ód~, ~lX 1912

ROk II

re'

Kalendarzyk tygodniowy:
W1..

św. Bronisławy

P.

Śt'. Ś1\'). -Rozalii P.
św.

CZ1\').

CENft PRENUIlIlERATY:
w

ŁODZI:

Rocznie rb. 6 k. Półrocznie" 5 " K\ilartalnie " 1 " 50
l'1iesięc.zn. " ... " 50
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pOjedyńczy :3 k.

WawrZY[lca.
Zncharyosza.
Sob. Ś\\l. Jana l1ęcz.
Niedz. NI\RODZ. Nl'1.f'.
Pono ~h". Sergiusza P.
Piąto św.

WSci16d sI. gad?; 5 m. 15
Zachód sl. godz .. 6 m. 43
Dlag. dnia godz. 13 m. 28
Ubyło " godz. 3m. 16

Z przesyłką pocztową:
Rocznie
rb. 7 kop. 40
Półrocznie ..
:5 .. :lO
Zagranloą:
Miesięcznie rb. 1
t::;:::;:.

kop. 10

dzisRDik· POlityczny,przBmysłowy.

Redakcya

\ltorek dnia 3

w Łodzi

l

ul. Przejazd .Nil 8.
Telefonu ffi 595.

liCanłoll"YB własny 'lAł

:.-=.=----

społacza,

września 1912

i

ntB~nckiJ

ilustrnwnny.

roku.

Warszawie, ul. Hoża.MI 32; w Pabianicach u p. Teodora ,Minke, '
'lAł Zdierzllll, w aptece p. Pałka.

----,~._-

. - -......

"'"

CENl\ OGŁOSZENi Hadesłan~ przed teksternSO kop. za wiel'sz petlto\!)y. :Zwyczajne ogłoslEenia 'za tekstem 1'07 kop. za \\liel'sz nonparelo\\lY lal>' jego
miejsce. Małe ogłoszenia po 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 1 1 1, kop.). Najmniejsze ogtoszenie 20 kop. Reklaml i Nekrologi po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dolączenie prospektów 6 ruP. od tysiąca: egzemplarzy, Artykuły bez oznaczenia hOnoraryam
Redakcya alllaźaza bezplatne: rękoplsóm drobnych nie zwraca. Og.łoszenia \\l tekście 1 rab. za \\liersz petitowy. Ogłoszenia, kt6ryc:h terminy
przypadają w dnIe świąteczne, drakujemy \.\l przed dzień święto. lab po'§mlęcle.
.- "
,

Redaktor lab jego zastępco

przyjmoj~

-

interesnntów codziennie, z

...

wyj~tkiem

dni

....

ś:~iątecznych, od

godziny 1-2..,ej po poJ'odniu.
-

" t ~[nll" w .t.odlEi,teatrach.
przy uB. Cegiehlianej .f\(i lO' 'Telefon B5~04.· Pl.erwszorzędny teatr Rozmaitości w Królestwie Polskiem wzorowany na zagraw Niedzielę l-go Września 1912 r. Wielkie Inauguracyjne Przedstawienie. Początek koncertu o godz. 8 zaś przedstaWienia
Tea r .,~ R łI onicznych
god. 8i pól.
od l-go do 15-go
19121'.: "Ofiara".
(Le Sacrifice)
Empire Teatru, \\lielki
iP

Grać będzie

Września

ostntninnovpość

"''1"1

Londyńskiego

Balet angielski złożony z ,50 osób/ ~ekora~ye własne i' efe,ktyśWietIne. Bliź~ze szczegóły w prograrn;:c:h: Ewe de Milo (~e fo1!es Berger Paris) Attraction - Cha!ltante Me Daniel Trlllppe .(z Berlulsklego EIspalastu), kombInacyjny akt SJiatmgu odznaczonych nagrodmnl' akrobat6w na tyzwach rolkow9ch (wrotkach). oraz 10 pIerw,sz~rzędnYch specyalności i~braz:l7 świetln~ W kinematografie. Kasa c:z;yuna ?d .dziś, od g.. 10.-ej ran?, :eny miejsc: L?że po. 7.50 i rbl. 8,50. Promenoir wejście. rbI: 1,
lti":1:esla od 55 kop, do 2 rbl. Balkon 11 p. I Galerya. oą 2l? do 75 kop. ZamówIenIa na dalsze prze$tawIel)!a będą W kaSIe przyjmowane od soboty l-go b. m. w Nledz16lę
8-go Września b. r., pierwsze popołudniowe przedstaWieme,.
..".
' DYRIEKCYA.
,

DOSTAĆ M,OŻ!ftlA. WSZĘD.lIE.

DrmTmZABORO SKI
powrócił,
mieszka obecnie Aruirzeja 7.

zbadany

p..zez' urzęd~lęk:arŚ~'e,(,:,.I,·

3. czerwca 1887 r.i paryża 'kWietlria:1890r..); ,
Przy użyciu zęby pozostają qys!e,btał~,

Wiedeń

r ", .'

GOdziny
pzy

'.'

..

. ..

. . ' 'od +-&;~l
preparatU»6001f,....:"St4'·.

' ,

stosowanie

l.eczenl .. ZI\ .!><uno('ą elektrYczności (elekb'l>ilzlI). 'MI!!lllf iltlbtl\crlliy, ,
lladaniene.r"k, p,!cherza , kan!liu. Endo.kopiai ~yątoskop!a;." '11~~ ,
:"p

Emilia Grus.zcz)'ńska umarla>~ic; Lip~ar.. b,.
wskutek pal'aliżl,! serca przy dawnychchqro~lilch
nerek, wadzie serca, .:zwapnieniu naczyil Unnych
cierpieniach.
. , ,
Antoni Gruszczyńskiumarl na sucho:tJ,kt6-'
re trwały lat koto 20. Nb. podczas' wojnytu~
rcelto-rosyjskiej :byt ranionYki1ka rato)'.
Notatka w gazecie ?ódzkiej jeSt: fałszywą
. i insynuaC)ljną.
- ;
5268

Dr. Fr.

Koziołki8WI~z

($';nlo1').

RozwaJ. -

Wtorek, dnia 3 września 19!?

!I'.

~.;...".;;;;;;;;'=:=:::-:_ _ _ _.n.

.

Nł', 201

~;I~~;:;;;tU;k: ~~a,.el:n~~~~~;;;;::~ l'ze~~:;;~~;;:~Ł~dri. ! Br. lef~~;;(~ wyrobów bnwe:nianYCh

285
do polityki pojednawczej, prowad~0.nej na yod.
__
.
. ~r:",~d:1.(~illla bawełny tO\\, akc.
stawie sprawiedliwości obywa!elsIClęj. Dl~czego
. ') .
M. S.'lbers~cll1a .
r"
112
mielibyśmy polskich mędrkujących p.ol.lt~kó\;
Nie wszystkie posiedzenia fr:emlcs OIcze pr~):. fka!I1Ja wełny tO\\. ,lkc. M.
P rosić OPOl11oc? Niemieckość w ł'.OdZl Je~t Jld lli081y po~:ądany rezultat, Na l1Iek.t61'ych POS!C- S!lhl~r5telł1a. . " " ' " F' 'd ' d
429
to zbyt s.Unn i zbyt żywotna,"
.
,,,
dzcniacll zbierało się barctzo l!leWJcle ,OSO b,
,ApretlII a l f.\l.hlall1ld ej yndl1 a
Autor artykul'u, podznaczony JI~crąll" ~dl <1- chociaż rzemieślnicy ł(Jd7.(:y moglIby sanlI. z,a- Kel1l~a ..
,
. . '~
83
dliwie dO!Juszcza się fałszu w pOWyzSZ0111 plzcd- . pernić naprawdę salę posie{~ze6 res?rsy!'zenllesJ:
. fkalma bawełny Bt. Kochan
niczeJ', a .iednak pr6c;;;, ,ŁodzI, mam.v
obok
dwa s[I
stawieniu r z e c z y . .
d
dy Alek
<lC l ,
•
k
85
.' Wszyscy niemcy .łódzcy -- według m.ego. -: miasta, Zgierz i Pabianice, oraz WIC osa ' , Malllnaktura S\lI~lel~t.la ,tow, a c.
to 'akby jeden mąż, tak d~Jec~ ~ą C?zyWICt!1 sandrów i KOHstantanów, poJąc~one ,poojazd?- Leo nlHll'Clt, WC?elker, ł, Q;rl1dT,d.t
.
754
wsJÓlnemi uczuciami, wspólne!i1l dq~elllaml; wszy~- we111 i koJejk,lrlli,' clo Piotrkowa I Kaltsza tyJl>o.
, ,Apretura I farblftll1ld LIskego I
Z
C" polacy łódzcy .- to drugI 111'1 •.
..,
2 godziny jc\zdy, do Warszawy 3 godz. koleją, KaJhcha
.'
73
" Wszyscy niemcy J'cjdzc:y pnll~nGl1 IŚC ]'(~ka .Łowicz, Kutno, Włocławek, Częstocho,wa, NowoTkalnia bawełny JulIusza Millera
82
k . z olakami w imię "najwyższej za~a~y Radornsk ps>d ,boł~iem.' ,mimo, to ,na zjazd ~rudn,~
Przędzalnia bawełny Adama .Ossera
82
w !~t ę ~"(_ piękne nałogowe dYr~llIęcle bylo wybl'ac Się ItCZlllej. DZIWlld to oboJętnos,c
Przędzalnia weJny, apretura l fa~a~~r~~:~eterSbl1rga); w~zysCY polacy ~zowini- (Jolsk!ef~o rzemi~ś!l1ik? względen: sp~af
%aJ~ bryka chustek, Ludwika. Ral1k~go,
93
stycznie wzgardzili temi dobremi chęcIami.,
bardzl~] paląc~:cl)~ S~)laW" k~~le, 11Ia .y y~,
Pr7.ędzall1la wełny I tkalnia FerDobrze wiemy że nie taki jest prawdzIwy omówione wspul111e przy okazYl, zWie zenla. wy
dynanda Rettego i Synów
60
stan rzeczy. Mamy' ~ Łodzi rój,echt-prusaków, . sta~y, Sądziliśmy, ż:r~~f!1ieś~l1Ik. zrozumll~I' t~
Manufaktura bawełniana W. Sto'rliwie racujących dla niemieckiego faterJan~u, wazną potrr;ebę, tefl: SWOj l.nteles, IIlteres po s (le larowa
358
~!OistYcI; obywateli, prusko-rosyjskich, . pałaJą- go od:adz~Jącego ~lę r~emt?Sła.,
R b _
Fabryka wyrobów bawełnianych
h ' l dem nas miłością,,· hakatystyczną,
ZJazdow tych jcszc;,e me zakonczono, o o Br. Samet
.
198
cyc M:~~ typowych lodzermenszów, którzy zaw~ ta poszczególnych rzemio?ł, ra~em z;brana, bjPrzędzalnia wełny Findeisena i
. ó'd W kierunku osobistego interesu: z niem- cizie rozpatrywana na posIedzenIU ?goJnem prze.. Nejmana
57
:~ Jtoą z niemcami;' z polakami, to z polakal!ll, stawicieli rzemiosł w ni~dziel~ dn.ta, 15 wrze~n~~,
Fabryka wyrobów bawełnianych
z fr;rtauzami - gdyby się nadarzyła. spo~obnosc,. , ,Pożądany.m by.t.by zjazd hC~l1IeJs~y . rz~mles.: W. Freudenberga
240
to 2: francuzami Mamy wreszcie nlemcow, kt6- mkow dla zWIedzenIa wystawy I omowlema naJ"
Przędzalnia bawełny tow. bezrzy istotnie po ~bywateJsku zapatruj.ą, si~ nuyo- :vażl1iej~zych spraw, dot.Y~7:ący;:~ ,~~Jsbe~o rozw~: imiennego, dawniej Emila Chelera
trzeby kraju, posiadają dość rozwl11!ę cla ! zeby JU .r~em,losł w Polsce. Ndjleplej pIZy yc w prze
(? 1~. liR. ")
74
zrozumieć położenie polaków, znają 11Istoryę
dZlen zjazdu.
..
(d.
c.
0..).
naszego l(ra'u i wiedzfł, czy szowinizm je~t ,rze. ,Punkt ~bor~lY ? godz. 7 WleCZOl'em w reiście a sz e m znamieniem, czy tez Jego sursle rzelTIleślołc.zej fsobot~). . .
s oprostu zjawiskami chwili,
Vf
o godz.
I(ALENIJARI'lK TERMiNOWY.
nemi~rz:z
pokoliczności zewnętrzne, Ille,raz a.z 10 r. w salt resursy. rze~11leslOJc~eJ.
nazbyt podniecające. w. danym I(ierunku l znaJI. Odczyt z. dZiedzinY hygleny.
IMIONA SŁOWIANSKlE. D z i ś Chlebosława. J Ua
dują na to ,wyrozumIenie.
. .
II. Odczyt fachowy. ,
. 'I' . .
tr o T~~i~ POPULARNY A. Mielewski~go, (Konstan:
Tych niemc6w znamy i cenimy Vfyso~o!
III: .Kwestya .stworzema rZelTIleS mcze] 10- tynowska 16. D z i ś uroczyste przedstuwlcme ku CZCI
Omal że niezapolUnieliśmy o Jednej jesz- stytucyl fll1ansoweJ..
.
, .' . J. I. Kraszewskiego "Miód kasztelański", komedya 'IN 5
"dość 'Uczne' gromadzie. Są to polacy, nie·
IV, Kwestya biura mforma~y]ne.go I bIura aktach.
. dziada,
którzy
..
. ...;.;. Jutro
Juliusza
' ..', '. iska njemieclde~,Ttoskliwi~ o nich pamJęta.
V. Kwestya wYkSttałcęnlłl terminator6w...
kiego. '
... '.
. ...
6i:fuiecka.'komi~yas~kQlnaj siłą'w~iąga ich d o . VL Kwest~a.~gtqlYladzeń? .?kreśl.enle . e~aWYSTAWA RZEMlESLNICZQ..PRZEMYSŁOWA
SpiSUllierrk6w, . POmimo opotpz i.ch stro~y.; . mln}! wyzwoIenJ~ tel'rn!.natorów,1 kwestyauzys" . ~~gfg~~~g:~~~~. otwarta codziennie od godZ. .10 rano
. Prawdopodobnie tę'!łta~me w;)ałalnośc. n!~- karm:t tytułu mafstra. ,
.
....
.
~~rZeffile~Ift1czeJ
mip-ckiei komisyj szkolnej mJał pan n na mysl1..vn· ...Kw;~~.LJ,
.•~~",." ••".,.:=w~:'."
'ogt:pd Sta~zica) otwarta codzjennl~ Qd IJ o ram:r"do"--~otQWJ ao sppKOJneJ; łą.czne) pracy,ale·~ stro·
VIII. .Wnlóśkl. cz.J'onk6w.

