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Niedz. Opieki 1'11'l.1"',
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CENI' OGI:.OSZEN: N~~eałlllne przed tekstem. 50 kpp. za .wiersz petitowy. t!:wl/'czajne oiJh;un:enia za tekstem po 7 kop. za wiers;,,·. nonpareloc11V ItI)) jego
tni~Jsce •. Mał47 .ogłoa;ze:n1a po ~ kop. od wyrazu (~la poszu~aj.ącyc~ ptacypo ;l,ll~ kop.). 1'1ajmaiejsze oglonerlie 2J IW?~
Rok.lall~1 iNę ..
kroBog& po 20 kop. zaw~ersz pet!.owy•. ~.dolączeme prospe\i.tćhl1 Ó rab. od tysiąca egzemplat"zj'. Al'tyi(dl be?: oZllllcl,en[n llonoral;)'am
Red.akcYfl awai!.l za bezpłatne: rękopisÓw drobnych nie Z\\ll'aca. Ogłoszenia w tekście 1 rab. za ~'Oiers7. petito.vy. OJIoszellia l;;t6rycIJterminy
przypadajl1, w dnIe śmlqteczne, drukuj etny w przed dzień śmi~ta lab po śwlęci~·
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1908, podczas aneksyi Bośni i
Na zasadzie tego planu Niemcy zajęłyby
znaczną część Królestwa PoISl<ie:~o. Czy wywo~
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łałoby to wojnę ws%echeuropejską-przesądzać
nie sposób, bo trójporozumienie nie wygląda na
związek zbyt spoisty. Anglia w sprawach bał~
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Dozwalając jej na
sukces n a ·
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Bałkanach.
Jeżeli
'ona pogodzi się' z tern, woj~
····~'ijlf~~nr·
.~!&lPl!mu
O"pn~oilmIIł
···Oh.nrnem.·.:.,
ny nie będzie, a.le powaga tr,6:przymierza wog6li.ludUj .. &I iJlilm
i!L ktiU U. JJG\lU Ul
le, a Austro-Węgier w.szczegÓJlloŚcińiesłycha-.
'

..

.

'Rosyę,

D~!!fal.ka, 'Golca i Jelni,ckiego·
ulica Wóh::lIIl11ńsk'aM 3G. - Telefonu [4 .. 8ł.
Dla chorych s·ta.łyoh (oddzielne pokoje i ugólne sale) I przychodulch. (Poradll60 kop.-Uodz. przyjęć od 8-9 ra-.

ne

_.

wzrośnie.

nIe

Jeżel"l. :7.aS Ro.syame
'.' p,pzwo
. ' l'IS~
. b"
.. e ' K
'
.
Je ZWląZa..
orespondent petersb... Russk.. Słową.-; mial
- casus belll ~ gotowe.
'.
I z ininistrenl Sazonowem. następującą rozfl1QWę,
lm bardziej .zbliża się 'koniec wojny bał'~ którą. roztelegrafowano . do dziennik6w njemie'Ckańsldei, tern większe jest niebezpieczeństwo za- l<kh w Berlinie i Wiedniu, jako' wynurzenia wIe)·
wikłań dla Ausfryi, której przyszły st03unęk do lkiej donios1ości politycznej.'
'.' . :. '..,
, pf!ństwbałkailskich stanowI troskę. nIetylkody" .
' - Wielkie mo.carstwa-m6wil p. Sazonow~
pJomacyi austryackiej, alei jej ludów..
jeszczę przed wojną zgodziły się pomiędzy. sobF}
Serbowie zdobyli orężem . n:etylko Kosso~ n~ to, żeby nie~ozwolie.· ~a ~adl1epowięks:ze.
we Pole i dolinę wardarską, ale i sandźak No-' nIe t,eryto:y6w pans~w b~lkB:I1SkICh, pod tym WEt·
wobazarski, zagwarantówany Austryi w traktacie runl~Je~, ze wszystkie Wielkie. mocarstwa..·wezmą
berlińskIm a zwrócony Turcyi tyU~o cbwi1.owo. w .sW?l.e ręce~rzepro\yadzente.'!ł Turc~~ eutoZgoda Austryi ~a formułkę Poincarego równa-, pej~kIeJ, wszystkIch. komecl.nychl zasad~lcz~<:)błaby się uznal11 u nowego, stworzonego przezmyslanJch prz~z .me r~form:. .. .
.' ..... .
Serbię stanu posiadania, tworzącego wlaśnie źr6. PostanowIenIe Oledopuszczeniadozmiany
dłoprzyszłycti niebezpieczeństw i zawikłań. . .
te~ytoryalnego,;.stątu5qL10",w!urcy e~rgp~j4
.
, Z . drugiej strony występuje na scenę Rumu- skleJ; było przyjęte ~rzez wszystkie wlelkle mo...............' .
nia, z. Austryą złączona ścistą przyjaźnią, ~ jak carst,,:a. r~zem.. Nazadne ~ mocarstw w sz~e'.'
• •
,.
niektórzy twierdzą, nawet konwencyą wojskową. gólno"cl ,me wło~ono o.boWJązku czynnego ~rzeW przecH:jg~ nlesp~łna mIeSIąca WszystkIe
Rumunia 'nie chciała przyłączyć się do szkod;en!a pOWlększenll~ terytory6w '~~J1s.tw
doty~hczas9we :to:rmu*kl dyplomatyczne zostały Związku bałkańskiego, zbyt była pewną zwycię- b~łkansl<Jch. l?latego tez, ~dy~y ~tato 51),.1(0.
~ba~one, a usąowal11~ d~@lomat6w o wyn~le- stwa Turcyi. ZwyCięstwa wojsk państw skonfe- meczn,em. realme przeSZkO?ZlC: la~le:rp'll; p~nstwu
Zleme forl1'\uł~.J pOkOJowel, ~a którą zgOdz1ł~
cłerowanych, a głównie Buł'garyi i widoki znacz- f bałkansklemu ~ zatrzymal1lu c~dzego tery,f<;>ryum,
,by $ię wsz)fst1<Jc ;macarstwa., Jak dotychczas me nego rozszerzenia terytoryum tego panstwa ia~ mocar~tw.a mUSIałyby Q?chodzlC: ze'·SO~Il. ao po·';~f,okują. pOwpdzclllal •
.,
. •
•
k'l
d u ński..
..
rozumlema poszcze~61me i osobno.".. • '. '"
.
;\: . . :,J~r9Iłozy~}'a POlOcare~o,zrrllex:zafąc~do .de- , me~o. Ol y:zą, . r mu . " . , . . • .
. "Z",,:yclę.5t~a zWl~zkowców bałkań~15Ich--m6~
~~u~ą~yJ.~e st19PY' AustrYl. zupełnej .Pezmtereso- .1
.Rum~ma zaczęł~mqblll.zowac armIę, .Tworzy WIł dalej mmlster-,uworzyły' oczywlsciei . ·ta.kie
wp.O~cri:fłą)3,ałkanach, ~potkała sięzestanqw- I , to .nowe.z~ódfozawl~ła.n;.. . ...
.'.
. nawę położenie.'z:kt6ręmtrzebaslę liczyć .
.cząOdrnQW;~~.,Niemcy oficyalnie pódobnoza- I .' Ję~~,emsł~wert sytąacya nł1ę dzynaroQowa .. Zwycięstwa koaliGyibatkańsl<iej whilmęły· gł~bo
pewn.!ł&5iF1 "lryęo gotowości -poparcia. jej na v. ~hwlll ob ec l1 eJ Jestbar~~0~P\Vazna,. .•...... kaw .śwJadolnqśćSPÓłep:eństw' Europy-o. tern
wypa:~eki
)f~, Na~r~tIi~y~achQ:dl1rej ~r~sa- "
GdYl:Jy.\Vybuch~a. wOJna. l Rosya. zmu~~onąŚwi~.dc~ą. pl:<I wie jednob.r~m iąc~. głosy całej prasy
cy grom.. ,: slły\\:oJe,nn~~. To).nal~~żnI,eJ~.z. ę;L>'yłlil wYS1ąPJc c~ynnl~~ •. AJ1strya. wk~oczy alety.I~ r?s~JskleJ, l,aus~ryac~leJ.. MI.ałeś pan, sądz~;
'Wojno bowl.em przypu~zj:?iaq,żenle' . mogąc ko d()sandzaku amoze do SaIOl\l!(, ale takze sppsobnoś c przekonania Się, ze prasa austryac~
po
... wst:r:zy.·mać wy.p·adf\:.6 W
, .·... itrad. ~o.'.·o.,P' .•.·.w.: .•. e.·.r.;.I. I.·.,.h.. I.·.ej na..:W... Q.ł.Y..n .} P.OdO. .1 e. . . •. . . '•.1'..ak.•... p. rz....yn. a.i. .~. . . ni.e. . l . . u.· .t.r..~y.· -. .:~. a.·,. n. i.e. , .•\tw.·. . orzy
Wydągnąć zSytuacy,i' QbecneJ.W$zyst~()~!i;'j;;O . ' . mUlą ·mektore.dzlennWl zagr.amcĘn~;.po~()łUJ~(; 1';PltkU\I,.
.... w.tym "Wypadku jakiegoś.wysieda.
. ..
.... .
. . ..' ';:r.·,":;:< ·.sięna plal\ob,rn~ślcHl'y podobno iodcl~wna, bo. .. ,~\Ii obec mocne~o postanowien~a \)J<:1. .?\TQTlir.lt-t.
no, 1l1/)-,PI~ w jJoluc1nhd n2-81/~ Wieczorem, W nie,
dzielę i święta od~lO rano i qd 121/~-Jl'9 popolud
Roentgen, leoz.enie światłem I eleldryoznośoią· - l1adanie
krwi przy syfilisie,
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mocarstw eTlropejskich. aby działać w stosunku I
Sprzedaż kwiatów może być pozwolona da- I IV niedziele i święta (~d godzin)! 12 'fi PQhld-nie do
do konfliktu bałkańskiego w zupełnej zgodzie, /uei instytucyj jedynie raz na rok i na potrzeby I 10 wi~rem.
solidarnie j wspÓlnie, wątpię, czy byłoby na przewidziane w ustawie instytucyi.
!
--....- - - miejscu pojedyńcze wystąpienie jakiegokolwiek
Prośbę o pozwolenie przesy.ła się do guber-l
mocarstwa z oświadczeniem, że formuła :Lacho- I natura z dołączeniem wzoru przedmiotu zapl'ot( ib·
,~ :1 U' Jl ul
.wania terytorytoryalnej nietykalności Turcyi eu· f jektowanegodo sprzedaty.
.
.
l1,
:~, , l\, ftr I'
ropejskiej przeżyła się i utraciła teraz swoje po- ł
W prośbie winno być wyłuszczone: na jaki
przednie znaczenie i jest zatem praktycznie nie- . cel zbierają się fundusze, ilu kwestarzy, ile roz- I
możliwą do :zastosowania i nieużyteczną.. W kaź·
danych skarbonek, gdzie, kiedy i pod czyim do ... I
. (a) Z przemysłu.
Fabrykancił6dzcy ot~"i'dym razie nie ulega wątpliwości. że wszystkie zorem i. w jakich warunkach odbywać się będzie Illują· wdalszvrn ciągli od swoich \Vojaże~w
wieil<ie mocarstwa dowiod,ły pragnienia wspól· sprzedaz, a takie, gdzie kwestarze powinni zło- coraz. bardziej zatrważające wiadomości...
'
nego dziaJ'aniai że zanadto poważne interesy żyć zebrane pieniądze.
.
Według wiadomości otrzymanych rG ·okręglI
skłaniają je, według mnie, do nieusuwania się
.Składki ze sprzedaży kwiatka nie mogą staodeskiego,; przewidywanych jest w niedaleklei
też na przyszłość od tej linii postępowania.
nowić dochodu staJego danej instytucyi, ale jeprzyszłości mnóstwo bankructw, głównie wśród
'.
. Opinia publiczna Europy i Rosyi odnosi się dynie zbierane być mogą na cel określony. Przy handlujących manufakturą i wyrobami galantedo :lIwydęstw państw bałkańskich z bezsprzeczną wydaniu pozwolenia brane są pod uwagę prze- ryjnYrni. W sezonie ubiegłym, jak wiadomo,iaJ::.ympatyą. Ale rządy nie mogą się kierować
ciąg dzia,łalności instytucyj, i jej polożenie rnate- . brykanei łódzcy ponieśli znaczne straty skutkiem
r:;amą sytripatyą. One mają obowiązki, o kt(}.
ryalne.
zawieszenia wypłat przez odeskich kupców..
rych im niewol no zapominać. Powikłane zaO wydanem j}0zwoleniu ogłasza się w t*t- I
O podstępnych bankructwach .0--. zdaniem
dania ekonomiczne i polityczne, dzIś się two .. zecie urzędower na koszt instytucyi,
i wojażerów - nie może być mo\vy. Kupcy odes. rzące, nie mogą wielkim mocarstwom nie przySkładki winny być przyjmowane do puszek l cy odczuwają bardzo brak pieniędzy. gdyż banki
czyniać trosk poważnych. Sprawy przyszłości . numerowanych, z pieczęCią instytucyi; puszki ma- 1 ograniczyły wszystkim kredyt. Bez funduszów
Vi równej mierze przykuwają uwagę wszystkich
ją być tak urządzone, aby pieniądz wpuszczony i obrotowych kupcom trudno jest pokrywać tergabinetów, niezależnie od tego lub owego ugru- przez otwór w puszkę, nie mógł być wyjęty, lub minowe zobowiązania, a ta okoliczność pociąga
powania. ' Soisły kontakt pomiędzy nimi nie u'" wytrząśnięty przez ten sam otw6r.
za sobą zwiększającą się liczbę protestoWanych
'Staje.
'
Każdy kwestarz wInien posiadać zaświadcze·
wel<sli.
·,;Niema wątpliwości, że taki solidarny spo- nie policyi i okazywać je na tądaniepolicyi i·
,VI tem właśnie szukać należy prziczyrly,
ś.ób 'postępowania wszystkich Wielkich mocarstw ofiarod<;l.Wcy•. PI"zy prośbie winny być p,rzedsta-I dla czego wojażerowie łódzcy przyjmują tak
jak można, najlepszą stanowi porękę pOkoju wioneprzygotowane blankiety. policyjne w ilości I mało obstalunków w Odesie.
.
Qgólno-europejskiego i zapobiega obecnie różni· stosownej do liczby kwestarzy..·
Mimo chęci zarobku przy zawieraniu um6w
r;~m z?aN pom~ędzy. p~j~dyńc~emi pańs~wam~1. . . Niedopuszczalne ,iest c~epjanie się kwestar~y na dostawę towa,r6':V....;. woja~erowie, zmuSzeni
N;lemozna m6wlć o JakIeJkolwJek o,sobnej polI- przechod0l6w na ulIcach .l wogóle wymagante ! są powstrzyrnywac!w!od przyjmowama obstatyce moc;:łrstW tr6jporozumienia lub trójprzymie- ofiar, a także odwiedzanie biur, sz!<ół, mIeszkań lunków.
.
r'z~. p. rzecjw~tawjaiącej się polityce ogólno-euro- prywatnych i, t p. bez pozwolenia zwierzchnik6w
. h) Bawełna Kom. 'tet bawełn h
' , L~'etpelskrej". ,
danych lokal!.
,.'
. . ,' '. . ,l
•
• ,ny przJ .1>0 1
. Dalejp. SazonO\v chwalił lOjalną. p.ostawę
Maloletnim i uczącej się mlodzieźy. nie ma- , dZłe, mOS~Je\~~kJel ,zakonHlnll~~~:val ~~~zkie~~
~un:lUllH, .dodając, ~e "w J<aidym razie państwa jącej pozwolenia władzy szkolnej, kwestować nie- , ~om:teto~l. ,greldov,emu dan.e .;tatysty:~ue, ,dot)~
bałkańskie muszą się liczyć z Rumunią ja- wolno.·
....
Il.;z<lce zap~so;: bawełny, znaJduj.f-lc~ch SIę Usprze.ko z ważnym czynnikiem politycżnym. Nie
Po ukończeniu kwesty puszki otwierane są da:v:6w na ;kł,a,da 9 h w MoskWie l v.: drodze po
Utzyc się z tern byłoby lekkomyślnością, której w qbecności przedstawiciela policyi i 6 sumie Id~le~ 14 yazdzlerm!<a!. ~, ~edlug bJUJ.etynu tego
I).fema>powodu pr2:YP\1szczać''';,
ich 'zapisuje się do protokułu, podpisanego przez ~a ~kJ,addc1; w M~,)(_w!e znaJ~owal(~. SH~ bawełny
.. " .. "Krą~ąca' pOg,ł'osKa•. jakOby Austrya lada przedsta\vicieli instytucyi i policyj. .
z. nasIOn d~neryk,ll1sklCl~ s~l.zedan~J., ~419 .,bel,
~l1W}la miała;l:ająć sandżakN,owobazarski, nie..
Zebrane sumy winny być niezwłocznie wnie- mesprzed~neJ 32,118 bel, ~ ~a::;lOn. m!e}Scowydl . 'ma po\l$tą:.vy, Niepodob~a . nie ,żałować, że. sione~ do jednej ,z instytucyj kredytowycij. ..
spr~edanej. 450 bel, nle~p,rze~anel 640~ bele~
>~,~~.Śfll1f;l~~~, prąsy 'lVYPOWla~a~a ~~zpodstaw~~ \... Sprawozdamao zeb.ranych s~mach I~ydat"?gÓłem na skł~dach '!ł M.o~kwle bawełny z na
., ;,t. .,. ~Qe;\i.lFzen. ia··. po.d. , l;\q.r;ese.m.... są$ledn~el. ~onarch)J, I.. ko\,V~mj~ icl1pr~esy:ł'liją Sl.ę .dO~u.b.erpa. tora l Ogła-. SlOJ;1.. a.m.erYk. anSki.ch... 1 m.leJ.s.~OWYC~l .4~,390 b.aJ.
··/::w~qź:i·pansam, lak dalece tę Podeltzema mało IszaJąsl~ w'gazeta<;h rowowszechnlonych. .. . IiI dr?dz~ . dla ok~t:g~mC?sl(leWskleg?bawel'n~
-Jię-~gadzają i rzeczy\v~stością,..
. .......
, .
, . . . (e)
;/;,nas:on.. a:n;r)'kansklch ;m~przedaQel ·ą1.5Q bel,
Wrnif,:szanie się mocarstw do wojny może
.
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. . , Z n~slon. I~Ję6sc<?;yYc~--:-~OO ~el., Ogqtęm~dr.o.się odbyć, oczywIście, za og6lną . tgodą. B e z a~1eJ~ka ,skleJ ml;}S-oV~CJ. belwełn>,. 6~;l?, bel.
wtrącenia się mocarstw europejskich do likwidaJak ubieo·tego roku tak'amo i w tym dla O::.olnd, ::;~m_t . zapasoN. ~awełny na. skła,dzle w
; ' .., .
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I MoskWIe l
w drodze mesprzedane] 44877 bej,
~yl w~!nysprawa SIę z.apewne Ole o, ej. Zle...
prenumenlto.rów "ROZWOJU
1.0staOle wydany sprzt;danei 6869 bel . ctyli ra'/em 51746 boj Na
....... NJepo<io,bna obecme zaprzeczac Taktu, że be o l!1'ilłiillli}{jiu
'r f', ,< I' dl , .. t :1' b ,~;- d I -, I ":
•
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O1I<a
r .. b, ~dp?wJedzl.
od ć .49 fabryk OklęgU
cen

