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RedakCJa

Rocznie
rb. 7 kop•.. ~i1'.9'
w todzl
P
61rocznie " ::5 Ił,"
, '.
Zagranicą:,;:::
.111. Przejazd .MI 8 •
.l'lieslęcznie rb. t A l
'Telefonu ':Nil 593.
CENl\

pOlifycznYJprzBmysłowy, społacz"y

i

IitBrac~iJ ilustrn;}Jlny~

'W'torek, dnia 2 lipc:a 1912 roka.
,

Kantory. w'aslIII, w Wal'łlIzawie, ..... Hoża .MI Si, w Pabiianicach lU p. Teodora Mlnke,
WIr Zgierzu, w aptece p. Pałka.

;,j ';l\Iadesłane przed tekstem 50 kop. za

OGŁrQ~Zr
,

wier~z petitO\llY. Zwyc:a:alne ogł4:UilZell\1;aza tekst~m ,po '1 kop. za wiersz nonparelowy Ia~ J~g~
luiejsce.Maie ogłoszenia po 2 kop. od \1lyl'oza (dIn poszakajllcych pracy po 1112 kop.). NOjmmejsze ogłoszenIe 20 kop. R~!ldahml1 '.> e
krologli po 20 kop. za wiersz petitowy. Zl'l.dolączenie prospekt6w 6 rab. od tysillca egzemplarzy. ArtY~ilJlły bez oznilc~en a
onoraryc;m
Redakcya awaia za bezplatne:rękopis6w drobnych n~e z\vraca. Oglosze~ia w tekście 1 rap, za wiersl; petitowy. Ogloszenla, których terminy
przypadają w dnie świąteczne, drakujemy w przed dZień święta lab po ŚWięcie.
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Utrzym U.J" e :z~.by. bJało. czys. to i z.drowo...
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' . ' . '"'"

. ". ~
żądać wsze.dzie, ~i\Il§I\X&~ ,.
l

cerów i 79'" żołnierzy, któ;:;y to ost.atni są ofiarą
namowy oficerów. Ambitni oficerzy" ,chcąc P08
ciągnąć za sobą zo.l'ni erzy, wmawiali 'IN nich, że
rząd. sprzedał Turcyę europejskąp.ewoemu obcemu mocarstwu. Z pośród zbuntowanych 19 dobrowolnie wróciło. Rząd wysłał przeciw zbuntowanym wojsko. Buntownicy po schwytaniu będą

Sza~ownym naszym prenume ...

.' ratorom ·zamiiejsc~wJ'm

pr~ypo ..

minamy OOdlll@wieniiu preli'U.IlM!B"

rat, na

kwarta·ł rilasitępmDy

i'"''"'!łuBowa~iiu iifaUegłejj opłaty ..

5 ure ..

skiego, wypróbować jego przyrządy ipodzięk<r
wać za ciekawy i w najwyższym' stopniu inter~sujący odczyt. To postanowienie kongresu było
przyjęte długo niemilknącymhukiem oklask6w.
Paręsł6~osamym.wynalazku.
.'
Dla wybuchu ognia potrzebne są2 czynni.
ki: tlen i wysoka temperatura. A wit:;c.naukQwa
walka z ogniem winna dążyć w wynalazkach do
usunięcia przynajmniej jednego z tych czynników.
'Dlatego, byobniźyć temperaturę i wy~isriąć
tlen, najlepiej nadaje się para wodna. Każdajed ..
nostka 'pary pochłania 540 kaloryj, t. j.jedn()'"
stek cieplika, a jednOCześnie wyciska,pbwietrze
wraz z tlenem i zajmuje jegoprżestrzen.' ,
, ,Wszystkie dotychczasowe aparaty
tyczne ' '
stałą wadę: dZiałać,"':; <1';::;]lmi~;W;"""
."''''''n",,". części

ty

edrio·(:ześ:nie.

'ni, daje 01
. w Albittiii, ciągłe okrutne, krwa.·Przyrządy
lenie narodowych swobód (n.p.
wie
i. wzbudzają ogólne' zaintęresowan,ie. '.
przez albańczyków szkół z języotrzymuje zewsząd .zamówienia.
"",,,,,,,,,.,,m·· .'i alfabetem łacińsl<im), wygóro.
wytworzyły w Albanii, kt6rej mies2J;cańcy Ui::lwdzili ongi za podp'or~~ sułta~sl~iego.Srnutne wieści dochodzą nas z poznańskich
Z.E SZ K Ó,Ł.
. ... jogmsko .buntu.. Górale albanscy me zna"' Kujaw. Naprzeciw Radziejowa, nad granicą, Jeży
~sku ~ i jak wiadomo kilkrakrotrtie chwy:' ~l1ająt~k Głębokie, daw.n~ posiadłość ~o.dziny. Je, a i zaproń. R~ąd turecki obiecywał reformy. ale . ze~sl{Jch. O?ecny właSC!~lCl! p. Dornl.mk .JezewW .końcu czerwcar: b. napehsYizeń?kiej~:
nigdy rlie spełniał przyrzeczeń..
1
•
ski ,ze Skowllna w RYPll1sklem,. odzledzlczy.ł te p. Miklaszewskiej
odbył się uroczysty akCiaI'fł~,;:;;J:
Rząd młodoturecki swoją polityką. nieuzna~ dobra. pq stryju l dako tutejszy poddany, doznaImięcia roku szkolnego, przyczem . odczytanoi::::~
jącąswobód j .właściwości innych narodów i ple~ ,.. wał cląglych ... sz~kan ?d \Vładz pruskich! kt6re,
sprawozdanie z działalności szkoły za rok szkoF 'I
,n1100; ,doprowadził wreszcie do tego, że miępzxdq~w~la-łY:,mu '. Ję.dyme.tylko. ry.a ~ krótICl,;pobyt ny 19lt/12~
.
.
,.... . ,.... ..... '
:'li
'katolickie.miamahometatlskiemi ..rlemiona~11l Zmeclerphw.lOny, wtęt.spr~edał" .WJes .t~mteJszem.~
W.
roku
sprawozdawczym'
zwrócono
p!lną.i~
w Albanh~do.tliedawna jeszcze wrogo względem obywate~oWI ,.p.olakoWJ, p. TwardowskIemu, dosc
uwagę ha .' podniesienietakładu .. pod wzgl~dein ,
siebie uspo,so.biorlenii; przyszło do zgody i bra· wzg~~dme. tamo, bo. po. } ątrs. rb. ~a włÓkę. naukowym
,i .hygi eni~zny* i .. W.'tYm . celi.!' 'zapróterstwa broni. . '
.' .
.
Ot6z kl'ązą uporczywe WleSCI, ze kOl11lSyakoloObecl1ie( d,onięsiono z Albanii. o symptoma- .nizacyj~a, korzystając. z. prawa ~ywła~zczenia, ~or:YS~I(Oś~s~~~~~~~~łu wpra~yi osobyst2ią:e .• .'•.:.:j\,,
,ty<:znym.objErWje: . o masowej dezercyi i buncie :vstępuJe w; prawa nabywcy, po tej ceme kupu~
Cały lokal szk()lny przyulicy MikołajewsIqej .' ,
y
e., .s.Olid.a. r.:[ .Ją.C, Głębol.(Je.. na.p.a.rcel.aCY.ę....
:ł'& 22 odnowiono ..gruntowniej odpowiedniou';'li
·~.~"0:;,ZOł.,.n.
ierz
.
aIba6Sk.ic.n
..
,
..
to.~r.z.
yp.
oczu}j
S.i
.:......
..
'
.
.
'
,.'.
z gnębioną ludnością. Bunt zwraca się. me
' ByłbY, to, smutny pr~J~dykat I ostrze~en!e
Na !ekariąszkolnegozaproszohbdr~ .
,
.
Turcyi ale przeciw r.tądom młodoturec- dla poznanczyk6w; by narazI e powstrzymali Slł~ rządzono.
Józefa
Jokla,
który na początku rQkuSzko]nego
komitetu:
..
' , . . . ." od tranzakc~j. kupha iSl?l'zedai:(, ,aby nie wska- dokładnie zbadał"
kazdą uczenicą,a. następnie.
donosżą: ,Licz.ba żołnierzy al- zyw~ć łatWiejszej drogi komiSyJ do wywłasz,· Wizytował szkołę co dwa t ygodnie, Sprawiono
zdezerterowali, WY~9si 20q. Naj- czama.
tablicę do badania wzrostu.'
,,"
wśród dezerterówiJęs,t. kapitan
Pod względerir naukowym. opr6cz usilnych
.<1nr""7'" Dezerterzy, ktpr~,'in~ją:.roz~
starań, by.personel . nauczycielski był .odpowieWYNALAZEK POLSKI.
. .' mas~yną'W'yl'ńii 'znajdni ,tak co do iloścf.jak i co do jakościjza
na północ od RezU,a:' TaJar wy--'
początkowano ,przy szkole zbiory przyrodniczet
, do komenda . ·)Wojskowego,
Na rpiędzynarodowym kongresie,. poiarnic., w których liczba okazów dochod.zi do 200; skom.
os, .
że ruch nie ,twa; kt6ry>sięodbywałW,Petersburgu, . ogólną
pletowano pomoce naukowe.
.
'''''''''''''.'n'
, pan o· uwagę z~r6cilpolski' wynalazek gaszenia. ognia..
• W kierunku wyChowawczym ! kształceniu
wani . . . . Dnia 22· b: m.. W Qrugiej '. sekGyi zjazdup.M. charakteru rozwirilęto szerszą dziaJalność .
Gabryąłowicz miał odq;yt qwynala:~kti rodaka
. Utzenice urządziły choinkę dla uboglejdzia.
nilszego,.dr.•. Szydłowski ego, polegaj ącym .na .za.- IWy w'ochronie przy ul: pemnej i własną. pra..
stosowaniu do gaszenia pożarów rozpylonej cą' przygotowywały dla meJ podarunki gWHlżdko
n01'\''7/"m,~ ... Z ruchem.
wody. Ciękawy'JpparŁy . naściślenaukowych we; zWiedza,ty pod kierunkiem nauczycieli MuMachmud Szefket nl'ls?:a D-!f5~ją1' wcz?ryti na danych 'O,ączyt . przyjęto ·hucznymloklaskm:ni. zeum lHIuki i sztuki, tudzież wystawę Krajobrazu
posłuchaniu korespbn(l4i,!nfOw pmm zagramcznych Kongres postanowił: odczyt wydtukowaćwosQb~ polskiego.
i -Wv1aśniał im sytuacyę w. Alhan~~.\,li, inister w.ój. ~emwydan!u" prosić. V{szystkie. tów~rzystw~stri:l~
wieczór deklamacyjny, urozmal ..
ny' ~fprżec.zył, by, i:milt w A.lbanll p brał wlel- I,zyogmowej W Rosy\ J. zagramcą o :',;y-roceme l c(;myUrządzono
:śpiewami i odegraniem 3-ch obrazków sce~
kle [zmi'rY>-.?i~unjUW~,O
wmslkie ~;9o.ij· \ spę<)'alnej . uwagi na nowe;;!ee dr. Szydłow. mcznych.

I

'If'j. •.

k.

