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Kalendm'zyk tygodnIowy:
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Pon. św. Teodoryka 'kapl
. Wt. Namiedz.· N~ li P.

) . - - - - -.......--·11 Śl'. śm. 1\llatoliasza l'i.
CENA PRENUMERATY: Czw. św.J6zela K.a1as.
Pi~t. św, B.ntoniegoZak.
w ŁO DZI:
Sob. św. Izajasza 1"1'.
Rocznie rb. (') k. Niedz. N. Krwi J. Chryst.
P6łrocznle" :5 Ił Kmartalnłe ,,1 " 50
Mieslęczn. ,," " 50

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pOjedyńczY5 k.

z przllsyłką

Wsch6d st•.godz:1 fu. 44
Zachód st. godz. 8 al. 21
Dług. dnia.godz. 16 al. 37
ab~lo " god%. O m. 07

pocztową:

dziBDlliII pOlityczny,

Rocznie

rb, 7 kop. 40
Półrocznie ,. 3 '" 10
. Zagranloę:
Miesięcznie rb. 1 kop. 10,

przBmysłowy. społsczny i IitBrac~i.n~~1i
Poniedzifll'ek~

asl. ·Pr:a:GJud' oM lI.s

dnlo 1 lipca 1912 roka.

lI.. nłolP.,1 właen, • " ....allna.le, al. Holia Nil aig w Pabianicaoh u p. Teodora Minluł'
w :Zgierzu, 'IIiII aptece p. Patka.

Telefonu Ki 593.

=-----

CEł'm OGŁOSZEN: Nadesłane przed tekstem 50 kOp.' za wiersz petitowy. Zwyczajne ogłolll21luda za tekstem po 7 kop. za wlel"sz nonparelowy

lab

-=
Jego

miejsce. Małe cgłoszeniapo 2 kop. od w~razu (dla poszukUjących pracy po tlI, kop.). Nejmniejsze ogloszenie 20 kop. Rekla'mY 'Ne..
kIPolcgi po 20 kop. za wiersz petitom~. Za dołączenie pr:'ospe~tó)!) ó rab; od tysiąca egzemplarzy. Artykuł, bez ozna~en!a 11ono1'ol·y(un
Red6kcya uważa ~ bezpłatne: ręk:opis6wdrobnych nie zmraca.. Ogłoszenia lU tekście 1 ,rab. za :wlersi: petitowy.
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Redaktor lab jego zastępca przyjmują interesantów <!odziennie, z wyj~tkiem clni .świ~tecz;nych, od godziny
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Także arabowie gotowi są poświęcjć życie za
ojczyznę, Ody ojciec pada w· bitwie, syn .bierze
jego karabin i wstępuje w jego miejsce. Przed
kilku dopiero dniami pewien młodzieniec t kt6re
mu ojca zabito; rzekł do swoich kolegów:

z;asz~zyt zakomunikowtlt!,
od' 21, 'lat caki~rnic; moj~ ~ ,dniem lMyttlUpcar~

Niniejszem mam

stomskiema.

I

.

,

.

2e egzystajtlcą w, Łodzi
b., sprzedalem panu' ~o. .

.

od samego zalotenio.swej cukierni darzony zaufaniem' i sym. .
paty~ Sza.nownych Od.biorczyń 'i Odbiorc6w, czaXem siC; ,z tego powoda Ztl. .
BC;dąc

wsze aszcz~śliwiony.
'
Opaszcza.jąccakierni~ nie mog~ nie wyrazi~ Szanownym i Kochanym
.
Odbiorczyniom i Odbiorcom, oraz Gościom mej cakierni,swYch,Qczuć wdziC;~
czności i skladeuu serdeczne z glC;bi serca podzi~kowt\nie.

"Ojciec mój padł, jeżeli zajdzie potrzeba i ja
Z arabów stworzyłem ,coś w ro~
dzaju dobrze uzbrojonej milicyi. W każdej kom ..
panii l liczącej 150 ludzi, znajduje się dwóch, off.cerów wojsk regularnych i jeden 'adiutant. Ludzie ci są bardt;o dzielni i wyświadczają· nam
duże usługi' Płacę lm na miesiąc "napoleona",
a na utrzymanie jednego regularnegoiotnierza
wydaję· miesięcznie funt turecki.' Obecnie w' całym kraju organizuję· podobne kompanie. . Je ...'
dnem słowem, jestem zadowolony· i peten> nE,l::~>
dziei, . Gdybyś Qb6z nasz zobaczył. na"iWał~Yr,,~';'
padnę także".

·tqtpiaąt~m,z ułW~j ,~i,eJ;ą~,,;I;ę.
.iwM~:
~;!~et;;}ęst: on .oc~wiśt!tę:mały,.,ąl,
.. .ld9- "
brze się ptze,dstawia. . DOkołameQZetlJ' ,I;~IiiJił:jd;~e
się 17 sklepów i dwie tureckie kawiar:i)ie.)Wszy ..

scy opowiadamy tu wesołe. anegdotkit •.·111,egdy
tylko odezwą się trąbki wOjenne, pogadanki
PIOTRKOWSKA M 141 ustają, a cały lud wojenny chwyta za broń i
. 1\\\1,
TEL.EFONU Nr•. 22-04
'śpieszy przeciwko wrogowi, od którego dzieli
111
nas tylko przestrzeń sześciu kilometrów,".
, t \ ? y d a.j e ŚNIl1P11.NIl\, OBH\DY i KOL1\CYE Ci la Carte.
Podtytutem: "Bh:dy włoskiej administr~cyi
, 1
. 1
i
P'I·' k' (U' I) P h 'St k' Z b e c: z; e k i na wojennej'\ korespondel1t ;oFrankf. Ztg.''', przebyPo eca. orygmane p we\: .. I za os la, rgve, $C or, I ryc lO • . . . . '
wający w głównej tureckiejkwaterzeipodaje na~
S zk 1a. nki. :Ę>rzyjmaje za.m6wienia. do domów po celia.ch amia.rkowCll)ych."
stępujące znamienne szczegóły: ... ' : . , .
,
.
'Z n R· Z li D '
Wojna włosko-turecka wystaMa;jaksię
0000
Z poważaniem"......... '. ,AI'!.. l1li _
zdaje, patryotycznącierpliwość narodu.w.tos.kie..:
. ' ., " ' , . . ..'
,.. b
I
"Stanowisko nasze pis~e Enver-bej z ka- go nabardzodęzką próbę. Jeżeli Wtóchom
LeozDlca· chorob skornychl weneryoznyc
zdym dniem więcej się wzmacnia, natomiast sy- nie uda się zmusić Turcyi do pokoJuinoymi
•.Go·lc.a ." Je· Inl",c''k·l"e,g·o, tuacya
dla włochów staje się coraz gorszą. Stra- środkami, aniżeli tymi, którymi się .dotądsiępo
, -rów. ,.FaBka"
I
cili oni już dawno do siebie zaufanie. Wczoraj . sługują, to wojna potrwa jeszcze bardzQ. długo.
D
dopierooddzial WYWiadowczy włoski, liczący
Niedostateczne . przygotowanie wojny mś~i.
unca W61czatfaslfa .Ms 36. - Teaefoil.1II14.- 81.
450
11ldzi,
pod
dowództwem
kilku,
oficeróW
ucie~
się teraz na włochach. Mały "spacer wOiskowy"
Dla ohoryoh stałyc,h) oddzielne ~okoje i ogólne siłJe) i przychodnich. (P0fę.dn 60 kop.-Godz, pr:z;~jęć 048-9 ta- kał przed tureckim patrolem, liczącymtylkó 20 zamienia się obecnie na uciążliwą . wojnę PQd~
no W/~PI wpoludnie i 71'._81/, WIeczorem;
w. me- ludzi. Przy ściganiunieprzyjaciela,który stracił jazdową. . Trudno dziś przewidzieć, kiedy włosi ,
dzielei~ śWię\n od 8--tO rano 'j od 121/,-H/2po potud.
6źołnierzy, nasi ludzie dotarli na odległość 600 będą mogliuwaiać się' za istotnych; pan6wkra..
Roeninen~ leczenie. światłem j elektryoznośolą~ - Badanl~ , metrów. od szańców. nieprzyjacielskich .. Mogę fu. Włosi prowadzili bardżopowoli..operacye
.
krwi przy syfilisie.
145,
zapewnić, że· niema zgoła przyjemności biesię wojenne i przez to dali 'czas' njeprzyjacielo~iąo
z takim nh~przyjacielem. Trzy armaty które zorganizowania energicznego oporu, do, ~aop.a .. '
włochom odebraliśmy, są dobrze ustawione i trzeuia się w broń, artykuły żywności j: pienią~
pracują teraz doskonale-'przeciwko dawniejszym
dze. Obecnie trzeba przyznać słuszność wło~
posiadaczom. Urządziliśmy także małe labora- ,skiemu genera,łowiAmeglio, <kt6ry,bytprzeci ..
toryum dla przerabiania naboj6w.Mamy pro- wnikiem posuwania się w głąb kraju. ' .' 'o.
chn. i kapsli wi9cej nii nam. potrzeba. , <?pr~cz
Nieprawdziwą tezjest wjadomośćtskwapn~
!ego ,przemytn,le}' dOs!ar~zaJą. n,am w WIelkIch wie przez włochów rozszerzana, że coraz więcej
Jlo~cJach , bro~t1I l amunJC~l. \\TlęC wmat~.ryały arabów się poddaje. Wogóle nie mqieAeż rbyć
wbJenne Jestes,my n.a d~uglczas zaopatr~~m. p~- mowy o antagonizmach między turkarniaara~'
siada~y równle~WleJkle zapasy, ŻYW110Scl,.Zm- bami; ; przeciwnie panuje wsród. nich zgoda l, je.
~a nIebawem Się rozpoczną,a na połu~t1I~. lUZ dnohtyślność pokonania znienawidzonego wroga.
Sl~ ~ozpo~zęły~ J;dnem słow~m'z pOł?zema naTurkom.przyzpać należy, że mimo naiwi~kszych
s~ego,~ozemy byc zadow~lenJ. ,Wkazdymra- trudności małymi środkami umieli dokonaE organizlemeJest ono~orsze, nIZ syt.uacya wło~h6w". zaćyiswej,armii.· Wielką tlatem polu;' . potożył
W dalszym pągu En~er~beJ przedstawl.a mo- zasług~ pasza OlT\er-A,1i, syndługoletniegO,obroń-·
ra1m1. stron,ę.wol sk tureckich, co do któreJ taką c,y Algieru. który przejechał całą północną Afrywyraza opln\(~: .
..'.
..
. .
\'kę,PObildzaiąC wszy,;tkie szczepy, przedewszy"V. ąa~'nikt nie myśli liczyć się zprzewa-. stkiem szczep Senussów, do jednolitej· akcyi
gą' wojsk nieprZyjaCiel. skich. .Wiemy, .ze. n.ie maobronnej przeciwko wspólnemu wrogowI.
,
my innej drogi wyjścia, tylko: albozwyći~żyć, ,~..
Choćby nawet Turcya została zmuszona do
łaJbo zgin"Ćo
"
zawarcia pokoju, b~d" mieć włosi daleko trud.
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I

niejszedo spełnienia zadanie, aniżeli swego eza- I tynii zapewniono sobie poparcie Rzymu, ~(tzie
su francuzi w Algierze i Tunisie. lutaj bowiem \ przecież panuje zięć przebieg,tego króla Nlklty.
była ludność zgoła nieuzbrojona, w Trypolis ie
Wresz<!ie i Austro- IV ęgry interesują się mocno
natomiast liczyć się muszą włosi z ludnością sprawami Albanii, przez które ostatecznie prow~uzbrojoną w najnowsze karabiny i zaopatrzoną
dzi droga ku Salonice, droga" ku której zwraca]'!
IN najlepszą amunicyę.
Obawiać sie należy, źe
się zawsze tęskne spojrzenia z Wiednia.
wojna potrwać może nawet długie lata. Z tych
powodów sytuacya dla włochów przeds.tawia się
bardzo. niekorzystnie, a nawet fatalnie.
robclrdczelll
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r Arcylks.

Karo!

Flt&~ullt'tiszek Józeflł

.
'
W sobotę o godz.2m. 20 po połud111U przyjechał do Krakowa arcyks. Ka~'ol Franciszek Józef z małźonkiJ swoj~ arcyks; ;Z-ytą.
.
Na. dworcu powitał gOSCl prezydent mIasta
dr. Leo,. poczem para arcyksiążęca udała się powozem do pałacu ",pod Baranami".
W pierwszym powozie jechał namiesillik Bobrzyńsld z żorlą, w drugim prezydent dr. Leo
z ŻOl1ą, w trzecim arcyksi~żęca para, w następnych powozach reszta gości. .
..
.
Wzdłuż. ulic, któremi arcyksięstwo przejeź·
diali ustawiona była stra~ obywatelska.
W pałacu "pod Baranami" arcyksiążę udzielał
o godz. 4 po południu audyencyi. Arcyksięciu
przedstawiono szereg deputacyj, Między innemi
przyj~ł biskupa Sapiehę, generalicyę, prezydyum
I miasta . Krakowa, delegata ,fedorowicza, przed'stawicielstwo krak. T-wa rolniczego, dyrekcyę