tralnego(nl~,!lodpowledz/ało 21 fal~t·yI9. ~a~e
.·Iot]altikolwiek 'byłby wynik wojny, minimum !..
.
.' ··U . .
..
..
statystyczne dotyi;;z~ce bawe~ny, ~ zn~J~u]ąc.eJ.slę
.fej wyników- to teformy na których wl?ro~ I , Ogłoszenia do tego kalendarza pr.zyjmuje : na skł~dach fabrycznych! ~r~ed::.tawI~)ą. SIę Jak
. .(1".
d
... .. h k'·' h . d' _ I
.. , . ...; ,,;'; .' . ...... . następuJe: bawełny rOSYJskieJ z naSlOn amery1~ ~ęt)l:e przy .ostatecznyo.~ oJmla~ :z;g6: ZI I adm InIstracya" RozWOI u Przejazd 8, do dmla 2O,go , kańskich _ 188938 bel; bawełny rosyjskiej z na;J'Y. S.lę. ~vsz.YSt1ge m
... ~carstwa .... ale..n.le . :P zna lllstópada~
. ...
.
.. '
i s.ion miej$cowych i perskiej--24571 bel; bawerny
J
.
··.t:. t . ". I,·· Ł· ...
..
,..
k' ·k' '3?260
'1····938·1 6' '62S
.]11Z. m9wlc o poWrOClii.l do stanu dawnego. ,
ć
. MinisterSazonow miał. rćwnie:?; rozmow~ l . ...... . .A.l,Ire~(O$rna
C2:ęl!l·Sd'omoY)1\08.l
uje Aub, S~- : amery nns leJ.", ; eglps (leJ...... . t r zneJ
.It). W$p.ó,lprac()Wl1J~ier11 "B,irz•. ,'Wied,." • ROi:mo-.
,Strona n tekstem 20rUbU: . .
i bel, r~zem. 255778 beL
...
;WftF~:Je,sl ,ni~mnJelkomentowąną, .... . ... .
Prosłmy o. wct!3sne. złl)1\owientaogłoszeń:
. (a) . W.spra,!"ie ~upoów iUJowskiąh. \ol tych
; ;:,:"":,,,'W samym \Iliedniu. .-:•. p1ów 1l.; mJęd~y . w
I dniach odbyła ,Sl€t w:..pólna narada ~r~du~tar~
Jfir)~mip.~~zonow .,..... moina zalJważyc wobec l .
,$zyc~zgromądzel1~akupców m: ŁOdz,l. }ód~klego
I.
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łWyt;!ięstw bułgar.$ko~$erqskich(hłoąnjejszą.OO? .. :.
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! kon:ll t tu .h~ndlu Ipr.ze!ny~tll. 1 kqmlte,ugjełdo:~
y
n.e.· . s.tanu r.~ecży.. Na. ·. ple.rwsz . P.l.a..h wyst.ę.PUlą...
' .KĄl.END1UłZYK. TER~jNOWY.
.... ... 1· welo..•... ~\v. .ce! u;rozwa~e[u~ rę1e.ratu... '. d.e. . lega..t.ów.
:ek()f\oij1i~~ne interesy AU$trQ. \Ilę~ler, ktÓrych·.
..
.
. ..
. .. '. .. . .. kupc~w, I-el glldy w KIJowIe, .. \'1 mysI ol~ólnik.a
h$tQtąi~ t:l1ktnie zapr2<eczy•. Te.ll1teresymogą. , IMIONĄ SŁOWIANSK1R. D%! $ W$Z~W!a4il. J 11.• \ ?dn?snycl~ władz - kupcom zyqom gl'OZIW KI~
. być~ąłltowicie·taspokojone·bez szkody dla sło- ·1 tl p . Żytoltl1ra. . •
... .
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I }9!W 1e wysledlenie z pewnych r~wlr6w "Y ~tórych
wianr6wnie2·1'ak I:t1og~być załatwione Sluszne ..... rEAT~ .~OL$KI: .(CegleIO\~na nr. (0). ".D z!ś i przez szereg lat prowadzą swoJeprzedslębl~rstwfi
. , . ,.. h;·'.!.. Jki h
. .. t··.·
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"Gra sera Kledr::r.yńl>lt~ego. fioczątek o gódz. S mln. I handlowe na..lto ku·pcom· tym ·grozi konflSl<ata
.pra~mnyc '-rl~ cmoca~sw.;.
. ....
wieczorem. . . . .
._. . . . ! '. .'., \ol..
.
....
,. .
. : . ~e Rosya le~t USposo~lQna pokOJOWO ;--, . :- Jut r o,.. MElda.rn~ Moltton";(premiena), ,foczą-' to.war6~.. . '...
. . . .. '. . .: . ~ .
to· jeszczę wcale ple znaczy,zebybYła pokOJo. ,tekosadź. S «un. 15 Wl(!ŻOrem. . . .
. ... ·.1 .. Ze ~.zględu na fOl te wykom~nt~ tego~kol~
wąia wS:ł;elką cenę""";;' oto. drugie watkie zda~ .'tEATRPOPUl.ĄR,NY,A,Mielewskiego(Konstan- ;nika ~ruJnowałoby do szczętu przestł.o, 2.00
nię.>minislra. Sazonowa do wsp6ipraaow'J:'lika .t~owska>le); D ~ i ~ .,lv~ąż o .dwóch żonach".Począ- przedsl~biorstwhaJ1dloWYCh, wśród kt6ry~OzP~j·
. ~airi; 'W'ied. ~ . , . . . .
tek~ .g~d2;.S~ln. ,)5 '~lęC~Or~)1I.,.
..•.. ! duJą SIę firmy Ol milionowych obr<>tach,
WIęC
.. .... .• Rerchspb.st"\II.1.' edeńska· o4powiedziała· na
. :;-:- J u t r o .,J)zl.adY MlclueWlczlit, Początek Q g. I I'Umata octbHaby się niechybnie na fabry.ka~tac. h
1'l
·d '1
·r;··
8 mm. 15 wieczorem.
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dniaoh kwiatka.·, . .fz,;~~ąc~~~~ęJ4~:5o~oggd:Q ~o1~ 9 Wlec·; W~led~lele
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'(e)Nó~ą$półkr ~r~ł)mYs.fow,o.hand!oW8.~ąd

