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Kalendal'zyk tygodniowy:

130.

Wt. św. l'lal'gorzaty Kr.
Śr. Ś\\). Barnaby Rp.
Czw. śW. Jana W.
Piąto św. l\ntonłego Pad.

CENA PRENUMERATY:

św. BaZY.l.e gO W.
Wita.
Pono Ś\\l. Bennona W.
Sol>.

W ŁODZI:
Rocznie rb. 6 k. -

P6łrocznie" :3 " -

~~

Kwartalnie .. 1 " 50
l'1lesl~czn. .. Ol " 50

Wsch6d sł. godz 3 m.
Zach6d sI. godz. 8m.
Dłag. dnia godz. 16 m.
Przybyło godz. 9 m.

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pOjedyńczy 3 k.
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Roczn,.:!
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Zaorallloą:
Miesięcznie
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dnia 10 czerwc:a 1913

roka.

Kantoryu ."auny w WarslII!Qwie, uB. łlło:ai:a .M! 32, '!NI' Pabianiioach
w Zoierlll!uw w aptece P. Patka.

Telefonu Na 595

-411!11.11_~
"::':':':::;;;'':,~;;~.;':::;:'=:,;:.,,~

Wtorek,

Lodzl

411i. Przejazd .MI 8.t
'.

lU!

p. Teodora Minke

-~=:",..=::.=~.....:.;;:;;::.::::::.~::;:::;;-:.::.~~.-';:;".::;,-;:;.;:.::::.-,;==:-:::~~'~~:::-~';:;';';":"::===:,,~"":,:::;=;;.•-=~,,=-,,=:,,:-;;:,=---::::::==.-::=--==-~-==~_

'--

.... ~

CENY OG.ŁOSZE:N: Nadesłane przed tekstem 50 kop. za \1)iersz petitowy. Z\lrJ'wc:r.ajne ogło$:l!:a~llan za t:ekstein po 7 leo (1. za wiersz nonp<il'dowy Itti) jego
.
miejsce Małe ogłos:a:enia po 2 kop. od 1\)yrnzu (dla poszukujących pracy po 111, kop.).
Hajmniejsze ogłoszenie ZO 1(01'. lilla!c.RollII Ul1lf li !'Ile ..
kroUlOgil po 20 kop. za \\1iersz petitOwy. Zt\ dołqczenie prospektów 6 rup. od tysil1ca egzemptu!'.r.}'•. Ai-tlvlKllIł'jf pel. oZllaczerlifl hOlloraryull1
Redl'lkeya ulX/aia za ł>ezpłatne: rekopisó\\) drobnych nie Z\\lrllCl'l. O(lloszenia IX) tekście 1 raI>. za wiersz: I'etitowy. Ogłoszenia. który<!h termiw
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Piotrkowsku Ng 69 ·tel. 28·90.
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wojnę bałkańską i rozpowszechniana jest opinia.
że tylko wytępiwszy żywio.ł ormiański,· można

WIUłSiUrWA

Marszał!rowska 104 tel. 88·66,

PRZECHOWYWANIE "MEBLI

zapobiedz rozbiorowi pUllstwa przez Europę.
Rząd turecki nie przedsięwziął żadnychŚrodk6W,
aby położyć kres zab6jstwom i zbrodniom.
Można wobec tego sądzić, że ormianie są, jak
dawniej wyjęci z pod prawa. Dalej memoryal
wymienia szereg zbrodni, popełnionych w wila~
jetach ormiańskich, skarży się, że emigrantów
mahometan osiedla się w prowincyach ormiań~
skich. wyraźa obawę, żeżo.tnierze, powróciwszy
z placu boju, zechcą mścić się na ormianach za
poniesione klęski, twierdzi, że urzędnicy 'f . ,pa.licya; z nielicznymi wyjątkami są przyzw~cz!T~irr '.
do starych metod politycznych iuwaźaią. chrze·
ścijan za główną. przyczynę .nieszczęść krajo~
wych.
,Zbrodnie przeciwko ormianom nie są. nigdy
karane. Rząd powinien przedSięwziąć środki t
aby zmienićpanującę wśród urzędników j lu~
dności poglądynieprzyjazne dla chrześcijan, . za';

'~

składach w./l'asnycrhi;w:: IUdlzHęDaniem po:it:yczelk
OPAKI!1lWAfUA ii PRZEPROWADZKa.
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'przsniBsioDB'·zosfajq·z dotychcza~owBgO.Iohnlu' (KrakowskiE lJ

grOZIć kara.mi. winnym urzędnikom
na. pra.')ę, kt6ra oddziaływać powinna
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.. EDWARD i:OCHOWSKI i ·S-ka

Warszawa,.D(oszykowa 1,

Bh,... oSuclowlane IIIIIAURYCY~AUłSTEI\IS..
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pl'zyjmująpotożnice na okres slabościwkaźdym
czasie. .lL.ekara: i. akuas:a:erksi .wa n.iej~..
~:·cagP~~tl~g~la ubogich od 5·ch ~o 6-cin rl~~·
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.
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klęski

głupstwem j oSićzer~

walczyli po...bo. hatersku" co potwierd'7ą
"- '. ·ofl·c'er'o~
wie i żołnierze, powr6ciwszydo swych ognisk
d?m~)WY'ch,. Z ich .zatem. strony ormianie nie powml1l. Się Olczego obaWiać. Rząd przeprowadzi
śledztwo w sprawach, wyłuszczonych. w memoryal'e, ukarze winnych i przeprowadzi reforniy.
Emigrantów z Macedonii wy-śle I:ząd nie do Armenii, . lecz Ao· okolic:I<0nstantynQPola.
':.

'Kwestya ormiańska...·

lJ'~.:Mr.imo~·.

BIt:fłAT
wPa:ąm

z; wielkim

I

. .

,-LACTOGASPIN'B-'
..
..
.
ET VERIOIIB1;.LIE

delegacyi

;~.·.P·r··· Z·y.··t·U ł&k.·.,I R . .:. p
. .• o·ł··. o··z"·:n· I- C·· ze·. nik6w.
~~l~t~~l~t~ff;n~Sl~~~ęd;~j~d~~j~j~z~~tą
u~~~d=
Przypisywanie ormianom .odpowJedzial~
d . C . , . , k'
T
D b
za
wojenne jest
1II.t;,ó zk. hrzescijans lego ...wa . o toczyn.
I
stwem. Ormianie wśród cbrześcijan ótoinańskich
i
I.. Dzieana N2 52
są żywiołem. najlojalniejszym; w WOjnie . opecnej

Najtnlisza.i najt:adyQnalniejsza izola...
cya fundamentów
•. 0. supzanie
murów
Wilgotnych.
Wstrzymywanie
wody
zaskórnej

..

rozmowy

Vlielki wezyr przyrzekt. że rząd. nie zadowoJ!. się obietnicami, lecz; da dowód swej dobre1

