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CENĄ OGŁOSZENi' liIadesłaneprzed tekstem 50 kop. za \lliersz petltow)'.Zwyczaju'ae ógłoszeniia za tekstem po7 kop.' za wiersz nonparelo\\)y."Io:P Jego
miejsce. Małe ogłoszęnhl po 2 .kop •.od \llyrazo: (dla poszakajf!cycllpracy po 1 1 I,kop.)..1'łajtnniejsze ogldszeule20 kop•.. ~eklam, .i .. Ne~
1&:I'010gl po 20 kop. za m~ersz petito\llY. ZadotQczenie prospekt6\\) 6 l~ub. odtysiflca egzemp(arzy.Arll:ylulł'W .l:Iezozna.czeniahonoraryam
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,Zar:z,;~d.:SkarboweJ
Drogi Żelaznej Wars'zaws,ko ~·Wle:deńskiej.
niniejszem podaje do wi~domoś~i;' . izdla' ptzyśpioslęnia przev.,ozu towarów~ '.,
'adresowanych do Moskwy, j na stacye, za Moskwą le~ącel, oraz do Niiniego'
.'

I

'Nł)wgorodu,w

prze~Brześ~1zdni,em2Q16lip<:etr;

b. kursuje dodatkowy pO.ciąg, towarowy l'-&5t2 ł wyprawiany zest. tódź,:,Kalis~ao godz. 10
m.' 48 wieczorem i przybywająoy do Moskwy dnia piątego o godz.: 6 .m. 15,
fano fi do Niżniego Nowgol'odu dniasiód.nego . o godz.. 2 W. no.cy•.

kierunku

.0-

.. ·. · .... ioa;.WQłc~:ai6~~a -N2'~ a8. ~;.1"?iaJ~ f~ .. ij:;:jj\k~·~; .
,~
~
~'
}~,J'i;','.~,'"
".l>'~~:-~"!!,'"__'''''
Dc}lł'ćo!l,oryoh:&fal.ycb) olfdzlęlne 'poko jO' :.o'bolne :,ą!llo)::I~ 1:U1zyl
'oł!odniQh.i.('F'Qrada60 kop.--Godz. przyjęć Qd 8~9ra~
"',,.,'

.",.:

' : ' ..

.,:', ,

,,',

"',i,'

.,'

/.

'\\

..

no.; !1lb---:-l;l/~W południe i '71J,:-:-8I/, Wi~<;zĆ)r~m~' w,rlt~:
. dZlelę·l·śWlęta.
8~1O rano l od 121Jt.."....P'fP9Polutl;

oa

Roentllen, leozenie
.

świa.tlem

i· eler{trycz~oilQią. ·~B~dąlli,,· ,
:.;
::.'.?;~i

krwi przy eyflUaie.

~~--~----~_. . . . . .~~~
. . . . .,i;óo~.,,~,-iI"~'...~\!,

ZliIlllkomlłJ' ' ..lidek G!łI.i~." '.J: . . ::

.' ,

It ,ŹYOK':ES:O: .

'.'

... polec;!Io. '} . ' . ,

Gaptaka ... QAIUIELECKaE$O ..

Łó":i1:, PiiotlokOweka.'Ni

.27. ,tel.12~

Austrya i An'glia. :,'!"~
.

.

,

'~.

Nr. 170
parlamentu angielskiego, a zwłaszcza Balfourowi Węgier i zapytują Anglię, dlaczego nie obawia nii i musiały rozpocząć wojnę, gdyż inaczej groziło niebezpieczel1stwo, że Anglia lub Niemcy
scharakteryzował przywódca ministrów· angiel- . się o wiele silniejszej floty włoskiej na morzu
Sr6dziemnem, a obawia się stosunkowo bardzo zajmą tę prowincyę.
skich dziwaczną rolę Austryi, mówiąc:
"Nie mogę sobie wyobrazić, aby jakieś mo~ małej floty austryacldej. Anglia cbce całej Eurocarstwo tak dalece straciło zmysły, by zawiera.ło pie dawać przepisy, czy i jal< ma się zbroić.
sojusze, któreby mOl~ły je zawikl'ać w wojnę () To się jednak nie uda, tak samo, jak nie da się
okólnik.
dłużej utrzymać wy,fącznej supremacyi Anglii na
sprawę, która ją wogóle nic nie obchodzi
Te słowa były skierowane pod adresem Au- morzu. Byłoby wskazanem, aby Austl'ya od\?ostryi i wybornie charakteryzują cel sojuszu au~ wiedzialu na wywody Churchilla tak samo Jak
"Nowoje Wremia" streszcza okólnik kura~
stryacko-niemieckiego, jak go pojmują w Berli- Niemcy i budowa.ta jeszcze więcej okrętów.
tora petersburskiego okręgu naukowego do dy~
nie. W Wiedniu powinni jednak inneprzeznarektorów podległych mu zakładów naukowych.
czenie nadawać sojuszowi z Prusami i wyraźnie
Czytamy w nim, że "w niektórych zakładach
to zaznaczyć. Wogóle czaS już na pewne otrze ..
naukowych osoby personelu wychowawczego
źwienie na BalJplatzu.
.
pozwalają sobie na nieodpowiedni stosunek do
Niemcy uld'adają się z Rosyą pOZ~t plecamI
uczniów, wyrażający się w zwracaniu się do nich
Austl'yi, wbrew jej interesom i odebrały monar·
"Neue Freie Presse" ogłasza rozmowę z ba- podnieSionym głosem, porozumiewaniu się z ni~
ebU możność śmiałej i samodzielnej akcyi na wiącym w Maryenbadzie byłym wtoskim mini- mi w jaskrawej formie, w wyśmiewaniu ich odpółwyspie Bałkańskim. Wzamian za to Austrya strem spraw zagranicznych, Capellim, o kwestyi powiedzi i wad, w obrzucaniu ich obelżywemi
zmuszona jest budować drcadnóughty' przeciw pokoju z Turcyą. Capelli oświadczył, że jest przezwiskami i t. p.
.
Anglii dla ewentualnej obrony Kiaoczao czy po- przekonany, iż im dJużej Turcya będzie zwlekać
Uznając -- brzmi dalej okólnik - takie
si adłoś ci niemieckich w Afryce. Delegacya au- z zawarciem pokoju, na tem większe naraża się postępowanie OE',6b, powołanych do przewodni~
stryacl<:a powinna sIwrzystać z najbliższej spo- niebezpieczel1stwo. Mogą nastąpić takie kompli- czenia j wychowywania dorastającego pokolenia
sobności. aby spra\vę nieco wyświetlić. Rewizya l~acyę,że Turcya pozbawiona zostanie wszyst- za zupełnie niedopuszczalne, polecam panu zwrósojuszu z Niemcami stała się nieodzowną.
kich posiadłości europejskich i będzie musiała cić ial<najpoważniej uwagę na dane osoby
.. Dzienniki wiedeóskie zajmują się żywo dys- cofnąć się do AzyL lm dłużej stan wojenny bę- z ostrzeżeniem, że te z niell, które nie potrafią
kusyąflotową w angielskiej izbie gmin i mową dzie trwać. tern mniejsze jest prawdopodobień. się wstrzymać od nabytych przyzwyczaj e/I, nie
Churchilla.
stwo, aby także wyspy. obsadzone przez wło- będą mogły być cierpiane na stanowisko pedaW "Neue Fr. Pl'esse" kapitan niemiecki Kuhó
ó 'l d T
.
gogów".
.
belwalter wywodzi, . że Churchill operował prze- c w, wr CI y o. Ul'cyl.
sadnęmi cyframi.
Na oświadczenie, że Włochy . zobowiązały
Anglia dąży do ~erwanią Austryi od trójprzy- się nie naruszaćintegrainości Turcyi europęjmierza, przynajmniej od sojuszu z Niemcami. skiej,odpowiedział Capel!i: "Jest wątpliwem,
Z piŚ1Uienuictwa.
Dlatego przedstawia się Austryę jako groźne czy Włochy dobrze zrobiły, ZObowiązując się
mocarstwo morza Sródziemnego. Właściwą przy- wobec hr. Aehrenthala, iż wstrzymają. się od
czyn,! nowych morskich zbrOjeń Anglii jest nie- wszelkiej akcyi na wybrzeżu albańskiem. Przez
Jan Kaszelski "F i J o z o f i a S l), m o u k a"
tylko rywalizacya z Niemcami ale i fakt, :le An- to wiele straciły; gdyby nie to ograniczenie, woj- Warszawa 1908.
glia przekonała się o brakach floty francuskiej, na by,raby Jui ukończona. Gdyby Włochy miały
Egzemplarz recenzyjny książeczki pod pona kt6rąliczyć nie może na wypadek ęwentual- od samego początku wolność akcyi, byłyby mo- wyższym tytuh~lTI, wydanej, jak widzimy, cztery
nej wojny na morzu St6c1ziemnem.
gły jui w listopadzie sforsować Dardanele, gdyż lata temu, nadesłano nam w tych dniach do
" ReicJ,1spost" j inpe dziennild w polemice . Turcya nie była wtedy przygotowana. Rząd włos- oc~ny.
z. mową Cnurchilla i. Balfoura wywodzą, że Au- ki dopuścił się przez to wieJkiego błędu.
. Pod względem wydawniczym książeczka ta
strya nie. ma żadnych zamiarów zaczepnych i
Co się tyczy. zarzutu, te Włochy ogłosiły (24 stronice druku) . przedstawia się nadzwyczaj
budoWa flotyaustryacldejma. nacellltylko obl'o- zawczęśnie zwierzchność nad Trypolltanią, oświad- okazale. Papier piękny, gruby, biały; na każdej
J:ię. W17 brzeiy j hanqlu. zagranil;znego..
.. .
. . czyl'Capelli,ie byłO to koniecznem, ponieważ .·stronnicy odbity liść zielony słuźy za tło. na
...•..···Za!śćla w angielskiej izbie gmin wywoła,ty.'T;grcya odstąpiła swego czasu port Solum i część, .kt6remsię' mieści maleńki łam druku, wptaw~
VI Betlinie bardzo przykre wrażenie •.. Należy też proWincyi Cyrenajki Anglii i nosiła się· z zamia·· dzie dość drobnego. ale barc!7.0 czytelnego. SI·o~
stwierdzić bardzo znaczne oziębienie stosunków
rem odstąpienia miasta GacJames Tunisowi, czyli wcm·w,·-i:;tnc cacko, któremu brak tylko wykwintanglo-niemieckich.
Fnmcyi. Gdyby więc \IVlochy nie ogłosiły !lej oprawy.
·l .. D~ięnł1,kjprzyznajq, że stanowisj<o nowego swojej zwierzchllości nad calą Trypolitanią i Cy·
Treść "l1atomiast budzi politowallie llud Autoambasapora niemieckiego Mar~chalJa jest w tych renaJlq, by;lyby się ewentualnie naraziły na woj- rem ---samoukiem.
warunkach niezwy}{Je trudne..
nę z innemi mocarstwami. Temi! trzeba bylo
Przytoczymy t,rlko jedno zdQnie, z przedo. Dzienniki berlińsl<ie zajmują się jednak także zapobiedz. W koi'icu powiedział Cap(~lIi, ie WJo- stutniej stronicy tekgtu, będące jakby wnioskiem
wywodami Churchilla, odnosulcymi się do Austro- chy mia.ty moralne. prawo do zajęcia Trypolita- "Z filozofii samouka".
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Czem zatem autor powodował' si~,atakując
w ten sposób pras~ łódzką., nie w~'hodzę w to i
wchodzić nie chcę... przypLls~czamżeczynnjkiem
spowodowanych głodem i t. p.
decydującym w tym wypadku by.! !<toś' trzeci...
.Nlepr~eczęiże W Łodzi panuje w~ród kla"
Nie. tOzumiem jednak co skłoniloautora
sy robotniczej nędza, wywołana obecnym l<ry~ d I .
t "
.
zysem handlowo~przemys·row.ym. Staramy···· się'·· . o~a< l1Iesmacznego wys ąpJellla przecIw ogromnej rzeszy rzemieślnika .łódzkiego.
.
. też
iejw
Tó*ny sposób zapobied2i. .Trudnoje.
A·t·ltor' ,"srzuca bowl'em ol'(J.:,"nizato· rom wydnakbyłd przyjąćkolegów,pn~yjeMżaląeych do
nas po raz pierwszy inaczej, . aniżeli na to za· stawy, a wjęso~olowi polskich r2;ernleślników
sługują~
'. . . .
. . ; . . . w .Łod;:!, że dlatego ·tak suto pOdejrnowall praSprostować jednak mus;-:ę i wyraźnie pod- sę, aby ją s('Jbie skaptować i dobrze· usposobić
. kreślam, że szampan bynajmniej nie lat się stnjo dla wystawy ...
mięniami .. PodCzas śniadanią W Helenowi.e wy- .
2';arzuttcn jest tak ciężki. ta.k niesprawicdli-.
pito zaledwie kilkafJaszek i to zupełnie nlespo.. wy"że autor stawiając go Z pewnością sam SOQ
dzianie na rachunek prywatny, Na hankiet zaś . bienie idawałsprawy z tego, co· pisze. Przecież
wspólny szampan w ilości 30 flaszek ofitu'owała r.zemieśnik p. SzybiHo, witając . imieniem komibe7.;interesown.le jedna z firm szampańskicli.
. tetuwys.tawowęg? gości dziennikarzy u bramy.
. .w bankjeci~ wzlęlo udział około 50. osób. . wystawy, wyl'Elzl1Ie zaznaczył:, "KrytYkujcie nas,.
Więc jakże m6wić można o... strumieniac/l... wierny, że mamy wady, że nie potrafimy, bo.
tembarazicj, że () Ue. mi wiadomo nawet j. tych nie umiemy zl'obić wszystko tak, jakby należało,
flaszek ,nie wypito. .
.
.....
i jakby$my ellciell, rQ7.umiemy, te tylko. I~rytyka
Wlnl1ymartyl<ulepod!<reśla ,autor jakO prowadzi de udoskonalenia, te też kry t Yk u F
ptzyc~Yl1el<c/1arakterystyczny,żereQakcya"O:azety c l e !1a~łale kryty~ujc;le s e r c e ńlnie skąpcie .
ł6dzkiej".uhnlast .udział'u w barl1~:Jecie prasy, ; namfjwej śwIatłej rady lżyczllwQści. Nie ż ą
złożyła 50, rb;na. fundusz stypendyalny· imienia \da my @ dw El s niczego, tylkoświatłaII ...
Prusa przy towarzystWie· literat6w
idzienl1ikarzy
. . . ·.·,LadneJ' od,. ~.owled.zi .ze stron..y...t..ęJ· cz.·ę.·ści pr.apolskichwWA1'szawle,
aająctemsartlem do
zrozumi,enia, . ~ę, inhe'wydawnlctwa w:tel] sam, ·sy., warS'f~wsl<leJ dOG~ekał się, komitet.. wy$tąwy •
sposób poWintly.by.ły postąpić: I znowu ..' sta;faatems~n,tem ·1 rzemie~ln!kpol$kl,.na.; ~orące,
.Slę wielka szkoda,~e dziennik ten nie miał na ;sł()w~,~~ego Rrz.e4 staW1clela.,. 2:amlast$Wlatła...
zjeździe swege> repr~~entar1ta; .. .' .'
. b,fyzrjJfłtOrTIl.1 .'# itWąrZ' z~miaremą~wanią • .•. .ta'!'
"Gazetą .łódzkal'cofO:~ła st~t)4 wzlęclaP9Wki w fqrmie sutego śnladani/:l.:,' .
udżiałuwbanRI~t:lę\:W ostatnieJ; chw/llty:lkio ze- '::.Jeielisekcya prą~owa nagQrijfą . . ,pro~p~.
względ6wo~qbl.~t~c~,o. czerlJ:' _ ~elegat mó~ł~~ .komlte~uwyitą~QWego!zapro~lłą:;k(l)l~gtjW.Jv,~r::,. '
się. był dO~ledzl~cit;!>~l1l;;ą'C"slę:Jeclna.koczysclc :;/ '~.zayvaklch l,z,:<r61estwa pa obejrzę~l~ ;Wy.st~wy,) .
.wQbec opinn,p!.Jb!IQ~.Q,~l:!,sumę, Jaką-Pir;0eznaczy~: J 'OCZYIlJłF\tOllll trq , dlJi'prt~d, '.jeJ' ·!Ót\yatC'fern~·
ła: była· nabankler(:pfJal'owa.ltt'na' cel hurnatlI" ,zro bfła to (tllatego, byda:ć .go·§cfóth"mb!fjo$ć .
chleb~,·
było notatl~j.

