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Piąto św. WładysIama.

CENA PRENUMERATY:
W

Sob.

ŁODZI:

Rocznie rb. 6 k. - .
Miesięczn.

.. .. " 80
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pOjedyńczy 5 k.

Pono WSI'. św. Pamla.
Wseh6d st. godz 3 m.
Zach6d st•.90dZ. 8 m.
Dłag. dnia godz. 16 m.
Ubyło dnła godz. Om.

pooztowa:
rb. 1 kop. 40.

przesyłka

Półrocznie

"

;;

"

CENY
,

rb. 1 kop. 10

40
24
44
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Redakcva

76

Zagranicą:

l'UE;sięcznie

Leona.

.~

Kwartalnie" 1 " 50

Z

św.

Miedz. św. Piotra i Pawła

P6łrocznie" 3 " -

Rocznie

. .'".r./'.·-

Wt. św. Jana Chrz.
Śr. śmo Prospera B.
Czw. św. Jalla i PamIa.
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\6ltorek, dnia 24 czerwca 1913 roku.
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Kantflllll'ym własny w Wa.....a:awie, ul. HGża M 3!J w PabSanicaoh
w Zgiier4l:Ull w "-'III aptece p. Patka.
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za tekstem
7 kol'. za: m!cl"SZ n~;r~l~Y 100 j;;;;~
miejsce Ml'3Iłeog.tll.u.zfenia po 2 kop. od wyraz a (dla poszcrkaJilcych pracy po lII, kop.). Najmniejsze ogłoszenie 20 kol'. flłeldam, i IMa...
kll"ologli po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dołączenie prospektów 6 rap. od tyslqca egzemplarzy. Arl;yktall'jf pe;~ oznaC2;enil'1 hOfiorarY51fil
RedakcyaCIważa Z6 I:>ezplatne, rękopisÓw drobnych nie zlA1raca. Ogłoszenia w tekście 1 rab. za wiersz: petitowy. Ogtoszellia, kt61'ycll termllly
przypadńją w dnie §'J!liqteczne. drCIkC!.iemY_~"I'.rzed dzień ś\\li~ta lC!b po świę_c~e.
_, "
_....

~

Redaktor.._ lub jego _zaste;pca ................
~rzyjmują
interes~ntów codziennie,
z wyj<atklem dni. świiltecznych, od godziny 'l-2...ej po· poladniu ,
R. ___ ...
__ '
q__

