,"1'2

, ~VliiI913ł,

łf~

KaJen~arZYk tygOdniOWY:/

184.

Wt. św. Klary p,
Śr ,św. fIi po lita.
Czw. Ś1\). EGi.:ebiasza.

CENA PRENUMERATY:
W

Ł

Pifjt. Wnieb. N. M. P.
Sob. św. Rocha W.
NIedz. śW. Jacka W.

O D Z I:

Rocznie rb. tS k . ....:.
P6łrocznie" (; .. :Kwartalnie lO 1 " 50
" l'1lesi<:czn., Ił .. .. 50
Odnoszenie 10 k. m.
f Egz. pOjedyńczy ::; k.

Pono

św. ~!:.~a B.

I

Wsah6d st. [Jodz 4 m.S8
Zach6d st, godz. 7 m. io.~." ..
nłag. dnia godz. 14 Ilł'~
Obyto dnlo godz. 1m. $2·'

. .'ll'me....

, •

Z prze8yłk~, Docztowa:
RocznIe
rb. 7 kol'. 40.
P6łrocznie
" S OJ 76

Wtorek, dnia.

Zagranioą:

uM. Przejazd M 8~
l'll-:sl\:cznie rb. 1 kop. 10 .
Teieiomr lfu,593

Kantoryr

własny

w

~,...~-~_

•

•

-_

,

~

J

spnłsczny
.MI

32,

Ul

,

i HtBPacki, ilustrnwDny.

12, sierpnia. ·1913

War~:zaUlfie, uJ. Hoża

~.il'/ł;!i!~i"
~"~,... ~

"

dziBnnik .pOlityczny, .'przBmysłowy,

JI_W"

roka.'

lP'abiianicachu p. Teodora' Millka

w Zgierzu, w aptece p. Patka.

.o: __ .~.(L.)

___

._u __-~ •.. -:-.", .....;::'-".:.:,o-....

~,

__ ." ___ •. _ ..

Redaktor lab jego zastępca. pl'zyjmuj~ interesnntów codziennie, z wyj~tkiem dniświCltecznych, od godziny 1-~..ej· popófadnla
,
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OGŁOSZEN: liade$łall1le przed tektl em 50 kop: za wiersz petitmvy. ZwycziEljneogłószenia za tekstem po 7 ICOf? za wiet'sz nonpareloroy lUl>
miejsce Małe ogłoszenia po 2 kop. od wyro~tl (~lll poszqkqjllcYc,:h pri).'cy po '1 1 1, kop.); f{ajmniejsze ogłoszenie 20 kop .. Rakłamli

Jego,
Ne~

Ikro.ogi po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dolączelli'e prospekt61\) Ó rub. od tysiąca t,egżempl.arzy. A,.tyk!lłtbez oznaezenla, honor:arymn:
Redakcyn uwaia zl'1pczplatne: rękopisóm drObnych nie ~wra~[}. Ogloszen!et w tekśc:ie1 rub. za miers-z; petitowy.. Ogłoszenia. których, terminy
przypadają w dnie h)iąteczne, drukujemy w przed azien ŚW1~ta 11lb po śWlęcie.,
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. Między innemi zarzuca on, ~e Adam hrabia niemieckich można czytać bądź zupe,tnie jawną,
Tarnowski, poseł austro-węgierski w Sofii porę- bądź krytą, polemikę z poglądami . politycznymi,
czył urzędownie Danewowi neutralność Rumu9dzywającymi się w prasie inspirowanej
nie,:
nii. Danew, jeżeli tego zajdzie. potrzeba, obie-. mieckiej .. Niema tygodnia, by w. Wiedniu" ni~
~uje zeznać pod przysięgą, ii: rozpoczął wojnę
odezwał' się głos, który stara się albo 2qić twierTow. "UCZELNIA" (ul. ł\lowocegielniana M 9).
dzenie dyplomacyi niemieckiej o sile i wart~ści
Podania przyjmnje kancelarya szkoty codziennie 2! Serbią tylko dlatego, ponieważ wierzył ząpeod godz. llJ-ej do 12-ej. Otwartą zostanie kl~sa podwnleniom posJa austro-w ęg. ierskiego,... co do.ne. u~ " sero'ów. oraz g.re. kÓW., albo też zrzu. C.iĆ. c.aJ.e .niewstfipna,' do ktkl'ej przyjnlowani. będą kandyoaci hez tralności Rumunii. '. .
powodzenie hrabiego Berchtolc,ia w obe9nej kam~
egzaminów, Egzaminy ws~ępne rozpocznE). się l .. go
Dyplomatom madziarskim w , austro-węgier- pani i bałkańskiej. na barki dyplomaCyj' nie-:
września h. r., o godz; 9-eJ rano.
2107
skiem ministeryum spb~w zagranicznych przy- mieckiej. Ustawicznie odzywają, . się . głb.sy;
świecała myślzupelnego zgniecenia Serbii z poktóre dają do Zrozumienia, że' gtóWnyrrf powo~
mocą oręża bułgarskiego. Uważali oni armię
dem. niepowodzeń polityld austro-węgier~kjeI'n{l
~etni
pociągów
bil.l'garską:za tak Iliezwycię*alną,że ani n'a chWi~
Bałkanach tjył opór Niemiec na' jesietJi"r'ąku.
. od dl1lia l-go maja.
'lę ni'ę przęszło im, przez myśl.' by wynik wojny
przesz.tego przeciwko, czynnemu, wystąpieniu
.' K~J!lI~bry czno, .. Łódzka.
mógł wypa&ć inaczej.':
,
,
"
,
Austro-Węgier. Gdyby na jesieni 'roku ,przesz- .
Odchodzą z .. Łodzl: a} 12.t5, b) 7.20, 8.05, 10.00••
Tymczasem w Berlinie oceniano rzeczy da- łego Niemcy niebyty powstrzymywały' Austro:':
d) 12.50, e) 1.50, f) 5.45, 4.50, g) 5.45, li) 3',43. 7.33,8.45.
1eko lepiej. Niejednokrotnie z Berlitm szły prze- Węgier od zajęcia Sandżaku i intet·wencyi. na
Przyohodzą do b/dzi: 4.37, 7.22, 8.55, [l.55. .i) 10. 40.
strogi do Wied~ia, by. niedowierzanozbytnio Bałkandch, nigdy nie doszłoby do:tego rodzaju
1.00, 5.10, j) 4.58, 6.20. 8.08, 9.55, Je) 11.00. ,
bul'garom ani pod względem politycznym, ani kaJastrof'polityciilycl'i; jakle się teraz walą na
. . Kolej Warszawsko-Kaliska.·
.
pod względem militarnym, .Dyplomacya niemie- barki Austro-Węgier, a więc lna barki Niemi~~.
Odohodzą do !(alisza: o godz. 7.55. 12.24, 4.59, 6.13
clca zwracała uwagę 'dyplomacyi austro-węgier. Jest prawdopo~obnei że/polemika pomię'azy
3.12, dG Warszawy o godzinie: 11.01, 12.5<1; 5.50. 2.31,
,skiej, ze bu,tgarzy 511 :ciY!lnil~iem niepewnym, i Wiedniem i Berlinem, dzisiaj toczącą się jeszcze
Pr,tyohodzą z Kalisza o godzinie: 1.• 21. 10.51, 12,22,
że posiadają mn6stwow~d, kt6renal<azują, dosyć dY9kl'etnie, będzie rosła. i pQtęin}uła.
5.20, 9.50; :z Warszawy o g. 12.14, 4.23, 6.03, 3.02.
wielką ostrożność w postępowaniu ,z ,n,imi.: PaWSkazują na to pociski coraz to cięższęgó>:ka.
, Odchodzą do Łowicza 10.
kta ctowiodły,źe dyplomacya niemiecka miała libr'u, stosowane przez obie strony. 'Ozięld> tej
Prz1chodzą z Łowicza 7,45.
słuszność. Bu.J'garyabardzo dumna i zuchwaJa
kampanii-koła, stojące poza dyplomacyą •. już
Do Sieradza odchodzą 9.01.
w szczęściu,upa~ła .,'zupełnie na duchu, gdy dOWiedziały się njeję~.~ego. zaimu.i~cego epizodu.
Z Sieradza przychodzą 7.55.'
doznała klęsk wOJennych.
.
. . ł Dalsza walka odsłoOl Jeszcze lepIej to, co podKol oj obwodowa.
Harden utrzymuje, że dyplomacyaaustro~ czas wOjny nP.' Bał/{anach działo sję,poza kuliwęgier~ka, czyli ma1zjarscy ~zefowie. sekcyina san)J 4yp,lomącyi. eur9pejskiej~
.... '. '. Oz" P.
Odcl\odzi ze· stacyiŁ6dź-Kaliska do Sfotwiu o go~
dzinie 6.03, ze Slotwin do st. Łódź-Kalis!ta przychodzI I wiedeóskim Bal~ha~splacll proJekt<?w~ll Wypędz~:
5.27•. Odcllodzi' ze st. Ł6dź-Kaliska do Koluszek 1.11
nie KaradżordzewICz6w z SerbII I zmuszenie , '. .
f.. '
przych. z Koluszek do st. Łódź-kaliska o godz. 7.46
Skupczyny
serbskiel,
by
wyb.ra~a
regentem
bułi
A/l
~
!
l
I
"t
.
Uwalli .. Godżiny wydrukoWane. tłustym drukiem
garskiego następcę. tronu, k.S}ęcla ~orysa..
l"~
lf,l~tfU'ł
~~tl~~
,!li n~ ę 'M "II",A, . ',B.' 1~".• '.;•'
oznaczają czas od. godz. 6 wieczorem do 6 rano. .
.
Ten regent miał rząctzlc Serbią, obCiętą do
II
"'IZ~tJW~ ~tVnii.!l41 lC fU s IWll ~Ij» UJ"
Pociągt oznaczo);l~ literą a) ~atr1!ymują.si~ ~ Anniepoznaliia
tak'
długo,dopóki
nie,
zostałby
kró.
drzejowie, b), d), g) lllCzatrzy1l1tJ)ą SIę na zadne) sta"
, . lem biltgarsklm, poczempr.zybraws~y tytuł .krócyi, pozostałe pociągi zatrzymują si~ ;na wszy.stkic!l
stacyach"b), 4), g), h) są, bezpośredmeJkomu11lkacYI. , Ja serbskiego. zmieniłby nl.e5zczęślIwą Serbię w
.. Przed, paru tygodniami mowę swoją, ' I{ryty~
POCiągi bez liter nie obOWiązuje połączen:e z poprowirrcyę 'Wi'elldej Bułgaryl.
kUjącą 'postów pol.ski~h, . Rodiczew . zakończył
ci~gami kolei Wiedeńskiej i nadWlślańsldej
O tem wszystkiem. I w Berlipie ~jydzi.an~ j.. w Dumie. ~ap~wme!1latm, ze WPolsce postępow
....
wcale tęgo nie pOcllwąlano,.gdyż , p.olJty~a , ru~~ cy podobme Jak kadeci zapatrują się na działal
miecka byl'a zd~nia, że, naJezy .racze] zb}lzyc Się ność. Koła, i że na gruncie porozumienialewJcy
do Serbii i Grecyi i. starac SIę pozyskac .oba . te rosyjskiej z radykałami polskim! . łat\vlej bę~je
Madzial~ska
państwa dla t(ójprzymierza, po~zem. S.erblu. 9re - dojść do zgody_
' ....
'
cya i Rumunia jako pomoc dla tr6J~rzxr:uerza
Rodiczew jednak się· omylił; W ostatnjmriu~ '.
się .czynniki.em~aJe~q, ~ewmeJ;~ymj merze miesięcznika ;,HuJTlanista Pols'kl"'. zabrał
at1stro~węgierskie~ ministeryum ~pra:v ,okazałyby
aniżeli
wiecznie
zdradliwa I. WIeCZnIe fa~;)zywagło~ priyw6d~a. post~pu polskiego, Aleksartd.er
,zagranicznych dyplomaci madzia!scy .wywler~Ją
lewica. rosyjska
,wp.J'yw przemożny. Prowadzą om poh~ykę ~gnt~ Bułgarya, która przerzucaSJę faZ .kuRoSYI, ciru-ŚWIętochowskl). 19ś.wl.adc2;ył,.ż~
dZI , ~edl~jej sżum~
gi
raz
ku
Austro-Węgro,!!.,
'.
.
".
.
..
bardz?
się
mylt,.!ezelr,
s31
cenia. Serbii jako państwa, polityk~ ntezmle~me
Harden wyśmiewa,~lę. te,z ~zzupeł.nel me- nych.. I ,bombastycznych.fra.zesow,polacY,maią
,dla monarchii Habsburgów szl<odl.IWą,. ~lbowl~m świadomości,
w której Wlede,11 .. po~ost~~~ł n~ rozbljac zdobytą nareszcIe Jedność w narodzie;
zawierającą w sobie zarodki wielkich I1IebeZpl~
punkcie
prawdziwegq
stal1uarmIlserbs,(I~] t ar,mIl ~ . S~iętoCh0w.ski daje Rodicżewowi' qdprawę
c~efJstw, które ąawet wywołały o.bawy w BerlI'bułgar.?kiej.ZdapiemHar,den,a-a to zclal1le Jes~, S'pokoJną, ale CIętą.' .
,l,.;.,
nie.
odbiciem
poglądów,
,punuHlfych
.
w
'
dyplo,macYJ.
'
;
,
,,~o~imo
cał,ej,
wiary
w
szlachetnoś'ć
po 00.
Pomiędzy kanclerzem Rzeszy niemiec.kiej,. a
niemiec\deF-Serbia
j~l{Q
pafIst~o
bał,kanskle
ma
i ,~ek· Rodlcze~a-:-pl~ze ,Święto~howski..!-wyznaję.
ministrem. spraw .zagranicżnych Austro-Węgier niesłychaniewielIul. przysztosc.. NIetylko tak z~ od, czasu. Istnle,llIa DUlDY 1lI~ czyt~łe!l1 mowy,
hr. Bercl1toldem przychodzi do coraz ~ęstszych wielką jak, RLimunia,', a,le w gruncie rzeczy nawet, któraby mme w równym stopmu zdZIwiła i ()bunieporozum'jeń, których echo .roz~rzlme.wa co
:j więksią.
;,
',...
'. . . I d . rzyła.,.' Nie swoją treścią,' bo pr~ed~ż :padały fum
chwila pod postacią polemik dZlenmka~sklch.
.
.
~zecz .prosta, żę takle. ,zdal11a . I, ,P9~ ą YI, słowadla,nas gorsze,!z błota l~o,łcl,ulepi9ne,
, W 'n'ajnOW$zym numerze tygodmka "Zu~
Berlinie, nlert;logą wpada~ .. mlle W, ale,. swem pochodzeniem.' Gdy (iaszniewaza
kunft"· znany publicysta Harden wytoczy~ sze~eg iywionew
ucho
madziarom',
ktÓrzy trzęsą o~ecnt~.· dypl~-. BoLrinskij'lub Markow, a nawet gdy'
przyzarzutów przeciwko dyplomatom . madZiarskim, macyą . auStro-węgiersICą
..
'·
T~te~ pJe~stann,e gryza Mllukow-mówimy: oni są 'od tego .po
prowadzącym· bez' kontroli całą pol!tykę monarw dziennikach inspirOWanych Wledensklch l ~ustro-. nich tylko tego spodziewać si~ możemy.
clJij Habsburskiej.
'
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gdy po tej samej linij posuwa :,ię, gdy przeciw Rodiczew, człowiek szlachetny, nasz przyjaciel, mamy nadzieję, że takie dumy sobie radę bez
nam zwraca się, gdy nas spotwarza szlachetny odsądził nas od czci kulturCllnej za to, że dla , przyjaciór namawiaji.lcych nas do samobójstw t
Rodiczew, trzeba powiedzieć sobie: tam nie ma~ zaż~gnania ~i~be7.pieczeństwa poważyliś~y się II obiecujących ~~!n wzamian z,~szczytny P?grzeb".
my przyjaciół, k1:órzyby pragnęli naszego dobra, chcieć złapac Jakąś deskę ratunku przecIw poObywatebki gJos Al. SWlętochowsl{Jego ma
tam niema ludzi, którzyby nas rozumieli. Rze~ wodzi litwackiej, chcieć istnieć,
poważne znaczenie nietylko jako dzielna odpraczywiście niema! Trzeba przeciąć pasmo złu~
"Podczas· m,owy , posła Harusewicza w I?u- wa dla Rodi~z~wa, ~Ie glos ten stanowi odtąd
dzeń. To może nie ich, ani nasza wina, to wi- mie odezwało SIę kilka oklasków na prawIcy .. tamę dla mnIej przeJednanycb umysłów z obona zbyt wielkich różnic, Przed SD laty dowo- Nazwano to "przymierzem" polaków z nacyona- zU postępowego u nas, którzy za dyktandem
dnie przekonał nas o tern Hercen. Zapomnie- listami rosyjskimi. Apostrofa godna carego na- "Rioczy" uwaiali za swój najpierwszy obowiązek
liśmy,
stroju tej farsy, Bo gdzie i kiedy polacy "zawarli przy każdej sposobnosci góry walić na naszą
, Gdyby Rodiczew, zamiast prawić kazania z nimi sojusz" i rzucili się w ich "objęcia"? Ale polsIHI reprezentacYG w Petersburgu.
Kołu polskiemu, powiedział był do swoich roprzypuśćmy, że to uczynili w interesie swego
daków: wtłaczając żydów z carego państwa do narodu - czy to byłoby czemś. niesłychanem?
maleńkiego kraju, gdzie oni już stanowią 14%
Czy we wszystkich parlamentach świata nie łączą
og6łuludności, opanowali wszystkie' miasta i
się dla pewnych przedsięwzięć najbardziej odda~
tworzą największą, a w stosunku do mieiscowe~
lonc od siebie stronnictwa? Mamy nawet pewną
go zaludnienia, najbaniziej obcą i wrogą, masę, podstawę mniemać, że kadeci równiez pomaszezmusiliśmy polaków, broniących swego bytu, do rowaliby razem z Zamysłowskimi, gdyby ich to
Podczas ostatniej sesyi Sejmu śląskiego
niekulturalnego pragnienia ograniczeń prawnych doprowadziło' do władzy: Nietrzeba udawać nie- w Opawicuchwalono dziGki posłom sto wialIdla tych spól"obywateli-nie mielibyśmy do nie- przejednanych. Ze wszystkich instytucyj Rodi- skim wybór stalej komisyi dla sejmowej reforgo pretensyi. Ale. on pominął zupełnie nasze· czew z pewnością najbardziej nie lubi policyL my wyborczej. Wnosić stqd naleiy, że naresz.
dobro, a Ilapiętnowa,t f1as za samą chęć obro- Gdyby jednakże ktoś wprowadziJ się do jego cie i wiQkszośc niemiecka w Sepnie zdecydowa"
ny. Tak, za sumą chęć!
mieszkania i chciał go zeń wyrzucić, do kogo by ta się na t~ refonnę. Obecna ustawa wyborcza
. Doszliśmy właśnie do punktu, z którego to . się też zwrócił szanowny obrońGa wtrc:tów i,y- na Slqs!\u pochodzi jeszcze z roku 1875 i zu~
kruszenie kopii w obronie ukrzywdzonych przez dowskich w naszym domu? Podejrzewamy, że pełnie nie odpowiada dzisiejszym stosunkom
;nas zydów przedstawia się jako niedorzeczna i do policyi.
spotecznym i narodowym w kraju, Kr2ywdzi
;niewial'Ogodna farsa. Gdyby ktoś, zdala na nią
My nie zwracamy się do nikogo, bo nikt 1 ona w najwyższym stopniu tak polaków, jak i
'patrzący, przeczytał mowy Rodiczewa i wysłu- nam nie pomoże. My tylko przysi~gamy sobie i c~ech6w. Dość pow}e~łzieć. że, niemcy" stano.:;hał chóru wszystkich wyjców żydowskich, przy- . naszym potomkom, tyllw zapewniamy wszystwlący 43 proc. ludnoscI, wysylaFl do Sel1nu 27
puściłby, żę· dzięld zachowaniu się polal<6w w ldch, którzy na naszą walkę patrzą, którzy nam posłów, słowif\nie zaś, majclcy wi<,lkszość, tylko
Dumie, żydzi zostali ograniczeni w prawach oby~ dodają otuchy lub rzucają w nas kamieniami że S. Sprawiedliwszą jest jUl nowsza ordynacya
~atelskich. .Tymczasem polacy nie .wy·~wol'zyli nie poł'()zym~ .dobrow~lnie głów pod żaden' t()~ wyborcza do parl~lmentu, bo I~a og6lną I.czb~
za~ne~~ a~ty pra:vod~wcz7go w pumie, Im wol- pór, a wi~c I zydo,wskl, chociażby to się nie po- 15 mandatów ze Slqs~a przyznałe polakom! ezeno.. najw.yze) wyblerac . między ]ednem zJem a " dobato kadeton.'I, lIberałom, radyka,lom i wszel- ch om 6 tych mandatowo D. o parlamentu ~rzy"
drugiem; . nie zmi~nili więc i nie zmienią ani kim lewicowcom rosyjskim. Staniemy gotowi do pada jeden mandat na 35.000 niemc6w,ana
na. włos pOł.ożenIa żydów w Królestwie Pol~ boju za prawa człowieka obok wszystkich za- 86.000 słowian. Do Sejmu za~3 przypada 1 ntansk'.em. '. . . .
.
. . cnych i, pra:-vych s~ermierz~,. ale nie obok tych, dat na 58,000 czechów, 78.000 polaków, a tył, Za c6z \\ilęC okrzyczano Ich wsteCZl1Ikaml, którzy ządają, abysmy rzucllt się na własne mie- ko na 11.000 niemców.
'
za ~o ~od~czew przejeJchał ,się JJ,0 ~ich n~ wy- I cze i. przebili się ~liml dobrowolnie. Jeżeli my
Obecna ustawa wyborcza krzywdzI sło\\'lan'
S9.km.. 1 .k,onn~?.,. Za to, ze pra.gnG~1 ,nt.edoJJ,uszcze~ uzni1Jemy wszystklGh . zyd6w spolszczonych za metylko pod względem narodowym, lecz także
~W' przewaw ,zyd~w w l'?dach mlcjsklCh" I za to, równoprawnych z nami obywateli kraju, to do- i społecznym. Najlicznicjszq warstwę ludlDŚci.
1fe W DumIe o'śwladczylt gotowość przYJęcia, na~ I syć dla naszego demokratyzmu. Wrogów za tworzą na Sląsku robotnicy, którzy są w zupeł
~~t okaleczon~~o samorządu, . kt6ry lm wydał I braci nie uzn~my, R?sya da so~le radę bez was Ilości pozbawieni prawa wyborczego.
~II~ lepszym, 11IZ obecna, samow,?lna gospodarl~a, -woł~ 9umt1le Rod~czew. My me możemy z taką
Dalej, wedłu(~ obecnej ustawy, uprzywilejol w któ~~m.?graniczema dla :zyd~'f uchw~lt,ła pew.I1.oS~lą p'ow~6rzyc tego o sobIe, bo nic mamy w~ni są .nicmie<:cy wyborcy Wiejscy, z kr2:ywdą
wlększosc rO:>Ylska. Czy to rzeczywIscle takJ~st? l1al1l WOlska, ant skarbu". Jednakie chOCIaż: opar- WIejskich wyborców sl'owlaflsklch.I tak 'op.
Tak jest. NIeprawdopodobne, ale prawdZIwe. ci tylko na wątłej podstawie "nacyonalizmu", w wJejsl<im okręgu czeskim Polsim Ostrawai.