--'

Pood]il2dzie d~icnnikarii:Y.

Mm'· czytelnicyl
• Ostatnią kronikę- podobnie jak dzisiejszą zaczą
łem i zapełniam wizytą dziennikarzy w Lodzi. Pi·
.salem . ją wtedy owiany gorącem wspomnieniem
serdecznych chwil, jal(;iemlałem sposobność
'gpędzić z· lwJegamL po piórze z· Warszawy i
Królestwa. Zdawało mi się, że przez te kilim
godzin wzajemnego zbliżenia zawiązała się m!ę~
dW •. nami nić. sympatyj. i wzajemnego·· zrozu"
mienia się, że te ]dlka godzin razem spędzo
aych· na długo zostaną nam wszystkim w paI

nJjęci r

.. Niestety, przewidywania 1110jeniesprawdziły
,. Wpra,Wdzie .część prasy warszawskiej ipro~

się.

Łodzi tysiące

w
Judzi jest bez
I; . podczas,ie. gdy
niema pra\yie kroniki, w którojby nie
o dmdloniach i samobójstwach

. wincyonall1ejw sprawozdaniach zezja~du iwy.
.. $tawy bardzo przychylne zaJęra: stAnowisko, drugajeduakte wysfapiła nie pOWiem wl'ogo,ale
. z.<dziWl1ąl . niczem nie wytłumaczoną l<rytyką,
·R:t4rą·wpęwnych momentach byłallawet grubo
ąięsm ·lnie$prawiedliwą.
. .
.
. , tęrndĘiw!1iejszą~żepierwszy .
~rmij{,I~tóry nawet nie przya.'·z.· ..... \A·:~I;l'I;lM.~IH!
wdę szko.da stała
r 2,ę >przy osobistym
.,. u ,m. I."·,:•..•.." . ' ,
. nigdyby
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wiadomości,

zostały

do domu własnego przy ulicy

i
"SIedząc
chodzę do

wiek jest

ruch umysłowy ludzkości,-do~
przekonania, że w naturze czło

Bogięm.«

pewne nie plótłby takich koszałek opałek:.
Na ostatniej stronicy, pod wyrazem "Koniec", figurują słowa "Janowiczki, dnia 25 gru-

. ' jl
K O
~
-f't.

dnia 1906 r.«

napisał więc

dzień Bożego

zbyt

tęga

brednie swoje w sam

Narodzenia.
uczty wigilijnej
na jego głowinę.

Płynna

część

była snadź

Z. K.
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. (- ) Te I'mmy wy orow.
mIS eryum spraw
. wewnętrznych określiło już termin wyborów do
IV~ej Dumy. Wybory z kuryi włościańskich odbędą się pomiędzy d. 23 września a14 paźdZiernika, gubernialne zjazdy wyborcze rozpoczną się dnia 23 października, t. j. z obliczeniem,
że do tego terminu ukończone będą wybory pełnomocników od ziemstw, wreszcie wybory w
miastach mają się odbyć pomiędzy 28 października a 7 listopada
• . . .
(e) . No"!y P?~ządek przyjmowama .do szk.oł.

IMIONA

c,

I
J

wys awy:

. nla zlslejszego z~czy'.~

ca grac na ~ystawle 0.rklestra Namysłowskiego. .
. Wcz<;>raj PIJa raz pJerws~y p~szcz~no w ruch,
"koło śm.le~hu. w obecnośCI ,poll~m.aJs.tra z. uqz}a·
.rem publiki. Zabawa ta przy .dzwlf:ka:h ork1f;:str~onu, wywoływała -salwy śmIechu. wsródwI-'
dzow..

,.' .

..

WczoraJ na wystawie po, raz plerwsz~ zaprowadzono handel ruchomy.
Firma "Muśnicki i S-ka"w ~odzi zaprowadziła
sprzedaż papierosów i zapa}ek na· terenie. wy"
stawy, roznoszą je w. ozdobnych koszyczkach
panienki przybrane w stroje krakowskie; Zakład
f
c
P
I
d
ótograliczny
iotrowsdego ząprowaz!!sBL~.;...,:
dażpl'zez chłopców pocztówek:.: widokarrti~:'
stawy.. . • . \ .
, : ..' ,. .....•...•. ... .

Naczelf1lk łodzl\!ej d~rekcYl' nau~w.wej rpzes!a.r
cyrkularz .d0"Y~zy~tklc~ ~l~uc~yclel1s?-=koł poZEBRANIA. Jutro zebr. cechu rymarzy (Piotr- czątkowych mlejshch W k ch W kt
k
lw\\)ska 49) o g. 4 pp. __ Zebr. zgrom. czeladzi tokal'..
\.
l. leJs '1
. orym
0skich (Andrzeja 49) o g. 5 pp. - Zebr. Stow. czeladzi mumkuje nowoustanowlony następUjący porząC:fe,~i.~l~:kiqi!,(;e.()trkowska 289) o g. 10 t~o.
dek pn:yjmowania d~jedd? .szk,Qt:..
•
TOW. KRt{J:cjZNAWCZE. J u t r o wycieczka Tow.
• 1) D.o ~zkoły Ole moz~ byc pIZYImowa~ych.
/ PtO$zem·lesteŚmy.o.zażnaqzenIe,. tepę:wi'łq~!,
Kraj?znawczego .d? Brzezin. Punkt zborny na dWorcu WJ~ceJ .duep' nad 60 na . Jednego'. natJczyclela,
re~tauracyjny projektowała i wykonała 'firm~ 'p.
koleI !abr':16dzkleJ o g. 7 rano.
.'
a wraz~e CIasnego lo~alup~ 6 uczm6w na JeFr. Stąrka, a nie architekt p. Nol, jak. to wie-;.
WYS1AW,A RZEMIESLNICZO-.PRZEM
.. YąŁOWA den są.ze.ń .kwadrato.w.y pow. Ietrza..
dnym. 'z p.oprzednich·numerÓw padaliśmy.... :. '.'
«Ogród. StaszIca) otWarta codziennie od gC?dz. 10 ratlo
2) Pierwszeńslwo do pl'zyj~cia mają dzieci
..
. . . • • . . . .:
do 10 Wlecz.orem.
. . .
opłacających sUadkę S2kolną.
."
(e) l. glmnazyum .zeńskleg~•. W·, swoi~.
- ~ancE;larya: komitetu ~st~wy rzemIeślniczej
3) Nie9płacający składki . szkolnej ~[azje cz~?ie :naglstrat m. ŁodzI wystąpIł. d?," wt~d~~
~o~i~~z~i.~~lca) .otwarta codzlenme od g. 9 ratlo do . woJnych mlejscwszkole, mogą być przyjmo~ ,,",:yzsze] z prOjektem ~od~~kowegowrnagroa.~~"
.
waniza :zgqdąog6łu.i za pozi,voleniem inspektora ma pers~I1;lu . nauczycIelskiego. l'6d~l~}e.f;!o:)!:im"
......'
- - szj{6łf przyczemwinniwnieść do kasy miejskiej naz~um zen~ktego k~;;ztem kasy .. ftueJs1dęJ ~a
organizator6w wystaw!. polskich, rzemieślników lub gminnej składkę szkolną i przed przyjęciem .z~wladywame klasami równoległeml,rze~zonego
-łódzkich. Z góry bowiem sekcyaprasowa by~ do szkoły okazać kwit.
.
gl:n~azyum. Sprawa ta . przesłana została· .d,o
la. przekonaną, ,że' w dniu otwarcia wystawy,
4) Z tych ostatnich' mają pierwsze6stwo . ~I[lIsteryun~ spraw wewn~trznych •. ' które '. obec,.
wśród ogólnego zamieszania-i dasu i sp oso- ci,którzy jUi chodzili do szkoty, starsi wiekiem, m: 'po.z'?,ohto wydatkowa~t 175 rub. ,z. kasy
. 'bnnści nie b~dzie na wzajemną wymianę myśli dzieci pisarzy gminnych i strażników. również n:Jelsl~leJ na wyn~grodzenle .persQ.nelu, nauczyi zapoznanie się,' oraz ma zaciśnięcie silniejszych po zapłaceniu sktadld.·
'1 cH;lslClegoza zawl.adywanle klasami ro\Vnole~łe~
w~złów.
5) O dniu wyznaczonym do przyjęCia dzieci mI w roku 1912 l sum.ę,tE: włączyć do budzetu
Intency~ .tę zrozumiała większość prasy do szkOły nauczyciel winien zawiadomić prezy- l dodatkowego za rok biezący~
warszawskiej i prowincyonalnej, temwięcej, że denta, burmistrza rrtiasta, lub wójta gminy, kt6(x) Za Związkurobołników przemysłu telajeden z cz.łonków komitetu wystawowego w c.za- rzy wysyłają na ten dzień swego' delegata. De- imago. Walne zebraniepolskiegoza\i,FódOwego
sie wspólnego bankietu wyraźnie zaznaczył, ze legat ,winien sporządzj~ o tern protokuł i przed- Z"'yiązl~u r0J;l0tnikó.w przemySłu żelaznegą, Q<ltJ~ ..
•przemysł łódzki, łódzkie rękodzieła, tern szyb- stawic do inspektorOWI szk6t.
dZle s.lędma28 hpcaw lokalu Stowarzyę~~qlą
ciej przybiorą na siebie ,wyraźniejszą barwę pol"
6) \\!ójd gmin, burmistrze ł· prezydenci "Praca" (Ractwańską .!U 3). .
.....>;/ .
ską, im wi~cej nici sympatyi nawiąże się po- miast winni odwiedzac szkoły i wglądać w spra- ~
(d) Protesty weksJi•. Do.reJent6w>,ti!tefJ,
mi~dzy prasą' łódzką. a . prasą całego kraju, v:y szkolne. .. .
.. .
szych napływa doprotest6wznaczria.I10$tL;.;W,ę~..:
przyczem silny nacisk położył na prasę War(d) Postanowienia obÓwiązujące. Departa- sliz terminami dawneini.'i:~iedyj pawri1'ij':z!iog6~,.
szawską jako macierz dziennikarstwa polskiego'" ment poliCYI zażądał od gubernator6w i naczel- nej liczby weksli daf!yqh.db'.łłrC);~fą:~ł#r.'ó,~~t~
.". Gdzież tu ITIiejsce na posądzenia, o jakieś nik6w miast natychmiastowego nadesłania po 3 wano zwykle.30-JOprQc~łQ~efąJe;;'!:1'rpt~s~ule
uboczne cele, gdy tak wyrainie przez cały ciąg egzemplarze spis6w tyCh postanowień obowią~ się do 7S proc. Ę:wietych wek~riii~~tp' .i1a~łYYVf\'
pobytu dziennikarzy w Łodżi występowała [jedy- zujących, wydanych na . podstawie tni. 1,5 i16 bar4to mało itę;:'p,rz~w~~te? ~\",ykl.!pywail~
nie intencya zbliżenia ich do polskiegbrzemieśl- ustawy o .ochronie P9rządkupaństwoweg~j:,~?:az bez protestu~ , , 1 , " 0 • .,' .• ...• . ' '. ' •
nika, któremu zaiste cześć się należy nie tylko na zasadzle.art 421, .og()lnyc~ praw .. guber.mił.I-, (d) .N.ie:i,~aY,~~~()nq •.• ,. ~łonla.>, ;MinisteryutU
za samąinicyatywę i ur?;ą4zeniewystawY. wśród nych, które do chWIl!. obecnej zachowały .sW9Ją komynik~~ty,~y;ą~t()·irozpor;!ąd.zeme, '. aby .na
bardzo. ciężkich j\VarunMw, ale za.jego gotowość m~c prawn~•. '_,-,c':.. .•. .....' ."
.:, .·;,-.koJeJ?9P:rSl?rąw.ą?iaog:szczeg6lowo, czy towary
d,o; "iq;~Hij;'.;.,a '.'legi>. '. umiłowanie ~ .wszyst~iego
(e) .Cyrk~d~rz, d~I·~l(cylnaukoweJ.;, Nauczycje~?iqą~ają,;,q'..
;m~:nj9, ... zągekla,row~ne,oraz.. aby
cOS\V9jsk~e:~)~żywlołową dąźnosć dośwlatł'a. le szkół p~~zątkp)llych. otrzymal~ wtychAniac~ .' ,"Q3i;4~!~ą .p~~edstawIano ~zczegółowe fapO!-:
Wystawa .rzemieślnicza· w .Łodzimoże lnie..; odn.a~zeI01ka· ~yrąkcy.l nau.ko.wej. tyrkul~r~.~~~ ... t~ }vr7 t~j,;~, . . ~\\?e~, .0 kazało SIę z raportów t ' .. ,lt
zawodniemje~J)ę~ie,dpniAsłe .znaczenie w. spra- bral1laJący.poble.r~to~dzlęCl lub . ro@~lc~w ]a:,.nl~z~yk,le.~url1lenme sprawdzono zawarto~ć~I,rQ·i
wie unarodowienia '" przemY!)ł:ui r~k<>4ziełpol~ kichkolwiekplenięqzy,tytułem., WpisóweIto .,~. }fllt9!~ycffprz,esy;łek, Wysyłanych przez '.. Oso by '. ,pryski ch i lekceważyć jej',ppą tadnY~.·pozorern rq:wnież op~at'faatrap1ienti t·~. > .. :>.,:t.',J/:;i,<· .. ~~tnę"natomi.ast. nie spra,wdzono i.,wi~;~~zy~~,
niewolno. . (,.' . ' i i . . . . . ' , " . ' " . . . i P()zatemcyr;k.~lar.?;. zabranla'naucjy~ielqtn:R~,rtYJ towarów, wysyłanych przezprzedslępJ9t-,
'. Rzemieślnit{'potsklwY,cfągnąłspraco\\'anątych,' szl>~ł :<W7y:~qt9~ywania, /.~l!;i~~jri49;'JzJ<9.ły,sJwa transportowe i ekspedYCYJne.. ..::'), li',:
dłoń. do .na$; •• dO prasy i .wif:i'rą i. u{oośoiąr-ezYz' .prze~ .ich .w~tąplem~rrtl urządzama Jaktc.l):RQI\ył,ek .•.' ···.··(e)lmiana projektu kolelkił..ódi-.Tpml\$i6i(~I
mctmy' tę !jego ufność ·zawieśćdchł.od.Zjć\~:t6'Jeg(J .'. ,.~aJ~q.pq~~,S~~@l~Y,c~Vf )O~ą.! uSZ~q!y~:: . ; )'...... '
Po . przeprowadzeni u w. cjqgubleźącęg "\JM,g~r{
gor«lcese~ce;:~ po mawiaj~c go; O .iI1$~.n~acy;,}i:~;;,: ii;;;i;~:i,2:1l~»itZ~b;r~:IlI~!i~~~WoÓ'';V1qa!1!~,~~~;.;b~~ło~.kąr~ dn ia .stu dy6 wh~qo wy:~ple~~li'. ł:.6,tl·
c~:!#Q!~:\
miary, Ola~ch nawet nIe ~wsl(lł. .;.;,'i,,:
jl', {'i'lJRiQWi;.~U«l)L,i~\!:;,r~kąWIC~m,~P\Y'·~Jtutir(}:w.me~ .. zodnogą. dO'PIO~r~O'~:!lł::;;;~'~ ;{(:~~!~~
.. '
.
. ..
.
.
. ; :i';'i?~'
.,' .~~lęl~;:\V'$Jt
l1csyrzeltJieSlriiQej'iprzyul. Wio l otrzyma·! szamb~ląp{.l~r$~i,~~~~~~
tr o
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Swiętomira. W poniedziałek: Cierpisla\<Ja.
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dzewskiej nr. 117, otwarte zostanie punktualnie
o godz. 10 rano. Pierwszym punktem jego czynności po zagajeniu, będzie bardzo interesujący
odczyt o warunkach zdrowotności przy pracy
w rzemiosłach.
Na zebraniu tem-n a k t 6r e wst ę P
j e s t b e z p ł a n y-omawiane b<;jdą wogóle nader ważne sprawy, dotyczące interesów' zawodowców mających się na niem zgromadzić.
Spodziewać się też należy, żeprzedewsżyslkiem
miejscowi przyjdą na to zebranie .w pełnym
komplecie, gdyż inaczej zasłużyliby . na miano.
niedbalców o swoje wiasnedobro. , .......... : , .:
, ()l
t < < Od d ' 'd .•. ' .
. < ',.

