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Zachód sr. godz. 7 m.
Dlag. dnia godz. 15 m.
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Odnoszenie 10 k. m,
Egz.

'(

pOjedyńczy :5

k,

Z prz8sy(kn pocztowa:

Rocznie

Półrocznie

I

19 .
53

34
11

ASd~Słc,a

rb. 7 kop. 40.
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po' poJ'adnia

Zwyczajne ogłoszenia! za tek~)tem po 7 lwI', za \l)ierilZ nonparelolllY· lal> jego
po 2 kop. od wyrazu (dla poszakuJących pracy po 111~ kop.). Najmniejsze ogtoszenie 20 kOp. Rekla111l1 ii 'Ne d
krologii po 20 kop. za wiersz petitO\\ly. Za dołączenie prospelct6\\l 6 rab. od tysil1ca.egzernplal"zy. AlI"tll'kull'y ,pez oznaczenia honoraryum
Redakc:ya uważa za łoezplatne: rękopisów drObnych nie Z\l)raca. Ogłoszenia t\) tekście 1· rab. za \uiersz petitowy. Ogłoszenia, których terminy
.
.
przypadaj!! tu dnie §'JlJiqteczne, drukUjemy m przed dz!ct'i śmięta luo po ś\uięcie,
r

Q

dni. świąteczn~ch, od godziny

p. Teod/ora lMłilllke

BI11ałe ogłoszenia
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I Dopóki bowiem wojska tureckie znajdują
I AdryanopoJu, rząd bułgarski nie może

p

. D~QlBJCile ClI ~~~Il1J~~an6e m-!@d~sefi.
NIkt nJ~; zaprzeczy, ze s:~flezy ~yg.lącl tyvarzy I~y,s~ukłosc postacI, n.adaJ'l, ,!<oblecle ~I~w~powle.
d~lan}' cZ,~r m,todoscl. Koblet.a pra\~dzlwle ~a~otna,
~lęceJ-, ~l1Z z!llarszcz~k, ,powJl1na :Slę obav.:mc 1!ty.\ CI~j któl e zn}eks~tałca. figurę, Kazda otyła kobl~ta
. wmna codzwnn,l0zazyć ~ałą dawkę JodyrlIl'y
D-~a peschal!lP a (Iodh~rtn(J du.D-r peschamp),
DZ!ę kl ~emu Jdealnen:~! sro~k,o:Wl k,obleta zach?:
:V~Je wlecz,ną mło~osc, a! ~ Jesll objawy. otyJ?:~
.lUz wystąpIły.. moz,e stracI c n~ 'Y adze k,llkanasc~"
funtów W. CiągU, Jednego· rrllesl~ca, .CI~SZ~C SIę
przytem . ]al~ najlepszem zdrOWiem l S:Vietnem
sa:nC?poczuclel~l. Jedn? pudelko wystał czy na
mI;s'ląC lecze~Ja . .Jod~rJ~ę D-m Deschamp sprzcdają wszy~tl~le. apt~l(J l sld~~y aptec~~e, Przy
pudełku ~n~Jduje. SIę szczegu!owy op I:; ze spo.:.
sobem uzycla w Języku polskllTI.
1921
•

\i1yjątkiem

Ill!

fi\jalllll2s.!.'alTlle przed tekstem 50 kop. za wiersz petitm\lY.

miejsce

~:u.~ij*

lipca 1913 rokaD

Woroszawie, ul. Hoiła .Nil 32; lM PabiamJ:tlalo~
w ZgJiierzu, VI aptece p. Pałka.

Redaktor lab jego zast\Pca przyjmujf,\ interesant?w codziennie, z
CENY OGŁOSZENI
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się

w

nawet

I w przybliżeniu określić g·ranic przyszłego króle-

bulg~rskiego.,
"
)
Wkazdym razie rokowama pokOjowe w BuIkareszcie pot\w<l:lą najml~ej dyva, tygOdńie, . tym' czasem szybkIe Ich .zakonczel1le. Jest wskazanem
choćby dlatego, że państwa bałkańskie będą
musiały jeszczę raz rozprawić się z Turcyą, by
! jej odebrać AMyanopol i wyprzeć jej wojska
z Tracyi. O ile ~(Miem wnosić można z clotychczasowych objawów, akcya mocarstw europejs kich nie może dojść do skutku z powodu
rozbieżności interesów państw poszczególnych
w obu grupach politycznych wielkich mocarstw.
'M"obec tego prasa paryska podniosła projękt"by pożąwarciu pol~oJuw Bukareszcie
państwa b~łkatisk ie wspóJnemisiłamf wyparły

I stwa

Turcyęz

Ttacyi.

..."...... ~4iilt

bułgarskiem

w dwóch kierunkach, Na wschodzie V-ty korpus rumuński posunął się na linię
Turtukai ~BalCzyk i na tem ograniczył swe operacye. Na zachodzie zaś oddziały I-gO i IV-go
I korpusu, przekroczywszy Dunaj po
dwóch mostach, pod. Corabią i Tumu Magurele, rozwinęły
się na linii między wąwozem Berkowica a miejscowością, Orhanje, ódleg-łą o 30 kilometrów
od Sofii.
" Otoczeni takim żelaznym' pierścieniem wojsk
I nieprzy)acielski,ch bułgarz~ nie mogą dążyć do
czego mnego jak do naJprę4szego zawieszenia
' kroków Wojennych, bo każdy dzień przynosi im
I nowe coraz dotkliwsze straty.
:,. St~
~...,;.,.;.

IUISmocza

' ; v 11

iam'a" . . ·

dl"