'l'I

.

wplyl1ąć

w duchu

do ambasa~~ró':V, !la C? patryąrcha odparł, że
nar6dormlanskl me Widząc ze strony rządu tureckiego żadnej opieki. musiał . sję zwróCić do
rządów

"

i

wezyrem, ten zarzucił patryarsze, że rozesłat
tendencyjne biuletYIJYO wypadkach ., w Armenii

'przy uli~'yJ
O
E
HA.""!I,·sR'OrFUGR "

poraclnia

,
,

. ,t Temps"sc,eptycznre.zapatruje s/ę·nate

za-

pewnienia ;Porty.. Opieka przyrzeczonaormia110m przez ... traktat berUrl'E;ki,. nie dała żadnyoh

" Niedawryopatryarcn.a i~~miaI1$kł. w·, asystelF :W~nH(6W:i./rurcYa:stwól'zYła·kwestyę,o~miań$ką
cYI. dele.gacYI' W:ę C 7,Ył i ,WlelkJem. u. ..we.ZYf 9. Wi. ·. me.- .1 .. prz~ .rz~.z!.~.., RzeZie. w~w. oł.a. ły 'pows.ta.1l.le•... ~ow. moryał, wyraża]ącYPQstulaty , ludnoś~r .ormiań-· stame utopIOno we krwi .. Komlsya· oltomanska
skiejw I Azyj,,'Mniejszej ... Mernoryał wYta*a wsn~ ref<?~m .' z;. roku .1895.. ,nic nie. zreformowała.
nyspos6b obą.wy ormlap. .
..
:~~zędzle.któ~t;dy przesz~a kpmJsya,zjawiaU się
Stwierązaion. ie;nietylk:o, nadzieje ~Y'wione rqor~ercy.
.. .. ,.. .... '. . .
.. .
.. . . .
p.rz~z i?r.mi~n pOWprowactzenią ~kolJ~tytuicyi .. o l e , . 9dy\y roku: 1~08iOgł?szorlO.k:onstytucyę.
ZlŚ~I~YSH~, lecz,' nawet, \Vzro$Ja hczp:~, \ił~t6~i roz- orrtpame .. zentuz~az:me~ ]ąprzYJęli I po j:l atJi
b6]OIctwa, przyrnusoweg9 nawra~nlą, 1.1qnych młodoturk6w. Wkr6tceJednak nastąpiły rzezie
zb!odnL . . \I[!. ostątnich;crasacąz~ch~~zą . W; . wj~ w Ad.ąnie,.\V kt6rych . zginęło 20 . tY~'(),rrhiąn.
f·.laJętach . .A.d.~l1a,Wan,.~larpelqr:1SJtllS nJe,~08()- ..\1[ ... Revue h gen,et: ał Sz.eryf b~sza .pądMecie.ją ce ObJaWY.1 p<,prz.ę.,dzaJą. ':c. e. z. ez. lę r.· .Na chrze.sCIJ.an kawe. szczegóły: 0.. tej rzeZI, stw
.... Ierdzając ·.O... dPO~
>dlcą.zri~ci9 . (i)d!łf)wiedziąlno~ć za·nie~częśliwą ·wledziwnoSć komitetu. Jedności i ~ost~tl".
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Sledztwo z powodu rzezi przeprowadzić I do prościejowskiego narodowo-socyalistycznego że wojska serbskie są juź w zupetnoŚci gotowe
mieli dwaj posłowie z polecenia izby; ormianin "przodownika" i kandydata do krzesła poseł- I do boju. Natomiast Rosya odwołała podobno
Agop-effendi Babikian, którego ormianie posą- s~ciego" p. ~iemca. z prośbą, czy nie podj~łby wszystl~!ch ofic~r~w ;rosyjskich" słu~,ących ,dotąd
dzali o zbytnie turkofilstwo i Jusuf-Kemąl. turek. Się wYjednania polecenia od rządu bułgarskiego w al'l1l11 serbskiel. nic chcąc, alJy oficerowie ro
Agop po powrocie z Adany pokazywał swe u naczelnika stronnictwa, posła Klofacza, posia- syjscy brali udział w bratobójczej walce.
sprawozdanie pos-łom młodotureckim - i zmarł dająet:go w Sofii liczne znajomości osobiste ze I
Niektóre dzienniki domagają się ustąpienia
nagle, co dało powód do nieogłaszania nlewy~ swych wycieczek bałkańs,kich. I Niemiec i KI~- . Pasicza ,i powierzenia Nowakowiczo,wi m!syi g~.
kończonego rękopisu, Jusufa-Kemala ,zas Wt faez propozycYę przyjęlI, a ,sp~awa posz!a, WI- : tworzema.~abllletu, w . którym ~naJdowalIbYSl~
słano na koszt rządu mi studya do Paryza, gdZie doczme łatwo, skoro przedsiębiorca prOŚClejOW- i przedstawIciele wszystkich stronmctw.
miał prócz tego śledzić zachowanie się studen~ , ski powiedział sobie, że mógłby otrzymać może \
Odpowiedź rządu bułgarsldego na notę
tów ottomańskich.
i r poważniejsze polecenie, choćby samego dora : serbską jest już gotowa i w tych dll.iach doręBrulion sprawozdania Agopa-effende,go Ba- I Kramarza. Jakoż po niedługim czasie miał na 'ii czona będzie poslowi serbskiemu..
bikiana został jednak przęz ormian ogłoszony. ' liście polecającym obok podpisu Klofacza i pod- i
li1 odpowiedzi tej. zredagowanej w tonie staAutor stwierdza, że chociaż przyzwyczajony był pis Kramarza. Jakoś się ta "tajemnica handlp- ; nowczym, Bułgarya domaga się wypełnienia pacałe życie do rozruchów, nie wyobrażał sobie wa" wydała i można sobie wyobrazić, jakiego ragraf6w traktatu, zawartego z Serbią przed woj~
takich strasznych okropności, jakie popełniano w alarmu narobili czesi prościejowscy. "Narodni l ną, oraz odmawia żądaniu rewizyi tego traktatu.
Adanie Nie szczędzono kobiet, dzieci i star~ Listy" oświadczyły krótko. a w~złowato, że pod~
Sprawa załatwienia przesilenia gabinetowego
ców ~ przeciwstawieniu do rzezi za czasów i pis dora Kramarza sfałszowany, co zresztą na- natrafia wciąż na wielkie. trudności z powodu
Abd~1 Hamida. Sprawozdanie wykazuje, że urzę': i .leżało przewidywać. Teraz chodzi więc o to, I polityki zagranicznej,
.
dnicy j. wojsko brali czynny udział w rzezi lub l ~to .jest fałszerzem. podpisu? Podejrzewa się
Rząd oczekuje na wiadomości zPetersbur;.