CZYTELNIA PISM TOW. "WIEDZA" (Piotrkowska r05) otwarta od godz. 6'po pot. do 10 wieczorem, a W niedziele i święta od godz. 10 r. do 10 wieczorem.
MUZEUM NAUKI i SZTUKI (Piob'kowska nr. 91);
otwarte codziennie od godz. 4 po pol. do 10 wiecz.,
W niedziele i śWi~ta od godziny 12 W południe do
10 wieczorem.

Gdyby p. Koszelski zastanowił się nad znaczeniem, przywiązywanem do wyrazu B ó g nie·
tylko w religiach chrześciańskiej, żydowskiej, mahometańskiej, ale nawet w buddyjs~iej, .10 za-
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studyów, osiągnięte' prnz inżynierów zmustły domu N~ 52 przy ul. Cegielnianej, własność~. nego żytem. Był to zaprząg fabrykanta Maksa
do Zn11any w pewnej CZęŚCł projektu pierwo- Adolfa Kołma, wyrzucał J'Opatą rzadkie, cuchące kt6rym woźnica Michał Smołarski lat 38 wi' 't
tnego.
bł'oto z r~lllsztoka na ulkę i rllll-Jalu&?;ywał je po żyto do stodoły na Piaskach, Tam to p;.~y w~z
WedJiug tego projektu kolejl<a miara być bruliiu, by wysel2lh; i oa.ródł~ się w kurz.
źclzi-e pomiędzy szeregi St:060J', ObSURą,f Si; sn Jeprzeprowadzona przez ul. Rigowską, Rżgów i
I il'I'liI tu nie hyć obordb zakaitll'óh przy ta- na którym siedział S!~];Qr::mi, i spadł na ko op
.
k u napotcSl'łO
I
,\
I.'
~""
•
SIDfi Iarsk'l, ~p10SEy;to
't
lrUullO~łm systali1lbccllIYSł!:czcnl>a
ryl'NiBtoMwl
a za mm
spa:,dł I. ..
to ko Ole
.
T us~yt1, lecz w tym ł\lerui'i
ści techniczne i niesprzyjające warunkiekono) Z
do tego stoprua, IZ skoczyły z mieJ'sca I' pon~.le
'
l'
I" t
(e
oe:mau majMPaw śhłsm'1Y· VI czwarl d
·nnJ.
.1_"
10mkzne. Przedcwszystklem trtHt fZgOWS \I Jes tek ub~&ły Wi€re2l0f6\fIł oilłbl"'~Q się nod tll,fZeWOO- SW o mIa'Ma, g __le ]<e :aa'ftizlłrłlano dopiew
nie2;aLrukowany i mieJ'scami tak zwętony, ze nictwe-m asesora ceohu p. 'nStanisława
l'
w
ul. Stry!rows14iej.
' na
BosAeńprzeprowadzenie linii jest wprost niemożliwe, ski ego SGkretarza magisJiratu nadzwyczajne zeM
SkUtl~i teg? wypadku okaza.fy się fatalne
ponieważ wązkie miejsca są zabudowane..
branie ogólne czl'onk6w cechu majstrów ślusar- Smolar~k! .bowlem dost~ł się pod koła wozu i
Szosa rżgow,ska jest prawie że normalna st..I.Qh. Na zeb.. f'pnlu tim "chwalo~o Ud"';ńl 1' C' uległ c~:i(ikie1flU ob'
l
.
I;f,
......
..
L.ut
..,.. .
,nlzemu g 'owy I prawego rado granicy tuszy' ńskich lasów mieJ'skich, zaś
z
k~y ceQhQ.wi,A potmC2Ik/l w kwocie 25"'0 ru.·b.
mH~fl1a, oraz oO"olnemu poH-uc"'enl'u Od . .
szosa tuszyńska od granicy Rżgowa na całej
"j
"V
..
'v
. ' .' b
.
• ,....
•
WieZIono
swej przestrzeni kilku Wiorstowej, aż poza Tu- na 6 proc. starszemu cechu p. Robertowi Grau- g? do l'r~J:ajSCowego szpitala fabrycznego, gdzie
szyn do folwarku Kruszewo z przecinającemi be. Zwrot poźyczld określono za rok jeden. ~łerw~zeJ 'pomocy udzielił mu d-r. Hesn er.
szosę kilku mostami jest o kilka łokci węższą, Pożyczka zubeupiecz;gna będ&ie na nowO'budutan Jego lest gl'Oliny.
od normalnej. Anornalia ta stanowczo nie po- jącyłn stli! domu p. Chau,~o.
Sic~śl,tWYl? trarerI? nikt więcej z powodu
zwala na ułożenie kolejki, zwłaszcza, że ruch
(x) Ze szpH:ala św. A.lelu~1ilm:lra. Se:pital św. WYfadku I?Owy?-sliIegol!Ie. u:m-erpiał, chociaż na
na tej przestrzeni jest tak nieznaczny iż stanow- Alek~~ndra ,z powo~u remontu na pewien czas ul aohrotto SIę od dZIeCI i przechodniów.
ezo dochód i przejazdu pasażerów nie pokryłby ZffillllJ}SZa hczbę łózek.
. ~e) li~t lbie{fi.€Igo 8 '
ego, Przed kijku
O!br:zymicl1. wydatków ~iez~€ldllych n~ l'OZ8&erZe. (~ł Ud:dłli.!4łub at!ę.~ urządza w ~iedzielę m:teslącamI zarz~ fabr>, Mar/rusa. Kohna pome szosy l wybydowame ~Ilku mQ~to!,:.
.
) dma.. ~~k~a w. ,OfiIrodPJłe st?wsrzyszeJa'la p~zy ~ 00. ba-nttu sli6łkowego pałł~yi fabrycznej Wo'Wobec tego postanowiono zrmemc prOjekt ul. MikofuJews{oej nr. 40 dI:ll1:ą· zabawę, ktora crecha Russa. d~ pOdnie~enia 5,000 rb. st6jkoJy
w ten spos6b: linię tramwajową przedJ'ufyćod ,. się rozpocznie o godzinie 3-ej po południu.
zabraw~j:! Rłcmądze, znJ.kł bez śladu, a wszelkie
~Rudy Pabianickfej przez Rżg6w do miejskich l~:frogram j~st bardzo ~iel(awy, zacznie się POszuklWalua okazały Się daremnemi
s6wrżgGwskich 1 Tomasz6w zaś połączyć koJe]~ f wymaszerowal1lem wSZystkIch członk6w czynOb,eenie pOlicmajster m. Łodzi ~trzymał od
ką od Wodnego Rynką przez szosę rOkicjflSk:ą..!I1 YCh! pocze~u poka~ywane będa. ćwicz~l1ia han- Russa list z Bijok-Diamont w stanIe Waszyngton
. . (e) Oprzyetawanio tJ'mnwajów. PrzystaIl7I~ .. tlaml,. dal~J nas!ąp' kon~urs plękn?Ś~I. kszta~'- w Ameryce, w którym Russ wyjawia sw6J żal
tramwajowy przy zbiegu ulic KonstantynowsloeJ i t6w Clala I tęgOSCl muskułów na Łodź I okoh~ z pow~dL1 dopl1szcz~n!~ się kradzieży i prosi, by
i Pafiskiej dla podą~;6w dążących od strony cę, ,.?rzyczem \~yz.naczo~o 3 nagrody. yv kon- mu pozw.(~lono wrOclc, zapewniwszy przedtem
cmentarzy jest· urnieszczony na samym zbiegu km:;le, tym ,,:ez~nJe udZIał olmło 5~ osob, wr~z bezkarnosc.
~ch ulic, gdzie poziom ulicy w tym pulecie jest z C,zJ~i1ka.nll. mnych .stO\ya.fzyszel:. Nas!ępme
. (e) EclBa walki z bandytami. Wczoraj' poli~
tak nizk~ że wsiadanie do wagon6w dla os6b od~ę,dzłe Sl~ podnoszeme clezarów l. walki za- cya ł?dzka otrzymała odezwę policlTj ze Szc.za'niewyćwiczonych w giml1Z1stycę, oraz dla pań i pasnlcze. ,
koweJ kt6ra op" .
~t
J
'dzieci. jest prawie niemożliwe i często się zdarza
. ~a koneLl p~kazywa.nel~ędą grupy ma! mur9- . . j'
' , bUJąC szczegoq walki z bandy'.&... .ni .. t ....óre
l'''''ob'y•. ...t .. mogl'lc' wdrapac~ SI'f> do we przy .bengalskIm ogniu I rozpoczną SI" tan- ~aÓldnIk ozefowIczern i Mielnikiem, prosi policyę
t;łU
..,..,,y,........
..
l P
..
'1
Z ą o dopomożenie jej w ustaleniu osobistowagonu,odchodzą.do dorożek, lub idą pieszo. c~ w sa 1.
~ez C!lly prog!'a,m grać b~dzie .or- ści bandyt6w•
. Wyrozumialsi maszyniści zatrzymują się klestra .fabryki kU~ltz~rowskleJ pod kierunkiem
:pr.zed' mostkiem. na którym ~wykle oczekują kapellTll~trza p. Phszlll, Bufet wog~~dzie d~•. 1 ~' (dł Mor.derstwo: Wc~oraj do mieszkania teipaWerowie., lecz.. większość dojeżdża do tablicy' stat.ec~me zaopatrzony w potrawy I ;mpoJe, sCI.o~eJ s:n~J. AntonInY Wletr~sik, przy ul. Wło~Mkowel."·· .•.
'" ' .
Welścle30 kop. '.
.
dZlm,Ierskle] oM 31, przYP'ył29-letni Stanisław
,'.
Poż:ądanem, byłoby, .a'bYWszy~cymaszyni. (x), Teatr "Casimf'... Dzisiejszy Pl'ogram, ~~~l~~'t b:ocząc cały kr~l(" Zani~ domownicy
§ci IatrZymywah.tramW8)e na ,kllka.krok6wobejlTIu)e . między. Jnnemi dramat p. t.
Oblu- p a, S.Ię ,zol)'entowac, W. WyZIOnął ducha.
nak z~zl1ar, źe· zamordowa~ go
pue.d tab.li,Cątgdzie z-m9.stk.U. wsiadąnie do tram- bienica apasza", w wykonaniu pierwszorzędnych ." A~~e~,SW.le:iCIą
,WJOW:~zllpel.nie wygodne.
i
artys~ów teatrów .królewskich w Kopenhadze, . nej o MI!! ,,(Ows t w leSie, obok osady fabrycz~
(d) Ograniczenie. Pracownicy warsztatowi
Od dnia dzisiejszego wykonawcami będą na
.. ama.
,,_kolei. Warszawsko wiedeńskiej, nie mjeszka~ scenie "Casina", po p, UczellJ.nirn, który wy je. O WYI~~drm tym bezw~ocznie zawiadomiono
jący w Warszawie otrzymywali dotychczas bilety chał, artyści op~ry wl"oskiej w Medyotanie p, ~?~cy~: ktOt~ przepr.owadz!laśledztwo i stwier-.
!~e z ograniczeniami.
S~ndro (tenor) J p, Marya Bertinelli (sopraZI, a, ze .zablty Was~ak po południu uda!' się do
, . 'qbemie na mocy.nowyc~ .przepisów obo- mstka).. frogram ~bejmuje P9.1 ed yńc1.e arye lasu ~a spacer,: gdzl;, obok ~akład?w gazowni
!Wią-zuJących na wszystkIch kolejach skarbowych z "PaJacow", "TravJaty" I "AIdy", Orkiestrę ~otl~a~ "k~ntonlegO f lątkowsl(lego I Stanisława
:;pmrownUcom tym przys.fuguje prawo do biletu ze względu na solist6wpowii';kszono do 12 os6l:>.
~Wl ~!1~ lego, ~armes~~a.łych przy ul. Włodzi,~MgO'W prtlmienlu 1.50 wiorst od mIejsca
• :(a! Rozbiegane kl)nie. Wczoraj około godz. ~~,~~s l~I~J S~b~~ ris~i~!ruOlka Kaźrr:tierczaka, zam.
~1.· '.
.'. ' .
...
wIeczorem l1a ulicy Strykowskiej w Zgierzu W. stan' łabo? n'cI J ?& 7, grających w kartr·
(ł') :!.porzł\~ków ulioznych. ;~czo~a]gro~ . przechodnie, z trudnością zatrzymali parę rozbie- grze. drający. po~ \ l zaczął pr~ypatrywa~ Sl~
~ pr.recbodru6w przygląd~'a Się,· jakstr6z . ganyc~kom, zaprzężonych do woza naładowa- spróbowalszczęśCi~ę I go ~~m~w!ad.ć"ł aby I on
U
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I f~łdami, bard~o subtelnej tkaniny ~a śCia~y 's~af- -~ ~;)bnejoszkIOnej gab;:ie umjeś~iła' gorsen"
ki! spoczywają trzy. kap,elusze damskie, przed- robIone w dł
t t . l f
.'1mioty najgłębszych I-:-wlerzymy-najszczerszych
'. "
e' lig . os a mc 1 ason6w paryskich i
" westchnien zwiedzających wystawę pań i panie- ~~:e~~~i~~~c~~ne roboty w zakres gorseciart

