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!{aiondarzy/{ tygodniowy: 

Śr. śW. E1:~biety Kr. 
CZUl. ŚW. Feliksa \v. 

, Piąto św. I\ll:>erta E. 

I:I:,~ CENA PRENUMERfiTY: Sol:>. ŚUl. Cecylii P. !'l. 
. Hiedz. św. Klemensa p, 
i< W Ł O D Z I: Pono ś~". Jana od Krz. 

:~ P6łrocznie" !5 " -
Kwartalnie" 1 50" t.T 1..6d ~l 31 
Niesi~czn. " .. ,," 50 W S(!1l sl. goe z 7 m. ' 

'l Zach6d sT. godz. 4 m. 00 
Odrioszenie 10 k. m. Dług. dnia godz. 8 lU. 29 

ifl Rocznie rb. 6 k. - Wt. św. Katarzyny P. I 
Ęgz. pojedyńczy o k.: UI:>yło dnia godz. 8 lU. 18 

Z przosyłka DocztoW:-" ....... MtM" dziEnnik politpcznJ9 p~zBmysłowy§ spDłB~zn1 i IItBra&lłi., UlIsf.rn»llJ. 
Rocznie rb. 7 kop. 40. Redcaklf:ya 
P6łrocznie .. :5 ,,76 w l.odzł Sra da, dnia 19 listopada 1913, roka. 

Zagranicą: lId~ P .. zej~.~d M8.ł,'", 
l'1i~sięcznie rb. 1 kop. 10 "alałory: własny W1 Wauppawie, 1Il1. lBo:i:a ..Ni! 32; w Pabianacach VI p. Tacli/lorta Minka 
~~ TeJeiono 1'12 595 w Zgh!:lI":lt:u. 'IN aptece p. Pałka • 
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Redaktor lub jego zastępca przyjmują interesa,ntów codziennie, z wyjątkiem dni świ(!teczn'lcl1, o~l go::1zIn111-z .. ej po, południu 
_ d * Ii"(.r.... ~ 

CENY OGŁOSZENI lMademsłall1le przed tekstem 50 kop. za w!e;sz petitomy. Zwyczajne ogłoslI:iuaia za tel;::steu po 7 [\.Op. z~ \Iliet's;:, nonpal'elo,Il)': luo jego 
miejsce !Małe ogłoszenia po 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 1112 kop.). Hajmniejsze oglostenie 23 kop. Rald1l'l1ll' illh, .. 
kll"l1l!Dl1l!gi po 20 kop. za wiersz petito~\)y. Za dołączenie prospektó,\) 6 rab. od tysiącu ,iegzernp\arzy. Arl:lf ,(!Jlj' 1 lJe? oznaczenia !I honol'aryam 
Redakcya uważa za ł>ezplatne: rękopisu,,, drobnych nie zwraea. Ogłoszenia \\1 tel~ście 1 rab. za mierS4 petitowy. 0iJloszenla, których terminy 
przypadają \\1 dnie §·.oiąteczne, drukujemy \Il przed dzień ś\"ięta la" po święcie. I 

~.,.....,~ w t ..... :l$'mtt 'nrt rtOe: p"'rrttrt mrujw ..... ·'P~ ! sIL !!mIM 

""11"" JIl. ~r.iil rn 1 ..... 111 Dziś __ ~~ ~T m-m.i!.~., _n!i!m~"";:: ,., ~ l Z di1iem 10 września 1888 r. zaczynała się 
li e&l!;r t-GhSHI 77 -~ l1i.iU .P.-limJ... _F~ ~ " sesya sejmowa we Lwowie. Przy 'bOkU, posta ',i 

W O •• I" 'H i redaklora Romanowicza miatem zaprawiać się 
5685 cEłm::LS\lBAIMA liS. czwartek b',' czem Się me mowl .. Komedya Brieu;><. do pracy dziennikarskiej, jako sprawozdawca i 

lecznica chorób skómvoh i wenorycznych 
D~rów faUca, Golca i Jeinicldeno 
.. Diea Wóh::za!Ut$ka .MI :3:6. - ,Telefcu'UlI 14 .. lU. 
Dla ohorych śta/ycll (odtlzielno pokoja i ogólne salo) I pry. 
chodnich. (Porada 60 /{op'7"""Godz. przyjęć od 8-9 ra. ' 
no, ll1/.~-11/2 w połUdnie i 71/2-81/~ wieczorem, w, nie
dZlelę l święta od 8-10 rano i od 121/,-11/2 po połud .. 
Roentgen, leczenie światłem i ele/<tryoznośoią. -Badanie 

krwi przy syfilisie. , ,413 

.~-=------------~~------~----~--

korespondent sejrnowy"Nowej Reformy". 
Tymczasem w miesiącu sierpniu, jako wo· 

lontaryusz, chadzałem ·do redakcyi "Kuryera 
Lwowskiego" i przynosiłem zazwyczaj jakiś' go
towy artykulik, który zwykle' bez czytania odda
wany bywał do druku, co oczywiście 'pochlebia

'ło mojej ambicyi pisarskiej. 
"I{uryer Lwowski" uchodził, w6wczas zara·. 

dykalny, opozycyjny organ. Oddzielnych nume
I szewskiego, Barańskiego i innych, zetknąlem się rów "Kuryera" niewolno było 'sprzedawać w 

l 
kilka razy z Janem Dobrzańskim, Zacząłem trafikach. Dzisiaj ten radykalizm zbladłby wśr6d 

. rozglądać się w nowem i nieznanem dla siebie kinkiet6w publicznego życia. Rewakowicz prze'
I poza teoryą i szkolą rozwijającem się na bruku I rażał mnie swoją abnegacyą i 'pracowitością~ 

lwowskim, życiu publicznemi dziennikarskiem. Jak \lsiadt około godziny 9 rano na . poprzek 
To życie. wcJi:lgaio mnie, W'sWÓj wir, przedsta" I długjel~o redakcyjnego stołu z lupą w' jednej, a 
wiało mi się jako ponętny przedmiót badawcze.. piórem w drugiej ręce" tak, dotrwał zwykle do 
go studyum. Zapoznałem się tez z paru wybi- 1 lub 2 godziny' wpołudnie,gdy,musłuiąca, 
tniejszymi przedstawicielami mieszczaństwa Iwow- przyn'iosła w koszu 'obiad z domu, jU.2; " niedal~:. 
skiegó, którzy w życiu autonomicznem miasta ko rogatki tyczakowskiej położonego: Ten do
kierowniczą odgrywali rolę. , mek to byt cały majątek .pana Henryka'"; Trze

Michał Michalski, późniejszy prezydent m. ba go by.to nieraz zmusić, aby wreszCie w. dru
Lwowa, pod6wczas radny miasta, z zawodu rę- gim pokoiku zabrał się do obiadu. Zwykle po
kodzielnij( - zdumiewał m'nie trafnością swoich magali mu w spożyciu koledzy redakcyjni, ! tro~ 
pogląd6w i rzutkością umysłu. Ten człowiek chę jeszcze dał psu, kt6rego pieszczotliwie "Huó-

I sam sobie zawdzięczał swoją karyerę. Zaprosił deseele~ nazywał, trochę wreszcie zjadł sam i 
2945 I mnie raz na święcone. Jakież było moje zdu~ zdawa·to się mu, że jest już po obiedzie. Je~y-

... --... -.-..-............ ---..... -----...... ---- mienie, gdy w skromnem mieszkaniu tego ręko- nym zbytkiem była dla niego .czarna kawa '. ~ti 

Przeciwieł]stwa partyjne. I dzielnika lwowskiego, zastałem profesorów uni- Madeja" (Kostecltiega) i cygaro .. Kuba". 

I 
wersytetu, Plętal\a i Antoniego Małeckiego, pre,. Przy czarnej kawie dooiel'O można było 

.- Po~lobno zerWałeś stosunki ze swoim bratem? zydenta sądLJ, profesorów politechniki, licz,ne z nim pogadać o IiId@iiąc)'cll sprawach. P. Wy~ 
, - A t.ak, już od roku. I grono radców miejskich, redaktorów i publicy- słouch, jak dzisiaj, tak: i wówczĘ\s :9ajmował się 

- C6z b.y!? poWodem? I stów Zrozumiałem znac~enie mieszczaństwa adm, inist.a"Yj·n~, CZ ... .;;ciA A""I·enl]I·'~,". °edakcva w -- PrzeClIWlenstwa polityczne. Jesfe~my sympatyka- '.. . .. . t ·t ~ .. ~I... 1'<;" l"; ~ , 
mi dwóch przeciwnych partyj. lwowskiego l st.anowlSko, Jakle sobIe w spo~e- sezonie <;>gól'kowym i urlopowym, była mocno 

- Jakich ~ianoWicie? • ..' czeńs~wie wyrobiło. ! przetrzebJOna. Hilary Jaworowski, korespon~ 
. - Ja nalez~ do .par::Yl K •. S., a on do JakiejŚ Z. LO

I 
Za pośrednictwem Henryka Rewakowicza i I dent lwowski "Nowej Reformy" i Stanisfaw Bto-

l stąd porozumIeć Sj(~ me mozemy. . , d l' . d"1 t . l' , " , _ Cóż to za part;Ve? członkow ,g;!'ona re a (cYln.ego jego, zlenm (3, za-! f!1~ (l, wraz ze .mną, przygodnym współpracow,-
- Moja-to partya Koniaku Szustowa, fi -jego Za· poznatem SIę z RomanOWlczem, pod6wczas na- I niklem,' tworzylI, obok Rewakowicza., gro'rI,O re-

granicznej Lury. 5457 czelnym redaktorem "Nowej Reformy", który dakcyjne. . " " 
.. jako PC?seł sejmowy 'ba~ił często we L~v~wi~; 1 \\lres~cie ,nadsze~ł termin 1.0 września, roz. 

'
Z ml!łVl:::,' /Rh w,c\.'I!!!n~m' n:len'; .. 1t(spo~ma~em mu meraz., ze ladbym pOSWJęCIC poc~ęłaslęses'ya se}m?\\:,a;i temsamemobją~ 

U'IlIV ,ii,',!IIIlI""lY III ... su: dZlenl1lkarstwu., ; mUSiałem swoJe ObOWH}Zkl wobec·nNowej ,Re'; 
W lecie w 1888 r. nadeszła dla mnie ,ehwi~ r formy". . ,,' , ' ' .' . ' 

P. Michał Konopiński, o kt6rego j,ubiJe
Uszu w Krakowie daliśmy wzmiankę, rozpoczął 
VI. odcinku "Nowej Reformy" szereg felieton6w, 
opisujących pierwsze początki, i ,pracę redakcyj
ną w tym dzienniku., 'Felietony te noszą tytuł: 
II? moich wspomnień". " 

la decy~ująca. Al po w zaw.qdzie n,auc.z:ycie.1skif!! I, . Z loży dzierynikarskiej ob.serwował~mobu 
pozostac, albo, .z:aprządz Się do blUrk~ d~len~I-, iSwo,c~ .redaktorow:. R.oma~owlcĘ,a ....... na krześle 
karskieg~. Zdecydo~a~e~ Się na drugie." ~w~e.. posel::sklem nas!<raJneJ" leWICY, Rewakow,i~za.t-ja., 
rzyłem . SIę Rewal<owlc~OWI .ze swolch ZamIaL~o~! ko ~yrektor!l bIUra stenografqw. ,Romanow1cza 
i prosiłem go o posredmctwo do Romanowl- uw.azano .wowczas w ,sferach większości:selrno~ 

I eza. ' , ' we] prawie za rewolucyonistę. !,Nowa Reforma." 
Pamiętam tę chwilę,: dawała mu przedewszystkiem taką markę. " 

, I. . . l' Rewakowicz, olbrzymiego: wzrostu mężczy~ , .. Pamiętam jeg.o \\ji~lką "opozycyjóą" mowę 
'. J.al~o zastęp,ea nauczyciela w IV gllTInazyum zna, powstal, wyprostqwał ~Ię, przypatrzYł, m} bu,dzetową n~ wIeczornem posiedzeniu· Sejmu. 

we Lwowie w latach 1884 - 88 - pisze M; I się bad.awczo przez. lu~ę (ml~ł bard~o . krotkl Wyl(az~wszy, Ujemne strony ,gospo:darki. autono,. ; 
~onopiński -'- miałe,m S,POSOb,nOŚĆ zapoznac I wzrok) lakgdy~y mnie mgdy n~ewld~la! I rzel<ł: "I mlczneJ,. zawalał p~d .a?re.sem, WiękSiOSci:n,Kraj 
SIę ,z grupą" ppstępowych j wybitnych, w6wczas - Człowle.kul ~zy ty wles~ jakI, zavy6~ .z wa~ze) go~P?darkl ,me }estzadowolony;, ,kraj 
we Lwpwil7 dziennikarzy i p~blicystów. Znala- I w~bleras.z? An.1 dOla,> a~l ~odzll1Y spokOjnej dłuż~J znosie ~ej nie będzie"., Za~rzało VI Izbie. ' 
złem SIę meraz w towarzystwie ówczesnego re- , mlec, n~e będZIesz, . Na c!ern.lstą. drogę chcesz LeWica ?klasklwała mówcę, praWica była wzblJ
daktora »Kuryera Lwowskiego" Henryka Rewa- I wkroczyc. ' Zapracujesz ,SIę. Jak Ja! Co to za rzona' I wysyłała cd najlepszych mówc6w do 
ko.wicza, dalej Jana Lama, Włodzin:ie:za Stebel- l życie? ~le jeśli chcesz, napiszę do Tadeusza. walki. !"1ówit~pam~ęram.-:-~iędzy innymi Artur' . 
sl(lego, Platona Kosteckiego, KaZimIerza Osta-, ,Napisał -klamka zapadła.. Potacklo--odcmał sl~dzlelme Romanowiez." Po 

, " 



lłOZWOJ - Srod'a, dnia 19 1i~;t()pacl3 1GB r. 

korytarzu gorszono się opozycyą i" warchol- , Illspeklorfabryczny może pozwolić nil wy
stwem" l~omanowicza. I danie wsparcia robotnikowi i z innych po-

W dwadzieścia citery Inta późnieJ przypo- wa;~J1ych. przyczyn. .. 
miliaJomi się to oburzenie pmwicy ilU Homa Pro~;b;"i o wsparcie rohotl1lk wnosI do za·' 
nowicza, gdy, wchodząc do westybulu scil11o~e" r;;:qdzaj,ICe!~,() fabryką, Id~H:Y tt! I)!'~)~;\J(: pl'zes~:la 
go ,USłyszałem, pieldelml muzykę posłów rus\(lch. Illlezwlocznw ze SW'A OPlIllll do lllspektora ra-
To już nieco przykrzejsza byh1 opozycya,,~,,·i mu- bryczllaJ.~(l. . " 
siano ją znieś,:. Inspektor fabryczny rna prawo r.nz'ldw,; od 

NajwHżniejszą spraW!l, jaka na tej sesyi 1"0- zal'ządzające!:~o danych co do w!a~kiwo~ki i wy
zegrała się w Se,imie, było wykupno prawil pro- so!wści wsparcia ze wzgll)du na posiadany Iw-
pinacyi.' " pital' karny. , 

Oczywiście z loży dziennilwr:;kicj mogłem Starszy inspektor fahryczny może wydaw::c 
tylko .widzieć, co dzieje sit) w ~zbie, ale nic pra~ I z~rz~ldon~ fabryk ogólne p~)Z',v()lelli.a Illl \vydmva· 
wie me słyszałem. Sprawozclama telegrafował te" !liC wrazle potr;':eby wsparc 7. kapItału l;arrwi,l,' : 
do .Nowej Reformy" l~ol11al1owicz. Zdaje mi się, do wysokości 10 rb. jednorazowu, :~ \varl1nkkli! 
że widzę go jeszcze dzisiaj, jak stoi przed mów- zawiadamiania o tem wraściwe)(o inspektom. 
nicą spnlwozdawcu\. gdy z niej odczytywailO Wl'Hi:ie l1adLlży(~ w sznfowuniu kapit,ilci" 
wniesioną przez rząd ustawę o wykupnie prawa karnym pozwolenie takie może być coIIlII:te. 
propinacyi i sluzętnie jej treść notuje. Gdy się ,Kapitał karny przechowuje, sit~ oddzielili' 
skończyło pierwsze czytanie ustawy, wbicRł do od innycll. PrzewYj:kQ ponad 100 rh. wnosi ~i(.' 
mnie do loży dziennikarskiej i z pewnym tryum- do kasy oszczl;dnościowej w Banku nil prOcclll. 
fem zwiastował mi: It1~;pektorzy maj" prawa ż;ldUl~ wyWiCgZiHli! 