J Senat
rządzący wyjaśnił, że specyalne warunki DaJ'mu, które nie zostały włączone do
.
! ksi~kiobrachunkowej robotnika, nie maJ~ znaSzybko mnożą się oznaki, że Albania znaj- czenia prawnego. Powód do tego dał fakt na~
d~je się w przededniu groźnych z!lbur~eń, co usi- stępujący;
.
łUJe. W~soka Porta zakryć kła~hweml . spra~o~.
Zarząd akcyjnego T-wa zakładów dystY~CYl
damamI przed oczyma Europy, sIedzącej trwozme nafty 'lIi. Rops i S-ka" zawiadomił robotl1lkow,
W j~teresie pok.oju przebieg wypa~k?w na Ba.~- że z anielIł 14 marca 1906 r., płaca robotnik,ów
ka!lIc. Wedle wJarogodnych dO~le51en z AI~anll. (dziennych i lla zmianę) powiększona zostaje o
nalwpłY"Y0wsze, ~zc~epy. t.amt~Jsze zabierają się 20 proc., "przyczem będi! uwzględnione zasłu- Tow. wżajemnych ubezpieczeń, reprezentantów
do walki na SITIlerC 1 zycIe m~ z Turcyą, lecz gi kaźdego robotnika oddzielnie" i że łącznie z krakowskiej izby handlowej, delegatów zboru
li obecnym rządem młodotureckim. W Konstan- tem zdecydowano wypracować takie warunki
izraelickiego i delegata krak. gminy ewangelie;tynopolu z~ś Wi~d~ą dob!z,e, do c.~~go są zdolni któteby untO".diwiły robotnikom, pracuj~cym n~ kiej pasliOra Karola Michejdę·
'h prazmtianę)
w
. k .to rzystwie
Po auclyencyach
się arcyksi~żę w ilowag.' ó ra le alba
'. .·n scy l, Ia k uml eją .br () 11 IC swy
• c
jednakowe po1epszenie ieh bytu, Ja
namiestnikaudał
na Wawel,
gdzie zwiedził
I przywIleJów, ktore po CZęŚCI zdeptali
mrodo- przyrzekł już zarząd bednarzom i prostym 1'0- katedrę i zamek.
turcy, na rtecz centralistycznego ustroju, jaki pru- boinikom".
'
~nąw państwie Osmanó",: przeprowadzić.
W zawiadomieniu powiedziano nadto, że do• o godz .. 8 wieczorem odbył się u hr. Att.
.p.Fzytem "Yśród . ąlban.czyk6w tak mah~m~.
tycbczas robotnicy na zmian. ę praco.wali średnio driejowe,j Potockiej obiad..
, .
t~n, jak k~t~h!(ów l p:awC!sławny~h prz~JawI~ 65~ godzin tygodniowo i zarząd projektuje z
Na raut do Starego teatru przybył arcyksią·
Się coraz, ~J!nl~J pocz~c~e JednoścI plerntennej, dnia 14 marca redukcyę do 62Y2 godzinna ty_ Ż;; sam o godz. 10 wieczorem. W westybulu,
~ego naJ~lęc~J obaWlaJ.El SIę turcy, dla k~ór~ch dzień. Bednarzom i dziennym robotnikom zIDniej. Starego teatru oczekiwało arcyksięcia prezydyum
:tJednoc~eme S!ę wS~ystkIC.h s:e;.czepów aJbansklch szono pracę do 55 godzin tygodniowo, czyli ro- miasta.
stanO\''o! pow~~e nIe?eZplecz~l1stwO.
botnicy na zmianę mieć będą pracę o 7~ goJuż onegdaj po południu miasto przybrało
. Szczeg6101e) w~~nyrn objawem na tym pun- dziny dłuższą, niż inni robotnicy. I<óżnicę tę Wygl'ld odświętny. Z wielu domów prywatnyćh,
kCJ~ . są coraz ~zęscleJ zacho~zące. w regulaJ'lle!!1 miało T-wo pokryć płacą dodatkow~, na co dy- instytucyj publicznych i grnachów., powiewały
WOjsku . tu reckl;.m , kt.·6re stOI załogą w AlbaTIll j rektor zakładu złożył deklaraCYę na ręce. iilspek- chorągwie o bUlwach narodowych, krakovlski.ch
wypadkI d~z~rcYJ, a n.awet otw~rtego buntu. We- tora fabrycznego. Na zasadzie ogło,szenia, i de- i państwowy(:h. Szczególnie ,udekorowane są te
dle najśwlezsz.ych ~Jad?moścl, n>ad~hodzących .klaracyi wspomnianej robotnik na zmianę Teb. ulice i place, przez które ,para arcyksiążęca przeZ Mo~as.tyru, .hcz.ba zołmerzy al?ansklCh, .którzy I dor Polakow wniósł skargę o ści~gnięcie z T.wa jeżdżała, a więc ul. Basz(lOwa, floryailska,' Ry·
'ostatmml dl1lamlzdezerte:ow~l!, wy~osl 2~0. "Riops i S-ka"!. rb. 204 kop. 60 z procentami nek główny, ul. Grodzka i t. d.
N~jstarszym rangą wśród nIch Jest k~pltan Talar niedopłacollych mu według nowej' normy.
Na murach miasta pojawiła sie odeZWa do
beJ i albańczyk:. I?ezer:terzy, którzy lll,aJą ta.kż~ ro~"
W skardze apelacyjnej na wyrok sędziego pó- mieszkańCów Krakowa, podpisana~ przez wiceporządzaćkarabmanll maszynowyml,znaJduJą SIę koju kotzystny dla robotnika, obrońca firmy prezydenta mi~s~ ;d:ra H.;Szars~deg?~ wzyw~ją;a
·~,k~. nap6łnoc ;ocl. Rezua. Kapitj;ln Tajar wy·: nie uznajfłc wogóle znaczenia zobowiązania w .dotłUm?egol . ."osCll;lneg9. pO)Vlt~l:vaarcylfs~ęcla,
. ~'ąsdWiił plsmoQ.o komendantawoiskowego w ogłoszeniu ani deidaracyL dyrektora, twierdził) że
'. . .' . . . . . ,
. '. . '?" .
r·
, Monasfyrzę, wkb)rem oświadcza, źe ruch nie ponieważ wanmld opłaty pracy: nie były WClęg-1
i(,'\LENDARZVI( TERMmOWY.
zwracaśf/f prl.eciw ojczyźnie, Jecz przeciw pano. t d k' źli:' b h k
'
b t'k
.
rO'
.
l"'jf)N
\ SI' () H/JAN·;::,
"J'IE~
D"'"
w8niu komitetu młodotureckiego,
tll1ęe
ż' o "SlQI
ł" oktrac 1111. "owej
,
" 0. Dl a, WIęC
IH '- Ił., YV
\..
~ I l; II'.il l'my. J,u. t r"v
Charakterystycznem jest, że wedle wiado- e we ~allJ c wrd .eru tt~IlOWy ~aJlTlu.
.
Ojeomi!u.
mosci, z tego. samego źródła pochodząceJ', s.·taOb,;o;nca robotmka (wlerdzIł, ze t1IlIC?w.ll;aJmu
. WYSTAVvA RZEMIESLNICZA. l{uncelaryakomi~
robotnlicow w fabrykach dokol1y\va SIę me na tetu wystawy rzemieślniczej (Piotdwwskn 200) Otwaria
roturcyzaczynająz tym ostatnim ruchem albań· piśmie, lecz tylko po przedstawieniu przez nich codziennie od g. (,) nowo do 9 \"iE!czorem. .
sklm sympatyzować.
dowodów legitymacyjnych, ·wydawanie zaś ksilJ- '. CZYTELNIA ·PISM TOW.. "WIE.DZA" (RQzwa.
Niem!! w tęm ni.c ~ziwnego, ~rzez kilka wie- źek roboczych ustanowione jest tylko w celu~owsk~ 15).otWBl'tU O,Cl,godZ. G po po!. do 10 wiecZO·
k6w albanczycy męZrle .. walczyll na u~ługa.ch ograniczenia robotnika a 'więc warunki najJ1J,u l~rn, a w medziele ! sv;ięta od., godz. 10 r. do 10 Wie~
państwa Osmanów 1 kallfa~u, przelev.:aJ.ą c swą mogiJ być idowodzone 'nawet zeznaniami świad· czor~;jZłWM NAUKI i ~z:rU\{l (li \.
krew na po~a~h mn~st~a bitew. w A~yl, l Buro- ków, nie wyłączając wypadkó\y, gdy ksiąJ!ka ob- codziennie .od r1odzffly'1 'po POlild!li~ ed~nro6~le~~~::r~
pie. Przywrleje zaś, Jakle wzamlan za. to otrzy- .rachllnkowa była wydana robotnikoWi, lecz. bez wl1ledzh~le i :"święfaod godziny 12 wpoludnilt do
mali, młodoturcyw sposób l1 ader .nleopatrzny zanotowania w niej warunków umowy stron: 1 0 w i e c z o r e m . ,
.
'
skasowali,pomimo, że w!aśniealbanczycyprZed obu·
..
.
.',,"-.,' . Zjazd sędziów pokoju z. Pefęrsbttrga 1,lzllał
czterema Jaty dopomogli. im wielce d~strą~en!a
ze tronu Abdul Hamida I wprowadzema W zycie p;retensyePolakowa Za SłUSZllC, cliQĆ w mniej'. konstytucyi.
.• .
.
szych nieco granicach. Przyznano .mu 133 rubl~
.' . PoUtyka centralIzacyJ. Qraz· idea "ottomaniz- 65 kop.
.. .
.
mu" spotl<ały się odsam~go 'począ~ku . 2:~ilną
Na wyrok t.en firma p()dałas~argę kasacyjn~
.
~
.
'.
niech~crą albańczyków. Byli om powłem naJmO- do ,Senatu, który uznał, że .każdą zmianę wa.
: (e) Z wystawy r,2emieślnic~ej. Przewodni.a~ą*
cniej pr~ekonani, . że·.wza~nianza wyświadczone I rt~lków u}no~y.piśrt1ienlfej, nal~zy . przeprow~- cy.se~G~! ogr~dnfczeJ wystawy, P" L. 1<9t!łC'z,koW~ ..
przysługI otrzymaJą zasłuzoną nagrodę w posta- dZ1Ć n.a PIŚlnlel że warunki takIch umow l;ue SkI" uprasul.zartaszem pośrednictwem ws~y$t~
. Ci pewnych zwolnIeń podatkowych,. oraz prawa I mogq:być prawniezmieniQ1lC lub 'u~u,pełl1ione ~jćh .. pp. ogrqdnik6w, abygremlaltde pr~~bW·
noszenla;broni; bez której albańczyk tyć i ruszać na zasadzie porozumienia stron,zawięrajęcych' w d, 7 b. m.o godz. 4 po poL ~na zebrattlelme·
! się nie mote. Albańczycy nie mają najmniejszeitmbWę) nie zawartego w specyalnym a~de,:a t;fęczne Związku ogrodnik6w, w sali 'jad~lA'er fa:::
:·gozrozumięnia dla urządzeń llqwożytnego pań· nawet porozumien, których żawarciesłowne' lup
bryki I; K.-. l;oznUllsklego przy ul. .ogrqdowej,
,iItWI, na jakie Ichcą młodoturcy swą ojczyznę egzystencyę. potwierdza się dowodami ',piśm;ien- ,dla, omÓWlen1apalą~ych ,spraw, ja:kierozstrzyga·
przerobić;'
..
~ymi.
.'
.'.'
ue będą n~ zjeździeogrodników,.Zj~:zdtenwy.
'JUż ~esł:łorocznezaburzenjaalba(iskle, ,kt6Przepisy powyższe·tembal'dziejPowlnxtybyć ł zpacZ~l1Y .J~st p, rz;z komitet W,yst~WY .n~ dzIeń 2S
re przybrały, znamlon.a o!wartego buntu, powinny. z~tosowane do umów , najrou robotników" z,a- sIerpma. MIędzy IOneml ort1awlanąbędzle na ze~
były pouczyc sfery kler~Jące w Konstantynopolu, wleranych za' pomocą ksiątek oprach~mKowych. . braniu sprftWa odczyt6wna ~Jtetdzlej wystawio..
:te w stosunku do albanczyków obrały zupełnie ponieważ ustawa przemysłowa, w troaceo; ust!.. ,nych ol,azów. OgrodniCY, mh~ć",·b~dą ~sekcyę~,.
fałSZYV'ą drogę. Tylko dzięki interwencyi Austro nię{!ie wszelkich llieporozumiefl pomiędzy przed.
' . Ch) W sekcyi pr'acy kO'bJef',blorąudz!al Wwy~
,', Wę~!er. oraz p;odr6ty su.ttana, Mo~ameda do AI~ siębiorcami fabry~znymi" ~\ 1'0<l?otI1ik~1l1i, 2, po. stawie:' 2 {Jończoszarlą 'lb.iellzriiark~, 2 stkól'y
. bimu, udało SIę; WÓWczas zazegl1ac burzę, kt6ra wadU umowy naJmu,przewiduJe dokładnieob,6- za~oQ~we rękQdzielnic~e,:,fs~1\9łaźeńsl{a,/3 gQr~
tym. raz~m gl'ozl~ z~6w zaczyna nie ,na .tar,~y; w!~zko~e istnienie, tet umowy ,w' ksiątc~1 wkŁó~ seqarli:l, 1 perukarka! . 1hafcla'i'ka, l modniarka,
Pt?0Jewaz rz~d tureckI t;,ie dotr~ymał WIelu oble- feJ powH1l1ytakże byc oznaq:one "rozmIary pht. l krawcowa,.lkwIEf~lar~~WQ 5:l.tUCZÓfllj,i) szwalni,
tth'tpoczymon;ych .albanczykom pod grozą ogól- cy zaropkowej,. wykaz Zasad jej obliczeniaj te.r4 z .tych .4· fartućb6w,1 ~~fl.fk~ sf0s(łwanil·,l·lrl'H-'
nej r,ewolucyi, ..
........
miny płatnośd",orazj,inne warunkinaj:(lJ.u,łdó.. niatur:y.
..•. . . .
. : •..... : . . "
'.'." . Sytu.a..cy.a w tam.t.YC... h.. strona.ch k.om.Plik. uje .Si ę re str.onY.·l1znaj~2:a. s. tos.. owne. wn.ieŚĆ.do kśi~ź~ '. ··Jutro .Wi::cz~rem.( .ogO~Ż.71:~~,L,~J,~~~!.
J~zcze> przez. t9. źe~h()ć nie posHtdamy.,oficyal- !ci" i "wyj~tki z ~osfanowień prawa/.. , okr~la-S~a,wy. :w,pawllo.nlepracykoblet,odt)~~~ę.::;~\
ll~ęs~ie.,.rdtonych,.w.lado. !UOŚCI o l1~ach.fł1a~yach Jącychprąw.a". róbotników'!.. ..
. ". . . ' .sledzenie;. <c,łon.klQsekcyi wra~ z' pianjąl~:i:.wy.:
.,,~S~I~~W f\lbanu t Jo< Je~tlak . t]1oz,na bre peWobec tego wszystkiegoSeriat postanowił wy~ stawc~ynl(lml;' .... . . ..... ....' ......•............
,}~~~trJ,. ~e.wło.śi. nIe sąo~oJę~nyrl1l.wl~zal11ltego,rok. pete~sb. zjazd]1: sędzióW' pokoju obalić i spl'a- "'. .(~j·o4~h~ó»,~nj~· teatrll.l~bbotYok6łbpd~.
. <1qd,~łę,~m d2:l~le~J1ft. w pr~eszłYI11·roktlstan9- wę raz Jęszcze$k,eróWa~dcr rOipatfzenh'lw~tYll1. .~.:~d..~wa.,.,."q'i. .~ .• ·., ~.·. ·" . ~ir;ol,sl.("leg.·,Q p,'·',b;,•. v. ,ut,,~. . C.e.g,. ieln.i..ań.,. ej
.wl~k;Qi,;·ląki~.zaJęła.C~arnog6raWobęc.PQWstallla·
sam VTn ·zl eździe winnym
składzie
Ośbbistynt
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zyskać efektowniejszy wygląd wewnętrzny, niż
dawny, oddany ma być do użytku, według za-