J

~~:W

~łZ

d

'Yywoła~

.lprądziada,polacy,

-""""--.

Rozpoc:zęcie pOSlec\ze~l~ n!cdzJelę

no.szą .przedsiębiorstw wyrobrlychrz,emJeślmczych.

~nypolsldejtti:e.c~cl;:tno.tego zl'OzUl~1ieć.~.

jest

więc

Prosimy

..' . . ,.Ale.l!an n 5zuJ.ei.~e ~llmo wszel!<le .USJ.l'owama, mlm<? w!elkleJ slłY.1 żywotnoś,cl l1Iemczyz~y w Łod~III1IeI1lCY, samI me zdoł.ahby własny~
mI wyJą~me 'g~osam: prz~pl'OWad~lć; swego k~n..

~ydata. T~zeba. J!DsoJ,USZ!lOOl: J(t6~

I

panów majstrów o

ilKsiąż~ Niezłomny"

I'OZPOW"

szechn!enie wieści o tem posiedzeniu wśród
w~z:lkl~h grup rzemieślniczych i o poparcie jak
najhczmejszego przyjazdu na wystawę.
. Zaznaczamy,że w dniu tym, to' jest 15
września, jeielipogoda dopisze, odbędzie się
uroczystość "Swięta Pracy",

zdaw!en

Słowac-

CZYTELNIA PISM TOW. "WIEDZA" (piotrkowsku 105) otwarta od godz, rJ po pol. do 10 wieczo-

rem, a w niedziele i święta od godz. lOr, do 10 wieczorem,
BIBLIOTEKA STEBELSKICH (Mikolajewska 59)/
otwarta' codziennie od' g. 6 - 8 wiecz,; w niedziele l
lJWi~ta 9d 1-5 po pol.
MUZEUM NAUKI i SZTUKI (Piotrkowska nr. 91
. otwarte codziennie. od godz. 4 po pol. do 10 Wiecż•
w niedziele l ŚWięta
godziny 12 w południe do
10 wieczorem.

dawna SOJus~'uklemnlemłeckJShdzlałacz~ wdzl,el.Bicach polsI\ICh? Zawsze znaJdą go . posr6d zydów, zWłaSzcza ka·pot6wyclt.
.'.
.
oa
. Jakoż 2: ,projektem spółki niemiecko-żydow~
$kiejwygtąpiłą<prasazydowska żargonowa. W.to
-graj panuł1. Zargou()wcy k~ad~za war~nek, zeby poseł,prze~żydows1iO.. nJemleC'ką· spol'kę wy ... Wkt6rych,na zasadzie art.. 259 i 260 Ustawy o
iłu:any, byt postępowym .. l pan n chce, żeby był wyboraeJ1 do Dumy palistwowej (Zbiór praw,
postępoWYm,' Spółka gotowa.
tom I, cz. II, wydanie 1907 r, j ciąg dalSZY 1910
Mote ząjrlzie tylko jedna przeszkoda., Wia- roku) odbędą się wybory pelnomocllików od ro(a) Zmiany w duchowieństwie. Dotychcza'oomo, że prasa zargonowa ceni wysoko ch~ze" . bdtnikówcelem wybrania wyborców na człon.
sowy
~ikaryusz parafii Chojny, w pow. łódzkim,
ścij~p~stepę;>wyc:hi,·.pod . wa~unkiem, z~by ich ków .Dumy państwowej.
.
.
.
ks. BraJtenwaJd Wacław, przeniesiony został na
postęp połegął. na wyzuCIu SIę z wszelkieJ, bo.~ (WyciąjJ' z d~datku do .gazety"Pletrokow- takieżstan'owisko do parafii 'św. Ducha w .Ło
~by' najlepszęj traaycY4 na opłuwaniuhistoryi sklJa Gubcms. Wledorn," MI 31 z dnia 4/17-go wiczu.
.
.
wijwIej, na burzei1iu reUgijnycb uczuĆ pośr6d sierpnia 1912. T.).
Wikaryusz
parafii
Rzg6w,
w
pow.
ł6dzkim,
rześ
cl1
cijanale zarazem'j na pOszanowanJutra. (Ciąg dalszy)•.
ks. .Łukasz .t..ezuli6ski, przeniesiony został na tadycy.i, historyj i religii... żydowskiej.
<'
kiei sta~owisko do Koniecpola, w pow, nowo,
Czy pan n .takiego samego chcę postępow
W pOWiecie łódzkim.
radomskIm.
d
robotni·
ca? Tego nie. wyśwIetla dostatec~nie artykuł; kt6k6w
męż
Miasto.. ł..~d:Ź.
1)' mamy przed sobą; ,..
.' . . . .
. (el O śkładki kościelne. Gubernator piotrczYzn:
kowski
rozesłał okólnik, w którym poleca do~
··Mo'żnaby. j-eszczedOdać,że zydzi żargoilowi '
Manufaktura bawełniflna Oampestarczyć ze wszystkich parafij danych dotyczących
-to jeszcze nie "wszyscy ży~zi; Ale uznaJemy, że go i Albrechta
.'
..
108
składek na, sudowę i reparacYę kościołów i buniewątpliwie oni stanowią większość i rozporzą"
Fabryka koronek Gustawa Oeyera
105
dynków
ko.sclelnych, mianowicie na jakich zasa~zają wil;:kszością~łQSó'Y' . ' . '
.,'.,
Towarzystwo akcyjne manufak/
da~h. są zbierane składki i w jaki spos6b prowaN
H~ mo.że S!ęl zawiąże spółka mIędzy zar" tury bawełniańej Louis Geyera
.
2233
dzoąesą rachunki wpływów i wydatk6w tych
iąnem d~oJstyl11j po~danymi.·, . . "
Towarzystwo akcyjne manufaki składek. .
,
/ " i ... '
itasp6ł.ka dZlałać będzie w rml(~ "naJ" tury JuliuszaH~inz1a
290
..
. . P~nu· n powiedzie
Apretura L farbiarnia Augusta
(e) Po wywczasach. Od wczoraj w mieście
Peters~urg~ Zarzu~a Hertiga.
..' . .'
. naszem zaroiło się od twarzy dawno niewidzia220.
nych, . przybyłych z wywczasów letnich. Pierwszą
a
"fj"krl,.", . czyll r~zum. ow
a.nle. . Geslera.
APretu
. ra i fa.rb. . ,ia.l.ni. . Ottona
wnlosk6w. . proi Sąki
p~ mlejsldej martwocie letniej ujrzeliśmy mło
".209
•.....n13r1"·f" nr; ",n.
rzeczy.
Manufaktuh(.6·awełniana Karola
dZIeż szkolną, na kt6r,1.}, wszystkich ociy są zW~6·
~ii".,...
w taklemrozu- Iiofrichtera. . .•.
con~, a ~a. którą podczas mlesl~cy wakacyjnych
89
tak Jakos .tęskno bito;' Otwarcie uczelni nadało
woła Jak. z!o~ziejł, r
Fabryka maszyn Freda Gree1l7
życiu miejskiemu jakiegośiYwszegotętna,: W}[.. .uodzlejal .
wooda.:.i '.' ..... ' . ' ..... .
140
w~~ł,? westchnienie do lepszego jutra, Następnie
.;
.,.'
.
. '.
TOWarzy~two akcylnemanułak~
WI?ZlmycOraz
liczniejszypowr6t jednostek, 'pra~
. . '.
. tury baweInianej L. OrohmaMa
' . 991.
cUJącY7hpa .polu dobra. społecznego. pogrązone ,I
ow•. a~. eYJflepn~ę.d~aląiwełny
w uśplen,lu na.c~ł15.lllięsięoy Jętlli~qmstyt9:0iYęf
... ~esankoweJ ;~Qąbrówka." .
126
r ' ,
"
zn6w'powołąne zostanlf:id(jteJu~ią~liwej)~je;. .

