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CENA OGLOSZEN: "li[ a d II al a n a" PUe4 teklItem 50 kop. za !ilersz pel. ,Zwyczajne ogłoszenia z~ 'w,tem po 7 kop. Za wiersz oonparelowy lub j&.() miejsce
• . , . ogło_.aia po 2 ko.p. od wyrazu (łlJłI poszukUJ.\cyeh praey po I1/, koPo)· NIVmnieJ8ze ogloszenle 20 kop. Rek l a m y I N A Id' o logi
po 20 kop. za w1enl peU1owJ. Za dobrCZ&OO! prospektów 6 rub. od tJ~ egzemplarz). ARTYKUŁY lIu oZDaHen1a honora.ry·um .Rediłkcya uważa
1& Hlpłable; rękoplaów cłrołIDJeh Ide Iwraea.

i8.S1ępoa przyjmują

Redaktor lub lego

in1eresantow codziennie, I

wY.ią.tkieID

ani

świąteeloyob,

4-ej po

od godziny 3 -

południu.

InstalaCJa pPObosZmJ paP. lidzsw.

•

-fe Po

l

I

(POliMERY & GRENO)
REIMS.

kl. proboszcza.

Pomm8PJ art ,ID
PommBrJ Amsricoin
PommBry xtra Be
Pomm8ry naturB
~ł~~NJANT:

i

Jatro o godzinie 8>-ej min. Ul miecz.

A. IIELEWSKIE60

"

(KONSTANTYNOWSKA 16.)

~.ałP ~ó . . !Z ....
(Oegłeła1ua

Jatro o

~"'a p..··gu domu otnymal ks. Albrecht riękny
buluet od ;ad1l6J 10 UllillQ~k:ich uwoir,'h p 'atia.llek.
Poczem. powróa.il cały luzak, pru dźwiękach
miejscowej orkiestry fS.brlGm6j, do CurLy emenkrza lcośeielllego.
Tam obywatele miejsoowi poda.li ks. probo
SleZO IV i chleb i sól.
W drzwiach kośoiola wręczył ks. dziekan
• Gniazdowski klucze kościalnl! ks, Albrechtowi
jJoezem zebrane duchowieństwo zaprowadziło g~
,przed wiełki ołtarz. Ks. dzieka.n z ambony oglosU oficyalnie o nominacyi ks. Albrechta skła
dając mu zarazem życzenia. imieniem duclJ.~wień
sba i parafian •
. N?WO~lllnowanJ proboszcz powital parilfian,
dZlękująo HO serdecznie za. tak liczny Idzia.ł w
uroczystości, poczem celebrował sumę w a'y.stea.
cyi zebranego duchowieństwa.
Po nabożeństwie duchowieństwo i wiele osób
ze wszystkioh sfer parafian miejscowych zasiadlo
do ogólnego święconego, w czasie którego wzuie.
siono kilka. toastów.
Ze strony parafian głównymi inicya torami
llr.oczystego, powita.nia. k~_ probo$zcta uy1i pp.:
:&11chalowslo, Walczak l Maj (pracowlHcy tow.
ake. Heintzel i Kunit~,er).

L. c. JANKIEWICZ, Warszawa.
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WSZELKIEGO ROBACTWA

Dr. Sl BARTOSZEWICZ

UlWY i ROZI'OWSZf.QillJOIIY
r

POW.ÓCI&.
ZAWADZKA.Nk. 1-3

1\naliZy dyngnostyc%Il(.

Prcjlkty WDBa~!,g~\II i W&liZ&Dyi

RADYKA!JłY ŚRODEK

"Ma pary.tdm bruku"
aztoQ F, Phllippf ego

1ł.17

l

W D~lę WielkaDOO~ odbyła .~ w świtn,,,orzooeJ para.fii w Widzewie, illsWu!a proboszcza ks. Jana Albrechta. Licznie zebrani pa_
taIjani~ WJpe~ni~ kościół, pięknie przybrany girlandaml z kWlee1&. O godz. 10 i pól przyjechał
b. dzieka.n Guiazdowski I proboszczem ks. Albrecbtem i wikarY118umi kośoiola. Panny Maryi,
Z ko.illiol& wyrnszyla. procesya do domu, przeIJlAczonego Ul. plebanię, gdzie kl. Ciesielski, miejscowy wikary, 1f aSJsteDoJi 2 alumnów, powitał
żo

l'łA CALYM ŚWIECIE

BERLI N

IIOWTJORl

miasta Łodzi
Inżyniera

W. H. Lindley'a.

---

Tow.AKc.J.D. RIEOEl
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Porównanie trzech projektów.

1321

. Ko}zta własne d.ają ~iarę porównania 3-cb
proJe~t?w z punktu ~ldzenl~ fio&nsoW'ego. W nich
~yrazaJą 8!ę zalety l brakI odnośnie do ka ita
I
1) Adam Mickiewicź - uP n Tadeu_z" łów' zakładowych i kosztów eksploatac i ~e ~
wyda.nie ozdobne z ilustracyami Sto Maslowskie- Illb innego projelr\u. Podlug średnich ~arto~«
I go; Ciln8. w ?p,~awie 2.50 kop., dla prenumerato- I w8zystkich warrantów dobycia wody koszta
I rów .RozwoJu tylko l25 kop.
l sna jodnego ~etra sześciennrgo wody wyno8~
i
S~ ..Wilenó Ul - opis pamiątek po krÓlU,
podług prOjektu Tom~szow.skiego 7.87 kop_
Sobieskim; eena w o.prawie 7~ kop.
". ,
•
, SuleJowsloego
8.49 "
Róznlca wluOSI t}lko O.~ kol). cę.li ~