C

łl

------======;;:;:;::;:
W k"'"k:tniu r. b. na wz6r anf.:1ielski
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Wtorek,

.. ,.'_~' ...... c..... _~.,,~

urządza-

wej, otwartej w \Varszilwie, w park
tykoli. ,
(e) Z halldlui Ilrzemysłu. I~uch handlow\'
Slczeg61niej inieresujący.w tym nurne. jest: w przemyśle Wdzkiem z każdym dniem coraz
opis pawilonu myśliwskiego, obesłanego '. b
o' więcej zaczyna się oźywiać. Niema,łe zainteresobogato i przedstawiającego niezwykłe a ciek
' \l(anie wśrÓd przemyslowców branży wełnianej
na ?,jlu(:o::::nie rozdzielono między dzieci w .0- okazy zwierząt i ptaków-wypchanych. Wad,
udzilo przybycie W dniu onegdajszym do"
grodzie szkolnym działld ziemi, na których 7,a· pawilonu jest wadliwa bardzo jego. wen~ylac~a,· 'zj p. Kuzniecowa z Petersburga, przedstawisiały olle i zasadziły roślinki.
nie usuwająca miazl!lat6w i przykrej wom ZWI~· de.. I\łeihera,jednego z najsolidniejszych ku~
Jedm~m slowem, cała działalność szkoły . rząt wypchanych l sk6r. Woń ta utrudl1la pCÓ\i 'ctl:.:rsbursldego okręgu handlowego. czy~:.lderowana była ku podniesieniu jej poziomu zwiedzanie.
niąceg zwykle zamówienia osobiste na setki
naukowego i zapewnieniu wychowankom prak------tysięcy
li.
tycznego wykształcenia oraz rozbudzeniu w nich
Wystawa pracy kobiet polskich.
P.
ni~cow otoczy.ł się ca.łym zastępem
zamilow::wia do nauk przyrodniczych.
, m e k l e r 6 w 1.\ zpoczął czynić zam6wienia na toDo\yodemtego wycieczka, urządzona w czerwZ ~ragi donoszą: ze otwarta w salach wy- wary wełma. Wczoraj przybyło kilku powacu do Zakowic,
stawowych miejskiego Domu reprezentacyjnego żnych kupcó '. Kijowa i Moskwy, Oraz dwóch
Uczenice, podzielone na grupy, zajęły się wystawa pracy kobiet polskich, obesłana licznie najoogatszych" 'ców z Kiszyniowa,
pod opieką nauczycielek i nauczycieli rozpozna- przez Galicyę, Kr6lestwo i Poznańskie, podzie(e) NO""':8 sp . handlowo-przemysłowę,~ Sąd
niem rośiin leśnych i owad6w.
lona na 10 grup, dale należyty przegląd dążeń okręgowy plotrl:o, i ogłosił o zawiązaniil'się
W rolm sprawozdawczym uczęszczało do przemysłowych, 'lculturalnych, sztuki i pracy spo- nowych następuJący, spółek handlowo-przemyszkoły .107 uczenie, z tych katoliczek 87, prote- łecznej stowarzyszeń kobiecych w wyżej wymie- słowych:
.
stantęk8, izraelitek' 12.
.
nionych dzielnkadl. Zwłaszcza dział etnogra~ .
1) na mocy sp<?f,)zonegoaktuprzed reNastępujące t1czenice otrzymały odznaczema: ficzny i salon sztuk pięknych zawiera wybitne jentem Ładą w ŁodZI za,: rto sp6łkę pod firmą
Nagrody: klasa podwstępna:Żurlrowsk.a Marya, rzeczy. Przemawiały panie Materna i protektor··
"Vietor ~ceani", w celu e, )loatacyi wynalaitk,jJ ,
Zawadikn Stanislawaj klasa \1Ist~pna: MtodkreWlcz Ja~ ka wystawy, ks. Czetwertyńska. pocżem burmistrz w po.stacl przybo. ru .ratunl . 'cg"O, chroni~cego """""";1'
nina, Swiderltówna Marsa, PlukWlczóWna Marysj k1!lsa G
"
6
d ś
.
'1
I.sza: Hykielówna Marya;klasa II: Rachal~wskaJanma;
rosz. do łwna1~.
otwarcIa wystawy. N
astępme pasazer w o
[mem na oh ~~(;rn morzu; W.ta•.
klasa lU: BudżY\lska Anna, Lutonlslm Stamsława; klasa zwiedzili wystawęliczni zaproszeni goscie. Otwie- ścicielami sp6łkl są pp. F'eliks,\\owalski i Grze.i
IV: Sniebokówna Cecylia.
.
rając wystawę, wygłosił burmistrZ Grosz mowę, gorz Klein.
\
Pochwaly: klasa podwstępna: Jędrzejczak6Wna Ste-· w kt6rej między innemi, podziękowawszy za jej
2) .na mocy. aktu u rejenta .R . arskieilo za.~
fania' kla.sawstępna: B~dnarczj'kówna Janina, Jeszke
d' d ł
'b
l k watto spółkę p. f, II l, .'O lsztein i L. sen'blum",
"
Aleksandra ZachartóY-łnaLeokadya; klasa [: Izbit\ska urzą zeme, a wyraz życzemu, a y praca po e
Jadwiga· kiast'! II: .\Y1JerznialtóWna Walerya; klasa IlI: przyczyniła się także do dzieła zjednoczenia sto- w celu. prowadzenia handlu wyroba . galanteBasińska Janina Swiderska Lucyna, Winklerówna Kla~ wiańszczyzny, do kt6rej naleźy przyszłość Euro~ cyjnymi i tabacznemi, oraz materyałami'~mięn
~~.it1~.las!ł IV: .. Klupińska Zofia, Rozmyslow.icz6wna Ja- py. My, czesi i polacy-m6wił-mamy wiele nymi przy ulicy Nowo Zarzewskiej pod n 3.
>;Ii
przyczyn, aby IŚĆ jednolitą falangą, a jeżeli
WJ·aścicielami spółki są: J6zef Dawi
}"
nasze kobiety nam pomogą, przy nas bę- sztein i Lajzer-Wolf Rosenblum,
.. b
h d Du'
dzie zwycięstwo.
3) na mocy aktu sporządzonego przed i
O
my.
jentem Sarosiekiem w. Łodzi, zawarto spółkę \ :
""""""'"
p, f. "Kuperman i S.-kalO w celu prowadzeniaJ
.
..
h
Pp. Prenumeratorów, którzy nie uregulowali fabryki mebli źelaznych materaców i t. p. Ter- f
Magistrat otrzymał od władz' wyższyc za- zaległej przedpłaty, zawiadamiamy, że w dniu 8 min sp6łki trzechletni. Właścicielami fnny są \
.jwlerdz90ą prze.,; ministra spraw wewnętrznych b. m. wstrzymamy dalsze przesyłanie dziennika. Izrael KuperlT}an i Litman Scheinwach.
\
I:lastęptijącąhlstrukcyęo. układaniu listy osób,
!
mających ·brać. udział W wyborach do Dumy
Administracya "Rozwoju,"
(e) Rozwiązanie spółl<i.Sąd okręgowy piotr- ..
państwowej:
'
"
kowski ogJosił akt rejentalny, zawarty przed re·" ~
, l) 0501}Y,· mające samodzielne prawo udzia~
jentem ,Ładą w Łodzi o rozwiązaniu TQwarzy- ,
.... - i'ą W WYQoracli,do' Dumy. Qprócz'w:yrnienionych
'~AlENDAR~YK TERMiNOWy;
s~wa fa~rykacyi wyrobów wełnianych .. i p6łweł- ł
.' :. ~tęptlYi'U artykUle, :wnoszollę· są ao 11st wylMIONA Sł.OWIANSKIE. O z I ś Ojcomila. J u " manych. • .
' . '..
. f,
.'
. ł:tt nlezaletnie od I ich ośwfadezetl,
J t r o M!tostaWa.
Według tego aktu, zpomięQ.~QChWSQ~łi ~
','c .i.:';·
"b~~' 'kor" hił ce z rawa' udziału w
,- WYSTAWA R;2EM1ES.LN l.CZi:L..,K.aucaJ"''Y'' l<omi- nik6w;- wyc,tqpir Chairn""'l\giJbki, pr.tek<v.;11JąC~~
:2 OSO 1.1
zys Ją
P
b'
"
tetu .wys~awy rzemieślniczej (PI~trkowska ~OO) otwarta wszelkie akt"wa i pasywa na rzecz dwóch' po- . ~I
Wyborach z racyi zajmowanych przeZ' sle Je ll1!C- codzleJlnIe od g. 9 rano do 9 WIeczorem,
I '.: . ł
I.: 'l "I . / L\ . ,A" , .'. . J."" . ;1\:
szka6, Z których nie opłaca się podatlw rme·
. CZYTELNIA PISM TOW. "WIEDZA" (Rozwa. , z,o;:>ta cl1 . \\}-,PU 11l"UW ,lOllU gmsklego I uze
"
$,ZkąpiQWego, z racyi pobierania eme!ytu,r, z ~a". doWska 15); oh~arta.o~ ;;!odz~ 6 po. pol. do 10 \Viec7:0~ I fa Agmsklego.
...
".
. .' . ' ".' ..~
t2ył' <łzletżawy gruntu lub zarządu maJątkIem, Je-' rem, a W n~edzJele l S~rVlęta od godz. 10 r.. do 10. wl.e- ·1. " (e) Dochody rIli61s!'ue, W~l1ługzęorally.ąh
l

no "SV/il;to wiosny" ł rozpoczęte =pogadanką ilu:,;trowa1i'l pokazami' budzących się na wiosnę
owad{;'s i zwierząt, rozdano kwiaty wiosenne, a

j

. wy orac '. o·

,

t.' -

I

c

"

x

~~i'~~i~~~;~~ę~Z!~~~~~~i:ę;~i;Yi~~fit~~y~V~~ l::~~~!~W~~~~J t~;~~ł~~J~ieJ6nfo 8~ie~~~:e~~'\Ś;;;g~\~~~~r~nnY~i~t~~;~~~I.ejl bl~~t;~ę~() ~J~)~J~:"

~\.ŁOdZl ,magIstrat) .pkłl;\ąąsą~ą}lS1Y W~borcze·z ~O"I w nit;.W;Hl1e >i~Wlęta, od .gcf(izin:y;\2W poludi1ie:do

łączel1lemodpovtl~?l1lch~~wiadcz~n.

".

•.

'.~

3) 9soby. "zaWiadamIaJące. o. zyczenlu WZl ę -.1

10

cia udziału wwyq.ot~ch. obowiązane sąpr~ed. '
staw. it,w c:e.IU sf\Viet. dze. ńI.a."swego p. . r~w.a do u-.·. ".
dziatuwwyborach:.

.',

. , ... , . . . .

!~~ ,.a)zajmujący.mlesz~.aD1.e.. naSwoJe;lml~~ulllow~najmumlł::Szkama lub

Wlec~oreUl..
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. .,

OdpOWledn!eza~

.
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.1
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dów r~zem.:? ;ąl.eJ1:ł9~,9IIą:;:;

3,q2.23.7r?~ .Zt~J .SUI11~

A?

,

lat~odokapl~~h~w 'zapasow ..,.. 19,Ó30Xąn;,:y, ,
w kasach zaspo~o~tało w ~oto WJ, ~)1.~;9P1
rb.... ,.p.oda~ku.sl:;kóln.ego, .pobleran. ego. n.~ u.trzy.
Il1ame rtllęJskleh szkół początkowych wpłynę.to
695~i75 rb.

."

.

i .'
,
~,

'.'

.'