Spis

przBdsiębioł'stw

fabrycznych,

a

i .....

n1

·
iI

I

i

.

••

.

. ". .r

I

,""t

".

. . ___.

:~-::::::::-
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OOZWO'j:. -. Wtorek,

\\\.i:ięcznej a niezbędneJ pracy, która coraz większych wymaga wytężell i coraz większe napotyka utrudnienia. Maluczko, a rozpocznie się znów
życie wśród pracy i mozolu, wszystko powróci
do dawnego trybu, w mieście, jak w warsztacie,
poruszone zostaną wszystkie sprężyny, kółka i
kółeczka.
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wie tego terminu, !agaż uważać należy za ,nie- i
odebrany i ten po ppływie sześciu miesięcy po·
winien być sprzedaly w drodze licytacyi.
(x) Teatr "C~ino". Po znakomitym obrazje "Rok 1812" (wojna Napoleońska), który
ściągał licznie pU?liczność do "Casina" , clyrekcya na dzisicjsz~ zmianę programu zapowiada wspanialy dramżt w 3 częściach: ~ Ulubienica
tłumów" w wykonaliu artystów komedyi francuskiej, gdzie gł6wrij roję odtwarza p. Napier~
kowska znakomita ~rtystka. i rodaczka nasza.
Ponadto nad progl'am dramat sensacyjny p. t.
"Wielka atrakcya c}rkoWa" w wykonaniu artystów teatrów króL w Kopenhadze, wreszcie
dziennik wPathe" i l10medyę "Miłość i automobil.
(x) Ruch chorydl. W szpitalu miejskim dla
chorób zakaźnych i gorączkowych ruch chorych
w tygodniu ubiegłym był następujący:
W dniu 26 sier{l1ia r. b. było chorych na
ospę 3, w tygodniu ~prawozdawczym przybył 1
chory, wypisało się 2; w dniu 2 września pozostało na kuracyi 2.
Na szkarlatynę było chorych 6, przybyło
2, wypisał się 1, pozostało na kuracyi 7; na
dysenteryę przybyło worych 2, pozostało na
kuracyi 2 . ,
'.
Og6łem w dniu 26, sierpnia r. b.było chorych
9, w tygodniu sprawozdawczym przyby,ło S, wypisało się 3, pozostęlo na kuracyi w dniu 2
września chorych 1f.
(e) Z targu. W dniu dzisiejszym na Rynku
Zielonym targ był bardzo słaby. Z powodu ztych
dróg i niepogody dowóz był mały. Ceny ,produkt6w wiejskich nieco podskoczyły w górę.

(e) Ze szkoły handlowej kupiectwa łódzkie-

3

f.
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(e) Otwal'cie spadków. Wydział hypoteczny
piotrkowskiego sądu okręgowego ogłosił o
otwarciu dochodzenia spadkowego po zmarłych:
Paulinie Bechtel z Bałut, Janie vel Johanie Frydrychu Erhal'dcie z Chojen i Michale Szmalcu,
wsp6łwlaścicielu majątku Jawor w pow. ,łaskim.
Termin zamknięcia dochodzenia spadkowego 'ł.'Y
znaczono na dzień 14 grudnia r. b.
(e) Kto. pod kim do~ki kopi~... W. kancelaryj
jednego z rejentów w PIOtrkOWIe u.dzJelano chę
tnie włościanom objaśnień w sprawach, dotyczą
cycb duchowieństwa, przyczem rozdawano "Zaranie" i "Myśl Niepodjegrą". Przedewszystldem
zwracano kmiotkom uwagę na to, że dadzą się
wyzyskiwać, nie znając taks, za co ile mają pła~
cić, zaopatrywano ich nawet w taksę z pierwszej
połowy zeszłego stulecia, ustanowioną dla księw
ży za spełnianie posług religijnych. Po pewnym
czasie włościanie zjawili się u rejenta z "Zaraniem" i zażądali zwrotu optaconych przez nich
kosztów za akta rejentalne, ponieważ w "Zaraniu" jest wydrukowana taksa za akty rejentalne
znacznie niższa, niź od nich pobrano. Napróżno
tłumaczono im, że zapłacili tyle ile się należało,
włościanie bowiem, nic nie wskórawszy u rejenta, podali skargę do prezesa sądu okręgowego.
Na skutek tej skargi, rejent zwraca obecnie wło
ścianom pobraną ponad taksę opłatę od akt6w
rejentalnych, nie spodziewając się takiego skutku
swych poprzednich zabiegów w kierunku uświa
damiania ludu wiejskiego, by nie dał się wyzy·
ski wać duchowieństwu.