wcale jej nie przeciwdziałali,. ,karząc jeszc:e N,iemca. i wezwano~ go, żeby wystqp~l~o~rowol. i ga: czy R~sya zniewoli Serbię .do zachowania
ormian za obronę. Agop-effendl zaznacza, ze Ole ze stowarzyszen narodowych, jezeh l1\e chce przyrzeczen, zawartych w traktaCie z Bułgaryą?
worgan.izaCYi m
.. orderstw uczestniczyli miejscowi '. być wykluczonym. Niemiec . milczy, a KIOfacz-:-j Do tej chwili obecny gabine. t mą p.o:wstać przy
członkowie Jedności i Postępu".
pojechał do Biatogrodu.Autentyczność jego sterze rządów.
, ..
.
.
•. .Szeryf basza stwierdza, że przywódcy roz~ podpisu jest .jednak skandalem stokroć gorszym f
Bułgarskie koła rządowe oświadczają, że
ruchów nie byli ukarani, urzędnicy otrzymali od falsyfikatul
' tylko zwrot stanowczy w polityce serbSf(iej mógł·
bardzo. małe kary, a tylko 40 nieznanych zaby zapobiedz dochodzeniu przez Bułgaryę praw
bójc6w . zostało ściętych dzięki energii wezyra
swoich. z bronią, w ręku.
Hilmi baszy:
..' .'.
Z DUMY.
Bułgarya domaga się od ~urtlUniiurzędo·
•. Ten czyn~.wyw?łałjednak p~.otestczę~ci po__
I w~go stwierdzenia przyja~ni il?rzymierz!i wzasłów młodotureckich. z AnatOlII .. HUml basza
'.
.
. . •
: mian z~ ustępstwa" u~ymoną przez Bu,tgaryę
chclatbropićswego postępowama przed I~bą,
. Na wC20,ra]Szem pOSiedzeniU Dumy,Panstwo- Rumumi, co do SyhstrYI.
.wyl<azując'winę ukaranych. Ale wówczas kIlku W~] pose! Szmgarew p~~da~ obszern~l krytyce /
. Po za granicami państw bałkańskich róW"
rtJiitistrów zagroziło dymisyą i Hilmi basza, !1i~ dZlałalnosś Banku ~I'ośclan~kleg~,~damem mów- I nież nastr6j pesymistyczny.
'.
mając '. poparcia'. , kolegów i komitetu, ustąpił I cy, Bankzle czym! skupUJąc Ziemię na. kre~ach~
Francuskie koła polityczne uważają proje. .
wiell<imwezyrem został Ha,kki basza:
.
. w Pol~ce, ,n,aLltwle, W. gub. Na?baltyc~lch l.r~z- ktow~ny zjazd premierów państw bałkańskich Vi
'"
Jeżeli teraz rząd turecki nieokaze Większej przedając Je przybyłym·,z głębi Rosyl włoscla- SalOnikach za trudny do uskuteczi11enia~Zdaniem
b~stronrto~cii energii, w.stłU,mieniu wrz~nia. w I ~om, \l[skutek d~iałalności Banku~ ce~y ziem~ ! tych kół, jedynym środkiem załatwienIa zatargu
A rme,t1!i,śclągnie ,na Siebie wlelkąodpowledzIaI~ losną menormalme.. W:og?le całe1 d,~lałaJnoścl byłaby. interwencya .moc~rstw .. 1 to jedyny relil~
J10ść ł gdyż w razie rozruchów . pra~dopodobna Banku nadano zabarwleme n,acyonalJstyczne, ~ ny proJek~ ale cóz, kiedy Austryi i Niemcom
>je~t 'iutetwencya ~osyi 'nprzecz ormIan.
,', .przytem przekracza ona w Wielu r~zac~ raczej bardzo na rękę ta waśń ludów bałkańsl<ich. Oni
'.
' i
,..,
.
'.
pr~wne ustaw~. Wszystko t? ,sprawJa,ze Ba,nk ją ba,rdziej podsycają różnymi sposobami. '. .
dZiała, wbrew l~teresom włosclan.Mówcę Szm~
. Z Białogrodu piszą, że sytuacya jest wprost
sł~t~slykLnąJądowbś~IOWa' tdObyczYbałkańS~IGb~... garewa ?1~la~kuJążywo przedewszystkiem posł.o- krytyczna.·..
.....
.. '. . ... ' .. : " . , ' ,.,.,
l
, wie-włosclame.
.','
,
.. '.Wojsl~op:rzedQ wojny, d6magę.jąQ si~· ógł~
",Wedłgg ~anych, ,zebrany:ch ~rze:; »Neue
$7;enih:a:nęk~yi prowirtC,Yj.zajefydp: pr:f.ęz serb6w~:
, Frele presse'\ za •. których śCIsło~c, pismo wlepr '
NaczeJl1Ik sztabu generalnego, wojewoda Pu':
· tle.ftskie ręczy, stosunek narodowosclowy w zdo, O zeya W klubie kadetów.
tnik, wyraził się, . że spodziewa się wkroczenia
Dy~tychprz~t ~v:jązek bałkań,ski ,dzielnicach Tur~
wkrótce annii serbskiej do Sofii.
cył E.urope]skle), przedstaWIa SIę w sposób naW niedzielę do lokalu frakcyj parlamentarTutejsze koła polityczne przypuszczają, ze
i, stępuJący:
,
."
.'
. nej stronnictwa kadetów, w czasie, kiedy poseł naWet Rosya nie zdoła już zaźegnać wojny z BułOgól~a 11czba ludno.śc!.całego zdobyte~o te- Milukow zdawał sprawę z działalności frakcyi garyą·
rytoryum
WIIajetadryanopolskl:
797,
l'Icya I, zarzą dZl'alSpIS
' .wszys.tl(IC
'I1 os ób'I
Grecya
popr'z'e . stano wczo Serb'lę··.
lo
.. i'.' k" ów'.
.:,
." 16'74045,863,
. w· ·tem' 429 '7"76 .' rn.u· zu
weszł'
a po
.
tySIęcy" ' mesz anc
I .
"
'
1 - ' b'
h
d~' ~
'd
"
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'
Ś 6d któ
D
l
'k'
. d ' I . równiez
.
man6w 243,321 greków, 104;695 bułgarów, 13 . lOrący~ . u z~a1 ~JP~sle zemu, a w.r ... ~ , .. z emu IWleenS(le
donoszą, że
h'siA'c '640 źydówi,5 , 735 ormlanjwilajet salo~ rych ml~ła byc częs~, n~eposł~w. ~astępmepo- przyszło znowu do starć pomiędzy wojskiem
'J k\' 'I 1'120125 '. m'e ka' ców
włem 451031 Ilcya zazą,dała zamk.n,tęcla posl~dze.ma. . . . ". ,,' " serbskiem a bułgarskiem w Ketruli.·' JedlJocze~
i 1:.1 .. 1
rl;tr
'. I sz
n, '.' . ' . . " .