1669

'
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dniowy, III kI. 22 krony. Miesięczny,stosownie
do klasy, 130, 80 i 50 kroIl; przy dwumiesie~
nym i dłuższym, al: do rocznego, odpowiedrue
ustępstwa.
' '
Łódzk. Chrześcijańskiego r -wa DobroczYIl.
DUllska krona ma 100 oerow, a warw.. jest
8 u.~ Dzielna N~ 52
prawie 52 kopiejki (10 kron=519 kop.) .
aa uB. franciSlizkanska 58
S z w e c y ił. Taryfa strefowa ze znacznemi
ustępstwami. Strefa. .pierwsza' do. 8 .·kilometI:6w.
puylmują p.ototnicena olt.fes.. sl.al?o.ś,c;i,.W. ~a:td:9m
czasie; Lek\lu"xR allt1ll4llllCe..ItIllL k""i;'Btliejs.. .
ją, a sprężystość f. stanowczość wolf, . szyb~ Bflet.kl. I' 50 oerów, Id. II 30łkl~.HI 20. oe(ów.
CU., Opłata dla uPoglcti
od' 5-ch'do6-clu rubli .
koM orY'~niacyi i decyzyi .pozostają, niel'az Strefa dwudziesta, 160 do 168,kilom., I kl. 10
Za catypológ.
.
. ,.
1711
w zależności od stanu: sil, zdrowla i nerwów. kron, II kl. 6 kron, Ul kI. 4 ~rony. Strefa
czterdżieSta. 358 do' 458 kilom., kJ.; I 20 kron,
. II 12, III 8 kron. Strefa sześćdziesiąta, 589 do
J. E. Kś. ARCYBISKUP WARSZAWSKI
600 kilom., I kI. 30 kron, II 18 kron., III, .12
t~rystów.
kron. Strefa ośmdziesiąta, 8;;5 do 868 . kilom.,
,40, 24. i 16 kron, zależnie od klasy.. Strefa set·
_
na,. 1153 do 1168 kilcjm.~ 50, 30i 20 kron, za(Dokończenie.)· 'leżnie od klasy. Strefa sto . pi~ćdzjesiąta,·.· 2045
, Z powodu,konsekl'acyl Najdostojniejsze~
'Bilety kL I dają wstęp do przedziałów re-' do 2064 kilom., 75,45 i 30 kron, zależnie od
go Arcypasterza, podajemy najważniejsze da:, zerwowanych jako tez do wagonów salonowych. klasy. Za bilet do pociągu pośpiesznego dopta,ty z ~ego życia.
.
Holandy;a. Zwykłe ceny są: za bilet .kl. ca się w klasie I Zlerony: 50 oerów. w U 1 kl'.
Urodzony 5 llltego 1862 r. w Dębinach, .13, 25cenfówod kilometra, za bilet kl.· II 2,45. 50 oerów, w Ul 1 kr.
.
,
..
.l.
atr
centów, kl.lI~ 1,625 Centów.. Ułame{{ centa w
'Wewnątrz kraju bilety wycieczkowe . zbiorow gub. p'\ockleJ,wpow.przasnY,snm,· zy~ .. cr.oie, biletu jest zaokrąglar)y do· całego centa. we oa45 do 60 dni. .Przew6i bagaż6wdo 25
mawszy wychowanie początkOW~ w ,domu,'
.Plackarty w pociągu z bezpOśrednią komu~. kilogr. bezpłatny.
l'od~icielsldm, w l'oku.1872 wstąpl~ do pro' nikacyą '(D-Zu'g) kosztują: dl~ kI. Ii U 60 cen-.
Wartość krony w Szwecyi taka sama, jak
.
gbnnazyum w Pultusku., Wr.·1878 rozpo- tów, dla III 30 . centów .do .150 kilom .. Na w Danii (ob. wyżej).:
cząl' studya w seminal'yum metropolitalnem większe odległości dla 'kI. Ii 11. l gulden 20
N o r we g ii;1. Bilet Id., I .w, pociągu osobo.. .
. wym po 61/ 9 oerów od kilometra~Kl. II do 150
warszawskiem, ukończyl je w r. 1882, po_centów, dla llI60 centów.
.
. .
Bilety kilometryczne na raki 1000 kilome-·. .kilom. pOS oerów od kilometra; ,od 1'51 do
czem uclał się do Akademii w. Petel'sbw'gu, trów kosztują w kl. 1 30 guldenów,. w II 22 300 kilom. po 4, 14 oeraj dalej niż 300 kilom.
lecz ze względu na .staIi zdrowia po roku gil Id. 50 centów, w Ul 15. centów. Na 6 mie·· po 4 oery. '\li klasie. III do 50 IdIom. 31/ 4 0era;
przeniósł się do Rzymu. Tam ukończyl unio
sięcy i. 400 kilometrów: I kI. 12 guld.. II k1. 9 od 51 do 150 kilom. 3 oery; od .151 do 300
\węrsytetGregory~ńskize stopniem doktora gulcL, III kI. 6 guId. Karta, udzielona jednej oso~ kilom. Z3h oery; ponad 300 kilom. 21ft oery.
bie, składą się ~dwu odcinków,każdy na 200 'W pOCiągu pośpiesznym kI. I do 300 kilom. po
Pra1iVą.kanoniCZnego.... ' . . .O . kilometrów
lub Więcej jazdy nie przerywanej.
.Si/i oerów od kilometra; ponad 300 kilometrów
... iWyświę()ony na kaplanadnIa 3 maja
Gulden holenderski ma 100 centów i wart 7t 8 oera.. 'W l<lasie II do 150 kilometrów po
18851'... w Warszawie objąl . wykłady w se~ jest nieco więcej niż .78 kppie]ek(10 guldenó,w~ 6 oerów; 151 do 300 kilom. po .5; 6 . oer6w;
minaryum· duchownem,W' rokU: .1898 mia~781 kopi.ejkom).. ' . .
,.
ponad 300 kilom. 4, 8 oerów.. W klasie lU do
nowariyr'egensem tej uczelni,· p~zostawal
D a n i a. Za 1 kilometr w kl. 17112 oerówj 150 kilom. po 4 oery; 151 do 300 kilom •. 31/,
na tem stanówisku"dd 1'.1910, w którym po- w II 4 3/. oera, w Hl 2 % oera. Bagaż bez- oery; ponad 300 kilom. 3 Oery. .
.
płatnie. Bilet wycieczkowy' zbiorowy 25 oerów..
Wartość krony taka jak w Danii (ob. wyżej).
wolany zostal n~ stanowisko re~to1'a ~ka. W pociągu pośpiesznym l kI. 1 krqna 30 óerÓWj , . N i e me y. Za przejazd ,l kilometra liczy
dernii duchownej w Petersburgu l na mem II kI. 8~ oerów;:III kt ~9 oer6w. 00 zbioro-, ~ie c;>d O$ooy.zarówno ~. pocią~u .pośpiesznYl1l
przebywał do dni ostatnich. . .
. . . . wegobllet~ wycl;czkowe~on~:3.50 ~llometr~~, . jak l, oS?b9wym dl.a .kl.I '7.femgóv.:; II :tJ. f. p
Powaga, roztropnośC i rozumna.. dobroć wolno brac .baga~.bezp;ła;tnie; ...BJlet . lest wazny. IIf.3 f., IV'przewazme. 2t .JednakżenaJ~nszy
tó
. ..
kI 'd' W parze umiejętność przez 15 dm. Na 500. kilqmetr6w Jest. ważny bilet ko~ztuJe, stosowme do klasy, w1.lllftęm.z. k .reml zwy e l zle. . .•. . . . .. . . . plzez 30 ';dni; 'Na ;60P:~k.ilom: przei60' dni. Na bergU'25; ·20 i. 15 fenigów•. a w Jnnych krajach
rz~~z. enia. i .niez.l.o.mn.ość.... w.. fJP. rawa. ~h za.ą~"'.13°O. 1 k!.lo..m. p.t.zez.....90 dni. ;. na.·soo. . 1 .k.ilo.m. ; ·pr.zez.·
201 .5;j<1 9 fe.ni g. ó'!f... Najta(iSZY.bil..et kL.·IVkósz.·
dlliczych, cechUJ~ ch.al'akternowego .pUI'PU-. 120 dm•. J\bop:ament: ·11' dniowy I kl ..
kron; . tUJ~ w Wirtembergu. lO.awinu'yc:A kraia~5
ra.ta. .
...... .
.•. II kLSOkrou;Ulk1.: 30 <krOn. . Abonament S,iemgów.
,
,.
.,......
' , , '.
arcybiskupa Felirlslciego,
żaden z arkybiskupów warszawskich' w tak
mZodym względnie wielm, bo w 51 toku iycia
nie objąl tej godności, Nie jest to okolicznoŚĆ bez znaczenia, gdyż trudy, moralne
.zwlaszcza, zXą,czone z ni~w obecnych warunkach, w .sile wieku łatwiej znieść Się da··
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ksem" - Paure'a. Silne wrażenie wywołała de· I cności ciała nauczycielskiego i członk6w rady
klamacya jednej ze starszych uczenie »Pogrzeb I opiekuńczej.
Kazimierza Wielkiego" - Wyspiańskiego w for- I
Na 349 uczniów otrzymało promocyę 200;
mie marsza żałobnego - T, Joteyki. Zupełni~ zakwalifik.owano do egzaminów popr~wczyc~ 80,
poprawnie wypadła też deklamacya młodszej pozostawIono na rok następny w tej samej klauczenicy w języku ,rOSYJskim.
sie 42,
Gorąco oklaskiwano orkiestrę mandolin i- \
Z ukończenia całkowitego kursu nauk otrzy·
stów, założoną dopiero w rolm minionym, jak mali dyplomy następujący uczniowie: Wiktor
r6wnież popisy gimnastyczne, prowadzone przez I Baszkin, Dawid Chwat, Mojżesz Kopel, Henryk
prof. Majewskiego.
Kwiatkowski, Chi! Landau, Mojżesz; Mai'kowicz,
W końcu bardzo sympatyczne wraźenie zro· l Arya Hercberg, Henryk Ochędalski, MOjżesz Olej,
biła gra na 'fortepianie jednej ze starszych ucze- Majer Perle, Dow RogoziflSki, . Chaim Spiro,
nic prof. Nassberga.
l Zdzisław Stawowczyk, Antoni Szczech, J6zef
Po popisie przemawiali: prof, Baumfeld, Szczeciński, Jehuda Szeps, Abram Szmerłowski,
prefekt szkoły i przełożona, wreszcie jedna Henryk Szymański, Edmund SWiderski, Zygmunt
z uczenie.
Swidwiński, Bernard Weinstok, Zdzisław Widner
Swiadectwa dojrzałości wydano następują- Roman Widuliński i H, .Wiślicki.
ZakońcZBnis
cym uczenicom: Salomei Lanq6wnie, Janinie
Po rozdaniu dyplom6w dyrektor szkoły p,
Ankerszteinównie, Maryi Piątkowskiej, Annie Sin- Tulin w serdecznych słowach żagnał uczniów
ger6wnie, Romanie Ginsberżance, Natali. Gołd- kończących, szkołę, zachęcając ieh do dalszego
Wg,jmnazyum poiskiem.
oerźance, R6ży Szmerłowskiej, Ewie Paltłowiwytrwałego i sumiennego pełnienia swych ob 0Ur.oczystośćzakończenia roku szkolnego w czównie, Jadwidze Mazowieckiej i Bercie Arbu- , wiązków.
tutejszem gimnazyum polskiem, utrzymywanem s6wn.i~, .
.
I 't.T k l · h . d l
' Z S'
- k' ,
przez Tow. ~Uczelnia", odbyło się wczoraj.
'Po popisie i rozdaniu świadectw publiczność' lII! s Z o e a n
o we J p. • l e n n ł c l ej.
'. Po wysłuchan,iu nabożeńst~a, w k~pli~y jeszcze przez pewien czas pozostała w sali oglą(g) Uroczysty akt, zak~ńczenia ,roku szkolPrzytuł~u starc6w l ka~ek, młodzlez gr~mlalnl~ dając rysunki, a przeoewszystkiem hafty i. rę· nego, połączony z popl~em l roz,dam,e~ . patenudała Sl~ do gm~chu glmnazyaln~go, ,gdz~e w,sah czne, rob6tki doskonale, nieraz wprost artysty- t?W w szk?le han~loweJ p. ~. Slenm~kleJ od?ył
na .l~plętrze, . ~Ięknie. przystrojonej zlelen!ą i I cznje wykonane przez uczenice.
Się one~dal przy ,lIcznym u1zlale rodzlc6w, oplekwieCiem, nastąpił pOpiS, połączony z rozdamem
.
kun6w I młodzJezy szkolnej. ,
świadectw:
VI s z k o l e p, St. Raj s k i e j.
Po odśpiewaniu przez ch6r zakładu pieśni
Na popis złożyły. się: występych6ru gimna·
".
"Ojcze z Niebios", deklamowały r6żne utwory
zya1nego, który pod batutą prof. Powfadowskie(x) Zal<OI:czeme roku szkolneg? V! ,7.klaso- uczenice klas wyższych i niższych, poczem jedna
go odśpiewał kilka pieśni, deklul11acya, wreszcie ~ym za~Jadzle naukowymSt. Rajskiej odbyło z nich śpiewała solo, Popis zakończył występ
. batdzociekawy referat p. t. i,Picl'wlnstek ludowy Się w ubIegłą ,sobotę;
ch6ru szkolnego, kt6ry pod batutą prof. Chodw Dziadach"j wygłoszony przez jednego ze star·
. Po popiSIe, ~rozmaicony~ bardz~ udat~e- kowskiego odśpiewał kilka pieśni.
szych uczni6w zakładu.
.
,
mi deklamacyaml, grą na wl~lonczeh uczemcy
Z kolei odczytano nazwiska uczenie które
· '..Po odczytaniU sprawozdania z działalności Cz. Rosenthal6wny. duetem l śpiewem chóru otrzymały promocye, poczem przemawiały: przerady pedagogicznej przez prof. Chmielowskiego, sZk?lnego, prowadzo~ego ~rzez pr~f. Joteykę~ I łożona szl~oły p. Sienniclcaoraz uczenica F.
: prze~awjali: . dyrel,tor Szeraszldewicz ż:gnaj,ąc odc~ytanosp,:awo~daOie, z d~lałalnoścl szkoły l Stanisz6wna",
' ,
~(;~njó,w,matu.rzystaStamsławOł~chowskI, dzH~~ WYnik klasyfIkacYjny, u~zenIc; poczem rozdano
~atenty dojrzałości otrzymały następujące
,AAYJąc;profęso,tom .zapracę nad ICh wy~ształce-nagrod~1 poc~w.ały I SWH\~~,ctwa. .',
" . uczelllce: Helena Budzyńska, JadwigaChyrcza,mem 1 wychowaniem, Jeden z auonk6wzarządu
. ,Przema'Yl~h ~o uczenIC, 'prz~łozona szko~y" kowska, Marya Karwacińska, Helena Kerper,l~w.»l.!czel.oia". wzywaj~c obecnyph. na. ' sa!1 rC?· ,prof. D, omi~lkieWlcz, wreszcie Jedna, z uczeOlc" 't6wna, . Mary. a lIpszyc6wna, Zofia LenartowidZłC6w lONekunów do ,lJcznegozaplsyw~ntaslę
, Ca,łkowlt~ kurs nauk. ukończyły w tym ro-\ 'cz6wna\ Marya Macherska, Janina Musierowi~
do Towarzy~twa, W'reSZCle ks, Wyrębowskl. " I kll ,po r~z ,Pierwszy, następujące uczenjce klasy. \ czówna Filonia. Stanisz6Wna.'"
, Swladectwa dojrzałości otrzymali: Stanisław l VII: Jamna Kąc,zkowsl<a, Janina Konrad6wna,
, .' .
.Głuc'howski, Jak6b Weiland, Stanisław Szyman·, BrOOlsława, ,Krajcbertanka, . G~stawa Krt;mma. 1M s z ko I e l m. O r z e sz k o w ej.
,'!(lew!cz, Edmund Jungowski" StanIsław Michał- n6~na, Amela tę~zycka, Bronisława. NaJgold(x) VI 7-klasowym zakładzie naukow m
kiewlcz, Jerzy Neugebauer I StamsławSteffan, berzanka, ~a~ya ~etryl<owska, ~elama Ro?eą- , żeńskim im. Elizy Orzeszkowej w ubiegłą sobo~
>
•
,
taI6..yna, KaZimiera S~korska, JadWiga SzcześllIeW-tę odbył się akt zakończenia roku szkol n' g
W
s
z. ko lep., M. Prus z y n k I e l· '
,ska
l' Wacława
Zdrojewska,
Uro"'zystośc'
rozpoc Zął~ cI16r ucz:e11lc
. e wyz·
O." •
•
,.' ' . ' ' . .
' .
...
(,g) p.' Opl~ u~zenlc 7-klasow, e~o ~a.l<ła,d~ na· 1 W s z k ol e t o w, .s z. e r. z e n i a w i e d z y h a n- szyc~ klas! kt6ry po. d batutą prof, Tadeusza Jollkow,ego zensklego ,M. Pruszynsklej sCJągnął.
_'
, dl
.
teylu odśpiewał "Pod ,krucyfiksem" -, Paure'a i
. wubległY,czwartek do salI koncertowe1 tłumy·
',' .
owe)".
'.'
"Znasz li ten krajW- Moniuszki.
.,
publlczno~cl, " ',., .'
.••
.
."
(a) UrocZys~y akt zamkmę ..1a, roku szkolne-o
,Po przeczytaniu, spraWOZdania przez .nau..p,rog.ram, r.ozpo~z.ął c~~r SZkolny:,kt6.tY PO,d.. g? w ,4-klaso~eJ s,zkole hand. I?WeJ tow., szerze- czyclel kę , p. Reczyńską, zabrała głos przetozona
batutą" prof. Joteykl .odsplewał "Pod krucyfJ~ ma Wiedzy handlowej odbył Sl~ onegdaj w obe· sZko,ły,. dr: nauk przyrodniczych p, MichaJina
Ody bilet kosztuje nie mniej niż 6Ofenig6w,
pobiera się także podatek państwowy. który od
bilet6w ceny 60 f. do 2 marek wynosi, stosownie
do klasy 20 10 i 5 fenig6w, następnie rośnie
podług skali ceny bilet6w od S do 10 marek,
'od 20 do 30, od 30 do 40, od 40 do 50 j powyżej 50 marek. W tym 'ostatnim wypadku
płaci się, jako podatek państwowy, stosownie
do klasy, 8 4 i 2 marki.
Opłat~ za bagaz określa taryfa strefowa.
Wynosi ona, stosownie do strefy i wagi od 20
fenigów na odległości małe, aż do 30 marek
przy odległościach przenoszących 800 kilometrów i wadze do 150 kilogramów"
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. .', . Jes~cze dzi~ń ,jeden utonął w gł~blach prze~
IV. '
, szłoś~l, Jeszcze; Jedna noc odkry!a rąbel< nieskoń- ,
,
czonęJ otchłam czasu, ' "
"
. ,.....
. .Wysepka. ' ,
, " . Wtęd~ VI przejętych obawą Wiernych dru·
P'
. d .. ' .
'. ,
'
