W,yI'W<lI""f'J.ll

01118't411.

;k",~flIIIt'llt'Q .._",.~<.,,,,,,.' •',,','," ,~;,tÓWąTZy~t~~~h~~Pk6Yiy~~,śWi~d~.zą o..wattos~ite~9śr~d'kn, 'ktOry.ząolał już stać si.ęklasycznym.
, , ", ," 'mo!c~owy.:dzial~\" b;owięttl ,57.!fl1,t:l', silrneJ11llz lit. ~ 0to~:temt11ekarze, zapIsuJą go z p,ewno~cJą 120 (1.0 mateJ~~~~~Z~::u~~~~~~~(I~'?r:aJYi
'l/l:łIIii!l!I'~IIY''''II'
we :w~żystkichwy:padkabll,icltoró,lIllr9c~njicin~ch, wktórych;~o kw,as~ ll]ocz,P~),\ ;l!atT'lIwaJą~y nasz or!!ł,a~IZm, pOWinien
,: :
,rozpus.zczający,' nie,mdje'Jd.9ri,}~pa6·,U!P,d:~nahn&fWJ ,który .ma' t~ J,eijzcie ,n-leącenlonq własność, że, niewywol~je żadnych
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p~ zatyWatrlu dużych: doz nie 4oSltrzega}lię' ań r: Z{lJt~ąqiłlląitl) t~'opciąienia, żo~ądka'"sel'ca t~b m6z~u. ' , .
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. Io.go.wie .i klińicyścj:doszll')ędnogłośtiie do;!przel~o., "!Rrzecleż~:I't.Q.;'jt(ż:z;tysiącra.zY;:'!lP~ięc\:iian~, ~e

AT·Y'·"I( li W

,,', ." ",' ',',' '~, '-, ,tak"nani"a

'O niewątpU"W,'oś"Ci,'Z, WiąZ. . kU .za. C.hodzącello .m.J~"'.. :.dz
. , iataln. ość. lego Jes.t z .'61 a:z; I:.,.SI.W, leJ$~ntt~ litu .
dzy~dwOlna telUJ zjawiskaml;. : ..... '
: . . ': .. !(Akadellii.aOniiejęt~ości).. . ,Y, : , ....•
.
:Z;IC~ 'WYbore~n.
". . Niemożlla. ~Q,d~iał:9.WllC.P;Ptnyślnle na 'reuIjlatyz)l11 '[Tego !lIc~:I'lo~,VJednaK. do.ś~. •. i;." .•
.:
Dr2:edElwszV,Stki,Elttl.~rodkl,zę~~ttzn~, z~~nei Jęgo rozmaite o.l:jjaWY, nieZin~iejsza)ą~)7dnq!!~.~śllle ,:5.,P,rzeclwdZląl~me dokonywa SIę przeClęt t}ięw UJe ...
lAk'tlł''''tU1A
. o~lew.atlla. .. ~lątl:lt\Ję:. ~~t6·urycernii,: t.,j. tUe:ztnnieJs~ywszy Wra1óKcl!Wlek,spo..
~C'homym platYnowym lub s:zklany~ 'IlaC:?YIl\u,.awzywywołll~~ pe,:"ną l.}lgt,meraz $ób proc.entu kwasu.tnoó~()wego,ztlai.4uląqe$q s:i~ . 9:#1 ?rganiitll'i~.
'. .
..: .' '.
, c · ..

. reu.maty'~moWl Jest

f.

nieszczęścIe, ed2iI~,ta!ll.ęhb~wa
śFpdki.t*': tll ~l1,Vec~ą,t <?w l~
p~ godzlllle,.~I,u,tyllf°':lUI1.ł.