(e) O składkI szkolne. Wtych dmach oparśw!adczen!epo~jc~i miejsco~ej; .,b) ę~~r:ycl-~: '. ~a) ll'!liany w .duchOwien~h,!ie. Ro~porzą.. Ja się o gubematora. sprawa, dotyc~ąca zata
~wladczenle p()hcyl o.. p:zeml~szklwamu me ~me~ dzelllem b~skupa kUlawsko:kahsklego,. wl~aryu- pomiędzy polską a zydowską kqnllsyą 5Z!},
jak rok czasu w obręblę.~Jast~!ubpqw!atu I SZ7lTI koścIoła poreformacktego w Lutomle.rsku o podział składek szkolnych, wplac~nychi'
,pświadczenie kasy lu}> ~ też .1~neJ .mstytucr l. wy- Tl1lan0"Yany został k~,. ~ózęf Zagą,er;
,•. , Towarzystwa kredytowe i banki prywatn,e,·,l , •
:dając~jemeryttlrę ,o Jej pobIeramu.. ~ ~lIe)sco- .
Wlkaryusz p~~afl.l sw. Mateusza .w Pabl~nt~[l1isya szk6ł 'żydowsl~ich utrzymywała! ie'tPWa"
WOśClllcbzaś" gd,zle wYbory odbywaJą .. stępa cach1ks•. KaZlmJerz.. Buss, zwolmony został rzystwate utrzymywane są przeważnlep~;ez.~re.
,~!edz~uplerwszeg<.> . u~wy wybor~zej:-: z zaJmowanego stanowIska. .
.
ryżydow~kie, ~zęść więc przY!lajmnięj p'~ą ych
o. pob~etam.u • emerytury W CJą~u .. przy~aj~.m3J
(g) Zebranie .. parafialne. .Pod przewodni~ p1(:e~ te J\1stytucye skła~ek Vl'll1na, być, .aqa
~ku;~),dZlerzawcy-umowę d~le~<\, 2;le~, d) ctwem wiceprezydenta miasta.p. Andrejewa, od- na ,rz~~z szk6ł żydow~klcl1 ... K.omłsya,~. ą..szkoł
!1CY--Ul1l0:Wę ; lub upoważmęmę o za ZEt u było się wczoraj wjeczor~m w. ogrodzie. para- polskich dowodzlła'~7, s~ładkl te ,8 . 9blerane.
Jł}tk!em...
.,.
.
. Ć składaneflalnymśw. Krzyża zebranie parafian tegoż ko- w porządkuog61nytn lnIe mogą
.,ob.r~:~~e ....•.•
i' • . . U~owy i upowazmęrla mpgą by
. ~.
ściołayv celu dokonania wyboru członków do~ na szkoly. wyznamone, tylko na o .•' ~ mleJ;kle~ . ;,~tl~1i;'"
wprygmałachlub .,odplsach. l l)1Uszą~rc po- zorukQśdelnego. W'miejsce ustępującychpp, Guber~at0.r, sprawę tę postanow,przesłac d~,;; ..
.śWlad~ol,1e pt~ęz'J r.ele. ntda, .. pohC.y~, .. akl?o .tezprzez Józefa Lisnera . Erigeberta .Tyszera i zmarłego deCYZYJ rmmsteryum. ośWiaty, .. ,./ .
~dzjego.Poko}u' ub sę zlega n:uejS lego;
..
ś
T' d '.. I. " i" ki
N "d l
~ "1
'
(h) O t k"
,lk .. "'o,. . c '
. . 4). '.' d wódrzecZywistejdzietiawy ziemi :P: eo or~.Jez ers . eg~,
a ..a sze szescIO ~- .
..
Q.. sę ~a prouu ty ia,
yw ze.
wclągu~rz;mlJmniejrOl<uizarządZaniamaiąt~ Cle. Jednogło~nIe .\Vybra.m~ z?s!ah:pp .. ~6zef LI· system norm,owa[llatak~ na:.' . ,dukty.
kiem;dzieriąwcy i, rządcy. obowiązani' ,s§przed~ sner, AndrzeJ LewarskI} .F:anclsz~k ~lblSZ.
' . ~ze, reg~lowany~h; co kllka.~,iiesLęcy,
Stawić instytucyi, układającej . .lis,ty·· V{Ybor~ze, j
N~stępme P? kr6tkleJ .~. OŻyWIOneJ. dys~usrl cQr~z. :V1ę!<sz.e .~I~zadow?leąIi\t' sf.er h
Świadectwo. l}orriisar:z;a włościanskiego. t nal;:iF.el.iuka 1 zebranI. UC.h. . w.. allh. odno.w.l.eme.z.e, w
...nętrzl1e. kOSC. . IO.. - R
....z. .e...znic y I . PJekarze..twl.e. r. . d. .,. Z.lą'•. , ze . '/ ..
.lś 'afi k'ego lub miejscowego urzędu PQllcyj~ ł~ ,kosztem 12,715 r.. W>,d~tek ten pokryt~zosta.\;.,
me spos6b q~piElShc ,cen
wo fi. SI .....
. . .' ..... .
,.
nl(:>, W drodze p.odme~lema legat6.W,oflatowa~tln: . .
tego .,.pgWOdu, ze ge ."
. ~()5)itlśtrukCYa;zatwjerdionąprzet mlni~Jraliych,na kOścl?·Yprze2! ś. p'. Mąryanl1~ Musza~ ,byd(~\5)1:
.. ...po'qlę~~J~c;::ęstym .
raw, wewnt;:frzriychM I;lazdziernika.i 9disf9~ t<?\Vsk~ w kwoc!e 2 tys. rb. d. p. Juhus-za Ku~ tódz Jest :aJ~fl,1~9d:dow,~,zów z. Ce.sa
~d~f 1.906 rłączniezuzupełnieniem przesta)tli mtz~ia wkw~cle 170? rb' reszta 9,015 rb. ze- giełdy mą~~mrj!ftf~od ro~m,aJtl7h 1!1IJych
..
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'. ·~~lło~ledmch. kwo~ na.parafl.ąn,. stosowme .do
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'ri)wd~g$dh ik "S~Qttl' ;.wyda~ nurri~rępecyal~ . rn.. r rqb,. ·o. . ,.ta.m. • 1\6~a.Jo....o~t1. Owi eiii ąk~ści oht pOWie~ .·.1
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Wczoraj
za. funt
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,atlbO .też zamknąć
t

,

Nr.
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R()zirbJ.~l.<, dnia 2 łiPC~_~ ...~~r,=:::::::::=:;t:;r~:;:!:.:=':·:::..±i "C=:::::::::::::::::::::"::::::. L:'.===3;;;;:
narażać się "na
~e) po;r~p-;;;tułkU" r,01~gkOwI~~. nH piotrkowskiej w ciągli ostatniego roku -'
::::i::::::±:!:.