',1

. ,.'.:.,.Wi~Racll d'oty(:hczasowycłJ, pośwj~co·
UkOllczyHśmy w numerze wczo"
~nl opis tychpawilon6w, które leżą po pra-

·~lii)lSta.Wle,

1

wej sUa.nie głównych alei,okalającycbogr6d.
e przyst~p-ąjem.'Y ..do .opjsu pawilon6w, le~qch po stronie p~eciwnej •. '
.
.
, '. Taymając się tego 'samego kierun!<u w. wę
r~ce naszej po placu wy.stawowym, co po~
JObemi..
.
.

Eednio,

spotykamy pawiloll:"-pierwszy zdotych.:

pasowych kt6reśmy, wj~ie.U-zbudowany z cegą t drzewa budulcowego. Jest to pawilon »dro~
briegoprzemysłui pracy kóbiec". Na zęwnątrz

i~wia się

bardzo skromnie.
....
i. ..Wykonany według projektu architekta Meis·
~.1tlU!i
. . '. .,.'.. ~ . ·.:ib
. ·. U.. · d.O.. a.py. jest w.'"formie kO.tWi?y o.·.· krót-.
lldt·2ś(!,~tytb: . . meco I<oncach. Z pawilonem łą;.
c' 'wiJ' ~r~'.ti~pośrednio wysoka wieza, przez kt6rą
w.

..·~.9:d~. .·'prZeW~dt;~lektryczne i tel~foniCzne.
i::'~':~~~wlkt~:t~~~:~~:ytl~~U

pokryty Jest kolo·Ui.::ńr~·ftv~kłif··;({()pawilonu wita nas
;ą.ile~re\Wie)lta;~r~c~'.~ij ~~·ctajnym·
.atetyeżuąmlarąu ....
,tb,i

:siępo' łeiwej·.,strónftitl~t:w:ły

,'&lek, :1 zarazem okązy pracy rąk kobiet, godne
. .
I
'
Na pierwszy plan wybija ~ię wspaniały
IIrembr~ndt", . ~rzyb.rany bogatymi paradis~ami,
symbolizującymI lemwą gracy<=: beż. rllchu--dalej
filuterny "troteur", osłonięty krÓlewski.emi czarnen:i pi9nimi. strusierrli, wresl4cie kapelusz w rodzaJ~ pasterklt,caJy otęczony pięknem i wzorzy~
~te!TIl. koropkan;I wyrob~ fabryki Gustawa, Geyera,
l~ltUJąceml .n8J.znakomltsz~ walansyenki <belgij-

N

:,~,podzJwu.

.~.

..

ido Zi1snej" u.naszas~cty:trteiil
. mód.}tłM~iineMora:ws~(a~ .. ;.· ." i '

". ';Pod zefir()wymi:zWojand'f:
,~J.' óplJdającej . z d~g.bJof

.,

~il.':IIIg,l!ri'lzy

i

Sl\.łe.

.'.

..

.

• . a .szczeg6~ną uwagę zasługuje gorset jasnonJebles~l, zdobIóny w prz~ślicz~e h,afty, bardzo

prakty~zny. fason gorsetu, me UCiskający żołądka
wr~~zcle P?prawny fason. antigorsetu bez prze.;
dme] brykli. Ponadto wystawiła pracownia hiustonos.ze ~zn?r/(owe j ażurowe, szelki dla dorosłych I dZIeCI do 'proste~o !fzynFmia się, odzna:
e na WystaWIe hyglenJCZl1e~ w Warszawie •

f'c:r

Szwall1ia K. ł
.. " .
'
..
d " T
" ? a paOle~ I. ochrony "Gma~
z a
owo opiekI na~ dZlećnll (Cier,nna .Nil 76),

....

~a'peJusze te, upinane własnoręcznie rzez
właśclclelkęmagazynu~ pod względem Ory~nal. przedst~wfły pOp!aWnl~ f n~dzwyczaJ starannie
n~ścf, gus{QWn()ści,smaku i elegailcyi wniczem. I S~P\błel!z~ę, m~ędzymn~mI b~r.dz~ !adri~lcafta.. '

me, ustęPUją ,najlepszym' modelom paryskim, .a" Ilł . 1 . orfo.owe I fa~tuszkl, gUZiki, niCIane .1 cero1l;lOZ~~l, przewyzszają, Je zachOWaniem pewnej ~e w asąego wywbu, hafty I roboty z włósubtel~eJ wytwO,rIlOŚCll łagodności w liniacli, tb~. . •W'
' . . ...
:
nath I barwaCh. .
,'.
. '. '. ' . ' . ' . szwatn~ (Prz~Jazd M .12 m.12) wykony"
·Ok.azy te. z:vracają tla wystaWie" powszechni! wane. są. po niezwykle taniej cenie wszelkie za..
uwagę .1~t~no.wlą . &dchą" atr~k7yę .. gla naązych m6WJenla.wzakres .kra~ieccz:yzny ibieIiźnfarstwa
pań,. to tez I me dZIW, że nalPlękmeJ~y z niCh wchodzące, prz~JmuleSlętal{Ze wszelkie repara...
"rembr.~n.dt"zO$tałjutsprzedanY.
'.
..' ." cye, cero;wanial L p . . .
....
.
M1Jają~g~blotęp.Moraw~kiej. skręcamY}1a
, Sądząc z 9kaz6w wystawowych, ki6re, jak
J~w~ l znaJ~ulemYSlęw .leweJ od~odze. ki;>twICY wspomnlellś~y, wykonane są bez zarzutu, można .
pawllonoweJ~ "Y0l{()ł~. m~J ~sta~Iono S!oły, na . zu~~łn!e śmIało, z; całą ufnością powierzaĆ ritło~
kWry.ch.szko.ry L f:>ry,~atne'prze4s1ęb!ors,t~aiP9~. docl~nym praco~nIcom szycie i hafty i tym spa'<i"
zostaJące. pod ki~FI!I~~~e~ kobiet, ulTueśclfy swoJeso~emprzy~zYOlać się dorozwoJuinstyttlcyi~
eksponaty.
ObJe.szwalme zatrudniają po 6Opra.cownic'
.. ObChOd,Z.}n1Y·.i. e.. :. k. ó'. J~jno. j···.P,bd. ZfWia.m.y .•.
w wIeku'JO do 14 lat.
'. '.
. .'
,Prac?wnJagors.~t~wAnllY· baferskIej, mje.'
".
.
j
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szcz~ście sprzyjało W., lecz w