go. Dzisiaj o godz. 10 rano w szkole handlowej kupiectwa .łódzkiego rozpoczęto rok szkolny
nabożeństwem w kaplicy przy Przytnłlm starców
j kilJek, odprawionern przez ks. prefekta Sienie·
kiego i nabożeństwami w kościele ewangielickim
przy Nowym Rynku i w synagodze przy ul. Spacerowej.
Lekcye rozpoczną się w dniu jutrzejszym od
rana.
(e) Ze szkoły gimnastycznej. W dniu wczorajszym rozpoczęły się lekcye \V szkole gimnastycznej p. Surowieckiego. Szkoła mieści się 0becnie przy ul. Dzielnej M! 50a w nowozbudowanej sali specyalnej, urządzonej według wszeJkich naj nowszych wymagań.
(h) Z wysławy. Dzień wczorajszy można
zaliczyć do najfatalniejszych, jakie by.ły do tej
pory.
Od samego rana do późnej nocy
deszcz lał bezustannie wystraszając z terenu
wystawowego nawet jej zagorzalszych zwolennik ów. Komitet jednak nie traci nadziei, że
przejdą dni fatalne i jeszcze piękna pogoda dopomoże do zamknięcia rachunków pomyślnie.
(p) Magia śm!el"ć. Na ul. Cegielnlaneinr. 128
W tym celu robi on starania u władz, aby
Antonina Wizner, lat 60, bez zajęcia, mieszkająca pl"zy
uzyskać pozwolenie naprzedlużenie wystawy
swej rodzilile, wyszedłszy w podworze po wodę do
do . 17 października.
.
studni, upadla i nagle zmarła. Przyczyna śmierci-praw
Młodzież szkolna, która już w komplecie
(d) Pożar fabryki. Wczoraj okoro godz. 10 dopodobnie anewryzm serca. Zgon stwierdżit lekarz
przybyła do miasta, pragnie obejrzeć wystawę wieczorem, I, II i oddział' miejski straży ognio- Pogotowia.
(p) Z wo:a:UJi. Na ul. Sl'edniej nr. 114 Ft'anciszek
i niewątpliwie zwiedzać ją będzie licznie jak tyl- wej zaalarmowane zostały do pożaru przy ulicy
Gitek, robotnik fabryczny, lat 29, spad.! z Wozu i odk
.
..
d
O ó
ł d "
Cegielnianej](2 54.
o nastąpI. zmiana. pogo y.
pr cz m o zlezy
Po przybyciu na mieJ'sce straży, okazalo się, niósł okaleczenie głowy. F~al1ę opatrzyl Lekarz Pogoi osoby starsze, które były na wywczasie letnim.
towia.
również chcą obejrzeć pracę rzemieślników łódz. że pali się fabryka pończoch i wyrobów tryko(h) Dlrobny ogień. Wczoraj, o ~odz. fi wieczokich, przedłużenie więc jej trwania jest wielce towych, należąca do jankJa Kahana. Fabryka rem, przy ul. Cef,,(ielnianej iH, w fabryce !{ahana wypożądane.
.
ta mieści się W4 dwupiętrowej poprzecznej oficy- nikt ogień, który W zarodku ugasił", struż. ogniówn.
nie na wspomnianej wyżej nieruchomości. Obok
(e) Z Iwmitetu drobnego kredytu. Na osta- fabryki z obydwóch stron znajdują się boczne
roiem
posiedzeniu.
PiotrkoWE~k~ie~g~O~k~o~m~i~te~tu~.~g~U~--w0~f~ic~ygny~,~Z~a~l!JEi~~S~z~k!an~e~PE~~z:ez~IO~k~a~tozr~ó~w~.~N~a;Jp~a~r-i~~~~~~~~~~~~~~~~~~fbernialnego---ćfó
spraw
drobnegQ.kr,~,tuc'wg.danc
zostały pozwoleuia-J:l.a.-ot
.
maszyny.
. mianował.
.
..
Towarzystw:
Ogień wszczął się na parterze w suszarlll,
augustowsl<lego w' gub. SiedleckieJ, radcę koleg.
1) Aleksandrowskiego żydo~skiego rowa- gdzie w dosyć ~użej ilości nagromadzony był l Stecułę.
rzystwa pOŻYCZkowo-oszczędnoścIowego z ogra- , towar do suszema..
.
...
(a) Z. ruchu budowlal1ego;Wyd~iałbudo.
niczeniem działalności. tylko na osadę Aleksan~!
Przybyła straz o.gnlD.wa ..za]ęł~, SIę ,plzed~~ . wlany piotrkowskiego rządu gubermaln.ego zadrów w pow. łódzkim. Wysokość po!~czek 3~ wszystkiem gas~epiel}l pozaru,. częsc ~as stra.zy twierdził plany na budQwle następujące: Andrzeja
rb. i pod zastaw zboża iwytwórcwsCl rzemIe- broniła aby ogIen me do~tał SIę ,do OfICyn.mle· Denysa,na l-piętrowy dom w ,Rokkiu Starem;
ślniczej 1,000 rb.
.
szkalnych. Pomimo en~r~lczn~ch.srod~ów, prz:d; Hellera, Toma i Hirzekorna, na' l-piętrową tkaJ2) Gomunickiego Towarzyst,:,:a pożyc~kowo- I sięwziętych ~~eJu ugl1e~scowl~ma pozar u, oglen nię mechaniczną, lokalu dla pomieszczenia mooszczędnościowego przy st. Kammsk dr. z.W::W. przedostał SIę, le~nakze I.na plerws~e pI~tro lecz toru i l-piętrową oficynę w Konstantynowie i
z rozszerzeniem·działillności na osadę Kammsk tamgo ostateczme stłumIono. Straz. zajęta by·l~ SzczepanaStasial<u,na l-piętrową oficynę i koi wsie: Pytowiee, Słostowi~e, Ko~nbv.:ice. Barcz~ gaszeni~~ o~nia. do godz. l? w nocy, o której mórki w Radogoszczu ..
kowice GerŁrudów WągJm Koclerzow, Gosła to godZInIe zywlOł ostateczme opanowano.
(d) Groźny pożar w Zgierzu. Dziś,. o godz;.
wice KIetnia i Dobryszyce.' Wysokość pożyczek.
A teraz nieco o odwrotnej stronie medalu: l..ej i pół po pMńocy, przy szosie .łęczyckiej
300 'rb. i na' zastaw 600 rb.
Przybyła na miejsce poża.ru policya li: .komisa- w Zdierzu, spłonęła tkalnia mechaniczna, oraz
."'
b
j Wk
. o rzem 3-go cyrkułu, p. Kuhkowem na czele, prze~ stodoła należąca do Kazimierza Potemki.
'
(e) Z kO~~9Y po orowe 'r, d y'az f1Pl~ ~ prowadziła dochodzenie policyjne, kt6re dało naPożar
powstał
w . stodole,. kt6ra stała..z.a-..
wych roku bIezącego.z m.<L.? Zl .zos a ]U~ st"r\u}'ące wyniki:
.
.
uk911czOny. Og?lna .liczba poplsow~cl~ :vynosl
"'<ł' Właściciela fabryki, Kahana, ściga widocznie ledwie o kilka kroków od tkalni i stąd, . podsy" I
13:;,0 os~b. ~lgl w?Jskowe zostały lUZ plz~z~a- jakieś fatum, gdyż w przeciągu trzech lat fabry.. cany silną. wichurą dosięgnął jedno~pjętrQwego
ne, to t~~ kazdy ~alą~y praw? do ulg, wJme? ka paliła mu się tylko... cztery razy, jednakie budynku, . Vi kt6rym. mieśdło~ię ". 8. ~ars~tatów
sJ?rawdzlc w mag/s~raClet. czy. me został pomiał: zawsze straż. nadbiegła. na czas .i nie dopuściła tkackichz maszynamI pornocl1lczeml1mleszl<a~
111~~~~
P?za~em. Cl popts0'Yl, kt6rych s!'ln
do zu ełnego spalenia.
nie właściciela .składające' się z kilka. pokojó~y.
mlhJnyzmle~lł .Sll~ w ostatmch cza~ach l pr~ez
6alej wczoraj kilku lokator6wz domu tego
Rodzina Poteml<i zbudzona ze snu, ledwie z
t~ przysł~g~Je lmpra~odo .ulg ,,:,oJsk~wych wm- o godz.9 i pół wieczorem, będąc na. podwórzu ł życiem ujść zdołała, a wszystkie,fprz~tl.·~~I~o~.,
nI z~łoslc .SIę do. magistratu z z~damem. pr~y~
widziało. Kahana, wychodzącego z fabryki i idą: we .wraz z budynkami, maszynaIl1rJto.~afęPt·
znan~a ulgI. podcząs poboru bowJem będzie łUZ cego do swego mieszkania. Ody lokatorzy CI stały się pastwąr.;ciźaru. .Przy:~yta':::V~'lr~f~~~.K,
zapózno.
....
.'
. . • . • . znaleźli się w swoich mieszl<aniach, na podw6- strai ochotnicza, Ole m~gąc urat?)Y~s:,~~ł?'!'l.ąc'yGh~
(e). Zi:;:by skarbQW~j. .zarzą~zllJą<:y ij;JOtr- nu rozległ się krzyk, że I?al~ ~ię fabryka. Gdy budynków, starała się nie ~9P~ŚCl~i;q~PJ~~!l<~t9'
k?wskąlZbą skarbową rz. •. r. st.Pl<?tr Morozo- zeszli oni',na podwórzt: v.:ldzl~l Kahan~ stojące.; iiłcego niecozbol\qld\)rn,~.:mJes,.z~am~gq, .:.kt~ry
WICZ otrzymał tt'anzlokaCYę. na takąz posadę. do go przy sieni zwr6cilr SIę WIęC do nIego.,. aby dzlęk~ t~~~c~b~9~tął}r't1~~i~;~#fYimnóstwo
Petrozawodzkiej izby~karboViej w gub •. Olone- zawezwał str'd ogniową, na co Kahan z zimną ielaza.$,traż~:z;ynHaiRYf~.Qi'P,~ . pąi~rze do rana
ckiej...
.
.'
krwią odpowiedział, że u niego zepsuty jest te- Spalonerńasz;YP.Y;.~,~9~~t~p1, t.l.hezpJecz>me były
(e) Dzień Pogotowia. W dni~ . jutrz~jsz~rn lefon i sarn. nawet się. nie ~ajął .zawez:rvahiem \y .rosy;jskj~m.i;rO,Wętzrst~ł'eubez.Pleczen na suwieczorem w lokalustowarzyszema komlwoJa- straży ogniowej, co zmuszem byli zrobIĆ loka: ryfę)5,pQ()/r,Ii!łJli.>.J3~dS!~klubez~]ecz<?ne były we
żerów ł.ódzkich. p'rzy upcy. Mikołajewskiei, ,.' nr: 5 .torzy tego domu, bj.~gnąc. do' telefonu, do aptel<1 '.wli:a. Je~(1ę~Jl. 'f()wlJ~ystwle ubezpleczen Królestwa
odbędzie się posledzeme człon~6w sekCYJ deko- p. Oessnera przy teJ ze ~lJcy.XlI .64.
.
.Polskl~gop~.4,OOO rub. ..
.'
racyi miasta w Dniu Pogotowia ratu.nkowego.
OdY' podczas . padan korrpsa:zp. KuhkQW '.' ,;!;)pr~~tY'i4ąmowe. r6wmez ?yły ub:z'p:eczon~.
(x) Bagaż na kolejach. Wmyśl. postano- zwrócił się .d() Kahana z z~pytan!em, ąlacze~OStri;ltY;~PPWddowaneprzez pozar własclclel obhwienia ministeryum)<ornunikacyi, l<ą~dy; podr~~ tdo. f~br1{a ~e~~ !~l~h~:;~~C~ę ~~~~e~~n±~~d~; C2!a'.~~,A5;QQO rub.
•.
..
zny pr.·zy·· prze.r. ywan.lu podróżY.n:t~. p~aw,oc. b\yl:- . ~lWJe. !.w c '1 ."
,'tyd"~: ' ..• e·· · l·/·. ao'.·.. ,';·lstniejepodejrzenie, że pożar powstałzpqd~
lowo zabtaćsw6jbagaż lub, częśĆJegp,przyczę,W SIę. Pfłlicn~wet 4iWa. ~Zy. n~ t z1tl, a Je~d~~:pillenrił.
.
. . ........
odebranyOdpoqr6żnego kwit!~tos8'f;rM.;'.~q pq4ę]~e~flJą ppodp ~nte, orze a mu;.p;:, .
(e) Poiar synagogi. W ubi
§40.· ogólr1. eJp$tawy •. stacya ~mnapl:~~ch. OW;'f~!' . !:~'~~'b" . . . } h .d yeh·· Kahana ar. esztow~ri61 czorem w Zduńskiei Woli, w .
waćp,t~~ 14d,r1i,.:t;,kt6:y~h .le~en ..dZlę,6.~ ::pę.~~:" ;.. o';i~.~·,1t.es~c~l\ptZY 3 c,yrl,{ule; •.~p~ąw~'zaś . cym. z .syn agogą wynikł pożar, ... K:.\QlI}:<~\l'ł)
pła.
tn.l. ę, •.n?s.tęp. Xl.e.. zaś.dn.t.lJcz ą .Sl ę . P9 . Z.,. . k.p
. ~p. .~•. . .•:.z. ~.'.•~·.I ' ..... ~~':' ... ·<x"' <;;l;;~:'i:gośledczego
9feW'lru.
sięnast<aJnie na daGh synagog4
dobę odkaZdej pozostaWIOnej sztukló.Pp \lP~:I, erow,~ąąuP,:~~ff!
.... .. '...

I

.w.

Nr. 201

4

(x) Teatr popularny; Dziś we wtorek ukapo raz pierwszy znakomita sztuka w 3
aktach "Miód kaszteJai1ski" J. I. Kraszewsldego.
Teatr popularny chcąc uczcić pamięć wielkiego
pisarza, urządza w dniu dzisiejszym uroczyste
przedstawienie poprzedzone odczytem p. Sto .tąpińskiego.
'
'
,
, Jutro we środę, wspaniały dramat J. Słowaddego "Książę niezlomny".
,
W sobotę pierwsze przedstawienie po cenach najniższychj odegrana będzie głośna sztuka "Samson i Dalila". ,
W pr6bach "Pieśń" St.Wyspiańskiego (dotąd grana tylko na scenie kralwwskiej z powoże się

du żastrzeżeń cenzuralnych w Królestwie). oraz
sztuka ze śpiewami i tańcami, II Wigilia ŚW.
f\ndr~eja" •

tJUMOR SZWAJCARSKI.
Cesarz Wilhelm pomimo olbrzymiej opozy-

cyi prasy ,i narodu szwajcarskiego, postanowił
postanowienie swoje

'wyjechać do Sżwajcaryi j
doprowadził do skutku.

Do agitacyi przeciwko zachciankom cesa·
rza, którego szwajtarzynie lubią, wliczyć należy
.;rJI,~~~}· to! ~·~.I",_::,,",:.,_~~~ ...y"'l..,_ .... .... -,.,,-y,..ATlII... i '7 t1'=l"tp.nuiacvm
obrazKiem.. .
,
'..
,Cesarz Wilhelm podziwia strzał szwajcara,
ktÓrY trafił Vi. centrum tarczy. ,
.
.-i- nu was tu jest takich strzelców?
-Sto tysięcy, brzmi odpowiedź.
, - A gdyby tak wprowadzono ,tu 200,000
prusal:\6w?,· ,; . , .
"
,--Musielibyśmy .dwa razy wystrzelić,'~rzl11iaJ:a odpowiedź szwajcaraI
.

MordepsłwolI

Wypadki i

katastrofy~

'

Wczoraj; o godzinie 9 wieczorem 'zawezwaPogotowIe. ,do Sklepu EI~j· Straszunia przy
uhcyZglers]\:leJ nr. 48. gdzie na progu' padł

, .,..

n~

człowie]\:zbroczonykrwią.