handel, aby nie

:z;,

W
'
?erue .
d i/Nem s. j'll~ wo,ztlawczego wykryły.i osądziły 44,.411 I
'Pakt ten mówi sam za siebie 'd
d' "
czoraJ ocl~yłO'Się pod przewo, ~L1łku' nocle~o~ stępstW. Wszystkich .osądzonych byłO 41 , 1
kwestya taksy jest nagląca i' w· I bO~o ZI, ze brechta posl~dze~e K~mltetu l~bstały następu- osób,/w tej liczbie 33;395 męzczyzn j 7718 ko~ ,
łatwiona w taki sposób ab~n~~ br YC r~~ z~- ~vego, na kto rem zde~ydo:va!l' przy.rączeniu dO biet./
!11 Iała sposobności do sarkania ,I Iczno~c ?le jące sprawy: 1) ~{)OIewaz.:arobko~ych KomH
)'('c) Wycieczka do Płocka. W wycieczc.e ur~ą'Ją obdzieraJ'ą, a s rzedawca nie' b ze spr;e a\\ cy Przytu~ku . n?c1egowego_&będne~ Jest. aby ·,go-.
.
przykrości,' na spPory z kJiJ'enteląYł narazdany !la tetu przeclwz~b~acze~Q był energu::Ęny człoWIek, dzollej przez Towarzystwo Krajoznawcze do PJo·'
dzialność nl'ez' asłuz' on wobec wła' ci' na o POWle: spo.darzef!1 tej mstytlźy i dostawach d.o fabryk cka v!z!ęłoudział sześćdziesiąt kilka osób w
ą
z sądowych J znają
llz Warszawy. Wycieczka prowadzonapr;!;!:l
poIicyj~ych za nieuniknione przekraczanie taks
ci ~k SIę na Sp!lotychczas~wego gospod~rza p. Jasińskiego wyruszyła z Łodzi w piątek wk
wydanej przez magistrat
y po pa ów, przęno od obowlązk6w, a na Jego czorem i tegoż dnia o godzinie 12. wnoey. wy ..
,
()
'.:
~z~tulku zwg' p, Józefa Gajewskiego, dotych.,
W
e K~szta kuraCYJne. Według sporządzo- mIejsce przUzorc,:l sal zarobkowych' 2\ by m
. iet ruszyła. isłą na parostatku "Kolos" Towariy
b
nego' ó
o eCllIe
". k
'
.
. ..
. ' I przydo'.'
. stwa .. Krater" doPtoCkll.. gdzie przybyto CI q:o' wykazu" łódzka kas a mle)s.
a wmczasowegOntrolowania
wagi odpadków
.
f
~ Jeskt ~ óznym szpItalom za leczenie biednych możnoif fabryk . postanowiono nabyć wagę za dzjnie pół .do 9 rano.' \
lesz anc w m,. .Łodzi ~8,663 rb.
stawl~ 3) zarządzono dodatkowe roboty około
.'. Po· .zwiedzeriiu miasta~\i jegoosobli.w.:;iit;.i,
(e) ~a~y gmmne pozyczkowo~oszczędnościo. rb'.. llika wody dla wodociąg6w przez wrn.uro- wycieczkowicze w niedzielę ran.c> udali się w dw-we Is:tme
k
I
h
.
gę powrotną na parostatku »Merkl.!rY" Tovv'ftl':;,
k' ~ . )ące przy ance arya~h w6jtów gmin z_'l'l-ie szyn; 4) postanowiono urządzić przy Przy- "Fajans". Do .Łodzi przybyto w llze,dzielę\vle:- _ .
f~fr pozy.c~kowo:osz~zędno~clOwe w gubernii ..iłku specyalny wodociąg dla czerpania przez
'
~g61 kowskle) poslada)ą kapltalu zakładowego. pensyonarzy wody do· picia; 5) wreszcie uchwa- czore(~). Powrót z koloniJ'. WczoraJ' ran~~'W&p' od:.'~
em 1,883,460 rb. Czysty zysk w ostatqj: lono utworzyć z pensyonarzy tabor domokrążny
't
rok~ spra~?zd~wczym wynosIł 124,238 rb .. '.
dla zbierania po mieszkaniacbkości.
giem o godz. 9 m. 55 powr6ciło z. kolonij
c~me mmej .nlZ lat poprze?nich. ZmnifE'd:~:
Jak się okazało, z chwilą przeniesienia przy- chrześcijańsldego Towarzystwa kolonij-letnich
~~~ zysku gf!1mn~ch .kas pozyczkowo-os" ę t
tułku do nowego wygodniejszego lokalu zwiększy- Bronowice 120 dziewcząt. Pociągiem o p;,L;l~
ó;)\;Jowych uJawma Się stale od lat kiJ'" . a o ła się mimo dni ciepłych liczba pensyonarzy nie 12 m.50 wysłano· taką samą partyę' d'l;ieV\ ., •
. z POW?du. konkurencyi, jaka wytwr~ył~ P~hwi z 40 ~a 60. Przyczyną, zwiększenia jest dostate- cząt do Bronowic na sezon drugi.
.....
.
stałe hczme w ostatnich czasach' gmmad
czna ilość. powietrza w salach noclegowych. podJutro pociągiem godzinie 4 m. 35 r;-mo
?s.adach stowarzyszenia pożyczkQO-~SZCz~ ~~- czas gdy w dawnym lokalu odstraszała p;nsyo- powraca z kolonii w MiChałowie· t2Q. chłopców.
SClowe, które. wydają pożyczki na. ogo meJ- narzy panująca tam duszność.
(x) Ruch ohorych. W szpitalu mlej3.kim dla
szych warunkach.
' . T
h
k
h
h h
"
Posiadacze kapitałów, u]{)vwanych w. gmin. (c) ZmIana nazwy. Francuskie owar;ystwo chor6b zalmźnyc i gontcz owyc ruc c oryC!i
nyeh kasach powczkowo oszczędnoścIOwych koman~yto~e "Alla~,. Rousseau et Com. prze- był następujący: .
-J
••
h kształcIło Się wanommowe Tow z nazwą ComW dniu 24 czerwca r. b. było· chOrych na
wyco f ują swe wkłady i l~uJą Je w rzeczonyc
.
d ' d· . .
'I
S'
ospę 6, w tygodniu' sprawozdawczym: przy,l)yl·i<.
stowarzyszeniach .
pagflJe generale ~s lU ustnes textlRes- oClete l, zmarła 1 osoba, pozostało na kuracyi w (:
:
. h Ł6dzk d· k
anonyme des etabhssements " AlI art, ousseau et
(e) Z& szkoł
wiej~IC •
.
:rr~k~~ C." au capital de dix mil1iQns des francs:'. (je- l lipca r. b. chorych 6; na szkarlatynę był ClL""·
~~~~~y';~aryr~::sł:ł~r,jt~~Ui~~:~YC~fe~a:~~i ~y_ neralna k?mpania prz.emysłu przędzalmczego. ry l, przybyło 3, zmarJ 1, pozostało na kur,'-\cyi
t~niami: J) Jakie ~tody podręczniki i słowniki To"w. ano~lmowe zakł~~6~ "Alla~t Rousseau et 3, na dur wysypkowy było chorych 5, wypi~.ah}
b,:ld::l uz·ywane. ",. rtaJ·bliisz.ym rok. u szkolnym', C. z kapitałem 10 mlllonow rub. II).
.
się 2, pozostało na kuracyi 3; na r6żę był qu
.. "ł
P Al k d R k
k dł g l t
ł
ry l, pozostał na kuracyi 1.
.'
Z) jakie są p1'7ibory do nauki poglądowej; 3)
.. x • e san ~r 08.2 owe I, .u o. e Ol w aOgółem w dniu 24 z. m. było chorych p,
. ilość książ~nbibliotece szkolnej? 4) jakie cza- śc~clel d,obrze zna."~j !odzJan?m cuklerm na ro~u przybyło w tygodniu sprawozdawczym 4,~ypi~, .
~~is?ja. !5re/.1umeruje szkoła? S) czy są zapro- ulIcy ~lotrkowskleJ l P~sazu :Meyera, w dmu sało się 21 zmarło 2, pozostało na kuracJiJ
..wadzo lekcye gimnastyki?; 6) czy jest prowa- w~zoraJszym zakład sWÓJ odd~ł pa~u Gestom- w ddiu 1 b. m. chorych 13.
dZOl;ł slojd?' 7) czy nauczyciel zajmuje się sklemu, nowoi1abywcy, sam zas narazle przeszedł
.n.t'Ii•. "••--'9!-"'1IErt:V:m....fiHłlEli!"~
:ogródnictwem?; 8) ile kosztuje przejazd do naJ- w stan sp~cz~~ku.
(c) Z powodu,
bli7.szego. miasta?; 9) czy nauczyciel otrzymuJe
OSOblstosc
U1 .
~,-~i~~~;;
)x:eg
p~i11,\
e
przez
.' ul.'
tJ,W .gubernii . .~'~I,~,,;... t,li.~j •
"., 21
,ul
m mi
zebrań.
pu-· kilku tygódńiami
i'naukowycl1 1623, w teJ liczbie .chederów
,,-,,,'V,,,"" łódzkiej, aleteź,
obywatela, gofo- . spowodowało' ciężkie
dowskich 597,
zawsze do popierania celów publicznych, nie- k6w. .
,
" '., .
(e) Ze zjazdu ~ędziów ,pokoju. Zjazd sę szczędzącego pracy oąobistej i kieszeni.' własnej. •
(x) Teatr "C'asino'i zapJ:'pwacJiil z;do''(!rn/:d~,'
dzi6wpokQju rozważać będzie sprawy W, d. 2, Bądź to jako członek Tow. polskiego teatralne- siejszymznaczne urozmaicenie ·program!J, :łl1ia..
3,4i 5 W, wydziale cywilnym, i w d. 3 i 4 go~ bądź ~ako długoletni skarbnik komitetu bu- nowicie pr6cz demQnstrowania ob,rązów,' p,9pi~
w wydziale karnym.
dowykościoła św. Stanisława Kostki,. bądź teź sywać się będzie na ~akończen:i~ codx.iemlc~g6
. (d) .NQ\\i&, czaso~!sma. Zamieszkały przy jako członek wielu instytucyj filantropijnych, p. programllznanyjuź z krytyki waiszawskiphpi:~m
."ul 'Andrzel{i.. nr•. 44 MOjzesz Markus otrzymał od R. zawsze i wszędzie pracował gorliwie na niwie transformista Uczellini. Dyrekcfa teatru ząalJ~~a··
;~:~y:pernatbta,pibtrkowskiego ~oncesyę. n.a wyda- społecznej, ilekroć do czynu go wezwano. .
. żowala p. Uczelliniego na kilka/naście występów,
l.warriewtodzi .. dwutygodmka polskIego p; t.
Ustępującego z zaszczytni.e zajmowanego 5ta- . .
,I?rogramdzfsiejszy, pr6«i występ6W. p'/,D.,
1',.Prorriień·tQ#ki'l(redaktor M.. Mar.kus). . .
' nówiska, żegnamy życzeniem, by korzystając obejmuje: bardzo . zajmujący,/ dramaf p •. t.·.·,.l~o"
',?,\. RQWrlf#Z'qtr~Yr!1ał koncesyę zamleszka.ły przy z dobrze zasłużonego spoczynku, nabrał sił do skromienie cyganki" (dalszy ciąg "Węcl~pwftego
,,;ul.{A1eKsa~arowskiejnr. 84 Wacław Bzancer na pracy społecznej, której niewątpliwie nie poskąpi cyrku"), arcyzabawną kóme,dyęp. t~J_;;!'ffę.wysp~,~
: wyd~"Yarie w Łodzi Vi języ~U rosyjskim tygod~ dla dobraogółu~
.
ny m.~łżonek" ,i jak zw~~le IłTyg9dmk dusho·
.- nika p•. t "Łódź FąIJryczna •
(e) l sezonu budowlanego. Posiadacze pla;. wany.
, .' .. f
(a):Z row~ opieki nad zwierzętami. Onegdaj, ców i planów na nowe .bildowlej już zatwierdzo-(x) Teatr nOdeon'·ilemQnsfruje. od chla
~ godzinie'.8 i' pół wieczorem, . w lo~aJu p~zy ul.
nych, wstrzymali się od wznoszenia w bieżącym d.Zisieis.ze.go .dO Piąt!(~t,W
..... ~tz. n.• i~nad. e.I.'.1l.1.ter.es,;}~.:.
Yiotrkowskiej nr. 85, odbyło slęposledzeme za- sezonie budowlanym domów mies:z;kalnychz tej cy dramat w.2 częSClac p. t.. "Faraon Rlim~!;:~,4<',
i
łódzkiego oddziału, Towarzy?twa .opieki racyi, że okazał' się nadmiar mieszkań w: Łodzi.
osnuty na tle legendy.'· cz:~u '.. Star~go;.;Eg!p~l'."
~wierzętami. Przewodniczył wlceprezesp.
Wed-ług obliczenia .osób kompetentnych izaintekomiczny obraz ;,Maj(s 4(;r':tozkazu" w 'wykona,
, Jezierski.
.
resowanych, jest obecnie w Łodzi wolnych do niuulubienca· pu~iczl1ości Maksa' Li nd,'.?'"
przyjęciu protokułu z poprzedniego po- wynajęcia lokali około, 6,000. Wprawdzie duża
" Wiosnę w Alpach?,' (obrazy z natury), wres;;:;;;;;:;,:--'-'·
odczytano na<;leszłą z różnych stron ich liczba .opróźniona,zostałaprzezletnik6w, "Toga trupa", I ,
.
li'
i
którą załatwiono.
którzy na czas letni opuścili mieszkania, Oddając
. (e) Za fałsńwe.go rublą.. .Sędzia pokoju ?
. list p. gubernatora piotrkowskie- część rzeczy na skład i mieszkania takie na je- rewiru skazał ,"~ nriesiąc wię~ieniil :~ą.N""~:IEI:,ul'
wyraża. pOdziękowanie za wybór sieni zostaną zajęte, W każdym jednak razie,
kiewicz za tol Że.w d. 17 malaz~p.ła~ltaw S!):ę~
.
oddziału, a równocze~
wskutek względnej taniości cegłyiwygótowanej pie Chosiczeru (przy Zielonym RYnku nr. 10)
"
współdziałania pozyte~ ceny lokali, zbiIdowano więcej domów, niiWY- za towal]'/fałszywym rublem,;
~"
.
magały potrzeby mieszkańców. co ·wywoła pra·
ł_, l ·
)','
....;/...
f
posiedzeni~ zarządu wdopodobnie zniżkę ogólną komornego. Druga
(e) IUChWałYnapad,~,\yCora] 'Wlecz .r,;Ht:, .
zatem połowa .sezenu budowlapęgo nie będiie pomiędzy g~dzjna,rn.i pół do a, 8 w d?
przy, .. ~_
budowniczowie mjej~ oiY\:yionatak,.'jak przepowiadan,o., .
uHccMikola)ewskle)or. t a rmeszl<a .te9hrd·"
przedstawili zmie(c) Wycieczka szkoły. W ubiegłym tygodniu ka· ubezpieczeń· ,p. To ,l~ za OmtaJ It1leS~c2:;~I;;~~
prOjektowanego am~ , maturzystld 7~klasowej pensyi p. Maryi Pruszyń- Si.ę na tEt.,.,,~C;iem.. piętrz 1.'0. strony UllCy dO.kqn. . it,.W
ulicy Targowej I .'
'h1
l I' d O'
d k d
zuchwail3'go napad.
.
~~"~ ...... ;,,,,f< ' ma"; skleJ r6ch ,r z ,,!y~ ecz CI ~ J~owa" o. ą u- '.,:
~mieszk~a' ./ dokonano już razńt\.j>':i,'
zb~. d~ły ~Ię, pod opIeką prZeł?Zon.e.J • Wrazeme z w. . ~.•tdU '~.~{Ońcu '. o r. b.. .POd. c~as ...~tóreg,ą,.ł.lli.'"
cIeczkI. jest bardz~ dodatme.....
/:'~ brsoó' z biur~3 rb. Wówczas słuzącap. (n'··~.
,L,i1JJV1'~:SKIt;:J;!,V, ··'---··---ano: . ·.(e) Nomina~ya, Na.wa~!:Iją~ąposa
·o~til,.Maryar~y!'a. afl.~0:-vska 30. 1., .będącjsamaw iln'
, mocmka. naczell1lka powlatu.4ask 1ego do '. raw ~nu i słyszc.. dobijających ~I~ bandytoW sch,;?':l!~
• finą.nsowo~ac\1UinistracyjnYc1fmi~nowa
otych':., dla leią'c' na biurlm pod przycis\nem30 r1'" f,
.1 czasowego pomocnika naęielnika p
tu mie- .·\'SCho~wał do żelazka Od prasowania ..
orzVl'eto • cho~slde~9,gub; kieleckierp· Kleł~t} z a . · , '
\},czor~~i.g~y p, Grot wyszedł do mia"~r:
'1 .' (e) z,;)'s~dów. 'lhstytlicye. sądoWe wgubel·~. służąca udata Sl~ do schowanka. by wyb ra4 .
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fJjeIiinę. Wówczas