I

i

I
I

l'

~~~WI:~'}j~~~_~!t-~~!.!!~~"~',~~!'!'.~.'3~~~~. .!!!L~~~;1.\Mr~i~·tl...!••tM:·,IJ}l:h,~~'~J... _.". ...,'~l!~~,,~~!!~!~L ..,,,,.,,!J,,,...r,t_r:!II4.n~~".h"~}."~''''''''h~" .,_,._ ,l~,~~. ~~,I"!~ ""~ "'" . ,!"I,!~J"!,!,~.,!!!'l1JA _!~m!R

I. ROSNY.

Powieść.

-

(Dalszy ciąg - patrz XJl 183).
Robakoiercy, pochyleni nad nim, sJuchaJi uwaznie, nie mogąc jednak nic zrozumieć; ale w
innych ludziach leśnych . wspomnienie. owo po;częło również kie.łkować, przyłączyli się oni do
tamtego! zamieszanie dochodziło już dQ granic:
niemoiliwych, kiedy nagle jeden z nich wpadł
na pomys,t zbierania ga.tązek, naśladując jedno.częśnie ,podskoki płO\llienia.
. . W6wczas robakoiercy zrozumieli, że idzie
~tti'o ogień., "Wódz ich, pełen dumy, wydobył
.~krę z dwu kawałków suchego drzewa, Kiedy
)SIę ,blask ukazał', gdy poczęły strzelać. ku górze
lż6łtejęzyki ognia w obwódkach niebieskich~udtie leśni przez chwilę okazywiili trwogę i niepokój. robakoźercy :zaś śmiali się bardzo glośno.
Było, to nad wyraz słodkie obcowanie palYÓW, była jakaś rozkosz w tern wzajemnem
przenikaniu się, a zarazem jak gdyby jakaś ciekawość dziecka, żądza poznania własnych swych
postępów, dokonanych w układzie wszechrzeczy.
/Rozstali się jako przyjaciele. Po wzajemnem ob)darowaniil się, robakożercy poszli na wschód,
/ludzie leśni ku południowi' robakożerca dał lujaziom leśnym kilka maczJg, oni zrobili mu upominek z jaj, zebranych na wierzchołku drzew
lBajwyższych."
Upłynęło nie więcej nad trzy godziny od
:chwili rozdziału, kiedy robakoźercy ujrzeli pierw:sze objawy owej ucieczki zwierząt, jaka zanieporkoiła później, Va~l1jre!Ja, ,N~prz?~ byli t? z,,:,yl<1i
goście tych SIedZib-JelenIe I dZlkl, to tez Widok
.!iCh nie wzruszał zbytnio Jobakoźerców j ale w
kilka godzin p.óźniej spostrzegli oni, ż~ i dani~le
-towarzysze Ich wychodz~wa"powrac~j~ tłum~17'
Wtedy.. .zdjęci popłochem l 0111 nawrÓCIlI rÓwllIez.

i

2i"!~~!

Kiedy wreszcie noc była jut bliiei, gdy
drzewa I rzeka pogrążyły się zwolna w cIemnoI
. Na wyspie.
Iściach. moi:na było dostrzedz jak gdyby jakąś
l
.
I przerwę w tym ruchu. Zwierzęta ukazywały .sIę
" . Ele.m i Vamireh, rozmawiali ze' sobą, ocze~l' coraz rzadziej, a w k?llcU widać już było tylko
kUląC I1Jczwykłego Zjawiska. Mężczyzna rozma- I powolne w ruchach Istoty owadożerne albo rowiał już teraz 1 mógł wyrażać zasadnicze poję- b~ko.w~t~cll ~lrapicżców, przebiegających do pocia nio~y krótkogłowców. Ale, napróżno wypy- I .blIzkleJ. SiedZIby, "
.
tywa-ł SIę córy wschodu; w pamIęci swej nie znaJ~
,Uwaga V~młleha l, BIerny wZI,no~ła się wtedowała ona nic takiego coby mog.to rozjaśnić dy l zdawało Im się, ze słyszą jakls gwar da- .
położenie. Po przesądr;eJ głowie kobiety snuły Ileki.-pod~bllY do wycia wilków, albo ,do żalosię starożytne podania o Zwierzęciu Wodnem" sneJ skargi szal<alów.
.. .
wyganlającemz lasu w~;elkie istoty ozywione'
Prawie w tej samej chwili . Ukazał. a Się. n~
aby oddać go na wJasność człowiekowi. Zwie~ pobrzeżu znaczna gromada robulwżei'c6w: byl1
rzęta uratowane być miały przez
rogatefro widocznie zziajani, zgięci we dwoje, okryci krwią
słonia", który panuje W górach, Wąż "współza- i błotel;n. Nieśli na barkach wielu ,swych r~n~
wodnik BestyiWodnej a wróg człowi'eka' prze-I nych; a wobec niemozliwośd przebycia z iH!I1.l
ciwsta\yił' mu obrzY,dli,wą istotę! ży\Viąc~ się
rzeki, P9zostawali ~ pOpłOC!lU i prtyg,nęb~emu.
bakamI, a którą SWlęte plemIOna mają ul11ceGoncy ze strazy tylnej wynurzali SI!: c~
stwić.
chwila z leśnego gąszczu z oznakami i rucha~1
Te rzeczy niezbyt trafiały do przekonania trwogi, ale nikt nie ruszał się z miejsca, niktple
koczownikowi, a nawet dO oburzały. Czyliż myślał o przebywaniu rzeki bez rannych, WIelu
człowiek nie żywi się m~sem a stepy i lasy z pomiędzy nich przygotowywaro. z rezygnacyą
czyliż nie byłyby nędznemi bez 'ZWierząt? Dalej maczugi na tę ostateczną walkę,gdy nagle, Vani~ ~ógł. on WYobrazić sobie jakiejś bestyj nie- n~ireh wskoczył. do łodzi i ski~rował się ku
wIdzwInej. • "
.
mm,..
,
,Z~ątpleme ]e~o podkopało wiarę Elemy,
Groma~ka .tych, którzy go napotl<ahprzed
ktor~ .Iedn~k ,up~rcle szeptała jakieś zaklęcie, 0- czterema ~maI11l. poznała terazJaspowło~eg~
sł~nlając. SIebIe I kochanl$a praktykami religijne- olbr~yma I poc,zęł~ okazyw~ć rado~c. 10m,"Q
~l; muslał'o też być tak samo aż do jego śmier- p~daJą~ ze z~~zel1l~, patrzyli osłup}ałym wzro·,
CI, a na~et później, jeśli będzie miał dzieci, gdyż klem, Jak z?ltzał ,SIę ku nim. Vaml.re~ przybił
r;e~zy mlstyczn,e, nicskore w narodzinach swych, I do brzeg~ I zrobił, znak, aby przeniesiono ransą Jako barwnik skóry albo kształt czaszek
nych do Jego ,łodZI.
'
. . r'
które czas tylko przeobraża albo unicestwia.'
Ci! k~órzy 'przy~o.mnieli ,go ~obi,e, uSłuc~d~
Pochyleni nad rzeką oczekiwali oni nadej- zara 7, 111111 ~ blernos.,clą po.wlerzyll Się przy. p.1;( .
ścia nocy. OciągaJa się jakoś, Zmierzch wie- kOWI" Vamlreh z plętn~ścle razy ~rz~bywał rze,..
czorny miał w sobie jakiś blask oślepiający i kęi kIedy wszysc~ fanm ~naleźh SIę JUż na WYk
skąpy zarazem, zdwojony przez odbicie w wo- sple, ,r~szta I?o~ązyła. za nim WI?ław. K?CZ~WnI_
dzie..
'
.
pod~leltł ,z llIml sWOJe. zap,asy zYWpOŚCI., trz80
. W, blasku tym brzeg wydawał się bardzo da- łam!, zabił ?Il trzy ~clekaJące damele J Jedneg ,.
leklm l-pod lasem-podobny był jak gdyby do koma z duz~m pyskIem.
..:
t
, jakichś krańców świtu przed otchłanią mroków
Rob~kozercy,. uspo~oJel1l meco, poszlI P~i: .
l' wie,kuistyc~. Tam .to poruszały się uciekające ~dobycz J. 'pod kIerunkiem Vamlreha zgruos,
ZWIC~z~ta I czarne Ich ciała zarysowywały się Jq oCZyŚCIlI.
.
wyrazIlle.
(d. c. n. I·
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Frydek-Bogumin --- przypada jeden poseł sej·
9) B!a~skiego Towarzystwa pożyczkowoT'
d
ł ł
mowy !la.
w
.. wie.,iski.m Oszczf.ldnosclowegll z roz"zerzel'l'enl
I parowy braciS,} fiercigier
og osi
firmie "Browar
w powiecie le s <1111 _ 76000
ki"
"",...
w Będzinie ,i kupcowi .
.'
' . na
" , w cleszyns m na wsie w obrębie gmin' Kamyk Grabówka i I Ab
. \,T '
k
B d .
30 ;ub.
. .,!",.aJnszto 'owi w
zl.nie.
5 ,000 obY,wateli.
w m~mJeck.leJ CZ~S.CI Szląska, Jak powiat bruno ---300 rub. i na zastaw zboża 1000 iub
.
<::::......~®-f.J~brylc. W dniu, wczorajs?;ymprzytaJskI, karmowski I t. d., przypada jeden pose.!'
.:;;tąplli do pracy:
na 20. do .30 .tysi~cy obywateli. "Według matei
.
~TF"_"';"
(e)
W fabryce Tow. akc. Widzewskiej manufak·
~atY~1 .memleclnch polityków szląskich, chłop
!{ALENDARZVI{. 'T' EDMj~IOW' v."- t i
:tury (dawniej Heintzel j Kunitzer) 2249 rob,ot.
11
,,'nik6w.
.
"
nIeml,eckl z pod Karmowa wart jest co najmniej
IMIONA SŁOWIANSK!E. D z i ś' Sławy. Ju t l' Ol
W fa bryce Kindermana przy uJ. 'Łąkowej
tyle, Ile trzech chłopów polskich lub czeskich
z pod Cieszyna.
Roslawa.
",
"
t po,d nr; 1, 109 robotników.
.
'
'
Rzecz jasna, że obecna ustawa wy'borcza
HELENÓW. Codziennie koncert orkiestry Namy.W, !abryce Gampe i Albrecht przy ul. Piotrł ,.
d
slowskiega.. Początek o ~~~~.pól d~ 8 ·wlecz. ';,il.,k:owsl<leJ nr. 208, wszyscy robotnicy ·po 6-tyw zupe .noscl za owala niemców i tern się tłóM,UZEU1I:\ Nf>.UKI I SZ l UlG (PlOtrkowslm nr. fH ~ 'lrgodniowem bezrobociu.
. '
m,aczy Ich długotrwały opór przeciwko reformie otwarte codzIennIe od godz. 4 pp. do 10 wieczorem' a~'i1
W f b
'
~. .
'.
tej ustawy. Posłowie stowiańscy już oddawna w Iliedz~el.e i ś'więta od ~odz. 12 w pol. do 10 wie~7.
' '.
. a -ryce ,~: ~andau przy. ul. Pansklej nr.
kołatali. o. jej zmianę. W roku 1908 przyszło
' WYSTAWA OBRAZO W. artysty M. Plrffkego, ul
06, 60 robotf1l,,~)\Ą.
.
."
..
nawet .luz dC! ~0rl!promjsu między wszystkimi WIdzewska 47,
'.
\AJ fabryce 10w. akc. L. Geyera wszyscy ropos.taml w sejmie I wtedy to uchwalono nową.
D z i ś dziet'i nieprotestowy.
otnicy.
.
ordynacyę wyborczą.
W fabrykach Karola Hoffrichtera. przy ul.'
\l!edhą~
t, ej nowej ustawy liczba posłów mi-aWiadomości kościehae,.
Piotrkowskiej nr. 404 i przy ul. Kątnej pod nr,
~
I
15, reszta robotników.
(x) Dyspensa. Na mocy ogólnego now'ego
W f abryce Szampicha i Rychtera przv' ul.
ma byc
ci tópOWlę.<szoną
ł b ć z1631 na
J ci 55;I słowiańskich
.'
an a w mla o y
.
e na <ze ten projekt l prawa o postach przez stolicę apostolską wyda- Dtugiej nr. 18 część robotników.
•
.
nie uzyskał sankcyi cesarskiej z powodu szalo- ' nego, wszyscy wierni wolni są od postu w piąnej agitacyi socyalistów i chrześcijańsko-socyal, tek dnia 15 sierpnia r. b, jako przypadającego
. (e) Z i związku ,'oboczego. W dniu 16 b.m.
nych. ,0 czy w.iści e stało się. to ~ wielką szlwdą '? uroczystość Wniebowzięcia N. Maryi Pa nny, w lokalu majstrów fabrycznych Nowy' Rynek~
dla polf.tków I czec~lów, gdyz mImo wszystko ta Jednak we czwartek t. j w wigilię Powyższej uro. nr. 6 odbędzie się zebranie ogólne członków
u~tuwa by ta. powaznym krokiem naprzód i po- . czystości post ·obowiąz~je.
.
I tkackiego związku roboczego, 'w celu' rozpa-'
wl,ęk~zała lI~zbę 'posłów ~~ tego stopnia, iż w. i
.
. .. .
trzenia i przyjęcia rachunk6w za ubiegły rok
sejmie moglt 0111 skuteczl1leJ zwalczać teroryzm !
(e) ~1~la~lY w dUC~OWle!lstwie. Ks. RC!mu~ sprawozdawczy.
! ~Id ~rzezłllskl po ukonczel~llI Petersbursl\leg?
(x) Pozwolenia. Na skutek prośby komitetu
niemiecki, aniżeli teraz.
warsz. Muzeum dla przemysłu i handJu. gen.-guOprócz tego. projekt powyższy dawał za. : semll1a,ryum~ ducłlOw~.egO mJan?wany został WJ'
równo polakom, Jak czechom po jednym czlon- i karyus~em sw. Krzyz~. w toclzJ.
bernator pozwolił zarządzającemu geologicznem
WlkarYll~z par~fll. Rzgów ks. Aleksander łaboratoryull1 przy temie muzeum,człollkowi
ku w wydziale krajowym. Obecnie obie te na. I
rodowości mają jednego wspólnego członka. Na i Walczykowskl .. pr~el1\eSIOny został na talqż po- komitetu geologicznego przy departamencie g6r
razie jest' nim. polak poseł dr. Michejda.
I sadę d? para!! I Slera,~z. •
nictwa p. Janowi Lewińskiemu,na prowadzenie
Jak będZie wyglądała przyszła ordynacya)
~!I~aryusz parafII Kow. ks. Stefan Down~~ badań geologicznych, oraz na zbieranie okaz6w.
w~borc~!;l, trudno obecnie przewidzieć. Do opty- \ przenIeSIOny zost~ł,na taką~ posad~ do parafII w granicach gub. piotrkowskiej.
.
(e) Z kasy powiatowej. Wczoraj przybył do
mlzmu Jet!n.ak niema żadnych podstaw. Przywód- I Parzno w pow. plOtrkowsl(lm.
ey niemieccy głoszą obecnie wszędzie na zgro.Łodzi prezes piotrkowskiej izby skarbowej pan