zbawionego pracy, a gdyby właściciele piekarni cało. Wóz zastał 1rompletnie zdruzgotany! koń
nie zgodzili się na zastępcę, to czeladnikowi nle zaś połamał nogi. Jadący samochodem Ole popewnień teraźniejszych wJaścicieli nieruchomości, wolno przyjść do pracy. Ponieważ zatarg z maj~ nieśli żadnego szwanku. Przednia część samow początkach września, Roboty prowadzone są strami przeciągnąć się może dłużej i poCiągnie chodu uległa zniszczeniu.
w ten sposób, że widownia pomieścić 'będzie mo- za sobą koszty, postanowiono więc złożyć na
Zderzenie nastąpi.ło z powodu przerażenia się
gla o 200 osób więcej, t. j. do 1000. Urządzone te koszta po 1 rb. W końcu omawiano sprawę konia, który skoczy,t pod koła pędzącego sabowiem będą zamiast dwóch-trzy rzędy balkonu założenia piekarni udziałowej i postanowiono mochodu.
.
na I~em piętrze, nadto powiększona będzie liczba sprawę tę rozpatrzyć szczegółowo na następnem
(e) Doportacya cyganów. W tych dniach szolóż. Dla wygody publiczności i porządku wzd,łuż zebraniu ogólnern.
są laskowską prowadzono do Piotrkowa 21 os6b
. widowni urządzone będą przejścia między krze(a) Ważne dla lotników. Zarząd kolei fabry- z taboru cygańskiego, aresztowanych w Turku,
słami.
czno-łódzkiej polecił dla udogodnienia komuni- gub. kaliskiej, jako poddanych austi-yackich, s!<aFoyer i bufety przeniesione będą na pierw- kacyi dla tych letników, którzy kończą w Łodzi zanych administracyjnie na wysiedlenie zagranicę.
sze piętro, natomiast dół cały przeznaczony bę- zajęcia ogodz. 7 wieczorem, dołączać do pocią- Byli to mieszkańcy Spiża, polacy-katolicy.
dzie na garderoby, gdyż istniejące dotąd okazały gu towarowego, wychodzącego z Łodzi
godz.
(e) Za zmuszanie do praoy. Sędzia pOkoju
się za szczupłe i niezbyt wygodne. Liczba drzwi 7 m. 28, dwa wagony III klasy, Z udogodnienia 2 rewiru rozpatrywał sprawę Icka Wyszogroda,
zapasowych będzie powiększona.
tego korzystać mogą tylko ci letnicy, którzy po- właściciela piekarni przy ul. Sredniej nr. 71 i Ja~
W myśl umowy teatr odbudowany i całko- siadają bilety miesięczne.
k6ba lzrailewicza, właściciela piekarni przy ulicy
wicie urządzony wewnątrz, oddany będzie polskiemu Tow_ teatralnemu w połowię września
(e) Wycieczka do Sosnowca. Na skutek ia- Sredniej nr. 21, pociągniętych do odpowiedzialW ten sposób w sezonie nadchodzącym Tow. proszenia sosnowieckiego oddziału Stowarzysze~ ności za zmuszanie czeladników do pracy ponad
teatralne zapewnioną ma juź siedzibę. Obecnie nia majstrów fabrycznych gub. piotrkowskiej, za· liczbę godzin, ustanowioną przez postanpwienie
więc chodzi o pozyskanie kierownika artystycz- rząd centrali Stowarzyszenia w .Łodzi organizuje gubernatora piotrkowskiego. Po wysłuchaniu
"ego, który by zorganizował odpowiednią trupę w dniu 7 lipca r, b. wycieczkę do Sosnowca, ce- świadków, sędzia pokoju skazał obydwóch piedramatyczną. Dotychczas zgłosiło się kilku kan- lem zwiedzenia jednej z najwięksZYt:h kopalń tam- karzy po 10 rb. grzywny, lub po 4 dni aresztu.
(p) lMagła śmierć. Na ulicy Srebrzyńskiejkolo
dydatów, lecz z żadnym z nich układy nie doszły tejszych "Czeladź", należącej do fabrykantów
do skutku. Wszelkie krążące pogłoski, dotyczące łódzkich, w której głównym dyrektorem jest p. lasu zmarł wczoraj nagle 55-letni murarz Antoni Besler.
przyjęcia warunków· tego lub innego przedsię- Surzycki, były dyrektor fabryki Scheiblera. W ra- ZaWezwane PogotOWie ratunkowe zastalo j~ tylko
bezpodstawnemi. Z!1"""~.
d Tow. zie zapisania
się większej liczby
osób, wycieczkostygnące,
zwtold.
bl'orcy, okazały si'"
'"
-......
k
stać b",-ł
'"
b'l tó
(p) Z liI:emsty. niewyśledzony dotychczas napastteatralnego z nikim dotychczas nie zawierai urno- Wlcze ony
......ą ze zmzoneJ ceny l e w za nik poranił wczoraj wieczorem notem służącą, J6zefę
wy w sprawie oddania teatru w nadchodzącym se- przejazd.
Uczepak i oblat jej twarz tak silnym kwasem,. że .. nie.
O •
( ~ Ul
W
.
d 3
ł d'
szczę:mwa utraci prawdopodobme wzrok. W słanie
Z Ole.
ej ewa. czara]. o go z.
po po u mu, bardzo ciężkim lekan: PogotOWia przewiózł ją do szpi •
. (a) Osobiste. Współpracownik naszego pi- w Koluszkach, w czasie przyjścia pociągu oso- tala św. Aleksandra.
sma, p. Kazimierz Kamiński wyjechał na letnie bowego od strony Granicy, deszcz lał tak rzę(d) ZWYlI"odnienie. Zamieszkały W domu nr. 2
wywczasy do Karlsbadll~
sistymi potokami, że pasażerowie nie decydowali przy ulicy Sen dek Wejland, zwabiWSzy W sobotę na
'lzye aptek I składów aptecznych. się wyjść z wagonów, by się przesiąść do ocze- str:Ych 5-1etnią Gertrudę S. obietnicą lcupienia .jeJcu(e) Rew
'
' l ó d k'
ł·
.
.
kierk6w, usilował ją zdeflorować.. Na krzyk dżiecka
Inspektor lekarski rządu. gubernialnego piotrlww- ku)ącego pocIągu
z lego, zw. aszcza, ze mlę- nadbiegli lokatorowie i z\\IYrodn!ałego rozpustnika pr~·
skiego, wraz z gubernialnym assesoremfarmacyi, dzy szynami stały głębokie kałuże, Deszcz nie trzymali i oddali w ręce policyi, kt6ra,' po .spisamu
przybędą w tych dniach do .Łodzi w celu dok~- ustawał, więc przebiegano z pociągu do pociągu, protokultt, osadzUa go w więzieniu. Sprawę skierowa~
nania re.wizyi aptek i składów aptecznych. Rewl- brnąc pó wodzie. Na dobitek zmoknięci pasaźe- no do sędziego śledczego IX rewiru.
..
. gu ber· rowie
' w wag
. h kI'
"ódzk'lej,, w któ rych d k (d) Safl1łDo!bójatwo. W domu przt!J ulic.".
Be.ne'zya· taka prze~row"'dzona
bt>dzie
w
całej
onac
o
el
1
J
..
'<
t
t b t· I
l 'I' t
"
d
y ta nr. 51, stuż~ca Franciszka Hofman, lat 19,w oe tti
nii. Wywoła y ją liczne skargi i zażalenia na o war e y4y o ma, zna ez l s rumleme wo y na samobójczym wypila sporą doz~ karbolu. Zawezwany
składy. apteczne, które wkraczają w wyłączne pra- ławkach i podłodze. Ulewie towarzyszyły grzmo- lekarz. Pogotowia udzielił jej pierwszej pomocy lekar~
wa aptek. i robią lekarstwa, ekspedyują
je, oraz ty i pioruny.
ski ej, poczem w stanie nieprzytomnym. odwiózł ją do
'
szpitala Czerwonego Krzyża, gdzie· wkr6tc~zmarła,
spełniają inne nielegalne czynno Ś CI.
(x) Represya. Za przedruk z "Wolnego nie odzyskuillc przytomności, Przyczyna rozpaczliwego
(e) Z inspekcyi drobnego kredytu, Inspekto- Słowa" artykułu pod tytułem "niebywałe histo- kroku niewyjaśniona.
.
rem do spraw drobnegokred>,~.';I: guper:nii piotr- ry.e", omawiającego działalność: p. ,K. Zaremby.
Cep U~o~lę~~e. WCZQraj we wsi W6z6Wk~ oJ<oló
,,?kQ~~ld. tl.j.:.,j\p"~::\Jn~ejs!Z.,e. p,:Poz,dh~J~w::a" \ IDJapowany wlcepre~ydenta m. Warszawy, byłego pre~Yden-1 Rudy ablamcKleJ, u~onąl 25.. letn1 ~auczyciel GrunWald,
został p. TeofUKoc~ubinskiJ'
ta Lubhna, generał-gubernator warszawski ska- Z wody wydobyto Juz tylko zw~oki.
,
(x) Muzeum nauki i sztuki. Z powodu prze I zał redaktora ,,,~urjera" lubelskiego na 500 rb.
....
noszenia Muzeum na ulicę Piotrkowską do spe- \ kary lub 3· mIeSiące aresztu.
(a) Z cechu ślusarskiego W Zgierzu. W so~
cyalnego lokalu w domu nr. 91, dla zwiedzają(a) Romansowy dentysta. Często daje się bo tę jako w uroczystość św, św. Piotra i Pawła,
cychzamknięto je. O dniu otwarcia Zar~ąd słyszeć w Łodzi, że zgłaszające się do niektórych na intencyę zgromadzenia ślusarzów w. Zgierzu)
muzeum zawiadomi za pośrednictwem prasy dentystów młode, urodziwe kobiety, narażane proboszcz, ks, Stefański, odprawił. nabożeństwo
peryodycznej, Zarząd prosi członków oraz lu: bywają na przykre niespodziankL. w postaci i wygłosił, odpowiednie Stowo Boże.. Na nadzi dobrej woli, którzyby chcieli ofiarować sWÓJ komplementów, zalecań się, flirtów i t. p.
bożeństwie byli obecni ślusarze ze· sztandarem •..
czas i pracę przy przeprowadzce i rozmieszcza~
Fakt jednak, jaki zdarzył się w ubiegły czwar- '(a) BUI'za z piorunami. WczOI:aj, o godz•. 1
niuokazów W nowym lokalu o łaskawe zgło- tek u jednego z dentyst6w-Iekarży, p,Gr.,~· za- po południu, nad Łodzią iokólicą rozszahlła
szenie się do Zarządu.
. .. . I mies~kałego r:rzy ul. ~iotrkowskiej, zasługuje na się burza,podczasktórclj . raz po razrozlegaly
(h) l rzemioślniczego Towarzystwa pozycz- pubhczne naplętnoW~llle.
,
.
się odgłosy pioruna.
.
.
. .. .•.
kowo-oszczędn~ściowego. Zapowiedz,iane na wczo. Jedna z ~okolówek, 21-1etnla, uro~zlwa
w Łagiewńikacn Małych, w zagrodiie włorajnadzwycza)ne. ogólne z~brame członk6w dZlewczy,na, czuJąC silny ból zęba, udała Sl,ę ~o ścianina Józefa Walczaka, piorun uderzyc w sto- .
rze!11~eślniczeg? towarzystwapozyczkowo-oszczęd- wspommaneg? ~e~tysty. fan den~sta przYJ,ął Ją jące przed domem w jednym szeregu trzy tonosclOwego me dosz!o do skutku ,z powodu ba:dzo uP.rz~Jmle I ,poradzIł, aby ZoodZlła. SIę na. 1 pole, powy.r.yw. al z ni.ch .konarypnl, kt6. re roz-.
przybycia.~ałej ilo~c,1 os~b. Zebral1le odbęqzie zmeczule~le z,ęba.
,
'~
,
' . _ padły się w prOmieniu kilkudziesięciu kroków;
się w drugIm terlTIlrue dUła 7 b. ~', w l?kalu
Zamiast je,dnak, ,z~leczullc o,erw zęb~ I dZlą ., następnie przez otwarte drzwi wpadł do sieni,a
Miillertl (MikoJajcwska 40)· o godZinie 3 po po~. sła, pan ,denty~ta naJPl~r~v praWIł . słodkl~ kom: I stąd do mieszkania i wyle~jał oknem napo~
..,
I k' h .db d·'
plementy. "MÓJ pulpeCIk, .. Dobrze hodUje pam , dwórze"
..,
..
(e) Zebl'ame . majstrów to <ars I~ o. ę Zle swój buziaczek", następnie prz.ymilał się i zaczął
się 3 b, m" o godz, 4-ej po połudnIU, w lokalu usypiać pacyentkę zu pomocą chloroformu. Ope,W ,n1Ie,szkamu, WCh'Yl]~ k~ytyczneJ ,z!laJdoracya usypiania powtarzała się trzykrotnie; nagle waJdO Sll~' k,llka OSkOtób , w lteJthC;Zlbl~ kWłatŚC1CJiellzą~ ;.
mnjstrówfabrycznych (Nowy Rynek 6).
•
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W·d l·
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gro y, na cza 1{,
ry U egi SI neJ on uzy t .... ecz
... (e) lcccllu m~Jstrow m ynarzy. ,na ClO-. pO~] w a zna az a SIę w,pozycy!, ezące] na go wkrótce przyprowadzono do przytomnQści •
. dzący ~zw~rtck, t, } •. 4 b. ,m. o godz. 4 popoł, spręzyno~y~ ,fotelu. ObU~ZlWSZY Sl.ę, k:zyknęła Nadto uległy lżejszej ,kontuzyid~je kobi:tYi dQ" .
odb~dzle Się w, mieszkam u stars~ego cechu,~. do denty.,ty, "Co pan robI, ,wszak Ja ządałam, znały one, UCZUCia, . lak gdyby Je płomIeń imuBO l1 lk,a, .. zebranl~ ogólne członk~w, cechu ma]~ aby ,ząb był "Yyrwany~ tymczasem czas upływa, snął po twarzy.· .
... .
. .......... .
s,trów młynarslqch . w celu przYl,ęcla z~le~lych a boI z~ba, mi dolega.
.
Pożaru piorun nie wzniecił. Charaktery"·
~kład7k~złonkowsklch, wy;:woleOl a czeladntków
Zmlegzany taką determJna~yą, dentys.t~,znó~ stycznem jest to, iz we wsi tej nie . spac1ła;al1 i
l zaplsamądocechu UCZIllOW.
..
upozo-.yał pasyentkę w POZYCyl sle~zącel I zaczął kropla deszczLt~
.
. . . . , .......,
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W
Krogulcu
pod
Zgierzem
piorun. potrzaskil.l
. (e ).. e.zwląz U cze a . ,
'.
wodu bólu zęba mema na CIele nabrzmlema
,...
,
. . .'
kilkl,1 uchwał S'towarzyszema majstrów piekar·
, t bl k·' h
'l
t k · . r"
na CZęŚCI topolę przy zagrodZie Józefa ,:MaJew~
....t;..' h .!. dó
. k' .....
ch przeciw
ę I SC wycI
p. acyen ę za ple ::;1. skiego, .
·5",IC .",y w, s lerowany
. .czeladn.ikom
.
, rozplą1
Ostate·Cz· ni'euz·dentysta
ząb· wyrwał każ,;Jcsobie za
.
. ., ,
ii::któryrt1i zatarg trwa już od dni.·· kilkunastu,
" . ..
.
..
' . . .~ , ba
W Zgierzu, na przedmieściu Przyby~owiei
czeladnicy piekarscy zwołali . w piątek ubiegły płaCIĆ Jednego r~bl~, Po wyrwanI!.! :ę • ro- uderzył piorun w sł'up od płota,okaiającego