"

.

Przybyły

le,karz stwierdził' .kllka ran, zadanych .. nożem w gJ'OWę,z kWrych jedna zadana
w szyję z lewej strony okazała się bezwarunko-.

wośmlertelną, gdyz przedęte zostały
arterye krwionośne tak, że śmierć

momentalnie.

wszystkie
nastąpiła

"
Zabitym ,okazał się Antoni Dobiasz 50 Jat.

z .zawodusr:ewct zamieszkały z rodziną przy ul.
PIerwsza Fajfra nr. 15, pracował zaś w warszfa·',
cie Rudolfa Fl'eilicha przy ulicy Zachodniej. nr.
'39. Osierocił on żonę i 7 dzieci, zkt6rych naj-'
starszy syn ma 19 lat, .najmłodsie zaś 3 lata.
Pozostali oni w 'największej nędzy.
.
Jak stwierdziło przeprowadzoneprżez 'po111"""'''11'.'' lwniisarza 2 cyrkułu p. Kar.łowa do~h~\li",,>f'I e
zabJty powracał'do domu
pl'acyPiotrem KotuIsk1m.
oni obok wspomnianego

(d)

donieh. dwóch' mło

"a mas~" zaczęli mu
biaszzakręcił 'się

na

nie wydawszy nawet
wypad, al . j, zapo-

Z WARSZAWY.
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II-gi wyjechał
godzi 10 m. 30 wieczorem do
Konstantynopol, 3 września. (wt;) Odroczony
Szwajcaryi.·
do dziś kongres komitetu młodbtureckiego ma
\VIC'DEN"'"
(~)
LIt Be re I1told się zająć prze dewszys tk'lem kwes t Y"ł!'I gruntownych
I., • , t;, wrz~~nm
WI.
I",
\I, l' ł . z' do
o 16v'
t
I
'g'e k'ch I
•
• t
"ys aw' JU'
Jk' I . p s'.
t laus
' ryac
t· l \0-\\ C; I .rs dI l' I'eforln w organlzacyi wewnętrzne) stronme wa
przy Je propozycyj
'IC l mocars vac l ms lU (C,Yę SWOJą, 0- I oraz rewI'zy>'l progl'amu. Silim pasza obawia się
tyczącą
aJstryackich w sprawach I
.~
I bałkańskich, z najszczEl!,'6rowszcmi
ws!wzówka- usunięcia kilku nielubionych kierowników partyj
- Pisma ~viedei1skic donosul, ~e n!l raz!e m!. .Poro::umienia ,roZ)(?CZl1 q się. \v tym prze~. i z Dawidem paszą, na czele.
hr. Stuergkh, mnno powrotu do WJf;:<ll1la, me : I1110Cle mezwloczmc,aw wszelkIe Om6Wlel1l8
Katowice, 3 września. (w1.) Aresztowano tuo?cjrnuje !lrzędow:,llli.<l. Prow'li.l~ić je będzie da- i mają nosi~ charakter r~jści,śl~j poufny.
I taj trzech oszust6w, którzy llsiłow::IIi za pomoCfI
lej hr. HelllOlc! w Jego zastępstwll~.
I
NOWY JORK, 2 \1rzesma (wł,) Poseł me- I
,
• d
1
Decyzya co do pozostania hr. Stuergkha na ksykaI~lski Stan6w Zjet1lOczonych alarmuje rząd 'I sfałszowanych czeków. zainkasowac w Je nyn
stanowisim zależy od decyzyi lekarzy. W razie swój, że 2 tys. amerykm otoczyli meksykanie z bank6w . w Hucie Królewskiej 20 tysi~cy mazaś, gdyby z powodu zdrowia premier musiał' I pod Cameneom w bliz!ości stanu Arizona i ~ro- I rek.
ustąpić, poleci na swego następcę barona liei"/ żą im wycięciem. AIT.erYkanie błagają o po.
_____
... .....
••
nolda.
moc.
9 al d la S .fi' a n e.
Agencya rIerzoga do tej wiadomoś"cj dodaje,
LONDYN, 2 wr:.eśnia (wł'.) W Newport
I
t
l1 po JSKIC
I . I
'
Zarzad
l6dzk.dochl'ześc.
Tow.
dobroczynnogci
nl.
że wywo ł UiU
ona w kOluc
l wrażenIe
rozpoczął się kongre~ angielskich związków niejszem
podaje
publicznej
witldomości
osiągnlęW
ujemne.
robotniczych. Uczestni~y w nim około 500 de· rezultat z zabawy ogrodowej, odbytej dnia 4 sierpma
Po stronie polskiej panuje jeszcze ciągle nie- legatów. reprezentującycl przeszło 2 miliony ro- r b w Helenowie na rzecz Towarzystwa.
chęć przeciw bar. l'ieinoJdowi wskutek znanego botników. Zgtoszono ~7 rezolucyj. Kilkanaście
. 'WplyWY: za bilety welścia 15557 rb.; ofinrg w goor"dzia do rusinów.
z nich i~da upaństwowi:!I1ia kolei i kopalń,
towiinie zebrane przez 4 ftomisye cyrlwlowe ~1l27 rb.
...
't
!:lO kop." ze sprzedaży confetti i kwiatów 200 rb. 55 k.,
Wówczas jedynie na skutek rezUltatu au·
LONDYN, 2 września (wf.) ,.DaHy Tele- różne wpływy i ofiary 400 rb. Razem 16165 rb. 15 kop,
dyencyi prezesa Koła polskiego dora Lea u ce· graph" donosi z Pekinu telegraficznie, że rząd i
Wydatl,i: za wynajęcie ogrodu lOCO rb., za.l>u~o.,
sarza nie podjęto żadnej dalszej akcyi przeciw chiński odrzucił iądada Anglii, postawione wę dWóch namiot6w na fanty 850 rb.; ,za. na~1te mebar. IieiI;1oJdowi', nie może być J'ednak mile wi- w sprawie Tybetu i dal$zego w· nim pob"tu Da. spodzianki 2146 rb. 75 k.; za ogtoszellla l afIsze t:e·
dakcyom gazet 501 rb. 12 kop,; za. sztuczne ognie,
dzianem, gdyby, w razie ustąpienia hr. Stuergkha, Jaj Lamy.
kwiaty, wyroby papierowe, kokardki i t. p. 220 r~. 75
bar. Heinold zajął j~go st~nowisko. .
TYFUS, 3 września (P.) Aresztowano tu kop,; podatek od biletów 240 rb.; drobne wy~ntl{l Pl'
- R.ząd tu. reckl zamierza, d.ok.ona.e szeregu dwóeh uczestników rabunku z wagonu poczto- kierownik6w zabawy 158 rb. 92 te. Razem '1897 rb. 54
d 1k
.
h b
Czysty zysk wynosi 11267 rb. 61 kop.
..
a e o Idąc;yc h ref~~m a.dmmlS tracYJoyc
, a Y wego w roky 1906 na kolejach zakaukaskich kop 'Ninie;szem'
składa zarząd lódzk. chrześ'c. Towap:.
w ten sposob sparaIJzowac akcyę hr. Berchtolda. 1.48000 rb. 1 mnóstwa posyłek.
dovrocżynnoś'ci serdeczne "Bóg zapl~ć" wSz>:stklm,
Między innemi ~mierza wpf?wadz.ić. europ~jskich
' LONDYN, 3 września. (P.) W nocy zamas- którzy podjęli trud urzadzel1ia doroczne} zabaWjll przydoradc6w do r6znych gaI'ęzl adml~l~t!acYI.
kowani 710czy6cy wtargnęli do teatru .. Variete" . czynili się do jej powoJzenfa.
.
Ambas~dor austryacl~1 Pall~vlclm ~o~fero. i uśpiwszy chloroformem stróżów. oraz straźniwał wczoraj przez p6łtorej godzmy z mmlstrelT! ków ogniowych. rozbili. dynamitem kasę ognioSkrzJn!ta din lisło.lw.
spraw zagramcznych. Narada dotyczyła znanej trwałą, z której zrabowali 1000 funŁ. szterl.
_
, .'
interwencyi hr. Berchlo1da.
BUENOS-AJRES, 3 września. (P.) Parosta·
Szanowny Prl"n!J Redaktorzel
. -.,..? Aten donoszą.: Na wyspie S~mos odbyło tek argentyński .. Kolartino" zatonął w pobliżu
W ostatnIch czasach W niektórych pismach miejSl~ burzlIwe zgromadzenIe, które w kon~u za~mmu- Rio-Grande wraz z całą załogą.
scowych ukazuje się stale W różnych artykułach zwrot
tllk.owa.to .kons~lom mocarst.w o'plekul1cz~c?
PITSBURO, 3 września. (P.) Wczoraj rąno "OŚWiaty kaganek". Jest to bezwiedna może paroóya
wmosekz. ządamem, by ture~kłe WOjska 0PUSCl- w Pensylwanii Zachodniej na p6łnoc Wirginii zwrotu którego Słowacki użył W swoim nieśmiertet·
Jy wysP. ę .1 by ustawa zasadmcza zoo stala .podda- ZachodnieJ' szalała olbrzymia burza, 13 ludzi nym 3estam~nde/łi a której należalob~. unikać nie
ł
l k
tyntO
przez
plet9zm
dla antora,
lecz tez I dlatego, że
6
ną rewlzyl. Z an darm 6w, k trzy
USl owa I w routonęło, wielu brak. Straty kolosalne.
łączenie
pojęcia.
"OŚWiaty"
z Ilkaga1,lkie1!l" .może mleć
cZY~ podczas obrad, rozbrojo~o .i dw6ch z ni~h
EWDALJARA (Mel<:syk), 3 września. (P.) tylko znaczenie lfoniczne, El me takle, JaK,lI;, at\tor;.y
ramono lekko. Konsul rOSYJski przyrzekł, ze Miasto bardzo ucierpiało wskutek trzęsienia ziemi. pragną temu polączeniu nadać.
wojs~a op~~z~zą wyspę, gdy. tylko żanąarmer~a
PETERSBURG, 3 września. (P.) Przybyła tu
OdnośllY ustęp nTestamenŁull brz,mi:
będZie zOrgamzowana.. Wśrod ludnOŚCI panUje deleac a fr~lI c
.
.
•.
Lecz za Iłnal1l nj()sl}'o~}Va~:9 ag211e c;
wielkie wzburze ....... ""
os ~Wle.
A kiedy.frt»a, l@ ~ttllerć joq pokoleł~.: ... .
OddziaLalba6czyk6w pod dowództwe~ SaMARSYLIA, 3 września. (P;) Sąd rozjemczy,
Jakktumenfej przez BoSa r:&uc~ena.zalliect...."!,'
liha włamał się do więzienia w położonej na wybrany dla załagodzenia' konfliktu t zarejestro·
kaganek. ozl1acut naczynie gliniane lul? skQruf;l.k~.:
południe od Valony miejscowości Vratista iuw9I- wanymł marynarzami, orzekł,że kompania że- w której pali się knot nieostonfony;kaganfea Z;aśjest
nU 70 więźniów. W mieście panuje anarchIa. glugi nie jest obQwiązana podwyższaćżołduza~ ~. ~r:~~~~aJ~O!~~1n1e~:{;~ ~a c1~~~Un~S:J1d~on~~:r~~.ó~
Ludność stoi pod bro~ią. Władze są bezradne, logom statków.
.
PotąauZrwtijl! na: Ukramie kagańca.; kt6.1<J7m . przyBazary zamknięte.
I
LOS-ANGELOS. 3 wrześnfa. (P.) Intynier .świeca pr~odem jadąGY. kC!nnoc:zło:wiek. (Stci~n.Ję;liyKa
główny bUdowy kanału Panamskiego oświadczył polsk. Kartowicza, KrynsluegolNiedź'WledzklegO).· •
. . ".._......;, ..., ..;.,;
d i
. t6 .!. b -l
'k ł b dz'e' u . ' Kaganek więc nie zastąpi w żadnym razie.lq,gań~a
zarzą ow por w, ~e u,*owa ana u f! I
•
ani w ijlciu, ani \1) literaturze; leJ?lej przeto pisać sty.
kończona w roku 1913.
.
lem prostym, a poprawnym, nit s!łić się ł\EI ni~fortu.ntle
ozdoby retoryczne, które w jednych czytelnikach bu.
"Berliner Ztg" dowiaduje siq rzekomo ze