Tymczasem Bułgarya znajduje się w coraz
-to bardziej op.łakanej' 'sytuacyi, Widoczną jest
W południowej części zamku kró[ewskiego·
. IIhdrWanla pO~Oj@W9~
bowiem tendencya, zarówno: Serbii i Grecyi, aby na. W~velLl w Krakowie od 'strony' Wisły, znajI odnieś.ć jak największe korzyści nĘld, ,bułgarami, dUJe Się, jak wiadomo, wielki otwór, prowadzą
,co naturalnie nie pozostałoby bez decydującego cy do znajdującego się w skale lochu, zwanego
Dzień wczorajszy stanie się historycznym wpływu na rokow~mia pokojowe w Buka~
nSmoczą jamą",
dla ludów bałkańskich, albowiem w dniu tym reszcie.
W ostatnich tygodniach, jak donoszą pisma
rozpoczęła swe posiedzenia w Bukareszcie konWedług ostatnich doniesień z Biatogrodll, krakowskie, zbadano dokładnie "Smoczą .jamę"
ferencya pokojowa, która powil1l1aby nareszcie Sofii i Konstantynopola sytuacya pod względem i umieszczono prowizoryczne schody, po któpołożyć kres zawierusze bałkańskiej.
wojskowym przedstawia się w następujący spo- rych można ,zejść do taiemnicz~go wnętrza. BaAle czy położy?
sób:
dania te 'przeprowadzol1o, celem dOKonania lwNa to pytanie niema na razie odpowiedzi,
Na samej północy serbowie wki-oczyl1 na f niecznych poprawek, względnie otwarcia tej jaktóraby coś pozytywnego określić mogła, z na- terytoryurn bulgarskie od strony· Zajczara, za- my dla publiczności.
.
..
deszłych bowiem z Bukaresztu wiadomości to jęli miejscowości .Bojnica, Belogradczik,CzuWedle wyników badań tych jaskillia,dłllgo;
tylko Jest pewne, że Bułgarya zdecydowaną jest prenje i przystępują do oblężenia Widdynia. Da- ści 150 metrów, posiada różne spadki, a wysouczynić dużo, byleby pokój jal'hajprędzej zolej ku południowi stoją serbowie tuż na granicy kość jej sięga niekiedy od 3 do 8 metrów, zastał zawarty, jednak nie zgodzi się na pokój za bułgarskiej, opierając się. o Pi rot a mając przed koóczona zaś jest dawną studnią, wykutą w skawszell(ą, cenę. Natomiast Serbia i Grecya wystę- sobą Caribrod. Siły serbskie w wymienionych Je, a sięgającą swoją, g,rębokością niżej zwierpują. z żl~daniami, których jeśli !lie zredukują stronach należą do II-giej armii, ił składają się
ciadła Wisły.
.
z czterech dywizyj, Naprzeciw nim stoi, zasła-.
Niedaleko studni, na dnie. ,;Smoczej jamy",
rokowania będą niebawem zerwane,
Państwa te nie zgodziły się nawet na za~ l niając Sofię, III-cia armia buł't~ilrska, zlożona które jest łagodnie pochylone, leżą wielkie, z gówieszenie broni; gdy zaś Bułgarya .w ostatnich '2: dwóch dywizyj, do koła zaś samej stolicy ry ol~erwan~, bryły, Po~a temi bryłami loch strodniach zażądał'a trzydniow~g.o zawiesz,enia bron~, l skoncentrowana ,iesi l-~za ar!TIia, bułgar?ka .. "
'm? Się .obnlza, ku dn~gJe:n.u, nizkiemu otw<?ro~~,
gabinet ateński o.dmówił. Jej w sposob . szorstkl. '1'. ,jesz. czedaleJ ku potudmOv/l, a.. '. m,.anoW.lcle .I.ctO. rY.8 1owa.?Z! do tl ~ecleJ kOmOry. '.. ta. k . I1IZ.kie],
Na nic się nie zdała interwencya Austryii Ro- między Egri Palanką a Koczaną operuje I-sza ze m!ejscaml trzeba Się ~ochyło trzymać. Stąd
syi a następnie Rumunii, wobec cze~o mają ~ię i III· ci a armiasel'~ska, r~z~m. C?siem ,.dywizyj i l wązkl ,korytarz prowadZI do stlld~j~kt~ra ma
dopiero rozpocząć w Niszu ~?kOWama. o. z~wle- CZ~r!10g6r.c.y, pr~~clw.. ~-ej. lIV-eJ. armil .bUłga~:'1 komumkacyę wprost do góry.za posredmctwem
sklei, razem szesc dywlzYI. PrzecIw IV-eJ armII . pompy,
szenie broni i wytknięcie linII demarkaCYJneJ.
Rokowaniom tym do pewnego ~to~niFl mo- I operują op~Ócz serbów,także c~ęściowo grecy. I . _. Różn.e ,s~ pc:~ania i kl~chdy o pochodzeniu
żna wróżyć powodzenie, gdyż Serbia I Grecya
. Wreszcie na samem połudOlU Il-ga a~mm teJ Jamy .1 Jej dZIeJach. DZlw·na też aureola bije
pod względem militm nym są może; więcej wY,- bułg~rska pod g~n.', Iwano:vem, trzy ~ywlzye, z tych pOda,ń o ~rakusie, co zabił smoka, o
czerpane niż BuJgal'ya, To też Serbla wyk~zuJe stawIa czo.to . Plę,cJU dywlzyom greckIm, N~ szewcu Skubie, ktory swoim pomysłem uwolnił
schó1 posunęli SIę grecy .do ~raf!1Y, Kawal! I~rakusowy gród od zagłady .smoczej, lecz cbo~
usposobienie pojednawcze, tylko w Grecyl panuje prąd wrogi dla Bllłgaryi.
. . ' ! l Xantl. a p~zed f?edeagaczef!! . krązy Ich flota.' .
cmż ..~~c!leologowie po~aniom nie ~dbierają tej
W Atenach żywioły szowinistycz~e J party~
~urcy, Jak wl~domo,., zająwszy Adryanop.o!, at~re~]I! J~clnakkombl~uJą, ze znalezionych j przed;wojskowe żądają zupełnego zgniecellla Bułgaryl. dotarli· do . dawnej WU.llICy Dułgarsko-turecklej, rTuotow, ze ,,?mocza JEnna" w XV lub XVI; wie.. Rząd :utnuIlsld nie poprzestał na. po~redn!· I a n~ zac~6d p~S~1I1ęlJ SIę. ,na ~ prawyl~l brZe~!1 ku, a. n~wet wc~~śn.iej" była \ ~wyląą, g,?spOd~,
ctwle pOl11lędzyBułgaryą, a toczącem. I z mą wOJ-, !Ylancy nie .~.alej .jak. PC? DlfTI.,.,.Otlkę. \l!Iadomosc, w kt.~reJ, SC.h.. O.d.. Z1h SIę ryc..erze . l mOzl1I p.anow.le
nę państwami chrześcijańskiemi, lecz równocze- Jakoby oddzl~łr tureckie. zn~ldyw?ły Się w marna mIód Iul;J. piwną polewkę. ,
.
śnie podjął akcyę, dyplomatyczną przeciw Tur- , szu na JambolJ, dotąd Się me spraw~ziJ'a, ..
WejśCie do tej gospody, ,obecniezamufOwacyi.Gabinet rumUllsld wysl'ał nawet memory~ł
W tamtych stronach s,lube .załogl bu.rgarslde ne, . znuid.. owaJo . się od s.tro. ny . RYba. ków',u stóp
do mocarstw, w którym zwraca ich uwagę,' ~e albo zo.stał~ ~abra~e' do mewoh .. przez turków, 'Wawelu,. A żewnętrze'"Sriloczejjamy" było
rokowania pok,ojowe w Bukareszcie ogromnl~ albo tez. comęły s~ę'f głąb k~aJll, .
"
gospodą, . świadczy o fem . także ta okoliczność,
będą utrudnione wobec postępowania Turcyl.
WOjska rumunskle operują na tery tory um że w salach podziemnychz'najduje siq ieszcze
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"In der Schule und zu Haus sitz f4 erade , I Freundschaftshohe, skqd wspaniały roztacza się
Brust Ileraus." (W szkole i w domu siedź pro- widok na g6ry I(ru3zcowC i ~dzie płuca rozko·
sto, piersią naprzód wystawialH!).
.
. szują siG przeczystem i balsamicznem powie"Licht und Luft in dei nem Haus trel ben dw trzem.
Krankheit zu Thiir hinaus." (Swiatło i powietrze
Kolejlul ta, arcydzielo sztuki technicznej,
bliczności.
Gorącem życzeniem byłoby, żehy
w domu wyrzucają chorobę za drzwi).
w roku bieżącym oddana zw;tała do użytku puWydział krajowy, do którego należy nadzór nad
Na dużych plakatach uderza też napis spe·· blicznego,
'Wawelem, polecił odnowić, a choćby wybudocyalnie skierowuny do niemieckiego dziewczęcia:
-- Z nowin sezonu biciqcq!o zaznHczyć nawać schody do wnętrza tej naszej jaskini, która
"An dich, Du, Oeutsches Mtidchen! Ou bist ein leży również udogodnienie dla pij.!cych Slpmdel.
pamiQtl1ą, jest także z czasów konfederatów barskich, kiedy to konfederaci z dzielnym swym Deutsches Miidchen! Das freue Oich, denn grass Oto basen, z kt6rego juk fontałlna wytryska wo·
uncl machtig ist das Oeutsche Volk, ein Volk da, znujduj,!cy się dotychczas z boku przy ścia·
dowódcą Choisi, przez "Smoczą jamę" wpadli
na zamek i opanowali go, wypierając nieprzy- der edelsten Art. u (Do ciebie, dziewczyno nie- nic, przeniesiono na środek westibulu kolumnamieckal Jesteś niel11ieckiem dziewczęciem. To dy szpl'l1dlowoj, Przyczynia siG to do szybszej
jaciela.
.
powinno cię cieszyć, gdyż wielkim i potężnym obsługi kuracyusz6w; kt6rzy mają łatwy dostęp
jest naród niemiecki, nar6d najszlachetł1iejszego I do źródła.
gatunku).
I
- Goście karlsbadzcy na brak rozrywek
.
O ile napisy poprzednie mają charakter pe- uskarżać się nic mog'!. Teatr, koncerty, reuniodagogiczny, o tyle ostatni jest niewłaśdwy, gdyż ny, odczyty, pn:edstawicnia Idncrnatol:traficwe i
J{arls'bad, 25 lipca.
wyrabia ~zowiniz~l, ~<t6re~0 tu nic ,brc:k. C"
t. p. uprzyjemniaj<l chwile wolne od zmudnej
Kuracyusze, poza godzinami' zabiegów Iec7.. P<?mlmo to~. ze Jest ~Ię w C~e;hach ~- z~s- kuracyJ. f
" '
•
niczych', poświęcają dużo w~Jnego eZ,asil bez. 'kl 7go ,Języka prawie tu Ole słychac, tylko nle" . -:-, ~eg,or9,czl1Y.. 5°1:0. 11 . :vysclg?,W~
odz~~.
myślnym spacerom po Alte Wlese, gdZie nęcą I m i e c h . .
' '_ :~Rl sl~"zby tl1l,~(!l ~)Zr~lenl~I:1... ~rząd,:o:1~ w ImeJwspaniałe wystawy sklepowe. NaJeżałoby jednak I ' . Wr~caJąc do, ~lIZ?lI~,. uderz~ na~, w, pler:",. SI.:0"Y0SCI .,.Mccl h~)f~n ,W/:I,kIC,:"} ŚCIg:,1 k?nn:
choć kiedy niekiedy skierować swe kroki w stro- SZ;! sali ~g~ologlcZneJ), sy.stematyczny zbIór ndJ _ w CI~gU. ktlku ~lnl spro",~dzlły s~rOmntl Itczb~
nę, gdzie możn~ p<?znuć instytucye kulturalne, rózno~o~~leJ~zych , ka~n,'e~ll kt6re ,:u ~,ą ~ydOb~, zwolenmk6~. tej, załM~y,~Pc:~~oweJ: •
"
jakiem i odznac~aJą SI,G Kal'olowe Wary.".
~ane z Zle!n~,. Przedsta~~lo.no ,tez, .luk f~:m,~~;l
" -.S.~~I<lcy~.h :v.Karsb.!dzl~. pO!,I~Ó~V 7,n.tI?lo.
Godnem .Jest WIdzenia M. uzeum I11le J .skl ę, o ~!ę te kamlelIle, or~z J,\klC I\UI~II?J1le \yy!ablUJą. 11LlJe wIcikle tiwdbalstwo .0 wła~llc sprawy Ihlroistnieni!1 którego niewiele wie osób. .Mieści Się Się P~'l v.:pływem. Sp;UdJa. DZlul ten Jest nad- dowe. '.
. , , ' , : . • .,', ',. ,
•
. _Pism ~O~~kJ<.;h.' ~:14ZC~ .p:Jbkl~h':'"!~lk tld leono na wzgórzu, gdzie w roku zeszlym wznie- ZWYCZ,l) clel,mwy l b?gaty, . .
siono dla milioner6w imponujący hotel "Impe. Na, wyzs~em piętrze ':"Id~lmy ~gr0fT!l.ld:one l(ars~wo. Na Z~lpj~!~mle,.d!~,;i':cg~~ t.t1t .lc.lt7:,C~.t:Z~.
riaP', Muzeum to w gmachu szkoły ludowej za- z wlclklem pletyzm~m parmątkl z historyj Karls· małem, odl~()W1Cdz. "polskiCh ('1:im llll<t me Z'ldd;
j~ło .kilka sal na I i Ił piętrze. Na I piętrze dzial badu, Są, tu nadama. ~r916wt dyplomy, patent?
gdyby IC~ ząd~,l1c>,. ~y!~by ;v,rplsanc.....
". ." .
geologiczny, na II - historyczny.
~brazy, sztychy, .~kslązkl, alltQgr~fy, pierwsze
.t;lale~~ ~lE:C z,~tla:: ,.al:ebr.'p?I~kle. kShp:kl I
. Na schodach, prowadzących do sal muzeal- j lIsty kuracyusz6w z roku 1686, pIsane bardzo polsku;: pus,m,l .w WIE:~:Sl:e!. limie! splowadzallo. ,
nych. spotykamy napisy, przcznnq:onc ?Ia lICZ~ czytelnie, ?raz taksy na tl}iQso, na.hi,at i t.~. .,
W, ~qSI~dn.l~rn .nłlle.s~lc 15c!mrn.otuu, !l~l.ądz~.
ni6w .szkoły ażeby czytuj~lc je codzien utrwa~
Kto Jest w .!(arlbadzle, pOWlt11en zWie. dm: I no wystuwę rl.ulme!51111l.,;l.O,plzcmysłow4 I rolllIIali w pamięci.
,
Muzeum miejskie, nasuWające wiele powui.nych CZLI· .Przedstawia się ona l~ardzo okazal~, W wy·
. Do ciekawszych napisów należą:
, myśli..
sta;VIC, kt~ru tl'?,Uć bc:d.zre do ~rześn!a r. b"
. I1Arbeit, Massigkeit und Ruh schli essen .dem
Godne też są zwiedzenia otwarte w roku wZlę,ły tI~lzlat l~czn,e n~asta bh:r.s,ze ! dalsze:
Arzf die Thlire zu. ~ (Pracu, umiarkowanie i spo~ bieżącym halle targowe (Markt Halle), Tu sprze- I AUSSlf.!,PJlzIl9. 1 Cp!l!l., (Jmltau,. WJCdClI, ł,jernp,
kój zamykają drzwi przed lekarzem),
dawane są ryb~, ..mięso, jarzyny, nabiał i ,t. I~., ~odenbach, bgel'l l\arlsbad, Manenhad , LICgl1ltr.
. "Brandwein und Zigarrcn m8chen euch zu wszystko 'Y naJwy~szym porządku, Pod Zleml~l I t. d.
. ,
.
Nąrren. ci (W6dka i cygara robią was głupcami). są, Składy l chlodme. Dla ryb urządzono baseny.
Wystawa obejmUje systct:natycz!lIC zgrupo·
'" Vor dem. Essen merk 'die Regel - wasch
Cały gmach jest skanalizowany i wszędzie wane '!' urzą.dzonych efektOWnie pa~vllonach okadie Hfinde,putz die Niigel," (Przed jedzeniem zaprowadzono wentylacyę mechaniczną. Z za- zy, d,alfie ,dokł~dny obraz rozwoJu przemy~łu
PIi~iO) zą zasadę myć ręce, . oczyścić paznogcie). zdrością patrzymy na to wzorowe urządzenie i rzemIOsł l rolntctwa.
. "Durch die Nase zu athmen ist gesund załujemy, że czegoś podobnego nie mamy w.toK. K.
Drum athme tier mit gesperten Mund." (Oddy- dzi.
\
chać nosem jest zdrowo; oddychaj więc głęboko
00 ciekawych rzeczy należy też kolejka, li
z zamkniętemi ustami).
prowadujca na najwyźszy szczyt góry do t. zw.
l.! ,'"
I
I 11 Lo"
, i UI!: J 11
I
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l
Ogici! księżyca i gwia7.d jest ogniem chtol. R O S N Y . '
dnym, iako i wzrok człowieczy...
O d bój.
Umilkł'. Nocna wrzawa puszczy r.duwała się
f Tak wiQc, nocami, kiedy gromadka spala, już mniej donośną. D'lleko, daleko rozlegał siG
czarodziej czyta,l' w płomieniu ginqce szmery ży- ryk lwa, a piękny głos jego wojowniclY razlał
cia gałęzi. Płomień-jakby r6j mnogich, sub- brzmiewa·ł oddźwiękiem gór i prlepll~~':;,~()rskich
.
.
telnych istot barwnych, skaczących z trzaskiem, -potężny nad wyraz i powainv. ZI1J1\(jd najPowieść.
. mieniący się blado-niebieską, jasno·żółtą lub pur- I lżejszy podmuch nie dolatywał: Na j,umej popurową barwą, ś1izga.f się po zioIach, biegł drżą- I wierzchni rzecznej zarysowały się wszędzie ci~ż(Dalszy ciąg .,.- patrz NI! 173)..
cy dalej, wznosił si~ i falował nad gałązkami, Ide masy liści I jakiś niepok6j płynąr od strony
."
.
.
ginął na.. pograniczu z dymem, który miejscami cienia,
ZaopJekował Się, on młodą dZlc"'yc.zyną .. Nle~ zapala. SIę i rQzdziera..
'
Starca przejął chł'odny dreszcz pod wraże. ty~ko zakazał wszel~l~h. względem ole) gwałtów,
W płomieniu tym powstawały tysiące wf· niem tych rzeczy. Powstał on z miejsca. Swiuale na~topozostawlł, J~J zupełn~ woln?ś,ćyostę· dziadeł-jaskinie, lasy, wielkie jeziora, cały świat tło sto:s~ ro~ia~niało cuhl jego p.ostać l~arczystą,
,powąm.a. Pozwala!' Jej. błąkać SIę wdZlcn 1 w ~o· I jakiś przemijający, .kt6ry gasł albo się roz.żarzat Wtedy, Jak s~ę zdawało, uczut mepok61. widząc,
cy.......bez względu na to,. czy wyprzedzała Ich.. \ pod nieznanem tchnieniem, świat, kt6ry się .za. że Elem rlia OC7.y otwartej począł sl'uchać. Z cieczy pozosta,:"ał,a w tyle-I ta!\: ~tan~wczo. k.a~cl~ 'pala gniewem, łagodnieje, znowu jest wściekły.,- mnych gh~bi plYlHlł jakiś szmer lekki, jak gdyby
złe uSposo~leme swych ludZI, ~e Ole śmIeli JUZ już straszny, już poskromiony, pożeracz las6w....... szelest czorgającego się zwierza, niebawem przy~
wyrzec ant s~o,wa.. E1em. ",:dzJ(lczn~ była d?: posłuszny ręce dziecka,
łączy t się do tego nagły chrzęst liści, a potem
br~muczar~dzlelowl. Z bJeg~em dn! troska Jej
- Bądi pozdrowiony, ogniu-rzekł starzec leciuchny stuk, jak gdyby uderzenie si~ kamyka
dOJrzew~ła Jak ?woce na sloncu I~tm~m .. W sa~ -piękniejszy jesteś, anizeli wr6g twój - fala, o kamieil.
motnoścl wzn?slła. ona ręc~ ku. ~lewldzJa]nemu. słodki dla ziemi, ktorą użyźniasz, i słodki dla
- \vstawać!-wrzasnął w6dz z łukiem wy~
błagaJ a, modlIła Się. Uwazne lej oczy badały, człowieka, kt6rego pieszczoty twe grzeją.
cIągniętym ku miejscu, skąd zdawało się grozić
rzekę-tego druha, na którego falach łódka PzaZdawało się, ii głęboko jest zadumany.
niebezpieczeństwo,
na unosiła ich przez d-tugie tygodnie,
Może pr:-e~zuwał w tym pł~.mieni~ wlell\ie ,cud.a I
Z ukrycia . pomknęła strzała, musnąw.sz~
Widok roślin wodnych, mgieł, błąkających przyszłoscJ, ~obę metalurgu. .luz CZęŚ~1 Zleml- I czaszkę wodzu, I synowie wschodu nie zdązyh
się na widnokręgu, upajał J'l f dławił. Jakieś ste albo kalme~ne roztapiały Się v.: ogl1l.u, znaj- , się jeszcze podnieść z miejsc swoich, kiedy jepragnienie śmierci, głęboki instynkt nadmiaru dow~no w popiołach bryłki metali. Kazdy sta- l dnym skokiem Vamireh znalazł się tui przy oz.ycia, krwi zbyt czerwonej i żywej-gotowej wy· ranl1le przechow~wąl te łzy metalowe. Bywały gniu. Teraz znowu starzec wypuścił strzatę, ale
.trysnąć z żył, duch rokoszu i szalefJstwa-wszy- on~ ba,rw roz~a!tych: Ż?łt~, szar 7, biale. ; Ude-, ta zginęła gdzieś w mrokach na lewo od Pzana,
stkie te rzeczy, tak głęboko tkwiące dziś jeszcze ..
r mgc Je kamICniem, zmIeniano Ich, postac, na- Ten mia~ ju~ maczugą zdruzgotać jedynego swew miłości naszej-czyniły ją niespokojną, zako- dawano ~szt~łt bla~zek. .al~ b.1aszl~1 owe były go przeclwfllk~, gdy w tern z błaganiem star}ęła
chaną śmiertelnie i zrozpaczoną·
kruc,he, g,lętkle, łamiące SH~ l ~lkt me dostrzegał pomiędzy nimi Elem. Szybkim ruchem Vamlreh
... Je?nakźe dnia sjódme~o nastą~iło pewll,e w m~h Jeszcze wsp~łzawo~mk6~ krzemienia, zwrócił się do leżących na ziemi, a giest jeg?
ukoJ,eOle. W brzaskac~ Ś~ltu, pomiędzy ,trzcl" kOŚCI lub rogu. Oglen płyme w zylach naszych mówił wyraźnie, że zabije on każdego, kto nan
naml spostrzegła ona, J.ak. Sl~ ~dawało, łódz Va· -szeptał st,arzec, ulegając znowu urokom mi- uderzy pierwszy, Czując się zwyciężonymi, lumireh!l' !'yło to dalekie, l meJasn~, ~Je całą. sv.;ą stycy~mu-I oto! dlaczego usta nasze buchają. I dzie wschodu oczekiwali rozkazów Vamirehaj sta·
energią Pl7ł'wotną wma,:vwła w Siebie obecno~c
parą Jak zar~ewle, polane '-;lodą...
rzec bez obawy przyglądał się przybyszowi; podPzana, Klika razy w clą.gu pochodu? mało me
Z, uczucl~m rozkoszneJ, dumy napawał się władnym swym dał on znak, aby się zachoWY~
zginęła, hhldzą.c po zarosi ach, pozostając na po- tą mysIą sWOJą, a serce wzbiera to mu, gdy to-I wali spokojnie.
brzeżu. Roztar~~niona i marzycielska-nie mogła nął wzrokiem w bezmiarach nocy.
- M6w, a przekładaj sprawiedliwość nad
zasnąć, kiedy nadcIlOdzita godzina spoczynku, a
Blask ogniska gasił gwiazdy u zenitu, ale przemoc.
'4. (. AJ..
z pod na pół przymkniętych powick oko jej ba- na krańcach widnokręgu, gdzie srebrzyła się rze·
4ało mroczną przestrzeń.
ka, jaśniały one gromadą drobniutkich świateł..
\:'

obramienie drzwiowe os,trJłukowe, gotyckie, .ła
dnie profilowane.
Ten.z wejście do "Smoczej jamy" jest otoczone parkanem drewnianym i zamknięte dla plI-
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: żonek. Tyrn
bibliotekG,