'. .
.
ó1·· . b ·e,. członków zwj~zku mansowydentysta .mIał tyle czelnoścI, ze skradł posesyę maryawicką roz.łupuJ'ąc go. u.a dziewit>ć
Wieczorem og neze. ram
..
'"'.
pacyentcepocałunek
. ,
'"
. zawodowego' .pj:ekarzy, . które. odbyło się p~d
. . . . . . .',
,kawałkQ\V.,
... ".
, .
przewodnictwet,il p,S.Spektora. Na zebramu
(a) Karambol.z samochode~., DZIsiaJ. o , ~'.
~a ~ole!cealeksandrowskle). w remIZIe potemuchwalOnozaprosić na radcę prawnego 10 rano na szosIe . ~trykowskleJprzy mOSCle mOCilIczej, pIOrun uderzył w maszynę,
lednegozadwokatów miejscowych .i nie. zga- kolei kaliski~j samoc~ód fabrykanta p. Hertza
Jes~ to !UŻ drugi w tym miesiącu wypadek
dzać sięna.uchwałę majst6w, mocą kt6reJ ,cze- wpadł na woz kolOnisty z Chełm Rudolfa Kremp- uderzenia pioruna w rzeczoną maszynę. Ruch
ladnicy stalinie mo~ąbyc zastępowani pr~ez fa. Jadąca wozem ~rempfo~a, siłą· ude.r~e~ia p~ciągów nie uległ przerwie, ponieważ uruchoczeladnikóW pozbaWIOnych pracy.. Postanowlo- rzuconą została o .kllka mtr. I doznała clęzkle- mIano maszyną zapasową.
no,żekai;dy. i czeladników pd,winien raz na go potłuczenia i poranienia twarzy; Krempf, l
Na polach, należących do wsi Gembice, pod
'tr~y tygOdnie jedend'zieńustąpić na rzecz po· pr6cz podrapafl na rękach, wyszedł z Viypadku \ Ozorkowern, piorun zabił włościanina. Walente-
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instytucyj społecznych uznano za najważniejszą Związlm ogrodników łódzkich i inicyatywie zapostawienie pomnika Ila gl'Obie Prusa i kładania ogrodów warzywnych.
Ponieważ spraWa ta wymaga pewnego oświe
w tym celu powołano komisyę, zrażoną z 9-iu
tlenia, proszę przeto uprzejl11ie o 1.amieSzczel1ie
osób.
.
Co do kwestyi dalszego uczczenia pamięci na J'umach niżej wyłuslczonych wyjat;nicll.
Prusa rozprawiano !lad pytaI1iem, czy należałoby
Zakładanie ogrod6w wcll'zywnych pod r..owznIeść pomnił< jego na jednym z placów Warcizią podjęte zostało nietyle przez Zwlązek ogro(e) Z pl:zemy~łu w Zgierzu. Sąd okręgowy sza wy, cz~ t.e~ zbud~w~ć dom jego imieI1ia~ w któ- dników, Ile przez założone z mojej inicyatywy
plotrkows~1 ogłosił akt rejentalny, zawarty przed I rym pomlesclłyby SIę Instytucye, przez mego za- w roku 1909 pólskie Towarzystwo opleld nad
drzewostanem, którego ustawa zatwierdzona wd.
rejentem Zyźniewskim o zawiązanej nowej spół~ łożone, lub zapoczątkowane.
ee przemysłowej w Zgierzu pod firmą .. Kurtz i
Z?aczna większość oś~jadciy~a ~ię za tyl!1 1 lutego 1909 roku obejmuje zakładanie ogroPraszker" dla fabrykacyi surowych rnateryaWw ostatm!ll sp6~ob7m ,uczczema pamIęcI znakomI- dóW i sad6w ze szk6łkami. Do Towarzystwa tego zapisa:ło się 587 członków, lecz wśród nich
gumowych, kauczuku i gutaperki. Spółka zawar- tego pIsarza 1 wielkIego obywatela.
brakło chętnych do pracy. Nikt nie chcia·ł wyta jest na lat pięć. Kapitał zakładowy 5,000 rb.
* Udogodnienia na dworcu wiedeńskim.
Właścicielami. firmy są, przemysłowcy: Gdala
Ze względu na ciasnotę dworca kolei wie- .łożyć kapitału na założel1ie ogrodów warzyKurt! i Izrael-Chaim Praszker, oraz majster Benno deńskiej w.Warszawie, zarząd tej kolei poczynił wnych, poniewaź musiałby czas jakiś czekać na
Popp.
pewne zmiany ku wygodzie podr6żnych, wyjeż- procenty. Przeszedł słomiany ogień i pocięto
wycofywać deklaracye.
(s) Pozar w Zgierzu. W nocy z piątku na di;ający~h z teg~ dworca, a ~ian0v.:ide: ,
Posiadacze gotówki oglądali się za wIększym
sobotę, o godz. l-ej, mieszkańcy Zgierza zaalar~azdy pasazer za okazamem biletu .~,a Jazdę
mowanf zostali wielką łuną. jalm zajaśniała nad lub bIletu pero~owego, r,na prawo Wejs.cIa na zyskiem, ci zaś, Idórzy dążyli calą siłą do zało~
północno-zachodnią strollą miasta. Jak się nie- platformę w ka~dym. c.zasle, gdy stacya Jes~ 0- żenia ogrodu warzywnego, got6wki nie pobawem okazało, palił się stóg siana w parku t",Varta dla p.ubhcznC?scl. bez .'Y~ględu czy pos.Jada siadali.
Kapitaliści nie dbają o warzywu, poźosta·
królewskim. Zanim przybyJa na ratunek straż bllet na pOC1~g,. mający odeJsc zaraz, czy tez na
wiając . ten kłopot sWym kucharkom, a dro~
ogniowa, siano spłonęło.
nast~pne pO~lągl, .w.obec czego porząde~, ~ypraPrzyczyny pożaru nie wyjaśniono.
szamu. publJcz~oscl.z peronu,poo~ejsc}u po- żyzna i brak warzyw, kt6ry dotkliwie odczu~a) KradzIeż w Zgierzu. Onegdaj w nocy, przedniego, pOCIągU, odwoła~o, d,rzwI zas,pro- wają całe masy .klas biedniejszych, nIc Ich nie
niewiadomi złoczyńcy dostali si~ do sklepu Go- wadzące na peron .2; .sal pa~~erskJch,. zamy~ane obchodzą·
Brak odpowiedniego ogrodQ .warzywnego
<lela FrenkJa, przy ul. ŁódzkieJ J'S 25, w Zgierzu będą tylko na czas oą ChWI~l uderzema t~zeclego
pod Łodzią i dostawy zdrowych i świeżych ja~
I skradli znaczną ilość herbaty, wyrobów ty tu- dzwonka ~o wyruszen.Ja POClą~~ ze stacYI. .
niowych j t d.
Do mforl!1owama ~odroznycJ~ u~tawJOne rzyn, jest sprawą bardzo ważnq, nietylko pod
.
..
_ .
będą przy pocIągach tablIce z napIsamI N2 pOwzgędem ekonomicznym, ale i hygienicznym.
(a) Po:zar w O:zorkoWle. V:' czwart;k. uble· ciągu i Iderunku biegu pociągu.
.
Zbadajmy tylko jakie spożywamy warzywo
gły, około godz. ~ po połudmu, w, mlyOle paKasy biletowe wszystkich trzech kla·s czynne i jarzyny. Poblizkie ogrody warzywne są podler0'Y ym . Cedrowsklego ~ ,OzorkowIe, .. po,:"stał będą bez przerwy od godz. 4 m. 20 zrana, aż wane ściekami z łódzkich doł6w odpływowych,
pOzar•. Zaalar,m?wana miejscowa .~traz, ogmowa do uderzenia drugiego dzwonka na ostatni po- przywożone na targ warzywo odświeżane jest
ochqtnJcz~ pośpleszyłal1a ratunel, I ogień szyb- ciąg, wychodzący o· godz. 12 m. 45 w nocy.
"rzez płukanie go w rynSztoku, lub kanałaah
kOgtłumiła. ,
. .
Tym sposobem sprzedaż bilet6w odbywać Ściekowych, a w handlu warzywem nie są przeStr~ty, ~powodowane przez pozar wewnątrz się będzie naraz na klika pociągów; odchodzą- strzegane nawet najelementarnlejsze zasady hy~
młyna, są meznaczne.
.. . '
cych jeden za. drugim, z uwzględnjeniem sprze- gieny. I-Iandlarze trzymają warzywo wkupłach
. (X) ZToll1a61~wa~ W dmu 23 z. m. w cu- daży najpi;ryv, tym podróżnym, kt6rzy odjeżdżać i naczyniach zanieczyszczonych., Zakupnją oni
kll~rt1l p. SZlllca Michał vC?n.Cygler.l.. 23. ot~~ będą wczesnIejszymi pociągamI.
warzywa na szosach, zanim dostawca wjedzie
,:Sięjodynąi· DzlęklszybJ( lelP01110 cy le~arskleJ
Niemniej urządzono udogodnienia przy Wy- do miasta ! świe~e prodttktyprzechówują dotąd,
~doł~tto g9< wy\atować.
...... ...... ... ....
syłaniu bagaży, gdyż od godz~ l-ej po południu dop6kl nie sprzedadzą .. starych, ... zwl~dniętych
., . . ;25 z,~. "":Ieczorem o godz.. 10, podczas czynne będą dwie Imsy do ekspedyowania ba. i OdŚWieżanych wbrutlneJ, wodzie. Z tel to przy·
,J':k4pleUutoplł Sl~ftkacz, Abram lat 1ę·
gazy, zamiast dotychczasowej jednej.
czyny t1a tYfikacI1ŚWietych.prbduktO\;( brak..
; 27··z. m. ,WIeczorem ~a rogu UlIC ~esołe!
* Sprawy wadile.
Gdyby Towarzystwo opieki nad: drzewostaj Warszawskiej F. Bal1czyl~ pr?-eclął nogę sz!cłe.m,
W ubiegłym tygodniu przy warszawskim o- nem było poparte przez og6t o tyle, że zdbby~
.z powodu. upływu k:WI l ~ólu, odwIezlo- kręgu komunikacyj z udz/aJem przedstawicieli toby fundusz potrzebny nn zat.ożenie ogrodu wano go do domu VI stame bezprzytolTlnym.
r\1inis!ery6w i organizacyj społecznych odbywały rzywnego, miasto mogloby mieć tanie i zdrowe
warzywo; dla wprQwadzenia zaś hygierty wsprze(a) Pies. wśoiekły. We wsi Modrzew) w gmi~ się narady, poświęcóne sprawom wodnym.
nie Łagiewniki, wśdel~ł się pies naleźącydo
Tematem obrad była odezwa zarządu we- daży detalicznej. półmilionowe miasto .Łódź mo·
Stanisława Pawlaka i zanim go zabito, pokąsą,t wnętrznych dr6g WOdnych i szosowych, który glOby się zdobyć· na zbudowanie specyalnyc;h
4-0 letnią Frańciszk~ Obryda, którą, odesłano polecił warsz .. okręgowi komunilulcyi przedsta- .oddziałów dla sprzedaży warzywa IN hallach
na. kura. Ił do lecznicy doktora palm.irSkiego wić wniosk.i '.'0 .d. o. rob6t niezbęd.. n. YCh. dla. pOle.p. - targowych z równoczesnem zaprowadzeniem hya
w Warszawie.
.
szenia dróg wodnych i szosowych Okręgu. Wnio- drartt6w c.'tla skrapiania warzywa czystą wodą.
.. ln~czej .f:.ódż świeżych i zdr?wych warzyw
. (a) Kradzid gęsI. W.nocy z czwartku na ski te zarząd wewnętrznychdrógwbdnych zalepiątek, . . we . WSiQieczno. pod Zgi.erzern, .niewykry~ .ci:t. r.ozważyć na s.'pecyalnych naradach IIZ udzia- mleć me mote, a spożywać pędzae zawsze waci dotąd złoczyńcy, skliad1i włościaninowi Mi- lem przedstawicieli miejscowych organizacyj spo- rzywa skrapiane wodą brudną i niekiedy cu·
chnącą .
chałowi Walczakowi 29 sztuk'gęsi. ...
ł
łecznych, zainteresowanych .W ulepSZaniu. tych
. Jale świadczą ślady, Złoczyńcy. udali się drógl!,...
... . ..... ..
..
.
WClrZ'I!/' Adumc2dwsld,
z łupem w stron~Zgierza.
.
Wkonkluzyi długich i oźywionych rozpraw
starszy ogrodnik miejski.
...
uznano za niezbędne:
.
• 1) kontynuowanie .rob6t regulacyjl1y~h na
*
pograniczu austryackiem, na co potrzebny. jest
Szanowny Redaktorze!
.. .
kredyt po 350000 rb. rocznie w i;iągu 3 lat;
.O • .
lJód"
d
.. .
2). kontynuowanie robót regulacyjnych na
" puszczając Il,.. ,z I nie bę ąc w możnqścl
Kobieta w walce z alkoholizmem. 70,000.ko- prżestrzenl
od NIęs~awy do granicy pruskiej, na I p.ozegnać. osoblś~l~ ws~ystkich, naszych przy,a~
biet stanęło już na całym świecie do zorganito- co potrz,eba150,OOO rb. rocznie (przedstawiciel I ctOł, znajomych ~ zyc~ltwych, slemy Im z:~am?w
wanej walki z nędzą alkoholowel (123,000 mę kontroli państwa domagał się zn1l1iejszenhHego I ;wego poczytnego pisma serdeczne słową<pózeiczyzn, 62,000 młodociani). Z tych praWie 60,000 wydatku do 100,000 rb. rocznie);
gnania. ..
,.
kobiet (82,000 mr:tczyzn 62,000 młodociani) wy3) budowę portu rzecznego l1a Wiśle we
Jednoczesmeskładamy:
znaje zasady zupełnej wstrzemi~Jiwości, a tylko Włp~awku kosztem 922,000 rb. (kontroler pań. ~b,! 6~OO ~1a fundusz że)nz~y dhi mającej
10,000 (41,000 mężczyzn), jest w towarzystwacJf
stwa
był. pr~eciw?r l temu wydatkowi);
powstalmższeJ szkoły handlowej; ..."
',,' . .
umjaT~owanej wstrzemięźliwości. Niemiecki zwiq.
,4)ukon~zeme
~obót
n~d
urządzeniem
pr.ty,.
~b,
1000
nu
budowę
kościoła
sw.
StaOlzek)jcty pomiędzy swymi 38,000. człQnkami nię
stalli rzecznej pod Sandomler2;em 'kosztem 25000 sława,
.
. .
$~a 5,000 abStynenckich kobiet. . W pOlskIm , rubli'
..
.'
Rb. 1000 na nabycie nIeruchomości dla To~
zw~u "Wyzwolenia" jest - Bogu dzięki ......
zakup 3 łodzi motorowych i 2 drag kosz- wal'zystwa z~olenl1ików rozwoju fizycznego do
jut przeszło 1,000 kobiet abstynenckich prze- tern 600,000 rb.
,...
rozporządzenia wybranego .komitetu; .
. ,ważnie panienki. KaMy tylko :jaknajgoręcej pra~
Sprawę regulacyl Bugu zachodniegCl Ildjf:to
. Rb.SOO na To;V. opiel<i szkOlnej;
.
glł~ moie, .byidea wstrzemięźliwości .zupełnej
z porządku obrad.
. . ..
. Rb. 250 na mĘ\jącąpowstuć gzl<oł~ gospo~
: coraz więcej w sercach naszych szlachetnych
Powyższe wnioskiwarsz. okręgu kom urli" darstwa d~mowegol
........,
.
i·Ołiarraych :kobiet się prżyjęła, bo w ich rękach
kacyi
rozważy
zarząd
wewnr:trznyah
dróg
WP- I P Rb .. bO na $typenqy ul11 101IenH:l BolesJawa
,spóczywa po większej części wychowattielop$zej,
dnych i szosowych i wstawi do budżetu 1913
nlsą PUY}zkoJe :zemlosł... .
~iętJiwej l11łodzieiyJ
.
ZWYSOKlempowazalllem
. ,
roku.
___
Janina i Jan Arkuszewscy.
go