------------------ I
I
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Ola młodzieży i starszych:
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Wtorek, d,:an 1'8 kwtiłtnła 11"
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Różnica i& sama nie mo~e , przemawiać za
patrzenia w wodę rozwiąże si~ nast~pująoemi drzwi. Utwierdziło ~ oS~I\~ec7,uiq pQlieyę, że ma
wyborem tego lub innego projektu.
wainemi punktami widzenia, Pierwszym punktem do c~rnienla z bandytami, których pOlJzukuj~.
Za projektom Sulejowskim pr~ema wia wię" j est zabe~pieczeule ilośllJ do~ta.rcza.nv wody, druBandyci zatarllsowali flję· Na pod \fórzę doUłu
ksza czystość w znaczeniu bygieaicznem, którą gi~ jelit czas, w ciągu którego miasto mogloby oblęż vuego wkroczy! oddział policyi z p. Pie,
przedstawia Pilica w wyższy m IiIwym prttdzie Za· być zaopatrzone W' dostateozną ilośó wody i tl'ze- kurem na. czele. Jctóry zażądał od bandytów podlata ta wJrównywa się ezęciowo tem, źe w Su- oim punktem jest szybki rozwój rozbiorn wody' i dania lIię. W odpowiedzi padlo przez oku kil·
lejowi8 musialaby być dobrana znaoznie większa znżyikowauie instalacyi wodociągowej. Tym trzem kanaście B&rzalów.
ilość wody rzecznej, niż w Tomaszowie. Za. Bużądaniom najlepiej odpowie projekt wodociągu
Dalsze próby polcyi wyramania drzwi nie
lojowem przemawia okoliczność, ~0 miasto Piot.r- Tomas~owskiego Na podstawie uskutecznionych udały się, gdyż z powodu oiasnoty i nadzwyczaj
ków mogłoby być jednocześnie zaopatrzone w wo- l opracowań i obliczań, i po zważeniu wszystkich silnego ognia bandyt6w praca była niezmiernie
dę. Lecz temu nie naleźy nadawać zbyt wielkie- f okoliczności zaleca się projekt Toma8zowski, jako
utrudniona, Oddzial wycofał się więc z podgo znaczenia. Zaopatrzenie Piotrkowa w wodę, I najod powiedniejszą p04staw~ zaopatrzenia miasta wórza, naczelnicy zaś, po naradzie, pqstanowili
prowaJzić oblężenie prilwidłowe.
jak poprzednio wspomniano, nie może nastąpili I~ w wodę.
bezpośrednio, także nieznaczna różnica pod W'zglęTym spolo,bem jednak nie wyl~cza się dobycia. wo' I
Po decyzyi tej rozkaza.no natyehmiast wszy.t,
dem finansowym pomiędzy wodociągiem Piotrlm- ! dy z, g~ębokl~h warst~ wodon~s,uy<lh z~ 'pomoc(~ u- kim lokatorom opuścić dom, przeprO.\fadZODO jeb
wa przy wodociągu łódzkim i wodociągiem samo
~ządzen s,tudzlen~ycbJ J~ko mozlrwą ~z~sc ~k~ado~ą I daleko po za możliwą. linię strzałów i carą przedsielnym nie możtl być brana w rachubę w sto- u18talaep WOdOCIągoweJ. ,W przyszłosoI, ~le~ ,Y lUl&- ~ strzeu obstawiono bardl;o szerokim kordon~m, by
sunl<u do znMzniejszych kosztów wodoci~gów sto będZie zaopatrzone JUZ w dos~at~ozną 1Iosc wo~y F. nie dopuszcza.ó przechodniów pod strzały. Lokarodzkich z Sulejowa.
j tgdy ~ę~zie chodzlł? o dopeluleu!e, to może s;ę fi toroUI
domów sąsiednich zabroniono wychod:&i6
Za projektem Tomaazowskim przemawia. oko- i z?arzye! ze tfJ~l s~o~ob otrzyma.ma wody okll.~e ~ z mieszkań, poczem rozpoczęto oblężenie.
liczność, że tam m~żna przypuszczaluie otrzymaa SIę na]odpowlednloJszym, Lecz wtenozas będZie E.
Policyanci poukrywali się na dachach i bal.
znaczniejszą ilfJŚĆ wody grunto*,ej i źrÓdlanej, c ~ię mi?ło dostat~czny. czas, . azeby, ~,rzez ba?()w~ ~', konach domów sąsiednich, z wyrwanych plotów
nr.! pod Snlejowem, a. to ma. zaletę niet,ylko ze ! I eksploatacyę !edneJ stud.lll okreslIc wyua.Jn~ś<l ~orobiono zastony i z po za nich ostrzeliwano
strony hygienieznej, lecz i finansowej, Również ; wa:rstw wodonosnyo~ P?~zlemnych: Tak~a, ,POSIa.· , iplieszlul.nie 2 go pięit'a, w kt6rew zataraiowali
tempera.tura wodYt dostar~a.nej wskutek znacz ' . daJ3lo dost~teczną Ilosc wody ,z u~n.ych .zródel,iłłię ba.ndyci.
niejazej HOloi wody gruntowej i źródLanej bf,ldzie ulo b~dą .SII} nasuwały ,wątpllWOSCl o ,nJemnyn~ ~",
Ostl'zeliwauie trwalo blizko godzinę, przyezem
więeoj równomierną. a przytem wOda rzecznli pod i wpl,1w~e. slln,ego, ,dZiałanIa . ewent~a.~n,6J studnI strzela.la tylko. policya., bandyci nie odpowiadali
zupelnie. Tysiące kul padało. na cichy, milcz~oy
Tomaszowem jest miękkaza, niż pod Sulejowem. l miejsInej na IstD1elące studnIe w 0l1eSC18.
• więc woda ta więcej się będzie nadawa.ła. do
Za podsta~ę ,,:ykonan,la by~by rrzyjęty ~ro- dom. Nareszcie po upływie blizko godziny od
celów przemyslowyeh,
, Jekt w za~re,sle pierwszeJ , ,seryl robót. ProJekt · rozpoczęcia s~rzęJaniny, odezwały się s~rzały bllnJeżeli wziąć pod uwagę wszystkIe te oko , ten, przewIdujący sprawnosc, 7500? m. na do.~ę dytów . najpierw rzadkie, pojedyńcZ6, później zaś
licznosoi to wynika, że wybór pomiędzy tymi bylby dostateczny na pokryCie rozblOru wody naJ- silna kanonada,
dwoma projektami musi pasó na stronę projektu \b~iższej przyszŁości., Przy początkowem wy~ona.- .,
Wido.k byt wstrząsający, iątny obraz dano
Tomaszow skiego i źe ten ostatni musi byli po- II DlU, ktorego. zadan;ern byłoby zaolla~zyc miasto tejskiugo plekra, Huk rozno.sił się po calem
,
w, wodę w ~ląg~ pler~szyc~ lat, . mozuaby przl- mieśeie, wzbudzając przestrach mieszkańców.
równauy z projektem studzien głębokich,
Z~ wz,ględu na. dobro W:0~Y, woda studzulD. ' J~c 'polOWI;) 1108CI wody t~ J., 37,500 metr, sze~(l.
Stl'zelano ;eszcze kilku. odzin, Na lac bo'u
głębokich 1 woda gruntowa l zrodlana pod To- Mo.znaby tymczaso.wo OpUSCIO jeden z przewodow
rz b l odd"'laJl alk
t gl 6 • k P t
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maszowem mU8zą by<l, przYJę
I liIe t re urzą zeula UJęcia wo y l 8 a
n·lcawl·
J'ed nI s rze
d .c ~ w z lar aczow"
d .
·'
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d Ł,?d'
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d b'
Ieyl
· pomp, l' OCląt I(Owo kollle~zny
·
k &P"'~
~ I b lb
'
na \ u Zla~u w wa ce. g yz
BI Izs,ze
~l~zellle o
Zl mleJse~ o yela wo ·
y Y sily policvjne
wystarczal,
dy l mnIejsza długosc przewodQw tłoczących tym sposobem zredukowany, Ule wyłączając przyNad "ranem
od y6
b l
P' t k
prze~stawia przy studniacl~ glębol\ich, większe t szle?o wykona.llia robót. Potrzebuy w tym ~elu ~ gubernato.r, sza.~b~l:n ~acz~)\~:ki y kt~r 10 ;ozo:~
bezpieczeństwo eksploataCJI. Przy kapltale za· r kapltal wynOSiłby 9,296000 ru.. a z dod&lllem trzy wszy si~ w Ytu .
' k'
y, l d IP
kladowym 8,965.000 rb. mogłyby urządzenia prooentów budowlanych 10,232.000 rb., "yda.tki akc
s
aCyl, sam po lerowa a. 8Zą
studzień glębokich dostaroza.ć 65,000 metrów roczue wyniosłyby 1,131,000 rb. j koszta. wIasne .
Ybkolo odz'n 8
'd .
, i
flześoif;lnnych wody, Ta ilość wymagulaby od pro- wody, przyją\vszy średnio razbiór 30,000 metr, . woś~ pożaru g we~ y o ~ano, p~z~r U{ąc mozlj~ktu ~oma8zowskiego, 14 t 165,ogO rb, w,ięc ka· .~eśó. na, d.obę. wypadlIby rb. 10 kop. 28 za l I ją w rezerwie z o~~:. s raz lUleJI ą, rzy mając
pltal zaKh.d~wy wynOSiłby o 5,,-,00 1000 WlęCt\.J..
mstr szesclenny.
. . ,
,
i
Jalwż przeWidywania 'l~ .prawdzily. Po
• Wyd.atkl rooz~e dla 65,000 lU, sz. w pro)el\- I
~ud,owę naJ.odpowlednleJ byłobJ wykou~c.w. tAn l pewn-y!D c'lllsie strzaly ba.nd t6w zrzedl i na le
Cle atudzleD. wynosllyby 1,223,000 rb.) w projek- spoiob, zeby mIasto sa.mo zakupywalo W&ZOltJ}1Z6 z ona.d trem la 00 l . '1 dob
'd Y O g ,
cie Tomaszows~i~ dla tej S3n.tej ilości 1,534,000 materydy (cegię paloną, cemen~, rury ka.mionko- r znila.zls~y lat~o.p~; nyz.~na.;l!,al !:.aycbucl~' ba.;~:~
~b" oszczędnosoI zatemwYnI08ly~y 311,000,rb, we, rury że~azne lano, zawory 1 t. d.), a maszy '
gwałtownie obejmując cal Y dom. Strzelanina
l koszt własny wody. podług prOjektu studzIeń.
uy, pompy) kotły bylyby Llostarllza le na. Za.ila.
ratunek '
"
,
.
,
,
gll,lbokich, byłby 6.43 kop, w porównaniu z 8.05 dzie publicznej lub ograniczonej konkurencyi pięl'wkop. projektu rroma.szowskiego.
szorzęduych fn'w. Samo wykonauie robót odbywaW .ml,eszkaolu za)ętem przez bandytoW' odePobudką zwrócenia się do glębokich warstw loby sif,l stosow.uie, uo ich rodzaj~ albo. ~rzez o~- zw~lo SIę ~eszoze kll~a. strz~lów;, uagl~ na p.arawodonośnveh pod Łodzią był motyw, żeby możli- danie w przed:nęblorstwo lub tez admlulstracJJ- pecIe l o~lennJm . mIeszkanIl. pl~rwi!ze~o p,ll,ltra
wie niezn~cznymi środl(a.mi i m'ostem częściowo. nie. Przy odpowiednielil zarządzeniu budowa mo- ukaza s~f,l mtodlleulec., tr~ym&Jąc W }edneJ r~prOWizofycznem poczatkowo u"rządzeniem zbudo. ' glaby postąpic w ten sposób, że po trzech latach, c~ b,rauD.lug, w drugiej zas ka~atk~ zelazną do
wać studnię i ;pożytkowaó ją, żeby koszta budo- : licząc od poc1;ątku bullo wy, pierwsza woda. bria- renlę~.zy" sko~zyl na ~a(lh "oJą~eJ obok szopy
wy tej studni pokryć głównie z proc(mtów od . by dostarczona do lH'Z~l!Z"HI rozdzielczych. Cznrlewalanę~, Dano do ,nIego salwę, trafiony dwo1J da.tków na dingi przewód, którego budowa by, ~ ty rok bylby zużyty na wykończenie ostateczne , !Da kulami ~eskoczyZ J8aZ?Za ~a d, rugą 8~ron~ do
ł..1y przeto odroczona. na pa.rę la.t, żeby urządze- różnyoh robót.
(D. c, 11.)
~od ogkro~uł .1 prdó1bOwal ncwkao, nIe doplSaly mu
,
no}
zaOOs '
ni'
tl
G
Je na SI y. pa .
me mo6S~
y6U6ZY, o. po~zą co~emu zap..
Natychmiast rozpoczęto badania rannego
Rzebow9;ID1l wody w wl8Ścłe, Ze?! JednOczes:lle
bandyty, zeznalon, że nazywa siQ Stefan SZa·
ol
bosz, ma. lat 23, prócz ni.go zanajdnj~ się na
. &~~m~ punkty wytyezne, do bhzsZi~O okr&.s~e,wa 110SCl wody otrzym~eJ, z głęb.okieh wars~w
górze Edward D!użewski herszt szajki bandyi żeby mOŻn& bylo rozwlązae pyta.m8, czy będZlil
k' .
d
d'
W li I
• S· k
W no(}y z soboty na niedzielę zdarzył się c lej znan y dzo pse~ .o.mmem. a g owa, r..e
;celowem dalej poatępow&Ć w tym kierl1Jlku, czy
i
fieź myehmiast przystąpie do zaopatrzenia. mia· ! w mieście naszam {alit bardzo rzadki metylko ~ zwany .M ę yno~a, l Jas~ke.
,
\sta. w ~ :tO iauJcll miejscowośei. Bliższe opra- ~ w naszych kronil<ach policyjnych, lecz wogóle ~ Poc~ą~l(Qwo llU?h . zalD.~ar wysk,klwao ~kn.m
:cGw.anie tej sprawy wykazało, ~e środki, potrz6 a
w świecia calym,
~. po ko.lel .1 rat~wao. Sl~ UCieczką, g.:ly to, Jedllll.k
iłme de założenia pierwszej studni, wypa.dają więCzterech bandytów przez kilkanaście z rzę- i wy~alo IUę to lm ,nlemożhwem ,postanowIli skDń;bze, niż po-pr.wdnio przj'puszczan~, a. również duo g~dzin, z&.tarasowawszy się, ,w~trzymywalo t czyo z. sobą o~ta~n.le.1D1 strzalarlll. ~ednego z ton'potrzeba wi~ej czaR na zbudow&1ll8 tego uną~ dZlel111e atak zJednoozonych sil polIcYJnyoh,
, r~y8z,ow za.s~lzehll 1 a~J trup. nie był poznany,
dlenia,
Wydzial ochrany otrzymal wia.domoś6, że obl~l~ go spirytusem l podpallh. (To prawdopoWydatek na Jed.Bł studnię z przynaleźy.tośw w domu KC. 'row. Silberstein& przy uli oJ Wio ~ dobnie było przyczyn" PQźaru).
ciami przyjmuj~ pod uwagę późniejsze odpo. dzewskiej]i 151 ukrywają się ba.ndyci. W 80Naiitępnie dwóch pozosta.lych zlstrzelilo się,
wied~iej9ze zastosowanie, wynosi 1.500,000 rb. i botę więc około godzIny 2-ej w nocy dom ów Słabosz zaś probował neie<lzki. Bandyta przJgdyby dodać drugą studnię ;-; 2,000,000 r~. Tym i okrążyla. policya pieJłza. kon~a, żan~a.rm~rya. i zn~l się, że wszyscy czterej brali udzial w ZDa.,
spOiiob6ln otrzymanoby U080 13,000 l\1b 26,000 i wydZiał ochrauy z naczelnikami swyml poliomaj • ł neJ warce na dworcu kolai fabryczno"'Zódzkiej,
Istrem p. Riozanowem, p. o, naczelnika wydzialu podczas której zabito agenta śledczego i pomo.metrów' sześć. Da dobę.
Gdyby rezultat wypadł ujemnie, . to b~lby t. I Nedczego. p. Piekllr~m, naczelnilde~ ~auda,['meryi ,~ c~ika ż~n~arl!ló~, zabili 2-c~ stra.żników ~a szo, duży wydatek bezprodukCYJny. N~ wlar.ct/nle atu- 11 ochrany y. Leontlewem I pomocUlk16m Jego p. sle, pablaUlckleJ l 2-CD na U,hCl RzgowskieJ. Za.·
,ani pnewidzianej Bredniey ! glęuokoś.cl potrzeba ; Kraskowsl{!m.
b6.Jstwa te byly bardzo glosue. Prócz tyoh poFronS owego domu wycbodl.i na ulicę Wio J) pelnili 8zereg Innych napadów irabanków.
'2-ch lat przypuszcza.ją:o, Źtl nie spotka 8~
', większych trudnoaei. Na. wykońezollie. studni, w~~ dZ.WS~ł, po boka.c.h znajdują. się małe domk~ ;
. Strza~y uciohly lecz p.oża~ szalał. coraz ba.r.
murowauie sztolni, montaż pomp l puszosenle , drewmane, w podworzu drewlllaue szopy, dalej ł dziej straz praco wata z wlelklrn wy81tkiem przy·
w ruoh trzeba conajmniej przewidywaó jeden' zaś, wzdłuż uliey Pustej. ciągn.~ się ogrody i pla- ~ byly jeszcze II, lU i l V oddziały.
rok. l 'tylko ... Ledy dopiero oirzyma się punkty ' ce puslie. Dom ma. dwa. piętra. z tramplem.
I'
Ratowano głównie domy sąsiednie dom li 151