okręgo.wy. PlOtl'l<owsklO~Jo~uła~ty. reJent~lne .~
zawarcl~ na,stęp!JJąCYĆIl.llQwyąh·a:p4łek llanąlo.
ogłosiłrtowe prze- rem,. II wlliędzl\ille~l ~Wlęt~ od .god~.10 r. d6 . 10 wie- . wych! przemysłow~cltwto.dti;· ....... ' <':.'
,ępraW :wewnętreZQYC. nha,czorBlliLIQTEKAS'fąSE:LSKlCH .. (M!koJąjeWŚlta591 i.
l) .przed.rejet1t~triTr.ol~f(6W$kim ,zawią~~J
II
otwarta codztet)~ie 4.dg. 6f8wtecz.j)łńledtlu)I;:!. !Zo,Stął,~ .. 1'?war.tY$~WQ; . k9ma,ntlyto,wet~J~~gg.·.....
o()n,roc"zv~ne.· .Ś\V!ęt~pdl-ĘlRQ!Pl?l,'. . . . . . ..,
" ... I p'rywatńyę~ppdfjrl1tą;ItI1~'pyl:foll I.S~ka l',w pel. "
UJ 'leę,
,fou.) ŻE. U..M NAUK.l. i. SZT. U. K..1"(.Pldtrl~oWskanr.; '91) I lu sl'tzędaZ'y
. .1 inst,a..1. a.c.y. . i .' 11.p.•. . 8...f.at6w., t..~.lęf.0. . nre.i!
. . t1y~ft.. :
. I otWarte co4i.iennie ·Q4gQd;t. .4 po ppl. dl) 10 Wiecz I
Termin $J;!ółki.l.O)a(4róies..... Kapi~ał :,ą-
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kJadowy' 50 tys. rubli. Na częle To;;;·;t~~~-·~·~""p.==~,:,;;:-;:;~·~=~,;;",-====-~-:-~··"":"""··-""""""" 'I "::~".." " "
-'-::= :.::U":""b~':';:,;[
stoJ inżynier Henryk Dylion.
y.
11u w -J.-O
~asda.. mln10 potęgowalleg.o UŻyCIa alkocho~
(e) Nowo Tow. poż.·oszczędnościowe. W d.n. iu
Zl, mało korzysta z tego materyału a
gd .
I kI
G"
d.
2) przed tymźe rejentem _ Towarzystwo zapewne chętnieby z '
k
ł d'
one a]szym w o a u przy ul, lo Nne] po .nr.
komantytowe pod firmą "Kahan i S-ka" na cze- I owe wiadomości były jejI€;~s ł~~~staZate ~ y~ 31 odbył~ Się, zebranie ?r~a~izacyjne członków
le z ,Herszem Gedalą Kahanem, w celu prawa- I wodu postanowiono zwr6cić YSi'z
,g p
no,:"ozałozonego II rze}TI./eslmcze~o Towarzystwa
dzema magazynu obuwia, Termin spółki trzech- I redakcyi 'Wiadomości" by sw ' ę. ,pro~~ą do pozycz~owo·oszczędnosclOwego. fowarzyst\vO
to
p
letni, kapital zakładowy 2 tys. rubli.
.
ile na~~ył~ła tutejszym ;edakcy~in~nJi~~~~~~I~i~~~ z~rga~lzO\y~ne, z.ostał?, przez część ,.cz:ł lik6w
3} aktem prywatnym zawarta została s ół- : uczynIC zadość prośbie Komitetu
sta
anli- l go rzem\e~lmczego I ?warzystwa, 'pozy~zkowo,

~~'Y

Szlamą

~lkoholicznej Inowrocławiu: I w;.rać : . dane ~1~~z~~~;t~~wz"!'JY;I:or~re;Jr:;i~~ i~1. J o~:~~:

ka K'f"i
Herszem Lwem" i
Janow&lm ,
w
P,o t lr!n~ "Lew 1 JanowskI Vf ~elu prowadzę- i ~tatystyczne () .I::0clzl

l

braniu organizacyjnem dokonano wyborów czlonków zarządu, na których poworaniZO?t:di.
zarządu pp.: A. Sarnecld, Franciszek Drojewski,
Leon Beim, Józef Wagner, Stanisław Clljnielecki; do rady zarządzaiącej: Róźycki, Lan~e,were·
szczyński Sikorski 03trowsl,i i Spychah '. .
,
'.
,.
,. . .'
" (e) WywO'l. trzody :zagrani~ę w 1,911 I', vlcdł!lg, urzędowych danych w !~);(U ubl~,~rym pr;?;y:
WleZiono do Sosnowca z roznych 11llC!SCQWO::;Cl
Cesar,stwa 119·166 sztuk trzody chlewnej; z licz~Y tej wystano do Prus 1O.!6,37 sztuk, reszta u·
zyta została na potrzt:by miejSCowe.
VI stosunku z rokiem 1910 w rokuubie·
głym wysłano do Prus więcej o 3774 sztuki.
Innych zwierząt wywier.iol1o do Prus 10133 8ztUki i do Austryi 634 Jwnie, Ptactwa ctornoweQ:()
w~wi~liono do Prus: gęsi 22800, inn.l~go 17,1'52

