r.

Ł· ódź', 241lIX
Kalł1ł1darzyk

tygodnIowy:

W ł: OD Z I:
Rocznie rb. 6 k. -

Wt. N1'lP. od wyk. nlew.
Śr. ŚW. Firmina. B.
Czw. św. Cypryana l'L
Piąto św. Kozmy.
Sob. św. Woclo\\)o' Kr.
Niedz. św. 1'lichaIa l\rch.
Pono św. Hieronima K.

K\\)artalnie " 1 " 50
l'liesi~czn. , ... ,. 50

Zachód sI. godz.

.F""'------.t1!I
CEr~A

PRENUMERATY:

~61rocznie" Z; " -

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyń~y :; k.

Z przosyłką
Rocznie

P61rocznłe

Wsch6d slo godz 5 m. 48

Dłag.

m. 5:5

dzisonik pOlityczny, przsmysło • społEczny I literacki, Uustrnwnny.

pocztową:

.rb. 7 kop. 40
.. a ... 7{)

Zagranloą:

l'1iesł~cznie

,5

dnia godz. 12 m. 05
Ubyl0 n godz. 4; m. 39

rb. 1 kop. 10
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'Wtorek, .dnio24
ul. Przejazd .Ni 8.
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Teodora MłlllkeJ
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CENł\ OGŁOSZENI Nadesłame przed tekstem. 50 kop. za. .wiersz petitowy: Zwyczajno omło.ezeRD.ia za tekstem po, 7 kOP.' za wiersz nonpare!OIuy ,.I.UP. .jego
,
miejsce. Małe ogłoszenia po' 2 kop. od wyraza (dla poszukujących pracy po 111~ kop.). Najmnlejsze ogłoszenie 20 kop. Reklamy i ·tłe ..
krolooil po 20 kol'. zamiersz petitomy. Za dołączenie prospekt6w 6 rab. od' tysiąca egzemplo.rzy. Aa'!y)!ullł'y b:ez oznaczeniu honoraryo:m .
Redakcya Ull1atn za bezplatne: r~kopis6\1:1 drClbnych niezl1lraca. Oglośzenla '\1), tekście 1 rab. za wiCi"SZ VclitowY. Ogtoszenia. kt6rych termin,)' .
przypadają w dnie ś\l:li~teczne, drakajemy llIprzed dz,ief\. śmięta lab po święcie.,
.'
.
.
-:

r
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Redaktor lab jego zast<;pctl przyjmujfA interesont6w codzien'nie,z,wyjfAtkiem dni świiltecznych, od g0dziny 1-2..;ej po pciludnia.
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Teatr "SCALA"
Telałon

15-04.-Ul. Ceglelnlana.M 18.

Pierwszorzędn)' teatr Rozll'aito~ci dla ro·
dzin. Najpfęknlelszy Teatr. W .Królestwie

,

Polskiem. Dostępny ka:idemu.

-!MftJd

!Iii_hl

F'5'"

Pil

m***'

ffęumn·I: ......'~lIii!li§

-

.'
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Codziennie wspaniałe widowiska. Nowy wysoce interesujący sensacyiny program, obfity w zmiany przYjęt)' u nas)Jurz!i··
wymi oklaskami zlożony z najwyb1tnlejszych sit, na powszechne ządanie publicino~cI prolongowany tylko na 2 występy· gOś. '
dune Józefa Golemana, najlepsza tresura w śWiecie zWintergartenu w Berlinie. We wtorek i środę ostatni wYstęp naj.;
słynniejszych v, llWlecie akrobatów tureckich Trupy 8 AlIisons, patrz, sluchaj i podziwiaj, Trupa The Renk, zagadll:a XX
Wieku oraz 12 pierwszorzędnych rozmaitollcl. O godzinie 5-ej i pól po pofudniu, W soboty niedziele i ~więta Wielkie
Przedstawienia spec)'alnle dla dzieci W peln)'m programie. Ceny o połowę zniżone,
Dyrekcja.

-

mu, podnieca! systematycznie swoich podw:ład~
nych do znęcania się nad serbamL Zołnier~e
pograniczni prawie co noc W ostatnich (!zasa,ch
Jutro w' środę
prz)' uL Konstant:9nowsldej 16.
strzelali do dom6w serbskich, wobec czego ci
nie chcieli sypiać-w swoich',własnych; •domach.
Nieje.dnego wybitnego serba. podstępnie zabito•.·
Wiele kobiet zgwałcono.
Serbowie burzyli sią coraz' bardziej, wre~z~'"
! de pG\?t.stali powtórnie. a rząd czarnogQll'S'ki "p'od~
nieca! ich w tym ,kierunku. Nocą ,na 15 sierp"
. " .
.Beera,DQuceta,. Paquina, Callota, Bechorfa. Wortha l Drecol/ą. etc. .
,.
nia mieszkańcy wsi Koludere i Rowceżl:fatEikoPrzedstawiciel firmy I(oni' Dreytus zamieszkał w,·Warszawie w· Hotel!1 RzYln$kim· Nt.Z7,:' 28 .,wałiblokbauz,tureckj.JankoGJawe,zdpbyJJ~g();
telefon 1·73 i uprzejmie zaprasza interesowane osoby w cełU·'9 bejrxenia modeli firm. wymienionych i spa2~"wiedZiaWSZY się~tern, dow6dca;i~ło~'
na sezon bieżqcy.
.
. '
Diemal-bej wysłał wyprawę.karną,.kt6ra.r21u~
Wystawa otwarta od, godziny 9-ej rano.
.
2987, dła się na niewinną wieś Rżanicę i zac~ęła,po.
Wstęp ria wystaWę
tylko dla osO.b fachovvych.
grom: zabijano kaidego, kto się' nadarzył;kO·,
,.'
:;
_
=_
biety, dzieci, starców. Kogo nie zabito odrazu,
DOSTAÓ MOZNAWSZIC'DZIIE"
tego męczono w okropny sposób; ' . ' .
'"
'1'1:
Piętnastoletniej dziewczynie MaryiCzubiz
, I baszybuzuki odcięli piersi; p6łtorarocznemu.dziee~
, ku odcięli organ płciowy. wskutek czego dziec~
ko po kilku dniach umarło,'
Mężczyznom odcinali gł/?wy, lub .organa.
płciowe, kt6re kladli zabitym do ust. Zabijali
NI E Z B Ę D N Y
1'11
staruszki SD-letnie, 74 i 7.01 Zabijali dz.i,eclP!~1

Teatr popularny

Dzi'§

we

'Wtorek

"MILIONERZyiU Kome~~a! o-ch
. .JIl.1Wi I 1Ii[.

modeli

st

icb l
I

-

d b
f.em i EliksIr' .oz,. .ów
zbadany przez

.