podaiawo.we do osąc12enia., czy powinna być bnBandyci, spostrzegłszy policyę, wbiegli do je ' skazany byl na zagładę, gdyż uratować go nie
d{)wana druga. 8\ndnia, Ta bylabJ gotowa' w końcu dnego z mieszkań na. pierwszem piętrze, rozlta- było możności.
6-go roku i dOitarczylaby dopiet'o dalsze punkty zawszy gospodarzowi, Wacławowi Brzezlllie, opuOlw}o godziny 3 ej po południu udało się
~ o colowoilci następnych studni.
Icić lokal. Gdy ten się wzdragał, jeden z ban
wreszcie ogień opauować. Z mieszkania o.blężo.
WJbór PO~l ob,dwoma. spoa04ami HQ- i GILów ugt.r u go silnie w r~kfl i WIIZuciZ za Dych wydobyto inI zw~gloatl traPI.
>
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czne i wylączające się wzajemnie kierunld. Jedni mie, ilustrowany bqdzie pHez najp.ierwszych artY
z mówców wyrażali pogląd, że Bank Towarzystw stów polskich i Obejmi6 najprzerlniejsze perty
św. Aloksandra. Słabosz Ilmarl po operaoJi o g.
wspóldzielczych nie uwzględnia w należytym sto- twórczości nowelistycznej autora .Miecza i tolcp.ól do 9-ej wi~cz. w niedzielę.
pniu interesów towarzystw wzajemnego kredyŁu l eia." Cell& egzemplarza. w preuumeraeie wynosi
Na miejsce watki przybyli w dzień prez,y- chociaż operacye z tą kategory!!: towanystw są. 3 rb., które nadsylać należ,- do redakcyi "Kurye,
ra Wa.rszawskiego."
dent miasia. p. Pieńkowski i wlad~e sądowe z w- dla Banl<u glównem żródłem zysków.
warzyszem prokuratora Da czele.
Inni robili znów wpros' przeciwne zarznt.y,
Tuszymy, że spoleezeliatwo polskie. pojmują(~
poża.r ciągnął się do godziny 7-ej wieezorem.
<knłodząc, że Bank leheważy towarzystwa dro
calą doniosłość tei formy uznania. pośpi oszy z wyDom zrujnowa.nJ jat, d08wzę~nie; rzeezy biednyeh bne.go kredytu, że nie popiera doś6 gorliwie ro- ra.zem holdu dla talentu i zasługi.
mieukańców pierwszego, drugiego piętra i tremzwoju instytucyi współdzielczych ześro<lkowując
Zygmunt Babicki, Jan Lorentowicz, Konrad.
pla zniszczone -ą zupelnie. Ladzie cllzoetali nagłe
s"e operacje glównie na towarzyatwach wzajem· Olchowicz, Artur Oppma.n, H(\nryk SienlClewicz,
. . bruku, pozbawieni mienia. zrujnowani.
nego kredytu. Ogromna więkaZGŚó mówców ni~ Ludwik Straszewiez, KAzimierz Tetmajer, Józef
Są to przeważnie robotniey polao)' i ŻJdzi.
WJ1llczają.c tych nawei. którzy robili pewue kry- ; Weysseuhoff, Józef Wolff."
Rzeczy w mieszkaniaoeh parterowych ooalaly. ,!~ne .u~agi, nie IIzczędzi1a .sl.ów tl,z~~ia d!~
* Ka.ra prasowa.
W mieszkoaniu z którego bronłli si~ bandyci ! ~~rown~llOw ~a~lm, ~t6rych ,UmIGJę,tnosCl J ~~~.'
Na sImtek postanowienia warsz. geo.-guber.
znaleziono kilka ka.rabinków mauz8rowskich, bra.n· gl: nale~y zaw dZlęczac pOIl1!s,l.ne rezultaty, .l .. kl~ natora, redakcy.a. "Wars/,. Słowo" skazana. zosta
ningów i parę 87.tyletó-w. Prooz tego Dl. podło
08lą~nąc zdolan? Z 'po~nleslOnJ~ w dyskusYI l la Uli. zaplacenIe 200 rb. kary za wyumkowaOle
dze rozrzucone pieniądze w slłIDie niewielkiej, j faktow zaznaczy c nalezy Jeszcze Jeden eharakte- l w Xi 73 gazety art ykulu wstępnego p. t. "PrzeJ
, zegarki srebrne i mlW wys~lony-eh naboi.
rystyczny szczegół:
\ burzą."
Tak zgladzono fizajk~ Dlużewskiego.
Niektórzy z inspektorów drobnego kredytu
(Telefonem).
Strzały, lIia wiad~mo poliCJi czy bandytów I .t&wiają zupełnie bezprawne i niczem nięuzas'ł- .
Do godziny 12 w południe dnia <lzisiejszego
ra.nilr na dalszych ulioach 4-eh przechodniów w dnione żądunie. by towar~y~tw3. dtobneg-o krooytu !
pobliżu zaś domu obł~żonego ko-bietę, Z ob1ega- I odpisywal] w bilansach pewne kwoty na. amorty- i "Ku 'fst< .Poll1uny': nie wyszedl.
jącyeh nikt żadnej rany nie otrzymał:.
za.eyę akcyj Bauku. Ządanie to, jako niesluszne !
.MIeszkańcy domów aąaiednicl1 przez cały i opierające się na zupelnie faliłZywyeh przsslanezas oblężema leżeli na podłogach. Z przestrachu kaeb. nie powinno być, uwzględniane.
Z KROLESTWA.
zdarzyło sit kilka wybuchów nerwowych.
Wynikiem dyskusyi bylo Jednomyślne przyj~Po mieście krążą rÓŻne wersye co do przf"CZY- cie spra.wozdallia. zarządu. radr i komiSji rewiBl poźaru nieraz bardzo fantazyjne.
zyjnej i bilansu Banku za 1910 rok. poczem zaZ Oi~itoohowy. W Wielki Piątek w klnsztoCo. do Dłużewakiego, chodzą pogłoski, że twierdzono proponovvany podział (lzystego zysku, rze na Jasnej Górte rozegrat s;ę dramDtyczny i
z pieniędzmi uciekł za. granicę wc~eśniej, a. więc l wyznaczając 4 proc. d! widently od akcyj.
sensacYJny alit zerosty ducllOwneg1 m~ry lwiclC1ew domu przy ul. Widzewskiej ~l~. byl. Zda.Jo !
Wnioski rady, referowane prze~ p. M. Luto- ?o, wyw~rty przezeń na bliz~i()i krl:lwaej" .za t?
się jednak, że są to zwykle plotlo l ze noc zma.r- l slawsldegu, a dotyczll:ce nieobeiążania na puy·. ze porzuclw3zy sektę marpwlcką, nawrOClla Sl.ę
tw ychwstania byla dla Dlużewskiago . llOCl\ \ cz.loś6 rachunku kosztów ruohomości i urządzauia., \ ua. lono kościoła katolickiego, Przybyły z ŁOdZI.
imierci.
oraz budżetu za rok, 191.1, pr.ljr~iIl:0wanego w su- zn~ny tnt?jilz:r duchow.ny maryawi~lo, Skolim.ow...
mie 88,000 rb. przyjęto )ednomyslme.
I Ski,
dOWiedZIawszy 81ę, gdZie przebywa. Jego
" . .
Zaznaczyć przJtem należy wysoką bezintere· ; szesnastoletnia bratanl<a.. Stanisława Skolimowska
.
, Ja~ h'18.rdzą,. ,Dlu~ewskJ., 1'I' 1dz'tc, ze opór lownośc prezesa zarządu', d ra. R:'.ąda, który nie! dotarl do niej i oblal jej twa.rz i oczy kwasem
pO~ICyl JeBt ulalllozhwy, - ~ler~sz.J ~ystrzalem. l zgodzil się na. proponOUlle przez radę podnie
gryzącym, parząc niaszczęśliwie dziewczynę. OpaBklerow~nym w usta, poz~wll. fiH~ zycla. .
I sienie wynagrodzenia. pret6sa o 1,000 rb. rocznie.
trzyl ją felczer klasztorny, poczem oddano ofiarę
. Is~nleJ~ ~rzypus.zczenle, ze. SI wek l Jaizke
Nakoniec przyj~to wnioski zarządu,' dotyczą
prześladowania. pod opiekę kobiet. Leży ona
p()nlull SWl.rc 8~utkl~m ~dUSZ81ll& ,dymam, a n.ny ce lcasy przezorności dla pracowników Ba.nku, w domu kolo klasztoru. Po dokonaniu tego aktu
postr~alow-e, Jakle UjawnIono na. Ciele, ,nll.st'łPJly kredytu dla Towarzystw drobnego kredytu i otwie- zemsty, dllehowny Skolimowski zbiegI, niewiadomo d()ką.d. Nawrócona Stauisła.wa Skolimowska
skutkiem 1~lw, sk lerow ~uJeh do mIeszkama, w któ- rania. agentur.
.
Uchwalono wnioski następujące:
przebywała dawniej _ swego stryja OWego ducho'
rem ban~Jcl ~I'zebywah,
Dl:uzelfsk~ego, podczas ?l>dukcYl lekarskiej
.Do stalej peusyi, wyzu::~Z3.nej pra.oownilwlD wnego maryawickiego w Łod;:;i, zkąu uchkta.
poznano po kilku zębach, zagiętych.
Banku, oraz do wszelkich dod.atków, jak gratyfl- FaJ<t ten wywolał VI tJalem ffii,'śc;e uiezwykle
. Przy Slabuszu r~w~zy~ ~ykryla. rewolwer kacya i tantyema, zarząd może dopla.cac z fun- wraźenie, a w samym klasztorze podcz~1i całego
nabIty l szl\a.tułk~ z pleulęd~ml.
duśzów, objętych zatwieldzollym przez radę bu· zajścia poploch.
dżetem 6 pwa. na rzecz Ka.sy Przezornośoi
Donosi o tern .. Kuryer Warszawski".
tychże praco:mików, ~zialająe~j na ,m~cy usta.wy,
Na.pa.d bandycki. W Jaszczowie (gnu, lubel,
t
ska). unia 11 b. m. dwaj zamaskowani uauJyci,
zatw16rdzonej przez mllllstra ,flnansow .
.
"Do § 12 ,ustawy wlą.czyc nowy punkt lit, a. o godl\inie lO,ej wieczorem, llapadli na sklep ży'
"Udzlela~le pozyezek to.warzystwom dNbnego kr~- dowski. Stel'oryzowana rodzin!\. żydowska i sfużba
~row.
spółdzielczych.
dytu na. Ich solo-weksle" ""jda.\I'a~e na zasadZie pod gl'oźbll: rewolwerów, wydala okolo 200 rubli
uchwaly ogólnego zebr~m~ członko\V t!ch tow~. gotówką oraz biżuteryę. Bandyci spolziewali się
Ogólne zebrenie akcyonaryuszów Banku To- rzystw, ~ tem za.strze.z~1:11e~ aby wel,ale te me obfitego pOIOWL1, gdyż, z powodu rucLu przedświąwarzJstw Współdzielczyoh, zwolana dla za.twiar, były d,luzsze Dad 9 mle:~;lęey"
. , teeznego, tal'g w sklepie jest dość duży. Tym·
dzenia sprawozdań za pierwszy rok a.zialaln.oici
AzebJ ?gólno zebran!e uchwałłlo wprowadzI o cżaselD część gotówki żydzi w niedzielę ubie~l~
Hj inltytucyi zgromadziło poważną liczbę ucze- nowy ,§ 3-a. .
.
wywieźli do Lublina, pozosta.l tylko targ z dwoch
stnik6w. Po' zagajeniu zebl'auia przez wicepre"ZarządOWI Banku. przy~lugu}e pra~o, na dni. Bandyci wzięli przysięgę z żydów na ich
zesa rady p. PfeifCra i wybraniu na przewodni- ~ocy uehwal o~ólnego. zebranJ~ ak~jOUaIJU.SZÓ~ i dziecko, że już więcej pieniędzy nie mają. Za.,
cząeago p. Sto GIezmera zabra! glos prezes z~- I I z~. zezwoltlD~em, ml~str~ ,fmausow, otw}er,ac l pow~ed~iawszy>, aby, d.o rana nie, wycbodi:'11 z d,orządu Banku dr. Rząd, zdając sprawozdaule w On.lęgU ,OdJZl.flłow li:enta. q , o!~eruJ~ce(f sClil~ IUU l llIko.mu llltl mGwlIl, ll.ap:~stlllcy ode~tll. ,StiO~,
z dzialalnoacl Banku za rok ubiegly.
I ~.łlJlu~ zasad u~tawy n~ racl~tl~~k l ow ecH uo ,\~sl<a_
1,tó~'Y pilnowar s:clepu, W1JZl31olI'Jch JUdZI, ~le
W sprawozdaniu swem dl'. Rząd położył gló- l z?w~k, ty~u ()~dzlalow. : Oper'I~Je a~en~ur z~b,ez_ l myslaI, że to zw~kl~ intereSilnl;L Na m:eJs~e zJewny nacisk na stosunek Banku do stowarzyszeń ' pleczaJą Sl~ calI m ltl.l.plt.llam zaklauo\\ ym 1. za
cllaly wladze lJOlIcYJIle.
drobnego kredytu. Stolluuek ten w foku ubie- l pa~otWl~m "Banku oraz odym pozostalytn Jego
Ich! napadu Dono"zą z Turka że napa.du
} m byŁ
d
. d Ofłtronn y poniewaz stowa
mają {lem •
,
, .
'."
.
g,y
. nil er Je n
J'
,O rezultacie dokona.nyeh wyborów kOllluni- ~ na forgon pOllztow.y ~okuoauo ,wlas~lwle .nla na
rzyszel\la drobnego kredytu lokowaly cb~tnle k
r'
,
d k'lk b' '
li Orlej Górze m~JaceJ w okoliCY JaknaJgorszll
lV Banku nadmiar swych klIpitatow. uie korzyowaZISIUYlJU~ przbe ,l [j marndl..
, 'ł • opiniA i udd:lonei Q 18 wiorst oc1 Turka lecz
k"
d . l
a.ltty ([tląC ze raUl"', przewo lllCZąCy zwrocl!
't
J
,
·
. d k
t
• ająe )e na. w szenzJm za r81.1le z fi zle onego
.
, ' , . , b.
h do ki r wników Banku w odległosci ;) wiorst za Turkiem. Strzelano
Się, w Imlemu ze la.nyc , ,
8 o
.
.. I
'
..
.
.,
d '. ' l '
.
rzoz Bank kredytu.
p
. J
.
Z ilerdecznem r)odziiłkowil.l116m za pracę l za.lHegl
przedewszystktem do st! azy pl ze nIeJ, z ozoueJ
w
roku
bleżllcym stosunek ten ulega zmla,
t
,
'!
'
..
l,
LI
...
'I'
.
.
!
rm"
'I'ych
zab'lto'
....
raz·
•
"t J
.
,około rozwoJu tej 1118tytUOyl, a obecOl długiem \ z ,wu 8~raznl {()W 1 zanL Il..
...
, .... "
nJe na. leps~e, stowarzyszenia. drobnego 1\ redy tu
1'1 k' , '
'l'
r d' '{
! , . Z1\8 jadąca za pocztą, ZlOZOIl8. z czterecil straznl·
ezerpią O'otowkę z Banku w coraz szerszym za,
o... as 1Wli. Dl eIII wyrazIIso I alllOSc ze s owaml
'.
T k
.,. l '
d I przewoduiozaceao
ków, uClekla. do ur a,
kreSie. Bo ~czkl\. Banku H~,st stosunek Bauku o I
•
1:>'
Podczas napadu raniono włośoianina, który
stracI! mOlvę i walczy ze śmiercią.
atow:arzjszen. 8p~zywcz~ch I wytwórczych., Oltreśl~n~e Od~OWl~dzl~lnoscl bauiOweJ tych 1.nsty~u.
Z WA RSZ AWY.
W celu zmylenia. śladów, bandyci poprzebieClI, Jłist nIezmiernIe ~ru:lnem, a tel~ samem l udzleuli się za. strainików i żandarmów i udawali
_;_
policyę, tropi~elł bandytów.
Aresztowll,oo już
lame kredyLn na~a.~a. na., powazue ~rzel~kody.
Jedyną drog~ WYJSCl& moze byt. ,udZielanie ty~
okolo stu osób w Kaliszu i w okoliey, ale pra.kooperatywom kredy\U przez mIejSCOwe orgaul·
• 40-1ecie, po. ty.
.
wie wsz otkieh uwolniono po s.prawdHDiu ~isa ..
zaeye kredytowo, które mogą korzystac z pożyOLnymalll.my odezwę uas~ępuJl}elł: ..
j mości. j
nzek Banku.
• W r. b. przypada 40 Jecie poetyokJeJ ~{)-,
Zona ranionego gospodarza zeznalI. że mąt
Po dodatkowych wJjaśnieniscl1 dyr. Karpiń
Wi6Ściopisarskiej dzialalności WJktora Gomull~-, od taw'al podwodt\" atrllżni-kó-w kODw'OjuJ4loph
skiego, oraz sprawozdaniach Rady i Komisyi ro, kiego, wielkiego liryka i pl'1\wuzi \Vego artysty. Jnbls r. t I •
,
wizyjnej, zlożonych przez P. Pfeiffra i Sztroma- la,owl naleźy się wypoczynek i otucha. do dals~eJ pocz ę,.
.
..
"
jera, rozpoczęła ~ię ożywiona dyskusya, w której pra.cy bez troski o najblizsz0 jntro, Wierząo USil,
, ~omnnlka,ola Lu~liD· ZamolO. Do-":l&du.}6DIf
zabierala glos znaczna ilośó mówców. mIędzy iu- nie, że ta zasłużona zaplatll będzie mil da!la, ogla- SIę. ze z Jll~em 17 ~' t.ll. ~u~.zezoll~ zostaje,"!, rue.b
nemi pp. Ciot, M.łynarski, Gralew8ki, Ma.jewski, 8zamy llilliejszem prenumeratę na • Wybor ,n,owel samochól ,,~k,!!pres .na. h~ll Ln?bu ~mOiG.
MaJdecki, Zaleski i dr. Piotraaiewicz.
Wiktora Gomuliekiego,· na wfłączu~ k~rzy~() i\UW. L~lJll~le .Eksp~~s ~ ~dZł. w ~,
W dyuul1 Ilja.wwl1 si~ dwa wprost aprZł· w.u•. Wlbór wn, zawa.rtl w Jednym w-leHml1 to- Europt1Jslcun 1 "1eaodZ1C oodlie4DM et ~,
Rannego Slabosza w stanie beznadziejnym