hach Wanpaba, wśr6d wspoQlnień . nocy i zgo~ .
' " omlmo mło OŚCI sweJ, Vamireh, syn Zonu, " pogrpatwanych w zat,;;z;ą.tkowet wYQbraż,ni ma, ąył prz~dmio~em pOd~lwu ho~dy Pzan6w,
Powieść. '
tych, m6zg6wprzeddziejowych, przęwinąłsię'
,Bi~gły ,I p~tęzny m~śilwlec, pIękny podsta.-·
jęszcze sen ieden po milionie innych sn6w, z Wą.1 sJlny Jak zu!'r, pOSiadał on r6wnież. taje~
·
. (Oal$zy ciąg - patrz ](t, 139);
,
.
których rodzlły s!ę kulty, w kt6rychuŚcis.klem mmczy dar sztU!'I,
"
.
'
. ' , Ks7.tałty zWierząt l rośhn Oblegały gq w,ma, .' .P6żnieinąstąpiłp. cbwila jeszczegłJ.1chszęj ci- długotrwałyml<9Jarzyły, sie:"
Obawa, Nadpb:yrodzoność, Nieśmiertelność. ,:ze,niach.
. . .'
.. .
,SZYł a głowY TroglQdytów :podniosłY S,!ę, patrząc
. Jednak~e mtoda żona zmarłego leża.ła na
Był on z tyc~, co SIę samotnie błąkają pO
. na zWinnego myśliwca, który wdrapał Sll~ na drze~
wo mogilne. Prze~lizgiwaJ. się on z . gał~;?;i na trawie; włosy jej rozpierzchły" się, pomiędzy w~g6rzach, brną ~rzez lasy, rzeki albo ciemno·
zdźbła zielone ,-,- 'podobnie jak kwiaty wierzby ŚCI, a to, dla UCIechy . pochwycenia ,znienacka
gałąź, pomię(j/1:y .. s1;kieletamiprzodków.
.'
., Ody natrafił na gałąi. wolną, zawieszono płaczącej. nad. gromadą wodnych nenUfar6w, i I rze;z~ taje!TIn,Y.ch: Długog~owieuropejczycy nie
Waphaba, syna., Ozeba, .na plecionym rzemieniu, ~h, e.!~nn .r-.~W.Y'c.lęzca;. przyjaciel Wanhaba, uczuł w~sm!ewa.h ~Ię ~goła z ta~lch. I.Udzi .i ,m!:1i v:aktórego jectenkoniectrzymał w r~ku . człowiek, ltt~sc 91~, mej l drżenie serca,. gdyż 'włós nie. rmreh a. w wlelklem powazamu za to, m qml,ał
sie4zący' na ,drzewie. Szczątki zmarłego, ~wolńa wla,st;,pu*nym, ?yt. pi~kn,ą jej o. krągła i, biiłła włada~ !'y!cem, kt6r~ odt. warza, kształty rozmaite.
uniosły się pomiędzy zielone liście. Z da~e'<~cb sZYJa wśr6d zamJercl]ących odblaskóW dnia: Za- na ~OSCJ I rogu! dłut~m,~oczącem ldocedrzewstron, widnokręgu,.z wy~yn zenitu płynęły JakIeś czą! ,mowić do niej słodkiemi słowy, onaza$ ne I bryły k~śct słom.owej. , ~akochany w swej
'.
sztuc~, stał Sl~ on, naJgłośmejszym artystą wśr~d
tchnienia łagodne.. jakiś cudowny powiew, życi~ , pOdnIosła ku niemu źrenice,'
Nakaz przyrody, aby się. wszystko rozpO. ,plemIOn, ',~rzybywaJącychz wiosną ku południQjakaś,. wspaniałość spokoju ~ tak ze towarzy~
sze"Wanhab~ zo,najego i matka, zapomn!eli o czyna,to ,na nowo! aby rany ducha. zasklepiały . wschodOWI.
,.'
.
.
'bólu .i strachu śmierci..~
"
się 'Y, Istptach jeszcze młodych, począł teraz . Na całe dm, l tygo~Oie zmkał z pośr6d to-:
,
W końc;u ceremoniału zawieszony jtlŹszkie· spełniac sl~na niej. lloin'yślała sobie, że The_y.ra:zysz6w, badając m/eJs7a samotne, praeują~' w.
'et chwiał się zlekkapomiędzy innymi, a horda rann .pYf SilnYm pomiędzy silnymi, a . nie miał Jaklemś odległem u~tromu,
arze~, które z
rozproszyła się wśród zmierzch6w.
0kruClenstwa d.la kO,bie, t i dzieci. I kiedy zapa~ !YCh, wędr6wek . sw,Olch przyno.Sił - cz~row,aky
, Na cyplach rzecznych, na szczytach le,kkich .nowa.ły mroki, pozostali tak przy sobie bez; ru- lego . hqr~ę,
;
..
. '.
•.
Pag6rk6w 'oczyjedliostek ,kontemplacyjnych i chu I słowa,. czując jednak, izjutro dQ nich I ' Am Z?rD:a,Jego ,ojciec, ani Namir, matk~,
marzycielskich spo~trzegały łamanie się świateł n.al eż~ć b.ędZ,ie.....W. i.lki snuły. się po błoniu, h.
me t!oskah Się zby.tmo z po:vodu oweinieobe,t,w tysiączne kształty znikome.
'
n~ ,chichotała na brzegu rzeki; a wielkie. dra- rOŚCl - żywiąc mejasną wiarę w dobre 'jego
Rychło pod drżew~m, pozostała tylko gro..:
pIezce .p~dnosiły się już; z 'legowisk swych.'- w osy.
.
..
madka druh6w najbliższych ikrewnycb.
mocy .1 Sile.
.
.
\d. c. 0.,).'
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(a) Z fabryk portyer. W f~bryce p~rt~er
ryum uchylone z tego powodu, że Batuty pod I
Reichtbardta
uwzględniono żą.dal1la robotrnlww,
względem adrninistracyjnym nie są włączone do
dotyczące podwyiszenia płacy zarobkowej o 40
Łodzi i należą do administracyj gminnej i sądu
gniinnego. Odmowa ta zasmuciła mieszkańców proc.
VI fabryce PoUchora i Slucharskiego przy
Balut, którzy po roku czekać muszą na rozstrzyul. Południowej nr. 1 robotnicy zażądali pod~
gnięcie najmniejszej sprawy, ponieważ balucki
wyżki a 20 proc. Wobec odmowy wypowiedzj~~
sąd gminny otrzymuje rocznie do osądzenia
, około 12,000 spraw i nie jest wstanie nadążyć li oni pracę na dwa tygodnie.
"O audeamus igitur".
w rozstrzyganiu przy udziale jednego sędziego,
(a) WYjazdgl.lbernatora. Z Piotrkowa do·
co niezmiernie dotkliwie odbija się na warun- noszą, że gubernator piatrkowski szambelan Jakach ekonomicznych mieszkańców Balut.
czewski wyjeżdza w dniu 3 lipca do Cesarstwa,
KALENDARZYK TERMINOWY.
(e) O silldziby sądów pokoju. Siedziby sądów a stamtąd udaje się na dwumiesięczny urlop zaIMIONA SŁOWIANSKIE. D z i ś Janisława. lu.
t r o Włastymila."
pokoju w Łodzi znajdUją się· w takich punktach granicę.
MUZEUM NAUKI l SZTUKI (Piotrkowska nr. 19) miasta, że interesanci należący do sądu danego
(e) Zmiany w duchowiensiwie. Administrator
otwarte codZiennie od godz. 4 pp. do 10 wieczorem; u rewiru zamieszkują w dzielnicy, odległej od sie- parafii Kaszewice w pow. piotrkowskim ks. Ignaw niedziele i śWięta od godz. 12 w pol. do 10 wiecz.
dziby sądu o kilka wiorst, co utrudnia załatwia cy Lubecki przeniesiony zosta.ł na takąż posadę
Ta\llŻe w y s t a was z t;) c h Ó l!:/.
nie spraw sądowych. Obecnie dla sądu pokoju do parafii Parzno; wikaryusz parafii Pajączno w
VII rewiru, mieszczącego się przy ulicy Pańskiej pow. noworadomskim Ies. Aleksander ,Witcza\c
, nr. 25, do którego należy dzielnica miasta za przeniesiony został na takąż posadę do parafii,
cmentarzami zwana "Koziny", wynajęto lokal od Kraszewice w pow. VIieluńskim.
l lipca przy ulicy Karola. odległej o 3 wiorsty;
(e) Z kasy Ilowiatowej. Na wakującą posadę
inne sądy mieszczą się również zda la od swych buchaltera II rzędu .łódzkiej kasy pOWiatowej
-?(x) O cenę cukru. Członkowie Dumy z pra- rewirów.
mianowano rachmistrza piotrkowskiej kasy gu-'
Pożądanemby było aby w przyszłOści wła~
wicy wnoszą projekt obniżenia cen,Y' cukru. przez
bemialnej p. Lenczewskiego-Samotyja.
zniesIenie systemu normowania wytwórczości dze wyznaczały lokale dla sądów pokoju w"pbręu
(e) Z sądów. Sędzia pokoju IV rewiru p.
cukru i zwrotu cukrowniko.m akcyzy przy wy- bie tych rewirów, które do nich należą.
Mikołaj Sławutyński powrócił z urlopu; sędzia
(a) Zalegalizowana ustawa. Piotrkowska pakoju V rewiru p. Rublewski wyjechał na urlop"
wozie cukru zagranicę.
(x) Nowe mal'ki. 14 lipca puszczone zosta- komisya gubernialna do spraw stowarzyszeń i zastępuje go starszy kandydat do posad sądo":
związków zarejestrowała ustawę Tow. majstrów
ną w obieg marki pocztowe nowego wzoru, wywych p. Miller; sędzia pokoju XII-go rewiru P"
farbiarsldch
łódzkiego okręgu przemysłowego.
dane zamiast jubileuszowych.
Czyczmarow wyjechał na urlop, zastępuje ·go
(a) O tynkowanie domów. Gubernator piotr~
(e) Z .Towarzystw Akcyjnych. Tow. akc. kowski wydał okólnik do podwładnych orga- kandydat praw p. Neumark.
wyrobów bawełnianych L. Oeyera zamknęły u- n6w w sprawie tynkowania nowowzniesionych
(et Na kolonje uczniowskie. Dziś o godz.
biegły rok o.peracyjny sumą 22.673.391 rb. 41 k.
domów mieszkalnych. VI myśl okólnika tego 3 popoł. szkoła p. Radwal1skiego wysyła 22.:
w przychodzie i 21.950.246 rb. 92 kop. w roz- domy murowane wielopiętrowe, wzniesione w uczniów na kolonje letnie w wilii D·ra' Wieliczld
chodzie. Na dywidendę przeznaCZDno 450.000 rb. jednym sezonie budowlanym, mogą być tynko- w Zakowicach ną przeciąg 4-ch tygodni ..
po 180 rub. na akcyę.
Druga partya uczniów w liczbie równieź 22
wane tak na zewnątrz jak i wewnątrz dopiero
Na rok bieżący przeniesiono 205.309 rub. w sezonie następnym. Jedynie domy parterowe, wysłana zostanie po powrocie pierwszej party i.
77 kop.
zbudowane z cegły. palonej, mogą być . Otynko(h) Rozdanie świadectw. \II sobotę. po . na- :
- Tow. ake. Markusa Kohna zamknęło u- wane w tym sezonie, w kt6rym zostały .wznie- bożeństwie odprawionem w kościele św. Krzyża
biegły rok operacyjny sumą 4,347.535 rb. k. 19 sione, ale w takim tylko razie, jeżeli budowa
uczniowie pl'ogimnazyum polskiego j6zefa Rad-,
W rozchodzie i 4,301,714 rb. 54 kop. w docho- ścian została ul<ończóna przed upływem d. 14 wallskiego, zebrali sic: w lokalu szkolnym, .gdzie'
dzie.
lipca i jeżeli od ukończenia budowy do rozpo- rozdano im świadectwa z Uko(lczenia4 klas i
Straty wynoszą 45,820 rb. 65 kop.
I częcia tynkowania up,łynęły przynajmniej dwa
nagrody oraz pochwały.
Swiadectwa z ukończenia szkoły otrzymali
(e) Z Towarzystwa kredytow9go miejskiego. miesiące.
Za zaległe raty pożyczkowe Towarzystwo kredy to(a) W sprawie ol'uków miejskich. Łódzki ko- następujący wychowańcy: Wolski Stefim, . Doryń
we m. ,Łodzi wystawiło na sprzedaż w paźclzier- mitet giełdowy łącznie z komitetem handlui prze- Ireneusz, DorY(l Konstanty. Dudziński Feliks,
niku 22. nieruchomości łódzkie. . .
mysiu wysłał dnia 30 kwietnia r. b.. obszerną Zawadzki Józef, Kania Eugeniusz, Kowalewski
(a) Na Jarmark ,w Niżnim. N~ zapowiedziany d~peszę do. ministra. spra~ we~~ętr;znych .w spra- Symforyan, Markus Jan, NowakStunisław, Otoc~
w dniu .28 lipca jarmark w Niższym. Now~gro. Wie fat~l~ego. ~tanu br?kow ~lIejSkICh, z prośbą ki Ludwik, Pawlaczek' CzeSław, Perzyna Piotr,
dzie czynią bardzo staranne przygotOWal1l~ fa- o przysple~zenIe zatwIer~~enla przedstawIOllego Pijanawski Henryk, Rosi6ski Zygmunt, Rudzifi·
brykanci łódzcy. Udział przemysłu łódzkl.ego przez magls~rat m.. ŁodZI I aprobowanego przez .ski Stanistaw, Stolarski Wł'adysław i Slerski jan.
w tegorocznym jarmar~u będzie bardzo. powazny. rząd guberma}ny l kan~elaryę generał-guber~ato(h) Rozdanie patentów. "VI ubiegłą sobotę
(a) Na zjazd w Moskwie. Stowarzyszenie pra- ra warszawskiego pf(?le~tu wydatków, zWląza po nabożeństwie odprawionem w kościele św.
cowników 'handlowych przy ul. Spacerowej nr. 21 nych z na~rawą wymle~lOnych ?rukó\\;'.
Krzyża, zebra,ty się wszystkie uczeniceszkoły p.
deleguje na' zjazd subjektów handlowych w Mo. .Staranta ob,u . komItetów me odl1losły d<;Ju Waszczyńskiej w sali aktowej, gdzie rozdano paskwie w dniu 28 b. m. pp. d-ra. Oriinberga i tąd z~dnych rez~ltat6w, a roboty. przy. n~pr~wle tenty z ukończenia klasy 7 i nagrody oraz poMieczysława Frenkla. .
brukow p;>stępujeba\d.zo pow oh •. ,!,e.raZ:l!leJ~zy chwały uczenicom z pozostałych klas i cenzury.
(x) jutro w środę o godz. 8 i pół wiecza- s~an brukow . w półmlllOnowem mles~le I. wle!~ .
Patenty otrzyma,ły następujące uczenice: Borem odbędzie się posiedzenie zarządu pracują- kJem centrum przemysłowem . powodUje meobll~ dzanowska Czesława, Dinstman Wanda, 'Fugel
Eugenia, Orosbart Klara, Gliksman Ernestyna,.
eych w przemyśle i handlu, stowarzyszenia mie~ czone straty.
.
.
\
szczącego si~ przy ulicy Zielonej. nr. 1.5. w spr~·
.~obec te~o łódzki. Ko~ftet glełdo~y zwr6- Hamzner Ewa, Janosze Emilia, Kowalska Wa~
wie zjazdu handlowców w Mo~kwie.
..
CI~ Się, wczoraj pon0v.:me d!ogą tel~graflcz!1ą d~ lerya; Jakąbsohn Rozalia, LitwickaMal'yu,Ło
Na posiedzenie to proszeni są o przybycIe ~lnisteryum o przyśplesze!1 le .zatwlerdzellla ko , zińska Stefaniu, Okraszewska Wancla, Rozenthal
wszyscy ci członkowie Stowarzyszenia, którzy szt~rysu ro?~t 1.0 poparcie tej spra~y .przesłał L.eontyna, ,Sapirstein Reb~kai Soplillska Antonina,
. t S'" sit>, t" sprawą.
takze telegraflcz.me petycyę do genel ał~guberna- Sławikowska Janina, Szulc Katarzyna, Szubert
m ere Uh ~ .. . . . ; .
.
tora warszawskIego.
Irena" Waldman Teofila.
..
(a) Zawleszeme, wypłat. Według "K0!l1mer.,
..
. •
santa" zawiesiły wypłaty iirmy: w Rostowle nad
(e) Połączenie uhcy Spacerowe,. rocząca
(h) Ze Zgrom. mąjstrów krawiecki.ch. Wczo~
Donem "S. I. Prut"; pasywa wynoszą 380,000' się przez l~t kilkanaście sprawa połączenia ulicy . raj w lokalu Resursy •. rz(~mieśJl1jczei odbyło się
rubli; w Elizawetgradzte "M. Daniuszewski" ,pa- S~ac.erow~j z. NowoNSp~ce~ową w c~l~ utwo.rze- kwartalne ·zebranłe członków Zgrom. majstrów
sywa obliczają na 30 000 rb.
ma Jednej ulIcy nareszCie w roku blezącym zo- I<rawieckich pod przewodnictwem starszego mak
.... k sld _ stanie doprowadzona do skutku. Obecnie ma- stra, p. Blima. Na pOSiedzeniu temzapisano 9
,
.
.<e) Upadło,ść. Sąd .okr~gowy plO.tr ow
o. t gistrat m. Łodzi wyznaczył na dzień 1.1 lipca r. uczniów, wypisano na czeladników --. 6. Posta-'
głOSIł . up~dłośc łódz~{l~mu. kupCOWI Moszkowl b. Iicytaeye na sprzedaż na rozbiórkę· nabytego nowiono wysłać do Warszawy na zjazd kraw~
Rogozlllsktemu, .)Vłaśclc1elowl sk~adu hu~to~eg~ od braci Morawczyków domu przy ulicy AndrzejakO delegatów pp.: Ch; Blima, Edwarda
towar6w bawelmanych przy ulIcy Cegleimanej ja i zbiegu ulic Spacerowej i . Nowo-Spacerowej ców
Hussana , Władysława I<opc~yńskiego i FranCisz.
.,
d·
. '1
z warunkiem rozbiórki domu i oczyszczenia pla-' ka jabłońskiego, ,oraz tl'zechcuonk6w ze Zgro',Nr. 39,..
.~padł~g~ R?gozlńskI7~0 są postanowI o~ cu przez nabywcę w ciągu dni 15. Domsprze- madzenia czeladników, ,
.
