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Kalendarzyk tygodniowy:

CEłA

I'

,Sob. św. l'lateasza l\p.
Niedz. św.l.e,dyslawa.
Pono ~\11. Tekli P.; l'L
Wt. WlI". od wyk. nielQ~ ,
Śr. śmo Firmina B.
Czw; św. Cytrryana l'i. "
Piąto św. KQzmy.

PRENUMERATY;·

W ,ŁUDZI:
Rocznie .rb. 6 k. 'P6łro c!Zni e " S '" "I{lliIartalnie" 1 " 50
l'llesięczn. .. ... .. 50
Odnoszenie 10 k. m.
Ęgz. pOjedyńczy (.\ !C.

W$CihM s? gOd:z .5 m. 44
Zo.ch6c1 s? godz. ó m. 01
Drag. dnia godz. 12 m. 11
Ubyło " godz. ,If m. 27

Z przesylką pooztową:
Rocznie
rb. 7 kop. 4:.0
Półrocznie " ;; .. 70
l'lieslęcznie

..

61

rb. 1 kop. 10

raka.

wlasli' w Warszawie, ul. Ho~a MS!; w Pabianicaoh
w Zgierzu, w apteoe p. Pałka.

1I[<allilltOIl"JB

MII#""''''!ł!......4IV

września 1912

Sobota, dnia 21

m Łodzi

Zagrallicą:·ul. Przejazd .Na &.

Teleiona Nil 595.

~---------

III

p. Teodora MiirllC,e,

CENĄ OGŁOSZE1'I: Nadesłane przed tekstem 50 kop. za.mier~ petitowy. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop, za \lliersz: non[1arelo\llylri~ jego
miejsce., Małe ogłoszenia po 2 kop. od >1?yraza (dla poszukUjących pracy po 1111 kop,). HajmniejS'&e ogłoszenie 20 kop.

Ił~i!d .. my ,. Ne"

krologl po 20 kop. za \l1iersz petitoWY, Zadołączepie prospektów 6 rab. od tysiąca egzemplarzy. Artyiullły bez oZllaCZeOU:l. honolarY!l[O
Redakcya !lw~a za bezpłatne: rękopisów drobnych' nie Z\llraca, Ogłoszenia w· tekście t r:w .. za ~ers~ petitowy. OgJoszeniEl, ktOr\ych. termlf.ły

przypadają, m .dnie ś\l.li~te~.e, drak~je.tlł.Y w .przed dzi~ święta lal> po świ~cie.

" .

,

. Redaktor lab Jego zastępca przyjmajf3 interesetnt6w codZiennie z wyjE}tkiem dni świE}teeznyeh,
e::i
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występ
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gościnny

T s e on
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kot6VJ
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ł gQłębi
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u.<!'lO' ......

Polskiem.Dostępny każdemu.

JJiAU4A~

• -_.

JO ZE.FA. .GAlEMANNA
..
. '.

niebYWała tresura psów,

.-:-Ul. Cegielniana M 18.

Pierwszorz~dny .teatr Rozrraitości dla rl)~.
dzin. NajpIękniejszy Teatr W Królestwie
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godz;iny 1-2.. ej po·po.radni~~!
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A L L 15 O II S 8.

Ostlltniwystęp sryn-

nychglmnastyków .
. .
".
.ad.k.a.
otaz wystęnleb)'wa.l.a.zn g
py' trupy
11\ ti
,v.,
pLl Y
XX wieku;
li JO pierwszorzędnych atrakcyj.;
.
• ,Dyrekcya,."

Dnnk I

:t: Wintergartenu

m.;, ......;l!Ii.

.... lIlh...... II
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..., ąlDl.-".~ 8elbtoeJUleiie••.
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nluaija

Howa
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Dziennild paryskie "TempsM i "Joul'nal' des
~t!mb8'mł~'f·I·)"pa§e:iMevera NI! 71 •. . Debats" wysiąpity dopiero teraz ze znamien(1y~

(d!lUJnl"l'Iel.R
Ak ~ iilimnUn , '. ,Tęlefon M iO~94..

eJlU.aPUCYu . ' . l' " •. Ko,ll.ł U"łllum \i .'.
1.1' • !:I"

,

na morzu· ~ródliefun2nL·

P~:P9Wł'ocie z zagranicy poleca na sezon obecny MODILE I NOWOSCQ w wielkim wyborze.
..........;...~--............,;;---...;,.;;~----"""":'---......;.-.,.....~.-~'~---~-"-~-'
.__,

'HDs't~n

"

! l~iartyl,<.\lłami, zaj~luiącymisi~.pardzo,'''''OM~!'''''\'

POle,~.a.'coc1..z. i.enn. fe Ś.. vltież.e.: Ostryg.i.. stendzkie, .H. o. m. ar.'} żyw.e. , Turboty, S. OlkU. w. szelk.. ie delil.tatesy.

Oprócz .,. o.le. ltw. es.tyą. zna. n. e.l.·. kon..een.t. rac.Y.I.· .jj.,.. oW. ;.Jr. a. p. C
.. ~
''te~o jako 110WO.ŚĆ ~pe.cyalności ko.nsttmena.~jnej, b.~ajftipaf..ancu'aka(depre"$a~~).i !Die,lęciille$i"kiej na morzu Srćdzi.emnem~ ". pby~Wądzten~i~i
gorska oraz szpal agi bntnszwlckle
...295$'
.,.
..',
'z· powazaulemA. INIS;uchodzą za' ()rgana ,półurzę,dowe .rządą.:,';fr:a(1~I,lt'. .
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. kiego. i dlate.~o o!cihie ~ch pos!adają. tęt;'i.:~l~~.
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'b.' rs.·.·k...i eu.o·· ,";;,eykkaC~~~~~nie a.~yc:~~j. teEur~!i:~~~~;;

Z.·.'a'. ····o.

ulica Dzielna'31'. , . I~sze
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2949'

obu tych organć\v, co ,do .treściprawię·· jednąw niezwykle ostry "śpo-

brzmiąee,:~wraeają się

plę ro
sób przeciwko Włochom,,' dająe im, lIajw~raźhiej'
od godz. 1-..3 po południu Piotrkowska 97 VI zak:ładzfefotograficznym, od . do poznania, ze. ~ w przys~ło.ścf:mają; 'ó~oWi~• godz. 7-9wiecżćr na miejscu, ulica Dzielna.NI 31. . '
zek pogodzenia Się z Anglią ł Frantyą ;l1a '.' m(iJ- ,
went.y· lacy.a. T' eiliefo.iIII"III
2·3. 1lIlII 57.-... Wywodzą
rzu Srćdziemnem.
"Jeżeli
bowiem, 'WłpchM+
lokalpr
Wa.'1lny' . ·E1oktr·.y··.czn,·.a·.
h;l
III
lilii!
wspomniane
dzienniki-pl'zy,~we,ftf1iat~
' n e m odnowieniu trójprzymierza zreiygn'ilją~' ze
L
Dziś VJ sol>ot~
"Pani X" sztuka w 4"0111 ak~acb.
swych stosunków do mocarstW' zachodnich'lIcJutro 015,popoI,
"Milionerzy". .
żeli ,także na morzu zWiążą się ztr6jprzymiet
i
P .. X" II .
,rżem,to już dziś .,p·rzyppmniec lmn.ależy, źe :na
przy ul. Kons"a.nt;nowsk ej 16. Jutro VJieczorem. " , anI.
,morzu Sr6diiemnemzgoła najmniejszej' "nie ,b~~

przyjmuj

tr Po"P ulaf'n y
Te' a'.......
i

. .

.,..t. .

..

UD' łnJ dO
II r; U

Od!2DI·~ I'P.~~~on!~~,~n~~~~~,~p~~~~i~; ~t~~~~~:~~:si:.~~!:~~~W~~
'Jfl
~
r;Uu U IPaD:~!Ó~:~ł::r OO;:~d~cro~;r~~)~nów ~ogif;os\~giąu~f~e~g~k~oJd~Ó;iĆ TiJr;~pe~~~~
II K UR S y H Ali D L GW E
Dr. med. P• LA. HG BAR D Ij StanIsI ala li pIfi skleg OZiem.~~~~dwa
.~,Ii!~:lićlt

z powodu dziafóW Z prawem restauracyl n-go rzędu
w mieście gul>emialnem,
Oferty: administracya »RozK
'VJoju"

'I

Hotel

teńt

b . UYi.
•
.• '

'.

.'

.

. . '. Zaw.adzka 10.

kliniki

b.erllńsldul

.'

'..

.'.

..'

.

sP.uclyallsta ChO. rÓb . wenn.'YOIRYOh'.
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... ".. '.

. ~ ," . '..
."
,~lleeSya W. KUJn~SklegO~p()o aklerullklem Q.

5596 .

•

, .

.

Piot.. kows~~ Ni 83, La Kołeczlll:owski.

Z tego mech rząd wloslQJaknaJdokładi1leJ zdą]e
. sobie,. sprawę, .a na wypadek wojny ,jut, Jegą
mu.si być. troską, jak P?godzić o?oy.rią*i '.~oP~~
trÓjprzymIerza na lądzie z przYJacIelsklml.sto-.

sunka.mi z trójporozumieniem' na mdriu',Sró.a-

1830

dzienniki francuskie,

Wykłady roz~o~znq sl'l 16·go wrzei!:D.m. KIlDCelarya otwarte. od 7-eJ

p: t k

do

pubhkacYI, lak ,na' organa·półurzędowei" niezwykle
ao~()\. i fUI.dZle. ~ 8 58 c jes.t ostra, a ten.d. enc.ya ja..k.. najwy. ~aZ.h.·'.~,e.J.·:c.• :.zm.c'ierza
e eonu .,,2 - 'do wywarcia rta rząd włoski presyj, :::a,by';przy
/
~_._~ odnowieniu trójprzymierza IjGzyłsię;:'f~)':kbnse-

kJ .w.15.c;orem; z wyjl\tklem

Skórnyoh,włOS6W I nllJmooy plcfoW~I.
' .c
c c lorowsa .'
:.
Godzłnyprzyjęó: 048-1 i od ~8dia pań od 4 - 5 - e J . .
i
Pt.y leczeniu syfilisu stosowanie preparatu 11606"-..9~4",
%raahomityśroltllek Odżywczy

kwencyami" wobec trójporozumienia. "·:Tak też
sytuacy'
zrozultliai1o
Betlińie
r:dftttegci 'ri'a
" 'b ę . f'~'
I
.WI.'·.'···
"'
. . ' ·d'·.··· d'" .
.
groz ę rancus ('l,' . St\lerowaną po' 'a resem
nagrodzony trzema złotymi medalami, i Je~nym ~rebrnym. Włoch,z~mieścila ił Frankfurter Ztg." ?ótrzymupoleca Apteka W,. DAN"U.,CK'IiG~..
ją~a! jakyyiadomo; informacye,z, ,. l1iemIe,ckieg9
.l:.ód:i:, Piotrkowska 127. tel. 12,95.,
420rmlmsterstwa?la ,spraw. za.gramczny~h,~ Je~zc~e

K E F.", . H Z·, Y·.. C' ,·K II...,. E·. Un. '. '.fi
.. '.
Uf

LeC)l:ellie!ta pomocą ele1!:trycZll()~ei (elektroli~Il): Masa* wł~racYJny'
:Badanie' nerek, p'lcherza I kallału. :E:lldoskoplS. l cystoskopia, 2 6 0 9 .11

.' .

.

c

.. lecznica chorób skórnych i wenerycznych
I

O~~ów

Falka, Golca i Jelnickiego

IlUicaWólczańsllra

Mas.

--Telefonu 14 .. 81.

~;ła!cI1Órych stalych(oddzielne pokole 1 ogólno sale) I przy-

cllą.dnlchi<: (l??t:'ada: 60 '. }t~p,.-Godz.prz~jęć

od 8-9 ~a"
naj l1V$~Hf, 'W,l'.pludme 1 711,...".8.tf,w~e~Zorel1l, VI med~1.elęL i}i~~A~aocl ~ 1O. raflo. I od 1.21/r.~ ~ I ~ 1'0. polud.
Rllłlltv,ę·~J;leo;tQ!JJe· śwlii~~em l.elektryo.z9oŚQII!-. - Badanie
. " "'\f\l' I ' ! > ~!NI'p,tzyętflll$Ie..
541

c

I

'Dla

. . starszych"
.- ,
- I
. '. , . jako:
,'.' .' ..... .' ..,.;.. I 'JW)akl'

dalekoostrze}szą odpowiedz.

młodziety!

,Ogłoslłazas

m

w~tępnyart~~uł, zarćwno .treśCią,ijąk'1~r:'

mą, maj ący .zwróCICl.\Wagę .sfer dypl()mątyc;nycn.
1) Adam:Mickie'ri~ż -~9P~II1ITIIIIIlI~us~U',
SP?sćb. Fraq"cya-:,,"pj~ze~'d~~~?l1,ik
y
WY.danie. OzdOb.ne.... i .IlU..stra0 am.l St. Ma.Sin. WSld.e-! . n.le. m. le. ckl-,-.p.!.ag.nl~ . d. Ok.. c;macko.n.c:~.~. ra.c't. . 1 . ~w. . . e.j.

go; cena w oprawie 2\50 kop.,d1t\prl;lliu.merato'
.rów.Rozwoju."tylkol.25
kop.'
.
'
.
.

".'. ,

.. "

, \

'

floty,zagr~n~cę

cząrepubhki.

fileto nt~ obchod~l. :Je~t.to.,rzelo
Ale znamIennymI ·,uc!ef.uij'1c'vl1l
~ :
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'jest zwyczaj, jaki tak we Francyi, jak w Anglii o gruncie przesyconym sol,! i ubogie w roślin- I wistego oddalenia g;wia,zc1 stałydl wc.lIe JJic
w ostatnich czasach się zakorzenia, że oba te ność, przechodzą zwolna w piaszczyste pustynie 'ztlaL1~. , ' . ' .' ",., h '1'
l r .• i N '_
panstwa, wydając zarządzenia w kwestyach swe- Azyi środkowej, na kt6rych żyznE: dĆJlil'lyrza<:zllt
To
odkl ?cn.l~d.Jd:'l.l"zy"c. p :.M.f!t, ' :,aua ..c.
go wojska lub marynarki, motywują je, zwraca- Syr-i Amu-Daryi stanowi'i tylko oazy. Koczują- t&,tull a, gran,l.Ce sy~t~\~, ".łot'lecl.l1e~~ lOxs~e:zy~y
jąc uwagę na pewną konstelacyę polityczmt lub r.::y. po niph Kirgizi. s!ykają sie: z mongol~kierni pl~. ~~~ w .. ~P~O? na~S~O,dxle~v~~~, ~~.z~, OZI1,~.czel~l~
na pewne mocarstwa, przeciwko kt6rym ich ~a· nllonaml pustym l w ten sposób mewątplIwle ~'~s plenv~:e]. pm~l'.I,ksy g~l,:IZd. ,~ldł).(..h ot.~)'1l1a
rządzenia maią być skierowane. Jest to sposob, dżuma powoli do nich się dostała.
hs~ny. clOph. ~O . r~Jęc~e, o J:l.k lll~Zrul:lJ~~ !~~~ho.
nasuwający bardzo poważne refleksye. .A przeJednakże do tej pory dżuma grasowała tylko IdZI Slę odkgłoscl" gdy chcelllY z gl<U~lL .,y.,tel1m
deż kola polityczne, o stosunkach pohtycznych w~ród, !(Qc~o\vn!ków, ni~ dO~y~ajf~c rosyjskiej ~~o~leci~~l~gO (!~?tac s~ę (~y~:(~~IO _~~r:l;llC s>:::-.;te~nl.l
dobrze poinformowane, nie dają wiary, aby luunOSCl oStadh~J. ObecnIe zas, Juk wskaZUJ'! o- s:Jslcd~~lleJ ~:Vhlz~ly. Ta ,~wj"lzd.'t
.Uph,l CCU.(~IU:
Włachy dały się zastraszyć groibami dw6ch statnie wiadomości, coraz liczniejsze, jakkolwiek 1'1:- Jest 21?,OOO ~:uzy w~~~~cJ odr.lalo~l~\, Ill~elt
inspirowanych dziennik6w francuskich".
I nie mające jeszcze charakteru epidemicznego, sło~lce. Jak s~~ ~dHJe,. pr~eCl!;:na ,O(ncgł()s~ .dwoch
"Zresztą niemieckie sfery fachowe cCiJiq da- wypadki cllOroby zdarzają się w rosyjskich ko- ~wIazd ~d slC!ne nlf~clzlC ll:C Jest . lll:H~~J~7.;,\! a
leiw więcej wartość floty włoskiej, aniżeli dwa loniach i osadach, aż na brzegu Wotgi.
hc~ha tycn gWlHzc1, kt~)~:c lllozemy W!t~I.ICC za po:
dzienniki francuskie, kt6re w swoim entuzyaz~
Istnieje kilka przypuszczei! co do drogi, ja- n~ocą naszych, tc1eskopow z PC\yJ.lOS:HJ !~ynoo~
rnie politycznym zapomniały widocznie, że Pran- ką dźuma dostata się do wsi rosyjskich. Jedna kllkaset,a UloZe ml~et 1000 truhonow. Lh?dzl
cya posiada takźe granice na lądzie. Znamienną wersya opiewa, że do wsi. Zawietnoje, gdzie o to, ~ź~by uzyskac przegll,!d tego olbrzymIego
jest rzeczą, że prowokujący ton dziennik6w fran- zauważono pierwszy' wypadek dżumy, dostała się wsze~hSwlata.
,
.
cusldcO coraz jest ostrzejszy od czasu wizyty ona z nięwyprawionemi sl~órami, któremi ta
.PICr,wszym astronomem) !d()ry meto(lyczmc
Poincarego w Rosyi".
wieś prowadzi· handel z kirgizami. Podług dru- za!~ł Się ,htl~owl,! ,wsZcchSwlata, był ,ł~el's~hel,.
Oto opinie zar6wno francuskich, jak nie~ giej hypotezy, dżumę przyniosły do Radlinki, ktory si!,dzlł, ~e gWiazdy siak są ~llI11CJ WI5;C?J
mieckich sfer urzędowych. Pierwszym i drugim gdzie skonstatowano już kilkadziesiąt wypadków regulanuc ~urueszc7.onc '?" przestl'lclH., Do tej luzależy na polityce zagranicznej Włoch, których chorobowych owe pieski stepowe czy susły
potczy nagmał nawet lllczg'odllC z ilU} ~';pus(rzc
dawniejsze, niezdecydowane stanowisko, zwlasz" tarbagany, l(tóre taką roJę odegrały w rozpow~ ~en,ia i w~eszcie doszedł do W!~j.{J:;11rt!, *-e w:::;zedl:
.(za w sprawach tr6jprzymierza, już tylokrotnie szechniel1iu dżumy ,w Mongolii.
sWtat .pOSta~a kształt soczeWkI, ktore,J ~rawęd~
pozostawi~ło wiele do życzenia. .Jaką w przy~
Przed obecnym wybuchem epidemii wśród ut,,:,o1'l;0na J~.t pr~ez .drO'J'g mleczn~. Słonce znajszłoś\=i zajmą postAWę, trudno dZiś przesądzać, ludzi, w Rachince zauważono podejrzany m6r dUJe SIę mnreJ WIęcej w środku tego systemu,
ale to nie ulega wątpliwości. że w trójprzymie- wśr6d susł6w.·
Droga mleczna, wedle pojęć Herschla, byłaby
rzu są bardzo niepewnym czynnikiem.
Trzecia wreszcie wersya przypuszcza bez po- wytworem perspe~cznyn~, .powst!lłY!ll przez
Kwestya koncentracyi floty. fl'ancuskiej na średnie zarażanie siG kupców rosyjskiCh od kir- to, *~ na l~rawędZl soczewki cwłu lllclJlcskie SIJ.
morzu Sr6dziemnem do tej chwili bardzo żywo gizów w chutorze Umiot, który jest punktem gęśCteJ rozswne...
.
,
.
;zajmuje opinię publiczną. Pachowe, marynarskie węzłowym stosunk6w handlowych pomiędzy steHCl'schel zn;ICmał w Cl~gtt S"Y0]cgo ŻyCIU posferyfl'ancuskie wyraźują się ° flocie swojej z du- pem kirgiskim a 1<oIoniaml . rosyiskiemi aż do glądy ~a . arcll 1.tekturę ,wsl.eChŚwl~ta, ale p{)lI1y~ł
żem uznanie~l: Jeden z .dzienników P~,.ysJ~ich mi~sta. Ca~ycYlla nad Wołg.}; w Umiude znuj- wszcC'hsvvwta w kształ~:c soczewkl.dotrzymał SIę
przy~cza o nteJ sądy 'Yybllnych gcneralow fu:tn- dUJe SI(:, kIlim dom6w zajezdnych, w których at do. na~zy~h czasow,. aczkolWIek w ,drod~c
cusklch. I tak np. admrrat Touchard, który daw- zatrzymuJI:! się rosyanie razem z kirgizami.
mleczne] wld7uny rzeczywisty system, a Ule twor
niej !"ia.ł sa,m komen~,ę, ~ad. fl~tą 11~ morz~
Pr~ wdopodobnie wszystkie trzy wersye są , persl~ektY",;r Ni;j~dnok1'O'ill~~ (,t~S\l0Y:"al1o •oblicz~~
Sr6i;1zJemnem I który p6zmeJ zamJanow,~ny zo prawdZIwe. W każdym razie faktem jest, że cliu- graf11ce tc,;:,o "systeIllu, .pOpI le"I.le ]cdnak:.;e l1l~Sl.
stał an:b~sad?rel? w Petersburg~, po.c1~wala bez ma rozpoczęła jui sw6j poch6d ze stepów i pu- my ll~ cYtr~cn prz~bhzonydl. Mamy og;)łcm 300
:castrzezen naJśwlez~ze zarządze,me. m.~ntstra Dei: ętyń kirgiskich Azyi do Europy. Od paru już; lat do .4W gw~~zd, kt01T,ch paral(tk~~ mo:ZJJft ?~ło
cassego. WychodZI on ~ załozema, ze pallowa. wybucha dżuma sporadycztlie nieraz w kilkurla. oznaczyć plze~ P,oI:ll,lry z pew114 dok!,\dr~oscl:Jc,
.nte nad ,morzem Sr6dzlemnem jest dla FrancYI stu stanowiskach kltgiz6w,odrazu i zubiera ona-I to znaczy oblIczyc .lch odległość od zle~nl. Ąle
'" rzeezi\ meodzowną, ~iet~lko ze w.zględ~ na rolę, ry setkami, (l do tej pory nic dla je] usunięcia nale~Q. one I~O sęslcdztwa nasz,ego słollca. 10
laką po porozumieOlu SIę z AngJlIl Wll1na o.de~, nie zrobiono. Pomimo, że przysyłano kilka kro" 1,$~Sled,~tw(), wyr!l:to~1~ w ]ictbach,. ,;yglą;la
~rać•• ale ta~że z tego powodu, ~e mo!ze t,0 les: tnie aż z Petersbl~ł"f~a kornisye i ekspedycye spe- 1ll1P,~~ltlJ~CO: I t~k,'}~~śnleJ~c~<, bl~;:m. ~~;~t.e,!l~ s~
lej ll}ezbęd.Ole potrzebne. dla ~ezwzgl~,~~ego za~ cyalne uczonych I. lekarzy, do tej pory nawet uie :~)l~r'· ",~. )(l~~::lO1~~ ;,:;,1, c:d ,~!I,I., t,l.\ l~,~,zd. 0, ..~,7., I?Ubezpleczema komunikacYl pomJ(~dzy kr(lJe~l ~ ma_I Zbat!IIlJO i nie stwJCrdzollo dr6g i sposobów, f:tc;. ,C!\,~ :(;l'dP:,:':'O\'v Y" ,~\lC ;~c ,-j,~; dC:/j, IIlt,:\I ,~l, :".1 d',,,. ;(,
clerzysty~ a francuską północną Afryką. Fra~_ rel111 c/;;1lI11i1 się przellos,i i rozpow~~zechl1iCl, W:ilW-1 ZJLlll., ~i,l~~ ,.,tł,II~, ~e,(!:;.l~. (~:~~),~(: 1 1',~) ll,l/~,),j::\ IN 1,1t.
cya, zdamem Toucharda, po całJ<owltem, ~yI<OI~l" te!( czet~O wszelka. antlcli.ul11owa nkcya pm:ba- A t~ ,ł~7t lH:~",~)j;::I,~~...lll. .•~ 1:,. (!~':~~\ o ,.s,(rl~(;'.:••
c~~niu swego 'progr~ll1? flotowego, .będzle ~o~~ wlOna .l':!st grulJtu ',skuteczności. Miejscowa UJŚ, ..} l) \;,':~, l",~,'~~:'~ J)l (qJusZt:7.Cm.l. ,Chl~l~ ,,?,,ysIłna, ,aby parallżowac ~Jednoczone. slły .. Austl YI. I admimstrncya staw.1U w tej sprawie pOpl'Ostu I fel \ ~/h.;)'I~,. ,C;(l\c ":(,lSCl w
,.II.. 1lI \\ .!.:lr
Włoch. Taką samą opInie wygła~za tez admirał przeszkody, co stwlerdzLl nowet tak nicpodejri!a- 0. l!1lilcl~ sWl<I.ła. Jtst to ~).
I,L 1,'.\ ,w p1.:. (,Besson, •
ny w tym wypadku o str()nlliczo~ć ołgun, jak C!:'gu Jc:lnc~o rn!:u puc·
'eli, ,sww~ądz co bądź, n~wa sytua.cya na ll!0rzu , ttNowo;e Wrcmb".
tla, ~arusnlJ!1cy SIę z .
mtllonów
Sr6dzlemnem dowod~1 wy~ow~le, źe, p()nllę~z:
Obecnie padł na nią popłoch i rozwinęła metr W n~ Sekt~;:dę..
nas~~e,p,:o 50-Anglią .a Francyą iS~nJeje JaknajścIślejsze pOlO
Jakąś działalność. Gubernialna komisya przeciw- c7ewkQ~a.el~o Sy~te!lIU
1
wyncsl 8 :2:u~iel1le we wszystkIch szcz~gółach co, do spr~w dŻU1!10Wa wyasygnowała specyalny fundus7.30000 [ 10 . tysIęcy lat śWlC.t!njch, eLu '" z .,r:c:::1O§C1;'J
pOl1.tyk~ na morzu ~r6~zlemnem, i ze bez Ich rublI na walkę z dżumą; gubernator aslracha(15ki dw~ fazy tyl~ . .otrzymmllY jt~ ~lCl.j;y 1,('Jl)ch Ule
·W911 nt~ mogą tam zajŚĆ zadn~ ~mJan~.
.
wyjeżdiar do Ruch inki.'
rnozc ogar:HJc zadna wyobmzilW.
, .·'~prawa. t~~ rzecz prosta, sc!śle. zWIązana Jest.
Czy jednak tcroz wizyta gubernatora i 30,000 I . 1)1'z07. d'ugi czas beznkl!~cc:m:c SZU!\[Fl0 prał ,ze ,s,prawamJ. Wsc~odueuropeJs~lego, tak bar~ :rubli zdołają zapobiedz rozpo\vslechniclliu się dźu~ w,dłowości dla tego wH··ech~'.viatH, ,\j~ wrcs,:.:de
· dzo grpŹl1e111 1 obecnie. dla pokOJU po wszech- my. to rzecz wątpliwa. W każdej.z objQtych dlu~ I W ostatnich latach pfl.cciei natrafiono w tym IdeuegO.
l mą miejscowości jest już po kilkadziesiąt c1lOw I runku !la pew1.lc ślady. ,~ak ,wiadomo, gwiazdy
..
rych; . wprawdzie zaprowadzono ta.m teraz kwa- ątałe me s~. meruchomenll, luk to sl}dzono w
rantannę, ale niewątpliwie jeszcze przed kwaran- dpWllYch ,Wiekach, I tak nasze słollce porusza
Dźuma W Rosyim
1;an~ą zarazki dżumy zdołano stamtąd roznleiŚć Slę. w kl,enmku, punkt II. kt6ry leży w obrębie
po mnych miejscowościach. Ostatnie wiadomości gWHlzdozbwTU r~~ry, z sl.ybho;c;\l 10% kilomem6wią, o wyp.adkach dżumy w k()Jonii Dianbek, Itr~ na :ickundę, ti~ gwiazuy,poshlliHjQce ruch o
· .Poniecr:tuglm okresie spokoju telegraf zno- która jest &(:flCyft kolei żclrU,mej. Nieber.pioczOO- I wlclę slybsr;y" ale u przeważ.nej liczby ruch po{WU żacząl przynosić wiadomości o dźumle w Ro- stwo wydobycia się dtumy poza obręb ~ubernii ; zomy JesI stosunkowo bar:tl!{) powo;rty, mole
~iSyj. Tym razem jednak straszliwa ta choroba uastra.chailskiej i .zawJeczeniaje] po dalsz}'ch f~U· i ~laleg.o, że·.są Ol!e t.ak har~l'r.o od, nas oddalone.
['kazała się nie w Odesie, dokąd, jak stwierdzono,
bermach połudmowej Rosyi jest powaźne. Stam- : ;,:,kutklem tych wlelklch otiległcścl p020rny rH.ch
.przeniosły ją szczury na okrętach z Lewantu,
tąd zaś ściele jej sie droga do Europy.
gwlazd r.la niebo i.e ak jl:st· mały, że widQ<!zny
lecz w gubernii astrachanskiej. Jest to zjawisko
'l"uch własny mołe być stwierdzony dop'~ro w
O wieJe groźniejsze. Gubernia astrachafiska. leźy
~"4
20,. lub. 80~ mb .nawet mofe w 100 latacll. Ody
.na tym już ustalOl.1Ym szlaku lądowym, kt6ry,.n
więc rn9wimy o ruchu gwiazd, to chodzi za.14'14' do Europy epidemie z Azyi.
'wsze
o .gwiazdy, stosunkowo mniej odlegle od
wszechświata
. . Dość przypomnieć, że obie ostatnie tak
słońca.
grasujące pamiętne epidemie cholery
,Afe.by rzec~Wisty rqch tych niez1icz()ll1ych
na Astrachal1. A teraz także na:- <lt'anice syst~mu'sronec~l1eg0. - HerschelQ budowie i s1o~c pozn~ć,. me nstarc!Jl . nll~rzyć ich pozor'oWleSI~CZ(~Q;O znaczenia fal<t,żedżurna
n~ l P9n~'Jwlę~zeJ ,CZęSCl mew!do,czne .l,?ąsuw~·
w Mongolii,' w bie- wszechśwlata~ -Ruch !lwlazd. - Qbliczęnie fl1Ch!t ta. 1l1e Slę na niebIe, NIe ulega w~lphwo~Cl.,że hrna brzegach Wołgi vomocą widma. -. NaJIlÓwszebaclanla, - syste'tu h.ap matnenJ ze. wS~Y$ndml swoi1l1i.4nar~y1'ni gwiazteYlla.. ...... Rttcbgw!azd l wfek J e h . ' .
odbywała sw6j
dozbiorami ". wy~l~da :dzi$'iajtaktlnm.o, jak 2a
&w
i
I,JA"l" ..... rm
rł...~II"L..'""" jest zwykłym
Wspalli~la . ·.•ąJ·r~bjJelttura 'W;;I-~\.:l,~J:jW
się przednaruf """"AąlJ~U\;'
'~:::::::::=:::::_::,:,,=====-
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sm.ęgkwlie się przez pewien Ci1:as pOdnosi się, a
potam opada. W tym wypadku gWiazdy, maj~ee
światło białe i uchodzące za najgorftsze, nie
mog} by ch dz"
'młodsze Drocr,a wio-