ra, w prowiZOryfiZfl(lj studni, kłórei całe ocem~ tiemkina". Starcie okręt6w było sHne. "PotiemZwróciwsay bacwiej- browarue stanowi beczka od SIedzI, znaleziono kin" został przedziurawiony.
szą uwagę, zauważył, że partnerzy jego grają z wystającemi nad powierzchnię nogami, zwło- i
Oba parowce przyholowano na lUieliznt; l
nieuczciwie. Wobec czego zaprzestaJ gry i za- ki Jana Hausa, w wielw lat 32, zamieszkałego; wysadzono podróżnych.
czął czynić im wym6wkl. Od słowa do słowa w Zgierzu w demu teścia swego prl';y ul. ParzęRzeczone okr~ty należą do Tow. rosyjskieprzyszło do gorącej sprzeczki. Prze<:jwJJI~ rzu- mawskiej M 12
! go, a obgjugują kurs między Odesą i Nikołaje~ili się f.Ia niego z pięściami, }ece; W. po turboCzy Hoos w ten sposób popełntł samobój- I wem oraz Odesą i Chersoniem.
wał ich. Wtedy Piątkowski wyjął z kieszeni du- stwo, czy przypadkowo wpadł do studni. czy też I
Uderzenie pioruna. Pod stacyą Toblach w Tvży składany nóż, zwany w żargonie złodziejskim zbrodnicza rqka przyczynIła się do jego śmierci, ' rolu trzej robotnicy w polu, którzy się schro·
"pięćzłotowcem" i zadał nim Waslakowi straszli- dotychczasowe śledztwo nie wyjaśniło. Wiadomo . nili przed nadchodzącą burzą pod drzewo, zabj·
wy cios w lewą stronę piersi, poniżej obojczyka. tylko, iż onegdaj wyszedł z domu późnym wie- I ci zostali przez piorun. Jeden z rObotnik6w, sicPolicya zarządziła zasadzkI w mieszkaniach czorem celem udania się do żony, zamieszkałej I dzący nieco dalej od drzewa, został ogJuszony i
zabójc6w i dwóch Z nich, mianowicie Piątkow- na letnisku we wsi Piaski poza rzetnią miejską, sUnie poparzony.
.
skiego i Kaźmierczaka aresztowała; Oawroński a że był pijany łatwo wi~c mógł paść o~iarą
zaś zdolał zbiedz.
wypadku .
. .P3i~....."" Zwłoki. zalm~rdOWanegloWU:asdia.ka. zabez
Sledztwo w toku.
n
Ił:
lllI
",""",DO W mlesz (aDIU przy u.
40. zlmlersklej ..,
...............:
li"'"
do zejścia władz sądowo-lekarskich, a sprawę
""""""'"
przekazano sędziemu śledczemu 7 rewiru, p. 1\0-Z1JESARST~J%:
uowskiemu..
Z Berlina, Pal'yta i Londynu znów nadeszły
(<1) Dramat rodzinny. Pomiędzy małźeństwem
........-niepokojftcc wiadomości o nowym spadku rent
Janiaszczyk, zamiesżkałem przy ul. Rok~cińskiej
Uniemożffwiana tajemnica zawodowa. W tych pallStwowych. Wywołały one wprost deprymuj,rwNr.. 18, od ~ewnego .czasu. panow~~a mezgo?a. I dniach do Petersburga przybyła delegacya fran- ce wraźenie. Niemiecka trzyprocentowa pożycz
Mąz wszystkie z~robki sWOJe przepIJ.a~. G~y zo- , cuska z posłem miasta Paryża, Jerzym Berry. ka pal1stwowa spadła zeszłej soboty na 80 proc.
n.a. J6zefa, czY!1I!a mu za to wymó'o/ki, konczyko na czele, dla zbadania sposob6w walki z';n~dzą (obecnie nawet poniżej 80 proc.), trzyprocentoSię zwy~le na lej skórz~. .
".'.
i żebractwem.
wa renta francusl:a notuje 92.20 proc., angielskie
. EpJ!~g takIego pozycIa zakoncz~~ SIę wc~Prezes delegacyi zaprosił wsp6łpracownika Qdzaś. ~onsole . Ob~lżyły Slę f!-awet na 74 . 25 proc.
~<lt 86 me ~wł~
~aplery tak ruzkiego kurraj. M.ąz •. przyszedłszy do domu 'pIJan~, pobił "Now. Wremia" do wspólnego obejścia petersstraszme zonę. która z rozpaczy zaqła SIlną d~- burs kich domów noclegowych. Delegacyi nieo- su, J~ w. ~Wll1 b~~~el...
.
.
.
zę kar~0.Iu. Zawe~wane. Pogoto~le ~ stame czekiwanie w tej kwestyiodmówióno.
l?zlenmki tak m~lecl(1e, J~k fran~usk!e prze.
beznadZiejnym odWIOzło Ją do SZpItala sw. AleNaczelnik wydziału śledczego i dwaj urzęd- ~bllone. s~ .artykułamI,. poswl~onYfll; mesłychaksandra.
nicy, którzy mieli towarzyszyć delegatom, zapro- me. ?OlllOsłeJ tej spraWIe.. Obolęm9 . rue może b~ć .
(d) Zbrodnia. W ubiegłą sobotę o godzinie testowali przeciwko obecności dziennikarza, uwa- b,o~l~ rzecz~, że w panstwach, fmallsowonaJ~
H-ej wieczorem zamieszkały przy ul. Piotrkow- żając, że obecność jego przy oglądaniu domów sil1!-leJszych, zaznacza S}ę .stale upadek kursu rent
skiej Nr. 28 Aleksander Kopczyński, spotkawszy noclegowych grozi niebezpieczeństwem pallstwo- panstw0WJ:ch. Sirraty, )akt~ z tego pową:l~ PO:
na ul. Zarzewskiej swą znajomą 1S-letnią M .. S., wem.
noszą pOSIadacze . rent obbczone. s~. na., ~l11hardy~
mieszkającą przy ul. Zarzewskiej Nr. 37, podSprawa oparła się o departament policyi,
Od czasu wo]ny franc\1Sko-l11~nlleckleJ do rostępem zaprowadził ją do szopy, przeznaczonej kt6ry przeprosił francuzów za przykre nieporo- ku. 1897 kurs rent. we wS7~stkich i1rzech t~ch
na strzelnic~ .przy tejże ulicy Nr. 28 i tam do- zumienie i dodał. że bynajmniej nie podziela paI~stwa.ch sla~e SIę pocInoslł,. odtąd przecIeż
konaJ na mej gwałt~, zatkawsz~ usta c~ustką. ! zdania naczelnika policyi śledczej. Przeciwnie, zn0'Y cl'lgle .spadał, tak że pOSIadacze, .ren,t fran:
Dokonawszy zbrodm, pozostaWIł swą oflar~ w wszystko, co dotyczy sfery śledztwa kryminał- cusklch straclh..od 1897 roku do . c.hw:1l1 ~{)ecneJ
stanie nieprzytomnym, i zbiegł.
nego, nie powinno być otaczane tajemnicą.
o~~o i;zy mlh~rdy franków, . N1emcy hliz~~ 5
Dziewczyna o wszystkim opowiedziała roill!ltarclow, !t.ngl~a zaś 01brzym11A sumę 5 mlhar·: "
dzicom, którzy wnieśli przeciwko zbrodniarzowi
~ow 600 ~l1honow franków r .czy~i .o~oło f24 n:,i"'ł
zażalenie.
Z dzielnic ol I( I
liony funtow, tozllaczy mllleJ wlęceJtrzecl~częse
. Z rO. orz. ą d.ze.,nia s~dziego śl.edczego 2
S UH. . . . .
o.gó.1neg
... 0. ka,l)itał.UW teI
.. lcie. artgl
.. '.~~.~'~j •..~.ok
.... o~.a~Jru p.()llc~~aresztpwała. 2;wyrodmałego zbrod- ;
-.
.•...
nego. b·...
. . . . . : , .:
'.' ... ,: : .' ~
marza. ..
.
.
KOW
. ....
Ol. rzymIe te straty, które nIewątplIWIe tak
r
(p) Zam:mchy !Samobójoze. Nau!. i\1ickieWi.
KRA. A.kAś cy ~i s ~u k~. S l ~ o n jaknajdO~H~iej. zaważ~ na całym europe.js19I11
cza pod nr. 15 otruła się karbolem Mnryanna Ł., ro- p r O . O SZ c {:,e m. o~ J o a ..... .'. W
f,a- rynku p1enlęźnym, dały powód dziennili;ótn do
potnica fabryczna, lat 28. Przybyty lekarz Pogotowia kow) e. "ąłos Narod.u ~onosJ: Jak SIę z WIa- obliczenia długów państwowych ... ciqżących:na
skonstatował śmierć.
ro~odl1ego . zródła dowIaduJ~my, pro~oszczel!l ko- kaidem z tych trzech mocarstw.
tak sama' .Rze'. - Na 1". Rokicińskiej pod nr. 15 Józefa Janasz- śc/Oł~ N. M
... P. W Kra~owJ~ .zostame arcybIskup sza nie.miecka. ma .5 . miliardów dług.ó. w. • D.o kw..~
czyk, robol .:a fabryczna, lat 36, W celu samobójstwa ks SImon . Cesarz nadał lUZ podobno prezentę ty . d-.:l
.d k
d
l
napUa się sLlhiimatu. Po udzieleniu desperatce doraź.- k' S'·· . . N"
.. ' "
"
'.'
. tej l..I<.lać Je na . należy. ługiposzczegó tlych
nej pomocy na miejscu wypadku, lekarz Pogotowia
~'. l.monoWI., owy pastel": ObejmIe swe ob<;>- państw zWi~zkowych,które wynosz~'przesZl915
w stanie ciężkim, choć nie beznadziejnym, ·przewiózl WląZ~1 przy. kosc}ele maryackl~ prawdofo.dobme miliardów, więc na' całem cesarstWIe. nie,miec·
ją do szpitala Aleksandra.
.
Z koncemslerpJlla lub początkIem wrzesma.
kiem ci<tży przeszło 20 mi1iardowakwotadłu,,:
. . (d) Kradzieże.. Z mieszkania Józefa Danzigera, .1
gów jedynie państwowych, bo długi konumalrie,
przy ul, Piotrkowskiej nr. 25, nieznani zlo'czyńcy, otwo· ,
powiatowe, prowincyonalne nie są tu wliczone.
rzywszy drZWi podrobionym kluczem, skradh. różne
W
k
Dług Anglii W)'nosi około. 15 ml,liardów, f.'1'aIl-.
wartollciowe rzeczy. na ogólną sumę 270 rb.
.
i i. . . . . •
. - Z mieszkania Czesława Stakiewskiego, przy ul.
ej/i blizko 26 miliardów.
.
Pańskiej nr.. 85, nieznanl zloczyńcy skradli rótne rze- .
Czem tłumaczyć ogromny spadek rent pańczy, wartości 181 . r 1 > . ·
stwowych, który od roku 1907 systematycznie się'
*
(Wiadomości telegraficzne).
zaznacz.a? Przedewszystkiem nietylko stale nie·
(a) SWl sanitarny m. Zgierza. Polk-ya z.gierTrzęsieni ziemi. Onegdaj wieczorem odczuli pewn~, niejasnI;!, a nawet - w ostatnicliczaska czuwa. niet.lstannie, aby warunkihygieniczne mi-eszkańcy małego miasteczka Arzew na wybrze- sach szczególniej - w najwyższych stoprliuniew mieście były przestrzegane ściśle. W tym celu żu Algieru kilka szybko po sobie następujących pokoj~c~. konstelacyą . pó1ityCZl1~. ..;...Przed kllk~·
dokonywa oględzin ulic i plac6w, odwiedza slde- trzęsień .ziemi. Wiele .domów zarysowało' się po- laty, kiedy sytuacya w dziedzinie polityki mię;.'
py ze sprzedażą produktów spożywczych i wY- ważnie i grozi rnnięciem. Wśr6dludności wy:" dzynarodowej nie kryła vi sobieniebezpiec2;eqsi)Y .•.
daje stosowne polecenia. Dzięki temu, stan zdro- buchła panika. zachodzi obawa powtórzenia się iniespOOzianek w tej mierze, jak dzisiaj, J:l8~Y~
wotny m. Zgierza, pomimo letniej pory, jest po- trzęsień
wano doŚĆ chętnie pap:ery państwowt;.. N,aby)Vali:'.
myślny; chorób. zakaźnych. w :tem mieście obe. '.
.
. t .'
. . . je rtjetylko luhzie majętni iśrednio-~'~~i;;A~e
cnie niema, nawet sezonowa dysenterya dol~bolstwo I. samt<bÓj~ wo~
Karlsbadzle. nawet drobni kapHaltścL Kto .'np.·;rti.~~~~~łik1l~·
tąd Zgierz omija, gdy tymczase
winnych t1rzędnr~ poczt?wy z rakowa, W~l~elm Pruszek pować akcyj lub.obligaGyj prielllysląv.:Yc~~~)dótę
y
tn
ml.',ą~t.ach, jak np.. w.' Łodz.
i, . grasuje niemal epi~ 7as~rzehł ~a Ultcp prZ,Ybyłą p ' r6Wl1llez... oZ . Krak. owa. d. .aj.~l . . wP.l'aw
.. d.'. zi~ ...W.. l·ę.ksze. ;.'1.Y
. .Ski.·. ,:z......~9.r:~
'.".·\]~.t.'~e.d ,.
b ~. k'lk f'
zonę koleJ~rza,. ra~C1szkę Ik. . (t6ra tu. przy~ Clei:, poł@czoneJest'.u{w,s1;e'pewn,e,ryzyk?, . ten·
emlczlll~ a nawet za ra1a JUŻ ) a o Jar.
była z m.ęz~m.) CÓlką. Następme Pruszek ?de~ lokował swÓ'jekąplfałl<",p~p(erach panstwo(e) Zabawa w Chojnach. Wyznaczona na brał sobIe zycIe.
.
'.
, "
."'. .
WYcllllwaźaj<1c takf!,l(}katę~"najpeWniejszl!..
dzień jutrzejszy o godz. 3-ej po poł zabawa na
Zastrzelenie żandarma. Stosunki w Zako. 6dpj~iU;j~9IlWC:.Jatpokupnośćpapierów
Towarzystwa opieki, nad dziećmi. w Chojnach, ,panem pozostawiają ~ie!e do ~yczenia~Wc?9,r,aJ paf1sf~0\VY,~hei'J.7.aC~~ą. :~d'faz' bardziej maleć, co
która odbędzie się. w. pjęknym ogrodzie p. Krau- ,nad ranem czter~ch .. Ja!nchś meznanyd).oprysz-pr~edęwS,Zy,st(RtWl.'.,sppwtłdowałCi spadek kursów.
zego przy lecznicy zapowiada się świetnie dzięki k6w'rtapadłona żandarma' 'międzyjaszczur6wką .~z.1Jąn~eitI~~t;I<tj4Z,.6dki1ku latsytuacYf! tak~za
pogodzie l !Wspanialymatrakcyom jakie urozma- a Zakopanem i strzelaJi>do niego kilkakrotnie; 'n~e'~kojQdy;;r~Bł!w:szystko, aby nabywanie p;licą zabawę.' . '
'.
.........
Wdrożono energiczne śledztwo., '.
. .... ..pi~q~:;"pa~l;WpWYCJl szerszej publiczności ułałDochód 'przeznac2lony zostanie na utrzyma- . Na.ten temakkrąiąpo Zakopahel}ił li)(iJd~o' ;Wi6.1,':#prZYstępnić.. PomięQZY innemi pd;eprcr
nie ochrony w Cbojna.cłk', '. \
:.
. fantastyąne wieści.. ..•.... '.'
. ' . i',',: wa~zH;w;parlamentie ustawę, aby nietylkołudzie