Głowackiego,

Jat 23, który podczas

burzy

sclJronił się pod topolę przydrożną.
\V Ozorkowi e spadła gwałtowna ulewa.
Pomiędzy Łęczycą a wsią Solcem szerzył
się od pioruna wielki pożar.
W Szczawinie, za Zgierzem, ofiarą pioruna
padła wiekowa topola przydrożna.
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r

sprawę

.
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Kronika antialkoholowa.
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* Uczczenie pan!J~'}>~sil.

..... . . . ,
,Na czwartkowem;. pośied~nlu~o~itetuT()w,
literatów j. atłennik~~<polsklcg,·· komitętul\MY
literackiej. redaktorów· pism, 'otąz.ptZedSąlW{~eu.

W sprawfeogrod6wwarzywnych.
numer:z;e~40 "RozwoJu;' zamie~zczol1y
..... "pod powy~~zym .tytułem.artykul, wkt6-.

.. ·.·.w

autor

wspomniało ·'ża,toten!uprzezenmie

ksandra Ttiodorówna

raczyli

przyjąć

ntldZWY-1

czajną misyę dlt{lSkl~, przybyłą dla powiadomienia o wstąpieniu na troll nowego króła dUIlskiego, Po przyjęciu w Naj\vyzszej Jego Cesarskiej Mości ohecności odbyło sic śniadanie, lla
które otrzymali zaproszenie członkowie misyi.
Wczoraj misya przyjęta była przez NajjaśniejsZl'J Panią Maryę Teodorówn~"

W rocznicę śmierci Murada, . na P?Ju Ko~sowem
mialo si<; odbyć uroczyste naboźenst\~o. I. w tym
celu ściągają wojska. Celem uroczystOSCI Jest pobudzenie fanatyzmu albal'Iczyków, ~o prawdopo-

l

dobnie chybi celu, albaliczyey bOWiem zachowuje! się całkiem obojętnie.

PRIZREN, 30 czerwca, (P.)

AJb~li1c~YCY n~~

padli na k~mwój, transportująct zboze l amum-

WJochy, ale w razie istotnego ni~bezpiecz,eństwa.
wszyscy turcy połączą si~ przecJw wspolnemu'
wrogowi.
Lizbona, 1 lipca. (wt) Wczoraj l1si.towała
pewna część więźniów w Fel'ra-Nowa - uc~ec~
Przyszło do walki z żandarmami, podczas kto reJ
5 więźniów zostało zabitych, a 12 ciężko ran-

KONSTANTVNOPOL, 30 czerwca (P,) Do cyę do WSI Krumy. Konwój zbiegł.
grupy oficerów niezadowolonych przyłączyli. się
ISKIB, 30 czerwca. (P.) Dżafer-Fajar z Ipe- nych.
Rzym, 1 lipca. (wt) Z Bengazi don~szą, źe
oficerowie marynarki. 2:ołnierze potajemnie skła- ku otrzymał dymisyę, co ma być ustępstwe!TI d!a
dajq. ptzysięgę, żeby. nie strzelać do swoich w albańczyków. Między oficerami artyleryi d!Je Się Enwer-bej, raniony w jednej z poprzedl1lch po~
razie rozkazu przy stłumianiu buntu wojskowe- odczuwać wrzenie ..
tyczek, wyzdrowiał zupełnie i objął dowództwo.!
go. Porta wysłała do Mon~teru . p~łk~wnik~
MITRO WICA, 30 czerw~a: (P.) ,Iss,a BoJetisztabu generalnego z poleceFłJem skłomema ofl- nac otrzymał ładunek brOni l rozdaje Ją w. Lacer6w opornych do posłuszeństwa.
bie, gdzie spodziewany jest wybuch powstaf!la.
ROŻNE WIEŚCI.
Parlament odbył onegdaj wieczorem posie- I
TUNIS, 30-go czerwca. (P.) Sąd wOjenny
dzenie. Na żądanie rządu postowie zostali nie-, w sprawie buntu na cmentarzu w Dżela, skazał
Rekiny w Abbazyi. Wśród letników, zażywa
oczekiwanie zwołani na wczoraj rano na posie- 7 winnych na karę śmierci, 5 na roboty ·ciężkie, jących przed kilku dniami kąpieli w "bagno" An~
atenie nadzwyczajne. Na posiedzeniu tern ~yli 20 na więzienie i 36 uniewinnił.
,g/olina w Abbazyi, powstał' nagle straszny 1'0obecni ministrowie spraw wewnętrznych, wOjny
BERLIN, 30 ,czerwca, (wI.) Attache wOJsko- płoch, wywołany pojawieniem się reł\:ina W po~
i maryl1arki. Sekretarz n~tychmiast zaczął n~fe- wy przy ambasadzie tutejszej, pułl~ownik Baza- bUz u łazienek, kt6re w okamgnieniu opustoszały.
rować wniesiony projekt prawa, zabraniający row, powoł'sny został telegraflczl1le do Pcter~- Okoliczni rybacy urządzili natychmiast polowawojskowym zajmowania się po. Iityką. Projekt burga. Małżonka uwięzionego ~apitana Kost~wl~ lnie na rekina, kt6rego też niebawem uda.łosię
ustanawia, ze wojskowi biorący udział w .zeb~a- cza przesłuchana był~ wczoraj prze~ SędZl~gO złapać. Był to potwór długości 2 metrów. Ry~
niach politycznych, m.anifestacyac~ lub zajmulą~ ~I~dczego., Przesł'ucha,nl~ t~wało 2. godzl~Y. Prosby l bak, któt·y go wyłowil, otrzymał 200 kol'. na~
c'j się polityką, karam będ~ ~a pierwszym r~~m Jej! aby Sl~ mogł~wldzleC. z rnęz.em, Ole U\yz~lę: grody.
więzieniem od 2 - 4 mteslE~cy lu.b przen~es!e- ~mo,,:o: L1S~y pam Koste~lczowe). PO~ObOl~ J~k
Okmtl1y ojciec. O tragicznem zajściu dono~,
n!em do innego k~rpusu, za drugim -. WlęZle- h~ty Jej męz~ zO[;ały opieczętowane J znajdują szą z miejscowości Yobs nad Dunajem. Kucharz,
m~m od ? - 6 ~lle~ięcy lub. wykr~ślem~m dla Się w urzędzie prokuratora.
. f
"
tamtejszego zakładu dla umysłowo-chorych, Amon, ':
oficerów I podwoJemem termInU słuzby. dla żoł.PA~YZ! 30 czerwca. (wł.) ... Agence, Hayas. rzucił się z mostu do Dunaju, zepchnąwszy w nur...
nierzy. Biorący udział w partyach p<?htyczn~ch dow.laduje, Się z Pete~sb~lrga, ze :zą,d melTIIeckl ty wody poprzednio dwoje swoich dzieci. Młodw'
choćby uznanych przez rząd, karani będą Jak z~wladomlł r~ąd ros~jsk!, ze uwaza kap. Koste· sze z tych dzieci, dziewczynka, utonęła natychwyżej. Rząd zażądat śpiesznoś,:i, która została. wlcza za szpiega dZiałającego , na własną rękę, miast, .• drugie zaś zdołało pochwycić i trzymać·.
przyznana przez parlament; prOjekt ~de~łano do Sled~tw:o .",:stc:pne zostało ukonczo~e,. a sprawa się ojca. Przechodnie, będący świadkami tego
komisy! b~z rozpraw. ReT;rat k~mlsyl wyz~a- przeJd~le mebawem ~od rozstrzygnIęcIe trybuna- strasznego zajścia pośpieszyli natychmiast 7; po-.
czono na Jutro \ partya WJ(~kszoścl postanowiła lU panstwowego w Ltpsku.
mocą. Amona i dziecko uratowano..
.
przyjąć projekt :zaraz bez rozpraw.
PRAGA, 30 czerwca (Pi) Klub polsko-czesDzień przedtem usiłował Amon pozbaw~\
KONSTANTYNOPOL, 30~go czerwca. (wł.) ki w gmachu ratusza ut'ządził bankiet na cześć życia dzieci, a następ~lie sobie odebrać życie przy l
W kołach wojskowych rozchodzi się. pogłoska, kill<u polaków, przybyłych do Pragi, bez ",:,zg!ę- pomocy brzytwy. Zamiar ten jednak udaremniono,.,
.że minister wojny zawezwał Abdulla-baszę, ko- du na ogłoszony. przez. polaków· galiCyjskIch
Nagrody dla dziennikarzy. Włoska 'komenda!
mendanta wojsk z wilajetu Aidins~ie~o 'Ił Azyi bojkot zlotu, Kramarz oświadczył, że czesi .placu w Tripolisie urządziła specyalne kąp~l
Mniejszej, 'pod kt6rego wodzą znajdUje SIę obe- wierni są progl'umowi zjazdu praskiego z roku morskie dla tych korespondentów dziennikarskfcbt·~
cnie 120 batalionów, aby przysłał natychmia?t 1908, i pragną by słowianie nie ciemiężyli słowiaf! którzy władzom wojskowym włoskim idą ~a tE:~!
30,000 ludzi do Konstantynopola, cele?1 wY,słul1Ia ksiązę Seweryn Czetwertyński p,odniósł czeskI kę. Wszyscy inni dziennikarze zostali po:z;bawieni
ich d~ Albanii dla s~łumienia powstaOla, ~ Jedno: ideał .równ?ścl, słowiańskiej: A:dwokat ~ar- tej przyjemności.
,
..
,aześ9Ię:d.\~i;1 u,kanl~l~ . . zb~ntQ:-vą.nych; oflcer6w .lsza~skl. Papl~skl wzywał słoWJaI~ !lle. tylkoby IIl!ło- • .. .Śmierc dezertera W wulkanie. Jeden z· fran.~
żołmert~ :1. p~dSalo~lk. I M~oastyru •. Abd,~lIa- wall się wzaJellmi.e,~lecz f. brom!lsh~ ,naw~aJem ,cuskich geolog6w, badający 'krater.P$jIi>U~, naj.)
. basza oamówlt 'przysJ~ma ~oJsl{a,~ontew~ ~~ od wrogów, ChOClaz oni by byh SłOWHlnawI.
piękniejszego z czynnych wulka~ow w Auvergne,
sam ,wraz z oflcerul!ll złozył przysIęgę! z . ~
Z . t t .... Im iii"
znalazł przed kilku dńiamiw jednej ... zesz~~Un \
bę~zle wa1czyłprzeclw albańczykom, anI p~z~elw
osa "!litej c w l.
krateru zwęglone zwłoki francu$iegq .żołnIeaa
WOJskom. }b.untowanym. Wobe~ ~ego mI Olster
Berlir, 1 lipca (wł.) Dzienniki dz!siejszeprze- piechoty. Z przepalonego munduru. pozostały~lwol~y udz.lelił Abdul1~~baszy dYl1!ISYI, ,nazna,czyw: pełnione są szczeg6łami opIsowymi wczorajszyćh ko strzępy, broń byla zupeJ',nJe .strawiona przez
szy legio nastęP1ę, Ah-bt,szę, b~!Ćr\g~:n~ę
zajść w Pradze i nie znajdują sł6w oburzenia ogień. Zołnierz ten miał stanąćza,jakidprze:tyc~m as~ n.a !fi ejsc~" y. 0. J'ł
.
. .l ł
~ ł . , k' h. kt6
Winienie przed sądem wojennym. Z ohawy przed
WOjskami wilajetu Aldmsklego.
.,
l na PO,stępowante .so tO ó.w, ~o~lans l~ ,
rzy karą jednak zbiegł i chciał ukryć się w plecza" KONSTANTYNOPOL, 30-go czerwca. ~wt~ poramIi 34 studeo~ów llIemlecklch.
.
'
rach wulkanu. Przy spuszczaniu się jedn. ak w głąb·
Zblilntowane wOjsIw, z kt6reI!l spróbowano rozpo .
Bruksela, 1 hpba (wt) Zgromadzeme dełe~ krateru pękła lina, przy. pomocy ktgre) . Mzet1er
c;il ć ~kłady, . stawJa .±ądame, ~by c~ły. gabmet gat6w robotniczych uchwaliło w zasadzie strajk schodził do wnętrza i biedny żołnierz runął wgłąb
Hakkl-b~szy. stawiCślprzed sąd, Jako winny wypo~ powszechny 'Oznaczenie terminu pozostawiono wull<anu, gdzie znalazł śmierć zamiast schronie- ~
wiedzema meszczę Iwe wOJny.
j . "
•
•
.
nia.
PARYŻ, 30 czerwca. (wt) Z Algieru telegra- l Specyaln~J komlsy~.
.
..
.
_ _ _ _ _.....______..............._ _ _
...._ ..._
łują: Ostatniej nocy część Algieru nawiedzona zo- l
B~rlm, l~go lipca. (wł.) DziSIeJSZY "Berhner
aIEt.DA WARSZAWSKA
stała silnem trzęsieniem ziemi. .. Z,różnych ;stron ! Tagebl. "zamieszcza wywiad u bawiącego tu I' (SPUWQz.rllllllf> telel(raf!.czne-godzilll\ 1, dni" liV. II lnl~ roku).
donoszą . oznacz. oych spustoszemach, lr!l1ostwo w przejeidzie Czachlt~bejat przywódcy młod. otur- ~-"
·1~DQDii:- '
".!.l~;i~
domów zapadło sit;) lub run~ło doszczEftn}e, .
k6w· Oświadczył on że Turcya zdecydowana C~ok:i lU\ Berllu. • mr;-'-=;.=- 5'/, L. nt. Piotrkowa -=.:::- _._
Chata górska, do której schowal'o Się ktlku- , ' . ,
'. d d
" b
~'!. RtlntA ' , , • 01.70 DO.70 Akt, I,llpqpJl' • • , - , - - . przt.:lpaśc'.
Jest oddac zatarg z Włochami o ecyzyl. try u- ""lo
f,ol. P<>źyC1.ka ,,1905 106,7510'.?1i • P11tiłolVskie , "-,- - . - .
· 'elu krajowców·,spadła
dZlesll~
v.
PQźyc"kll " 1903
105
lO!
• Rudzki i S.ku ~._ _._
. Szcz·eg6ł·y klęski j liczba ofiar dotychczas nic natu w Haadze.. ale tylko na zasadzie koncesyi Premjówka lII_,cj cm, 4~S . d.58 •. Stal'acllOwieklc -,-' .-.'7""
.
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. SAN-SEBASTYAN, 30 czel'~ca. (wł.) W ~~iu I tycznych lub terytoryalnych niema mowy. Jaka- !1t: LI!~tY zle",:kle: .~:~ ~:~ :'~~11~ ~1~~:J.:t ~~ł~;
y
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. ~zo. raiszym na~tąpAiłOd z?erzZeme
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.• ~.'~~.}: 28:; ~Bll
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·.r:
., Iub' Wl'flCej'
pOf,mionych; :. celu. Kwestya • DardaneIQw
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Oank: H. Łodzi II, ak. _._ -._ Hank P"ńst;y/\ • • -'-._ :-._
Wa.goo zdruzgotany.
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między Rosyą l Turcj'ą, Jecz pOlTIH~dzy Rosyą l
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. PARYŻ, 30·go czerwca, ,(Wł.) ?rzy WYJSCIU Europą..
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ZPi;1.I1..t.e.o
.. n.u. P.Ublicznośc.i.' .zn.a.JdUją.CeJ Sl.~ tam"ce·
Prz.ed wojną była T~rcya zdecydowana co
SPO~lRZEZENIA METEOROLOGICZNE
Stucyi centralnej K. .E. Ł.
lem' uczczenia 200-oeJ roczn!cyśmlerci J. J. do warunków otwarcia cieśniny dla rosyjskicl1
.
...."'''''''' ......
.,., 1i~
Roul·sS~gdU'. ~g..~,omadzdeZnllil· hPar~aeśdll·WP!n.dtee~n~nn~tracCyt okrętów wojennych, obecnie jednak polityka re·
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BALTIMORE, '30. c~erwca. (wJ.). Konwent I Przed wybuchem wojny radzi1 ambasador nle~ nQ/VI 1 po PQl. 786.7
_~"'dllla $O(Vl
+2~,D
62
Wu
. Teml''''tlltut''Ji!o
d.etn.okratyczny, 2; racyl, ze 26łg,ł~sowan nie d~ło J miecki Marsc. hall, spełnić n. iektóre żądania wło- . 3.OJVl 9 wlecz, 74.0.5
ló,~
Pd W 1
88
nuu:. oj- 2B,0 C.,
. ·rtlku przerwa wieczorem posle- ,
'I·
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11\,6
17,9
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Pu Z 1
stat1Owcze~o wy ..•
niedziałek . W osta- 'I ch6w, wzamian za. co, włOChy miały nie napa.,. i/Vl! 7 tano 740.B
Opad\:. 0.0 lIł/IIA.
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goł "ta wojsk
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lCnłBgO
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CI rk W QdłoszoneJ odpOWiedZI ząda on, zeby
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SIę Turcyl do Angin. Wrzenie w AlbanII Jest
w wielkim wyullrlll.
leif
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zrenia.