= ::::

rm;;'~

samym instytucyorn pi'zekaz,";i
oraz meble.
0"

nakłady

swą

I . P. WOO? Price, wspóI'pracownik - "DaHy
Zbi6r cennych obrazów zapisat TL)I\ :ćacl!.
jak M~ll", który JUŻ wszelkich środków lokomocyj sztuk pif.~kTIyćh w Warszawie.
WW?orno.,. kl1kudn.10'vvq \\'ycICCI.:,kC; ,do Petersbur- probował--pędząc:v hydro~lanach, aeroplanach, ~
Oprócz .tego .uczynił zapis doźywC?t!liej ren- .
~a I ~o:->!I.\:y ,w ~elll zapOZn311la SIG z obu stobalonach,au~omobIlach o s.1le 1800 k0111 paro-' ty na rzecz jednej z krewnych, oraz inlka dro'
hcaml rosYjsklct1l1. Pobyt w Petersburgu trwat! wych, ostatnIO przebył drogę z Paryża do Calais bnych . legatów.
krótko, miasto bowiem ma}o daje wrażeń dla : na lokomotywie najszybszego pOciągu kuryer- _ _~. _ _ _ _._
_ _____
estety, poszukujqcego rzeczy pięknych lub przy- I skiego, który te 296 kilometrów odbywa w trzy
Z
A B R Y fi{ 11'1
najmniej oryginalnych. W Moskwie Anatol Fran- godziny i 10 minut, robiąc przeciętnie po 91 i
ce zabawit nieco dlużej, a o wrażeniach, jakie pół kil. na godzinę.
tam odniósł, dowiadujemy się z wywiadów, zaNiepodobna porównać wrażenia tej zawrotnej
Zarząd fabryki akcyjnego T-wa S. Rosen<
mieszczonych w dziennikach tamtejszych.
szybkości z niczem, chyba z uczuciem, jakiego I
Gdy go w Moskwie zaraz na wstępie zapy- się doznaje podczas trzęsienia ziemi-pisze re- i blatta wywiesił następujące ogłoszenie:
,,\Ńobec niec10jścia do skutku zwołanego na
tano o wrażenia z Petersburga, odpowiedział:
porter-siedział on za palaczem, który w ciągu
- Petersburg miasto - i tylko miasto. Pe- jazdy wrzucił do pieca 337 szufli węgla, przed- dziet'l dzisiejszy zebrania robotnik6w, zarząd Totersburg mO:(;\1a stworzyć kiedykolwiek i gdzie- stawiających wagę czterech ton. Pociąg mial warzystwa akc. S. Rosenblatta w Łodzi niniejszem podaje do wiadomości pracujących, że na
Iwiwiek, a Moskwę stworzyła Rosya.
..
dziesięć wagonów i wraz z lokomotywą waży
Gdy France zatrzymaJ się w l(rcm!u Iprzed 392 ton. Przez dziesięć minut pędził z szybko- skutek licznych Z~lłoszeń postanown· rozpocząć
zapisywanie robotnil(ów, chcących przystąpić do
Iwerslq kaplicq, zawohlł:
ścią stosunkową 120 kilom. na godzinę. Naj- .Iestem w Lourdes.
mniejsza szybkość wynosi.!a 96 kilom. na go- roboty.
Odpowiednie listy znajdują się w kantorze.
Na Krasnym placu France zatrzymał się na dzinę. Dla przebycia tej przestrzeni smok ogni~
czas dłuższy. Szczególniej podobała mu się cer- sty oprócz 4 tqn węgla, pochłonął' 140 stóp fabrycznym.
Jeśli do list będzie zapisana połowa ,dotych
kiew Wasyla Błażennego.
sześciennyc!l wody.
ZbrojowniQ (Oru:t.cjną Palatę) A. France m i - '
'c: czasowej liczby pracowników, normalny tryb faw:
bryki będzie priywrócony.
nął prędko.
Z n• R •
•
.~\'(
O dniu rozpoczęcia roboty w fabryce. na-o .
- Jestem pacyfistą i nawet w starożytnej c'.
.. [alU3amC po~slucłt:t '.
' .\
broni nic nie znajclujq illtere~1Jjącego.
IJ:~::, '.
_"
~ - _.~ ~< stąpi osobne ogłoszenie".
Przed sztandarami polslolTIi, wobec szkatu- I : '
.
. ' \~':' '.;,
*
ły, za';Vies.zającej ~ons~y'tucyę polską, w arlyście
Z KR0-',:O\1TA. O d n o w i e n i e w i Ci Ż y
W faLryce akc. T -wa K. Scheiblera do dnia.
obudZił Się rcpubltkanm:
M a r y a c k I e J w Kra k o w i e. Po umieszcze- wczorajszego zapisało się okolo 3,000 robotni-'
- La Pologne vaincue....
.
niu chorągiewki i kuli na wiely Maryackiej skoń- ków. Jest nadzieja, że przez dziś i jutro zapisze
Rozmowa lekko dotknęła spraw pohtycz- czono prace nad spojeniem i przymocowaniem I się taka liczba, że administracya fabryki będzie
nych.
8-ramiennej korony do iglicy wieżowej. Korona I mogła uruchomić wszystkie oddziały.
- W ciągu tych dni przekonałem się, że jest pięknie ozł'ocona, a po zarządzonem przez
nar6d kraju waszego jest przeciwny WOjnie.
inż. Zubrzyckiego, kierownika restauracyi wieży,
*
W Wielkim Kremlov,;skim pałacu France usunięciu rusztowania okalającego koronę, ukaże
Przystąpili do pracy:
znowu zatrzymal się na chwilę. Sala św. Jerze" się ona \V całej swojej piękności. Nad pokryciem
W fabryce Geyera dzisiaj puszczono w 'ruch
go nie wywarła na!'l wrażenia.
hehnu blachą ołowianą pracuje firma Kosydar- wszystkie oddziaty fabryki.·· Tkalnia idzie na je- Salę taką wybudować może pierwszy. skiego. Obliczono, że na pokrycie wieiy szczy- dną zmianę, przędzalnia na dwie. Na 4,300 rolepszy architekt. Niema w niej stylu. Wielkość, towej zużyje się 700 metrów blachy, co stanowi botników zapisało się dotychczas 1,900. Dalsze
rozmiar nie zastąpią sztuld. Jeżeli się nie mylę, poważny ciężar, skoro się zważy, że metr kw. zgtoszenia do pracy następują.
budowano to w czasach Mikołaja 1. Wogóle blachy ołowianej wai:y 30 kilogramów. Nadto
W fabryce maszyn Moryca Bauera przy uli~
cała ta epoka wyr<Jżnia się piętnem koszarowieża, prócz chorągiewki, dźwiga kulę 70 kilocy Piotrkowskiej ;Ni 170-11 robotników.
wem.
gramów ciężkt1 i koronę, ważącą 350 kilogramów,
W fabryce tkackiej wyrobów wełnianych ToSala Aleksandryjska wywołała u Fl'unce'a co razem przedstawia pokaźny ciężar, wynoszący warzystwa akc. SchweikerŁa przy ulicyWólczań"'j
okrzyk:
21,420 kilogl'amów.
skiej-125 robotników.
.
. W fabryce Zygmunta Rychtera pl'zy ulicy
-:Ach.t? już zbyt~~."ws~h~dniemu.
.ZE LWO\tJ'A .. Zawieszenie wyd.aNie mnieJ sala Andr.t.eJew ka.
Wl1lctwa Ii ah czanina
Orian ummr- Radwańskiej~203robotn·ików..
. W fabryce Braci Zeibert, przy. ulicy Suwal- Sont 140U t... (są gusty).
'.
kowanegost;~onnictwa
"tarorusl~j~go
~aJ\lczaJ1il1"
'Cd!leJ'
z'sal
bocznych urzędl1lk
pa~
,"
.:)."
, J . ' skiej Xll 6·.....:.320 robotników.
Gcly
W J
.
I
.
. '
• .
który
w ostatnim miesiąGu
z powodu trudności
1e
W
fabryce
mechanicznej
Lewina
i
Gliicks·
łacowr ,:vskazal na d"Y kolumny ,m.ar~~Jr~:ue: finansowych ograniczył wydawnictwo, - obecnie
prz~wle~.iOne z Pompel, . France c~ehka
został zawieszony. W sobotę wyszed.t ostatni mana przy ul. Spacerowej 10-45 robotników.
W fabryce wyrobów bawełnianych Adama
wazył, ze w PomPSI mat mur~~ me by, o.
numer pisma w którym komitet wydawniczy
Ossera przy ulicy' Widzcwskiej ,N"g 204 wszyscy
W sobotę A. hance opusclł Moskwę. uda: oglasza czaso;"e zawieszenie wydawnictwa
jąc się przez War~Izawę z powrotem do FranCyJ.
. Z~p o l'l t e c h n l. k l.
. ł( omlsya,
,
.. f
robotnicy, w liczbie 647,powrócilj do' pracy i
.....,.
111 or~
wczoraj fabryka została puszczona w ruch
...macyjna Towarzystwa Bratniej Pomocy słucha od
na
warunkach
normalnych,
czów politechniki we Lwowie udziela wszelkich
Kongres lekarzy w londynie.,
wiadomości, dotyczących studyów na politechnicę.
za nadesłaniem mark~na odpowiedź. .
Porzucili pracę:
Na XVII międzynarodowy kongres lekarski
. D~a nowowstępu]ącyh kolegów z.gmmazróv.: .1
W fabryce Ch. I. BeJrmaria . przy ill. Nowoktóry odbędzie się w Londynie między dn. 6 a !Ilologlcznych urządza kurs geometryl \yykr~s}n~] I Cegielnianej-16 robotników.
(e)
12 sierpnia wyjeżdżają już uczestnicy.
14lirysunków odręcznych. Wykłady powyzsze I CWl~ .
., Biuro polskiego komitetu lekarskiego. Vf ~.on- czenia prowadzić będzie osobiście prof. dr. Bar---- __
dynie, jakoteż i biuro centralnego sJowlans!(Iego teJ.
I<omitetu lekarskiego, założone w Paryżu w r.
Kurs rozpocznie się dnia 26-go września.
IU\LENOARZVIC TERMH\10WV.
1900, mają wspólny lokal w "Royal School of Zgłoszenia nadsy,tać pod aCt\\'esem: Lwów, PoliIMIONA Sr~OWLANSKIE. D z i ś Zdobystawa,
Art''; która to szkoła mieści s ję przy ulicy Ex- technika, Bratnia. Pomoc.
J u t r o Rolisluwa.
hibition Road obok Victorie and Albert Museum.
___
MUZEUM NAUKI i SZTUKI (Piotrkowska nf. 9l;
.
.... ,
otwarte codziennie od godz. 4 pp. do 10 wieczorem; a
Bl'UfO to będzie otwarte J'UŻ w przeddzień I'OZW niedziele i święta od godz. 12 W pof. do 10 wiec7...
. "
.

...

I

GłOSIlY. pJsar~ francusk.! odbyl' świeżo,
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poczęZci~
dkon~resu. 't l'. 16ł dla polak6w
zor
.
wIe zame SZpl a l 1 5Z (
.
ganizuje dr. Ludwik Rajchman, mieszkający st~~
1e w Londynie (adres: Uniwersity· BactenologIcal Research LaboratoriesC,handos Street 62
Strand W. C.) Cały ruch, kongresowy konaentruje się w Albert Hall, w dzielnicy South. Kensington..
..
Dr. Wicherkiewicz z Krakowa komUnIkUJe:
Dotychczas zgłosili zamiar ~yj<l:zdu do Lon~
dynu ze wszystkich trzech dZlelmc tylko 20 le:
l,arzy (doliczywszy ich rOdziny, bę9zie z Polsl<!
około 30 osób). Część wy~iera, SIę w podr~z
osobno. Dla pragnących Jechac razem bę~z~e
punktem zbornym hotel Metropol w Berl.lI1le
(unter den Linden) ?nia. 3 sie.rpnia.. skąd Wyjazd
do Londynu nastąpI dma 4 slerp~la:
.
W punkcie zbornym ~glaszac Się nale~y do
prof. Renckiego i prym. PIska ze Lwowa l d-ra
Kurtza z Warszawy.

-I

f1 o.
Ś. Iń.
A. Wiślickie ~"
.Widzewska
WYSTAWA
ł".
47,
~:. - . )
Wczoraj przy nielicznym udziale osób od·~ I
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OBRAZÓW artysty M. PUffke.l!O, ul
. '

_ .............

był się pogrzeb zwłok ś. p. Adama Wiślickiego,.
b. red.. "Przeglądu tygodniowego" i znanego
dział'acza spolecznego.
'"
Pogrzeb odbył się zgodnie z ostatnią wolą" , ,
zmarłego nadzwyczaj skromnie.
(d) Z targu łódzkiego. W ostatnich czasach
Wczoraj też nastąpiło wsądzlę okręgowym zjawili się w mieście naszem liczni kupcy zeeotwarcie testamentu .AdamaWiśIickiego.
l sarstwa i poczynili znaczne zamówienia w dziale
Ostatnia wola, spisana została przez niego l wyrobów manufakturowych, 'z czego skorzystali
własnoręcznie dnia 1 września 1910 r.
fabrykanci i podnieśli ceny na wszystkich wyroWiślicki pozostawił fundusz, wynoszący ·oko· bach tej branży o 10-15%.
,lo 70,000 rb. oraz kolonię Targówek.
Stosunki kredytowe uległy też znacznemu
. Z funduszu rzeczonego pr~e~l1acz~ł rb. 2~,OO~ . . polepsżeniu. Fabrykanci pracują ostrożniej i
na budowę gmachu Tow. bIblIoteki publtczne]·. udzielają kredytu tylko firmom pewnym na waw Warszawie, a resztę majątku zapisał "na fun- I runkach dawnie.isr~ych, t. j. na 3 do o miesięcy.
dusz wieczysty biblioteszny. n:iastprowincy~nal: \ Kupcy kredytowo słabsi. i nie korzystający z do- '
nych" w celu urządzel1la bIbliotek z czytell1laml \ brej opinii, rtlus;r,ą nabywać towar
gotówkę•.
w Kielcach, Kaliszu. następnie zaś Sielcach lub i
Znaczny popyt obecny na towary tłumaczyć
Łomży im. swej matki i 2zmarJych swoich mal- , należy duiem zapotrzebowaniem na jarmarki w

za

ROZWOJ ~p!

'Jarmolińcach,

a głównie w Niżnim Nowogrodzie.
Towary łódzkie-zdaniem znających stosunki-będą tam ro'zchwytane, gdyż fabryki I1losldewskie zajęte były przez dłuższy czas wyrobem towarów dla dostaw rządowych i na zapas przygotowały bardzo mało towarów.
(e) Z przemysłu. Otrzymano dziś w Łodzi
sprawozdanie jednego z delegat6w na jarmark
w Niższym Nowogrodzie. Według sprawozdania
tego na jarmark do dnia onegdajszego przybyło
11,000 osób. Przy nadesłaniu ostatniej partyi
towarów łódzkich dołączony został cyrkularz
zawiadamiający, że następne zapotrzebowania
będą po innej cenie. Są spodziewane zwyżkowe
ceny jarmarczne. Widoki powodzenia jarmarku
przedstawiaj,} się bardzo dobrze.
(-) Spekuia.cye giełdowo. Ministeryum skarbu opracowywa projekt, mający na celu ograniczenie spekulacyj giełdowych, Proj,~kt ma być
wniesiony do Dumy na jednem z pierwszych po·
. siedzeń sesyi jesiennej.
(_) Dni niepl'otestowe w sierpniu przypa·
dają,.w następujących terminach: 3, 4, 10, 12,
1 15, 17, 19? 24, 28 i 31.
(d) Zagubione frachty. Senat wyjaśnił, że
w wypadku zagubienia frachtu, towar Tlioie być I
'odebrany na mocy dubli katu frachtu i zaświad·
i czenia świadków.
, ., Sprawa ta. omawiana będzie na "najbliższym
: zjeidzie konwencyjnym.·
(-) Ważne dla cudzoziemców. Departament
: policyi wyjaśnił, iż w razie wyl<rycia w pańIstwie cudzoziemców, posiadających Icgitymacye
iprzedawnione, należy osobom tym zaproponono wać otrzymanie legitymacyi rosyjskich w dro·
dze art. 134 ustawy paszportowej. W razie uchylenia się od wykonania żądania powyższego, cu~
dzoziemcymają, być usuwani z granic. pa6stwa.
. (_) Odpowiedzialność za szkody. Senat wyjaśnił, że na mocy obowiązującego w Kr6lestwie Polskiem kodeksu, mdzice, przy kt6rych
znajdują się um).'slowo chore dzieci, są odpowiedzialni
szkody, wyrzą.dzone przez dzieci 050:bom postronnym, chociażby nie by.ły w porządku· przepisanym przez prawo ubezwJasl1owol.
nione.
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W-ej r8110 i o 6-ej wiecz., oraz z Grójca o S-ej
rano i S-ej po pot Stacya tego samochodu
mieści się przy dworcu kolei wiede(lskiej".
I ci ludzie narzekają na bojkot polski!
(__.) Z tajomnic drożyzny mięsa. Jeżeli kto
jeszcze wątpi, czy drożyzna mięsa jest u nas wywo,łana sztucznie· przez wyzyskiwaczów, rzeźni·
ków żydowskich, to może się o tern przekonać
z wiarogodnego tym razem opisu 11Momentu".
Czytamy tam bowiem, że w Falcnicy rzeźnicy
żydowscy naprzód pokłuli nożami konkurenta,
Id6ry chciał sprzedawać mięso taniej. Gdy po·
tem jednak tych konkmentów przyby,ło jeszcze,
pierwsi monopoliści zgodzili siG płacić pe~syę
tygodniową, tym konkurentom pod warunkIem,
że nie bQdą obniżali ceny mięsa,
W ten sposób konsument wskutek występnaj zmowy rzeźników, mających istny "samorząd", musi płacić tyle, ile mu dyktu,ią wszech-

władni rzeźnicy żydzi.