Frakcya uchwalIła zwr6~IĆ.slę do. prezesa śnie dZiennikidonoszCl"źe ,serbia zam6wi.ła w
,mllzułman6w,327,790,grekow, 25.8,?09 bułgarów Dumy Rodziahki i do prezesa rady ministrów Rosy i 5 tysięcy koni.
"
"t
~ k
' . ..'
'O
.
. .
76300zydów,j 6395rumunóWj.wlla]etmol1aster.. K 'k' "
ski: 740;94211lIeszkańców, w tem258.,246grek6W,
o, owco:va! 2: pro estem przecIw o temu dzla- ". .' statllle. wiadomości nie są też zbyt pocie.230659rt1uzurmanów,223,186 bułgarów, 17,117' ł~OlU polICYI. "Riec2:" donosi, że policya.. zjawlła ., sz./:Ijąc,:, Dzisiejsze półurzędowe dępes?:e donoszą
se.rb6. Vi .6,78.5rllm.nn.ówi 4,950 żydów; . wilajet SIę w l<?k~lu ftakc~i po porozumieniu Sl~ wła~i z SOfh, ~e I?anewo~Wjadczył .wczoraJ wieczof' . "005140
. k' 6
t
601915 dzy PolICyjnej z mInistrem spraw wewnętrznych •. rem dZlenm!(urzom, IŻ,. Bułgarya w żadnym ra~
skopHjski:\, .' ,mlesz anc w,wero .' 1
Pre.z.e~. minis.t.r,6.w z.a.ś. nic o . te.,m. . pie . wied,z. iałl ','zie niezamierxa ustllpić przed uroszczenI'aml'
muzułmanóW, 206,540 serbów, 193,615'bułgarów D
k"
lo . .
. .
..
i 3,070 gteków;wilajeŁ Janiny: 378,863 mieszkańzle.nnl. '..wymter(J: .oy utrzymuJę,. ze prezes DumYj Serbii. .•. ......' .
'" .
.
~ówW tem273,851 greków; 100,494 muzuł.ma~l?q~tano~lł. ~czymc wszystko, abyspraw~ nale:.\.... ;. Ąle Wpły",: Danewa widocznie~abnie; gdyż
nóW: 5;104źyd6w i 414rumttnówj wilajetsku.. zycIe wy)a~OIć..,.,!
, . ' ..., .. :.:..
dZISIeJszy poranny "LokaLAnzeiger" dohosi, że
taryjski: .3,62511lieszkańc6w, wtem 2,250' serbów
'\1[ k~lu.~raeh,pllmy. ~Iele komenta~zy wybułgars~iemu ministrowi skarbu, Teodoiowowi,
J. czar
... nog.órc6w i 1,3.75muzulmanów.·
wołałozla~lernes\(~ pohcy\ podcz~s. posledz.en!a ' u~ał9 SIę skłonić Oeszowa do cofnięcia swejdy~
.
~adetów., NI~którzr Posłowie uwazaJą to zajŚCie mJsyl. Oes1.owwobec tego prawdopodo~nie
Jak90dpowledźna znaną, formuł~D.u.my przy
utworzy nowy gabinet.
."
.
rozprawach nad budi;etem ministeryumspraw
. Jak dalece. chwjlaohecna roznamiętniła
.. 02)1 to mo:i:ebne'ł
I wewn~trznycb. .
mi;szkańc6~ .,sto)icy państ,wa bu,łgars~iego, do~
..
.
syc:. po~l~dzlec,2;e wCl;oraJ . ogłoszono· w. Sofii
n
'K'.ryU'[."W
na' . [·b·. a' na .~' ałk'ana'[l.
stan
wo]e!1
Mieszkańcom
gOQz,9-'eJ.lokale
. W·· Czechach. wykryto kilka wypadk6w ochoczorem
me y.wolno
. opuszczać pomieszkań
ty ~o materyaJnego wyzyskiwania wydarzeń . bał
publiczne zostały zamknięte..
ł "
k:atlskich z chciwości zysków osobistych, a pod
. ~ieczoremdokOliano licznych aresztowaq. i
pokrywką" wzajemno~ci słowiańskiej"" Najwię
(SptaWozdan/etelęgraficzne).
ddobmmemanych. Iszpiegów serbskich,' kt6rzy pokszą sensacyę stanowI fakt, ze naczęlmk stron- . . . .
.'
. . . . . . o no st,rzelab ,do .posterunków, stojących p0d
uictwa.;;narodowych socyalistów",KIofacz, pu'W konflikCie serb~ko.bułgarsklm n~tąpJł: kosza~amlkawaleryl.Ąresztowa!1orówniez .' kilku
.. sejf si~tez na tego rodzaju spekulacye. Rzecz stano.. w~z.y zw. rot w kIerunku pogorszema Się/ oso.bmków, którzy. uwijali się ko. to składów ar..
· ma. się, jak następuje:
..
sytuacyt. Prezydent ,ministrów. P~sicz zwołał tyleryjskich i . prochowni.
.
' .
. W morawskiem mieście Prościejowie i oko- . przywódców wszystkich stronmctw. na konfe- I
~ów.nież i prasa angielska. steptycznieza...:
· licy . kwitnie od Jat dawnych wyrób .gotowych rency~. ,
, . . . '. .... "
~
I patrule Sl~ .na sytuaqę. OstatnI. . numer" Daiły
ubrań męsldc;h, wykonywany systemem tak zw.
. Prz~\~ódcy oswladczyh Paslczowl,ze me na~ Mail" podaje obszerną depeszę swego sofijskl~
cllalupriictwa,. to jest nie z fabryk, ni wspólnych Jezy dłuze) czekać.. . .
.
.
...
go ,k:orespondenta. wysłaną wczoraj o godzinie
warsztatow, tylko każdy krawiec (a jest ich prze~
.Na, wypadek, ).e~eh do dwóch ~nI z S~fll me 9-eJ wieczorem~, Według tego telegramu s tuaszło· 20,0(0) szyje . u siebie w domu na rachuprzYJdzl~ zadowal~~aJąca odpowiedz, Serbia. ma cya w ~ofii .i.est w!elce niepokojąca. Serbskf po~
nek przedSiębiorcy, . którego jest stałym dostaw- natychmiast OglOS17 aneksy~ okupowanych tery- seł SpaJacowlc. wYJecbał wczoraj z Sofii do. Bia~
cą i (przez .system' zalfczek) wiecznym dłużni
tory6w macedońskich..
.
'. _
. łogrodu, . uwoż~c . ~e sobą wszystkich swoich,
kiem; . Firmy tego. kra)Viectwa są wszystkie nie.. Odpo?,iedzią Bu~garyl .na tę .aneksyę będZie członków rodzmy I część personelu' oselstwa.
mieckie. Jedna' z nich zagragnęła rozciągnąć in- nlew~tpliwle wYPo~Iedzel11e wo~ny, dokt?~ej; Rozwiązania kryzysu należy oczekiwa/nieodwoteresy swe na Bułgary~ Zwróciła si~ przeto SerbIa gorączkowo Sl~ przygotowuJe. ZapewnIają, ! łalnie dziś.
_ •• k
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wie·'