."::!::=:;;;;:e::..:..:=:;' ===::::;: ::::::::;::::;::: .:: :::;

.'.

. _ .

zda zbliza. się cI~) nas w !inii prostej. W tym
~~."
wypadku mgdy me spostrrezeIł\Y zmiany w po~ ~1ła.lole zaws~e I w~dzie cyłożeniu jej na niebie. Od niedawna jedn.alcle
kor)'ł Bohmłgo z "Podkową", a otrzymo~emy za. pomocą spektr~kopu oznaczyć tak· I
(;"
kk'
t
.
~e :1 teI!.I, .ruch. Na. pod.,stawle ptzes1..1l1i""'a lin.iJ' I
ma Je paCA!;'ę cy oryl gwaran 'owaneJ
y
u o -~c :zad na], , ' . .' a, "
?"
I
czystości
f
najlepszego
aatunku.
225$
d.~ca od mg'ławley . o slonca 1 ~t!i,a1 lett 1.eJ5;fO"
dr
W Wl, rue pewnej gwiazdy możemy C@1aCJZYĆ I
.
""
ruęta dla W:ifQktt naszego.
r;;zYgwlazda: . owa .przybłiza się do nas, czy ~ ~s.~""~1!!!.'l!~'='~~~i:'

I .

nas od.dala. Co więcej, ta metoda (Doppler-fize-

".

.'

au») .~ó~j nie będziemy, tut~j bhżejomawiać, ~a2!my sob;e. słonce ,J~o §roO.ek~li, l.iOTeJ
UDl?",dlWla., n~lm także o~hczaIlle szybkości nl.(,. 'h:u sx:edIuca wynOSI 304 ~~l1ony. kil.om~ló~, ,tO! I
gwIazd. GWiazda "Altmr" naprzykład zbliża sie teJ. ogromnej przestrzem :znaJduJe. SIę. tylkC! 1/
!-'lo nas z szybkości~ 33 kilometrów na sekundę; I ~azd ~tałych, Przy tak sk.~pem rozsl~mu gwIaz.d
Jasna, czerwona gwiazda "AIdebaran" z szybko- I e mog~ często zachodzIc, wypadki zder~eI.l1a
ścil;! 55 kilometrów oddala się od nas. Gdy zna- I SIę· J:Iy~tezę K~pteyna o ?woch p~ą~ach ~l~zd!
my przesunięcie się położenia gwiazdy równie i przemkaJących SIę naw~Jem" P~ZYłęłl .t~~ mm
. ~
ja~ sZy~kość jej ruchu . Y'ł. lin.iil> prostej: to lI!u- I bada~ej tylko Halm twIerdz1, ze lst!lleje Jeszcze
,Artur G5~gey, i,edna. ~ najWYbitniejs.zych ~o·
slilly Jeszcze uwzględll1c ruch naszego słonca, I trzeCi! ,pr~d .. ~ tą, sprawą łąc.zy S!ę cały. kom- stacJ rewolucYI węglerskleJ z 1848 r., zmarr, Jak
ażeby obliczyć rzeczywisty ruch (motu s peculia l pleks zag~dlllen, ktorych rOZWiązarue nalezy do donoszą telegramy, w dniu 18 b. m, w Budaris) gwiazdy.
i przyszłoś.Ci.
.
peszcie w 96 roku życia.
, Szczegóły te świadczl;h jak Zmudne i skorn- ~. B~daJą.c ru~ gwiazd, spos~eżooo pomię~zy
Artur G5rgey urodził się w r. 1818 w Tophkowane obliczenia są. potrzebne, ażeby wy- ; mnenu,. :l.e gwl~zdy ~łodsze mają ruch o wlele porcz. W roku 1837 byl już poruczl1ikiem
twor.zyć sobie obraz ruchu w systemde gwiazd I~ powollll~Jszy, mź gwIazdy starsze. Jak włado- w węgierskiej gwardyi szlachecldej. WldJka lat
stałych. , Zdawałoby się, że gwIazdy stałe poru. mo, ~azdy zostały ~a podStawIe swoich widm później, bo w roku 1845, wystąpił z armii i
szalą! SIę w niezmierzonych przestworzach bez ~Zlelone na rozmaIte klasy pod wZględem udał się do Pragi, gdzie studyowałchemię ... Po
planu i celu. Gdyby tak być miałO!, to nasuwa i WiekU. Gwiazdy bi~łe, ~órych widmo posiad~ wybuchu rewolucyj węgierskiej w roku 1848 po~
~ę pytanie, VI jaki sposób utrzymuje się istnie· ; charakterystyczne ltme, ~7hum, uchod.zl!. za ~]. wrócił Gorgey w szeregi armii wę~ierskiej, w
. ]~cy system, skąd pochodzi fakt, że soczewko- , młodsze.. Przewaga ltnll wodoru uwazana Jest randze. kapitana. Niebawem awansował na mawaty kształt systemu drogI mlecznej' nie zmieni-:'l i równie jeszcze za cechę młodości; natomiast /. jora, z poleceniem organizowania oddżiał6w
się· Badania poczynione w ostatnich latach prze:7; ; ~zmagan.i.~ się metali,cznych linij absorpcyjnych,
gwardyi narodowej. Ilad Cisą. Pod m.iejSCQWq Kapte)'1J.a, Szwarzschiłda, Eddingtona i Halma. : Jako to Jest na gwIazdach żółtych, a Jeszcze . ścią Ozora zmusił Gorgey, na czele niewielkiej'
~kazały, że. ~chy gwiazd nie są tak chaotyczne .! więcej na .c~erwónych, ma by~ Wskaz?wką wie- ; g~rstki gwardyi naro~owej, silny oddziałau~tryać
lak to dawrueJ sądzono.
. ' ku .poważmeJszego. Nasze ~p.nce, nalezy tedy do i kI do złożenIa brom, za co otrzymał nommacYę
Profesor Kapte)'11 uczynił spostrzeżenie, że I gwIazd młodszych.
.
na pułkownika.
.
.. ' .....
gwiazdy w swoich ruchach trzymają. się pewnych
Porównawcze spostrzeżenia nad szybkością
Po bitwie pod Schwechat (lS.:go listopada)'
kierunków, jakby z predylekcYI!.. Ruch całego. gwiazd wykazały, że gwiazdy "m:odszen poru- otrzymał G6rgey d.owództwo nad arl1łią p6ł
sz~egugwiazd jest skierowany ku jednemu pun- ; szają się z przeciętną szyblwścią tylko 12 kilo- 'nocną oraz stopieii generała. Po wkrocz~niu
ktowi drogi mlecznej, leżącemu w gwiazdozbi9- i metrów na sekundę. Gwiazdy średniego wieku Windischgraetza na Węgry, rozpoczął' G6tgey
rze Woźnicy~ Wedle powierZchownego obliczenia' mają szyhkoś'ć 28, starsze zaś szybkość 35 kilo- odwrót do Wacowa, gdzie wydal prokhtmacyę,
w ruchu tym bierze udzialł co najmniej 500.000 I metrów na se1mndę. Słońce jak wspomnieliśmy, w której całą winę za dotychczasowe niepowogwiazd. Oba prądy gwiazd idą równolegle do ; przebiega na sekundę 19 i pół kilometra, Dane i dzenia zwalił na lwrnitet obrony kraju, Z WapłaszczyZny drogi mlecznej. Gwiazdy całemi gro- l o względnym wieku gwiazd polegają atoli tył- i cowa wykonał Gorgey wspaniały marsz; mają· madami posuwa~ się po swoim torze, spotyka- ko na przypuszczeniach, które opierają się na : cy na celu zwabienie austryak6w do Debreczyją. się, wymHajl! i d.ąźą dalej, Zderzenia należą' prawdopodobieństwie. Nie jest wykluczonem, że \ na, co mu się też uda-l'o. Tymczasem .. komitet
do wypadków niesłychanie rzadkich. Jeżeli wy- temperatura gwiazd ulega wahaniom, źe przez . obrony narodowej i rząd, który nie ufał mu':od
?
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przy. .i. ednymstO!.e. sie.d.Z.i. jakiś straszilY, krę- f. la· Sta~iak -. Sk.ra.. dli ..Mm... S.t. wosza" ...·a!tys.~ę. . . . krc;i-'
py c:złowlek w stosie druków. Porozk:tadałje kowsklego,tw6rcę ołtarza MaryaekjegoJ,':'tęgb
MłOWA.
okolo. s,i ęb} e,. po~ta.wił ma.~nicę ..z .atramentem /•. arty
.. Stę, k.t6rego . śmi~li naP.ietnow..ać i... Wt.iąc.iĆ'.d,.b..
'. _
przy sobie l ZWIeSIł nad papIerem) głowę,
lochóW NorymbersklCgo. ratusza! '. ..,
.
Wrażenia z Zako alle o _ Es erantyśCi _ Zab l
"
pch, jaki to ze mnie wyrobnik, człowiek '. • -.:No, no, . nieitytuIsie,?o rJ1edługO :pó-'
ludowe. _. PrZYjęcie u gChramc/esperantystów. -~d. ~Ie~zczęshwy,' p~ol~ta~yusz zapracov:an~. ,Och, i ra. obtad?wa.- odzywa Się ktos - tOJ1lte~ Zjesz
ście Zakopiańscy.-Ludwik Stasiak, Prókesch, Kerez, ze Ja t? ~ogę dzwJgac. Dokoła ml1le samI tył- zlrytacyl obJad~.. . ., , .
. .'.
Tetmajer, Frenkiel, Kempner, Adryan Dy\'eky. Wyr- I ko burzu]ęl
.
. . " ' . - ~ wł~śme, 7;e ~Jem. ~Jem .. na~et ~wa tavJ'
Iw w·
O ov{ d 'e o turystka h.
. A przy tym stoliku gromada ludZI: wysokI, zy flaczki... zebym miał dosć. SIły rewmdyko·
lCZ,
ano ICZ. p la am
c
chudy . p.' Władysław f>rokesch, wsp6łredaktor wać Stwosza.. , Awiecie,żeci. bandyci niemCy
~ Wytr.
"Nowej. Reformy", pan Kercz, kt6ry tylko cO mieli wspólnik6wl
. ..'
·
- Nie
. .. jeno, jeno ~isL. potem powrócił z Rapperswilu, gdzie sekretarzował' na
- Co mówisz?
'. ...' . '.. .
pocznie kap
wie, czy się w ulewę nie zjeździe, obok niego przystojny. węgier Adryan
- Tak, tak, mieli bandyt6w wtyc:h ·u~zo·
· zmieni..,...mówi·~ do grona wycieczkowicz6w, Dyveky, przyjaciel polaków, bardzo dobrze mó- nych krakowskich, w tym . historyku sztuki, wiektórzy chcą wyjść W góry, ciesząc się, te na wiący po polsku, wreszcie profesor białogrodz- cie, wiecie, w. tym Maryanku, co go tam Pan'
chwilę deszcz ustał.
.
.
kiego . uniwersytetu Iwanowicz, kiedyś uczeń Bóg powołał już przed sw6j sąd. l w4ecle, ją~
G6ral miał racyę, bo nie doszli .jeszcze z ro- ' wszechnicy Jagiellońskiej.
. .
kie mu zadał pyta.llienasądzie ostateczQym?
gn Krup6wek do hotelu "Morskiego Oka", a już . - Czego iE)czycie, burżujeI- wołazapra- ?..
.
.
.
.
.
nietylko kąpało, ale lunęło potokiem.
. cowany.- Spaśliście się jak bestye, wyglądacie
. - A,to tY, Maryanku-ciągn~łSt~,siak-::--:-Hm ... WYbo.rna. kuracya, pr.zemokłen.1 do jak wańtuchy· wypchaile.~.. I tu. spojrzał znaczą~ co. meg.o sługę, uczciwego l\rakowianina,. mi.słrza
,nitki-..,..kręcąc ramionami, wo{a jakiś starszy je- co na szczupłego jak zapałka, Prokescha.
Stwosza podarowałeś niemcom,. bo et się nie .
· gomoŚć, ubrany jasno, w. serdaku.
.
\.
-.A ileż ty ważysz? - pyta się Prokesch. I chciało sięgnąć do źródeł, jenooparh~\ś sVt:0je
Restauracye i kawiarnie zaczynają szybko się Zapewne 230 funtów nie wystarczy... biedny pro~ badania na jakiejś tam książce :łobuzaniemie
zapełniać turystami z nogami, tkwiącemi w kr6t- letaryuszu...
' . '.,
..
ckiego! To. za to płacili ci grubą pęnsy'ę w unikich, za pozwoleniem, do kolan sięgających maj.' - Zważyliśmy go, waży więcej - odezwał wersytecie.:- iebyś wstyd pOlskiejna'ucę .pr~y~
teczkach, w pończochach z przybranemi łydkami, ktoś z okalających, .....
.'
nosił?
.
.
, •
opancerzonemi watą lub gumą, kt6ra czasami
- I cóż tam w· Rapperswilu słychać?:-, za·
- Właśnie, że ta pensya była p()wodem
zjeżdża na bok, tworzqc niezmierny guz na no- pytuje Iwanowicz;
..' " .
.
. wszystkiego. Wszak, Panie Boże- tłumaczył
dze; żółte sznurowane z giemzowej sk6ry trze-.· . - Co znaczy ·Rapperswil?-odezwie się za- się Maryal1ek- pładł mi 'ją Frandszf~k J6zef
wiki stanowią ozdobę stopy turysty i modnisia. pracowany.'
..
- cesarsko-królewski cesarzatistryacId. . . .J.',
Górale .pykają z fajek .i śmieją się z tych
. . .,. . Tu główną rolę gra Stwosz. .
".. :- Znam go, znam, trzymam go naświęde,
ichmości6w:
' .
Dorozumiecie .się, że tą nieszczęśliwą .ofia~ bo dotąd kancęlarya moja nie moieslędoWie- Akurat do "Morskiego Oka".
rą, tym proletaryuszem głodnym, wazącym 230 dzieć, pośr6d których narod6wtrzebabry'go tu
Wiadomo, że w. Tatrach znajduje się staw funtów z gó!'ą, jest p. Ludwi~ Stasiak, . słynny ulok?wać~ Raz zdaje się;że on;'jest' ~~grem,
nazwany "Morskjem . Okiem", a r6wnocześnie autor głośnej pracy p. t."Rewmdy.kacya '.
. drugI raz czechem, to znóW . ±e nlem~em. prawo~
w Zakopanem jest hotel. tego samego nazwiska,
: Wiecie państwo,co tojęst J!rewindykacy~ n? witym. W dstatnichciasach z4a:wało :Się nam
Staw leży o trzy ,mile wśród gór, a hotel w cen- Jakby to wam wytłumaczyć 'p0ł6dzku! "rewin- nawet, że .siE) ogłosi kr6lem polskim, .aż !tu znów
trum Zakopatiegó~ "
.' '.
.
dykacya", to tak, jak gdyby bandyta ukrądłja- koziołek wykręcopy ... Donoszą mi, że sIę o ko- Drapiesięnag6rę"'::';'mówią g6rale... i niekąś rzecz kosztowną, a stróże bezpieczeństwa, ronę rusińską . stara! . Mam duże> '.z 'nnm kłokłamią. Na' werai,ldę"Morskiego .Oka" trzeba. wiedząc, że bandyta ma mauzer i brauning, bali potu.
..,...
.......
....
. ..
wejść po kilku:schoakach..... . .'
.. się:wszcząćaląrm, dopiero zrobił to p. Stasiak,·
.' -..:. O, Paniel Paniel "on jest na:prawdę'niem;'
Na werancl~je:dymnd/dlJszno, gorąco. Śmie- odważny bardzo człowiek, który niczego się niecem i to właśnie mnie. najbardziej wmlOi.ej 'nachy, Uirt, dowcipy.:..·· ....
".
lęka .i 'idzie na brauningi i mauzery nie z.mate- . uce pomyliło, to mi drogę sl<ręciło, bo czyż.
Artysta teatru warszawskiego, p. Mieczysław nicem w ręku ale z ciupagą.
..' .,'
można coś. tobić wbrew życzeniom swego: wład~
U
Ż
.Frenkię~, wehł.ani.ac~a.rną. kaw.k.,~ z Tetmajerem, .1 .. ' '.. Niesp~łna W" kwadr.aIfS c.z:as. u., i. . . · . we,ran~a cy? aby g.rzechu nie mieć. na sw. ojem . sumi~
poglądaJąc z ul\o$ana turyst6w;
.
w.Morsklem Oku'.' pełna Stwosza.·,Zda)e SIę, nłul.·.
..'
.
.
...... Tkwi w tern. przyszłość narodu, tkwi! . I'źe mistrz .krakowski wstał z Norymberskiej mo- ......... My wszyscy, polacy w Galicyi,
.,. ~W'titrYs.taCh?.. .' ..... '.
'.'
. ".
.'l . g.i.łyJ pr.z.ec~ad.za·.S.ię. wśród. tY.Sh t ll.ryśt6woS.z.tu-' . my m!eć. l;llun. dn.r ..z ·.hafto.w. anym ..... Krun,,,.r,,, •• rn.
.' -.'.· . . E~•... gd~ie)amłwg4ralą.ch - odpowiada· '~o.wa!1.'.'1....C.h.·.ł..Yd.k.. aCh.. ."......... ..... . '
.... ' \ SP.. o~l1le. b.lałe. z...e.. zł
. . oty.m
f'r~~ie4,'
.. . .
.. " .
.
.
i"~j~~Jd~kJ.gał~~or, złodzieje niel11CY"';';wo- powledzlcC. aby, 9siągtif&~ .................... =1;""
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sza su wspomnianej proklamacyi, powierzył du·
w6dztwo Dad armią póJnocną generałowi Dembi(lsldemu.
.
Niebawem jesJnak. Gorgey wrócll z pOWI'O-

wódcy rosyjskiemu Riitljl~ewwi r. 2ą,t.lO? IJiech~· ! są P9dobno. pol~ ,lodowe, ki~r~ ~t.~Y~rzy:ł~. s!(~
ty, 2,000 konnicy i zeJ 30 dziatal1'lr. I a kapl-:;v połnocne.l czescr OC.0c\nu A.tltllltYC"I\.!I~.() I slq~!~l
tulacya śdąiłfł~a 1101 ni$[ijo podeJI'zcnie o Zdl'idf;'. Ft Ił~boko ,na południe: lt'lI1l, znów .lw.l~rdztl, :r.~
05rgey uł'a~kuwlony pr:a:~ AustrYIł jHtirllQWlmy ~~w0d6m zimna " (bawn.~ ~Itphl JaklC zauwatern do władzy. Swietna kampania kwietniowa był w Celowcu, gdzie przez szereg lat pracowal', zono w F'lnl.al~dyl,.1 Lapoflll, podczas gdy ~ nas
byla najlepszym dowodem strategicznyclI zdol- jako chcIl1Ik w fabryce sukna. W kilka lat Pc)- brło chłodnIeJ I~IZ zwylde, :'~i!d, n:lfzł<~ Zll1lC'sza~
ności GOrgeya. Zwycięstwo szło jego śladem. źlliej powrócf.ł na Wc:gry.
me prqdów powietrznych, roznych temperatur ł
Pobił' austryaków pod G6dolle, pod Wacowem,'
Napisał on dziełko p. t. "Zycie i działal- deszcze...
. •
pod Nagy Sarlo, zdobył Komorno i wygrał bi- 110ŚĆ moja na Węgrzech w rolw 1848j9\,w któ..
. Mn.JeJs~a. zre~ztą. o l~rzyczynęt \V(~!c.!Jbysr~~.
twę pod Acs. Następnie podstąpii' Oorgey ze rem broni się przed zarzutem zdrady, lhllna- n~e Z!18JqC Jej, Illleć jC;;2ct:e pogodc: I CIE.p!O, Jaswo.;ą armią pod Bud''l}cszt, znajdujący się WÓ\V- czenie się jego zyskało wiarę i przywr6ciło mu l(Jc SIę nam z tradycY1 m~lelY!.
.'
czas jeszcze w rękach austryak6w, i zdobył go cześć obywatelską, oraz dobrze zaSlllŻO!H~ slaw«
Ob~i~rwat(!ryum. w. MlkotaJewsl(l~ znpow!ada
po trzylygodniowem obh;żeniu. Mianowany za I obroi1cy ojczyzny, aczIwIwiek I(ossuth w swoich w~ra:vdzle OClcp!ctJIe. l ~'YPOW)tl1:CłlłL w dmach
te czyny marszMldern, godności tej nie przyjął, "Pami(~hlikach' nie szczędzi mu przykrych za- naJbllżsZYC!l, al~ jukos m,e m.ozemy S!tJ doczekać
objąt natomiast portfel ministra wojny w gabi- rzut6w.
~ 1llwdzcma te) przepowlCdm.
necie Szemerego.
W historyj odrodzenia politycznego Węgier,
"....

I

postać Oorgeya

ma swoją wybitną kurtę, kt6ra
jego W slcrcgu mljdzieJniejszych
Obl'OllC6w Ojcz.yzny.·
.

Tymczasempotk'zus trzytygodniowej bez-

czynności Gorgeya po zdobyciu Bucl,lpesztu,
wkroczyły na Węgry wojska rosyjskie, spiesz'lcc
z pomocą pobitym wszl~dzie austryakom. Niesnaski między Kossuthem a Gorgeyem nadały

przekazuje

wojnie z tą chwilą niekorzyslny dla węgrów
obr6t. Dnia 11 czerwca 1848 roku ponl6sł
Oorgeyklęsl<ę pod Komornem i musiał rozpocząć odwr6t ku Cisie. Scigające go wojska
fosyjskierozbiły' po drodze pod Debreczyncm

Pr.l!JczJnJ niepogody".
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Chrystusa Pana, zaklinam Cię,
Stw6rcp, ulituj się nade mną. Toż to chłop, co
waty 230 funt6w. Jakże będzie w tych łapach
wyglądała moja szczupła, delikatna osoba?
'A2;,alit .Ci, Stw6rco Panie, niewiadomo, co
ten.gbllt zrobił z panSlawizmem w Belgradzie,
. jak stnlsznle wyszedł po tej aferze p. Wergunl
. - Niema dJaciebie, Maryanku, litości. Trzymałeś;znajwiększymi . bandytami świata, musisz
pokutować.
. .
.
.;....;; A czyś widział, Panie Boże, jaką ten
Stasiak ma gębę?
-Oe?a - nie gęba, funty -:- nie funty.,:
nic tW4~. wmy okupić nie może, gd~t twórców l
artystów nfe mote lekkomyślnie wyzbyć się naród!

Na rany

.

~. Panie,

.