(-) Wysyłka telegl·amów. Minister spraw
wewnętrznych uwzględnn życzenie publiczności
i wydał postanowienie, na mocy kt()rego wewnątrz państwa wolno jest wysyłać depesze z
kilku odpOWiedziami zapłacol1cmi, a adresowanemina imię kilku Qsób.

.
(d) Ogl'ody szkolne. Według otrzymanych
przez tutejsze sfery szkolne wiadomości, ministe~
ryum oświaty opracowało system urządzenia o·
grod6w naukowych przy szkołach miejskich i
wiejskich.
Pracą w ogrodach tych zajmować się będą
sarni uczniowie pod Iderunkiem personelu l1au~
kowego, w wyjątkowych wypadkach zaś zapraszani 'będą dla kierowania pracami temi także
osoby z kół zawodowych.
201 l t 'K 61
I
(-) Ciągnienie I~ej ł< asy
o 'eryl r e·
stwa Polskiego odbywać się będzie dnia 7 i 8
l'ierpnia od godz. lO-ej rano.
(-) Żydzi w szkołach, Minister oświaty,
Kasso, przygotował okólnik w 5p~awie ,stosunku
e:
procentowego żydów w szkołach s:edl1lc~,
dług ok6.ln!ka procent ten ':'" gra~lcy oS,ladlos<'j
rna wynosie 15%. poza f~ral1lcą OSIadłOŚCI 10%.
(_) Popieranie syonu lokalnego. Ze Słonimia w gub. grodzieliskiej piszą do"Hajnt~":
Polski hrabia, niedaleko nas zamieszkały, orla·
;ował duźy plac na budowę bóźnicy dla groOla·
dy syollistycznej, która miała .dotą~ swą b9:l;n.i~
cę w wynajętym ,domu: Hrabia, WZiął na Siebie
nawet koszty wYJednama rozmaitych doku ment6w potrzebnych~.
(_) ŻydOWSki bojkot. Korespondent IIMomentu" (163) z Pułtuska nawołUje do sprowadzenia do tego miasta leka~z~, ży~a koniecznie.
Wprawdzie w Pułtusku, są JUz ,trzej, lekar,zepolacy, ale "dlaczego takle Wielkie mla~to zy~owskie"-zapytuje korespondent-ma nie mlee le·

w.

karza-żyd:).?

(_) "Źy!lowski .samoch6d": "Tłustemi lite·
rami ogłasza w gazecie żydowskIej pewne przed:
'I"biorstwo, że "żydO\vski samo._~liOd wych~d:-I
S ..
d O o 60dzlnle
codziennie z idarszawy
o rajca
1;0

illuszowago zawiadamia, ŻC w nicu:dck .3 sierp.
nia r. b. o godz. .3 po poludniu w lokalu i-timnustycznym "Altcr" przy ul. \llid1.ewsldei },'l 130,-otlbQdzic ~:,il.: pierwsze kwartalne ;~\.!brallic człon·
ków.
(-) Nadużycie kolejowo. \v tych dniach wykryto w Moskwie nadużycie kolejowo, spcfnic>ne
w Lublinie, które nic udało siG tylko dzięki te.
mu, że przestępcy przeci'łl41l(:;li strull~, jak to
zresztą często bywa.
Z Łodzi wystano do jednej ze stacyj w Cesarstwie na Lublin - KoweJ około 300 pudów
towa1'll brawutnego, warWtid okoto JO,OOO rb.
Ody towar ten przyby,ł dt) Lublina i ocze·
kiwał na pocią~ towarowy, b. urzędnicy kolejowi Wasiljcwowic, ojciec i ::;yn. pr7.y pOlllocy kan·
celisty Godlewsidep.;o i b. Imllcclisty Krllkowskicgo, wykradli fracht, wywabili cltcl11ic:wic mI'
zwę stacyi przeznaclllllia, wpisali na to miejsce
sto Moskwa, Onl7. zrobili adnotucyt:, źc za przewóz townrll zaplncoJ1o 7. ~~t)ry w ł·~odzj.
W Moskwie zdziwiła kasyera ti.l okoliczność,
że fracht był opl'aeony, mimo ie towary łok·
ciowe nic bywajq frankowanc przy wy:sylce; za·
cztlto zatem badać fracht i zauważonu fulszerstwo. Po naradl.ie z żandarmem ~tncyjnyl11 postanowiono towar wydal; zglasr.ającemu się i
śledzić go w celu przy.taptlllia na gorącym uczynku. Wkr6tce Wasiljew syn i Krulwwsld wyJechali do Moskwy i zgłClSili ::iie;: po towar, który
im wydano, I'OZcil!gl1ą,wszy nadztJr. W mieście,
gdy już zaczęli towilr wydawi:lć żydol1l, aresztowano pomysłowych fał'szel'zy wraz z nabywcami
kradzionego towaru.
Sklltl<iem WS7.czt,ltego śledztwu are5ztowuno
ponadto w Lublinie z polecenia władz moskiewskich Godlewskicgo i star:szego Wasiljewa, b.
nadkondu kto!'!!.
(d) Znaczna kradzież. Dziś w nocy Iliczna·
ni z.toczYJicy za pomocq podrobitmych kluczy
dostali się do sk,ładu towarów mi.Ulufal<turowych
I:senial11ina Wellera, przy ul. Długiej.h'ii ~H, skąd
skradli towary wartości kilku tysięcy rubli.
(p) Zamach JBIIIIMob6jc:lI:J. W rnies1.kanlll Wlag·

(e) Z inspekcyi fabrycznej, Wczoraj przybyl
do ,Łoclzi w sprawie zbadania ruchu strajlwwcgo
starszy inspektor fabryczny gubernii piotrkow~
skiej p, Sztern, ZwiedzaJ on fabryki i zbierał
dane dotyczące bezrobocia.
(e) Rewizya aptek. Wczoraj inspektor lokal'sld gub. piotrkowskiejp. Tieplaszyn dokonał re·
wizyi aptek i składów aptecznych w todzi. \1/ jednym ze składów sporządził protokuł.
(e) Z Pogotowia ratunkowego. Celem Pogotowia ratunkowego jest udzielanie bczpl'atnej
pomocy lekarskiej w nagłych nieszczQśliwych wypadkacIl, zdarzających się na ulicach, w mie,i~
scach publicznych, w fabrykach, zaktadach, na
kolejach żelaznych i t. p. w obrQbie miasta.
Przez lat 13 istnienia Pogotowia rutunko·
wego niemal wszyscy mieszkafIcy miasta zostali
dostatecznie uświadomieni z zadaniem i z~\krcsem działalności tej instytucyi.
Tymczasem w ostatnich jednak czasach CZęM
sto zdarza się, że mieszkallcy wZyWl:lją Pogoto.
wie do chorych w mieszkaniach prywatnych, co
nie zgadza się z § 1 ustawy Pogotowia. Wprawdzie; mimo zastrzeżeń w tym parngratie. Pogo- nem przy ul. NOWI) Zarz(!w~;kiej nf. lU IUliluwuln Wczotowie od poczqtku swego Istnienia uwzględniało raj otruć &lljlkWaaem 8oln;Ym WiI<tory€t P•• 4{)-letnia
nagłe wypadki otrucia, zadlawienia, inacznłejsze źona faktora. Mimo enel'gk:Z,Il(!<1 pomocy, ,udzielonej
oparzenia i skaleczenia, krwiotokf, nadzwyczajną d<'%lperutce pl'zez leknrzll POj,!ot(JWin 1m rllle;SClI wyduszność i t. p. objawy groźnie wy:Hępujące II padku, w $\tllnie grot.nym odwlezlonu j:! do szpitala
chorych w mieszkalllacl1 prywatnych, lecz nie AJ(!kt;ulldrll.
upoważnia to do wzywania Pogotowia do cho ..
rych, którzy poczekać mogą na pomoc lekarza.
(n) Odnowienie kaplic. W .taj!iewnikach w
Micszk~16cy powinni pamiQtać o tern, że każde
wezwanie Pogotowia pohlczone jest z ~\Osztem, r6żnej odlegrości od kościoła pofranciszkatlskie- .
g(~. znai,d?je się 5 kaplic. Jedna 1. tych kaplic,
który pokrywa przecież ofiarność publiczna.
111JUnOWICle
po.i wezwaniem Matki Boskiej Po·
(x:) Z ambulatoł'yum dla blodnych chorych na
cieszenia,
połotona
naprzeciwko dworułagie.
Rynku bałuckim komunikują nam: Od dnia 28
czerwca do 28 lipca zwracało się o pomoc le- wn!ckiego tuż, przy drodze prowadZl.}ccj 7. J:.agie·
karską 430 osób, w tern chorych 377 i do szeze· wmk do ŁOdZI, za staraniem mieiscowl:~~O prob?szcza, ks. BOl'ensztedta, została w tym sezo·
pienia ospy 53.
\
.
ChOl'ych na szkarlatynę byłO 20, ospę 2, me odrestauro:vana wewnątrz; i zeWmtlrz.
Jednocz:śl1lc odnowiono cZQ:kiOwo kaplicę
.odrę 24, dyfteryt 1, tyfus brzuszny 12, różę 2,
pod
wezwalllem Przemienienia Plll1skicgo, poło
koklusz 7, influenzę 8, biegunkę krwawą 7, ostre
z~>ną
na ~ment~rzu ~rzebalnrm, gdzie rok roczzaburzenia· żołądka i kiszek 78, płucne chorob.,
me, ~ dl1lu 7 slCrpflla odbywa sj~ uroczyste na37, inne rozmaite choroby 179.
Prócz udzielania pomocy chorym i szcze. bozenstwo odpustowe.
. Koszt odrestaurowania' obu kaplic wyni6sł
pienia ospy personel ambulatoryuIn walczy.ł ile
możności z chorobami zakażnemi, odsyłając ta- kilkaset rubli.
kich chorych do szpitali, lub, jeżeli na to się
(-) Samobójstwo. VI dniu 26 b. m. o godz.
nie zgadzali, lecJ.;ono ich w domu, poczem de~ 5 P? połUdniu niejaka Stanisława K. ł panna 19letm8, przybyłu z Łodzi do swoich krewnych
zynfekowano po nich mieszkania,
(d) O dostawę nanędzi rolniczych. W celu' pp. ~1., zamieszkałych na Starym Rynku w Papopierania projektu zaopatrywania przez insty- blamcach, postrzeliła się w prawą skroń z retucye drobnego kredytu swych czlonków w na- wol,weru. Smiertelnie nmmt przewieZiono do
rzędzia rolnicze, główny urząd do spraw roJni· szpitala miejskiego, gdzie, nie odzyskawszy przy·
ctwa zwrócił się okólnikiem do inspektorów tomno§ci, zmarła w d. 28 b. m. o godz. 1 po
drobnego kredytu O dostarczenie danych jakie południu.
towarzysfwa w Królestwie Polskiem zajmują się
Donosi o tern nGaz. Pabianicka".
prowadzeniem podobnych operacyj.
(a) Pogadanka o rolniotwie. W nredzielę,
(h) Z Resursy rzemieślniczej. Do notatki, umie-I 3 sierpnia r. b. w domu parafii katolickiej w Ale
szczonej pod tym samym tytułem w numerze ksalldrowie, odbędzie się pogadanka, na temat
wczorajszym "Rozwoju" dodajemy, że na po.. racyonalnej uprawy roli dla członków tamtejsiedzeniu zarządu postanowiono, ażeby starsi szego kółka rolniczego.
wydawali znaczki wejścia na plac budowy podPogadankę wygłosi p. Adam Lewicki instruczas uroczystości poświęcenia kamieniu węgiel M ktor k6łek rolniczych z Warszawy. . ,
n ego,:.
.. .
.
,
, (~? po~~onell1ia na zabau'It" uzyskaJ!: ChoJęń~
Zgromadze!1l$ ma]stlow kuchmIstrzów ofla- sk~e l ow, 51)!eWo~ze. 11<1 zabawę dla swoich czlon!(óW.
rowało jako zapomogę na budowę rb. 20 - 10 ktot!l,mo odbyć Się w ogrodzie Augustyna W NO\llerrt
od majstrów i 10 rubli od czeladników,
Raklem; . dozór kości?lny W Chojnach - na zab. uw. ~
Aś"
d ł·ć k
wogrodzle "Wenecya w NoWem Roklciu z które)
kt~ po yv'lęcema ma ope m' ·S. prałat doc~ó(~ przeznaczono na dokończenie budow9 ltościoŁa
W. Tymlcmeckl.
w Chojnach l spadk?biercy L. MiJlE'tl:1, Brajnig i Haus~
(x) Zarząd Stow :zawad robotll,'l'o'w pr"om. mail - I}O urr:adz~tl1e 'yJ swoim ogrodzie 4-ch zavaW
I
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8~od !~ydta rO);!~li:cgo zatuza syberyjska, fl We \I)si Grzyblu, 011 dZ ~v lllIeJscoWym dworze ptactwo musami puda
na c loJel ę·
S Z T K Ą.
(x) KonC61't bcnsfisowy, Zapowiedzianv na
dzisiaj w ogrodzie majstr6w tkackich koncel:t benefisowy orkiestry 1 pułku strzelców z powodu
niepogody odłożony zostat do jutra.