Odpowiedź Bułgaryi na żeldania Serbii będzie prawdopodobnie dziś \vysłana do Białogrodu.
Odpowiedź będzie utrzymana w tonie stanowczym, odmowna.
W Sofii nie jest popularnym plan zwolania
konferencyi premierów czterech państw balkaflskich, gdy~ wszyscy ~ą _przekonani" że l~onfe~
rency.a ta me przyczynI 511;: do wyśwletlema sytuacyl.

manufaktury bawełnianej w Widzewie (dawniej
Zgromadzenie kupców w'ymag~ć będzie zob~.
i I{unitzer) zażądali wczoraj podwyżsże- wiazania ze strony pracodawców, ze, opłata Wplnia płacy zarobkowej o 30 proc. oraz wyzna- sowego co pół roku wnoszona będzie przez
czenia półtoreJ godziny na obiad,
;
nich regularnie.
Administrac.ya fabryczna oświadczyła, że da
Fundusze szkoły, tworzyć się bGdą z wpiso~
odpowiedź za kilka dni,
wego za naukę i pozostalości od obowjąz~o.
Robotnicy pracują daleJ.
we(IO podatku od świadectw handlowycl1. Nle(d) Obniżenie zai'obkll. W cegielni O. Abla dobory pokrywane będą, przez Zgromadzr~nie kuprzy ulicy Dąbrowskiej nr, 21 administracya za- piectwa,
wiadomił'a robotników w liczbie. 27, że po upłySzkoła pozostawać będzie pod nadzorem
wie dwóch tygodni zmniejszona zostanie płaca wydziału naukowego ministeryul11 handlu i prze:la wyrób 1000 cegieł z 1 r. 80 kop, na l rb. mysłu,..
.,,
65 kop.
Opracowana ustawa przesłana będZIe w tych
Z parku Staszica.
- VI! cegielni J. Meisnera przy ulicy Oą- dniach do zatwierdzenia władzy.
browskieJ'
po uprzedniem zawiadomieniu robo- d I
(a)' O pomoc
Go~cinne w"st"p" orkiestry' Warszawskie)' straźy
I ' lekarską. iNaczelnik
P w' ks łódzkiej
eOl'" w
J
't J
tników na dwa tygodnie zmniejszono płacę od
yre \:cyl nau (Owej, z powOt u o I~ Z .'ogniowej,
wyrobu 1000 cegieł z 1 rb, 80 kop. na 1 .rb. ostatnich czasach liczby szkół w Łodzi, polecił
Park Staszica, zwyczajnie pusty i bardzo 60 kop.
władzom szkolnym odpowiednio uzupełnić kom(a) Z tolefonów miajsldch, W celu rozsze- piet ordynujących lekarzy.
rzadko odwiedzany od czasu zamknięcia wystawy rzemieślniczo - przemysłowej, od kilku dni . rzenia stacyi telefonicznej miejskiej przystąpiono
(x) Ze statystyki chorób zakaźnych. W miejtchnie życiem i w porze wieczornej roi się od do przebudowy na ten cel drugiego piętra gma- skim szpitalu dla chorób zakaźnych pozostawa"
tłumów publiczności, które śpieszą tam codzien- chu przy ul.. Przejazd, gdzie znajdowały się dotąd ło w dniu· wczorajszym chorych: na ospę --'- 3,
nie posłuchać wybornej orkiestry warszawskiej mieszkania urzędników pocztowych. Kosztorys na szkarlatYIlt; - 4 i na dur wysypkowy ~ 12
straży ogniowej.
robót, według zatwierdzonego przez władze plai1u, razem - 19,
Orkiestra ta, znana w całem Królestwie Pol- wyniesie 12,000 rb. Z chwilą rozszerzenia stacyi,
(x) Z Kochanówki. W dniu 1 maja znajdo ...
skiem, , cieszy się wszędzie, gdziekolwiek wystę- liczbę dotychczusowych abonentów 3,600 będzie wało się w szpitalu chorych: męzczyzn _ 1,62#
puje, ogromnem powodzeniem.
można powiększyć do 10,000,
kobiet _ 140, razem osób _ 302.
.
VI koncertach Jej u nas bierze udział t a k i e _ Od soboty I'OZPOCZ(~to roboty okoJo ułoPrzybyło chorych: męzczyzn _ S, kobiet
żenia kabli podziemnych .od Nowego Rynku 4, razem osób - 9; ogółem leczyło się 3U~
orkiestra mandolinistów.
Wykonanie pojedyńczych numerów jest wzdłuż ulicy Nowomiejskiej do Placu Kościelne- osób.
.
. Z liczby tej zostali wykreśleni: a) zmarło 3'
ogromnie staranne i artystyczne. Dało się to go, Roboty te mają na celu umożliwienie w.łą,zauważyć zaraz na pierwszym koncercie w ubie- czenia' przedmieścia Balut i Radogoszcza do o:.. męzczyzn i 2 kobiety; b) wypisano 7 męzczyzrr
głą niedzielę.
gólnej sieci telefonicznej, a w przyszłości prze- (1 bez polepszenia, 6 z polepszeniem); 2 kobie.
Wyjątki z oper wagnerowskich, "Preludyum" dłużenia kabli do rogatek zgierskicl1.
ty (l.bez polepszenia, 1 z polepszeniem),
Lis,zta, lub Fantazya· z oP', ,Hrflbina" wykonane
_ Liczbę telefonistek powiększono o 6 noW dniu l-go czerwca pozostało w szpitalu!
zostały z ten,1peramentem I brawurą.
, wychz pensyą po 40 rb. miesięcznie; z pośr6d m(~zczyzn _ 157, kobiet _ 140, razem osób"
S I Łzawe l f<ils;n~ t.ony ~twO{6W s~opena l dotychczasowych zaawansowano 2 telefonistki na 297.
71Umanfl
zna ~~,y wJetnyc
w?r- . posady
urzędniczek
IV klasy z pensY'l
(a) Nadzo' r Ilad słunami.
Oube,mialn, y. ur-md
kJcstrze
mąndoh'tllstów,
którzy wy<.)O~wc
wyclel1lowallv.: kazdy
"
,
. 60 rubli
lf
U'ł
'd
b"
'
ó~ k 'd ,.'
'ś ' . bt I
mleSlęczme.
,
lekarski
zawiadomił miejscowe władze adm i ni ...,
naj ro meJsz,Y SZ, cz,eg f,. az e przeJ,c,le su, e ne.