Panie, a takie on' ma łapy.
I tle nowe .wybiegI nic nie pomogły Maryanko,~i•• Stwórca zatrzas~ął. za sobą niebo i
dostał SIę Maryanek, . a z mm I szko.ła kra~ow~
ska. h !story,l- szt~k! Y' ~apy LudWIka StaSiaka.
.. ZeJbyścle widZieli, Jaki tam od tej pory po. płoch :śród tych uczonych panujel
- Co tu czynić?
..
.
przyznać te.mu Stasiakowi•. obywatelowi
... ,racyę, czy Jeszcze ~a chWIlę powstrzy'-'''.·.'h·",,-..
. rozpęd, kt6ry całej sprawie nadał .k.t6re zaprząta uczone m6zgi..
.'
Stasiak.." wall" ksią~kę za ~Sią~
źródłem, a w pysku Jeszprasa, a "Swfatdrukuję pod. ty-

darowali
..
,.

"ff,

:

Łódź

-

- Zgierz.

Szosa zgierska, wzdłuż kt6rej panowała
w ostatnich czasach gorączka budowluna j ~dzie
dzięki temL1 powstały d?:lesiątld dom6w róznej
wielkości, jest to, jak się wyraiają starzy obywatele, świadkowie szybkiego rozwoju .Łodzi,
ogniwo, kt6re z czasem zacieśni się do tego
stopnia, iż Ł6dź i Zgierz stanowić będą całośĆ.
Biorąc pod uwai!G ruch budowlilllY kilku Jat

Od dawna już, bo od 1880 roku, nie było
tak niepogodnego, zimnego i deszczowego Wl"'le50ia. W górach spadajq śniegi, między innemi i
w Zakopanem. W Tyrolu i Szwajcaryi spędzono
jut bydło z hal górskich j pogoniono do wsi.
Niemcy p6łnocne poniosły wiele szkód z powodu deszczów i powodzi. Zapowiadają wylew ostatnich, oraz gorączkową niemal parcelacyę
Dunaju, kt6ry wciąż w:r.bicra.
.
',gruntów położonych wzdłuź wspomnianej szosy,
I niema nadziel polepszenia, bo oto od pół- przyznać trzeba, iż w twierdzeniu tern niema
nocy podsuf1Gła się "dcpresyaH ku Niemcom, przesady. Wprawdzie już tegoroczny sezon, w 1'0zaś nad V\ ęgrami tworzą się nowe dllnury derównaniu z ruchem budowlc.\nyrn dw()ch lat poszczawo, tak że sfera deszczowa obejmie w kr6t- przednich, zdaje się przeczyć takienlll mniemace calć! EllrOp{~ środkową.
niu. Faktem jednak jest, że szosa zgierska
Nie cieszq się pogod,j nawet Włochy, nawet przybiera coraz wYrl.lźniejszy charal<ter ulicy ze
wybrzeża adryatyckie, W Węgrzech wezbrane znacznemi grupami dom6w na tyłach jak np.
rzeki wyrzqdzily wielkie szkody. Winnice przed- w Julianowi orElZ w Radogoszczu w miejscowo ..
stawiają obra7: spustoszenia i zniszczenia. Winośclach: Lang6wek, Lorencówka, Helenówek i t.
grona poczerniały, częścią pogniły, częścią zaś d. To też przypuszczać moina, Iż nIlwet przy
zdatne tylko na ocet Przepadły równicŹ zbiory nieznacznym ruchu badowlan~rn, Szosa zgferska,
w górach..
stanowiąca przedłużenie ulicy ZgIerskiej, zabu. Przyczyną tych klęsk klimatycznych i zimna I dowywać się będzie nadal i kiedyś, może nieza-

I
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I
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starąmy. się O pogodzenie nauki z życzeniami
aa:jdostojniejszego naszego panującego.
...;.... Wszystko to bardzo ładnie, ale tyś bezgraniczne świństwo popełnił i skrzywdzi.teś Mnie
samegCJI, oddając portrecistę Mego i Mojej ro·
dziny takiemu odszczepieucowil Ani Franciszek
Józef,ani złoty lampas nie uratują ciebie, poku~
tę mus:zę ci wyznaczyć j dlatego twoją naukę i
twego ducha. oddaję we władanie LUdWik. a Sta~

Ulica

'!'

]corpus generała Nagy Szandora, co ogromnie
osł'abiło Gorgeya. który zamknąt się wskutek tego
wAradzie, 6wczesnej siedzibie rządu rewolucyjnego. Tymczasem generał Dembiński poni6st
kIeskę pod Temeszvarem. Wiadomość o tej
klęsce nadeszła do Aradu 10 lipca, 06rgey zaś
już przedtem oświadczył, że w razie klGsld zloży
broń. Równocześnie jednak na jego nalegania
rząd węgierski powzil.lł postanowienie ofiarowa. nia korony węgierskiej Cesarzowi MikOłajowi ł.
Wykonaniem tego postanowienia miał się zająć
Gorgey, który już wszedł w rokowania z ro-

syanami. .
.. . Niebawem jednak zażądał G6rgey od Kossutha, aby złoiył władzę i przelał ją na niego.
R1:ę.CZY Wiść.le 11 lipca Oorgey .został proklamowany ~yktatorem, w dwa dnI p6źniej jednak
pOddął . SIę pod Vllagos na łaskę i niełasl,ę do·

----

imią

nur .. ....
" ,'"
'M~',

·Ui

Ale IdOl był, to się nie dopowiada.
' . sldego Oka, jak się ta zabawa· powiodła.
Profesor Ptć.lśnik mówi: "Dziś wiemy w spo- !
U nas nazwisko Wyrwicza nie jest znane
. sób niezbity, %c StWOSI: nie by.! niemcem."
prawie. Dopiero przed dwolllil tygodniami zaDr. Kopera pisze:
. proszofIo go do Warszawy... Objaśnic więc mu~
_.... Prace Stwosza 7. pi(!l'wszego okresu jego szę, że pan Wyrwicz jest to artysta z Bożej rażyciu wykazują wpływ dziel, j:;tniejących w Kraski, podchwytujący znakomicie typy lub bieżące
kowie, pozwalają zatem domyślać się, że tutaj . wYPfldki i pokazujący je owiane niezwyklym humusia.t ksztalcie:. się i tu spqdzil nnjmłodsze swe morem oraz bajeczną obserwacyą.
lata. Jest bnrdzo pruwdopodobne, że był kra- j
Uroczystości w Kuźnicach dla biorących
kowiunincm, chocia~ .niezbitych dowodów na to udział w kongresie
- wybor~
niema.
! nie sparodyował. Trud
odpowiednio
Czyż nie mądra odpowiedź?
zobrazować. Składa się
to gra twaAni cesarz austryacki, ani kr61 węglel'sl<i, rZYt ruchy komiczne,
pełne satyry.
za to się nie obrazi.
- Oglell, sypią się tu·
na publiczność,
Najwybornie; komicznie na tę rzecz zapa~ dym wali...-woła jakiś w żółtych butach, z kotruje się pan radca Leonard Lepszy, ktÓry z po- I kardką, oznaczającą, że należy do komitetu 01'wagą oświadcza:
gani~acyjnego •
- Narodowość Stwosza? Czy wielki artyM
- Gdzie ogień to i iskry... A widzieliście
sta należy do tego, czy innego narodu, dla ludz- ogień bez dymu ...-odpowiada góral.
kości rzecz to właściwie obojętna!...
Wyrwicz zapala świeczkę, stawia ją na krzeDla ludzkości I
.
sełku i rozpoczyna tańce górulskie około stol'ka.
Czemuż to niemcy nie zapatrują si~ w ten Publiczność ryczy ze śmiechu, bawi sic,:, klaszcze,

I

sposób? . . .
•
.
gdy on naśladuje dudlenie skrzypiec!...
.
A· przeclez przed tylU I uczonymI b. ył jeszcze.
-- WS?iystko dobrze ~- mruczy Stasiak ..... ale

łeden, dpsrć przez' nową szkołę lelcc:eważony, a l C'lemu QU ole pokate togo:
Jednak smlaIo dOWOdzący, że Stwosz był pola~ I
"Jak Wita Stwosza darowaliśmy I1j~mcom«J
klem.
I
X. X.
Tym uczonym był profesor wszechnicy Ja~
gi~no~skiei .Józef Łepkowski, kt6ry nie lenił się
zaJrzec do zr6def, skąd swoją pracę zaczerpnął.
Nowa sz~oła uczonych krakowskiCh niesprawdzone Wieści wolała przyjąć od niemców
nli sprawdzoną spuścizn~po polaku uzupełniĆ
nowemi studyami ...
Deszcz przestał padać. Z werandy Morsklego. Oka wysypaUsfęgośeie na zabł9c~:>n4 ulicę,
sp!eszącsię do .Kuźnic, gdzie miały się odbyć
tance góralskie l skokI ich przez płonąt!eśwlerki na. cześć prZY. łYĆh. . ·tu esper.a.nty. st6wd!Qś.Ci. n
...

nie

br.

w Ptżeddzień"podęjmOwanych

Chramca~ wswąJehl,.

sanatoryum; .•. · ; 1
Z wlelktt
wydawca..

zetyiw

Ptl

przez

dOktora

ejJrQpej~kuijmr4~:ouęm;
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d~v,go,

stanie się, ]edI1'b1ifą\di~ą', .łączącą, prastary
ZgIerz z młodą jeszcze ŁodZIą.
W Julianowie, jak wiadomo, ma być wkrótee roz!:,oc,zęta blldo\~a, ko~cioJ'a. Wpłynie to
bezwątpiema na wzmozemc Slę ruchu budowlanego w sąsiedztwie, gdzie dotąd znajdują się
zn(.!c~m~ obsza, ~y grun~ó~v, nie7:a~ud?wanych.
Jm: obecme w n11ejSCOWOSCl tej, poza re.zydencyą whukkiela julianowa barona fIeinzla,
rozparcelowano na place znaczny obszar gruntu,
przyle~{a.ią~y do szosy, gdzie z .wiosną, r: p. rozpoc7.i1le Się ruch budowlanymezawodme.
Dziś jui wszystkie grunty, przylegające do
~zosY. poczynając od wylotu ulicy Zgierskiei, aż
dO lasu zgierskiego, z wyjątkiem ogrodów,

3) "Bilety, 00 'do których w ksi~c1ze pań- ta przei:l~tawia'sję 'ws~~s15b: ritt~ęrUjąCY: •
sfiwowe] d,ług6w odnotowano warunkI, ustanaProjekt przy,ł'ączema Bałut l ZubardzJa pod
wiające czasową nietykalność kapitału w tych vnględem administracY.inym i sądowym po~uszył
biletach, b~dą wykupywane w miarę upływu gube!'natol' pio~rkowski sZ,artlbelan Jacze~sk!, m~
czasu, okreslonego w tych warunkach.
tywllHc tern. ze Bałuty I Zubardz znajdUją Ślę
W najbliższym terminie placenia procentów, l w opłakanym stanie pod względem ~at~itarnY~l,
idą~ym p~ przerwie nietykalności, biletó~. suma że kanalizacya dla t~ch mi,ejscowośc~ Jest me~
kapItału Icl1 podlega zregulowamu gotowką w zbędna, tymczasem me naleząc do miasta Bału~
miejscac}l, gdzie dokonywane jesL wydawanie I ty i Zubardź. n!c, otrzymaj~l kanali~,ącyi P?dczas
procentow.
! zaprowadzema Je] w .t.OdZI, oraz. ze nalcząc de
4) Właś,cicielom 111etyk,aln)~ch biletów, mają- jure, do gminy l<adogos~c~" BJluty ! Zubardź stacych, zgodl1le z warunkamI kSIęgi dłllg6w, pi'a·' I nowlq de facto pn:ednllescJa ,ŁodzI gęsto zalu.wo zmiany lub skasowania tychże warunków, dl1iom~, wymUf!ajtlCe administracyi energicznej.
polecono zawiadamiać komisyę paóstwową uma- PI'OJekt ten poparty został przez generat-guberrzania dl'ugów o dokonanem skasowaniu niety- natom i przesrany do ministeryum spraw we~
okalai~lcych wspomnianą rezydencyę właściciela kaJności biletów lub zamianie na czasOWtl. Zgo- wnętrznych, które jJl'zyjęl'O go przychylnie i poJulianowa, są po obu stronach rozparcelowane;: dnie z tern zawiadomieniem właścicieli, przypa- l stanowiło zebrać dane nu miejscu w celu zdecyna place i w części zabudowane.
dające im bilety będą podlegać wykupówi w myśl dowania tej sprawy w drodze prawodawczei,
Grunty poza lasem zgierskim, po prawej paragrafu 1 punktu 3-go. .
Do przyl'ączenia zatem Bałut i Zubardzia do
stronie szosy, aż do linii kolei kaliskiej również
Na powyższych zasadach instytucye Banku Łodzi pod względem administracyjnym i sądopodzielone są na place. Po przeciwnej stronie państwa i kasy od 14-go sierpnia r. b. zaczną, wym upłynie jeszcze wiele czasu.
'
S~~S,y, w odlegJ'oś~j kilkudziesięci~ kroków od przyjmować d~klaracye o: opłacie biletów wzmial1 ,I
(a) Wybory do rady państwa. W roku" bieżąDl:],. poza ~rU!ltaml poduch~wl?-ymIJ których ?- . kowanych pozyczek.
(a)
cym upływa kadencya urzędowania 4 cztonków,
JOSCl rusz?, mewolno. wl.nI~lono W pstauuch
..
.. =='"
, , , ' rady państwa, wybieranych przez przedstawicieli
a.as~ch kilka ?omów dla le.tnik~w, a rueco daKALENDARZYK TERMINOWY.
.handlu i przemysłu. Łódzki Komitet giełdowy;
IdeJ .memrnal tuz' przy torze koleJOWYm, stanęły'
IMIONA SŁOWlANSlWt. Ihr..h~ BGŻ)'dara. ha" otrzymał od ministeryum wezwanie o dokonaJ
~le w e okazalsze, oraz znaczniejszych. roz- /. tł'O Zelimlra.
'" nie wyboru dwóch wyborców.
,
młarow dom dla .rekonwalescent6w..
. I
TEATR POPULARNY A. Mielewskiego(Konstan~
• Na ostatniem posiedzeniu, z ramienia k.:6dzW dalszym ciągu szosY, at do ZgIerza, lezą j tynowska 16). D zł ś ,Pani X", komedya B!ssona (po kiego Komitetu giełdowego wybrani zostaHpp.:
grunty poduchowne, stanowląc~ zawadę dla r~-I ru pierwszy) P~c;zątek o godz. 8 min. 15 wieczorem. Ludwik Koral i Tadeusz Nowowiejski.
.
chu budowlanego. Konsta~uJąc powstawame.
- Jutro ,,~lh~~erz1' R~slera. Począt~k o go~z.
Na skutek takiejże samej odezwy, ministepr~yszłej, przeszło milowej długości ulicy po- 3 po pot -"PalU X . Początek o go~ 8 mm. 15 Wie· rymu, dokonał wybor6w łódzki Komitet handlu
m~ę?zy Łodzią a Zg,ierzem podkreśl~my fakt. iż czor~~RANIA. D z l ś og. zebr. Tow, entomologów, !przemysru, ~Vybrani zostali pp.: J. A. Surzycki
ml~Jsco~OŚĆ ta w ~lekt6r~ch punkta~h. zabudo- VI lok. Tow. muzeum nauki l sztuld (Piotrkowska 91) l dr. Alfred Blederman.
'
w~Je :;Ię bedadme. Kazdy wlaśclcle~ ?s~dy I o godz. 8 W.
.'
,
' Zap~wl~dzi~ne wybory odbyć się mają VI pod~lel~ grunty na place pOd,ług swego WIdZimisię
KONCERT, D z I Ś Koncert W "Lutm" n<: otwor·, łOWie pazdzlernlka sto st. w Petersburgu.
mewIele zwracając uwaga na symetryczny po-- i cle sezonu artjlstycznego (W lok. własnym, PlOtrkow(e) Z B-klasoweJ' s:dmły polsk"e' B' .
k
dział ulic.
'
' ska 108).
1
•
,
I J•. ,lezący 1'0 .
Wohec tego oż danem 'est ab kt ś auSTOW. ROB. CHRZ. (Dom Ludowy, Przejnzd 54) sz.~OI?~ w ą-klasowej szko}e polskIe} w ,t.O~ZI
ł
d
dk P ą
] " Y, o, ., D z i ś na otwarcie sezonu artystycznego przedstn- rO/.poczęt,? lIczbą ~95 UCZniÓW. NowowstępuJą~
wa na ,porzą lem zabudowy",anJasH~ tej mleJ- wienie amatorskie p. t. "Zabobon" czyli "KrakowiACy cyc h uczmów przyjęto 48 do pierwszych trzech
SCOWOŚCJ..\ i górale" J. Kamieńsldego. Początek o godz. 8 wieklas, oraz przeniesionych z innych gimnazy6w 7
cz.orem
'
, ,
. dl I'
1 do ldasY.7" z, piotr-'
(a)
STOWARZ, GŁUCHONIEMYCH, J u t r l) zabawa a mla~owlcle: z sle ec (I~go
w ogrodzie przy uL Widzewskiej nr. 181.
kowsloego 2 do klas II l VI, z płockiego 1 do
fll'i b
".
TOW, KRAJOZNAWCZE, J u t rowycleczlm ple- klasy II i z Warszawy ze szkoły Chrz;::.noW$kie~
sza. Punkt zborny w ZgIerzu przed godz. I:) rano,
go 3,do klas IV, V i VL.
'. "....".'•.
.
, _ . '.,
I
ZE STRAZY.. J ut:.~ ... 9:SPliz.], wi~c~ort'!m, ćwl·. > '?V .personelu nauczY'ilelskimnastąpiły z. po"
. , '., ,i •. ,;"":'.""":" .'i,:' ' i ' i ; . ' .
'.,
~enia sY~l1.aloW~ sygn~hst~w pletwszY,ch4-CQ oddz/a- 'cZ!'Jt~wm roku szkoJł1egonastępujące~mjany:ria
NazasadZłe p~,3i~g~~~Jęrdz9I1ego, przez '. lów łódzlueł strazyogl1l~weJ ocnotnlcz.e} w domu reItWl~ I mIeJsce dyrektora po ustąpieniu p. Otaciykapo~~dę p~ństwa i Dumę"palistwówą oraz N~jwy- .{ zyto:;s~A~~:EMIESLNICZO-PRZEMYSŁOWA /. ~oJany został ~yr~ktor .' szkoły handlowet VI Zgię- '
ze] zatwlE;rdzonego z d•. 18. czerwca 191~ r•. pra.~ . (Ogród Staszica) otw;.u-ta codziennie ,od go~ 10. rano 1Z. U p. czeras~kle. WICZ, na profesora ła~Jny , pan,
wa o panstwowym ~udzecle dochodów l wydat-'l a~ 10 wieczorem.
' , .
H<?rys.zewski I na profesora kaligrafjjp. Radwań·
ków na rok 1912 l wydanego na skutek po- j
_ Kancelarya komitetu W9staW:Y rzemieślniczej
sIu. .
wyższego rozporządzenia p. ministra skarbu, bi- ! &Ogr6d Staszica) otwarta codziennie od g. 9 rano do
Wykłady
szkoI~ pozostały bez zmiany, a
lety S-ej pięcioprocentowej 'pożyczki 1854 r.na i wieczorem,
,.'
"
nadt~ przybył leszcze,Jeden. przedmiot--:hygieńa,
sumę rb. 24357000 i ó-ej pięcioprocentowej po-I . CZYTELNIA PISM TOW;"WIEDZĄ" (PlOtr- której wykładów udzIela lekarz szkoły dr. Gra,
k' 185'5",·
'.
kawska 105) otwarta od godz. 6po pot. do ID Wleczo- b
k'
zycz ,I,
' r,na sum~ rb., 253,500 zostały za- , rem, a W niedziele i święta od godz. 10 r. do 10 wieows 1.
•
kwalIfIkowane .do umorzema' na zasadach .na~ i czorem.
Ponieważ lekcye ~piew6\Vodbywały się po
stępujących.
,
.
BIBLIOTEKA STEBELSKICH (Mi kotaj eWska 59) lekcy ach. w szko.l e, wowczas, gdy uczniowie byli
1) B!1ety, kapitał kt6rych nie jest nietykal~ ~hyarta codzi;unie od g. 6 - 8 wlecz.j w niedziele i zmęczem całodZIenną nauką, przeto przeniesiono
ny w mysi warunków, zaregestrowanych w pań~ s'Wlęta od 1-0 po pol.
je na niedzielę i odbywają się po nabożeństwie
stwowej księdze długów zakwalifikowane są do
MUZEUM, NĄUKI 1 SZTUh.I (PlotrkoWslta nr: 91) przGz dwie godziny.
,
' .
,~ ' I '
,l,,"
'
,otWarte codzlenme od godz. 4 po pol. do 10 WlecZ.
Z' k
Wy,lm~u pO ceme nomma ue] na ui.len 14 paz- W niedziele i święta od gOdzi,!!y 12 W poludnie do
aprO]e townno utworzenie z ucznióW orkie·
dzlermka 1912 r.
10 wieczorem.
stry szkolnej, oraz chóru kościelnego; obecnie
Bieg . procentów od wykupionych bilet6w _mM
... ,. ....c~6r skład~ sięć 60 uczniów różnych wyznań.
przerwany zostaje 14 października 1912 r. i o d ·
WIęC zaprOjektowano utworzyć nowy chór od·
tego terminu wyznaczona jest wypłata Qomjnal~
.df b. 1\~ I
J.l <I
dzielny, złożony z katolików i porozumieć się ze
nej wartości tychże biletów. .
J'\. -Jlt
11 ~
szkołą handlową, aby na nabożeństwach w kaa) Bilety zaopatrzone arkuszami kuponowy~
,
plicy ~rzytułku, dla starców i kalek, gdzie obie
mi, wykupywać będą kantory i. oddziały Banku
(e) Odnowienie kościoła. W tych dniach ma- t~ ~Zl~~~y 'lbrW8J1' łŚPie)ał:( ,naprzemi,a~, " jednej
panstwaj b) Bilety bez kuponów, od których gistrat m. Łodzi ukończył rozkład składki na od- 11,lf ~le ~ c l~{SZ ~o/ 1?o sklej, ci ~rllgreJ ~,chór
pr.oc~nty, wypłac.ane były. w Petersburgu w ko- nowienie kościoła św. Kl'zyźawraz z wieżą i bu~ Sz w y .1an oweJ. t1~lectwa ł6 zklego.
" .
mlsyl panstwoweJ umarzama d-tugów,...;.,kantor pe- dynkami parafialnymi. Rozkład obejmuje sumę
(e) .\,~ykup {Jlllntow czynszowyoh. W ŁodZI
tersburski Banku państw~; c) pozostałe bil~ty 9,000 rb., do płacenia której w stosunku 10% od zn,aJ,dule SIę w rękach, pI'ywatnych wiele grunt~w ,
bez ,kupo~6w wykupywac będą kasy guberma!- podatku rządowego z nieruchomości pociągnięci ! mleJs!och, oddanych na, pr~;nach czynszu~l~. '
ne I. pOWiatowe, . w których dokonywana, ~yła zostali. tylko parafianie kościoł'a sw. Krzyża. Roz- , c~~qgo za ~płatą 1l1~udelUIum na rzec;.: ka~y.mleJ~
w, ypłata pro~ent6w!. przycze, m r6wnoczes~le z
kład, ten p.rzedstawiony zos, tanie min Isteryu m d,o ISkIe!., Częsc tych ~I u,nt6w.! na, .m?cy. ,!Strll. W,l.,cych
wypłatą kapitału Instytucye te płacą poslad~- zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu rozkładu rozpo~ przeP.ls6w "r~omltetu UI~ą~zaJąceg? ·w. Kr6leczom pożyczek i. procenty,. zarówno na term m częta będzie restauracya kościoła kosztem. 12100 .lestwl:: 'p?lskJ~m:zostało JUz wykupIonych przez
1.4. października 1~12 r., i,a,k niew. ypłacone pro- rb., z !<.t6rych,9,000 rb. pokryje Składka ..p~ra-l w, ł~ŚC1.Cleh ,d~l~r:awy czynszowej n,,ci ,wra. sno,ŚĆ."
centy za poprzedme termIOY.,
.
fian zaś 3700 rb. legatyś.p. Juliusza Kunitze- I?~zostało zas Jeszcze około 200 takich whlsnoPrzedstawiane do w~kupu bilety pożyczek, ra { p. Juliusza Hein1-la. .
SCI czynsz,~wych, na który~h. 'w!a~ciciele nie mowypuszczone z arkuszami kuponowymI, powm:"
,".
gą urządZI': hypotek na. swoJe ,mw~..
.
ny mieć wszystkie kupony poczynając od ku(e) Wybory t~łonka do:zo~ u kościel!lcgo.
.Obecme donoszą nam .z Piotrkowa, że w Peponuterminu 14 kwietnia 1'913 r.
,yvkrótce ~~oł~nezos~ame zebranie, ogólI~e tersburguprzystąpiono do opraco\vania nowych
Wartość brakujących " kuponów będzie po- parafIan parafIl św;. Krzyza w celu. ~okonanla przepisów w sprawie wykupu· czynszu płaconego
trącona zkapitału .. nominalnego.pozyczek.
w~b.0ru jedneg~ człon!{a. dozoru kosclelnego na na, rzec~~as miejskich z nieruchOl~Ości miej.
2) Bilety, co dokt6rych" Wpaństwowej księ- mIejsce Ś. p. Jozefa Llsner~. , ' . '
.' "
s~~ch w miastach Kr61estwa P?lskiego. w.pr~ę:
. dze. długów odnotowano warunki' nIe podlega~
(e) S~rawa prz~ł~C~~nJa, Bałut NI~które l?~- pl::;~ch tYGh :na być wydany szereg ogranrczen l
jące zmil:lnie . lub skasowaniu, :ustanawiające na~ srna miejscowe zamle~clly nle~u:-vno wl~dom~sc, z~l:nprzeplsów, ~ wykupie .czyt!SZU, wydanyc.h
zawsze nietykaJ,ność kapitału w tych .biletach •• że sprawa przyła.cze~la B~łut I ZubardzJa do ~(~- przez, były "K01TIl.tet l!rządzu]ący .. Vf Królest\Yl~
będą zamienione przez państwową komisyę uma~ i dz; została ost~teczOle zdecydowana przez mml- PolskIem.. ~gral~ICzenla ,te oCZY;Wlscle.~otyczą I
rzaniadług6wnapięcióprocentowe bilety Wkła-j steryufl1. Sl?tawwewnętrznych, ObeCnie !1adeszła . naszego miasta I utrudmą w przyszłoscl wykup
dów~leC,żyso/ch~;'
...."
.. , ' . i . ' . wiadoPl,o~c;z Petersburga, według kt6reJsprawa . gruntów czynszowych.
.
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(x) Dom dla ,,&niazda&4. Łódzki oddział 10- kiej w bie:t<icym roku szlwlnym zaangaiowalli
war-zystwa opieki nad dziećmi "Oniazdo" ..·-nie zostali jako prefekci !<s. Wojtczak i ks. Borst.
P~S~Il~~ ob~cn.ie domu, w kt~)ry.rn mogłoby. po(a) l i1rzytułku starców i kalek. W danej
.IIlleSCIC dZIecI bezdomne, Jalm:h sporą liczbę ,. chwiii w przytułku starców i kalek chrześcijallprzytula.
, s k i e g o Towarzystwa dobroczynności (Dzielna
LO,k~l ..przy: ul. M~Isza Jw 16, gdzl,e ,dotych~ I 52) znajduje się 303 pensyonarzy, w t!IDl 10·1czn:t I11I~SCttO ~H~ "Gniazdo", da~no JUZ z~gtał ' mę±czyzn ! 199 kobiet. Według wyznali; kato~
wymówIOny, I~st ~n pr~yt~rn. ,l1lc,,:ystarcZilFlcy llików 59, ewangielików 44 i prawosławny 1,