i zwloki towarzyszów jego odiweziono do szpitala
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Zebranie ogólne akcyonaryuszów
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8 ej m. 30 rano, a z Zamościa o godzinie 3 ej , lei B~gd&Jzkiej ma być oudowana nIL rachunek pożar w magazJnle d"mskich uorań. Ogień ugasll I 04turecki, a Niemcy maj~ w tem mieć lldzial, ale ~ dslal: straży ognlQ"ej ()eho~nl~ziłJ.
I udział niemców nie ~:le być większyaniteli ja- I
(ll) Utrucie. N. pod'ił'órzll do~u pr,..1 ul . Zaebod'k·
k l ' k. .
.
, k·
d
nl~J IU'. ~2j 81q~\Qa, a~l~~la stan!l"..,,, G10'waeka,
lego o ~ne Innego ~łoo8m~us leg~ na~ol u, to w celu samobóJóf~a naptt. sl, li:'T~$\l . ~rb()h~węg\l·' 141z~aciy, zo d~puszcza ~lę k~Pltal ang~eI8~1, ale tan mo energicznej ~'omocJ lekarskiej, lOw'acka zmaria

I

pO południu.

.

!

Kolej Ba2dadzka - nDJbllZszu dro2a , Dle mO~9 mlłJOl"Jzowao kapltałn niemleokiego. I w IZpltalu POIDanskleb.
Z Europy do lodvt
turec-ki gwanntuje kolejom anatolij·;
, (a) .Samobójatwo. W mieszkaniu prlJ ul, Ra4I .kim RZl\d
(także niemieckim) po 10,000 fr. rocznie dowanskleJ nr, 26, powiesU: si, 54·letnl Ludwik Henn~
•

I

. . ..
/ chodu brutto za każdy kilometr na drodze Haj- ! Ferstar, ewangelik,. robotnik fabrycznJ.
ZB.kwi~l~ jut owoce zasianego w Jesiem zlar-j der-Basza. I1mid a po 15000 fr od kil ua dro- I
(P). Pogato •• a .. ałunko._ w el~gu ubległycb
na w Berhnlo.
.
'
.'
.
'.
.
dni 'wll\ieclllych mlędzJ lane mi wzywano clo n...tępul..
,
l dze Ismld-Augora. Nat~mH18t na przestrzeni kolei
cJeb wypadków'
~o.zmo~a Poczdamska. P~YUl08la , pIerwsze! Bagdadzkiej Eskibehir-Konia po 6,741 fr.
- Na ul. M:aryslń8klej nr. ~1 Bronlsł.W' Borowiec
l{Orz~sc~ NIemcom. Dlugo opler~la. Się R:0sya, !
Jako rekojlllię dotrzymania tych gwarancyi }Jo robotnIka, lat 13, Uderzony petard~ puy jej rOlbl~
Anglia l F~a.D:()ya dah:z~mu rozwol.oWl. pokoJowe- l' oddaJ·e rząd' tureclli w sasta,w ,aństwowe docho- ti'.lanłU, odniÓsł poważne u.'J:kodzenłe lewego oka ,
mu owladmęclU ekonom1Cz[Jemu Niemiec w ture. ,
' . ..
.
I
.
c
Na ul. Zachodnie) ur. 32 znaleziono koble", lał
· . A . M·" .
. .
l I d
d l I dr z dW1SlęClD t. J. podatkI gruntowe " 6 W!la'j; okolo 30 z nazwIska oleznan,. Zł śladami otrucia t
ok '?J ZY\ n~eJt'fJ? BPo:/'~ k~z . ll, bU l O~& ó' a ~ I jetach Azyi Mniej$~ej, a dochodami tymi zarzą- . w stanie bardzo groźoym odWhH:I~1l0 j~ do szpitala P.sze] p.rz~s rzeol O ~l ag. a z · \~I.
a e r Jpo: d~a międzynarodowa administracya "Dette Otto- żnańskleb.
rozumIenIe czulo Się 7,3.Ulepokojonern postępaml mane"
·i .
Na ul. Targowej nr. 60 SZJmon Urszlllek straNiemiec w Azyi i głośno mówiono o inwazyi uie
.
'l, zak ogniowy, IM 62, spadl li WOZq .trU"eklego, ~dBIÓ81
miecklej.
Olbrzymia sieo kokIl niemieckich VI Azyi t OkaleCI8nle gloW'r l dostał "lutru,śl.Ileala mózgu; 'ił' sta"
Starano si~ wszelkimi sposou 'l llli przed t6m I Mniejszej zaczyna. się w Hajdar-Basza, porcie na,- ~;, nie groźwnym odWiezIony zostal do szpitala Aleltnodra
"
'
f przeci Ko t t
I
ł k··
t'
• o,·
cll\gu ubleglycb. dol 'wlątecznych Pogotowie
zabozpieozyć. Ale po uklad&ch w Po ozdamie nil. l
W
,nfi an yn0'p0 tA! n~ az~a~le lej ~ rOUle ~ rlliuu~oW6 podawalo pomoc lI~dź nil miaścle, bll,di Da
przód opór Rosyi zostd złamany, i za koleje Ro- i po.lo.żonyru I od~ąd l!lą.~Ule SIę .. az. do zat.ok, ~lłr- ! stacJI W 36 w1padkacn, w tei oJtrl9 bÓjek. napadów l
'ayi przez Persyę do indyjskiej granicy z Rtlst : sklel. N:erncy ;.uudo wall a~atollJslCle kole}~, Nle~ - \ rozprn nozowych było 9, dwa otrucia, oDJdwa ciężkie.
nad morzem Kaspijskim przez Tehera.n do Ker· ! cy buduJIJ. dz !s port w Ha.Jda,r B"sza, dOłl:l, qu:us. \
<a) Ibadzioże, Za pom()e~ wJlamanla z&mkQ
mann w Persyi, a stamtąd do Nllszld na granicy l' m.a~azyny, urzędy celne" Nle:nc~ w roku 190~ ~ n drzwi dostali się złOdZieje .d~ mieszkania ~Igd~ra
lWIrskisJ' w BeludżYiitanie koleJ·e które na razie pIerwszy sztych wykopalI w Zleilll na. torz6 kole. l Peszerowa przy ul. WIdzewsklej Jł 9ł 1 skl'adll rósue
r"
, B:l ()" l d l · .
. k 19 16 . .
, .,.
, rzecz!.
pozost&n~ na papierze jako b~rdzo piękny pro- ! ''' ( a z <l6J: a ~,10 U , !naJą, P~S~IC p~er.~Do mieszkania dyrektora glmnazYll1h WltanowJekt łąozący Europę z lndyann (Londyn-Bomba.y : szy pocląg . z aell!~a do zatokI Prll sk,ej U!ljhllZ· i ski ego, przy ulicy EwaDgellcklej Jł& 7, Aleksandra Sieni8749 kilom przv chyżości 53 idl na godzinę
szą drogą do Il\d!l.
L
ca, dostałl sI'ł za pomoc" podrobionego Idllcza zloddeie
J
.
• •
. '
O""cny
st·all
, 'Dud O\~y
' . ,t
t ępll1ąCY·
"
,, ·',1 skradli garderob" i ró';ne pr""edm\ot v S
. k
zatem• do pr""ebvclI:1.
w
c'll..
O
"u
G
dm
podczas
glly
I'
VQ
Je)
nas
'1!d
• . M'le h·!\la Slkor.skIego
~
..
".- "
prawcOIf 1'11b
J
• ''"lO.'
T{ol"'j· i n <.t dad ' fr.
. ,_
•
K · D" '::' li Ihy
i J ol!eCa S'wank~l1o areaz·
uybklł! pa.rowce z Brmd181 do B')mbay potr:.le. . .r " ) " :0
'~'\,a ZlI.CZyUlI, f:!U~ w. OULa.
Z18 ,: towano
q
buj\ł na przeby~ie tej drogi 320 godzin, czyli i JUZ goto.wą. Jest lInia Koola-Eregh. zbudowana l
. - W POkoj.ilOh n:neblowanych przy ulicy Południa
Iprzeszlo 12 dni} _ NiemcJ przychodzą uo bar- ~ przez uHHflleckle towarzystwo, nOilzące ludzący i. wa) >& 9, FranCiszek. SZCZIłUACll;t skradl Antoniellla Kodzo realnych ko~'zyśei i do prawddwej droIYi do r tytuI: HS Ocle te Imper la.le O~tomane da Chemin de ~ PJtko pOI"~fal z pieniędzmI. Zlodzleja aras~tQW4ilO,
•
J
•
.. .
"
•.
"' ,
Fer de Br "daJ" Q ou
t ,., t
t
.
f
Okola dOll1n 1(& 18 przy ulicy .PrzejazJ J111111000IndYI", będ~eJ naj bhzszem polą.czenIem Berlllla l ' l' a o ."
& ne
~w ,LI zys wo por owe nt8- ,I wl Ciaśla!c skradziono portmonetkę z plenlęd'~I.
:r; Bomba.yem.
1 m l e~ .(H' budUje port w H&IJ~~, B}~3~a, o,sobne toKulej Ba.gda.dzh za. la.t 5 będzie otwartą. ~ warzystwo buduje d~lszą częsc lwu BUigurlu-ElKolej t& zbudowanI!: zostanie przewainie kapita· : H ellfl,. boczną kolej Tell Habcllz-Aleppo, raZAm I
(a) leb upadu pod Turkiem Naczelnik połem niemieckim, 8. tylko w ostatniej jal części, 840 I'll.
f VIiatu 16dzldego p. Kl.ielewicz oraz naczelnik
I Bagdadu do Koweit lub innego punklu jeszt)ze
Budowę tej części kolei Bagdadzl{iej prowa- .; straży ziemskie I p. Ah.kow~kij udali się wabiebliżej nleoznaczo.nego nad Zatoką Perską, może
dzi szwajcarskie Towarzystwo z Glaruq ~Gegel$chart glą sobotę uo 'ruszyua, do miAjscowej ga.rkuchni
kapitd obcy a więc w pierwszej Jiniii angiclgki itir don Ball V')ll Eiseabahuen iu der Tiirkei" a. i utrzymywanej prz~z żyda Dedsau adzie znaleźli
uczestniczyć, wszelako nie w większej od IliAm ie- do tego p.rzed ; ięb,iorstwa przyczynia. S i ę towa.rzy- podohno scuronienie niektóryclt z' b"'andytów bio~ rących u lz("l \~ napadzie na (ur~on poc;:towy.
ckiego lca!litalu mierze, lia!" nżeby Niem cy nigdy siwo koleI llUatolllslmh .uuzl.alem 10%.
nie byIy majol·yzowaufl.
Irllle Wresz t' 18 nlemlecloe To.warz'ystwo uzy~ f
BatiAli oui 1Ilużbę mi()jscową oraz okoliTo są O\fOee Poczdamskich układów z l<tó· slcalo k o uc~syę !la. lJu~J/lwę bo.cwe] l iDii od kolei ~ cznych włościan. Wluild sledztwa tr.ąDliue są
ryeh "FranCJI. "yszla olill.iJioną", Anglltt 'J, Niem- ~ U!l gdadzklcJ ze stacyl OSll.laale do. A\exaudrette, f: w taiemuicy.
cami lJogodzona, "Niellcy· korzyściami realueDlI P?r~1l n~d 1~lOrzelll, l<tóry zaiożyl A'ek~ auJer W!el. l
WłaŚCiciela garkuchni Dessau 't. wydziału
w budowie kolei Bagdadzkiej nagrodzone, ROSJa In po bltwle poJ Isaus. Dz\s Ale:x:anurette Jelit śledczego przeprowadz ili do wię':leuia. przl ulicy
DMzieją budowy kolei indJjskieJ na przyszłość
w pelnym rozwoju, a. po zhu'iowllulU .}alej sieci . Długiej.
pocieszoną.
i kolei Bagu~dzk\eJ mOle hr c lIajl-lięklllej ~ zjlU por-l
Wielka nadchodzi sprawa. Jak kolej syoe· i tem 11Iemi e ~kiru 11l1. 1l10fZu Sródzielllllem. Pierwsza.
Z T U K 1\.
fyjSka otworzyla wpr~wdzi& całą Azyę tllil. Eu- ( cz~ść kole i BagJad~kiei dzis jut przeto jelit na
ropy ale kryla w Bobie najwięl'8ze nle b ezpieezeń · ukollczeuiu. W tym l'okll w trzech llllel~cach bu·
istwa dla. ROllyi i doprowadzi la do wojtlY rosyj , t duje się 600 kil. a na dl'Ugi rok dalszych 600 kil. ~
~XI Teatr folski .1. Zelwar~fł:ou (Cegielnlasko-japońtłkiej,jak budowa kanalu Suezkiego prze- będz d1 rozpoczęte i wykoliez olie.
r na 6.~) . Z kan<;elaq-I teatralne) kO .il 'lllllcujf~ nam:
prowadzona przez Napoleońską Francyę doprowa_ ==.Na. paryskim brllku" \ sztuka F. Phili[lJ.li'ego
KA.UNDAilZYK UlUiHiOWY,
w. 7 obrazach d~lla będzie, ja.ko naj bllżliIza predzila ostatecznie do zupełnego {wyrzucanIa wpl)' _
.ów francuskich i do usa.dowienia się na dobre
mlera, Jutro w srodę ua. ueueni ~e;'ysera i art y'"
IMIONA SWW1ANS[m~. Dziś Wlodzlmler a J 11- ~ stv nasze) sceny p L"ooa,·d a B(Jll"ZY
,Anglii W Egipcie, ta.k i nowa wielkie przedSIę- t r o ClesbWfl.
"
{:" J
,
•
v
..
v J'
' W"l·~"l·e Niemiec moie doprowadzić do nieoczeki,
f
Pierwszorzędne slfy naSle~o personelu biorą
.. -=....
TEATR POLSKl A. Z~::LWEROWrCZA (Cegielnla- l udziat w sztuce które) l)róba ge e I
dl
wa.nJch rezultatów i konC1ikt6w, leżących na dco .. i Da 63). Dz lŚ .Po nad sU,. '. Początek o ~odziole 8 mln. I d ' t
..
11 ra Uli. wypa a
i_
A-A Z "OArlinn
li 1'"
'."
~
.. do lndyl·.
... wIeczore~. J u t ~o .. Ni\ parys k·
'Im b ru ..
u·· F. pu·l·
! IP" l) na. er 111 eresu]ąco.
Budowa kolei Bagdadzkiej zostala dnia. 19 l plego. Beoefls L. Bouezy Pocz!\tek: o godzinta 8 mln. 15 l,
Kaśa sprzedala już wię11sz'l cz~ś6 biletów.
k
' , wieczoręm
t;
- \IV czwartek, lI i ątek i sobotę jako w duie
.
marca w KOllstautynopo l f.I 08 t I,teczn16 na orzysa I,'
T'"
· st , sL. WI·d' owisItaI z&wiesz ') ue.
Niemiec zalatwioną..
.c.ATR POP ULA I;tNY , (Konstll.nt~nowska IJf. 16) !' W·16 II·
\Jego tygo dnla
D z Iti ~StRra mlll.8to ". Poclątek o godz. 8 roln. 1& '!Ie. l
- W lIiedziel~ O godzinie 3-ej !IO południu
ToreJ& zaciąga. dlu.g 26 mil. funtów turee- czurem. J u t.r o "Wróg IndII" lbsona P0cząLek o godstnle i .Zlod~ie j amator", o gedzinie 8 m. 15 wieczorem
f Na )aryskim bruku"
,Dek, buduje 3,300 lol. kolei, z czego 1.500 kil. 8 mln. 15 IVleczorem.
przypadnie na Turcyę Europejską, a mianowicie .
ZEBRAN!E. D z i ś zebranie Zgrom majstrów rZ9 ~ "
r .
.
lini. kowi AdvJi (do mOl'zaAdrplckiego) linii r ~nickich, ~ ~odz . 4 po. po pOl: (Mi!s~tl, <\~) Jutrll og. r
(Xl Teatr pąpu\arny .l. Pll,lewstiego (Kon~Sorowi-ee-Janin"-YlI.lo.lla. nad Adryą; 2,000 kil.
zebranIe .zarządu ban~u handl, o godZ, D po pol. (w 10 - r stantyuowska. 16). Z l\ancelaryl teatraheJ· komu.
1l1·ku ': D. nam.'
.
:bodowauych kolei będzie", Azyi mniejszej. Fi'I\ll- kalu baniul. ul Srednlll).
'-:
lc:uska kolej Mudania~BrI188a. przedłużoną będzie,l
DZiś we wtorek wieczorem dan ym bętlzie po
aż do niemiecldeh linii kolei Ana.LoliiskiciJ, nadto !
b
'ń~ ,
11.
raz drugi wesory wodewil ze śpiewami italicami
zbudowaną ma byó linia Da.rdanele SmyrDII..
Jl., ) . J~"
Ti. ~
, p. t. ..Stal·Q miltgto,~. w 5-u IIktach •
.&m6rykaólka. kOW-pft.ilia ma otrzlmao badow~
- JiJtJ'o .. Wrog ludu", sztuka. vr 5 al\tach
·kolei Da w.chodzie Azyi mniejszej a Dil.dto ma.
~
H. Ibsena..
'o,uJmaó prawo oksploat/i,cyi góruiczej na. całej
(a) 10m!sJa hłlhniczBO suitaraa przy ma~i. \
W przygotowaniu, na ogólne żądanie publi;pnes-trzeni 20 kil. po obydwu stronach toru KO- stracie łódzkim dokouała oględzlU piaców w ró- l cznościlódzkieJ-"Dziady" A, Mickillwicza, w opra·
lejowego nowych linii. Wr63zcie kl1piwl niemiecki żnycb dzielnicach miasta pod buuowę 5 ju no\vych ! eowanlu St. Wyspiańsldego zA. Mielewskim w gł6m14 by.ó. dOp~Z~1l1 d~ dalszej ?ud.ow~ kolei Bag- fabryk:.
~ "nej roli GU8tawa·Koul'ada, który t~ postaci gi.
dadzkleJ z JeJ liezneml ~ozgal.~zlenlaml.
(x) Z c&ohu siodlarsko-rymarskiego. W nie- . gantyczuą kreowal '" Łodzi przez dwa ubiegłe
W ty~ celu powsta.J~ rozne. nO,we .Towarzy. dzielę 23 kwietuia r. b, odpra.wione będzie w ko - ,1 sezony.
atW& akcJJn~: Jed:no z nich .zlLJmuJe s~Q budowI} , ściele S go Krzyża, o godzinie pól do l-ej w 1'0- ,'o
Prawdopodobnie więe przedstawienie to wzbll,~~fch Hun koleI .Ba.gda.dzloch, drugie budową l ladnie nabożeństwo Ul. intencyę zgromadzenia cze- dzi ogólue zaiatertlsowanie.
iWW booznych, ,r~ee16 budowl\ portu, doków, ma- . ladzi siodlarsko-rymarskich, Ja.ko w dniu patt'oDIL
:p.zJ~W, badynkow na ur~.dy' w.Jne: slowe!H za... cechu siodlarsko rymarskiego, św. Jerzego.
IpeWJl.10~a. dla kaplt~lu. ~lemle.ckjt)gl) penetracya
(f) Pożary
Pn;y ul. Zlelon0) pod nr. 6 za.palll
Z LITWY l RUSI.
ekollOłlllczna na. caleJ linł1. .NIemcy będą Turcyę , 81ę w nledz!alę rano towar glożDny gospodarzowi na.
qwilizowaó i będ, ją ekouomicznie l'ozwiJaa a Zli.- : sltlad przez człowieka niewiadomego nazwiska· Pod topewne i wyzyskiw&Ó.
! warem InlllezIooo rozlana, benzJnę. wez~sDejednak przJ,
Z KIjowa. Prowadzoue już od tygodnia o..
bycie l, lU I lV oddziałÓw straży ognIoweJ ochotniczej
bławy poliCji kijowskiej na żydów powtórzyły
A.ngli~ ~)'le tylk? uzJskała, że powle~zlano z"poblej:tlo znIszczeniu
11' _ar5&J \UBO.UI, ze d,aiiza, oata.tOl& ez~&c ku- Prai W. Cegielniansj Dr. aG W ll1eds1e~ wJbllChl się tu znowu. Po rewiz1i gromadami odprowa.
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<1zani są żydzi do cyrklAlu dla sprawdzenia lagitymaclj. Rewiduje policya domy zamie.zkale
przez żJdów w nocy I zabiera ieb z lóżek. Na
aresztowaayeh 47 żydów trzech zaledwie uW.OIDiono jako posiadaj~1ch dokumenty. .1 .z ~Ich
wydalono, jako nie mających prawa pl'ZeDlles:.dtlwa.·
nia; illJlJch wysIano do iDl1Jch cyrkulów dla
sprawdzenia.
Areaz'1łwano ogółem dotąd prze.zło. 100 t ydów.