! ~~:;':~ŚCi, wywalały m~owe

S·llT

powst.-

'.1", nie okolicznych wsi, do których przyłączyli się

ochotnicy czarnog6rscy. Tego tylko chcielitut~"
cy i zaczęli uśmierzać powstanie~.
.'
. Przez kilka ,dni .z rzędu turcy b'om~ardo~
·4117 .
wali wszystkie okoliczne, (względem .. 8erany) wsi.
~~~~~
~_~_~
~.~.R=_R9
.,_~,m.~,
w~k~ po=m d~ili~ i~~ili.G~~~
·c·
nowicie korespondentka "Times'il" miss E. Dur- Ogółem zrówną1i z zjemi~ ośm wsi (około 700
r
ham, korespondent włoski D., Rubin i PQczęści domów),. Spalili i złupili. klasztor "DżorQiewy'
III
1111
' . ' . .'
CLVerctier, ko.respo. nd,ent "Ten')ps'a",
'
Stupi",istniejącykilkasei Jat..
'."
. ".. '"
Zawadzka 101
.
.
"
':J. '
ą
b. asystontknlllkl berlińSkie" specyallsta Qhordb wenerycznyOh,
'
Korespondenci pism powyższych przyjechali'
.. SChwytanych do ~ie~oU tot:turpwa.Ii, l1 vr,'f.'!..,( '.
skórnyoh, w/asów I nlemooy płciowe,.
do Berany wtedy,. kiedy rzeź, chrześcijan, urzą~ dZikICh lud6w afrykansklch:dzlewcz~totl1, 9~CI~
Godzinyprzy,jęc: od 8-1 i od+--8 dla pań .'od 4--5-ej
dzona przez regtilar:nychżołnierzy tureckich, już nali piersi, męiczyznomgłowy',jakjęjs ,,kobiępie
Pzyle(!zeniusyfilisu stOSOWanie pl'eparatu'n606"-,,914". ,się skończyła. Ale jeszcze dymiły zgliszcza, a" brzemiennej' rozpruli brzuchbagneterri~"j""
Leczenie ...z a pomocą elektry~znośoi (elektroliza), Mpsał wibracyjny.
W szpitalach jęczały ,dziesiątki rnęczollycll ciał.
Zabito.· niej' akiego 'k,up',es .A.· Ha,Qe.na.'. P.,Opo."w,.i~
BlIdanie ~erek, pęoh "X'za Lkanału. En(l.oskopia i cptoskopill, l!~09
.==r
Korespondenci objechali spalone .wsie, wypyty~ eza, poczem matkę jego" kt6ra na tljd~fltrzy~
wali ocalonych o szczęg6ły; widzien na własne, ła,zbito do. krwi j ·.osadzono na ,24 .• ,godziny
oczy półobłąkane istoty' błąkające się wśr6dw ustępie.
"
.. '
,
ruin zamożnyep do niedawna WSI.
.
ności.zi:miord~wanych 'serbów stwierdzić:. nie-,
Granica tureckó~czarnogórska przecin'a·. na podobna, .'. bO 'Gała :Iudność rOzbiegła :się~, Wia~ ,
dwie połqwy I?p~óscchrześcijańską, ser)j~l{ąt' domo:.tylko ,.0.' 42., pogrzebach .i o 79~ciu 'rao-:
.> '
.... W depeszach podaliśmy w : swoim czasie której jedna częsc Jest otomańska. druga czarno· Aych']i>.oszpitalach.
'.:~15;ioaO'judtipozośtało bez dachu i.~hl~btł;
wiadomość o okropnych czynach tureckich w Be- górska. Turcy (rnłodoturcyl) poddali tych ser..
ranie, na. pograniczuCzarhog6r21a~
. .'
'.. b6w, nies.łychanem~ ~ciskowi. W roku) 9.09 'ser- . ,'0s.ta,tńIe: depesze donoszą, ze pogrpinyj>o.' .
.
.'
Teraz.tBir~r Wieą." otrzymały od swego' bOWIe CI powstalJ, ,.arokos.z ten. usmIerzono . / now1łyslę;;
korespOndenta barQziej: szczeg6łowy. opis·,tyel) z.?ar.barz.Y.ńs.k.ązawZię.tOśCią; Zac.zęto w.prosttę-·' .' ,. . ')akbPr.ot.est .. przed.w. ZWi.e. ~zęc.y... ~. . . i:.zy.flom.····
.
.
tu.rkow wybuch,to . powstame malJsor6w. 'Około'
wydarzeń, .kt6rych praWdziwość .'. pośWjaQczy1i ~~o/-.: pIC serbów.,'.
respQn(ienci i,nn~ch dtiennik6w europejski~h:, lJ:łi~;;i~,ł , .M~chaeCldin~efendi., tw6rca obecneg;o. P9gro~ l Tury trzy dni trwała bitwa. ObydWie strony
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urzędy leką.rskie.,
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.

Wiedeń 3 czerwca 1887 r. i Paryż 3k\Vietnia 1890 r.).
,
.
b' t • d
Przy uiyciuzęby pozostają czyste, Ja1e 'I z ro\\:,e.

__••___
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:Krwawe dni w Baranis.
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poniosły ciężkie straty. WOjska tureckie palą
porzucił ją i uicsz.częsnu wówc;ws dopiero spo- !
wsie ma!isorów. Ci zaś otoczyli batalion turec- strzegra, jak ci~21dego dopuściła się błędu. Skru- l'
J!(ł'"'
'YI.
""
Ud81ttl
ilemlPllalrtNS lilii
Id i rozbroili go, Gdzieindziej artylerya turecka stona, . dowiedziawszy?ię w dodat~u o ciężkiej ~!II
zburzyła 4 wsie chrzcśdjuóslde,
chorobie syna, powraca do męza. na kola(Jordan)
W Clurnog6rzu nastrój wojowniczy. Lu- nach blaga go o przebaczenie, ale odtnlco', ~
"
dność po!zranict.nH hlCZY się z powstaticmni.
na brutalnie, z gotycz<t i rozpaczą w sel'cu idzie
Wczoraj, w Warszawie, o godzinie 11 i pół
Wojn;l z C;WrnOi4Ół':~ern może wybuchnąć wbrew w świat szeroki.
, r a I l O , zmarł cz,iowiek niczll1iernej pracy, którego
wszelldnr odradzuniom mocarstw europejskich.
Upływa lat dwadzieścia, mąż jej zajl;!ł 1'0- życie rozlożyło ~ię na dwa wprost pl'l.cciwne
watne stanowisko prezydenta sądu, jej mały sobie kierunki: 1) by.J pisarzem--poet<l---IHIJnORaJl11undek w};rós~ na dzielnego młodzieńca. Jest rystą i 2) jednym z wybitnych finansistów poladwokatem w Bordoau, do którego z za oceanu skich.
powraca i JOtHlIli'l do niepoznania zmieniona,
Urodził' sic; on wlS34 r. jako ~~yn znulle,\,!o
fałszerze sturub~ówe.I(.
w towarzystwie niejakkgo Laroqllt:'a. Rutenem i lekarza. Srcuni(:;! ~;dwły kOlic7.yr w Lublinie, zaś
Jo~ra ~ pod ciemnej gwiazdy, Ow Laroque związawodowe wykształcenie pobierał w lllslytucie
, DOl1osili!~my . w swoim czasie o odkryciu zUJe SIę W spółkę z poclobnyrni subie lotrami i Muryrnoncldm, po ukol1czeniu kt6l'ugo osiadł
w Nicei fl.ib I'yld, Indl'il nH SZel'Okfł sl\alę fał~r.(). zmusza JoallDę. by upomniała siG u mężu o jako wlnik na \vsi.
wala sturublówki i następnie przez spccyt\1nych zwrot jej posagu w sumie '120,000 frank6w, nu
Z powodu udziału w wypadkach wku 1863
agentów rozpowszechniaJ'a je w Rosyi, a. zwłasz- co Joanna za nic zgodzić się nie chce, bo pra- ltlusia,ł emigrowllć i pr.z0bywając WParyżu i Lipeza na Syberyi. Delegowanemu zagranicę urzę~ gnie, aby jej syn, ld6r'cgo szalenie kocha, nie sku, tam uczQszczał na wykłady ekonomiczne
dnikowi petersburskiego wydziału śledczego, Klll1- dowiedział się nigdy o hańbie matki. Niech ra- w un,iwersytecie i akademii handlowej.
cewiczowi, udało się wówczas ują.ć około 70 czej ma ją za umarhl,
W roku 1865 powród-t do kraju, a w roku
członków bandy fałszerzy, w tej liczbie "dYI'ekLaroąue postanawia działać na własną rękę, 1872 stanąt na czele, jako dyreJl:tor, pierwszego
.tora" fabryki Lewentala. Agenci jednak, zajmujący nie słucha błat~ań i próśb Joanny, która, dopro~ w kmju Towarzystwa wzajemnego kredytu, Na
s~ęzbytem fałszywych pieniędzy. zdołali zbiedz wadzona do rozpaczy, strzałem z rewolweru tom stanowisku po,łożył znaczne zasługi, jako
j : dopiero teraz policyi udaJ'o się ująć w Błagokładzie go trupem.
doskonały finansista i pracownik, umiejący ł'1wleszczeńsl<u głównego herszta ich, Siemionowa,
Stawiona przed sądem, milczy uparcie, czyć interesy współdzielczej instytucyi kredyto~
Policya dawno już wyt<:żata wszystkie siły nie słuch~l perswazyl przewodniczącego sądu, by wej z pożytkiem społecznym. Instytucya ta, dzifi:~
dla odszukania owego Siemionowu, znanego bo.. we w~'asnyl11 swym interesie wyjaśniła motywy ki jego zabiegom, była wzorem świetnie zorga. .
gacza w kraju Nadamurskim. Przeszłość Sjemlo~ z?rOdni l ~ie słucha rad, adw?~at~, l<t,ó!'ytn, zbi~~ , nizo"yaneg~ :ro,warzY,s~wa ~z~jenll1ego kredytu.
nowa jest do tego stopnia szanowną, że z po- glem tragIcznych okollCZllOSCl, Jest jej syn Ral~ Po kllkodzJesH;:cloletmej w mej pracy. na stanoczątlmwładza prokuratorska nie chciała nawet rtlund, nie wledzllc, ze własną nUltltę broni z u~ wisku naczelnem, opuścił ją. dopiero niedawno,
wszczynać śledztwa przeciwko niemu, uważając rZQdu.
gdy sQdziwy wiek zniewolił go do wYPoczynku.
wmieszanie go do sprawy szaj1<i fałszerzy za jaPełna zapału i głębokiego odczucia tego, co się
Ale chlubnej swojej służby publicznej nie
kiś ,żart niewczesny albo pomyłkę fataln'l. Sie- dzieje w sercu nioszczQśliwej kobiety, mowa ogl'alliczył tą dzial'alnością. Praco.wał na róinych
mionow był przez trzy lata dyrektorem banku obrolicza młodego adwokata sprowadza wyrok polach użyteczności społecznej i wszGdzie pozo~
w Błagowieszczeńsku i uchodził za Jednego z l1aj~ u~iewlnniający, ale jednocześnie odsłania taiem~ stawiał ślady swego niepospolitego., krystalicznie
powazniejszych kandydatów n<t stanowisko bur" nIcę Joanny. która naraz odzyskuie nietylko czystego charakteru oraz gorącej miłości o.jczy~
.. mlstr.za.
'
,
wolność, lecz ukochanego syna i męża. Wzru~
zny.
' ... ' . l dziś. dopiero ~vyiaśnito s!ę, ,że Sie!l~ionow szet'i. tyc!} słahe jej, ~poniewier~ne ~erce nie znio·
Mieszkając na wsi, zosta~ powołany na de ..
,. ,doszedł do poważnej fortuny dZIęki właśrue owym sto. Umiera w .?h~ęclach syna I mqza.
legata T?warzystwu kredytowego ziemskiego •
.' fałszerstwom. Posiadał on własnych agentów,
Jest to, śCIsleJ rzecz określiwszy, melodra- CzynnoścIą takiego delegata byto sprawdzanie
'przy ,pomocyktóryell puści t w obleg .prze- mat, a nie Iwmedya, ale zbudowany bardzo warto.ści majątków, których właściciele chcieli
szło dwa miliony. fałszywych sturublówek, Naj~ zręcznie, peten jaskrawych efekt6w, silnie od·· pozyskać pożyczki.
~ .. Y.')Skszągorliwość w tym kierunku ,Ujawnił w cz~.. działywających na widza..
,
Wtedy to: jak mówił sam, tłukł się bryczka51ej gdy. b~~ dyrektoren:tballku, kiedy wszystkIe
Czy Jednak sztuka tej treśCI i tego. pokroju mi po Idepsklch dro,gach i szumnych dworach,
obrachunki .z klientamI dokonywano wytącznie !f1.a prawo obywatelstwq na deskach scenicznych chcących ,podtr;r.ymac, bOdajby długaml~ ś~letny
w monecie fałszywej,
c
'
r.eatru popularnego, przeznaczonego dla szero- "sple~1dor 'dawny".
.
. Wiadomość o aresztowaniu Siemiollowa wy- loch sfer?
Podróże te nudne i uci!!żliwe dały jednak
\ wołała olbrzymie wrazenie w Błagowieszcze(ls!cu.
Mojcm zdaniem--nie!
wkrótce sławę Wicniawskiel1111, jnko wybornemu
Policya miejscowa, po otrzymaniu z Petersbur·
Odpowiedz" mi na to zwolennicy uświada- spostrzegawcy Sto5111l!\6w miejscowych, które
ga i:o~kazu a~eszt~wanja S,iemio,nowa, nie chtia~a I rnja~lia mall;lc!-Idch ,dllchel~l! że tego I:(~dzaju z niepospolitym ,tulenten~ potrafił zobl'azować,
, f!odt1l,ka Ilustrowanego" stał
z P9CZątku, wlerzyc tem,u I dople~o na zapytanie traflIczn.e dZieje kobl~ty llJeJf','dl1'l w ,chwIli sta, "Na czele "ry
swoJe otrzymała, ponowny całl<lem stanowczy nowczej powstrzYI1HQ cl od upadku. f~zecz nader podowczas LudWIk ,I C111 kc. Ze sweml pracami
rOzKaz osadzenia szanownego dziutacza handlo- wątpliwa, albowiem przy tukiem rozwini(lciu mo- do niego z\wóclł się Wieniawski,proszclc o druk