I

na pomlcszczenJC WI(j!cS7.cJ 110:KI dZieci bezdom·· katoliczek 112 i ewanl~ieliczek 8 7 . ,
. nYCł1 ..., nU' ,,,t . , .• 1\1''1," '''fl łr"
,11" C .~_!
,(h) 2': l<lutm ,·zmnioślnlczego. W ~rodę n.~
r
II bu<L\',a,
~(!:~I\ ":':', :1.",O.,,::,)!11I1 ,',c! ..\~ .J,nltt
POf;lCdze!llu 7.1.il"Z<4du Ilowowyhranui,!o. nast~pI,r
7.:1~ na. T1clcll'jJU ....n"Il;',t j In d '.1:"1 ?rl:!!.I~U.~CI IIl~ poc!;dar pracy. Na preZI.~S:'1 wybrano lI1żymera
dZ;,~I~},Jt ej, ~~.':' "IC,Zll!~I:J,I, ~:a. ,n~c(.l~)~~. ::;I~~t (;;.ą- to B. Fru nlkiIlH, wicc.pi'ez(:'~.' " N. N!lsbaurn~,
k\~,~":'~~ pcl.!11.d, )·~olill,~,.:~lJ:l'",~l Jd:~,ndl~;y:)g,.~~,\HO~- I sekretarzy p.p. UpSI:Yc~\ i '., .usfelda, skarlH1l~
~I'!zllnla" .
.(:.,1(;;., Irl~.d:lillllJ. ~ll "J~O.(,lzlo.ml1,~:: Iw p. P. Sz:tifta, kicrowili:\<.'I,\I komisyi kulturalstW?włocz~ S~f<. p.). tll:"lt;:ll, :~,l~ _w. ,)1 z,y~złosCI nej dr, p', Praszldera jiniyniera W. l.ewi, do~
wy!Osną~ nu szkm!ll:ve :.lIa s~,:)I~C,.~~l~t\wa jedno- chodów nl<:stałych p.p, M. Likiermunu i S. Mustkl zal~1~~st n~, 1~~7.clwych <p~~cOvVlllk~),W. "
(O',
liniaka, !zospodarzy p.p. 1-1. Brauel'a I S. Sturma,
~zlell ,l<~I,d.tk\d~. z, .ktor"E~? Sl:iodzlew~no ..,I~ inkasenta inżyniera S. Lebenhafta.
IW zeszłą medzu::lę L)pOtet~O (uIIdusZlI ilU budowę
( ) N' I
ł
W .Ł d '
.l
,domu dla "Gniazda", skutkiem niepogody za~
. x y~Jywa a rzeczy" ' . () Zł W wie u
:wi6dł oczekiwania. Wczoraj atoli zarząd ,.Gni'l- ITIl 7szlwOIach pryw~tltych I m.st.ytu~y~ch od paru
'zda" otrzymał pozwolenie na dopełniające zbie- dni palono ,w plecach. Nlebyw,lła to rzecz
iranie ofiar na rzecz budowy domu dl~ "Gniazdal'. w Łodzi o teJ porze roku. •
, Jutro zatem na placach kościelnych i na
(a) Ze Stow, na.uozyciell chrześoljan. W uble~
',wystawie rZemieślniczo-przemysłowej uproszone gły czwartc~,. w lokalu własllyrt:l, przy ul. Konpanie w asystencyi panów zbierać będą dobro.. sta.ntynowskleJ nr. 5, odbyło su;: pod prze~o·
.wolne ofiary na ten cel, !{tóre, mamy nadzieję, d~lctwem prezesa. zarząd~ p. Romall~ Tuhna,
,popłyną ch~tnie i licznie, bo dola dziatwy bez- pierwsze powa.kacYJne posled~enle ~ekcy], na kt6domnej, by nie wyrastała na wyrzutków społecz- rem postallo~lOno, aby p<?sledzema zorganiz.o,nych powinna każdemu z nas kamieniem leżeć I wanych sekCYJ odbywały SIt;: ,stale w następujij',na s~rcu,
i cych tt:nninnch, mianowicie: sekcyi pedagogicz,,'
,
"
. , I nej.....;..w czwartki każdego tygodnia; sekcyi jt';lzyka
(x) Z f~oś"}Oła św. ~)t.?~J,słQWa I(os!~,.;..~1.6b? polskiego--we wtorki; sekcyi elementarnego naunowy~h orl:>~ni~w .. ,w . ,k(~;lc:e . ~w. ,> St<.:ll ..td~a j czania---w pi'ltki; sekcyi przyrodniczej:..,.....w czwart~
KostkI ~d~Guz.el SIG Illeod~\.oI:llnIe \\~ czwart~'t~ j ki; sel<cyi matematycznej _ w środy każdego ty26 ~rzegma o E.Oj~:r.. ~. WICCZ. tJdllJf w rllt.,!! dodlllH.
.

(:0

J

kic większe i poważniejsze firmy cZylli!:1 już te~
raz staranne przygotowania, by stanąć godnie
do współzawodnictwa. Sród dekoratorów specyalist6w i amator6\v zauważyć można przed~
świąteczne oiywi(M\ie, Nie ulega wątpliwoś«i, te
konkurs wystaw przyczyni się l.nakCl\llicie do

zwiększenia ruchu ulicznego

wia" i do jego uświatnienia.

Kupcy detaliści w Łodzi k~m:ystajil skwapliwie z l"zud Iti ej sposobności zwrócenia szczeg61~
IIcj uwa~!i na swe okna wystawowe, urz'1t1zane
ni(mll~ z wielkim smakiem, a prawie zawsze
z dość znacznym nakładem pracy i ko~ztów,
występują w dniu tym zbiorowo przed sąd swej
klijenteli i szerokich mas publiczności, by po~
chwalić się tern, na co mogli się zdobyć.
I<ywalizacya :śr6d nich jest dość ostra; wszak
konkurują nawet mali z wielkimi, wiedząc, że
sąd ekspert6w honol'Owyeh z całą bezstronno~
śeią uwzglądni nawet najmniejsze i najuboi:sze
wystawy o ile będą urządzone starannie gust()..
wnie i ~ryginalnie.
•
1
i
Zapisy do konKursu nale±y adresować do
I Pogotowia Ratunkowego, Dłu Ja 83.

d"

orę;~f:.a,r:h.,. J~::~c
\Ilalszih\:"kw.,u
nL~go. ~~k()na IH~ skr~yp(;adl l wiecz(m~m, w loku!u

przy

~I.

Konstantynowskiej

.pi,~śm . r~i1gI1ne PlO!. .~tanlsla.w, BarcewIcz. ~ę~ \ nr. 5, zaś sekcyi pedagOg!czne.j dn. ia 26 b. m,
dZle to Jeden z rzad~lch wystQP6w w tym kle I
Na posiedr,eniu onegdajszem dokonano także
k

!

runku, naszego mlstl ~a tonów.
" . zapisów do wszystkich sekcYh d.als2:e zapisy przyj~
J>rócz. p•. Barcewlcza. ~u. ŚPiew.a p. OstrowskI; ; moWane S.l\,· w terminach po.sledz. eń sekcyj
ą.rt.Ys.ta.opc;ry warszawskIe}. oraz połączone .ch6~ ;
,
' . .. . ' .
•.
ry kościelne .pod dyrekcyą' p.p. Fotygo i l<ule~ i
~:-? ~,kół. MUlycz,nyoh. Dyrekto~ kurs~~
szy. Próba organów, ze względu na of;rom sa.- ~ rv~zy cznych, (PIotrkowska 86) P: Antoni GrudzlJlmego instrumentu budzi w ,todzi powszechne: S.\I, powrÓCIł z w~wczas6w letl1lch.
.
zainteresowanie tem więcej. ;~e przyjl1HI w tej;
Wr:az z przYj<\zdem p. Or., rozpoczęła SIę
prÓbie udział znakomici artyści polscy. Ktoby! onegd~\j , na I:ursach muzycznych nauka w peł~
chciał wziąć miejsce siedzllce, niech je wcześniej ! nym kOlnplc(.lc.
•
zamówi w kancelaryi parafii św, Stanisława Kos(x) le, Stow. toIH\rly. Posledzenie kwartaltki w poniedziałek i wtorek od godz. 3 do 7 I ne Stow, Zjednoczonych tokarzy odbędzie się 25
po południu..
,
,
b. m. o godz. 7 wiecZOI't~m, w lokalu Stow. maj~
Ks. prałat Tymieniecki nosi sili} z mysIą, stl'6w fabrycznych (Nowy Rynek 6).
powtórzenia pr6by tej specyalnie dla rohotników
(x) ZE Związku kelnerów. Zarząd związku
w pr~yszłą sobotę i w dniu tym odbędzie si<: I zawodowego kelnerów rn . .Łodzi zawiadamia za
pośwlE;Cel11e organów.
naszem pośrednictwem, iż we wtorek dnia l pat~
Uroczystosć ta odb~d'l;lc. się o godz. 7 wlecz. dziernika r. b.o godZinie pół do 4-ej po połu(h) 2. wystawy. Z powoduniepewnej po- dniu,. odbGdl.i~ siG o;t?lne na~zwyczajne zepranie
god..y obchód
śwI.ęta pracy" za. POWiedZia.n y lla l' c?lollk6w ZWI.ąZ1W , Jako tez. wszystkich kelne!j.utro. nj~ odbędzie się.'
•
r?Wi ~ie należący~h do tegoż, we własnej sied~i:
." Z tychsarnych powod6w'liczba zWiedzają-, b!e,~ I1HeSzcząccJ Się przy ul. ~onstantyn?wskleJ
q~ jest macznie mniejszą, niż. była w zeszłym MI ~'. zwol'ane w celu uchwalema-aby znieść zumiesiącu.
.
.
pełnie dotychczasowy sy~te~ wyna~~qdzenla pra(h) Z rełuroy n:emiłślnir.Il!Il. Wczoraj człon~ ~ ke~~eró~, kt61'Y, nie hcuj,e z pOJęciem kultury
kowie zarzlldu kasy poi)'etkOwo-os1.czędnościo- I ~~~lllzacYI ~X Wieku, wzan:ia~ za to ,;,{'rowa..
wej przy resursie rzemidllllczej, pod;t.lelHl czyn- dZlc . 1l~1,1~ system 'Yynagrod.z~ma, bard~l~j od.,.
GOŚcI pomic:dzy sohą: prezes p. Mieczys.ław Ni~ powI~dalący godn~~cl ludzkiej l POSt<W0\vl czasu:
teckf, wice-prezes p. Antoni Piotrowski.
•
Z;~ wzglę~ll! IZ ta sprawa w chw\H obecnej
Dziś wieczorem nast' pl podział pracy po~ Jest n.llJ.alttualnI~j$zą, zarząd up~asza wszystkich
. między członkami Rad1oT, <t
p~acuJących w zawodzie kelners~tJm, aby w~mlal~
· I'
F k~l'
me zechcieli przybyć na zebranIe w termmle po-(x.
) Os~ b the,
! M. ren m prosi.n~: {):ta- wyżej oznaczonym.
.

i .

l

I

p:

aaczemc, ze Wystąpll z ",Oazety. PolskIej.
. (a) Na zjazd ~owa,rzY8twkl'~dytowy(lh 'P( Mo..
litwie. Na zlilpowledzJany w dnlU 7 paidzaernJ·
ka r. b. zjazd przedstaWicieli Towarzystw kredy~
towycb miejskich w Moskwiewyjeżdzajil jako
delegaci· łódzkiego Towarzystwa kr(!:dytowego
. tor biura Leon Oajewicz. budownh:zy
. unde j Leopold Zoner.
b
rzemiosł. Na odbytem w tych
zarz'lau S;r.koły r,a:miosł przy
dobroca:ynll()śd, omawla~
źrÓdeł, w celu pnzyska~

Itswe.

..

. WpłaW}' . ".

(a)%c .....

łl.yluadł..'

Do

g

.

6 t Z{ e <? p. oz' OWS <1 wYJeC,la na ur op n~
. ygodnJ, Zastępuje go sędZIa śledczy 1 rew!
ru. p. Czausow:

(e> Otwa~Cle spadkU: Sąd ok~g?wy piotr..
kowskl ogłOSił ? ,otwarcIu dochodzema spadkowego po właŚCICielach nieruchomości nr. 166.

pol. 1~. w ,13ałutach nowych Bolesławie.~omanie
I Emilu z F.rankusów małżonkach Frezewlte., Ter ą
mln z~mknlęcla spadku wyznaczono na dZień 3

kwietma 1913 r.
('l) Szkarlatyna
Sk tkl
Ił 'c'
.
i (j, Pierwsze posiedzenie sekcyj języlta polskle-epide;nii szkarlatyny: zarzqd s:~tal:z~~n~.ka~~'
I go odbędzie siq dnia 2.f b In o godzinie 8-ej I zawi'ldomił prezydenta m Ł.od l t
. tk'e

zapros'W!lI f:'~):icl,e.. Na
będZIe p~of~sor !\0l1Sl:1 W(Ą!()! yum

p. Su,rzYI1.sk}, •pró.cz

d•

ł6d 1(1 )gOflObl~e. t Sę I~IU śl,edfz) 7,rewlr1u pow.

I

przYJ.mą

Pogoto~

w "Dniu

li pra~le

miejsca

są zajęte.'

SZPifal

m~:2:ts~;n~_

czyć jeszcze 15 łóźek, o ile chorzy" przysłani

b~d'i na koszt magistratu.

"

•

\ . (a) ZaboJstwo. W domu przy Ul... Sleradzklej :Ni 1 zajmowała mieszkanie .Ni. 3S praso ..
, waczka! 2~-Jetnia Marya lee,le. Prt~d. kilkunastu
tygodmarm wprowadził Się do mej kochanek.
2S-letni Stanisraw Kleczko, robotnik fabryczny.
Sąsiedzi byli świadkami częstych w ostatnich ezasach kłótni miQdzy kochankami. Stanisław czy~
nił Maryi wymówki, gdyż uprzykrzylo mu się
rozwj'izłt~ życie, trwające od dłuższe~o czasu.
Postanowił rozstać się ze swą kochanką i za~
mieszkać z rodzicami.. Spakowawszy tedy swo ..
je rzeczy i pozostawiwszy dla upozorowania tyl-

ko garnitur marynarkowy, wyprowadzH

się do

ojca sw~go, zamieszkałego przy ulicy Nowo~Za~
~ewskieJ:N'lI 11.
Po upływie

kilku dni Stanisław Kleczko
przrsz~dł do [ck6wny ~ ubje~tq środ~ o godz:.
Q-e} wIeczorem po sWÓJ garnitur marynarkowy.
Wówczas, leżąca w łóżku, opuszczona kochanka
wSlczęla awanturę:.
•
Będąc.w stanie pOdchmielonym «teczko, nie
mogąc znleś~ obelg, schwycił za nóź! i pchnął

Ick 6wną. w serce. Smlerć nastąpiła mOmen~ ....
n
talie.
,
,, l~e~ko, opanowany trwogą, pozostawał
przy t Upl~ do godz:. S-ej ~an~ dnia ~a$t~poego,
poczc:m:. zamknl\wszy drzWI ml~szk:al1Ja, na ~Iuct;.
l,\Łćry :;;aQrat ~e SO~ąl pobiegł do ojca I zWierzył
sIę i':e .swej zbrodm.
Ojciec rozkazał synowi, aby sam oddał się

w ręce policy!.
'
(a) Echa "kwiatka" na, "Gniazdo". Według
W. czwartek wl~zorem, wracający r. robOty
sprawozdania przewodniczącej plerwszoj dzielnicy, Andrzej Kleczlw zdzlwj~ się, że zastał syna fe ..
p. Starowiczowej,. doch6d ze sprzedaży kwiatka sz«=ze w domu. Sam WięC uda·ł się do pobllzkJe
na rzecz ł6dzkiego. Gniazda" tow. opieki nad go cyrkułu policyjnego i tutaj zameldował o
dziećmi w .dniu 15.y~ b. m. -wyni6Sł rb. 667 zbrodni popełnionej przez syna.
w

kop. 32.

.

(e) Powołanie :zapaęowyoh. Wczoraj do naczelnika wojennego powiatu łódzkiego stawili się
wszysc:y powoI ani na 6-tygodniowe.ćwiczenia
tapa~0'Y! zamieszkąli w pow. ł6d<Gkim.
. DZls o godz. 11 rano kilkuset. zapasowycn
WYJechało 4o Raducza zaSklernlewlcamf do 2
dalsze lstnienle plJ!ku s.lrzelC6w, w k~6rym odbywąć się b~dą
cWlczen.IB.· .z~. pas.PW.ych .' piechotyt .' Inni. ,.~apasowl
odbywać ,b~dą
Ć~lcze'nia
W Warszawie. •.
...........
".
. '.
(x) KOłłkurt wystaw ,kl,*pQwyob. OrganizQwany przez $6.
dekoracyi ,miasta - przy kpw)a"k'otlkurs wystaw skle~
m. it.e.cie n Doia
PQWiYch ZitDQwIa
:~~M ~jJlJująco. WPy»t-

Aresztowanego Stanisława 1<, przeprowadzono do 6-go cyrkułu policyjnego, skąd zawiado*
miono sędziego śledc~ego 2 rewiru p. Rubcowa,
k!óry 11Idał slE) na mlejscezbrodOl, gdzie wsp61"
me z el(arz~m. dokonał. oględzin trupa.
i ,WczoraJ pr~eprowadzono Ibrodnlarza do
węz enla, przy ul. Milsza Jt 29. '; ...
. Łatwo ,można zrozumfe<! ~()bu ..kt6res~łO.;.
!lIłY . A.,nc1u;eJą .l{lecako '.' .d~.,.. .." ." .....'
najpIerw
naj<łttnlać. a' . ., ,',' .
oparu