__ Nadałem do I,Nowej Reformy" telegram w fahryce sprawozdat'l micsi(;c7.l1ych z kapitału 
za piet guldenów. I<arnel~o dla uświadomienia robotllików. 

Na ówczesne stosunki dziennikarsIcie ucho" -Wrazic likwiducyi lub zHJ111cni<:cia fahryki 
dziło to za wydatek niesłychanie wielId. inspektor winien przcdsii;W7i'lt.: :h'odki w celu 

Nie zapomnl;l widoku, gdy służba sejmowa znbeil:piec?clIia cał'ości kapitału karncl-!o. \Vl'a
:na pasach wnosi,la przez schody do 17.by ... 01'0- żie przejścia Iahryki do nowc~(o właścicida in
iCholskiego, cię:lko podówczas chorego starcu. spektor pilnuje, żehy kapituł karny byt nOW0I111-
Olbrzymia, charakterystyczna postać! Przechylił' bywcy oddany pod zawiadywanie w całości. 
szalę sprawy propinacyj. Słuchano go wprost Inspektor fabryczny winien prowadzić Iwn-
z namaszczeniem. jc;śli się nic mylt;, by,t to trolę zamktlit~tych fabryk i zapisywa~ do niej 
ostatni jego występ w Sejmie. pozostałe kapituły karne do czasu przelania ich 

D. c. n. do funduszu jaki ma być utworzony na mot::y 
art. 152 ust. przcm. z r. 1906. (c) 

WYDATKOWANIE. KAR ROBOTNIKÓW. W s"ruwle ka~llzaCYI I 1Il0doClqhóro 
MIntster handlu 1 przemysłu nadesłał do J! :'5 • 

piotrkowskiego rządu gubernialnego zatwierdzo- -
ne przez niego w sierpniu r. b. przepisy, według, Wczoraj o godz. 9 wieczorem w IlHlf4istracie 
k, tórych porządek o lokaty i WYdatkowaniafUn-j łódzkim pod przewodnictwem dr. A. Bicdennana 
duszów karnych ma być nastE)pujący: odbyło się pOSiedzenie komitetu budowy kal1a~ 

, Sciągane z robotników kary przeznaczaj,! lizacyi i wodociq!Zów, na którern inżynier miej~ 
$i~ na utworzenie przy l<aźdej fabrycc kapitału I ski p. W. I(lld<il:wicz dawaJ szczcg61'owe objn
~apomogowegol pozostającego w zawiadywaniu' śnienia co do projektu kanalizacyi m. Łodzi, 
zarządu fabrycznego. opracowanego przez inżyniera Lindleya. 

'Wsparcia z kapitału tego wydawane są ro~ Referent, wspomniawszy () granicach, w jaM 
botnikóm, którzy utracili zdolność do pracy' i kich przeprowacll.orHt ma hyć kannli%acyn, za" 
nie są ubezpieczeni od wypadk6w nieszczęśli- znaczyl', że Lilldlt:y pl'ojCktUji!C buclowQ sieci mI" 
wych; chorym, o ile ,nic otrzyrnujq wsparcia kantllizacyjnych, dziL~li lIlia:ito na 4 czqści, min
:z; kasy chorych; robotnicom w ostatnich dWcJcll' Ilowicie: centrum, krmke miastu, przedmieściu i 
tygodniach brzemienności, które przestaly pm-, pasy wiejskie. 
,cować; na pogrzeby, o ile nie wydały wsparcia \Vcdhl~! oblicze(, Lindleya w centrum min
kasy specyalne; wrazie choroby, lub śmierci sto na każdy hel,tal' wypada :1.50 lllic~;i':I\[IJ1c('w, 
kogokolwiek z rodziny l'obotnika, lub ul'Oclzenia a na jednl'.(l,o l11ieszk,u',ca należy wydzielić 200 
się dziecka.i wrazi e strat wskutek pożaru, lub litrów wody dzienllic, na kr:lIicach miosta na 
innego nieszczęścia. kaźdy hektar 2.50 micszkmków. a na jednego 

Nr. 2Ml;. 

, 150 litrów dziL!llnic; nil przl.!dlllil~:~ciilCII na kużdv 
hektar 1,,0 rnieszktuk()w, a na l mies:!,\m(lca 1:30 
litrów wody; llil pasacll lIliejskich na każdy hek
tar 100 mie;:;zktllicchv, li Ila 1·---75 litrów wody 
dziennie. 

Zdaniem niekl()l'ycl! cdol1k6w kOlllitetu, przy 
tel'aźllią;zylll wzro:~cie liczby IIli{~szktllJC()\V obli~ 
czellia te pnlwdopodobnie lllcglli! pewnej ZlI1i,Ą
nie. 

Na:;tQ!wie ifl;~yniel' I<uckicwio: zapozna!' ko
mitet z pl'ojektO\vanyll1 przeil: Lindleya systemem 
!lrzi)dz\~I'1 kanalizacyjnych, rot!1.a[ern rur ()dprowa~ 
r1:t.aj;!I.:j'ch wody :;ciek(l\'l(~ i sPO~;Ob(~1l1 oczyszcza· 
[da lIa stacyi filln.hv, l\tt'lI'it zbudowana Illa być 
\: 111 ieisco\\'()!~ci Lu hl i lWI\:, 

Stacy" do ()C;:y!,;~czania odplywtiw ~~(dadać 
iiQ lila z 3 ckni.:!llt(h\': 1) t. zw. wyławiacza pia~ 
;kll i cz(:!~d stalych, 2) basenu do osadzania 
.lHdll i :I) hasenu Iltleniaj'jCei[o. Z pierwsze/'o 
:\l'l.yl'zqtlu woda ściekowa bkdz b(:dl.ie na siatld 
I'U c!l() 111 l: 1I",.~CI1i1!ljCZIH! (p()rll::;l.alH~ dekl:'oll1oto
r:uni), a s iiI t! do b;'St~I)()w. Bas!~lIy oksydacyjne 

. lIapelniunc hl;dil koksem i w<:t(lem, \II tell spo-

I ~;6b ot:l.yst:CI:onu woda :'ipływat bt;dzic do I'l.eki 
N IJI'lI. 

(, . I I ".. . I ' . l . , roJl,: i:: OC:~y:';Zl:l.<lnlft SCI(! (UW przewllllJe 
także llrz,ldzenit~ pomp do wypnmp,nvywania 
I1Hifu i wyrzucHnia W) na wyzlli.ICZOIW za\vczasu 
miej~;ca, Sl(i!d l.ubicra~: ~~() ht:di!na pola. 

IlIżyllie!' !(Ilcl\iewicl. pr;t,y ()hj;'~łlienill posit
kowal !~il: tablicami zawier:.IJttCemi przekroje po~ 
d łu;i;lIc i P()pl'l'.:czm~. 

W kO(IClI n:ferellt wH.llIlienir, że bawiący 
przed Idllm lllicsiijCrulli ill;i;ynierf}\vk~ francuscy 
w .!'.odzi, zaopiniowali, ii. projekt L.indleya po
siada niekWre bruki, i zuleC:'lli zastosowanie fil~ 
trów alnerykariskich. 

Przy!:;tGPuJqc do ~ld!ldnnja ogt()~';7.e(1 do te· 
gOl'oczm:~I~C) Kalendarza "Rozwoju" na 
rok gJH, pru!.!nęliby~my je umieścić t\Habetycz~ 
nic i dlatego prosimy tych, którzy zadeklarowali 
już swoje ogloszcnia, aby teksty jakna.jrychlej 

. zechcieli nam dostan:zy(:. Teksty ogr()~zc!'l na
J desłane po 20 li:,;topadu. już nie bQd'l rnog~y igć 

w porządku alfabetycznym i bQd'l zamieszczone 
poza alfabetycznie uroionymi. 

Pn:ypominamy, i:c adres do kalendarza tl8 

strony kosztuje tylko :) ruble. 
ADMINlSTRACYA. 

~~I."~~.~ ... ~,}" .. ."L,,,,, •. ~ .. ,,:U-~~~,!!.~.~~~~ I,!~ ij.~ , ~.~" _..,. .. _ ... ~.!:~",. ,.., ~ ,-o J _.~, ~ru ~.Ji\ •. 1.,. !~!~:~_, !!~~'!'.~.,"~ .. t!~!~~.~ .• ,~ ... ,J, ...!!!'!!J!i!ł!!'",, __ !-

I ~ Z restauracyi tum w f~j'Gbi ulicy? I "Ten przeklęty RenlOn!:~ell" ' 
- Nie powiedział tego, Powiedział' tylko, - Dobrze obmyś!ollc'-powicctzinł sobie w ' 'a tyldy ~ f:c odprowadzał panu do bramy i stąd zna pali" duchu Firmil1;'·-pierw:;zy z tych dwóch mężczyzn 

" sld adres. Potem zmi:clClał panskiego nm:wisku, przyszedł' dowiedzie(: się, jak się nazywam i w ten 
aby napisać list dG pana, tak on powiedział... sposób utorować drogt; drugiemu. 

- Ahal-rzekł Firl1litl -- zażądał od pana Poszedł na gr:>rę do swego pOkoju. Zamek 
lIloJ'C(W nazwl'sbl'J , (' t te 'N' 't· Ił' d ~, " "r I ) war') Zl'i~czrlle. Ie znac >owlcm Woza ne-

41) , 
Sledztwo, 

(Ciąg dalszy - patrz :N; 265). 
Zaden z l~Ości l'e:,;tauracyilly'ch nigd\] ,gro nie !' (_,f O ,zeIJS,ucia. r:..'!'flnt'n l)rZ,e,)~,\trzy,t obi 'e "WO]'c - Nie jest to prawdopodobnc:.--powicdzlała l - J l,. I' . • ., 

Matylda'--':aby p. Gourgeot powrócił przed wie. oc prowadzał do bramy. Pomy~lał, że to kt()~ I szaty. Otwierano je i robiono poszukiwania 
czarem. Ja więc pójdę sobie odrazu do sana- z bandy wynalazł ten sposób dowiedzenia siQ o I pod ,bielizną, l\t6rq następnie usiłowano ułożyć 
toryum. jel!o l1azwi~,kl1., Zapylał, jnk wYIĘ1<ldał tell nie" tak, Jak była. Jcdriak nie znajdowata się term: 

, Ffrmin miał zajść do swego mieszkania, aby znajomy, ule odiwi(!rny by!' bardzo słabym ob- I w takim starannym porz'Adku, jak poprzednio. 
dać znak życia. Może znajdzie tam list od ro- serwatorern i podał lllU szczegóły tylli:() niejasne l tóżko r6wf1i~i. troc~lt: pn;erzucono, naprawiając 

, dZiny,' z kt6rą utrzymywał Iwrespondencyę nie i niepewne... I to potem pOSpleSZl1Ie. ' 
bardzo często, a właśnie niedawno miał wiado- - A potem jeszcze tego same~;o dnia"-ll1o- ,Finnin wyciągmt~ z tego wniosek, że lepiej 
mość t domu. Ale wyobrażał sobie· zawsze, że w dwie godziny potem, przyszedt inny pan ... ! spat: poza domr.m dalej. \\lycllOdt:ąc z domu, 
ilekroć go nie było w mieszkaniu, że listy ważne Ale ,tC!40 to już, pan zna dobrze. bo mu pan dał I nie był' bardzo spokojny. Miał wraźenie, że go 
i niesłychanie pilne nagromadżą się u odźwler- swóJ klucz. I ślcdz'l. Zrazu projektował, że uda się, do swo
nej.. - O?l-wykrzyknął Firmin, który nikomu jej restauracyi lla obiad, ale nie chciał znajdo-

W mieszkaniu. Go~rgeotów znalazł telegram nie dawał swego klucza. wać się jeszcze w tej d;;o:ielnicy o zmierzchu. Po~ 
,od agenta, zapowIadający powrót na wieczór. ...... Pokazał mi pański klucz, który trzymat gpiesznie zeszedr aż do bulwaru zewnętrznego, 
Firmin przyrzekt sobie, że wyjdzie po niego na w ręku... tam wziął pierw:,zy spotkany automobil i kazał' 
dworzec północny, sam bowiem będąc, dener- - Czy pan był pewny, że to był mój klucz? się zawieźć na dworzec p6łnocny. Pociąg z Bru- . 
wował się, cTuł ustawiczny niepo!(ój i opadały - .la mu tam nie zaglądałem w rt)ce. Ale! kseli przybywał dopiero o trzy kwadranse· na 
go nieokreślone lęki. dlaczego mnie pan o to pyta? Czy ten pun nie jeden<lsttt. 'Wiecz6r wlókł się w nkskończoność. 

Przybył do swojej kamienicy. Naturalnie) przychodził do pana? 'Finnin byłby chętnie pojechał' do Neuilly, ale 
listu, od rodziny nie było żadnego. Ale odźwier" - Tak, tak-rzekł' Firmin.-Chciałern tylko coby tam robił? Kl''lźyć po nocy dokoła willi? 
ny powiedział mu coś zajmlljącego. w!edzieć, czy sic: nie pomyli! co do klucza. A I pOcÓi? . . 