wego, pod kluczem. W papierach Siemionowa tywu sztuki niejedna z mniej inteli!!entnych ich, a r6wnocześnie O dochowanie tajemnicy au"
znalazł si~ spis a~ent6w)ego, u,a podstawie kt6- a .bu\d1:lej , kr'ewklch kobiet. znajdzie raczej uspra- torsl<J~j, nie, wypadalo bow,iem d7legatowi tak
rego W CUH4U dm ostatllIch UWIęZiono przeszlo wledhwleme swc~~o czynu, Jako istota nlezrozu~ dobitnie ośmleszać wad SWOich sąslildów. Porni40 wspólnik6wbandy. ~ówno,ześnJe zdołano miana przez mąża.
jając korespondcncye o znaczeniu społecznem
stwierdzić, że filie f~bryki istnialy w Finlandyi,
Brudy zawsze są brudami i walać a' nIe które pisywał w "O a z e c I e C o d z j e n rt ej'"
na Kaukazie i w Królestwie Polakiem.·
uszlachetniać muszą, zwłaszcza prtedstawlenieplerwsze swoje artystyczne prace pomieścił
,
w oprawie scenicznej, silnie oddziaływającej na w ,. Tygodniku Ilustrowanym" pod tytułem Li~
widza,
..
sty Jordana do Pana Jana".
"
Lepiej :vięc: uczyniłaby dyrekcya, unikając ,
Rzeczywiście, listy te pisane żywo i z wiel~
iii
wprowadzul11u do swefo l"łO!pertuaru sztuk pOdob· kim humorem., Bardziej jednak jeszcze poruszyły
"""""""'nych.,.
,ogół lO Wędrówki delegata" pełne ciętej satyry
;,
Wykona~le lIPani XII niewiele pozostawia- I mającej nac:elu usunąć z dwo.rów wiejskich wa~
.. Pani X~i $ztukl1W 4·chalttach Aleksandl'a Biaa01Hl. ' ło do tyczem a . zarówno w całym zespole da· I dliwe i chore pOjęciu, przynoszące ludziom w/ę,
brze zgranym, jako tei i w poszczegÓlnych ro- cej krzywdy nit pożytku'
, Winowajcą upadku lcoblety" stoczenia si~ jej lach,. ,Tyt~ł.owa rola Joanny znalazła, w pani
Jednem ,słowe,111 by Ja to S(ltyra, !\"tóra Cl'lł''''~
w
przepaść nędzy moralnej l fizycznej jest r.awLeśm wsk
tl t
d
j
lk
'J
szę ,mA~cz, yzna...;...bndź to przebiegły u\"odzicl'e'l 'I e"
lęj u a e!1 awaną prze staw. Cle ę" Ora stała wa<{y Jednej 4 najbardziej żywotnych klas
"..
",
jej pe na wyrazu l Siły dramatycznej wYWierała
narodu.
bądtniesumienny kochanek, bądź wreszcie mąż miejscami" po, t~żne ,w.ra~enie.• , Pani Rożańska
Temi tendencyami odzllacza, fa s',' t"'.Z· 'c o
żbyt surowych zasad, kt6ry zamiast chwilowo
olę R. I
d
Pl
~ ,. J g
zbłąkanej kobiecie podać rękę i ocalić J'ą od r . oz~ II, gOSp? yl1l eurlO~ a, l wyCho.waw- twórczoŚĆ,Jiteracka. Obdarzony talentem plsarczym Rajmunda ujęra bardzo clepto I Szczerze. skim i szczerym ro.dzimym humorem dawał'
b
d
.
zgu y, o trąca nieszczęsną brutalnie i tern sa.. Bk.a~dzóol sy Il1 Paty
,,CZ, ,n ą była p, M?rsł<a, w maleń-, w utworach swoich uJ'acie wsl\(tZ'llll'Olll' ol}ywalej r ce Heleny, narzeczone) Rajmunda. p, telskim.
...
niem stawia Ją w polożeniu bez wyjścia.
. ,. Taką tezę rozwija w 4-aktowej komedyf swej' Mielewski. niewielkiej ale trudnej roli Laroque'a
Z l
.
,
"Pani X" pisarz francuski, Aleksander Bisson, nadał silny wyraz! p. Orłowski bardzO szlachet~ r' ($ a wptu!,zolly pseudonImem przez długi czas
którą to komedyę w ubiegłą sobotę wystawił po nie i.z dużem umiarem traktował rolę Luc ana mtrr""owaJ .film ~c~ytyk,ę, . k~óra nie znała wraśc!. raz pierwszy w .Łodzi Teatr popularny.
Fleunot, przyczem dobrze sekundowali p. yKu- , wego, autora" ~zLzegolną Jedn~k uwagę zwrÓCił
•. ,Fabuła tej sztuki osnuta jest na tle procesu łakowski w roli ,lekarza Chesnela i p, Orlik w ro~, SW~I~1 utwor,lml kor,,:e~yo.wym!, pełnymi humoego o zabójstwo kodHlllka przez ko- li ptzyi~ci,ela Fleuriota NaeJi!.'
ru l .Jak n,a. czas sw6j, mte~esuJącymi pod wzgl~~
sfer towarzyskich, Joannę Fleu~
NajWIększe p1'2;ecleź zainteresowanie wzbu- d~rl. icen~~zny~n, Do, ta,klch przedewszystklem
. wysokiego urzędnika sądowego. dził p. Rostdi'lski w roll I{ajlTIunda. I~olato ga eśt Ż" omla~y czlowmk " , który d~ł sposo~
':),Pleuriot. c~łą duszą oddany I bardzo, trudna! odpO\yiedzialna, z którą miody t no
~łl:?WS~lemu do st!'0.rzenla klasycznego
mlat czasu, by zająć artysta porał Się zWYCięsko, wykazując miejsca
ypu naszyc l \Istrolul!an6w finansowych, Obok
" tempęramentu, by WyM mi wybitne uzdolnienie! dobrze 'wl'6zące o jeJo ;1~lu tOb)razkó,w łsceoJcznych ("Koneserzy", nBla~
ale i towarzysz~ przyszłości scenicznej.
,
.
ba
~I naplsa dos kona tą kroto~hwil~ ,.. Myszy
a samej
Stani8law 1Ąpiń.M
ez do!a ł która śwlęclta na naszej małej scenie
i
.
praw ~wy sukces. Zbiór nowel. p. t; "Z dworu
l bor!-l' humo:resl{I • .Pr.zygodv pin6wMarka i
Agapłta na Wyitawre wa~z.aW$~iel!~". były zn6w
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Niedawno ogłosił
"Pamiętniki", pełne
wycieczki do Warszawy, jaka odbędzie się 2O-go
niezwykle ciekawych wspomnień z ważnej epoki
"
~ [~l' Al ,ol
października r. bież., zakomunikowane zostaną
!~~. r. i ozywione gorącym duchem obywatelJ'\ l"
~ J'\. 1"1;",
członkom Stowarzyszenia po otrzymaniu wiado·
Julian Wieniawsld należał do naj piękniej--mości od Stowarzyszenia pracowników przemyszych postaci dawnego pokolenia, które umiało
(x) Próba organów. Przypominamy, że w słu i handlu m. Warszawy.
lą~z~ć ż~cie z humanitaryzmem i prawdziwą mi- i nadchodzący czwartek 26-go b. m. odbędzie się
(e) Zebranie komiwojażerów. Wczoraj wieloscI,! OJCZYzny. A był to zarazem człowiek, któ- l w kościele św. Stanisl'awa Kostki próba orga., czorem, w lokalu przy ul. Mikołajewsl<iel pod
remu całe ~ycie ~ypełniała wielostronna praca, nóW ze współudzjałe~1 pp. S!i.misława Barcew}- nr, 5, odbyło się ogólne zebranie nadzwyczajne
cza, Adama OstrowsIoego, Mieczysława Surzyll" członków Towarzystwa wzajemnej pomocy kozarówno pIękna l owocna na różnych polach.
Cześć zasłudze niepospolitego obywatelal
skiego i chóru parafialnego.
miwojażerów okręgu łódzkiego. Przewodniczył
'III
Program obejmuje: l:i Toccata i Fuga"-J. S. I obradom p. Tenenbaum przy udziale 127 człon~
.
.,
I Ba~h, ".Iubilate" - chór" ,.~rya" --J. S. Bach, k6w.
.
Pod obrady oddano sprawę utworzenia
Julian Wiemawskl zmarł w 79-ym roku ży- "Ojcze nasz" - M. Surzynskl, "W ciężkiej nie~
cia, od, w,ielu już lat trawiony dolegliwością wie- i doli-~. Moniuszko" W aryacye na temat "Swię- przy Stowarzyszeniu kasy pomocy na wypadek
ku spózl1lonego. Przed 3-ma laty zupełnie za- ! ty Boze"-M. Surzynski.
śmierci. Statuty tej kasy były juź poprzednio
ni:~idział i wtedy zmuszony był odsunąć się od l
Część druga: "Pastorale i Finale "-A. Gnil- opracowane i przedstawione władzy do zatwierza]ęc. Ale ta bogato obdarzona natura i wów- i mant, "Laudate"-chór, .. Largo "-G. Handel dzenia, lecz zostały zwrócone jako nie zgadzaczas jeszcze W tal( trudnych warunkach, szukała l "Andante religijne"-F. Thome, "Zdrowaś Ma~ jące się ze statutami Stowarzyszenia.
poJa dla swej niewyczerpanej energii. Uporząd- i rya"-M. Surzyński, "Modłitwa"-Tro':iichla ImObecnie opracowano nowe statuty zgodnie
kował .wtedy swe pamiętniki i wydał je pod ty t. ; prowizacya"-M. Surzyński.
' "
ze wskazówkami władzy. Po rozpatrzeniu tych
"KartkI z mego pamiętnika". O tej pracy napi- i
Po karty wejścia zgłaszać si~ należy do kan- statutów ogólne zebranie przyjęło je i postanosał Jan Lorentowicz w recenzyi, pomieszczonej! celaryi parafialnej.
wiło przedstawić do zatwierdzenfakomisyi gudnia 26 listopada r z w dod tk L't tu "
bernialnej do spraw stowarzyszeń' i związków,'
"
:'
a u " I era ra l l
(e) O dom na cmentarzu. Magistrat m. -toNastępnie zebranie przyznało p.. B., w.dow.te
Suu l(a , co następ~Je:
' . 1 dzi zaprojektował na cmentarzu l<atolic!dm w 00lOJ~rda~l stra~~ł .wzrok, ~Ie s'poj~za! mygłą ! łach budowę domku przy kaplicy przedpogrze- po członku stowarzysżenia 1000 rltb-li i jednemu
w,stecz .1zastano~lł.slę, cZ,! zadame zyc~a ~p~ł. ~ boweJ' dla stróża cmentarnego kosztenl 3180 rb. z aronk6w 800 rb. na kuracyę.
mone lest całlmwlcle Napisał sw P
t k" ,
'I
Nakoniec obradowano nad tem,kto'ma
'-.'.
' . P .: e" amIę mł. I Obecnie dozór cmentarny zwrócił si~ do ma- płacić za posiedzenja s~dów rozJ'emczych przy
I o~o staje pIzed nami lut.mchowo ,czysta ~o- gistratu z propozycyą poniesienia połowy kosztu
...
st.ac,. pełna ~ogody, mądr?ścI, dob:ocl, pobła~a- budowy rzeczonego domu, aby prócz mieszka- sądzeniu spraw członk6w stowarzyszenia. Po;. ,
ma 1 głębok1.eg<? poczucIa ObO?łlązku spełmo- nia dla stróża mógł on pomieścić także lokale stanowiono, by koszty te ponosiły wspólnie
n~g? ~ .~~~d~J k~rty prz~mawla .do nas .czło- ! na mieszkania służby cmentarnej. Sprawa ta obie strony interesowane.
Wiek z Jaklej~ ~nneJ, zda Sl~, epoki, czło.wlek o i przestawiona będzie do decyzyi ministeryum
(h) Za straży ogniowej ochotniczej, Wczodl~szy pro~teJ ~ be~wzglę~me szlach.etI}eJ, cUo- ! spraw wewnętrznYCh.
raj w III oddziale straży ogniowej ochotniczej
WIek, przejęty Jedyme mysią, aby słuzyc bez zaodbyły się ćwiczenia pierwszych czterech oddda..
strzeżeń Ojczyźnie i czynić dobro wszędzie i zaw(h) Z wystawy. Wczoraj wIeczorem po mi- łów straży.
sze".
.
mo deszczu przybyło na wystawę sporo osób,
Po skończonych ćwiczeniach ·rozdane za...
Zapisujemy tu te słowa, bo one najtrafniej ! aby wziąć udzi~ł. w ,uroczyst~ści rozdania na- stały Najwyższe nagrody nastąpującym strua..
charakteryzują zgasłego dziś obywatela.
gród.
godzll1le poł do S-ej odczy tany został kom za ich długoletnią i sumienną. służbę. ,
Naród polski niesie do mogiły znowu je- ogóln~ 'protokuł eksperty~.
Medale złote otrzymali: wice . komendant
Firma Aleksander Felst z Warszawy, za straży Walenty Kopczyński, Gleim. józef Bibełt
. dnego ze swoich tytanów, który piórem swojem
,siał reformę st?slmków prz,esta.rzałych i nowe n~der. dokładny wyr?b szczo,tek.- ?trzymata Jekel, Adolf Plischke i R. Rel1tz.
wskazywał drogI. Pracą sWOJą I czynem stwo- WielkI złoty medal. VV skut~k llIeSplSaI1la. pro toMedale srebrne: starszy topornik II oddzia..
rzyl' instytucyę finansową, niosącą pomoc mate- ku~~w ekspertyzy .nagro~y Imny: "GÓr~c1\.l. l Wol- lu Wawrzy'lliec Kamiński, naczelnik lU odd2;iału
ryalną tym, którzy chcieli pracować i którzy pra- SkI, ,i' Paweł KOP.lec~ny., "Oł?~~owskl l. . Ne~- August liaerlig, naczelnik IV oddziału L.udwiki
cować umieli.
mark , "Rozenstelll l Elzenstelll . "WolskI I Slo- Keilich i Wid er.
,
(a) Orkiestl'a amatorska. Urzędnieytutej..
W instytucyach społecznych i filantropijnych 'biń,sl~i': i "Gazownia miejska", ogłoszone będą