sę.memu

za

Oziatały

Ojca obu!':if'lO

l na, tembardilęij
obok tego ~i6

iQ~~~UQ'~

. . '. :·.. ··:i.:Ao{'·fi,;;c:·~,,!4'li':I···,
;j;"m"i:JUU Ul,;:~'UnJ>,f~ U.l~ Wt'ZCl!lnu~- '1>'>< .r"",C,~,
'
~
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ni~j
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zost~nie pr:;1~stt;pstwo, ,za~6jc~ bę~ skał~
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pozwolenie na otwarcie ochrony dla dzieW~'I"lliei' ~)~~t~~~ł'·~hł~pi~~: kiik~~~~~t~'I~t~j, Gustaw
dZIe areszt.oWf~ny l. c~łą .lego l'~dzmę P?Clągfłą cząt I chłopców do lat 7. Koszty utrzymania Stefan.
do od~owledzJaJt1~SCI ~a uk!'~wanle ~br?dm. A dla OdlI'OBY, obliczonej na stokilkóll1aście dzieci, po..
Przyaresztowanym bandycie znaleziono braurob?tmka o~powled/:!alnosc,. więzJ~m~ śledcze, kry~e będą z funduszu zadeklał'Qwanego przez ning.
.
moz~ s:Glz~~~e, to mcchybme Śt1uer" łłOOowa m.ltJSloo\vyehprzemysłowców.
' . !'(ewizya trwała do godziny 3·eJ po połuw pIZy.,7.Jo",CJ.
() u
k ł
l. Ii
nr
• J6 f
,dniu.
(p) @ł:~'aQrcli@, Na ul. Zak tnej nr. 5 Mikolaj Czaj"
" a 1~~!1 Si o a w Olł>l) ey. ,~ve .WSl
ze p- "
Ciezko rannego Witkowskiego w stanie barlww",id, robotnik Jabryc:zny, bez zajęcia, lat 52, z llę- WIe, w gmulle Dobra 'pow. brzezlllsloego, wkrotd... - (Jr',! i
.. - '. ' 'l'
P"d" '; d
't I
dz,/ l1siiowal się otruć b'vf:lS0111 siar(~umylll W podwó- ce rozpoczęta zostanie budowa domu na no.-t:? "-'.' 02:11) m, pló,e\VIOZ o O",OI.oWIC o SZpl a a
rzil domu, Mimo eZłet':~ieznp.i poinocy, danej przez le- mieszczenie szkoły POCZ:l tk o we j. Koszt bud()wy D;;lCcl~tka Jezus..
"'
'
1-:8r~n Pogoto;'iia, \~ mldey ~ięźkim stanie odwieziony wyniesie około 6,000 rb. O He pO!!oda donisze
. P~)dczas SZ811lotama ,SIę bandyty z WJtk~w: .
ZOSU:lt dl), 8zpital~ Pozll~.llIsIGch.
",
, " o b o 'ty budowlane n'
b l ' "- '.'. ,- (i'" ~
l' slnm, mlwsent Rakowsk.: wyskoczył z dorozl{l,
Drugie otrm;le ma lImy motyw. Zona str6za domu I, ,
. I aJą
J c PI 0\\ ,1, ,,011<., la (;
""
J " l' 'r.,
' b ~ -l t
przy uL EkRterynburskiej nr. 19 Julianna Weber. la.t aby jeszcze w sezome bież&cym dom mógł byc
uno",z'i c pwmąc ze, .. tor ... t} m sposo cm oca a, y4*, po~zla wczoraj ~lo, lasa na ~rzyby, i powróciwszy, gotowy.
*
~:ł,ęt;ć Ich llgotownła j i:)adla. PO'1',jedzer.111UCzula strasz( ) "li' 11'».' n "j • k; j
N
k t k "b
\tr
t t •• h 'l" t . I"
ne kurcze :l.o~ądka, a przybyly lekarz Pogotowia skona ~ 1l~~Y rall amc 10.
a s l! e pros y I "
osa mej c Wf I ? rZYJ:la IsmY,l1owe szcze~
stalował cię~:lde otrucie i po udzieleniu jej doraźnej
obywateli miejscowych władze zezwohly na zwo- l goly napadu. PrzedstawlaJ4 Się one Jak następu
pOll~ocy na mi.ejr,ct! wypa~I{1l.> odwiózl: ją VI stanie I .łanie zebrania, w celu omówieniagprawy bndo- I Ję, Trzej z bandyt6w po strzatach rzuciH się do
gl'Oznym do szpItala POZi1 I!S~{I(!!I" Pozostałe grzyby I wy kościoła, wyboru komitetu i utworzenia od- ' ucieczki ul. Rozbrat \v kierunku Przemysłowej.
odesłano... do "Inboratoryun1
'J
'lca po- 1"arn. le'dna l( natknę I"I SIę na pOI'UCZnI"ka po ł taw"
W IIlleJsktego.
'd ' ł k d' """
.. l dZJe
ne)' paraf"11. D otycIlczas Ruda Pab'JaIlIC
(x) ... 411 fhll"ll!Ia:y.
pome
zla
e,
ma;<AJ
Wrze.,..
t
'
d
d
f"
b'
'l"
,"
l(tó ry, Wic
' i ząc .'IC h
nis., o godz. pól do 8 wieczorem zebranie członków I ws aJe pO zarzą em para II pa Ial1lC {lej. P1'0- s'j"\Ie~~o
pu łk u, p. Koro JeWlcza,
pierwszych 4-ch oddziałów łódzkie,' straż9 OfJniowej jektowany kościół wybudowany ma być ze sklauciekających, pobiegł za nimi z obnażonq szaochotniczej W domu rekwlzyto~lU II oddziału,
dek dobrowolnych i ofiar parafian. Po dokona- blą. Dobiegl"szy do Przemysłowej, bandyci skręKomendantura uprasza o liczne i punktualne Pfz,y- Hiu wyboru komitetu, członkowie zajmą się wycili w stronę Czerniakowskiej, tu jednak zabiegł
byCie.(,).."... _I>
lO'
W
'j
. rI~....l ,szukaniem odpowiedniego placu pod budowę.
im drogę żołnierl, posługacz szpitala Ujazdow.1 ......II"Z_:'II' Da MdCy.
czora,5Ze nocy alijcą.;.1
(
"
W
"I"
23 I 'tn" W~ d"
O t I
., h
~dzialu śledczego, przechodząc przez ul. Rz~owską,
a) l powi atowe jkomu~yl
po~orowfJJ.
czo- S,~I~gO,
- e l
iO ,Zlmlerz O o,w CO'f" l SC wyzauw8tyll okolo domu nr, 00 killw podejrZanych lndz[ raj w biurze powiatu łódzkiego (przv rogu Zieclł Jednego bandytę zyda. BandYCI dah znów 101Gdy na wezwanie !,st6j" .ludzi~ ci nie chcieli się za- lonego Rynku ,j ul. Zielonej) odbyłO' się pasieka str:l.ałów. Jedna z kul trafiła Gołowlwwa
trzymać, agenci dah do, mch ~llka, strzalów re,wolwe- . dzenie .łódzkiej' powiatowej komisyi poborowe}' ,w (j'łowe raniąc 60 lekko lecz to wystal'czy.to
rowych, WÓWCUlS dWaj z u-cleka)ących stanęlI, Przy
I . .
. ' I b "'d
,'; " b h
,'.,
b' d
N
rewizyi znaleziono przy Wcli kilka VJj'trych6v.' i l.om na kt6rern poddawano oględZinom lekarslum. an y,cle, aze. lf wyrY'ac Się l. Z le z.
a r,ag. u
żelazny,
'
żołnierzy zapa~?Wych, wezwanych na ćwiczenia 'Czermakowskle) znajdował'o. Się dW~C!l s~óJko~
(a) Zatli"liI:!II'tIllull!lliie dOdzileja. W:9dziat Ifledc.zy tegoroczne. DZls odbyło siĘ: takie samO posiewych IX-go cyrkułu. Do mch r6wOlez bandyCI
aresztował wczoraj Izraela Goldsteina, zawodowego dzenie. Ostatnie posiedzenie poświęcone wspom- dali kilka strzałów. Widząc wyciągnięte braunin~
zlo,dzieją, który. tydzi~l'i t,emu ,skr.aill jadącemu t~am- nianym oględzinom odbpdzie się j'utro
gi przechodzący tamtędy 12-letni Gustaw Stefan
waJem, IzaakoWI RublnstelnOWl, mieszkańcowi Kahsza.
, . . . . 'I
ł ,,'l' 'd
' "k
t k 't
portfel z 325 rublami i wekslami. na 850 rb. Goldstel.
(a) loterya fantowa w Łęczycy. Urządzona pc mą ~,J me Je n~go stoJ owe$o,. a,' ze. en
na ~lłuważyli ag~nci PQIi~yjni W chwili, g~Y,zamlerzat W dniu 15 b. m. loterya fantowa na korzyść ~padł. St~fan ocalIł w ten .sp?SOb zycIest6jk:oopexować W POClą~U kole., fabryc:z:no-lódzICleJ, pr~y~y- Towarzystwa dobroczynności w Łęczycy dala
wemu, lecz sam za to otrz,Ymał postrzał lewego
tym z Warszawy. Goldsteln przyznał się do kradzlezy. I d h d
6 1 000 b
ł
kolana
nadrnieniaj!1c, źe pieniądze stracił, a Weksle z partfe· . I oc O U Z g rą I
r ,
Sc'llwytany bandyta J'est to l8-letnl' "'yd Nachlem wrzucił do ustępu domu przy ulicy Franclszka(lI
'
.
.. . l
,
skieinr. 42.
S Z T K 1\
man Sztok, syn stolarza. Znalezlono przy mm 2
*
.
brauningi. Magazyny z nabojami zakopał w pi. Teatr popularny. , Dyrekcya teatru komuni- wnicy, Jeden z bandytów, wbiegłszy na podwó~
. ,
rze fabryki Rudzkiego bez czapki, ułatwił sobie
(a) Grad. Onegdaj w Łagiewnikach Małych kUJe na.m: ,
DZIŚ, wIeczorem
g?dz, 8 m. 15 ukaze SIę ucieczkę w ten sposób, źe podbiegł do robotnispadł wraz z deszczem grad, wielkości orzechu
laskowego. Wczoraj znów w Zgierzu, w połu po r~z ~.lerwszy: sensacyjna sztuka W 4 aktach ka Korzeniewsldel~o, pożyczy!' od niego CĘapki i
'..
wysi:eclł spokojnie na ulicę.
dnie, spadl grad drobny wprawdzie, lecz tak obfi- .. Pam X Al. B,lsso,na.
Jutro, w medzlelę po pOłl1dm,? "MlhOi~erzy<l .
Ciężko ranny p. Marcin Witkowski, ofiara
ty, iż ziemia oraz dachy domostw zabieliły się
od. niego, iak pod całunem śnieżnym. Tymcza- w.YbOrn~ komedya .w, 3. akt.a~h. Rosiera; wleczo-/ b.and.:l"t6w. zma.rr w SZPJ.'talu Dz. J.ez.us... .. .. . .
.
Policya jest już; na tropie I prawdopodobnie
Sem 'w Łodzi w wielu domach i biurach od kil- rem zas po raz drugI "Pam X·.
ku dni palą juź; w piecach•.
n.ocf dzisiejszeJ,.pozostali bandyci zostaną uwięKrwawy napad ba~lIdJtów
uem.·
,.'
, (a) Koklusz. W Aleksandrowie śr6d dzied
panuje epidemicznie koklusz. R6wnież w Zgierzu
,VI Warszawie..
oraz w wioskach okolicznych znaczna liczba
dziecI zapada na tę uporczywą chorobę.
i
(a) IIConstantynówa.. Od chwili przyłącze..; . Wczoraj o godz. 1 j p~ł po polu~niu donia Konstantynowa do Towarzystwa kredytowe- kona~o napadu na 1;>. BlazeJa Rakoyv~klego (lat
(Wiadomości telegraficzne),
go m. Piotrkowa ,- wartość domów j placów! 58), mkasent~ fabryki wyrob6~ włóknI~ty:h roB::mdytyzm. W miasteczku Amagleba,gub.
w' Konstantynowie podniośła się znacznie. Wc.- sy)~ko-wł'os~lego T~",:,. akc., mleszcząc~l, SIę przy
góle przylączenie to wpłynęło na podniesieme l ul!cy Cz~rn.lakowskleJ ~~'. 71, W chwI,J, kiedy, kutalsl\iej na Kaukazie, dokonano niebywale zu-·
chwałego napadu bandyckiego. Szajka,złoiona
się dobrobytu obywateli miejscowych.
'I WiOZąC pieniądze na dZIsiejszą wypl'atę, znalazł
z 12~tu rozbójników, w biały dzień steroryzo.
. .
..
się na rogu ul. Książęcej i Rozbrat. Mianowicie
. ~ (a) JU!U!SUSI atrazy.. Straz og~lOwa ocho- przed domem nr. 1 przy u), Książęcej napadła wała groźbą rewolwerów i karabinów cały ba·
tm7Za w ~ons~antynowle. o~ch?dzlła w tych na dorożkę, którą jechał p. Rakowski, 4 bandy- zar i wszystkich. znajdujących się na rynku, zadm~~h lO~CIOlec!e swegC? Istme~Ia, ~a, urOCZY-I t6w. Trzech z nich zatrzymało konia, czwarty równo handlarzy jak kupujących. ograbiła z gost057 tę p.rz~bY.h de.legaCI :d:.odzl, p.a,blamc, Rzgo- zaś z brauning.iem w ręku wskoczył lla stopień tówki. Razem zabrali bandyci \li ten sposób
15 ł OOO rubli.
.
..
.
wa 1 Lutom.lerska., Zgromadzono SH~ prz~dd.o- dorożki.·
.
Z policyantów, którzy usiłowali stawić opór,
Swiadkiem napadu był' powracający z obiamem rekwizytowym, po?zem W ?d~owle~mm
szyku. wyruszo~o, de: kośclO·ta ka:ohckle~o, a na- l dl! do pracy kowal fabryki "Lilpop. Rau i Loe- I' ,iednego zabili i jednego ciężko ranili. Podczas
~t~p11ie ewanglehcklego dla wysłuchama na,bo- . wenstein~, p. Marcin Witkowsl<i, znajomy p. Ra- pogcigu, zorganizowanego później za bandytami,
przez, wojsko i policyę, 3·cl1 z nich zabito.
zenstwa. • . . ,
. ! kowskiego.,
• ,Po ,smadal11u . \1(spolnem odbY}r Sl(~ ogó1!le :
Witkowski podbiegł do bandyty, stojącego
Katastrofa z samojazdem, Pod miejscowo..
cWI:zema, wykazujące sprawnosc członkow na stopniu dorożki i pochwycił go za gardło. ścią Seglle samojazd-omnibus, z powodu' zepsustrazy.
...
.
.
.
.'
Widząc to, pozostalf bandyci zaczęli strzelać
cia się kierownika spadł z nasypu w gł~boki
. . ObIad odbyl ,SU~ w ogrodzIe strazy. P~dczas z brauningów do Witkowslc.iego, który otrzymuł par6w; 16 osób poniosło ci~żlde rany.
bIesIady' prze~nawlałp'rezes zarządu strazy, dr. postrzał W nogę. .
.
w meczacie. W Armenii VI meczeBorzuchowskl, . na~tę~flIe ~elegacI..
..
Bandyta, trzymany przez dzielnego kowala cie w1B00nba
Akchiczelebi. wybuchła podczas nabożen~
, Dl~ upamlE;tment~ dma wszy~cy czł?~koWle , za gardło, . zdołał się wyrwać i strzelił, raniąc stwa pod.łożona'
bomba, skutkiem czego 50 lu.
'Y' l!czble 60, ~o~ostalą.cy. w strazy. o~ Jej zało- I Witkowskiego w szyję, poczem, uwolniwszy się dzi zabitych, 20 rannych,
Sprawcy nieznani.
zema, .otrz~mah zetony srebrne. Straz. konstan- ! z, rąk ranionego ciężk? W., rzucił się, do ticieczKatastr,!)fa .lotniela.Na . placu wojskowej
~nowska, hc~y obecme 130 członków czyn. nych kI wraz z pozostałymI opryszkamI ulIcą Rozbrat,
160 wspleraJą:~ch..
.
Fabryczną i Przemysłową. Bandyci przedostali szko.!ylotniezej w Aviano spadł porucznik Bon~
l!roczystosc .zakonczono zab~wą taneczną i się na ul. Czerni akowską, gdzie znikli .z oczu ści· giovanni, wraz z aeroplaneOl, z wysokości oko~
z ~dzJał~m, rodzlO . członkóyr ~trazy. Ochocze l gający~h robotników fabryczn~c~ i .pol~cyan!ów. . 10 50 metr6w.
Maszyna .. zdruzgotana, z pod jej szczątlióW
tance· przeciągnęły su: do pÓJmej nocy.
l
Niebawem przybyła na miejsce pobcya sledv,rydobyto
martwe . ciało lotnika.,
(a) l. Nowego R~kicia. !'A~ejsc<;>we Towarzy· i cza, oraz; kilkunastu. policyantów Iwrnych.i p!estwo. szkolne .uchwalilozałozyc dWie· nowe szko- : szych•. 9toczono dom nr. 69, pr.zyuJ. Czem,lały elememarileog6lńe,'gdyż istnif.~jąc!l tam szko-,. k~wsklel,. gdzl~ dokonano rewlzyl we wszystkIch
ła .jednoklasowanie jest wystarczająca na po- mieszkanIach..
. . , ... ..
.
ttzeby mieszkańców. Projektowane szkoly 0Aresztowano. w P!WIllCY 20-letme.go rudego
twar~e będą i utrzymywane z fUl1dusz6w gro- • i~raelit~, Po~nan~ w mm bandytę. ktoryodstrze....'
,:-:,,' .
., .../
madzkich. Uchwara\V tym d~chu,przes~anazo~ . 11 wał Sl~, UCiekając prz,ez lI~lIc~ Fab:y~zną.
.
. - A~stryackl Qllnlst,er oswJaty'wda.ł:)~pzw
stała. do '~atwlerdzenladyr:ekcYI ,naukO\yej....
. UCiekający .bandY~1 dah kllk~naS,cle strzał~w(f porządzeme, wpro",:adzaj'lce wgim
~O.·'.lfo. no. . os.'. ób z.poś'r6d intelig.enc.Yi •.m... j~j.- r.~ll!ą. ~. . . k.Ulą...w C.Z01}J l~dnego z zołmerzy o. bstu g. 1.[ SZk<;>hlC.h. realny~h n.)emieCldCh'wC/i..'~ .
sCQwe,i z·p.Bdm.undową, Behme na~ele"""'u~~. szp:lt~l~el!,.:kt6rtŚclgałbandytów. Otrzymał r6w- Ik~ Jązyka czeskiego.
, . , ,';
wykryte
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.'

"

",

' .

,; ,J:,-",);)::,.,',:"

:,~:!.,;'.!~i~sF.:) ..t/'>

'

.:~I.I'·

:l'fl217
--\tV,Joski pełnoliiocnik pokojowy, Bert~li"
ni, mial i.~ jednym z (l!;knnHmrzy angd:,kich
ro,'1110Wt~ w sprawie rokowań pokojowych. Ber~ołini ():~'.\'indczył, że pcrtraktacye znów siq roz(lCt
.
Szczef~6fY, podane prZCt; "Tcll1ps", na··
:l!"'"
ntizy<!. Nl(~ odpowiadaj;;! one. zgola te ..

Pi\r<Y,7., 20

z~rdełlta

n,li, co 0l1H1Wii11W pomj(:d'l.y delef(atumi.
Mi:,I!1C,wicic illformncye o tcrytĆlryalnych 1<011cesy~1ch ze strony 'wloskiej Sil Śmie-Zlle. Wog6k.~ ilie doprowC\rlzono ieszcze do l'\)i'o/:llmienia
w k\ve:,tyi najwrlj:nicj~:zej, lO 7.n~lczy \'1 ~C'iJrŁ\wie
zwierzchności IiWJ Lll,j;/. Niilllo 10 jest nadzieja,
~;il.;
ur~:cd{}\"'vcll

;i,e l'olww;lIlin ukc!lJC/.2)
~

szą~

__ o

Mimo

rzecz

bc:dą

dOlrl[li~aĆ, ab:.'
chrześcijallsklcgo

!~otuwan(l,

września

(P.)

byłych urz~dnik(}w
kradzie~ kuponów
przesyłanych przez

pocztO~yCll, osk(\r~:on'ycilo

od paplenJw procentowych,
banki i ubezpieczonych w prywatnych Instytucyach ubezpiec'l.eń, sZlei skazał na
roty poprawcze: jednego na 4 lata, trzech nu 3,
jednego na 2 1/, roku wiązienia, ŻOJl(; jcdne~~o
Z ul""lędnlków,
więzienia;

..

r6wnlei

ur:r.ędniczkq,

na l rok

PETERSBURO, 20 września (P.) Minlstcryum

ośwlat}ropracowalo projekt prawa,

pt)Zwalający

obowiązKO\Veł!O wy~
kładujerlnegó z nowych językÓW cltdzm:h~lTlskich
we 'Wszystkich żetiskich średnich lakladadl naukowych i na wprowadzenie do giHllH1Z}'(JW żCli~
ękich na skutek starai! ziemstw' i mJi.lst pro.l!J·'l~
mu równego z progrclmem m,!skicJ"I szkól śI'ed~

ministrowi na wprowadzenie

nich'.

,
WIEDEN, 20 września (P). Wszcclmicmiec··
ki organ ll Alt-De'IJtsches Tal~eblalt .. , mzwnżając

polonofilską, politykę Austryi, ostrzega Niemcy
l. Rosyę przed rzekomo istniejącymjplanem .założe .
nla państwa polskiego, pod kierunkiem katoli~
ka~polaka Habsburga.
'.
. Gazeta ~az(.\ sią do!nyślać arcyltSięcia Kard-

Ja~Stcfana :t

Zywca w Galicyi.

POZNAN, 20 wrześnin(P). Zona dora Ery~
ka Blumego , który zginął od kuli w Puszczykowie (letnisku pod Poznaniem), przyznała się, że
10 ona zamordowała mQza.
'
LONDYN, 20 września (P.) Ochmistrz Sa~

zanow. i dyrektor kancel~r~i ministeryum spmw
zagramcznych baron· Schlllmg, w towarzystwie
sekretarza ambasady który oczekiwał w Duwrze,
przybyli do Londynu.
. .
Na dworcu oczel<iwali ambasador hr. aen~
kendorf z urzędnlka.ml ambasady, sir Artur Nicol~
&ón i !Sekretarz Orey'a Montgomery.
I<Jedy ochmistrz wychodził z wagonu, rzucił
S'i~ ku niemu jakiś człowiek z afiszem w r('ku
j okrzykiem: ",Oczyścić Persyę, precz:!:: Rosy'ąl<.
AreSztowano go bezzwłocznie i wyprowadzono
z; . dworca, przyczem nić zdążył on nawet zbllźyt
się do Sazan owa. Przy przesłuchaniu zezna!,
że postępek jego jest wyłącznie osobisty, Uzna*

I

IW,

ze

aresztowany jest spokojnym obłąkanym.
września (WI.• ) Z Belfastu do"
że awantury, rozpoczE,lte przed kilku dnla~
okazyi zabawy w piłk~ notną, powtó-.w Qoiu dzisiejszym. Z tłumu $tr2;clano
....,'",,".H,elll f a domy, nal~.;i4cedo katowoje kamieniami.
Dzisiejszy TI~

. LONDYN. 20

hn!tll'N'n"'lJi Z

mzif~

w zupełności

przy-

'.'

,

potrzeby

Sk

tli

k

fillz,n a

wy~

majrs tam

S· 16

o aa

Wili

Szanowny Panie Redaktorzet
W sprawIe ftlr~zownnego mn~rn proilzę uprzejmie
() .t!lsk.nwe ponticflzcz.euie Vi Pucz}'tnem Pnm;klctn p!:.1.
lilie lulku stów o/lIn<llllćnlll.
Auulizy wszel,kh pn)dukŁów spoźywczych l:Hl niezbędne i .dla tego teź jll 8(\11111 CZ4itllto din WIfH:H1cl Wintlornolid l pCWl1ot;ci IUlzalnm rol1rć l1\t\C\liZ)I masla, pomimo te~o! że je otl'zYITI~Wlll('lm oZ plerWil:.tOl'zędnyoh i

natychmiast
'

,;

. I j\ln L., 2~~ Wl'lC:iI~Il! (w.!.) . Z At:n telcgr!l
w armij greckiej panuje znow wrzenie
w korpusie oficcnhv, Idórego cZGś~ chce wy-

wrzeć na

rząd wpływ celem natychmiastowego , ~dpoWleditltllł1~clt malll~ru. NIelIlIle r.,at.om zQstałam
. 'I' ".
,rldziwloną, pn:e4łl'...ytawsz,V W I/RozwoJu. Ul'. !óH4, te
WypOW1UlZCI1W WOjny tIre)'),
! t?lko dwie firmy lód2lkle matą ua Sk.Mdt;HI masło nie-

za·

Ogłoszo

...."""_.,~.,

fUj,F

., ','

I

PETERSBURG, 20

aby w

\,I"'I"}: ll<ld"II' 'V nl(' j"l; >
.., , \ . '.' :.:~. ' ... J,I ,~. •

gu-

no Najwyższe podzi~kowal1le gubernatorowi łom
żyńs!<:iemu Papudogło za świetny porządek podczas Najwyższego przebywania 11a stacyi Czyżew
i VI jej okolicy.
PETERSBURG, 20 września (P.) 5zegciu

nicę bulgarską. W tych dniach
ruszyć 2 bataliony piechoty.

PARYZ, 20 września (wL) Z Rzymu donow razie niedojścia do skutku układów

woj:::nna w ~Jpc:z%yi jest już:

pomy::;lnie.

sic:

mianowano dla Macedonii
bernatora.

siał z, Salonik ;?, nowe baterye artyleryi na gra-

POt,I/lllOwienie, Hby wojnlj prowadzić z jaknajwi()kszą eneq;,i:1. W tym celu pierwsza eskadra

pCWI1<l.

Serbia i Blll'garya

si,ł dYt>lwntu w'cksli wobec r1iebezpieC'l~eń~twlil
wojn;l.
KonstantYnlmO i, 21 wrleśnia. (wL) Rząd wy_

Spotkanie prl.!-

pokojowych, rząd włosld powziąt już stanowcze

Z'~lJf;r.CCZCli m:bod:d
ż·c lllfl;'dzy Subiil a DldgHl'yą
przyszło w o:;t,llnill1 G,asie do zawarcia sojuszu,
zwr6conq1 o przeciw Turcyi.
Prezy~lcnt minisln.')VI Pasicz orświadczn, :::(~
Zf)

września (wł.)

j',ilieres,j z królem hi:ilil:!(I~~liIm .\łfoll·
sem nastąpić ma w polowie paidx.kwika ,: ok,]
zyi przellic:.ia tunelu lwIejowego przez Pil'cf,lejt;,
Utn!!y:muJll się uparcie pogłoski, te przy tej sposobności podpisany zostanie traldat prZY:"ifąpie e
ola f Iis;q)<1nii do trójprzymierza.

WIEDEN, 20 września (wł.) NadinsPlłktor· fal$~owane.
policyi budape~zteński().i przybył tu dziś w po-' . Ni!1 iejszcm przeto znznll;czunr 1) te la~ratoryutU
l'udnie aby jJfzcdsiAwzi"ć środki zapobicdz ma- ~ Ituejslue prót. ma:>1a tl roma nI(! prako, na co dowód
.
' 'd
• .... '/
. • d"·l
' :llraLqczam, a g) Ja pWrWtlltll W roku l.S94 wprowadzIłam
)Qce po Ob!lym ,Jak w BudapeszclC skan tliom J do 1:.odzi lUili,;!O śmłettlnkowu wybOI'owe, znane do
podt:zas p031cdzeil W delegacyach.
! dnia dzisiejlizego i W dalszyl11 ciql-lu tylko pierws2:oSocyaliściwiede(lSi!y grożą masowemi de·· ; rzędl~e, czyste n!asłO na aklnd2:.ie mieWam.
mO!1stracyaml w razie. gdyby policya buda[Je- :
Ra~z; prz~jqc S:alll. Panie R~dakt()rll;e W)1ruy !W'I.~
szt~ilSka przeniosła swofą działalność do Wie- cunku l poWa:łlllnlll, ~ j!l.łdmi Z.()'t!!~. Tallchert.

l

oma.

WIEDEN, 20

rzącłzajf~cy urz~dll

wrzcśnia (wł.)

Główny za~

'

(Andrzejn 5).

. .....

• .... _"...................... , ,.....,.:.. . . ._..__. . . ..,,.._____
GłG.tDA WARSIAWSK,.

oszczędności

pocztowych kas

Schust~r, mianowany ministrem handlu: prozy(:.'IlI%'''I'I'U<lll:lIhl •• Il!g'l'lIlldall-&,otb:11I4I
dent senatu Zenker miunowany minlstt'C.:m rolni· ~ ~~~~_

ctwa.

,

ClI:lÓkl

Q

BorlIlII • •

H"iIJ»
SdACllbr.ldb....
opo~ I "~I. Llllty ZlelUllllote.

BUli
S20

(
l) osłoWI.e
.
Z1 wrze.Ś·
nlll. wł.)
' ! Elle
' POWZIQ
. I'I dotycllCZIlS.
'
p..
zycYJn
ostnteczneJ. ut
•• d
.
d
l
d
"/'
!
.
CIl waiy W sprawie me opuszczenra o o )ra W ~:.b L. r,6~'lJ. 'I 1,-... k'·
Lodz.
n. ~.dCIegacyac h WQgtcrs
Ich, a uehwaty trzymane 'I 1tI"lIk L.
H.ł.od~1 n.llk. - . są VI najściśleiszej tajemnicy! aby rząd nie znł. I ...,.... ", . .....
I

'

ulWUllG1Szt,

'1.'.

weczył

ichplnnów.

!

.

Najprawdopodobl1iej 60 posłów pojedzie do r
Wiedn in..
;
Na skutek prośby socyal-denwkratów WG-

I

f!:ierskich,

sła

BudalH.lSzt, 21 września. (wł.) Na zarzut poopozycyjnego Dczi w sprawie zdefraudowa..

caniu posl6w z sali pal'lamcntarnej, został przez
sąd dyscyplinarny zasuspendowany l oddany są~
dom. zwyczajnym za niew~p~lnianił obowjR:IIku
"

służbowego.
I(onetantynopo!, 21

wr:teŚrtla (w.t.) ~~ turecki postanowił powołać Ó angJik4w, jako doradc6w dla urzędów: tandarmeryl, bezpleczeń-

stwa publi"·'Ilego. po ""ty, telearafu lurzAdu Sł,,_
"""
•
"""
lIih
'd
Ul
tystycznego.
SlidClnikl, 21 .rz"~Tll·a
.(wł.) W okolk"ny"h
",:/lu
.....
'"
gÓrach %8.czynająsię gromadzić albańczycy, kWay stosownie (1.'" "bletn''- r'''''''u '7dło~:li si"
W.'
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liUIlh ł< to OC.,
Iilill.
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d
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a

Ó
pomąy· W

a.. Oo

maja

cd "nhl

lisor6w. 2t. wolskaa:&l~oweml pOd Skutari trwa"

Odohodzą:t l:,odz/:

u) 12.50,

e) 1.50,

11) t 2.25, b)
f) 5.10, 5.00, !l) 6.10

G.5~,

7.00,. 10.00,

(MO, h) 8.45.

Przyohodz'ł do ł.odzl: n 4.40, J) 7.22, t,) Q.511, I) 10.15.
l) 1.00, tU) 4.55, II) 5,15, o) Ś.08, p) 11.00, H.55. 6.20 10.00

KoleI Waruawsko-Kaliska.
Odoltadzą do Kalisza:

_t

do Warszawy

Q

Pr:tyoholfzę

o

~('Id:t. 7.55, 12.24, 4.5~, (M3

~odzlnIQ: 1"01, 1~.34, 5.50.

z i{AUęn o 51.ooddzinl<ll IMt,
~~1,) " J.2..14, 4.26, 6.03

"KQ"~J

1~2:;1, 5.20

obwodowa.

Ł.ód.t~Kallska do :Słotwin o go,1:.dnle 6,:ZOhze Słotwin do lit. ł:,ódt·l{alh.ka przychodzi
6.55. Ode odzl ze st. ł..ódt.Kallska do Kolus:tek 1.11
pr.zych. z Koluszek do st. ł:.6dź..ka.llska. o aodz. 1.46.
UWalII. Godziny .wydrukowane ttust)'m drukiem
O:tt1actaJą czas od go<1%; 6 lłIeC:tiOrelll do a rano.
P()clą~l o1:nllczone lIteramlt f), It), n, k), ITI). 0)1
t) ł be:c liter Zl!Itl"%}'fltuJą si.. hl WS~"ilitklch prlustankacb.. Pociąg o~naczon'y literą Ch "tt.r;yrnuje &1,"t)lIk,Q
Odtthodti

ze &tltc)'i

VI AIId.wlljowle.

(1)•. 1) p); et)ł n),

~".'f. ""

:.,.',

;",

':.

",

'J '

,

II 170-

l1h ~k POClllll!ła().~ Q.lItaczonrcQIa UtlramiJ 1», 11), Q)i k),
.' ,o·Na ro~ ~r~~~:~~~:.r; ł~::aml ~I' d),ł\ lO, ł>,lll
~,,'),
~!I Utai' .pr
litUdt1 .dO.".' .t Andł.(i.'.

ó,tt! oł)I,4~łjów <10PQi tł~~.

rrdnlstrem uWittionyeb tarilW$pótwyma.wćÓw.
.
warunek
. W sm;e~a~i.l#łl1i$Qrów wal~ U_łcci;ar~ . ~J• ."
po- . nogÓrcy, ~ii:'~~U#ał'~:po.iłki·
, ,., >1
;unraóg(~

't

Kolej Fabry ozno .. t6dzka.

.J

Kon$tMłynopol, 21 WJUjnia. (wt) Walki ma~ !?';:t)Pr:~e~I~~lt:g;!~1r~:t::~w~Ódt,

J-.Uslłlljll oni \t~et '.~ do miasta I IlwoklJĆ

$

(Czas petersburski róinłoa 37 minut wClośnlel)u

. .' Pociągi oznaC'zonł literami: 11),

Zachodzi Obawa powdnych rozru eh 6w.

_._ ......_
....,_ _ _

...._ ......_
.......--..-

Sttlc.lIi centrl\lnej K. E. t..
."~·-""----"'''~~--:-----_.'''""r'~I,......,...._--_'

ZHI"Z'ld wiedct'lskicjrsOCYHI.demokracyi

nin prze?' LlIk~lcsa 4 milionÓw koron. ukazało się
tylko golosłowrH! zaprzeczenie tego ostatniego i
zapowiedź wytoczenia procesu pismu, kt6re :za..
mieściło tą wiadomość. Dezi jednak OŚwiadcza,
że wszystkie' dokumenty okaże dopiero w sądzie.
Budapeszt, 21 września (wl'.) PolIcyant Pól..
niak, który odm6wił posłuszeństwa przy wyrzu-

po.

'!ou1l.oW/4 _._ -._
~ ....._
l'uUli;t>rs1r.t. , .......... ...._

SPOSTRZEZENIA METEOROLOOICZNE

obiecał popierat wszeJkicmi środkami akcyę opo-..............
zycyjną.

rólnl).

lI;I.