komIsYJnych.
p~sz~3'bś:,arty
.p
.
. y. ~ tys. rubli.
Ił
. (e~ Rozwl,ązame społkl. Sąd okr~owy piotr-! h '1 ursy w}eczorne uchwalono otworzyc, z
kow,skl, ogłOSIł al~t za~arty pr~ed rejentem Nie- , c WI ą otwarcIa własnego lokalu, .
znanskIm o rozwlązamu sp6łkl pomiędzy p. Ja- ; b'l t6Porduszono sprawę korzystama z ulgowych
nem Keglem i p. Alfonsem Lamprechtem .-:. fa- : 1 e w o teatru popularnego. Kwestya ta jedbryki maszyn dla obr6bki drzewa.
l nak. m9że ,być rozstrzygnięta, dopiero po poroFabryka ta przeszła na własn'ość p. Kegla. : zumlemu Się, z człon~ami towarzystwa.
p • d'
.,
. : . ObszernIe omaWIano kwestyę, czy nędza wyÓ •(e) '. oSIa zeme V! ma~lstr~C!e, Wczoraj o g. l ~lka wskutek pijaństwa, czy też alkoholizm istnie's' wlecz.o~em,. w magIstracIe ,m,ełscowym odbyło Je sku!kie~ n.ędzy. Zgodzono się. że na nędzę
lę 19s1e .zenIe ,zarządu ~Jejsklego pod prze- I składają SIę 1 inne czynniki lecz wstrzemięźli~o n~~twem prezydenta miasta, rz. r. st. Pień- I wość od trunk6w łagodzi nędzę w znacznej mieows lego,,'
....'
l rze..
.. O?1.awlano sprawę wynajęcia koszar dla i
(a) law'e
I . ł t 'W dł
K
mIejskIej s~raż~ ogniowej, Kontrakt dzierżawny l ta" .zawiesił I szenł:tWY~a~t u~ c ug!, omersan'~b~c~etl ., SledzIkby straży ogniowej, ~ończ'y ~ię I faktura: w ~j:re ~J- M, ~o~ik7. f~~yy\~~a~uy:
WIe m,a. ro, u p. rzysz.łego, WłasclcJel tej me- ! noszą 50000 rubli' p'r7eds"lębI'orstwo ~ t
SZ·I,llkI.
ruc
omoscl
zaządał
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les
zamh
podwyższenia komtr:ego ~e3 ~O~m~ on ra ,u j knięte. Ucier~iel! wyłącznie fabrykanci łódzcy,
(x) "R?cznik, Gebethnera, i WoHa ?prac()~
wobec czego zar ąd "l' I
r. :o~znle, tomaszowscy l bIałostoccy; w Michajłowce B J wany pod kIerunkiem redakcyl "Tygodnlka Huszukać I'n'ne]' s'ezd
'b mlejS<l, zm~szony ldes Pko- Lewin;" - pasywa się1 ają, sumy 20 000 '~ubli' strowanego" opuścił prasę·
I ZI y,
pomewaz na po wyż ę I
(h f t .
, ..
, .
•
Jest to I al ~ j
kJ
d'
l
takę nie zgodził się i gubernator
piotrkowski ,
) n8Wlzya sklepow rzeźnickich, Od pewne, , \ en. arz ~ncy o~e yczny, na· 1'0 (
Wprawclzie zaprOjektowano już budow kosza; I go czasu komisya ~al1jtarna dokonywa rewizyj 1913.. Ks!ą.zkę tę oZ,da bla 200 J1~stl'acYJt. ana
g
specyalnych dla .straży na jednym i plac~w miej-I tych tyll«? ,s~lep6w l warsztatów rzeźnickicb, kt6- ;vst~ple; Ul~l.~sz~:o,n~ Jest portret f.rusa,' . kt6r7. o
skich, lecz plany nie zostały jeszcze sporządzO- r~ch w~ascIclele o to proszą. Jednakże stosowawZyc,o,r)fs,
w~sml:"'kcle char,akt:rY~ll!ą;y
tego p!sarza
Y tę
ne. i o budowie przed ukoticzeniem kontraktu m,e takIego syst,em~ . rozciągnęl'oby czynność re- J , <? c. . o~le a, PUb.I1C S .. I 1\\ órcę nCfpJs,al
myśleć nawet nie można, Po naradzie" zarz d wlde~t6w CO!laJmmeJ na 2, lub 3 lata, Z tego af! Olentowlcz:
,.,
.',
miejski postanowił odbyć W dniu dziSiejSzy~ 'lYzglę.du komlsya p,ostanowlł'a zwrócić się do po. ,Poza~em Wiele. ~~atysty~znych danych ro~·
drugie specyalne posiedzenie w tej sprawie z u- h~maJ~tra m. Ł.och;1 o zarządzenie, aby w, prze- W~JI~ . Um) Słwowego I eko[]om~c~pe~o w KrólestWie
działem policmajstra miasta.'
Clą~U 2 tygodnI uporządkowano wszystkie' skle- ~o s ~Iem. ,ogóle. "RO,CZUlk J.estbardzo. sta~
Drugą sprawą na posiedzeniu było rozpa- py l warszt~ty rzeźnickie; wtedy komisya sani~ ll~n;~~e zro~I~~y. WI.ęC jako pozyteczne wyda~
trzenie kosztorysu na budowę ogrodzenia oka- tama będZie dokonywała rewizyj porządkowo, \\rl,l,; wo po l:CIC muslmy.
.
lą.j~,ego ,ogr6d miejski Staszica przy ul. Dziel- ' sklep ,za sklepem, \Il~zoraj komisy~ dokona!a ., (e), Si'ak doroie,k. Pociągal11: i ~colei Ka1is~
ne). Według kosztorysu ogrodzenie ma być że- I reWIZYJ, W 7 s!<lepach, J warsztatach, l uznara. ze \ kle], pl zychod/!,ącynu o godz. ó-eJ wieczorem od
]azne na murowanych fundamentach, a koszt! 4 z nIch znajdUją SIę w zupe,łnym porządku. st!'oI1Y Warszawy, przyjeżdża zwykle wielu kupjego obliczono na 28,000 rb. Zarząd, miejsld ko- i .
(a) Z kolei wars?. wieds{lskiej. Dyrekcya cow z ~csa\stwa,. korzystających z bezpośrec\niej
,~~torys teą zaaJ<c~pt9wał iu~hwa!ił prze,dsta~i4 I Jwlej . wiedeńsl(iej, W~$tosowała .do naczelni!,a komuml<ucyl koleją sze!ol<9 tor?wą.,. . . .
y '.' d
.,g9::. . '.
..eJ.,., . .
..t. •.w
..,.ie. . .
.•
po.
.. WY.dZI.aM. w.G. k.. Ólnik,
.
w. dn.l.e
.
oddanl:~'rO,h5f!)t,Ill!,~ę~Ę!Ięb.lp.ręyl!drogąhcy~aCYI.
.
przYJmowame na ~rzę9nik6w koleI tylko taIcie g y ruch, w mIeŚCie dqro;kami Jest ożywiony,
(e~~aglnionyplacmieiskll\1iędzy innet:hi, ospbYI. kt6reposmdaJą ,wykształcenie średnie. przy ,poclą.~acb, tjlC!1 n~er:na wfale doroielfJla
w. swolln' czasie, miasto nasze posiadało plac za l~b' wlzsze,; Wyna~rodzeJ1le os6b z wyksztarce~ stacyl ~Ódz.~<alIsl<a I pasazero~Je, przyl?yw.aJą~y
mIastem, ,położony pomiędzy przedłużeniami ulic n,lem sred,Olem\ w ,pIerwszym roku służby,wyno- z; dalekIch stron do. obcego :nl~sta,z,naJ.duJąSlę
Sredniej 1. Brzezińskiej, który oddaJ) w l1żytko- Sit, ma. 600 rubli rocznię,wynagrod~enie osób, ~t~raz. w kry~ycz~em połozen1U, NIekIedy gowanie czyścicjeloWi miejskiemu.
postad<l]ącr ch wykształcenie wyższEt-:-800 rb l1 Po zl.n~ml wyczeklwac 0111 ,muszą na I?rzy~ycIE~ do:
Z chwilą, opuszczenia tego placu przez czy- ro.ky, o Ile osoby nowonrzyjęte nie otrzymają r~)Zkl. : miasta, lub brac przew~dnll\~'ludawac
ściciela,z ramienia zarządu miejskIego nikt ab~ mIejSC etatowych, mają by'qusuwane, o ile zaś SIę ple>zo do przystanku tramwa)owego,oddalos~l~tnie .nie zain~eresow~ł się \ tą nieruchomością clestaną etat,.towyna~ro9zenie ó~óbz wyl,sztatce- nego .k~ wat ,_dro~l. , .
. ' . .'
mleJsk,! l zupełOle o niej zapomniano.
mem· śr~dmem ppdmeslOn~ byc ma z 600 do .'
By~ ,m <{ze, ze zly sta~ bruku. na ulicy J{~Dopiero. wczoraj, lJa posiedzeniu zarządu 8~0 rUbl!. a wynagrodzenIe osób z wyksztalce- role~skIeJ odstrasza ,~oroz~(ar~~ do •• odbywanIa
miejskiego, jeden, z radnych miejskich poruszył Olem wyzszemz 800.rb:, 1080 ru?li, i;'l pierwszym kursow ~a stacy~ 1:01el,1nny
KalIskieJ, ,wkaźdY,m Jesprawę
wł
. asn.oŚCI rzeczonego placu, OŚWiadCZa-, roku p. r~cy... na.,ko..~.el w.s.z.Y's.c. y Cl . ŚWIeżo p.rz.yjęci ~na~. razI~ d.oroZkI v.: .
0. cz.ekl~ać przyby,Q!a
jąc, że plac ten zaginął na powierzchni po mię- pracowOlcy. p~wJnnl być . • dokładnie obznajmieni pocIągu metyll<o w dme.powszedme.
..•... .
dzy pl~cami sąsi:dnimi i że włą~zony z~st~ł do z,e wszystklemł czyilJ;l?ściami sekcyi tych wydzia-,<e) Spądkl.. Łódzki wydział hypoteczny pr~y
posesyj prywatn:J,. która prze~ )~llku, dOlamI zo- . łów 1 ·w których ~racuJą.,
,.
,
• sądZIe. pO,ko;u XIlI rewiru m. Łodzi ótworzyt postała sprzedan~.m~emu właŚcIclelowl.
ł Od, 1. ~tycZ?I~r. bi .do ,chWIlI obecnej OPUŚ~l: st1Powa~le spadkowe po następujących zmarłych
Zarząd mle]skiwQbec tego postanowił zająć o . kole) I wledenską. w zWIą~ku ze skupem . Je} . 11lleszkancach. Łodzi: 1) Janie. Cymerinariie wła~
sj~ odszuka.nien:tzaginionego"~la7u ~i~jskiego. przeszło-658 osób, i , ... .', ,
.,
ś~k:i,elu ni,eruchomo~Ci nr.. ?57 i;S58a: 2) HeroPodobno me. plerws~~ ,placmfejskl ~gm~ł ;w,ten.
(--) Pa$~portymęiatek, .. Senat rządzący wy. nImle GeJ der, '~.3pólwłaśclcjehl 'nieruchonioś,cI'
sposób, nawlelu bowl,~m placaCh mIasto me Jest dał rozporządzenie, ,aby oqnoś)1e władze wyda- .~ I<ollstantynowle; 3). Oskarze Daligu, właści·
zahypotekowane.
'.
'. . wały. Pfl.szporty kobIetom zamężnym, bez wZCfl~- :clelu sum ,~ypotecznych; 4) Otto·Prydrychu Po. (a) . ' Spr~wy .pocztowe. Tutejszy oddział I du na toczy mąż daje swoje zezwolenieJub ~ie.kr~nt własclcleJU, ~u.my hypotecznej; 5) Ferdynan:.
pocztąwy otrzymał zawiadomienie, że na skutek
Do tego czasu ~prawa posiadania oddziel~ dZle ~ecolt własclclelu kauCyi hypotecznej;,.6)
zrniany.§ 878 cięśćl-sza postanowień dotyczących nego paszporty bez woli męża, korzystały tylko AronIe-Mordce Rychterze,' właścicielu s;.m' hYPQ~
operacyj pocztowych . przekaza~o naczelńilwm włopcla~ki, o?ecnie"żaś mogą z niego' korzY$tać t~\"znyc,h; 7) .J0selu.Urjas.zLl:Sz!?ssberg~,;włQlści~
poczt 1 telegraf6w prawo decyzylco do wydawa- I kobIety zamęzne kazdego stanu.
.
. cłelu ,kIlkumęruchomoścI r r6znych,s':!:rrl,hYPQ:
rua wyna~rodz,enjazautI'atę, .uszkodzenie i nie~ l ,.' ,,(x}l.~branie, t(}warzyskie w Stowarzyszeniu tecznychi 8) fienry~~-Karolu Z,e~~,~ie,:właś9ici~~'
dQstąrczeOIe przesyłek P.?czt~wych, oraz za stra~1 wzajemnej pomocy pracowników przemysłowó~ lu; sumy~hypotecz.n~J, 9) .Taubl,~vHInd~le:',Rawło·~
tę sum przekaz?Wrch l,zalt;zeń do "Yysokości ~ handlowych gub. piotrkowskiej odbędzie się w WJC~, współwłaścl~Ielce meruc~ptTJOŚ~~ .;or;,· f~4 .....
.5Q ,rub~ od kazdeJ.od~zJel[1el pr~esyłkl. Wyda.;, nadchodzącą sobotę d.9 b, m. .'
.'. ,.
165, 19). Gerszome.Rotber~u(właśCfCl~ll;l'Dlęru.~.aąwwynagr?ązema. JaJ,< r6wme~ 'zwrot sum I, Zebranie oąbędzie. się W I.okalu własny~ chomosclnr,.793h wŁdą~l: . . . ..'
W;)~:~1950)u~b. Qdk~deJ prze~y,łkl dokonywane l St,owal'zyrzenia (W6Ic:ansl<.~.N'~.2~).o god,z. S·ej . '. ~x~ Śnieg. Doniosły., nam .depęsze~ 'fena
.' łęS(z de~y~y~ nac~elmka ~ł6.wnego.zarząd.u pocz~ I. WIec.zorem. ~9 .ukonc~emu CZęŚCI' artystycznej, UkraInIe przr .16"tu stbphla'?h.mro.zu usłałasi~'
l tel~gF~!ew\ P9staP:owle:1l~. to ob0:VVlązywac I na kt6rązłozą slę:.śplew,dek!amacya ~popis
sar~a;, ró~n!eźzew,schodnJelGalicy'i d,ochodzą
zaCZl:1~~~. an~.ern14 styczm~,l~p roku. . . . . . . i. solowy na skr~ypcach, odb~dą, slę.tau~e,.. . .... na.s,W'leścl, .ze :panuHrtaJtlmrozy, dochodzące do
(l1):Przyszłośó •. VI nIedZIelę odbyłoSię.ze~
. Zap~oszemaspecyalne j' ~awJadomjeni\:l r~~· 1S stopni CelsIusza przy dużym opadzie śniebranie' cZłonl<6w Towarzystwa "Przyszłość". W syłane me będą.
.
.'
.' .
'. '.' .'. . g6w.,.
.., .' .
. '
~yskusyi . c)st()sun~u Rr~~y d,o ~we$tyi; alkoho,(x) Z!lrz,d . 3- el.ł6dikiejkasy pogrzeboweJ,'. ;:W Ł og zl 9 d trzesh dni śn,ieg padał i desz- .
ll,Zmu, .ws~aza~oczasopJsw(),,:.~EHQ~zące. w \zawl,adamIa, zę w.n,ledzielę dnia 10 b.m"o go;. ~em,,~Az,Iś.w>nocy przY,lekklm mrozie ubielił
OstroWlll (Kslęstw~Poznan~kle) PO~~Jąceb.ar- dzjo.le 2 po połu.dnm, odbęclziesięw trzeciinter..ch.od,n~ldl.;ullce, Dachy 1 drzewa od paru dM
dzo sz~zeg6łbwe w~adomoścl; '~. ruc~u prfeflw- .1l1!me pg610e ~ebran!e człOQ.l<.óWw.lokalupt.?:iP(}j(r~t~.śOle~lem.
alkoholt,<;zn ego dla llJformaCYI.pra~V~E~91~~~Jwer,~~I,cy ąr~()~oweJXQ1,3... '. , ... ;.;(.
... '
. .•• ·<.(e)'PÓ.grzeb komisal'za Mozeła.
WSzystkIch trzech zaborach.
.'
. , .... ,. !:R,:~I,c~l'l.ą~e~ra~,leJ,lprą~,?:a~ar~ąd.
.' góaź; 3 popoł. wyruszył ~ cerkwi t'\"""Tr\"~"";"
<:' ~i : .: >.(!J~,.; ~.' ;\",~.·:,i.;~l~!( ~'~;Q,:i:~ ,:~ ~·i.~ / :
. .
.
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ROZWOj.
-:- Stoda,
dnia (; l!stop_ada_l~':'2._ r.. .. ," .. ;t. "10: -: :
• .z.~~ .~!~
:;U::::,::.7
. F [" W";' ot 7=:""";,,,,~
........,~._
"=::-"--:::::-'~_ ... ~ __.-.-w.._
orzy ulicy Widzewskiei orszak pogrzebowy ze r
Jak W.i adomo, anilina szkodliwą je$t dla j graną obecnie b,et: przetw~:t dużem pOwodze.
~\Vło.k8mj Ś. f- Włodzimierza Mozela, Worszaku I zdrowi~ Judzk.iego:
..
niem w WarszawIe, reżyseruję p, AntonI BeGlnarw.:tięła udzia deputacya od pułku, w. kt6rym t
LeJn I:0Clągl1:ęty zost~OIe przez władze do I czyk.
dawniej służył ś. p. Motel. Przed trumną człon'lt Odpo",vledzwlnoścl sądowe~,.,
(X) Teatr popularny. Z kancelaryj teatt'alllej
·ltowie pollcyi nieśli kilkanaście wieńców, Pod-.
(11) Z cechów, W medzlel~.dma 10 b. 11l. komunikują nam:
·t':Zas pogrzebu orkiestra wojskowa grała marsze . () godzinie 4 po południu przy ulicy Nawrot nr,
Dziś we środę ł,tkaże się arcywesoh.t korne.
iułobne.
.
. I 23 odbęd7.ie ~ię ogólne. zebr~nie członków zgro- I dya w 3 aktach :l, francuskiego "Mąż o dwóch
(p) Z tragedyj iyciowych. W lmeszkamu madzema rnaJs~r6w taplcersklch.
żonach".
wlusnem, przy ulicy Konstanty~owsklej n~. 10;
- Tegoż dnia ~odzjn!e 3 po południu,
,Jut~o we czwartek • Dziady", arcydzieło A.
położonem w suterynie, otruł Sl~ wczorał kar- w lokalu cechu przy uh.cy Juliusza nr. 22, odbę- MlCkJeW1C.Za,.
.
~.
bolem z powodu nędzy 50-letnI robotmk fa- dzie się ()gólne zebrame członków zgromadzeW piątek wspal1luła tragedya Szekspml "Król
bryczny, Józef p" pozostający od dłuższego cza- nia czeladników krawieckich.
Lir",
su bez zajęcia. Lekar~ Pogotowia zastał despe. _ Dnia 11 b. m. w poniedzia.fek o godzi\V sobotę po południu po cenach najniżtata w ago~ii,. ni~bawem też ~ieszcz~śliwy z~aJ:ł: nie 3 po polu dniu w lokalu przy ulicy Juliusza szych "Związek rnłodzież.Y" l~sena ,w ? akta(;h .
Perne próby odbywaJą Się Z wielkIego wo.
. Po śmierCI oJca, położenie rodzlOY~ z.łozonej nr. 22 odbędzie się ogólne'· zebl'anfe członków i
% matki i kilkorga
dzieci, jest rozpaczliwe. Le- zgrom~dzeniamajstrów krawieckich.
dewilu p. t. »Pani majstrowa", lokali.wwana przez
karz Pogotowia w mieszkaniu nie zastał prawie
) >III
...
".<.1'
W "omu rz" "1 p, N. N. Sztuka ta peIna humoru j melodyj.
. - Ja
. k mu ?p~~w'ada
(p iOoam:;llCUY samo", .. ~CliUl,
J'"
•. 6 w Wraz z akt u~In~ml··k upe
l taml'd'
iadnych rzeczy,. pomewaz
I ,- Polu,aniowejnr.
15, usiłowała wczoraj otrać,p
się kwa
• . nyc h spleW
aJe.
no-spr?edane Jut· zostały nazaspokoleme naJ- sem. siarczanymmloda nieznanakobieta, lat o.kolo 17. charakterystyczne obrazy. zycla. społecznego o
niezbęQ.niejszych potrzeb.
I W stani~ nieprzyt?mnym i groinym przewiózł ją lekarz . sytuacyach . kro.tochwilnych,
niepozbawionycn
PogotowIakroku
do sZl'ltala
Poznańskich. PrzycZ)lna ro:.tpa- satyry ciętej , ' w salonach bankiera' śpiewaczki i
(a) Po wa lce % ban dyt anll.. Zmarł ego .ban- czliwego
meznane.
dytę J6zefa Piątka umieszczono w trup!arni szpi- ~roc~ ~zisiejszej, wmies~kaniu wtasnem, przy na maskaradzie.
talneJ' cfdtie w tych dnia.ch odbędzie SH~ sekcya ul. 1:.owleCklej nr. 5, tlslloWa'ła Się otruć kWasem °kcto (x) Koncert dpfoWej Liany Zawadzkiej. Ar. .! (p .
..
.
wym 50-letnia Fr. L. Pow6d za.macąu -:- P(ii c1za• ~e arz
..
. . 1d
L'
Z.
d· .k
zwłok. tek
. Pogoto\,'ja W stanie cięi:kim przeW16:d desperatttę do tystka splewacz \a p. -rowa lana awa z a wy~
Pi,ą
był silnie zbudowany~ mę.~,zy.zną szpitala Aleksandra.
stąpi dnia l ~ b. m. w koncerci~ własnym, wr~
wysoloego wzrostu, blondyn, na cleJe zadnych
(e) 2 głodu i 'IIII1lfcil:l.n·paola sił zomdlał WCZo- I ze współudZiałem artystek teat.r.u polskIego paru
oznak nie posiada. .'
raj nu 111.· Cegięlnianej. 29·I~tni .M. G." pozo?tający o~1 i Ant. Sokolicz, panny Jar. Dobrowolskiej i wir .
Pierw~zy postrzał otrzymał bandyta w brzuch peWnego 9Z~$U. bez ~alęcla.l mIeszkama. NJeazc:z~ślt-'! 'tuoza skrzypka p. Józefa Ozimińskiego. znanego
1.ecz rana ta - zdaniem lekarzzy - nie należa- wym za~~ehodwala ;llę pl~lcznośJ'. •........ s.. o-.. h ! koncertmistrza warszawskiej filharmonii. Koncert
•
1 h d
la erowska
(e) ......1'3 lłlerue 11\1 °",e C 1'11 OIl6C. Oh...... ... - , • J
h'
ł'
ol..
, t
d Ś f!1lerte
ta o
nyc t ruga,ku Ia fi,
UZ. ,
Zamieszkała.
przy ul. Drewnowskiej pod nr,.42, by,la ! ten ze. wszec miar, zas u.gule n,a ... ywe zam :ęretrafiła Plqtka w podbródek l przedZlL1raWlwszy II obywatelka zjemsItu, p• .Maryn Stolwerk, zawladom.lla : sowame się szerszej publicznoścI.
klatkę m6zgO\vą,wystła tylną cżę3clą głowy. policyę śledczą, że pozostawi:Vszy w ,mieszkaniu me~ i
Pani d-rawa Liana Zawadzka studya swe
ta ostntnia rana była dężka i spowodowała posz~z)1k!l swą matk~, udal~ Się do mll1s,t~1 a gdy po- odbywała w Paryiu gdzie nie]'ędnokrotnie miała.
f WrÓC1!a. zastala w TIlleszkatllu dWóch strozy: elOmu nr,
.. ' .
.
, k
śmferc.
.
.
. 42 przy· ul Drewnowskloj Józefa Sokolunda i domu . sposobność brać udZIał w. koncertach, Ja o tet
Mimo ciężkiego stanu, po dokonanej opc· l l1r, 4 pl'Zy • ul, Brzezińskiej Stanislawa Kozlńskiego, i w Londynie, gdzie publiczność angielską zaZOiilracyi, Piątek nie stracił - prz~tomn.o~ci i dawał I o!az ~ze::zy porozrzucano W nieładzie. Gdy r07;patrzyl~ jamiała Z pieśniami poJskiemi.
.
o.d.. powiedz! badającym dO przedstaWIcIelom władz I .nę blIżej, spostrzegła brak róźl1ycl1 r~ec,zy, war t0 ś..cl
Obecnie p Liana Zawadzka zamieszkała
•
....
!" .
tb ł
~J'
z góra 500 rb, POlicya ohydwóch wymlenton$cb s t r 6 ~y',
.'
..
h'
k 6 ki·
. sędżIemu śledczemu Qn~1. Pt:z ) Y, emil; urny:) me aresztowała jDko podcjrzanJ1ch o· pope!nlenie kra- , W Ł?dZl v.:, celach pedagO~lcznyc ,l W r, t .IT!
zCzę-sta.chowypornQcmkOw~ pohcmaJst~a.. . <.'lzleiy,
czaslę miellsmy spost;Jbnośc słyszec uczemcę Jej