wod oc7an,u. ,Na w~mlem::me], najkrotszej dro-! w przeciągu 54 godzin. Ale przewóz pasażer6w
dze znajdUją SIę głębmy, sIęgające 4000 metrów I i towarów musialby dać takie dochody, ażeby
co daje ciśnienie 400 atmosfer. Ciśl\ienie taki~. ,!
one pokry.ły ogromne koszta podobnego ruchu
zgniot-łoby .::z~owi~ka na ~iazgę. Z tego po~, kolejowef~o, a dalej' koszta amortyzacyi i oprowodu powstaje pIerwsza, nIepokonalna trudność, centowania.
że nie można tutaj zewnętrznego ciśnienia wody
Towary, dla których szybsze o kilka dni'
zrównoważyć ciśnieniem powietrza wewnątrz tu- przybycie z jednego kontynentu na drugi odgrywa!
nelu, jak się to dzieje przy znacznie mniejszych ogromną rolę, nie istnieją wogóle, takich zaś
~~~bOI.<?ŚC.iach, ~ecz potrzeba. c,~śni.ellie, wo~y osób jest zaledwie garstka, któreby dla zyskania
un ynlc l1Ie,szkodlIwem przez nalez~cJe głębokIe trzech dni czasu zapłaciły za przejazd kwotę,
lJeSZCZenI;, tUlle\u pod dnem oceanu.
.
I stanowiącą niezgorszy mai<ltek. Tu rozpoczyna
Z WARSZAWY,
Przypus~my, ze ed1e p0danego ~~osobl1 I się ekonomiczna strona projektu. Związana jest
rozpoczęła .sIę ,budowa, t~lI1elu po obu ~h on~ch ona z kosztami budowy tunelu. Jeżeli kilometr
o.ceanu.
.lak SIę ~o ,dZIeJe .przy buc}o,wl~ Wlel- takiego tunelu kosztowałby tyle, co kilometr
* Tajemnicze zniknięcie dowodów rzeczo· kl~h ~~ne1ow
alpeJs!<lf h.., trzeb,a w sCla~le, wy~ kolei podziemnej w śródmieściu Berlina, a ,więc
wych.
urn:es~lc1 w nich dynamit ,I ~a 10 milionów marek, to cały tunel napl'zestrzeni
Z bimu· wydziału lekarskiego rządu gu- WlerClC ot~ory,
mego wysadzac w powletr.ze zle[~Ję. 5,400 kilometrów kosztowałby 54 miliardy ll1arelc
bernialnego w tajemniczy sposób zniknęły wczo- 1p,omo~ą
ak ~Ję odby\Va ~u~d~wa 5ztoll11, czylI c~od11l~a
Gdybyśmy koszt jednego kilometra ustanoraj 2 paczki, w których znajdowały się kluski, podzIemnego.
.
!tIsrod
no~malnych WH~ UI1I~ow wili tylko na 1 milion marek, to ca.ły tunel
mąka i domniemana trucizna, któremi usilowaprac.a p~sl1wa Się o 5 metr~w co 24 go?zmy. kosztowałby jeszcze 5,4 miliarda marele W lGlż~
no otruć pewną ohywatelską rodzinę. Zbrodni P?l1Iewaz
budow~ odbyw~ ~Ię po Ob,u koncach, dym razie chocIziloby o wykonanie projektu,
miał się dopuścić jeden z członków rodziny
WIęC co 24 godzmy ,pow::;taje 1~ meh6:v tunelu: przewyższające kanał Sueski i Panamski. Opro~
w celu szybszego otrzymania spadku.
Cała droga wynosI 3,600kllon:etrow, czylI eentowanie takiej sumy i amortyzacya są wątpliwe
W sprawie tej prowadzi się energiczne
3,600,000
metrów:-lla ?udO~~ tedy tun:lu po~ wobec faktu, że wielkie parowce służbę przewo-:
śledztwo.
. trzeba, 360,~OO
dm, cZy}1 ol<rLlgl~ 1,000 l~~, Ju?: zową pe,łnią znacznie taniej. Już przy kanale
,I(- Z ruchu strajkowego.
to ?blIczeme przem~wta p~zecl.W~w, prOJektOWI Panamskim, kosztującym okrągłe 4 miliardy.
Wczoraj skończył się strajk w fabryce że ta!<1ego . tu~elll. JYlozna powIedzlec, ze metody marek, nie mogą Starly Zjednoczone liczyć na
laznej F. Mirski i F. Weinger.
wlerceOla l . wogo!~ budowy .tunelóv.: zost~ną I· odpowiednie oprocentowanie kapitału inwesty-:
ulepszon~, ze w c,l~gu 24 g~dz~n będ~le. mozna cyjnego. Gdyby należność za przejazd kanałem,
~budowac 20 metlOw:, po kazdejstronle, l to tak ' podwyższono do właściwej miary, okrętywybra-;
Z LITWY I RUSI.
Jeszc~e budowa c~łoscl trwa,łaby, 250. la!. Na .łyby prz~ważnie drogę naokoło przylądka Dobrej i
l taką JI1westycyę .me znalazłoby. Sl~ kapltało,w.. Nadziei, lub naoko,to przylądka Horn. Ale Stanom!
Rewizya w księgarni. Onegdaj w Wilnie I . Moznaby do teg? z~ga,dJ1Jel11a, z~~)r~c SIę Zjedn<;>czonYn:t chodzi także o łatwiejSZą, obronę i
w Il1ny spos6~. JY10zna sobIe powIedzlec. 'po- brzegów SWOIch przez flotę. 'rego rodzaj u wzglę~;
policya zamknęła dostęp do księgarni W. Ma- trz,ebu]e,my .wlę~ej punktów bU,dowy musImy I dy nie .istnicJ'ą co do tunelu transatlantycldego-;:
któ
Wt
kowskiego i dolwnała szczegółowej rewizyi,
trwającej blizko dwie godziny w obecności je- WIęC mlec ,WlęceL pun
W oparcIa.
y yczymy I W dodatku parowce, coraz bardziej ulepSzane,
dynie pracowników księgarni, gdyż właściciel ~rogę z I-hs~panll na, Azory, a s~amtąd do H~- rozwijają też coraz większą szyblwŚć. Wobec
b
hfaxu, ~ Y' ten sposob rozpo~zl1lem'y, pracę ro-, tego tunel z Europy do, Ameryki pozostanie
' k
bawi poza Wilnem. SI(ón fJS owano roszurę w.no.c zes111e na 4: pu.nk, tach, mianOWICIe w Eu.ro- wedle wszelk.I·.ego prawdopodobieiistwa W dzie •.
wydaną w Wilnie w 1908 r~ W" drukarni Romma
A
t d
A
h
.p. t. .,Republika demokratyczna w Nowej' Ze- ple l meryce, u zlez na
zorac
w stronę dzinie fantastycznych marzeń.
,
jednego i drugiego kontynentu. CZag budowy _ -......._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.•
landyi". Zabrano kilkanaście egzemplarzy tej skróci się o połowę, czyli przy. uwzględnieniu
broszury i opieczętowano je.
największych postępów techniki. budowa trwała
Katastrofa kolejowa, Między Winnicą a Gu- by nie 250, lecz 125 lat. Gdyby na wspomniamiel1lu! wy.koleił się cały .pociąg 'pocztowy. .
nej drodze leżały oprócz Azorów jeszcze inne.
Podróznych, pocztę l bagaz. przyWIeziono wyspy, w odpowiednich OdległOŚciach, to mo~
Prezes Dumy w Petel'hofie.'
końmi do Winnicy.
.
źnabypozyskać jeszcze więcej punktów budowy
Ruch pociągów zosta.ł przerwąny. .
i jeszczebal'dziej skr6. cićtermin ukończenia.· tu~ , , . PE'rERSBURG; 30 lipca '(P.) Dnia' 29b. m. i
Nagły skon. W Winnicy zmarł znany w.łanelu. Ponieważ takich. wysp niema, więc o bu- wieczorem preze$ D urny państwowej miał szczęŚcie
ściciel ziemski, hr. Grocholsld~
dowie tunelu do Ameryki spo?obem .g6rniczym przedstawić się Jego Cesarskiej Mo~ci. Najwyż
niema co myśleć, trwa.taby ona bbwi'em conaj- sza audyencya trwała godzinę i 17 .minut. Pre-.
mniej 125 lat.
.
zeszłożył szczegółowy raport z działalności
. A jednak możliwą jest. rzeC7,ą wybudować Dumy państwowej podczas sesyi Wiosennej i
tunel podwodny w czasie nadzwyczajnie krótkim. z okolic:zności, towarzyszących postępoWi prac
Niejednokrotnie już konstruowano tunele i po~ Dum~
.'.
.
Znany autor niemiecki Kellermann w po· szczeg6lnych rur żelaznych,' które wpuszczano
Audyencya miała charal<ter wysoce miłO"
wieści swojej p. t. I,Tunel" podniósł gigantyczdo' wody i .łączono w całość .. Gdy taka olbrzy- ściwy.
ny pomysł wybudowania tunelu pomiędzy Euro- mia rura sięgała od jednego, brzegu rzeki' do
Kontei:cncya pil!<ojowa.
pą i Ameryką. Oczywiście Kellermann w całej
drugiego i stała się nieprzepupzczalną, to 'jest
pełni czyni użytek z tego, co się nazywa "Li- . szczelną, następowało pOmpOWanie wody z jej
BUł<ARESZT, 30 lipca (wł.) WŚł;óddele~
centia poetka", a podobnie postępowali inni wnętrza ~poczem tunel by,ł gotowy. Ten spo- gatów panować się zdaje usposobienie sk~'onne
autorowie powieści naukowo-fantastycznych, jak . sób budowania przy odpowiednich modyfikacyach do zgody, co przypisać .należy staraniom w tej
Verne, lub Wells, kt6rzy sięgali daleko poza gra- może wejść W rachubę, gdy chodzi o tuneIna mierze ze strony króla Karola rumuńskiego, któnice współczesnej wiedzy i technicznych środ dnie oceanu.. Oczywiście, w takich głębinach ryprzyjąr li siebie wszystkichdelegaWwrazem
ków. Mieli do tego zupełne prawo. Czy można nie mogą być używani do pracy nurkowie, Nie i nakłaniaJ ich w ldertmku ustępstw i pOkoju,
twierdzić, ze wybudowanie tunelu do Ameryki
możnaby więc spuszczać do wody poszczególnych
Zawieszenie' broni.
leży wogóle poza możnością ludzką? Ale nauka
części rury tunelowej i tam ich śrubami spajać,
współczesl'Ja, mierząc zamiary wedle. środk6w,
BUKARESZT, 30 lipca (wł.)· Pod koniec
lecz musianoby te poszczególne części łączyć na
inaczej ocenia podobne projekty. Stało się to okrętach. i jaka. gotowy tLJnel. spuszczać do dzisiejszych obrad !(onferencyi !Joko]owoj, uchwarównie z pomysłem poJ'ączenia Europy z Ame- oceal)u, podobnie jak to się dzieje z kablami lonojednomyślnie pięciodnio,)N6 zawieszllnie broni.
ryką za pomocą tunelu. O m?'ł:' ił go znany telegrafu podmorskiego.' Ale . spuszczanie do
,
. Układy tUl·ecko~gl·ecki8.
.
technik niemiecki Hans Domlmk, który od oceanu kabli, nie grubSzych nad 2 cale, uważano
szeregu lat popularyzuje wiedzę techniczną w swoim czasie za nadzwyczajne dzieło techniki.
KONSTANTYNOP.OL. 30 lipca (wł.) Ukla·
w sposób wielce przystępny.
Cyros . Piedl utopił miliony w oceanie, żanim dy: pomiędzy Turcyą a Orecyą przybrały niespo·
Najmniejsza odległość pomiędzy Europą powiodło mu się ułożenie kabla na dnie dzianie zwrot jaknajpomyślniejszy, Nowe instrui Ameryką wyno~,i 3,600 kilometrów-'pisze Do~ morskiem.
kcye, jakie otrzymali z Aten tutejsi pełnofnocni
minik. Otrzymamy tę odległość, jeźeJi ~mierz~
Byłoby to cudowną zdobyczą. techniki, gdyby, ey greccy posiadały charakter tak dalece skłonmy drogę od przyjądka Ortegal w HlszpanJl, z olbrzymich parowców przyszłości.lT\ożna"bier ny do ustępstw, że gabinet turecki po wczoraj - '
lub z Brestu we, Francyi • do Cap Charles na żącą" rurę tunelową •spuścić:l1a dno morza. szej naradzie, jaką odbyt wobec zmienionych
półwyspie Labrador. Droga z wybrzeża franProjekt taki, aczkolwIek. nadzwyczaj fantasty- warunków greckich, niezwł'ocznie uchwalił zgo~
cusk!cgo do Nowego Jorku byłaby p6łtora raza czny, nie jest pod względem technicznym nie~ dę na propozycye.
.
większą. Przyjmijmy na razie najkr6tszą drogę
możliwy.
Możnaby wszystko. przygotować na,
Skutkiem tego pelnomocnik turecki Reszid-'
jako podstawę naszych rozważań, poczerń stani~ lądzie, a potem za pomocą, kilku flot spuścić basza udaje się jutro do Aten, aby podpisać
się aktualnem pytanie, w jaki sposób na te]
tunel do morza w przeciągu kilku tygodni, wy-' protoku.t w sprawie porozumienia.
.. '
drodze ma być wybudowany tunel. Można mieć brawszy do tego odpowiednią pogodną porę.. '
Uk,ład grecko-turecki posiada charakter fajna myśli budowę sposóbem górniczym, pro~a~
Przypuśćmy, że akcya ta powiodła się.~o
ny, tak że treść jego pokryta jest dotychczas
dząc tunel W skalistym gruncie pod wodą. W ta- na tern zyskujemy? Ze. względów na bezplc'jaknajściślejszą tajemnicą.
.
.
..
ki sposób wybudowano w ostatnich czasach tu- c:z;eństwo pociąg kolejowy nie rhóg,tby W tunelu
CiężkielJołożenie WIddyrla.
.
nel kolejowy pod rzeką Hudson,
jechąćz szybkością większą, niż 100 kilometrów
Budując . tunel w taki sposób, musianoby
na gOdzinę, gdyż wykolejenie się przyw.iększcj
BIAŁOOROD. 30 lipca (wł.) Wojsko ,s~rb"'"
go bezwarunkowo umieścić pod dnem morskiem szybkośc:i mogłoby się stać ,groźnem dla tunelu. sI-de otoczyło Widdyn ze wszystkich 'stron. Zatak głęboko, ażeby powała skalista tunelu mo- W ten .sposób drogę z Brestu do. N9wego Jorku, . ł9ga bułgarska~ 1<t6ra. z poczqtku miała.
zamiar\