Rildtłd I !!J.b
Stmdh"l'I'ld.hl
BlUllk. łI:. l1li. WAru.
•
• • Lodzl.
~un 87.110 Rllddcl J S·lr:ft It. Ali:.
\5".
H3J)!) sa.no Il·ku H. W/ln~. 11•• k.
"'o Lllly WArNS. • 9UG gUli B·ku Qylll:. Waru.
Jt
•
• B7.70 ~8.7u AkCJe Zytllrd. sAld.

"!!/I.

lłUl

AL. 1.I1,p"1')f • • •

,.,. netl!A • • • • 94.IIU
5"1. !'u~yufu, R 19()5 1~$.'Il> 104.15
/1'/. PGtYUkA ~ 1900 lóll.~(, ItU.IIU
Pr.unJówJc:oI I-.J
ł81
4..,.,
~

n

~.,. L.

.'.AO

1, dniA 1I11lX

pOdmił}-

__ __,--

.....--......... ...... ......
"

_,.~-

?m
if'

~>1~1

J'/

Od Soboty do Wtorku
__

·t p.
Z Chmielowskich Aniola POLKOWSKA
ś.

po krótkich, lecz clęźkiCh cierpien. iach zasnęła
W Bogu dnia 20 ,:"rzel~rlia r. b., przeżywsz)' lat 50.
W'yprowadz~nte ZWl?k l.tast ąp j W11t(~dzielę dnia
25 ~. m. z ~aphcy szpbtal~ (i3:;tcrwonego Krz)'ża
(Pauska 110) o godz. 2-eJ. po pol. Na smuttly
ten obrząd zapraszają krewnych j pl'zyjaclól i zna~Ch

_ _

l Ola chce z(unienItst;;dy'~"71~ 1~;;ctYfiski 'w ~~t;;:
I ewą d:~ul1glę, i wpusciwszy do niej pół tuzim.t
l'>1""""'''~

~

1:v6w, dać, londy?~~~im l~emtodom sposobność
na dZIkie zWierzęta, bez opuszcze-

z~polowam~

I ma

wybrzezy Tamizy.
JedynY,m :varunkiem,

obowią~ującym

neml'O-

" d?w lond~llsk~h •.a znra~m, . cz:ynią'€ym polowa-

h!ezJ:rJ,lCl'nre. gro:llłl'wP }est to, ze mają
chwyta"; iwy na af.i'\all i'tynro W· ostateeznoŚlci
używać broni pall'lej .
. , Za tę prZ!jemn9ŚĆ, BostQGók każe sobre pła
cie po 50, ~wlllei (500 rb.) od oso~y, przyczem
ka~ myśliwy, ma prawo zaprosic grono przyROZN.E WiESCL
__
~a'I6ł, ~ZY przypatrywać si;ę będą polowaniu,
. ~wia.d6kN~p~la()l1a. "Jedynym. zyjącym czło- "'~arflknlęcl w mocnych klatkach żelmmych.
wiekIem za ŚWIeCIe, który widzia.ł na własne 0- . Po?obno. zg.rOsiło się jut wielu amatorów
t'ty 2:yjącego Napoleona •. jest chyba jeden !i: pię- me~ezpleczneJ zabawy, do poskramiacza, ż drudu uczestpi.k6W wojny 1SJZ ro~U, którzy byli na g!eJ wszakże. strony. londyńskie Towarzystwo o~
uroczystoscI3ch W Moskwie, Piotr Łaptiew za- pIekl nad zWierzętami, stara się, aby władze nie~
mieszkały pod Wilnem.
' . pozwoliły na to polowanie.
fakt
widzenia
cesarza
francuz6w,
poda~ajwlększe miasto nil świecie. W ciągu 0w
Je ."Siew. Zap. Słowo," według słów Łaptiewa, sta!mch dwóch lat dokonano we wszystkich
splsan~ch podc~as .te~o .lata przez jego wnuka pan,gtwa,ch kultu,raln.ych! spisu ludnoścL Wyniki
,Kiedy dQwlOOzu::hśmy się, ,że do Swlę<:lan ~ego SpISU zawl~ntją CIekawe szczf.łgóły, mj~diy
Mazug~kiewJCl
idZIe francuz, to cała nas:m rodzina, zabrawszy Itlneml, w sprawIe wzrostu miast.
I
co było można, uciekła schować bję do lasu
j\'liast, .mających ~vięcoj nii pół miliona mic~ ,
Piialfłif~ta
cyrkmińskiego. Tam przebyliśmy trzy doby. Nie szkanc6w, Jest w Europie trzydzieści.
z
patentem
Królewskiego
Konserwatoryum W Lipwytrzymałem dłutej. Zachciało się popatrzeć na
Na ,czele stoi. oczywiście,Londyn, kt6ry, wesku, profesor Szkoly Muzyczl1E'.j M.. Bojanowskiej
fran~uza~ Przez I~s dob~ałem się do traktu jeka- dług SpiSU z 1911 roku, ma 7,252,Oóa mieszkań
.
udziela lekcyj prywatnych.
terimńśkJego. MysIę, weJdę. na drzewo i popatrzę cÓw. Drugiem największem miastem w Europie \.
WUldomość:uł. Mllk:ołI/llBeVlul.k$l JI.frJ e w m. 4.
Codziennie od 6-7 po południu. .
.
Lec%: francuzi zauważyli mnie, pojmali i przypro- jest. Paryz, którego ludność wynosi 2,888,000
wadzili do Swi~cian. Nazajutrz zaprO'.vadzili do (~ptS z roku 1911) bez przedmieść; te jednak
domu w kt6rym 'stanął sam Napoleon (dom Gi- me są zbX t .g~sto zal~dnione. Następu~e. Berlin, l
rucia przy ul. Wileńskiej). Cesarz francuski sie- kt?ry dZ1S Jest trzccIem, z kolei, na]wlększem \
dział na balkonie i pił kawę. Za pośrednictwem mIastem w Europie; sam Berlin ma dziś wpra- '
Pdolaka tłómaeza, zapytał mnie cesarz czy znam w~z!e. t~lko 2,08,~,OOO mieszkallc6w, ,ale przed·,
obrzedrogQ do Dynaburga.Powledziatem ze mleSCla Jego, które wejdą niezadługo w skład
znam. Napoleon rozkazał mi 'prowadzić oddział W!e1kiego B~rlilla. są,. ogromnie gęsto zaludnione ,
CZOłOWy. Szliśmy z niewIelkim! przystankami 35 WIeIId Berlll1, wraz z prżedmleściami, ma ju.t
godzin. Na jednym z ,postojóW, gdy dozór na-w. roku blei4c~ 3/852,000 mi~szkańc6w, jest
demną był słabszy, UCiekłem do lasu i tam blą-I Wl~C z!1a~nle WIększy od Paryza. Czwartem z
dziłem jakiś tydziefl, dopóki około Swięcian nie ttędu mIastem. jest W.ie.deń. mający 2;065,000
odszukałem ojca. h
~lleszk6ńc6w; poczem id1)e Petersburg 1j908,000
.
uW świadek Napoleona urodził się qnia 29 I l Mosk.wa .1 ,611,000 miesz~ailc6w. Si6dme miejczerwca w 179~ roku, czyli że ma obecrlle 118 see zajmuJe. H~mburg, hcz~cy Stlt;I 957,000, . a
lat, a ~. jakplsze "S. Z. G." _ po epizodzie 2i prz~dmieśclaml 1,132,000 rtueszkanc6w. Trochę
~ Na~oleqnem, bra.t udzia:!' w wojnie 1812 roku . mnieJSZy jest Konstantynopol, mający" 943,000
jako zołmerz pospoliteJ;to ruszenia.
mleś~kaficów, a wrnz z przedmieśclCirnł azyatyc.
Ojciec Łaptlewa, Artemij pochodiił t koza~~leml 1,106,000. DzieWiątem z rzędu miastem
Chcąc jnknaJszerszcJ publlczuMćI dać
k6w duńskich, sproWadzony~h przez Katt.m:ynq l~st Peszt, ~aji}cy 8~,OOO mieszkańc6w. Na dziemo:inó~~ posiadania wyda\\llllctw naszych
II do gub. wile{lskiej w celu wzmocnienia rosyan sląłem .mf~Jscu stOI. Wal'~zawa. której ludność
postanowiliślll)' sprzedii.Wuć po znaczni •..
w nowo przyłączonym kraju.
przenosl 850,000 nlleszkanc6w.
zniżonej cenie:
.
Piotr Łaptiew - pisze gazeta wileńska, . Wiede6 po kongresie. Pisma wiedeńskie oblibrał też udział w kampanii . krymskiej i w 5tl'U- czaJą. ile zarobili kupcy iprzemyslowcy wiedeń
Po;sk~U
mieniu ~owstani~ pols!<i~go w,latach 1861 - óS scy z powodu ogromneg? zjazdu na Kongres
łConeczllego, bogato ilustrownne :l tom)'.
Powstanie polskIe uŚmierzał JUż; ze swymlsy~ eucharystyczny. StwierdzaJ~ najpierw, że nigdy
Cena a ~.I!Jj. liO, k.
nami, za co mu Murawjew podarował c@glelnl~t jesli:czt1l, odkąd Wiedeń i$ttlleje, nie. było w nim
Kpak",Jh.'~;ro'n Rys historyczny
skonfjskowaną powstańcowi·PQlakowi.
tak masowego zja2du obcy<:b. .Ponieważ jednak
U .\lilI'II3 .do fl010\'>'y xvn
• NJabezpie.czny pOQa,łm1 6 k. ~,Wln$ton 'Chur- pątnicy poch.o~U . prze~aUlie ~. swer mało za..:
Wieku. Prz!ilszto \lOO ilwllntcyl •.
chd!, mlnlcS.ter marytXMki. an,r SHlied.... Odbył ni~ motnych, Więc ..tlaJ.w~.' c~Ut." rfłlWl'Y.. POQ..~dne re ..
C4mu :ll rb. m:l!lk.
dawnO tęmu podr6t do lr
l. Miltlll,q il'męmi stal!raC)''e I kaWtarme hul.owe. poO'ttllm han.dłe z
~wied~ił on sławn!!. 5~ałę Blannef~$tone;zl1ajdu- ~~)Hlm.1 u.branl~~ni i lJta.łi'.lnwry~. JYl.ltno. t? przyJą~ SU~ w P9bJlźu nllasta Cork. Skała ta vvzno- JezdnI zo~tawlh w cIągu tych kilku dm od 12
:I; ilustra6yallli art mali Mnslowsl,ie d o.
SI się nad przepaścią o zupełnieprostopac1łej
do 15 milionów koron.
Cetla i rb. 50 k.
ścianie. Totei: turyści cierplqc:y na :Z:t.\wrót. gło. Jako Charakterystyczny szC%Ceg6ł, podają pisma
iltiśtracyamt.
wy nie zbliżają si~ z~ytnio do brzegu Blat1ney~ w.n:lQeń~kłe,. te. wszystkie para~?le zostałY ~~k.u ..
Cel1!1 kep. 80.
Sto.ne. Pod~uile miejscowe twierdzi jednak, ze pl~~e I w sobot~, przynajmmeJ w .śr6dmlesclu,
śmIałkowie, którzy od'1'ażąsię złożyć pocalunek ?' zadnym sklepIe p~ra~o}a dóstać me byłO mo"Kocl1ra~nicleę'"
na niebezpiecznej ściame, obdarzeni zostaną da- zna. Swiadc.zy tp naJlepieJ, jaka szkaradna słota
rem najbardzIej czarujqcej przelwnywającej wy_ panowała w WIedniu przez caly ezas Kongresu.
Certa !!tvp. 80.
mowy~
.'
\
•P "
.......
•• m
~. Churchill, był S"rnć zda~la. ,ze dla.min!. . . Do tlumeru .. d:zJsiejszego dołączamy SprZ9daż odbywa Si, VI naszym kiosku ha wystawia.
sira .Jest •~orzecz '. bardzo wa.zna 1 odwazył SIę zawiadomienIe rirh1y (Jebethnera i Wolfa" o
na niebezpieczną pr6bę, ROZCIągnąwszY Sl~ na
..
.
.
"'.
..
". .
cał" SWą mlnisteryall1lr długość na Blanl1ey~Stone I przejęciu kSIEjgarnl l składu nut od p. St. '1\111przechyJi;ł głowę ponad krawędź przepaści i :uozył szewskIego w, ŁodzI,.
..'
l1le to,

v

Tadeusz

n

y t

Rzemieślniczo -Przsnljsłowej .
"Dz;eje

I
I

'SI.

"Pan Tadeuszi:'"

nWUan6'w"z

·~dcl;.ła~~~ie.~o~.· lto:~~~d~Za$m~~J.~.~C~~nJ.rz~~fe~f~~. ·;:.I'~'mU'Jn":Il.1!
. pn.·z0-:J;d·."U ~~t'. :-I~~.·w ~~n::' czema
'. O~ólt1je:lealeład
zt1 y
z dobrego kroju sta1"f111lle~O WYkO~.
1ł&J B4M"I' U n I'IJU ił "~Uł u aun lI.!!ju

.
.
, . ziarskich przewodmk6w trzymało p., mmlstra

' . la

n~~iOW~l1r&/ ri~ .. tWY--w. 'Lbl1dYl1ld.znany,. !l... '...' ~l..ŚW. ANDRZEJA ,~23.

an~le.'.l.s'l~
. '.p.s. s.·. l\. . alU,'. i.a..~.;z'.'.zw'.·i.e.•r.'•~. .ą. t,•.. . . . ;~to~k.... 2al.'fil~. ;." . PóIĘ\c,a.•. :,. z. !l.a~. .0. IHld:t. q~Y!l1 ro!<ielTI szkolnym
now"sells.aCY~i
przeslfconyml,uz ,WSzelkIego ,ry,ały,p,IŚ!11lenllę w wlelldm wyborze, Ceny

aac .

i.

v.,•..

J;l. Q'
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.~.lu.. writ.ero.. a.lm •...1.<>..n. . Qyllczyl'.Onl

o

.....,...

afi

'I'
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krawh:llbkR
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. . .

~~. Kozłowskiego'

ma ta- . ptzcmeslOI1)1 został z Benedykta, na ul. .Mil~olajewską·\
Ni 22 ~arter.
.
1=
a z~mówienia
garnitur
_
ma.teryalu
ztmowe~o od
Rb. 28.marynarkowy
. " zdoorego
~

nlzkia.

1110 wyn~.}ęcia (.lol"d i ,lwa po··
ap koje z kuchnią. LJ~. :Vysoka
oM ~1().
8550 -,,2-1
spl'zedan,i!l. Jwupiętró\v'uO:fi11.'0 .
cI'na 7. o,"r6dkicun.
..,~
,Townrz\)J
'
irrWo na 1)[11'((2:0 do~iO(.nj'c l \Vit-

traci e;;:asem na WadliwVll1
slnlIu. Wykl'zvwiony ób" .
. lm\~}',
.
e:.:.~',
dZiUra
vi t1PO(

ll[:Sl1\,~":liq, nk~l'ilf\ ,lJ.3. myśl
nlech111jntwo, j,-'olccmny
:lb::lcla(: ~\tl111 eZE'·(,ci slda,llO\'V\;ch ,!ardero.b'Y i ndw:
!;,iP, j('f\:"';';,:e dzl!; do firmy
"i'li:;il1I~m!ltld~~a Q ~ii,,,,;,,m;e','

a,lum

!{!lc·hkw,;ki z~.:lIhit kwit
011 paszp'I!'1:1! Wydfll1}' ,: fabr.
Fr. !{,int!t'1'lIlfllJ:l,
":)~!7--1

n'o

II

K"

l'U.nlw.cll, wiadomośt; przy ntlc:.y

~'tml!la

~!.!~.5"eli!~~i J'.i~.!§.: ___...~~~~-":~:=-l

'/ M '( sklep. Sosnowa W, wiadomośĆ II sl!'liżn.

2i~~2-5"""'2

PjC't.-lwW!3Jw. 100.
iJ-o~;r;rie(E;tiF1"'Ji\.,wózIFml-~U:
nr hl]),\! ~,.1,~ I1 i e byiU ViI po"
~, much i bryczka jesionowa na
r~ki,Jkl" ~ 7.~aj(izie tedy W. gumach z bildkfl, drunn na że
P. ozdolll1ę q,,';lilliee sze- lł!łzach. Ulica Paih;ka (lU,
8355
wrowe i lakic,'oWtll!C hu·
wa pokoje z kuchnią l aleJep
elki, rd('l~fmdd(~ [JIllszeze
d~mNlde m()dlle~lo kroju,
~ du wy~aj9.cia od 14 paidzier ..
.
1
mkft, w Zgierzu, Now)' RYJlek
w najlt)ps,:ycb k().orn~l! N~ '1'4.
BO!J2"-.;j!lfi-~!
i w wyhot'!lf.lIl wy!Wl1!UIlCl.
BudkI d!llnGkiO od 5,50 n"i:;'''sprzedallia 'dOrilctrc'Wlliany
prima 7.2:1. Palta dam!lJ[.h~
ilJ nurożny, z placem zdatnym

I

prima 22.<'10.

DBOBNE

2025

OGŁOSZE.NIA.

II' Ul ł Pralleuzltę, fl:cbJaukę, p~zy
tH.l-~, byt!!, z wykwmt\1ą ImlWlecCZYZllą, poleca biul'O I.UdWl(l~kit'i·
skieji Piotrkowska 109. 6'292·5-2
'~1k~ł !(orz~s'inq posadę otrzyma
"l.~.

l2:raelltkl;l, gospodyni. Biuro LudWh'1al.iej, Piotrkowska 109.
8292-5--2

p.o-

.~ f fi r·N·:-':Xc-e-:--bl:-e-r-,t)""'ż-l1e-z lolltU
j'ka. IwJów rozprzedam tamo,
On17. hiurko. Ronstuni.ll1oWskn

li::orteplsnista, stroiciel fortepiaO" n(l\I.', pianin, przyjmuje ZiUIlÓ~
wicnia tIR strojenia. Pa.ńslta 4,
SObC'Zyliski.
81514-2-1
il'fa-PiekarSka z malym sklepi~
Idem do sprzedania. Luto~

F
mierskl.l M 6.

uiacz kara, 8 lat, do

80070-5-1
ciężarów'l

fi bryczki (lo spl·zedania. WiaPusta 13. 8555-:5-5

domość:

uostYUlllY, olrryc!a do sprzeda:
fi n/a, tamże bluzki bllrd.:o ta~
nio, ponieWaź po se:rollle. Benedykta 50-4.
8506
'l-rkW!diicya interesu: gramofony, płyty, łtize.i ceny lwsztu,
oraz bufet i pulIcI, lub c!lfy In-

p(ltrl.C-

f,l0tr;;eblITido"li'iv-irJErij;>.

Ili.t~I1.~':

noie[illl\\i Wi:;~li\)\\1ii!irz;i~lłi:)ii"i)a:
O )':l.port Wy.l:!il,}' z ',!rn. L(.~I;alVy.
~~/'O,,~,;-),_·~

N- pni'ueyjlle roh"oty do lHllsarlli,
Cellidnianll l::W.
8~l(;rJ-~:J-2

! n-.. . ---,.,-.-,--.--.---.,,--.-,,-

od 16.50 prima :.!2.50. Je- f)l)d budowę. Zgierz, Golębia 5.
llionld męskie od 1 4 . 8 0 , 8 3 5 0 - 5 - 1

składu wę6U!1l

Ir bna. Wiadomość: W61czniiaka 15:).
8~tJ~ł-·<';·--3
ilirJSZi.1I~11jc się (!Zlcw-':;zlii1f{~(Fj
!r \VspmuGi nau/l:l, kurs m-HI kI.
MikolLljew;,ilm ;11 I!l, ti. aJ.fiti..()-?i

if~\) wJ'lJaj~c![l r6:i.ne mieszkf1l1iu

J

do

~i:;:liiira--(jo"::;;!i:zecltlIlIU:-Ar(J[SUIl.·
~.

dl'OWHlm

~ti.

8:łn5,·,-5--~?

~

zaraz. Przejazd 12.

Ou tri,Iiiiy ·\;-i;.;TnJrakJifii~T;;if;ikl

P

fj~.1Uli·2-:'~

~--vlfzt;'i)i'i~;człO\Viek -- kav\~iIer;

ZllUjąCy
Marysińslm

miasto do

dorożki.

aG. 8289-5sw-2
nólrzebiiTletni - sariiOtniczfO:

[- wiek do utajni pr:Gy koniach.
8~~!Xl-5sw-2

MarysiJlskll W.

··-o!i:o]e"'Z'iiieblIlllli, i-wygodami,

blizlto teatrów,
tanio.
P
J. Witusld, Wschodnia 57.
okój umeblowany do WYIl/ljtr
cia z osobneIII wej§cielll, 'zaP
raz.
Pioirlcowskn
Nr. 151 fryzyera. H22Z-5sp 2
do sprzedania z po·
p'lWiarnia
wodu zmiany interesu, punkt
oddaję

Wiadolllo6ć:
11

M

dobry. Składowa 15. 82 Hi..5*·2
'potrzebny ucietrdo cukierni
Z. Konrada, Nowy Rynek.
S155-5es-l>
~-n-ry-'t."".(ł-1l1"Ul--n-Ul-";"lt"""ilka

P

):Ii) dziu

teres sprzedam .bardzo tanio.·
wolnych, Ofert}! Rozwój "Pn<lG 111. 11.
8mrr-5--2 Długa M.
8544-1 l'9żalllta~,
8O&3-4pcs-4
iitif"1'itebie-ró:ftie-""i-laikttpo-: -L-e'iicjiemateiiiatYki i ar.vtrJlete-- -- t wiiirńio"Wilfiitiitcm-"rzcźti1:
i<UI,l. lwjt'lw 6pt:r.ednm tilll!O:
ki przyjmie dyplomowana nnczym do sprzeual'lia tanio.
16:;:1-:11., !l~~af)t (1t.OlJl2tlę, stól, krze- uczydellUł.. Oferty su!>: .tJMa.t.. Przędzalniana 50.
t~~25
$la, !tfcdel1$, pieł1Ull.nt"kę, blut'- mal:)lka" W admlnlstrllcyi Ho~ otrzebiii.tdof;raiiiwł\cl.kli,
ko, ,trel1lCl. 1':l3eblc lulIonoWG, ró- ~W<ljU.
p jfJ.ca kroi. D011łledtleć $iętt
8529--·2-1
żnedrobiaz~l. Nowo~Cegielnia~
i~s
.
'
stróża.
Piotrkowska [67.
8516
na .1\l 6 j m.l~tront.
......g op J~·l JU>, ~4JBzIlOl{
{,iti7.ebny i~rózn o'$1C"le1
. . "
,
&!lJO.5.--tQ-l '
~ ,1ł~OrH"I}IS ·x.l:J$flUladllll III
pism, umiejący po niemicku,
m;UZyjn"ie sp~1tiii:iiO -erz:pu [at'\J\.ouu!4;)łJOJ 6.ti3 (~lia
z
ltutlcyą rubli 10. IC&ięgnrnla
Ił' l;ost;Ytall welnlan)'.popielaŁy.
PiotrkOWska 247,
8504
PrzeJazd 48 m. 12.$210'-6--5 . lekCYJ Ję,z< francusklegc> ~dzia:
111m 'W szkołach i prywatnie.
rzybłąkał się bnldolt, cweJnos,
fi pVi.tiFie:i kilku pOkojów ~ Pa.tent z ukończenia kursów '(Ił
uszy obcięte, jasny do ode~
H. dam za bezcen CZt:śc.lowo, Paryżu, ~wiadech<Jo r.;:ądowe. Od brullin
przy Sredl1lej Ni WG, u
oraz gramofoll i milszyn-ę. l{on~ $Jodz. 3-5 popoI. Wólcznl'iskn p. Eisleru.
85015,-5-1
staut,Yuowslm 53 lU. 14. 820'1-5-5 41. Ul. 20.
7887-8s-5 nrośby. spliWy kame,apeiiicyc,
Id i McbICZ"fiicch pokojów raz- ili'iisiYtlY Q Singera pra:wIeiiO: r kasacye, kontrakty, pUHzporty
~. pl'zedum bardzo tunio oraz
ni we, bębenkowe i maszyna
Dawid Mal,ó\V,
gramofon i maszynę nożną. Ul. pięknie szyjąca za 16 rb. Piotr~ zagraniczne.
Widzewska 56.
8301
Piotrkowska 100 tu, 5. 8265-5-5 kowaka 105-5.
8518-5-1
otrzebny
Ciiiopiec
do
cukierni:
Mel;IITimloUus.tolowcgo i -M-rodiJj'anienka pos2:ukuje po-Zgiel'slta 24.
8;')34-1
K. sypialnego, oraz szafy. blur~
sad)' 'W sklepie ga.lanterYJnym
otrzebnCillaJarze., Wólcznlfskii'
ko, otoma11l~, lIlu.py, lustra, opr&- będąc
rok w interesie tej
.Nt 214.
85i~9-1
'ty, etażerkę, zaraz bardzo ,tanio bran:ty. Jut
Oferty Rozwój .Panien$pt·zcdllm. PiotrkoWs.ka 225-2. kaN,
oTrzebne
dziewczyny
onii'fT'(
8515-5p~-1
GłÓWna 59
8542-1
.-"....,...-,...;._8.;:..;1.;:..;52-10-5
I.\SZ,lll1 ę dó . szycia Wdohrym...
Clicę Wydzicriawić mały
iwi'arnia
spr.zed\llliu
z postanie tanio s}n'zedalU. Ulica
H z ogródJdem, stajnią od l-go Rybna
wodu zmiany interesll. KOll17
m.
19.
8512
paf.dziernika, .l>lizkQ tramwaju.
stantynowska 80.
8MB
garnitur spriednUl bardZO
Z~QSUl:nia: ..POU8jlII:II,'. Rozwój.
6kÓ
iiiiwbTowan
y
dla
'inteiTgen:
tanio, tremo, biurko, $tollkl
.
'
8559-1
lucj ośoby prz:)l famlIiI. Prze',159 m. 5;
,Mebie \\IYptt4'łdam ~ trzech do. kart. W ólc%aMka
Jazd 12 m. IQ.
8541-1
, 8517-5pś-1
, pokojóW l f.i1łUlZYnę notną.
okój
clui}',
słoneczny,
time6iOa.!, a.rz-masurownik poszukUJe
Pohtdnlowa 24 -14. 8'658-511 -1
'Wuny, dla pracownicy biurOM
maSHfowallia. Wiadomość ul.
iiparatyfofograficzne zaklado~ Słowiańska:
wel', lub nauczycIelId. Mo);e być:
.Ni
9,
'
8500
H We wystawki, fortepiansprzepo ka, ,francuzka lub niemka.
da.mtanji,) zaraz t powodu wy- iiI6d, naj(epszy gatunek centrDzię!pa llB m. 14, prawl'l oficyift ' fugowy do sprzedania, pud lIa,
jazdu. Hadwaóska, 51) - 24.
lU l}l,,.tro.
. 83e6-5*-1
827*3-5*-2 11 I·bl., flInt 55, Iwp. W sklepach,
~~ecasię
od
20 i Pańska 9.
huldogUiFnąt zółty, dn1a 17-go Slowia(lska
reumatyzmu, egzemy. skrufu,
8165--5~--5
U września, uszy i ogon obci~te,
16W, hemoroidóW, ran, Oparze.
łody człuWiek, obeznali y li; fa·
ząb wybity na dole. ł~asknwyz\lac
piu i Wszelkich chorób skór.
bryc:laH~ administracyjną praIEtzca !'liCZy odprowadzić za 'Wy~
nych. Z!ldać W aptekach l sklaJlugrodzeniem. Radogos7.c:z:, ul. cą I językami; poJskim i rosyj- dach aptecznych. I{antor WŁo
skim, ,poszukuje biurowej po-- dzi, PiotrkOWska M 10, telefon
,M.icltiewicza 'l do &klepu.
sady lub inllej podobnej. Łaska 24-91.'
.
8255-·5~
6194-QOs-IO
pz.lóWiek -młOdy poszukuje ja- We ofert}! skradać W adrninistr.
przedaje
szafy
nOWe
do rze\11 kiegokoiWiek zajęcia. Łas- ROZWoju pod "S. D.u. 8287-5sW-2
czy, rozbierane 1B rb., tylko
leczarnię
z
obiadami
sprzedam
'slrllwe oferty pod adresem: Zie...
dzisiflJ i jutro. R)1bna 15, gościn~
z powodu wyjazdu. Guber- ny dwór; czeladnicy stolarscy
loua 15, pr'alula chemiczna p.
natorska 5.
8245--2$-2 potrzebni.
Soko2owskLe~o, pod lit. E. S.
8557-1
.
8511
otor, naftowy, 5--ćh konny, W
tran$!ret z dobremiświadectwa::
dobrym stanie do sprzedania.
mugle do .zabrania lUD na
Illi, żonaty, potrzebny. Nowa
8259-0--5 Nr. 5 (~óg Przejazdu).
spr.zeaam, Uadwań- Cegielniana 120.
8~!.
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liy,
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P
P
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P

dom " M

"m-eb'lI
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A

do
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p

M

R

M

S

M

8509-2-1

M
S,
' as.z}!nę
do szycia bardzo taprzedam 2 maszynY
maszynio sprzedam, byle zaraz. Ul•. Sna
M
12 rubli. Ulica.
Druga 64,
gramofonów.
m.• 57. '
"
' 7ó\:l5-5s-O
j