_ Były tu dwie osoby do pana w ciągu WIęC poszedł na gór~ do mego pokoju? Czekał! a~ nareszcIe v.: tłumie ktoś uderzył 
dnia wczol'~jszego. - Tak, aby wziąć bieliznę dla pana, jak mu I i~O po ral?:lenlu. Był to (Jotll'geot, który przy· 

- DWie osoby? . to pan poleci!'. Pozostał tam ze dwadzie3cia lył chyłl~lem: " . '{ . 
. -' Tak, proszę 'pana, Jeden pan, ~tóry pana , mi~u,t, a potem zeszedł. Zleciłem mu, co ma I - Cr.y }m:, da.wno ,'powr6clh~clC z Hawru? 

me ~nał! albo. racz.eJ, który, p,\:ta,ł Się o, pana, i WZląC dla pana. Ale on nie znalaz1·,' czef~o mu ! -. ~d CZWMtCj godzl!ly. Pam Gourgeot jest 
pOWIadaJąc, ze me. zna, pal1sklego naz.wlska, a l ~)yło potrzeba. "On sam przyjdzie zalatwić sw6j w NemU). (d ) 
zna pana tylko z WidzenIa w restauracyJ... mteres". tak mi powiedział. A nawet dodał: • Co ł'l •• 



~ r trn t_lbD =, 
!{AlENDARZVl< TERMJNOWY r (e) Z I'~n~u zbozowego .. W ostatnich dniach l (e) Kary administracyjne •. Oubern~toy piotr-

. skutkiem duzej dostawy zboza z Cesarstwa ceny I kowski skazał za niezachowame pr,z~P!SOW mel., 
t r o I~~~i~i~aŁOWIANSKIE. D z i ś Drogomira. J u • na łOD' dz.1~im rynku Zd,b?żOWym .zbn~w spadły. . dunkowvch następujące osoby: Whsclclela dom~ 

" .. ~, Z l!'; w sprze azy ceny \l1y następtl,'ące: i ".. I R 'o· wSkl'eJ' Rudolfa Frosta na l~ TEATR P.OLSKI. (Ceglelrllann nr Go), D z l Ś Ps"enl'ca 240 fun 120 _ 725J z'yto 2~0 t'un I nr . .t. przy u. zg , . , .. 
"Dudek". Początek o :;!. 8 m. 15 w. ; . • 1. ~._ •• '. • , , . .v . • rb. kary lub 5 dni aresztu; lokatora domu nr~ 11 

- J u t r o "Oczem się nie mówi", komedya Brieux. .:l.00 - ~.2ó, J.ęc,zm~en_ browarny 200 fun. 4-•• 6~ przy ul. Cegiel nianej,. Jak6b~ ?,~pica, na lOrubij 
Początek o godz 8 min. 15 wieczorem. do 4.80, ]ęczmlen ~a kaszę .4,.00 - 4,40, oWIes kary lub 3 dni a I'esztLl; włascłclela domu nr. Są 

TEATR POPULARNY. (Konstantynowska nr. 16). 140 funt. 3.00 - .:>.15, I~omczyna. czerwona 250 przy ulicy Lipowej, Gl19tawa J.ansa. na 2.5 ru~h 
D z i ś "Romantyczna żona". Początek o godz. 8 min. funt. 70 ,- 80 rb.. kOnIczyna biała 70 ~ 110 kary lub 7 dni aresztu; wreSZCIe J6zefa .Kwarcla; 
15 wieczorem. rb., tymotka 180 funt. 15' - 18 rb., wyka 260 nego, 23 użycie noża w bójce, na 7 dm aresztu, 

- J 11 t r o "Cyrt a1lska miłość", operetka !.lehara. flInt 6·00 700 peluszl'a 260 ftlnt '- 50 650 - k . 
i5 • • -- • • .' • J. - (a) W 0prawł"~ za··!'jmiania narku i miesz a. n, Początek o godzinie 8 min. 15 wieczorem. groch 260 funt. 7.00 _ 8.00, groch "Victoria" <> <J \li I' l 

ZEBRANIA. D z i ś zebr. pelnom. robotno fabryki 260 funt. 8.00 _ 9 . .50, łubin niebieski 260 funt. Na skutek skargi dyrektora gimnazyum męs {Je· 
]akóba Hirszberga i Wilczy!'lski"lQo (Spac:erowa 25325). . O go przy ul. Mikołajcwskiej, że wycho dzący .zl<.o, 
Zebr. og. Stow. wzaj. pomocy prac. składów apŁecz- 4. 420, łubin żółty 4.00' - 4:.50, łubin biały 4.0 mina sąsiedniej fabryki dym zatruwa powIetrze 
nych gub. piotrkowskiej (Piotrkowska 56) o godz. 9 do 4.25, seradela 120 funt. 3.00 - 3.50, rejgras b t 
Wieczorem. g' l l' 100 f t 600 1100 'e'crras włoski w salach gmachu gimnaz)lalnego, gu er na or 

an le s (I ·un.. -.. ,l Jo piotrkowski polecił władzom miejscowym zba-- J II t r o Ol~· zebr. czY. b. Stow. właścicieli nie... 10.00 - 12.00. d ' t 
ruchomości, w sali Tow. kredyt. pIzy ul. Sredniej, o \ '"C I' ~. t Z d" I .. ac ę sprawę· , 
godz. 5 po pol. ,"r a) \'oil'llska a.· . rozporzą zel1la mspe <to- W tym celu delegowana będzie komisya tech~, 

MUZEUM NAUKI i SZTUKI. (Piotrkowska nr. 91) rn do spraw praSOWych skonfiskowano wczoraj- i niczno-sanitarna. 
otwarte codziennie od godz. 4 pp. do 10 wieczorem; l.! szy numer "Nowego Kuryera Łódzkiego". Dym, pochodzący z nizkiego komina Ta-
w niedziele i święta ocl godziny 12 w poludnie do 10 (a) Kary na rodziny żydowskie. Komisya bryczne!!o, zaśdela, J'ak twierdzą, również i aleje wieczorem. l ~ 

poborowa miejska nałożyła 300-rub owe grzy- parku miejskiego, przylegającago do gimnazyum. 
wny na rodziny 112 żydów popisowych, którzy (e) 'l.. kasy powiatowej. W tych dniach I{Q~ 
nie stawili się przed komisYą· misya specyalnfl, zlożona z naczelnika wydziału 

WyegzekwO\vaniem tych kar ma się zająć piotrkowskiej izby skarbowej, inspektorów pO'j 
policmajster m . .Łodzi. . datkowych m. Łodzi, poborcy l'ódzkiej, kasy po .. 

. ,;,. (x) I\labożeńsłwo. W' dniu 23 b. m. w ko- I wiatowej i budowniczych miejskich dokonała 
(--) SiHHlkob"allie włościan. Na żądanie ściele Wniebowzięcia N. M. P. o godz. 11 rano I oględzin nowego lokalu w domu Krasuski'ego, 

ministeryum spraw wewnętrznych gubernatora- sta;'aniem chóm "MarYal1skiego" tegoż kościol'a, przeznaczonego na pomieszczenie· kasy powia
wie przesłali swoje uwagi, oraz dali odpowiedzi odprawione zostanie uroczyste nabożeństwo ku towej. Lokal ten przerobiony wedtug wskaz6~ 
na pytania ministeryum w sprawie zmiany spad- czci św. Cecylii, w czasie kt6rego chór wykona wek władzy, został przez komisyę przyjęty .z wa
kobrania włościan w Królestwie Polskiern. . pienia: M.sze Hallera "Assumpta est", oraz kan- runkiem przerobienia Tliekt61'ych 'drzwi. Prze-

Wszyscy gubernatorowie wyrazili opinię, ze· tatę ku czci św. Cecylii ks. E. Gruberskiego. niesienie biura kasy powiatowej do nowego lo~ 
najlepszym środkiem zapobiegawczym przeciwko (h) Z tow. łJOinocy dla niezamoinych uczniów kaIn nastąpi w nadchodzącą sobotę. 
rozdrabnianiu wlasności włościańskiej, oraz grun- PI'ZY szkole t iHadwa~lskiego. Nowowybrany za- (a) Oświot.hmia ulicy Rzgowskiej. Wczóraf 
t6w ukm:owych byłoby ustalenie niepodzielności rząd tow. pomocy dla niezamożnych uczniów nares:~cie, po długich oczekiwaniach i .obietn1.. 
gruntów, wedł.ug norm z r. IBM t. j. określenie przy szkole 1. Radwańskiegopodzielił pomiędzy cach po raz pierwszy zajaśniały latarnie na ,uJ. 
jako najmniejszych gospodarstw, obszarów 6 i sobą mandaty w sposób następujący: Rzgowskiej. . 
S-morgowych. Prezes p. Franciszek Wolski, wiceprezesi p. Chociaż w narożnych 'latarniach umieszcza ... 

Niektórzy gubernatorowie przytoczyli opinię Antoni Wolski i ks. Rvszard Malinowski, skar- no po dwa palniki, św"iallo na całej przestrzenI 
Idlku .towarzystw rolniczych, które sprawę po- bnik p. Maksymilian Malinowski, sekretarz K. To- jest slabe. 
wyższą poruszały juz przed kilkunastu laty. maszewsld, sekretarz komitetu dochodów nie- (e) C:Hli'oily zwim'ząt Według urzędowych 

(-) O kolejach dojazdowych. Według infor- stałyclI p. Witold Drozdowsld, członkowi,e za- danych w ł6dzldej IcC/mic.y dla zwierząt mugistra 
macyj, otrzymanych przez Biuro pracy spo,lecz- rządu pp. M. Markiewlczowa, L. .Jóźwicka, Edm. Warikowa leczyło się w roku 1912: koni 4438 
nej, ministcryum komunikacyi wniosło do Du- Skrzcwski, Jan Rymlmwski, '1ft]. Tymowska i A. sztuk, bydła 13 szt., psów i innych zwierząt 

, t ' . l t d t e Sawrcki. my pan:; woweJ proJee prawa, o yczący p - 1216 sztuk. Z liczby tej pozostawato wIeczni-
wnych uzupełniefI w przepisach z dnia 18-go (a) 20 S1ow. śpiew. im. MO!liuGz~<i. Dzień ey stale POdC7.ilSchoroby 516 koni, 2 sztuki by. 
kwietnia 1887 r. o eksploatacyi lmJei do}azdo- 22 b .. m. jako dzicl1 patronki j'nuzyki, towarzy- dra i 422 psy i' innezwferzęta. 
wych, łączących się z normalnemi drogami żela- I stwo śpiewacze imienia Moniuszki przy kościele Ubezpieczonych na życie w I rosyjskiem 
znemi. Według przepisów, obecnie obowiązują- św. Józefa obchodzić będzie uroczyście. Towarzystwię ubezpieczeń .zwierząt byto w po-
cych, koszt urządzenia połączeń drogi dojazdo- O godzinie 9 i pół rano wszyscy członko- wiecie 16dzkim356 koni na sumę.,8343 rb. 
wej użyteczności prywatnej z koleją żelazną,. ob- wie Towarzystwa zbiorą się wraz z rodzinami Z liczby tej padto 8 ;:;?;tuk .. za 1<t6re zapła-
ciąża całkowicie właściciela drogi dojazdowej. w lokalu przy ul. Ogrodowej, skąd wyruszą ze co no 698. . 

Obecnie ministeryum proponuje, aby koleje. sztandcll'ami do kościoła n\l uroczyste nabozeń- (x) Ruch' chol'ych. \\f szpitalu miejskim dla 
skarbowe zwracały Właścicielom dróg dojazdo- stwo. Tegoż dnia o godz. 9 wieczorem w sali chorób zakaźnych i gOl"ączkowych ruch chorych 
wych i\Oszta urządzenia połączeń-na terytoryum Domu Ludowego, przy ul. Przejazd nr. 34, od- J' b' ł Ił' 

d l l t , ci d . d ł y' będzl'e SI'ę' koncert In. uzyczny o. urozmaiconym w tygoc nlu u leg ym )y następuJący: o, pun ctu, w \. orym roga ojaz owa ącz SJę ,. W dniu lOb. 111. było cI)orych na ospę 13, 
z lwleją do gliariicy linii wywłaszczenia - o ile programie, poczem rozpoczną się tance. w tygodniu sprawozdawczym przybyło 4-, wy .. 
w terminie, przez umowę określonym, ruch wa- (h) Z Resursy Rzemieślniczej. Według no- pisało się 4, zmarło 2, pozostało na kuracyi 
gon6w towarowych, zdanych na drogę dojazdo- wego rozporządzenia zarządu lekcye chóru od- w dniu 17 b. m. chorych 11. Na szkarlatynę 
wą i przyjętych z niej przez kolej, dosięgnie pe- bywać się będą we wtorki i piątki o godz. 8-ej było chorych 26, przybyło 2, wypisato się 10, 
wnych, w umowie określonych rozmiar6w. wieczorem, a lekcye orkiestry w poniedziałld i pozostaje na !<uracyi 18. Na różę przybył cho~ 

(-) Podpisy na telegramach. Do tej pory czwartki o tej samej godzinie; ·ry 1, pozostaJe na l<L1tacyi 1. . 
podpis na telegramie, wysyłanym IN odrębie (e) Z przy~ll}ku starców i kalek. W ubieg.. Og6łem w dniu 20 b. m. byln chorych 39" 
państwa, mógł być stwierdzany prze~. naczelr;ika łyrn miesiącu w przytułku starców i kalek przy w tygo.dniu sprawozd.awczym przybyło 1, wypi: 
urzędu pocztowo-telegraficznego, o Ile podplsu~ ul. Dzielnej ,zmarła jedna tylko pensyonarka. Jest sało, SIę 14, zmarło 2, pozostało na ·l<.urĘj,cn 
jący się by,ł mu znany osobiście. ' to pierwszy wypadek, tak małej śmiertelności w dmu 17 b. m. chorych 30. . ,'. 

Obecnie na mocy rozporządzenia m1l11- wciągu, miesiąca od kilkudziesięciu lat. Na . (e) "Do):woczYIIGY" ,'obo1:ni!ców. W ostatnith, 
steryum sp;'aw wewnętrznych, uwierzytelnienie.' miejsca w przytułku oczekuje obecnie zakwalifi- czasach wyłonił się na bru!"u łódzkim nowy pro:":\' 
podpisu na telegramie może być, uskutecznione kowf,lnych 12 kandydatów. PrOśb o przyjęcie C1eder, który poczęła uprawiać cała rzesza żydóW. 
na podstawie legitymac~i, przycze~ wysyłałą~ wniesiono około 100. . Proceder ten p.olega na dawaniu ubrań' na raty' 
depeszę powinien dodac przy swoim podpiSie: (x) Zeln'anie. weterynarzy. W~niu, 23 b. m. robotnikom, kt6rzy nie są w stanie nabyć ich' 
"Paszport (albO odpowiedni dokument) przedsta- o godz. 4- min. 15 pc> po.!'., odbędZIe SIę w War- sobie .za gotó~kę. D? .p0trzeb.ują~eg<? palta, lu6 
wiono. właściwej instytucyi".· szawie w siedzibie własnej, przy ul. I{aliksta nr. ubrama robotl1llca familIjnego zJawIa Się, W poręl! 

(_) Okręgi lekarslco-sanitarl1~. Na odb~- 10 m. 14, szóste z kolei miesięczne zgromadze- brodaty, ",do~roczyńca~ i .litując się. p~o'ponuje 
wającej się w Petersburgu. nar~dzle w spr~wle nie członków warszawskiego Tow. weterynar- swe p.osr:dł1lctwo w k.upme: g~rdero?y na spłatę 
rewizyi ustawy lekarsko-samtarnej postanowlOno skiego. . . I ratamJ. Znalazłszy ofIarę. Idzle z mą do znajo .. 
całe państwo podzielić na 13 okręgów lek.arslw: Cx) Odczyt Tow. "Krzewienia oświaty" za- lńego ~klepu, go cizi ubranie, płaci za niego swe~' 
sanitarnych a mianowicie: północny, moskiewski, wiadamia, że w niedzielę 23 b. m., o godz, 4- mi pieniędzmi, oczywiście podwójną wartość. i' 
wschodni, południowy (charkowski), ~o.łudniowo- po pot, w sali przy tlI. Mikołaj,ewsldej nr. 11 wziąwszy od robotnika "na zapewnienie" wek~er 
za~hodni (J<ijowski), Królestwa P?lsl~lego. z~~ho: profesor Wysznacki wygłosi odczyt, ilustrowany wydaje mu książeczkę, w kt6rej kwituje otrzy;; 
dnio-syberyjski, wschodnio-syberYJskI, charbmskl, obrazami nil<nącymi p. t. "Tajemnice podziemi". mywane co tydzień raty. Gdy sptata rat jest mI' 
taszkiencki i tyfliski. (a) Przyjazd sądu okręgowe'go. \Ił dniu 24 ukończeniu, weksel nagle znajduje się w sądzie 

Po utworzeniu wskazanych' okręgów skaso- b. m. przyjeżdza do ,Łodzi na pięciodniową ka- i ro~otnik. zmusz~ny, j,e~t pł~cić całą :>umę, sąd 
wane będą obecne jednostki okręgowe lekarsko- dencyę drugi wydział karny sądu okręgowego bOWIem me uznaje kSlązeczkl z POkWItowaniami 
sanitarne. pjotrkowskie~o, w celu osądzenia szeregu spraw za dok~men~ spłaty wekslu., " .• 

(_) Odmowa Na podanie zł'ożone przez! kryrninalnyctl, między innemi S-ci u 'fabrykantów . 1 OflaJa.mI tYbCh
t 

. ~do~roczYIlC6W padło JU~ 
p.p. Leopolda ba;. Kronenberga i Macieja ks. I łó~z.kich o podpalenie fabryki. p~zy ul. Senator- WIe e ro ZIl1 '.ro o mcz:c • . . • 
Radziwiłła o pdzwolenie na. Zb. ieranie w naszy. ~ \ sl<'lel. nr. 24, oraz bandY. z?roJnej o'. ~okona?i~ J . <.a.) I<:onfis!mła spirytusu : I<o~troleI"ZY urzę. 
krajU składel< na dotkniętą nieurodzajem ludnosc J szeregu napadów wl ~OdZI,. do ktorej nalezeh du akcyzy podczas dokonanej rewlz~i w restaU-
Galic,Yi. nastąpiła odpowiedź odmowna. , 'JRoman Smuga, Jan Bibuła 1 t. d •. " ' '-,racy~.ch,,3-go rzędu: .WalentyllY~,.~lcl:1alczenko. 



przy ul. Brzezińskiej m. 77, Chany Rubinstein, 
przy ~l. Pohldniowej nr. 32, Apolonii Piotrowi
czowej, przy ul. Francitizl<aJlskiej tlI'. 11, orm: 
w kawiami Franciszka Niedźwićclzkicgo, przy 
Placu Kościelnym nr. 6, znaleźli sprzeda W'~lJ'y. Ila 
kieliszki spirytus we flaszkach, na co własclclCle 
nie majE! pozwolenia władzy. Spirytus tcn skon, 
Iiskowano i SpOl'zf!dzono protolmł, ce}otll 1'0-
ciqgnięcia winnych do odpowiedzialnoścI. 