grął ś. p. Wieniawski także pierwszą rolę. . .
pózme}. , . '
,
'.
szego wydziału poczty i telegrafu organizują
Za to należy mu się uznanie i należy mu
Do "swlęta pracy" komJtet czyni ciągle . orkiestrę amatorsk<t·iwtymcelu2;wr6ciUsi~
się pamięć.
.' przy~o~owania, aby' całość wypadla jak najefek- do jednego z muzyków, zapraszając go na kie~
Niechże więc imię jego będzie na zawsze t o w m e j . ,
rownika.···...
",:
W księgach rozwoju narodu polskiego zapisane. .'.
(x) Rozszerzenie ŁodzI. Generał-gubernaNlezaTe:zni~ od tego utWor~onyma ",był
,
tor warszawski wydał przychylną opinię w spra- chór męski i żeński.
.
" .
...
wie projektu przyłączenia Balut i Zubardzia do
(d) O~obistt). WC2;oraj przyjechał do Łodzi
Julian Wien.iawski pochodził z rodziny wy- .Łodzi.
zarządzający warszawską' izbą obrachunkową rz..
bitnie utalentowanej. BraćrIli jego byli: zmarły
Wobec tego.projekt ów przesłany został do r~dca ,stanu Kirsano\y. DOkonawszy rewjzyiw
'Henryk, skrzypek wszechświatowej sławy i Jó- ministeryum spraw wewnętrznych.
kilku mstytucyach kI edytowych p. K. wieczorem
zef, znakomity pianista.
Po żaaprobowaniu przez rzeczone ministe- wyjechał, 2; powrotem do Warszawy.
,
Wieniawski pozostawia syna, p. Antoniego ryum, projekt ztoż~:my b~d:ie radzie . ministró\)',
. (a) Czwarta .filia pocztowa, Projektowany
Wieniawskiego, znanego rolnika i radcę Towa- , która po rozwazemu wmesle go do Dumy pan- czwarty oddział pocztowo-telegraficzny . przy ul.
rzystwa .kredytowego ziemskiego, oraz dwie cór-I' stwowej.
'.
Rzgowskiej, W domu Dawidowicza i Franken·ki: p. Franciszkową Eismondową, małżonkę wy(e) W sprawia związków I stowarzyszań. steina, otwarty będzie w początkach rokupr,qbitnego artysty-malarza i p. Franciszkowll Ulpo~ Komunikują nam z Piotrkowa, że otrzymano szłago.
..
,
"
.
POWll, małźonkę znanego budowniczego.
tam wiadomość z Petersburga i* powstał proW oddziale .tym przyjmowana i Wydawana
jekt w ministeryum zniesienia istniejąC;ych obec- będz!e wszelkiego rodzaju korespondencya. oraz
nie przy rządach gubernialnych komisyj do spraw .przYJmowane. będą depesze, które dla szybszego
związków i stowarzyszeń, a utworzenia jednego
ekspedyowama przesy,rane będą do biura cen~
KALENDARZYK TERMiNOWY.
IMIONA SŁOWIANSKIE. D z i ś ·Homira. J u tr o komitetu dla całego Królestwa Polskiego w War- tralnego przy pomocy aparat6w telegraficznych,
SWiętopetka.
szawie. Wraz ie urzeczywistnienia tego projektu a nie. za pośrednictwem woźnych.
. .
TEATR POPULARNY A. MieJeWskiego CKonstan- legalizowanie nowych stowarzyszeńbyłóby nieco
(a) Z pocdy i telegrafu. Naczelnik. war~
tynowska 16). Dziś "Milionerzy" R1:islera. Początek utrudnione.
szawskiego okręgu pocztowego przesłał do głóo godz. 8 min. 15 wieczorem.
(a) Stow.' pracowników przemysłowoM.hal1dlo~ wnego zarządu w Petersburgu projektpowlęk..
"Pani X" Bissona.
Początek
. w 1.40
v d'
.woznym.
,
.
min. - 15 Jutro
wieczorem.
'
: o godz..8 . wych• Wczoraj, o go dz .. 8-ej . wieczorem, w 10- szenl~
.Zl et atu 10 ·lU
telęgrafu
ZEBRANIE. Jutro posiedz. kwart. Stow. zjedno- kąlu przy ulicy Wólczańskiej Nr. 23, odbyło się pensyl z 348 do 408 rb. rocznie, aby z otrzy~
czonych tokarzy (W lok. Stow. majstrów fabr. Nowy pod przewodnictwem prezesu p. Franciszka Ne-n:y~anych . coro,cznje 60 rublimogIi zaopatrzyć,'
Rynek 6) o godz. 7 wlecz.
.
chwili, pOSiedzenie zarządu Stowarzyszeniapra~ SIę, 1 utrzymywac rOWery dla szybsz~go doh:C2;a:.
WYSTAWA RZEMIESLNICZO-PRZEMYSŁOWA cowników prżemysłowo-handlowychgub. piotr- nia depesz..
"
.. ,
(O~r6d Sta$zica) otwarta codziennie od godz. 10 rano kows.kiej.
.
.
".
Og61na liczba wożnych telegnifuwcentratdo 10 Wieczorem.
'
Przyjęto do .wia. domości, . iż wydział pracy nym kantorze łódzkim wynosi 37,.' z· kt6rych
- Kancelarya komitetu wystawy rzemieślniczej
t t .
.
. . ·t
d d
h 10 ao t
.,
.
(ogród Staszica) otwarta codziennie odg. 9 rano do wos a mm czasie umleSC14 na po sa y w c
z pa rzonyc h bę dZJe
w' ro';Very. ,'.
9 wieczorem.
kandydatów i ma do swej dyspozycyi jeszcze
(e) Sprawa o stragany. Wcżoraj wijeździe
CZYTELNIA PISM TOW. "WIEDZA" (piotr- kilka wolnych miejsc. Wogóle. w wydzialetym~ędziów. pOkoju, rozpatrywan~ .by~a .w drugiej
kowska 1(5) otwarta od godz. 6 po pol. do 10 wlec~o· daje się zauwaiyćpewne ożywienie. ......
Instancyl sprawa, dotycząca,znt.eslema stragan6w
rem,.a w niedziele i święta od godź. lOr. do 10 WieNa kursa. wieciornezapisałasię już, dość nad rzekątódką;
'.
.
cZQr~~;LIOTEKASTEBELSI\:ICH (Mikotajewska.59) znaczna ilość słucba,cz6w. Zapisy przedł4żono
Jak to już w swoim czasie pisaliśmy, spra..
oi;Warta codziennie odg. 6 -.8 Wiecz.; W nleąziele i do dnia 30 września r. b.
....
w~ tę wszczął w sądzie pokoju XI rewiru ko'"
święta od 1...,.;.5 po pot .. ' ..'
.,.
Wycieczka na ,Wystaw-ęrzemieślniczo-prze7 mjsa~z. policyjny l,cyrku,tu po pamiętnej burzy
MlJZEUMNAUK:IiSZTUKI(Piotrlcowska nr.9l) mysłow,ą. odbędzie się w.ni!:!dżielę, ..d. 29: b~m., w mlęsHJcU lipcu ~. b. z powodu podmycia brzeotwarte codziennie od godz. 4po pol. do 10 wlecz. pod przewodnictwem p. Fr. NechwiIt
..
g6w koryta rzeki Łódki, stanowiących funda~
w niedziele i ŚWięta odgodzin}l 12.W poludnie do .
Biorący w nl'ej udział proszelli . są. oP
..rzy- n1en. ty:.'st.raganó.w. Wów.czas to cz'-'ść.ht.ch .:tr';'; ..
·to w~ec.·. ZOf.em. "
..'
..
'I
'". ja1:&
bycie W d'
mu tyr'n'do lokalu Stowarzyszema O' ;gan ó w zostata przej?: policyę zapieczętowana
godzinie lO-ej r a n o . k o grożącazawaleniemó ..' .
. , . . ' '.
.. . BUtsze szczegóły co do zaprojektowanej
Sędzia pokoj.uodm6wi.t wydania wYroku

!:lelO' NI

I
I

I

I

I

I

..

°

ó'

ROZWOJ - Wtorek, dnia 24
===========::-::::====

~-"".~--:::::::;'::-::'=.:::::+::::-

_ _

.~~....

f

_ _

__,,_

na skasowanie stragan6w,. wobec czego komisarz I cyrkuhl od wyroku zaapelował do zjazdu
sędzi6w pokoju. Ponieważ jednocześnie toczyla si(;' o to sarno sprawa w drod:l,c adrninb;tracyjnei, wi(~c IW, spmwq WCZOi'lljs:7.'1 stawili się ze
strqny rządu: przcd;tawicicl rzqdu gljberniilll1ec.~o
radca administracyjny p. Nitw!a:ew, który.. żąl~ał
zllpeinef!.o skasowania wszystkich strm,~nn(~w, ,Flko nader szkodliwych pod W7.I:lqdem !IYi!ICl1ICZ"
nym i niebezpiecznych p~d vn;p:kdem o,gnio~
WY1:1-- pr;:e(\~,L1\~iriel ,m:I;I)sfró!tll, radca pyawny
p, Rallbal l Pl Z~)Gstawlpel, P~)l!cyl POllWC111!< Iw~!5~,r;:i1 J cyrkl:hl , p, Zahlr:~';I, ze ~trony ,ms v:,łu~
SCIClell s(l'ilf:anow adViOkf\CI pi'zysl'~HiJ: pp. PIOtr
KOil.1

UJ,;tT.

.

,

I.'cd~n\~ ~pr~\Vy \.~):lol1l~a ,~J(~. l<wcsty(~ pn~w-

~~'I<~jli. t;J~l~~~~i~~i~ll~~~'i~~ l~i~df~li ~~;:f; !t~

ad 300 rb podłeN\ją sqclowi okręgowemu.
z~J Il,~.,. • ' ..• "~t, 'w lie sam' s raw

-

niewaz

żądań

_

____

......

września
.. -.,.' __

~~*.~

.~'

191'2

"IJI=============_:::: Nr.., _21Q

f.

_"-:---:'::_=.::::+:::'

tych jest znaczna lic;)..

przeto

I'

pozwolenie (Jubernatora piotrkowskiego

na

0-

zarząd gazowni postanowił przedłl1źyl: Itll'y ga- twarde w K~rolewie pod Lodziel ochronki dzienzowe l1a tej ulicy do kOlIca z~łbudow,lll~W! tery- : nej dla dzieci płci obli w wieku lat ~ --: 7,
tO~'yll,ll1 wlasnYI1l lcoszt~l~l, ? Ile, OCl,ywlscle Z,~!U- !omz !'lali zajęć d,la cht9pcÓW starszych wleloem(
! dZI SI(: na to zarz,jd nJw]skl.
I w ktÓl'r,~j ue,,;),': Sl~ b(;di:J tkpctwtl, ~llzlk(,ll':~twa I
I . (e) q:hvietl~ni(l u!ic. Ponie.waż ~Zi1S zal~,~la- ! innych rzemiost odpowie.dl.llch dla Ich v:w1m.
! :tlH latetr,l okl'e~lo!lY Jc~~t
O~C(:rlle mew p07.110
(a) Z "liry" zyiol'skwj. Rozpo.CZQCIL; sel.O.
I f~Hszone są one zbyt wcze;l11IC, przeto pOl'llSl.O- I nu w "Lirze" l.~:iersklci odbyło SIG W sobotę
no pr?.iekt określenia (:..:usu w tei~ sposób" ~~ pod dobnl wr:iżbi\. Ptibliczl10gcl zebra·lo siG du~
),lhlrl1le zapalane hyly o 15 mmut wczesme,l
~;O. Czę~ić kOl1ccrtoW'l prow'umu wykonały
i gn~ZOlle 15 minut później.
z powodl.cniem chóry pod batutą doświadczoneM Zmiann lokalu m cyt'kułu. Ponieważ go kierowniku p. Wł. I<opciflgkiego.
lokal kancelaryi HI c'/rkuhl policyjnego ol<azilt
Amatorzy choć mato jes~cze zgrani z posię zbyt niewygodny, Jkancęlarya ta ma być prze- wodzeniem odegrali "Kuzynka" M. Bałuckiego.
, niesiona do innego domu.
Po przedstawieniu odby,ła się zabawa tane·
(x) Walka z pijailstwBIl1. Do rady ministrów czna, która przeciągnęła się do rana.
i

l

I

.~ęd~i~

wniesiony

~'.

projekt

u,sta~~, nowego ku~~-

,(e)

O~ooo,

po ,1 koP., funt. . ~OllOSZą nam

toryum trzez?,o~cl. Walka z P!.Idt~st~el1,! pow,le- z PIO~rkowa, ze, n~ ryt~k~ tamtejszym ,owoce,
rzona zostame Il1stytucyom miejskIm I ZiemskIm, skutkIem urodzajU I obfIte) dostawy, doszły do
l';l~~~(~:~~~:~~ił wde;~~g~!,~ ~~ mt~sc~J
kt6i'Yl1l przekazane zostaną fundusze i majątel\ niebywale. nizkiej ceny. 9ruszki sprzedawane są
~(~dO\VO-adl11il1istracyj~'lą 'dla zbadania sprawy v.: obecnego ,kuratoryun.l.
.",
po 2-3 KOp. za funt. a Jabłka po 11/. a nawet
ponicdziałel\, 30 b. m., a następnie wyznaczyc
. W tyci: gub~rl1l,ach, ktÓl ~ llIe maJą, Sa!110- I po l kop. za funt:
.'
drugi termin ella osądzenia tej sprawy.
rządów, pozosta,n4 dawne k~~ll~ety, uz~p~łr1J(~n.e :
(e) Z polowama. Na POI<;>W8tl1U w ubiegłą
fI"
I 'fI"
P t 'I'" r7 rło
przez zaproszenIe przedstaWIcIeli JIldnoscl mWJ- 'niedzielę w majątku JanuszewIec, w pow. opo()
x "uZHm n/via en Ila ogo GW >I. ..."g - scoweJ'
'k'
t t
I"
W daw P ,. ybylski
szenia osób do Spl';;;Cd~l~;Y t<wiatka na Widzewie'
, ,"
. . . c:ZYI1.S lm, ar ysa-m~ arz'p. . a
. rz
'.
przyjmują dyr. Telkc (Rokici6ska 47), p. Olet\. (~l) Mord~rs~wo. W uz.upe~nlCl1Iu wcz~raJszeJ izamles7k~ł~ W ~OdZI, Z~blł dZlk~l ,wagI ,~80. ~un
si a d•.mwil Goldenbcr~sowa oraz delegat komi- nO,tatkl? popełnlonem ,ollt:gdaJ morderstwie" po-j tów. Zabitego dzika p. f. przywIózł do ŁodZI.
p, Chwalbi6sld (Rokicillska 7.1).
d~Jel~y Jeszcze nast~pu]llce szczegóły, W ubiegłą
(a) Plany zatwierdzono. Wydział budowla\\ dzielnicy fi p. Linl< w kon:ilumie Szei- nte~zlelf.~! przez Chojny, powru?ały do domu 52 : ny, piotrkowskiego rządu gubcr!11alnego zatwicrblerowsldm 'na l<się,~yl11 Młynie.
letni Julian Szolc z syncm sW~lln, 2ó:.le~ni01 Ry- ! dZI,t plany na budowle następuJące.