Ul

skład

~~~~~~.

,

Złota,5

J~p ~eźniczy .dosprzedania.
..
S,k"ytęrty
',.RoZWÓJ nSk!ep". .

. . ,.

"8522-~1

Mi K odziejski
3

~t?-',s.6I?otii;'~d'nr;{'21"'Wf~~ijji"'t9{'Z~l"~"

Nt:'", Z1;ti

~i!i!!ml#!~!lr.:~IIJk'~t:«!:'''l'!!l!Im~\l!!,;:;::::!tii:'U;!&~~!jł!i!!1:

"łh

Choroby uszu, nosa i gardła "

Dr. I S i ulrSn"Om,
Zawa~zk~ S2.
Dr. B~
ehGlll'oby s!"óry, weneryczne,
•

I

,

ClA,PllCKI

m

Piloflll"kowaka Ni! UM).
Przyjmttje od g. l1~Hl nmo i od
5--Gl!~ p. p. w niedziele i święta
od 10-11 rano.
5474

ska, (usuwanie szpecących Wło
sów, plam i t. d.) Qd 12-2 p. P
i od 5...,..8, w. Panie: 4-5. Pocze-

kalnia oddzielna. W niedziele od

z 5 pokojóW, przedkucim!, 5tonec:we, cieple, z widokiem na ogród, jest
do wynajęcia od 1 października
fi~i!H((cf311j0w~!l:a 4ij.
5598
sklad.njacesię

pokoju

ot"d.Yllator szpitala Anny·MarVi.

($tosewanle preparatu 606) i
mocUlpld?we.,Kosmetyka lekar..

11-5 ppo.

I

......._""""'=-"'..,.~~~

T;;\~(~»~JlflJ ~a htt() nrio S:dw,ia

51;U.!lClfa!ijlll!l:<1\\ o~~Ill~'óiID 15O~(\Jł'"

J nloczoj)iłeio we

Przyjmuje: od 91/, do 11-ej i od

rag

do H~-ej. TeDe!l'. 96-2G. 507··d

.NI'! 11'.11-41.
LECZENIE SYPHILISU

I

w.
Qla pań osobna poczekalnia. 112~

Ur. H.iD' oZII ansnI I Przyjmuję

----------,

n

ill1'

I'

EHRLlCH-HATA 606.

• -

. . . I ....eczenie

Syphilisa Satl1arS1I.ncm

Dla pań ćosobna poczekalnia.
pr:r:y;l2 : od8-1rallotod

' gH..
D

Iliedliel~ I wlęla 04 9-" p.p.

W;"

at.Q

•

Clio roby okórne. wlos6Wdl:osmetybl,

Ihlllw...t .NIt l.

wewnętrzne.

Cboroby

5028

Przyjm. p. 1'01.4-6.

Po,!lId"l(n;~it~· telof. 13-59.1
I pIW.. 5-8/o~..~~~~R pań ''''0:i:t~;

miany Inateryi (cukrowa, podllg.,.a, otyltd.), Niezh'}dne ,U.. dyngno~y I\IInia)' chemiczna l hnktcryolog. wydzieli"
'kn1ti 'fi' iaboratoryum włnsnom. Od
l;l-l rRlló I od '6-7'/. BO PIl!udn.!!!:...m

SPECYAILISTA
chorób skórnych, wanerycznych
i niemocy plcl()\'\)ej

Dr. LEWKOWICZ
PCWllłlÓC.Ł.
KonstantYfIlIowska

--------____

LEKARZ-DENTYSTA

przy ayphillsie

Pań

'W. Nied~\eI9. 9·-5

od 5-6

289~

Dr. Schoenaich

mieszka obetnie
óM6
PllllltrkowSIIIka .Mr 8'Z.

l

do

,

1r46

I
Dr. R01\il!lllJ'ilbHatt
~ Choroby uszu, nosa i gardła.

Przyjmuje 10-11 i 5-7. Pioi!r..
kOll'lullka 35. Tel. 19-84.
2715

Dr. Jelnicki
ul. Andrzeja 7. -

TeJ. 170.

n...

Chorobysk4r... , 11\111'.1
aoyczne', & mooi:lzlÓ.,rciowe.

14~l',

~

d,

11-1 i od 4-71f
u_I.

70r

t

.

Dr·~ WłI ~lutkinw
!CI
r.J
ił
,

nj

Speoy~llllIoai6u

choroby skórne
weneryczne 81/,-101i~ rano i od
4-7 1 /,~. W ntedziele od 9-12
rano. ZIelona 19.
547r.

Toair ,.1I1U810N!J Variais
PIOTRKOWISI(A a7
I?rog"",m od l~ <'lo lI'I wneolnJa.

. L.elr:cya Śpiewu

,

lumt.w

się. litIlIiI ... 1..
145. 'felef. 24~16

W.,i., tlPłretu.wł;akt,
M~n.,Lłdja

~baty.cmf

ut ma tra~

,
'" Adelill .
,
, paJaka, bpllHcl.tka ;z' nt~w. rap•.
lft-U$Oł1mpjada

B.óbocwAkteryet. ~
a~e Blift
Akl"GbatYO%1t(I .tobgler$ki ut..'

Wo&ltOWlilld

PIlIeAd kIilJl"'~. kulik
'\lit B!oakopie .',
lIMWa -117_ ob..._ ...

z ~_ D;yrook:,"""
Al1Ili~kii~włc:B..

tll'i't

,

l

CHOROBY WENERYCZt-tE.

Ot H.

dkowskł

PIł!)tll"kQ~I'''lka alao.
Pt'2:yJmuje zchorobaml WeWńętl'Z~
nemi(spee. *o~ądka I kiszek).

CodzlelUlie od 8·-10 rano! Od l)
od 7 po pol, TeSe!.!a... Qo. 259

Dr. Jan Cadarski

lo.'.

,

Akuuerya,

Dr. mad. "[Kolzin

przYjmuje do 10 r. i 4-6 po pof

Ul PIOTRKOWSKA 71

powróciił.

choroby Chirurgiczne i kobiece

ul. Cegielniana Om. 4.
_

t

,...

pl·zyjmujeQd1!odz. 10.....11 rano
i. od .4-6 pp.
2763r
.Ni ta'a,fonu !l..
LeiiT.oll":ilII.. Dont!rsta

--

Dr. MiPAPIERNY
'AKUSZER i

SPECYALISĆTA

O HO RÓBK OBIECv.- H
. '

do ó'l,popoł,

". ,5531

.'

Cłaopoby Gap,lel/lmii płQOI

5526

It$!!,

Qodzlu:v pr%.YJę~,.,:. P,II1.lOW1,e. odg. .. •.IC .. ,~O:1"~~:"!lłP. 29
9-11 r. i Od ó..,..,s po pot r pe,nle ..! •. '.
'. e Col .Gn. t
"
od ~5i po pbM' W. Ilieaziele i l' Przyjmuje do 11 tano. Jod 4j,
śWi.~t8.s.;:..;12t~

d;.lllieollhne~

SKvR.Y, DRvCX MOCZOWYCH
PneprowadzU się na td. SPItĄ..
«)ęll'o-14 :MI 40, przY Atl.drzej~
~.?-:12l/, r. i fj -'11/. w.)
148~.

bami kODlecemi, moczopłciowemi l sk6rneml (kobiety 'I dzieci)
SIi"~u5"ga.Mi 8, powrócIł
od 1 ~ rano do 1 po p. i Qd 6 i pól I Choroby $kórn~ wenerycznej
.
' . do 8 po pOl.,
~
!.~2:opłdowe. yd 11-1 i ~

telef~ 2G-50. laą'T

mieszka obecnie Przejazd NI 8,
front, l-e pietro.
P.!zyjmuje od 9'1.-12 i od 6--8 w

~r.WaG,~aW H~rnar~

Dr. S. SZNITKI NO

i mieszka obecnie
ulicy PiotrkiUIII'GlkBeJ 145.
telef 24-16. Przyjmuje z choro-

,!_

KOZ

mIeszka obecnie przy ul. Przejazd Nr. 56, obok gmachu po~
ezty. Przyjmuje od s--o i od 4
~ po pol., tel~f. 7..05.
281!

powli"óćSla.

Kr6tka

a
67,,14

Ur. Goldman

P01VFócił

IUI

Ch. Skóry, wenoryO:W!l i mllo:zopto
przyjęć: 10-1 i 6-8
Dl. a pań 5-8 po<.:zeJtalnil\oddzfelua
W niedzielę od s--,.l-ej.

14~

(Bt .. ro~;r)
Teh~1i,
Dr. FRA!\U~nSZEii(

D.TBpUcki

•

Godziny

Pi"zeja~d

Piotrkówska ilU, .... pi"t ..o.
9d911, d,o 2; od ~.
2<~

D... GI!II$taw:lIII.
2i"95
Zand-Tolillo... bllll,umowa

Dr. met LspbBrg

U~ ~ERYA.

l&kar.z~DentY8ta

14-50.
Ch.:oll"obr .h:SeeB.
J
"'1"'1*

SITi.

~,;}{HMIl":iJt

z chorobami Wewnę~
trzncill~ tolądka. i kisze1t.'
pr,;yjm. 0,1 ~ -fi r ! 5-:-7p 1'I

·
I
I wlecz.,
dla dam od 4-5. W nie-dziele święta tylko
1 rano.
i

llll
It, ~ ~?~fQ

WG'>'JiiętrUie,

Przyjmuje

SyphUilli, skórne, WII:IIlIe .....
Choroby dróg moczC:l!1Jvych.
LECZENIe SYPHILISU
EIiRLICł"I HAT A 600~
Przyjm. od 8-1 raM i o-d 5-8

'I

~

nn~n

U

Piotrkowl$!lc:ą

Tęlefonu
•

Mil 3G.

I

m

plI":II:eplI"o'WiIIIlb:iił

l Dr. l. KtACZKIN
I Konstanfynowska u.

lł./IIllltcBCWhll'de

od 9-1 i 6-8. dis

'

Przyjmuje Piotrkowska· 120,
telefon .14-03.
2559

'2.

p .. e.,a .. atu ,,608 u i .,!U4 u •

ChJroily

~~~'Ił ~dl~.~l:.~. Dr. l S. Tm nti aum'
-

Dr. med. J. Szwarcwasser
łoso!

CI

.•

od

Ul.

Ż

?A

azowych il wene ..,.o:;rru~.
CEGteLNIANAt4

WI)o

Pt>:ti":;:i0 cod god~ 8-1 r. lad 4.-a "'.,

l"Ueszka obeenłe

Cb,oroby 'wewllQtr%llC i nerwowe. Sp.<tyalnie: choroby tolĄdkll kiszek l pl'!te-

r'

L_l".yphillsuEHlU.lCH-,ELI.:rA:it

"

.-p _ :.'

i~' :7V,if'\Il~

\::~;

.,Choroby skól"}l', dIPóg mo..

en
er I QO'rI)2nQimoO~ollloIQwoJnillm/lnilllloł"lIt.
U

III

tl

D' ES nb0ro
a

"

Dr. L. PRYBULSKI

~.~.

IIIIft.rot oM ••

,-8

11

Li"

Przyjmuje do g. U rano I od
3 ej do G-fil pG pol.
2209r

' trołlzem) i masażem
G..d".

a

• • lIIi.. ,1trlltlliłO

.

Przyjmuje od 9-tO rano i 4-6
po poludnit,t. lUcuszerya choro'
by kobiece '

C{',:,!'

róg Sosllowej.
Ohlllll"ollly :il:flłłąfJUr.R g klslltek,

606"

powróciła.

tel

Słaro .. d!illlII"OEo'lllfeka

l\rll!l'llka "Leczenie
EHRlICH-I-łATA
(l1iIśród:ylnle).
Dr ZoiJa G11.'
o B VI
elektrycZności/! (elek...
mibl'MyJnym
II

lii(ll!!S;prbCln,'!.

AK

.Nł 115.

Dr. fr. -t

S.'edniia 5.
Sp.: Choroby skórne, wenerycz...
ne, 1111os6m, kosmetyka lekarska

I

97$1"

PIOTRKOWSKA

CIIlll'''o~y. USle:U, lilosa, gar" li 't:iii:~r ,'~. A~·~ ~,
dła I wewnętrzlilIIlI
-~
.j;\ll\\1ilJlliliJ~:;";;.JII""·

uB. Przejazd .MI Sp tel. 22-96.
Przyjmuje od 9-10 zrana i od
5 i pól do 7 Wiecz. 5446

}'.

Przyjm.: od 9-10 rano i od 5-8
':Y~~c~., Itobiett o,d 4-5. 1531-r.

od 8-2 i od 5-9

fi' ,

r!§l,~;;,nj rj~

iJb.l~' ~\~f~ l,i) i~ ~1J

{/-8.

W 111@-

'~ł Pi

E'Illum,eHicSdej, teBei'.

I

{la

O(!';f-0.1

siltGlI"l!lI1!! ii

leczniczy, lJDilllltrkllll'l.'l1ska 1449

5--8. W niedziele i śWięta od gl/2

i

";J'I \i',\,'"

~"',"

C~lO .. O~J1 W'lHUlIII"jfCll:118
!iWil»c:u:opłcuewe

Gabinet RoentgeTlowski i !Światto-

weReryczllll

)lfJ1., :jil!.tkQ

t?21BiH t :hV~~:~l1~. o~' :11. -

l7lll"c!h, Wł96Ó."J, WilJ~ier:l(C;1Z"
I!1I:!/,C!l lub drag nH~;t;:l!::C!'JII'ycr.ll.

:.III

SkÓrEl'ł,

J?II

L;t \:·;:i~!.~:

i g:lmma

1l~I1iV[;Ig~ t'.'t':lilrr~Z,~~

NWlJ~'~J~1'tt,r~ 1~.
j;lJ:;;yj;IiitU,:();u,l e-!O'/~

A.r.\-1l:illm":.li:~;.il;}ł) ~:;s.

i

-~-_

712r

Ohoroby

ftl.,

'

,:,:8::, ,.;zZ:::t:{'ni!e,!\t!i~.!~~--=...--!.!!!'

m

'

'

NAUCZYCIEL
udziela

Jtorepetycyi oraz. p,Ly-

sposabia na

różne

Piotrkowska 117,

można

od 5-..:..8.

świadectwa.

m~ 171 zastać

Szkoła prJ'w~tna

Potrzebne zdolne"

Jluill T~nann73k,

staniczarki i

Ul. Rozwlldowskll G-a 1 1l.001O

Nawrot 'i.tu. 21

przylmuje 'c.Od~ie, unie, próc,.z nie~
dziel i ŚWiąt.·' o,dl0-2 i od 4"';'7,

5614

spódniczarki

5616

AR

\

RYBAKA ., ,I

Pasai~'Szt.ll.ca "9111.
ZapiS)l~~ó-.~Gi&

(id ds.i~ do rWl!iedziaHm 28

~~·,c;)

innemi:

DO

.

które

są

r

r

p TH F y

baz

IUisł głośno

nadzwzaj

i

ChC8 nabyć
to

wrnźnis.

pod nr. 41 i ośwtndcZ)lh, z Jaktego tytufu I na jnk!1 sumę aq wie ..
rZ)lclelnmi masy, j uh:; do\yody swoit:h nn!cźl1wlc! złożylI nu jel,/O
ręce, nlbo witaneciaryl Plotrkowskleg() S!ldn ()krc~OW(~tl0i spraW.
dzenie wierzytelności przez wierzV(~ieli InD kh 'p(11no'/;10cników
W obecno:;ki S~dziego KOl11i~urza" i sjlndYka odhy\vać sie l>edzi~
W kancelaryi ~JlOtrkowskjego Sł!du Okięgowe~o w ci ąg fl d~i 15
po up:l,yWJC wyżej wspomnianego 4O·ulliowe~o terminu.

5 t~llB~

Łódź,

o.dwokot przysi\:gly

Wojciach Missala.

tylko w

hMt, .d. 20
-,_.

5 adzie Patbuf

'0, '"i ,!

.. i.:I'.r.i'

r~)ii
. , Iii!'
.

Syndyk tymczaso\vy

opyginaluy PntbBfoD B-ci PatbB

może dostać

Piotrkowska

j\l!!

118 D I

września.

2825

Ja ul. AndrzeJa .1\&1

.' '!f/B:.eI li."""'" ą,9.9

'WWat1ltu:Wie, nI. Zielna 21, teI. 59-54;
SpQ;edat w aptekach i składach apteCznych.

Ważne

dia Panów

j

:~tcla.-

'.

I",~e~

el9:

.

SYNDYK TVMCZASOWY

.a;yclclami, oroz by dowod)1 wierzytelności doręc~yli. mu lub tez
u.kowe :dotyJl do depozytu w.kancelaryi II WydżJalu CyWilnego
~ Okręgowego W PiotrkOWIe.
.
Stanisław Chrzanowski,
adwolultprzysię.gl)'.
.'
'AkldTkńu1. ci. 5 (16) września 1912 r,
3580

iż re~

f~Jłn1\w~;~~ fO!l:·ł:ł'P~1!l1llil4':".

ii

p~:a"'h» ..

~-""----"'-"

~dyż

nadchodzq transporty produktów wiejskich jnkoto:

głów.

MAltO

JA.lIA

DROB

JARZYNY

ZWaeRZYNA
C\\fOCE ił!!. p.
rabat.
---___ Dostawa do dom6w.

5594

ISlpY upadrOOcl kupca łódzkiego, Mendla Abllll /Puksa
adwoklilt przysięgły Stanisław Chll"Zanowskl,
,lItblfeJszem ~ .'Wierzycieli upadtego, aby W ptzeciągtt 'd~i .40,
Ucząc od daty nlme.)szego ogłoszenia, zameldowali mu osobIŚcie,
'J:ub przez pe2llomocnik6w z jakiego tytułu i na jaką sumę są wie-

W. Pall()w,

Handlującym

Id MikołaJa.ak.".! u gospodarza domu:

Na moc:y 502. § Kod. Band!.

5592

Z powa;;aniem

__--_.__,_,_.___

~._

FarboWanie na
ró~ne .kolory. Ceny bardzo
ni:tlde.
5490

.
rfubrz.eprosp-eru.Jący.ld4)p lI"z«nltnlcz,. t piwnicą do lodu
,i uszkani0Jll! 'IlI1 dobrym punkcie od 1 stycznia 1915: roku do wy.

zawiadomić

41,.

i. !{(;uUniOilf i Syn

nów. CzeslUlie. Ondull1cya.

Mycie

. .

udekorowane okno wystawowe,

r6g Piotrkowsldej.
Najwi~ks:w Pabrj1ka Wy~
robóW Fryz)'ersklch.· Spe~
cynll1e 811100)1 dla pań i pa-

Rzeźnikówl

1;\lx~

Codziennie inaczej
Codziennie ś · te

FRYZYBH
8uczkowsk~

i Gsłabion,ch

i lItarllllleUki
' :z.. miodu. sl:odu i ~-Fahr:Yk.i

Zachodnia

firmy povI/icn:ylismy p. Cl!odkowskiemu,

MlkolaJcwska 25, teleL 24-55,

piętro.

_

lEk$tll"ł!IIkt

Łódź,

1912 r.

Niniejszem mam honor

pr.ezent.acyę naszej

.3606
.. ... ..

Dlakas:dącJch

t l

na mocy aft. 502 Kod. hundl. wzywa wierzycieli wspomnianej masy
w tc.rn}in}e 4O-dniowYIll .sh~WIIi się osobiilcie lub przez swyct;
ollloctltkow V! kanc~larY.l lego W ł.odz}, przy ul. Zachodniej

Aparaty model "Junior u bez f-!łyt sprzedajemy na raty. nn warut1k~ch
najdogodniejszych, bo prty 6 rb. zaliczce po 25 kop. tygodmowo. Prmmny
przyjść i przekonać się.
.
Każdy oryginalny Pathefon jest :.=!8opatrzony. marką fabrv«:lU'ą umi~
szczonij obok. A więc wystr'legajde si~ falsyfikató.

Rto

o

Y

RI8S, upadłości

przy ldórych trżeba zmienią.ć igły i które to stl'llsznie niszczą
teraz

płyty, gdyź są

11D.j1epsze i najpraktyczniejsze, bo

glł~lij

'w ".vy·

~Ju~yk Iy

,
\

n~~:luch

IWHni1il1 ć11i:.i"'t.o\V tt.~a;:rl\ )vln
tc~:oit 'w' \Var:3i,,;'li;\,'ic.

Itlrześnija włącznie l1li,ędzy

B.RYCZKI

korpusy węgierek, resor6wek
wolantów mogę dostarczać ze
wsi, bardzo tlUlio. Juliusza 11
m. 51.
5540
j

.... ~l

M.eb.ia
. . '.

.

żelazne.,

wlasnego

wyrobu, materace,
wózki, prlmusy, wynaczynia kuchenne,
reparacye i lanajnizsze za
Cbodkowsld
20, telef,.
. 5608

O~

TAUCH:!RT, ~~~~IZ~~~ ~~.

-Łód;,i.,

uB.

Śt!!f. J~l*óh~

M

13, ii l!lI4/:n1fltuaa .Nil 2:»,

posiada nil sJilac\i;jr, zaW~,zc dnży wybór l111i1bli Własnej roboty do
pokoi judalnyc.h i sypialnych, a mianowicie, jaworowe, jesionowe.
rnahoniowe '{ dęl'>owe, jako też różne tapicerskie roboty.
5434

r'~'~:;~~.'1
~!

~i
~I
~I
----.-------...

..

~&J!r~e.

"'"

~..::..::.:::.::i&ii_.~.;ci.iU:..r~i.:Ui~i."\t\t;ei,,·!M~, ....;,.y...TtrM,.9·_! --!im........

~------------------------.--_=--_.-------------------------~--------~", =-------~--------""""------.

Szko,ła

Mamy zaszczyt podać do wiadol110ści Sz. P. p.
kupców i przernyslowców', iż otworzyliśmy no\vy

ł

;

II

kroju

~

..,;"".~

Szycia

sukIell oI{ryć i bielizny Andll"lr.C3a mu m. ! VI podw6rzu.
Krój sulden francuskim, bielizna. wiedeńskim systemem. Lekcyi
udziela mistrzyni cechu 'krawir:ckiego. wydaje patenty z prawami
2515
otwarcie szkoty. Półkursy dla domo\\lego nżyt!m pór ceny.
Tamże potrzebna dziewczyna do usługi.

ij wi

przy ul. l'1ikoJ'ajewskiej Nil

~~.>

rozpoczę!}' Się. 2U ~iicrplliH. Zapis 1.ćaudYdatów odby,\)a się
{'t)(b:kn!!h' od !l clo 'T-ej.
I'
IE't"Jg~m,~'a~tiil);,~ 68. (l;';i'liwu)~'::iI.ie"'d5B~:r~ 1~3).
. .. '

4.

Tow. Akc. Biur Wywiadowczych

5. Bloczkin i S-ka.

"-

.Nałęczo

gub.
Lubelska.

Źl'ódfa

szczawy żelazistoj I'adyo-ak'lywnó.
Zakład 10cz»lozy cały rok

, otwarty.

Kanalizacyo, wodociqfli, oświetlenie eleetryczne. Położenie zdrowe
i malownicze. Kąpiele telaziste i borowinowe. Wszelkie inne ką
piele sztuczne. Najnowsze uf'ządzollia leozniczo-elektryezl1e. Hydroterapia. Kąpiele słoneczne i powietrzne. Sezon letni, od 1 czerwca,
Lekarze ordynujący- dyr. M. Gllński, dl" J. KoeJiohell, dr. l<iełozoW$ki.
dr. DObrucki, dr. Swlnarolcl I dr. i{QsmowsKi.
Prospekty na żądanie gratis;
1587

Łódzkie Rzemieślnicze

Tora rzys Iwo Poiyczkowo-O sz cz Qdnoś ciowo
13111

Nawrot

lafl~~ ~alo ni
i2j~ki[~ tO~li

Przyjmuje czl'onków, udziela pożyczki do wysokości 600 rub; jak również przyjmuje

wkładld oszczędnościowe, od których płaci:

na żądanie

za 3

•

miesięcznem

•

•

• 4%

wymówieniem •

.. 6 "
z rocznem

41/a%

" , 5%

" . 6%
Biur? otwarte codziennie od godziny 10-ej do 3-ej; we wtorki, czwartki i' soboty od

2503

.6 do 8 Wieczorem.

Krajowa Spół. Gorzelnicza
S. hr. tarnowski, Zalllwski.i S-ka
sprzedaje spirytus denaturowany hltt'toWO. l detalicZllie' oraz
wyrabia pozwolenia na sprzedaI:i:y na fUJe. Przedstawiciel Jót zef ZaborowsJd, kantor Wól• czańska 41, tel; l5-n,!. Skład

! ~ólczańska.2,!:l.

nie, lecz najtaniej

są

5140

,

I

do nabycia

działuazo

na-

y

. (prasowanie i gotowanie na gazie, piece

kąpie~

t/?