ł1
~
Jastr.emskii. w sp,rawie nowego lokalu dla kasy
madzeniach, że zgodzą się tylko na taką ordynacyęwwyborczą,
która prawnie
zapewnidostaną'
niemSłowianie
.. ' . . . . ,
powla t'owej, wynalę tego w d omu p..Krasuc k iego
com
sejmie przewagę.
od niemc.'ów to tylko, do czego ci' ostatni bAdą
.
zbiegu ulic Dzielnej
i Skwerowej.
lokalu'
~ _
_
.
. przy
tym dokonywane
są obecnie
przeróbki \AJ według
zmuszem.
.
'.'
.,
j wskazówek prezesa izby skarbowej.
,(-) ~Io od, zboz.a lag.ran~czn~go. Ce1e~n po. Z ,todzi p. Jastremsldj wyjechał do Łasl<u
~,NU\l/{wllm in.IfBUilr"l1n~~tf~'DR PfliilWfI "1I.•._.~.,~ "l1Plffj.~. . ~~hzymąnla przywozu n~~mlecl<le~o zboza do na rewizyę «asy powiatowej.
"Uo,n.v\l;l KUWIa iWyW\kWU
u&!y\4d ll.I,u"""'ilU
FwlandYI, rząd wprowadzI c ma cło wchodowe
.
,
.
_
od żboźa w stosunku 35 kop. od korca. .
(d) l. poczty. Naczelnik kantor~ ce~~r~lnego
Piotrkowski gubernialny Komitet do sp aw
'. Kwestya 'nałożenia dana zboienierrlieckie , pocd. 'I teleg~fif~ radc.a
stanu ŁopatrnsklJ wyje. t' "1 . d
chał na l mICSI/'CZll V ' urlop
r
. sprowadzane do !( 6le't
drobnego l}redytu zatwierdził ustawy następują-"..
r s v.:~,pozos aJe, Ja ~ Się 0. ."". J
• ,
' .
.
cych nowych Towarzystw pożyczkowo-oszczę. wJaduje "Gazeta Los.owan , otwartą·
.
(e) Z ,tomboli. Gł?~ny lant kuca z bryczką
dnościowych:
(e) Z targu ZbOlOWGgO. 'Ze względu .oa nie· dwul~otową na tombo.I,I, tow~rzy~twa do~roczYl11) Buczł<o.wskiego Towarzystwa pożyczko- I pew.n e r.ezultatysprzętu;t~gorocznego zboza, ceny noścl wygr~ł p..F~a!lclszek :raJI~ng, zamIeszkały
wo.oszczędnośclowego w pow. laskim z roz- i zboza me są ustalone..
przy ul. Wld~~wskleJ po~ .111: 20:l.. . . . .y. .. ,
Kary podatkowe. 'Nastąp. ilo wyjaśnienie
Wszystkie fanty w liczbIe 12,OOozost.at ro.
szerzeniem działalności na wsie ~ Buczek, Kowa.
lew, Luciejew, Czestków i inne w obrębie gminy ostatmego Manifestu w ~punkcie, dotyczącym kar zegrane.
.
'.'
Buczek. Wy~okość udzia,łów 30 rub., pożyczek! P?datkowych: Ukaz n}e rozpowszechnia się na
. (-) Przeciw neofitkom. Wedłu~ informacyi
\. medobory podatku panstwowego według prawa gaz. zyd. ("Moment" nr. 171), na letnisku pod
_ 300 rub. I na zastaw zboża-l000 rub.
2) Chruszczebrodzkiego Towarzystwa po· I z dnia 6 lutego 1910 r., które mogą być umo· Warszawą odbyta się ~lI:lrada "narodowo nastrożyczlwwo-oszczędnościowego z rozszęrzeniem l! rzQlle w, połowie według dawniej obowiązującej' Ol1ej ml'odzieży żydowskiej" IN celu. obmY$lenla .
dziaJalności na wsie w obrębie gmin: Rokitno •. ustawy tego podatku 1903 r. Co się zaś tyczy srodków" walki z epidemią chrztu śród źyd6w".
Szlachedde,tosięń i Wojkowicc.Kościelne. Dol kar-to umorzeniu podlegają wszystkie kary, do~ PostanowiIi?ni, między innerni, wypuście proklaTow,lrzys,twa ~ależeć mogą tylko chrześcijanie. tyczące podatków bezpo~rednic~ za pierwsze pół~ ma~ye, zawlel"~ją:e ode,zwę przeciw neofitom,
VIysolwśc udzla.łu 25 rub., pożyczek - 300' rub. ' rocze 1912 r.
.
. uJozoną pr~ez Jakiegoś lItwaka. Dubnowa. . .
i na ,zasta:v zboża--lpOO tub.. .'
.
(x) Pr~yś,pieszo~a koresp?ndencya. Depar·
,
J:?0Jakleg~ sto,~~ia PO!)\Jw~, się .ni~kiedy
3) bełchatowskiego rolmczego Towarzystwa ! tament poliCyJ poleCIł wszystl}lm . {~ubernatorom sród zydó:", menaWlSC do neofItow,' sWlaQczy
pożyczkowo-oszczędnościowego z rozszerzeniem ! aby na przyszłość, koresponden'cye z ministe- I fakt, zamIeszczony W tymże numerze tej samej
działalności na wsie w obrębie gmin Bełchatów ryum spraw zagranicznych, co do wysyłania' za gazety.
;.
i Łęlwwa. Wysokość udziału 20 rub., pożyczek l granicę cudzoziemców, karanych w państwie ro~
Po~ Radomlem. J.ak~ś żydówka przyjęła
-300 rub. i oa zastaw zboża--1000.
' ! syjskiem były przeprowadzane natychmiast po .chrze?t J. wyszła z~,mąz za chłopa. Do neofitki
4) Blachownieclciego Towarzystwa pożycz- i osadzeniu w więzieniu skaz 1l ńca, gdyż c.zęsto- ,~g,łOSlłs,lę. p()~em Jej ~r~t rodzony ioświadczy.ł,
kowo-oszczędnościowego z rozszerzeniem dzia· i !(roć się zdarza, te nim nastąpi zgoda obcego ze· r9 wmez cll~e, przYJąc chrzest, wobec czego
łaJno~ki na wsie w Obl'ębie gmin Ozbów i \Ile' l mocarstwa na przyjęcie skazańca, ten zmuszony ~amleszkału. llI~J. Pózniej jednak .okazało się,
głowice. Wysokość udziału 30 rub., pożyczek ~ jest ~iedzieć w więtieniukiIka miesięcy już po ze w~,rowa9zlł Się. do r~zonej ~iostry w ty:,m
-300 rub. i na zastaw zboża 600 rub.
i odbycIU kary z wyroku sądowego.c~lu" zeby, Ją sk.ry~le ~tru~, wrzucfł bowi,emtru·
5) II.go Dqbrowsldego Towarzystwa pożycz· i
() Z t
. t
k"
h T.
t"
clznę do Jedzema I UCIekł do Ameryki.
z
II akcyj:e
i
zeta
morder.stwu n. ic nie.. ma
łalnoścl /~a w,s.Je DąbroWa,_Zag;órze) Oołon6g. w Now?radomsku, 'którego oddzia.t. znajduje się
Wysokosc udzlał,u 30. rub. P9zycz~, 300,rub.
I w ŁodZI, zamknę,to rok operacyjny sumą bi~
' . ( ) Chal akłerystyozny.. st~ aJk. VI fabryce
. 6) Zelewskleg? z~d.owsklego fow,arzystwa lansu 1,533,759 rb. 60 kop.
.
PIÓl ~ztucznych na p). ~raslnsk!mw. \AJarsza·wie
pozyczl<0Yło.o~zcZęunosclOweg~ w osadZIe Zelew'Czysty zysk wynosi '69,403 rb. 54 kop. Na ~astraJkowały r?bo!l1Ice.zydów.~~, ponieważ przy~
yY'ysokośc udZiału 30 rub., pozyczek-300 rub. dywidendę .ptzeznaczono 52.500 rb. w stosunl{U Jęto do f~,brykl ~Illm chrzeŚCIJan. Gazeta żyd.
I na zastaw 1000 rub.
7 roc
.
.
("M0!llent 174) pisze charakterystycznie że iy~
7) Rędziflskiego Towarzystwa pożyczkowo- . p ' .
• .
.,
dówln "musiały" zastrajkować wobec tej groźnej
oszczędnościowego z rozszerzeniem działalności!'
-:- W dnIU 2 wrzesl1la r. b. odbędzl~ SIę ze- w przyszłości konl<urencyi.
Wysokość bra~le ogól~e akcyonary.uszów fabryk! Jakó~a
(-,-) Zdjęcie kin'ematograficzne. Jeden z warna wsie w obrębie gminy Rędziny.
udziału 30 rub., pożyczek-·300 rub. i na zastaw W~Jdysła:vs.kłego w .todzl w celu zatynerd.zeOla szawskich iluzyonów należ c
ż d . ' ó·
boża 1000 rub .
sprawozdal1la za ubiegły rok operacyjny I powił. u artystó w trupy'.zargonoweJ
El Y.
Y a, .zam
z '
działu zysków oraz przyznania' dYWidendy
scenę kmema'•.'
.
.
,to,g~afi~zną, do której był potrzebny' krajobraz
8) Przybyko~skiego Towarzystw~ poży~z· \
kowo.C!szczędn~śclOwego z r.ozszer~elllem dZI~-.
(e) UI)adło~~I. Sąd' ,okręgo~y plotrkt>wsk~ "Y1elskl. SZ'M~rgoczącf ,!artyści" tidalisiędo SkqJalnoścl na wSIe w obrębIe gmmy Choron. j' ogłosIł up.adłosc kupCOWI łódzkIemu KarolOWI hmow. a, gdZie chrzesciJanin właściciel willi poWysokość udziału 2.5 rub., pożyczek-300 rub. H~rtman?w.i, ~t6rego p~le~ił' osadzić w warszaw- ~wolił litwakom korzystać z jego. domu. lOdy
i na zastaw zboża 1000 rub.
\ ~klem WH~Zlemu dla dłuzOIków.
lcdnak potem. dla odmiany, udali sit;: do zamie-

13b~'01010! ~olskil11 okręgu
pols~lm. ok:ę~u n~ 7
~atomiast Rę4z i ny. Wysokość udzi~łu

I

dz'lał"lnos'cl'
enże
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szkałego tal'n żyda, ten-wedle gaz. żyd, ("Mo- wego, co wywołało zatarg ze sprzedawcą. Sprze- dynek dla ochronki na Batutach; M, Lipszyca - na pię
ment" 168)-przepędził hall'strę.
dawca przywoła-ł stójkowego i właścicie~ 'fałsz~- ~~~~ ~O~h~j:;~il~rztl; T. Dyzneru--na budowę 2-piętr
(e) Kasy chorych. Piotrkowska komisya' gu-, wego rubla został aresztowany, a w IDI~szl~anJu
(d) Ares:;:towanie .·all:msia. WCZ01"aj policya
bernialna do spraw związk6w i stowarzyszeń jego dokonano rewizyi. Podczas rewizYI tej wy- otrzymata wiadomość, że W Nowo-Eul"Opejskim hotelu
zatwierdziła, kas'" chorych robotników pracuJ'~- kryto sklep ze sprzedażą wódki i papieros6w, przy ul. Południowej M, 18 ukrywa się niebezpieczny
...
t
hw'lowo J'ego rodzI'' - band"tn.
Niezwłocznie wydelef.jowl.lno silny oddział po ..
'I'an Szy fi'e "
r" b
wo
"J
,
,
'
cych w fabryce pod f ·n'mą,,, Mak symll
6' ec Fczego
k areszl owano
b cł I g6ł' I
J"e hC)'l
I dokonano reWlz)11
hotelu. W Jednym
z numeróW
W .Łodzi.
C w,.
a t ten ta c o urz~ .o
zy~ OWS <:I, Z : na III piQtrze znaleziono poszuldwHnego za kradziet
Dotąd w gubernii piotrkowskiej utworzonych zbojkotowano sprzedawcę I mkt od mego gazet z mieszkania Augusty Jeszke (Krótka nr. 11) 1000 rb.
.. t ł 40 k
h
h
f b k h'
1ł
nie kupuje
ootówką, Franciszka Pistka, od którego odebrano
c.OS a o
as c oryc przy ary ac l za < a~
" . .
p' t k •
D
'
brauning, skradzion)1, jak się okazało, razem z innemi
dach przemysłowych.
~e~ Y'Y,sClgl konn~ w l? rowie.
oroczne rzeczami z mi,c~zkania F!'anciszlm Kotarskiego, przy
,
(e) Nowe siowarzyszenia. Piotrkowska ko~ WyŚCIgi Jesienne w PIOtrkOWie wyznaczone zo- al. WólczallSlue) nI". Ul. Opry:;lzlm osadzono pod klumisya, gubernialna do spraw stowarzyszeń i stały na dzień 31 b. m. i trwać bęc.iCJ, do 7 wrze~ czem.
~iązk6w zatwierdził.austawy następujących no· śnia włącznie. Meetingi sportowe odbywać się
*
wych towarzystw.
będą w dniach 31 sierpnia, 2, 4 i 7 września.
(e) 15-/ocia Towarzystwa. W dniu 7 wrześ..
; 1) Towarzy'stwa pomocy uczni6w kurs6w Na dnie niedzielne 31 b. m. i 7 września zarząd
.
b T
t
'
,
kolei warszawsko-wiedeńskiej uruchomia pociąg ma r. . owarzys wo wzajemnej pomocy prapolitechnicznych M. Rogalskiego w .Łodzi.
specyalny z Warszawy do Piotrkowa, nr. 31 bis, cownik6w handlowych i przemysfowych . w Pa~
.
2) Towarzystwa sportowego pod nazwCJ, złoźony z wagonów 1 i 2 kl., oraz restauracYJ'. bianicach obchodzić bQc.lzie uroczyście 1S-letni
(,,:Ł6dzki lawn-tennis" w Łodzi.
j'ubl'leusz sweao l'stnl'elll'a
nego. Wy,iazd z Warszawy o godz. 9 m. 50
,'b
•
3) Stowarzyszenia kupc6w m. Będzina.
rono, przyjazd do Piotrkowa o godz. 12 m. 30
Program obchodu obejmuje naboienstwo
li ',4) Stowarzyszenia "K6łka rolniczego- we po pot' Wyjazd z Piotrkowa o godz, 9 m. 35 w kościele N. M. P. na Nowem Mieście o godz.
wsi, Porąbka.
wieczorem przYJ'azd do Warszawy o godz.1m. 9 rano, poczem nastąpi wspólna biesiada w lo~
. . 5 ) Stowarzyszenia "K6.łka,rolniczego" w os.
W K l l h'
b
kalu wtasnym p,rzy ulicy Długiej nr. 50, podczas
'Ojazd w pow. brzezińskim.
10 po północy.
o usz cac pociąg ten ę- kt6rej odczytane zostanie sprawozdanie z 15-let~
"
(e) Z Tow. rolniczego. W tych dniach .ł6dz- dzie Od godz. 11m. ~7 i w powrotnej drodze niej działalności Towarzystwa.
lJaoddział Towarzystwa rolniczo - handlowego o go z. 10 m. 33 Wlc(..zorem.
O godz. 6 wieczorem odbqdzie się raut
fgub~ piotrkowskiej, mającego swą siedzibę przy
(x) Z teatru "luny".. Dzisiaj program w sali p. Hegenbardta przy ul. Zamkowej nr. 1.