(a) Ze :l!:jall3etBu sęrb~~ów !Illok?lU. Zjazd (i(;dziów 
pokoju m. Lodzi rozważnI wczoraj sprawr, W dr~dze 
apelucyi .Moszka I~nufl11nlla, sl~azalle~lo przez s(;;dzw.go 
Jlokoju. [ł,'go ~eWIl'u ilU 1:1 dlll ,~rcszttt za kupno llll('o 
dzianych eze::1c1 maszyn Iltognlheznych, poehodzE!cyeh l 
z Itradzlei:v"1I Alfrcdn Hesscn8. Zjazd wyrok ttchyW. 

(a) t.A'ic(,~·;eltstl:ll. Pelnillen obowirp:ki i:Jhlł~:letlj 11 Ci. 
Gliksti:illll. ~.!l-Ietllin HlIlIn Glunc zapo1.11ula !;!\1 przed 
killw ll1i(';lcnmi Z uiejakim Majel'clll KlirJierelll, kIl)!')!, 
dowiet1?in :,:y się,it. G. J!osia.cla :21]0.1'11" IIlo!wWn!lC; 
\V lwsil' ,';~, .. oszcz(~dno(;CIGWel, m;wl!IClezyl f'lIQ o Jej 
rękI):. Nnll;lI'i\~szy . J1.U!:tępl1lt: G .• , u]Jy I!{)(!uiosl,a Bwoie 
oszczeclu!;\'1 I UIl1I(,!:iClta \'ol InlleJ kmm\ f,!dziO dll):, 
więk:i7.e, procent}'! KIi&ller ofiul'?Wu!, ~m'(!je Illilll~!i, !łI~~ 
0(-101>1[icI(' Z(,l"lWk tę sprnwq. lHllllflHt ,eclullk Z!IllteH(' 
pieniądze do Imsy, KI. CHIli (jotówlię pl'zywlanzezy! i:lO H 

bie i \lekki z todzi. HozpisilllO za nim listy ~lOficze. 
. (n) ()::::~h'il'iell'd:;zoqllJ plan. Wydział ieehniezny 
'rządu ~!l1L'cl'lli!lll1()go pioŁrl;;owskic$lo z(!hViordzi! plan 
nn hnch)'.'.!,: oficyu\) i tM;l1e PI·l.eblldóWkr w fllOl'tlcho
tnośdDn\;)idn Eoka i leIw Gniuzdo, pl'zy ul. śW. Ja .. 
k6bu 111\ ~'. 

(p) OIl»Sli"Zen&e plI"ądle •. Nn ul. Sl!\ICel'owoi lir. 
25 Fel"dyll!lucl Hncyrecld, monter nIw. low. elekł:l'o· 
tcchnk2.nych zaltłncl6w SimclIsn i S~, przy pracy, m
żony pl'fjdem? odnl6!lt bolesno .opnrzelllc: leWej rt)kl •• 

Do l'UZI! C) pOlllocy udz!eht I1IU l<)\wl'z p()~Of:()WI!l. 

(p) :if.dlht'l.lIcile . !mIi~Gcun. No ul. Pr;wjnz<! !II'. 05 
JóZef Slescla, lat 27, llInszyniHtn tl'a1l11lJnjuwy i jef~() 
c6rka Mcluuiu, po zjedzeniu obio"u uczuli silliy kun:z 
żoladlw. Okazało się,:li.: ohoje zatruli ~;itl zapl>ntelll 
mięsem. CicrplNJin IlStUltlf leku",,: PogotOWia, 

(p) Vi Imllill$Zlm!ie. W fflbryc(~ przy ul. Alcltf1(ll1" 
drowskiej tlI'. {}fj Olllw1' F()l~el, lnt 20, robO!IlIl, fnbryc.z H 

,ny, \'ol 1l1Ilsz~nl(l, ILU której praeow(\l, odnWsl :JZlll'pmW 
rany pmwl~J I'ęld. . 

Runy opatrzył lekarz Pogojm'iUl. 
(n) Krad:.rJelii:e. Niezuuni zlodzicje, WyciqWS7,Y 

pomiędzy i:i1un~~allJi otwlil' kwadratowy \'J drz\villcll, 
prowadzących do sklepu Maryi Friedmullowej. przy 
ul. Wschodniej nr. 45, skrndli towar, wartości okolo 
5,500 rb. 

-- Zamieszkała przy u!. Widzewskiej nr. Qll S, \ 
Konskcl" zawiadomiła policy~, Ź<l IIiewykryci zlodzicje 
za pomocą wytrycha dostnlt siQ do Wnętrzu sklepu i 
skradli toWaróW kolonialnych nn sumę pl'zeslto 2001·b. 
Ol'az gotówk!} 60 rb, ' 

- Do sldcpu Wfadyslawn PCBsclta, przy ul. Wio 
dzeWskiej III'. 107, dostali sil) zlodziejc :w POlllOC!) pod .. 
1'0))10[\0(10 IducZ,1 i skradli róźllc rzeezy, \\)(Il'tOtici 
250 rubli. 

- (e) Z mieszkaniu Wojciechn MOGitlf:kjcI40, przy 
ul. CeJ:lielnianej nr. 111, sluadziono róźne rzeczy, WOI'
totlci !Wa I"V. 
. -- Z mieszkonia Erllesta Barcza, (1l'zy 111, Ce~Hcl· 
nianej nr. 28, sul>lokatol' E. K. sltrndl l'M.tlP I"]'PGzy i 
zloty zeljurel{, wartotjci 200 rb. i przćplldk bez Wieści. 

'* 
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tę d. 22 b. m., w sali "Llltni" w Zi~iel'zu, Tow. w7.{~IQdern wzorowo. Obswk stanowią pp. Pie{l~ 
szerzellia wiedz~' im. B. Prusa !ll'zt!dza koncert, kowslw, Solska, ,Iasi(lska, 1":llrzanowska, Romo~ 
w którym w~7.ri'ltl ud;,ial Uikie sily arf.y:;tyc7.llC wicz oraz pp. Bolcslawski, Zborowski, Kota .. 
iak .I6zd Smidowicz, pjani:;ta oem: Lucyan M()~ kowski i .Iublol'lsld. 
rawski artysta opery hjcl;;kicj. Pil~r\Vszy ;; nkl! \V piątek "O CZCili siG llic rnówi~. 
oderfra szere'} utworów mistrzó\v Chopina, Pa" W sobote 1)0 1)01'. 1)0 cenach na,I'niższych 

c~ h " • I"" " 
dercwskil:lfO i Schuberta, t1ruj.(1 zas oc spwwa ,,lJalli prezesowa", wieczorem ,,0 czem się nie 
arcydzieła "Puccini'ego i Żdelisl;:jci~o, C7.Gl~Ć de~ l1lówi". 
klamacyjną wieczoru objGli pluistwo S:-:efferowic. W nied:-:iek po por. "Mazepa", wieczorem 
Akompaniować będzie utalentowana pianistka, p. ,,0 czem siG nie lIIówi". 
Helena Tłumie. Codziennie odbyw,lją siQ pełne próby z [~ło~ 

Początek koncertl1, kWry OlllHl:df w Z!~ie- śncj i efektowl1ej sztuld w 6 aktach Roshlllda 
rzu wielkie zainteresowanie, () ~~. H wiecz. "Ot'l(~" pod kiel'llllkielll dyr. !JolestawskicIJo. 

(n) Zolu'ania "Lutni" Zgiol'skioj. W dniu 21 Cx) Zo sclH'oniska nauczyciolek. W dniu 
b, m., t. j. w pi,!tek 1l;.Hlchodzl\CY tow. śpiewa- 25 b. m. w teatrze polskim przy ul. Cel~ielnia~ 
CZCl "Lutnia" w Z!~ierzu zwołuje nadzwyczajne I ncj odej!,rtll1ą zostanie weso!n !i:ol1Jedya: "Mąż 
zebranie c:r.tonk6w. z lotul'yi" na 1't:l!CY. :-1cltmlli:lka nauczycielek. 

Ze wzgl.{~dl1 lIa wahlośl; spraw, ~tOi1!Cy;!J na I. S;lncllctl1~ et!1 pl'7.c~lst~lwiel1ia zlu'(hv~lO jak 
P0I'Z[I,d,lcu ~l1:ICllI1Ylll, 7.ar~fld uprasza .ci'Jot1kow o I I wybul' c;ztukl, cl\.~sz:ICCJ SIG. VI War:~f.aWI~ l1ie
]aknujhczlllcls;,:e przybycII~ na zebrallIe. ~,;hlllll'lCell1 dot/ld pOWOd7.L!IIWIl1, pOl.wala.l'! się 

(n) l\ltlm~IHH:ya. ASYt,tcntem ą\icr:;kici kasy I ~\podzi(Jw~\!::, Żt~ pllhlicznofi\:l(jd;;h:a zechce po
miejskiej mianowllny został dotychczasowy lIrz<.;d~ 1 przeć wid()wi~,ko i zapt~wlli(- VI tUli spos6b po
nik piO. trkowskil!go si,du ()lm:{!owe~loJ Fil!OdOSii [' l\ainy zaS.ilek fUfJtlm_zorn PO;i.YleCZnCj. instytucyi. 
Akulicz. Bill!ty są do nabycia codzil~l1l1ie od godz. 9 

(a) l Chojon. W nadc!Joc!zljCij sobOLe, t. i. rano do ;; po pol'. w szkole W .. ncj Berhlch6wny 
1 I. l' I' Ewal1r~elicka (j. en. 2211. m.' OWo śpiewac7.c ,,)(:WOII", przy 
kościele PI'I:emienienia F)ulJ:.;ldqi.o w Nowych (x) I(Ołlcod Jadwigi Ml'ozowskioj ,,- Jak już 
ChojnacłJ Ilw!dza 7.abaw(; dla swych c:-:!ollków dOllidliśmy, odbęd7.io sit,l 2,1 b. III" z udziufem 
i wprowadzonych gości w sali przy ul. TUSZyll- p. Niny Dolly, klasycwej tal1ccl'ki i p. Bolesława 
skieJ nr. 19. Walch· \Ilalews kkW), prof. IWIlserw[ltoryulll kra-

(c) Ol·gr.mizacya sb'aiy w rhlllzie. \1/ uhiegły kowskier:o k((Jry ohjąl alwmpal1iamcJlt. 
ponicclzialelc 17-11.0 b. /li. IV Hudzie pabianicl,ici \A/iccz6r tl!1l budzi ugromne zailltercsowa~ 
odbyło się zebranie ogólnc ci:lun!l:('lw załoźycit:!i nie :-:I.~ wZI~It:du lJa doborowy prol~ra!11, do kt6-
111icjscowcj !;;traży o~\niowcj ucll\llllio:ej. Przcwo, rego w u:,tatnk:j t.:!1i.vili wlqczyla znakomita art y-
dniczyI ohl'Hdoll1 iJlż. NCl1l1l<ilJ. OI)radow;lI1o Ilud :Hka Ody [loract,;;:~o "Tu IW qlla~!:~icris" i "Me-
sposobem zorgunizowania ~~Z(m!i!/)W strllży oclw- onllll filii:; amorum <I W pr7.ddadzie Konstantego 
tniczcj i wynalezieJlia IUlldusz(;w ł1a takli p naru;- (16rskiogo, wspnnial'e poematy, JlOszqce wyraźną 
elli i uniforJlll'w, ZHprojc!\loWtllJO utworzyć trzy cech G kultury Cesan;twa. 
oddzialy straży oglliowej. Czeonek 7.ało~yciel p. (x) KOllcol'r .,- ,'aut. W Ilatlchod7.CICll sobo~ 
Jan Skoniccki, zwnkił uWHgt;, że na ol'ganizacYG l(J dlJia 22 b. m. tow. IllIl1.yclne im. Chopina 
odra7.U tl'7.ccll oddzia.ł6w nie !Hjd;do można ze- urz'ldza VI sali "Lutni" (piotrkowska nr. 108) 
brać fundusdnv, co ,ochvleczc ()r~!atliztlcy(] straży ,,[{oncert .". raut" o bardzo urozrnaiconym pro .. 
i zaproponował utwol'r.etlic tymczascm jedneJ.!o I.!ramie, po wyczerpaniu ktl)rq~() rozpocznq się 
oddziału. Projekt ten ma być wkrótce wprowa- tance. 
dzony w życic. Bqd:de to ostatni wicc:r.ór 1. ([likami przed 

(o) O alltokę w Rudzie. ZaltH.lniajqcil sią bar- karnawałem. 
dzo szybko w ostu!lJicl! czasach Ruda pabianicka ex) Teatr ludowy. W n~Hkhodzqc~ Ilicclzie. 
wsklltek rozparcclow<illia czq~ci 1J,l'U11l6w dwoI'- 1(: 2::) b. m. !;o!o dmfll. Stow, robotfllk6w (llrZe~ 
skich odczuwa COnl;: dot/diwiej brak npteki. ŚcijW"ISkidi, odc;j{ra pod reży~,orYil p. O. Szeffe
Otwarto wprmvd;~ie \V rolm bieżrlcym pod l~lIrJ,1 ra po r~IZ pierwszy ,I-aktow(! kOlllcdyę !Jistorycz~ 
skład clpteczny. lecI. ten lekar~;tw nie wytbjc i lIii ze śpiew.:mi i ta(lcumi 1\. Małcddel~O p. t. 
trzeba po nic zaW!>Zl: jei.dzic do t.odl.i. "Cirot:l1owy Wielli(.!c", kt6ru na wszystkich sce. 