Wdl.ieJnicy VIi Klub n:crtlieślniczy (Wól- s~a,f'(l~m. ~a drod;w ok.oł(!, cę~,ell1l, I<olli~~ SP,ot- "
~awta Szrnidta -: na~d~m.parter?wy.! ko•
. czańska 23) -- codziennie od 7 - 8 wiec:w- kall ,kllkn ch t.?pcow b,~wl<!cycl: Sl~. ,OJ~!ec za- 1116rkl w AleksandrowIe; KazJnuerza Stawlt1skl~"
rem. .
.
czepl,ł. :!l"OP~0v.:" z~ ktOl:~~m ujął ~!G. Ja~<15 prz~!: I go - na ,dwupl(:t rowy. dom w Nowych Cho)Nadmieniamy, że w wykazic kora c1ziollllco- I Ch(~:,~~I~.I~. ~):l, :,lu ttJ l" d,(~:-'I'.j() do '?,ó!kl 1:,\ 'p~~śc.,e ) na;h; Da\~,ld~ Szrnul~ewlcza - na budowę kowego.5 rewiru podul1u mylne adrc::,y P,U'I, po- \~ (;Z~~SIt: I\t,0I 1C!, IllCWd},Oł11Y" W~J41 "I1ÓŹ, I zc\<::lł . m?rek w ZI~ICrzu; FerdYlUlIHia Klauzego -:- .~a
winno bowiem być jak nilslepujc:. p. l'lillowa ul. mm cIOsy Szo,ct)m. JulIal1 Szok otlzyll1dł :3 la- oficynę pUl'tel'OW'1 na Bałutach; J6zefa LIpInJuliusza 111'•. 371uh lU<l!!,<lz.•yn' "Van de 1,1 Qg" U.l. '}Y, ~ ?k().IIC~tch pluc, ~~~5,:nrd ~aś lewe ~Iodl'o skie~ro - na Ofi~ylJ(~ w Rudogo~zczu, Gust~wa
lliotrl,owska nr 79 p. pastorowa Oerhardtowa lICI wszy z rannycI.l wkrv~ce wyzlonąl ducha, r~y- BrodamI. - na pH:;trową lodowolę na Bałutach:
ul. św, Anny n~. ZO, p. Schubertowa ul. Długa szard, k~6rernu pIerwszej P?lTIocy udzielił lekarz Antoniego Rogalskiego - na dom parterowy
. nr 20. .
'.
.
Pogotowia __ o własnych s!łach poszed.t do do- I w Zgierzuj Leopolda \Venske - na domek dla
•.. ( )Złożo e ofiary W czasie bytoQści na urlo~ t mu. - Sprawca zbrodni. zbIegł. .
.\ stróża w Radogo5zczu; M!ehała Bzejszczaka-na
. te" p~owadią~ejdzhll ofiar w naSl,em .' piśmię,
:Wczoraj po południu nil 1!llęjsce zbrodm 2~pl~trowy dom w Nowych ChoInach f Augusta
dziale ofiar wkradła się nast~pul~ca pomyli"" udah ,I~ sQdzla śledczy S·go reWirU m Łodzi p. 'l Kajzera -. na parterowe komórkI w Zgierzu.
Złożone następujące oBary 'M Wpl'S1) dla nw:a· ft~rels~f,
k ara: l:~arf p~~~ątowy elr. Wiellczko,
(8) Kradzi~ż krów. Ol~egdaj w nocy z o~o.
motn1u)n uq~ni6wt a mianowicie: "pozostah~ od < ry , ~,.ąna, ~~ c~ z~..
'
h 'l'
ry Ignacego Khmlm w Rctkml, gminy Brus, Ole"
,.Y
t'
,~
J'
Li"l'u skhld'lia
PZI;;;t~lJ 5I,;d;'la. $led,~?'y PlzY,stąplł do a(,~t:la: wiadomi ztocr.yńcy uprowadzili 2 krowy warWlcnca na rutnl'lę s. p. ,m,a
SIle
•
'..
olwllc;miJsd w Jtlloch odbyto SIę krwawe ZHJSC1C. I . ~,"
,
'
koledzy 12 rb.", "Pracowl1lcy fuhr. pOW07.UW
. ~
, ! tO&t,1 200 Ib,
Som mora, pozostare od wierkn 3 rb. ti kop. "t
(p). f·atallly W~llUd~l!(. W dniU wczon,IJ~zY\ll i
(e) lakofwl,onia bCZi'obocin. Trw(tiilC(~ dhli •
..1<. TO.' /Jaczko nn pami.gi\(; poźeiJnania po W:;Pdl-! w W!:~:-I.lll(~chL P(~oi~l~dnl,:I1, .~la . 1I~. ,:V0lb~r.sI<IeJ 1l~'1 SZy. czas w ZdU!1Sk.iej. WJ!i h(;)7.l'()~):)cic tlwc;(,y
nej prat:y 25 rb." :zostały Ogt05Z011~ III/ '/:,.:.(;Z 1C~. ł ,.IIl)(!~>:t~loWI.~;I" L: l! I k:J, k~tl~Cd .• w~ l~,~~ła" .~~<l zarobkowych zostało ZakOlH,:lone•. I kucze otrzyTow. opieki szkolilej f!1~/;, lliot:r(l)II,~lc:"l •. OJnosl1lc ~! ul. ,~ drul.ICI,O .Plę ŁI d I rf~iUi:Il,~:a 1~~k"lll<;CI~.CZdSZ,~ mali podwyższenie pracy w roztlli,utych 1'0zl11iawięc do wol.i orJal'Oclawc\Jw I b1'1. llHę J1I a. sz n u- ki, ylZy.~y,ły ,~?k~~1 ~ \ . P?t,>otO\yl~ z,~3tał Fi '. J?1: " ruch.
.
TO.wych, ~<~itaryusz6w "RozwoJu"-pro- ~n~~~I~1I11. Nlc::;zczęsltwa w kilka 111111 ut p6zmcJ
(e) Powieść na tle sprawy Maoocha. DzienstUJemynlllle]Szq omyłkQ.
nikarz rosyjski z Warszawy, p. Samojłow, przY~
(x) Ru~h chorych. W s7;pitalu miejskim d!a
,(~) F!llI~~,~'~~ a!ł1~PC!. Nfi )!Ii~r Dolnej w. Rado- był do Piotrlwwa i poczynił starania u wtadz
. ~f'horób
.zakaźnych j gOf'lcz!wwych w tygodnIU Sloszczu I1Jlc~zlt:lUteC tallltcJs~y, l IIIl, Mu !W \\!ll!{l , apot· odnośnych o pozwolel1ie na rm:eIJrowauzenie
;,
.' "
.'
ltał dw6ch ludZI, kt6rzy. ośWtndCZYW5ZY mu, It 1Il!1 a g e n - .
.
~
f
.,
,
'UbIegłym ruch chorych był następuJący:
tam! tajnymi, obrewidoWflli ~o. 'Podczas reWizvl tej WyWIadów u Damazego Macocha w WlęzumlU,
W dniu ~6 b. m. był chory na ospą - l, w ty- IlH~enci" zabrali M. różne kosztowności. Ody Ww'l" W celu zebrania materyału do powieści, mającej
gOQi1iU sprawozdawczym nie przypył . nikt, w d. dZI~Ie śledc:t:}'llI, pokazano M. album ró;l,nego r()d~aJu być osnutą na tle sprawy Macocha i sp6ln. ty,
23 bm
przekonał.slę, iŹ,r~ekoml, agenci bylt to cia klasztornego na Jasnej' Górz" i wor61'" ~ycI'a
. , pozostawał na .Jwracyl
. . - 1 chory
' . • b ł zloczyńców
dwnj notowanI w policy! zlodzleJe. Pohc:ya zajęta ai~
.
'"
g" ..
Na.szkarlatynę było chorych - 4, przy y
ich odszukaniem.
samego Macocha.
"'"":':' l, wypisał sIę -1, pozostało na kuracyi ~
(a) U.id2oie .łodlll:i~Jó.. Agenci wydziel" 4Iea."
Macochowl przyobiecał on znacznel sumę
''ł~ Na:. tyfus brzuszny był chory - l, pozostał ~zę{{o. u1.Uwa~yll W pobliżu dOIlIU nr. 101 przy tll1cy za dostarczenie mu swego życiorysu od lat cizienakuracyl .....:. J. Na dysenteryę było chorych $reutllej, dwóc!t podejl'2::anych ludzi. Na sltutelt wezwą- cinnych i 1$~~eg6ł6w tycia klasztornego
tO przybyło - 2·' wypisaJo si~ - 3 pozo- nla jeden :II nich tylko zatrzymał
drugi znczql ude'
,

1{6mislti

!

I

I '

I

te\J

II

'y

,t

I

.

.

' j ., .

;;waion~' kuracy~

ló,

slal

...:. 9.

.

I ·

Og6łem w dOJU 16 b. m. było chorych -

'!I'. tygodniu

sprawozd.awczym przybyło ....... 3,

wypisało się....,.. 4, w dlllu 2& b. m. pozostawą~
lo na kUI'8cyl - 15 chorych.

't"l'
, .
h . h a
Od . dl
nil' 23 SZPl a. I?rzYJrnuJę c oryc 11
szlmrlatynę dorosłych I dZieci.
, ..
• " d'
d d 'ś d I
d
(x) Teatr "CaslI1o
. ale o
ZI
n a na
programpiękny dramat z 1812 r. oparty na faktac h historycznych "Dobosz Napoleona l-go".

Wykonawcami ról

są

najlepsi

artyści

lwmedyi

francuskiej- następnie wspaniały dramat w Z-ch
'
',~
. b
k
d
_Słabe dusze ł przewy otna
orne ya
•·aoJo.~lł!;iWV~~"'Il~IJ) bokser"
(nowy kawał) w wykoskich artystów, półwysep "Antii ciekawy tygodnik ilu-

b
w o'. '.' . "zachęcają.co uspOw

rdzmaicony J . ogaty

:~;bi;;:ó;Z~~t~~n~an~r:u n~6~~I\~t~1 :na~~~~łó~o~r~lr~

'I
lR

21-I~tnlego Ka\'ola Orl!ńsldego. Osadzono ~o WW~·
!!tlemu. .

' ,

.

(p)Wllo .. d~Nit,~O. Dzis!cJszej n?cy na uj. l\;tuczc)
nr. 6 W~wrzy11l0c l arnenckl, ~obotUlk fabryczny, laF

S Z T a K 11..

(x) Teatr popularny. Z kancelaryl teatralnej

komunikują nam:
Dziś wc wtorek Mi1ione
.. , I' P','
l'd6 'I
•
rzy, czy I .. IQClU
ots?'y W.
. Jutro we środę sensacyjna sztuka, zaczerpnięta z aktów kryminalnych p t Pani X A4 klóI
d "h' ,
..
"..
"
I ra n.a woc pl~rw,szych prze~stawlenHłch dozna" la cleptego przYJęcia wypełniaw.: salą po brzegi.
!
We czwartek .. Milionerzy", czyli Il Pi ęciu Rot-

własneIn, Wlózku, został napadnięty I
nozem zadano mu parę fan w blzuch tak gt~bokich, te
wyszty mu wnętrzności, Po udzielenIu. d()rain~j pomocy na miejscu wypadku przez lekarza PogotOWIa, odwieziony zastal W stanie beznadzlejnzm do szpitala
Aleksandra, gdzIe Wkilka godzin zmarł.
(e) Najechanie. WczoraJ, o godz. 6 wieczorem,
na rogI! ulic PiotrkoWsltiej t Zielonej głuchy szklarz, szyld6w".
iyd, UCIekając przęd doroż!tą, wpadł pod P?}azd pry- :
W próbach doskonała tragi.komedlJą
waŁn:}'. którego koln pOlcaleczylY mu twarz l połamały) kt h
'
Wf II .
1<"
niesiony na plecaclt Wal'fiztat szklarski wraz z maŁe- . a ac p. t." e {l nieboszczyk .

44. w mIeszkaniu

ryąlel1l szklanym.

'.'

(e) K.. ad;:iei na Wltłta"lf.ie. Nocy oncstdąjszej

(x) TęatJ' polskI.
kuje nam:

I

w kiosku M. Fantullsaskradz!o,no czekofac:lę i"hombo· l,
nierki z czekoladkami, wartotłcl lSO r b . '
(a) Skradziona pOli"łmo ....łka. Polic:Ya arasz- I
to wala okolo domu nr.. 49 przy ul~ Wschodniej l&..letniego MQ$ZKIl Wę-gr()w~ki~~.ą, i. 1,+letllje~j) Ąbram~
Smólslde!to, którzynlewla<lomeJ .dotąd osobie. sk;rądh
portmonetkę z kilkoma rublami, Portmonetkę tę· pra-

w 4-cl1

Dyrekcya teatru komunI-

Nieodwołalnie wi"c w dniu 3 p"Jd :"'rn'ka
... .
WIł l1;J"" . I
,
t. l· W czwartek przysztego tygodnia, dyrt~kcya
teatru ~olsklego zainauguruje sezon zimowy wy~

.

stawie~lem "Prolqgu~ specyalnle napisanego na
otw.ar'lI~ teatru przez cenIonego, .poetę Lucyana
oudla oraz wspani ledO d " t
.I. '
wy 'Właściciel odebl'ać/m9ł.lullll:atA.cetti1i'IU<t)l;rkutu "'V 'J' J. łI
a Il>
ranuu.\ tego", autora
twllcyJnego (TargoW1) 16). . ......... .....
. . ' , p. t. .H CU,er, .
•
.

I

W Wl~owiskutem, któ.re dyrek~awyJtawia
pletyzmem,pie .~ęd~ą(;!. kout6w na
·,./Zęrząd ;warsza~, wspaniatą wystaw~,pt%yłrriU'fe,ttuflt cał~:l)wity'

.' . . . .

"';

f .. :

..'

...... '... '

.' •.

.;,

. (a).Q
W , : . ' ; n a d dziećmI uzyskał

Z całym

prawie

zespół atty:styCMy,,

'i

.

.

ROZWO J. -

Nr. 219

Wtorek, dnia 24 wrze§nfa t 912

f.

!

. A~tor przy~biecał u~v.;ietnić inaugur~cyjne I cę w ~~wnętrznej zatoce smyrneńskiej pod miej- jest w wysokim stopniu faktem tym zaniepokosWOJą Ob~C~lO~Clą, wybiera SIę ~ó: I SCOWOSClą Wurla.
. ,
, ,
jona licząc że jest to w związku z wizytą Sazowmez kilku przedstaWIcieli prasy warszawskiej. ;
W!EDEN, 23 wrzeSJlIU (wł.) DziSiejsze ot·
,
,
. _.
....
W próbach następujące sztuki: "W gołębni- warcie posied"eń delegacyi odby,ło się pod silną no:va w LO!ld~me l ~yraz~ przypusz:zeme, ze
ku" Nikarowicza, "Zi.\Miew" Kestt~maeckersi,1, opieką policyi i wojska. W samym gmachu tr6JPorozumleme usiłUje wCiągnąć Damę do nolICyganer,ya Warsz;;rwsku" A. Nowaczyflskiego.
posiedze6 pęlnili słu:łbę .\Oolk:y.mci z BudapesztLl wych kombinacyj przeciwniemieckicll.
. Czynią się, n~wniei e~~rgicztle przygo~o:wa· w ~eł:1YI1l uniformie. pod komendą inspektora
Bal'lin, 24 września. (wł.) Ambasador nie~
ma do wystawlem,a . trylogII Zy~muntow~kleJ L: . P?hcYI, dobrze zasłuzoneg~ podczas 1;lspokaja- mie:::ki w Londynie Marschal .zachorował' w BaRydla ("Królewski Jedynak", "Złote wIęzy" I : nla parlarnentu bud[lpesztcnsklei~o, Puvltka. Po.
.'..',
"Ostatni"), do której szkice dekoracyjne wygo- I licya wpufkiła do sali tylko 10 członków
dell-fc~iller, gdZIe b.JWI na kuracyJ. C!lOrob~ wotował wespół z autorem artysta-dekorator teatru zycyi węgiersl~jej. Hr. ł\arolyi zaniósł uroczysty bec podes~tego Wieku ambasadQftl Jest 11Iebezkrakowskiego, p, Spi~iar.
protest w imieniu opozycyi przeciw be:~prawiu, pieczna, a dla Niemiec tembardziej nie na rękę,
----....