Z dzielnic polskich.

/

Z KRAKOWA. Dzisiaj odbyło się walne zgromadzenie Związku polskich ar~Jstów drama.tycz.
Dych, licz\cego prz8azlo 16? odonków, ar~r8~ÓW
teatt'u lwowskiego, krakow8kH~go, ludowego l prowiocyonalnego. Wybrano DOwy za~Il!-d. W zgroIlladuniu uczestniczylo 12 deliga\oW'.
Rozmaitości.

Osobliwe jallolllIki. W Aust,rali! południo
wej uznane zostały za pożyteczne jaszozurld, zwa ·
ne Goanna-, należl\c. do gatunku .Monitor-.
Szc:ególne ,te .tworze~ia,. mierząoe o~ 6 do. 7
stóp długosoi, odznaczają. SIę nadzwyczaJną z\un·
nością i ruchllwOŚO i ą·
Sploszone przez prz.echo.
dllia wdrapują się na drzewa. nad'l' 9zJbko llrę 
oznle j ak wiewiórki.
Mają one bardzo dlugie ogony, za. które la"
two byloby ścillgllt\6 je z drzew, lecz nik.t tego
nie czyni przez wzg ląd na ich .harakt.er.
Sprawdzono, że Jaszczurka "Goanna - tępi ]a.dowHe w~że, st~d też uważano są za nader ut!' ,
teczue i cieszą się nawet ochroną prawn~.

zamk n ął
pańskicb.

w Li,bonle klub r owolucyonistów hisz ·

Tokio, 17 kwietnia ,P.) Okolo Kioto prze.z
wysadzenie dynamitem toru kole jowego (l okonano
rozbi::ia pociągu. Parowóz i jeden wagon zostaly rozbite. Maszynista i palacz raaielli oiężko,
10 pasaż erów, lekko.

Btaqatok, 17 kwiemia. (P.) W fabryce Nowika powtórnie wybuchł wielki po żar. Spłonął
dom czteropiętrowy, wraz ze w!7.y.t lciami maszyD~ml, ozęśó tkalni lukna i skład ka.peluHJ. S~raty wielkie.
Atkarsk, 17 kwietnia. (.p.) 12 godzin k\uła.
zamieć śnieżna. Slupy telegraficzne obalone. Prze.
wodniki przerwane. Spadł głęboki śni e g.
Wody mineralne, (na Kaukazie). 17 kwietnia.
I Na dystansie Niezlobnaja- Wody mineralne, kolo
f rozjazdl1 D-iamuehy, w wagonie międzynarod~we.
go Towarzystwa wagonów sypialnych znaleZiono
dwu podróżnych zabi\J'oo.
Berlin, 17 kwietnia. (P) Z po wodu pogło sek
O zamachu na cesarza Wilhelma, agoneya Wul ta
donosi: .Poglosid pozbawione 8t\ podstawy. SamopOCIocie cesarza. znakomite. PobJ~ w Achillejollie
oddziaływa na zdrowie cesarza, jak poprzednio,
bardzo douatnio."
PekiB, 17 kwietnia (P). Postanowiono dać
pr~wo ministrom wojennemu i mors kien:u na be~P?sr.ednie skł8.d~nie ra~ ortów TronOWI, ~ pomlD1ęeIem rady naJ wy ższeJ .
lJlukden, 17 kwietnia (P). Zatarg polIcyi
cl dńs kiej i Ja.; ońsk i oJ ruzrasta si ę w po ważne ni e·
pOl ozamienie dyplomatyczne. Usiłow a n i a władz
c~j ńs k.i cl~, .pragll 'l cych ~alatw l ? wypadek u~<ład~lUI. UlI'. mleJseu, Ule powIOdły. SIę· . Konsul JRpon·
• skl) me wil hodzljc w stosunki z ml eJRco weml wla·
d'lami ch i ński emi, pt'l8slal sp rawę do doc)'zyi

i k; ... .

t·.

lII1łkdea, 18 kwietllia. (P.) Generał- gubernaI tor Silau dożył u stóp tronu petycyę zie\łlstw t
urz~dów gmianyah ALatldżur.ri " p.rU.dmiooHl ZWO·
lania. nadzwyczajnej sesyi izby bnstytucyjnij.
W liczbie mo~ywów uzasa.dnlającJoh zwolanie 1I0~
syi wskazano na. konieczDośó określenia polityki
chińskiej w stosunku do ROSJi i Japonii.
Monastyr, 18 kwietnia. (P.) W Sandżaku derbijskim pomiędzy Debrą a Imanem rozpoczęto się
wrzenie. Oddzialy albańsltie napada.ją na warty
tureckie. W ciągu trzech tygodni zabito i raniono w dolnej Debrze 16 żanda r mów. Ruch przerzuci! si~ do Sandża.ku nowobazarskiego. Od by
wają się narady wodzów aJball.skich z wojewoda mi oddziałów bulgarskich. Wojewodowie Ob'e(lllli
pomoc, jeżeli a1bańczyoy dow:odą zdoln o śc i dl)
walki. W Monastyrze wladze tureckie z upetu i ę
t podt.laly si ę komitetowi "Jednośoi i postępu." Formalności paszportowe I ochrona kolei żelatnych
jeszcze Sl1rows~e niż w WIlajeCie lalonioldm.

Z osłalni e j ch_ii i.
Petersburg, 18 kwietnia (wt) Na wystawie
sztuk pięlc Dych opluto portret Mieuszikowa. Z tego
powodu portret wstawiono za ::lzkIo .
Peters!rarg, 18 kwi etnia (WI.) Krątą tu \Tia; dom ości, że mini strowie wejny i marynarki wy.
; jażdż ają na Daleki Wschód.
,
p . b
. .
,.
e tera. ur~, 18 kw\(~tllla (,wł.) S(ł tl ato~ GarlD ma byc mIa nowany cdonklem Rady Paus5wa.
:
Petouburg, 18 lnvietnia (WI.) WyznaozODo
; tutaj Tewizyę parafii ka50lickiej i gimnazyum
! l,atollcklego.
.

'

swojego rz ą du.

..