Piątek.po~czas. badama ,zach.owy~ał .Sl~
*
! w T0'Y' mu;ryczne,~ lm, Ch~pma.,
~POKojl'li& i nie odmawiał. Ud2:Ięl~J;lla wYla~nten
.'
•.
.
.
l , ,BIlety wcześOleJ nabywac rnozpa w m~gazy.
wsprawlespełnia.nychprzez mego zbroJnych.
(a) Z fabrYK zglsrskiołl. Zarząd tkalni mec i nH~ Instrumentów mUlyc4nych f'nedberg I Koc
napadpw~ .
. .. .
..
\(;hanitznei B~nlamina Szczarańsl\.ieg?, prz~ ulicy l (Piotr!<.owska n~. 90), Pocz!ltek koncertu o godz,
. ·UfulęszczonY w tejźetrupiarni drugi bandy- Dłl.):giej i'li 59w Zgierzu, zawiadomlł SWOich ro- 1 8 i pół Wi~cz..
.
.
...'
.
Ul, kt6rego nazwIska d,otądnre ujawniono,. miał botnik,6w, te z P?~odu. braku obstalunk.6w, po '.
(x) Z Domu ludowegó. Zar:?;ąd StoW~" rbbowygląd robotnika. Clemny sz:at~n, Ub.r~llY. w up~ywle d\vóch .~go~nI.', ~~b,rYka zostame zam- tników chrz:eścijntlskich, urządzając wkaźdą niegarnItur szary maryn~rkowy. w~ nIebieskIe) lw- Klllęta na czas l1!,-o.gtan,H;ZO'l). .'
dzielę wieczorom przedstaWit'1n!ate.atralne po
$Zuli, w~rostu średmego. P~;)trzelony został
W fabryce tej pracuJ,e 11 robo~Olkó.w.,
.
więl<szej części treści ludowej, a grane przez kółprzez p9h~yę w. głowę, gdy śCIgany przez ag711~a) Napady bandy~l(le. VI l~s.te hlcmlerskml, ko dramatyczne tęgoi;Stowarzyszenia pod rety~~w P,~lJc~h wbległ do domu or. 36 przy ulicy PQłQ,zonym. pry S;:QSH~ łęczyckIe}., od pewnego $eryą p. Orłowskiego, artysty teatru popularne~oki(lJnsk)eJ.
. . ' . czasu powtarzają SIę, c~raz CZęŚCH~j napady po: go, nie s:lczędzi pracy i t~udów, by przed~tawi~•
. , •(l<,) Prted$ławhmla . dla młodzietyobrazów :łączone.2: rabu~kaml.. Z~ego powodu podr6z~l! nia te wypadały pod kazdym względem Jaknaj"
naultowy(;li i Objaśnieniami, urządzane przezTo~ l\t6rzy zmus~en! s~ jechac talT!t~dy ,Ilocą,.drzą lepiej.
.
watzystwo" Wiedza« w "Odeonię!" odbędą się' zarówno, ~ pQ:i>wdaną pr~y S.0bH.~ gotowk~1 lak 1
Starania. te oceniają. Jeż stali bywalcy i każ1~trQ i.. w. p'Eitek, Ó ~odZr 4 PO pot Program b~r- o zdrQwl.ę~ .g~Y;~ ,bandY~l . nlętyJJto rab~l,q,. ale dorazo:Vo:t:apęłniatą dosc . obsze!o,q sa~ę Stowa(.lto. :. łądny.,. c
. . en,y ffilejsc5 kop. i lQ kop" dla nac\to Dr~W.llf k.azdą z ofIar :abLmku. bIją l ka· rzysz~o.l. ą, p. o brz.agi, C?. m1a.ło. mIejsce l w ubiel;
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~tosłycfi20 kóp.
leczą nozaml.,
,.
.
głą mecI:l,lel~,Wystawlo~e zostą!o "Popyclładło
ty.) T.eatr C~udno'·d. t;monstr:uje dziś po raz . . . W ostattJ.lch d.nla. C.h... dOkOJlIl.no taf·n1 .znów .:1!J" l.Szutklewlczą,sztuka .mieszczanska w S-lU aK:,
.. ..... ~. . .. . .. u d' . . ..... dl .• , ś··' t l
głlwa łęgoni:lpadu. ,Tym ra2;em .0 la.rą napa.",utaah,
.
.'
ostatnI. wSlanl~
fafIat
..
w~iktg
Ole
ITI~~
e
n~ę~
padł
kupie\;
.~ęC;y.~kl:Ah
Sala1uo(!czyk,
kt,6ry
wraz
.
Orano
ją
doayć
dobrzej
na
S~'i1ięgÓlniej.
es
L.J.Wt°t'......U;n.•.. . l~er.a... es. .. ara ..... \1.
" ...
~ sY.nem. J,..aJ~o. r~nJ .P(,)W[.A.·.ca.;ł. p'.óznym Wlec;orem S~e wYfQżnien. ie. zastu2Y1i. w Pierw.sz.,YI11 rz.ę~
~~. ~b
l 10< i·
.> d
'
re Łodzi. BandyCI whc:ł:!uę dwóch, zatrzymalf azie pąnna MatLlsiakówna Mańk;a.~popychadłou;
~'ł . :.pxa;~~I.ę.$fYk~.~lo i.\~~. e~aPO~~l./e;~~yia~ą.CYChW. ,~Qblł.tV.W$f Bf!1iH~, pO.b~I jch kija-I p, M.IChał.ow~kj w rQlizd~.ięCinnfałęgQ .0J.I:.a .Mań~
.~. ~.Obrr.tl1~t~a. ir~~QznICY~.· .N.. a~rn!ę~!ć .naleiy tł.. lnJ.1 ~o.,ranIli ~otkll:n'lę ;np~.a.ml,
a. na",tępnf~ ~rą·k. i,W.l'ę$~~i.Ęt pp.: Sldbiór,BIl.rtcza.k.· Oortat 1. Ko.p:·.~af.··p·ie.r
.wsW
wIdzi·
się
podobne· arcydtleł:o .\. b. o. wal. t JjUł.. 150 rb •. 1 Zbl;ę.gh ·. d.°1· las~.,; k,t, b. . wa.l$kl,.· oral; P~lflję: ,ZałUP5k~, M. ęrtyn, Pi.otro. W'
....... ~.... ... .'. .. . . fi . j.. .. . '
...
.
\Ilc'"! ug OPOWIU anta . a QmO!lc;i;Y ..,'N, an··1 ska KraWC2yk6wna l KałutynslHl.
.
~'ij~lki~emątogra .czne. .
.' .
.. dycibY]Up męiczyźni średnieg9, wzrostu w więl$ztul(ą ta, .zewzgh:duna tr~ść jiil~ równięf.
. : (g}.. W.3lKI ~.'tt.fe.to,.W. Od kiI.k.U . •. dł}I .~db. }')Vajrt. kU.l.at . 3.5 -:-:-.. .,4o, blond.Yl'l!1 . oct~.lanl w.. k r 6tkię.. iniezrą grę.,>, ..nie.w ą t p. IiWie cieszyć iJiff b~i;ł~ię prziz
Sio, W.'lęat~~ .,lJral'l;u.\ ", . pr~y . ul. C;egl(lllm~neJ nr, białe kOtll$~k[, na nog<lch miel!. ~ługle buty; pod· \ t:\h,iizy ·c:e:aa POwodzęniem,
:Hl :walki z~pa~niczę pJ~rw~Or%ądllych. ~t)ęt6w! czas napSdllrOZ!11awlalI p.o rOSYJsku, ..
.
. .
. .
MilldzY innymi występulą~ :?nany publicznOŚCI
Jal~ się r.daje, wszystkich napadów w leSie
.,-- .
ł()dzki~j z t\awnYQhWyatęp6w Lurich, Sołowiew luĆmięrsldm·dokonywa jędna i tllsama banc.la
Z,W ARSZAW Y.
Jj pętęts~~rga, ..Ulpo,.z;dobywca 11 nagrody na
rabusiów, ..... .
.. .
·jgrzyskach .... ollmplJsklch w Sztokhblmler Wepef;
i . S ,Z· T li·K .Ą,
,~mpiowniemie'IPjerar cle. COIOi. Mo:z~ Słuc~
. * Pł~ćazies1~cfolęcię kapłaństwa. .
Rz~dką . uroczystość 50·)eclanłeprzerwanej
ki ·f W~ j, tOr .·pr.o"""d".on A.· w"'d..ług wvmacrao: ych
(x) . Toatr' p~l$kł (Cegi~Jnjana ~):Z kańQela~ .
...
no>..
"'..
"I.l>
ryi teatralnejkornunlkująnam.
..
.:
prac.Yka.
płańskJęj, Ob.ChOdziłW dniu 4.~Yl.n b. m.
fl1'7,,,,n·i<:ów (zapaśniczych ,rQzpoczynają się. c;:o~
Dz1ś"Oraserc!' po cę.nach .zwyczajńych. . 'kSiądz. ktHIOl'1JI<Stanlsław
LipJńsl(I.. .
. g.S. wieczorem jciesząsifl duiem
\.Te ~zwartekpre(tJiera. atcyciekaWejlekkiej . ... .Lic1:ne . grono kapłanów.:a księd~em prała
J)(j,.wOl~zelrtll~I111. W każdym ,seansie wys~pują do komedyi w3a~tachA,SylYane, \ A. &10tl e.I'Yl': tem .infułatem .8rzeskimnaczę1e,orąt parafia- .
t•.. "Madame Mo~tton" (?anl Bazan), .O~$adfłktQ., nle,p<' mszyzłotejiobrtęd.zfęśc~$!(~J1fE).gł6w! .
,vu...,t. ..... , .. ulpasów, które naStąpi rn~iej~eJ tworz4,w~ł~wnycłl . rOlaCh p'c;\11Ie:C.zec\1o\y-:. s.kładali.· wczQraJi\łbllatowt.gorącę życt~nja . dłu
pierwszym. pięciu zwy c1 ę2;C O n'lska, L.es~I<1;),',Ora~pp,. OrJirlsl<l, Lę~mewsk.:liRy. gich jeszcze lat:tycia j ~drowję. ",
,
nagrody w ,postaci złot~ch! dzewsl{l, Wdgnfą~JWltsł~i. .. . .
.. . ,;ir<
onadto plenv~:?;y .zWYCl,ęZC~
ArcycJekawą.ta .premięraoP u 9 ziłn· Ltu~~'zain."
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ny d:ziepnik Radv
Rady Ministr6w
się z 0KAIR, 5 listopada. (P,) Wobec n,'ezwykLeg'o
rzeczemem
d' 'k' i zgadzając
.,
t
1
głoski o mobilizacyi trzeciego korpusu austryac,
'.,
• co ,o omecznOSCl og'loszenia wzl.Jurze, nia, mieszkańców, wy wolanego skutkami
CZ~ŚCI .okręgÓw górniczych witymskie,~o i oleko
d .
kiego, wobec czego panuje przekonanie, ze r)·
mlńskie!!o,
a takż,e \""'1' t,rf'tYł'l'l'l
1)0\11, 1\","re,'lskl'e-w
J.ny, l l\tun!
nJ~p()WO
Zenle1l1do Alekandryi,
armii tureckiej,
czę:k t)(!cna sytuacya Jest
•
~'d lO grozną,
.
• ~,..,
~1I
. "
jJohcYJ,
wysłano
zastąpiono
"al'
go. gub. irkw.;kiej w stanie ochrony nadzwyczaj.. oddziałami wojsic
Paryż, ó~go listopada, (wł.) Na propozycy~
nel .......·rozkazujern\/:J .K(")NS'f' h'N'{' YNOPOL, S-~!O listopada. (P,) Poinccuego co do pośrednictw(~ Ilwcar:;tw, j) I'ł: y
wspomnianych,
Rząd turecki zawiadamia, że blokad,"" IJOrt(')w
. I), Ogłos,ić
ogral11czon~
1)1 Crl' ,część
e
kokręgów
W't
' L
d
równOCZeSJlcm zrzecl.E!niu się pretensvj tcryt(i·
,.
"ł, 6 1 m rze
I ym li 1
eny i alej bulgarsl<ich chwilowo jest cofnięta,
J
wzdłuz gramcy z obwodami jakuckim i zabajATENY, 5 listopada, (P.) Blokada portu 1(0' ryalnych" odpowiedziały Niemcy. że na intcrwell
kalskim, a także wieś 'W'itym pow. kireiiskieO'o: stro nu \vyspie Lemnos zostal'a, zaniechann. cyę zJ~ndzają się, sprawę zaś terytoryalnij POZl)
gub. irk,lIc~iej w stanie. ochrony nadzwyczail~ej : Wejście do Kiatos po zachodzie sl'ońca wzbro- stawiły bez odpowiedzi. Na zapytallk~t.lrnhasl
na Ó mle!iilęcy lub do chwili wydania
nowepo
niolle,.. l)ort S.'~I!lt'l·l~\"al'a'
111la. w·ł'~t"Z·
•.:ta·ł dc'' .' l
l"
(~l
I' I
..'
_• • "
"I'" 011\1
, JZ()G
'"
cor<1 ['"ranC)!l. w I:>;crJr1J(\
. . am)()lHl,chPO\VIC(,:iJ:
.
prawa o. tst a.nac Il wyjątkowych
jeśli prawo to wyokre. ,fłl.l
"'ybl"z.,cz'y epl'r"::\Ć\'ch,
l, Kindcr\cn, że od,'Jowicd,: laka Llsj)!';l\ViedliwicJI1 .
da
d
ł
'"' bloł<o''I''::>Tle,cr"o
•.t . "
,,'
. ne ws G111e prze up ywem terminu 6-io mieLONDYN, fi listopada, (P,) "Times" pisze:
slęcznego:
.. Na~e:'zla chwila uznania wyni!,c)w toczilcei się II jest obecr~ym. 1'(~zw(J.iern \\' ypadk('1v.:, , .
.
h