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stawia rozpa··
Waźnl;)

Wszystkim tym, którzy raczyli odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku

iHit'yencya.

ś.

PETE\\>SBUiW, JO lipca (wł.) Posl'nchaniu
<1fcybisl<U?l sbtaryjski'.!go u cesiJr/:a austryac!deg,o naJ ,l!;; tu pOWa:7.ile polityczne znaczenie.
HbZeJ'wiśoi

a w szczególności Sz. DlIChowic6stwu, składa serdeczne "Bóg zapłać"

się zbyteczne i rezerwiści maje! powrócić do do-

delegatów w imieniu króla i rządu. Po nim zagłos prezes ministr6w serbsldch, Pasicz,
Powiększenie. kontyngensu rekrutów.
stawiając wniosek, aby powierzono przewodnie"
"WIEDEN, 30 lipca. (wt.) Podczas auuyencyi two Majorescu, co M; Zebrlllli przez aklamacyę
w Iscłlłu minister wojny Krobatin przedstawi t jednomyślnfe zaakceptowali. Następnie MajoresclI
cesarzowi projel\t podwyisze,~ia 1<Ol1tyngensu re- zwrócit się do Veniselosa, z propozycyą uchwa ..
krutów.
. lenia zawieszenia broni, co też postanowiono.

'

brał

W ohronie autonomii Czech.
PRAGA, 30 lipca. (P.) Prawno-państwowe

stronnictwo

postępowe

czeskie

zaproponowało

autonomicznym czeskim przedstawicielstwom okręgowym, aby nic prowadziły żadnej korespon-

dencyi z nielegalną komisyą rządową, mającą
rządzić . królestwem. czcskiem. Radykalne stronnictwa czeskie agitują, aby ludność odmówiła
płacenia nowych podatków. Stronnictwa czeskie
utworzyły stały komitet i. kancelary~ do walki
i

z ,absolutyzmem.
Zastój w partyj.
. B~LlN, 30 lipca. (wf.) Wdodatku nadzwy~
czajnym organu socyalist6w 1;,Vorwaerts" ukazało się sprawoztlanie z kongresu socyalistycznego,
.odbytego w Jenie. Sprawozdanie stwierdza, że
liczba członków niemieckiej socyal-demokracyi
.od zeszłego roku nie wzrosła, lecz przeciwnie,
w rozwoju partyi panuje obecnie zastój. Liczba
abonentów" Vorwaertsu", wynosząca w czerwcu
roku ubiegłego 165,000 spadła obecnie do 157

p.

A~ama Mu~iała v~ł uUil~~ie~o,

do rlomu.

'WIEDEN, 30 iipca (wł.) Wobec tego;'że'
konferencya amba~adoiów w Londynie uchwalil~. już statut albaflski, stacyonowanie więc korpusów 15 i 16 w Bośni i Hcn:cgowinic okazalo
mów.

t

Mylne przypuszczenia.
Bukareszt, 31 lipca (wł.). PrzypuszczenIa
o uporze Grecyi i Serbii nie sprawdziły się.
Serbia i Orecya są sk-łol1nc do ustępstw i bardziej pokojowo usposobione, niż to przypuszczano. Władze rumuńskie przedsięwzięły wszel~
kie środki, aby niedopllścić do demonstracyi
przed gmachem, w którym odbywają si~ posie-

dzenia konferencyi, Przez

cały dzień

przed gmachem tym gromadziły

wczorajszy
się olbrzymie

tłumy.

I

Strajk ekonomiczny.
BAKU, 30 lipca. (P.) Zastrajkowała 4,000
robotników w Tow. kaspijsko·czarnomorskiem
przemysłu nafcianego i fabryce mechanicznej
Gewesta, Postawili oni żądania ekonomiczne.

strategiczną,

pOłąozenie

się

Całe

skrzydło

lewe

gdyż

Paryi, 31 lipca. (wł.) \\l'c7.orajszc posiedze.
nie izby deputowanych trwało od godziny 9-ej
rano do 1 po północy. PI'zyjt;to budżet oWJlny
na rok 1913, poczem izba odroczyła tii~ na czus

nieograniczony.
Grzeczności

dyplomatyczne.
Paryż, ;31·go lipca. (wt.) Poincare wyjeżdża

w pClździerniku

do Madrytu celem rewizytowunia
hiszpu6skicj pary kr()lewslde,i. Do Madrytu udu
się drog11 na San Sebastian i zwiedzi po liro·
dze fabrykG broni i składy w Toledo. Towarzy"
szyć mu bl:dzie minister spraw zagranicznych

PichoI!.

Sb-aJk powszechny.
Barcelona, 31 lipca (wł.) W mieście i okolicy zapanował strajk powszechny. Tłum z przed~
mieścia San Martin wkroczył do miasta. Oba~
wiają się wybuchu rozruchów, gdyż przywódcy
so.cyalistyczni postanowili prowadzić strajk re~
wolucyjny. Oubernator oświadczył, że rozporządza 17,000 źołnierzy, którymi 1.doła ::;tłurnić
wszelkie zaburzenia.
Czyżby konIec rewolucyl?
Londyn, 31 lipca (wł.) Rewolucya połlldniowo~
chińska zdaje się być na ukollcr-eniu. Nankin
przyłączył się d~ partyi Juanszikaja. Wojska:

uniemożliwia

armii serbskiej

z grecką.

otoczone jest przez

bułgarów.
Położenie

Dżuma.

łudniowa

znajduje się obecnie wtem stadyum,
zwycięstwo będzie bezwarunkowo po stronie

że
rządowej, tembardziej, że rewo]ucyoniści nie posiadają zasobów pieniężnych, którerni znowu
rozporządza
juunszikaj. Obliczono, iż zawierucha obecna kosztuje Chiny już miliony

dolarów.

Z ostatniej chwiliII
Szczegóły

piel'wszego posiodzenia.
Bukareszt, 31 lipca (wł.). Posiedzenia kon

4

ferencyi pokojowej rozpoczęły się wczoraj o godzinie 4-ej po pot Wśród delegatóvv' panowała
niezwykła

Najpierw przemawiał prezes ministrów rumuńskich. Majoresku, witając
kurtuazya.

się

r

1

1PII"lInullmer.toll'owi li!! ul. PioirkowskieJ.
Niech się Pan zwróci do Towarzystwa wyści~ów konnych W Piotrkowie.
p ..... Winlcler. Nalc:r.y się zwrócić do administracyj dóbr Zloty Potok w pow. częst()chowskim.

w Sofii.

Konstantynopol, 31 lipca
wojskowa zakazala wyjazdu

cym

rozchodzą się.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

Paryz, 31 Jipt;a (wł.) Położenie w som, jak
CARYCYN, 30 lipca. (P.) VI pobliżu Sarep- .donoszą pisma tutejsze, jest coraz okropniejsze.
ty we wsi Tundutowo stwierdzono wypadek
Zgłodnia,łe tłumy przeciągają ulicami miasta,
d2umy, zakończony śmiercią·
szukając pożywienia. Z całej' Okolicy, z miast i
Sufrażystki.
. wsi naddunajskich przybyła ludność do Sofii i .
LONDYN, 30 lipca. (wl.) Nocy ubiegłej' su- wynosi obecnie już 200,000 osób. Żywności brak
fraż,ystl<i, przy pomocy swych zwolenników, do- zupełnie; panuje oliulwa rozruchów. Przed pała
komlly napadu na więzienie HoUoway. Atak
cami króla i ministrów stoi tysięczny, zgłodniały
miał' nu celu oswóbodzenie Sylwii Pankhurst,
córld znanej przywódczyni sufrażystek. Zamach tłum, domagając się żywności. Niektórzy mini·
nie udał się. Policya aresztowała kilka sufraży strowie wyjechali z Sofii w obawie zamachów.
stek.
Pałac Dantlwa dzien i noc strzeżony jest przez
wojsko.
Rewolucya w Chinach.
Miny podwodne.
LONDYN, 30 lipca. (wł.) Według wiadoM'
mości, nadchodzących z Chin, większość. ludności sympatyzuje z j.uanszikajem. Rewolucya po-

zli na.

OdroozelJie Izby.

ZWYCIĘSTWO BUŁGARÓW.
Sofia, 31 Jipca (\'\lt). Armia bułgarska
odniosła ostatnio nad grekami świetne
zwycięstwo. Wojska greckie laatakowały
bułgarów w dolinie koło gór Stanoga, lecz
zostały odparte. Na uciekających greków
tysięcy.
natarła piechota bułgarska i przepędziła ich
Grad.
. przez doliny Pocowo i Stanoga. Bułgarzy
INNSBRUCK, 30 lipc':l. (wf.) W Tyrolu po- zdobyli kilka. armat i wiele amunioyi.
rewolucyjne
łudniowym, grad wielkości jaja zniszczył winZwycięstwo to posiada niezmierną· donice i poczyni.t wielkie spustoszenia.
niosłość

lI"łI d
""0

(wł.) Administracya
okrętom, znajdują

w porcte bosforskim na morze Czarne,

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Stacyi centralnej K. E. ł..
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Mil.E~
Z. tlUiR 81)~VI1

; lij,a
BO/VIllpopol. 7~8.a
87
Pll Z 2
T .. mpo~lIt .. ~.
to zwykłymi manewrami floty turec- BO/VH
9 wlecz. 780.9
13.2
8~
1'n 8
IlUlX.. ~i·16,8~.j
il,B
J<iej, jakie rząd zamierza na morzu dokonać-, BlNU 7 rauD 7ł.b.2 ' 12,~ 91 FnWlI
min.
Opadu 2,2 ... m
jednąkże nie· ulega wątpliwości, że chodzi tu o
zarożenie min podwotlnych w porcie bosforrozkład pociągów
skim w obawie demonstracyi flot.
od dnia I.. go majo.
""
Sl11ierć Szukri paszy (7)
Kolej Fabry czno-Łódzka.
~dchodzą z ~odzl:. a) 12.15, b) 7.20, 8.05, 10.00,
Wiedeń, 31 lipca (wł.) "Balkan" donosi, że
d) 12.50, e) 1.50, l) 5.45, 4.50, g) 5.45, h) (j.43. 7.33,8.45.
były komendant Adryanopola, Szukri pasza,
Przycho~zą do Łodzi: 4.37, 7.22, 8.55, 9.55, I) 10. 40.
zmarł na cholerę.
1.00, 5.10, J) 4.58, 6.20. 8.08, 9.55, k) 11.00.
\II tutejszem jednak poselstwie tureckiem nie
Kolej Warszawsko-Kaliska.
Odchodzą do Kalisza: ~ ~odz. 7.5;), 12.24, 4.59, 6.13
otrzymano o tern żadnej wiadomości i wydaje
3.12, do Warszawy o godZltlle: 11.01, 12.1H, 5.50. 2.31.
si~ ona nieprawdziwą wobec tego, że Szukri'
P~2YOhodzą z Ka.lisza o godzinie: 1.21. 10.51, 12,22,
pasza bawił ?statnimi czasy w Filipopolu, gdzie 5.20, 9.00j z Warszawy o g. 12.1'1, 4.26, 6.03, 3.02.
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Opuszczając mury

Watykanu owi papiescy
wznosili
okrzyki.
.
- Niech żyje Garibaldi!
ex~żołnierze

, Al11eryl~al1i,e .nie żartują z modą, Przezro.
czyst? sukl1le, Jakle lansują niektórzy mistrzowie
k~,:wJeccy, ~ Pary~u" ,~i~ podobaJy im. się w
RJ~IJI:~olldzle w it{lrgl/1l1 I,żaprotestowano ostro
przecl~ko tym Rontgenowskin1 strojom, .
. Plerws~ą nieszczęśliwą ofiarąbyla miss BIos·
s?n. Bro~nl11g, k~6l'a :-eszlef!O tygodnia ukazała
SIę na ulIcy, w. pięknej przezroczystej sukni do
kolana wycIętej.. Przy każdym kroku tak dużo
by,to. widać b.łękitncjpońcżoszki, że w.' krótkim
czas~e zebrała się olbrzymia masa ludzi. Zbie·
gowlsko było tak wieJkie,że musiano ruch uli·
czny. wstrzymać. Przerażony stójkowy zaprowadził wystraszollą miss B1osson do komisa~
ry~tu, tam wyznaczono jej 20 c!olaró\v kary
ktore. też !laiychmiast zmuszona by.ła zapłaci{
KIC.dy, Sl~ tłumaczyła, że kupiony w pierwszorzędnej firmie kostyum ma prawo nosić, sędzia
s~anowczo .o~powiedział jej, że kupiony rewolwer
Ole upowazma do strzelania ludziom we łby.

RÓLNE WIEŚCI.
Wskutek słynne.
go. "buntu" wgwal'dyi papieskiej trzech gwardZISt6W skazano na ."wygnanie";

Marsyljanka w Waty!<allie.

Dr. S. SZN1.T,
TKU\DD
~
Ul

~Iza,tczycy

I

I przyjeidza stale przez czas reryi letnich dla

.

"'"r'ir'"w-nrz~·~mmett""1!ff5ilr?:""::!I.u.~~'U.~~

Z:rW\'IDtl:y Ś\!''1D5~iJ'©~il p@aS~{~ch
oraz różne broszury treści religijnej poleca ,;ldad
.
matel'yalów piśmiennych,
U
KSP. If!'GAlIUll!A
.
.
DRJl
'"t
A " !1DRZEIBlI!..6l
KAIITOUmWEillO
~ld. św. ĄIi~iIlia'z\e§a oM! 3.
."t~
2867
'IP~
~mTI?!sj ..!!lII?!I7l6Q.'l}i

J

ł

I

---

udzielania

LEKCY;

Sp. choroby skórne, wrOSÓW, Weneryczne moczoptcio..
We l kosmetyka ee~::<1lIf·sRm. Leczenie syphilisu
., salVil:!'sanem Ehrlich·I;iata GOB i 914 (WśrMżylnie), Le(fortepian, sl(rzypce, taorya),
czel1le eleldrycznośclą: eHęktll"oliiz:EI (usuwanie szpe"
Znstać mozna W szkole muzycznej Tow. Mttz.im, Szo- i cących włosów) i IlllfŚlwietlell1lie Wc,:uaa·!I'u (Ilretroskopia),
GO~Zi!ly . p:zyjęć: W ~znsie I.etlli~h miesięcy tylko od
pena (Piotrkowska lOS) W~ wtorki, środy i czwartki
4-e) do 8-eJ po połudnIu, w l1Iedzlele' od lO-ej do 2-cj.
Dla W. PUll: osolima Ijll«llI!::ZC~aHIl1I&a.
1128
od 8-9 WIeczorem.. ' .

,

I

I.

panom kttpcompolecam swój ~ttmienny maturzysta przyspo- aan Pietrus zgabU kal't~ od
dział jako to: handlo'Wcóm \) sabia do szkól prywatnych U paszportu, wyd. z fapryki'
agentów, inkasentów, ekspe: i rządowych, Oferty w adm. Hoffrichtera.
6784-1·

,Chld~ie~al{~Ud~18 I(~/~~~~~~i~~~~' ~rae::ó~: 1~:~iX~lti~· Pl'zę~t1li

,
I. D

ozdobne z ilustracyamj~ Stanisława M~
cena w oprawie 2 rb, 50 kop., dla