we.krwl,któt-ll':kWas te~Z'f,1ni~czYszcza., i. pstlJ?,Je"". ,'jeżeli' ~rodek rozpuszciając~' kwas' WI:>C:l;Ov;Y rozdyple,tedy pra~ty,cz~ym,śt.odklemZm11le~SZem!l ~a') ·puszczarowllietJ. tkanki, to niet~lko; że. jelit on·
:,
War~ościkwaSI,l;~01q;c~oweg9i który zu.ątury jest mej bezwartościowy,. ale i szko411\Vy.:I,i!ltniei.e, niestety,
.'.'. ~.''.1C.A eu.· ergiC2;.n. ,le
..lą., sl~
" ' t ' ..' ....... '.. _ rOz;p,\,llOZ. c~a.LP.;9,'.'J.e.~;~ ';1-.•\l.t.Jtn.t.ęc..!e. . . '. g?:;z. '.. s.ubstan(}yam~ ·.P.. ardZ.o .wle.le Śf..o.dl.t6W, rot".' \1szcza1
Pelrsp~~kt\lwa",p..oton.fJ.VłI.8
n.ieprzYJemnal
to. :mt meprzy . n:o.gąc~~!,~o..rQ·Z~IJ.ŚCIC,. :z:lttóręml m9z.~ zostnćus\1!:l1 fJtwas~ocz,oWyi tic./l.odzących.:za śT\l~ki.bez)\'zgl~dnie
J"IUIUt;:JIiO.+".,.,~." sro.dkl te wsItutek na,~Y ur~c~ swą męty zorg!ln.lz*u~: d~o.4ze, n~tu~~ln,~l:; .;,
.specyfICzt}le . prze~I~k:o . reumatY~mo,w,J . . . ;. ale '. ,edą~
• d?~:cz:l' .
śro~~~~n~a~r~~~~~rynź~. .Oto<;z.ell1.u·W$zY:$t~i~'~Z(:)C~~WlŚCl~ęJlnJ,.e. c12:1ata}ąc.el :-. nich szkodhwe.s ':dl.a żolądka, lJlqę,at~.2;nill nerI~I,
.10" 'z .
. . b. ar.' dzie,' ·tri1i. Ace 'i Ż.e śrOdki. p~z.e CIW:,T. e1\.l1}A...t.y"".m.'9.W1 , :pp. W
...11111Y.~oz.P1-,l. $zc~a. ć: '.111. !l.ez~ś. ile . wP.' . ~~..I t}a. s.erce1Ul' ·.m.ó z. g.c W.',lele
. ; .' ". .'~ ," kwas mo.czówy·,j ~~Iarę.tlie r~h Jest temsllntę}!>zę,irilśrodk6w i tO' ~4złe,znanych wgwotl.ljq.jeano1=:JililldużY\11a.nie
;~dkee~tieuszc?,;ające ~yższa jęstićlf:zdOlrios~ 'rj1puszcżania 'tego kwasu. ~zęśn~e. r~zs~r,«t ., ,~st~ich o(gan6w., . ' " .'. '. ..1'...,
stw.i.frdzpne J.·est., w
..... danym". wy.p. a.dkuu.rOd.ón. al ,ChateJa. In'.a,.. kt6ry.i.,.' ...
. ;le.d. .... '.
. nhn . z.PdW.'.U..U....'Q .... .....'
.
rozpu.szcza. kwas'mo\,!zoWYe.nie· mo~~ )l~epowtqr~YĆi llleSz~od!lWOŚ~~,t6!eg9. nIE) .ma ~9wneJ .. sQb\e! . za~ .
wypadki reuma~ tutwlerdzenia"kt6l'e pOw.ltl no WPIC. Się 'W patJ1I~6:e,n
a ro.zpUSzcZaJąca ,est zdurn\.ę\'1Iajllca. .Wobec
i.\Iątropy,nask6rny W.'S:lYSt!dClt. 'ik. a~ą~g. ?z.'. ąa.s!.:p. . oWia.dElfl1 tedy, ż. e. p~O.'\ it . ...•. la.luUżi.Chor,9cb '·na ",.'.e.u., maty~m. !~~e:!lItItl:.e!ą.luż
.
z nad~ donal, który rO~PHszc~~; ~W~s. JI1o..cz~wy'. ja){ . wo'da ..tnUlś~lwyboru;. a \\)szelkleWa~,artlł~ I~n. W tym:
.
gorąca!ozp.?S~,9.,z.a;,CRkleF.., ńl.e lę.k. aSIę za411eJ.k(l!1'" 'W,zgl~dzle pylQby nle~bacz~rne. fii,'l... '·.D08IA.
Ul n,,,,,,,,,,.,
'kurencYl,am z~dnycl1 pO'r6wnal'i.
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