Z a p r z e j a z d g r a 11 i c y.
Drugi wydział kamy sądu olm:gowego piotrkowsY<iego na kadencyi w Lod:d rozpatrywał sprawę
39-1etnią(o Stefana Famuły, oskurżonego o to,
ie w 5tyCt::lliu roku 1901), na zasadzie rozporzą

dzenia warszawskiego generał'-gu bernatora. jako
poddany pruski był wydalony z granic państw~
rosyjskiego i dal zobO\vią7.anie, że nie powrócI
więcej do Rosyi,
Famu.ła pomimo to w ,jakiś czas powrócił
00 Królestwa Polskiego.

W sądzie tłumaczył się tC11l, źe nie znał'
treści zobowiązania.
Sąd skazał go na 2 miesiące więzienia.
Za niezachowani e przepisów bu do-

wlanych
skazani zostali: właściciel farbiarni przy ulicy
Zagajnikowej Jak6b Krakowski - na 10 rb. kary lub Z dni aresztu; właśc. fabryki tektury przy
ulicy Nawrot nr. 79 Korn~li Piotrows~i za u:zą
dzenie jej. bez zachowam a wymagan samtar
nych i hygienicznych.-: na 2S ,:b ..kary lub 5
dni aresztu i na zamkmęcle fabrykI az do czasu
otrzymania należytego pozwolenia od władz.
O w y p ad ni ę ci e z o k n a.
Dnia 24 września 1911 roku' z okna 4 pię
tra, przY ulicy Brzezińskiej nr: 7, w'ypa~ły 3-letnia Sura i Urla Moszenberg l Mama BJrenbaum
z których Sura Moszenberg i Mania Birenbaum
poniosły śmierć na miej?cu, aUrla. Moszenberg
odniosła cięzkie obrażellla calego clala. Z przeprowadzonego śledztwa okaza.ło się,. że wypade~
nastąpił wskutek słabo umocowane] przystawk:
do. okna. Na zasadzieśledzŁwa pociągnięty zostal' do odpowiedzialności właściciel domu
Abram Udman, . którego sąd skazał na 14 dni
~ll,'Inego aresztu. .
.
M,a1 k'a i c6 rI\: a.
W ostatniej sprawie na Jawie oskarżonych
~siadła24-1etnia Walentyna Qórczyńska, mie,~kawsiZurawje, gminy Puczniew, oskariona:o'to., :z~';dnia· 24 maja udel'zy.ta kijem s,:"oją
~'•.•·.• ·MaryaDnę ~dr,yarlowską, a nazajutrz
;..,/~rZyła matki: pjęlklą.
Sąd jak równiei i otoczenie wp.ływało ~~
pokrzywdzoną matkę, ~by cór.ce przebaczyła Jej
postępek, lecz ta uparcie prOSIła aby sąd córkę
u. karał i była nieubłaganą·
D
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udzielać .polskie-go,to$yj~
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- Z różnych źróde,ł donoszą: Cesarz WIłhelm uda się na skery fińskie we wtorek rano,
wsiadłszy na statek "Hohenzolern", cze~aiąc'y
na niego w porcie Neufahrwasser pod WlsłouJ

I

· W.Z·a'm·' n· ·.'za·: fr'. an·[·U'~KI'

J ._. ~---.....;,.------~

czną większością głosów zatwlerdzlło przeds~a.
wioną przez prezydenta kandydaturę Łuczensla·

,
.'
.
Petersburska agencya te!egraflczn~ donosI:
- Rada pod przewodmctwem Aklmow a bez
debatów przyjęła w redakcyi Dumy 26 drob~ych Iściem.
proj~kt6w, pod przewodnictwel1! zaś Oołub,Jewa
_ "Vossisch e Ztg." donosi, że jednym
przyjęto w ost~teczn~j redakcy! pumy projekty z przedmiotów, które mają być poruszone pod.
praw o zabezplecze~lu r.obotmkow. n~ wypad.ek czas zjazdu, jest także kwestya polska..
choroby, o ubezpIeczemu robotnI~0:V od meTa sama gazeta donosi, że Swerbejew me
szczęśliwych ~ypad!(ów, o ~stal1owJeI1lu rad d~ długo pozostanie na stanowisku ambasadora
spraw ubezpleczemowych I o .eme.rytur~c~ I niemieckiego.
wsparciach jednorazowych dl~ zołmerzy I Ich
_ Austryacki lotnik wojskowy. porucznik
rodzin. W kOlku przyjęto projekt p~awa o za- Blaschke, dokonał rekordu na wysokość z pabudowywaniu. Na posiedzemp zamk~lętem. prz~- saźerem, wzbiwszy się na 4200 metrów.
jęto projekt prawa o ustawIe powinnoścI wOJ_' Z Fezu donoszą: Ekspedycya francuska,
skowej.
,
z komendantem Lorrain na czele, wciągnięta
Następne posiedzenie wyznaczono na 2-go została w zasadzkę krajowców pod samem Timlipca.
buktem i wycięta prawie doszczętnie. KomenWobec wiadomości .podanych przez gazety dant Lorrain padł również trupem. Zaledwo
o cholerze w różnych mlasta~h Cesarstw~ z~rząd kilkunastu żołnierzy zdołało się ukryć i ujŚĆ
głównego. i~spektora l~karsklego kOO1ąmkuje, ze pogoni.
w roku blezącym stwlerdz?no tyll~o Jed~ Y'y-I'
_ Układy wysłańców rządowych z naczel~
padek cholery w AstrachanIU, za~oncz~ny sm Jer- nikami powstania albańskiego rozbiły się chwi.
cią; pozatem zachorowań w gramcach Imperyum lowo zupełnie.
nie było.
. .
_ Poufne wiadomości do minlsteryum woj.
- Literat czeski Józef Sladek, znany tłu- ny dochodzące z Salonik i Monastyru oposta·
macz' Szekspira, zmarł wczoraj w Zbirowie, do- wie wojsk tamtejszych brzmią coraz bardziej za.
żywszy 66 lat.
trważająco. Urzędowo wiadomo dotychczas. że
- Organizowany w Paryżu przez gazetę z garnizonu w Monastyrze dezertowało 4 ofi~
"Matin" lot Pekin-Paryż odłożony został do cerów i 180 żo.łnierzy; w Perlope 2 oficerów
maja r. 1913. '
,
i 35 żołnierzy; w Ochridzie 2 oficerów i .25
- W MUlhausen lotnik Schalspadł z aeropla- żołnierzy; w Kirszewie 2 o,icerówi 75 żołnierzy.
nem z. wysokości 250 metrów i poniósł śmierć Dezerterzy stawiają żądania natychmiastowego
na miejscu.
rozwiązania komitetu młodotureckiego i . zmiany
- Szachseweni nadesłali mieszkańcom Agp- I. gabinetu;
.
.
ry odezwę,. żeby nie słuchali Raszid-ul-mulka, ..
Raporty naczelnik6w oddziałów.brzmią zgo.
,jest on bowiem zdrajcą ojczyzny! stronnikiem 'dnie, .że wysłanie wojsk przeciw o.cld~iałpmcle
rosyan i chce poddać Rersyę RosYJ·Szachsew e- zerterów•... byh)by .bez~kuteC;zll~t,2;Wlększ.ąJą' tyl~o
ni w~ywają , ludność t\gary .do łąc~nośeiw celu . spos(jbt1o$ó',d~lg.z,ej 'i~ęier~~i;'.''''i' ..!C{:i;:, , ' i .
walkI .do ostatecznośCI Z, rosyanaml.·
""":"'Rządgr,eckr zamÓWił 6 torpedowc6w
. - Z Baltimory: P03tanowEenie, że dla wy- i 2 kontr-torpedowce w.fabryce n V~llkan":
boru kandydata partyi del.nOkratycznej konieczną
Syndykat robotmczy uchwalI.ł s. trajk majest więksiość 2/3 głosów, pozostało w sile, rynarzy i robotnikó:v portowych. W: ra~ie wproWniosek Brayna co do zniesienia .tego postano~ I.wadzenia w. życie tej uchwały, zastrajkUje okolo
wienia był tylko manewrem taktycznym. Przy 80,000 ludZI.
drugiem również nieukończbnem głosowaniu

Juajęćia.

...

.

konwentu demokratycznego Clark otrzymał HO
g,tosów, Wilsons 320, liarmond 14t i Unterwood .
111 gł.
..
- Zgromadzenie narodow~ w ?ekuue zna~

Walentynę Gałczyńską nu poi przywilejów i 8 miesięcy wj~(h)

Ostatnia poczta.

od 1 (14) lipca. r. b. frontowe
mieszkanie Przy ul. Piorlkow~
sk~ej, ~ktadające :się z 4~ch. poi kOJ~w ,l kuchm. To ~amo m!e~z; kame. ulo;;;ebyc podZielone; W.l~".
domość u dentysty Putzmanót.

'J

skazał
PW\V

H

b'

!li d i 5
.;.
. .. e 111 a •
.
,
.'.
. I Sp.: Ch~l()!JY sk6rne\we n erycz...
•;
..
,ne, wlo~6w, kosmęty",a lefal'ska
na letlii$kaw środku lajlu .8 II ... ecz._eme SYPhili.sq, (Sal\?at,~a.1l7m
minut od stacyi GlownoDr, Z" EHRLIC~.HATA 6(}6 mś.r?dzylme)~
Kalisldej . prz.estrzeni .. 5 .'morgi .1. Le cz. e. n. l.e.. e.lekt.~lc.z.nopalą (.elek~
242 pręt)' . Wiadoroośću W~go. trollzem)lmaslh,emwt!:>t:acyjnym.

. ..
.. ,
., ..

. ..(
·T
17'0
ul, Andrzeja·).:7... .• el. .'
0 ....... l1li', $~, ~., wen.-

..

IIł"J'caz~.. Il.l)cz.pł~i.~~.

Godzi».y pl1&yJęć: pano\'fl~ od,g.
9-11.r~ 1.5.-8 11,0< l!.0l.,.:pJmla
&--511o.llol..:wnleaiłle 1"",I,tll

6-121'.

146!r

Tepińskidgo, dozorcy Pr. Z..2408,
na GCI~tJ.lr~~~~!S~fr~f~!~e~~J~8w
w
,ś\vi~ta
~.~ r'. ROS··E" N·BL·· A·· T r···

st.. Gtowno.

....

nioedzioelr: i

..

od 9-'1 p.p.

8M

P.acj.wo!(at przys, . ,

h . .."
Dr. . fellksSkusleroJcz·
nOrO I. . I:'''
iti IQ CnOWSnl

Choroby,

II

p OW róci J'.,

I

Cho~Qby wewn~trzno·i nerw·owe~ Spechoroby
kiszek i przemiany malery>: (cukrowa, podag-a, otyłosć ltd.). Niezbędne.dla dyagno.zy Ilnu'
. , 1Izy C.b.emiCZlIe i baktery.olog. WYdZ.ie.liu
krwi w l~boratoryuIll. wlasnel1\' Od
1
11 1 ranó 1 od 5.-7 /.popolndnlU.m

Cy'~lnie:

20łqdka

PIOTRKOWSKA Nr. 35..
Telefon iS····U4.. . ...•.. ,

Dr· L PRYB· ULSKI. ·lIHO- IEnfnBlUM~WA

,Pi""t;",,;,ow.ska It. '

... ....

nosa·

Pny.illlu ilJ od 1Q-11 l :o~ 6.'"-.7:
w T1iprt1.joJe od 10,"",1;,
..~857
PriYjmuje: od 9-11 r. i od 4--(1
,
po pot. W niedzielę j święta od
Dr. GUS't~liIłA, 354,4
g. 10-L Telo'. 26-26. 507~.d

2524

Dr. med. ISzwarcwasser

&Il&Z2~.

igardł.a.

'A,.u:lł"~ejllll 83.
,Choroby skorue, weneryczne
.
l muczoploio we
&0l1.st.a.ntyl.10.\\?Skel.li.1.1.·90.

..

.

l ".
I•\.. ,. ,

,.....

.

..

POWRÓCIł..

.

CHOROBY KQIUEićlE; 81WRNE

.

(U'koblet Idzieel)
. WENEliYCZNE
Ul. Wsch._nla JI4 49.
. OH
.. OROBY SK. ORN. E,.WtOS.ÓW (ko~
sm eWka), WENERYOZNE.I MÓCZO" Przvjm,. Od.g.i1.Ó~t11 oJ. 7-8;
PŁCIOWE l NIEMOCE PŁCIOWE.

I.

. . . ..

.

,

"

"

.