źr6deł miarodajnych, że rząd nicrniccki nie poPrze akcvj
hr. Berchtolda tak bC.Zwlgkdnic, J'ak
.J
sweQO czasll ł/Ollarł' akcyp hr, Aehrenthala
~
t
• "
w srmiwie
aneksllj
Bośni i Herceu:owiny,
Niemc~r
J .
moglt zaangażować siQ w tCJ sprawie o tyle, o ile,)
na l1iej zyskają·

i
I

i

I

I

,J

I

TELEGRA

Zostałniejchwili.

PETERSBURG, 2 września. (wt) W rozITIo-

wie ze wsp6łpracownikiem "Wieczern. wremi'"
Guczkow wyraża zapewnienie, że pra~Q ~raso·

we przejdzie w IV Dumie; przyczerni Jete~1 rząd

BerUn, 5 września (wł.) W niemieckiej izbie
rolniczej stawiają bardzo smlltne horoskopy co
do wynik6w tegorocznej kampanii rolniczej z"powadu padających nieustannie deszcz6w. Zbiory
pszenicy i ows6w należy uważać zaprz:epadłe,
kartofle w wielu miejscach, zwłaszcza' na gruntach nieprzepuszczalnych, zaczynają gnić.'

'.....

'""

dzą niesmak, a Innych uprawniają do używania b!~d.ne.
go zwrotu, czego doWodem jest omawiany W nmiejszym liście ,,'kaganek", powtarzany tylokrotnIe przez

naśladownictwo,

W nadziei, te Szan, Pan Redaktor nH~ odmówi 1111
miejsca na lamach swego poczytnego pisll1a,
pozostaj~

z szacunkiem

Wactaw Maciejewskr.
nie wniesie swojego projektu, Duma będzie musiała rozstrzygną.ć tę sprawę z własnej inicyatywy. Dziennik donosi, le uregulowanie spraw prasowych październikowcy zamierzają włączyć do
swojego programu przedwyborczego..
.
Berlin, 3 wrze~nia (wł.) Po wczorajszej do~
PETERSBURG. 2 września. (wł.) "Wieczern. rocz~ej paradzie wojskowej z powodu święta
wremla" donosi, że u!(az o rozwiązaniu III Du- Sedanu, wygłosił cesarz Wilhelm podczas obiadu
my ogłoszony będzie około 12-go b.. m. Wybo· w zamku krótką, ale gorącą mowę, w kt6rej
ry prawyborc6w w gminach i wołostlach będą
ł
łk6
d . k' h .
oznaczone na d. 23 września; w początku i po- . sławi· postawę pu w gwar YJs IC. I przypo~
łowie października odbywać się będą ~ybory mniał im dzielne czyny . poączas wojny fl'ancu'
wyborców; od 23 października do 7-go hst?pa~ ska-niemieckiej,
.
da-wybory' postów, wreszcie około d•. 2 hsto~
Nowy Jork, 3 września (wł.) Wskutek
pacta odbędą 'się wybory posł6w w miastach. wej sery! burz i gwałtownych upał6w zginęło
Otwarcie IV Dumy projektOWane jest około 28 w Pensylwanii i Wschodniej Wirginii przeszło 30
listoPS~NDOMIERZ, 2 września, (wł'.) Przybyła os6b.
.'.
.'. .
SPOSTRZaŻe;~I~MĘTaORPLOGłCZNE
tu wycieczka uczestników.' obchodu poety lu?o~
Uisldb, :3 wrześpia. (wt) Albańczycy, zebrani
. '. :" <s~a~i§cel1trallT~jK; E. Ł.
wego •.. F.rydery~a Ku. r.asi..a ,z T.at.nob. rz.eg.lI· ~ 11~Z= W Prizrenclzie, domagają . się od katolik6w
.... ~ Jj...... .~ ,e:'ii'
ble uczestnik6w wyclecz~L znajduje SH~ rówmez skasowania dzwon6w l\Ościelnycl1, co wywołało
J'~i :".o;~e~~.· ł~ t~~]
sam poeta. Oalicyanie zwiedzili Sandomierz, jego
.
".
k j'k6
W·
.
.' !lo(!
_..
li!!~
11 w tl r I
bl' ,.. k r
Wycfeqzkę przyjęło tu gro- gwałtowny oP6r ·ze strony ato l w.
rzentl'
'. ' ~~.
~
id l:l.~ g
oso bWOSCll~ o, oJ ICę'llcn
wzrasta gdyż uwólnleniwięźniowie tworzą coraz .................~...' f"', , , ,.,~.~.d~,.;....~-"r';"';':="::"''''·:''I-'-''''2~dn~i,,~~('I"':ljX~,..".
no o ywate l mIG s~oW.r ,
.l
'
.' .
lIrlX,:i;~9~Of/
Pni
Temp~r.IQl"a
SANDOMIeRZ.. 2 wrze'~tli'ą:n(w.!~) . WCZOraj nowe bandy i grabIą lu n o s c ' 2 # : g •. ~J~~~
PIl. w l
mllx; o\-12gC."
wieczore l11 pbdBędzl l1 e m .bandyci(tJapadJi..pa Ja .. ;
Białogród, ~wrżeśn!a. (wł.) WycMdząc~t~.. ,1I/lX1 ~uó
Pa a
o;:d,*~6~a',. ...
lU

no·

I

d"

dą.C~

c.Z!{ą

~e.Jbę

'~.

a.~

że

"

.

'.

" .

września. Udąję,~J. ~'

go . •. .uClekaJąC~eg9
.g. . l?br. •'!... .......... 1'
,.k.,.U•.zr~l1lltś~lertęJI'II~
pc.a.,
•.. . . W,.'..'e.f.n.• r,.e. b.a.
wY:Str~~~ą~I
o.,.,.g..'. .r. a
. . b. . . i. . J. l.......I.··i.'. . t.Ad,?etersburg·~sfi1rbsk.inastępca
. a, j. . . . . '.p
•.. . O...I.it.i. [{.·. .•. . . .d. o.' no.S.jf
10.. tronu. Cel. po,; . . .
zrewolwetdW.l3ąndyt6w '!lJęto .. ' '.' '..••.•.... i;:<;.~3'".;... r. ,',
..
···Bti~LINi.?;wt!teśr\!ia,.(wł;) .Cesar~'Jl\I~jll1eln'>,:d.~9zY;;11'~;.WI~d~my., .
.
.<~'.'

;"\,~;,~r1

',~)

""r
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~I
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~

ODPOWIEDZI REOAKCYi,
Głęboko\vzruszeni, podajemy do wiadomości, ~:e w niedzielęweczo:em, ~nia ,1-go
wrześni,a. po ]uotkich i ciężkich cierpieniach zmarł w Olechowie pod :.odzJą, I1leodznło
wany. !lasz brat, szwagier i kuzyn

'," .'
J

lP. S. LUil:akowD. Wespól z pane.m G.znjemy oburzenie wobec niel!ldzlde~o oilclwdzeTII!l su" z bydtem,
jak również i oboi'ltności, z ja!<q nield(m'.y stróze. porządktt publicznego spoglądaJ t} na podobne objawy
zdziczenia.
,
,"
. k'
d
Czy w Z~!ierzu sl}, CZ10l!koWIC ,l ow:, Opl~. I, na
zWierzęt:mJi, OiJjL18tti(: rue HmlO!li)'. Adrc'c> !lllhlw:,:!u oddziaŁu jest: ul. Piotrkowska Eh
CZfonek Tow. opieki nau zwi~~rzl,t~lmJ. t~oże ~}{t/:

l

,

,

I
Id

Tf1.

m~Jj~l\~!ll'"

tI

I»

W1':%,e;'ZL11lS.t~~yj' ..

cyn,

'od

ILEKC'YE
(fortepian. skr:Yj)ce, wUolonc2:e81ll1.
natura

ZaŚlepieniec
dtamat w 2-ch aktach.

O.iJC)~:(;l<l,

z!agodzerlH;

którą

teorya,

otrzymuje

ka~;cly l;z!l.mt':l, le!:!o

."""",,,,,, • .AAJ..:,.L"I'r.:=c.-_ _ ,,,,,.,,,,,, ~ ........ (': ~ \; ......"'~ .................... _."',"""'--"""'''''_~..., ..'''.·'''''''.~'n_'

Dnia

1) Września

1912 rolw
Ś.

"'od.~j.lla. o

Widoki Tasmanii

oddzialywać na

mzeh

(;zlowiek prywatny, ~t(lj,!cy po ~:a oL>rt,belll rzec,zonego
Towarzystwa. O sposobie oddzlll!y.waflla y\czy 1I1,',t~llk"

Wyprov"adzenie dro9;ich nam zwłok odbędzie się w środę dni::l '·go września o godzinie 3-ej
po.cudniu
mostu kolei obwodowej w Widzewie, na Stary cmentarz ka ..
tolicki, o czem zawiadamia pozpstała w smutku

po

teczniej

t

I ownr.zy,;c W8.

,...-............,.,,"-"',""'.i\,,-,. ·.J.;-':«"::>1",~

zmarł

P.