. Barl.iB, 18 k~letnla (Wf.) Wedlug nade.zł~h
tutaj 'Wladoffi ll śOl, pows(ań(l y albańsoy zbIliaj,
się już do Skurati szybkim marizem. Po drodze'
stoc~yli oni zwycięską walkę z oddzialem wojsk
tureclcicb' straty tureckie 91\ zn.&czne. W Skorałi:
. . ' .
, .
obawlIl.Jlł SH~ pogromn chrzescljan.
Drezno, 18 kwietnia (W1.) Wczoraj pO\ł
czas wyścIgów balonowych wiatr porwał jedeD
z przytrzymywanyoh balonów. Łódka balonu ude-

ul;yn,ton, 17 kwietnia. (P). Wojska Stli. '
nów Zjcunocz?uych IV bit \~ i e pod. Aguas nię braly
c~yn n.ego . udZIalU, 160:- loedy . uClelcaJ,ą.cy Iw gra - I
DICy zolnwrzfJ r?ąt.lowl za c z ęlI pa.,l::1 o pod lltrza. - ;
Jamj re wo lucyouistów, z wojsk amerykańsk i ch ,
j)r~ e z gran i.: ę wys!:tuy z')stal oticel' z r olecenlem '
polożen l a tamy strzd"ninie. Dz i~ ki temu wm le·
Petersburg. 17 kwietnia (P.) Narada pod ~~au u si.ę l'e sz t ~ zlllogi lllfJkf>'J kańsk i lll p~ zloż e . :
.
przewoduic-b\ em SHnatora I\rzyżano \Vski e ~o na- UlU brOilI 70 stal a przepro wadwu a przez KOUlllCt;l ,
kreśliJa proJ(kt Rady }>4i.ń$ lWowej sanitarnej na Ilmer y kvlls kfł L1a teryl.oryum Stanów Zjednoczo- r~yla
kamtenlc~ l porwała sznury. 5 pasaa;epodstawBch aualogicznych do podstaw rady do czonych. Rząd Stall ów zawia.domi! Ul'zQuownie , row zostało rannych, a balon spalony.
spraw gospodarstwa miejscowego.
rząd meksyk a ńs ki i pow , taóców, że nie dopuści ~
ParJi, 18 kwietnia. (Wl.). Pomimo, ze IJPotenbutg. 17 kwietnia (P) Urz ę d o wo ogIo- do bitwy w !I c, bli ż u sw? ic~ granic.
tUilcya w departamenoie Aube nie wzbudza obaszouo o8trzŁlżenie przeciw rozszer·tauiu w Rosyi
~ etmlbu1'g. 18 kWl etma \.P.) Oberpl'ok ura
" .
broszury Gutmaua p. t. IłŻy ne kolonistów w sta , tor Svu0dll objawił mu N a jwy i szą: Wotę NajJa - wy, zachouzl Jednak ..obawa wybuchu d~l:!zJ~b
nie San Paulo w Braz~lii". Broszura ta wl.lale nie śniej::zeg o Pana, a że b y pozostawiono jeromolla- rozruchów w SzampanII. Wszystltl. załogi wOJwspomina o ujemnych stronach ż~ci~ koloni ,\ ó,w, cha HelIod orII., z uw agi na p r ośb y ludu, w Cary- skowa zostaly wzmoonione. Utrzymuje siQ uporgdy tymczasem itltotne ~aruuki , zycla kolonlstow cynie z .nudH n\e~n Synodow i "pra wa. ?są.dz e niu jego czywie poglo::;ka, że winianom udalo sl~ zatu1w San Paulo sa bardzo Dltl pomyslne .
post~pko~. DnIa 15 b: m. tjY~lOJ li.a., t~J . zas~()zltl mać i ukryć znaczną i10śó dynamitu.
Petersburg. 17 kWI etnia lP.) Se~at polecit posbnowll w spetn lelllu Woli Naq8srlle}Sze,l po. '
..
oddać profesora uniwe~sytet~ dll rpacl<le.g.o. Pa.s- zostawić H,,[iodol'a. w Carycynie, uwalu l&P! c go
.Pa~yz, . 18 kWlet~la. (Wł.). Podobno za.~uselia, pud sąd za naduzycle 1 bezczynnoso na sta - OU obo wi8z'il ków prz e lo ż onego monasteru Now o- rzenlaml WInIarzy kIerował specyalny komitet
nowisku rektora.
slolskiego i z powodu nadcllOllzących uro c zyst o ści agitacyjny według z góry ulożonego pla.nu. ProPeteIlburg. 17 l\Wietnia .(P.) Redaktor gaze- Wlelki@) ~O C 1 zni~ ść t'Jzporządzeuie, za.brania,ją?~ lmratorya tutejsza jest już, jak si~ zdaje, na troty "Groza" skazany zostal na l(arę 500 ru~1i odprawla~ nabC,,. enli.two. w Saratow,k leJ eparchu. pie czlonków ower:ro komitetu kierowniczego.
Paryl, 18 kWletllla (P.) Wuboe obecnego ,
o
.
•
za wSlępny art ykul-felieton: "ilfowa hrabl t' go 01sufjewa", w N! z dnia 14 h. ID.
stanu w 1lf!J I'okko rząd wzmacnia WOjs!ca.
Rowy-Jork, 18 kWIetnia. (Wł.). Wczoraj 1'01PetflullUrg. 17 kwietnia (P.) W nocy d. 17
Wltfotco wysIane t am będą 4 bataliony wojsk poczęła się pOd Agua-Trieta b Itwa powsta.ń cÓw
b. m. powiesIL się znany artysta malarz, Kry· koloniaJlly.c~.
. .
_ . .
meksykańskich z wojska~i rządowami, która trwa
żyeki.
' . Sa lomlIJ, ~8 kWl etIlI~ (P.) W wilajeCIe ~u- vr dalszym ciąrru. Sa dzą: tutaj, że jest to bitwa
Paryż, 17 kwietnia (P.)
PoruczUl~ maryte]szym wzg f ędllle, spokOjnIe tylko czasam i Ula\fnla"
o.
.'
, .
narl,i BUlsQn podczas wzlotu na aeropl aUle spadI j ą ~ ię organizaCJe rewolucyjne. Kolei żelaznych osta~nia I rozstl zy~aJ~ca. Amo?kanskl6 patrole
i tabU ąH~ .la miej$cu.
.
strzegą wojska. Mills~o Salonlki przygot ,) WU)O się
grallIczne zostaly sIln1tl wzmOClllone.
Reims 17 l(wietuia. (P.) Lotmk Delange na. przyj ęcie snllana, którego 1.ll·ZYJ8.ZU zależy od =.===..
podczas 10'tu na mOLIOplanie spau~ "r~z z apara- biegu ruohu albańsl{i.go.
Rozkład pociągów.
tem z wysokości 1QO metrów, ranIąc SIę W glowę,
Miejseowy orgaD młodoturecki przypisnje
'
wrzenie intrygom Rosyi i prowadzi energicznia Z I m o w y o d d n i a. 28· g o p a ź d z i e r ni k a
piersi i n o g i . .
EperllaJ, 17 kwietnIa (P.) Ar6s~towaoo glo- kalllpanię antirosyską·
Kolt:j Fabry~no-Ł6dzka..
wnego podzegacza, Lagaohe. W, ReIms ~reS:l:toNazim bej Uumaczy to nieporozumieniem.
Odołcedzll E Łodzi: 1\) 12.S0. b) 6.óO, r) 8,20, d) 1Mb,
waDO drugiego podżegacza, llavale a. OgoIem a- I
Paryi 18 kwietnia. (p.) Aresztowany w związ- l e) 2.15, O lł.ló, g) 6.10, h) 8.10.
resztowano 34 osób, oskarżonych o sabotaż i gra- , ku ze sprawą Walansa., prezydent nacyonalnej ,
Przyobedzą do ledzl: l) 4.30, j) 720, k) 9.35, 1) 10.15,
bież.
. .
.
. .
I, ligi praw człowieka. C!ell~ an tie o(lmówil odp owieł) 1.25, m) ł.2ł. n) 5.lIli, o) 8.31. p) łl.OO .
Reimi, 17 kWletula (P.) .W Tupa.llle wInla~ I dzi na. PJtanla sędZiego sI ed czego.
rze wybili oknll. w domu komIsyonerów, zburzy h j
_"_
LX
2S&!!!2!!
W
piwnice i rozbili 1,600 butC:'lek wina. W Versa·
G'lEJ:. .D A_ W' ARSZA-WSKA. Spra...vozdauie telea-rat'"iozne, I Ar'odzina.
...
11ay t1um zniszczył wmnicę, obejmującą 20 helnaQf.lIr l'r!\n '
rów przestrzeni. W Wielu mieJsca.ch dolwna.11o
Ż \\l
Za t. Iof l\r·1 fr z
Ofiar Tranz.
""
aresztowań.
- .- 4N, L. Zlemakie
00/.
Plo\r'kowa . ~ -.- -.CzekI na Berlin 46 32.
9266 9l.6a - .Lłlpopy
-,IperBIJ, 17 k.wie~u!a (P.) Wie~zorem .w. Tre · 4°,. Renta . ' 9465 93 65 -.- 4°/0
164
-.- Ake.
-.- 9570 96·20
" Pn1Uowsk _ pallia wi!uarze wZDleslI barykady I ograbIlI do . 50/. Poż z 1905 \ 10~ 25 103. 25
-."
Wnrsz
5%
L.
96.70
10;;.75 102·75
" Rudzki I Ska - . - -,- 1195
Poż. z 1906.
mI kilku handlarzy wina _ V'! ojB~a zburzyly ba· bOI.
9~.oo 91.00 11150
4'/,
Premjówka l .
465 -.- 50J0
4.76
266
L
.
Łódz.
I>
s.
"
S~rachowlc
-.-.-.rykady. ManifestaMI prZYJęli wOJs~a gradem po·
II .
396
386 -..
479
1
6s. -.- - .- 88,75 B. Hand Warsz. - 4
/,
.
tłuozonych butelek, wobec czego or~c~r, dowodZą:
347
337
Silll chII ckle •
"
" Łódzk. --.6'7.60
cy oduzialem rozkazał dobyo brom l rozpr08zyo ~
5% I.tst1 !Ił. Łodzi 1-ej serJ! . . . • • • • •
93.10
tlum. O pól~OCY spokój zostal przywrócouy.
,
Zyrl\rdów.
•.. .
. . . • • - • •
2Si
,
łN. R8n~1 państWOWI m. Peter.burga. • • • • •
.IU,t. 17 kwietnia (P.) Rz\d por~ugallkl
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ROZWO'l. -

Stowarzyszenie Majstró

Fa rycznych

No"'\VY R"nek M B.
Wydział rekomendacyi pracy rekomen~uje [achowc~w ~G
wszelkie posady techniczne w każdej specyalnoścl fabr~cz~ej I ~azM
dego stopnia uzdolnienia. Ha tądanie i przy porozumientu udziela
gwarancyi Ul rekomendowanym. l'la obecnie:
.
Do obsadzenia posadę pom. dyr. tkalni baw" p~~k{lle
młodego człowieka ze Śwład. ukończ. szkoly tkackiej znal. Język
niemiecki, energ. i z pewną praktyką. 2) p.osada maj.stra skręca 1M
ni na wełnę w Królestwie Polskiem. 3) l'laIstra przygotowawczego
do prz-odz. baw. cienko pod Łodz. 4) l'lajstra do czes. wełny pod Łodz.
Do umieszczenia 1) majstra przędz. zgrzebn. wykw. starsz.
fachomca, 2) majstra apretury na strychy. Fachowiec samodzielny,
Przewodnicz. wydZe rek. pr. Feliks Przedpełaki
Juljusza Nil 37, mieszko 11.
1243

Wtorek, dni '18

j

·'t1ł'1etnia

lft1. r.

Pierwsza Szk la

I

'roj I i Sz cia
~, ~Il~ńs~ie j

Towarzystwo Akcyjne

Piotrkowska Z7.

RZEZNI MIEJSKICH w Rosyi

Przyjmuje uczenlce od g0M
dzlny 10"'ej do H~j i od :;"ej
1541
do ć.. ej po pol.

·
Chcecle

WRRSZI\ WI\, Krakowskie Przedmieśde 1iI5.
Ł6Dt, Rzeźnin Centrrunn, Inżyniersko 1'i 1,

I

(
=aI
__
-=IC:==-======== ł
!ie ~nio i elegantko u~ra[ ('

1) lUlosień tapicerski, 2) krew saszOQ.ll, ~ mlłczkę
~ eoMę 4) kupuje i sprzedaje .tló..,. . . . . . . ., mo-

s Icnqa:

,

to proszę do megO magazyl1(J kon... '.'
l'ekcyjnego, który jest bardzo bogaM If:
to zaopatrzony na mlosenny I letni
sezon w damskll męzkll I dziecin..
Rozmaite urządzenia kuchenne
garderobC; wszystko szyte podług nowego angielskiego fasonu.
można dostać do wyboru,no. splnM
tę, taniej jak m magazynie u sto~
Proszc; siC; -I
O b s t a I U? k i P r I; d k o i
przekonać
\III
\i. a kur a t n l e m y k o n y m n.
Jarza ul. Nawrot 80. 1182-6-1

I 1;.......~........kr. e.i.s.uc
.
. ..h . . . . . . . . . . . . . . . . .18.8.-.~0. . .

rubno oułos·zenia.

od"'-Iedzl'

Sprzedaż

za

gotówkę

L. Kleino h,

i na raty.

PlO

~

~

~

i

N as;rrody R b .5.
pon~alek 1~. przecl1odz~c
Cegielnianą,

'O

'\Al'
d,
m.
allcami
PiotrM ~u
kowsk:q, Zie10nq i Spe.cerol11ą zgubiono torebkc; skórzaną koloru bor~ •
do, Złl.wjerl$tc~ kilke. rubli. Uprasza się laskalllego znalazcę zntrzyM li.
nmć gotómkę, Ił torebkę zwrócit za. wyżej mymienioną nagrodą pod I~
Ddre.sc:m: ,.&Jaon..Qnnonde" al Cegłelni6lla Ni 40.
1M2.

!
ł

li"SA O

"

zmyllXl i czyści bez wysiłka: szkla, porcelany, metale, marmury.
emaUe. cfne1Da. Hnoleam etc.-Do szyb, schodóm marmarom)'ch
ł 'iD8Jlien poJ.ece. - l'lydlo, soda i szczotki zbyteczne.
Ręce
Z3bradrone przy pracy zmyma idealnie "SRPOHffi DO Rl\K-.
Do _bycia ••zfłdzłe. - - Główny przedstawiciel

8. KaIWI6sIci,

I.6dł,

tn':1ll

I mI8TOJIC! 00 UT lO W

ulica Kr6tka Nt)! 9.

8~. . .d..-..r

PracolOnla
haftów i i
i ZNACZENIA BIELIZNY
~

~

D. MazurkiewiUowej
pllŹdziernlka ł:,

z dniem 1
r. b. przeniesiona
na ulleę

_
.-

m 2 •.

nę ~~.

Uli .. PRZEJAZD Hf 16.