I.

I

II) "Wprowadzić zar1.qdzenie to telegraficznie.
Senat rządzący nie zaniedba zarządzić odnoś~1ych kroków celem wprowadzenia w wykonanJe
rozporzndzenl'u ','c' g"
"I'
ni lllsze o.
Na oryginale własną. Jego Cesarskiej Mości

walkl----Bałkany dla ludów bałkaflsl<:ich, Taki.
!3\Ddlil, e) IIstop,llla i \'1'1.) /)ZI,;ll!f:;I,Y "lkr'i.
jest jednomyślny pogląd Ila sprawę tę narodu I Tuncbl." twierdzi na podstawie infomHcyi krjl
angielskiego.
I
dyplo1l1aty..:znych, że wszelkie IJróby osi:l,:..',nkci<.l
,wILNO, 5 listopada. (P,) Na kolei poleskiej i
'
pom~ę~zy stt~cyami Nowogródek i Mołcząd, uległ i poroZlImienia mi<:.:dzy 1110carstwarni są obecnie
ręką podpisano:
rozbICIU pocIąg robotniczy. 11 wagonów rozbi- I bezcelowe, gdy}; rnocar;;.twa t~ są w \vlęl,szci
"MiKOŁAJ".
tych, . Zabity jeden robotnik, a 2 rannycl!.
niezgodzie niżeli Idedykol\.vick. W najbliższycll
W StPalC 28 pa~dziernikar19d12 r.
KOLONIA, s-go listopada. (P.) "ł<oelnische' 8 dniach rozstrzygną się pn:t\vdopodobnie . losy
.
prezes
Kon rasygnowa1
't,T
KoJ'o'"
ow !~a y Ministrów se- Ztg,"
Od otrzymała uł'l,ędowy telegram z Berlina: wO.in u i WÓWCZ<l5 mo.carstwa stil'llil. niel)l'z.l.fi50.to·~
Ifll.
,vv C
•
"
pOWiedź n1?carstw trójprzymierza na ostatnią
,.:.,
,.',
, ">[i
' •
.. ,.
J", (
kretarz stanu
. PETERSBURG, 5 listopada. (P). (Urzędowo). propozycyę Pomcarego, powinna być wręczona I wanl:: plzed ~udalllem, ktOl \;:",0 IIIe .1)(.;lIą mOJły
Biuletyn o stanie zdrowia Jego Cesarskiej Wy- 5 b. ,m., i n.iez!l:viera bezpoś;edl1iej zgody. .Je- ła~wo ,rOZ,Wlązać, wol)e~ tego J~o;l;liwnś,~ komsokości Cesarzewicza Następcy Tronu z dnia S d~akze najczy SIę wystrzegac przed dawaniem I phl<acYI ITllęd:<,ynurodovI'cj Jt:st coraz wil:l,;s7.e, .
listopada:
wiary wiadoł.llOściom, prasy francuskiej, gloszącej
P'.lryź 6 Iistopa.da (wl.) Tute:sze d1.k..~l1niki.
"Godz. 7 wieczór. Siły Jego Cesarskiej o stanowczej odmowie."
d " . .' ,
'. '..
" , . ,J • , . '
'W'ysokości Cesarzewicza Następcy Tronu w dal~. ,A:-ENY, 5 listopaąa, (P.) Król telegrafuje, ze o,n~~;;:,!, ze p(~n.lI(,'d~~, IJlll~~~ll Y4 d. k:l!:l~łiI.lą
szym ciągli wracają, apetyt wzrasta, samopoczu- an11lil Lureckc\ pod Jellldż:e skladala się og6łem prz, sd:) do POWZtJl1l/Cl1lH, ilU 1lI1lcy 1,101 ego
cie polepsza się. Ciepłota rano wynosila 37,0, z 25,00,0 żol'nier7.Y, zostałA rozbita i była ściga- J(Ul11Ul1la ma otrl.ymtH: pas hll~Mill':;ki okolo Sy·
w południe-37,l, wieczol'em-37,3; puls rano na z,",:ow110 w centrum jak i na prawem skrzy- IIstryi;' terylqryut11 to lnu dta l~tlllll1nii dll;;;e Z;1<I·
112, w południe - 11ó, wieczorem - 118, dle.. furcy uciekali w l\ierullku Midji, ponosząc' czenie stnttcgic~l1c,
Podpisali: lejb-pedyatra Ruuchfus, lejb-medyk ogromne stn~t~.
. . '
Nowy .lOl'k, 6 listopada, (w1'.) Zaczynają tu
Ew,
Botkil1,
honorowy lejb-medyk S. OstrogorPod Jellldzc zabrano 14 dZIał 4 kartacza.'" , '.~ . '
.',
skij".
I
wniee i wielu je(lcÓw. Okolice J~nidże pokryte l ntldch~d:w.; pIerwsze dOl1lCS1Cl1lU o rezul~atach
KONSTANTYNOPOL, 5 listopada (wl'.) Np- są trupami.
.II WybOllJW na prezydenta: dotychczas oSIągnął
wy ambasador w Wiedniu Hihni-basza wiezie
. KONSTANTYNOPOL, 5 listopada (wł.J' większość Wilson, w kilku okrągach Taft ustąpił
propozycyę specyalnego sojuszu Turcyi z Austro- R~ąd, ,tu,recki ,raz. esłał za pośrednictwem prz,e : \. golosy na korzyść Roosev"lta; z dotychczasowych
Węgrami. przyczem Turcya przyrzekła odstąpić sta:w~CIf:h ..s,wOJch not.ę do ..mo~arstw, w kto re] rezultatów okazuje się, że Roosevelt otrzymał
sandzak i specyalne Iwncesye handlowo-prze- tWlc\dzl, ze Turcya me uwaza SIę za pokonaną, ~/ ił só I
',',
',' >\'
• •PO d' ,

l

!

mysłowe.