sadzI C W WięZłam u dla d~u~mk6w.
,. dany będzie .wraz zzabtido.w~miami gospodarę
(a)
Ze'rwane
zebranie.
Wczoraj
.
w
fabryc;:e
'
,
Kuratorem ~padłoscl nMn~ezo110 o:t>r?nc
czerni bez drzew rosnących. Licytacya rozpocz, sądowego Antomego Ku.czkowsklegoz. Pl~trko- nie się od sumy 600 rb. Vadium wymagane jest Wilhelma. Schweikerta, przy ul. WóJczańsldej nr.·'
215, mia.to. się odbyć zebranie pełnomocników
wą. Majątek Ro~ozińskH~gO, kt6ry ukrył SlE~! 0- w wysokości 500 rb.
tej fabryki, w· celu zatwierdzenia ustawy. kasy
pieczętował komIsarz, sądowy. . . . .
..
.. Upadły Rogoziński . posia~ał . dwie filie w
. (x) Zarządt~bryki a~cyjne~o towarzystwa chorych. Obra~y rozpoczęto i 'przeprOWadzono
Lublinie i' Włocławku, kt6re zWlOął pn;ed ogło-Gro~.man~ przy ullC'y Ty!qeh pros~ nas. o • zazna- cztery punkty ustawy, później jednak .odez~ały
szeniem upadłości.
częm~, . ~.~.~obec ząd~ma.. podwyzszęma ~łacy, się liczne głosy, protestujące przeciw.·· już poiii. ..
.. d·
k'
M'.
·ste.r'Jum
spra.
byna1f.nme.J.
meWYPOWled.
Zlał
pracy. r.ob.o.tOlkom.
wziętym uchwajonI. .Wreszcie. przedstawicJel wbiu
(e) nowe są y po 0Ju.
101.
•.
.. .
. .
..
. •.
. ' ....
wiedliwości zatwierdził.o··· projekt powlększeo!a
(x) Z fabl'yk. Robo~n.lcy fabrykI Herma.na śCiciela .fabryki. p~ Ginter, wyszedł t sali, zrywa. ' .. \ ,
liczb sądów pokoju w Łodzi., Otwartych będZIe To.~u~czyka przy ul.. D~ugle! nr.8~ :~obe~~I~-. jąc temsamem obrady. ' . .
Pełnomocl1icy·
W
żądaniach'
cl$wych
trzymają·
6 ntwych sądów, czyliog6łem będzie ichw Ło- dO]SCla do pOl'o.lumłe~la !lll~dzy mml a a?mm Idzi 18..· Objęte projektem utworzenie dwó~h. są- stracyą. wczo.raj grem}~lnu: pod.wutygodnlowem si~uch~a{,' powziętych ,raa zęb,raniu'peł nomoc~ .
<16w pokoju. na Bałutach zostęło przezmlOlste- wypowled,zell:lu ()puściUprac~ .
. nik6w różnych fabryk.
żegnajqc uczenice, kończące zukład i zachęcając je do dalszej pracy nad sobą
i dla społeczeństwa,
Na zakończenie aktu dwie uczenice odśpie
wały duet "Noc taka jasna" - Joteyki, a chór
"Na okręcie" - Mendelsohna, "Ptaszynę"
Sodenberga (solo p. Zofia Ooldenberżanka) i
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ex) z teatrów kinematograficznych. DzisiejDalszy lot Brindejonca.
strów rozpatrywać będzie w sierpniu spraw~ znie~
szy program wCasina" obejmuje: dramat p. t.
sienia stanów wyjątkowych.
'
"Ostatni atut", bardzo ciekawy obraz z natury
Lotnik francuski Marceli Brindejonc, który
Poincara nopiora RosYA,
.. Jaszczurki", arcyzabawną komedyę p. t ..Syn~k , dokonał wspaniałego lotu Paryż-Warszawa.
ł'
Y
iatusia" z Prensem w roli tytułowe], wreszcIe Petersburg, wzniósł się wczoraj z lotniska 1(0- I
PARYZ, 23 czerwca (wł,). Tutejsze koła
•Tygodnik ilustrowany".
'
mendanckiego w Petersburgu o godz, 7 m. 30 I rządowe zapewniają, że wydarzenia na Bałka"Luna" na dzień dzisiejszy i nast~pne z~po- wiecz.• na wysokość 1000 metrów, przeleciał po- nach w ostatnich 48 godzinach rozszerzyły okres
wiada wyjątkowy program, składaJący, SIę Z nad w~b.rzeż~m morskiem i wzdłuż linii kolei akcyi dyplomatycznej dla Poincare'go. Nieod·
pierwszorzędnych obrazów, Demonstrowame trwa baltyc~leJ ~klerował się do RewIa;
zowna konieczność uchronienia Rosyi od utraty
a godziny,
.
KIerUjąc się do Rewia, wylądował o godz.' wplywu stanowić będzie linię wytyczną dla kon(p) Zamach slIunobójclEY. W mieszkaniu włas· 8 m. 15 wiecz., na wojskowem lotnisku w Gat- ferencyi gości w Londynie z miarodajnemi osoj1em przy ul. Łowickiej nr, 11. usitowata ~czoraj , otruć czynie, gdzie przyjął zaproszenie lotników woj- bistościami angielskie mi.
się karbolem Anna D., roJJotmca fabrykI Schelvlera skowy l
I b'Je ,of'Icers,k'lm.
Niebezpieczeflstwo
utraty życia usunął lekarz Pogoc 1 na bal~ I'
(Jet,w I(U
Sąd I'ozjemczy. '
łowia Powód rozpaczliwego kroku nieznany,
\V nocy BnndeJonc poleCI dalej w drogę
.
(h) Drabny ogień, Wczoraj, o g. 10 wieczorem, do RewIa, skąd ,25 b. m, dokona przelotu ponad
,BERLIN, ,23 c~er~ca ~wł,). ~om~ędzr l.'Zą~
"'skutek rozbicia się lampy W mieszkaniu przy ulicy morzem Baltycklem do Sztokholmu.
' da~l1I: francuskIm, Olemlecklm, angIelskim l włoWschodniej nr. 5 zapaliła się kanaPa: Ogień Ył zar<?dsklm toczy się żywa wymiana zdań co do akcyi
!tu, ugasili domownicy przed przybyCIem straży ogmo...
.--dyplomatycznej w Sofii i Białogrodzie. MocarIIl6J. a -~"'adek 11111 budawli, Dziś około południa,
Zakaz m.(wiQInI"a' p' o pol sku
stwa zamierzają ~ywrzeć ~aciskna SerbiE: i Buł·
pod~~s"'r~bót przy vudo~1l, na ul: Brzez~ńsldej n~. 41,
Ul n;;m
,.
gary~, aby, załatWiły pokOJOWO kwe~tye sporne;
o.'III1aj murarze, Teodor I;\lssmger 1 FranCIszek, Flsze~
,ma Im byc zaproponowany sąd rOZjemczy mozostali ,udel"eni' spadaJącemi z góry be1l:'aml, ,Ob3.J
carstw.
ulegli potłuczeniom i ,lekliim ranom gło'W)' 1 rąk. Opa...~pra~ę zak.a.~u m~wienia PC?, pols~u na wytuytolcb Pogotowie ratunkowe,
, ?tawle kll~wskleJ "Dzlennlk . kij owsIn" opisuje,
Fałszywa pogłoska.
(p) SmieriellllY wypadek. W Mani przy szosie lak następuJe:
' WIEDEŃ, 23 czerwca (wł.). Wiadomość
Kon8tan~0\'18kiej wpadł 'III1czoraj do studni Hugo RoW sobotę zrana przed rozpoczE:ciem zajęć
de, 8~letni syn tkacza i nim pośpieszono mu :t. pomocą, do, biura wystawy kiJ'owsIdeJ', mieszczlłcego S'lę o wysłaniu ultimatum przez Bułgaryę Serbii okalltonąt Smierć,stwlerdzit lekarz Pogotówia
.
't
zała się przedwczesną,
*
w Domu Ludowym przybyła policya z rewiroNeue Fr, Presse" donosi, że Bułgarya nie
.
",.T
• '
wym, na czele, ~tóry wszystkim przybywającym I ma ochoty dłuzeJ' c,zekać, przewaz'a J'ednak "da"
t~)
urz"'dnlkom
'"
Y"'1 StraJ'\( murarzy ,w
1'11 Zgł6fZU
d' , , 111/ czora) w do bIura ,
. . ,daw ał do pod"
plsama pa- nie, że Serbia ustlłpi, a to dla tych powodów'.
Zn-;erzu
,porzucii.o pracę CI <,u zlesl,ę clU m, ur,arzy, Pl'er następuJ'lłceJ'
treśCI'"
' ,l) że rz.ąd bułgarski
't
&'
' t '
nie ust"'pl', 2) z'e Bułgarya
żądaJ'ąe od majstrów przywr6cema • dz,meSIOne]
KIJ'ów
"I
• .
"
, dn
. 8 (21) cz' erwca 1913 f.
Jest silmejsza, 3) że słuszność
J'est po stronie
.. Rozporządzenie o zakazie roz,mawianla po ł B ł
'
placy za półgo dzinną przerwę na Ś ola ame I za
l godzin'".." wcze,śn, ieJ'szego zejścia 2& budowli w poISk,u Z pu' bl'lcznOSClą
, , wog óle i osobami zwieu garyl. Izba panów
,
na oześć W,'lhelma.
soboty i w dni przedświąteczne.,
dzającemLWszechrosyjską wystawę 1913 r- w Ki"
Jak sięzdflje strajk ten, który objął zaled- jowie zostało mi dzis zakomunikowane'"
WIEDEŃ, 23 czerwca (Wsch. Ag, Tel.)
wie kilka. ,mniejszych budowli,nie 'Przybierze
Urzędnicy podpisywali powyzszV ko~uhikat ~o~czas dzisiejszego 'posiedzenia VI austryackie,i
szerszych rozmiarów i wkrótce zostanie zażeg- dopóki nie nadszedł zarządzający biurem p. Pie~ Izbie pan?w odbyła się manifestacya na cześć
nany.
trowskij. Na. ~kutek j~g? interwencyj rewirowy I cesarza, WIłhel~a: Pr~ew?dniczył posiedzeniu nie
(ę) Nowa koopan:: ': - \" ';"("1' 0f'i<'('11 roz- zaprzestał swej czynnoscl l oddalił się, doręczyw- I prez~s ,Izby kSląZę Wmdlschgraetz, lecz osobisty
poc~łośwą działalność, nCJ \~ Ut,..i, ,', ju.,ZUllo.! '.sw- szy papier Z podpisami p. Pietrowskiemu.
przYJacIel cesarza Wilhelma, ksjąt~ Fiirstenberg.
warzyszeniCiSpożywc.ze p~ n., "Praca og6lna" we
Z biura komitetu policya udała siE: na plac Z polak6w obecny był jedynie jJlizogęusk:i" Ro~
w$i Biskupia~wolaw, pow. ł6dzklm.
" wystawy,. gd.,tie obc?Odiiła pawilony restaura- man hr. Poto~kl" który, wraz z całą izbą wysłu(e) Nowa strafognlowa. Gubernator piotr- cyjne I kioskI, tlldaJąc od ich właścicieli i za- chał ~rzemówleIlIa stoJąc. Z ministrów obecny
kOwsldnadesłał.pozwolenle na założenie, we' rzą~z,ającycb podp~sal1ia się pod dokumentem był "I,lzogębski" dr~gł, D~ugosz. Czeski minister
wsiCzoł~ń w pow. ł,askim straży ogniowej o- wyzej, ,przytoczone) treści. Część ,wystawców,' był nIeobecny. Posledzeme odbyło sili: przy madlotniczej.
"
,
podpIsała to zohowi~zanie,inni wr~cz odmówi- łym udziale członków.
'
(a)Zwłbkli w palu Onegdaj we wsl,Probosz- łi,uwaź~j~c żądanie za bezprawne, .
Do Kopenhagi.
czeWice, gm. Lućmierz, na gruntach, należących do
BylI I tacy, którzy wręcz oświadczyli, że bę~
"
kolonisty Adama Retelewskiego, znaleziono poszar- dą mówić z publicznoścfą w tym' języku jaki da
BE~LlN, 23 c~erwcą (wt), Dzienniki dopane przez ,psy i rozkładające się już ,zwloki kilko- im możność najlepszego porozumienia slę. W ra- noszą,ze ce?arz ,memiecki przybędzie 25 lipca
miesięcznego dziecka, Jak i:lWiad«ząślady, trupa przy- zie zaś, 'J'cżell' policya br.>dzl'e przeszl~adzała. l'm w do Kopenhagi z w, Izytą do króla duński"ego', :WI'wlokty psy z pól, nalezących do sąsiada wsi Bazyleja.
' I '
t
W celu wykrycia matki straż ziemska Wdt'ożyla en~r... czynnościach" dla .których' budowali pawilony,zya potrwa 3 dni,
. '
.
glczne śle~two;
~ytoczą, ,kOml!etowl, ,procesy o straty, na jakie
"
,Nowy rekord lotmczy.
_
l~h na~.az~ł, me umIejąc zapewnić normalnego. BERL,IN',~ 23 czer~ca (wł.). Lotnik Thaclen
bIegu zycla na tery tory u111 wystawy.
wZnJ?sł Się w Johanm~thal~l z jednym, pasaże'*
rem. I balaste.m, odpOWIadającym 2 pasażerom.
's Z T li K 1\."'"
Jak donoszą do "Kuryera 'Porannego" z.Ki- I i;o:r;O:~:~łni;'~~WY~~~~~. osiągając w ten
, (x) konoerty orkiestry W. S~O.w par~u
Stf)sżi~a. W: dzisiejszym koncercie pOŚWięconym jowa, wiele już osób stamtąd wyjechało njekt6~
rzy zaś wystawcy: k~órzy·jeszc7.e nie przewieźli
Samobójstwo.
twórctośdciperowejdaje dyr, Sielski arcydzieła
eksponatow,
wstrzymali
się
z'
ich
wysłaniem.,'
.
WIEDEŃ!
23
czerwca (w!-), VI gmachu mipierwszorzędhych mistrzów muzyki polskiej, franNaogół wyst~wa nie jest jeszcze ukończo- msteryum wOJny odebrał sobie życie szef 7-gb
cllsl\iej, włoskiej ,i niemieckiej wsp,ecyalnych,
tl'anskrYPcYach.Przypomina:my również ,niniej~ na, by~a nadzieja że nastąpi to za jakieś dwa o~działu ministeryum wojny, Jan .Lebel. W od ..
szem; że stosownie do życzenia pllbJjcznQŚci, tyg~dme. ;vobec , je4nak niespodzianek, których dZl~le ,tyrry pracował 011 lat kilka, osierocił io'
.
kpn certy orkiestry W.~. Q. rozpoczynają' si~ ,moze byc szereg, długi- część pawilonów Dę l 6 dZieCI,
z
p~wnością
ukońc;otla
nie
będzie.
.
'półurzędowo
donoszą,
że podpułkownik
o godz, 8· wlecz:.,
, '
cierpIał od dłuzszogo czasu' na melancholię.
, no tej wzmianki dodać należy życzenie, aby
~rasa przypuszcza, że samobójstwo to stoi
ogfód był. polewany przed koncertem wodą,
w
ZWiązku
z aferą pułkownika Redla.
'.
gdyźz,ul1czek P9drioszą się tumany kurzu, kt6ry na przechadzkach nie jest p'o~ądany.
Nowy $kandaJ.
'Sprawa samorządu.
',
, BERLIN, 23 czerwca (wt). 'Przed 'sądem
.
PETERSBURG, 23, czerwca (wł.). Spl'awa t~telszym, rozpoczął się sensacyjny proces prze~
Z dzielnic polskiCh.
,'sam.~:>rządu w Kr61estwie Polskiem zdjęta' została CIW tr~e~ urzędnikompolicyi obyczajowej'akt
ZE LWOWA Zw o ł a n i e s e jm u. Sejm chWIlowo z porządku dziennego i rozpatrywana oskarzel1l~ zarzuca im, że przyjmowali, ańawet
galicyjski ,zwqłany b~dzie w połOWie września, będzie po budtecie:
. '
wymuszali od p~ostytutek podarki w różnych
Po wyborach marszałek krajowy, hrabia Gołu-'
. Koło i Kiorenskij.
for~ach. Ż?~a Jednego z urzędników oskarżochowski poda się' do dymisyi.
PETERSBURG, 23 czer~vca (Wł.). W jutrzej- na Jest o rajfurstwo. Proces potrwa kilka dni
,,
'Zatrute rplęso. ,
.
, _ B e z r o b o ci e s t u d en t (} w. Studenci szych wydaniach 'pism, ogłoszone zostaną prouniwersytetu i politechniki lwowskiej nieiadowo- to~uły pertr~kt~cYI ŚWiadków posła Racz~9w. , ' OSNABRUCK 23 czerwca (wł)
.
leni z postąpienia senatu wsprawie trzech pro- k~legO
spraWIe wyzwania na pojedynek posła przed południem "15-tu żołnierzy 1 :g~ b~c~oraJ
a
jesorów, których nominacyi część' młodzieży
lerens (lego o obrazę Koł~ polskiego. Orygi- 78 pułkl.lpiechoty zachol'Owałoz ~ k a ,lonu
nie chciała uznać uchwalili bezrobocie manifesta- nały \jkłtoJ<ułó:~ będą obu Im doręc,zone.
trucia, w godzinę pózniej zachOrowz'la am:z~~ ,
cyjne, które !Da trwać do dzisiejszego wieczora, 7 '
a y me da~y zadośćuczyme~ia Kołu, tak, że po południu leżało w lazare~' o Wę~J,
BezrobOCIe rozpoczęło się wczoraj o godz. lamler,z~ QO ogłOSIĆ rezolucyę swoją uchwa- ,100 żołnierzy' a do dziś liczba 'ta le pr~es dO '
2..ej po poł. Uczestniczą w niem część " Czytelni .o,ną l?o a r~sem trudowików lub złożyć od po 200. Przyczyna na razie nie zb d wzros a, o
akademickiej" oraz stowarzyszenia, Kuźnica, Ży- \v~edrtt e ośwla~czenle na środowem posiedzeniu 1 silne podejrzenie że istotną przy~ ~na, t lecz Jest
ci e, Spój~ia" Trzystu .studentów otoczyłO uni- :~~zoJnem, ~okiczas rozpoznawania projektu sa- sowego zatrucia'jest zepsute mi:s~ąl ego km a:
wersytet I me dopuszcza pragnących uczęszczać j
zą u mleJs ego.
,
serwy.
I
u
on
Stany wyjątkowe.
Różne.
na wykłady. Na ulicy Mochnackiego' konsygnowano: pOlicyę. P~nl!je spokój. St~den~i poli·
~ETERSBURG, 23 czerwca (wł,), Na wnio, ,londyn, 23 czer'wca
teahmki przyłączylI SIę do bezrobOCIa.
sek prezesa ministrów Kokowcowa Rada mini- kongres drogowy,'
(wł.) Otwarty zostął
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Buł'gary!.