10We, zwyczajne i wzmocnione oświetlenie gazowe 'i t. P')i pomieszczony w głównym pawilonie i na całym t(!re!1ie

Ananasy, Bannny i Cytryny I

aclaP,P' ]{ondrackf"

pozwala sobie zwródĆ uW~gę' Śz. Publiczności

Wystawy

I

(O

RZBmiEśln. ~PrzBmysłol\JBj

Parku miejSkim

prl~·· ui. Dz~ełneJa

W ólczaJlska Nr. 137. ~ Telefon 25-82. RęmilE3uBRISTlU.."

···Gra~--wOni~dzielę
mlstrzostwow?piłkę
nożną lA. \V;~::~~N
d;tią wrl'!driIIL0g0dijni;;9"r~6r;:;;;.IIlI.
22
. U5\lWI\ł .. IMEWCAS,"LE,

..••.

Ploti;kowal((t

l".

.

I

..

,NUt!}

' . 'o'"

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

Jlil. 10-53

-~-

l1aplnctl2portowym Srel>rzyńska 57159; Wejście 15125 kop.
ZaSjinęta dzie:"czYl1ka. 9 lat,
siedzące 55 kop. Kupon. do loży 45 kop~ O godz. 5 i 'Pól. po
blondynka, oczy Jasne,. .d\lze, supotudniu KRA1FT - TOURUjQ .. CLUa naplacn 'sportowym Sre- i Jdenka w kratę, hoso, byta na
. brzYllska 57159, Wejście 15 i 25 kop. miejsce siedzące 35 kop, : Kozinach u ciotJ,i Biarach, naKupon do loży 45 kop.
. ..... ,. . 5590. zy\Va się Maryanna . Sżrejner.
..
. . ,
"r
'.
."
··Ktob}1 o niej· wiedział, proszę
I

IFABRYKA SZTUCZNYCH lISCI I ł(WIATOW~~PL~~::~8; d~~o~~~n \V~ćK6.
przy uL Konstemtynowskiej

NR 5

11

· p
k'
P
.oszepcz"'.ns
le D
a
II'

1."•.1;;:,

m.

'..

III'

III

. ~a.

'w

nO

..
55'r~
ponledziafek •Wlećz6t zgu-

bit.empcrUelzpieniędzl1liiróż-

Illyml • papierami! paszportem,
;~atwIerdzonaprzez Władzę wyższą na Szkołę Rzemieślniczą kwia- wYilal1~l11 Z maglstraht łódzkiego,
~~óWUitlcisztucżnych W Łodzi, ulica Długa Na 105.
rna imIę, Aleksandra~ztiltera.
Przyjmuje uczonke bez różnicy wieku na dogodnych waJ'unkacl:
tasl~awego ·.;r.nalaz\'ę r.ros,?ę o
kurs roczny. Po. ukończeniu wydaje dyplomy, Wykład praktyczn. \ddunie ża.llagrod4 na u ~ Rzgow.
(9; 8, 1;e!?tatirac~a Sz~iItera;. 5570
. przez specyaJistów, surilienny, ceny przystępne.
.Vi .szkole mojej wyrabia się kwiat'9 róźnej dobroci od najzwyczaj . Zagubitern świadectwo zaliczepliJsZYCh ~o. naj~ustownietszych, ubieram kosze, wianki na obraz
.,OWeza j\jil 41871, • na sumę 27
.'~ us.tra,. wlence pogrzeboWe, b\tltleta, doniczki, palmy pokojow,· . l. z. przesyll.d L6dź • Febr.ipr~J~uJę i l1r~@dzam .. różne dekoracye W. zakres kwiaciarstw,:
darszawa.N2 28567 . wydane mi
... :c. 0tózącs' Pl'zyjmuję różne l11ater}'ały do wycinania na różne wzorl:
pr2;ez ekspedycyę . towaro:"ą,
t Wla w.· zkofazę.opatrzona W r6żne maszynkij przybory do kwia. drogi żelaznej Fabr.-Ł6dzklej,
~. óW, duży wybór r6:1;nych llllci gatunkóW i kolor6Wzawsze na sldadzie W. dniu OO/VH r.p.! .które należy
.2745
...•. '. . . . P()l?caJą~~sIę tasl{a~ej patnięci ..•.
tlważ(l.ć za bezwfido~ciowe.
ZPOWaiamemW" p.pclzef'czyflsUd.
. 5572'
A~ Golcllkral/llc.
I

•

I

Dzielna N2-... 11 \~
ldroooie Jest bogactwem I. szcześtlemłH

~~.

. Kto cierpi na żołądek, głowę i ogólne niedomaganie

teri powinien pić
żolądltowe
zawierdzone przez rząd' za Nr. 3478~ Wino żol'ą,dkowo, . zastawane w Ekaterynburskim pułkowym lazarel=ie przy cho~
robach żotądka, wykazało znakomite rezultaty, co stwierdza
świadectwo, wydane przez starszego lekarza w 1910 r" iak

Wino

rówoie~w

Nt 7,

. 1911 r. przez starszego .lekarza szpitala CZ<lr-

wonegoKrzyża, gdzie wino było z powodzeniem stosowane.
Wina żołądkowegoN!l' 1. w żatb1ych innych składach niemu

jak tylko w składzie win M, D. OKOJEWA, Dzielna i:'l! n .
OLIWAdQ lamp~k 20 kop. funt. 1<NOTKI bezpłatnie,.'.\

ROZWOJ ~ SObota, dttia ·ti w.r:ześiłfa 19t2: . t " : ' .

6zk

Śwleio pr7.)'hyle

h08duHBfJyjna

'nHne

gatunki ryb, prima kanarki z !56r rlarclot w róż·
nych !i!ilunkuch, papl.lgi

• kisj

UBIBUY [

dwbrze, rnuwiace klatki
1\\11: m abv"l'yulIl, pokarm d!~;
'~, t1.b i ptaszkóW W t'l.n:tlycll ~"I tunkach. Prz)'jm1.1je ~ię

E;,wawgełmkiej ił Miko·ł3jewskiej
taki\! l?tuki [ :z.o/iel':.:~h! (\() \yynajnowszy,h wyl11l.'lgań pc.:dagQgiki i by- , ~YChruHul L Hof!Oes, .J:.v~, J:Ill\,,:a
gie:n;;, pr.zy,s,polnlbia "do szkół średnidl męskich i iellsk.ic.:h. i ~~1,1·. '" .. ' u fj~
OM%'\f'JII!IEI
. ~l obszerny., wysoce hygienic:zt1y. Rysunki, śpiew, slojd,
llI\I' IJ'łU~o&c;d'.uUlillll prywaihleJlt1
gimnastyka, jf;'Zyki oTh;e. Przy :\zkole wwrowo prc.)\Yad~o- firallki,
sztOl')' ktu)owe i 2agr:.:t!ll&!!k~aą?! .•~"!~lCjPW!~i:,,;, ......
~~.:l2 niczm', ho:rty kaliskie i ::;;moj·

r.6g

pro,wa'Cłzona według

"'0'

'

są'

............

t'

.,

PołutłDiowa

:l!t"'.i:lf:ii>tYCXifitla@'V$

przelolzto 50 l1JiJdeli. W pl'zeciqt!bI it'clne',ju ulie"i;,i<':U w9ucza
tJj~, 'tt'l.lntownie krojLI. K:lid~1 1. ~ll!zł.:nk otl':l.ynwje :4v.'iadec~
l'WiJ Z lIkoii':Zfilrliu klu,,;Ćlw . .t.ĆII.ł~. !!:itIUlGIlWOWa 3'1.
P. S. Sprzedaz form p:.lpit:rowydl i munckinów. :2751

Wiadomem jest c3,temu

światu.

że naIPBIEGI. PRYSZC:ll:, WA\GR'If~

mobe i $mcłu~ liSZAJE, KROSTY
~ WIII~eikSeg(j) ił"od~~jillJ niieea:Y$l'"
iiOt$ci skó-a.y ~est wiicne rcil3i:lI1Iych

tiUl o chce Ull'Ali"lII(ym/lllló m»łl'oillWdl;12iwie
lII'ad,lIudny środek kosme1:yoz..
I/IIO.. IIIIiC:Il:ltllhl2l:" \lIIIech żąda rcll\t'"
powliliillecbnliol/Rego ii uznanego
plI"lIIlex powagi Heka;'8kiie

nT RY,U MF"

do nabycia

głównyn.

~;,ikoła

1I11iI'Ga:\UllCÓw. lecz lIOklUlh';cltllllile
t'zftała;ących bardzo mało.

MYDŁA

ks .. KIIERPPA

z powy-lsza otykieta i napisem na koid. etyk.

rc"rit'"

prezent. Bez tego podp. ---fabyfilutty. Po 40 k. ku- ~'.; ,~. ~ ,
wafek sprzedają wszystkie npt.. skr. apt. i pCl'l'ull1ery\2'
Reprezentant: flliieda:wiieda:! WSlIII"IIilZ8Wa, _~im~lic;t,!lu n.

pawilohie

franciszek Glugla.
, ł:ódi,

filu;:howa

_J'cl:lll~ :t.at"le"»I;zo~lIa [llli'zelt 1!ł~llullr!llłI'!!j'ł:oll"~.
:'imt}w pod1,ug Qstat.nk:h wytlll.ta;:ui mou)': w kllr!,; wt:hod.zi

blr4#1#'''

DD 'wystawisHzsmiBśl ... PrzEmysłowej
w'

Pieł'III1!U:III modł'oa,

oraz res7.tk.i na bluzki;

fI

lOY8~CKA, WY:l;~:~;;ii~::(~a~;r~~~~iOj

kroju i

kolnierze, 'Woalki. CenI
ilabll'fczll'8e. Wielld 'Wybór. Andrzeja 44, m. 2.
2777

bornB ka y palOnE
Słodowa

Ku

••

c.a.r;.;ki~
żaboty,

i Kawa

Nr~ 217

:",:=;:;. : ::::::::~__.-"':~. p".=~sm't::t2••::..=:==-_,_...-~:.::...,.~~~~~ł>...~~'g~~J:~.!':::".=:;::::::::::::::-~."-:.....

l'T

Stła~

i 28, Telefonu 811.

.

15lA(

Nafty, Soli i Sl~~zl ~
r

został

przeniesiony od 1 Wrzeoillia r. b. z ulicy i'iowomicjskiej nr.
do do lnU \Vlasnogo przy ul. Sredniej nr. ~5. Telef. 6::;5.

(3

He
,CZOPKI ZAWlERAJl\,CE TYLKO SRODKI ROSLINNE.
Ce... Rb. •..SU5. W aptekach i

słl:J:adaclt

aptecznych.

HIBiinter

PłaIIU2.Ko!tyumy, ~uknie
'~la',''. , nlł~'ławy"
,~Ukl9n,
" ',"',

kupić mOina tylko u taksatorów W Lomlbrard4Eile AkcyjnYIIllI_
Zachodnia Ni 31. Tamże bramy futrzane i korty
5494

WY,kO, ~a"n8,' VI pl"a,COW, n,,I

"NIlIBUd 48, (11-łe pH~tro) "
1111 d 1& IJUIIl ore.' .. B., IliHcyldemil .. h

ga

ętaniO!l!

nO)Ją.

. . . Prac0Wrlia otwarta do godziny 8-a.; wieczorem. ___
Zawsze na sklacide: plółna
towe do pakowania, metkal
pakowania szpagat do pakowania i szycia, trawa morska dQ
materaców, włosień czysto hygieniczny, sprę.:l;j1n)l W r6żnych

.Zjednoczone fabryki

wgmiarach.I.)L Główna 18. Fr.
F!i.ał!towsltL
. 5248

Wyrobów Ogniotrwałych
c. KL IZ

Poszukuję

dla ucznia pierwszej klasy gim-

cbu.niej

llazYa~ rządowego, przy polskiej
rodZime, pożądana % karepetyc~ą" Oferty z cenami p,roszę

.
• TowarzY$two z ograniczoną poręką.
Główna fabr)lka: Saara ... pod Wroclll.wiem, :zalożona VI r. 1850.
Oddziały fabryk: Mark-Redwitzw Bawaryi i Halbsładt

(Czechy).

składać VI Rozwoju su1>.

cya".

,

Wyroby na Wielokrotnych wystawach premiowane.
j

UIIIUOI:r.,a1~,e

wyrobywszelkjegorodzoj Uj
,.szamotowe i Ojna.owe;

ł

net działanie kwasów,
, Płyty j. Rurki.
. ,

.0111 D10, 11"0, e

milionów kgr.·, formowanych
okoto 1,500.
'

'~jl<Oll,otnik6W ob~ie

i okolice:

hulca

547..
~. ._ _ _

niedrogiej

STANCY.

,

"Stan5526

Trzy pOkojsz kuchniq
do

wynajęcia od l-go

paidzier.

tlika przY ul. Wólczańskiej J\IiI159

..róg św. Ann)'. Wiadomo~ć u gosps>clarza, Piotrkowska '~, 115,
apteka.
' 5448

.K:aroUna
,Rokicka
.,
muzyki
·.':'łtau"xyci elka,

.

1 ";i;, . . . . .6cił... " "&4u
~4li~Q~Q"Targpwa J'&20.m.l •
.

',i'

,,',

.'

G.

A. RESTE~

" Co

, SKŁAD SUKIEN

~eQ,

100 ul. PIOTRKOWS:KA,lOO

:Nil 217

z wygodami,

W wilH,połoi:onej.,

tV ogrodżie

.",

~ł\r.j·.J~ ,"t~

.'

l~mii8.st bu!jom.! ~~oor~~'Ill

łw·

wraz z calem utrzymaniem. Tamże po przystępnej
cenie do sprzedania eleganckie
lampy elektryczne i dywany perskie. Wiadomość: ul. Podle~nH
.M l t. Przyjmuje się uczni6w na
mjeszkanie z tttzymaniem. 2865

w.~@.~t~i)Hll~, . lH;Wll,,"~lii~~ u2llmi~llP ;in

._---"'''--~-~

łl1!jl~p$;zy; gllldllililJ!lIi~O" Zll.ajij~jt\ Si0 '\'I '~~r~eda~y wyrób ;,: :~Hli;G!i!'li ill!:mą.
Woilso 'tilUG P!ldaleilii.da otl~i~tlj wla!i!)lim~;.~%Jt:,!t6hl(li'rlilij~t;~joMn~!Jl'(l&l'1jJ

. ~nl1patr:lOlie są w nazwę Mi1H;;~Hł mllrl~ę" ocha'l?tmą ,'"krzyŻ~. "gtviaz1iu".

n taicie skóra angIelska 45 kop.
plusz na męzlde ubrania
75 kop. łoltieć. Widzewska g3
lokieć.

Wezylltkleirma f;!l!ltld, choćby ~€ldll!lZlej nazwy, Gis pa!JI!lIdzązi1as;::yc~i J'<lIl,yk,

Warszawski

.

Oddział

TOWl\n:yfitws

In.

M!llł!ll

".

NAJWIĘKSZY WYBORBI

NAJNOWSZE MODELE.

t

hrat.lż~ wirino-Imlonialnejz z~tljelnelnfach.~Wetn wykształceniem. zę ,
znu)omotldn jezykn nIemieCkIego,' rosyjskiego 1. pols1uego, pob zę
bny od Hio' paźdzl,crnj}m, 1'" b • . SWindęctv?u WyIl1agaln~. Of,9rty

W "Rozwoju", dla "P. T..

..'

0470

---Z~ Ul ia dl O 1ft i'e niem':

'OJ "-kl. Zakładzle

Niniejszcmpodaję do wiadomoflci, it niezaleźllie od sklepu
przy ul. Dzielnej, otworzyłem sklep drugi przy Ul. Plotrkowski~j
nr. 76 opok cukierni W. P. Rosz:kowskie~o, W którym to urządzę
stalą ~ystawę kWlntów ciętych z roślin i z w,9rohów ~Cwiatowych.i
polecając się zatem laskawej pamięci, pozostaJ~ z petl1ym '1'
szacunkiem
2855
W II SALVI A ..

B.

.

BElNIE~Yi(T!, M 31.

.

In

21:

klillsallmll

Żeńskim

JARINY,TYMIENIECK,IEJ'
,.
uj. W.ldzewska"Ńr'.42 , . "
..

iekcye'rozpoczęte We wszystkich ~lasa~h! .z;apjsj7p-c~e~ic'
co.dmnl1ieod 9-4 po IJol. Prócz'

obowiqzujących

pl"2;edmlO.,

są: Konwersacyn . franclIS'ka l niemlrick'a, naUKa sltiJdu,'ś!,iewy chóralne' orai gimnastyka rytmlc!-r

tq'w SZkolnych pt'oW8clione
na. Dzieci przyjmuje
a .rekreacYJna.

r

..

. . ,

TeQ~fOI'DIJI ..NiI 23.. S~.

nuukowym

pr,zygotowawoziemi'

sj~

od lat 6-clu. Przy :z;aldadzleduza

~~

Mam zaszcZytzawiadomićSz. P.j it

'..

.

.

(Stoso"vanIeflzyka,~nycn r.n~t?~leeZenla)p~acoW~1łi<Rł n'ftojatOkryó Dam~ld~~, .

Cr'ithcml!ile~y.~: Mecl~allo;~erapla (skreYWI~nJa l"r~<;,o;s!upa, chorob~ . .r6Wn!eżro'D6t futrzanych przenieSiona :lOstata, z tlf Sredllle) n 5
staWÓ\\i, mię~1l1 l 1.WśCl). Ullnn. astyka leczll)cza.. . raco"mla przy I. na 1.jlicę p. mT~KOWS~A} .Mi. 6Cl1. Do sezonu nast.ęPnego,jestem
rządów ortopedyczllych.
. ; . . . .'
f ' .. zaopatrzony w· najmodmejszemodele paryskie.
.
G$i<nlnet ~«lIfill!1l~genillWtdu. I rze:>Wletlellle 1 fotogra owame: .
.
.' ·Pozo.sta)ę zawsze, do I\słllg Sz; p ' . '.'
Leczenie eho1"oh skol't1ych.
i\ •
l';. . S.t .1.551G
Z szacunklemM. LEW/UlU!, Łoda:.
Gabilnet eiei(tI1"()l .. ~er'apęłll'łyo;E.IBY.• HI sonWfi 1ZUsYa. .o,so
"wani-e prądów stałYch; przerywanych l sll1ttsoidalllych. ElektrolIza.
. Choroby nerwoWe ,.'
.
..
Gabilul,t IŚwi~Uoh.H:;a:\lllic:z:y .. K?plGlc śWletlne.wgorącem

I

poWietl·zl1. I~~piele4.kol1lótkoWe (VJer Zellell-Bad).

~

,

....

.

, Dla dzieci, matek, rę~on
walescent6w, osób nerWowych j. starców. FOSMOZAII

.

zapewnia prawidłowy rozwój

....

k,wi kości lmlęi:lni. l':Jie~ ...
. z~ędl1Y polt!'irm dla dztl:lCl I l1li
w okresie ząbkowania i .rośmęcla.
.
. 1875
Liczne opinie pp. Lekarzy.
vrdYriatorówszpitali dQlącza siff d.o kaźdego' pudelka.

---,

Dostać moźria wszędzie'

..

CeJm
I rb.
. , , ,PlJldęłka
,,
,

w"b.orQwy z' mlekąp

Lecznica c}~oró oczu

(,

ze staJ'emi J'óż,komi d~ra B. DONQHINA, okulisty
Piotrkowska 69, tel. 28~39.

Przyję.ciachor;ych na stale.. Godz. przyjęć Wambu~?tot:Yum
•
;,Cjl.'lS?dz.,10 -1~ rauo ! od'4 -7 .pp. '2650,

,

nego poleca firma

"
lG8

Patzer~urwej
Mikołajęvyska31;Tet. 24.10

BOI

Właśny

pawilon na . wystawia.

26.

558G

,

N:tgl'udzuna n/l wy~t:l,Wi6 131'3.(;,)' kubiet w Wm'szawil.l·zllltylll lYI'litl,t Ii:UI,'
w rMflH...... sr~broyill I dyplllliluHli Innania.

.~
ięz.

t.6d:t~

Piotrkowska

3,'..

Kmsy wyi"Zt;: i niżs,ze, IIĄt:totlLl kroju ~IIJ(Hll~~ 'iy~t,.'ll1l1 trtlll\;tbkic2~\
i ungielskie'tlo. Gruntowna IItLUkl.1 pw;;owunid, lIli,;; :z.l~lIiu i upinunia.
uhl POC~Łltkujt}l.;!ych P\zy~otoW~tWczy ~ltrs. 'i1.y<:iu. Pr;.y ,=,zk'Jlt: ilu;!",
pTS\;OWma !>ukleń, !t.d:.m~ m:z~m..:(: tl"Ltlleru)!! W], l'lnvy l ~!tl:,;tn. Po :ZJiJ"
'ŹI;miu t'\~zflmiml W Cechu lH:z(.mie,~ Cltr.7Vr11ui:, n;\tr;4'!tv 1:':'dIOWl' )1.1.1..
~wiadectwa prywatne. Na miejscu IIlhi:ły wybui" we:ł1lnotitsll!ilów.
Pl'z~jltluje sit; obs!alunlr.i pocUug zdj/ltcj mimy Zatnicjsc~O\yYrn
wysyla ::>lę Z<:ł. zahczerw::m pUl:ztoWl!ItI.
;14[:,1J

fOsyjSkiJ!lgo, pulskiego, niomionkieyo,frlHlCtlskla!!o i anylalskiego.

l&

Próll'll!l lekcya bezpl,'\IlU i do lIi":1.t:t;o liiI;! ob<,Jwi'~;::llj<:'. :Z"II,j:,;)' prlyjliluj<! :on.ll
~ j)Jiiszych il1rormacYi 1;).d.it;;lu ~,\,1:l.iennit" uJ (/.o4l~. jU·· I·j od 4 ,lU, KiUlU~,lnr'r!1 ~tlrStrw.

:_~-_....-...-,----~~~----~.-_---

iiiill.iii•• llliiuir"~·-,~_·_·_"n"""Mii

~l~oła Ifly~otowaW[la ja~wiDi lawa ~i~j ~ii"= = :DI~= =ciel"PiąCYC= = 'hżo;ą====d~;=-'''-:~~T
:'~
I

" S p a c e r o w a , 67 (Dom W-go K. Schaiblara)s

chłopców

średniej.

I$D~'. .

Rnyjmuje
i dziewczynki oel lat 7 i gruntownie przysposabia do szlcoly
Na pokazie pracy kobiety polskiej w Pradze Czeskiej szkoła zyskahl og61ne uznanie,
\'łsystematyczne przejście

481<0

od ogl'ódka

dziecięcego

do

szkoły śl'IHlniej",

fr eUllhll,fSlW
LIIfINlI
511-=
Km

Ptzy szkole WZfr
l .... IL ....IiI
'rowo urządzony ZaR.'łI all!l.~

fnformacye, zapisy--codziennie od 10--,1 i od 3-..·ó-ej p6 pot.

,,"te

_

1

q

'!U

"';M_"~t

1

dla dzieci od lat 4·ch.
'II

,,,,,

PI'

~i ~
...
"

.

•..'

J'.

które ulatwia proces trawienia z marką ochroll"
na butelce gwiazdą. Sprzedaż tylko w handlu

Przy z.tkladzie ogród.
Lekcye 5 września. :55'14

et.....

I

f

VR

ną

..

Kra

oBskiego,

uBica KONSTANTYNOWSKA M 8
r.óu ZaChodniej, Telefonu ,ro 19·87.
filii nie posiadam.

2831
• ••
......... I . ! ' ..l O _. . 1I

,Jd;C!l1<:'łleecle

,zftat

literaturę;.

W SZKOLE aERLITZA.
mówić tym l\zykicm., przestudjować do

g~C;bi,

lub po...

jeżeli IDO:

wd1a, \J,el.S znaczenie, jeźelF ch<:ecie tl:a{/;~Ć się korespon ...
handlowCi;··
.
'
. je.tdi macie zamiar stadyo\\'ać we FriJueyi prawo, medycynę, filozofię i t.d.;
ideli ch~ecic p.rzygotowoć się specjalnie do tego -

dcncyi

"Pradziad"
"Likier zie50ny"
poleca:
.IYlt uba., dystylal'uia
Łódź,

~[lf~l[llj[ff D~ ~lK~łY !fRUUI.

Nowy Rynek

j\fg :~,

•

•

._-!tł)

-,..,

I

""""~'

pŁll'O\Va

'tehrf«m '11 ~55.

. .Dyrektor sZkoty L. .r1Diu lm'lgjster literatury, i Iilozorji (Sorbono)
Bagrodzony: medalem srebrnym) pOZłoconym od f\inisterstwa \\lojny;
medalem honorowym I klfisy od l1.inisters.twa Spraw wewm;trznyc:h j
listem pochwel.lnym od ministra oświaty; .
dyplomem
azmmiel. ) od TO'
,," Nrodow1ego Od'f>'7'1.1tO"' W1 Popa!Arn\tf>h
medokm bronzowym)·
.l'
1

1IIf.

_klada

osobiście język

,

.

'\"LI]

IM

W

u , J ....

francuski.

·Zapisy przyjmuje się od 9 rano do ~O wieczorem.

Nawy-Rynek

pOleca piet.:e! kaflowl!, kw ad rate-

2.

lowe, bcr!i{lsldc, krajowe i zagraniczne, Majolikowe rdi;nych ko~
Jorów najnowszydl rysunk6w, ja~
ko też i kuchnie od najwykwin~
tniejszych do Ilujskromniejszychi
r6wnież przyjmuje do wykonania

,:§g:g ", ... gag

;

L

chorób zębó

my listnej

. w Łodzi, ul. Piotrkowska 1& 86,

taj.

14. 79.

Taksa nadzwy~aj .dostępna dla wszystkicl1. KONSGLTl\CYl\
. "Bf~f'Ł1\TNIE. WYRWF\NIE ZĘBl1 t5 KOP. SZTUCZNY Z1iB
. ,KOP. PRZERÓBKl\ i REPRRI\CYE .ZĘBÓ\!l .50 KOP.
znajdUje siC; specyalne loboratoryrun do lPyrooo
~~.~~~h zC;bó'lP. Przyjmują. tylko skończeni kkorzc...dentyśd.

nowe budowle, przeróbki i reparacye na do!~odl1ych warunkach
przez ludzi fachowo uzdolnionych
pod osobistym nadzorem. 3464
..
~

Howootwoflona

lacznica [horób

_~

l~Mw i jamy u~tnei

Lekarza~dentysty

SI.

UĄBRO

,I GO

SpeCY~.lua pracownia zębów s.ztucZllYCh, koro,n i mostkóW złotych
, pod Jtlerunkiem technika dentystycznego C. PEJll"ki$a." Wl$z'j~tk{e znnnE~ systell!Y Plombowa, nia zębów, Wyjmowanie zęb,óW bez
b 61 \\. Regulowamekrzywo rosnąc}'ch, tebóW Ceny najni~sze
Porada S1J kop. Godziny jJfZ1)<:rĆ od Ił rano "do ~ w. :bez przerWY

,

fel. 25-89.

PiotrkcnłlllliJka.Ni 'fl7

,

,:

róg Rozwadowskiej, nad apteką W~fJ/J ł)anielecklego.