J'~e'f Płońsk~
przeżywszy

lat 29. pogrzeb odbędzie siq 5 Wrześ
nia o godz. 4 pp. z domll przy ulicy ~)l'zejHzd
J\E! 51. Na smutne te obrzędy zapraszają 1I:1'eWnych,

prZYjaciół

5282

i znajom)lch.
Strosk:lullIa żowa

'
II'cub:iina.

według programu I,cnserwatoryum

Warsz.
udziela Dyrektor Tovurzystwa Muzycznego

T.adeusz Joie,ko
,eiS .. JuUusza .&3.

Zastn<! od 7-8 \viecz.~

Hsiegarnia nPrzsgiqdu
RatoHdii~goU
ANDRZEJA
3.
UL~ ŚW.

N.9

Poleca: obrazy, róia(lce, pocztówki artystyczna,
powieści

histOl'yc:me J. 1.l<raszewukllego
i materyały piśmienne.

;t :

195 .

]fil

201
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ROZWOJ -

DY

~lko~a fI'e~loVł~Ka LDal~~lYłl~klet H~mienna 1l,

rozpoczęta zajęcia

szkodliwą

jest dla organów trm.\?icnia) zóraźlhvEl dla. ota<!zaj~<!yeh
chorego, lecz może być szybko \Vy1eCZOl1Q jeśli niezwloeznie prze. .
ciwdziDłać jej. Przy najmniejszych bólach żoXEldlm, niezwJ'ocznie
Ilale2y uzywac wino "$a8nt... ri:aphaelll?,, li aj lepiej aiywać <!zc;sto,
lecz w maJ'ej ilości, POJ'ykDjąC wod<; przegotowan(3 z winem "Saint..
R~phael9ll1i1 NQstępuje wzmocnienie i uregulowanie trm\?ienia.

(~ZieĆ~li 2-.go września.
śpIeW, )ęzyl<l nowożytne

z

Kursy pedng: z frei sH:ijd od 14'$lO
blankami, muzyka,
,vrześnia.
Po SkOllczonej praktyce wydaje rzadowe patenty.
Dzieci i freblanki na zadanie znajdują stale pomi!:lszczenle w zakładzie łódzkim i W CeIlnówce /Hl wsi.
327~..
"'_-"'_<..:._

_ _ _ _ _ """""""'....... _

•

'10'>'

I(SIĘGARNIE
'IN

GEBETHNERA i WOlfFA

W6lIli"sz::lIwie, It.!l.!IEsfihnBe ;

ł..06:b:;

-

polecają

T RYA

najlepsze

podręcznUd

do nauki języków obcych
....
bez pomocy nauczyciela
!.'l

ka~~j p~d~I:: ~,.fa/~

Na etykiecie

2745

lQ

metoda języka angielskiego.
Cena 1.20, wopr. 1.50
Łatwa metoda języka francuskiego.
,,1.-,
tI
1.50
Łatwa metoda języka niemieckiego.
II
1.-,
"
1.50
Toż samo., kurs wyższy, uzupełniający
II
1.60,
"
2.00
6I'IA1I.

II

Powróoił

D~.

przeczyszCzająca

•

lU

l14awrot a8

Dr. M.PAPlfRNY
AKUSZE.R

.

SPECYALISTA

I

CHOROB KOBIECYCH
Choł'oby WeWnętl'zne,
. ulica PlIl'Płudlllliowa 11111". ~3
A K U S Z t: III V A.
Te~efon 16-85.
Do 91/~ rano i 5-7 po pot 2707 Przyjmuje dó 11 rano i od 41b

Choroby kobiece l akuszerya,
Roz'llW8Idow:ska Ni 4.
5268
Telef, 10-66.

. . ! I I .

vzeaOlllaua

~r. Ark. G~I~ID~IrE

powrócił ..

Łatwa

~51

do 6'1-1 po pol,

TOmaSZBWshl

lekarz-Dentysta

lekarz-Dentysta

!~~S~~~~:~~. P.~g~~~7Ktdz~;.::.1;:.~J.pl~~ :~R~i~~:;~=f~~: ·!:rka!k~EH~ ~! JÓ~~~.!~l!~8~ N

jemny wuźyclu. Szczególnie praktyczny dla dZieci, Jedyny śrcr
dek przy dolegliWościach żolądkowych, wywołujących migrenę.
Sprzedaż W aptejtach i składach aptecznych.·
2757

FOTOGBAFl!fA
n

II

2..kIasowa SZl{O ła pl'ywatna

enr
ul.

If

Mikołajewska .N'Q

.....

z osobnem

mjściem umeblowany do,vynaJęcia natychmiast, ulica Pii ...t~kówska

Szkoła

Adrea,

Wa.rSI&IVa, Nowogrodzka . .Ni 43,

Egzamin:;, wstępne W 4-ro klasowej szkole miejskiej prywatnej
prawami rządowemi
e

iII

Mikolajewska 4.

A. .

I. ,Jewcehe.icza
SZKOLE PRYWA "N18

-,par _ ~·.~1UI.JLca

rozpoczęly się 20 sierpnia. Zapiskandydat6w odby\\la się
codziennie od 9 do 7-ej.
..

'

.

·
8

1

'

I.

,M
AKlA
FR
lO· WSKI
Z

,. " . -"'. . . •

Dr.

2559

Pielliążek
j uszu.
Piotrkowska .:aO. , . . ,

Dr..

Sp, chor. nosa, gardta

Przyjmuje od 11 do 12 Wpet.!
od 5-6 11i wiecz. .'\11 ciągu tygodnia, za W,9jątkiem niedziel i po-

D~H .. Ru.ger

Powrócił

.
Heoaeoblatł

lIIIaw..ot NIt I.'

Choroby

51122

f

B:dward
LU

8nr t .

1.1
Ce~!ielrliana 19, powróoił..

PrzyjmuJ'e

z

chorobami wewn

,~

OhoIC;by skórne, wlosl~w; (k:<>smet,h),I\-B-;

nel~~~~~I!":;;~gi~~fJ~~~~~!4ę

Ol. Południowa JilI ~, ~~I~t;'~'I~-~G;

Prz1jmuJę. od go~., ~'11i. ł oQ '"-...9 w.,
l'a~uo od 6-8 ~"(P9ł. iJ'>1p. pań oliobna

'PoCZoAAlnt....

Ula?

Ot; mad: J.' S.zwarcwasser
J'
Pldłrkowska 18 '

' I'

trzneml,. (specyal"
f'"
O
l1Ie plue S"~c.J115·
Od B-1@raM f 0& 4..6 po!),. ':?

e

Dr. L. PRYBULSI{t .

$5. Tatle-84. .2715

89
przyjmuje PBotrkowlika
od 9 do 1 f od 2!do
7 wieczór.
151~
Dokt6r medycyny

.

wewnętrzne.

Przyjm. p.pot i\..:-s.

powrócił
.

l

2612

niedzlalków.

Choroby uszu, .nQsa l gardła.
Przyjmuje lQ..l1 i (j..7. Pi ot....
Ikows~a

Dr". Ludw. ikYin ku.s
..

Br. med. LByberg

1 l~mp.a ~flZ. 4 plomienna, : lira1 lnnktet. J.achman. PIOtllwV?-

I,W'.,." •

óo.lł.,""

t~J:.!:.ce owa 43, od~

Tanio.sp.rz edam Dent. D,. DrelsBDstock
I ulica

eJ

$.,:,.•, ."'"'. _ ..

b.asystenf Sanator,vu,rn.-dlachor6b pięrsiowyclt "1'ZakoPąllYm,
c.horoby wewn., specj. chorObl'

Ch. Skóry, weneryozno I mpozopło
Godziny Prz1jęć: lQ.;.,-l l 6-8
Dla pań. 5-6poczekalniaoddzielna
W niedzielę od;8-1-ej.··
!!(.. ótk•. 5, t.lef. 26-50. 1887

5,000

!I.i~~.=_·::::IE~'i.'V~a~n:(lI:;:iP.:mi:,~:H!:a~a:~:'
:m===
261, II p~tro, Obejrzeć JUoz:""
........... .....- - _ " . . :l~M:ik:,~:.~:~1!l:.L:e:w:$:Ik:~:J:.~:,:!
... ska
na zawsze.
5262
at
j Sprzedam trzywł6kowy majątek.
taro III Zarzewska
2rog rucze Łąki 12 mor~6W, og~odtl 8 morn
g6w, 2 morgi zarybIOnego staMo
... 1~··
...
"5220 wU. DOf!1 nowy. skladając)1 się
.:&
z 8 pokOI. 5 wiorst od Bekbato~ dI:l!:IIih ~·B. ~ ~
.
wa Pl od tloWobudującej szo.
. • ..l.W....... ~.~. __--~ ~
s" 'pa1·f nickiej.Cena25OO0 Go. d 'ennie J . l I a
ltblł Ad"
L;.::.:!..i.:.:':":':i.:-..:.:::.::.:.::.-:::~.:.::;--=:.~~.::;...,.~_..;:;.;;.~.::...._CO_Z_I~_. t6wkl 15,000 r
•
reS: poczta Bełchatów, Mikorzyce, Mi·

,S

Lad"·
18WłCZ

telefon 14-03.

odbędą się w anlac11 24 i 25 sierpnia b.r. st. SL o' gMz.9 rano, na l » b. dObrej hypotekl.
w, lokalu szkolnym, prz)I ul. Konstantynowskiej Ni 72.
.
5264 Łask. oferty pod NN. 12,OóON
S!..,.~ przyjmie Rozwój.
5180
Lekcle W
5266
..
..'

_s

,

Przyjmuje. Piotrkowska .120,

Potrzebne sumy

WP.

16-00.

powróol' :z :zauranlc,..

ł plętło,

OPELN~BRONIKOWSKIEJ

l~,OOO

Teleł.

LEKARZ'· DENTYSTA
, d··· '7

PENSYONAT

przy szkole J. RlilIdwanskiego.·
JL d· . 'Z
d
· k M. 9
W l Od%;
W ....O ZI, awa z a no!
i Zawa dZ a .n2
rozpoczną się 4-20 Września r. b. o godz. l-ej wieczorem. • •.

z

prywatna

Pokoje wygod~e dla przyjeżdźa5260 jących . na dluzszy lub j{r6tszy
kM." 9 czas. Ceny umiarkowane. 5276

.

Dr. BmE~~WE\H.ł

' '. 'powrÓt'.". ,15124$red. IIII~a. Ni

Zapis uczniów codziennie..

Ił
h dlI dOrOSlyC
fu h
lursnch·WIBczornyc
,

II

4-7 J/, W. W ntedz.iele od 9-:-12 .
rano. Zielona 19.
541r.

Choroby uszu, tlOśa, gardła. i
...,.krtani. PUYilJluj.e od 10;..12 i Od,"" ChQroby 6~ql'n~w.el1e.rYcz.nei
5-7 w Nfedzielę od 1()"1.
moczopłoiowe.ud 11-1,11>-7

A. RYBAKA

W Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 27t.