I

L"· .
·D~r.Eugenia
Dr···
E.CZ. E.NIE. SXP... HILI.SU.
• . .•.• '.progimnazyum. '·1769
tiU UIII rEHRLICH-JiATA606.
Gellmszuni,
. ..
8-10 rano.
.
2556
•
~..
Ul. Południowa ~ 2.
.Skrad~ionOCh.SkÓI·Y, weneryczne i lIJo~zopłc. Przyjmuje od godz. 8-1 t. io'd . .. (,b,ć:)J:'-ob:y lwbi,eee. \
m\.l.je . od 5 -6 . po . .
~IUUIl'''U~'ii·z 11pieniędzmi
i \'\1eGodziny przYJęć]: I19~lddl ?-j8. 4.-8 W., .
. od .5;""6. .·pol.
in. blanco, 'WyU
U aft
Dla: pafl5-6pocze ta mao zle na . Dlapę.ń·
1420 .
d~h::lę Odigpdz. 9. 40.
skladutowar6w kolonialnych
Teodora Wagnera, ul. Pjotrkow~
ska 215. Zglaszaćsięodgodz:

.

.111·

ndfDub.·Bng

.Kere.,--

POd. W·BJ'!·ffZY. mur!:lrr"l'

W. i M. SzczePA'tls!{ićh".pl~Ze!;trze~a się pJ'z.ed

I

z W~1"sza:-vy, rut911~W~n:lI!z do~.
je~t Ule- . brelm. śWiadectwamI I długolet·
." '. 2412 . nią raktyką, poszukuje zajęcia.
.1~~-+--'-______
C
lana N2 201 Hotel "Ro~
2 weksle
. 6019.
2578

.Wniedzielę od 8-l-ej.
'
II(rółka5,t:elęf. 26-80_· ._18~ •..
_ ~_

D'r. :8··
.. ·KANTO·
. . ,.R· .

..... ,......' ..li;IIt.·'"

ChO"Ółł.~6 ...

.

•

•

'1
ttt-lIhWllI~~"--"""~~i

- ... ,..lI

kasa

Łódzka

ł"iOI!l

łJ

Hltlrowany o U-dl! mieszku.-

niach do sprzedania. Wróbla
~4

Nr.

przy Lutomierskiej.
5555-2-2
!1ó-"\vynaJęcTapieiwNlffll.- calYl11
IJ ul'ządzenicl11 za 1!lO rubli

. DotfczkOWO-ij~lCl~d~oś~iow~

rocznie. Stac)1a Ror;:ó',<J

W .leżo

Wie. Ludwik /{róliko"Jski.
5541-2-2
wynajęcia różne mieszkania
zaraz. Sosnowa 16, Wiadomość li str6ża.
55H3--5--1

'00

ŁÓDŹ
uDiica Sblu!:"o""Zarzewska oM 49..

ortepian kr6tki, czarny. z dobrym tonem, sprzedam nicPrzyjmuje zapisy cztonków, udziela pożyczek drogo,
Pańska 4.
5555-2-2
do30p rubli na rozptaty roczne.
('ospodarka, 8 morgowa Pl"zy
U rzece, przy lasach, ~OO oWoBiuro .'. otwarte od 10--ej' do l><ej w poJudnie cowyc/i
drzewek, staw, 6 wiorst

F

i od 6-.8 wieczorem.

. Ogólne Zebranie Organizacyjne \XI dnia s"'ym
lipca r. b., o godzinie 6. . ej wieczorem w lokala
TowQrzystwa.,
2117
I

_

Wydzinł

RBkon1sndacyi Pracy TechniczuBj

pflyStoW. WZjemn, Ppmocy Malstrów fabrycl_ Gub. Piotrkowskloi
.•
Now, Rynek N2 Ci

szosą za Pabianicami sprzedam
za ~700 r1>. Oferty po.cl "RB. 40".
520\)-5'K'*-5
eden lub dwa polwje umeblowane do wynajęcia. Ul. Ce5475--5-5
gielniana 86 m. 8.
est rower do sprzedaniiLUL
Mikolajewska 54 m. 9.

J

J

5547-3-2
RlnwalerSkie pokoje z osobnem
fi wejściem z wyg6dką i usługą,

Długa

72.'

".

54-66-'''5-5

Ma do obsadzenia' posadę majstra na pierściennice awlarńia do, sprzedania z jednym bilardem.. W ólczańska
(drucie) z płacą około Rb. 20 do 25.
5498-:-5-5
Dla W.W. P.P. Fabrykantów pośrednictwo Wydziału N2 159.
odownia, pokojowa wanna, tajest bezinteresowne.
'.,
nio do sprzedania, Zgietska

K

: '.

l
M
do sprzedania na wywóz
lub na miasto. Dolna nr. 12.
Magiel

Przewodl1iczqc'y Wyd'!.. Rek. Pracy Feliks Pratedpełski. N2 97, I piętro.
5526-5-5
otocykl używany w dobl'ym
Biuro W)'dzialu .. Uca Whhtewslluil Nil 145 jest czynne costanie kupię. Oferty w Rodziennie źwyłączeniem świf!t i niedziel od godz. 12 do l-ej. V1 po ..
ludnie i od 8 do 9-ej wieczorem.
2171 zwoju pod "Motocykl", 5529-5*-2

młoda

otrZehni:l

5502--7~5

o:;ób. ~fest (l- ch chlopczyl<ó'<J.
G!ówna 24 m. 16. Oficyna II-e
piętro. Codziennie od l!!.-tei do
~!·cj po południu.
[)():'i4--5---o

-i\Vi
P
.Nu G.

~NarsztHt

8 X 24 na ślusarnię
~
lob t;;()!art!ię z odlewnią meta/6w, znraz do wynajęc ia. WiadOI1losć; Przejazd 50. {)455.,5"'·5
~-rl1bli nagrody otrżYlil(~k~O _0(.[:
IJ prowadzi lub wslrn;~e 111 !eJ S L: U
pobytu, młodego pie:.;!·w rasy
"Tales" zagiuionego26"flo czer·
Wca r. b. Chojny, eeglelnia F.

ul'łlffi--;X;;-;;prze li ill1 i u,-(:e Ił a
przystltpnH, aby zaraz. !(rut::o:a

55,1:;-3-:-2

[lo\:óJ- do \'ry-ii afęcla.'-{)asai;:

r
r

Szulca

N~

75.

5551,-5--2

Koniga, majster W. G1H1t.

l:vzyjmę dWóch pan6w na lilie:

t5J~).1-2-1

szkanie z caiodziennem ulrzy·
mUHiem, tamże pokój umeblowa-

~6it'fi-~-CIo-'w~iro:[yczclliii-lliIT
\JlM~~JJ nlllller llypoteki miejskiej
ny do wynajęcia. Dzielna 31
bez posredl1ictwa. Ul. Szkolu!!
lni11ska.
554!J~2-··2
G41f)-o·i'-·5
niwiarnia do sprzedania z po- ' .Ni! 13 UJ" :24.
'l'lfhl 6~1iilfjlPotw~j)łle lIa pierwszv
(' wodu zmiany interesu. Ulica
Jl\iJp~~IIJ(lj Il1tmCI' hypoteld, Oferty
Srcdnia N2
5511----3·--5

KU-'I

r,o.

~.9,~:\~Lp_~9..2!..A. ~,:_i):;::;~---2-'2

-iwiai-nia do ~'IjJ'ze(lnnln~--Irene-:

dykta 46.
5507--:5--5
P
'" flllieI11ro''(10brzeOi)znioijlllh;'iiii

_ Z~~~~~~~IIIl~~!!,~;!."==

p ze

sklepem kolonialnym potrzebna od 15 lipca. Wiadomość
ilU miejscu. Potudniowa 0, sklep.

t'It

:l
Ul

I

gub.

5-19:j-~)-5

lI.uton i . Rembowsldzgubit kartę
[)otl'zebne zdolne podręcwe d(;pracowni. W. Bartidewicz, ul.. JI.i od paszportu 'Wydll!H! z faWidzeWska 119.
5497--5--5 . bryki K. fioffrichteru. 55t:l!:)-'-1
-U-ii----::.S{lczyna zagtibTnwrtę 0(1
'pi\Viarni ę Olprzedam' z powodu
paszpol"tu wydaną z fabryki
objęcia posady. Przejazd 45.
55S>7-:-, 1
5568-5"'-2. F. Kindenllana..
anina Lu'cimińskn zagubiła pa:
szport wydany z gmIny Zapolice, pow, laskiego, gub. piotrkowskiej.
5545,-:5-!2
16zefF'Olak zagib. 11 pa'szpórt,
U wydany z ~m. Brujce, guberni
piotrkowskieJ.
5567-5-:-2
aryanl1a Zielińska zgul?Ua. kat.,.,

.r

J

J

M

tę

niem gimnazyum

r~doWeg.o,

po··
szuknje odpowiedniej posady.
Oferty sub nM.lody 15". 5585-1
fUaucz)1ciel udziela korepetycyi;
n zastać 4-6. MilwłaJewska 9
m. 2.
5545-10-0

odpuszportn wydaną z fa-

bryki Wal'Szawskiego. 5.1500--'-1
skar Maslich zaguhi! kartę od
paszportu w.Vdal1ą z fabryki!
W. LUrkensa.
5586--1:
tatlisławZaktzeWSJ~i zgubił kar:-

O

5539-1

inteligent!!)'. z
;...
ludnym charakterem pIsmu,
?l: z lII-ech klasowem wykształce
M!oąy człowiek,

zaguhił:!, paszport
~!mil1y Zyrardów,
warszawskiej. 5512-:)-_~

A lfreda Kruk
wydany z

f,ł

M=-:-a-s""z-"yn"'ę~S"·in-g7'e-:'r-a,-l1o-:-w:::.:-ą,' spr1redam zaraz. Myśliwska 7 m.

?l: m. 5, Nowe Chojny.

... - ...- -

czeli VII kI. poszukuje leiw y
dziewczyna
lUD kondycyj. Oferty ella
(sltt:i:qcrt) przyzwoita, czysta,
U
P
"Skromnego".
do wszvstkieQo nu stale do 2·'hl

5565-5<ł-2

'§

.... _

otrzebna nauczycielka do szkol)? Widzewska 59 111. 11.
.'5524-5*-2
otrzebne są do mlecz.arni: panienka inteligentna z milą po-

P
P

.S

t~ odpas:i:port1.1·wydaną

bryki Scheiblera.

z fa-

5601....,} ,

liradziono . Pll1Szp or.t wydanyz\
gminy
pow. stoP-!
S
rticldego, na
Oględów.
'Imi~Wład}'slawaf

wierzchownościfi. obez.nana %
handlem - i slut.ąca do wszyst-

560~

Lasoty.

Piotrlco'Wska 245. 5445'5"'5

1adYlawa Cackt1Ws
.. kazgu~
.. kwit od . pas:r;portu wy~.

W

z fabr.kantoru OWiŁ W erthsclrltz-

kiego. ., . .,'.' " 5581~
zaginęła kart8: .od paszportu ~ !
dana z fabrYki F.KUniga na,
imię Ja.na ,Sodka. ." 559~t-:
zaginął' paszport na imię Józefa.
Kędziel'Skle~o, wydany pr:t~
wójta "mw" Kr!M17 a'h6"', nn......
o.T
-.1piotrkowskiego..
:5585-3-1
zaginęła karta '0.et kSiążęC.Zki te-.
gltymac;Yjnej' wydąna z faDlj1*
k!eJ. KbHt~matllt~ ną imię Walł4Y
g Qrg.......... .' .. M92-1
zaginął paszport .YI194auyz ..!łut
Rzeczno, 'gub. Radom; pow.
lt:i;yckie~o, Ufa imię.StanisłaWa
RuslnoWłcza~
.. ' ,5591.,--~
zagini,i paszport ~danlz. gmiIrv. ~ka, ~OWk.sleta zkiego,
na, mIę ~rnn'C1SZ a Gi5B1)i~i
lł1 lt l M t paszport I llotes na imię
Franciszka Magocilisldego,
wydQny zglUit)y (osadY.)" POdd. ę•

o

Acheńskle Tow. , natur. ynrOdukt. .źrodL

.i

'A'A'

rooze

w Akwiz. rtran.·
ie.
w Rozwoju
U'.

kal/c)'ę.

pod "Eleonora".
. 55~2*~2

sprze
65 u felciera.

n io=12000
b.

do

wypożJczenia

li(;potekL w śród.
R. nafi' I numer
Of t O I">
.'

I Ił
Potrzebny' woźny ze Obiady gosPQdąrskiewydaję na. nlle CItl.
er y
.,-oX\VoJu z po,
• • świadectwami. Zglaświeżem masIe Skwerowa 15, . daniem adresu Właściciela i bI ~.
szać się od godz. 2. - 5j biuro również przyjmę kilku .pan6W !la tnienicy.pód lit ,,12 A; Z. 5584"1
nauczycfelskie:' Przejazd nr. 14. mieszkanie'z calodziennemutrzy5615-5-1 maniern.
5614-5*-1
, W d'W-:-;-óc-;h--;dn-i:-a-cl;-l-m:;..:u:.:s.:.z-ę-=r-o....:.z~ P' rzyJmę owspólnika do kawaler~

A•

przedać, natychmiast 'Wyjeż.
dżając: kredens, st61, 6 krzeseł,

.

,
Xdds. pIgułka bel: ",np'ełnle w:rrl1~nego
napisu .CA.UVlN'A PARł8~ jest f!llsy.
fikałem. .Oryglnalu .. putlelkn Pigułek
Cauvln'a zaopatrzone "'I plombą komorową.

1856

lekarz-dentysta

8.,-1.· Dąbro'wski
ł

pCllwrócił

.'

Prz:yjl11lliil w pl'YwatJi,Yln' r;_binł.qle
[.

\ ':

:

pr~)"

Lecznll.!y.

·UI.Plotrkow$l<a NR 127, tel. 25-98
1"8·' . fr<j,ltozWAdowsklej .Mo 1);

"r:-:"!"

•

~

skiego pokoju. Widzewska

tudent IV kursu moskiewskiego

uniwersytetu. poszukuje kOł/S
dycyi. Edmund Sojecki, Widze~

wska 59,-1-7.
5155-d
klep do sprzedallllvw dobrym
punkcie. Wiadomość: ulica

5618-:2-1
otomanę, szafę, l6żka z metera- piekarnia do sprzedania. Oferi:9
caml, blełltniarkę z lustrem; nmr..
Rozwój lIPIekarniaK. 5617~2-1

S
Rzgowska

Al

S
S

Q;
.5501~
wałnię, tremo, slupy, parawanIk pr~btąlal Się pies, duży, biały,
alOneleganClto umeblowallydQ
oraz maS2}1llę nożną· Dluga 51
z żólteml ratam!. Składowa 51, .
w,Ynajęcia. W61czańską 65
m. 15. .
I
5615-1 stróż.
5612-1
m. 2,
. 5616"";2-1
klep do sprzedania zaraz poMeble z powodu VX1'iS'l,1ul pottz5b~a zdolna panna do pra• sprzedam bardz tanio: salo.co\Vnl sukien damskIch. WI·
Ulil~ug~
1l0We,. .ze stolowego i sypialn6go ~ie~~~ 146.'tMARYI"•.~2.2-! J\~. ~~:dzY fabl1'kam!.
~----pokoj6w, szafy, bitt.rko, biblio te· potrzebnYCltoPiec do rozWoże ( samOChód do sprzedania
cztero
kę, obrazy. etażerki, szafkę kania \V6zklem towaru po mle,
. OBobo\'\1y z powodu prędk!egoblce, gUb.'kaliskiej.
walerską, stoliki. Piotrkowsl,a ścle. KiUltor f'omalirt: Piotrko.
WYja.zdu, mało używany, W61- - - - - - '

.Nil 223 -.2. .