Paryż,

24 czerwca (wL) Z Petersburga donoszą, że Sazonow otrzymał od Danewa telegram następujclCY: jestem upoważniony do wzię
cia udziału w konferencyi premierów, jeżeli jeden z dwóch postulatów, jakie postawiła Bu.fgarya Serbii, będzie przez ostatnią spełniony.
'W'arunki te są: 1) Jeżeli Serbia uzna traktat buł
garsko-serbski z roku 1912, dotyczący podziału
zdobytych na turkach terytoryów, za ważny i dla
siebie obowiązujący; 2) Jeżeli rozpocznie demobilizacyę równocześnie z demobilizacyą więk
szej części armii bułgarskiej i zgodzi się na obsadzenie terytoryów spornych przez garnizony
mieszane.

Bułgarya. (lIsze m6moryał.
Sofia. 24 czerwca (wł.) Od wszystkich
.t.
'l
l B ł
li garya otrzymała wepallstw ZWląZ wwyc l
zwanie. aby nie zwlekała li: wys.taniem swego
premiera na konferencyę w Petersburgu, Buł·
garya ma jUl: przygotowany odpowiedni memo~
ryał.

Przebłysk

f.

zumieniami, panuiqcemi w łonie samego gabinetu, Obecnie oł<:azuje się. że powodem dYmisyi było zupełne fiasko polityki Pasicza.
Propozycya.
Wiedeń, 24 czerwca. (wt) Poselstwo serbskie w Sofii zwróciło się z zapytaniem do am" basady rosyjskiej, czy może IJl"Zenieść
w razie
,
I wybuchu wojny swoje archiwum do ambasady i
powierzyć Rosyi ochronę swego poselstwa.

Konforollcya.
Londyn, 24 czerwca. (wI.) Wczorajsza konferencya ambasadorów tI'wał'a kl'ótko. Zadnych
uchwał nie przyjęto i nie oznaczono terminu
nowego zebrania.
ROOl'gauilacya marY!1al'!d.

Rzym, 24 czerwca. (wI.) Pomiędzy rządem
i senatem, stojącym dotychczas zawsze po stronie rządu, wynik-ł konflikt na tle projektu reorganizacyi marynarki. Opozycya senatu jest prawie całkowicie skierowana przeciwko ministrowi marynarki Leonardo Catolica. Podczas wczorajszego głosowania, wszyscy generałowie"" głosowali przeciwko przedłożeniom rządu. o

Giełda.

Wiedon, 24 czerwca (wł.) Usposobienie giełdy z powodu sytuacyi politycznej było słabe,
kursa spadły.
Otwarcia uniwersytetu wilJdeńsldogo.

Rady ambasadora.

Sofja, 24 czerwca (wt) Ambasador rosyjski
przyjęty został na audyencyi przez króla Ferdynanda..
, Doradzał on .. k~óloWI, ~bY B~~garya zacho~ała .w~be.c SerbII, Jeszcze stanowIsko wyczekulące I me Imała SIę ostatecznych środków.

24 czerwca 1913
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Wiedeń, 24 czerwca (wl.) Rektor uniwersY-:t
tetu ogłosił, że jutro wykłady zostaną, rozpoczę- I~,;!
te, studenci będą jednak wpuszczani tylko za le- N;
gitymacyami.
I]

Socyaliści i ojcżyzna.

Paryż1 24 czerwca. (wt) Podczas wczorajszych obrad nad 3-letnią służbą wojskowel wyni-

kła ostra dyskusya pomiądzy ministrem wojny

I

. Z CESARSTWA.
Spl'awa

łońska.

I pism komunikat
i
I'

Etiennem i socyalistami z powodu sprzedania
modelu armaty nowego systemu, który we Francyi nie był jeszcze używany..
M' . t
ś' dł'
. . ł .
.
l Ims 'er o wla czy, ze me mla me przeclwko sprzedaniu modelu, który nie był wcale lepszy
od używanego obecnie' warmii francuskiej.
! W końcu zabrał głos prezes ministr6w Barthou,
który stwierdził. ze we Francyi istnieje partya,
gotowa wywołać nawet rewolucyę w razie wy"
buchu wOJony. Czy może zaprzeczyć temu Jaures?

"Osw. biuro»

rozeslało

do

urzędowy, zawierający raport
senatora Manuchina w sprawie le(lsl\iej.

Przytaczamy tutaj uchwały powzięte z poi W dniu 28
II i) polecić ministrom sprawiedliwości, handlu i. przemysłu spraw wewnętrznych: a) rozpa-,
trzeme szc~egótowe czynów i rozporządzeń pod-.
WładnYch H!l urzęcll1i1ww iinstytucyi wzwiązku\
z ,wykryteml,yrzez sen, 1)1anuchina nieporzą,dka0: 1 w ko~alm~c~ Tow.lenskiego, b) przedstawie~
me .RadzIe minIstrów wniosków O środkach za~
pobJegawczych przeciw tego rodzaju llieporząd~
kom.) U
.
2
p.e.tnomocnić naczel~lik~w pos~czegól.'
nych wydZIałów do urzeczywlstlllenia projektowanych prz.ez .sen. Manuchina zarządzeń,mają"'·
cych I}a c.el~. u~or.u~dko:wa.nie, ,spl'aw w okr~gu
~~~6~h~enSh.1Ch .' do wmeSlenla odnośnych pro-