(x) ChÓl' polsldprzy ;kó$9ięlep;arafia~flym .,. Samobójstwo. W Rjeee żona . puł~(jwnf~a .. p~~#Ji;, ale' także kasy oszczędności oraZ .it1n~:
w Konstantynowieuriądzą . zabawę .ogrądową .Stieglitza popełniła samobói~twb. z,pow9.dlt)~rię*i. ,~.pttl;)li~zne kasy mogły część swych lCapitalów!lli} ,
w parku strażackim na Dużym '.Rynklh ZabawagraOia .10Q,OOOk?rąn. . S~mob6lc~Ynlh~zyta~ó~ać w papierach państwowych. 0pró<:z.tego
bęqzie urozmaiconaśpiewami,j:irineminiespo..T2 1at!l'.
,i" •
. . ' . y r .org~~ch oficya1nyc~ .starano ,si~.pp:~
ć,
dziankami.: . . .
. .' .' " ......... ,:::'",.). ,;,'t!.;."";.":'" . ie .ą~ręt,ów. Katastrofn~!l ,n;torzu wy~ ]ak.llajWlększe korzyśCI, VłYIl:lkające·i,il '."
'. .' •. ( a) . Trup w... studni •. Wczor.ajra!Jb~ ·.w. . . .•. . p.. ~. O.·. . •Ij(~~t
.
. . .;q. if . . . . '... .. o.k.O
. . 0 ' g.OdZ 3 ,~' noc~, Wc .PPblit\lw.n~ist??;Anate~~~~!;~ .j par~tt~~~.rdL,·;, .
. . rzeźni miejskiej w Zgierzu. opodal pos~~~L!MWę~:Qc~ak~.\\'a. }lla'r(),.wjl:lc~Askol4 . Dllje,cHał ha: ..Po~.
:y ~. i)l,UWU, ~M\~!~,
końcu zaczął przegrywać.
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nak.· Publiczność z roku na rok traciła coraz prawienia ras. W kongresie bi@fq udział liczni I
Bedin, 27 lipca, (wl.) Hakatystyczny "Post"
! dowiaduje się, że rząd nie zamierza na razie stobardziej zuufanlie do papierów pailStwowych. Na- lekarze z am-e~ świata.
Atlgi01s~i krążownik "Pr~Serpłije", który ,sować wyw.łasll:c~nia, otrzymał bowiem tyle
bywców na 'nie było z każdym rokiem mniej,
lem'sa ich sra(.lałY, a ci,którzy papiery zatl'zylny- wYJechał '!' ."tątek z MelisandrYLdo .Malty, dp- ofert, że na ten i przYSEły rok będzie miał ziewali, tracili na nich ogromne sumy.
tych czas me przybył. Od 38 god;afumema o mm I
Najlepiej przedstawia się sytuacya jeszcze \ve żadnej Y'iad.omo~i.. Wysła:no IdUca statków na mi poddoSt~em. Po zatem ze wZ{ilędu na
Francyi, bo tam trl,yprocen{lOwa renta państwo- poszubva.me zaglmone~ okrętu.
przypada~cy w przyszłym roku juruleusz 2S n łewa not~e zawsze jeszcze 92.20 proc., czyli ze
......- .tni panowooia cesarza Wilhelma, na jego życzewynosi tylko nicoałe 8 proc., poniżej patL Mimo
nie akcya I,y tynt czaiiel:1iie bądlzię rozpoczęta.
to spadek renty francuskiej wywalał w szerokich
fi
ó
kolach ogromne zaniepokojenie.. Zapominać bo/fil
mma ,27.1ipca (wł.) Aresztowanego ks.
wiem nie należy, ze ideałcm każdego francuza
Du:tmalę, uwolniono za kaucyęą 150 tys. marek.
jest uzyskanie renty, kŁóraby mu zapewniała
Pary!, 1.7 lipca (wł.) Mulej Hafid trwa
spokojną starość. Jak wielki popłoch ogarm},ć
PETERSBUHO, 26 llpta(P.) Dziś u muu- w zamiarze odbycia pielgrzymki do Mekki,
musiał szerokie koła Francyi, dowodzi tego mo- ska spraw zewl1~tr:6!lych &izanowa na cze6ć ks.
f,,'
•
t
"'''o&.lwy ~Ah.,.. " "_.d_.'
l~.A
b 1.: ą Ilai~pme
zrzeCZliIUla
się
tronu. Rząd fran"
wa franCl1S1{jego ministra slcarbu, wygioszona v........ ... V'UlUyli<) Się SWłWWlJ.e, na mvi:eill yl1 cuski n'
.
. . .'
d .
.
ubiegłej niedzieli w Sain·t-Ol'atien z okazyi po- obecna prezes mety ministrów, wiceminister . . Je .s~rzeelw.la . SIę zasa mezo abdykacYł
święcenia nowego gmachu pocztowcgo. Pod- spraw zagranlicznych, poseł japoński, towarzy- I l n.lJchętmeJ by wid~al· Df.l jego miejscu mało
niósł on w niej, że z powodu spad1a! kursów sz!],cy ks. Katsw:ze, bilton Iieto i wyżsi ttrzędni- l I~tnrego syna Hafida.
kredyt publiczny francyi nie ucierpiał i nie ucier- cy ~i&'beryl1m _spraw z~grankznych. .
i ' Beł'~I'!, 27 lipca (wł.) Wczoraj wieczorem
pi, albowiem republika francuska znajduje się w
.. SANDOMIERZ, 26 lipca (wł.) W Cl~gU ostat~ I, rozbito w Seclow pod Frallkfurtem lOd
_
tej upr~i1ejowanej sytuacyi, że ma najwięcej lUe]. doby przybyło 3 stopy wody.\'lI'lsła dał~ :
.
..
n, r~ s.a
ustalony, l1ajpewniejszy i najlepszy kredyt w ca- przybiera.
.
. I moc.h6d w kt?rym JeGluili lmukascy hrabiowIe,
łym świede.· Zresztę. obecne połcyźenie j~t tylko
. PETERSBUlłO, 26 lipca (P.) Od 20 do
dwaj bracia I~yńscy i hr. Braczewski. Bracia R.
stanem przejściowym, który co do Fl'ancyiuleg- b. Dl. stwierdzono w Witebsku dwa wypadki zostali śmiertelnie ranni, szofer i hr. Braczewski
nie luewą;Łpliwie zmianie na lepsze i dlatego 111ie cholery,' jeden z nich zakończony śmiercią·
" lżej.'
.
.
i POWillici1
dawać powodu do zanliepokojenia.
WILNO, 26 lipca (P.) W sądzie wojennym
Ko t t
I 27 ( ł) P '
"
. ·1<'1imo ,;uspokajającej" tej mowy, dzienniki przy drzwiach zamkniętych. rozpoczęła stę spra- ;"
DS. an y~opO'. . W• • ~omlmo, l~ ~a
francuskie zapatrują, się na syuuacyę. poważnie, wa Oreblowa pisarza 2S brygady artyleryjskiej ?g6ł .gabmet ClesZJ: SIę zyczhwosdą, połozellle
We podzif:laj~c zg,"Oła optymizmu ministrlł.
i 4 żydów $egałowicza, RabiIlOWicza, Kaufma- Jest Wielce krytyczne, głównie dlatego. że mło~
Daleko gOl'zf."4 przedstawia się rzecz w An- na i Szteina, oskadonych o wydanie N~emc0n.l ; doturcy zdecydowani są opierać się do ostatem i Niemczech. Tu ol~iIlia publiczna w jCdnem za wynagrodzeniem ~ek1'etny~ dO~U111eJl:~()W WOJ- : czności. a liga wojskowa prze ".ałą siłą do rozi drugie:m pailSiwie z naciskiem podrtosi t i,e pOi" skowych, tyczących Slę mobIlIzacyl artnl1.
....
•... .
wodów spadku kttrs6w rent państwo\\rych nie
ADZIKENT, 26 lipca (P.) Banda uzbrojo- : wlC}zama. p.al'lamentu I zamlano~anut Klamlla~
należy $zukać tyle w gospocJal'czo-ekonomicz- nych rozb6jników perskich w liczbie 60 ·doko· l ~aszy WIelkim wezyrem, Oficerowie floty żądaw
nych konjunkturach, Ue. w poliitycznej depresyj, nala napadu na czychy1iński posterunek straży i Ją źamianowania ministrem floty fachowca ma..
która zaciążyła na rynkt! pienit1nY1l1. Dzicnmki ży pogranicznej, przec!-em ~rabowan? 550 sztuk : rynarza, w przepiwnym razie flota opuści Dar.
angielskie. zwracają uwagę, ieje!cli dzisiaj kUl'sbyd~a rogatego. OddZIał, ldory nadbiegł, zdołał ; danek: i powróci do Konstantynopola.
l1}gielskich .~kónso16w r.ówna się temu, jaki pa- odb1ć 150 SZtuk.
:
K t t
I (
..
piery miały W roku 1826, to fakt ten w naj. F!łA~KFURT N. M.,·26 lipca (w~,) Dołu. l
ons an y~opo j wł.)Hassa~-beJ, .stoJącr
wY:l;szym stopniu trwogą. .i .niepokojem napełniać tCJszcJ "Frankfurter . Złg."telegrafuje korespon-- : na czele albanczyków w Prysztyme zaWiadomił
mmslniet.Yl~o . finansistów, ~le i koła .polityCzrte, dent z KonstantYllop?lai, Sytuacya wysoce kryty- i dowódcę wojska rządowego, stojącego pod KaM
z nlęml, zaś.razem.. calynaród, ~la .któregosy-c~a.WzrastamQillwooć abdykacYl ze strony kanikie,n, że w razie jakiegokolwiek jego ruchu
łt$~ .' nU..A-n'l1arooóWa tad i1i1 miar!loooicifrt!lmczd.ecydowan.ego s.ułtana..
b '1"
·k·
"..
' ". . .
......... ,A~.r
. rii":e. m.·'~.'.f•.. '. '" " i .,
''':Ił' . 't . \ł\ri.....-e
BER LIN 26 l'
(l) W tute' ci' f _ '. wy ue mą rwawe zaJscla J zakazał urzędOWI
lI.1Il'"
,
lpca
W.
JSzy 1 s e I telegrr' f
P szty .
.
.
f
.
Mniej więcej t~ samą obawę wyrażaj,! talcte rach miarodajnych panuje zdanie, że położenie :
a u w ry. me przYJmowama szy rowad'denniki berlilisHe. "Znajdujemy się - pisze np. w Turcyi, jest coraz krytyczniejsze, i źe katastro~ : oych depesz rządowych.
".Berliner Tagebl.aW' - wśród wojuy fimmso· i fa. w formie zamachu sIanu z jednej a rewolu- I
Tokio, 27 lipca (wł.) Następca tronu, ksią
wej W całem tego slo'\i\l"8 znaczeniu; .oto wiaści- Cyl z (~rui~iejstro~lY, .zbVi~<l się szybkim kl:01~ie!n. I :~ęta j dygnitarze przebywają stale w pokojach
wy :Pówó4 spadku rent. Kapita1iśdi w obawie
?r~sztm zl~i1Jdttle Się w ręku p~Stanco~ j Mikada. Pod pałacem tłumy ludno"
U' _
p:rzcdlro:mplikacyami natury politycznej wycofu- albanskich, pq:pICf<mych przez dezęl'tetow ZWO]- ; d '
7
. . ,
gCI.., łZę
jllswe lrn.v.itąły z rynku pieniężnego. W szero- ska ,regularnego. Powstańcy zajęli magazyny.1 owme zarząd~~)flO modhtwy 1 nabozenstwa•
. kich kdb$: ludn~"Ci brak zaufania do obecnej hroni. . Liczb~ powstańt'Ów szawję na 74,000. 1 Katastofa nastąpI lada chwila:
sytnacyi politycznej,. która wikła się corai wię- W. ostatnich dniach połączyło się z powsitańcami
,m,'-_",___o
.:ej, mepoko~ napełnia trwog~ i obaw~. Dyplo- 5 patalionówil2.armat.
.
GUitOA WIUiSZAWSKA
macye we ,wszystkich 'państwach europejskich
PRAGA, 26 lipca (P.) Układy w sprawie
.cSprtiwoita..,,!. t"leg..Afl~zne-r:odzłna:l, dnl.:U7jVII 1012 roku).
maj~ ob{)wią:z~ wyci~gnl,!ći tego n<lleżyte konporozwnien[aczes!co-niemiecldego przerwane zo- ---'.'
~~-.---, ---:-Ż~,Có"liiir:
sekwencye, aby. kres połpZ'y:ćńiepokoj~cyni tym st~ły do je~ieni. W ogłoszooej z tej. racyi odez~· .Czeki l)ti l!I..l"lbt..
•
-=:=- 5-/0 L. IIl.Plotd:oWA ::::-= ~
w: ~~ze:j .~stpsunkom".··
WIe podkreslano, że układy zostały przerwane 1.:/. Rentu • • • • 91.00 DMO Akc, Lilpopy. • • -:- -:.:...
Poż~czk'l :0.1905 105.76 1Q4.75
•
Putlłowold.. • -._ __
po zobopólnem p01'o:t;1t111iel1~u, przerwy tej nie' 5/.
5°/.Poźyezka *lU04 105.1510Ur.
• RudzJd I S~ka ...,.._ -...Premjówk!\ l ...r e..... 10711
!l6~
• StarachoWIcId.. - . - - . należy tłumaczyć jako ich zerwania. ' . .
.'
'.... . U ....j .
8M, 1144. BlInkn H ...... WkUli: • .......- ___
TRIEST, 26 lipca (P.) . Na statku Lloydu Sl'!lllche~kle. • • • SU; 808 .
Łodzl...,,- ........Listy Zl"IIlIlld". 68:40 81.AO Ru"dzkl"l S.:'lta Ił. ak. - . - _ . auslkyacldego "Amfitl'ida", który wyplyn~ł z Me- 'y.
4./
p
• • - . - ,--.- B-ku a. Wusz.ll..ak.• .....- _"....
5/. L19ty WarG• • 911.<I091.4.0 13-ku 13Ysk.. War9~. --.- _._
ssyny i przybYł.tu 1S b. m.· zach9fował na dżu <l/J'
•.
•
• 87,80 00J>() Altey" Zyrard. ""kI - . - - . 5~{•• L. Lód".
oS s. -,.... -"... 5'1:/. Obili:. Wllrs",; __ -._
- Dowódca p.ancernika Conde, stacyollo~ mę młodszy locman.
,f, 1.1. I•. Lód~.. Ił •• - . - .,..,- 48. L CJ:'1 s toehowy -,__._
Przedsięwzięto. środki izolacyjne.
,
iwanegowBrest, otrzymał rozkaz trzymania si~
Bąnk H. Lodli' 11.. ak. .,...- - . - Bauk Pu4.twa • • -._ -.PEKIN, 26 lipca (P.) Pod naciskiem wojska
w pogotowiu, aby n1(5gł 3 sierpnia wyruszyć
st~cznego d pollcyi, znajdujących się w'rękach I .......... . -.. .,
., ......, , ,
z Poincaremdo Petersburga..
. .
JUal1szikają,
zebranie
narodowe'
zatwiel"dziło.
pięSPOSTRZEŻENIA
METBOROLOGICZNE
-:-. Ostatnią noc przepędził Mikado bardzo
Stacyi centralnej K. E. Ł.
łłiespokOjni.e~.CaJ'Y, w.c.:r.orajsz y dzień. czuł się tiu kandydat6w dbtek mirtisteryafuych,zapm..
barazoosł'abionynl. Następca tronu odwiedził panowanych przez prezydenta, odJ;zuciw&7.y tylko
.....
.~.::b.ilP.;1l'"
.":~"',..
;.ś~
.'łF·
·i.,
.
.
D II' t a
li1 ~
.tl -.
~ ~ II 1:1
go wciągu dnja i bawił dłuższy czas· przy diq:. kandydata d<:> teki .ministra handlu. .
.
H.8
,;.~ e-ó s~ .
U ",. a r I .
rymolcu.Ze -Wszystkich. stron świata: nadchodzą
ZOllt~bdej chwiU.·
/ll ~~ . !-t"
i
~['g:
o/aPesze od obcych monarchów z zapytaniem o