_ Na Inl'eJ'sce \'11z'yn'lel'a Stall'ngera, który
l 6t
.
~ ,
D
t
b d
t
A
stracyjne, że w <r ce zorgamzowany ,zos~anle w
, . ,yryguJe orraes rami ar zo umIelę me p. . przeniósł się do ~i~a~y, _ stano~isl<o, st~rsz~g? Łodzi nadzór lel<arski nad sługami, polecanemi
Si elSkKIonce
,
rty odb ywalą
" Sl~ w muszl'I, pozost a~ mechanika
SieCI telefolllCZIH!j objął mz.
przez kantory prac.y.
,'
ól ł"ódzklej
I'
. .
wionej jeszcze z wystawy, a zbudowanej przez I Józef ... tows CI.
.
".,'
(a) Statystyka ka.s poż,-oszczędl1ościowyclt.
przedsiębiorstwo budowlane inż, Meislinga. Dzię(a) Spl'awr ,szkolna, C?p~eraJqc Się n~ ~oz- Vl!edłu~ danych statystycznych, zgromadzonych
ki świetnej akustyce, jaką odznacza się muszla, P?~ządzenlU ,mll1lsteryu,m oswl,aty, na~zelnt~( łodz~ przez irmpel\tora do spraw drobnCf!O kredytu p.
tony orkiestry, mimo obszernego parku, słychać klej dyrekcY,1 naul\O:~~J roze.~I,:ł .d~fPI~eł~z?I~~ch Kr(:i!-3tjanowa, istnieje w Łodzi 14 kas pożyczko"
nawet w oddalonych. zakątkach.
·11
szk6ł okólnik, po~ecaFlcy plzestrzeg~I1le sCIsłeg? wo~os:::czędl1ościowych 1. ogólną liczbą członków
Obok muszli w. dwóch mniejszych pawJlo~ n~dzoru~ ~ad UCZ!lIaOll poza mu~arm szkolnymi, 29,529; w tern 20,180 chrze5cijan i 9,394, żydów;
nacb mieszczą się cukiernia i restauracya. .
mianOWICie, aby prz~ ucz~sz~zanlu . do teatr~w, w stosunku .<:10 ludności wypada jedna, kasa pa
.
Eg.
na odczyty, zabawy l zebraOlapubhczne ucr.;mo- 16,000 mieszkańców.
'
wie posiadali zawsze pozwolenJe władz szkol.1iJ guberniJ piotrkowskiej kas pożyczkowych
nych.
.
polskich
istnieje 69, w których liczba członl,ów
KALENDARZYK TERMmOWY.
(a) O szkołę w Karolewie. Na sku.tek za- wynosi 61,813 chrześcijan i 76 źydów; kas ży~
IMIONA SŁOWIANSKIE, D z i ś Bogumila. J u.. żalenia wniesionego do gUbernatora plotrkow- dow~kich jest 14, liczą. one 12,796 cz.tonkÓw.
t r o Radomita.
wJ'
K~rolewie
nal~ięć
(x) Wizyta biskul)a marya,wickie l1~ o. W ChełMUZEUM NAUKI I. SZTUKI (Piotrlwwska nr. 19) skiego,' żeI s, zkohl,
h
ó
I z~n~.iast
1 zna]du
otwarte. cO,9,ziennle.od godz. ,10 rano. do 10 wieczorem, do wszyst (IC lTIleSZ <anc w c 1rZes~IJal ,
.. ,.- rnie baWił w tych dniach :..- jak pisze warszaw"
Tamże wystawa szt:H:h6w.·
jesię w ręku niemców, o~lbyło SIę wczoraj w ski "Naród" - biskup lllaryawicld Próchnlew~
- - -....,,-........- . - - - - - - - - - - -........- magistracie pod przew.od~Jctv.:e!n prez,Yd 7nta po- .' ski; . który odwiedzit mU4eum unickie chchnskiesiedzenie członków mellllecklel komiSyJ szkol- go bractwa prawos.ławnego.
.. , :
nej, na k~óreln rozwa~a~~ tę ~pr~wę..
.
Według relacyi "Chełmskiej . Rusi" .podcz~!'
. KomJsya po długIej l ?zywIOne] dyskusYI zwiedzania .muzeum Próchniewskiporównywal
zażalenia tego nie uwz~IGdmła, I. orzekła,_ że życie maryawitów z życiem by.łych unitów pod.
-?szkoła ta zupełnie prawrdłowo nalezy do Ulem~ panowaniemPoJskt i katolików•.
(x) Kolej do Łęczycy. Zarząd kolei fabr.- ców.
",_
.. _
_. . .
Duchowieństwo prawosławne podczas pobytu
łódzkiej, opracowawszy w ogólnych zarysach
Motywy, ]akum kierowała ,SIę ~onllS~a w Próchniewskiego okazywało mu szczególne
projekt budowy nowej kolei do Łęczycy, uchwa- wydaniu orzeczenia, są następujące:. ze. ofJal'o- względy.'.'
lił oddać go pod obrady ogólnego zebrania
dawca gruntu P?d szkołę M. Lubo~leckl poda-:
(x) Kongres syonist6w odbędzie się w WieakcyonaryuSżów. Zebranie to Wyzllłlczo no na rowałgo kololllstom, którzy, ;wówczas, składali dniu w czasie od 2do 9 września r.b. We~
dzień 27 b. m.
I
~ię z, niemców, żewszkole tej odpr;aw~ano na~ . dług dotychczasowych " obliczeń przybędzie na
(x) Filmy kinematograficzne: 82 posł6~ b~Ż7l1stwo .według, obrząd,ku luter~ns~lego dla kongres 400 do 500 delegatów zewszystkich
dożyło Dumie wniosekpra"Y0dawczy o .ustano- miejscowych kolont,s~ó,w, ntem~ó~ I ze szkoła stron świata, pomiędzy nimi· kobiety.
wieniu pOdatkU w wysoko§cl 4 kop. od arszyn~ karolewska od chWili Jej załozellla była kanto:
' Wśród punktów ogromnego programu znaj.
na zagraniczne, a również na wyrabiane w RosYl t~ten:t. P!~ezna7zo~y~, dla ,o~6b ..narodow~ścl duje się masowy mityng żydowsko-narodowych
fUmy kjnematograficzne.ntemlecJ{I~J, ~a,lwazl1leJszym J~dnak ,dpwodem Je,st studentów z całego świata. tudzieź przedstawie ..
cmentarz IstmeJący do?becne] phVllh;na, terllze ni<'lteatralne w'J'ęzyktlhebral'skirn;
, (x) G'ra'nic~, o~I·,adłości. P.is,ma. rosyJ'skie do~ terytoryum
który rówmeż nalezy. do memc.ó w..
. . ' '. .
noszą, że wołynskl zarząd ,mIejski wystosował
.' .
, ..... . ' .
.'.