~~~u Ń~rn~i~j f;t!~r~~~;le~ninistr6w

j

pokoju.
Peter$burg, 24 czerwca (wł.) Z Sofii ' dono~
szą, że w ciągu dni najb1i.iszycll Bułgarya za~ Jaures zachowuje milczenie, a głos z prawicy
mierza wysłać swego premiera Danewa do Pe~ stwierdza, że twierdzeniu ministra nie zaprzetersburga na konferencyę państw bałkańskich. czono.
Smutna uroczystośó..
Jak się obecnie wykazuje, nie będzie to· konferencya w ś~isłem s~owa te~o ,znaczeniu, , le~z
Paryź,24 czerwca (wł,) Przyj~cie Polnearę-każdy premier będZIe ~ddzlell1le. naradzał Sl~ go Cherburgu odbyło się entutyastyctnie.
z Sazonowem, a następIlle sąd rozjemczy wydac
Odbyła się na jego cześć. j,anonadaz aro,
ma dopiero wyrok na, z.asadzi~ tych, .narad.
mat, podczas której nastąpił wybuch, powodlliąc
Przyspleszeme,
śmierć dw6ch żo.tnierzy i, ciężkie poranienie
Pnryż 1 24 czerwca (wł.) Donoszą tu z Pe- kilku.,
. ..
Serdeczne i gorą<!e dzi~ki skla...
tersburga, ~e rządy pa?s~w bałkańskich otrzyma,..
Starcia z ,kabylaml.· .
ły wezwal1le, aby przyspieszyły wysłanie swych I
, , ' . ..
'
dajea czcigodnej pani Helenie Gey...
premierów aby już w piątek stawili się na konPa~yż, 24 czerwc~ (~ł.) ?zlen?l~l . ~~noszą,
er za ,odzieloneim z powoda
ferencye do, Petersburga i konferencya mogła . ze. pomH~ldzy kabyla~~1 hlszpanskiml l . hl~zpana:
uroczystości 25-letniego jabilea... '
. , db" ć'
ł
'
,. mi przyszło w, P,Obl1ZU Burbun do zacięte] walio,
Się o y OIezw OCZOle. .
H'
.
il'
2
'
.
t
"
b
'
h'
k'lk
IszpaOle strac l zOiI~lerzy w za Ityc l I U
.
.
sza tak bogate wdzie;eznośeL
Nowe kłopoty..
' w rannych. Powstańcy zostali z wielkiemi stra, UrzędJliny,majsłrowio,'tkacIO i roBiałogród, 24 czerwca (wf.) Przy utworzetarni rozbici;
botnica fabryki koroneK Gustawa
nil! nowe,go gabinetu, o król Piotr natrafił na
Opinia francuzów.
Geyom VI Łodzi.
'
wielkie trudności, Przywołał on do siebie preParyż, 24 czerwca (wł.) 'W' tutejszych kołach
zesa Skupczyny i przywódców wszystkich partyj politycznych panuje przekonanie, że rezygnacya
aby z nimi omówić sytuacyę", jaką wytworzyło Bułgaryi z jednego z postawionych warunków
podanie się dymisyi przez Pasicza.
'~ l oznacza zwrot do pokojowego załatwi.enia spraNależy przypuszczać. że załatwienie prze s \
. o
.'
"
'
w'elkie wy. SCi dzą t U, ze
l\osya zg9 d'
Z\ SH~ napropo:"
lenia nie nastąpi rychło i napotka na I
zycyę Bułgaryi i da odpowiedz. wykluczającą
trudności.
wszelką .niejasność i niedomówienia.
powr6cił
Figle wschodnie.
Białogród, 24 cierwca (wł.) Urzędowy "Mir"
, NIlCisk, na Pasieza.
'Białogród, 24 czerwca. (wI.) W tutejsżych Średn'iiai'i,.
.. Ił..
ŚRlAedliia 5~
podaje wiadOlTIOŚĆ, że przesilenie' ministeryaJne
zostaJowywołane umyślnie, ,aby spowodować I., kołach politycznych panujepriekonimie,
żeobe'
.
, ' S p , choroby skórne, Włosów, weneryc:znem()ci()prcio~
odroczenie ak,CYi dY
, plomatycznej w sprawieza~ cny, kryzys m,inisteryalny, ,w", Serb",ii"zakOńCZY, Si,ę i We i kOl!$m~t:wka .ekarS~t3. Leczenie syphlllsl(
targu serbsko~bułgarskiego.
tak samo, jak poprzedni t. 'j~ .. cofnięciem dymi- j salvarsa,nem ~hrliCh-~Iat,a 60,6 l, 91~ (wśt,6dŻ,ylnie). ,Le.
,
. K6
Ok' ' l o '
P .czenie elektJyc:znośclą:eleldrohl!i:Nł (usuwanies:zpe~
.
fiasko Pasieza.
syl. r l i 1I1neczynm I w,ywar~y na, aSH:za cących Włosów) i oŚ'!Ilfhllłlellliie kąa~a,fil(uretrbskofJul).
BiałogrÓd.24 czerwca (wł'.) Dymisya gabi- "II en~r~iczny nac~sk. aby on ~raz jego' ministrowie ?,i, ~~lYwr:~i.jt,~ ~fe(~i,~I~ó',to~o lb:,e~ PJ~ i2~~ t,,0,ej P~ł.
netu została oficyalnie umotywowana nieporo- objęlI ponowmeurzędowame.
Dla W. PUll: Ol!JObUUll poczeifil:lh'aia.
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sprzedania bryczka nD ~JLt· :)iwiarnia W dobrem punkcie z salon elegancko umeblowany
j!maCh, 2. kuce z ubraniami i r obiadami do zamiany na plac.
do wynajęcia Wólcza~ska 65
i mała rolwaga. Zgierska. nl". 31 Dopłace 1000 rb. Wiadomość w m. 2.
.
5550-2*-1~
:i:inz'
Ż ł
Ił'd
m. 2.
5452-5-5 restauracyi pod "Tr6jkq" ulica SUCZka mata czarna pod brzu(,I,UI' ą.
'EncYldopedya Orgelbranda do Juljusza (róg Głównej) od 6 -7
chem żółta przybłąkała się
sprzedanta tanio. Dowiedzieć p' otrzebny uczeń do krawca ul. ul. Relma '14 Batuty Ochocki.
podaje do wiadomości, że. niżej wymieniony bagaż i rzeczy się: ul. Targowa 50, oficyna, 4
Główna 18.
5512-5-5
.
5570-1_
zapomniane lub zagubione w obrębie drogi, a nie oqebra- piętro u p. Musiała między przybłąkał się pies, jamnik czar- stUdent III kursu uniwersytetu,
ne do dnia 1 maja 1913 r., będą przechowywane na stacyi ·1' 7a 9 wiecz.
.
d
fly, podpalany, odebrać za
medalista, przyjmie kondyc)1ę
Łódź-Fabryczna w ciągu 4-ch m. iesi"cy
od daty wymienio- i Jest do sprzedania pralnia ul. .~wrotem kos:i:.tów. Przejazd 70 na wyjazd lub na miejscu. Wia..
. Radwańska nr. 47.
5542~5-2 Swiątczak.
5587-5-1 domość Tar~owa 52 w szkole,
nej, a następnie na zasadzie art. 4Q i 9Q Ustawy Ogólnej I .Korepetytor z praktyką przy DOS z u kuj e kilku pan6w na od 9 do 2.
5575-5-1_
dróg żelaznych Rosyjskich b~dą sprzedane przez publiczną
sposabia do szkół średnich r mieszkanie Krótka nr. 11-'-7. sprzedam roWer tegoroczny
liCytacyę..
.
.
rządowych oraz i na śWiadectwa
5597~2*-1
szosowy B. S. A. za bezcen
Bagaż ze st. WarsiaWa Xc N's 7694, 8412, 8502, 8583, ul. Targowa 55 m. 49 od 7 do pOkÓj do wynaj~cia wiadomość i biurko Składowa 56 m. 24.5578
8777, 8959 i 9945, Grodno 11ll 4354, Częstochowa NR 9427, 9 w.'
2661-6-1
pralnia "JadwIga" Nartot la. Sklep spoź'jwczo-dystl"ybucyjny
Oranica :Nil 2197 i Rad.om Nt. 5337.
.
KawalerSkie pokoje z centr.
'5582-5*-1
(na.rożny) do sprzedania. W
F
k' .
ogrz, do wynaj~cia Piotrkow- potrzebna bona z niemieckim dobrym punkcie z powodu znlla'
.
.
,
5559-ocs""7"1' . i szyciem ]ttliusza 17-5 711~-9 l1Y interesu. Wiadomość: .PrzeRzeczy zapomniane w obrębie dr. żel. abr.-Ł6dz lej: ska 275.
Na stacyi Łódź-Fabryczna: laska,parasoJka, pudełko KObieta starsza poszukuje .za5585-1 jazd nr, 51.
4828.
tekturowe w nim czapka i kapelusz, parasol stary, peleryjęcia do jednej lub do Wię- potrzebny podręczny na męską uczeń 7-mej . . klasy s:r;koły przena czarna
,j stare dwie czapki oficerskie i kitel zawi~zane
ceJ' osób bez prania wiadomość
zpilk w
b t
1 Głó' d
mystowej udziela lekcyi lub
'teczce.
'1
MUsz".. 05 m. 59 Pralnia. 5554"1 ..
s18 m.50.
o ą ro o ę u. 5585-1
..na korepetycyi
Radwa(lska
. 69·6 i 7.
nr.
.
5525-2-2
chus
W
Na stacyi Koluszki: stara chustka i żakiecik, laska, Ml~~~~r~~oo ~op~!~d~:.ąba~~~ pralnia do sprzedania z powo- uczeń do stolarni potrzebny ul'
kapelusz damski w pudełku, garnitur męski stary i czapka. taniol>yle zaraz, lubzainienię
du ,wyjazdu Rozwadowska
15
Dzielna nr. 20. '
. 5589-2-1
'5548-5-1
.
na ·restaurauye trzeciorzędn~ POSZUkUje pożyczki na 1 .Nil u- czeń 5 kl. wykształceniem poMleczarnia Łódi, Średnia nr. 5.
hypoteki W Aleksandrowie
szukuje pracy kantorowej ul.
.;54.;4,::.0=---.:6:.:s.;.:.W..:c",,-'-...::5 od 2500 do 5000 rub. pod lit. SosnOWa 15m. 9.
. 5551-1.
el>le różne z kilku pokoj6W )IW. L. C. I." .
5572-:2*-1 urządzenie sklepowe sprzedam
rozsprzedal!! tanio tlI. Dluga. piWiarnia do sprzedania z po~
bardzo tanio byle zaraz ul.
555B-OM2, Wodu wyjazdu Brus Szosa Słowiańska 9.
5490-2w-2
1-4-55
lewa. oficyna.
.
z listami ·PQ drodze od .al. Jaljaszfi 28 dopo<!zty
agiel do sprzedania zaraz ul., .Konstantynowska nr. 14 Wiado- w-- yuczam haftu i ręCznych roOgrodowa 50.
5541-5-2 mość na miejscu.
5574-5-1
bótek, oraz przyjmuje w e1 Rzetelny znalazca zechce takową oddać
Iody,
inteligentny
czlowiek·
pott'zebny
podręczny
lrrawiec
Ide
roboty Długa nr. 10 ra.
wbiurze fabryki Zfi odpowiedniem wynagrodzeniem,
poszukuje jakiegokolwiek zamęski ul. Zarzewska lir. 155 cownla haftów.
5598-1
5576-5-1 wczoraj wieczorem skradziono
182!,) . . Łódzka Manufaktura Pluszu Teodor Finstcr.Juljusza' 28. jęcia, WidzeWska 59, pralnia. Kryszczyński.
='""'___ -,r-"'";-;--=-=54:;.::,55-;:-.:.5-...,...::.5 p-oiTI1 ę dZ Y Łaskiem Ił Pabianicaportmonetkę z pięciu rublałody człowiek Wladający jęmi dom i sześć mórg ziemi mi jak również bilet. 5 klasy
Prz;ejpZ:d M. 8.
zykami rosyjskim, polskim do sprzedania w domil tym nr. 8107, na który wyszła staW~
lstMrsz11
TellDf~-11 ..14
i nięmieckim poszukuje posady obecnie restauracya przy Szosie ka, zastrzeżenie zrobione MaDr. fI'U"'ICISZEk
inkasenta, kontrolera, magazy- Dobroń Prusic.
5579-5sc-l teusz Rode.
5566-1
Specyalnoś61 choroby skórne
KOZIO·ł..KIEWICZ
nlera,
ekspedyenta
700
rb.
kaucyi
potrzebny.
subiekt
'fryzyerski
do
lagitH1ł
pies
siwy
bronzowe'
1
. weneryczne8 /,-10IJ, rano i od mieszka obecnie ~rzejazd Jo,Ji 8,
eble sprzedaje z dwóch po. Kasznickiego ul. Rokicińska
laty proszę odprowadzić tlI •
4-71/, W. W niedziele od 9-12
.' front, . I~e pietro.
ko;ów tanio. Kredens, stół, nr. 59.
.
5556-5-2 Promyka 42 SznelI. 5549-2-1
. ano. Zielona 19.
547r.
1
PnyJtnujeod'9 /,-12 i od 6-81'1.
kn. osełka, oto.m~na,tremo •. lóż- p' ralniaz filją do sprzedania w
powodu choroby żony sprze."
ka z materacam,l, . szafy,.,,, kp.set., , dobrgm punkcie z powodu . dam sklep zaraz Towarowa
PAPIERNY
, kil,. nocne stohk., bieltzmarki, zmiany interesa. Wiadomość ul. 28 Karolew.
5569-5-1
'M:US~ER'isPECYALJSTA,
wszystko
solidna
rob~ta
KQnMł"narskn
nr
2 ',5555.,.;..5-2 z- aw·n. ąr 44 letnl, mp"cz"zna Jan
J
.:;.;.•.,.;:.;.;.._,....,.::..,..:..;;.....,..:.,...;.;.
",'"
J
stanty!1owslta nr; 55 m. 14.
Cl"iORÓBKOBIeCYC H
.
5484-12wcs-l I)otrzebne są kom.pletnie zdolne
. alczak slaby na umyśle
~Ii~ .po:t"dnio... N..~ 18 Choroby skórne i weneryczne
ar.ki jubileuszowe kupu}'ę w r panny do szyc!a R.OkiCińS.k~ ktoby wjedziat o. zaginionem
'. .. Telefon 1'..85.·
ul. ;IIIUkołejewalul 81.
" duiych i małych .ilośclach. nr. 61 m. 5 ·wejścte z Ruskle{. zechce. odpr,owadzićna al. ZiePrzyjmuje, i do ,p rano T od 4 1l . Go{J~iny
.
~,'
. I' 4.1
A. Biegański, Nawrot nr. 55.
5550-2-2 loną 4 6 . '
. 5571-:-1
cło? i
d06 l l, po p O l , 5 5 5
od 9
. . ma<'łl e. l do sprzed.ania --:M1i"{O: POSZUkUje sit;;' wspólnika do Ił pokOje z kuchnią do wyna,..
k
prowadzenia poważnego inte- ts jęcia Karola nr. 2ft 5567-2-1
' '.' '. a)ews _~ nr. 20.
5~.~~:!. resu z udziałem w praoy z ka- i!-śldep)l na piwiarnię i pralnie
~~LEKARZ;DENTYSTA
I o,d)l, inteligentny człowiek pitatern 1000 rubli. Wiadomość " do wynajęcia W dovrympl1n:
, obeznany w hrindlttposzuku- ul. Widzewska nr. 75 Brenucz, kcie, Pranciszkallska 50. Wia.
je posady inkasenta, .subiekta
5544-2""':2 dom ość II Wajnbluma, Północna
lub podobnej posady na żądanie potrzebna prasowaczka uJl'ca nr 6
r.472 5 ~
zaraz "zlewezyn.lub ko- kaucya. Oferty Rozwój "Kaucya"
Dzielna 22.
. 5540-2-2"
o - -o
. ' .l!'iotll'koWIIIU Ni 118.... tS.
billta UCZChlIU., sa ...otn.
5594-2-1
po~oi, kuchnia ogrzewanie
. P,r:iyjlll~je odG-l i cxl ~711,. 1968
do służby, przez ~zas Bet..
pqtrzebna zdolna prasowaczka
cem:r. winda, z wszelkiemi
ni na. wieś, WSadomolió I . potrzetny jest. inkasent do ReuJ.. NaWrot 66. .·5555-2-2 wygodami za.raz do wynajęcia
P ..zejazd 8 w 'iR.. zwoju.~.
sursy"rzemieślniczej z kaucyą ir)okój umeblo.wanydo wynalę- Piotrkowska 275. 5558·-5cs-1
100 rb•. pierwszeństwo mają cl; r cia Piotrkowslcg 71\\liado-:
'7-::;:=.. ..;;-=
l~f~~~:!:d~~I~ot~~~~lrrr~: mość w sklepIe Fr~~~~~~ Zagubio.. o dokuW1IIenty•
•~ho"~b".•e"ell'ycz... ,:skó" '. DROBNEOG~OSZENI4.
'.: ł'Y l " ..6 ... mocza....reh
. .
..'
.d.ze\9skaH7.'....· 1857"t"5-J
Ahtoni Hejduk zgubir karte od
lilii ~ndll'zej.· .MIlleR••• lO.
Na lato: nt1uczycieii,
panieńka·· . poszukuje . . miejsca 'po!{~j idO :wynajęcii\ dla kobiety
{laszportu, wyd. z fabryki
Przyjll)uje:9"':""12 ,i 5 ..:....8, pa' I i . nauczydelki
r6inych
katitoro\liejw p.ralrii.Łaska111 e .igentnej,od .14 lipca na Heinfzlai Kunitzera,
5495-5-5
w o "ci b y
.
f N'
d
d E K O parterze li: wygodami (Wejście
, ilie·~5.'
,
180 . nQ..rt?ld°'1.i
"f; UO~, ~ sk,z:fcleim, '! we o er,,, wa m~ po " . ..2 " wspólne), przy ttl. Nawrot, blizlw Ewa Rewakant zagubiła kartę
an~ " ranc d-i
Z~, niemi,
5595~S-5 Pl onows
t l
k"lej. W'la d01110Ś:
ć u.
l
'. od., paszportu, -"d.
z zakładu
If rev
I'f ' k ' d
. d"" p e-i -. , . '
WJ
~i50ms.r i, QOspo oT.·, El Z o",rem
potrzebna .nrasowaC'zka.zaraz PrzeJ'azd 1.6, w p.racowni Jal'!- drukarskiego Res! t1 iera. 5565-1
. świadectwami poleca biuro na.
dr: ' d
Ć
1
" --i5.
U~.2:J!Cięlskie Adnm.oWic. z9 we j, U.I.
. na wyjaz W la omoś W pra· szewskiej.
. '" .
d Franciszel~. Claph1ski ~ągubi!
"io'rkow.k~ 18.' .
Plotrkqwskill
lQ~.
.
1405·8$w,..6
ni
Dluga
65.
.
.
557e:.5·5
Rower
ęprzedam.28
rb.
Prze,
kartę
od.
paszportu,
wydaną
ChorobywewQqtrllue lnorwowe. Slleę,alnle:Cl!<>r<>by 1:ołflQkJ\ klsi/lki pr...Meb. le salonollle, sto~. W
.. e"o p·ra'lnllj.' do spr~ed!lnia.· albo
jazd 14. księgarnia. 5562-2c-l z fabr. NesŁJer i Ferrenbach. 5571
~j~ny. mil. te~~i leukrowa, pOdit.g~l\. ot;\'... · I': '. ~ieSzl>.
.dO ...W. najęćia.
Ul.~
Hel"'. na Prżyby'1 zr/ubt"anadlrartę
łosI! ltd..)" Ni~zb~dne 44t 4yllgno~y.ua
1 go,
· 11. nie
5'"
55""
!t. . !t §Ub 5500 al"o 6000 pott'zebuJ'e"
i5'
,
•. S,;. ypllil..,.ne
'"'bl'
t ks.~a f y, t ot omanę,' .. ZBC'h·
o.....ma
nr.:;I.
"",-'-~"
. pierwszy
. v numer hypoteki.
.
wodo
z fabr. ,B.echtolda.
5560
l(zyeh~l]lleZU\l j bllkteryolog.wydzleUu
blUfAO., vI . iQ e ę, lust a, s~afkę
.
na
J
:uwl w·la.bou,toryutn wlasueQl. ' Od
~awli\lerskqł obrazy, lampy, palp·otrzelltt)ę.·. dwóch . chłOP. cóW
{6rty W Rozwoju pod lit. "S.S/' Henryk Milrolajczyk zgubił pasz~1""'1.111JlO i·od .. B-7'/. po południu; 1.8,
my, maszynę, sprzedam za pezH;...15 lat dó odlewni metalu
port, wyd. przez mag. miasta
cen. zaraz wYi eżdżając . Pańska j ;IHus.a.rn. i.Ja.n Kuenzl Pa.ńska 5ą Rower, jeszcze -w. dobrem sta" Kalisza.·
5546-5;"'1
nr
54
l
'
5401-=-4
t W-4
.
.
n
i
e
d
o
sprzedania
za
15
rb.
'
.....:-..-- , .
pp
. potrzeb. ue zdolne podr~czne i Długa 61 m. 9.,.
5477.,.;..5-5 MaleWsld Władysław
zagubił
z.ytajcieu.Wainie!·. Sprzedaż"
uCZetiice. do pracowm ulica
kartę od paszportu, wyd.. z
był;. a~ ;\'steut klinik berliA.kieh.
. 555O-2~1 Sklep .spoiywc;Go.dystrybucyjny fabr.Schelblera.,' .'.
5581-1
kupno, dzie.rżawit, zamianą ZleJona25•.-'
po.trz~ł:l~a . sklepowa do Sklepu
do sprzedania Andrzeja, 42. M' arcin JabłOński zagubił ksląPiołrko:wska" U~O. Tel .. 51~2. · każdego' interesu spiesżnleza..
.łatWia W. Niemierski,Zawadzka
rzeimczego z kaucyą. Wta•
...
5547-2-1
~e?zJcę legitymacyjna ,wyd.
Akuszerya Jchorobykobiecp. 10; Tamże lokata kapitalu, za- domość WIdzewska 101, 5556-1 sprzed11m dom murowany o 4 z mtlglstratu m. Łodzi. ~29-5-2
ciągnięcie potyczki, Wys. zUklin.le
p'. otr2:e.bne Sil' zdolne podręczne
mieszkaniach bardzo tanio otto Seker z.ar/.u.bi'- kartę od'
'Przyjmuje do ii rluo t oU-Spopoł.
wspólnikó, w i t. d.
4916-1.2**~·
-, do pracowni "Sa:- na ,~l
dOr/odi y Ch H'
. h na. wy·
... i z fabryki
L
W. niedi:jele ód 1()~:(2.
1437
'. l uczenica.
",arunk ac
paszportu, wy4.
hc" pożyczyć. 4000 rb •. na l NI biny" ul. Widz.ewska 104-25. płat. Wiadomość niedaleko Pa· GotfrYda Steigerta;
5580-1
· . hypoteki z.r~ .ofertyw Roz"
. ,
. '. i
.
5591).....~1 bianickiej szosy na Chachule za
.
u
woju poc:i"S. R."•.·
,"p'.otrzepn" zaraz'
55
'fhtQPłecpotrzebnYdO terńlinu
dl
J
J
c;
- ~
5515· ;.....s
t frontów pokój z kuchnią; z
'. Orla 25 Stolarnia.
5586-1·'" .ugoletnieświadectwa Nowa stOlarz modelowy i chłopiec·
.'
-5
•
oknami . na ; ogród do wynaj ęda
.
d
"
5 (róg Przejazd).
. 5592-:-1
. potr~el>nl' zaraz Slo"'loan'sl'a zaginęła'punktacy. a wyd. na. imi.ę
sprzei ania
. szafa,. st6łkre-.
·trZepni
.
t
A
'"
,
P!et rzy k a; Z na.\\1 łtit:;Łdym' .ćzasie. Targowa ,28. ' · odens
rower'»ardzo
tanio
110
ókarze do·' f a j) ryki
nr. 8. .
5584-1
1 FranCIszka
..
tóg Przejazd;
'. '.','.. 2148 Pafiska nr. 9lm. 6.
5575-=-1
r: mllszyriZak~tna81.5565-:-1 Sklep z mieszkaniem odpowied- t:e~sk~p~41~askl:p~' ZW~5i9~!2
.
.
o. . m . dosp,rźedailia m.uroWan"
potrzebni. klejowi zdolni mani na kolonialny, do wynaję- zeno St
k'
.
o 2.ch mieszko w Osadzi~ . ,.Jal~ze Wiadomość rano od 7 cia zaraz lnb od H/o lipca ul. .
n. aree. t zagabil kart~ ,
.C~achuta dojazd .. odLodzi do .d!)8 ul. BenedJktahr. 57.5596-2-1 ,Konstantynowsl'.a 146 u stróża. K.. S~le~~i~~:.tu, wyd. ~ J~~~;
Rokcia: kolejką Elektr}1czną Pa- P. otr.zel>~y zdOlny częladnik kra...
'
5588-2-1. ł b l
bianicką. Wiadomość 'na miejscu
. ·Wt8C!kl .i ul.' ·Miktl1ajewska .52. stOlarz meblowy potrzebny ul. zaglU ą
i et od . książki legi.....'...
. ' .. 5595~2-1
Piotrkowska 209 Nowacki.
tymacyjnej wyd. z .magistratu
Józef Bartczak nr. 10\ilbhzko
.5568-2-1· p'. radIniIii dm~sz.Yna}Ui l"k.IWie"j tdel ą . .
5590-1 m•. Łodzi. Ilalmlę ~arty s~~erti
dworu.
.
Mąkołajews,ka87.
o wynaJęcia 2 dU~e Widne i '.
o •wy, zlerżawltmia
a. o" szafa .do kapeluszy damskich
. i garnitur m~bli ponsowym plu- za~il1ąt paszport, wyd. zgub.
, .suche pokoje-;z; kuchnią i bal- mość. rr w Hotelu.... ' 5518·5ws·2
~r~yj~..:c.od 8;-9;i pól rano i ~~6 konem na I' piętrze. Pal'iska 57 potrzebny podręczny krawiecki .szem kryty z powodu zmiany
adomskiej gm; Wielgawola
(Zielon'y~R'ynek) od 1114 lipca r. b.
·Tar~oW•. 571 Edward Sikorski interesu jest zaraz do. sprzeda- na imi~ StefanaCwiczyńskie~o~ ,
póL p~pot.~ ..iedzlel~i święta
.
~óS.Vł-i . l'. '
.
~ ula ..Nawrot. nr,58 m.1J.5591-5--1
.
5557-~1
. . ~",ruo' 04 8-40
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Dziś