'ul. Widzewskiej pod nr. 50, przenosi swe biuro "Luny" zapowiadana dni najbliższe: bardzo a następnie wspólny obiad.
'z 'Oficyny do frontowego domu i rozszerza dział zajmujący dramat w 3 częściach p. t. "Demon"
W obchodzie tym wezmą, udzial rodziny
lhandlowy, wprowadzając sprzedaż wyrob6w gu- z Kiri Mają w roli tytułowej, arcyzabawną hu~ członków i delegaci pokrewnych Towarzystw
fmowych... VI lokalu, gdzie mieści się dotychczas, moreskę p. t. "Wilk w owczarni", kronikę Gau~ z .Łodzi i innych miust okolicznych.
I
lA
;!.'
b d - kł d t
6
montaj wreszcie nad program, dramat w 4-ch
•.
zna,t"owa1..' Się ę Złe s a owar w.
częściach p. t. "Dwaj galernicy".
(a) Z zglerskle~ szkoły h~n{łlowej. Egzaminy
/' ' (e) Zebranie pracowników aptek. W ubiegłą
(d) Odebrane walory.. POlicya, śledcza od. e- kal1d~d, ~tów ~ 7-n.11O kl,a",sowcJ ~zkole Handlowej
'sobotę o godz. 11 wie cz. w lokalu własnym
w Zgierzu rozpoczną Się dnia 26 b m
,
.....
przy ut Konstantynowskiej pod nr. 5, odbyło bra1'8 od zrodziei następujące papIery wartośclO•
b .
61
ł kó St
. , we: trzy kupony renty państwowej seryi 69
. (a) ~g~ntu~a ubazfl~ac:zeJ1ioW,a, w Zgier~u.
SIę ze rame og, ne ez on w owo wzajemnej, N'21\'g 07842, 84771, 09268 po .100 rub., j'eden .Ła,glewnl~kl.e kolko roll1lcz,e, m.a"Ją.ce ,swą s.lepomocy pracownlk6w aptek. Przewodniczył,
d
Z
I
Z
t G
k'
b
. '33 kupon tejże renty seryi 71 Nu 7735 na 500 rub.
zlbę w glerzu, otrzym?o n.~ glerz I okolJcę
b
d
Z
~ł~nl~~.P, ygmunorczyc l w o ecnoscl
Sześć kuponów tejże renty seryi 71 NMN~ 2938, r~preze~ltacyę wa~szaw;;I(lego Iowurzystwa ubez·
Odczytano sprawozdanie statystyczne według 3636, 2600, 3786, 2937 i 2939 po 1000 rub., pieczenIOwego "Snop".
(a) UprowadzenIe lIu'el$zhmłl!D. Zurzędlt gm.
kt6rego jest 103 pracowników aptek w .Łodzi, jeden kupon premi6wki Z-ej emisyi 1866 r.
"zaś.do StOW. należy zaledwie 60. Postanowio~ .Ni! 41 serya 04421 i jeden kupon
obligacyi Brus wj!slano etapem <!o aresztu polic,)'jneg? WŁodzi
" n'o zatem' wp,łyn::lć na kolegów. aby wszyscy banku szlacheckiego N9. 41070.
aresztanta, Wacława Opl,tza, lat 18, stale,go Ilueszkańca
"
" t ,
• , , I
d
d"
ł
ś'
gm. I<adogoszcz, oskarzonego o !mldzteż pieniędzy i
zapisali się. do Stow.
. , ' . Prawy własclcle po u owo nlenlU w asno CI zegarka n Ernesta Lechclta W I{udzic Pabianickiej.
Następnie postanowiono utworzyć komisyę, moze odebrać walory te w wydziale śledczym Opitza prOWadzi! stróż Wilhelm Jon, Ut.ly konwój .znakt6raby się za)' ęła uregulowaniem' nienormalnych (Olgifiska 5 ) . ,
l'au się tuż pod samq Łodzią, nagle otoczyło, str6ta (I
'
• oP: b k
I P d
.. 1 f'
mlodych ludzi i zanim prz(~ra:ton:'y stróż zdalar zOr:Ven·
( d) PO~lysłoWI .a ry allC.
warunk6w pracy w aptekach.
rz~ staWICie, .Ir~ to Wać siQ Wsyt:uac}i. aresztant zbiegł Wraz z nnpastJ
Lokal Stow. postanowiono z d. 15 b. m. my "FranCiszek Szulc" w, WarszaWie, wyrablaJą- ni karni. Za zbiegiellI rozesłano listy goi'\cze.
zmienh; i przenieść go na I piętro tegoż domu, cej pastę do sk6ry"Globin", zawiadomi,ł poliZT UK
przyczem na otwarcie zaprosić wszystkich człon- cyę, że w todzi rozpowszechniana jest fałszo
ków Stow.
wana pasta "Globin". Przeprowadzone śledztwo
(x) Z ogrodu majstrów tkackich. Obecny
,
Na kierownika biura pośrednictwa pracy, stwierdziło, że fałszOwaniem pasty zajmują się: tydzień jest już ostatnim tygodniem koncertów
kt6re z d. 12 b. m. rozpocznie swoją działał- Izrael Unger (Franciszkańska 38), Jankiel Szlu- orkiestry p. Furmańskiego w ogrodzie majstr6w
ność wybrano p. Jana Błaszczyka. Biuro to kier (południowa 7) i Elja Gincburg (Cegielnia- tkackich.
rozciągać będzie swą. działalność na całe Kr6- na 34), rozpowszechnianiem zaś Da wid Czarny
Program na dziś zapowiada: wiecz6r Wallestw9 Polskie.
(Jak6ba 11), w mieszkaniu kt6rego znaleziono ców i operetek, na jutro-koncert o powaźnym
Dokonal1o, wreszcie wyborów dodatkowych 1,500 pudej'ek fałszowanej pasty.
programie, na czwartek-wiecz6r popularno~hu~
3 członl~ów zarządu i 2 kandydat6w, na kt6·
Pomysłowych fabrykantów pociągnięto do
morystyczny, a na piątek koncert operowy.
rych pOWOłani zostali: na członków p.p.: A. odpowiedzialności sądowej.
, Koncerty orkiestry rozpoczynają się o godz.
Bnde. St Niemirowsl<i.i O. Indryke i na k,all·
(e) Walka le :złodzieJami. VI llbległlt nle- 9 wlecz, i kończą się o godz. 1 po p6łnocy.
dydat6w p.p.: W. Miścicki i E. Zwierciadłowski. dzielę, o godz. 11 wlecz. przy uJ. Dworskiej nr.
(e) Ze ::zgromadzenia czeladzi krawieckich. 30, dw6ch złodziei ,usiłuJąc zakraść się do mleW niedzielę 17 b. m. o godz. 2 papo.!'. w lokalu szkania J6zefa Kasprzaka, przedostało się do
Z WARSZAWY.
w.łasnymprzy ul. Juliusza nr. 18, odbędzie się
jego ogrodu. W ogrodzie spotkał ich jednak
zwołane w drugim terminie zebranie kwartalne Kasprzak I gdy chciał ich schwytać, obaj zło·
-::czeladnik6w krawieckich, kt6re będzie ważne dzieje rzucili się na niego z nożami l zadali mu
* Przyb6r Wisły.
'
bez względu na ilość obecnych członk6w.
5 ciężkich ran, poczem zbiegli. Kasprzak poO godz. 4 rano woda przybiera, powoli, Jecz
k'cla zostawiony w domu walczy ze śmiercią.
systematycznie.
(11) Ze'zgromn(j"'snia majstrów fry
.... ...
z ers l .
( ) P t
I " ł d ..
W
j'
Bulwarki w poblizu mostu i przystani Fa~
Wczoraj VI lokai u Miiller:a przy ulicy Mikoław
e os I'ze en o z oZIeja.
czora sze) no- j'ansa pokryte są l'uż wod,t1, s)'ęgaJ'~c~ do schodjewskiejnr.40 odbyło się w dalszym ciągu, cy o godz. 1, właściciel domu nr. 12 przy ul.
,
'.
"t "ł
og61ne zebranie dla wyboru poctstal'szego majstra Zawadzkie,j, Leopold Komorowski słysząc za- k6w kallllenn'ych.
..
. ..
I-większościtt głosów na tę gOdność wybrano' l<radających się złodziei dał do nich 7 strza.tów
Po St~0!1I~ praskIe] woda do~h?dzl JUZ d~
I p. Ludwika Bachli{lskiego.
..
z rewolweru. Jedna z kul raniła w obie nocri szyn kolejki )abłonowsJw-wawel'sklej na stacy
, (e) Narzeczeni w Przytułku; Znajdujący się ~nanego złodzieja 'Władysława Biernackiego, kt6- Most. ,
.
..
,
:w. Przytułku starc6w i kalek pensyonarze Karol rego zatrzymano i odwieZiono do szpitala św.
"PozIOm w?dy wynoslł/Jez mała 14st6p,
Neubheises.1iczący 73,lata i Anna Similak 46 Jat Aleksandra.
I czyli od poJudma przybyło p6ł stopy.
(e) Kradliez zegarków, Ze sklepu jubiler-'
niewidoma podali do Komitetu Przytułku prośbę
o pozwolenie im wstąpienia w związki małżeń· skiego Majera Klocmana przy ul. Nowomiejskiej
Z KRÓLESTWA.
skie, z tej racyi, że w Przytułku znajdują się pod nr. 7, skradziono futerał z 9 złotymi zemałżeństwa. Komitet na posiedzeniu w dniu
garkarni wartości 600 rb.
'wczorajszym po rozpatrzeniu prośby dał im od(n) Plany zatl.Mie ..dlz~ne. Piotrkowski rząd
Ujęcie bandyty. Straż ziemska pow. warpowiedź, że niema przeszk6d przeciw ich zwią~
g!lbemialny ~atwierdzit plany Ila btt~oWle następujące: szaWSkiego otrzymała wiadomość, iż iN pewnY~
zkowi małźeńskiemu, lecz w takim razie zmu~ UustaWa ZoIJcha - na buduwę 2-plętrowej murowanej domu we wsi Miedzeszyn ukrywają się bandY;I.
mydlarni, przeróbek, oraz zabudowań gospodarczych
sze ni będą opuścić Przytułek. Odpowiedź ta przy
Wczoraj około godz. 6·ej rano silny oddZiał
ul. Siedleckiej nr. 4; Emila Branera-na budowę
zmartwiła kilku pensyonarzy, którzy wrazi e po- lUurOWanego 4-piętrowegodoOlu mieszkalnego z trempolicyi otoczył podejrzany dom, lecz nikt z dOzwolenia Neucheisesowi mieli zamiar r6wnież plem i 2-piętrowych zabudowań gospodlil.rcz)'ch przy mu nie dawał znaku życia. Wobec tego pocz~~
wystąpić Z podobnemi proś.ba,mi.
,_
ul. Lipowej nr. 40; Gt/stawa Jernata - na budowę mu- to wybijać drzwi. W tej chwili otworzy,to s~ę
', k
d
k
N
rowanej 2-piętroWej oficyny, oraz przeróbel~ przy rogu
d
I
P
(e) rzyczyne < o eLy I zy owa Jej.
a ro- Zakątnej i Pasażu Szulca nr. 56; Teodora i Wilhelma jedno z okien i wyskoczył z niego jakiś męz
gu ulic Cegi!~I~ia~ej i Piot~lwwski:j sprzedaje br. Uinter-na nad)JUdów!{ę 5-go piętra na składy przy czyzna w negliżu, trzymając brauning w ręku.
gazety ż;vd naZWiskiem Wełmarz, ktory ze wzglę- u!. Wólczailskiej nr. 243; Wilhelma Zimmera - ha 5- Nieznajomy dał do policyi kilka strzaM,:",. p.o~
du na d~ży ruch żydów w tym punkcie miasta pIętrowy dom, oraz parterową oficynę i farbiarnię przy czem zaczął uciekać. Policya dała za llclel<ają
W hd
b ul., Alek::H:1lldl"~Wskiej na Batutach; AnC!rzeja Wyrzylwwcieszył się dużym polmpem gazet.
tyc· niac
sklego-na ,oflcyn xpar~erową w Radogoszczu; Wład)'- cym salwę i jedna kula ugodziła. go wprawą
eden z żydów, kupując gazetę, dał rubla fałszy- slawa Radzlkowsluego
I W. Kusaka-na l-piętrowI' bunogę poniżej kolana.
i
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W rannym poznano poszukiwanego oddawna bfmdytę Aleksandra Wiśniewskiego, którego
przewieziono do Warszawy.

Z LITWYł RUSI.

zwyciężeni

Wyczerpani ale nie

u l e g l i śm y.

'•
Wracaj de do dom 6w waszych i
p tz yg o t o w uj ci ed z i e cj .do d o,k o 11 a11 i a wi e .1 Id ego d z i e ła, k t ó r e g o n i e
li d a ł o s l ę d o k o 11 a Ć w o b e c 11 e i c h w i l i.
=='"

Aresztowania wśród socyalistów-rewolucyonistów. w' Kijowie za miastem na lelnislm Ka·
rawajewowskiem żandarmerya wykryła lokal kijowskiej grupy socyalist6w-rewolucyonistów. Przy
rewizyi w mieszkaniu studenta politechnild kijowskiej, Azarkiewicza i nauczycielki Wyszyflskiej
znaleziono całe biuro paszportowe z wielką liczbą stempli zarząd6w mieszczaf1skich i zarządów
gminnych i blankietów paszportowych. Are~zto
wano AznrldewiczCl, Wyszy6ską i niejaką, SI eszyI'lską, która miała być kierowniczką, "biura
paszportowego". W związku z temi aresztowaniami w Kijowie dokonano wielu rewizyj.

-

Organ sekty, zwącej się "Kościół narodowy
polski", wychodzący w Scranton . p. t. "Straż",
donosi w Nr. 28, że znany duchowny maryawic~
ki, Wacław Zebrowsld, został anabaptystą i poddał się dnia 18-go maja r. b. obrzędowi powtórnego chrztu. Obrzędu tego dokonał w Wiśle
superintendent tej sekty na prowincyę rosyjską,
niejaki Z. T. Sweency z New-JorI<u. Jednocześ
nie zaznacza "Straż", że razem z Żebrowskim
przyłączyło się do anabaptystów 40 mieszkań
ców Warszawy.
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Rewolucya w Chinach.
SZANł-lAJ. 11 sierpnia (P.) Wojskarząpo4
"Ye sto~zyły. walkę z powstańcami pomi~d%:y
Szanhalem l Wuzunem. Powstańcy cofrięlisię
do Wuzunu. Oczekiwany jest atak wojsk p6ł
nO~l1ych, poparty bombardowaniem z okręt6w