jakie się dzieje przez zamlmięcie drzwi dla że zrnuszaMarschala do nieobecności w LonANTACYE BAWEŁuy
wSzY~tkdjCh ~~onków. Protectst. zostguł przyjęty dynie w chwili, kiedy się tocza tHm doniosłe nado WIU omoscl przez przewo Olczące~o, poczem
PROJEKTOWANE PL ,'!.
"'1 •
d
II
.
•
,
_
hr. Karolyi wraz z 10 delegatami opuścił salę ra y po ,tyc:ne.
. .
. .
,
.
.
posiedzeń.
.
MonachIum, 24 wrzeS!1Ia, (wł.) Wczoraj wle~nghcy dążą do znacz~ego ro.zszerzenl.a pl~nŁONDYN, 23 wrześri'ia (P.) Sazonow w to- I czarem odbyło sie tu zebr.anie sufmżystek nietzac~J kbaWel~YI k~ł SU1datmte 6angblelskeł°-egIP.skdlm .. warzystwie Schillinga i Benkendorfa wyjechał Tnieckich. UcllwaJ~no domagać się prawa wyborWląze "angle s IC l p an a Ol' w aw ny wy ru~ I d"
g d ,. 1i
4 l'! •
d B l o
'
kował niedawno zarys położenia bawełny w tym r:l~ o o Złl1le I m.. ,;) WJecz...rem o a m - I;lzego dla kobiet w całych Niemczech.'
kraju, .zaznaczając z naciskiem, iż rozległe, ży~
• LONDYN, 23 września (P.) "Times" dolondyn, 24 września. (wł.)' Dziś rozpoczqły
zne ~rzestrzenie nadają ~ię tam wybo!nie do ho~ nosi, że Sazonow konferował z ambasadorem się ćwiczenia ,.torpedowców i trwać będą do sodowlt bawełny. SprzrjaJą. wYWOZOWI, dogodne tureckim wc;;,:oraj spożyw;;tł śniadanie z amba- boty. Cel ćwiczeli tr:r.ymany jest w tajemnicy a
bard zo Śdl'<;> dki komu~lkkaCYtJI~e:kPlrz.ez ~111 do~ mo • sadorem t francuskim i przyjmował posła bnłgar- podobno mają one wykazać zdolność przeszkosza Sr 6 ziemnego, Ja o ez o eJą ze azn'ł no- ski ego Ambasador turecki i pełnomocnil~ serb. '
wo~zbud()wąną do Portu Sudanu nną m?rzem ski od~iedziU również Sazonowa.
.
dzenia :vylą~owaniu nieprzyjacielskich wojsk ilU
Czerwonem, dostępnego nawet dla WIelkiCh 0UROA, 23 września. (P.) Instruktorzy 1'0- ląd an.glelsk~,
krętów.
. ..
syjscy z pośr6d oficerow zapasowych zabajkal. Ehałogrod 7 24 wrześnhl, (wł,) Turcya odpo. Roku zeszłego dOWIezIono do tego portu 20 skięgo wojska kozacldego wymustrowali już 3 wiedziała Serbii na notę w kwe;ltyi slwnfislwtySlęcpy bel bawb~łnr. d h d I' ł go obs~rll nowe seciny wojska mongołsldego. Ci sami wąnia w SaJonilmch transportu broniprzeznurzysposo lem e " o OW l en e . ' . instruktorzy wymusztrowali cały pułk konny,
.
..
. . ',
ziemi, zdatnego pod uprawę bawełny, wymagakt6 g - b ł
d ·at w obll:żcniu i czonej dla SerbII, ze powodem Jest zmIana stołoby nakładu 4 do 5 milion,ów !unt6w. ~zterlin~ ;tiQr~ie °Kohdb~ma ra a u ZI
sunku Serbii do Turcyi. Nowy transport, znajg6.w, ale wydatek ten opłaCiłby su, SO~ICJ:, ,gdyz
KONSTAl~TYNOPOL, 23 września (P.) Oa- dujący się w drodze z Francyl, zostanie również
zbl?r bawełny w. Sudame mógłby doslęgnąc 250 zety donoszą, że 300 kreteńczyl<ów, którzy wy- w Salonikach skonfisl\owa.ny.
tysIęcy bel roczme.
I~dowali w Samosie walczą:z wojskiem.
.
II
t t
I 2,1 ,".(' (ł) P 't '
Plantacye bawełny w Queenslandzie (w Au- '\l
MONACHIUM' 23
~ , . (P ) Z ' .t
"on$ ~n ynopo , t wl/:e~ma. w. OWfł ante
strąlii~ rOZWijają się ba.rdzo dobrze ~ięki wy~ brat królowej anglel~kiej ~rpe::~~iszek Józ~~ar wśród m~hsor6w l'oz~zerza sl~. Turcya z~ecy.
śmiemtym warunl,om klimatycznym. .
BUDAPESZT, 23 wrześnią (P.) Gazety do~ dawana Jest do enerl4,lcznych krok6w przeCIwko
Przemysłowc~ francQscy probUją hodować noszą, źe ludność małorosyjska w komitacie Czarnogórzu, o ile mocarstwa nie zrnlJsz~ go,
b~,!ełn-= na.wyspl~ M~dagaskarze; lecz w r~ku . Marmarosza cierpi g16d skutfCiem nieurodzaju, w myśl ostatniej noty turecldej, do zuniecha.niu
blezącym USltowama te nie osiągnęły powodze
spowodowane~'o przez wylew rzeki.
~.
.
, 1" Ó
.
nia skutkiem suszy.
ENE .'"
ś' (P) Ot
t
_ czynnego popIerama \1l,l!::ior w.
G.
WA, 23 wrze. ma . ' .. war ';/ ZO~
lilowy Jork, 24 września. (wł.) Wczoraj zn. ..",
---. stał
mIędzynarodowy
kongres
pokOJU
przy
!ldzła.
'"~
'k
~. 30 t·'
.b t "6·.
f'.b"· .h·· ,
.
'
Je 400 osób.
.
.
. ..
~r~J owa'lo
ySI~cy 1'0 o nI { w w II ry (ac '
ZKHOLESrW A;
KONSTANTYNOPOL., 22 wrr.eśnia (wł.) fortepianów; t.ądają oni podwyższęnia płacy o
~'"
Rząd turecld wyęłał. do wszystkich mocarstw 1$ proc.
Na warsztaty rzemleślnloze. li Kuryer Lubel,. noty ~ protestem przeciw tem \ljże śrQd szere· ...................."!""""'..., ....
, ......- - _....
, _ ._ ......
, ........-••_,,,...
,, - _
•.,._........-..;.....;
..
ski" donosi, Iż wdowa po zm<łrJym W tym. ro· gów powĘtańC2;ych ma!issorów albańskich ~naj·
ODPOWIEDZI REDAKCYJ.
}{u w Kijowie b. pośle do Rady państwa, Ś. p. dują się w znacznej liczbie oficerowie ,armii
P .. u M, R .. u .. .f:,odzi. Listów od Q~6b nle;;:uaStanisławie Syroczyńskim, p. Stanisława Syro~ czarnogórskiej, w charakterze d~wÓdców .od. nycl,., P?dplsanych ~rYPtol1ill1.em.l nIe uWzglf~dlllam:9, . o
czyóska, z pozostawionych przez zmarłego na dział6w.
'
' ozem mejednok\,otl1te uprzedr.a lśmy nQs;;:j'cl)cr.:yŁel·
cele społeczne sum, prżeznaczyła 30,000 rubli
BERLIN, U-go. września, . (P.) Umarł ~1!6W.
na zalożenie w Lublinie szkoły lub warsztatów . znajdujący się na kuracyi w Badęnfeiller amba-,
ROŻNE WłESCI.·
rz:emleślnic.zych.
.
sador niemiecki przy dworze angielskim w Looo:z telegrafu. Otwartą na przeciąg lata sta~ dynie; baron Marschull von Bieberstein.
cyę telegraficzną we wsi Solee, w gub. kieleckiej,
(MarschaJl von Bieberstein należal do naj ..
Pogrzeb' gaIlIwała Nogieijo, W uzupełnieniu
zamknl~to.
zdolniejszych dyplomat6w niemiecl;;:jcq, IN obec.:,nej sytuacyi politycznej śmie~ć ta dla Niemiec poprzednich informacyj o pogl,zeble generah\
Nogięgo i żony jego, donoszil z Tokio. Obrząd
jest prawdziwą, ldęsl\:ą. Przyp, 'red.).
pogrzebowy odbył się we środ~, przy udziale
Wypadki i katastrofy.
uczestnik6w ciała dyplontiltycwegQ, armii, mary·
warki i tyslQcy puuliczności. Na czele post~po·
(WiłldomQ~cl telegrnfl<::~ne).
Rzym, 24 września (wł.). Wczoraj odbyła waloddzia·t źornlerzy· gwardyi i weteranów z pod
KatastrQfa z samoJazdęm, Wczoraj w nocy sj~ nad7,;wyczajna radamin!:itr6w w celu obmy· Portu Artura z; ordel'arni na. piersiach. Wszyscy
w bllzkości Wlener·Neu~tadt, samojazd, w kt6~ Slenia dalszej akcyi wobec oclmQwnej odpowie~ nieśli w l'f,}ku laski, owinl<;te rla znal, żałoby pEb
rym znajdowali się ksiąi(jta f'eljk~ i Irepeu,sz dzi Turcy! na propozycyę ustanowienia w Try- pierom białym. Trumną umili\szc~ono na .lawe.cie
Bourbonowie, wpadł na wóz tak meszczęsliwle,
którą. ciągnęło 50 2;otnier;r,y. Na trumnie Z('Qżo·
że dyszel wozu uderzył w pierś księcia lreneu~ polisie kasy do spraw rewizyjnych. Uchwały no kask i szabl~ gellera.ra. Za trumoą postępo.
sza j ciężko go pęranił. Stan rannego bardzo trzymane są w tajemnicy.
wałO. kllkunl,\stu oficerów arlTlii lądowej i . mary·
poważny.
"Corriere de la Sera" dowiaduje się, że narki, kt6rzy nieśli ordery zmarłego.. Dalej pro~
Katastrofa w kopąlnl. Z Madrytu donoszą: odpowiedź Turcyl r6wnoznaczna jest z ostate~ wadzono trzy konie wierr.chowe generałilj .. na·
W kopalni' BertolI.ano run~ły 2 szyby. D
.. o~fh- cznęm zerwaniem rokowań.
stępnie wieziono karawan z trumną tony geneczas wydobyto 25 trup6w i 50 cit;żko ranll':ych
rała, eskortowaną przez oficer6w. Zatmmriami
v
. watne rokowania w Szwajcaryl b~Choć
pr".
I'n'" zmar,1-elfD "~~I'\rłl'owl" '7a
górników.
'
ły
hl'
post''ęp owała rodz..
. "'. I:!\' ...
~..
Śmierć lotnika. Znany lotnik angielski Ast1ay dą tr~a t to nlemam~wy? ryc em z~warclu granicznI cia~a. dyplol1:atycznego •. u~zniowieszko
spadł onegdaj z wysokości 50 metr6w i zabił pokOJU. Włochy. zamIerzają .rozpocząc nową ły szlachęcklej. które] generał NogI był pre:z:esem
su: na mieJ'ścu, Przed kilku dniami nieomal cu- I energiczną akcyę na morzu Eglejskiem. aby tym członkowie izb, wyżsi urzędnicy .1 wielu ill.nych.
d
l
d
l
B I ., I ·
d
Kiedy pochód żałobny przybył na cmentarz,
em uniknąl Dn śm ~rci po czas otu .z e gn spoSbbem zmusić Turcyę ,o ustępstw.
gazIe jut zebrały się.tysląc~. pqbllczności,odpra..
n~ mane~ry francusku;:, gdy ~ pasażerką swoją
Lizbona 24 września' (wt) Władze poJu· wlano. ostatnio modly, poczem, książęta japO(lscy
miss DevIss spadł z wysokOŚCI 100 .metr6w.
dniowo-tyrolskie ,aresztowatyg6rnika Kowalesa 'złożyli na trumnie swoje laski żałobne. Zwłoki
w Dollmicach. AresztowatHe to wywołało 0.1- złożono· da grobu przy odgłosie trąbki i salw
.
W dł . ' d '
' '.. . , armatnich.
brzYI~ią sensacYę.
e ug Je. ne.) wersYI
POWO-· ;
1
dem Jest. rozga,łęzlona. akcya szpiegostwa wś~6d !l1l11P..gł.'łD'lni·I~...
Uil:atoHiI'l»BDftO"
górnik6w, inna podaJedęfraudacyę olbrzymJch
~ un. II H l' l!.I~ i~
hIJIIIBIII
MEDYOLAN, 23 września (wł.) .,Secolo ll sum g6rniczych..
.
_ . . UL, ŚW, ANDRZEJA Nil 3.
'.
donosi: ną ~a~h6d od wyspy tureckiej lkarya na
Berlin, 24·go września; (wt) W tych dniach Poleca: z nadchod'~ącym rokiem szkolnYl11 mate".
morzu Egiejskiem· przepłynęło wczoraj 20 wło-,
przyby;wa
,do Londynu eskadra duńska, a bei~ .\! ryałypiśmiol1lll;l w wielkim wybo!·~e. Ceny nizkle.
skich okręt6wwojetinych; zdążających' .ku p6ł
pośrednio
po nieJ - fQsyjska. Prasa niemiecka
' , . . &~
;nocy. ,,5 WlP$k.I,*}(rijtownik6w ~arz;uciłOkotwi~,
WI~0:-VIS!W
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'V!'lzvt:itkilll, kh'Ii,";:Y l!rali m.1.duł \\- odduniu 1.,!~~tH1nił~.i łJ~"
:;~l1gi oro.;l: TOWIll':ysh\'łl ~~pit:\VnfJ.('JU'U fIV/.WliJ,l" w .Nov:yc'\)
C.hUjIHtI~h za \7'yl!.:Oll~lJIh: llleui.t :f:1lt.. l1!~('·!:O nut'! gtol)(~1I1

sa", t!iliwgSii:a!iJ1liGb'll'\if<'~:w
'

fl-([J~:0!j,t~ka~:; ~
~

tlili'

r'-hl1ina

j~t:,:hHH!,j)W

l

1~·t,;ldl'l.icl'

1

tada

11~

,

'·~~~!Tu!",bl;ij~

'1

~~n'plne(.

po długich i cit,:żkidl cil:rpieniach Z:l:;nąt W Panu dniu 24·go września IJ godzinii> 4·oj runo,
Wyprowadzenie zwlok flL1stgpi w czwartek t. j, 26 b, m. o godzinie 2-ej i pul po poludnill z d;l!rlU
przy ulicy &osnowej N~ 5. Naboieństwo żałohne za spok6j duszy odbędzie się w kuści8Je s-gu
Stanisława Kostki VI cZWartek dnla 26 września o god.:in!e 10-ej rano, o czem zavJiatlamiu POZQ~;taI!l

Od Wtw'ku do

SHlwły

"
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_. pit:kna natlJra,
- Dziś zbierają się w Wiedniu delegacye
dla uchwalenia wspólnego budżetu monarchii.
Jeżeli

o....---

kiedy,

Tragikomedya.

to obecnie sesya ich przedstawia

Dramat z 'i.y- Wedle informacyj z pewnego źródła, Por- wielki interes, ze względu na międzynarodową ISHiłASZ