5485-10-4
Mebi'eróine z czterech pokojQW sprzedam zaraz wy·
jeżdtając. Zawadzka 46 -1.
. 5564-10-7
-:::-:g:-e-:-nT"t'b--ran-'ż--y-a-"p"'-te-c":".z":::n=eJ;"·,';"je-s:;'t::"'p""':"oszukiwl:tny do sprzedaży wy.
robów warszawskiej fabryld farb
i !aki.erów. O~ert:y: Warszawa,
poste-restante, OKazIcielowi rubla :M. 757491.
. 5557-~2
ardzo ele~anckie mieszkanie
W ()s.!rodzle, lS pokoje Z kuch.
11lą, pOKoikiem dla slużb)1, elektrycznem oświetleniem i centralnem. ogrzewaniem l wszelkiemł
wygodatnl od 1/14 lipca do wyI1ajęcia. Wladomol:1ć W admJn!,iltracyi, .ulica Widzewaka Nu lU.
... ... , ••.. ,.5461-:-5pt.p-2
o spttedatlla taraz· ts drew...
rtlane. .domy do rozebrania.

wska 10.
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5605-1
czat'iska 117.
5580-2-1 zagirlat paszport wydany przeZ"
kiep'-cio~zeaaniawuzta.:
. W6j a gnilny Łyszltowice, ł!tlP:
przybfąlttlla si~ koza.. Ol. Prze.. d t)n
r::.arv.>
1
nio. Grabowa 50. 5556-2-2 warszawskiej, na imię Bromsla~
wy SzpakoWskiej.
5509..,..0-5 '
Jaz
iJUVlJ- ,
przyjll1.ęna mieszkanie wsp~lne
klepdo--spt-zedaniazarazta- z-.ag.fuiąt paszport na imię Stani •
nlo.• Grabowa 50. 5575-!)..:...·2
sława Jakobiego wydany z m.
dwóch panów. z utrźyml'l11lem
lub bez. Przejazd 14 W ~dWó,
lqe p z .mieszkaniem dowyna·. lł.adomia. .
5500-0-;-.5
rzu, .
. ' . __1_0_-_1
jęcfa z.a rb. 140., przy parku zagUbIony .zostal paszport wy.'
dany przez nf~~istra.t miasta
place i domy do sprzedania- ttWenecyaK, obok mtyna palta
Wiadomość: Nowe Chojny.
Adamka.
5560--5-·2 Katuszyna 2-goUstopada. st. st.
Prync}1palna 24,StanislawKwlat.
klep dobrze prosperujący do
1900 r., ńa imię Edtnunda Sakowsk!.
.
5590-1
sprzedaniazal'az. Ul. KrUcza Wiekiego.
. 5598-5-2
M ęr m. 5; zgtaszać się o godz. Z":" aginąt paszport wydany zgmi[!)oszukuję uzdolnionej krawco5506-0-5
ny G6rka - Pabianicka, wieś
r: wej z \ calodzlennem lltl'z,9nia- 7 wI.eez.
kfeP-sPó±~WdOJ)ryih plut- Karlllsewice, na imię AntonIego
niem. Składowa 15 m. 15.
kcie do sprzedania. Wólciali- Stokowskiego.
5534-5-2
'.
5GOO-2-1
situ 144.
.
5566--5-"2 ~..:zs::::;;r$
potrzebna panna do. pralni obeznana zaraz. Widzewska 59. ,eiZlep spozywczy' w . do.brym
5581-5-1 ~ f1l.tI1kl:!e zaraz do spl'zedania . .
'
.. ,
AM
POkÓj tirnebi(rWallY dó wynajęcia. Piotrkowska 294. .
5468~*5;.5·
U 1lI~ Uw
Milsza 6, parter.
'559~-1 ·stajnl ę na 10 koni wynajme
d'
:t .
_
.
r~z.
Ro~w6j
»Stąjn~~;9~2-2
Wiadomość: WidzeWsltn.~ 100 '. ~~~~~adOu~~~z~d~~~,t~~d~~
w adluinistraC)ll.5462-5pt.p-2 tanio .zaraz. Pl"~ędzallllłlrta N2. 50.
klep,
gd. zie. si<f 5 .lat .
a
ALUNK. I
niIJ.,
..",.)'ch
,
filia pie!tufSl'W Przejazd' 50
!flodl:li. ey"ti!tlyll.., . " .
ia0s.kSl7ardz~J~~ti!a"łao~.·5h~!ekt11jIÓS~,Ot:
'. 5509-2-2 zaraz do wynaJęcia.' 5.1ts(j.5*.S
Oddz'łllny
pakó dll\'~~Z1joljt•..
11 fl« 't"" ,,411 .. . vv v . . "'p-O""lt""6J~IU""bc-·-"dw""'a-·""u,.-'mebłowane . Zu- . ·-·-l-·j'r '...._·'-~-. ",•..--~~._._-.-'--'
~ Plotl'koWlika 115 fil (ł.,
t
g .kuchni :;'.ogroael11 w Iielett6W".raz do WynaJęCia. Juliusza 4:2
eoco I,sprzedom
tm'uo. WJado.
'.
ku podZgler.zem. Wiadomość tront.r·c pit;tro, (Ól~ .Przeja~d. .
t110SĆ \V Zgiet'zll. WiJsoka 28 '
namlej$~IUl KĄnleI.ló. 5505-5-5
:., . . . .(j49(j-:Sp~-2 LI właściciela domu, 55gtl-~l l ~~';;;;if;;;;? "iH="
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BIl.ANS

~a

2.
5.
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1912 wpły•
."

lącz8nia

Fabrykantów Królestwa Polskiego).

l D11

t\

(7 ~\!
eJ

,

J

w okre~le. ro-

j

Sprzedaż w składach

(1)(\I'lW,.Y,'· 11 v).
-

od piersi

śnięcia. Ułatwia ząbkoW8!ue l z~•
pewllia
pra'lllidłowy rozWÓJ koflel.

aptooznyoh

i aptekach.
.
Wystrzegać się bezwarto~C10wych
naśladownictw.
1659

Stan bierny.

1. Kapital zapasoWy
•
. Rb. 51,922.50
2. Kapital na cele pożyteczne • 1/
17,595.42
Zawiera siarkę alk~liczną dwuwęglan sodu i inne 80le mineralne
5. Fundusz rez, (Emerytalny) • w 22,165.75 _ _ _ _ _ _...!P::!r:!a~w:::d:.:z:!'.jjw::.:.:ie:..:.le::.c:::.:z:.:n::.:i~c=z.::.e_ _ _ _ _ _ _~,
....
4. Rezerwa na różn. kUl'su pap. H
4,514,255. Rezerwa specyalna.
• Ił
4,567.58
6. Hezerwa na odszkodowania
/I
222,006.52
7. Premie na 1912 r.
• Ił
5,525.54
21>2
8. Podatek i stempel
•
• Ił
111.95
9. Sumy przechodnie
•
.»
11,000.00 z wszelkiemi wygodami walInami, oświetleniem elektrycznem do
10. Kasa przezorności i Pomocy..
14,574.44 wynajęcia od l-go l.iPc~, r6Q Tus,:Yńskiej } Rzgowskiej Ni 7, na
11. Nieodebrane zwroty.
.»
2,784.76 rynku Geyera. Dowledżleć SIę mozna codzlennle od, 12 ·do 6-ej.
12. ~sk do rozdziału
Rb. 119,813.35

Kasa
•
•
•
. Hb.
921.iD
Instytucye K\edytowe.
. . II 242,049,00
Papiery Pubhczne W depOZYCie II 149,G50.88
I~oszt:9. organizacYj
~
1.00
Srodki ochronne
i
."
1.00
Wydatki czustt przyszłego
u
1.00
Ruchomości
•
.
• n
2.00
Należno~ci (do 26. III,
nęło Rb. 51,928.59)

~~:ltl~~.:~~~f;~~;~~~Wi;l

I

OddziałYI Łódź ·Średl1li'a 2(. TlI)m&ls~óVl PiotR-k.

Stan cz,nn,.
l.

i

~~tn~ ła~n~ mi~~tanm i ~tl~~J

61,212.97

Rb. 455,859.64

Rb. 455,859.64

Rachunek ogólny rozchodu i przychodu.
Rozch6d.
Odszkodowania i rezerwy:
a) za rok spraw. Rb. 142,216.55
b) za lata ubiegłe II 198,914.56 Rb. 541,151.09
2. Koszty administracyi
• II 47,990.95
5. Ruchomości
•
,
,,,
2;147.70
4. Dtużnicy 'Wątpliwi
,
. ~
1,015.26
5, zv,.k do ~iIlI •
Rb. "9,818.35
l.

ilE kuchnią i balkonem frontowe na -em.~-ętrze, ,n,a
ul. Wi.azewskiej 151; W,iadomość W kantorze, ?us 15. 2406

Przychód.

1. Premia..

• Rb. 240,522.25

2. ProceIIty.
5.
Środki ochronne

20,018.91
~=====================
150.51-

'
.
.»

•

4. Papiery publ. zysk na sprzed."
1,452.24
5. ' Kary
•
•
"."
64.29
6. Nieodebrane .bonusy za 1910 r.»
1,571.22
7. Dłuinicy wątpliwi
,
• JI 248415599'655°
. 8. Rezerwa na odszkodowania '))
,.
Rb. 512,158.53
Rb. 512,158.55
__
CilookoWie Zarządu: KSI"O' Geilller
. Karol Hoffrichtell'"
lIe....'k Karpjlisk&

Z, arZ!'ld
Stowarzyszenia spoi\1wezego
"S I ł.., A II'
"1l
J

ul. D:ldelraa 46,
2566
nilliejszem podaje ,do Wiadomości osól> zainteresowanyclt, że z. dniem
25 czerWca r. b. sklepowy p. Antoni Szalkowsld opUŚCIł zajmo'Watle stanoWisko, przeto Wszelkie rachunki i reklamacye doty.
częce jego osoby, będą uwzględnione do dnia· 10 lipca 1912 roku.
z prawami

lIiL SiAbe. . .Sn

@Ub prywatnych

.erzy)muje:
['ek3lsko~1J8ntysłyczna

rządowemi)

Pierwsza Warszawska

FeliixSchiele

Stanisław

rządowych

Z 6-klasowem wyksztalceniem szkól

Szkola

L. SZYMANSKIEGO

Qdonk{l.\fie Kotnis)Ii ~: Ro._ld Błberstehll

egzystujące. od 1897 roku.
od 1f14-VI do 29/vm (1219).
.~, l'iIowomiiodowllll ....... I, łel ••0 .... 01.
Program. na 2:lld.anie. Kancelarya otwarta. od 1.1-5. PrzYI.ęcła
CI1O&)lClI w
OOdziennie od 9~ i 4-8.

Józef !l(er.. baulIIII

Junalll ~che
lEd_aNI· uadi6
Konll"llld Olohowicllr..

Oddział Łódzki ul. Śfredhta 21.

2141

. ' ... . . .

.

D... TytulIi$.

..

. . ...
I :

'848.. Fikowsllll DlIpPZBciw ulicy

iUlgelickiBi!4&.

'. .. Leczenie, plombowanie i

wyjęcie zębóW

bez

Zarząd

drogi;

żeYIt/3:nej

.'

. . Plomby porcelanowę, plomby złote" złote !COrotly;, : Złote. mosty.

Cena bilet6W

.~~ =i~'~~~' -Uwagał· ·.bardzQ: nlzklu. :UWagal
. ~ ~ ~ryum Kttr$}' Techni6z'ne

t Dńa nkl

Waclawa

KujaWlłlcioeRo,Nowo~Ce~ielnianaNe

do stacyi

..

Prl~~lami[ ai'ka[fwa

Ł6dź-Fabryczna

ie[lOrDankołaJfl~~la idWR,

przyjm:ciwlUli

. '. ,.

..

'I.

l'

ŻakoWice

8

BUet,
Łódź-Fabryczna

,.

II

"

"

. we Wsi sprze4,atI!. z1.\! motgt:lwi . zjemi .ornej i19 morgami
.
•.. '. . . chłopskieJ walcowepocldostatlttem; WO,da dUża, Od ,
'.. .'. .•...
. .C~na20JoOOfb. Ob~ze!nlejsfe sz~zegóty 2: P eterl1bur~~,nte dali$ta, szuka.
lekcyi~tacina:, .fnatelI1uŁyka; Ce.
,Kamińslr,gnberma l pO\i)lat piotrków9., KlEdel- nh1"M~,,',
Bf.a.'ftdlilfłpJ;efiil '·... '·rH>ttve1l'al' c~nty:
i\1.azgąj. •. WiadoI110ŚĆ
w Lodzi ·gIelnialla, ..N2 85,
l a l "
.'
. , ...... ,
'.
...•.. 2586
In alI. .
. .
2540' . .

.m.

10

15

Z.

t . ent

·7 kop.

Gąłk6wek

Przyjmuje;
POd. anja odgoclz:
i. iUfO. rl1ltl.CYJU.d.
i..ela. wieczorem
ka.ncelarYtl
k~lrs6w codzjenme
4.ej do lO-ej
lMoVfo"Cegiehd:ana9. '. .2069

.l9'I ~ .~--

11 kop.

II

SĄ b~7. ograniCzeldll wieku i ~lo'e'lonego ~"nZllSU n"ukowęU'o,natPtnia~t'z praktyką

U
.'Zapi.s
..U
"O· . I.....
g·O' .wrz·e· sP'n B'a·
I J

ptzyst. Widzew

. Koluszki,

fkaffwa, .auutury i' lar~i8nłwa. ·

WARUNIIJ .KandYdaCi

klasa Ul

Bilety zwyczajne

l<li&DcI;V4ac( wl!llllprud$Utwlć świadectwo:>: II klas lub zło,źyć egZAmin ';"st'lpny. K\1Isna.ukl1/. roku,do
pomdnia praktyk:, w fitbrybeh, po poludnill zal§ teoretyczlle wiAdQtnośCi IIIl kursaeh
.

l. .

I

klasa II

9

mi

ft

5

"

If

*

liesi ę CZIłI e

przyst. Widzew

"

"

lrabr,.czno;;;l:.6dzk'eJ""-

.$pcyalna lahoratoryum łecbnicZRe:do wprawianiaszłllloznJch zębow '

;j

~

niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, że na za~
sadzie cyrkularza Departamentu spraw kolejowych z dnia
9-go czerwca 1912 r. za J\I2 8036/596, li: dniem 1/14 lipCf:l.
1912 roku wprowadzoną zostaje na drodze żelaznej Fa~
bryczno-.Ł6dzkiej zniżona taryfa osobowa do niżej wyszczególnionych stacyj:

1595

bńlu.·

I,'

·I,f.

Ogdlnie mua" lecznica zęJJÓ
.' . . lekarza d. .t,y H. Prusa.· , .

r.1

4rb.50 k.

Gałkówek 10

II

" Żakowice 12 II

50

n

'- ,,,

3rb.-k.

7"
8 II

-lI

-li