~o]e~nych. Pozycye powstańc6w są nader rozciągnIęte. Towarzystwa żeglugowe powiadomio.
no o możliwości bombardowania.

Z ostatniej chwili.

l1ewizya traktatu.
PETERSBURG, 11 sierpnia (wł.). Poseł rosyjski w Bukareszcie, Szebeko, zawiadomi.ł oficyalnie rządbukareszte(lski o lwnieczności zrewidowania traktatu pokojowego co do portu
Kawalla.
Konferencya w 18chlu.
. WIEDEŃ, 11 sierpnia (wł.). Jak przypuszCZ~]ą, przedmioterI! dzisiejszej długiej konferencyl cesarza Franciszka-Józefa z następcą tronu
a~cyksięciem Fran:::iszkiem - Ferdynandem, ,któr~
Się odbyła w Ischlu, by-ta sprawa rewizyi traktatu
w BuI<areszci e.
Przeciwnicyrewizyi.
PETERSBURG, 11 sierpnia (wł.). W·łochy
Francya i Anglia zawiadomiły rząd I'osyjski if
uważają rewizyę traktatu bukares:dellskiego' za
niepożądaną.

".,.

'

Konferencya ambasadorów.
londyn, 12 sierpnia (wł.) Na wczorajszem.
posiedzeniu konferencyi ambasadorów uchwalo..no wcielić, w myśl żądań Austryi, Koristę i przylądek Palos do Albanii oraz zgodzono się na
ustąpienie wysp morza Egejskiego Grecyi.· Na
żądanie Czarnogórza konferencya zajmowała się
także ułożeniem północnych granic Albanii.
Demobilizacyaarmi.l..
Sofia, 12 sierpnia (w.r.) Wczoraj rad'a mi;.
nistrów uchwaliła demobilizacyę armii, kt&a
rozpocznie się dzisiaj.· Następnie odbyły 'się
nabożeństwa żałobne za poległych j dziękczyn~
De. Na nabożeństwach był obecny król, witany
entuzyastycznie przez tłumy.
Uroczystości

w

Białogrodzie.

Odmowa Turcy!.
BIałogród, 12-go sierpnia. (wł.) , Odbyło się'
I{QI\ISTANTYNOPOL, 11 sierpnia (wł.). Na w katedrze tutejszej nabożeństwo dziękczynne
wczorajszem posiedzeniu rady ministrów obrado- z powodu zawarcia pokoju, na kt6rem , obecny
wano nad odpowiedzią na akcYę mocarstw w
sprawie Adryanopola. Postanowiono że Wysoka był r6wniez król Piotr. PodczaS nabozeństwa
Aeronautyka za stanisława Augusta.
Porta oświadczy, li: dziękuje za i:yczliwość mo- artylerya dała 101 strzałów na znak radości.
carstw, ale Adryanopola oddać nie może.
Podziękowflnie SerbiI.
w "Tygodniku ilustrowanymI' znajdujemy
Prusy i jezuici.
ciekawy artykuł K. Bartoszewicza p. t. "AeronauParyi, 12 sierpnia. (wł.) Poseł serbskl,Ketyka w korespondencyi. Stanisława Augusta".
KOLONIA, 11 sierpnia (wł.). .KoeJnische snlcz, wyraził w imieniu rządu serbskieg\) poAutor przytacza wyjątek z listu króla, w kt6rym Zeitung" powtarza z zastrzeżeniem depeszę berznajdujemy następujący opis prób z balonami neńskiego dziennika "Bund", według której w dziękowanie Pichonowi za energiczne poparcie
Francyi w powt6rnym kryzysie bałkań,;kim.
w Warszawie, odbytych w marcu 1784 r.
Paryżu z całą stanowczością twierdzą, że w naj.
"Lubo zrazu oporem szły pr6by nasze wzglę bliższym czasie ni'emiecll:a Ra.da Związl\Owazaj·
Pichon dat przedstawicielowi Serbii do zrodem Balonów, udalo sit;l potym bardzo dobrze, gdyż miesię sprawą zniesienia ustawy przeciwko je- zumienia". że Serbia może liczyć na pożycz~ę.
jeden, puszczony z Przedmieścia Krakowskiego, zuitom.
'
Serbia potrzebuje, według przybIlionych Qbllzaleciał o 23' mil aż w woiew6dztwie Brzeskim
czeń, 600 milionów frank6w na wypłacenie zaŚmierć
posła.
Litt-m, a drugi puszczony z pośród Wisły, na
on czas ieszcze zmarzłey, znaleziony iest o 3 mi. BFRLIN, 11 sierpnia (wł.). Poseł prazyIiiski, pom6g wdowom po zabitych i inwalidQm wojle. Pierwszy był wzięty od prostaków;' którzy go ItJpere c;la Cunha, zmarł dziś na ,paraliż mózgu. skowym, oraz na odbudowanie zburzonyc~ pod.
nayprzód uyrzeli na drzewie, za Obraz cudowny, Posłowi za~zkodziłq uczestnictwo przy mane- CZaS wojny ·miast...
drugi na krzaku, zawieszony, a bliskiey wódy ty- wrach pruskJ~hi. po powrocie z nich :r.apadł na-:
Protest malisorów.
l<ai~tcy się od iednego chlopa zaskorę zwierza gle na zdrowIU l poddał się operacyi, kt6ra przy. .
iakiego dzikiego, a od drugiego za czary; prze- śpieszyła skon.
Valona, 12 sierpnia. (wf.) Do Skutari przy~
cież nakoniec po przeżegnaniu się patrzących
byli
przywódcy szczepów mallsorskich celem ia:~
Pożar amba8ady~
uchwycone y zdiętej a przez napisy od blisko
łożenia
protestu przeciwko przyznaniu przeZ kon~
KONSTANTYNOPOL, 11 sierpnia (Wł.). Po·
będących Xięży pożnane dla odnosząCYCh one
żar
jaki
wybuchnął
wczoraj
wi,eczorem
oJwło
10
ferencyę londyńską miast !-loti i OrudlCzarnostały się zyskiem. Obydwa były nadęte kom pozycyą" łupin żelaznych z kwasem witriolicznym". w gmachu ambasady francuskiej, wyrządził zna· górzu. Szczepy te oświadczają"ie nie godzą się
czne szkody. Pożar wybuchnął w' czasie przY~ na naleźenle do Czarnogól'za i grożą powstajęcia w ambasadzie, i rozszerzy-t, się tak nagle,
niem.
że z trudem jedynie zdołano. wyprowadzić obeW ręce polskie•.
cne na przyjęciu w ambasadzie panie. Członko
(Tel. "Rozwoju").
wie ciała dyplomatycznego zabrali się sami do
Poznań, 12 sierpnia. (wł.) Gazety niemieckie
ratuąku i zawdzięczając ich odwadze, uratowano
donoszą, że niejaki Kupczaknabył od niemca
Sofia 12 sierpni«.
część archiwum.
posiadłość 3,000 morg6w za ceOf~ 180,OOOma~
Król Ferdynand wydał do armii, znamienną
Zakończenie .stra]ku.
rek;
"
odezwę, w kt6rej zaznacza na wstępie:
BARCELONA, 11 sierpnia (P.) Strajk skonPunań, 12 sierpnia. (wl'.) Antoni Szasko""
Armia bułgarska zdobyła nieśmierteJną chwa- czył się. Robotnicy przyjęli propozycyę rządu ski l1abył majątek Papo-Ignacowo obszaru 1,050
J'ę przez niczwykłą waleczność i bohaterstwo w w. kwestyi pośrednictwa.
.
'.
. morgów. Majątek ten od kilkudziesięciu lat był
wojnie przeciwko Turcyi. Wspomnie~ia walki
Stt'ajki we Wło$zoch.
pod Kirkilisą i LUle Burgas napełniają dumą
, MEDYOLAN, 11 sierpnia (Wł.) Powszechne własnośtią niemców.
serce każdego ,bułgara. Ta chwila wzbudziła zgromadzenia robotników, w którem wzięty udział
Powrót do pracy.
zazdrość tych kt6rzy nie życzyli jej Bulgaryi. tysiączne tłumy, poWzięłO uchwałę, dotYC2;ąCą .
,Madryt;
12
sierpnia. (wt) Strajk robotnlk6w
Niestety wśrÓd sprzymierzeńców objawiła się strajku powszechnego. Centralny zarządzwiąz~
w, przemyślewł6knistym można uważać, ·za .ukoń
niechęć i zawiść. Sprzymierzeflcy nasi zdradzili ków robotniczych odrzucił jednak tę uchwałę.
czony, gdyż przeszło 80% robotników zgłosiło'
nas i chcieli nam zabrać to, cośmy bezprzykłaKonfiskata. '
dnem poświęceniem i kosztem niesłychanych
się jut do pracy.
.
ofi.ar zdobyli.
. .
MOSKWA, 11 sietpnia (P.) Komitet do
Proces przeciwko Slezakowl.
Miasta Saloniki, Ochryda, Monastyr, Dlbra spraw prasowych skonfiskował nr. 4 i 8 gaz.
Monachium, 12 sierpnia (wt) Prokuratorya
PerJepe F Seres słusznie nam się należały, to "RuI" za artyl<uł .,Fala strajkowa".
państwa wytoczyła proces znanemu śpiewakowi,
też nie mogliśmy spokojnie ~alrzeć, jak posia:'
Dżuma. '
Slezakowi. Slezak przed kilku dniami ml jezlo- ,
dłości te chciano nam odebrac. Wbrew nasze]
woli zostaliśmy wciągnięci do nowej wojny i
ASTRACHAN, 11 siet'pnia(P.) Na stepie rze Tegernsee doznał wypadku, podczas którego
bylibyśmy odnieśli zwycięstwo, gdyby .odrazu , kirgiskim W uroczysku Dżamarltui Tubek zmarzginął towarzysz jego, Sturmfeld. Stwierdzono,
wszelkie nieprzyjazne warunki nie byty Się zwa- . ło f:J kirgizów z oznakami dżumy.
'
że ł6dź, 'na której obadwaj udali się na je,t!oro,
'./$trajknafciarZy.
, Wy na naszą biedną ojczyznę. Parci ze ws~>,st~ .
nie odpowiadała przepisom policyjnym, na co
kich stron ~rzez pięciu wrogów, nie rnoghsmy
'-..'
im sprostać, musieliśmy zawrzeć niekorzystn~
, PETERSBURG, .11 sierpnia (wt) W Baku zwrócono uwagę. Slezaka,który jednak. mimo to
pok6j, aby nie unieszcz~śliwić do reszty naszej strajkuje 30 tys. robotnik6w.
wyjechałni'i na jezioro.
oiczyzny.
Dokonywanesq rewizye i aresztowania.

ODEZWA KRÓLA FERDYNANDA.
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S·miałY· lot.
I
, . Obecnf~ tkaniny· imanasoV(e· zysl<a~y ju~.
F I A
i . (wł.); Frallcusi~i . lotnik
SQbie, prawo .Qby~atelstwa .w' w,e~1l okol.lcach. l
Na szkolę II'zemiosl_
.', ..
.'., ~ . . .
.',
"
. krajach Europy srodkoweJ, tąk ze m.ozn~ Je
(Przy
chrz.
Tow. dobroczynności).
S~gum doko.nał sn:Jał~go lotu. Przele~laJ ~~ bardzo .łatwo. nabywać w dowolnyc.h I~o~ctach.
Dla uczczenia zacnej Obywatelki kraju, ś. p. Idalii
bęz lądowanIa z Bwmtz do Bremy, odległosc W zasadzie jedwab anunasawy. znany JUz. był
Koź11lińsJ'1~.!dadają Pe.lkoWie ? rb.
ro..
1300 kilometrów.
dóbrze w starożytności, podobnie. i.ak ~porzą~
ODPOWIEDZI
REDAKCYJ.
Cenzura depesz.
dzany od kilkuset lat jedwab z niCI pajęczych
BarlCh'skiemua. Inten\lencya nasza oka, .
w Chinach, ale później z biegiem. czasu za~o· zata Dr-owi
się
spóźnioną:
oDraz jl~:.i:. coflli~to. Do .sprawy,
" l\lowy-Jol'k, 12 sierpnia (wł,) Wiadomości lTIniano o 11im zupełnie prawie, az do ostatmch poruszonej pl'zez Palla.
powrocuny lllebawem I szcze •.
zMeksyku nadchodzą bardzo skąpo z powodu Jat. Jedwab ananasowy ma jednak przed sobą !J6lowo ją om6\ViI11Y·
'
Prel!llumel"atol/"owi S. P. Chcąc się dowiedzieć
niezwyl,le ostrej cenzury telegramów i pism. Na- daleko lepszą przyszł'ość,. an.iżeli . je?\;Va.b tka~lY
o adresie znajomego, który pisywał do Puna z Nowej
wet depesze poselstw obcych pa·ństw nadchodzą. z pajęciyny, na utworzellle .JedneJ D1CI ledwab)~I, Zeland;yi,
ale od roku zamilkl, ma Pall przed sobą dróg
ze
'6"
. .
potrzeba 18,000 włókien. paJęcz~c~. \\Tpr~wdzle kilka. Jedna - przez po~red~Ii~two ministcrYlll11. spraW
znącznem op zll1enJem.
istnieje gatunek pająk~\V, wy.rablaJ.ących fl:lezw~- zagranicznych, albo przez nurllstcrylltn handlu l przekle silne włókna, .tejednakze nie nadają Się mysłu, gdyż jJl'llwdodotlubnie \V Nowej Zelanc1yi jest
konsulat rosyj sld, który flozostt1jt~ w styczności z obu
wcale do wyrobu jedwabiu, a tkaniny z nich wymienlonemi
wladzami. Druga droga - to biura wywyrobione są niepodatne, szorstl~ie i nadają się Wiadowcze wszechświntowe. \.II Niemczech dużo jest
Wszystkim znajomym którzy ttczestniczyli
biur. takich. (Auf!U1l1ft",!Jureall), II o takich biumch mo ze
raczej na żagle, aniżeli na ubrania.
.
wOdd,aniu ostatniej posługi i. kolegom, kt<\rzy
;
W zasadzie 'można .powiedzieć,· że dzisiaj się Pan dowiedzieć w którclll ;~ tutejszych biur ogloH
'Foni'eślina barkach .swych drogie·· nam zwłoki
szeń. Biuro tukie llIo:,:e nawet o~losić zapytanie Pallulega tkaniu .wszystko, co posiada włókna: sicie
w najpoczytniejszych gazetach nowozelandzkich.
ś. 'f' p.