prenumeratorów "Rozwoju" tylko 1 rb. 25 kop.

słowsklego;

lPrr'of[J TadeiI.R!u!! Jote,ko

sarnia Matiatko,
6787-2-1
na :$rcdniią 3
Specyalista chorób skórnych, .
Wenerycznych. kosmety;\'.i klwrsStifter.
kiej (włosy, twarz etc).
1117 .Spac~rowa 5.4.Lipszyc i 6815-1
przeprowadził się

~

.

,.,.".,!"...........""rmt·~iI'~

l starszych:

l) Adam Mickiewicz -,. ~ę~~a!1'll '1iii.1€:~~ll!lliZ'v

w. al',mH. fi'ancusldej.

"--.1"
.

młodzieży

wydani~

"Matin"
podaJe.,~lekawe zestawienie: .Ocl. czasu aneksyi
AlzacYI.1 Lotaryngii ,w . ~fmiiniemieckiej był0
wszystkIego trz,ech. oflcero,~,po~h ?dzących z za·, ,
branych prowll1cYJ, a, mlanmv,IcI.e: pułkownik i
Scheuc.h, barW.l Charpe.nt.'I. er (poruc. znik kirasJ' erów)'
wreszcie d rugi syn ministra Alzacyi i Lotaryngii,
Zoro VOIl BuJache, aleweJ'ście., .j·ego do armii
W ran dzeo f icera ułanów nastąpi dopiero tE~j 'je~
sieni.
.
Tymczasem Francya posiaqa aż . pięcdziesi~"
ciu generałów, rodem z Alzacyi i Lotaryngii!
Wymowne cyfry! .
,

ChłOpcy do tel'miilupotrzebni
zllruz ul. Widzewska 146 ślu~

II
I'

ma

śpiewali' Marsyliankę . i

t.,,...u-:r~:......l~~~5;{·_2 Jó;i~~~~~~~~~k~Ii~~it~~~~~;I~~;

R-:-o.,.,Z-:,w,..,0_j.;,.U...,P;-0..,.d__"_M-:-a....

~os~uk,uje się-t-5 mórg dobrej ll"'tt6ż z dobremi świadectwami wyd, z mag. m, Łodzi i 5 świa-

r Ziemi bllzko Łodzi· lab, więk· ~ może zaraz zgłosić się ulica dectwa. .
6809-5-1,
om m ttrowany do sprzedania szeg'o miasta, Oferty z' Warun- Dzielna nr, 15.
6767-2-2 [)einhold Raszke zgl1bitpaszDrll M. PAPIERN.,
W Rudzie, Chaćhuta~ Wiado- ,kami skladać.w rodakcyi .pod ~klep kolonialny sprzedam. z 111 port, wyd. Z.' ma!;!. m, Brze-.
mość: ul. Karola nr, 20, W ski e- "Grunt".
6651-5Wc-5 Iil powodu wyjazdu ul. Pańska ziny, .
·6710-5-5
AKUSZER i SPECYALISTA
piegaJanteryjnym, 6641-5Wc-5 potrzebny ctltopiec 14-letni do nt·. 11 t.
6761-5-2 Qujllchold Blach za$!ubil kWit'
C H O R ÓS KO BIEC YO H
no wynajęcia. zaraz, wśród I
posfugi domowej żeby umiał ~dep do sprzedania koiolliii!no rll od paszportu, wyd .. z fabr.!
uliiICaI PohulhaM«lIwaI Nr. 23.
li ogl:od6w~ 5 dnże pokoje,. jeździć kucykiem Przędzalniana ~ dystrybucyjny ~ I?owodu obję-Szweigerta.
. ,6799-11
. TcUefolta IS .. 85.
! WsZeiltle wygody. ~ysoka 28. nr. 19 m. 4,
6716-5-5 cw. posady RokiclIIska Szosa ~kt'adzi()no weksel na 000 rb.
Przyjmuje do 11 rano i·· od 41[. l
t1811-2s-1
p' o!<ój na 2-giem pietrze z oei: nr, 55 w Widzewie.
6848-5~1 \)bezterlllinowy wystawiony
do 6 11. po por,
555 , no sprzedania otomana plaszo~
dzielnem Wejściem' 2 meblalep kolonialno - spozywczy przez Władysława, Kazanka,
sprzedam zaraz tan.!i 400 rb,. O~tl'Zega się przednal>yciem,
• IIJI Wa z wysokim gzymsem za, mi. lub bez zaraz do wynajęcia"
) 22 ruble ul. Luizy nr. 26 stróz . Przejazd 48 m. m.'· 6741-5-5 można spraWdzić ul. Brzozowa Wlicza 11.
6706~5
II
i wskaże.
6794-1
ootrzebny uczelido kra:wcn z ~r. 4 m, ~.
6812-1 stanistaw Sławil'i.ski zagul>il
no sprzeqanla7-mio' morgowe
r·.praktyką ul. piotrkowsltu 5, . S!{le p do sprze~anla z pOWOdu
paszport, wyd, z mag. miasta
WYJa.zUu Kelma. 26~. 6791,.,5 ... 1 Łodzi.
Nawrot .Ni! 1.
u. gosp.odarstwo ;z; .zasiewem w .. •.
,
• . ,. 6759_a"'-5
6780..;,..5-'-1
C
cenie 1100. rubli na prawach POkÓj na· :pierWszem piętrze Tanio tapicer przerabia lTI.eble ·za.:;lil1ąf ~i1etwojskowy na imię
horoby wewnętrzne. Od godz. dworskic:h 5 wiorsty od Slotwlll, :. przy rodżiIiie. do wYl1llięcin D materace ..zawia..domićkartą
Bronislawa. ChwaTińskie~ll)
4-G po pot.,
2095 przy lesie jak róWnież plac zaraz Konstant:ynowsl~a 5 .m, 25. pocztową Lipowa 02 Ruszkow- wyd. z gm. Ttu'ek gub, kaliskiej,
_ ....___-:-:!--=75XlOO lokci obsadzony drzew.
. 6759-5-2 ski. .
6846--5-1
,
6714-5-5
~ kami owocowemi w Stokach pod potrzebni lUctZ. ie 'ka.walerzy d~ Udz. ielilm leIW. yi.. ·. i .. korepetycji zagUbi/n . paszport, Rozalija
D
o~
Z powodn zmiany
rl t
l ' 161
J'orczy;:j 1$11 b• I pow., ·Pl. otrk.
DnOBNE
Vlt OSI El\.1I
i'l1aA. . Łodzią
l'eSI1, Dowiedzieć
się.u· inteMu- .
r 6'znyc h cl ob ryc h ro b ót, Kan_oraz·przy",o
owywam M
sz {
szyńsldego Widzewska' nr. 160, tor służby ul. PiotrkoWska 6ft Ceny przystępne Wiadomość: wyd. z gm.Kleszcz6w, ·6727...5-1)
_____.
6752-5-0 Orla li) m. 1.
6820-5*..,...1 z-'uginąCmi portfel.ipaszport,
1ł'!II' Nowootworzony magazyn
6749-2s-1
piekarnia ze . sklepem i wy-' U~ czeti potrzebny do stolarnI
wyd. z gm, Brus Rokicie.~Sta.
H.M. mebli "Elwnomial< Piotr- \flala.nterYillO-NorymberSki sklep
godl1etri mieszkaniom tanio
Dzielna 20,
681O .....5sw-l re Edmund Runge.
6{'46-5-2
kowska nr, 175,; }edtlne
źródło
'U
do sprzedania, Warto~ć 500ll d w',·"
d 1
d ll1"t p·aszport
,1
1"'. Do ){tlplla. potrzeba 1,500 I'b"· o
Jlla}ęcla l;arEiz. IU.·b o-go
zaraz jest do wynajęCia miesz"B
naj korzystniejszego nabywania
v
października r.· b; Wiadomość.
kanie stoso"'ne na·
nIn'
. 6, '2
.
~
, na lm~ę . 1'0mebli nowych i ttżywani'ch. Du- 'Wiadomość Przędzalnian. a 57a F b ·
'VV. . .
pr· Hi
mSławy
Kowalewskielwyd,
J
{{alnI'II's],l'.
6S1n
'a tyczna 7,
. .6785-5--,.1 Radwat'iskanr. 9 u gospodarza, z ma"',. m. Ło. (.lz1,
6.'7r.2-5-"
ży wyb6r kredensów, stot6w,
...
kó'
"1
.
.
0788 5 1
v;:;
krzeseł, otol1Jan., li.lSt e l', biurel',• JecIen .11)
I I dw
l ' l,
po ). ·l1rnev owany do wynaje) -""7". zaginat, p. aszport \Vtl.dat·.1Y z rtm· ,
a po wje uez me·
cia o.s_obne wejści. e A, nd. rzeJ'u ·zakl.ad fryzyerski l' est do spl'zen~
,1
i5
bibliotek, lózek,· bieliźniarek
bil do wynajęcia ul. Krótka 5 7 K I b - I
6778
"": Isldtno, pow, lódzkiego,
oraz cale urZądzenia sprzedaje
m, 2.
6798-c--5-1
. o u ms w.
' ... -'-2-1
dania W sąsiedniem mieście, gub. pIOtrkowsk., na imię Monil[i·
nujtalliej oraz kupuje 13 tar e i z a - '
~otrzebnafittyno. \vana nauczy- z powodu wyjazdu, Adres ul. Walczak.
GTG5-1;i-2
mienia "EI{onomia" PI'OtrlWW..
.Jitl~ndlla dOI ,wYllaięNcia, mOrże być r dellra clirz~~ciiankaz. pa· Behedykta nr; 59 m. 44, {3781-5sp.t zu'gI'nąr paszP01·t wod"ll" z rtln,
fi
l a ś. ).lsorz!l, OWe {oklcje, t t
I 61
d
l
'
.
J
",1
iS
sim nr. 175,66!:J2-1U-4
rniejscowo~ć "Langierka".en em sz { t;>;ą .owyc 1, znająca zaraz potrzebny kowal zdolny ~. ,C~arnocin,po\v, lócll,klego,
eble-w rZCdarn zabezcen
roboty ręcznedo'jedl1OkhisoWej . na gięte roboty Długa 151. na limę Muryallny ] at1iCi>:ek,
.,
M , 'l"
9p .
l 1
Magiel do sprzedania w dobrym
szkolyżydowskiej, 'Oferty pod
.6779-2-1
G775·":';'5~2
WYJCZ( zaJąc zaraz u'e, ells
stanie Aleksl:lndl'oWska 26.' "M, H. 2CO" w. adm, Rozwoju.
pO.,wodu zmian. falllilijQycll do
. l paszport, wyd...~-~
111q
ze szktami 12 krzeseł, stół, oto6804-2s-1
.:.
6806-, f
..
z gmitli
manę, szafy, łózka z materaca.
sprzedania w dużemrnieście '" Przysucha pow, op'oczyrlsl{ie.
mi, . umywalnię, . bielizniarkę z
Ma~iel do_ spzedallia zaraz ul.
i']otrzcbny blacharz \zdolny na powiatdwem sklep galańteryjno- go, gul~. Radomskiej na imię
lustrem, bibliotekę, biurko z fo_Rybna 5, .
. 6797-1
wszelką rob.otę Matszatko~•.konfekcYJny. Wiadomość stacya leku Wlrlera.
G78G-5.-1.
te1em, meble salonOWe, tremo,
M~ agiel motorowa jest do sprze- .\ .ska nr, 6.
. 6805--+2'--'-1 Łódź-Fabryczna WroczyI1ski.
-----o
slupy, zegar, figury. GłóWna nr,
dania Wólczańska nr. 147.· potrzebny chłopiec do bufetu
6G20'-5,u'-5 zaginę/a ~artu od p'aszportu,
9 m. 14,
6817-0-1
II klasy .na PO.SY1.ld .
fl1 magle do sprzedania ul. Po- Ila
M, eble s,'przedull1 bardzQ ta~ ObiadY
ul.6697
Be. nedYk.
t.u1 bryczna.·
. .. 6815..,...1 &
ludniowa m.' 6,
6704-1 Z~lt
j b'
10 prywatne
2
I
._lOno I{artę od paszportu,
• mo byle ~araz z POWOdll
111. •
. -:)C$,.-..
;fIloSZU {uję· ód 25000 dd 50000 ."11. magle sprzedam ul. Kamien...
wyd. z fabl'. Józefa Rychtera
wyjazdu tremo, otonuŁnę, shlPY,
O··b.l.aelY prywatne I:irze.'jaZ(,.l .50
rb. na. l-szy:M hypdteld dola na nr, 5.
....
. 6807-5-1 na imię Józefa Młodzika, G792
szafy, dęl)owe. lóżka z l1lutera~
l ,piętro front.
0721 ......3·1.'-2 nowobudując.ego się domu. PoPokoje; .ku~hnia,~grócl zaraz zaginęia-li:!trta od paszportu-,
do wynajęcia tanlO Wysoka
wyd, z fabr. Eisenbrauma na
caml, umywalnię, bieliźniarkę O'·· biady gospodarskie wydaje. ilU średnicy wykluczeni, Oferty proz lustrem, piękny kredens, Btól,
świeżem maśle również przyj.szę .skladać. w.adm . .RoZWoju .l1r,26. .
. ~-2c-2 ilJlię Anieli BieguńskieJ',
679(~
kr:z;esta, biurko, bibliotel{ę Spa- lIluje ldllm panów na mieszłu{~
po-d,,25 tysięcy'.'. . .... 6802-:-5-1
~! -'
G7(:i5"·-2·-~ nie z caloelzi.ennetn utrzymaniem potrzebna ućzenica do pracow.... - Z
zagitJęła karta od paszportu,
ceroWa 57 m, G,
'" Kredens, stór, krzesła,. oto.
pokoje z ol:!dzielnem wejśCiem
ni, okryć damskich ul:. Spaagubioale' dolt!llmumt,. . . 'Yy~. z fabr. Karola Elserta
K. manę, piurko, bibliotekę,
Widzewska nr. 104,
T17I:l-cs-2 cerowa 'Ot m, 1. . ',' 6800..,.,1 Chaja Gitla Wróblewska ,zagu: na 1Il1lę· Maryallny Zawa,dzkiej.:
U10trzebnl malarze ulica ·Milsza . blla paszport, wyd. z gminy
.,
b801-1
szafy, różlta, b.ieliźniar!<ę' lustl'za- osOba w średnim wieku dobrze
ną, umywalnię, szafki nocne,
obeznanu z gospodarstwem
nr. 20. . ..•... ·6i55;,:..4.....:2 Barczew poWiatu Sieradzkiego, zag!nąl paszport, Wydany z gm,·
lustro, szafkę ltawnlerskq, ląmpy,
miejskim i Wiejslum, W91\\\lintna
uiotrzeblF~,.UC. ze.ll.ica . do' p. raltli
6718--5-5 ' ,Uospodarz, pow, łódzki, na
jwchnią, poszukuje posady·. oN. r Przejazd. nr•. 4G... G744.,-5-2 ["dward Rau z~ubit .kartę od~llQ, Jozefa Ciupy.. 780~-:-5-1
obrazy,spl'zeclalll zaraz bardzo
tanio Karola 8;.,..10. G67G..:..I0-5 przyzwoitym dOlntl w miejscu P-Okó j do wynajęcia :zaraz ella II:. paszportu, Wyd. z. fabl'. Ba- zagmęla k~rta od paszportu.
ednarze mogą zloTyć oferty
lub na wyjazd. Referencye po. kobiety inteligentnej, na,· par· ?ul'ta.. . ! .
6795-1 nu ~f.?ę· J~z~fybli~ ~VWa~'lc~i:Vk68er08a,
z ceną na jednowiadrowe ważne. Łaskawe oferty pod terze z wygo ddml.(wejście . nozeL (1niczy\i: zgubiŁ paszport, --,.-------,...... ole ",ue)
...
beczki z pOWierzonego mateeyalll "Czystość" pl'z}'imuje adm, Roz·
wspólne), przy ul. Nawrot nr. 8 II.JI Wyd. z gm. Tyniec gub. Kn~ ZU2111ęta kSlflżkalegitymacyjua,
, u S-rów f. Meyera Główna 59.
woju.
6819-2s-1
m, 9. oficyna .Iewa.'
. . c.l \iski ej.
.
GlO'i'-3-5
,wyclaU!l ,z muglstrat ll m; 1:..0-.
..
6762--2-2
-b-' d d l
a c' ". te u·
'I
._-.-_._.
--'---t·' B
. ~, '
't,··
dZJ, na IlIJlę· . Bolesława Pron'lU Y o Jre. 11 . 1 JS' l maI, e
~klep z ,duz!! ,vystU\vą do wy- Hoze . orow. :;i,n zgUl)! l,:aJ tę czaka.
. .
6~95. 1;<. ··1
udke sprze. daln· tanio Hozwa.~w
prywatnym domu Brzozo· ~ nnjęcia zaraz l1l1. kWiaty, dy. U ocl paszportu, wyd. z <;eglcll1l '-- ,
. I --vJ
dowska 22.
.
0814-1
wa 4m, 58 parter, G680-5wc-5
8trybucyę, lubgalanteryę przy Wajcjolta.·
(j747-. 3~2 ZgltblOIJO paszport, ila imię 1'411.tldlTa
do·';przedanl·a~
p' l'Wl'uI'l1la' wraz z W"dllnlarni"