Dopiero w tych clniadł mioszkanicc I{udy !lach poJ:.ikich cicszyła sit: ZtlWSZC ogromnem 
p. Jan Skol1i~~cki pOrlls2ył !,pra\'J(~ Olwtlrcin apte· powodzeniem. 
I<i w Rudzie pahiallickiej j zwr()cc'nia się w tej OhJWllC 1'0 h! odcgmj,): p .. KOl.łowska, Ma .. 
kwesty i do wtadzy wyźs;>;ej 7, l! zhiorową prosb,\_, tU:;iak6wna, SZk:ffcrowu oraz p.p. KuszYlisId, 

'J, • • (x) Samobójshva dy!'oktoi'a poczty. \1/ To- , Michałowski, Sawkki j Srowikowski. 
(a) . W spl'~wie budo~yv s~pl~ala, ~ Z,gHlrZ~'1 mnszf)wje pozbH\vil sho~ życia dyrektor poszty, 

Wczoraj W Zgle.rzu konlls1 tl, złozOI~a ~ r.ldnych Antoni l(lec, lat około 'f6, desz'lcy sj(; ogolnq l, 
magistratu, architekta powiatowego l kilku oby- sympaly:!, Na poczcie! ;wall,ziullo wszystko 'l' 

wateli z prezydentem p. Bortnowskim na czele, w porzcldku. Rozpac:diwy krok przypisują ro7.~ " Z VVARSZAWY. 
dolwnała oglE;dzfl1 placu. nuleźqcego do kasy strojonym nerwom orar. pewnym prześladowa- , -
miejskiej, El przeznaczonego, pod budowę szpita- niom. ~, Pi'Ol;CS hr. r~ol1ili:icrn. ' 
la miejskiego. Ce) lilowi .Q'::n~'1§ilie.,. GnhelTtMot· pitltrkowillci 7.:\- I Po k.ill\U~odzinncm badaniu dowodów rze: 

Plac ten przestrzeni 11 morgów, porożony twierdzil IJastepuj(I!:}'l:h Ill\Vtlil~!'iw w JJOw. 1c'ldzldll1: czowych prlct1łtlchiwano wczoraj między innymi 
w pÓłnocńo~wschodniej strOnie miasta, poza w l olm;rJu -- 'I.ucI'ilntl S;:lllydlm i Wojdecha Kohlh,' . po raz pierwszy p. Ordęg~ł właściciela dóbr 
parkiem Królewskim, komisya uznała za :1.upeł- (pocUmVnikiclll); w II ukn;:;!u "O' ./(,/.('\a Dll!l:I:iri;;kiego ł l, Trojany \V luhl!lskielll, któl',Y. stanowczo zezna. ł, 
, d l d' l b d fl 't I . ł" i Mkllalu j€idn:())ezykn ((illfllo@likiem); w l!l ,-- Bruni· k 

me o pow e Ol poc u ow .. SZpl a a I za ozenw ~;tEl\\)H l{nrwczYli:lI<io!l.n i i\lIt()nle~(() !(uhilm (podłaWili .. ' że w dl1iu zamordowania Stasia Chrzanows le .. 
parku, którym szpital ma być okololly. Ideill); w IV ",- Andrzeja SWidlilbldClJ.jO i \IIalento~n :!o wid:dat hr. Ronikiera w Warszawie. Datę tę 

lIe wyniesie budowa gmachU szpitala jesz- Kownlnkio!lo (podlnWnikicllI) i w V ._~ \\!ojdet:lm Kil' pamięta dlatego dol<łHdl1iL~, ponicwa:r. w dniu ty'!! 
~e doldadnie niewiadom 0, ponieważ !wsztorys liIisldc!lo i \Ilojciedm l\ahewlę (poclttlwnildcllI). podejmował znaczniejsu! sumę pieniędzy. ROili w 

sporządzenie którego powierzono architektowi I «(1) Fuftahn.n OIl1lU!!,Uca. \vczoraj We Wsi Modl'z,~· IdeI' ubrany był w szare palto i czapeczkę spal''' 
Fr. Karpińskiemu! nie zostal jeszcze sporzą- j6w pod ł~odzil) do S. Gm;zezylw przyl1yto kilku kole- 10w(I, t)()ct(Jl'PI'" l',lk (')\V taj'elllniczy pan, I<tóry 

:,(Ó'" i zllujolUych. Po <lutej li l)(If',y i wszyscY' Ildali !,i •. , 'I I ' " 

dzony. do pohliz,lde!-lo 1!H1l1 Ilil polowallie. () tej porzu ZII,lj:, \II dniu tym zapytywał Iwleg6w Stasia, czy ten 
(a) losy gmachu szkoły handlowej w Zgle- downl si~ W lesie nloinki SWitlerel', lIIiesz!wniee l{n- opm~cir już l~ill1nazyurn, U () czom świadek do ... 

~2!U. Omach zgromadzenia kupc6w m. Z/;·.!ierza, ~~(/\V, który wraz ze !{Wr~ lIIuli.on!tl! J:bierał '.;rzyby. My- wiedział ~i", 7. protokuhlw ostatnicr~o procesu. 
• śliwi, B~dzf)C, że to lefluil'zy. zl\cl.t,:li. ttcielwc:; SlIlide. ~ l': 

położony w Zgierzu przy rogu Nowego Rynku reI' zat\ był przekonany, ź(! to barHlyt:l i wS'~CZ!,llllurm. Zcznania to WYWOhllo ()L~6Iną, sensacyę. 
i ulicy Długiej, w którym mieści się szkoła han- Jeden z 1l1yśliwyell strzeln, ralli\;~c cir;z1;:1.i SWi(((~reru. l "" ... __ _ 
dlowa, pozostająca pod patronatem tegoż zgro- jego żonę, Usłyszawszy <;jrzaly, stl'()ż ieśny nadbiegł 
madzenia, nabyło w ostatnich czasach zgierskie nfl miejsce w)'dUdku l lit\vlenlziW!lzy po~,tr~wlellie, ZZI-

wiadomi! o telll Htraż :;;ielll;,;kil, któru uresztoWała u· 
tOW. wzajemnego kredytu za 60 tys. rb. czestnik6'.\l "wyprawy 1ll.v,lIill1~li'icj". 

Według podania, utrzymującego się śr6d 
mieszkańców Zgiel'za, w gmachu tym w roku 
1812 nocował Napoleon I podczas przeprawy S Z T a K [-\. 
armij jego przez lasy okoliczne. (x) Teah' Polski. Z kancelaryj teatralnej ko-

(a) le zgromadzenia kupców m. Zgierza. munikuj<! nam: 
Ol1egd'aj \V sali magistratu w Zgi~rzu oclbyło się Dziś w środ~ cieszqcy się stałem powodzeniem 
zebranie członk6w zgromadzenI(] kupc6w m. "Dudek". 
Zgierza, na którem, przeprowadzono wybory We cz\vartek po raz pierwszy [4łoŚna sztu-
starszego zgl'Omad:(~mn. . ka Brieux p. t. ,,0 c:wm si!: nie I1ltJwi", z kW-

Wybrano p. Juliusza Borsta (ponowme). I rej próba generalna odbyła sic: wczoraj w ~:oo 
(a) Niezwykły koncert w Zgierzu. \łl sobo· I dzil1ilch wieczornych i wypadła pod każdym 

Z LITWY I RUst 

Zamknięcie fabl'yki. Znana pows;zcdwie 
przędzalnia lnu \V Witebsku "Dwina" została 
zamknięta. 

I Wykolejony kuryer. Z Wilna dOl1oszą~ fO
I c:i'lg kuryerski, który O ,godz. 4 m. 30 w niedZIelę 

I 
wy~;zcdł z \Ilarszawy, wykolei!' się między Land
warowem i Wilnem i tylko dzit:ki zwoln/onem.u 

I w czasie wykolejenia się biegowi, ~ obe~zło SIę 
I tyll1 razem bez ofiar w ludziach. SkutkIem tego 

wypadku pociągi między Wilnem a Warszawa 
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krążą z opóźnieniem, gdyż do tej pory jeszcze iVloi'derstwo pod Krakowem. 
nie naprawiono toru i nie postawiono na szy- KRAKOW, lS-go listopada. (wł.) Na stacyi 
nach wykolejonego parowozu. O " 

, ś",ięcim zamordowano wczoraj żyda wekslarza. 
Uda!'smnioIlY zamach na ~ociąg, Onegdaj I S b" t ' l ł b b f' 

na rozJ'eździe Milanowice IJod Chełmem ]'akiś I prawca za 0Js wa UCIe \: j o ra owawszy o larę 
t I z gotowizny. 

7.brodniarz położy.ł w poprzek szyn żelazną za- . Katasb'ofa kolejowa. 
porę, widocznie celem wywołania wykolejenia 
pociągu osobowego nr. W, Zamach ten zo- BERLIN, 18 listopada, (\VI.) Pociąg pośpie
stał udaremniony przez stróża drogowego, który szny, idący z Berlina do Paryża, wpad.t w po
zaporę usunął. bliżu stacyi Hollstein na pociąg towarowy. Paro-

wóz pOciągu pośpiesznego został rozbity, kilka 

Z CESARSTWA. 
wagonów towarowych strzaskanych, 6 osób lek~ 
ko rannych. 

Strajk górników, 

Bioł'ą się już do chłopów.: 

Poznaii, 19 listopade (wł.) "Gazeta Ostrow-, 
ska" donosi, że gospodarz Tyrakowski, który. 
nabył posiadłość od niemca, otrzymał obecnie 
od komisyi kolonizacyjnej wezwanie, aby sprze-: 
dał swój majątek niemcowi, gdyż w przeciwnym· 
razie będzie wywłaszczony. 

Byłby to pierwszy wypadek wywłaszczenia 

chłopa polskiego. 
Twardy warunek. 

Saloniki, 19 listopada. (wt) Rząd serbski ze~., 
zwolił na otwarcie w MOllastyrze szkół greckich 
pod warunkiem, że językiem wyldadowym będzie, 
serbski, 

PARYZ, 18 listopada, (wt) Ruch strajkowy 
pomiędzy górnikami w depart. Pas de-Calais wzra
sta coraz bardziej, Ogółem porzucil'o pracę oko-
ło 6,000 [Ęórników, Przypuszczać jednak można, fioła [J1'0clm. 

, (h) Nowe bruki. W Petersburgu porówny
wano wytrzymałość bruku z kamienia, z oło
nieckiej gubernii, oraz granitu szwedzkiego i 
przyznano wyższość pierwszemu z nich. Na 
przeszkodzie stoi koszt przewozu koleją, który jest 
znacznie wyższy z guberni i sąsiedniej aniżeli Iwszt 
przywozu ze Szwecyi pomimo da wwozowego. 
Sprawa ta ma być poruszona w Dumie. 

że bezrobocie potrwa druga, ponieważ w przy~ Ateny, 19 listopada. (wt.) Miniśter marynar~ 
szr,v czwartek rozpoczną się w parlamencie fran- ki złoży.r w parlamencie projekt powiększenia 
cuskim obrady nad reform,! ustawy górniczej. floty greckiej kOSztem 300,000,000 franków~ Ma-

I{at'a prasowa. ją być utworzone dwa nowe ministerya: poczty, 
Samorząd w Dumie. MOSKWA, 18 listopada. (wł.) Redaktor ty~ i robót publicznych. 

.............. godnilm "Ogni" Laszczenko, skazany zosłnł Powiększenia listy cywilnej. 
Petersbm'!J7 18 listopada. z art. 129 na rok twierdzy. Monachium, 19 Iistopada~ (wC.) Komisya fi-

Konfiskata, nansowa parlamentu przyjęła większością 9 gło- ' Po przel wie Duma pi'zeszła dziś do rozpo- , , 
znania zapytania pod adresem prezesa Rady mi- PETERSBURG, 18 listopada, (wł.) N.! 249 sów przeciwko 6 projekt rządowy O powiększe. 
nistrów i ministra spraw wewnętrznych, kiedy "Ruskoje Znamia" został skonfiskowany. nju listy cywilnej króla o 1168 tysięcy marek. 
wniesiony będzie do izb prawodawczych projekt Pożar teatru. Masowe zatrucie. 
ustawy ziemst w Królestwie Polskiem. . \ 

W imieniu Koła polskiego zabiera głos po- ODESA, lS-go listopada, (wł.) Spalił się tu Madryt, 19 listopada. (wJ.) w: n'lałej mieści~, 
seJ kielecki Jaroński: "Zbliża się jubileusz 50-le-" teatr operetkowy Sibiriakowa, Straty wynoszą nie Mouies zachorowało po spożyciu zepsutych 
cia-mówił ziemstw rosyjskich. Rosyanie zsu- okoJo pół miliona rb. wędlin 2S osób z oznal .. ami otrucia. Stali cho-
mują wyniki postępu, który okazał się kultural- Gi'oi~a powstańców. rych jest bardzo ciężki. 
nym w rozwoju kraju oraz pobudzeniu społe- l P' k t 
czeństwa do samodzielności. Jubileusz przy,· i MEKSYK, 18 listopada, (wł.) Generał po- ozaf o I'ę U. , 
pomni polakom, jak długo mają oni związane' wstańczyWilly, znajdujący się ze swym oddzia- londyn, 19 fistopada. (wł.) Z wyspyWigthi 
ręce, które mogłyby pracować ella pomyślności I lem pod Juarez'em, zagroził zniszczeniem linii donoszą, że w odlegJości 15 mil morskich od! 
społeczeństwa, jak wiele sił zmarnowało się, jak; kolejowej, łączącej Meksyk ze Stanami, jeśli woj~ wyspy zauważono dziś o g·odz. l-eJ' W no.cy ol-
d l I t l, " o n s y ni s"siadam' i ska rządowe nie przestaną prześladować powstan-
a e <O pozos a I lUZ P za a z l '-ł l, Ó D brzymi statek nieznane]' nazwy, obJ'ęty poz' arem.' W chwili obecnej jesteśmy jedynym krajem I c w. wa banki w juarezie zmuszono do wy-

w Europie, pozbawionym dobrodziejstw samo- I płacenia powstańcom 100 tys. dolarów. Z ratunkiem pośpieszył natychmiastjeclen Z an~ 
rządu. Dla władzy nie jest niewiadoma anor- gielskich okrętów wojennych. Dano znać za 
maIność położenia kraju naszego. Dawno już pomocą telegrafu bez drutu do Southampton; 
byJ'a ona uznawana przez rząd, W roku 1864 Z ostarlih~1iiej chwmlilll skąd wysłano z ratunkiem jeden statek trans-
stworzono samorząd !~mjny, \II' roku 1905 zaś portowy i statek z narzędziami pożarniczemi. 
Najwyżej zatwierdzonem. postanowienie~ ko,mi-, '. Sejm pa·uski. I . 
tetu minIstrów postanowIOno opracowac prOjekt ~ ,. 19 l' t . d. ( ~.) D' .25· b Pozatem pośpieszyły na ratunek statki ze wszyst-
sarrlorzqdu dla Królest.wa Polskiego. oer m, '. 19 0Fa a WI" ~Ia .•• 0:' kich port6w okolicznych, .. 1 

Władza zwierzchmcza uznała reformę za po· I otwarty zostame. sejm pruski. Plerw!)zy dZlen . Bliższych szczegół6wna razie· brak; 
żądaną, a MS zmuszają do czekania. Tymcza- obrad poświęcony b~dzie petycyom i o ile hę· "-- _. , •• ~ __ 
sem sp:-awy lec~nicz~j szkolne, drogowe,_ ~obro: I dzie to m07liwem, om6wieniu wniosku o nada- (x) Slub. W dniu wczorajszym. w kościele 
czynności p~bllczn~J, d?~y~ząc~, lu~noscl naJ- I niu praw wyborczych kobietom. św. Krzyża pobłogosławiony został związeł< mał-
llboz'<:!ze'l stol~ o WIele I11zej 1112 w mnych kra- . . • z·e· n'r.lcl' . ponll'ędzy p Henryl' H t b . 
• "t <b j I Przez dni następne rozwazane. będą mterpe- "' . .. . Gem er b ergiem 
lach kulturalnych. . ... .., dyrektorem łódzkiego oddziu.ru Tow. Ubezpie: 

Dlatego~-konczy m6wca-polacy chcą wiew I lacye socyallstów orazmterpelacya W sprawie czeń "Prżezotnośćll W Łodzi, synem adwol(ata. 
dzleć, w jakiem stadyum roZ:v'?JII, znaiduje s!ę I znanych zajść w Taverne. Następnie wejdą na p. Stanisława Hertzberga, n panną Maryą Kossa-
ta sprawa. Mówca ma nadZIeję, ze Duma ją porządek dzienny różne projekty prawodawcze. ~owskąt córką znanq!o w. kolach handlowych 
poprze. . l przemysl'owych p. \\rudawa l(ossakowskiego. 

Po przemowach hr. Bobri(lsldego i Rodi- !(o!cowcow w Betlmie. Obrządku ślubnego dopeJnił ks. Walenty 
czewa, który oświadczył się. za zapytaniem, na- l3erlii1~ 19 listopada (wł.). Kolcowcow od- Małczyński, w asystencyi k~,. kanonika !{amla' 
głość jego jednomyślnie przyjęto. wiedził ponownie kanclerza" i odbył z nim d.l'uż- l Szmicl!a ! Jiczl~~>go duchowieiistwa. ' 

* szą konferencyę. Premier rosyjski dał do 2ro- J • Plema ~ehgIJn~ pod batutą dyrektonl p. Sta-
Z 6 ! ~ ws echt\<!l uwairę że skoro tyJ. ' ,,' . ". ,', I msława KOlKowsl<lego wykonała drużyna śpie

WI' c 10 po . Z 'ł ;,;. j . •. .• zumiema dZIennikarzom, IZ stosunki pOmlędzy. \ wacza Stowarzyszenia .handJowców. j<to'.I'ego .pan .. 
ko zaczęły się rozprawy nad sprawą ZIemstw . d' b ł t k d b 'l J ' 
dla Królestwa Polskiego, przedstawiciele rządu Niemcami I Rosyą nig y me y y a o re JIH młOdy był kilkoletnim członkiem zarządu. 
opUŚcili lożę ministeryalną,. obecnie. ........ . -"------ ... , ... ,,"---.. 