wspaniałe pióra strusie wyrabia się obecnie. z Gdyby byto Wiadomo, że Puński znnjomy jest esperancelluloidu, pyszne tkaniny z papieru. Najnow- tysta, to móglby się Pali doWiedzie(~ D nim za poszej sztuce tkackiej udają się nawet tkaniny z śrcdiIictwem ŻWh)zlw w:>zcchświatowc:,lo (~sperantys
tów. Jeśli znajomy PUlISki l11ie~zl\:Clt W mie:;ćie, to móglkamienia l
by Pana o nim zuwiad()llJh~ nHczelnik administracyi
a· tald;eks. Skrzeszewskiemu składamy serdeczne
I rzeczywiście z amiantu (rodzaj asbestu) teelo miasta (burmistrz, pre:r.ydcut, 10I'd-111oior, mor czy jak
siEr tytułuje. Wre~Jzcie może PllIl nnpi$nl~ do niego list
"Bóg zaptać'l.
Zona z synkami i rodzina.
I budują dzisiaj zarówno domy, jak i sporządzają
rekomendowany "za reWcr:oem zwrotnym". Wtedy lUoże
. . ..... .
,.
I 'tl~a~i~y. Z, tego :amę~o mat~r~ału można wy- Pali
o nim poW:r;iijć wiadomość za po!lrcdl1ictwc111 poNabożeństwo za jego duszę odhędzie się
rąbJac trwa}e ~ywan~ I chodlllkl,
. .
.
czty. O~tlltllin tQ' drow" () Il(: je~t l11o:i:liwa, uważamy
, W dniu 19 sierpnia r. b., t. j: we wtorek o go~
Ostatmm Jednakze wyrazem techmkl w dZle- za Ilajttilisz<! i'nujpeWnicj<i7.!), A. t:zy jest U1oi;!iwu, la·
d~inie lO-ej rano W kościele ~w. Krzyza.
2688·
dzinie tka~twa test n:oźność tkar!ia aluminium, two się Pun dowie w tutejs1.elll f.l1ównem bhtrze po. ......................',..., _ _....._
......_ _
~miil1f~
które moze byc zarOWi1O tkane Jak przędzone. tztowem (Przejazd r6~( \Ilid:wwsldej).
Tkaniny aluminiowe są lekkie, trwałe, odporne l
l wielce na zmiany. powietrzne i wilgoć, miękkie i I.
WOŁYŃSKI
I nadają się dQskonale do wyrobu pasków,
kra- były asystent kliniki llniwersytetn wl'Oclawskiego (prof
ś.
watek, szarpij, tor,ebek i prześ1i.cznie potyskują Hinsbcrg) osiadł w tod7.i jako spoeyulista cłnOil"ób
USlIi!U, nosa i gardła, uD. Piołrkowslta .MI 89.
cych
się plaszczów damskich. Rzeczy te z alupo długich cierpieniach, opatrzony śW. SaGodzil1YJ)l'Zvj~Ć. 10-12 i 4-G po pot., w niedzielę
kramentami zmarł dnia l1-go sierpnia r. b.,
minium są niezwykle tanie...
od 10-12.
pel'acye, brollchioskopla, kąpiele elek-
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p. Andrzej, Obszlegier
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przeżywszy Jat 52. Wyprowadzenie zwIo k
'na cmentarz wZnrzewie odbęc:l2ie się dn.
15 sierpnia t. j. w środę o g.5 po pol. z domu przy ul: Przędzalnianej N2 120. Na smut..
ne. te obrzędy zaprasza krewnych i wajomych·
lRI.ocb:ilna.

trycZno-świetlane.

1edwab ananasowy. - Jelh\Jab z ,pajęczyny. - Pióra
strusie z cellttloidu. - Tkanin}' z kamienia i materye
z alWninilt1l1.

W miarę postępu cywilizacyi, techniki i wymagań,·· .smaku oraz mody, wszystko na świecie
ulega zmianie. W tym kierunku nie op6źnia
się i przemys.ł t.kacki.
.

Skrzynka do lisiów ..

a

oraz

Do Redakcyj "Rozwoju"
W nr. 176 "Rozwoju" z dnia 2 sierpnia r~ b. zostala. zamieszczona. notatka, jakoby na kolei fabr ...
\ łódzkiej,_ .wbrew przepjsortlll1ini$te:9Utn komt!Uiltacyi)
.maszYn1scl są zmuszem pełntć sluzbę o Wiele dtuże)
. niżeli 12 godzin. przyczelll przytoczono jako przykŁad
maszynistę, któremu po 12 godzinach służby na manewrach, kazano pelnić służbę jeszcze 12 godzin Wnocy, a gdy od~1l6wił, .natożo~o na niego.p r~. kary,
, . POnleW!lZ powyzsza wwdamość mIJa Sl~ z rzeczy·
wis.tościtj, man} honor prosiĆ o z.amieszczenle w "RozwOJu" następującego sprostowanta~
Rozkład pełnienia slużby przez maszynistów i ich
pomocników na drodze żel. fabl'.-16dzkiej jest ulożony
zgodnie z przepisanii Ministerymll Komunikacyi i stosownie do niego przeciętne trwanie służby maszynl.
stów i ich pomocników. wynosi nie Więcej jak 12 godzin 11 El dobQ, licząc w ol,resie 10 dni i wypadku przekroczenia tego rozkladll.llie bylo.
Co się tyczy wzmianki o 5 rb. kary, to takowa
była nałożona na pam. maszynisty zu niewykonanie
stusznego rozp'ol'ządzenia bezpośredniej zWierzchnoś
które bynajmniej nie wykraczato przeciw przepi·
l ci,
s_~. ministeryalnym.

l

Kiedy dawniej w przemyśle ,tkackim ogra~
się w dziedzinie materyi na uprania' wyhłcznie. prawie do sulma" dzisiaj mamy w tym
zakresie dziesiątki odmian najrozmaitszych . ma
teryj i tkanin.
.
\Il.śr6d surowych materya.tów do tkania naj~
większą przyszłość posiadają wtókna ananasu;
wyrabiana znkh tkanina jest pl'zejrzystą,elasty.-1
czną, jak najlepsze pJ6tno a o wiele trwalszą,
niczanó

I

milszą

i

Ch. skóry, 'łIoneryozne I Oloc,J:opfc.
Godziny przyjęć: 10-.1 i 6--8.
Dla pań 5-6. Poczeknlnia oiildzielt1a. W nietlzieIe od 8-1 ... ej.
Krótka 5, teHcr.
26 .. 50. 1887
.

.

I
I

PBot ..ko~l!Iika B8.

b. asystent l<iiniki berlirlskioj, spaoyalista ohorób, woneryoznych,
slcórnyoh, wlosów niemocy pJoiowej
Przy leczeniU syfilisu stosoWanie preparatu ,,606"~,,91.4'1. Leczenie za pomocą elektryczl1o~
ś.ci .(ele)ctroliza). Masaż wibra.
cyjn}7, Badanie nerel<, pęcherza i
katialu; Endoskopia i cystoskopia

ChOJroby wewn~trzne i nerwowe. Spe- I
cyalnie: ChOI'Ob.~· żoł~dkll k152. ck I 1'.1'Z<ęukrowl~, pod"g~a, ot Y•
łO$<~ itd.),' Nlez qdne dla dYlIgnozy IIna1izy .chemiezne i bllktel)'olog. wydzielin
Godziny
krwi W ląborntol'yum własllem. Ot.!
11-1 rano j od 5-:4'1. po 1'oludoiu. 16

!

miomy materyj

Pl'Zyięć:.od

8-L i od 4-8 dla
od 4-&-eJ.

p~ń

~h"lł LII PRYBUl.SX&

Dr. Jelnicki
,

Dyrektor drogi, inż. C z a p s k i.
Naczelnik kancelar}'i=. Maje ws ki.

w utyciu.

Ohorobyskórne,w!osów. (kosmetyka),wo.
·noryolllle I moc~opłoi(lwo i nloJnoce ptciowu

.,

Leneu!e syphllisu )!:HRLICH-HATA
.60~-91;.1"
Ul. Połlłdniowa fIf~ 2, telef. 13-59
liliI. Andrlll!eja M 1 teB. 0,,70. j.'l'rzYiml1ie od god •• 8-1 r.! od 4-'8
Prz"J'muJ'e: ~-12 i 5 _ 8, pa. ponie od Ii-~ po !'ol •. Dla poń osobn ..
. J4-~
1801
l'0czekn\nl.
~lle
o.
Chc»li"o~y weneryczne, skol1"1' i dróg rrraoc;a:owlrch

~

r

~.

l

w.,

l . '
U1HIi"Z.
M:l PAP~Eił&if'

ur.ruBOn asZalt~rOi~nlJ

~,;. IJOWrócik ~
Rozwadowska .N2 4 Tel. 10-66
.
.
o'
Aku8zerya I choroby ko 16ce.

IrDr.
j

przyjm.uje od ;1, -7 po pał" w niedziele l
M lO-l:i! pr;ted południem.
~óa4

AKUSZER i SP.E.CYALISTA·.
CHOROB I~OBIECYCH
uliica Pohuhuowa )olr. 23.
Te5efon .16-113.
Przyjmuje do 11 rano i od 41 1_
do 6'1 po paf
555
,

,

2592

Żywoty Świętych PoD~kiDh:::tlillllV

mM

Oryginalne tkaniny.

tańszą, lżejszą

~nm

różne

broszury tre~ci religijnej poleca
materyalów piśll1ietlnych.

KSIĘGAIFU\UA

,
:

., PRZEGIL.IVIIU

HarIsb.ad
~

"

uB.

ŚW.

-

skład

KATOLlCilUEaO"

Abullrzeja MI 3.
,
•
"",

::!!.

,.

Dra med. Lupnika dom polsk•.
I
im, PASTEUR" wprost
:
"...
. 19
l ·
naprz. zr6dła "Muhlbrunn •
!I Nowoczesny l-~0111 fort. 1.1'
d' W,
k h'
l<ll m d.
zor,Owa uc ma
I dyetetyczna , indywidualna, pod nadz. lekarskim.
(Na żądanie) Usługa polska.

2602

......

Średnia 5.

Sp. choroby skórne, wrosów, weneryczne moczoptcio~
. we i kosmetyka lekarska. Leczenie syphllisLt
I salVarsanem Ehrlich-Hatll 60B i 914 (wśródźYlnie). Lei czenie elektry
. czności~: elektroliza (usuwanie szP. e-·
cf!cych włosów) i oąwlethmie kanałalI (ttretroslwpla).
Godziny przyjęć: W czasie letni ch Illiesięcy tylko od
I 4-e) do 8-ej po południu, W niedziele od lO-eJ do 2-ej.
I Dla W. Pt:Ul: osobna poca:ekal.-ia.
. 1123
Znakomity środek odiJwczy
,

I

~r.

.~r.

~tani!ł~W ~ie~aukj

nr

UlI.ł JJh.u
,f~.łI~~JKJiU.
'jll Dr. lIT~ANOWI
CZ
l~, ~, I~
Kratka 12.

Lu UWi~ Pin ~ U~

arzewak.a 36, (róg Sosnowej). Choroby wewnętrzne (sp. choroby płuc powrócił. SpaPIOTRKOWSKA Ni! 115.
źolądkowe i dziecinne. Przyj- cerowa 15, od 4 do G tel. 51-~
Przyjm,: od 9-10 rano i od 5-8 maje od 8...;.11 r. i od 4-7 pop.
Wlecz .. kobiety od 4-5. H/51-r.

al

\I

(iii

Specyahllosć: chor~by'skÓl'n·e Choroby nerek, pęcherza,
wenei'yczne 81/~-1011, rano i oj
cewki i t. p.
1

Dr. mad. Z. 6b"L C

Cholooby skólooe i weneryozna
ul.

llVIikołajęwsk;!ll

1$.

Godiiny przyj~ć: od g. 0-12 i od41 p6t
do 7 i pół wlecz., w niedziele i~wi'ltll
od 9 do 1~ I pół. Tęlałoun KI 20-60__

Dr.. LEfNKOWU~Z
4-7 /, w. W niedziele od 9-1:2 Przyjmuje do 10 rano i od 4-8. rano. Przeprowadzi! się na ul. Na·
Telefon 18-Bl.
5011 choroby ek@rne, wen""
v:.rot 1, róg PiotrkoW$kiej. 547r.
"1'C;,II:III0 i niemoc JIllłciolM a
l.(oauri.anfl:Yl!'ilojllt~ka . &2.

Dr. SONNENBERB

Przy sypilili~ie I.zasto~ol'Vanie p,reparatu
606" i ,,9U". Od 9-1 po poło 15-9 W.,

Choroby, skóry, dróg l11l1I0 panie' - 6·po pot., . wn,icddele 9 - a.
Piotrkowska 120.
O.obn.u,' ~~?e:Cl;!.etIlia.
CZOWlfchi weneryQzne.
....
Przyjmuje z chorobami wewnętrz Przeprowadził się: mieszka obecnemi (spec. żolądka i kiszek).
nie przy ulicy Zielonej Nz 8.
Codziennie od 10-11 rano i od 4
Od 11·1 i 5-7'/~.
akusz81'ya, ChOl'oby ko!}jeca
do (3 po pol. Telef 2::MO. 253
Choroby lISZU, gardła i nosa mieszka obecnie K.. ótka Saa'
telefon UD -14. Przyjmuje o
Dr. A .. GrOSII,lik
2~
4·ej do 7-ej.
ZachQdnia 68, (przy Zielonej).
Choroby skóry i. włosów, wenę, ordynator szpitala Anny-Maryi
r}'czne i dróg moczowych, ImityPiotrkowska M 120.
Telefon 32 .. 33.
tut Rtintgenologiczny i śwlatło
do e gzatll1l1ów, 'korepętycYll, polec:z;ni~zy. Badanie krWi na syfi- Przyjmuje od g. 11-12 rano! od praWI{i ucznióW szkól rządOWych
lis Od 81/,-111/, r. i od 5-2. 5--{jll, p. p. W niedziele i ŚWięta I pryWatnych. Piotrkow.!ll,a 152 ,
Niedziele i święta 9·12 r: 505 od 10 - 11 rano.
9.
261 6
5447

Dr. Zoffa;i~~6ftrHcka

Dr. B. CZAPllCKi

PrzyspasBbłam

J'& 184

ROZWOj. -Wtorek, dnia 12, sierpnIa 1913 r.

mi\dzy innemi: ze

li
.

"

ni~~rl~ram: .,,~ AJ ~
wtorek,

środa

złotej
sensacyjny dramat w 5-ch częściach w wykonaniu artyst6w kr6lewskiego teatru WKopenhadze
W roli głównej pelna wdzięku KipJ..,liI4'aja (Ul ..
.y Bek).

'
W"'lkw
owczarni'"
,

włoskich

artyst6w.

Artystyca:ne

_JIII
"....
e.
'
"
e...
A ~.O FlARy ALKOHOLi' 4~i"U"
Wepaniała gram

, dekoraCJa!

,

2469

Ceny miejsc zwyczajne.

Ceny miejsc zwyczajne.

rt

wspaniata

'A'l(I!lRnl[yn ~~~~~~~~n~:~~;:.,~:~:X:y~;

i czwartek

,

O

róg GlówneNplotrkoWsklel.

Po gruntowncm odnowieniu I zastosowaniu szeregtl
ulepszeli technicznych i udogodnler1 dla PUbIicznoScl,
otwarty zostal teatr "Oazall.

,

Od dziś dopiC!tka\\?~ąQZnie '\\7.1. d~l:a SensQcya I tliC;. dzy innemi
.,..
A'* 8; a. J'IIIiT ił
",zec"wl,',w'j "'WJI ar,y,tk~ VI sensacyjnym,

w

(Grzechyojców)q

Potęinagra

wielkiej artystki, stawia obraz; w rzędzie najlepszych arcydziel sztuki kinematograficznej. Pozatem
. arcyzabawne lwmedye wywotujące nadzWyczajną Wesolot;lć. .
2475
Ceny miejsc IUlIPu8.1i1rne".
Ceny miejsc pClulllarne.·
;

;

•

l

ił

4\.'

DROBNE

OGŁOSZENIA