• tur mebli salonowy, tremo,
kredens, stół, krzesła, szafę, 0'0manę, lóżka I materacami, bielIi·
ni arkę z lutrem, biurko, zegar,
prsybll\kal81ę pies czacny I blalampę, gramofon. Glówna Nt 42
l~ l:atkl\. Odebrać moiaa u Starw doma przy alicy Piotrkowsldej m 91, " druglem podwórza
' czewsktel{o ul. Przędzalniana Nt 18.
Nil 124 od 1..g0 lipca 5-<> pokoi
2763-1 " Sklad pIaniu MlkolaJ8Wsl!:!l ~5,
z kuchniq ze mszelklemi mygoda M CIJt&ICle aWlzuie' W Lodzi j '
l piętro. C8111 UjJlltBu, rami Uli 3o-Iem piętrze. \WIadomość I
okolicach: MaJa,tki, Folwarki,
t1. go1Ói\<.k:a. PIJ'J gramofono".
u lUlaściciela
H40-3-1 l Kolonie, Willo, Domy, Domki,
po 95 kop.
2767-2-1
Plaee, Mlyny, Tartaki, K01ale. 1\
klep kolontalny dl)br~a pro18
1\
Restll.Uraeye, Piwiarnie, Kawla.rapecuiftcy do sprzedania, ulica
ule, Cukiernie, Piekarnie, M1e- Rzgo"Bka
40,
2771'3' l
'rzyjmuj, nadrabianie
czarni e, Pralnia, Drukarnie MaSWlezy Lranopor, grllUek OLU,gazJny: Winne, Tabaczne, Apte- '
mil nk:lu ogrodlllczy W. Za.
P ończoch •
karskla: Sklepy! Mączne, Sp~· I krz8wsldago Wtdzewska 198.
mOł.AJEWSKA 59 m.56
żywcze, Galanteryjne kUP!lJ8 I
2754.-1
2-ci· piętro.
sprzodaj" lamlenia, "ydz!erla
Zaglnęlo dWOJe dzIeci dzie" ..
IluU-4
Yla., udziela polyezek, lokUje kaczynka lat 4. bloAdynu ubr...
pltaly, lIlofl"ro"fwr. [P08Zllku)9
na w 81&1'\ 81lkl8Jlą barchalloZUPEŁNE WYLECZENlEI
w.spólnlków do r~żnyeh przedsięw~, chlopczyk la1 ł I p6ł w uODCISKI l11yleczy zupełnie każdy blOlstW. WskaZUje wolne lokale. brt\Uku jasnem OdprOWAdzić pro..
Pańska a. Nlamlerskl
2765 12'1
Się na ulicę PUat !!Gyera 10.
po użyciu amerykańskiej maści
Do wynajęcia 2 pOKOje z kuch·
i7~-1
przeciskom "CORRICIDE DE
ftl., J-kowa 22, od 1 lipca,
KEE_Eu 111 cenie 60 kop. Z1IIraM
1&OOł....
3
ca siC; pieniądze, gdyby mygojenie
2726 -3-,
nie nastlłPUo. ~~d!1ć lIle wszyst><
Do sprzedaola w blizkoścl Łokich aptekach, składach aptecz~
dzl okolo 10 wlók użytków
Aniela RJbczyńsll::a Ig_blla pasznych i perfameryach, Reprezen M rolnych, IV ezam 12 mórg ogro·
port, wydany I gmIny Izbica,
du owocowego, 10 mórg stawów
lacyn na całą Rosyę: J:l. Nemnann,
2754-3-2
gub w&nZa~rsklei.
Łódź, Piotrkowska Nil 89, Tele~
ltaryblonyeh, 2QO m'rg lallu. Szcze
1242-10-1 róly w Tow8n:fstwi~ Rolnlezem,
fon NR Hi... 20.
olulaw BtaLkowsj(l ngubU
paszport, wydany z ~mlDy
~~~~~;;;;;;~....-.zs;:";~IlC:;;...,,~ Lód?, Wldzewsi{a 50. 2733 Sd2
SkotnlkL pow, tureckIello 2736'3'2
~
•
j
l
Dom do Bprzedll111a, l4. mISU~orseto'lll ł I kań I piekarnIa. Ulica mlJg~ Elu. NatKa Igllolla kartę od
r
II Ul " \I
..,
Jf 23, Radogo'&eJ. Wladomośe I
Jluzporiu, wydan~ z fabryki
l
dnu1ej M1IroIAJ ...rska S$
u wZa.śclciala
2695-3.2 I K, Boleslawsl!le~o
27ł1!-3'2
NATALII IqDZIERS!lEJ
Fortepian krótki, ez!'rny, . u-nlo
Józef Klll1Kowskl zguDll pasz pr:.yjmojCl obsta1unld reperaey.,
do sprzedanta. M,lkolll)awska
port, wydany z gminJ Dallk:ó"
~ 1575
PI,trkowska 115 •. 6. I li 26 m 4.
2724,-2w-2
gub. kalIsItlei.
2729-3-3
~
~o;;
I J8S\ do sprzedania piwiarnia I
arcell Sosnowski Igubl! paszi
powodu zmiaDy Interesu. ,
port, wydany I gminy Ręczno
STUDENT
Wiadomość: ullea Puędzallllanll i ~ab. Jllot.rkowsklei .
2750-3'2
l'ioskiemskjego Unimersyteta
M 84
2705-6-5 • SkradzIOno pontel I pasl;por(medalista) udziela korepetycyi
abla sprzedam tulo: biurko
tem wyd&lly z Magistratu łódz
11) zakresie programu gimnazyal><
dębowe na s.uJkacb, kredtJls,
kiego gllb. plotrkOW8klej na Imlt
nego. SpeCYIl1ność: Rosyjski, ła~
s~ól, krzesła, 8zaf~,.
otomanę,
Władyslawa Olejltleklego. Adr..
ciński, niemiecki, matematyka.
lóżka z materacamI, bieliźniarkę
mój: MIkołajewa" ;)II 28 m. 7.
Oferty pod lit. "O. S D." m adm. s lustrem, tremo, różne drobiazgi
3769-3-1
1014--3-1
"Rozwoju".
Zachodn!1\ nr. 29 m· 7 A 27M'1
zagln,la .karLa od pUlporLIl wyeble do sprzedll.ula orzecuo we
una I fa~ryIri A.rtIlra Mels~
Ż,dajeio
I dębowe. Wladolllośt u stoW8Z~ "
ra na Imię SJClepaaaDomlóczak.
tylko l'llCHru:.R LEBIEDIEWR.
larza: Baluty, aJ. Cym mera >6 23
2757-1
2688c4ws3
IoiID?t l kWIL od paazporw na
oV'Z8bn y tokarz lelany. FIOLrImi~ MIchala Sk~p.kłego, wykow.ka 22, Pomorski. 2731'3'3
dany z eejllelnl Sztenela 2762'3'2
lltrl80na krllweowa do domu
agluęb.
karta od paslpOnu,
pryw"nego.
Oferty w Ad,
wydana I fabrytl Gampe 1
mlnlstracyi .Rol"ojo- ,.pod Kr&w
.libr~~ na lDUę Frańclazka
cowa w •
23,,3'6'6
Wontorowsklel.!o.
2741-3 '2
okÓj umeblowany dla Jednej
zaglnęLa karla od paszportu,
lllb dwóch kobiet do wynaję
wydana z fabryki Józefa Rychela. Ul. Piotrkowska 166 mlesz. I tera na 1m1t ~ndra Welkara. 12. Liaakowaka. ~-6.~ .Jcia..
i1ła-n

Do wyn8J·QCI·a.

-JI"

]t!

11.

WINO tOł.ĄDKOWE .N'! 7 zatwierdzone przez rząd za N! 3478.
Podaję do wiadomości
małem wielki transport win

Szanownej Publicznoścl, że otrzyz czystego soku winnego nie falsytl.kowane~o. Ceny nadzwyczaj umiarkowane: kop. 4,0, 50, 60.
80, rb. 1.00 l LQO. Wina węgierskie i francuskie od rb. 1.25 do
rb. 3.00. Wódki słodkie, konUl.ki rUikie i zagraniczne różnych
marek. Otrzymalem również wino z gron winnych absolutnie
bez alkoholu. Ktoby zechcial wina bez alkoholu. proszony jest
o żądanie takiego wina, gdyż na składzie posiadam i wiele
gatunków innych win. Kto chce mieć zdrowy ż?ll\dek,
powinion pić wino .:Ni 7 czerwone słodkie, nadzwyczaj przyJem.ne w smaku, które bylo stosowane przy kuracyi chorób
żolądkowych w laza~ecie w ei!,<gu .1909 roku ,z nadz:w~czaj pomyślnemi rezultatallll. Dobroc WlOa tego Jest zaswmdczoną
przez starszego lekarza ]l 69 i pieczęciĄ; rza.dową.
Oliwa do lampek i spławki mego wynalazku palą się
we wszystkich domach. 1 tunt 20 kop., knotki darmo. Oliwę
również można na.bywać w skladacb.: Konsta.ntynowska 13,
Franciszkańska 60, Piotrkowska 291. Mikolajewska 89, Kątna
52, Przędzalniana 66 i Sosnowa 3.
lI28

pp. leliarzy

B. PATZEROWEJ

Łódź,Pa •• ż

Dostawa do domów rano I po polu dniu,

iUBnwaPasta
"e
Piegi, Pryszcze,

eyera 5.
1660

lA" :...

Wągry, Opaleniznę.

Składy:

Wusuwa: L. SpieSB i Syn i H. Walt.
Ud&: l.. Spi.ess i s,n i A. Lipiński.

iat~ .azfłdzie.

S

1

~

.1

M. D. OKOJE A
ulica Dzielna

poleca nuczyelelki, nauezyelelI
z różnym stopniem wyksztalcenla
I różnej naroduwośćl Da stal"
na g.dzinJ, \la lato; freblówid,
bony, goapodyaie, 10wautnkl,
panny do handlu, do szycia, buehaUerkl. Ulell!",nla.rlcl. 2431'16,8
Biuro AaamowiczoW6J
, • • PI~rkowska lOS, poleca! NIemkę z patentem glmnazyalnlm, doskonaly francuski, mllIyk, bony różnej narodowości,
francuzki, angielki. freblanki, bu·
chaherkl, kasyerld, pielęgniarki,
go.podynie; świadeetwa 'chlubD9.
23M-6sw-6
-A-R""o-z-s-pr-z-e"'"d..-m-z-a""Cb;:';e';:'zc':;;'e-n-g-a-r-n":""'l-

AAA

Przejazd 16,
Pr,,!/jmuje

.

została

Ludwińsklei,
AAAAA •Biuro
Piotrkowska 92,

. potuebny l&ral ehloplec łat.
lG - 11 do posług do aptekl.
Ul. PlotrkolVilca \\ 19\
276.8 t
, potrzebnJ ehlopiec do sprz,tal'
nla i rOZllOll&8nla 1l8t6w Piotrbnron 92 Biuro nneqelel8kie.
I
2762'2'1
plotrk!lwSIUe S\O"arzyszenle
RoJaicso-Handlo"e Łód.ć WId"waka 50. telel. 16.21. ~leoa;
ll&8Jon& poJne, leŚlla, parkowe,
ogrodowe. Maszyny I narzędzia
rolnicle. Naelynla mleczarski•.
NAWOZy sztuczne. Kola do wozów
i taczek t t. D
2732-6d2
pOLrzebn y chl:oplec do terminII
Zaklad laklecnlezy, Rozwadowslra nr. 6
2136-22
przybta,kal SJę pies foksteryer.
Odebra.ć można: al. Brednia nr.
l I
"", pr" n a,
2716-3-3
plac 30X ti6 ~przel1!1om. WJada.
mtśó lbryslóska 55 Balaty II
p. Welka I MI.dliana 1 m. 20
prly Wodnym Rynku.
2158-3'1

B

l

_Pru'o"'n"'l"
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ROZWOJ -

Wtorek, dnia 18

LBGz.a chorób stóroycb i

1
1911 r •
'-::=::::..::::;:-:.::=-....:...:.,...,_
......,
-=~~~==~~========='==-=='=='=
' ==-~&=====~

}nviełnła

. . . ..=======================::__; ; :__,;: ;~

,

;::=======:;::=::;;-"-~I.,~~

Gabinet Roentgenowski i Światłoleczniczy
D-rów L. Falka, Z. 0010., i St. Jar;lnickiego

t

i'

Dr. S. I(ANTOR

,h

UUTJl

.

___

t, Dra Jan Cadarski

opvc:ysiista choJ'ób .kór I
uyiCh, włoaó")f, wenaryola l
l!J(uu4IJrya,
lub dl'ół,l moczu_ycb
oh.lI'ob7 ohirupg. i kobi.• oe
Gabinet Roenti(an'Jwsl<i I swl&tlo- { przyjmije do 10 r. 4:-6 po pol.
16(\znlczy, Krótka" tel. 19 oli . Ul C.niolnl. . . 9 IW '4 2671

• 61o.....łla .NIl o.
Ogólne i pojedyńcze poko~ dla chorych od 2 do 6 rb.; ambulatoryum cna nieza.możnych
placa za poradę 60 kop.
Godziny pnyjęć od 8-9 r., od 11i-1ł pp. I od 7-8; w niedziele i święta od 8-10 rano
I od 121 / do 11 /, po południu.
Kobiety na choroby weneryczne pr.yjmuje specyalnie ... ni D". Za nil TenPII.nllaumowa
w poniedziałki, środy i pil\iki od godz. 61/, - 61/, po poludniu.
1738r

i
l'I

LECZENIE SYf'HiLISU
EHRLICH-HATA 606.
Przyjmuję
od poczekalnia
8 -2 l od 5-9
w. łi
l; la pań osobnI!.
. ł25r
;

..

•

•

Dr• 'tanl·fław
Łowl·u'on
~
Ił
r;
~
WEWNĘTHZNE

CHOROBY

Dr. L KLACZKIN i Przyjmuje
Wschodnia 53 róg Cegielniano
od 8-9 rano od 5-7
I

;

K.onstl!oDty?owskll
L.
S7phih.,
.łuu.... ,
w_ner.,

choroll, dróg moozow7ch.

LECZENIE SYPRILISU
EHRLICH-IIATA 606.

rJ~Y~~ o::7!-5~u0w! ~~~zle~:'1

CENTRALNA KLINIKA

•

', więt&

tylko do 1 rano.

i

;1f

l! __________
po pol.
1142
_

I n~

~'I

I

G~ ft~ ~rlP
l~

Ar~

Q iłl

~

~'ij~ ~

38

ul. fła_rci !łt

II

746r

chorób zębów i jamy ustnej

I

CHOR8BY SKORNE. WŁOSOW, (kosmetYka), WENERYCZNE I MOCZa·
PŁCIOWE l NIEMOCE PŁCIOWE.
LEOZENIE SYPHILISU

wŁodzi, ul. Piotrkowska N2 86, tel. 14.. 79.

\it

Telefonu 29DIO.
róg WIdzewsklej. Pl'z:YJilluje codzionnle do 9 1/, raUil l od g.
5 do 7 po pol. W nlodz I śwlęb
do H · ei rano. AKUS ZERYA I

----------- i
Dr. L. PRYBULSKl

b

CHOR WEWNETR..l\NE,
.

1812r

INHAlATORJUM 7ł5

EHRLICH -HATA 606.

Południowa Ni 2.
PrzYJlIluJ' od ~od..z. 8-1 r. i ecl '-8 ".,
Danie .01 5-3 po ilol, 1420-r- I

Ul.

do lllziellla1'l sachych, systema
Koertlnga przy chorobach nosa,
gardła i płac jako tez chorobach
'"
. l przemiany materyi (szczeg6lnie
ul. Andrzeja 1.
Tel. 170. ~ skrofa10Zie)· 0ltlllar tftC0'!fenni:
Chopub7 ak' ...., .eno- ·I opr6cz nie dzie i 1ll q O g.4><.
ryozn. i moczopłoiGwe.
Ulica Spaoepowa M 29.
Godziny przYJęć: panowie od g. ·1
9-11 r· I 0-8 lIo pol., panie
4-5 fio pol.; w uledziele 1 święta I > ..
'"
8-12 r
U63r

Takso. no.dzwyczaj dostt;pna dla wszystkich. KONSULT1\CY1\
BEZPŁl\TNIE. WYRW1\NIE ZĘBA. 15 KOP. SZTUCZNY Z1\B
65 KOP. PRZERÓBKR i REPRRRCYE zĘB6Vl 50 KOP.
Przy klinice znajduje sit; specyalne Iaboratoryam do wyrobu
~ sztucznych zt;b6\\? Przyjmuj(l tylko skończeni lekarze ... dentyści.

~;';';;"';;';"';:""';;',.l;.;..':;;';';""":;;;;';""';""

Dr Jelnl·ck'J"

__

l

l

ś

s= ~~POŃSKI PŁYj;

~:l
~

j-a

.Mj:

Ul.,..

a",

~ ~ a!l] .1•].)

~
umw
~~~i~