kt?g ~odszedł z trłLl , zan:u,~
fe);\'
Na moc nmf.... ego przez I zawód średnio co 60 dni" ;J"Sv:~,},~ ::ąl\,;yalnośc
cił fartuch na głowę I zat;ądał oddanIa 3Q rubh. , s(~dokI
iotl'kows y
entalnego, za-- w zawodzie _ co 144 dnI. ,Cl~!gl~ leli trawl p.októre sclu:>wała podczas pierwszego nl\padu, l \.:Y~rtego
w Sosnow- źądanie czegoś no~e~o: Jez~l~ l~le, n:~gą"~ml:-,Następnie związ:a~o przestraszoną. słu.iącę, i ~9d-I',~,~:,I,!j. ,~lll ,',
icŁwa Ku- nić zawodu to zmIenIają bod~J rdblykę, CZynIą
nióstszy ją do gary rzucono o ZlemH~, SłUZąCH rye}.[ L.agłębl~
, wsp6lnikicn;' na to ośm i' p0 1' razy, C7.(~ś(:iC!, /)d~bsty~!~ntów:
padając odniosła obrażenia głowy i zemdlą!'L ·WY.J';ic:mą SWOJą
'"Dziennik Często- W ciągu ~at kllk~ .obeJdą wsZy~t"lC ,~~br;~t~l .w I?c•
G~ly p. Grot powródł o godzinie 8 vJ.r:· c~()wsld(:, który 'w.łasnm~cią wydaw- wnej mi.eJscowoSC1,' a po~etl1, wyn?::;z4,.~~q do II1_
',zarem zElstał mieszkanie otwarte z z~mk6N, t VuN "I(uryera Zag
nef!O mIasta. N.aaz:vy~zaJ ,łatw? Z~WIC.t aJą P:Zy,
l<tóre tegoż unia przed napadem przybite byJy l
(a) KolllOrhll'ya
jaźń, ale zrywaJą. Pl Jeszcz~ .łatWIe, Nało""o':"l
przez ślusarza, służącą z~ś nie~rzxtor,n~ą. ,,'
tJ, rynku w Zgierzu,
alkoholicy posiadaJąwszystklc .te wady ~ stopnIU
Wezwane Pogotowie U,!?~HO JeJ pO~l(: '~:" l:' we}, kosztem Aleksandra
jeszcze większym. Każdy z nJcI~ zmlen~a zawód
Ciekawu jednak rzecz, że ymwszkama mc ł;,e i 1',( ktowny kiosk, w kt6rym
średnio co 34 dni, a specyalnośc w swoIm zawo·
zginęło .. Sledztwo prow~i wydział śledczy.
.i J.'\! wszystkich pism
dzie _ co 113 dni.
". . (e)Zniwo "dolin~fzy~l. Z cJH~il.ą ro~pow· iticJych wydawnictw ",,,,',u'\,,hrr·...n,,mh
~'"cftr9tę"zabaw w· Ij.eJenoWle, ,z!o~z!eJe ~ne~:.;...._ . .
(e) Odezwa tkaczy :zduńskolwo'lskle...
----,~
kowi, z.,wani)Y--'glvan::.e złodZlelskl~J "dohnIarza~ zarobkowi żydzi ze Zduńskiej Woli
mi" przenieśfi swC;>i teren .oper~cYJ~y z rynk6.~ z, odezwą, do fabrykant6w, ż~d?w o
KHOLESTWA.
do Helenowa, gdzJC W kazdą medzlelę operują nich, pOl1leważ wskutek mzklej płacy
bez1<arnie kieszenie spacerowlcz6w.
wej zmuszeni są zaprzestać roboty. W odez
'., VI ubiegłą niedzielę p<;>dczas zab~wy na ż~- teJ wyjaśniają, że juz od kilku miesięcy daremSolidarność. W "Naszych zdrojach" i:st.
dOW$kie .' Towarzystwo . ' plelęgnowama. ctIoryc.l nie kołaczą i błagają o podwyżkę pracy za robrodzaj zmowy mh~dlY pl'zekupkarnt l
.' -Bykur Cholim" "doliniarze" korzystaJqc z pa- kowej lecznadaremn/e. Między 500 tkaczami
i w Ciechocinku..
...
~\liącego ścis~u, p~afowali, gorJiwj~ i mieli ?bfi- żydami w Zduńskiej Woli 150 r?dzin zajmuje
ego wtorku starszy strażnik powIatotęiniwo, MIędzy. mnen~~ skradzIOno p. I1!r~z- się wyrobem pluszu. Obecnie kiedy nadszedł wy
na
baby wiejskie, które prz~bergowi z ty!lWł kieszenI 90 rb.. W got0!V,zme. sezon, w kt6rym corOcznie dostawali pOdwyżkę, byJy z
ajkami, jarzynami i do gOdZlr
.
..
. byłoby, aby po~c~as takich ~a- nietylko płaca nie .. została powiększona, lecz ny 8 n
. do nich przekupni6w. Przez
.baw
. . organy władz pohcYJn~c.11 z:vróclły nadto zmniejszono im z 11 kop, na 10 za ar- ten czas
sługi gawędzi~y . z, p!zeKu,
uwagę na operacye złodZiei lGeszon~ szyn, wobec czego skazani są na nędzę, gdyź pkami,
od nich bUKleClkl l t. d.,
ale zadna
do baby wiejskiej, Dopie.
nadal w tych .warunkach pracować nie mogą.
strai,nik odszedł. przekuKal'ysą«Jowl\I, Sędzia Vlrewirtt skazał na·
(e) Z Ozorkowa. Zarząd fabryki Szle%erow- ro ,po godzinie
l
pki wykupiły
osovy za różne prze\1, inienia: Wincentego slrieJ' wywiesił ogłoszenie, źe z powodu braku
u bab i wtedy służące
za najechanie dwoje dzieci ną ul; WidzeW•
u
nich
kupować
nu 50 rb. knl'V lub 14 dni aresztujPinkusa ey- zam6wień fabryka będzie czynna 3 dni w tyTaka zmowa
z przekupkami jest bez~
J6z(~fa Surowieckiego, za. nleprzestr~eganje
godniu,
rif7,pn",6W o zilpąSowychpierwszego na 10rb. kary
W fabryce Szykie Waldmana wymówiono wątpienia korzystna
n obu, tylko strona
drugiego. na 5 rb, kary . [up 2 dni aresztu;
100 b 'k'
trzecia, to jest państwo,
koszta.
Włt,u",,,,,,,,'tl Boneckiego i AntoniegoS'Wierz)'ńskiego, pracę
1'0 ottll om ..
pokoju po 7 dni aresztu; Ft:anci!1ika.
W ubiegłą niedzielę piorun wpadl do domu
Wy/'ok i wylwnanie.
nosiliśmy w swoim
stójlrowego,na 10 dni aresztu;
robotniczego fabrykiSzlesserowskiej i zabił ro- czasie, że p. Władysł'aw G
wtaściciel mają.tku
M'0szka Grtinfeldu, za handel W go- botnika Marc.ina Lewickiego,
Tatary, pod Lublinem.
miastu Lu. na. 10 rv. kar.) lub odili aresz.
tmrllllSKle,IW J Izraela Majerczyka, za lIrzE!(?-) Kary admil1
ne. Gubernator piotr .. blinowi nabycie części
celem roz~
bez pozwolenia, po.2$ rlJ. kowsi skazał admin
ie rniesżkańców Zgie- szerzenia posiadłości miejs ch,
obyVi~~!"..,..
sprze- .
. i J6zefa Kaniec- tele miasta odbywali narady nad
L ...

I
I

I

z

ka".

dał

ły

burzy niedz
o
Wczoraj donosiliśmy, iż w ,Łagiewnikach
Ma-tych, Pf?y zagrodzie Józefa vValczaka, piorun
pQtrzaskałjednocześnie trzy topole i kontuzyo'....

., po'tyczkowonośd

.

na

gminę' Broj~

gminy Gospodarz
Łodzi.

....

okolicy. . Piotrkowska

wywoJał
SPOwo(!ował

ę s

\~a.ny przez r~adę lubelskie,g'o

Towar'zystwa roI·

nIczego, a WięC złożony prawdopodObnie z sa.
mych ziemian, który zająr się _ocenieniem pastę

,

pkup. Graffa i uznat, że obżalowany popełniJ
czyn,J)nieetyczny, 4) njeobywatelski, przy-

". Nif.m;wl;, •..i.~eJ;l\ty,qn'y . . • ,?,y.pad~\~, . ~dar;zył:;,~ię

.uzyskalo pozwo':'

orni' postępek,
Inul""""'. hno i

Obecnie odbył

sUą,

wał .trQjeludzl. .

część

yvtw~,.;~ą~I~W'IJJkl.IN9.w~i/I:~al11;'PlqXUH.:U(~~~&ył
lę.d~oc~~~n!.~ •.wi;t~~Y;,:~tPliąC~>p,~lPt~,,~I;~~~e•.!,~o~R:~ę! ~~ellJ: jea.~ak,tlwzglądl~ił okoliczności łagodzące i
Qbpął+.t1!cp X9n0,~t»:r~ał~~!1 i'W; .1~q~twchi' m1~1;0 . PQ~t~n~1;wl<ł Lqla.~~do~ćucqnięnia opiniipubli.sc~Cl}.,.poro?:~zc~ęP~~'~·R:91e,.JPó~ry;~!a;l;.~a\V~ł~.·",~~~ 'c.z,neJ. 9głos!c. s~6j wyr?k~rnotywowanyw !,Zie~
ry.,JtLnas~~~~~clę)l*t?i ludZI; s;z;wąI11qJ., nie Jjul;:;uQęl~.l<leJ!'.lzoboW,l~~~C. /p. Graffa do zapła.
~e~f~S,:~s .. r~bH 'na l'.7;ecz itS2;~oł)T/Lub,~lSklejrJ
odniósł.
,.
....
'. .',. "
. (a) Pozar wokQlicy. WCzol'aj,ogodz. 10 ząznl;lczal~c,.. ze, wykon~nie wyroku uważa ia:
rano, w .Łagiewnikach Ma;tych, w zagrodzie, Jó~ ostatecznel,lregulowaOle . tej sprawy zar6wno
zefaWier6chQWskiego,·· z.lliewyjaśniohej dotąd pod względem obywatelskim jak. i społecznym.
Kwo~ę powyższą p, Oraff nazajutrz po wy~
przyczynywynlkłpoźar.i straw.I:ł, dwie' obory,
rqku
,złozył na ręce przewo'dniczącego sądu p.
:z;.kt6ryCbjednastanowiła własność Franciszka
Edmunda deI Campo Scipio.
Kosińskiego;a druga::.....;.Władysława . Kacprzaka,
ora~ ·stodoJę. wspomnianęgo·, .Wieróchowskiego•
Ogień Il<;>sięgnął. teŻ ,domu .mieszkalnego,lec2:
tu

stłUllJlOno

,go 'W zarodku.
...
Straty
spowodowane,przez
poźarwynoszij
.
około 500 rb,
,i·'
....
'

Z dzielnic

.. Narz~dzirO~rliczycb $paliło ~ili za.l 00 . rb.

spraw stowarzyszen
t1stawyj<6łek rolniKutzeszynie •. t. Bu ..
oraz w· KonQ~ , ... , ·.l'Ollla

K

pol~'dch.

,z

KRAKOWA. N a p a d b and y ck i.WCil!
ra)xano wsze.d~ do sklepu jubilerskiego p, Wa~
dy~ław~ W9Jclech?'Ysklego, mieszc~ąęęgo /się
przy, ~l!cySzeWckJ:Jnr. 9, .iaki~ .• młoąY! .pJZy-:
Z""~ICle. u,brany męzc~~z.na l po !<.rótk,leJ )V~ce,

-k· ."

.' . .
antlalkohoIQwa.

",. Wi~loe., charakt~rystyolna
,,.~........::..
,",:. Inowaobserwacya
. :;' 'I wubezwradnIwSzr.
właścJclela,~d~rzeniorn lllską.'
g~owę tak, ze .ten omdlał', .,zta?9war mi: Idę~
•

• i

!

•

".

ścle{tl~o przymle t'za między' alkoholizmem· Ą .. prą~ I .szell'p 1900: k.o~.(Q~9!.o .~QOJU ~h) poczen1zb'
darni. pI'zewrotow.yml, Abstynenci bowiem stąJe.. .: WOJcledlOw::;ł<lcgO dopiero po

trzymająsj~nietylKo .. swego zawodu; aJei swej staru~Jpcl1 z~ct9~an9 .przyp,rowUdzićd
spec;yalnoścl w '~brahYIll. zawodzi.e itę:specyal- mnOSCl, . a bandytą wdrozono energi
. nośc doprowadzają, d~ ml.strżowstwa; dumni są twQ.,
..
z t~go. wys~ko FertieOl w fabryce,. dobrze opł'a" . . ..•.. ZE LWOWA. . Aw ~ n t u r y r U
c~m,al~pr~~~"prlijcyc~ .zwYkle nie.lubienk Między Na, cmelJta~zuruskim odsłoniona.'
PiJącymI. ~mlar~QWame o?fóżniaią. leka~zeut~ę. mntk KO~~I, zastrzelonego w uniw/ll
du ,zdr?wm t~klch. robotplli:ó!", kt,órzyme są.Je.
Ukramcy w liczbie 150 .z~t
szczeZ?pe.f~I~ .~Jkol1olJkaml, ,CI Są gQrliwymi ch6d, a .,następnie usitQwaJJ:;.ł,l g
ppmocl11kamJ . agitatorów socyall~tY~fnych. )Vwa~ pod unlWersytetem, sklA"t'Ieli'
rsz:tata~h."i,011J
gwaniyą wod~lreJOw mp:ębra- I po!ska wypchnęhlicłl'.?óinlej
. nlach, lcll
ws~ystl~~slę uchw~la!A są bÓJl()a w ulicy Akade!l1ikkiej.
lu
~horą naalkQhollzm, k t ó - ' r ! . i':!

I

I

I.JW Jaskrąwych skutkach,

l na; ze\rn~t5~sjęujawn ij'
" ,',h,- '~I'~~" ~f'·,. \

'

f

i

~_~""'"
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f
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liPETERSBURG, 1 lipca. (wl'.) Sesyj Rady
f.nłl1stw~t pr,;:Wci'lgnic siG_ Poslul11 polsl\it11 udah)
się przekonaćprozGsa Aldmowa o kqfliecznóści
dotrzymania obietnic.y co do rozpatrz6nia projektu samorządumiejskie~!o w Królestv1e Polskiem.
I
.
Obrady nad pl ojcktem rozpo~ną się w sobotę i zabiorą trzy dni czasu.
/
PETERSBURG, 1-go IiP9/ (wł.) Według
pogłosek, powo-łanie

czwartej fumy państwowej
będzie odroczone. uznano~i rzecz niewłaściwą
rOl:ppczynanie kamp~nii. wy.orczej przed uko(1CZIift1lem uroczystoscl sIerp' lOwych w MoskwIe,
.gayż w urocZYstościa~Ch,ych weźmie u.dzia.t
,S'ziachta i starostowie
Jeśli

prqsta,
W.le

zakończą

fJruunia, a

ferye godowe.
.