Ł!lWld szkolne są do odstąpie.

wagaiDomy, domki, place"
'potrzebna zd,olna dziewczyna
skJepy, restauracye piwiarnie
nia Wiadomo<lć Andrzeja 7
Widlewska 79 piWiarnia. 7208
----:~;~nomia I lE~ 6.
. _ . 7210-5cs ...-l· przYbłąkała się suczka pudel gospodarki wiejskiE', Wogóle intekażdy sprzedać, kupić przy
I firma chrze. ! Mam lat 17 poszukuję zaJęcia, l1 strz)'żony odebrać' ttjotl1a ul. res
pośrednictWie
ścijallska Łódź, Ul: Piotrkowska 'I
bytem Wpraktyce rzeźnickiej
Bened)'kta 27. .
7205-1 dośWiadczonem
W. Niemiersklego, Zawadzka. 10.
nr. 17.5 POle.,.ca .meble nowe 1 UŹ)'- pÓłtrzecia. roJ~u uj. Cegielniana przYbląItał się pies d.uty blalej jest
najlepiej, najprędzeji tamże
'Wane do .pOkQj6Wjadalnych" nr. 55 do, str:óza.
7197-1
rasy kudłat)' przy. ul. Alek~ loltowanle
kapltału bez kosztów,
sypialnych. ' . $alon. ó:w\ gabinetów . Magiel prawIe now~ do sprze ... sandrowsklej nr. 46 'W.sklePie. zaciąganie .pożyczel~, zaWląz)'
oraz po]edYdc:?Je$ztu ci sprzedaje
danin na miasto Przejazd 68
7181-5-1 wanie sp6łęk i. t.p.
naJtatH~j, .lqJpttle ~atare i : t a m i e - .
7154-5-2 . przYbląkał. się w)'żet bronzowy.
, 68(16-6**-4
n./aJ;t~on.,. Q.. tniąi,PIQttIt.OWSka . nr. Meb.1e z trzech pokojów WY-l
z bił!\lem odebrać można ul.
yżeł dobrz~ ulozany jest do
17'15.' ,:c <"ci .. '
, ' , 7125..10-5
ieidżaJąc rozsprzedam tanio
Cmentnrna 10 GajeWski. 7180-5-1
W sprzedania ul. Drewnowska
.M. ę.bJę~owe I uty. Zielona 10 - 5 Pi.erwsze piętro. p- otrzebny cz.el.t1dniit'"ślus.arsiti nr. 59 sldep.
7191-5*--1
, " " ,;vane n.ElJtanleJ.kuflć
.' '.,
~112-4-~
.1 chłopacy Nawrot 45. '7178-1 7"-:9ćl<tj e Obiady . słospodarskle
mozna Łódz•. PiotrkowaI~a. 16 L Meble natychmiastowo rozsprze~ . p- rzy»ląkat stę wy:tel żółty odena ś\Vieżem maśle WidzeW ..
daje zal>ezcen kredi'lns, stół,
1> ać' "I R dw ń 1 26 sIta 97 1 p. oficyna obok parkU
l-e piętro front tt Wł.Romf·
szow~ldq~jo. K1lpuje, zamienia. ,. . kl'zesta, B:l:afę, otomanę. ,szafltę..
r
moz Hl . a El B7Yh_i Bańkowska.
7175-6~1
~ymlJI~luJe. Fabt'yc:z;ny skład 16kIlWalersk'~, l6żka, bJell~nfąrkę, .
'.
. '.
' ..' .
przybł~kafa. się aul(1l wyżel bia- ·Z,-.olagle do ąprze4ąnią Drew."
ze!t zęlaznych, . mebli. gj~ty'Ch" , tllal(;ltę, . um1'walkę· lampę" sto..
nowska nr. 56. '71?il ......!5-2
ta z· czerwonern .oaebt'lt6mo.;
lodowni pokojowych, 'Wanien.. lICZki,gar.nJhtr saronowy. ,0bl'/:)2:Y
, 2425-pw~pt-(r) bJllt'lto damskie, dro.blai~1 zegar żna za zwrotem kosztóW ti. Fol-,,-v-:I'{r-e'd-er-Is-,~st~ór!,"'Tk"":r:'--ze:-::s:':la, oto. ZaWadzka 58· m; t . f204-2*-1 Wllrsldego Zarzew nr. 55 sklep
MI manę, szafy, biurko, blbIl.o- Mal:te~stwóotrzyma miestl,.a. spożywozy. " ' , .''7~75.~1. .
tekę, lóżka, materace, blel!ź'
nie l wyna~l'odzonle z;a SPI'2:fl- pracownia, gClfsetóW N. Klldzler. ==:;::;
"
.
'
niarl{ę
lustrzan1!, umywalnIę, tanie. Wiadomość Andrzela.nr,
. sklej teraz Piotrkowska 152.
Zaglllbioł1e dokumenty.
szafki nocne, lustra,. szaflt~ ka- ~.!-ę.
7211-:-5cs-1'
"
6920 ......50~-8 Autoni Szymczak ~ąg"bil pas~"
wnlerską. inmp~, ob la z)', ,s ul'Y'
l,pa,źdzlernil~ą r. b. do w)'- potrzeb.nl zdolni czeladzieta~
port, wyd. :- gm. Oostl~ów
gramo~otl, !nas,zynę. sprzedam
najęcia 1.2 po)edyllcz)'ch po- .
plcerscy PJotrkowskil .108.
pow. Łęczyckiego gub. Kaliszaraz JakllaJtallleJ Kar9}~-':O. koJ6.w ze wszystkiemi w)'god,ami
. '.'
7119-5-5 kiej
.
7879-5-1.
_.
71:ti 10 5 o~wletlenle elektr)'czne ogrze...
Anna. Spatka zagubna paszport,
lIV Potrzebna :z~C?lna starsza w.anie centralne posadzki par- potrzebny kowal do fabryki
. wyd. z gm. WfdaWska-Uflpro.
Hl panna (chrześcIJan~a) do ma- I klet kąPiel zdatnych na umeblo.
maszyn Zak~tna 81;' 7!ł09-1 wa pow. i-askiego sub. PIOtr·
g!;\z.v~~ !~ap~lu.szy: Ofert)' .. pod
wane. Pok~ledo oddania jednej Dotrzebm agenci·inkasenci na kowsl:iej.;.
7176-~
"strusz. a PlzYJlI1uJe.ł~oz~uJ.
,osobie. WiadomośĆ WIdzewska r pensyę i prowlz}'ę .do sprze- Adallllna !(osicka zguoJla,pasz.
___:
~ę~J-D~,!?: 5 155 u st!'óża.
7185-5cs-l daży maszyn. Wiadomość ulica
port, "")'d. z gm~ Zl1goszcz
At, M~ble wyprz~dan: b~r~zo \
1 patdzlernllta r. b, do wyRzgowska nr. 55 pracowJlia dam- gub. ~iotrkows.kiej ..· 7155,",""5-2
H. tanIO byle.'. zara.z W.YJeŻdZaJ.,ąc
najęcia 5 pokoje z kuchnią
ska sklep.
7121-5-5 franCiszek ZaJączkowsld zagu~
kredens z IU.st,ro.UlI, stól, krze~la wszystkie wygody z. centmlnem potrzeIma jest· sprzed~wcz~n(· bil pasz. port, wyd.' z gin. Kaotoma~lę. szafy" łóżka z ma~eogrzewaniem rocznie r.b. 550.
do składu' Wędlin Staro-Za- mjr!ń pow. Kamlń$ldego 21 maja
racanu, umywalnie. nocne stoliki ·Wiadoniosć ul. Widzewska 155. rzewslea 64E. Heidrich. 7085-5-5 mOo]\& .186(4.
7150-1):""'2
biellżninrke, tualet!;;, meble sa·
7184-3c8-1 p"........ ;""-1--=---11
u ---ó·-w----j---:'J
'.' ' ~
lonowe, tre"mo, slUPY, zegar, lamrzy)mę (I (pan
na lU eaz. Helena aroszewsita zagttblta
" dywan {idur'} lilóWna nr. 9 piekarnia: do' Wyn!!.Je.tCia zaraz. 'I . kanie Mikolajewska 64 m. 16, . kartę. o.d . paszportu, Wldaną
P 14.
lr(,'
,ć
7!ł06-o-1.
ul. Zawadzka nr. 9. Balut)'.
1097,-5-5~~~br, tiichelblera.
7201-1
.
. 7195-3-1 pOkój z osobnem wejściem z
II K w l ki
gubił
s P t
Meble .z klllw pOlwjóW
Zllili'=' potrzebn"~ zaraz na stalą robot ..'" !I
u.meblowaniem, lup bez zaraz . aw'}.
dO za s gm.zaN'le baran
paz pow
or .I
'0' 'pr-'edull
•. szpn'} ,zaraz I za '"
l
zdolny tokarz ni! drzewo ul.
do wynajęcia Piotrl(owska 240. ŁoWJckiego gub. Wars!/..7164.5-2
odBtl!Inę
mieszkanie szafy, oto- NOWo-Zarzewsk.a 15.
7195-2-1" "
.
7078-'-5
- - -SWlątek'
'-....: zgubII ,pasz;p.ort,
monę, tremo, slupy, biur!w, fotel
---=-.5 Jan
kredens stór krzesła lóżka z potl'zepnazdolna prasowaczka przy bląkal' się. pies duży. Żółty
w'}d. z gm. Wróblew pOWiatu
materacullIi, 'ullIywaInle, ilOcne,
Zachodnia 44.
1189-2-1
·.2 białą szyją Składowa. 52 W ~~rad7Idego,'
, . 7086-5~5
stoUki; bieliźniarkę z lustrem potrz~bna kobieta (pórtyerka sklepie.
. 1Je5,-5-2 'Jan' K. uZllOwicz zgubI! paszport;
ul. SpaceroWa 57 m. G. 72U7-5-1służąca) z dzieckiem 14-letnim potrzebni agenci.,inkasencl do
W~d. z . gm. Goslawlce pow.
lldkado wYf1ajęcTao~d l·go świa.dectwa, rekdmetldacge ko- ( . kompanil Singer Zgierslta9. Ko.ntńskiego . gub. Kaliskie\ i
października ul. Skierniewic- nłeczne Nowa 5 (róg PrzeJazd).
. 1172...;..2:....2 1~..lIadectwa, fabryczne. 7108-0-5

--'::--',. "_-:-"_"_:::-
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7186-1,
POSZUkUje się osob)' Wstarszym
WIeku. skromnych w)'rnagań,'
do dziecka 1 i pór roku zgla...
szać sIę ul. ]uIjusza nr. 15 m.55.
7217-2-1
potrzebna dziewczyna ąo służby

D

zagublf'
wy4.
W
z mag.
•. '
alentyna Boftusiawska ża~u.·,
bila
od paszportu, WYd'l
W
fabr. ScherbJera.· .
kartę

I

719~~

1:

'zag!~ąrpaszporE! wyd~ny.z ,atP!;

Wltoni,poW. lęozycklego, rtiw.,
Kaliskiej, na imi~Pawla Wow,
żnial~a.
,1167-5'-2
agimll paszport wydany z gm::
Ratajew, Wsi Belna 1 2 świa
dectwa na imię Leonarda RJlIo(
olek/ego.
7170-5-2
~ubiono paszport, wyd. li: m.
Z Dawyd-miasteozko, Mińskiej
gub, na imi~ Aleksieja Moroza.

Z

7oal-es~

ygmunt JOMa

żat;lublł

paszport,
Zwyd. z Konstantynowa.
.
aginą! portfel z fiiletem wo,
Z jennym naw)'d. przez naczelnika
Waslaka
7095~~3

m.ł.odzl

Z

imi~ )anlł

7185-5-1

aSłill q t p asz p ort, wyd; :zgUb,.
WJackleJ OrłowskIego pOW.

SzarapowskoJ wóloetlną imię
Wasilla, JarkowI!.. ' 7~ta-2...,..1

może dostać

PIOTRIWWSKĄ

56, tel.

5Q·6~

obcroby łUllxu,nosa, O........

la I chirurglca:ne .1649
przYjmuJed() 11 'f!. [.od 4-7 popal.

Dr.

mnd·
..r
t;J

Zan·d . . TltlnOnba"mowa.
II

li

lJ

PiJltrko wska 145, tel. 24 ~ 16.

Akusa:er,a,chorobr ~obiaCli'

i nara:ąd4w mo~a:o.yQ"

I"it)' 'I'H! .

(cystoskopja i i.tret.rO~kopJa).
Przyjmuje od S-el do 6-ej.
17140

~'r'

~t"

SUbIokatol'
miesz- 'Jadwiga.OlsZeW$ka . zagubua
. kanie Zachodnia 24-21. 7188
kartę od paszportu, wydaną
.~.~.
Sklep do sprzedania. z powodu z fabr. Grohmana.
. 7192.,-1
'
.
"
'
w)'Jazdu w dobrym puukcie Maryanna. Wnuk za~ublła p.asz~
.,
..'
.
'.
Andrzeja nr. 42.
1174-5*-1. .port" w,94.' z. gminY WozIlIki
l Sklep spoźywcz)' ZC8.l~!~ g:lb. Pl~trKowsklej. 7198 -5-1
.
", .
umiejącą prać t gotować ąI I dzeniem do sprzedanIa llltca Sk.radzlOno. paszpor,t, wy d• mag. Mikołajawakall.
Dzielna nr. 40 m. 1 zastać lUOZWIdzewska nr.lOo Rzadko.wsld . . ,m. ~aliszanąimlę .Maryanny PrzYjm.: od 8-9 i pót rano i 5-6,
na od godz. 8 rano do 2 pp.
. .
6959-1 ~~~?l~lczyl{.
. 7181-5-1. p6l. po pot. w niedzielę iŚW1~.
. 7215-'-"6.....;1 'szeWcJd zaklad odstąpię, stacya Skradziono karM
tę od paszp~rtłu,
tylko rano od ~1O
••
b
11 iec do pos"lek
. kolejowa dŁugoletnia> firma . Wyd. z ,fabr. azego na lm ~
. . .~
potrze lly c l Op.
.
J
,
wiadomość ul. Przejazd 55 m. 2. Józeta ,BoczkowskIego oraz i
umiejący czytać l pisać ;z:glll,7099-5-5 trz9 śWlade~tWa. wyd. z fa br.
n
IIłd' CI
szaćsię do kantoru Maksy'lU.
d i Gopana i GlUz)Jel·ga.,
7205.-:-1.
g.. U.~I' ..
~tlfJepr~ n~~chodnia59 . 7~W~:~_' Ski~~I;P~żY;~~~d~{ ~~r::d:nUr. S-ltrodziono weksel. nazlecellie . były 1I$~$t.en.t . ~.lnil:; b,,;rli6.tkJ,ch.
!:
. , WIdzewska 158A.
'7052-5-5
'Wacława. Sikorskiego 'wy- Piotrkowska ,ltO. Tel. I)l~
pOk6J do wgnaJęcla zaraz .dla
stawca Roch Milczarek na sum~ ~Ak
.'
h .b k bi
'kobiety inteligentnej, na par-. \ sprzedam zaraZ lmc!ens dębo- tnę rb. 50 ostrze~a się przed
I C y O eeL
terze z 'W)'godaml (wejście
w)', kufer, wannę i rgźnd nab"ciem tal<owego, gdyż jest PrzyJmuje ~ g-11...j.},,~_6-'-e:f "'"
wspólne), przy ul. Nawrot 111'. 8 drobiazgi Juliusza 11m.
o unI~ważnion,).1ln~
W ~ -~,
m. 9. oficyna leWa.
. Q 12-2 od €l-$.
1058-5----5
.:J

""0DSOO

m'

uszerya

,

Rosiak

'ksIążkę lagit,ymac)'Jną
Łódzldego
720~-1;'

D
1'..

F
I

7158-5...;..2

awrzyniec

l

J

C

Słapce

Od

-,
A

ka nr. 10.
114,5·-:-3-2
,
.
hłopiec potządn)'ch rodZICÓW
potrzebn)' do terminu do za·
kladublachatskiego )uliusza19.
7088--5-5
-o-o-m-o-:"g"""r-nj':""e-S-'zk:-a-n-:"ia-C'";'h.;...arO-Sp-r"':'z"::""edania za 5lUu rv. plac 5dX7~
studnia l kom6rkl. Wiadomość
ZaWadzka nr. 9 Balttty. 7169 ..15-1
o oddania na wtasnośćCillo:
iec ttltlodnioW" ul. MiedzlalIa P;r. m ~,llI
"718~-2-1
_,~~' .
'"
llja mleczarska z piekarską
do sprzedania' wia. dOlnOŚć ul.
WIdzewska nr. 80 piekarnla.*
!199-5 -1
l1l u pię wó~ek dZlecmn)' z bu11\ janką, używany. W I dobrym
stanie. Prz .. dzalniana nr. 2 m. 5•..
"
1077-5-5

nlerya Deryngowska zaslul:>Ua'
paszport, z gllb. KansldeJ
W
pow.
gm. Kleczew.

oro.

8