W~leM

<lU
.>1Sredni!!.. I> Spec.: Chorob1 sll:órne, I ..:B;
włosów. weneryczne, kosmetyka.
III.:J lądat wAptekaclliSIdat!ad)
Leczenie Byphlllsu salwarsanem
EHRLlCH.HATA 608.
P.
b.dlugoleiuilekarzklinli:wloden
Skutek '-1.tn71
- .
11
iiii i sklch ordynuje Jakospecyal.cbor6b Godziny pr:&YJęć: od 8--1 po poło
W Łodzi Skład Główny
Weneryoznych, płciowych i IkÓł'nyob i od 4,-8 W. W niedziele I święta
BEli EDYKT• .M l, Telefonu Ni 22-62.
Codziennla od 11-1 i od 6-8 1/, od godz 9-2 pp. Poczekalnia dla ... Spieee, Piotrkowska 107.
535-r
Dla dam odo~d~~el=~.poczekalnlll eań oddzielna.
•
l
h
Nled~:tale I śwIęta tylko przed obili
.,.thop ••ha. Mecbano-terapla (ekuYlflen/a kręgos upa, c oro- dem
Krótka 5
14891' Dr. med. J. Szwarcwaaser
by .tawów, mięśni 1 koścI). Gimnastyka leclrnlo'a Pracownia p r z y - '
•
Piotrko.ska 18.
Choroby wewnc:trzne i nerwowe.
n~d6",
odop&dycznyeh
GOl~'
Gabinet HoentUCiBlow_!:i. Prześwietlenie I fotografowanie.
m~
~
Specyalnie: choroby żołądka, ki- sprlidaje Rybolóws,wo Belclów.
Leczenie chorób ~~órn,.ch.
I
U."
szek. i przemiany materyi (cukro- Poełta Aleksandrów ŁQclrJekl.
Gabine' .lektro-t.p.peut7ozn7. Araollnllzaeya. Stosogub. Piotrkowska.
932-21-0
wa, podagra, otyłoS~ itd.).
wane prt,d.6w stalych, przerywanych I Ilnll801dalnych. Elektroltu .
Chorofl7 skórne i weDer. Niezbędne
dla diagnozy analizy
Choroby nerwowe.
UL MIKOŁAJEWSKA. XI 18.
chemlc!.n9 I bakteryolog, wydzle ·
, iiii'4iid&&' SiM· f i _ _
Gallinet .wiatłoleozniczy. K~plele świetlne w gor_cem Godz. przyięć: od g. 9-12 I od lin i krwi w laboratorYllm wl&s·
Ból głowy i
1/,
powietrzu K"plele .. ·komórkowe (vler-Zellen -B&d).
lS7r
"II, _ 7 witCI., w niedziele i nem. Od 11-1 rano 1 od 6-7 1/,
natychllliast ua ..."
święta od 9 do 12 1/,.
!lO po2udnin.
4:59r
Chore\, SkórBł, w.aer)'Glne,}
Dr. FRAP.lCIS. ZEK
I Na telefonu 20-60
1877
Bez\\larankoll>O pe1llny i nie-<
ofUI!411100 płciowa

I.ec!3P:d".caa,

5le"nberg
a
D A
.

I Dr. Leyberg

I

I

(Stosowanie iizykalnyoh metod leczenia)

Or d Z

D!: st. LEWKOWICZ

KOZIOLKI EWlCZ '
(atarsz1)

Br. M.m~i'paPie~<'

.1\KUSZF.R ł SPĘCY1illSTR
CHORÓB KOBIECYCH.
• Iic. Południowa NIt 2aTel.fon 16-85.

Przyjmuje do 11 rano i od 4,1fI
do 6ł po pol.
333r

Dr• m,ad•VI• Kolzin

Ullu PIOTRKOWSK.A 71.
i płuc,
pnJJ_uje 04 BVd.c, ill,-lOl/, r.

C.....ob'

."C8

Chor,

I

l

wewnętrzne

I dZiecI.

(Choroby żołądka i kiszek).
Wschod r\ia M 49.
przyjm. od 8-9 r · 1 5-7p P
3M2r

!I

tJ" ~'I""} p'a1DGfęL.'
twA, IłA. II' bezlllyjC;Cla~~~~~~~~~~g~~~!e

Uł. Q~.i"I.1I

PIOTRKOWSKA lł 116
PrsJjm.: od ~10 rano 1 od 5-8
WleCI., kobiety od l-6. 1331-r

I

<.,6,

~r. Wacław ~ernarn i Dr. Feliks :Skuslerolcz
Choroby skórne i weneryczn<'
CHOROBY WENERYCZNE,

Clao,.ulty .~61'7, "Pól
SKÓRY DRÓG 110CZO\!lYCH
OZOW7oh • w e n e r y o c . e ·
.
(JEGIELNlAN'A. J.~
Bened"kta M 9.

w.

76l'

Allkl&IQ~r FABIAN

przyjmnje codziennie do g. 10-e i
rano I od 4, - 7 po południu.
ul. R",Gw.k. Ni 3 (rog GórDego RJnkll).
22ólr
Cboroby nerwowI i Wlwn,trzDII.

(9-12 r. i

4,l il -7 I

f.

l&l-ł

1483

I

A. drzeja

as.

Przyjmuje od. 9-10 1 /, rano 1 od
ł - 8 po pol. Panla od 4 - 5.
W niediiellI i hrl~tli. od g. 10-1

ó07-d

I

1. . . . . ,

Ogrodnik

i

"i,.
I

li

~

~
,

.

.

•

ie!t potrzeboy

I

na

ulicę Długą

47.

L
Wielki wybór - tanie eenl.
SWleie misio śmlet&n\towe.
Swłeże masło kuchenne.
Maslo topione I maslo do Glut.
S\.orndawcom ustępstwo.

P. KOMISAR,

1517

Piotrlto.ak. 27L

o. K IN
=

'~

364,4,-r

Dr. E. Sonnenberg
lilii... !
04 ,- 11-1 l f.-7ł

WENERYCZNE (u koble' I dziecI)
Ul. W.chodni. Na 49.
Pruyjm. od g. 11-1 l od 7--8.

przyjmuje od 8-H)l/, l od 6-8.
p, pol., paDle od. i-i. W niedZiele I śwlltta od 8-1 r
637r

i skł. aptecz. tylko ,

oryginaln. proszk6\\l po 10 k. .
Padełko 1.20 k. Glówny skład
TO\\l.l\kc. L. Spless i Syn.

paule 5--9 wiecz.
W niedziele l święta od godz. 9
\1 0 12 rano,
24:74-r

s.

o::~:6:P. 2019- Dr. H. Szunlacher lAN' D:rT'EGnuE~TB~wU~OUl8
Eugenia Kerer -Gergznni cłIlra~J :!:~!;n~! ak6rD8 CHOROBY
Ił KOBIECE,
Ił Ił SKORNE
III VI Ił
.... • d. 12 ,....

Przyjmuje 81/,-11 1; , r. I 6-8

Ządać\I1apt.

!ł!BIIUIlIWH
469i~~9
w.;
I Zdoluy pracowity

SpeoyaUata chorób wło ..
St... o.Zarzewak. .M 3&, GÓW, skórnych (plag! l pryszrÓI;f Sosnowe~,
cze ua twarzy) i wen" .. yczChol'o"y lIEoł:ą~ka I.ki~.eks
nyoh (.Jphiiia)
.o.n,tl':l:no • clZ•• CUlne •
PrzYJmujE! do g. 11 rano I od Dr.
SZa1ITKi~D
3. ej do 6-el po pol.
2209r
SREDNIA .Ni 2.
IĘDy aztuczne od 75 k. Leczenie elektryczności .., masaD Plomb7 od 50 k.
żem I kosmetyczne.
Przyjmuje od 8 do 2-ej po pol.
i od ~ do 9 wlecz;.
469r
złotem, srebrem, porcelaną. WYJDr. med.
mowa.d. z'łbów bez bólu.
Przeróbka i reparacye na pocze~
kania. Lek..-dent. S. LlPOWSKI,
Piotrkowska 92. 381r

I

CHOROBY "DalECE.
Piotrkowska 121_ Przyjmuje od
3-6 po pGl. W niKliel, od

POWi'ÓoU'.
ZflIchoddia 68 przy ul.Zlelone.J .
Choroby skóry i wlesów,
waDeryclfte l dró" iIJ\)czawyoll,

ll

ChoPOby .enor7 Gz .ł),
.1116.... j lIIoczopłolowe

,

.iur....1
Migreno Nervosin

U

Dr'p,~;,,!!~~~wskl IDr. fr. łukasiewicz

na ulicę Piotrlto • • k') 120. i
Przyjmuje lr chorob&mIW9"n~ir.l·
nom.1 ('P"- iol~dka I kluek).
Codzieule do. 9 rano I od fi do
7 -el no pol
75""r I

Nary~8t tarvia

Dr. A. S. T8nenDauID Dr. A. GROSGLIK

Telof.I1-14
Leczenie elektrJc'!:no8cl~ I maPiot,.ko • • k. lea . . \
sażem wlbraoyjnym.
, ~horob1 W'ew~,trlne, d:;leOl l
Z.ob.dnla 33 (ohvk Lombar. akc.) f 1 kobioce_ Pr:mwUje od 8-11 r.
Przyjmuje od 9-1 I od 6-8 w.,
od 5-8 pp.
U26r I
:
... • ledl.1łe .. 9-3 Dla pań 04

J

I

:n:gr=P

{A~

ClblOI-ólb oe_ ...
Dr_ B • DONCH I NA
.
(o r<ULTSTAl
577

Mi"

PASAż
rÓe MAYERA
Piotrll:owlk:iej.

Przyimuje: od 10-12 i 4-7. PP-

I

nOZlfOl. -

Wtorek, i.i.. 18 k "letnia 1.11 r.

~~~
5 minut od stacyi
~

Z dniem 1 ym kwietnia r. b.
M

Remizę

nabyłem

Kra

LMy

j

pod rzeką

OŁOWNO

"Mrogą" s\-i~I

kolei Kaliskiej

poltt oc LETNIE I1IESZK1\NI1\

~

2318

OWS ą

PIlY uliij Piotrkowlkiei nr. 141. Telefonu lU.

Niniejszem mam honor polecić Szanownej Publiczności do WyM
najęcia landa, karety, faetony i t. d. po umiarkowanych cenach.

PtrzBbna stap za pa na

(dyrektrysa) do konfekcyi damskiej, za wynagrodzeniem do
100 rb. miesięcznie, oraz panienki zdolne do szycia i
sprzedaży za dobrem wynagrodzeniem do magazynu

G. ALTER.
1330
Piotrkowska N2 63. Z dniem 25-ym kwietnia magazyn
Panienka prawosławna, która
zna język polski, szuka miejsca
będzie przeniesiony na ulicę Piotrkowską Ng 68.

Puń~r IHI ~

MVdłO

lrmoUnoro2

KONSER\VUJĄ CERĘ!
FABRYKA IRIS H. LACHS i S-ka, Warszawa
1259

Żądać wszędzie, wystrzegać się podrabiań I

RedaJrt.er odpowiedzia.1lly SI.

Łą,piński.

za fiO~PODnłlt

na Wli.

OIerty pod lit. .P. K."
Jest ieS;1;Cle

130 PLACY

1284

do sprzedania w RadogoszCZQ
przy Łagie'i-mlckim tl'c.kCie, za
Grab!nką. przed Łaglewnick/m la
sem, za gotówkę i na wypłatę.
Wlt.domość ul Targowa ł5, u L.
ROBlna.
1322-8-3

Robię

plany!

Zakładam

nowe ogrody!

Po powrocie z Francyi Belgii i Anglii posiadam najnov"..
sze projekty/ :: Wyjeżdiam w okolic~, udzielam Instrukcyj.
"".. Wybór drzewek w wielkkh ilościachl .....

PlOrRKOW~KA 81

W Uocaw .. Rozwoju", Przejazd Na 8.

L.

KOŁACIKOWSKI,

"Julianów".

8

Ol