do piąftku włącznie miię«l:l\Y innemi:!

O AT IATUT

"

Wybitny dramat w 5 wielkich aktach W wykonaniu włoskich artystów.

Nad pr@yramlll

-

~~

"9~-y-JJ.Dle.

...·

1"1IIIlił-
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UJ~WJ.i1lJł._a,
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Arcyzabawna kOlllcdya W 5 akt. z ulubieńcem publicznośCi PREfit'I:5lEM
roli.

Skr,;ri~~ii©!!Im@ ~@

Od dziś do piątkuWłączniowSpaniały 3MgO~
dZiony program; Na całość złożą się mię
dzy ionami.

NawrockictAO oraz.wyrok sf}dowy

na 50 rb., nn imię J6zcfn Drąż.
ltie\\łic:w, kwit lombardowy wy"'
dany z Pasażu' Majem i ksią
żeczkę fabryczną.

ski ego teatru w

nugrod:)1 ott'zyll1a ten, kto wyrobi

młodell1u energicznemu handlowcowi posadę w poWa:i:niejszej

w

częściach
wykonaniu artystów Kr1lew.
Roległó,wne utworll-ą panowie:

Kopenhadze.

instytucyi l Inkasenta, maga.zylliel'o lubknsyera. Władam sWo.
bodnie pr6cz polskiego l rosyj ..
sldego, taJtże j~żyldem niemieckim! Na żądam e poważne fefe-;
['cncye. Łaskawe oferty do ni"
l1iejsze~o pisma .. dla handlowca;
,Nl! 29".
.
2174;.

W. lIIIarriaon. R. I!Jll"iisen G pani Ewa Thomson.

.

p

.

.

l!l

Wstrząsający

dramat znanej firmy Ambrozio W Torino w 2-ch częś-'
j'ole utworzą znakomite włoskie sity artystyczne, pan
,
Maryo Bemhard I panie Fernarda Negr i Mary!l Tarlarlni. . '
,
"llII .oL
CS"" med:Vi
Wspaniał/l komedYJ! z i udziałem ,k~'61a kG-W,Jvtęł1l.".8h
ł"
II Q
A. lIłudoSfu.w roll gMwne). 15.':)9
Główne

ciach.

"

Klapię·

akll~ ZmlmkaBillll,.
2188 ,

wagonami po 36 1/2 kopili pud
1000 magazyn ~ rnn:ieJszerni partyarni

Wielki wyb6r. ABla"r..:ej81 ""

m. ,2.·,

I
Bajecznię

' I "

,

U-Ul,

Widzew.slca

.PaltnlutniB mQshis

"1.22.
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od ,l lipca ra;!:emlub poj,ed.vI'i~Q,
2 .\ub, 5 pokoje .frol1~owe. We,..
6Cle oddzielne, zwygodam! i.
oświetlen!em~azoWem.zmeblami:

18.50,

1'250 ,

lal .. ,GRA AS

24.50
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Dwa miieszkaiQil_
Il::l,lzcz;e !la

letniSKU wRudzl$.

ianickiej do wynajęcia. 8 nilnU,t • od przystanltu '.' Jan6WeJc.
lVLI e}sc0t?0.ść lesIa ta, ll'idnll . i. ęu.

cha;

,~

ostatnie fasony·

.

QI!i:J13TJS1Ą

.Ni 124 róg Na..
Wl'ot. :Telefon 29-14•. '
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KoltitJ'umy damskie .
,

m. ,15· , 2090

d.awnlej 15.50.
fi.

dla przychodzijcych chorych

szą~

lup,bez. BCl1eq~ktu lO:ni. 19. 21,!i.f

!

PIERVLfSZA LECZNiCA

mebli,

teraz 9 901 .

Świadectwa poświadozona przez władze rżądowe.
.: Zapisy do dnIa H;!o lipca b. r. codziennie od godz. l1 .. ~j do I
2-ej i..2!L~~~J do O·ej E,? pot
'... _
'.'
.
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Piotrkowska 100

ARYl ZARZYC,KIEJ

\

"

. Schlilechel '& Rc.nell"

Freblowski

ulwlMikcłajewska

tania

byle z.araz:

otomńna,' stoły. stoliki, etażerll:a, manekin w dobrym stanie
i inne drobiazgi.'\Miad<>móść ul.

ty;

Wyprzeda* posezonowa

Koedukacyjna

Zakład

+

garn~tur wledeńsldcb

f

otwarte-oddział' g..szyi

' . 'H265

fI

'PTzystępnącenę

'. . (

n

Szkoła

do, wynajęcfa..,i~.

H'aftykaliskk; i' siWajcarskiei
ranki, sztOty i portyery. Re'Szt-,
na koat)!11my i bluzki, żaboty
oraz kos2lule damslde l1aftowal1e.
MusIe/n de .laln., Ceny 'fabryc;ź;nel i

~l[leóółów u~lieJa larla~ lakłaou W· [ie[~~[inkD, @l
Gd powelJO rokuszk.

'.

.PO.'l.ECA'

! '

Ci~chociń~tą~~I tncb~nHą
J-.ą

2, 5 'lub 4 polu dobrze ulotQ..

'Pi@łr'kimwska\209 .~

podaje do wiadomości, ~e sprzedaje
z pominięoiem pośredników

... ,

"

nego; Oferty z podaniem ceny
i zalet proszę składać w Adm.:
"RozWoju". pod nl.M' 25/1. 21'Pl

CiBChociński

z nad wyżką 10 proo.

0'

Y'ZŁA,

"'azdros'

W

Ho itBt

się

Ostrzega

przed nabyciem. I\adolllska Me 4,
~y.'roclti.~t Koz!~sk!~f~O. 2166

"Ucieczka przez obłoki"
wspaniaN dramat VJ 4... ch

r-ab.

i weksel in blanco nn 50 rl>. wystawiony przez Milwdemn De~
szyńskiego, na zlecenie Ma1'cinn

Wiadomość:

gC!spoqarza.

Milsza, ~ ,24

2112

,;Sr..