Wobec

,Sze

zwołanie

ciailscy.

ną się później,

g piero

się

dnz·a."

to rzecz

w pierwszej

poło-

grudnia zaczynajq się

','.

.

. .

ażane Jest za naJdogodnleJ-

tego.
n'ej

" roku przyszłeg

,

wł

wybory rozpo

.

"~~OJ. - ~to::~~!.~I~:~ . jJ'4~:'~;'~:~,~ ,_ "=-~==~c

li-

Dumy w dniu 28 stycznia
.

BERLIN,/' -go lipca (wł.) Dzisiejszy "LokaI Anzeiger" otrzymał sensacyjną depeszę z Pa-

ryża, że b. przeor jasnogórski, ks. ~uzebiusz
ReJman, przebywający obecnie w Rzymie,. ?adesłał do rektora paryskiej szkoły polskIe], ks.
Postaw ki, list, dotyczący tajemnicy kradzieży

klejnotów w klasztorze Paulinów w Częstochowie.
,
Ks. Rejman donosi mianowicie, że Starcz.e~

ski (?) pQwiadomił go, iż spraw~.ę. kra~z.lezy
klejnotów jasnogórskich zna OSOblSCIC mejaka
Olga Oczerkowska, która mieszkała przed

kilku laty w Kielcach.
Owa Oczerkowska wyjechała do Ameryki,
. była w Baltimore, obecnie zaś powróciła do Pa-

W demonstrar;yach politycznyCh, ?fgani'JacY'h wie alballscy pdeclstawili Pcie 12 iądail:/s~9"'
i gazetach. Komisya przyznaje wOjskowym t
boda nauki szkolnej z języ!de wykładoQ;ym al~
ko rr~w? udział.u w wyb?raci1.
'.
ba~sk!m, swoboda wy@nań, uzu ie jęz:~kaal:"
Nillllster WOjny, uznając to prawo za komccz- .ulIslocgo za uriędowy)~ gwaranc
konb\tytv,cyl
Ile, oświadl:7.yl', ;~eiu;i: oddtl\vll\1 walczył ~ ten- /1 '.;yotod llych wyborów do pnrlmncl tu, (;~1ecellt
dencyami oficerów odnośnie pOl.!tyki: by1' jednak ral· cya 17l,td4, mianowanie urzędnikÓW m'~liwią"
bezsilnym W01.'CC braku ().dpO\Vtednl(~.go prawa. I' CYdL. o a. 1I..lUileku., miallowanie g-cnera.ł.;gu.h(.l.~t.'.n~~
Zwróci! on uwagę na liczb q dezerterów z Mo- fora i oZlJaczony śeiśle termin, wydarków; .an~r
nasteru--13 oficerów it 6 zol'nferzy, jako. smu- I dochod
Jla potrzeby miejscowe budowa sfW9ł
tny, skutek przejmowania się polityką w smdo- ~xłbud()w(.: zburzonych dOn1ÓW;zwrot broni~'\:;,~ •. "
wiskuoficerskiem.
l t. p.
'
.

Parlament

rozpocząt

rozprawy

nad

tym

projektem.
donoszą,
..
..
Portugalii północnej, ~lOnar. B,erhn, 2 hpe 1.) Jak donosi "Lokal An~
chiści chcieli wzniecić pows~ani:. 1\: nllesza~o zeą~er", wywłaszczen
IbrzYl11iego majątku.}4as
się W ,to wojsko, przyczem zabito I ranIono kIl", s~nhejde ~a r~ecz pols 'o banku Drwęcl.ciego
ka osobo
. _.
'.
. me nast<l{Jlło Jeszcze, pon aż nabywca, ~iIIel",
.PETERSBURG, 1 Irpca, (P.) ~aJwY;lszą sanl...- zwródr siG do komisyi kol . acyjnej'-cL.x;ą.ofiacyę uzyskały projekty praw przyjęte przez Radę , rowal' jej kupno za 4,200,000 ,e • 1 podczas
paflstwa i Dumę panstwową----d. 8 Gzerwca o re, I .
. T .' J
_,
'H e {,
. .'.
formie sądu miejscowego i 30 czerwca o dena"_ g?y oank D! lA ę,ckl~g~ daJe 4:~OO, , KomlSya,
turacyi produktów cukrowych na paszę dla by" I1le chce dac więcej, jak 4 milIony,
eccz~o
dla i dla celów techniczpych.
" i' "
"Lok. Am:elger" apeluje dopatryotyzml.ill~rat"
PETERSBURG, 1 hpca. (P,) "Blrz. N~ed . . ! aby zrezygnowa.r z większego . zysku i n ~dQ"'·,Al.
skazane zosta~y na 400 rb. za arty~uł p. nazwą f puścił do przejścia tak znac.znego:obszaru wręce'<ć'
"Sledztwo polrtyczne na .Bal kan ach .
!.
" , '.
BIAŁOGROD, 1 lipcu. (P.) Z:marl J?I'~Z~~ polskie.
. .
.
.
.'
.' .
ministrów Miłowanowicz po krótkiej ale ~lę~l<Iel
Wrocław, 2 lIpca (wł.) "Schlezvlsche Voiks~
chorobie nerek, do której pr,zyłączyło Się l~SZ- Ztng." zamieszcza artykuł ks. Kapicy, ząWtuło~
cze zapal~nie płUC., Ut:vorzem~ nowego. gabme- I wany .Moje wystąpienie z partyj polskiej '\,wktó ..
tu. nastąpi po prZyjeźdZie Paszlcza, oczekiwanego rym twierdzi, że tylko stronnictwo certtrow~stoi
dZiś. BIAŁOGROD 1 lipca. (P.) Minister spraw na chrześcijańskiem pojęciu prawa . narodów, , , ., ,.tł
wewnętrznych Treikowicz, otrzymał polecenie u- które stanowi podstawę śwjatopo~ląduks .. I}~~,
tworzenia gabinetu czasowego,. a tymczasowy picy. Właściwych powodów swegowystąptenła
zarząd. t:1iniste!yum spra";,, zag!amcznych zlecono nie podaje.

PARYZ, 1 lipca (P.) Z Lizbony

ze

W

BercelJos,

'IV

I

I

~ '. 2 I'lpca.. (Wi.~) Tutej".5za ....nrasa ' barcb.
o
raryJ:,
. ..... .
~ci ~~~f'o 2ro~~ha~' 'brzm~ n~os~t~:~ żywo komentuje l~ające n~stąpić. s~otką.n1~e<~no~
ryża gdzie nabyła na własność dom.
'W'obee tego ks. Po~ta'Yka do'~ę:zył list ks. .myślnie. Motłoch uliczny rzucił się na burszów narchów. Przewazna częśc sądzl, ze omoWione
niemieckich, trzech ma rozbite głowy, a prze;sz~o zostanie znaczenie zbrojeń morskich ',ViI>.Y'A","
Rejmana prefekturze pohcYJ paryskie].
jest poranionych. Jednego tłum sllIlle cnienia garnizonów niemieckich na
Istnieje przypuszczenie, że Oczerkowska ma

przy sobie .. część _,.,..,,,_

Wicemlł1Jstrowl JowanowlczoWl.
.
(ł) Ost

t'

. l

nlornHV'I",. ,będzie".

c,.

.

Przyszło '... i.

. .

pora~~~~~i;.n .starCia.

AWE\nhlry~~~~;:~ się

am:lo!~,a~~ę Wojsk
.
. ą;'
. wyżywie,hie W6J~ " '.

we wschodnich. częścJą9h Niemiec .o$Dt<tMs~e;>
niż
w zachodnich. Wszystkie dzienn)ki:,Wyratają:

,'~;o/:Wyni~

.

do
pod
.... Ban- zgodhe przekonanie, ze ze spotkaga
".
ku kraj.. <:zeskiego, na.kt6rynl stał marszałek knie ani dla Francyj, ani dla tr6jpd ~;umie6Ją,
krajowy ks, Lobkowitz z.syneut Wzywał on per żadnaszkod:a,.a to na zasadzie przy' cia~'!.Iaki~::'~. '~.
Heyę,. aby interweniowała ipoło.zyła kres rozru~gQ doznał ambasador Ll)is rtaos . I~i aud)ien~{,'
clrorn,co. się jednak nie udało.
cyt
i
'.';<
. NOWY JORK, l1ipca. (w~.) D~lsogosZOh
N3$tępStwapolitycznetych
zaJść
mogą
być
. BerUn, 211pca,. (w.~.) Wczort.· odestątiet.()~.·.. , '
'I'Q~po~cie strajku robotmków frachto~c .bardzó donioołe.·
. .'. . .
.
.
,J d d R
·"/~ch.węgjel w porcie. Około .110tYSI~CY
ZAGRZEB, 2 lipca (wł.). Raniony w szm sta.łyakta spraWy kap. l(ostewir'aos1,u,§~. ~
.~.
. IN. objętych jest tym strajki etTl , . kt6~ ,podczas zamachu, na komisarza. królewskiego, .szy' w .Lipsku•.. Żona Kóstewi9aotrzy~ałaB()~ ....~.J
,~;Ilw:,~ą!cldVlb' uniemożliwi żeglugę transatlantycką l Cuvaja,. w ~agrzebiu, r.adca t;a~atu. Iiervoic'zwolenie odwiedzania męża \I{!Więzieni~!ilrp-irL.,·. ~:,
"';;l'adbrzeźną·
.
'., ..
ZU1arł onegdaj wslmt.ek. rany... odn~esloneJ. '.:." .' przewiezienia Kostewicza. ·.dA'f LiP.s
k:z(l.111i P<e.,.w:. .'&,0.$ta.r.·· . . i,.. ~'
,p 'WROCŁAW 1 lipca. (wt) Pod mieJscowo- 'PARYZ l lipca.(wł.) ,Z Aagleru dQnoszą, iż.·.
·.do'.f:ef'lrW
T :.!;.},
ścl4Deutsch-Us;a, omnibus.wiozą<:y członków ubiegłeJ nocy w okblicach Teriet~el~Iiaad miało. Jeszcze.oznaczony, . a nast~ o~o.
' i .•,.:"JJYI:.
.. . .
: Towarzystwa tury~tyczneg6,.wjechał z powodu miejsce slluetrzęsien~e ziemi,. któr~ wy~ządziło ,~zas,kled~ .s~d. Rżeszyurńcz ba ame .•akt~M1h"
",jpj(~zamKni~cia przejazdu koleJowego" pod poc~!: olbrzymie. spustoSt;en~e .. Cały szereg ?lSl. został. J I uzna, że IstllleJe podsta~a ~W:~ł~~J1J!,:,•.pro,
. pośpieszny; idący pełpym pędem: Sos6b za
doszczętnie znisz;czony. Podgruzaml dOO1ÓW cesl1 o5zpiegostwó. . i '. ,'. .:'
.' .............
tych oa miejscu, 10 clętkoporantony~h:
;znajduj/! sig liczne, trupy. .'.
~ . . . . , . Nowy JOI"k, 2 lipca. ,(v,.) .oopie~,~t~.ra:t nad"
~i,J WIEDĘN,l Iipcał (wł.) Zmarł mInister rolLO~PVN, l~lP7a (Wł.) Ra;1a lmIlls!lr~w PQ- choąząszczegółyostrp'urejtrąaje.'pdWh~ti~n7h . ,.,
nictwaBrat..
. . " sivnowlła . ostatecznIe. w~mocIllć w l1al,bhż$z~ . '
.'. . ,'. ." t~egiJia w. Kat1ad;>;je.,rrą~"~'~
. KAtOWICE, .1 lipca. (wł.) "Oazeta ludow~ . czasie gal11liąom na.Malclt!o trzy batalIony pw.. Jaka nawledzlła.1111a~to.,;, .... ' . . . '.',.' ", ....
wiadomości,. jakoby. zakaz. urządzaOla . chaty i .odpow!ec1nię . ilość ar[~leryi.
'. ,
ba poprzerywała . wsistkl6 . pOłącz:ma te~eio.l~t .. '
~);~E:~:~;~:~ ze Szląska do Częstochowy wyd~ny
I(ONSTANr~TN<;)POL).l lip<;a ,(wł.) Wsród I c:z:ne l telegraficzne~ ~ed.ług. ostatmch dqmęSlenł,
przezkar~ynała.Koppał~le.r. rządu' patruJe wJelkle. z~nle~okoJel1Jei ~dy~ we- zawalIly się trzy ,'OŚCIO!y I stacya.telefonlczna.
ten. pochodzI. z inv.::yatywy kSlęZY dług ostatecznych Y'ynlkow,sled!'twaprzej?towa- Dotychczas znal,;iono 20 osób zabJty~!l,I;.r,tn'1t1yc,h
działających na własną rękę dzonego w spraWIe, dezerCYl ofIcerów, okazało ,
,.
'. I c osób
" '...
..'
rr,.,","\u·-,,,ci.
..' .
.
sę' niezbicie, ,że jest ~a W ;Wiązku z ruchem
Jest przeszło ty ą~ _ •• :
' ' " 6o!!lt
. POL,. l Iipca~(W~,). Dezer albl\Ilskim Bld:szych wladomosci brak, OCI"'CZO-j- •
ć
wzrasta ·coraz silOJej W, Ma~ raj' bowiem linie. telegraficzne S,,! pJ:z~l'V~"::U1C. •
Latał rozkład poc,j,ąOów .J~'"
, główny idspektor armIi po~
f'HAOA, 2 hpca (f·)· N~ OtIsł?llIęcle pomnl"
. .' dd i ' I.. ' . .•.
~':... :
.
. z Monastyru, dokąd ka Palacldego przybyh!p~l1ł.i~stn1k ~. Thun,
'.
"; . I) • lnl ; U ClI ~!a
.. ".
warrnil. Jak 'się zda~ m.ar.szałek~s. L.o. bkowH;'l .m. . m~ter ~obot, '"{r~n~,
(Czas~etdrsbursk. rozmpa311nmut ,WC!. Ii. . O~}~.:
bezskutl<u•. Zbuptowa- władze w?Jskowe i, cYWllll~,c;~·~olcstw.a, ffill111Cl,pa-Kolej Fabryezno.,tódzka,'" . . ,
są wszędzi~ pri;yJmo· litet; Prag1, deputacye czesW~ 1 goścle zagramcz.. ;.' .....
.. ' ' i • . . , ' ..4~ .
. M"
.
.
wierne k()mitą~o;, ni Wspaniały pomnik
., y Suchordy przedsta.Jll9hodzą z ŁodlJ:\l)12.25. b) 6.~7.20,<I~:tt;:
.
',....: .
'.
. ·t· . {. l ' ...• d} '1...00, ,~) 1.50, t)o.lp" 5.0Qj' g) 6.IO)Y.40, h)8'~!;2;.ii>", ."
otnreCI<lerO'u, "'h"~"~ Z Konstantynop·O·wln·. Palacklego ,w ot~.. lU P!?S ae .... a ,egorycz. ..,' PrzyohQlh:ądQ ~U~ll: i) 4.40, j)':7.22, k) 9.5."';1)"
I~V~''''·''
staje się coraz kry- I1~ch, wyobl'aiaJ~eY54;~ijd lodz le c;,zecl1.Przy r1.OO,rit) 4.55, n1(łi'15, 0)8.08, p) 11.00, a.fJ5,,:6.
od$łoni~cit1 pomnll~~:.wy~łosz
mno~two n:I~~V. . " ···Ko.l~rWarslawsko.Ka:jiska ..;/" .
,SOFIA, 2 lipca (1.1.). i był .SI,ętLt(W me·. (
.' ,r '.
'. .... . n',: :
ę a
iĆ 1
d.•. ziel . Zi. ...z(.1, I.)~Z.'I~~sr~~Ciu.eli~łw. s. Zy.s.,tj\; i . }Pt!J.&n~.a'.1 tlo w. ~~8~~~~~n.d.~o~~~~i~~;.10t..8~.d.~Z2;~·~.5ła:~~·4 59~.'
t~j i rlI:a;~dO'l~sklC 1, 'y\.;lł\~!lr0no . ,#~~.ZO~yę )ł:'. ro"[... . prZY9l1{d~ąz' .l<alijlJzLlogorlz· Je: JO.51, '1!422,
1.1J.ecznGś. ~.1:;p10paganflY .W.dJny Z 7 tt.1C ".)'i~.td.1'la '. 9,óll'z.W'Krlll!l\l(Yo Sł. 1.\M4, 4.26 6.0a.
'. <,I'
łY\<Wlllie"'~'Jym
. . !."Iil}l:tefunkt1
. '.. u.a. r:(j~d. b łgal'sl~1./ .
ł "."
..
.'
/
. /
KONSTANTYNOPOL, 2 lIPca (P.) Wodzo'.
,
/.
,