111 • ""d
4'ti r ó Q, JOz~
-,~-t a p,aW If:I1--·-·
'-b--:--"--I
--:t- wójta
ryanny
MaJ'cller,
~ z' węrtl"'ln
iS '"
~
'l:
'..
vv l ze ws k'lej. nr·
t ,zagu.
Ila nVI
gminy
Klukiwydan"przez
!ii1ulr.Y . tr
1. powodu zmiany interesu •
do sprzedania zaraz ul. Tar: Dzielnej. Wiadomośc u portyera
od paszportu, wyd. z fabl'. kowskleJ'
I.
. .(]!.}'i)~o. l"
'~'L" .. "a :2~
(j78~.-...5-1 ! gawa 40.
.6768-2-2 w Hotel!t Palaśt, .. 6726"::5*....,2 W. Kopia. .
6785-1'
..... Przyjmuje· od godzIIly8 ' /,a, t1 i od!
4. I pół~o· ~ W" dumy 0,1 4 i .DM do 5'
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~P~~ERWSZA LE~ZNICA

.Trocin

specyalisł6w

lekarzy

Dr. med. Szwurzooasser

dla przyehod'zqcYCh chOrych
Piotrkowska 45 ( .. óg Zielonej) łeBef. 30 .. IS.
Wewnetrzl1f! i nerWoWe d... Szwa .. cwasse.. od 10 -' 1{ i od
.•
4tI2-511~ popołudniu codr.ienllie.
Choroby skórne i weneryczne dr. L. Pa'ybullllki niedziela, wto·
rek, czwartek, piątele od lllla-2lfj, sobota, poniedziałek, środa od
8 - 9 l\lieciol'em.
Choroby chirurgIczne d ... M. KantGr od 2-5 i od 7-8 \.\l. codz.
Choroby kobince dl ... M. Papicl:'ny od 5 -- 4 codzi~nni,:.
Choroby oczu d ... B. Doucill;n od g-lO rano codZlcnl1le. ...
Choroby nosa, uszu i gardła d 11". C. Blum. Poniedziałek, wtorek,
sroda, czwartek od 1-2. Piatck, sobota, uiadzela od n-lO rullO.
Choroby dzieci, miejsca porad" dla matek dr. D-ipszyc codz. od 1-2:

Większą parOferty Wadm.
Rozwoju, "Trociny" 2552

do hudowy

tyę l~upię.

Zaginął

Poszukuje

sięl

do

wynajęcia

ła

bu\dor;(,. maści bronzowej, pierś

Zaraz do

Pot'ada dla niezamoinych 50 kOlI.

Przy leczeniu syfilisu stosoWa.
nie prepurutu "GOU"-"Dl4". Le.
czenie za pomoc!! elektryczno.
~ci ((!leldl'olizu). Masaż wibra.
cyjny, Badanie norek, pęcherza i
kanału. Bndoslwpia i cystoskopia

wynajęcia

Godziny l'r7.yl~~: od 8·1 I 0,1 "-S tlIli pali
._
od ,-r.·tli. '

-

i chij .... rgiczne Hl,lO
11 r. i od 4--7 p!)pol.

przYjmuje do

Choroby wElIIIHeryc:ChG
skó .. no i moc:coptoiowe

~tani~ław lewin~on

Dr.

Dr.PIOTRKOWSKA
~tani~ław .Pie~afiki
.Nit 115.

przeprowadził się

ul. PiotrI kowską 87. Choroby naWeWllętt'zne,
pluc i serca. Pl'zyjmuje od 8-U
rano i od 5 - 7 po południu.
fonnTale.N'2 8.10.
Q5fi4

sklep, piwiarnia, 5 pokole z ku2520 Cl!~lią, 2 pol~oje z kuchnią, 1 poIw) z kttc!Ullą, wszystko z elek-

nu kilka lat

Za.wadzka 10.
b. asystent kiinlki horlil'il:lldej, specyalista chorób, wonerycznyoh
skórnyoh, włosów niemooy PłOlowoj'

PIOTRKOWSKA 53, tel. 32-G:ł
choll'oby IUil;EU, nosa, gard ..

piBS

biata, wa!>i sic "LonIII. ŁaskaWY
znnlnica raczy odprowadzić za
wynagrodzeniem, Ul. Widzewska
Analiza krwi, wydzielinJ moczu. Szozepienie .ospy N~ 86. Guhl.
.
2542
ed I - 2 po południu. Badanie mamek.

-

~r, m~u, P. Lan~ar~

Pie'tll"kewska 18~

Choroby wewuQtrzue i nel'wowe. Sl'e.
cyulnie: choroby ~ol;ldk" kiH7.ck J przemi~l1y lllutervi (cukrowlL t Jloilug":\t oty.
łosi! itd.). N'iezbr:dnc din yagnor.y 111111IIzy chellllczne i hnkteryolog, wydzielin
krwi w lahol'lltot'VUOl wlastlelll, Od
jl-1 rllno ł od r.-·N. po 1l01ndniu. ,.!.!!.

Prr.yjm.: od fi-lO rClllO i ()d 5....:.g

wi()(~z .• kobictv od 4--1:;'

~1;!::E~%~~~~~~:~" N'(l; ~r IIłlU~I~ta.~~ł
I

Zagil1ęły 2 weksIc ln blanco
po .100 rb.: I wystaWiony przez
•
8 9 l ' J I"
I' l
.," I b
Wojclecha SoltYsze lVskiego, lI·gi
l t cI oJącego
eta
sie·z _. paWI, {(ICllll I wygO( W IlllesclC.lI W
'p.rzez Stanisłnwa, Tokars.kictło,
bliźu z do~odnll komunikacYą. l:>oźądany jest przy domu ogr6 k.
I
M
i!I
Proszę,o laskawe naclsyłąnic ofert do ndl1linistt'qcyi pod "S. K,I!. za z ecenie
acieja Markows'""
- kiego. Ostrzega się przed nabyciem, ,gdyi: takowe s~ tlieważne.
Z pOWłliul1icm Macie) Markowski, wle,ś Ossc, ~m. BratoszcWice,
gub. PlOtrkowskn.
lJ556

NowootworZOBY ~tła~ W~~liB

l sal,ą do spożywania gorących wy lObów na mieJscu, poleca
się uwadze Sz. publiczności,
.

'Maryon Wiurzbicki
II

państwa. w Warszawie odb~dzle się r l 8· sierpnia
l-ej klasy 201 lotery! KrólestWa PolSkiego wobec czeS!1o
,~WItUtiszczyt polecić WW. PP. cale losy, pot6wld r Ćwiartki losów
po cenach kantorów warszawskich.
Z powa~nlem

. VI Banku

~i.cnie

s.

•

kU~h.I., 5okien

Dr. LITMANOWICZ

Dr. med. Zand- Tonanbaumowa

Choroby narek, pęcherza,
cewki i t. p.
Prr,yjmuj(l do 10 nmo i od 4-9.
Telefon ts-m.
5011

K .. ótka U!.

-

Dr. LEWKOWIDZ

ohoroby

akórnl8, WIH,erJozrru\ ł niemoc pfoiowa
KOhatard)'nowliJka.

ue.

PU111ypblll~ie (1,II~t4~D\VI\IlI", I'repllr4tn

"U{KI" 1,,'1''', Chi 11,-1 Pl) !lol.lr.-gw.,
l,nnle .-~6 [HI !lilł., w nie,ld.l<lO-a.
Ol!i)lma I".'''%'''kiltnln.

Aku8zerya,·
choroby chirurgiczne i kobiece

K,

~e~;~in1~n~O;·~.t<lPO~

_~!I\NTYNOWSKt\ Nt 30, I p. 255S

I

:raprllszn pp. Czł<>nków dll\ wzi~cia. \l{lzII11u' w ce.r~rnouli rojwl~conlA kamlenh\
wQgielne!fo podbudoWQ wt4ancj siedziby. Akt uroczystości odbr:dzlc alQ IV nie.
~lel'l dtlla B'l\o sierpnia o godl:. s,cj :po południu prt.y udziale IV9zyntklch cechów.
Starlll xgt'omllozeń cl>chowycll. 2I1jlt'aS;l;n;" p. p. IllRjątrów I czellldnlków, nnlct~cYcl!
do gospód czóladniczych, nn tQ Ul'oczystoŚć. O$oby tyczqce Bobl .. wlląć udzllll' .
wwoczystQśc! winny Ulopat1'zy6 "iQ w znaazki wejilda no. 1.'11\(1 budowy. Znllczlt! ,

Do pp.

Członków

wydają

.tar.i ~echów.
.csur$y osobno zaproszenia rozsylD,ne nic

Właściciele Łódzkich
Aselłiizacyjnych
podają

.do powszechnej

b()dą.:

lat 22 -

PraCownIa haftów

. B.MAlUltKlfWI[WWfJ
.

o ile ktozauwaiy

I"

,;/

Przejazd 16,-m, 24.

Taborów

wiadomości, że

EO%Y8tująonod

Iznaczenia bIeliznV

,11327

I

woźnicę

.,-

Poprzeozna jlf/oyna,2 piętl'o.
r'~.jv.~rvvvv'~.t"...,

wylewającego nieczystości z beczek. oprócz miejsc
wylewowych, zechcą .łaskawie oddać w ręce Władzy Policyjnej
i jednocześnie spisać.z beczki firmę i numer i podać takowe do
biura Mikołajewska Nr. 20, za co otrzyma nagrodę w dzień.

• Przyjmuje

się

u?zenice .•

W~żne dla panów.
Ninlejszem mam zaszczyt po~
Antoni~w,: wiadomić W. P. klient6w oraz
Sz. publicZIlOŚĆ iż zaklad m6j
2560 krawiecki, mIeszczący się przy
ul. $redl1lej oM 22, zostal przeniesiony z dniem 15 b. m. na
tę. samą. ul. M 12, parter.
Szanowną moją
Z poważaniem

Rb. 5.-, a w nocy rb. 10.-.
Miejsca wylewowe są następujące : Widzew,
Stoki, Karolew i Bruss.
.
Niniejszem llIalU zaszczyt

zawiadomić

Klientelę, że

MAGAZYN KAPELUSZY DAMSKICH
i GAlANTERYI
zosłanie

p.·z:eniesioIl1lY z ulicy

św.

na ulicę Ziehnią .Ni 33,
.pod

Florenłyna

firmą

Be l1Iedykta 35

(Zielony Rynek)
5355

Ch lebowskalll

ALFRED HEJ
Spec. chorób
z '\ITarszawy

USZU; nosa
pl'zeprowadzit się do Łodzi,

od 9-10 i 4-6.
Redaktor

i

AN

gardła

, 2500

Wacław Wiśniewski

POLECA

Hafty· kaIlskic i szwajcarskie
firanki, sztory i portyerY. Resztki na h:.ostyumy i bluzki, żaboty
oraz koszulę damskie haftowane,
Musleln de lain. Ceny fabryczne!
Wielki wybór. Andrzoja 44.'
, m. 2.
1265

m. Warław 8ernar~
, CHOROBY WEHERYCZNE,
SKORY, DRaG l'lOCZOWYCH

Zachodnia Nr. 57, Spacerowa Ja 40
Andrzeja.
2079 9-121/, r.,przy
l 5-71/. \\l.)
1483

OdO()więdlialny Sł • .tąpiIiski.

WI~CKOWSKI

Dr. Fr. LUKUlE Nl~~ l ~Rm:~:A::'~' ::~~A KON.

na part."

Kamienna 5, front 2 piętro .. I'ze.·zdatlle tla kantor, szkolę ,. %arzew.łUII 3G, (róg SosnoP.S. Sprzeda:?; odbywa się codziennie od 4-ej do 9. 'Można lub t., p., do wjlnajęcia zaraz. wej). Choroby wewnętrzno (sp.
!ówrrleż należeć do 118 i lIl() części losu.
,
space. rowa 4,1. Tamże 2 pokOje żofc!dltoWe i dziecinne. PI'Zyjz kw;:hnfą l1a S-em piętrze. 2037 male od 8-11 r. i od 4-7 poP.
Zarząd Resursy Rzemieślniczej
n ' L PR·YBU"svlI
B.

Blausłavl1I,

J

255.

póf, po pot. voJ niedzielę i świcta:
tylko runo od 8,-10 •

Dr. Jan Cadefski

2

od 10·-11 runo i 004

do () po por., Teief 23.. 80.

(cystoskop]1I ! urctorosltoj1jn).
Pr:r;yJmuje od a.~J do O-~J.
17!4.

f

i mnóstwo innych wygran)lclt.

Codzielllli(~

61.

Piotrkowska 145, tol. 24·16.
Akuszerya,choroby kobrece I narZ'łdów l1I'U)oll!ow)'ob

Krawiec męski

75,000-40,000 - 20,000 -. 10-000

..

wewnQtrz-

nCllIi (spec, żohldku i Iti~:t.c~k).

'

•

415,.Śa~o;.,••tlaprZeclwkO hO\5~~

I

PictrkowaUUII 120.
Pr1.yjnlltj(~ 7,dlOrohnmi

M.kołauewska
II
Przyjm.: od 8·-H i pól rHno i fi-U

z poważaniem J A N KIJ A K,' &rzeprOwad~ilSię 1118 ul. Kr6t..

Plotpkowska 11, vis avls (Pa.sa.żu Me)1el'u).

Dr. H. Sadkowaki

II

:

t:'i31-r.

.... r..

III

ChorOby sk6rno, wloa4w I

Dr.

•

Hron*ł'ła m

a w

H~n~nI~m~n
II U~ ~ U

Mikołajew$ka 31. powrócił

~

Prr,~jtrlUie
dlOryc:h r. cierpienia.
.ł ... ·U.. ""Z ._ ............. , ....... t .. o •

.
Ali
(1o:09111111YKII), we·

In l'

Mryolno I moozopłolowo I nlomono plulowo.

~,lIn....

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

"""I

•

UJ. Południowa oM 2, teIElf. 13-59

.006 -UH"

by od H i p l do 10 rano, i od
5 5
t
f}t<56
• -. po po..
~.

:!!I!n:,~c6~Gg;:t;o~:-b1~1 ;:ń ";:otrn·~

Choroby uszu, gardła I nosa

t.o~~cnle Bypnlł1su EHR.[.. ICH~I:(A.TA

Dr. B. CZAPLI CKI

pOC1.okntui.

Drlll Jelnicki

orcl~nntor

szpltalll Anfly~M:lry[
Piotrkowt&ka .MI 820•
Tolefon 32.. SI.
Przyjmuje od g. U-l!.'. ral10 i od
5.......()'/. p. p. Wniedziele i święta

Cheroby weneryc%ne, sieć"
Py a dróg moczowych
ul. Al1Idrzeja M 7 tel. ' .. 70.

O
~I~~~~~;ia t26~;I~~~~i IDr: -W.'·D~ tklei

i;:

, SpeoyalnOB61 Choroby skórne
akuszerya, choroby kobiece . wCtleryr:zne !)11~-101/~ rano i 01
4-7 1/

w.

Wulcdzielc od 9-12

rUłlO. I)rzeprowadzll s!c~ nil ul. Na·
wr_ot l, rl)lo! Pilltrkow~kiej. 54'.s
--

mieszka obecnie Krótka 681,
telefon ao .. 14. Przyjmuje do
4·ej do G·ej.
\JOH7

Dr. med. 8. Dronson !

Dr. SONNENBERG

Piotrkowska

Ch.oroby, SkĆ"Y1 dróg 11110'
('XOIllt)'cta
i wene .. "c:cn e•

Przyjmuje o,tl 0-11'''J i od 1>-7."j w.
W ntecl7.iele od 10-12. . U1I7

_.

byly uystent klinik berlhiskich.

l

um. Tel. 51.82. l
$i~: lUieszltaobeć.
Akuszerya ł choraby kobieca. I Przeprowadził
nie przy ulicy Zielonej .Ni 8.

Dr. mEd. LsJbsrg

C,h. s~óry, wenel'yozno I moozopło.
GodZinY przyjęć: 10 - 1 i 6 - 8.
Dla pali 5-e. I~oczekulnia oddzielna, W niedziele od 8-1 ... ej.
'''Ptka 5, tolel. 26 .. 50. 18'37

Pr2:ejazd .MI 8.
\8\&rszYI

Tol.f. l1-t4

DrA FR/UIICISZEK

KOZIOŁKlE JlrIOZ

obecnie Przejazd N 8
Il mieszka
front, l-e pietro.
przyjmuje od 91,-12 i od G-8 w.

W tłoczni "Rozwoju" Przejazd 8.

Od 11-1 i 5-7 11,.

_.

Dr. mBdQ Z. fiOLe
Choroby skórne i weneryczne
..I.

Mikołajawska UJ.
Godziny rrzyJ~~: od g. 9-t2! od;t, l pd!
do 7 i pół wi/!ez., w . tllecl:dele i gwlQIA
od U do U l uM. Tolofoun.tli 1/().8D......

Dr.. A.. Gros{Jlik
Zachodnia ns, (przy' Zielonej): '
Choroby skóry i włosów, weneryczne i dr6g lnoczowlch. Instytut R~jlltj,jenol()g[czI1Y j śWiatlo:
leczlIlczy. Budanie krwi nu syfl'
lis Od 1:l1/,~111/, r. j od 5-2!
Niedziele i ŚWięta 9-12 r. 50J

\l[ydawca W.. Cżalew.ld o .