Sofia., 211ipca (wł.)' Z granicy turecIdej 26/VI11 po pół. 71.4..1 +24.,1 " Pdw l · d n l a .l
Zdrowie Mikada. DotYGhczasnietnogli lekarze
donoszą, że pomiędzy bułgarskiemia tureckie~ ~8(VU9wlec~, U,U
19.'
GO
Pdw 1
~~~':.lC:;
nl"l(pn"':IP'UT"" 'J:lł' operącyi. która, ich ~daniemmo~
li,: 7ł PIł II
",I... 111 o
na pplepszenie, ponieważ nie mi. straiamigranicznemi. przyszło wczorajdo 27[V1I 7 'rll.. 748.0
w
.
. Opad... O,Q ....
im się nagiego ciała Mikada, stan~ia,ktorezamieniło się W . fOl'malną bitwę, ~""--.- . - . - - - - - - - - -......- - - ...... ".~l"'!~ .. l" ...av za p61Qoga, Wobec. jednak groźnej
trwającą dwie godziny.· Po obu stronach sąza~
O F I ARY •
.... 'rl...""""...
.'
.
. zgodziła. się pddobno' na· do~
bici i rantti. .". ..
.
'.
lelcar.zewięc zrobili zastrzyknięcie uspo~
Białog.ród,27 lipca (wł.) Wskutek zamie- I
. .··D14 tiaj1>.Udniejiłzych.
KalaJą~~y'·cn:; śto~k6wt. co niezawodnie, wpłynęło
.
'
.
I
Jązef Llcieclti 1 rb.
.
się stanu zdrowia.
szek W TurcYk.rząd serbski cżyni gorączk(jwe .
Na w iil dl '.' '.
•
•. wydał rozpOrządzenie· do przygotowania.woj el1l'le W ścisłej tajemnicy; Na : . . p y a fl~IJZam~tll'ycl! UCZ11t~ uk()łtJ
..
. .... . ....
.
.... .
I
Handlow8J kupUJCtwa ł6d"k~eg()
P\,1i" .. I.. " .. I". . aby. nie
dopuścił do
~ral1le~ .turec~ieJ.w. ostatnich; czasa:h .przeby:o/a '.
.
(Dla chrzeŚcijan).'
'.' .
bąńezyk6w w mię'rd;1:stl'ivltal'~łcvtn::im()l11lmc'ie
Jerze 'od be.Zlem.me na tęrem.e~erbsl(lm WleluiłlbańCZ.).'. I.
.o. d u. rzę. d.ni.kó'W magistratu po~os.ta. r.ę Od. Wieńc.a.
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~lowe z Turcyą. ~t~ta:się być neutralnym,akcep.:.
..(Na ~duu im. BOlestfJ'W...p~~ą). .'.....
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ROZWOJ. - Sobota, dnra 27

Nr. 116
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łfpca

T

1912.

-

J J

II

I
I:

'Ił

I.

FabJ9ka

lusłe.

oraz elektryczna szlifiernia

szkła

i

.a,

7

S$

wlltraży

stol<>\.\?ego i kryszt<l16w p. t.

I i

ul

ulica Widaewska ...Ni .45.

USU\\!I\ PLEGI, adelilmtnio. skór<;
i chroni od zmarszczek,. czerwo...
ności i opalenizny.

:tastę
, ~WJ? agIa st~wego, lustra weneGkie. gl'ecltie ,i inne, podlewanie ilsz!t.Q.d:ł;on}l1iih luster,
~ l m,S0'e1lł.ów, sm4d.eme w obramow.clt mosiężnych, niklowych, ołoW!.anych, szyby nO'\l~)'\1..e i SQIlm}Obodowe, podsł6wy dekoracyjne i p(jłłd do w)1staw sklegn:d>e do kotłów pttrO-W>'cb bez 2:a4nych wy~.
2599
powych,

PrzYimuje o,!l$"mJunl(i.: na

Wyrobu Warsz. T-wa Alm "M Or OR".

:!II

CENA wiEfI(szego
lUmejszego

słoika Q

"

rb. 2$ kop.
- " 75 "

Żądać wS:I!:f;;dziel

Pili Pll
Niniejszemmam zasz,cz,yt zawiadomić P.P. m. Łodzi i oko ..
Hcy, iż otworzyłem pod firmą

I
przy uli.cy P i o ł: r k

I

Nt

za.

5511 na ~ozpowszechniallie mąjego wynalazkU, na

porost Wlosow oraz swobodnego

ogłaszama

wydanego

. mi przez tenże, Urząd Lekarski z a, 15 września 1910
, r., mam zaszczyt polecić mój wynalazek naporost wło
s6w i przeciw łeh wypadanitt i łupieżu ~z bardzo do-

brym rezultatem. Listy dziękczynne póświaaczone rejentalnie, dające rękojmie o skuteczności wynalazku
posiadam sposób utycia udzielam osobilicie.

s k i e j oM dl3 skład towarów
kolonialnych, delikatesów i owoców, jak równiez specyalny
oddział dla sprzedazy żywyc li ryb m orskiic h
i rzec znyc hu

M\liłlwaya Świiąłkowska

CD w

Prosz&c uprzejmie o łaskawe poparcie mego przedsiębioru ,
stW& "przez, zaszczycanie mnie swelui. zleoeniami, polecam
się b1slrawym ,vzględolIl
Z powritaniem

PAWEŁ IGNATOW'łCZ
2381

rodak na porost włosów.
szawski Urząd Lekarski z d. 10 września 1909 r.

Na mocy udzielolW":O mi pozwolenia prtez War-

b. długoletni

wsp6łpracowllikfirmy ••

" .. mutwelll.

--------_.

Łódź, Średnia 55 m. 8.

~... '~ ••_
~ ~L _

Iii

d'1

-t'It . .

'·:tGii.i\\:''!!~~.Il,.,,~
.}&~J"
J"Ilł[Ja~ JIII

Śl'edllł;a 11& 5,

pp.

.,

e,. '

ohol"Gby Sk\\llil"lIlIa'lI, WhJUliU:ilw, 'W4mer)'czlIIa
moczopkiowe, i kosmetyka lekarska. 1I..,liIIo;;:onin
phm~;n.!l Sail'llarilau~.'n Ehil'Ucb .. alata Silll.), (wśr6d .. :
ży1nie), Leczenł"e ele"ktryc,znoś,dą (elektroliz,,11) 1 m asa.,w • •,'
,temwlbracYjJlYJl.!> Godziny przyjęć ods':"""'! tod4~8 "'" '
I ),!) .nte'dziele i ŚW1etn, od 9 - 2 p.p. DJo. Pań oeabna

l,

',łlOCli!:ekahda.,'

, ' .396

J~Pr~glijdu HI101l;0" .
II 'Ha.pum
, UL. SW. ANDRZEJA

~

Na 3.

Pol e,ca: obrazy, różańca l f.0czt,ÓW,kł artystY,otna,

"powieści

"

......

historyczne • I. Kf'as:zewskiego
l materyafy piśmIenne.
'

"
'

"

~OO
.

~OZWOJ" -

.
Sobota, dnia Z'1 lIpca 191'21".
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Nr.

rm

=;;:::;.."'=--====::..-:........;;.~

' " ...............

....-,o,.

l d' 'c l)~"'[! . otrzelm'7 stró:i:. Zagaj1Jilr.0 wa
fi;,'llet'Q1CZl1Y, III o' !.Ie~ł'O
,~:,,,,,.,,
.~ J'
8441-1
t kuje jalm:żokolwiOk znpę~m __,J~_
,
biurowello. Zua g&'tmtownie Ired. rJI',,~b:y, sprawy kUi'ne, ava~M:ye,
.

l

~zkoła kroju, i sZ:~7cia or(:lZ pl'Uą

"" cownia sutclen damsldch z po-

v,'odu W9Jazdu do oddania. Wia.

domoS'~: R'lgowska 62, Ryobter.
!~adii1y ~' Jm~e, kontraktYl paszl'or·
~1.-1M$p-2
chara/;:~er pismu.. UUJiieta lWl 1' tw,}G~nu~!f.,,,.il~. Dm"i1ld J\f~ot~l'
h
M,,~-t. ~abla meble,
_. siJ!il, ~tru.I("W31~a 36:..._____ e4~,~
'" ....,!lut. ,...
rJetvn"l. l'.as/rewe
, '7
~ "2J
:-:Fi"
--.::-:=
aterase. Za.wladomić Imrtą
'c~~.~I~~_~~zw~L~ __ ~~.~~';:::'; ID\QlUlllemllil ~u~~b~a panna aO st:y· .
ztow" Li' oWa 52, Rus7iko~::Wu piekarsl.a do sprzedalll~l 1 f. oio. WI. A!ełtsal1droW,lll~~ 5~ poc, ,ą·
P
6410-2-1
ski, llicl111ccki, rOG)'iski.

~ Imdioo cło węgli, kOllwriw me- IUwszk. 5.
t:i4tJB-,l
dfOfJ~e, l@Orb.roQznie. Ul. Wd~· 'lI'JiIz~~ka.! .się pies blai'y, ozaj'towska 113.
tw.:i1-2-~ r no łaty. Pryncypalna 1\1".
'-~--,-~. -;~----_.:--;:;-:-;-:6400.--2--1

M~ralllotiolly, )H,jity, bard~o h~1I1(:,
!w perty do płyt, ta~ze Pl~JIt
llll1le repan:cye, - ta~m:e !lJn:::,~!Ja _do s~~~~Q!?JI~~~~~()!)-l
eden lub d>yu r}okoje ume.lJ10Wano. CeglehulltJa 8G -. ~,~ <)
_._, __ ,,_,____~90--:.:...:,~-..
amienica frontowa, trzechplę·
trowa oficyna (razem 45 potliJ

J
K
jedYllczych

mieszkali) z place!Il,

U\WI\CZytat,ll ..ąlm;Jazaf~ k~:
U oZłle, ,tulsa lan o e,
poszu_' __ .
.. .
.' kuje odpo\\1lednie.j pOGady. Oferl domu l~ltl.r0v.:al1,ego,. sldad~. t M. M." R07...wól.
6500
jącego Się z G-,?1I1 fiues.zkuII, L~--2kl w
wyksztal.
. az do sprzedalIla W ZgIerzu. uczeń ,z,
e~ , z karni:
Iwloll1o?~: ~t1. Długa 14.
ols~i:~lem;O~yjslr./~ Yi J1i~miec.
__ nty rleltnskl.
6466 .
poszukuję posady. Łaskafilotrzebny age,nt ~ l~allcyą200 rb. We oferty pod "H. W." RozW6j..
r dp spr~eduzYI lukasa z pel); " żet' rz bl kał si~ i jest do
syą 1 prowlzyq. 9fer~'Y .sub II A. B.
d.I1l'lnU:: Ul :t,omŻ'jl(u,ka
w Adm. RozWOJU.
64?4.Ni
19
• 6417-5--5
do SZYCia, .

choć nie wśr6dmieściu, jednaJ,
oraz ~'yprawy, ceny nlzkie.
VI dobl-ym punkcie Łodzj~ zara;:- Lewandowlcz, Andrzeja 49. 650'ó
do sprzedania za 40,~OO rnbh. otrzebny wspólnik z iobo lub
Pośrednicy wykluczem. Ofert.Y
2000 rubli interes bar.
poc:r.hi: Ł6~, Glówno. .poczta, dzo korzystny, Oferty Rozwój",
slirzynka 44.
64Z7-5--:::! od. Wsp61nil{".
"6498-2-1
, , . I n' Pl'Z)! ro L..!!.~-__ ,_____.__,_
aw.a.ł ~rs I{li; ulIesz ta le
~ - t{1otrzebna panna do sprzedazy
_ dZlme. Długa 4-24. 61~~-o-*l f W dlill. E. Heidrich, Widze.
01drY welnial\e wcale nieuży· wcka ~5G.
6495--5-1
, 'd"
. D "'O -'=-.'
.
--Wane, do sprze anłflza r. ~': 100trzebna zdolna prasowaczka
Pańska 99 m. 20. ..r>010-1O-::-~.r do drobiazgów do pralni. Piotr·
H(upię llżywf!.nq bOr!lIU?z:y Wdo- Iwwska 7.
6501-0-1
Ii\ ~ry~ stame. PabIan.,lce. ~ Kło- notrzebny -uCZeń do hahdlu win
dZIńskI.
____ ~--1 r T. licl1selmanl1a. Przejazd 57.
urederis sosnoWy solidnej robo·,
6491-5-1
ra ty sprzedam. Wid~ewska 151 .p--,)SZUiUirę-llllt1Czy ciela gry na
~:.J.~
~70-5sp--2
mandolinie, mieszkającego. "'II!
Maszynę do. szycia I gramo.fop okolicy Glówtl,ej, Wldz~wskleJ.
z płytamI sprzedam, 'WyjCZ' Oferty: ROZWÓJ »Mandolma".

p

K
K

:---.-,,---_
DfWBNE OGłJ.OSlENIA.
........-.----.Ił

DAlA' Meble z 5 pokojów sto-

H! . 1 L lowego, sypialnego, salonu·sprzedam mnlo.. Widzewska
.Nt 104 m. 9.6200-20-6
iAfAu Meble. różne z killtU poR. ! kojów r:ozpl"zedam tanio.
l{onBtnntynows~ 45 - 11.
6472-5-1
,.
------

W

D

_ _'":"::"~-:-:-:--::-t:":-::_6-::497::::;:.=:::2=-r.l
obrze prosper!1jącn piekarnia
D z powodu Wyjazdu do sprze·
dania. Wiadoml>.~ć,: ClI:ęstochowska12 w piekarni.
6529-5-'"5

dzując. Widzewska 119-2. 6484
6478--5-1
-M-able nowe, szafę, 2 Wił'El, rjok(8 umeblowau,y ~o \vynaję-:
om do sprzedania VJ KolIstan- I
szafld, stół., sprzedanI tanio. f CIa osobne weJścIe. Audrzetytlowie., składający się li: pó}.' I Słowiańska 8,Tpiętro. 6479-1 ja 7, Kolubińska.
6482
czwartej morgi ziemi zdatnej d!8.
'M-as
.. zyDa bębe.nko;'VIł.i pier~cie..
y chłopiec do rozwoże;
ogrodnikn. Wiadomość: Zl!lier~
lliQwa ł za 16 rbl.sprzedam.
nia wózkiem towaru. Piotl··
sIm 44, Luciejewski. 6546-2s-2· UI.Zlóta iStn. 47. . 48110......:6s":':'4 kowska oM 10. Kantor Pomalin.
.. pań Ullleblowane pokoje. "Mas. Z;9uędo ~:Vcia sp. rz.edam P'. otrzebnistolarze mebTOWI:""An-·
DlaAlitlneJaU,
lU piętro.
• iłluiozszufladalui i klapą.
drzeja 51. .
6487--1
tJ'ł15-2s-41 Rybna l'Tc-19 , · · 6 4 7 1 _ 'potrzebn;9 śll1Sarz na wodociąowyntjjęda różnemieszkatda,
lliemlecrodowityudziela lekcYj
SlO.we roboty. Konstantyno.D sklep f plac.;Ul.Rlidwatisl!.:n ł'łl. j~zyka .. niemlecklego za 6 rb,; wsk~....;.~:......_____ 6~16-5-:1
Nz 55iP~parkit.,6508-12H"":"5 ImeslęcznJC. Of~rty s~ "F;. L. lI)obotnicy potrzebni, pierwszcn.
no sprzedania meble dęlx>We,! w Adnl. "ROZWOJU. 6508-5 -5 n stwo z Chemicznych mydlarU szafy, garderoba, 16żlui, oraz lnuuczyciel udziela korepetycyi; sldch fabryl" Nowa 5 (róg erze-

D
'A1&
'A' tanio
Meble z powodu wyjazdu
do sprzedania okazyjnie: kre.denll,
.kt:zesln,
~t6t,

siafy; lóżka % materacam1, tie'liiniarka; lUtIywąlnia, tremo, slu~

roi,· ekran, garąituf sa~now:9,ze-

gar.·

la:mpawls.zęca,

Qt1I1Uofon,

otomańU,tllusxyną,\ po rty~ry

pOtrzeiin

obru}1 olejne. Konstantynowska
35m. 14.
..
6400-1
·Meb~c:t.terech pokojów
Hsprzcdrun :z.uraz bardzo tanio:kredens, .stól, krzesla, sa· , przyjmuje obstalunki i od~wle·mowarni1ttotoma.n~! . szafy d.0
ul:>rania, biurko, JblvIlOtekę, 16z.ki:\ .x materacami, bieliźniarkę

'II

lustrzaną, t~lalętę, szafkęJcłlwa-.
.lers1tą, garmtur salonowy, Justra,
obrazy, S~UP.f, lampy, ekr~nY"sto~

liki do kart. Nowo- Ce!JlelUlana
6 '.Ł-..!.!.piętro, frol1~, 657&..±:1
Meble różne. z PIęCIU poko• & jóW wyprze~am zaraz b~rdzo
tailio, W caloścI . lub cz,*ŚClOwo.

WJr, tremo, slupy( ekran,. tualet~,

O'tonsa.nę,6zafy, 16żka z materac$:fui bieliźniarkę lustrem, umy·walo ę. blurll;o, fotel, zegar; 111m-

1

z

IW zastać 4·-6. Milwlajewska 9 jazd).

wy2t

,m.

1

•

. ..

I '