cin WsplJlta, odrzuciwszy ostatnią propozycYę włoską, w sytuacyę polityczną, a szczególnie ze wzt~lędu na
'k'leo K wes tya wsc I10'ci'
:l' I
CZCSJlC~Jo w ~"6J:rn (;IjMtllólll(lHn.
której domagano się proklamowania niezawi sł0- sprawy balk
- ans
l1Ja OC~yl
ści Libii, uczyniła kontrpropozycyę, żeby Libia znÓw w całej pełni a w jej przebiegu, względnie
otrzymała autonomiczną, administracyę z załogą rozwiązaniu tak mocno interesowane Austro-W\~·
włoską, a szef administracyj miałby podobne
gry muszą teraz-zapewne wbrew swej woIi-·stanowisko jak kedyw egipski.
chwycić się polityki jasnej i zdecydowanej.
Na to delegaci włoscy odpowiedzieli, że włoHr. Berchtold, kierownik spraw zal~ranicz·
si dopuściliby teraz tylko jednego funkcyonary- nych monarchii wystąp U ze SWE! słynną "inicyn- i komcdya
j1;lćU~SA
~I.Um~ir.A.
__'__'___ \V wykollaniu
___________
________________
_
usza otomaflskiego dla wakuf6w i dla służby tywą". Teraz nadeszła pora by zclat sprawę
długu publicznego.
przed forum delegacyj z wyników, jakie dał jego
O~ó1l1ie znany z clohl'c$!o krojll i starll!lllego wykOIi.
Ostatnia raclaministeryalna uchwaJi,ta więk- krok, kt6rego celem bylo wlaśnie, cznsowe przy· , czenia %ak-ł'ad krawielPfid
szością głosów po dł'użSZ'źlj dyskusyi odrzucić
najmniej odebranie zamieszkom bałkańskim nie- :
KoZłftD'ł~:lsl(iego
propozycyę włoską i prowadzić dalej wojnę.' bezpiecznego ~a Europy chara)(ter~l.
,.
W niektórych kołach dyplomatycznych pa· !
Hr.. Tlsza ogłosIł w dzlcnml<ach oswmcl· l przeniesiony 7.06tl1t z Benedykt", na ul. MilwlajeWską
Duje przekonanie, że Porta wobec teraźniejszej I' czenie, w kt6rem . stwierdza, żc większość tak I N~ 22 parter,
Na znlll6wienia l,larnituJ' Il1nrynul'lwWy z doiJrcgo
sytuacyi na Bałkanie namyśli sj~ i okaie się I długo będzie wykonywała swój obowiązek, aż materyatu
zimowego ud l-:b, 23.
2325
bardziej pojednawczą.
zmusi opozycyę do porzucenia obecnej taktyki.
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G dz)', sprzedam ,n.i:lej kosztu
E1ac"W RUdzie, połazony równowałtownie potrzebując pienię-
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I potrzebny
na miasto, '1 Sklep kolonialny do sprzeda!lla
,mIody człOWiek z kaucy!! 50ą I
lub do wynajęciu. Zakf},tna

I

wojażer

rb. Zgłaszać się od 8-eJ do G-ej Ne 64.
B4H1--1
agIe z szynami trakmwOOajowemi, I w,iecz0 fgem. MnrkUS.l.~u915· C e giel " "U CZCtl znający językii"poF,ki,
4
t
.
, l u b zaciągnę poźycz i 5 na wy- mann..
~o - 5sp--.
rosyjHld i nienliecki, pOSl.UMeble różne z kilku po- saki %,hypofeka oddzielna. Wia- prz:Ylrn~ na mieszh:anie osobę
knje odpo\\lied!liej post1Ji~. k.a'or'''' bl~IIOrj?ow. rKozoPnreZtea·ndta.~notwasnl'?a'
d 0!nOść: Zawadzka 10, N84iem171er1"intel1gelltllą, ze stolowanlem. skawe oferty pod: "Uczell",
.....
l.
J'
S CI.
Wydaje obiady po cenach prz:yH?i07-·1
m. 1<151.
.
8297-5-4 yilku SDtII?d.~iClnYCh sto}urs~iclt stęPt1:vcE:_~~l2l~~J.~.!E' 15, .' 1:l59~~ iirz(!dzCllie k()i;)lli:llno-d~i~;tr~';j)I-.t.Ił' Ar lViCi>ie'r6żne złdllUl po- Ul, c,zeJndllllwW p~szuktt)~. Slo~ /i)otl'ze!ml1 Jest uc_zelllca do naukI U cyjnc do Hpr1.c(lnnia ("!lilio.
R.H.
leoj6W sprzedam tanio: WlflliSko _l~, y!. _.!:-Ie~.
8~~
r Iwnllzell~k. ]ulllHlza ~l2 m. 12. Ludwiki tlO (Luizvl, 8/E2.1()-!
t6z11a, sZBfy, otomanę. sh)I, krze- iiiiijf~·lt1ib~ oiu~ll, dl'~Wi i sch9; ijo'!1;6j ~kiiC1iilj;fdo·~vyll[i)ę·c,ju. r~··i~(il«)j-e--z-i;j:z·~:;·:Ij(i:()j.eiii·Z;i:~\;.:
sta,kredens, bieliźniarkę, biur- n dy. Oferty w RoZWOJU H Olma • •. rb. IW rocznIC. WladoUlosć: I lfJ ste, sloneczne, l.urm; do w\~.
ko, tremo, meble salonowe, r6~
8421 2 1 O J 1li:
l
8?<" 5 1
J
żne drobiazgi. Nowo-Cegielnia-,
-: r fi .) 11 ~OsPO( Ul'zu.
~~,:...:.... I najc~ciH, Na 7;~J.dn nie llloi;o by(~
.N2 6
7 f
t
KUPIę plac, lub dom W sród...
piWiarnia zaraz do s przedanin pokój z kuc1111lą. Nawrot 37.
na
,m., -ron. 8005-10-5
mieścili. Oferty z cen~i wskat1łnio. Piaseczna 21 od Rzgo84D3-5cs-l
Okazyjnie sprzcdnm tanio .umien!.. s1.czeg,~t6w W OZW?ju WSldej,.
8401-5-1 ij""ió'ł.ka bardzo tanio -(Yo~e:
ił k. ostyum wettiian:9. p. opielaty. pod "Gotć. Wk.a •
5 r. Wl S. • POSZU. kuję miejsca gospodyni r.lo li dania. Piotrkowska 141 m.10.
i r6inągarderobę, Przejazd 48 Masz:9 ny 2 Singera pr~Wie nosalltotnej OSODy. Konstant:Yllo8350-5--:5
m. 12..
. . 8210·6·5
we, bęb,enItowe r maszyna. Wsltą69'"7 2 1.
8404'"75-1]9 sierpnia przybłąltał' się pies
Meble :l anionu stołowego l ~Ięknle sz~ąca za 16 rb. p~~ p' otJ~~bne~:lne podręcznedo
buldog, maści jasl1o:mol'f/[~o.
Ił sypialnego, oraz szafy, biur- ,ows~{a 10 5.
~18
pracowni 16zefy. Nawrot 72 watej, uszy i ogon oDcięte, lllO~
kOi otomanę, slupy, lustra, obra~
Magiel w dob~m stame sprze-- m. 16. . '
8418-5'*-1 :lna odebrać za zwrotem kosztóW
· zy,etflŻerlłę~ zaraz bardzo tanio
dam tanio. 016wna 46.
pOkOje POje.dYńcze z osobnem u Antoniego Ginglasa w Kolu· j1przedam. Piotrkows!ca 225- 2.
~2:-2-2
Wejijcie~ z w'y~ódką i usłu!.!ą $zkach, dom. J6źwlka
856;>·5-2
8152-10-7. Mieszkaniepfli)' r~dzinie dla Długa 72.
8411-&-:.1
--_. ..~-_.
--Meble z.czterecll pol~ojóW
. inteligentne) pamenkl. Anpotrzebny chlopiec na posyłki.
ZagubIone dokumenty•
. .. -sprzedam tanio, byle zaraz: ~rzeja 28-7.
. 8500--1
Wiadomość: ulica Ludwiki
garnitur salonowy, tremo, stupy, 1 MIodY człowie~, obeznaln}' z fa· (Luizy) n 11 u Kucharskiego. Augnst Klejszpon 7,agubii kattę
ekran, tualetę, otomanę, kredens,·
?~',)Iczną adt.l1lUi.strac.:YJ;rtą pr~- p0trzebllYślusarz zdolny j pra.
od ł)aszp1:lrtu Wydllflq -7- favr.
· st61,kl.'z,esla,,' s.z,.af1),·lóżku z, ma" Cą·1 językami: polslcim l rosYJcow'td 10 f"br111" Ch Blik/e
Ramsc la.
t:i,IDf)-l
t
1, l
:/- l
ł
ISkim,· PO.SiukUJ·e il1roWej ~o.
. l J ( , L~'J ~l
,
50'
....- - - - - - - - - - - - - - - _.....-_ ..- eracaml,.ule lzmar ~ę, HUt<O sady lub 1'nnej podal'neJ·. L"s a. ul. W,}soka 20{22.. , 8500-1 Antoni Goneru zaf.!ub.it kartę od
o~az ~ramofon i maszynę. Piotr"
..
I
d l
ttaszPOl'tu w,Ydanq z fab. ryki
kowska 192 m. 5.
, .8422 we oferty składać wadministr. potrzebna 1r,9 mp etme z '? na D
"1 t
8
Rozwoju pod S. D.'\ 8287-5sw-5
staniczarka l podręczne. PlOtr• ,osonv ~ o.
})O-~
Meble z trzech pokojów I'OZ»
kowska 90 m. 14.
8425-2-1 sablerowSkl Adam zng1l111! karprzedam za bezcencżę!icio llatlczyclel udziela konipet:l7cyi
potrzebn:r'"szlifierz l1oźo:.vnik i I'
tę, o~ p~szportu wydan,! ?,' fawo: maszYnę,· różne droJ;iinzgi. nt motna zastać od 54. Mikoi uczeń do ślusarni. Radwań- brykI 1"0I1nlc1Ia.
ri,)::;,J--l
8426-2-1 j Jan Bauer zagubH puszporCwy'Konstantynowsl\:a, 55
~ ła;!=wska 9 m. 2. '7668-12wcs-l0 slta 55.
okój.umeblowany z oddiielnem j
dany z magistratu łódzkiego,
SzuJmm dzierżawymalego do- lUatychmiast sprzedam ~aglel i
I,' sklep w dobry1!' punkcIe iró·
wejściem do wynajęcia dla je8420-1
I mu z ogrodem, stajniąjj:)lizko
dmej lub 2-ch osób. GłóWna 24 - Jan Radecki z!ilubU paszpc.iiTi.iJY::
tramwaju od l ..go paidi!ernika. Ule rzeczy. SłowIańska. 20.
Zgloszenia: lIPoses}'a/, Rozwój,
858Q-;-2-2 m. 17. Oficyna.
. 7652:""5-21'
da~19. z IW~. ,brzeziIlskicgo,
840~1
otrze~ny . człOWiek - kaWf1!e~,
pOkój.dO wy:najęcla zaraz, urne.. . gul>. pIOtrkowskIe). 8570-3-2
zn!lJący mias,to, do dorozkl.
l>lowan.y,i catodziennem utrzy- lUdWik Blumtrit zagubił kwit od
udynekf.ab ryczny-;-odP owiedń1
. paszportu wydany z fabrYki
. na kaidy. warsztat. tanio do Maryslńska 56. . 82S9-:6sW-5 . manleltt, Dzielna 40 mieszko 1.
w-y,na)ęCI.a od l-go paidziernika,
otr.zeł>nysta. razy .:.... sal11 otn}'
l'amź~ do sprzedania lóŻkO. no~
-,eiberta.
8412-1
.
pokoje. Wi- .
człowiek do stajni przy ko~
we n.i.klowane z materacem.
Marya Kadziecka zaguj)i(~
8415-:-4--)!1 niacJl. Marysińska 56.8290·5..1
.'.
..
8588-6-2
tę od paszportu wydaną z faPotnel>lle zdolne
rzybłąkał si~ bUldog, cweinos,
SPr;z;edatn budkę z powodu po- l:ltykll'ycena.
. 8415-1
. uszy obcit;!e, jasny do ode-w1ększenia interesu. VI. Prze- .Maryanna Gruszek zagubUa pabrania ·przy ~redlllejJ\li 100, u jazd 09.
.
szport Wydany xli/m•. Chtniel.
8538-5-2'.
p. Elslera. ..
8505-5-5' ,Sldep,koloniallijl dQsprzedania~ n~k, póyJ., stopnLcldego, gubernii
otrzebny,· z. dOln.y, .. m,ł0dy h. ltfe-. ',: _. W.ia.a.o.mo.' ść: Staro. •z~.rzewak...a. ... I~lelecIQel.
.
8185-3-5
toW}'. Zgłaszać SIE} Bar pod ·'!!.:W Skl.epie.
··SQ57-5sW.~ MarCin Kolassa z~ubił kWifod
\y}echą, Dzielna t. . 8557"2,~", . kolt( 'śpJe~1fMaryi . WIlkOJ
. .• paszportu W,1Idany.zfabryki NawrOt, sa;m.<il,.X.
~'. 'I "~I '~ii; I'~ 'i/ ,; i '
otrzebIlY... ChlaP. lec do. Ś.Iusątn
... .I•. . J.: ,.
g..w. s.~l.ej. i W.J.dZ
... e. WSka. . 56... ·. P:~o~Hir~chl:>er~a iWilC2;Yl\~I~leg~.
'.' Widzewska,128. 85ą7-:-2~, ......: l~ltc:~~ spiewll,~~kcyl, i1le"
.
85bO-.)--2
, . . . . . ,.,jJj~(}1Yll O,!':ilzgry .forteplal1o,'
pan~a do pralm, 0!5~·Wli\j,R9*tu)ń9~ienitt catI.owitego
W tej branży. Ul. V:h-, k'\!~łU ~da;:e si~ ś:Wladectwa~
...... ,
8569~~ .
. , ' ; ....'\S161-4Ws:-5
LI
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P

staniczarKi i
spódnl:;zarki

P

.

p.

m~,p,pk~jiamiJk;U;!!lltHą
la od· t paździer•
•~
. . ;'U'. .go. tiPo. dB. tA..·

-.. ··so'r~ I

5616

1~12 t.

ROZWOj •. ·- 'Wtorek, dnia 24· wrze!!nYa

Nad program:

JfUlo a~.·
Tmgcdyu w 2 aktach W wykonmliu

włoskich

l\Iiep~!(orllany UO~~,u~~~r

.'

i\'ill)wy killlwa·ł

Dnlllla.t

Kon.H!dya w wykonaniu wgbitnych amerykat'iskieh artystów.

~V~I~;b\~:' 1:~f:~~Jle~

hlO
Me Ulijji

Dr. mod. J. Szwarcwassef

w()zkl, pl'illlUSy, wy"
Ph)tlf'kowlJlka ss.
ismaczki, naczynili kuchenne,
th.:.roby wewl'lI)trz.lltl i t"'!\VOW", Sl'ealuminiowe, oroz rcj.Jarncyc i In- i cyIl.l11ie: dlOl'U"Y ".•,tqdkll kl.zt>k l [ll7,Cmiauy ltu\leryl teukrow.r, ł,ouuv,"a, ot ykierowunie, c, eny nojniższe za r, los6
itd.). Niez\J~dl1" dln (yll~(lH)V.y lwagotówkę i na raty. Chodlwwski
izy cl,eruiczllć i bakteryolt>g. wydzieliu
i Lenlt MikolujcWslw 25, teler. !i~!fra';':'ól~b~Jai~·r./:l~),,~~b::rl~~~. ~~o
24-55.
5008

I

r med Z GOLe'
. '.

J

Prz'!Jm p poł 4-8
••

~

U

tli

D

Dr. B. HeI ma n

- - - - - - -• •
----

011 II» 11'10 by sk6l"J, dli"6n mo ..
c:a:OWll~h & wenGwyczne.

CEGIELNIANA 14

od g. 11-1 i od 4-71/.t

powrócił

5124
Chorob~ uszu, nosa., gardla I

76r

krta~7 ':Z~i~3~Te~d odOl~:1~