'. .
'PRAGA 1 1lipca. (wł.) Jeden zestudent6w
niemieckich dał strzał .do grupy sokołów .. ~ rewolweru, poczem drugl)11 strzałem popełmł samobójstwo. . . .
.
.•
ł.

t

w

•

"

.

f\li):.!WO! .. " Wi'ftt~!C (hia d iipcl:\ l~d~: t.
1'1~?
_~:'::':":'_-~:::""""""'''''-''-'-'';''''-''''=::=:::;''''::'':':f~==--''::::':=::~':>:;::':~~':::_':':;:="::':c,-,,"':."~.::::;::;'~-'-~~,-:-~:::=- "~,-:~-;=::::~~~~,.::.=:::,=====::::::'--='=~n...-.-:::-=-"="":::''=.~-====. ---~-. .~..
ko.i.)W~Sll.lle llprawj~ma, S minut 11ll.!1O i 5 mi- l'
GBEtDA WAR$ZCUM$KA .
fli~S;!ukiwa,~m .JtV Grum nowoczesnej".
!'ut Jifze<l udamem SIę na spoczynek. .'
/' '" (s..p.rą. WOZdtlllie telegl·aliC7.lle-g.. odzina 1, dui ... 21VlI ',1!\12 l·okl1).
~,
Zehy słuchaczek swoich niezl1pel'nie roz- - .
.
]\',ii;I:\da kłopot mial' zai'.ząd miasta Sa. t• czarować co do tych środków i sposobów,pre- ' (~~:.~; ~a~ler1i~~'. '. 1if~:~!~"r.D/. ~,~ :PiOLrkoWa -~~!- ~~
, ..(""I'a~yi f)!'oJ'cktowanC:j
\V
ro!~u 1lU
CI ,t
Icgcntlm \Vsl~azala na J'eden 'J'es7,C,;c caJkiem no- [~'1/'1
,1"1. PolyC'l.l=-a.
ReBta. " , . • !)l.Sn oO.aG Ak<:. LUpop:\\, • • •
~
z HIO:J LQfi,7f, 10:1J7r.
" Putiło\'vskic •
.' iI.
lnic€ci~ wyslawy wS7..ecb~wiatowcj. " :.'. - wy spoSÓb, miano\vicie kobieta, chcąc zachwy- r·'I• .(>!",źyczka z 1986 10r. 101
• Rudzki i S·h
" ;1~4s{il,.X pO'ł.'icrzyJa peWl1cnłll arlYc~cie,d[dd:" cać grac}!ą i formf! dala winna całkiem naga P~"'"t~o\Vka I~:~l C:" ~~~ ~~~. B,,~k\~ij~~~.")~~~~~ -.-'i wV:\.(Jllunie
IJJ;\!,.:i:tłu I."(,;klallluw,ego
'"pO:s~Yt!l~
SzlacJ:cct,~e.....
3:12
312
•. " . Łouzi.
427
428
.
.
ac o.winic;tat w lekko zmoczone prześcieradło tulać 4'/.
Llsty Zlcmskl"
SB.HO 87.80 Rudzki i S-k" u. ak. - . - - . .I.Cźi,l1iym warunkiem, zeby gl'Owl'
..
SIę W o lszernym pokoju po clywaoie.
.1"1.""..
-.":" B-ku H~ WaTSZ, n. ak.
-.'.,.'
'l"C":}
"'yobraz·,'o.la
I.1JCl!łiilit.~ Zachod' w naJ.ldeSrodki wiec
nie 4,'/,
5'/. Listy
. 92.75 ~6.S5
91.75 Akcve
B-ku Dysk.
'6~
.4&7 f
_
.....
" I . ) ~,
b ~
- dla pal'l. łnrll'eJ' piękn\7ch
J
" .W"r"z.
"
,87.8!;
Zyrnrd.Warsz.
znhl.
287,:il8ł.
. 1;' ,~~j<'lV(h formach ciahl, jednem :;twem, ze y I stanowią już tajemnicy, a są one tanie i wyko- 5% L. Lód,. 4 15 s.
-:-5"1.% Otillg. Wnrsz.
-.-

l

",d

...

,.,

_

--- _. -'.j~

.. ' - -

=:=

ucieleśniała V/eIlus nowr,~e5n~: Malarz I nalne, może więc nietylko San Francisco być

l.•..dnl·

S7.l.';:J:lL.L:szPGrar,· nie mógł jedlV' znalezc odpo- I szczęśJiwe z posiadania swojej Wenus.
~lniego 111()delu.
., . ~
"<:,':
miasto, chcąc<zYJ,s(j 111 u, Z pon;o',,~.,ogł'osiJo kon[<urs z w,~?I\L! nu,,;,r~)d<! .dla ki?ODPOWIEDZI REDAKCVI.
'.:kif.l.i't•.·.'. •"".,naj·.p,l.·".,
.....'.<l1lej· :Zbudo,\••. (~ieJt. lz,' Wc1I,~lf1klem,
.Czytelnikowl;
Przy
Wiadomości o
l,f ,.I"
~{
d
I..
l. z,.e lekcyach,
korepetycyach
i t. p.oglaszanitt
należy przedstawiać do....··,".,'I"
.. i.'.f.• o· ·na· rnuSl' P()7;'ldC,l1:'.I,d.rZO\.\I
n' lel1!c
' ocInośne, wy datJe przez \'olII
< '\"'"
d , . '.. o.. pa,<\a-. lwO
ue ze nau l{OWe. S'
wla.,o....
tu. jermin konkur-l. na szedł I pl zed ~ędZI<lml I clectwa zakladów prywatnych nie są uwzględniane.

I
I

WówcZas

~~:·.dH. I.c.ł d. . . rugj szerf>. K~~~dydatek .l:a,...t~'tuł I ho?or
now()~esneJ.
PomlJaJqe rozkoszny

.'. W~nus

r

ptźyjthnny . ,Dowią~ek

perła. czyst': Jak ~za l

\l'i'arunko1',

leo.

riią

sędz~ów"

znalazła

odpOWiadająca

/

Ayetta Kellerman, znana

• zdobyta/sobie rozgłos

"..

~1~;.>l;~:.Q.a

~ję

i

\::~i?tM~i~ o sekrecie zdobycia tak pięknych

an6wna zmuszona była
rS;'~a

asa1y<~ej
I

którym
są

pjywanie

otworzyć
rozpoczęła swoje

stoją

wyrabiający
ieciała.

o
Na

I
I

szkołę 'l'zemipsł.

(Na fundusz im;
I(ozicki 5. rb.

I

Przelazd

Bolesława

Prusa).

Na n Gm"azao" Tow. opielct ~ad dziećmi.
od

Pracownic}' fabr. poWozów Som mera,

Wieńca

5 rb.

. Na T-wo opiekl szkolnej' gub. piott·kows7ciej.
(Oddzial

ł6dzki).

Pracownicy fabr: POW{)ZÓW Sommera. pozostale od
wieńca ,wp
5 rb: 5 _f.;.;...m
kop: _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _....._
,_~r'l'ł

!

..

Niepoślednią

Poleca: obl'azki religijne,· pocztówki artystyczne
w wielkim wyborze.
165

gimnastyka szwedzka po-

UL.

sw.

lU 2.

"

Wtorek i Środą

Wiosna w Alpach-Pięltne

zdjęcia

z natury:

Żona wyszpiegowała--'~~~~(!t''''_.,_

pozostaJe

Hsi~garnia ,~'rzBglądu Hatollckisgo"

na

=:=

D a t a

FI ARY.

proste: gra
pierwszym
bezwarunkowo

całkiem

~nt'p~;~~:hO.W~ -.-

1I_I_e""'J._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._-

pływaczka,

w Londynie i Pa-

:::=

I ~y~ania
Co do pozosta/ych .zapytań, zwłaszcza co d~ terminu
IIBiblioteld Staszica", odpowiemy nieco p6ź-

wszelkIm

kon rsach pływackich i która dwa rab
OW
.:. •";.li.1.' '.1.:'1.'.1.'. pro.J. .· . ' a. pr!-e.,. Pł.Y!ląĆ kanal La . Manc~e.
>:"\. .,Qrzeme lury, Jak łatwo mozna Się do';::"~,śfrę wywol'ało 0womne wrażenie i \vysunę,:,;~'(J.dznllczollą ~a plerwszy; ~lan: Przedewszystki~r:n~łąI}lY koblet zaległy Jej mIeszkanie, chcąc
.. ··ł{eJJ

~~kiI.t~~~·in.a~:

FARlON HI ZES
Wybitny dramat w 2-011 aktach.