OIEi.Illl.A W jiiUlltSieAWSK-. 
, ------

TELEGRA y III 

Król Ferdynand w wiedniu. 
Wledśń, 19 listopada (wl.) Przybył tu w 

drodze powrotnej z I\oburga król Ferdynand 
bułgarSki. . 

'I 
:olak p~ezesem delegacyj. . ! . .. KOleje. w BOśni.. . 

'WIEDEN. 18 listopada. (wł.) Delegacye au~ l. Wiedeli, 19 I.istopada (wł.) Minister kolei 
stl'yackie wybrały p:ezesem d~ra Leo, obecnego Forster 'złoźył w parlanlencie proiekt pobudo~ 
prezesa Koła polskiego. I. h l' .. kl·' h S·.J: . I . . wa!1l3 !lowyc mI] o eJowyc w . O;jfi • 

Przerwa w obradach. . Koszt budowy wyniesie 600 tys. koron i bę~ 
WIEDBN. 18 listopada. (wł.) 11l dniujutrzej- dzie rozłozollY na 6 lat. 

szymtlastą,pi przerwa w posiedzeniach parlatnery~ PrzywI'óc8nie rzS\dów konstytunY'J'nych. 
tu, aby posłom rushIskim dać moźl1ośćudan!a '1 

się do LWoWa, celem ostatecznego porozum}ema Budapeszt, 19 listopada (wt) Odbyły si~' 
się w sprawie galicyjskiej reformy wyborczej. tu konferencye pomiędzy hr. Tiszą, i posłami 

Otwarcie giełdy. chorwackimi. W rezultacie rząd zgodził :;ię na. 
LWOW 18 listopada. (wł.) Dziś odbył'O się przywrócenie w Chorwacyi .rządó\~ konstytucyj-

otwarcie glf!łdy. Ogran.iczono się tylkq do tran- I nych jak tego domagała ,Się ,koahcya . serbsko-
zakcyj naftowych. . 1 chorwacka. . 

SPOSTRZEZENIA METEOROLOGICZNE 
. Stac9i centralnej K. E. Ł. 
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l
o ~an~lu. ,j dziś jest polskich 813. żydowskich 448. I ",C doc~ekamy.sit t~go., źe~y su.mieniel?,UblicZne p<?tę-

,,~ Cyfry te są zanadto wymowne by potrzeba plalo 'pIlakóW l pl)anst\\o, I tY~l1;. sposobem ~traszl!wą 

j
" b ł l " Z ,., "d l l' chorooę społeczna wprowadzllo do wypadkow wyjat~ 
Je y o wmentowac. WroCIC Je na \: na ezy kowvch.· '. ( • 

- uwagę na fakt bardzo silnego na ogót wzrostu -- """"....,..,........- om. -~ 
. "I\uryer Zagłębia", wychodzący w Sosnow- firm pol~kich rzemieślniczych i lUlOdlowy:h. Roz!dad pomągów' 

CU, ogrosJtw j~dl1yrri z ostamich n'umer6w ~ze- Przed rokiem było ich raz~m 952, temz 12~ t. . F i . ł.' d k 
~rahe 'pt'zez sieŁtiedane, stwierdZające żmanę Prawda, wzrost ten tłumaczyć można ogól-o Kolej a)J yczno- !) z a. . 
stosunków w·' handlu i przemyśle po up.ływie nym wzrostem miasta,. które jako centrum fa- I ?.dchodzą z todzi: a) r.: 12.15;: ~) 7.20. 8.05; 10.00, 
roku od chwili rozpoczęcia akcyi .. dążącej do una- bryczne rozwija się bardzo szybko, ale w każ- d) 12.,)0, e) 1.50, f} 5.~.5, 4.~0, g~oQ·4:J;}) ~.~3, :."'\8.45. 
rodowienia naszego przemusłu i handlu. dym razie jest to bardzO znamienny objaw w Pr~ycho~z[). ~~ todzl. 4.37, 7~"'~1" iLu, 9.0.), l) 1.40 " '.' . . dl.' 1.00, 0.10, J) 4,08.6.20.8.03. 9.5::1, {) 11.00. 

Artykuł ten podaje dane tyczące się Sosnow- sprawie una'rodowlema naszegp han u l prze- I(oloj Warszawsko-Kaliska. 
ca, największego miejskiego ośrodl<a Zagłębia myshl. ... Odchodzą do !{alisza: o godz. 7.5.5, 12.:J.4. 4.59, 6.13 
[YqbroWskiego. .GłO%y prz~clwn~ tej akCYJ samoobrony eko- 3.12, do Warszawy o godzinie: 11.01, 12.54, 5.50. 2.31. 

. Sosnowiec podzielono na trzy części: śród- ~omIczneJ ulT!Ilknąc. muszą wobec faktow tak Przyohodzą z !{alisza ° godzinie: 1-21. 10.51, 12,22, 
nHeście, stary Sosnowiec i przedmieścia: Pogoń, t Jaskrawo malUjących Istotny stan rzeczy, I 5.20, 9.50; z Wal'szCiwy o g. 12.14; 4.26, 6.03, 3.02-

. 'Wygwizdów i Sielce. f .... --'...... , __ o Odchodzą do .Łowi.cza 10. . ' . 

Wśr6dmieściu, liczące m dwadzieścia kilka f',... Wiadomości zmuiejscowe. ,'.'. Przychodzą z Łow~cza 7.4,:;'. . ..•.. " .' 
.' gęsto zaludnionych ulic było przed rokiem skle-·· ..... l<oleJ. ob:v?do~I!'.. .. 
:Jil6w i zakładóW rzemieślniczych wogóle firm .\,. Wybol'Y w Hiszpanii. Na wyborach municy'" ':o. OdchodZI ~e st~cyl Łodz-Kal!ska ~(J SttltWIll o go:, 
.' '" "1,," h' ' .. Ś 1 P' k • "'h H' .. b I t t - dilllle 6.03, ze ~,lotwll1 do st. I:.ódz-I{nllslm przycllodZl 
.zYclow~kJch ~'P'OdGf ~ 03 .. O ro y.zo- nyc w ISZpanl1 wy rano: <onserwa ysow 5.27. Odchodzi ze st. Lódź-Kaliska do Koll1sze:~ '1.11 
stato zy~lowskrch Jeszaze 2,:,0, polsk!t:h zas Jest 2070, Hberałów 1659, republikanów 544, socya- przych. z Koluszek do st. Łódż·lmliska o godz. 7.46 
306. . . listów 104, chaimist6w 219. niezależnych 105, Uwagi. Godziny wydrukowane tlllstym d1'llkiem 

W'Starym Sosnowcu firm żydowskich było nacyonalist6w 142, katoJi[<ów 59, reformistów oznaczają c~as od godz. ? wieczorem do q rU!l0. 
115 ł T,' t. 71 b " d' t l' . 61' d 'k'ch 86 . I POCIąg! oznaczone lIterą a) zatrzylllU)fl Się W An-
"pOJ.SI\,I~lJ;.O e~me zy ZI U rzyma I Jesz- ,l ZI I • , drzejowie, b), d), g) nie zatrl,ylJlllją się nu ''żadilej sta-

cze 76, p~lacyzas .małą 1,81.,... .t. Nowa kolej. Według p~głasek,. Japonia cyi, pozostale pociągi zatrzYIlJ1lją si~i,na w"zy.stkic~l 
Pogon" Wygwlzdow l, Slelce, przedrtuescla r' Mobyła prawo na wybudoWtł'rlle' szóstej linii ko~ stncyac.h,. b), d), sn, 11) ,scl bezp.osn.;dnlej kOlllll.l1llmcyl. 

zaludni'One'prtewaźnie przez ludność rObotniczą, . lejowej, wychodzącej z. Mukdenu. ,'. P?Cl~gl .be~ ltt~~ 31,<: ?bOWIl1~lI}~ y?:~czenlC z po-
.wykazują nastf!J)tr}ące' rezultaty: n'a Pogoni i Wy-..... __ ~.\.ąJianllJs~Jel wle~'B;;;~.L.!~~}.~!eI ==== == 

g~izdoWi~ b.ytO~46 fJt-m.2y4omskich i .74 pol~', ODPOWIEDZI REDAKCYJ. " 
?Ji.lcb.c1:t~, Jest~dowskich 92 ,a pO!SkICh,190.!.!,;,:···· .. ,: . •.. . ' . . 
Są tam' teraz. ulice w liczbie pięciu na których' ,~; Panu K .. l!... Pierwszą .PI:zyczyną smlltn~go zajscla . MŁ~Jll~Ttll~f~TI~~ ~ZŁ~Włt~· 

• , .. , .';.'.. ',.' .. ... i .K!'6l'e F'an opIsal, było -Jak Pan sarn stwlerdza-ko-
nIema an!Jednego' skl~pu zrdowskl~go. leżeństwo kieliszkoWe. Robotnik, Q którym Pan pisze, 

W SkHtu byto flrmzydowsklch 73, pol. nie bylby tak srodze poturbowany, gdyby: po Pierwsze:', obeznany gruntownie z biurowością, obei.mie sa .. 
skkh.34:.dziS. jest polskich 130, żydowskich wystrz:egat siętąkiegp kole:iiet'iStwai po drugie: pa· Ilde;co3:wiek zaj~~ie: W kantorze, VI fabryce 
dkolÓ 40. . "';' .. "' ... ' .,... , . , miętaf, ze kto ~lezle \I.) plewy, tego pokąsa ni~rog!,:M . 11 rejenta i t. p. ża ~iewsa8rldem wyn!iijJN,)" 
'; ,·/.:'W: o· ·~6\""~·:~I·t"'~D/',,.:r;."'e·d ·';""t;;:J~em W 50: cltna. Z. pr~wdz'lwą poclt%.hą moźna stWierdZIĆ, ze \ .... ""e ... iemo Oferty w Adm. pozwoJ'n sub. " WdoJ-.· 

.> ,:. '.~, luyou·1"''''I"., Q,'-h,,·· .. ł'... . ,J~II: •... ., ,vstrzemlttih,wość ~ o~tatnich . czasacl~ coraz Większe u...... \ 
sl1owq\.l . doWSJ<,1ch.t»Jsl(lch 272; postępy robI W mlC~cle naszem. Ale lJleprędko zapew... niont', . 5742 

, " , 'b ł " ' ''' __ 1'I~3" .... ." I I '" _ = __ . 

,m ·et_ ..... '.MIj!",M...."."."..,'!"%'i!8Mi1t~_~~~~~ 
.
'(iiV··'R· . H" ,'.'''.: : .. ,~ ... '(HA' . O' .~n· .. ~' .. ' ...... . Ś"'Oda~ dwi,a B9~IJO ftiS~Opad~ 19,fi3~. Se~.ujaoyjne przedstawienh). I\hllz6ał oałej trUlPY ~ 
. " " ć.;' . . . . : PIerwszy wyste;p dotQd w ŁodZI meWI'" Z W m. ' .. 
"~Ii l. ~', ,"; .,',...;, ... " :'.. '. dzi~l1ego pa V IT O tylko 5 wyste;p6w . . . . , ". . ·Jł ~. .• '.' . '.' . ', 
)f:i,%,;';~:' "i,:':" '. /r :';', ;;;":'.i . . który Jyka2;avy,ryby i ,r6~ne przedmioty,; wYPljo dażCjilość wody, piwa, DaUy . 

. ·:w't',1l'ft~ł"!liiie l'e:~'{i1ti w 'Wiedniu uznany jako najWięlrsze zjaWisko W dziedzinie anatomii, Eksperyment, p. Vito podlegIną ek .. ' 
. w~ . p •. ViiI:); .. 5759; 

AAA ,o~ I 

. tanio sprowadzam nowe 
paszport)',' piszę wszelkie. pro~
by 'códziennie od 6~lO wiecz. 
Zaltątna 78 rqgAnarzeja, pierw· 

. :~za R.l1lwa qft);Yq~. 10!:l9'4~2't! 

A4' . DIaniezamożnych ia op~a
t~ t yg o dn i o.w e zostaly 

otwarte .wieczorne kursy kroju 
szycia przys:'Tlt 'le A. K{)pyd

lowskiej Piotrko .. lta 115. 101:180 

Przejązd 16 ~ m. 24. 
Poprzeozna ofioynal 2 piętro. 

(tei ros.lac.) ruty- . /n)otl'zeon!l zaraz dz:ie~l1czyruldo' 
nowany k{Jl'epetytor POSZll- If sŁużby od lat 14,· skromnych 

lmje lekcyi SI'E'dnia 81-2. Za· wymagafldo wszystkiego. Wia-
siać 5-4 po pot. Można też domość Przejazd 48-12 za~tać 
listownie. 10889-5śs-2 ! można tylko od 12-2 i od 7 w.· 

Maszynę bębenkową prawie I 18775-d 
nową sprzedam bardzo ta... l potrzebna zdolna bluzczarka '. 

nlo Widzewska 1 ł9"-14. 11018 i uczennice do pracowni, 

Maszyna siodlarsko - rymarska ., Anny Kal'boWiak MikoraJewska .. 
w dobrym, stanie tanio do I 57 (prawa oficyna). '. 10993-1 