(d) Z palestry. Byłypom.adw. przys.pe.
skargę na rozporządzenie gubernatora, który,
~a) Dwu~lasowa azko,ła handlow~, Zgr0":la~ tersburskiej izby ::.lądowej, p..·'Lucyan' Władysław
uznawszy,dwa przedmieścia Zytomierza za nie dzeme. kupcow m,ŁodzI postanoWiło. załozyć . Rotwand, .. przyjęty.. został w poczet adwoKątów
n'aleźące do miasta, zabronił, tam mieszkać ży- dw~klasowąsz!włę ,handlową, z, kt?reJ korZY-przYSięgłYCh warszawskiej iibY' sądowej przy
dom.
II
stahby pracowl1lcy ró~ny~h.przedslęb.lOrst'Y prze- . piotr·kowskim,sądzie . okręgowym ,i .osiadł na.
. . . .
(a) 'Ogranl'czenl a ' pracy. Administra.cyafa," mysłowo .. handlowych. Szkoła h,ędzle tt:uała n~ stałe w .Łodzi.
..
celu przygotowywanie wychowanców do qalszeJ
. " . . .• .
.
bryki tow.akc. J. K.. Poznański przy ulicy ~ÓJ-.
. .' ., .
'. . '. . .'
..'
.' (a)ZAow.oplekl 'nad dziećmi.Zarządłódz. 'ta ogłoszeme,
'zawada
w !oerunkuhandlowym,
.' .'. '1"
" d i, ·t·
i k' na d .dZIel:,:ml
' ,; .. ~wf:!'"
czańskiej nr; 27, WyWIeSI
.'. I. - pracyKurs
nauki. wszl<ole, w ,~tórej każda klasa
(17go",O· maz.~
owo .OP~I
miające robotników, że z d~iem 16 ,b. m. fabry- rozdzielona będzie na dwa oddziały: młodszy, i łUJew tycP dmacl1 zebra~le w celu, rozwazenIa
ka czynną będzie ty~ko ,na; Jedną z,mlan ę . ,
starszy~będzie4 I~tntMa. pyć tak,że otwarta spr~wy . budoWY schrOnJska.dla slerot w.roku
, (a) Nowa ,fabryka. M1eszkamec tutejszy P'klasa przygotowąwcza~, Przy . szkole urządzona blezącym.
.
.
,. . .
....
M. Lubiński otrzymał pozwolenie rządu ~uber- będzie biblioteka .(fundanleńtalna ,i ijczniO.wską.),Koszty budowy obliczono na 30 tys. rb. .
.. .{~)U>~andlowców... Dnia. 6b~ m,()dbyt się
niaJneg? piotrkows~iego na I;lu~owę now~j przę- I muz;eqm przyrodnicze,geografj<.:zne,t()w.arozl1~w:
dzalni I tkalni oraz odbudowamespaloneJ fabry~ I GzeJ tóżnychpomocY. . nauk;<?'NYc~ •. Wk~,?;dej egza!1lln n~kiIl's~ch. buchalteryiprzy Sto warzy"
kipr~y ulicy.,\\,ierzbowei,ut. 18.
..... 1 klasie. li(!tba~czniów wynos.lc rn a ..4Q." ()p.łąt~sze~\u.w:z;aJemneJ pomo y pracutącychwprze.. '
7
"(ą) Z fabryk. RobothicytkalnitQw/ akc. ·za'naukęokreslono. na 2.4 rb. rOCZnie. :
mysl~ ł harrdlu lU. todzl {W61CWlska~~}. r,i
i
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ROZWO.f·· -Wtorek. dnia 10 czerwca 'l91'3.r.
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skiego i Wiktora Wyrowsldego; paszp.ort zagranic~ny
Z WARSZAWY.
Maksymiliana Tretschnera; bilet WOjskowy Chalma
Lewkowicza; bHety uczniowskie: Anieli Kurczewskie;'
i Mieczysława Czechowsltiego; kartę legitymacyjną
Olgi Muncheimer: świadectwo Zdunkiewicza, oraz
* Zjazd cukrownik6w.
•
różne inneclokum~nty, jałto to: notatki, pokWitowania,
Pod przewodnictwem p. Ru.tkowsklego. rOT,:
bilety wizytowe i t p.
b d
d
(n) Plany zat\wierdzollllft. Wydziat teohnicznyPOczęły się wczoraj w WarszawIe o ra y zJaz u
rządu gubemialnego pjotrkowskje~o zatwierdził y~a.nY cukrownik6w.
.
na budowle następujace: Jak61>a Gronem - na D-plę-I!' Wycieczka w.łoska.
~rowy dom mieszkalnyfrontoWJ', przy zbiegtl ulic MaW dniu wczoraj'szym p' rzybyła do Warsza
~istracldej i Poludniowej; Oskara Klikara - na 5.. pięd
.
trową oficynę mieszkalną z suterynami, przy ul. Wi- wy wycieczka, złożona z wybitnych prze stawldzewskiej nr. 417114 i Jana Szymańskiego - na 2-r. i ę'" cieli narodu w.łoskiego.
. . •.
trową oficynę i budynki gospodarcze, przy ul. ZróPo przywitaniu na ,d~orcu f zJedze~lu .sOladlanej nr. 15.
dania w "Bristolu". wycleczkowcy ud~1I SIę do
(d) Poszllddwan&e spadkobierców. Wydział
d.
't ł . h
d t miasta Po
, (a) Zebranie cechu st~lmachów.. VI mie~ h}lpoteczny
przY piotrkowskim sądzie okręgowym po- ratusza, gZie pOWI a IC, prezy en
"
szkaniu starszego cechu p. Jozefa, K?~laka przy szukuje spadkobierców: Franoiszka Magiery, Michała zwiedze'niu stacyi filtr6w odbył się wieczo~em U
, ulicy Brzezińskiej nr. 69._ w. obecnoscl del~gata Slupeckiego, PawIa Pacnnka, Rudolfa Zleglera, Wto- mecenasa Rotwanda obiad, poczem wyCieczka
,magistratu p. S. Bochensklego, odbyło. SH~ w dzimierza Lebiediewa, Walentego Cichonia, Walentego by.ła na przedstawieniu w teatrze "Roz~ait<?ści".
\Ii dniu dzisieJ'szym wycieczka udaje S1ę do
ubiegłą niedzieJęo godzinie) 4 po południU ze- Koniecznego, Kiwy Pasamonika. Józefa Jankowskiego.
W/adyslawa Szapskiego, Jana Kub ata. Antoniego Adarbranie kwartalne cechu stelmachów.
meckie~ó 'Vel Grzesiakowskiego, Tomasza Terki i "Wilanowa.
,,.
Zapisano 8 uczniów, wrzwolo~o na czela- l.eona Nowakowskiego.
, O d j a z d nastąpi dzisiaj wieczorem.
,'dnikajednegokandydata I przyjęto w poczet