gdy~~ posiada jeszcze liczne rezerwy, które ściąg- \ 3 gl~ ~ ;n,lllcN), a:lIf.·~111 Się St ~Iew~ł.
.
,
KONSTANTYNOPOL, 5 listopada (wł.)
ną,ć może na p'lac boju i przychylić zwycięstwo
ll!I lH\es.Cle
aSllWJ e pęk ubICgłe! nocy rey
.W Czataldża znajduje się nie wjęcej niż dwa ba_na. 3\~O~,~ stroll.1. J.C~Ii .. iedn. a.k Turt.:'ya. p.ol1l.imo ·1". zerw?ur .W.O.d. Oci.:.!)gUi. OI.bI'ZY.tł1.ie Ill.as .W(.)d. Y. ~a.l[l
tal!c,r.my.J,;turkdiw,'re;sztą!/irmfi "cleięta jest przez to. PIO~::O,1 o, posredlllctwo, to, tylko dlliltego, aby ly uIJce I zaw.alIly- liczne .dorny.Wielc .ludzi po~
bułgar6w~ .. i: . . . '. .. ..
.. .
uml~ną~ dalszego ,rozlewu l\rwl.
. .. niosl'o śmierć, bliż~~zych szczeg6łów hrak.
Rekonesanse bułgarskie sa o .5 wiorst od, \ . .BERLlN, 5IH:itopada. (wł.). Cesarz Wilhelm
Czatuld~a. . '
~rzYJąl wieczorem w paJacu swoim VI P()c~ctal11je
Konstantynopol, 6, hS,topuda FwJ.) ~vczon~I
Pociąg Nazinia"baszy ledwie zdątyluciec z San Giuliano i qflarował l1'11.t order Czarnego wieczol'em przybył'. tU(IJj,Juko . plet'Wszy zagra~
Chadamkioj.
I Orla. Następnie odbył się obiad, na którym byli nicznjl okręt,krąr.owlllk angielski:
•
.Armia jest zupełnie zdemoralizowana, C!"Ile- obecni:, Sa!l Gi.ullano, kańc}erz pa(lstw8, minister
KOI1.sł"ntYl1opo.l, Ó października (wf.) Dzis
ba niema. Zołnierze żują ziarna przenicy.
,wojny I wleJl.}mnychdygOltar;;cy·1 I
WlEDEN, 5 listopada (\ył.) Eskadra austryPO~NAN,S. listopaua wł~. Dzisiaj w pierw- pn;Y))I l tu z placu boju ~tta:ches wojskowi i
aeka odpłynęła d/l:isiaj do Smyrny. Eskadf/l spo .. szym dmu,wyborów do PO~l1ąflskieł' rady mi@jSkiejWlękSzośćsprawozdawcÓWdzlennikarskich:'
tka tam okręty woJenne francuskie, odkomen-' polacy metylko utrzy,mah dotyc lc~asowe swe
Binłogród l 6 listopada (wł.) Anula$łlrbska
derowane tam natychmiast po wyniku bitwy pod I mandaty, ale w okręgu 3 m, uważanym za nie- operująca przedw Salonikom, zajęla GiemeJ~tę. 'o
J,..ule Burgas.
m!ecld, zdobyli Wjęk~40~Ć, W okręgu 7~YJ11, wąt- 30, kilomętl'ów na pólnuc od SalonU{J nie na ..
MUSTAFA PASZA, 5 list.(wt) Jak słychać, buł~ P~IWY':l przeszedł memlec, gMwniedlatego, po.
garom .udało się odciąć AoryanopoJ od wodo- . m~w~ wszysCj' JJolacy, n~leżący do służby Jw- potkawszy na ap6r. Druga I3rmia sto! pod Mo.,
ciągów.. Poddania miasta spodziewać się nale- !elP:ve), ~łosowac muslęh .pod groĘbą. utraty nastyr~m (którego upadek ::;podziewi;lny iest la4a
;iy Ja.da dzięń.
..
..
I mleJs~,
na ~an~ydata ?iemie<:kiego: Naczelnicy chwila). Armia serbska, po zdOhyciu Pryzrenu;;
BIAŁOOROD, 5 Iistopnda (wt) Wbrew od- ! odn9bnych bIUr ,I, wydr.la~6w, obecnI' przy gło~o- dąży do Ad ryan opola, Wedtug nudeszlych tu
miennyn1 .~o. gl~doH1 Salol1.iki jeszcze się nie PO.d- l wal1lul~~roWtldZlll, otwarcIe. kontrolę,
' prywatnych doniesie.ń z KOl1stantynopola, ' dwór
dało. S~r OWHil doszli jut blisko miasta. i za~ Zt "BE, <LIN, Ó, h5t~p~da, (p.) Gazeta "Vo5slsl,;he turecld czyn,i i,oopit$,'Zl1e prz\HłOtowunla do .p·n:";.
Z
atakują je od strony p6Inocnej, równocześnie, ,g, pIsze: ".,aSU4n!Czym
'pl.lOktem roicowali
\
H.
Iii
z kolumną bulgarską .dzialającą od wschodu i I San-Qll.ą~no Vi BerlinIe była kwestya utworzeni(t .niesienia się do Brusy.
.'
; i
wojskami greckięmi,stojacym i na południowY!Tl z Alb~nll ,p<u~stw~ sa~lodziclJ1ego.Podobno w
Białou ród , 6 listopad "l (wt) D:dś )1adeszłu tu
Wschodzie. Serbowie mają zamiar poprzeć tak- ~ sprawIe tęJ o51qgmętOjut z@.;Q(JęWłqch i AIJstryi. I prywatna wiadomość o zdobyciu lv1oaas,tyrl<łi'
.żęezarnogórcQw przy oblężenhlSkodry.
i Państw bałkańskich w kwęsty4 tej nie wziąto!Xl1i ur~ędoweg,o potwierdlicnia brak.
BUDAPESZT,. 5 listopada (w.ł.) expose I uwag\l. •
..
Berchtolda, sprawiło bardzq silne. wrażęnie. Uwa- I, CI! !YNI~,,611stQ.~a~. (f·) Porty San-Giu-,
, *.
.
iane tu Jest powszechme za mocny protest I hano, OJmedual AHeslO Zajęh czarnogórcy..
..
~a) Nl\~ad ~~Ildyc!d. :We, WSI Nowe Kurni.
Austryi pr~eciwko wszelkiej pr6bie odsunięcia
KONSrANTY~NdPO.L, ó.go listopada. (Pl)!' s:.e~lce, ~t1.m'l): ~J6rkn jJałH!:iI1I~łW. W~;t;orajo go-::;
AU. stro-Węgler O.d wpływu o.a p6łwy ep Bałkań- ! Gazety donoszą, ze ar. mla, Skon.centtowal1.a pod ddme. 10. e.} W!BC2;Or,em., dW. c. t1 ....b.an.dy.J.6wn... ap.a.,~.. '
. ,
.',
C~ataldż.e, dzięki pr~ybydtlp~siłków wojsk Abdula d-to . na. ~klePll~" w}-ktuałów" nalętacy . dQN~ty
ski,
. BERLIN, 5hstopada (wY.) Dzisu:ljsze dzien. ; paszy, rozpocząłaatak; Korpus Machl1111daMuch- I Ab~~lTIow(C~~ PlerO\itanta, !<t~regD dwoma.strz.anild wieczorne wyrażaiążywy niepokÓj powo- tara paszy op~ruJe przeciw nieprzyjacielowi łącz~ łamI ło~ah.l'~~PT~ ~a . ł~leJ;».cu.
". ,...
.
d~. odrzucenia przez Frallcyęl'prośb Turcyi o nie z il'lflemi WQjskal1li. '..
.
1 •.
an ~CI...~, )\e&!wl1lf ~l~,; zrllą?:vaWSl.X"
~kłQ~,ie.niepąństw. bałkańskich d? zawieszenia
. Greckie wojsk~ wylądowały wpobiiżuDea...
.
OłIU"DA WlUt"IIn",,«., '
"Ol.
broTIl.. Sq~zą one, ze Francya powll1na była dać gaczu, byoperowacrazem z armią bu-tgarską,1
(S.llrĄw"A!I"lI.ilOt",I<lgri,\ri~~flli-;:ąd~iu~ 1" dflll\~llU 1łl~N)kuJ,
taką odpowiedź dopieropCj porozumieniu się- z
.
... ." .
' j . . .
.
'
państwami trójprzymierza, 'W' końcu. wyrażają
'Z osta.tniej .chwUi.
.
.1, .
obawy! że poQ0bne POĘitępowanie Francyi. opie- j
..
....... • .
..
.'
. . I C.l\Ił~ nil Berliu ... ~
ra.iące się, wyłącznie
trÓjporozumieniu, wy- I .
BERLIN, 6 hstopaąa (\.V.ł.ter~nlf1o~y). Wi!- !.~:f:1'!:t~~~b~illoś
wołać mozepowa.żne komplik.acye. lTI/ędzy . mo· I $00 WYbl'~OYPI'e~y~ell. t.•. em.,.. Stal~OW. ZJednQ.czo".1 ~~~!.f/~~~k1_;j ~!~.
carstwami.
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a pod . nilU
Siły serbskie zdą.tają ku Salonikom; doliną
Abdullah·basza i Muktar-basza, jest nietyJko po· Wardaru. Przeszły one już przez przesmyk De~
niach zasnął w Bogu, prze'lywszy lat S7
I bita, ale w dodatku tak zdemoralizowana, że I mir-Kapu i zajęły, według wiadomości belgrad~G
ś. t p.
! w.taśdwie nie istnieje. W dodatku zachodnia ar- ~ kich, GjerdjeIii (DjerdjeJi) miejscowość położoną
Fryderyk AU~~,I;lsi
: l1lia turecka pod Zekki-baszą, która broni.ła Ma- . około 70 km. na pó.łnoc od Saloniki.
i cedonii i Starej Serbii oraz,lrmia AIi-Rizy-baszy, i
Mniej pomyślną j(~st akcya wojsk al'eckkh
! operująca przeciw grekom, cofają się na całej i przeciwko Monastyrowi. Jak ostatnie teiegramy
, linii, poniósłszy większe i mniejsze porażki.
I z Aten donoszą, pochód wojsk greckich, maszei
\V tej chwili więc rozgrywa się. ostatni akl • rujących z Barlicy do Floriny (miejscowości pokampanii, którą co do krótkości trwania i nie-: łożone na zachód od jeziora ostrowskiego) zo~ ,.;n,c ~h~'l;r~'~',;~~:::-~n,~: ;iJ !(~',,'i,~~d! ;";,~i;~ \}::;~'~~\~l{~;\'::';~;:~' il spodziewanego
wyniku można porównać jedynie l stał wstrzymany. przez przeważające siły tur~ckie
f.~ c. 'j. Vh~ CZ,il8lr'"Ó';;, (,) ~1, 3 po .~)Qi:.ld·l:liw z,\V {.1dnegw
I z wojną austryacko-pruską w 66 roku. Prawdo- I .
W Wiedniu twierdzą, że mocarstwa bałkati
RynkU Nil 12. Na smutny ten obrząd zaprasza
podobnie jednak interwe.ncya mocarstw przerwie skie wtedy zgodzą się na rokowania PO.kOjowe
krewn}'ch i znajomych, pogrążona W głębokim
zwycięski pochód bułgarów tuż u bram Caro- gdy zajmą Adryanopol, Skadar, Salonikę i MO:
smutku
Rodzina.
4222
grodu. Wobec tego, może do walk pod eza· nastir.
.
taldżą nie przyjdzie, bo w gruncie rzeczy byłyby
Warunki państw bałkańskich .
.,
one! ze wzgl.ę du na ogólną sytuacyę wojenną, .
Ambasador buJgal'ski oświadczyl, że państwa
prózI1)'m
krWI
rozlewem.
bałkańskie stawiają następujące żądania:
Bałkanach
Marsz na Saloniki i Monastir.
I . Czar~ogór~. ż~da wilajetu skadarskiego, SerI .
I bla St~.reJ SerbII. 1 portu adry~tyckiego, Grecya
Ostatni akt
.. ,
Koncentryczny marsz wojsk serbskich i grec- i TessalJ}, połud mowego. Eplru I Elassony, Bułga~
Nie ulega już dzisiaj kwestyi, że w krwawej kich ku Salonikom odbywa się w dalszym Ciągu. ; rya. zas .terytoryum między Adryanopolem i Sabitwie pod LUle Burgas armia turecka została Grecy obsadzili w sobotę miasto Jenidże (na ., Jomkaml.. .
.
SerbIa., G.recya zgo~zlły. się już na proporozgromiona w bezprzykładf1Y ~posób. Resztki p6łnoc od jeziora tej samej nazwy), uważane·
jei, . słabo ścigane przez ostabionych wielkiemi przez turków za święte. Zajęcie to poprzedziły I zycye butgars.kle. Rumuma me dostanie żadnego
stratami bułgarów, cofnęły się wprawdzie na Ii- dwudniowe walki, zakończone klęską wojsk tu- I odszkodowania ~errtorya~nego.
nię Czataldiy, lecz wielce jest wątpliwą rzeczą, reckich, które uciekły w pop.łochu, zostawiając
Bu:garzy oswladczaJą, . że do KonstaQtyno·
~ z.dołai. ą .tam one stawić jakiś. puważniejszy ,. na polu bitwy 14 armat i znaczne zapasy amu- pola me ~ój~ą, chcą jedynie zająć dost{}p do
op6rzwycięskiemu wrogowi. Armia, którą do- nicyi.
. morza EgeJskIego.
.
Dla ochrony ambasad.
Krążownik "Aspern" przyby.t do Konstanty.
n?pol~,. jako ochrona dla ambasady austro·w~
gIersklej.
.
Na żąd~nie. ambasadora niemieckiego, ogło
~zono drugIe "Irade" , pozwalające na przejazd
Z
Jednego krążownika włoskiego.
.
~głoszono irade w sprawie przejazdu krą
zowmk.ów pancernych, po jednem dla każdego
mocarstwa..
.
1)otwierdziło piśmiennie. te
SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
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BJlety wc~e~11leJ n~bywac moina w cukierni W-go Komora, Dzielna róg
KUJ· P Ił A W ~a ~Zl'Eu .
WSGboqmeJ.
. chr.ześciańshVa,
.,
. bogato
Wlec codzIennied od' W-ej rano ,do l.eJ po południu i od 4 do S-eJ' pOWieść" z pierWszych .
c:;:asów
. zorem, .a W . zien przedstawienIa od g. 5 wkasi,e teatru 4202, 111uatrowana. Rzecz dzieje się w'.Pompei".
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Zatwierdzona przc% władzIl! egzystujllen odrokuillOO ozuajmia, ot .. noWy
kllrs slQ rozpoezqł I co~ziennie od 10-1 przed poło 'i od a-o po poludni,:
noWo uczenie'; Sil przYJlIlowane. Aby nltukn s1łn :l'ystemlltyc2nie, kandydntkl
...
Sil proszone .0 jaknIlJwczc!lniej~ze ZAPisanie si~. E;oitczĄce $zkołę mOiq,
• 'ą;' otnymnj'l prywatny lub cechowy dyplom. Nauka SIQ odbvWA pod moun
~~~ o9015btYl!1 kic:runkiem i l'!'dług najnowszej metody przczel~ml.e wyna!czione'
: _ tnJt:, te naulen jest łatwa l zrozumlnła dla kddego. W krotkl!n czaSle k~żdy
>.. . mo:te się nnuczya fuchu tego gnmtownic, ja.)!: dla własnego uątku tnk l di ..
... 111 procederu, o·%k:oll\ obdarzonll' 'j'est wieI owa -. złot". mi medalami, p.osindn na
"!
- .,
sltlndzit' "I!.WS~ć llajuowsze fll~ony, mlm<:kmy, ar"." fotUly pnIl,crow~ po
.lit. ",
c4!naeb. fabrycznych. Dh, klasy robotnicze) ,lmrs;y w,eczorne od 1· go lls\o'
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osoba 'w średnim wi~ku, inteli. gentilu, . poszukuJe posady.
~ ~-ch cz~;lciach,
Do samod~lełnogo. zarządu doSOI
.
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aD NIL\'.n
Zmiana programu.
mem ~ .P0Jedl'j~CzeJ ?sOby. Wiu:
komitych żOl1~llerów ,,'Trio RapidlfJs" lfI'aplllU'Il, 50
domosć. ul, WldzewsÓ8~714~~~
wadzi dyrektor cyrku W. Truzzi. Udział wszystkich
- 1l'" - - It- -d.------I
j
.
artystów i artystek cyrku.
Pj~,?·,·, •.. ~:opall... spe~ynllY
ANONS: W spbotę·9 i wniedzielę lu-~91istopada.dwa wielkie
kqmpfef na rallgę dla urzęd... '. "p"Jll:ef.hstawhaflli~. Na 4zl~nnem. l?l'zed$t~wieniu dana nikó\Vod godzlll.Y .8-ej Wiecwbędzie .plstoryczna PElntomif.l.ilw.5.C.1U..... Elktac. h. Napo Iallll rem. Na.św;adectw~1 naucz),lciel.
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Jó,:l:afaM.o4t.zejewsklego, wy•
dany 'z' glflitl~ Ctuirupie, powiatu
naj.ęcia Widze:wska 100.
Siel'ad~Qel1~.
9"rt$f5....i..5-1
..
. 9179-r.5.~ ~f"~fl"O.tld''tIWte lmrty od pasi..
Sklep \{OIOnialn Y W{10. hr.llh1"f!U!lk"
...., po!tl!uj'tla. irnlę; Andrzeja i Tocie, do sprzedania ul. ZtIillll.~- Illasaa G,euerowi.c?... w)1dane z
\. lta. nr. 25..
r~~~1;:-4~.-! fol>r. K.. ~:I:~[bl(lra..
. 9186-:1
stangret wyjaidowy tr~et:W~, staifłllli~. MAc :J:'. ttbił kart~ o~
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. at; o
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siłlep . o .onl no-'
.
.'/lag . I~ pa-

I

M:ikQlajewska. ( -11. 9fJi:)g..~śptfł
o!~:IlS/°'1tr:.~~Il~la.
I'!ny'i:. gltl~'5~~
•
..
•.
'
u ~A' Me. blC z B-clU polwJ'!W mi; ler. edens,st6ł, krzesła, me·· piWiau. nięt.'a,ntolil. prz.ę. <ti:t.l!lZ. po~. ltt ". r,;, . 6;ro- Ęl.tz.~Wt; (.ą
IM! • Bprzedam bardzo tamo: I ble salonowe, tremo, biurIw,
WOdu,ZIUill. ·ny in.teresu· Pl':t.e- .. ' w. 19 U~l~l ec&lc:.łl.
.
Jł.gupifa. pa--.
16!tktl z matera~ami, 9:z;af~· do lampy, l'ó;tne drobiazgi sprzedam jazd .41'$.
.. ':... '. OOs:S.,.....ti*....." i'\ilIilP ltq 'ol'lia no...
ny1. ~m. Ordll"
ub.rania, garderopa .05 drZWIach, tanio. Parlska54-1.
ii".ótrZeb.~ n(a~la. owprow.adze- il Ot:<l.Z P;lWO w. $~1.~Pf~, ~~ o
.
ws.ku~.gO, gub•
.toaletka, otomana,. kredens, 12 fi gend do sprzedaży na miasto r nia artykułu, niezbędne.go W sf.r~eAAnul_ z p()wo:du '.!~t:n~n't)ś-. .
9781~-4
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dwuch przyzwoitych :·pąn6~ Lind~er
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Piotrkowska 91

godz. 7 wiecz. \\,1 soli Tow.
(le\i?Q oficyna drugie piętro.)

Frontowe mieszkanie z balkonem,
l dwoma
Wejściami i widokiem na

Pierwsza
Łódlka chrześcijańska
Elektryczna Fabryka CukroW'
Nagrod%OnaWielkim Srebrnym Medalem na wystawie

czo-PrzernysioWej w

Łodzi

.

.

ogród, składające się z 2 dużych
pokoi, przedpokQju i kuchni na
2 piętrze tanio
.

.,~

ZAGiNĄ,t SOLA - WEKSEL
in blanco na sumę rb. 200 wystaWiony przez P. Pogoda i Fricla
Ristok na zlecenie Augusta Be~ft,
Znalazca raczy łaskawie zWrócić
AugustoWi Berft. Pioitrkow"

LEKARZ-DENTYSTA

w .t.odziWidzewska 104
wybol'owe' wyroby codziennieświeże

Wyższa szkoła

;-i

D «) WYNAJĘC lA.
zaraz hl!> od stycznia ul. Miko~~ieyJska 40 m. 5.
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zara:zląh~f'~cl.,~Jdi~ni~19i5 roku 5-8. W ll,iedzielĘ) i śwetaod 91/.
.• ' 2.;pok9je.'i;1~ą(j\hnlą, ob'szęrne, 4.0 . Ul-ej. J,eief •. f.!6.,...2!:l.5Q7~i
,
w!ąne. iJę~Af!-;ęcz)1e: (parter)odpo, wledtl1ę ,n. a. .1~~ntQr.·1ul) ,tp., 0. t.az
, różne mniejsze lokale wiadomość
flOTRKO,WSKA 105, u rządcy '! ,
'

I

lub '~strl5za
'
;,:' .

==

...

domti.

I.

,

.'

•

';

=

FRYZYER

J..dUĆŻKOW·
i

wlg':~'

Urlll Jelnrscki

Lii. Andrzeja 7. Choroby

li":tf02!I1U~

415ę
A

:Ur.' lofia.'MaJz31
płu~roby

.

. kobiecoe li
wn~tl'ZJlle

..

Wsch9,dni.o.,N'2 39,

.:A•• Orosgiik '.
li{;aCfIOQ,nia . :68,

Zielonej)•
. ,vene-

Tel. 170,

s~,ólI"nc~

wena"

,moczojplll'c'iowe.

;

I,iodziny yr'yl';ć: panowie od godziny.
H--L1l': J. od U-3 po pol .• panie od 4-.3
p.;o pol,: w nied~iele i 'więta od g. S do
1.J rano.
14S~r

nJ!'ll>q Bil REJ r Średn,ia 5i"
.. ~,e,
"t,.:moc~ol'lci"we
Chorohy sk6rne, włosów, weneryc.i kosmetyka lekarsltn.

Le~.z·cuie Svphilisu Salvarsnnem Erll.chibta ,,606" r ,,9.4" (Ivśró!it:(lnic). Lecz •.- .
,.,,, elektrycznościq(elel,trpllzą) i mnsa"'~m wibrycvjnym.· Przyjmuje od 9.,..1 i j)d
l-S IV nie4iiele od 9 -2 popal, Dla pań
oso bnn poczekn! nla.
859r

Dr.meit J. SZWarClWaSSer
Pi Ql'trk'ilw&ka ns,'
..

Chorob" wc";vnętrznc. i nerwowe. Spc~'yalnie: t'hor:oby żołt:\dka.ld9z~k i prze ..
:Iliany ma.teryi (cukrowa, podU!5"o" ot y ..
!,,'sć itd.). Niezbp,drie dla dyagnoz" a~a
i~y chemicz,ne) ba.kterso1og~ ~ydzlebn
i,rwi W }..~borntoryu.n~ wlnsne.Jll. Od,'
~ ..~1. rnu() i od ii-i l!., T!.o.nołu"luiu ' V}.'
I.

ir.

LIIPRfSUL,SXR

';IiO";;~YSk6rno, wjos,;"", (ko~metyka!, W~
. f,erYCtne !.mOC10~'.":O. ,:1 i n!ol1lóo8płttiaW~
·1iec.zeIllesyphfllsLll!;HRLrCI:i-&;-'l.fA
. .
. ,.'
.,60&-91<1,".
. .

Ul. Pl.lłudniowa Ng 2,telef. 13·59,

I:'r2yjl\llul~ od god~. S-l r. i 04 ..-8 IV..
p~nie 0<1 ~-'l po pl)l. I!}apnń osobna

poczek<l1ulU..

Dr.,PełlksSklnie~lez

·Dąi~l,jęcJal

r_.' ..

•.. ' .' ... ' . .·.na d:li~ł'aniek.as6w;

I

L

Mark.. Redwitzw Bawaryj i Halbstadt .
'.' .... J.Czechy}.'..

or~ozony do

Do "lIbYOI~:Yf aptece.

127, tel. 25·98

~'!.z~ndow"kiei .. \", li.
. br;" .Ga.liltaW1'iI. , 2795
(;6:;

I

'·IU'lnilt)tl~.IAł. ł
.. e. ,w,r~obJ

B

,ll[g

ipo.6b atyei.
kddego plldelka.P
ko '~p!18zk •• h me
rb. l-i fb. 1 kop.

Zand.:.Tenenb"umm.vJl' I podług
Piotrkowska 145, :łcl. 24~16 ~~ I~~:.,.. tiljiJil

.W~oby nil wiełokrofnych wystawach premiowane.

.. '. . . •. ....... .

~M

czywsze wyli zleliny.

~

pOWI"t'lCD1
IV prvwatnvm gabinecie
przy teowi"I'.

skllll.l<4il 29G.

4192

(2559

2$',

DM~~ Sił KA~TDn
specyalisti . ,,-norÓh ~kórnych, . włosów,
wenerycznyoh lub dróg, mo'Czowyc~.
Gllbinet RóentgenolVski' j ~whltłolec.nl'

c:.:y, Piot~~oWSka :14~T9g'Ęwaugielickiej,
teleron .IIi 19.41.

L.ec.t.cnie· Syphl1l.i1;u.

"Eriłch - Hata .OOQ" PrZI'Jl1lLlje od s-~
, od L-J "fi.. ce. )~la Ilan o.obnll'PPc~<;

kalnin,
I

4.or