!O'SofzE;danti~~ITcl~~~· .sprzedania WidzeWska 152 m. 59 p-ieiiarnia jest do sprze'dania ze 
_______ ·_--o:.l.:;.;lO::.:l~4.....:1 wszystk!emi narz~dziami i z 

~~~~~~~~m~~~~IMtoda zdolna krawcowa poszu... gospodarstwem domowem i skle-11 kuję szycia w domach pry... powem obrotu tygodniowego 50() 
W d J rb. bez konia z powodU wy-

watnych. ia omość al. uliu- jazdu ul. Sztal'ka nr. 5 i 5 dom 
sża nr •.. 57 państwo, Hille. Szarran2. 10987-1 

10982-5-1 _.--:-....,...~-:--:-;""_..,--,--_-:-, . '. l potrzebni' ludzie w starszym 
aszy~y do. szycia ręczna 20.' lub młodszym wielttt z kuucyą 
Nozna bębenkowa 55 rubli stu nrbli do sprzedawania ga- . 

l.i:t:;lj~.ioA~ •. zet· uL Zgierska 11 poćzekalnia' 
iJ.el{samI:1~~lka 1'Ii~~32~~_.!Y:~~~~· tramwai. 11005-3cs-l 

uakladaczki potrzebne· do ma- potr:z:elmy to!"al'z na drzewo ul." 
Wi szyny. cylindrowej i. do pe- Rozwatlowska nr. 16 .. 10981·2·1 . 
d@!6Wki, Pańska 87. 10945-5-5, oanienka umieją'ca szyć potrzeb: 
IMoWy dom na Pabianickiej szosie r na do donm prywatnego ul. 
n w najlepszym punkcie wzięte . Andrzeja 4 p. Kotodziejska. . 
na Towarzystwa 9000 M '1 po . 11022..:..5-1 
Towarzystwie szukam pożyczki pOSZUkUj~ posady ogrodnika na 
od ,8 do 10000 rb. na procent wyjazd lub na miejscu nie żo-
od 8-\} proc. dom mieszkał- naty zaznajomiony z ogrodnict. 

dowiedzieć się moina u W. Wcm na źądanie mogę przedsta· 
• Przyjmuje się ui::ze~ice. •. . . rskiego Łódź, Zawadzka wić świadectwa. Łaskawe afer'" 

----,,......~....:....-_..._.....J~~~. nr. 10. 10808...,.2-1 ty prOSZA składać Rozwoj pod ' . 'no wany z ~ 1 
___ . IJ ogródkiem owocowym żonaty bezdzietny ,F. M~'. 11021-2-'1 Meble ze stołowego, sypial ... 'dzie Pabinnickiej 15 m. obznajmiony z prowadzeniem I potrzebną sklepowa do sklepu· 

nego, szafy, lustra, otl,'Hnal1ę, od tramwaju jest tanio do ogrodów handlowych i·' ozdob- rzeźniczego tylko :dobrze' 
. ,urko, lampy, obrazy •. etażerki,' dzierżawienia ewentualnie' nych poszukuje posady'w miej.. . obeznana w tym interesie Wi- . 

5przer;!:am bardzo tahio Karola sl?rzedania, Dowiedzieć. się ul. scu lub na' wyjazd. Łaskawe dzewska 127. 1855'-:2-1 
S--;10.. 11020-10.,-1 PIOtrkOWska 215 u stróża. . oferty w Rozwoju pod "A. l. S;". potrzebny subiekt do fryzy era' 
Ił Meble z pOWodu ' .. wyjazd~ . 10959-2-2 .. 11005~2-1 bez życia. :\ll!adomoś,ć Prze" 
A sprzedam. ząbezceu. szafy) '0. o sprzedania bilard piramIdko. iady wydaję W. domu prywat- jazd 55. . 11015-1 

. o.tomanę~ 16z1m z m.at~racam)· wy z ~i1aml w dobrym stanie nym do g. 5-ej p. p. zdrowe, pot~zel>ne panienl{i do hatcit" 
umywall1lę nocne szatki, tremo. ul. KoścIerna nr, 6 w kaWiarni. smaczne i urozmaicone ul. Wi- bwlego zaraz ul. Dlw;!a 10 

I 
bieliźnial'!{ę z lu~trem. k. re. d.ens. 10958-5;-:-2 dzewslta 971 piętro ofic,Yn!;l obok szWalnia. . 11013-2-1 
st6l, krzesła, bIUrko, zegar ul. futro oposowe podróżne do parku Bańkc:'wska. 9544-d l1'1otrzebuje 100Ll rb. na 1 numer" 
Spacerowa 5711'1. '5. 11016-2-1 sprzedania Pańska 75 m. 26. pies czarny, duży z bialymi leoń- r hypoteki Baluty. Oferty Roz· 

, - '" caml przedtllch nóg z obrożą u () -'j Meble z 5·ch pokoJ'ów sprze· , 1099.7~·:0··x·_n .. WÓJ' pod ,.10C)''''.' l'O"4~~-4~4 
dam tanio Spacerowa ::!7- Je.st dOili do :;prLedanlu Wprost skórzaną zallinąt. Od!Jrowadzić '~C"AotrzebU)'e zddlneJ' krawcowe. j 

. . 1689(:J'--~o*-5 ~ ~ stacyi kolei kaliskiej w Sie- za. wynagrodzeniem Woclzyńsld Zaw.adzka Przejazd 52 m. ~. 
. ~ kuszerka- masażystka udziela 

M porad, przyjmuje chore, bie
dnym ustępstwo. Dys krecya 
PiotrkOWska nr. 223-19. 

10587,.(3śs·4 

radzu z ogrode.m izabildowania- PiotrlwW .. ka 118. 10951-2--2 . 10954--1 
mi W podwórzu. Bl·[ższej infor- nokój umeblowany do wynaję- p otrzevna dZIewczyna do sluż.t>y 
mac>,! udzieli Wladysław Brze- r cIa; może być dla przejezd- do' Jat Hi-stLl zaraz. Wmdo. 
zilisld Sieradz W domu W~nej nycII ul: Główna 24 m . .17 ofiey- mość Benedykta 22 str6z wska-
Podciechowskiej. 5-2 na 11 piętro.. 9155-d że. lOd92-l;i--Q 



Nr,2ó(} f\OZWOJ. :-NOa~. (ID'fClJ'9 ~tUrrdaa f9TJ'r,; 'r 
~Ol!n~W&'Ii'ł~1Ii1\l:a~ IW<m~""''2'FMr'."~~mm.".",,,.,. <~:::::::: :::: =; ;;-==: ;fnem=======:= 

('tróż potrzebny żonuty ul. Pań- I Franciszek Szustale zagubil zaginqł pu:;zport, IW imię Adol
<\J ska 99. 10921-5'~-21 kartę od paszportu, wyd. ż fa Bentera wyd. z m. ag. m. 

r: Ilf' 'K ""l1Płl'rnmmm~"i2'P"$'Ti"tT!rrł!l1l!i!-'U7"!l!rr>mm"l!!'\.ralOl!.memW:ilVnp""""'W7?l! 

Piwiarnia do sprzedania" po
, wodu chOl"oby z pozwolen
stwem na obiady i warsztatem 
rzeiniczym. Wiadomość Zakąt. 
na nr, 43. 10979-5-1 
-potrzebny chłopiec do pralni 

Piotrkowska nr, 92. 10978 

Potrzebne małżeństwo do za· 
Irladu kąpielowego Szosa I-{o· 

klcińska nr. 7. 11004-1 

Potrzebny chłopiec do zakladu 
ślusarsl'.iego RozWadowska 6. 

1100B-l 

Pokój umeblowany . odnajmę. 
Elektryczn.ość, oddZIelne wej

ście, wygody, parter. Wiado
mość: W ólczmlska lOD, oficyna, 
szkola. 10865-[)*M3 
-potrzebny chłopiec do zakladu 

mechanicznego Piotrkowska 
nr. 165 skład maszyn do szycia, 

1091O--3śpt-2 

Potrzebna uczciwa z dobrej ro· 
dziny dziewczyna do slużby. 

Wiadomość: Przejazd 8 "Roz
wój". 187'T5-cl 

H)esztid Leonarda hurtowo i 
lllI detalicznie. Na żakiety i ser
daki damskie, na palta i garni
tury męzkic, ubranka i okrycia 
dziecinne. na czapki i na getry. 
Edmund Wasile\llski .t,ódi, Kąt~ 
na nr. 36. 9475-10-:'7 

[loWer dumski z woln0i11 kalem 
n tanio cło sprzedania Dzie 1-
na nl'. 40 m. 1. 101m-9~1 

('"przedam dom z placcm alica 
~1I Wesora nr. 22. 11010-2,-1 
~kler<iystrybucyjno-kolol1ialny 
~) do sprzedania z powodu wy· 
jazc!tl Szkolna 23. 10993.5*-1 
~klei)- spożywczy do sprzed,i~ 
il nin z powodu wojskowości 
dowiedzieć się można Lipowa 
nr. 44. 10997-5-1 
("'klep do sprzedania lub skrOili' 
.JJ ne urządzenie Nowo-Zarzew· 
ska nr. 70. 10986-5--1 
(l>1~lep spożywczo-dystrybucyjni. 
l\lI do sprzedania Karolewska ~ł: 
sklep od 7-ej wiecz. 11009·5"'n 1 

Sklep IIHlnie urządzony' pr7.,,; 
Piotrko\\)skiej do sprzcdant:~ 

Oferty sub "A. W. 544" do adm, 
R0zwojU. 10991-3sw-I 
(l'k l c P - spożywczo. koiOliJaTil}i ': 
~ sprzedam tanio z powoda I' 
cl1ol'Oby za cmentarzem· ulica 
Sreb I'Lyliska nr. 57. 10988.,6·} 

S-i{"lep"-]WlOllialny do sprzeda
nia z POWOdll zmiany intere· 

su Radogoszcz ul. Kwiatkow
skiego S. 10985-3'1'-1 
~l{lep odpOWiedzialny kolonial
IJ no-dystrybucyjny sprzedam' 
Milsza nr. 59. 10944-5*-2 

Sklep Iwlortirilny do sprzeda- fabr. B-ci Zajbert. 10990-1 Łodzi. .-" 10985:-1 
Ilia ZMUl, Slaro-Zarzewsk!l I Florczak Wtadystaw zagubił IBginąr pas~p.o. rt" wyd. Za ~mzaU,!r 

n 1'. SO. 10957-3-2 ~ paszport, wyd. z gm. Luto-I 'p!zed~cl~181 f,ub. ~~~ rs.· 

Sprzedaje sldepil{ i magiel z miersk pOW. Łaskiego gub. Piotr- Sklej na HUlę Junu 1Vtfll ,,~a. 
powodu wyjazdu bardzo ta- kowskiej. 11001-5-1 ._IU984-3.:-~ 

nio Szosa Rokicińska nr. 45. ZQfJinetn jtarta lIa imię Rudolfa 
10970-4-2 GUStfiW Weber zarJUbUfltWb it Jod Mosia wyd. z fabr. ZYr~m\lnta 

-'-- paszportu, wVd. z a r. H- JarociftskiC'M. ' 11007---3-,_!. ;! 4cZelJ potrzcbny do zaldadu kóba WojdyslaWslciego. 10992 o ---

:Ii tapicersko-dekoracyjnego ul. l' aginąt paszport, na imię fla-
:",ll1wl'ot 25. loB36-5*-2 Ban S~tekmil1er zagubil kartę ryana Janowa Trzaska wyd. 
i~czenice do szycia poszukuje l1J od paszportu, wyd. z przed·' z gm. Żyrardów Warszawskiej 
IJI "Polaska" Piotrkowska 107 siębiorstwa liestlel'a i Ferenba- gub. 29 października 1910 za 
;:rawa oficyna. 10977-1 cha. 11006-1 nr. 511. lOB 19-5- :3 

l--j I l' w w l' Mateusz Osomski za1ubit I)U8Z- zagineła l{siljŻeczlea legityma-" (O II a {I'U co a poszu ,uJe - • B I t 
!~ pracy W domach prywatnych. port, wyd. z gm. Datków cyjna na illlię D e:; nWa 
i\.onstantynowska nr. 50 m. 5. pO\i>!atu Łęczyckiego gub. Ka- Szymczaka myd. z m. ŁocIzl Mub.' 

10948-5-2 Ilskiej. 10917-5-2 Piotrkowskiej. . 3-2 
:::1 l{olwagi nowe' do sprzedania 
~~ na resorach paro konne i je
c!nokonne teraźniejszeQo fasonu 
SrcJriia tlI'; 86 (róg Magistl'ac. 
Idei) nr. 5. 10941--3-5 
~ pokoje z kucIlIlią ze wszyst
luli leiemi Wygodami od 1 stycz
nia do wynajęcia ul. Widzewska 
nr. 135. 10986,5*-1 

Zill~01Ibil!llli1ll!l d'@!(lIlIm~Hl1ty. 

lIlajszczak Kazimiera zagubiła 
!] paszport, wyd. z gm. Staw 
pow. i gub. Kaliskiej. 10999 .. 5 .. 1 

Michar Piotrowski Ze:gllVil pusz· 
port. wyd. z gm. WymysłÓW ;e 

pow. Łaskiego gub. PiotrkoW- <; 
sldej; , '11000-3·-1 

dWa świadectwa :wliczeniowe; 
a mianoWicie: ś\lliadectwo 5602,1 
na sumę 30 rb. SD k. z przesytki 
Łódź.F., CharkóW Ng H:i3255 z 
d.7lVUI bm. i śWiadectwoN24fn43 
na sumę. 00 f; Z przesylki Łódź
BerdyczówNi 49645 z d. 27[ VII br. 
Znalazcę uprnszHm o zwrot tako
wych pod adresem I. Lipszyca" 
ulica Pótnocnaa 4, gdyż W dWiym ' 
ręku świadectwa te są nieWU7.11e. 

rOladławski Mieczysław zagubit 
n paszport, wyd. z gm. 1<:IOllOM 
wa pow. Sieradzkiego gub. Ka-, 
liskiej. 10961-5-2 

Stefan Pawelec r.agulJii kart~ 
od paszportu, wyd. z fabr. 

Hillera. 11002-3-1 

Walenty Zarkowski zagubił pa· 
szport, wyd. z gm. Ceków 

pOW. Kaliskiego. 11011-5-1 

~ 

IOziś arcydzieło ISz~ukii kinemato@raficznej! 

dramat W wielkich częściach z życia atletóW. Wykonawcy: artyści cesarskicb teatrów W St. Petersburgu .przy 
wspótudziale znanych zapaśników; ILlll1lt'ichao MlIIlI"sl.1Ika i L.ebilediewa 

Pfl"O~lI'am trwa pr2leszfodlwie i!Jo~h:huy. Cell!lY 2wiicar.ajne. Orkiestra 5755 

Teatr nOAZ 
róg Głównej iPiotrkowskieJ 

Ceny, ndęjsc J!l'ill>łl!Ulillll"l1I19 

od 22 do 15 Um§». ~~ 

~~~~~~~:==:=:~~~~~~~! Dziś, jutro i pojutrze nadzw. urozmaicony program. IMill2d;zy innemu Se,R1I,sacY<!l ! 

ci" lfiło~y, . 
" ... '" . I .ę~~~g~,~'~iny 

Dramat wstrz'lsający W 5 czę:aciach W wykon. słynnych franctisklch' sit -artystycz!1YO l' .. . 

.~~ §'ol'!a'tem :ala,·ey"",. e!!!ll!ll,ia.k.~1i1ll'1," PR·Zy(f~,'Ony .. ,'lUNAr. YKA" ,i .u;odo.hłiony/ qiul;ali,sta i .. :zła.· .. 
~ '" .Ol_... J,. VJj Ul rrRny~ o"all"aktere~pii!lma.' 

~ys w '" w~e ..... p .. cZ~!lOciaph " • . ... . . . . '. .• . r.d.eil!:illu'lłDY:iJ:,.-a.ollnłliłkCllv(a .. 
z111uszająca do ciąglych wybuchóW śmięchu. , : '.' :,..:. . . $Qi.ą luu}\ijJhilUl'ą,. P9sz~kuje. : 

IU"".I .. "" .. 'M'llIil!1l> IJ-UIIl'łIIM!.1!e' I!:!!I!IlJlIVIIII' Dramnt .en~ncrJny w 8 wielll;lc!l Q~<:śclAell' ·z"'ru" odp""'i,edni,erl• o 'ZW'ęc1a ,na .. ', 
"" ... 11>11 ,.., llD .. ran'l = SlUlIWP1/4oo UIIIWlió'o <01II1I'!IIł 1;1., (HOO metrów) ",~cry! 'f\rty~t"IIG"uJJiOb.t·" .... "w lS 
Ohraz leli zawiera ",sobie tnld(, WSI"'Z'ls"jqce momenty iż niemal k,,;adeg-o. Wlllzll. 40. lez. WZrUij:;;a. 67(;7 stafę 1,l,1h na go4ziny, . ymaga"': 

, 
5742: 

Nie pll'lI/.:epil!śćcie tego prog N'l m 1.'1. Ty'ko ą cDO)I~. 1,liabardzo :skrolllne, Ofert y wL 
~~!!~~~!!!'!!!~~~~~!E~~~~~~~!!!!!~~!!~!!~~~~~~~~~~~!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~~: Adm. Rozwojll;Sul) j,JYllcoWity".' 