Lm PRYBULSKI
i nerwowe dr. Slr:1IVI3q-C'IIII'aaS1fu•.od 10'- 11 l 4 - ; i
,
.
codziennie.
'
.'d~wnieJ 24.50~26.50łeraz
OhorOby skótnę, włoSÓWi (ll;Qsmetylt:Il),,~
~ąryc~no InflJCIOpłoiowo 11'I1&mooo-,plcio,"
Choroo)'. sk6rne l weneryczńe. dr. 11... prYblld.ki. niedziela, wto"
. Leo:tenlellyphili9t1 ElłIU.ICH-H:A.TAi
rek, czwartek, piątek od 'PI, - 2:12, sobota, poniedzlak, Srodo,!. o.d '
.
. .0.06-91"'"
..'
'..
8 - 9 wieczorem.
.
086&
Południowa .NIl 2, telef.ls.$
Pr:.:yjlIluje od gQi:!z. 8-1 t. i Od tf.-9, wr
Choroby ehirutgiczne dr. IW. Kantor Qd2-7'5 l, oą7~ w. cod~
p[\Ij.le od. &-6. po. poło .Dla. pali ollObai'
Choroby Kobiece dr. M. Papihlu'ny od 5 "-: 4 codzl~nme.
.
PQczeli:lllnl. '
.
Choroby oczu 111 .... 8. Donchin, PoniedZiałek, wtorek, śroqa.,
4:zwartek od 9-10 rano, Niedziela, piątek, sobota ód 1-2 po pot,
Choroby nosa, uszU: .ir,lardla dr. C. 8hllm.Ponledzlatek,wtore~
Sln;>da, czwartek od .1--2. Piątek, sobota, niedziela od 9-10 rllno.
dobrze
!'l()polowanlf].,
Choroby dzieci, miejsca porad dlamlltelt dr.Up$zJc codz, ocl l--:~
\1ianinozagraniczne, ktt.chenne KupUjącemu dllmgo nnpr6l:>ę u-.rrv1"r>'J"r'WSKA56, tet. ~
AwIIli:ta : krwli~wy(b:ielin,mocxu. SzclI;IIłpie7lie Oll.iJJI
urząclzenle.zupetnienowe: za
i suczka rasowa.szc2:t\rn!cB,IIUilit\lll,nOISI1Ił, g ...II..
.
tiJffJ '"":" 2 I!'łO pcłudnhlf.. Ehuhtnie mamek.
l pól c~ny. Adres: GaberuatorflltB Radogoszćz. ul. Zgier~ka 104,
ehirurgielitae 1649
"
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WyzlaS~Ó!8dalll
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Po 3 ruble.
'H
Ufr? A~I"'(HI~~
Sto Iiyccy, H. Szultz,
Skalscy,
Salwa,
UM
.! K Koischwitz, Zachert, M. Kozlowska, A. Kreutzberg, Gam- Zall'ZfHllI'ska 3G, (róg Sosno~
~ndzJ'łBgo
l.' pei Albrec. ht, L,iesk,e i Keilich farbiarnia i apretura, .Alfops wej). Choro,by ~e~n~trzne (Sl?. LI n
łf
.
,
.
. .
' Kerpert, Llbrowlcz I Bergson, W. Wenske, Kompama Sm- żotądkow~ J dZJeplUl1e. Przy)poczytuje sobie za obowIązek . podac do wlado~o~cl
i ger' Franciszek Slingler . józefina" Musiałowicz, Fr. Wol- maje od 8-11 l'. l od 4-7 pop.
bJicz.nej,. ze z~wartośćw~zystklc~ p~s~e~kV:;~~ z o. r00~j ski,1 K. Mogilnicki, . Br~dlkowska,' Sto Schielst, N. N., jan .
or~.
neml oflar~ml, .zebraneml w "dnłU wlad~'
maJ~ . t ,Bielukow, Edmundowa Stefanus, Wutke, F. Sznelke, j.
U ()QO (Jfi hU
roku, wymosł~ 9,386 rb. 33 kop. Wy at I. za na Wla y, ! Grabowski, H. jariota -:- Bzowski, Łada, T.Łuba, JohaI?-wstążki, puszkI etc. ~,351 rb. 53 kop., CZ lJ ~y~ty dochód na Stiildt, Marya Stiildt, L. S~, 19natowicz, L. R., Br~cla Choro!)y, sk6ry, dróg mo'
z dnia 'kwiatka wyraza Się sumą 7b,?3dl rp b 8 d oP', d' ! Borkowscy A. Bernhard. Szweikert, K. Roszak, Wikkmd, czowych ii wDłłeryczne.
Za ten poważny zasiłek dla ,I~ .ne). ez omneJ zla~, H. Finst, 'L. Kaufman, A. Truger, N. N., R. Buhle, Frau P. Cegielniana 14. Od 11-1 i 5- 7 1/
twy Zarząd Towarzystwa skł.ada mme)szem s~r.deczne ,.Bó~ Horrocks '. Qebethner i Wolff, . Z. Krzyżanowski, Warszaw- .
G
zapłać", Pańiom: AlwasoweJ, dr. Brzoz0"YskleJ, Leono,?,~J skie Tow' Akcyjne handlu towarami aptecznymi, "Skoro- za!~~i!'68, (:r~8~e~onej).
,Fidlerowej, dr. Garlińskiei, dr. GrOsJgliko:eJ, ~rl?sz~O~s~lel. chod" H~nryk F6rster Sto Schielst,. Przedpeł!'ka, Popielaw- Choroby skóry i włosów, Wellebar. Ju!. Heinzlowej, Horrocks.. arzę ow~ .leJ, mz... a~- ski,
Wagner, Anna' Miiller, A. Oberman, G. Obel'man, l'yczne i dr6cJ moczowych. Instypińskiej, E. Kebseh, KokeloweJ,. KraSllSktej, Ł<?patt0v.:el, Meisner A. Zachert Józef Riehter S. Klein E. Stegman, tut Rontgello'Iol!:!i~zny i. śWiatl~.
dr: . ŁtI.czyckiej, dr. Mi~telsta~dtoWeJM' d~:. Ła?ysł. ~lchMalSkNleJ, I' Stefan Pippel, K. H~sarek. VI. H~rdłiczka. N., l. Macher, leczniczy.1 Badallle krWI I1d\sy~.M,. M
... ikerowej, Michahsowe], M... ar~lew~c~oW~.l,
. .e-,
Bracia Paul. L. i E. Metzl.
lis Od 8 /,-111{, .r. i o - .
chwilla Pełczynie St. PrzedpełskleJ, Pruskie), MIch. RO$IC. '
Niedziele i święta 9-12 r. 505
'kiej, d~. Skalskiej: J. Starowiczowej, .sierad~kiej, Ed~.. Wa.
..
Choroby'u8zU, gardł'll i nosa
gnerowej, wt. Wagnero~ej, '\iiIlet, H. \\llęckowskleJ~K. I
.
Po 2 rublll.
Więckowskiej, J. Wolskiej. !'aryom: Br. C~oynO\ys~le\TIUł ,Kranig, B. Lisner, Emil Szmechel, A. Ini5, B, Patzerowa, ord" nato;' sz Hala Ann -Maryi
,M,' Daszewskiemu, dr. Czapllektemu, .. Grzeslkowsktemu, T· Zimerblatt, jaworski, Aleksander' Miiller skład farl;lt Adolf,
Y.
p
y
. Kbkellemu,W. Kurpińskiemu,. Lgockletpu, ~r, ~arkso.wl, Kesler, Otto Keilich, Łabudziński i Wagner, Heiridch Ii.
p.c~r~0,wmk:2 ~~SI;m.
L. Radke, którzy pracą swą przr. o~gamzacy'1 "9m~ kWI~t: Poznański, Wars1;awska Fabryka Dywanów, N. N., Fiszer, Przyjmuj::d g~1-12 ra~o i 00:
ka" i zbieraniem ofi!i r . przyczymlI. Się do oSlągmęclj ~y~eJ Kąmieński,' T.Przegali, Lamery, . L.' Margot, Paulina Franz, 5-61/. 1'. p. wledzieli śWiętea
wspomnianego rezultatu. ChórOWI sumowemu prz.y (OSCle- .. Br. Mil ker, Zakrzewska, Christian Wutke, C. Matz, J. O.,
od 10- nil 1 ra4 547o~
le ŚW. Józefa, który przyszedł nam z P?mocąprzy mozQ)- Szumachel',.R. R., N. N., Sto j. Briiner, Wyrwig, Kerpert,
nem1iczeniu miedzi. Ofiaroda'Ycom większych ~um,. kto- St,1. Briiner, A. Kantor, B-ci al Rapp~port,J6zef Fraget, R. Dr" H.' Sadko1llllski
rych.:listę przy niniejszem podal~my, parom ~wdestuJącym I:.uniak, S. Kopczyński, jan Zółtowski, K. Cypr, B. Lange,
Pioirkowolka .~o.
·i wszYstkim 'ludziom dobrej woli, którzy rzucali o pu:;zek P~ Schmeller, Keilich.i Gołda, R. Sch6nborn, N, Z. Ce- Przyjmuje z chorobami wewnętrz· swój grosz ofiarlly Zarząd Łódzk. Tow. Op. n. dz. naJserbula N.
nemi (spec. żołądka i kisząk).
deczniej dziękuje.
....
' . ." "
'
Codziennie od 8-10 rano i od 5 '
. ' Lista ofiar od firm na rzecz Łódz. "GniaZda Tow.
Po .1 rublu.
do 1 po pot. TeleH/!3.. IIJ. 256
Op.n. dziećmi w ~. 8 maja 1913 r, .. ~ r khmann Zona Ok:dzka, Leopold Hau, Anzer, T-wo'F. i M. Miodko..
.
ToW. Akc. Lu~ Geyer tub. 5OO,.}i n y Gro.
,wych, ) 'teatr kinematograficzny ... Odeon ", Skład instr. muz.
Lan~har~
tb. 525, ,~nna SchelbJer rb. 300,. G~stawOba ~YH r~}og, i nut Priedberg i Koc, "C~.lvinia" skład pi6r strusich, Bra- U. .tiU..
II U,
Br..: J. łiemzel,rb. 20p, Karo\ Schelbler r . 2 , er.~ r: cia Mahdeltort, Matysel<, Tyraspolski, L., Cafe li Tivoli " ,
er . Carl Genanc; Chodkowski i' Lenk fabryka mebli źelaznycl~
~': -Stolaroff.rb. 200, A.. Orohroann rb. 50, ~fred
Zawadżka 10.
tp.~nnrb~lOO, Leo(1hardt'rb~ 100.. S~eynert r . 50, k' u z ~ Szlodyński,E. Hoffen, K. Matwiejew, Obr~bski, Wiecher, b. asystent kiiniki berliń9kieJ, spe.R~lllgerb;30t. Albert~ousse~u l C ie rb. 50. ~ódz I Od Adolf Sznajder, Włodarski, Akc. Tow., Lichtenstein, Schiel- cyalista chorób, wenoryoznyoh,
d2<iał Tow.: Elektr. Oświetl. rb. 50, N. ~. ta ,ltwltentJ'lłS5$1 ke' '1' S-ka Hl'eronl'm SChl'ff A Bank'ler E Adanl F MUl- skórnyoh, włosów nl.emooy płciOWej
'. '35' "p., l' De . ut Mti' 'C 'e ru ,'. 2S' • Franciszek I'
."
,..., ..
Prz}' leczeniu syfilisu stosowa,.~Ii '. Rij< ,surmo, 0:, ~.~,[\) ·s· ..L"K'.: p' ·.~t.ftk· l~~, A•. Guthke, Pfenurg. Kuhn, K. Keilich, K. Kriiger, O nie preparatu n606"-h914". LeKl,pąermanprbr~5, dr. KarolPot.l\.'an~A\.\ T?2. , · ozn~ l 'M~zewski, .Fela Kónig, K. Raciborski, M.Krasucki, G. czenie za p<?mocą elektl'}'c~no..
. tb;'a5; łiennann Schlee rb. 25! )ó~et~\chter .rbit 25. Or~nd Słirer, Aleksander Andrzejewski,. Motel "Pa1ast", juliusz .ści. (elektrol1za).Masaż . W!bra~
ftt)telrb. ZS. j. John, Gampe 1 Albr~h.t rb •. 2ą. Dyrekcyą Wieliczko Edm Bogdański S. JeJin i J Rudornin Samuel cyjny, Badanie tI~re}t, pęcherza, l
;A...... y .Siemens'" rb. 20, li Felman l S-Ka rb. 15,Reprez.
R
bl
J' 6 'f K I' .
k'· E B ' Oh M L'! k p' kanatu. Endoskopia I cystoskopIa
;'~"dzk" W
T' Ub od
. ' b·' 15 B . R Handlowy
osen . att, ze a 1110WS l,
. artsc, . ISlec a, . odzlny Pl'%yj~ć: od 8-1 I od J.-8 dla pIlń
'I..U
' . al"Sz ..
ow,." ;,ogma r~, a~. . b. 25 Majer, Elterman, MaxRosc;lblat, E. Drużycka, Wt Za- 9
od t;.4.-ej.
Warsz. rb. 75,. KUPIeckI rb.7S, Tow . .Kred. Miejskie t... . krzewski, Dr. Rejt, Fryde,. P. Bromberg, B. Dobrzyński, j.
Dr" LEWKOWICZ
.
.
" Po 10 . rubli.
Felix, ,o. Popio.łkiewicz" Fuksma.n F., Izydor Litauer, A choll"lI)by skó!t'll'IIe, wene..
C! J,..
o...
."Ma~gohs,RaskUl, . M. Wyberger, A. Puwke, Konrad, dr. ..ycz:ne. i nlenloo. płoiowa
ĄdOHowte;Wagnerowie. Michał ROSJckll'.:r!"O! .I\"prezęn~ Ju~tman, X.X. j. l" Z. Markusapteka, Prądzyński, E~
Kono~all'lltYl'lowska 12.
(acyaWzajemhego Związku Asekur., .~udolf.Ziegler~KrJanKrauze, .Swieczka, M~. Karelska, Markusfe1d~ Kuczyń- Puy.syphilisie(zaslosowan.i"prcpar"tu .
.St,ij}dt.R.F~iedrich; Z. H!.,Kopf, TQw.W~lemnego· .. e- ł' ,'ski Włodiittlierz,. Eniseifert, Br. Herman,. Jaskulski, ,,60G"I ...91tt".od 1>-116:-'-8/ dl" Pań od,
'dytą.ł;ódzklch }>rzemysł9wców,~: L.andau, Tow. akc;; Bor- Barbara. Holibuber; A, Wocalewska, . Szymański; Pfitzner, 5:--6 ",Niedziele 9-3. 080bna Poczeltl'h:rt:.
kowskl,.,L~;MelłtzeI, l.4!brecht MiUlers ~~benl. Hugo WuJ~: A.rnar c.:redoj Horn, B. Kalinowska, L. Kaselmer, J. Mor, Dr. LITMANOWICZ
:son;Ada~Osser,T~od?r,Seilerj~r.Huffer,,:r~tr t!~na
Gaganaszwili Józef Szcześniak, H. Szreter, Buchalewski, .
. . K.. ótk.. Ut. .
"
'TeodorFw.
· .. ... ...:ter,.... ~ RamlSCh.
.. . " F. Hiller, Gazowma Miejska. o.us.taw. .Heffn. er" M-m.e Annete'Olga
. Sanne, 'Matiatko, C'h oro b··'··
y n e r e k" p ę c h e rz: a
.
p, 5 .....bU
.B~wa.rd Szindlaueri S: P~rła,D~utowS19:o H~idrj.ch, Albert
cewki i 't. p.
'
, :o "ł~ •
Bohtne, J.Pogonowskl, J. Petersllge,. SiZak I Cle;. W. Da. .!Alred,~,),.E•. Tboelkę,M.. A.,Wiener, .Adolf . Rłcłrter, nieleckił. G. '.R: Biederman, Scholle i S-ka, Otto Eberhard, PrzyjmujeT~fef~~ ~~l~od ~i
... :VII.t.6dżkieT-owarzystwoPozyczkowo-Oszczęd"ościowe,Epsteil1,.Sommer,Marktis, B. Rafael, j. Zandek, H., 1.. W.
,
Ferdynand Seeliger, Tow. Akc. Przem. Jak6ba Wojdys.l'aw-F~ntulis. N.N.,N. Blumm,' E .. Kurst, G. G., N. N., M. Bar- Oh:robr weliurYizne
,skiego, Adolf Szwartż skład ,beri. i.atlryki pas6w transm. tOszewicz, J Mirtenbaum, I. Styrcza, Fruziński, Władysław ak ..... moczoprc 0'lllr8
'Wendei Klaise, Kompania· Singer, Józef Outtman, Gun-. Henin g iS,.a,:. F., Frisch, Moszkowicz i Lichtenstein, Neu- Dr.• ' ~łanilław
detacb.Ad.Hermaos, Haę~e,L,W., XYZ, N.N., Max G.e~ .' man, . M~Kahl1. J. G. Van de' Veg, Z. Tarczyński, K.
,ltch'(4 .rł>J.,Akc. 'Tow•. Friedr.Bay.ritz, Bracia Simolke, A. \ Petersilge iM•. SchmoJke, . N. N., M.Siegelberg, ' Kon, M.P!OTRKOWSKA .Ni 115.
'Trautwein;. Z.' Prą(jzyóski, Fritsche, Kadler, Kwaśner i Lin- I,.;ewinsohn, M. Mi1ler, F Windman, j. Nowakowski, Ha- PrzYJm.: o~ 9~10 rano i od 5-:-8
. 4enfeld,'J\kc; Tow;.A:JHeeblel',G. WilIiet,. Bolesław Go-' licka,G. Engelhardt. A .·Tobias, M. Karelska, Br. Herman, Wiecz., kobtety od 4-5. .1551-r.
sto~skl,liQ.teISavoy, K. ~ma'y,K.' Haesner, N.. i'J. Re~ i Wolski! Nowi.cki,. A. ~o pławski" Ji Morsztynkiewicz, dr. 'Dr S SZN I TKP,IO"
.,Tro]anowsk., T. MarkowskI, Marg. Umlauf,. ks. W. Tymle- Skalski, S. Slewlerskl, E. Turski, Karol Baumgarten, W.
•
•
.
. ni
, niecki, Krause, Aima Konig,. .Za~łady chemiczne\ "Stern" Popławski, M. Gorska, Schiick.i Hampel, W.' Ulrich1 Ha.Ś,-ednia 2.
l U7
Art1.Jr:Mei~tęr, K W. Wyrzykowski, Ado.lf Steigert, E. Ei- se i Krause, A. Zeglin, A .. Wdelfle, G. ,A. Rester. A. Tahiz, Choro~y skórne, (włosy), i mo;sęnbtąUtl; Qtto .NaessJer' et C-ie! .' E~watdRami~ch, Ka~ol A. Tomrhe,e, R: Wiśniewski, R. Pfippe, N., O. BO,kslejtner, czoPtcIOW~~Oe~~~~a lekarska
~bweUer.~. WOI,czak" S. Dan~lgerl S~~a,.Bracla Veehst, N.,St. MaJewski, A. Kloetzel, Stern, Schmechel l Rosner, Przyjn1ttje kj do 2-ej 1)0 poło i od
:.w.J{o~zyński, Firma Pluton, Z.Jarocmsk~ St, Stegmall.
'
J, Wolberdt.
J ip~łdo 9 w .. damr od ot 1 D6ł do 6-".
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