~~~~'oł!II!!."iI1łir'-j::AliU at,iiłI!16tiiifi~""~!'tnTHtMs:t

...

.WI!IIIIi"~""_.r..n....:.. """,,~~""'~~""

.... iIJWlJ

NiucA

~,.iI"'-·-.

ROZWOJ -. Wtorek, dnia 12 .:s;erpnia J9~3r.
"

_"'iM.... ,

..

"

1

'l

f

GrZE6dzenie elektra . . galwariiczne do

n,ik'l owal1ia, cynkowani.a.
i miedziowan·ia
j

chorób zebówi Jamy

usłuG] wŁodzi, ul. Piotrkowska li! 86, tol.14 ..79.

(lirmy Langbein1"<Prannhaaser) Z szliIownią i wsze! ..
kim mechanizmem do polerowaniu Z powoda·
bruka miejsca tanio do sprzeda.niu. W czynności
można oglądać. Łódż, ul. Wodno. Na 26.
2419
Pierwsza w Cesarstwie
897

Taksa nadzw'yc~aj dostępna dla wszystkich. KONSULTACYA BEZPŁATNIE. WYRWANIE ZĘBA 15 IWP. SZTUCZNY ZĄB 65 KOP. PRZERÓBKA i REPARACYE ZĘBÓW
50· KOP. Przy klinice znajduje się specyalne laboratorym do wyrobu sztucznych zębów.
Przyjmują tylko skończeni lekarze dentyści.
747r

PIERWSZA LECZNICA
le kair Z V S 11& e c VI' a mi s t 6 w
J1

r

8

nrz JUk §fłi?W-tl1ffln·h IIUII#1""
fhn~n"h
l' "",UUUIl.I'lI\yll

"'I"
U"

Piotrkowska. 45 (ró!lJ Zielonej) łeDeł. ::U) .. IS.
i nerWowe Gil!". S2l:ll'.IIarcwasser· od 10 - 11 i od

Wewnętrzne

j] I

~. ł·

~.

mechaniczna fabryka SZCZ@lekiPendZBiiijaltiWłasnafabrYka
wyrobów drze~nj1ch i. tokarni. F'rzyjmuje zlecenia !la wy:ob~ terchniczne I do I18zytku domowego hurtowo l detaltcznte.

I U ~I ~J~
. . . ...

..

Sprzedawcom

I.

I

2

I I

ta

'

l~eRmy

PubliczprJ:y ul.

p.Mlehalskięgo.

..

ludwik

JJnk~J& 1-mia

"rylko z.. t rb. 85 kop. ZRlI1illat złotego zell'D:rka, który kOBztuje ~oo rb. pozegarek ,Chronometr", kt6ry fAsonem l wykwintem nic nst~puje 7.1ote~u,
gdyż nnjwlQkszy spClcyallstA z trudem
l'ozró~ni go od pl'ltwdzlwlo .:lotogo.
Korpus jego zupełnie plnsJtl II: praw<Izlwego fraucusklego ~łota. Zcgnrek
"C4rOllometr" wyrót.nln nlq regul"rn,
cho(lem no. 10 kam., nnltrqcn $i~ raz
nl\ ~Q godzin z gwtlrllncy~ llR H h.t,
do knMego zer~nrktl doll\czll się HO
11rzedlll. 2) łluicuazek nowego 7.10tl\
dwurz, UJ JlOVy'oOlQdn y ln'olok 4) 1nmn~owy woręc~(lk

dl ..

z~IJ(~"\licczelljn

z.gal'kn 0<1 ZepSUdll, 6) efektowny
pierśclollók .l,)otlblc· 2! parysko kllm ,
O-O) kleszonk •. tURlet.-neseser 1. 4....
:ickllw. przedmioblllli, JOl zAbozplec%c\nl~ %ege.rlm od do,
dziel. 11) paryskA pal101'RlIlll • Phl.ntogra{·, 1~-2;) 12 blll'd~o .. _._/
.
ciekAwych Wld"k(;w do tęgot, li') .kcinAnII kies,.,QM:oWl(
wieczna benzynown znp"llliczkn. ~6-37) 12 zapASowvch kx'",caS) 1<le'1':01\kO"'1 nikloW'J Pl'zybór do pisania. !lO) klcszcmkowp sliltid"'1".no 7
atali. nngtelsklcJ, ~O-lBUl domowa drukarnia 7.awlerltj~clt o!<:ot<dOO llt~r
do 9IUllodruktl. 140) kompletny przybór cHn drulcal'lll Ze $posobelllutyela.
za 4. rb. 85. kop., przesyłko. 55 kol'. (do Sybcr:vi S6 kop.) Wysył ..
!'lUl.LC[lH::'U I bez :l:adatku. Adres: 'f-wo • Wl'criod 'i Warszawa Pańska 89

.

Z głębokim szacunkiem zarządzający

2672

Or

J.

I

Dzielnej ;N'g 7 pOd "Bachusem", przeniesiona została na ulicę Dzielną ·H220. Po gruntownem odrestaurowaniu zostaje .otwartą
dnia 12·go b. m. z czem polecam się łas
kawym gościom. Kuchnia wżorowa . i wyborna.pod kierunkiem znanego kuchmistrza

rabat ..

mI po rze ne o paź Zlel'llL ta.
J
J
Oferty.w adm. "Rożwojll", pod się darmo
Ifl .. cia GombOccy, Mikotajewska .Ni! 50,
l~. "R~
2658 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

411,-511, po południu codziennie.
Choroby skórne i weneryczne dr. L. Prybulski niedziela, wtorek, czwartek, ph}tek od JlII.-2~i2' sobota, poniedziałek, środa od II
8 -' 9 wieczorem.·
Choroby Chirurgiczne dll". M. K2l1lltli'lli" od 2-5 iod 7-8 1.i). codz J
Choroby kobiece dr. lilii. Papiei'Y1IlI od 5 ,-- 4 codziennie.
Choroby oczu dr. B, Donclh1iin od 9 - 10 rano codziennie.
Choroby nosa, uszu i gardła dr. C. BQulm. Poniedzi·alek, wtorek,
.;
Modtl, czwartek od 1-2. Piatek, sobota, njedzela od 9-10 rano.
Choroby dzieci, tni~isce porad"'dla matek dr.l!..ipsil'!Yc codz. od 1-2. :II: klu::hll1ią~ 5 okien na parte ...
AnaUizalkrwi, wydzielin,· "UlICiI!:tQ, S:a:c~epienie ospy
rze •. zdatne na kantor, szkolę
od' - 2 111'0 poł!.1I d 111 iu. Bachmie mamek.
Ilnb t. p., do wynajęcia zaraz.
- Porada' dla· niezamoznych 50 kop. . Spacerowa 4'1. Tamże 2 pokoje
z kuchni nn 5.mrt
2057·

Niniejszem zawiadamiam Szanowną
ność,' iż restauracya,mieszcząca się

dhlJlży

lIIajwszechsłronniejszawswoim fachu firmanamiejsclI..
z kuchni. ą i Wszelkiemi w!igoda~
d
d··1
Spec"alne ofert" i ilustt'owane katalogi na żądanie wysyła·
.
t b

Rząnnf.

.

,. . 2678

Zgubiono portfel!

Ę

w piątęk z 5 - mnWekslatni .po
100 rb., wystawca ]akób Najman,
mieszczącą się dotychczas przy ulicy Zachodu.ej M 39,
na. zlecenie .G. Michalsl~iego, moją,
przeniosłem na
płatne: I na 12(10, II 10(11, III~ci
26 11•1 m. Zas.trzega. się przed naad. TARGOWĄ .Me 61
~~'
łier~
.. byCiem, gdyz są meważne. :ta"
wprost
Rynku
Wodnego i po gruntownem odnowieniu
skawy z,nal~zca raczy oddać za·
zawiadamia ,niniejszem, źe egzamina kandydatów do klasy pewnem
.wynagrodzenielh . Ha ..
wstępnej, I. II, lU, IV i V zaczną się dni~ 26 sierpł1ia.
otwartą zosłała.
dwa6$ka .0 m, 28,
2670
ania 7 -go sierpnia,
Podania .składac można na ręce dyrektora szkoły, <;0Wydaje śniadania, obiady i kolacye znane ze swej dobroci.
dziennie od lO-ej do 1-:ej po południu.
2455·
Dojazd .tramwajem M 9 i 10.
:
Z poważaniem

kl&U'lj SzkdJ ULdlnnj
...·

W

"

'utrnlni ~Ia[baru.
'S.

~O M~~~iB~O PrJwat~~~o ~eminar.Jum
dla Nauczycieli ludowych
." w Ursynbwie
wraz z dokumentami (śWiadectwo sZkolY, metryka, śWiadec· two powtórnego szczepienia ospy, piśmienne zobowiązanie
rodzicóW do regularnego wnoszenia opłaty szkolnej, za.' świadczenie 2-ch osób wiarogodnych co do moralnego pro· wadzenia się kandydata i krótki. własny życiorys) należy
· nadsylać przed 25 sierpnia r. b. pod adresem: \"hlll'szawa,
skrzynka pocztowa J;f!! S·17I.

.

,

Kandydaci na kurs I-szy(W wieku od lat 15-17) i na
kurs
II~gi
lat 16-18)
winni· stawić·
się· na egzamin
W Ursynowie(od
27 sierpnia
o godzinie
8-ej rano.
wysyła
prGQl~'am ii warunku /jlIrzyjęcia.

Kancelarya

Seminaryum

na katde żądanie
!:!451

czwartek

Stefan Bernatowsc:z•
. arszawa. Jerozolhn-

2565

'~ódi,uUca Pań~k~' .M

Podani'a .O przyjęcie

J

Zaginęły

dwa

WAiHfDtn MtO~llflr, K~ft[lAUJ ~lKOtY POUKlf I·
Pensyonat dla młodzie.zy szkolnej
UFlł GRABO SKI·EJ

(miesza'l1ce) czarny "Mars" fbiaw .M.OSKWIE.
1y z czarnemi latami II Bryhirit".
Łask~wy znalaz~a zechce odproTroskliwa
opieka
przy
udziale lekarza, pomoc w naukach oraz
wadZIĆ za .wynagrodzęniem ·do
lecznicy Łaskiego, G6rn:y~Rynek Wszell<ie informacye, tyczące się zdawania na l1l1aturG2 W zakla><
J{2 5.
2684 dach rządowych. Adres: Moskwa, Milutyńskij piereutok. Biblioteka
26~
Polska, dla Z. Grabowskiej.

ur. Ta~lu;z BrA~ln~~r
p"zcllJrowad:.l!:ił się.

Piot ....

eba zaraz zdolnych

ślusarzy

kowska 109, i:eBefou U .. (.Jl.. na okna żeDazne i rollloil:lf kal_~aliza'iJjno .. wodocllągoW!!

Akttszerya, choroby kQl>ieti ZoloszeG1iZl listownie do Za!,ładll Me~hanBczuo· ŚI~
h narządów moczowych
.
kobiecego pęcher'2:a.
sarskiego P. Welllera w WieRuniu,kalilSka gub. 2686
1'.7'I"i 17.. , , ". ,." d 9 do 11 rano iod
,:
.'
Przejazd .oM 8.

=

Dr.WG'
·aJ .,

8WI~l
.

.

. ....•

II

. ... .

~!!!!!~!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~
__~W'TJ·e0hał.
':
J,

.

2682

Dr. S. SZNITTKIND

przeprowadził się na ::ilrednią 3
Specyalista chorób ,skórnych,
wenerycznych, kosmetyki lekarskiej (WłQsy, twarz etc).
1117
g'/,d,
11 do
i od5"
~Przyjumje
I pól <lo 9odgo<lziny
w .• damy oil
4 i Dół

\starszy)
Tel.*.•. 11... "
Ol'. F'RAiIICISZEK

KOZiO LKIE _teZ
mieszka obecnie Przejazd .Nil 8
front, l-e pietro.
.
przyjmuje od 9'/.-12 i od 6---6 W

-

\A1.vdawca \al.. Czaiewsk i.