-G-';bi(r~if~tt łl~c·~-n-i·c~·;;: kosma- Ofe-{lz-etll~Qh~~Ób' p~uGn'VGh, l D~Z::!~::b=i~d~~~:~aegl!D'" Dr. Wt DU"HIH* WMUWI[l," ': 
tyczny D~ Heleny Frydowej ~:o~~~I;k~~d(~~~r~~icfe~:li~~~; pJ'amwni[y kraw:euy ,nacz,alnyi,Gkarz 

D l 'Ak d " kl' przeciw chorobom płucnym na na dtlże sztuki'. p,'otrl;o"'ska lo;~ •.. szpitala Anny Maryi, przyjmuje 

8705 

( yp om" a emu nnu owo-.osmotyczne] pierwszem miejscu,postawićna-, "w vu ł '101 codzl'ennl'" od A do 6 e)' 
w Pary tu). leży F AGOSOL, poniewaź ten. 5946 .. , 'J~ 6Co<!:łowski. ~_~,r l 'kgol.!~ . M WIr - 11:' 

Regeneracyn \\11096w l przywracanie siwiejacycym wlosom ich że wstępnym hojem wyrugował ;;.;..::.:-_-....... -,;;,.;;,..;;,=::;;, .:-;., ...;.._._- I :,1I:9W$ illl . ii' ;gaJ . al! ~o.' 
plel'Wotnego koloru, zapobiegul1ie wypadaniu iCh. Ddmładzanie cery. wszelkie dotychczas znane środ. NAGlRlOD:\f RUDU IDO ==-.....:-~.a:~~::":!,.,.",':_ -;;~. __ . .: 
usuwanie zmarszczek, jJiegów, \\Jęgrów, pryszczy, wlosóW szpeca"ki przeCiW choroho.111 p!tlcnym. otrzyma ten, kto wyrobi lub od· 
cych etc. etc. Nadawanie białości szyi i ramion. I-Iygieniczny maM Przekonano się albowiem, że stapi młodemu człowIekowi po-
nicure, Odnuszczanie.. Apparaty pneumatyczne .i elektryczne (lla l." AGOSOL wywiera dodatni sadę I{.usyera, inkasenta, za I-ZE);. 
poprawy kształtów' Apparaty i kosmetyki wprQ~t z Paryża. 'iŃszelM wpływ na wszelkie przejawy to- dzającego, )ub te~ biurową po· . 
kle zabiegi oparte na zasadach hyg ieny. . warzyszące suchotom pluc i że j sadę. Na żądanie kaucya do 4000 

Przyjmuje od 11,.- 2 i od 4 - O. PAGOSOL ,dziala zabójczo na rb. Oferty w adm. "Rozwoju~ dla 
Cegielniana N2 4, talef.,H2S~4Z. ,znajdttjące się ,wplucach bul<te- j IlPOSzttkUj~, 'i,' • ' ~. 5561 

Tylko ellą 'Pań !I! ryo, stanowiące przyczynę cho .. 
--~$------------;"-':'-';;'::'''''';'':'-;';'';'''''';''''''';''''''';''--- ,rób ptucl1vch. Prócz te!:jo 'fago- DWI EnU~UIl:!~i11i'B~~ł ' 

D fi HE1T 
l 011'.' EUJlGi1!:WUA sol 7, wyśinie!litym wynikiel11s'to>< " r.' DUD UfiUUI\IUn' n· "I REfRER ... OERSZUI!I sowany jest przy bronohioie, kG. p. ordynator szpitala św. Ducha' r Gil @ , , t POWRÓCIŁA. ~~yGZ~~z~~~\~il\!~r~:.~~~~ ~~~~I~ei v/Warszawie. Ch@!"óbW ko" 

Średnia 5. T I 33 19 katary pluo. Można' przytoczyć ~iece~ Godziny przyjęć od 4--6 •. 
re • •• CHOlfUJBV K~HUIECE tysiące wypadltóW, W których 2767 

sp. choroby skórne, włosów, wencryc,· ,PrzyJmuJe 04 9 d~ 11 rauo i od 3'-:-'G po chorz~ ptncni tylko dzięki. FA .. 
ue, moczopłciowe l kosmot\'ka lokarslm. południu, w, niedZIele do 12 przed poło GOS' LO'''I odz"skali zdrowie. " 00 solidnenointe1'esupo-
LeczeIlie syphilisl1 snlvarsanem mulich- Piotrkowska 121' talaf 18-07 S159 lO< J <5 
H"ta 60B i. 914 (wś,ód;'ylllie). Leczenie . . '. • .' Lekat'ze ·Ila mocydoświaclczeń ',trzebny czynny· 
clcktrycznoścl~:',oloiktroli~atl (\!snkwnnle Z· b" orzekli, ze FAGOSOL jest ]Jar~. ".ap01l1 I' n" Imlk' 
s~pecqc}'ch włosovv) OŚWIO onlo ana u a gu ! o n o dzo cenn"m, środkiem prz. eciw urotroskopia). Godziny przyjęć: ód 91 pól 'J 
do 12 i pół. od 5":$, .w medziele; od .10 , ' chorobom· płucnym, wobec cze ... 
do ~ Dl .. Pań OSobna pooIOI(alnla. 1.28 go stosować należy FAGOSOL' (chrześcijanin) z kapitałem od 

świadectwo zaliczeniowe za. Na W tych wyp~dkach, gdzie trzeba. rb. BOOO. Oferty pod "B. A." w 

Marki. pocztowe 
rosyjskie jubileuszowe b stemplo
Wane kupuję introligatornia i fa~ 
bryka kotylionów Łódt, Id. U .. 
POwa 80. . 5884 

DrIlL..PRYBULSX. 
Ul. Południowa . .Nl! 2, iolot. 13-59. 
Specyalnoś~ syphilis ch'oroby sl\Órne, wIo 
sów, (kosmetyka, leknrskl'I, W6nGryoz~. 
moczopłoiowo ł niemooy płciowe J Lec~enle 
,syphlUsu salva;r~.Ehl'lJch-Hl\.tq .606i 914. 
l wśródżylne). Goćlziny przy.l'l~: od 8-1 
i od 4-9 dla pan odo - 6. Dla pań 

~sobna j/oąeka1D!a. :1778 

58550 na sumę 121 rb. 50 kop; (Walać szybJw i energićznie. Admlnisrr; "Rozwoju".. 5922 
z przesyłki Łó!:lź~Fabl'. Winnica Ządać We wSZystliich 3ptel~ach. ~ 
Nr. W4688, wydane mi przez eks- R e p re z e n t a n t: Towarzystwo p 
pecIycycye towaroWą .drol!liZeI.. CHEMIKOL WarszaWa.5BB1 osiukuje się człowiekaw śre" 
Fabr-f",ódzkiej..\\1 dniu 14[VIJI ... dnim wieku z poWażl1iejszemi re,., 

b~~5w~'I~t~{J~fg:e~IeŹy uwaźa~8~~ B ue HA L T ERY I, fZ·eraenrCyzamąi diakoa n 

IF..Ęj~eBlbe,·g . l Z I ~ C Rl O" n 
ul'ytmet. handl., korespondencYi J Ilf, {!je; li 

Potrzebni uczy grtlntownie naucz. 'Wl1. Wo" 

, ';"'n'''''''''d'''::lIm., '. d2wnski. zatWierdzony przez • hofOIOm .. 
....~ .. -.... NUR. Władze Naukowe. Wyklad WpoI. ol II II 

do mniejszego ognidu i sldm, rosyjskim, l1iemieckim, 
·1..111 o'g ... francuskim, ul. Widze,\)ska: 4g, 

m O~S:3!!:Y lSIIUSąrZ. m. 5; l p. Godziny przyjęć:· po-
do fabrycznej ślnsarni. Itiedziulek, wtorek, środa, czwar. 

Średnia 151. 5958 tek 61/ 3 r3
/, w. . 5684 

Bliiszych wiado l11o~Ci . udzielą 
wtaściclel1ta p. Em.Netiel, Piotr
Mw, ul. Bykowska 45. ··5960 

Tanio sprzedam '100. sztuka la 

~~r~~iGh ~~wanów 
nagwiazdkę. ~rosz~_ si~ . prze-' •. 
konać. Wólczflnska J'I~ 27,111.5: 
przy Zielonei. 1$9581· 

, ; " ','i "" 

od 1 stycznia mieszkallie podaŁ.; 
kowe. Nowy' Rynek 5. . .. 5950!' 



.111 I Wiałka atrakcJa. n Non Płus Ultra" , 
~ " . M 

DZIS' AnCYDZ'lEŁO BRACI PATHE W PAHYZU. - ____ flI1~mo~~~I_-!il1 

I " " 
Dramat ,:życiowy w5-ciu wielkich, aktach; Wykonawcy. artyści z "Nędzników". Wspaniale kolorowany w natural

, nyeh kolorach. Największe' dzieło El'aci Patne od egzystencyi Kinematografu, Przekracza wszystko co dotych
czas było. D@monsłracya obraził trwa przeszło 2 godziny. Nie bacząc na szalone koszły, ceny zwyczajne. 

" 

Mi [11 ..... ___ k __ *'swA.Il'iIJli&amli .... ___ iMIIl!WM@4W444;a .. M .. '''·.~~·~ __ ~ 

Najlepiej zgrany "S~xtet" VI mieście. 

,,"~Dlca' 1i.UdzBwska lBkarzy spBtJalistńw 
dla przychodząr:ych' Główna 51 (róg Widzowskiej tel. 30-83). 

Ih-_ l(e .. s-fI)h .... e~ ch?tob)' dziecirtnne 11 i pól do l' Dr. Woły"" , 
.sld ---us2,?lgardta l nosa od 12 d'o.t. Ur. Fri~d-\\lewnętrzne ' 
od (? dl,)' 1 l pół. Dr. 'ukschaalllslu - .'chirurglczne od 11 do 12 
i .RPl. /0", F .. ,.d~ - 'kóbiece iakuszerod12:-1. Dr.Tl"achte ..... 
h.ii!i .. c~tl)eneryC'zne llsk6rrie od 11 i pól do 12 l pót!. Dcl 5 i P'Ó! 
do '6 ipó1.Dr.·Qoldałei .... Poljak 'okulista od6 i pól do li pól. ' 

ĄnaRiza, '~zczepienie ospr, badanie blamekl/ 

~Orad:a ........ , ... .' i . , . 

.. 5916 zenl II 
,'i '] 

. .... .. '8zBmlnilnlCOrP,zzBmy,słoWB. 

Pabjanickie 

meble biurowe 
Sil tanie.i praktyczne. 

._1IIICiIII!r 

Biurka l szafy 
amer)'k. z źaluzjami. 

Szafy do kopJowania i tlP, 

Katalogi i kosztorysy 
na źądanie. 

PabIanicka' mechaninzna 
{abryka. mobli biurowych i 
fantazyjnych VI Pabjanicachl 

'··T'Q'~D:~ZJS~"lD .POŹYCZkOWO-OszczQ·dnośc·i'oW'B ł'~D~' ~~~= 
. ... :: '·Plotrkowska 211" . . f. 

f'fzyjtriuje,czlollk6W i wydaje pożyczki, ()d k~ór9ch' pobiera. 6 proc; 
Pt~)t11uJ:ę:\\1kt!l.d)' oszczędnościowe; od których placi od 4-6 
aM~ie"p'rzyjmuje'wktady. warunkOWe od 12. kop. ty:~odniowo, To
w.arzYstwodate do domów kasetki dla zbierania drobnych oszczę
dnoścLl<aBacźynna codziennie, opr6cz,świqt'iniedziel: rano od 10-1 ł;;';''':''::'':'::':':::''':'':~:::':':.:.:..!!:~::.!!!!=:...!!!:!! 

__ " .. " . i od 6-8 wlecz, 2907~' Jelnieki 
ZI\l'.ząd b, '.S'\QVI\:,:r;yszell!1l. Wlnś.lc.le1i. Nicruchomośni"za.Wiadnmia niniej. 

s~elI\, xc w cz~uttek 2ą Ustopnd~ X;, 1;, o.go<lr.inle 5-ej pi) południu, W sali gmachu Choroby wen.eruczne •. skó .. 
TO'1Vn!7.J'Btw~ Kr,edytowe~? tD1nstll LodŻIJ pr2y ulicy Sredniej, odb'ldzie si<~ li • 

" ,,' . , . ,ry i dróg Inoezowych I . . . m ul. 'Andrzeja M"J teB •. MtO~ . 
11 ze ,ranIe 'Ptzyjmuje:' 9-12 i5 -8,pa-

. '.' . 4-5; 1180 
CdOlikó\~-, celem omówienIa kwes\yi związan.ych z likwidacy'I tegoż stowarzyszenia. 

idAJSZVKOWNIEJSZE 
Palta damskie 

znajdzie W. P. n: 

r" 
I 

Schmechla i RO$nera 
Piotrkowska 100. 

t.·.'. ( 
I . 

~alta danlskie 14, 5°,11 t·S50 do 42'.
znajnowszych materyat I , 

PaBłapluszowe ·3~ 42 55 
.. n~nowsze fasony ·0.-,.· 1-' I

W.wielkim wyborze. 

Garnituryfułrzal1l11! damskie skankso\4 
we, ameryk. Oposy, Foki, Pizmowee i t.d. 

SPRZEDAM GOSPODA RSTWO ~, 
'zzab~doWal'tiami, 14m6rg ziemi W teml m. 1ąki dWUkośnej ztor4 • 

feln! zl~mla dobra, położenie ładne, jest odpowIedniepołozenie na· 
cegl~lmę, przy szosie" Powiatł'aaki, gm, Wymy.łów, ku"ll 
Ronla Chechło 3 wloraty od Pabj.anic, M,ichał Gajzler. 

Dr~ S. Kantor I Dr. feliks. S~USi!»lCZ o' 

Sp. chOrób wenerYCznyoh i skórno Ibld.rzeJlI 1$ 
Piotrkowska M 844 (róg Choroby skórne;. weneryczne 
EwangeliCkiej) Teleł.la.,iI, " moczopłcIowe.. .. 

. . . . . PrzyJmuJe: od 9~/2 do 11-eJ lod 
~abtn~t roentgenowski (prze-. 5-8, W niedziele i śwęta od 91 

&\l)l~tlente i ,fotografoWanie). - do 12-ej. Telef.26-2S. 507-r 
SWlat!oleczntcz)' (choroby \\lio~ .. .. , . ... . \ : 
SÓW) l ele~troterapentyczlly (nie" . Do wynajęcia zaraz : 4, pO"l ' 
moc plo,CIOWa), Godziny przyjęć: koje frontowe na 5 piętrze ~. 
8-,.2r. 1,5-9 pp. Dla pań. osob- wygodami, elektrycznością, cen~ •. 
na poczekalnia, '5469 tralnem ogrzewaniem, •. gazOWą, 

fajerką,. lecz bez kuchni, na ele
ganckie ka'!Xlalerskie miesżka'nie '; 
lub biuro. ZielunaS. 3904" 

sri lIk~~~~~:;j.dzi~nn;v;a) wy~ór p"zewodni,C7.ącego, b) wybór człon.k6w ~r II m~JI . Uft' 8'~~" : ff'HI. 
.w razie ńi'cprzybycia na powyższe zebranie lik.widacyjne,· pr:rewidziane ~ tLJuh,~lil R ~\ij iti· k ł 

Jl~~ez tjl!itawQ liczby CZ!Onlko~'\"'l' odbędziet~il:. dnia t l:f? f'Tudnla) r.b. bO go~z, fi,ej po 56 tel 52 62 II O aj ews k a 61. 

Ogólnie znana =, = lecznica ZębÓW, 
I . lek. ,dent. 'H. Pruss : p.".adn' Uj w',tym samym. ą!"'" u, w pow O:P'Y';" Qr~lruc ogo ne ze ~"nle prawo, , ,. - , ,., ' 

moc,n", :b,ez wzglt;du na. llo~c obecnych CzłOllkow. chGtil"oB3y lIISZU, nOSa, gal-d. . Przyjm.: od 8-9 i p6l ranoI5;-6 
c: UWAGA: Na zasadzie § 6 ustaw)', prawo wzięcia udzinłuw powy:!:szcm ta i chia'ulI*gicz:1e 1649 pól. po pol. W nledzl'elę '1' ŚW' l:ę' 't' a: 

eiólnem:zebrnniu,maja. tylko d' członkowie b. Stowarzyszenia" którzy Die zalegaią 
w' opIacie sklndJdc7.łonlcowś'kiej.· 0091. pr:z;yjmuje do 11,1". iod 4-7popot. . tylko rano od 8-10 

"""',' .? ...... " , ..... - & < , 

Redhklor QPOo\1vleo.7ialny :1ia. ł..ąpGlI1sGd. W tłoczni .. Rozwoju" PrzejaZd 8. 

1
"45 Pioirkc:nvska 1'45: 
n~przeciw Ewahgielickiej. 2915 , 

-Wydawca w. CzajGWSłd.' , 