zag;:ląl C;l~oplec ~ :g~ud~~~
N' k
58..roRt~i fska Szosa'

0go.

Ił ,o ~ I,
'
zaraz do wynaJęcia: 1 pokÓj
IZ

"
l)

.2 ok,nach, z elektrycznem ośWl<:tlemem I cel1~ral~lem ogrzaWamem zdatny na biuro. Dom
J ci W' Pl' i 'Id 54
6455-1
':~._?_l ~e a, .' ,'~' :
zakł~d zegar.ll1łstrzo~i:ikl fn1l1
..','clszka
WitkowskIego, prze, '·'ostur ze StokóW na
~li;f:°A}ęl;sad;lrowską 59.
t
6473-5--1

Z'przyczyny słabości. -Sklep ~o
sprzedania Wdobrym punkCIe,
przy ul Polnej, Radogoszcz 18.
6445-5*-1
~ magle do sprzedania z siłą
Id elektryczną i 2 ręczne z po"vodu :wyjazdu W dobrym punkcie
ihardzo tanio. No\Vo"ZarzeWska
.Nt 15.
64Q,8-2...,...2
ijUlagle do 'sprzedania.. Rzgo"wllka.NA 7, wejście front od
rynku.
'
6589-2*-2
i,ri~fiI do wypożyczenia na l
./Il.!UUU numer hypoteki /lU 80/0
bez pośl'edllictwa. O f e r t y W
Adlllinistr. Rozwoju pod "K".
.

(l554~5*-5

--...:-=

__ ;;r.:~!gI:~;~!!mlle doftntl!lllll~!ilil!'.

i61eksil.l1del' Gagat .zagllb,il pa-

~

szport wydĘluy z nm~ljstratu

iskla. '.

dzice, pow. lloworadolllsldego •
6481-3-1
B--rOiiiS.'law-. BedJcit-zagllv,irpa::"
szport wyduny z gminy Zyrarpomiędzy fabrykatnł Szty1dtal 4 tl). 6. "...
6400-5'"-2 -91.
6194.-20s-2 Mw; .pow~ .błońskiego, gub. War4
Po". na.ńsklerlo. WbldoQ1ośćPiotr- .p.Qk3j umeblowany do WYl1flję- :----'---"""";-"--d·--':--;-:-d-·-'-R--':: szaWskiej.
tl443-3--,.2
.,
1>
.
cIa' różne meble sprzedaję. [~o~e:,tanlO () SpIZeUI1l.a, . 0 _ _
_
koWska225 u Jóiefa Oołca,I-:e Widze. ws.l"a 109--,t . 6540-5':'.5. _11 klC_lUGka 6'2,. dom. n,m. 8....
.G·' regorij Od.~lSZI\in. z..gU. bit. paszpię1;ro.
. .•
.' 64~j.,
-.. . port wydanjl z gminy Bielo<> rO.ZI10SZenia· \ta.rte~ pott:ze:
przyjmę IW. piety. pracujące, przy" il)()w.. er z;wolnemkol§!i1,ggran~t kluc.zewskaja, gub. pcnzeńskiej.
bny cll!0fciee 15-18 lat, li:
'zwoite, na wspólne mieszka· n. fOli .1 maszyna . 1I1 era o Polttdniowa 9..
6448-5-1
5
..sprz.edanJa.Wy.soka..~.m,2.
-KowaJskEl
.. _.
. bli a pa-~
k . nie. WidzeWska
· dnymchara eterem pisma irco...
. • . . . 109-4.
.
_.___
..
.
6452-5-1 Boal1lla
zagu
tnendacyą·+gtaszać aię· Ballk piekarnia W ruchll li: gospodoml ..
j f t'
p'
U szport wydllllY,zgmillY Wio
Piotrkowska. 11; '0 godzinie 7-ęj·
do WYdzierża.wi.eniu.. Sto Ro- str<?Ję. r.eparu ę 0. r eplaflYiJllI?" tonia,. pow; lt;czycklego, gub. ka~
.
2595-5-1 gów W ]ezoWie.
6421-5-2
nma, cetla, przy'!,tępnn.
c~
Bskie)',
.
6455-3-1.
.'Wiecz.
--:-"-------..----~--'--""7
WJd.zewskn25 m. {JO. G422-W"1
.
II'\.la amator6W starożyt&1ości: Pan potrz. ebna I>alll.en. ka .do spr,7,eda. -..._....--:--,,,---.--b-'d-fi~ iiuroi~ajl1łLoid . Drelich zagubi!
LI Jezus.. i Matka Boska, .mające
wanla.w,(}dlul. WiclzeWsza 197'. Sklepow~ I?otrze. na o lllple~ fi kartc;.od paszportu wydaną
.
t Ią,
t dospf2;e
. d·'
.,,_:,____'"""",_,...,..
G5G4---5,-5
. lpll'skle}. Zowadi:J~a
28", Ba- z ..l' <\ ł n'Y1']T
. ', l . l
64G~
.paręse
aUla. Wi·
>.
erz- _. _ _
__•.. ,...._. łuty.
. . . . (;499-2.-1
(I
, .. ::::.c lCjll cm.
.

1'

la.-·,

I

D

pu, ~dmil1istr._ t:i552·5cs·i)
51. , l\1.cble rozprzedam tanio z
H. ij:.ch pokoJów oraz ltlaszynę

kim

VI Choj- IlUieszk. 15., .
6465--,1 nia i wszelkich chorób skór6486~2c-l
----:-,
.
'.
l .... llych.....ądać w aptekach
nom do sprzedania przy ulk)' pOleÓ) fI Otltowy odWódl o mac i dach apteczllych. Kantor WŁoU Krótkiej- Dre\linowsklei :Ni 6,
do wyą.ajęcla. RozWado\~,ska dzi, Piotrlwwslm 10, telefoil'2>i
do'

nach. Wesol'a 41,

. PY;.~dYWan, grall.lofOU, :.;;egar,. lalll, py, dywan, gramofon .1 .n1aszynę,
; kredens, sŁól, krzesła.. Piotrltow~ka192m. 5;
G49.5-1 · bowa !!~ . . ., ;._~8Q-d p~'U'iadObrze. }H-OHtJC\t'11iąca
oili Q 6 mii.!szkahiach z placem
do. sprzedallia. Bt)lje;IVlcj.• ~ 40,
f\\kwar,yUIll p,l'ę[me z ry. b-kalll.i
.
d' ":l...
.. •
G41~~5-,-5
<liua mCwoiJo; tam- ' __,__-'___.0_ ...............,...;...--'-__,;..._ _
R sprzedam. tanio. Nowo 7egtel- że dospl"ze
potrzeba
GOO,500'rb.
na
akt
Jl]otrzchlla
',auna
do
pndni
,obelIiana (I -7.
6454-1
rejtmtalny.
Wifl,dol1lo11ć:
Płocku
ir
ZIHl,Uu,Vhlr.cwska
5D. . . .
iptećzny sldad 'kupię. Oferty
~.Ą!A.

644U __2-2
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Płyty i Rurki..
.
g
'·R(j,ć~ńa re.!'.l Q,dal<cy,a okota 120 mi1lon6Wk. l'. formowanych
. , przednnot6w.-Robotnik6w obecnie· oltolol,500t

. . ,. ,.

'/

i

Reprezentant na l6di i okolice:
Il:tl,,; ł.Odi -., Pala! IzuS,. nil'. 3.

B• l n'u&.7in' tiJlE\m,

'eleio" 547.

Ło,lzi

1845

l1li

II II

.

'..

\

tł-U.

lIIIlI

-

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

•

lo

'!

.

i SIIIJ'cia

I. .

....

,I..
'.

_..

DO SPRZEDAnIA·

ściu We:r;rn6 W dzierżawę lub
kupię na własl1ość .. Szczegóło

oferty sJdadać W CelItralnem Biurze Ogłoszeń L. j Ę.
Metz! iS·ka, J:.6dt,sl1b. liNieruchomość 50","
. 2195
IIlĘFft

II

6os podDratwo 18m drg gruBlu

W tem wiatrak, l~nkasct sztuk saimy; odpowiCdm·eGa lętllisk()!,
Dom nowy·
W pobliżu szosy je ali ski ej, kolonia Dobrofi; dojazdtramwajeJttpą~(
podll1uroWf\nY tla górce bez wll~
bianlcl{iln. Wiadomość:Srędni1J 165, Otw Mfltz. ". 2~
gaci o r-ju pokojachpfz:ytem 6
obórek, ogrodzonelogr6dek ~~~~~~_.,j.,:;
obok morga ziemi do sprzedania. Wiadomość: MuszYllski. Sie"1I.uI"k_b.&~.:.~i"~Q: i:
radz, obok bl'owfll'u.
2668
III II l\I II II lIIi II .lIliI fI1 JlIII

.

""

7

JC

e4;

#i

: Prlyjmuj~ :,na~ra~ianie:
lilii
II

.

II ul.

pono. oc.·
II·

..

h·

Mikołajewska.69 m_ 29

Il

HBmDrDr d·,RatslinfiaHlfida
r~~~;;':iJI;r

2047

. "

'.,

CZOPKI ZAWIER~JĄ,CE,rrXLI\9 :~ltOO~R.6$LiNNa.
M!Ji•.Wa.pt~I(~~~iil>$lf1ad~c~. aptec~~

II

c..... Rb.

••

:. . .=
I .J
III

ieJ
.

.p@leca:

.. . .

.C'

..•

.SkóI-Y w~ło.e, ,krowJe, ' cielęce, koiaskię suche, ,I $QIOneM .tą)· i,-$acm.aleo topiony, do celówt~ch"
·.lii,?;ł:nych ..' Krew su•• oną na nawozy szł:~,>~ą~";lłfIąC»~I(~an i,:,.~~~.ą~ t IłUł ril~ kar}" dla 1fą:J'b" d~
itr~ody •. '\Ho$ieńtaPioe...k&i"ez,~~~lto.••n,~>~I,kqw,b..,ppr.yo.hJak«ui~~acl! II koh,raroh~. $~
. cinę'surową, mokrąi·guchą.
, . / .;", t ' .. , i' ;,.'.
445 • ' .
..
gnACJna~r$ka.N1t.;,,',
"i::'~f·~.hif&," .. ,.:" ,
.., ;
f
H Ul.
lUP&' y~

.t

•

proS.jm~2:1otYć d o '
Centralnego Biura Ogłoszeń L,
. .
i E. Metzl i S.k..a, . Ł d.t. Su1:>.
"Dom 461(..
...
2195..
'
...
" . . . Na rodzona na wystawlepmcg kobiet WWarszaWie złotym ,medalem,
Ił Y S O W iN I C Y
W Belgii - srebrnym. i dyplomami uzna.
.
zdolni do pisma jprnameJlt6w
'
. . , :ł;.ódi, OEQ.ELIIII~ANA .Nil SUw··· .
•
wykonania stylowego, którzy też Kursy' w~;r;sze ~ m~szeiMGtodą kroJupodtu.g sy~teU1!U .fr~cu~kieso
p02:a dom objąć zac. hcą poszu- i an@lelsdeg~. Gruntowna .nauka. pasowanIa. mlliJ.rz. e111a1 . upmama.
kiWani, Oferty slcIadać erD Centr. Dla poczqtli:HJąo~ch p~z:ygotowaWGz9 kurs \l;z;ycia. Przy. szkole duta
Ilego Biura Ogłoszeń L. iE. Metzl I?rllcownia $~J{'letl, gdZie ucziimice napJeraJą.wprawyi gustu. Po zloi S-j,a, ł.,6dź, S ul>•. Styl/'. 2213 z.e~itt e:;lzammn W Cechu uczel~ice otrzymują pąfeirt,v cechowe lub
)1..
,
śWHldectwa pryw.utne. t'IIa m. h~J*ou chd:,. wJból" man.ekinó ••
łIlierq..,homo$ó
Przyjmuje sl~ obstalunld podług zdjętej miary Zamiejscowym
wysYfa się za zalIczemem. Pocztowem. .. ........
.. 5456
z zabudowaniem. odpowiedniem
'
;
na zakład fachowy W śródmle"
kóW kupna

We

Towarzystwo .z ograniczoną pon;lkq.
. Główna fabryka: $:liHiU"UI pod Wroclawiem, zl:llożonn Wr. 1850•.
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Statystyczny wykaz produkcyi piwa W wiadrach:
1900-490,000 1005-'553,500 1906--684,000 1909- 875,500
1001-510,000 1904-565,000 HJ07-849,500 1910-1065,000
1902-550.000 1905-582,000 1908-868,500 1911-1500,000
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domu piętrowego ze sklepem,
w podw6rzu; oficyna,-razem mieszkali 14, W połOWie ogród 11letni, blisko stacyi. ul. Polna nr.
100, w Pabianicach. Cena przystępna, Wiadomość na miejscu.
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Kalisz, plac śW. J6zefaN~G. inż.
G. Murz)7tlOWsld, biui'o technicz-

ELEKTROTECHNICZNYCH

ARTYKUŁOW

.

~

do ogrzewań centralnych, Ofer~
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Łódzkiego Chrześcijańskiego

Na' rzecz

odbędzie się \\?

ielka tra~y[yjna

Towarzystwa

Nieclzielt; dnit14"90 Sierpnia r. b.
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Dobroczynności

HELENO'WIE

b a r d al ni~mlmiankami

z uprzejmym współudziałem r6żnych n towarzystw. W dniu zabawy będą przygrywały tu, orkiestry. Ogród i narniotyz niespodziankami
będą oświetlone światłem elej\trycznem. Wielki fajerwerk. Wypuszczenie kilku baJ9łlów. Sprzedaż kwiatów, konfetti i artykułów kotyljonowych.
~. K~źqjlr bu§et rublowy WWSZlfrwa fi31nt i dozwala woDne wejście do ogrodu. __
Niespodzianki ceJlluatiejsze: kl'owa, kucyk, prosiaki, maszyny do szycia, samowal'y,kozy, barany i t. d., i i t. d•.
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Otwarcie kasy o godz. 19-ej W polttdnie.-Początek zabawy o godz, l-ej po południu. - Bilety wejścia dla dorosłych 40 kop.. dla uczniów i dzieci 20 kop.
SI/óty rublowe wozelinloj nallywaó można 11 na!itęp'lJących firn. i osób: Rud. Zieglel'a; Wschodnia 52; M. Sprzączkowskiego, Piotrkowska 54; H. Schultza
PiotrkoWska 93; w księgarni l, Winlwpfa, Piotrkowska 146; Wilh. Schepego, Rzgowska 1; Ksaw.. Geyera, Główna 21; B. Różnieckiego, Główna 49; Adolfa
. Lipskiego; Główna 54; Tr. Hanelta, róg Pustej i lV\.ikolajewskiejj Thea Sanne, Piotrkowska 191; Zaka i S-ki, Piotrkowska 127; W cukierni Ulrycha, Górny
Rynel;:; H. Gi'amsa apteka, Wodny Rynek; w sklepie StoW. spożywczego Tow. akc. Hcinzla i Kunitzera w Widzewie; Józefa Wolskiego, Piotrlwwska 5: K,
Wolskiego, KonstantYt1owska 8; Wl. Kasprowicza apteka, Zgierska 54; Hob, Fischera, Ogrodowa 15; Wilh. Weigelta. Aleksandrowska 85.
.
N. B. Wygrane niespodzianki nie. odebralle do 8-ej wieczorem, przepadają na korzyść Tow, Dobroczynnllości. .
. '
Sprzedaż l~wiatów i I.onfeUi jest zupelnie wzbroniona dnia tego innym sprzedawcom.
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.. W l1~edzielę dnia ?8 lipca 1912 roku
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koni, napełnionym publicznością i wiele innych atrakcyj,
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kiestl·y wojskowej 4 p~ i własnych. Restauracya z mocr1ymi trunkami, kuchnia wyborowa,ceny nizkie, Wstęp 20 kop. Dzieci 10 k•
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Początek o godz, 2~ej po porudniu.
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Sucha, .. widna,odfr~mtu ulicy poloiona pi~n~ca,!,oZ~iar6\>'
525 kW.lokcl, wrazzwllldfj, centralnem oguewamem .śwlattem

elektr)Jczne~ do wynajęcia zaraz. WiadomośĆ w składzie in'"
strumentówJJluzyczt1ych. PiotrkoWska' 90, u Friedbersa i .Koca.2688
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