,

'"

.

I

Wy/IC:ł'acły/ na

Dr W IInuttiewI"z'
lM au

Dr. B. Relman

",M.·132'jm.a.. " 5280'"

MĘSKA SZKOŁA

przyjmuje zapisy uczniów od lat 7 codziennie W knncelar,9i szkoty
od godz, 9 r. do 2 pp. Lekcye .rozpoczną się 29 sierpnia. . 252.9

OP:IIhi_11 lIIelll"C8Il1I

.504eI

..

przyjmuje od ~odz. 10-11 rano
l· od 4-6 PR- '2165r
Nil telefonu 21.86

Pokój franta

62

III

plua,

enecy/alnośl,.
chor"....' skórne
..
""~
weneryczne 8IJ~-10l/. ranO'+od i

Poszukuje się: Operatora kooperatora retu92era o,raz
retuszerki. Oferty z podanIem
II
U.
• Ul
curriculum vitaeifotograflą przeoWlI"6clił
stać Braciom Altman, zakład foUl Pl~RKOWSkA 'Tł
tograflcznl w Sosnowcu.
2759.........
..

przyjmuje chłopc6W od lat 7 i przysposabia do wszystkich grednich zakład6W naukowych, Zapis odbywa się codziennie od godzi~
oy 10-2 i· od 5-7 po pof. Lekcye rozpoczęt9 się 22-go sierpnia.

PRY ATNA
I

Or mGd W· KIIIt'IlU

P

" ' .

_ _..;.:;...__......;.;...;.....;.;.:...o..;....;.;;;.;;.;.;~==~....:.........;.;.;=..;.;.;.;.,._ _........-...;;.;.. pistę,

2701

~

fł Z451

powr6cl~ z. zagrant<:y ~ przyjmuJe oso!nścle. WYJęCIe zęb.ów
bez bólu. Zęby sZtuczne. bez
podniebienia. .
.

Od 9 11 do 2' od

~

ę:r.:t~.,r c'h:~}trroi~dk!ekfs~:k"'i p~~::

"Ch" b '

j

•

mlany ntlrlery! lcUlcroWll, podag"a, oty~O$Ć ltd.). Nlezb.;dnędladyagnozyanlll1-r cltemlczne i bnkteryolog.wydzielln
krwi w labc>ratoryum własnem. Od
1l-1UllÓ i od &-7'/, po południu. 166
•
o
by/ wellie
c iii

Ur'iE"'lifIeróto.•• ,.",oCZ~;fC':":,
cia 11"0

C),o~.~~ .~• .,y,""" .... Ur. St~1111. P1lI&rakl.
11~

. '.:.p..:z
.. OWY..Dh. ·awe'UU']I'oli1;ne.
\
PIOTRKOWS.KA NI
•. :;,:
; ' ..•.•' .CEGIELNIANA 14
Przyjm.: od 9-10
'jod; '..
o(l.s!; .'
11-1 , I 044-71/...
76r Wiecz•• koble~. od.
.' ,
'

ROZW'Oj. - Wtorek,

dnia 3~ia

Nr. ZOl

1:.,12 r.

na~ ~m~r~!1:

Orkiestra koncertoWa
osób, - " --

,II •
Ntłjlepszy

II li II

.. -

Ił

dow6d net wzrastojeace za. .

inegoBrowarów P~roWy[ll

': Ha~~r~un~ L~[~1~1~
•

'.
•

zra-du

_.,-

-

Zatwierdzono przez okrąg naukowy I

KurlY

milowanie do piwa.

:.', I

zlożona

.. Warszawie

jest Z rol~u na rok szybko roowiJający sh~"obr6t.
Statystyczn:9 wykaz produkcyi piwa w wiadrw;:h:
1900-490,000 1005-553,500 lOO6--{l84,OOO 1909- 873,500

..... '.'

,',' 2~. Szkoła~o~~u~~cyjłła

ŚREDNIA

nuu~~Y~~~8!r~~~rm

.i handlowoJ.

,

II

MikołajewmQ

_

1

Ni! 22 m.9

I

, T~lkO MICHAŁA LEBlF.DIE\~ j

•

....

..
.g,
dC

er

'

....

at

fi)

~

~

,",'

U.

wstępne,
tac:tniesię 24-go'

Egzall1lny

1;;J;muIBb .

1

mi

3176

l!Il

mi

III!I

egzaminy wstęPl1e:;,j poprawkowe rozpoczęły się 22 siorpnia;
lekcye We 'Wszystkićh klasach zaczną się 2 wrzo'śniaj zapisy
uczenie codziennie od 9--2 po pot i od 4-6 wioczór. ' PI'ÓCZ
obowiązujących przedmiot6w szkolnych, prowadzone będą
We Wszystkich klasach: konwersaoya franousl~n i nillmieoka,
śpiewy ohóralne, nauka sl1ljdu i gimnastyka rytmiozna. Przy
zaldadzie duża sala rekreacyjna. Dzieci przyjmuje się od lat 6•

Sekretarz

Sądu

Pokoju XI-go rewiru, obecnie

ANTONI MIĘTJ'(IEWICZ

• .napierwsze
,'~~gr~~n~~~
źądanlebez-

tostllJe

PłatnIe., Adresować M. T, raY".l
ser, No. 124 lJangorHouse, Shoe
E.,

L01'Idon; England, E. C. 1.25

pOkO) e
iIII

Ol

g.pecyalna'praCown~,R,

Ze):J6wsztu,cznYc1l",lWrOn i mostków .z2otych
.",
~
pod kierunkiem technika dentystycznego .,' C. lPet-lld_a. Wszystkle znane systemy ploml>owaniazęb6w. Wyjmowanjezęb6W l>ez 'k
;,
I' t
ból u. Regulowanie, krzywo rosnących zęDQW, Oeny na,jnitsze z ucbU1 ą, frontowe -s~epl~ to
,Porada 5O~p. Go~ny prz.t1~~~{ta~ '" do ,8 W< bez pr~-wy g~g~~~~rt1fka. %~~~~I~l.od

f.

..

m[D·

.

eUDi cki ej Nauczycie,1
;~~~!~~1.~i:'1~~1r~

Piotrkowska d~~~·i

50 b. m; Lekcye
dziennie od 11...,..5. 2571

. ....

Pierwszla :II! o
ręko :ele
CZaJ!
pl)
,
A. KIUlltllUCKIEJ ,j L ·JlASINSKDIU
ul. ~w. Karola nr. 16, II piętro.
. .Zapis ka.ndydatek C?dzj~nie 00 5-6 pp., oprócz niedZlel l ŚWiąt. Szkota wyda)eśWladectwa z ukończonego kttrsuna rawach szkól r wdzielnicz cl1 W Warszawie.
5258

I_C.as:zczynskieJ

st,...•. . UABR."
O,· ·S,
.ą ,
' ,lEG
'" ,
r6gVii:;;l;klkt&;~DW'iift~dl;;~~'

52Q6

rDypBIIto, VJI·bl. szkoły bnndlowBj ZEńshiBJ

··2561 .

Piiotrkowska' M l n '

.

PrZYJ-

Zprnwldlowym

Lekarza-deaty8ty

lł~yUJ .Si

p"z!!fglf)'a~wawozemi

II!I

Były

~~~j~~

P,,rz,YSPo,.• s, a1?iam,em, Ch,top, C6,wda klas, mtszycb;

naul~owl'ch wszelkich typów.
nieumiejących ,cZ}1tać;

nauko mżEńskim

, wsz:vstklcb sPłe_1 tw
ł k cel
.
EL' NEJ
Kacb',f sWadach O .orzy
aD ary,ę przy nltey ~I, O
Xs,2 28.
~pte~('Jl. Ilu- mUję od godz. 4 do 8 po połudnIU.
s',ro~anabroszu.- l •
, •

\lZkohD~watna.'T,.lYlDPkiBWi'cZD'
'.,'
, w 4odz•• Zaw~dzk:1!I9 , ,"." •. ,
szkoly

,

JanIn,. T :r,mlenleC~leJ
1_

Adwokat

re'u-matyzmowi

HI

"

•

KliWlec dam~~! p~~~!!!O~WJi~~n;~otrkoWSka K2 163

Zapisy codziennie 00 1i1--e) dch5-e$; iOd ,,5-:-7 po, pol.

",
,
,

,--

PRACOWNIA f SZKOŁA KROJU otwarta. Artystycznie podług
rra}nownych modeli wykonywa Futra, Ko styu11lyi Okrycia
z -wtaS:tlYc.h i powierzonych materyal6w. Cen,& erzystępne:5000

i ZchiBj
m.
M' 22,

klasami

;

O

:Eakład fHb,IIiI!VIf~zogrodem. Kursy dlafrePIanelt. Kon~er
eacya metnlecka.: Ś1Ił1adectwa pośWhldcżone ptzezWladze m}dowe,

Mikołajewska

zak,ładziB

:!li:

168',

"'OIr\Uf\\IlHUBii!1IU1JP
YUUnllilllil

w8'Qd~le

--

I Wl . .kl.'

'I'

Z'Idajcio

M 7i

=

lewa oficyua II' Piętro od 7'do 10 wiecz.

liliiii

MI 'lI

przyjmuje zapisy uczniów i uczenie W '~odzinach od lO-ej rano do
4-ei po południu. Początek rokn"szkot1ego l-go 'Września.
5142

ZyUffi, ,szkoły pn~mysłowej I

•

OllfłYCAJttO
ŚfRllEllll\lGA

IIJAn lCiI

byłego

-_ nauczycie. Isk'18, uczRla. apt8karskiago,na rangę, ulgę wOjsko..
II Wij z4klas i fł P" do oimna-

1901-510,000 rOO4-565,()()() 1907-849,500 1910-1065,000
1902---550,000 100&-582.000 t908-868,500 19U-t500,OOO

6łńwoy !kład, łódŹ, Prlejal~ i~ł teler. tł·]l
Pt.udstawictel Edward Lorentz.

P ulowa
pod kiex;unkiem

SZKOi'.A PRZYGOTOWAWCZA KOll.U)UKdU':VJlli;llA

"

przyjmie'

'

zawiadamia,

że11Ia,~gzam~ai~:ę,~:
~~zpoczną ~ię 28 sierp~
a lekcye 2 września r. b.

Podania przyjmuje kancelarya szkoły codziennie od 10-12.

l -.:.,....;.;.;;..;~~~~;;:,;,;;,;.;..;;.:.;;;;;;..:.;;;;..;.;:;:.:;;,:::.::....:.::.::.::.::=~~:.:::........:.::::.

l-hlasow.,' Zakład Baukowy
St,.' Rajskiej
Dzielna U.
LokalpDwiększony

Salarekreacyjn.a,
GiInnastyka.

,

!