Tog@-łrupaJapo~ska
Piękne

aks

ANDRZEJA NR 3.

wyjątlwwo

.

zdj,:c:a z natury w kolorach.

.

dorożkarzem

komiczny. W wykonaniu
ności

ulubieńca

Maksa LiiIlIdera.

publicz-

2177

.mmUJ~CA OD LAT22 Wto~ZI

PracoronlahaftólIJ

\;
I

".~ Wtor~;,k.,:!;l;C
.

Z liu;.;" "I 1iJL{r.
..

-.-t

~~::""'

dd d z i ś/ do P i ą t k u, S-go Lip,ca włącznie,
mHu.a:y innl1;Hni B:

;'

•
I

I

'

\

(Dalszy ciąg wędrownego cyrku): Dramat w 3 aktach, w wykonaniu artystów Królewskich teatrów w Kopen,ladze.

Niewyspany małżonek koo1edya.

. . . . . Błyszczące

:Nfi' zakoticzenie do każdego progi'ama AtrakcJa
_~ ..,.. "Występy ~nakomftego transformisty
./

•.

ProgralJRii Kas

Prolog: BomboJ

Naśladownictwo :zna.nych

'Upy zdję~in

I

II
I

II

z l1atot'y.

. w Paryżu z adzialem 40 osób, które przedstawi Silm jeden (lczellini.\
wiatowyatleta Do... Re...I1.i.. F'a.. Zniknięcie. trzech osób wobec publiczno
Orkiestra kOllcew..towa :lll!łożona

lI z maj~łrlYflltynowan)1,
Dlurank\z 1.10-

W NOWrEM MIESZKANIU
do oświetlenia

pr;;" p;;~prowadzką na.lętY·'j
zwróoió Gs~~o!:ttz1\dU

" pl'ania
" pr'asowania
paszportu W9daną z

..!!rgowa 34L !!I~!IIR 16_35.,

Warszawy,
bremi świadectWami! dlugolet~

do gotowania
.

pral.dYk ą , poszukuje znjljda.
II.' uią
CegIelniana Ni 20, flotal . Ro -

pieczenia
"smarzenia
"

jał",

do przyrządzenia kąpieli powinien DUĆ wprowadzony.w uż.ycie

G

Bekera.
5662l
·.anina Lucimińskaza~ubna pali szport 'WYdany z gromy Zapolice,' pow" laskiego, gub. plotr2175
kowskiej,
I5545-i-5I!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!,!~
ózef Polak. zagibi! paszport, I;
Wj1dany z ~m. BruJce, guverni
piotrkoWSkiej.
5Q87-5-,5
Skra~ionO paszport wydany z '
'.'
niCk~:;I~Y ~agI1~~;' w1:crys~~~; od ,t-go paźdz!ern.ika d? wynajęcia dwie sale 28XfJl/, i jeden 17'X911v
Lasoty. '
, " 5608-5-2 m07!ę być z silą I ośwletlenlem elektrycznem, odpo"Wiedni na każ·
.tanislaw Sibiński za:;!u1>Ukwit dy mteres fabryczny. Ce:a bardz<l prz)'stępna:Tamże .04.1 lip~

J

~ryk~~~~::l0rtu WYd~~ fai
tanistaw Górski zagubił kartę
z fabr.
S. od paszportu wydaną 5847-1

Ok

If

. ~klep. I

r

n

ład~YPGkcD,'t:

az~UC!ml~ balkonem od frontu. Wnuwm.o8ć u ~osPI?,~~
wska
146.
. .'.

i " ; ' ...

Skra&łzion·o

:

p..<lOrtm
." onet. k.ę.z . Pieniędzmi I .welQlel.!l~ 200 rubli ln blanco w-y_
ta
"')1S !Vi Qnyprzez W. i .M. Sźcze
PfU~S\{.!Clt, .p~zestrzega się przed

nabyclem, IŻ takowy jest nic!!!zny.
2412

Dr,M•. PAPłBłNY

Sk..ad\lll:i(JI1!O 2waksle 1) na 00

Mlb.

WystavJIOI!9 przez Wtadl"

ka~a ,Tokarskiego, na zlecenie

AKUSZER f SPEC\:'A;tISTA

28aZlbmlerzaKa~czYljskiego' 2) na
r . wystawIOny prze 16 f

CHORÓ.B KOBIECYCH;

Kazimierza KawczY~~kiezf~ceni:

N...

1I1i1~... ,P<I;lIł,iuhiliiow;ui! .
23
" Te~efolll 1".-IUj;
PrzytitluJe do. U rano i .o'd4 1/

do 61/, PO'PQt. " ' )

Radzikowsldego'

. ze a

~rke~a sl,ę p~ed nabycie~ 'gd~
_e

,5551

d.'l.\GOlC

.z

.

li

e

nIIlWą.ZttE! •. " ..• '

2414

Wlam~inla fran[U~~r'-d
. •.
,
udzIelać POlllkj~go

lub nIemleckiegQ;
4y polak,'
J\C1lninietrA .tiRoZ")IlOJu{('
.

11452

.

u

m. 19.

2578

ROZWOj -- Wtorek, dnia Z .lipca 191 Z r.

A

, . Nt.

I

i jamYłłstu

w-.Łodzi,

luu::hnią .i balkoll!ęm.:.:.....
ul. '~iclzeWskiej 151.' Wiadomo.ść

:a:

ut PiotrkowskaJl!!86, tel. 14.. 79 ..

.. 101c$1:1 nadzwyczaj doste;pnn dla wszystkich. KONSULTR.CY1\
TNIE. \AlYR"W"RNIE ZĘBl\ 15 KOP. SZTUCZNY Zl\B

Zarz~d

65 KOP. PRZERÓBIffi i REPI\RRCYE zĘB6\if 50 KOP.

spożywczego
u8. DzieDrUJ 46,

'$towarzyszenia

niniejsz:em podaje do wiądom ości osó~ zainteresowanych, . zJ,;:W;::1
25 czerWca r, b•. sklepowy p. AIIl\lo.n,1 S.załk:~'!MGkl opusd /Hl"
moWane stanowlsko, przeto. wsze~e rachun!ti l re)tlamac}te .'i:'''t.:;·,
czące jego osopy, b-ędą __
uwzględnione.
do dnIa ____
1O.Jlpca 19~2 ~'
______

Przy klinice znajduje siC; specya1ne laboratoryam do wyrobu
sztucznych z<;bów. Przyjmo:jiJ tylko. Skończeni lclmrze...dentyścl.

--~~~--~~~
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~~

~~_ł~~

Dr. med. 1. SZWarcwasser
,)"h~"""';'"

-::

T

"'"
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_tt ,

Piotrkowska 11$.
<jD"

."

"''''' _ _

.~.wi!illlim2ł$ll!@I~

IJ!łif8~~PJI)'"IU~
.,

Roentgen@logiczny i Swmatłoleczniczy
.'
DiilIra Ali GROSGLII(A
..

.•

ZailcluullR1lia oM Gl, przy ZieBollllej,

Choroby wewnętrzne i ner\1'O\ve. Spe...
cYl\lnie: chorohy żolącl!>a ki~~ek i przeminny mntel'yi (cukrown, potag.:;a, otyłosć itd.)., N;ez~ędne dla dyagnozy .annlizy chemlCzne l ba.kteryolog.l7ydzielln
krwi w laboratoryum włnsnem. Od
11-1 ran6 i od 1l-~1/. po południu. 100

Dr.. ~S~"'Kmrrmt,

Choroby skóry i włosów, wene"yczne i dróg moczowycb,

·.Cłk~)

'...

185

Choll"ob3(

, . ~e,c~enie pl"Qm~eniami Roel}tgena, światłem, kwarcowel!l (lampą Kromayera) i prądami
O. wys lC1e} frekwenc)'l (d'Arsonvahzacya). Elektroliza (usuwante Wlos6w szpecących).
daniekrwii na syfms.
d 'n
rz' ci '-111/, rano i 6-8 wiecz, Panie 5-6 v.', Niedziele i świ ta:'9-12 rano

.
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ta~Iił!ED~Jn'A M

I

II!!I
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23 .. 62.

Hzykalnych metod leczenia)

Or\h~.BilIll~amii;il1. M.echano-terapia (skj'zywienia kręgosłupa, choro

Zatwierdzone przez
naukowy

okrąg

WiBCZOrnB hu~sy
Pł1 ZVlotl1WilWCZB

PIOTRKOWSKA

Dr. L. PRYBULSKI
PŁCIOWE

I NIErflOCE PŁCIOWE.
LECZENIE SYPHlLISU
EHRLICli-liAT A 606.
&SU. Po,łl!l!~hDiowa Ni! 2.,

: '

' , '

'"

Dr~LEWKOWIOZ ·
.

IPO,"RÓCłŁ.' .

.

Przy· s)/philisie' zastosowani.",
. prepaa'sw '1I606u~
ZAJCHOID RIAM 33.
od 9:'-1 i 6':""8, dla Pań od S-8
. lir Niedzielę 9-5. 219
.

.'

·e.· · ".' '.l~lrt
. •. &JOn.
l

·.....•
fi'

~!lt.

,

.

.

j: *.

"TRAYSER" przed"? ......... r ~.....
.
reumatyzmowI ..JlIUI!iiIII' ~~
....
i podagrze j e s t S r e d n i a 5 .
do . nabyCia we
-wszystkich apte- Sp.:,Choroby skórne, wen.el·Ycz"
Kach i skladach ne, wtos6\\ljj.{osmetyka lekarska
aptecznych. lIu- ""eczenie Syphilisu .. Sahmrsanem
<>.ttowana broszu- EHRLICH-.HATA 606" (\\lśr6diylnie). '
. ra z:p:rawidlowym LeCzenie elektrycznością" (elek:~
opisem poWyżej tl'olizem)imasaiem wibracyjnym.
'Ws'pońlnlanycb
Dla pań. osobna poczekalnia.

WYBOROWE PAPIBiROSY:

chor6bwysłana

zostaje . pierwsze źądanie bezpłatnie.Adresować M. E. Tra)'ser,NQ.l24Bangor Iiouse, Shoe
Lane. Loildon. England, E. C; 125

Godz.,pr~yj~6: od8-1nnoiiod 4.-8

n'.~e~.LBJb~rg

Ch. Skóry; w&cnsryozne.·1 IRoozopłc.
przyjęć:

10......1 i

~l-,-8.

Dla pąti;~.l-6po.czekalnia oddzielna
W niedZielę od~-1"ej,
. Kr6tk~"5, telef. 26~!iO. 1887

IIRQ~\t'~~i u.~ .,J~~~eia7.d:~,.a.,
,

, ~;'t,

w

_W_lI_le_d....
lde~lę_.l_'ś_W_i~_ta._O_d_.9-2_._p_'P_.......
sr._Q

\~

Godziny:

35.

Dr. fr. tukasj8'ł~C,ff!
Sit:illIl' ....Zar:=e.lI1ka .NI

POWR6cu:.•
CHOROBY SKÓRNE, Wł,aSÓW, (kosmetyka), WENERYCZNE I MOCZO-

8'-

do wszystkich średnich zakłac{6w
wakacyjnych. 1 lipca.
od 10-2 i od 5-,7

Nr~

Telefon d9....;.a~..
Puyimuje od 10-11 lod lS ...·7:
.' w niedziele o,! 10-1.l.:...?:!li.::;,

i kości). Gimnastyku lecznicza, Praco.wnia przy

PoJt:zą1te:K· •. .lekcyj

';,~"011~

;. gardj'a:" ,,' .~'"",,'NW'

qrto·pedYC~ll:llch

l!I.Uk@bie-ska 62

Dr~'

róg Sosnowej., '. '
ehoreby :i:Głqdlka Iiki.:;.lIi:Dk~
'IIIIJ@,Wn~tl'll1lle i slzi~t~bll:lłl\liIlI~
. PrzYjmuje do g, 11 rl\llll i od
3:'6j !io 6-e} po poL