MikołajeWska 4.

Spec,alno't/h choroby sltórne

od

Telef. 16.()().

lekarz-Denfy.ta

..

"

I

II

.'

,."""

,~_...

Dr. SChOB'nelllch
mieszka obecnie

Plotrk«l'wlSka M

1"

PrzeJazd.Ni 8

....

("f;lIro~y) . 'i'olóllf. n ..l... .
DlI".. fRA!IIICISZEK

5566

87·~,tOZiOlKIEWIGZ·'·

Telefonu 14-50.
_.. C, II c ... o b ~ III! at i e o ••

(}Wozałożona Szkoła

81/,-101/~

.9.

rano l od

!'I

.
mieszka obecnie Przejazd .Nit 8,·, •

osobiście.

'",

'

',1\

Wyjęcie

zębów

bez bólu. Zęby sztuczne bez
~.1.!liebienia. _...
5040
(IIZ~'~łlU

Dr. l{onstanŁynoWska
l . K. \I U.i/'\B al

;

l.ekar;t-Dentysta

~':. !k~P..H~!! ~r!~z~~

Od 9 11, do 2; od lo.4-8.
...

1

mleszlta obecnie przy .t11. Przejazd Nr. 56, obok gmachu. poczty. Przyjmuje od 8-9 i od 4
6 po po!., telef. 7-95.
2877
I

Dr.Wa~ław ~~rnarn

niedzielę

Oho roby sk6rllo,

~r.

w-d

as.

.

1.11.

Południowa

:'-

'"

.~

ł

·&S

·Ś.

'1iIII1IIII fil II II . . . . "II II

f.

U.

I

i od 4-,6 pp.

łelefcimu

M

święta

od g- r,

llle~

37t1r

:U.19

In

p.

rIYJ'mUJ"o D!1dr!lbl'HnMII

2165r

. •
.. '""

Ul

OrTO HMMMEl'
I

MI",ęj8~ska

II
III

fi

III

18

3:,

I;

E9Z~STUJ~Cl OB LAT 22 • ŁODZI

Góifa Rudzka, Szosa Pa})lat\ick:a.

ł .PracOllJola buf f
!.
mlgllck!a mluzk'ni I J i ZNACZENfA BfELIZNY' •~.
z 4 e'Wel1t•. [) po.
Kosmetyka lekarkojów ze "Wszelklemi wygodami i D. MaZD
ska, (usuWanie
iuow!i . .~
..
sóW. plam i, t. d.) od 12-2 p. P zaraz do wynaJ
lit

1/

.

Zawad:e:ka 12.
Chorob, sk6ry, weneryczne,
(stoso\vanie preparatu 606) i
moczopłcioWe.

składające się

szpecących wto~

ę91a Wiadomość:

i od 5'-8, w. Panie: 4-5. Poc;4e- Maw1P0ł:2 u L Tetripelhofa. 2995

kalnla

oddżlelna.

11-5 ppo.

W niedziele od

712r

nem i (spec. żolądk.6 i kiszek),
Codziennie od 8-,-10 runo i od 5
~d 7 po pot. Telef2S .. ftO. 259

Dr. Hruschs
pow"ócił
.

l'

a

'

nr mil
M HAL'KI
Ił ~

~r.lftnYnA,,,

~rl m~t~GWEIHf8 AKU~~!:~~~;8K~O~RÓCIŁ~
......

Telefonu Nt 29 -. 87.
\

Sredrraia MI 8, . fló*r:óclł

Chol'oby sk6rno, weneryczne i Przeciw ko!{j;lIszowl, przy kaszlu,
moc:!:ąplcioW e •
t~ l i 5--6~ astmie, emfizetnle, katarach !{ttaltlrS·k.i"
ni,
osll,tzeli·i chorobach ,pluc,
•
'fJ
wzbudza apetyt. Uspokajllnei'W}',

9r t

Z·'·of'Jia· G'arii.KlIka Dr. Jan C·ad·
".· ""rya·.

pow .. óciła.
Prz9jl1lujc ód '9-10 rano i 4-6
po południu. Ąktl8~er.vą~ choro..
by ltoblece
IIlIIIwlI"ot M d.
~

~. ił

B Ia charnla

Wr I S"lb'
'ł ers,rom

•

!

.

Piotrkowska.20.
Przyjmuje zchortlbami wewnętrz-

PIOTRKOWSKA M 115,
Pr;?:yjm.: od 9-10 rano i od 5-8
~Je~z., kobietyod4-5. 1551-r.

.SI ..

",,'<,'.

gielsldch.
es do

Dobrze p1'08perotQca

t·
m~@~I.óc~,.o.lUł '-:-.'
K·

lIIIawrllillt tł.
prtyjuUlje oli tj-1Q1/, l od 6..... 8

DrD~tauidrh~lrlki

I/LlłIou1geUcldeJ, łelef.

,""

D '"d W'

Ora H.Sadkowski

Gabinet R08ntgenoWski j świattoleczniczy, ·Plo...kłllwaka '44, I nr~

,

Ni 2, telef. I3-M.

Choll'IOIU' weJl1lell',·c.1l:ne
skó ..ne i moczopłciowe

·PtlcyaU.ta chorób skó ....
nych, Włolllll'ilW,· weneIPYC2:"
b,chau" ....Óo moczowych.

E..H.R
. . 1..• 10. H
. ,. .~H.ArA. 606.
P.r:tyJmulęo.d:.
s;......21 od 5-9 W.
O'a·lHlAQ~O~flt1lPQc.;ekalnia. 425r

\vykol1yw!\ wszelkie roboty
pod!. żurnali
i an"

ma 'a .• usar ni .

Choroby weneryczne ł sk6rne
dziele l

, .Dr. S. KANTOR

4... .
LECZENIE $YPHILlSU

.606-014."

PI' pol., paule od 0-6.1 W

i 5-7 po pol, . 2707

...,M

płolQWO

Dt. H. Szumachar

AK Ul Z IRVA.

I"ÓO

(ko'tnotykll), 1'111-

"

2715

POWlPóclll. urN_wl'ół
S8.
.
.
Chol'oby wewnętrzne,
rallO

•

Przyjllluje od god~. 9-1 r. i od 4.-,8 w"
pAnie <14 1i-6 po po!. Db. pAń oSQbna
poazłlkalnla.
9'27

Ark. GDlauhrg

Q.? 91 /,

8.Q

L*cileul" SyplJ.lUBU EHRL1CH-HAl'A

no Sil i .gardła.
i 5·7. Piot ....

Tel. 19-84.

włOSÓW,

lIO,yeznlll mootoplQIClWe i ni8mQoo

14S=t

Dria Rosenblatt

Pr21yjmuje

Hwi'll. od 9-'1, pop,

Dr. L, PRYBULSKI

Powrócił

.!'!,llWska

'

ilU'

dl: t;1 ~~n~~i°t\r 5n~ , ....g?ad:~':f
5-~~t~~al~?;ohdzr;r:a .
...'tL ni; zleję ~d28;-~.;"eJ'l887 z

trollzem)lmnSll.tem Wibracyjnym
Dla pań osobno poc:z;ekaln!a,
Godt. pUyj~1!1 od 8-1 ra.no I od .t~a·w

WcNERYCZH~

Choroby uSzu

Ul

II.

•

LeczellI.eelektrycznQśclą (elek:..

SK\.JRY, DRvG 11.0CZO\llYCH
Pn:eprowadzil slQ na ul. Sp.cerową .MI 40, prz.y Andrzeja.
~1211? r. _J 5-7'/, \\},)

O'r· mfi·~ Lenbtłn,u

J

elaktromotorem;. natychmiast II
(J
li U . II
7r46. ~!!,.!" .....IIII ... , "ełeo :O" ....
do sprzedania. Ofert:9 pod "Siu/ I . '
..sar'lla <l do . aełt.nlll•. lstraCYi białej. lilii
rnlll'lllQcz·Ofth
.l\t
.
sz;erJo pisma.
0040 II ,1lil"'
Uktt.. . . ' w
Sredwtia
,'I
.. I..•...•
I U,
69m,29
Sp.: Choroby skórne, wenerycz..
Ul PIOTR!WWSKA7t
~'181 l1li11,. 110111. II
ne, l.\ltoŚÓ\\}, . kosmetykale1i:arska ca;,. ........... u.• 'Oli ................""
.. ll.1J!IIł .......,
...,eczenie Syphillsu Sal"o.rsanem
Iu..u-..,IW II ....... n,..... " 111"'.......
b u d o w~, roboty, gnlantat')!jne
EHRLICłHłATA 606~ (wśrlSdźylnie).
przyjmuje Od godz, 19--1'1. raiłO
.
i krycie dachó~ .

2451

.--.-----.
.
e.". . J-Ur. Goldman ..........
I~

CHOROBY

U Id

f~ Gł6wna "216

p~'ell»aij'atllJl ,,60614 II "ilłI4'"_ unoa Południowa NIP. 23
od 9-'1 j 6-8, dla Pań od 5-6
l'elehua DłM:łI;i.
!
W Niedzielę 9-3 . 289.7 Pr~yjmu:je
do
11
r.QQ.O
I
od4~rJ
."
I
dQ 611t po pol,
~l

Ch, skóry, wO""."YO%IlO. iIl100l0plo·.

d4 ieJe i śWięta tylko do 1 rano.

pod fjtllll\

AKUSZER i SPECY ALlSTA
C Ii O RÓB K OBlECYCH

Przy syphilisie :a:asło6łl1warraMe

Syphlilia, skórne, wfme....
Choroby d .. óg moo=o.yol1.
LECZENIE SYPHILlSU

BHRLICH HATA 006.

p

PO'łl!UI!r6CRł...
KOll1ll1ltllllntyncwlSka 12.

fi.. 0rnn ynu, '
oechoW't'lIj IIlIdstrzyJl1li

ł

4-7'/, w. Wnied2:lele od 9-tlil
rano. Zielona
347r.
!
III'"

PII"a:op .. owadzllf eRę lI1Illl lilii.
Piotrkowską 145. Telef. 24-16
Przyjmuje z chot'obam! weWllętnnemi, zolądka i kiszek.
pr/,X"lp. (,ol .Il-!I r I fi-III fi

KROJU
•SZYCHA
. I
U
I

JÓZEF HAlPERN chorób ~~~~:L!::'::"'''9ch P'"Yj".I~.::l:.~i::J~~!r~"6::"~
Piotrkowskllll M la.
i niemocy płciowej
n M pIlU ER11y
Dr. 1. S.Tonan ba um powrócit
z zagranicy i przy/mu- Dr. I.JEWKOWICZ Ur.
m Hr.
nI
e
weneryczne

..

Dr Fr

..kurll'lll. i .0116111".

'.t/. -

••

JI

H'

III

'jjI

PoslIukiwanu osoba pracowita z

<ol

Ul, MIlWLA.JEWSKA. ił! 18.
Godz. prz1ięó: . od g. 9-12 I od
'{1/, wlecz" w niedziele
ś..,iętu od 9 do 1?}f..
Ji telefonu 20~60.
1817

5(Y.J8

.U
.Hr E nDnbD·rn
;re

II

Cho .. llllby

Pew.mma egzystencya.

5G50

rub.
(lb
. łem po,
1 000kapitałem
1, ł ó
b 2,000
ł
a o dwie 0:;0 by z IGlpltil
rli.
tt re 'i 1110F! Y
sic.
zaJ'
~ć, i(!dna lwndlow>l, druga techlliczn~ł strolv' inlerel
J A
M
'I
J
"t
..
'i
ort ynator szpittl li n.t1tlY- aryi. su) do objęcia przedsiqbiOI':3twa w .Łodzi już za,to~..onego;
lP~ob·lu)wlilka Nil all!o. .
przedsi9biorstwu, prodllkując~go al·tyk~ł technkzny (aparaty),
Przyjmuje
od
g.
11-12
rano
i od
l d [) '~kOtlk ( y ny k"pltaJ. pot bt'y
5-6 1/, p. p. wnledzlele l święta a pOl1le \Et·
et,
ur me J , .
~
.r...e l zaraz,
od 10-11 ..r~no.. 54
.. ,'14 udział w pracy i znajomość języka poIliIkiego; s~ towatun·
-- ki główne l zechcą tylko tak.ie osoby. żgłasza:ć sl~, które
łnk!!JI~iillWłPZ powyższym warunkoin odpowiadają. IIl.ne wiadomści nie
. e
g
U 9:h14U" BU są. wymagane, ponieważ to, czego trzeba łatwe jest do wyuS'Uln.... z:~II"~IIII~lIdull M 3e~ cjtenla się. Kapitał można w ciągu 3-6 miesięcy wycofać,
l'og f;3osuol'l"al.
a interes (w mieszkaniu prywatne m) w dalszym ciągu istCh.r8by :i;oł&ll~kilłi a JdltlliUlIlk. i ' b d .
k6
'f Ik
'f t
.
'łIWlllliWnfllill"2:no iI \lb:Il@(ilillIlllfl.e.· n ec ę ZJe :ł zys W.
Y'O wyczerpUjące o er y w me1
l?r.!lyjmnjo dD g. 11 ra.uo l oli mieckim lub rosyjsk!rl j~zyl{U będą uwzględniane i te pro3-6) dl') 6-ol po pol.
2209r
simy składać w administracyi niniejsz;cgo dziennika sub. "X"

M .

liIaw.*ot Ni •

Orkiet!lltra Konce.rio.a.

i gardła
D
. . Chorob}8. uszu,
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pokoi jadalnych' i sypialnych, a mial1Owicie, jaworowe, jesiOl10\Ve,
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zostaje na pierWsze żądanie bezpowll"uciił ~ :a:;<llg~.llIlIlllicJ"
płatme.
Adresować
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P.rz.yjlllujC
f.>iotrl<oWSka 120,
z pOWodu .śmierci Właścicielki
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domość Ił Teodora Wagnera,
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Przyjęcia

kwartalnie.zk:ucbn~i wy~odamj na Skwez pr",,....,tt.,.,,
rowej,. l,Sllńsk ej lub Dzielnej,
....,....., ....';1

TeMefollllu oM JlaM~2.

Orthopedya. Mechano-terapia (Bltreywienia krę~oslupa, choroby
st.awów, miE,lśni i kosci). Gimnastyka l.ecznic7.a. PracolĄ1ula pl·zyl':z;ądów ·ortopedyc2I1ych.
.
Gabinet R0811l1'1:gElIlll@walld. PrześWietlenie ł fotografowanie.
Le~ellie. chorób skóruych.
•.
.
Galmlet elektJl"o .. tłllltoapeułyozn,.· Arao'l'lwałizacwa. Stosowanie prądów stałych; przerywanych i sinusoidalnych. Elęk.tr()lłza,
Choroby nerWowe
.. .. . .
Gabinet świiał!;łohlil}:'I':Fl1UIC:leY. Kt}piele świetlne W <;!Ql'nCem
korpusy węgierek, resor6wek, powietrzu. Kfjpiele 4·kornM/(owe (vi.:/' Żellpil"I\nd).
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N'tniojszcm podają do wiuc!o1l1ośei, iż niczaleinie od sklepu
przy 111. Dzielnej, otworzy/e m sklep dnl,gi przy ul. P!of.rkoWt,ldej
nr. 76, obok cukierni W. P. ROB7.kowskieW.l, w kt6rYIll to urzl1dzQ
stałą wystawę kWiatów ciętych z roślin i z wyrobóW kWiatow}'c11.
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idealny środek przeciwko obstrukcyi, działa tngodnie i nie jest
szkodliwy dla zdrowia. Z powodu 811luku czystej czelwlady przyZatwi41rdzo.oe przez okrąg naUkowy jemn}' w ~Iżyciu. Szczef~ólnie pfuktyCZllY dIn dzieci. Jedylly lirodek przy dolegliwmiciadł l.oll1 t1kowych, Wyvvotujaeyeh migrclIQ.
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Godzin}' przyjęć: panowie od g.
Poltojewygodnę dla. przyjeżdża nej na1.!ki dla 7 letnie$!o Chlop'IU-ll r, i O.d. .5-8 po pot., panie
od 4-5 po pol.. W nied:z;iele i
Jącyc:;h ,na dłuższy lUb krótszy ca, Juliusza 15 m. 50. Zastać
czas.Cę~;Y

umiarkowane.

poszukuje towa.rzystWadowspól"
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