(a) Oti"ucie. Wczorai W bramie domu przy ulicy
* Echa krwawego starcia z bandytami•.
,imajstrów pp. Karola Sadulskiego i Walentego Zachodniej nr. 54, znaleziono leżącegd l:1ez przytomWczoraj w szpitalu św. Rocha zmarł palacz
ności 26-Jetniego Aleksandra Fronczaka. Wezwany le~
W
~.T'Ś •
!,Po~na~czyka.
'ltarzstwierdził otrucie kwasem karbolowym. W stanie śtatku holowniczego "Orion"
incenty)llll mew(a) ZawieszeniS' wypłat. 'Y.edł~g "K<;>mmer- bardzo cięźkim odwieziono chorego do szpitala Po- skif ofiara onegdajszej krwaWej walki bandytów
,santa" zawiesili wypłaty w. KIJowie kupIec Bo~ znatiskich. Fronczak, kt6rydłttższy czas pozostaWal na przystani Tow. żeglugi "Stero, Tabacznik i
.
. ..
'\fUCh Lifszyc; pasywa 60,000 r!>.; M. Gutrr;an; fu~ h)jęcia, mieszkał przy ul. Kelbacha nr. 26 (na Ba- S-ka".
pasywa 40,000 rb.: F. Bezpałow l W. TerentJew;
c •
,
Jak donOSIlIśmy, WIśmewskI padł na tej
hjasywa ,30,000 rb. .
.
przystani, przeszyty dwiema kulami w piersi na
, .·.•·.(x) Zabawa leśna. Towarzystwo muz. lm. . . (a) Odpust w Łagiewnikach. VI piątek dn. wylot.
JSzopena urządza dnia 22 b. m. w lesie kolusz- ,13 b. lU. przypada w Łagiewnikach odpust do* Trzeci most.
hcowskimdlaswych członków. i wprowadzonyc~ roczny ku czci św. Antoniego Padewskiego.
Wczoraj, w dniu otwarcia ruchu publiczne:gości "Zabawę leśną I' utozma1comtprodukcyaml'
Uroczystości odpustowe rozpoczną się w go na trzecim moście i t. zw.• ślimaku", od poartystyc~nemi.
czwartek 12' b. m.nieszporami o godzinie 6 po łudnia do północy przejecha.ło z Warszawy na
Bilety są do nabycia wkancelaryi to warz. pot I trwać będą przez ca.łytydzień.
Pragę 46 pojazd6w, z Pragi do Warszawy 32.
'muz: . (Piotrkowska .108, lokal ws p61ny z ,.Lu. Spodziewane jest przybycie na odpust kilku
* Samochody na Bródno.. :
'ttdą"'},codziennie odgodz.4 do 9 wiecz.
liczniejszych pielgrzymek ~ todzii okolicy.
Wczoraj nastąpiło otwarcie. kOtnl1nikacyi sa..
(x) Program, "Cas~na". przy dzisi~isz~j zmia(a) Z Pa.bianic. Strajk tkaczów w Pabiani- mochodowej między Pragą (I'lac cerkiewny) a
lhię;i;apowiadanastępu)ące obrazy:, IID~aJ.poszu- cach został, zakończony.
cmentarzem br6dzieńskim.\ .'
'!
',kiWacze ,złota", drarnatosnuty na tle zycla ameUzyskawszy 20proc.podwyźki płacy, wszy,Przed otwarciem tej komunikaCyj doszło' do
'tykafi~kich pr)$zukiwaczyzłota,,!Skwito~ał si~", sey tkacze powr6c11i do, pracy..
skutku porozumienie się magistratu z zarządem
. .• ii:l:feyzabawną, kom~dyę: bardzo mt~r~suJący, Jak
(z.') Z rzeźni P' abianickie.J. "Wdn'iu, 8 lt.'pca ~ramwai6w, ,który ma prawo. wyłączności weks~
:t·,·t~ykle"Tygodnik Ilustrowany"!. zdJęCIe' Z ~atur,y
wszeiki~j komunikacyizbiorowejw gra~
. ';,;P:oUM,<I(:'Mreszctęnad "program ~Zwyclęstwo r.. b. w m~istracje Pabianic odbędz.le się Iicyta~ . ploątacyi
nicach miasta.
pr.:aWd?,',", dram.. at W wykonaniu artyst6Wamery- ~,i:jS~~eJ?~~a:aswogz~er!~:ni~a~~l~c~kur:n~
'!ł. P9grzeh•..... ' .
.
. '. ,... ,< . "
..
kańsklCh.
;..,
.
Pogrzeb. zwłok WładysłaWa ·Maleszewsldego;
,. . ,.'
.
, . lód ki
styczma 1917 roku.
','
,
, '," (a) O dyfatnaoyę· Pollcrna!ster
z ,p.
Li cytacya in plus rozpocznie się od sumy b. re-daktora "Biesiady Literacl<iej", odbędzie, się
.Oruzinowzaskarżył redaktora ;Blrżewych iJ{le· 15,003 rb, rocznego czynszu dzierźawnego.
dziś o godzinie 4 po południU z kościoła św.
domosti" . p. Roz~mowa o dyfamacyę w druku.
V
Aleksandra
na cmentarz powązkowski.
~~ ,M piśmie .tem ukazała się wiadomość, ja..
.adium wymagane wynosi 1500 rb.
J,oby p, Gruzinow, będąc polićmajstreltl w Wl:
(a) Ze 19ierza~ .. Gubernator piotrkowski ta·
tebśkri podczas wybor6wdo Dumy Pa.ństwowe] twlet'dził prOjekt ustawy klubu· rzemieślniczego I'
.
pobił 'jednego·' z wybOrców zydów,' niejakiego w Zgierzu.
KacenelsohM...
.
'.. .
..
(a) Z elektrowni zghwskiej. . Naznaczone na
, . .'S4d okręgowy.petersburski .nie .. dopatrzył w~zorajroczne. zebrallie,ogólne. akcyonaryusiów
:"
~9rnulli1<aturzf}dow)'.
,
.się . ::"" inlqyminowanym. ,artykule~yfat;Jac~ii tow.akc;:.. elektl"qwnl.zgierskle) zos4\ło·odło ..
uwolnił' redaktora Rozanowa. od odpowledZla1~ zone..'
,...
.'
M.OSKWA; 9 cZerwca (P~) Słowa Jego
łlości~::
.' .
.
.
, ·(a)Zab~\-ly'nl~dzj.,lne wleshł' . !gięr$~hn. Cesarskiej Mości Najjaśdiejsxego Pana, wygJo~
. . . ;:;(d) spraWa Ul(mll!d~()zi~w.,g~~Chu nHl'" Wniedziel~ .. ~.l~sj~:",gierskim, na polankach, .roz-' " sionedo komitetu obchodu 300-lecia Domu Ro'
gjstrątułó~iego, .wsalr \Vydzlał,~ WOlsk~wego, . rzuconych . pej'iptęqzytq.rę!)1' kOl,el .\kaliskiej'~ manow6w:
,,\Ilyraźamwa~,Moje szczerepodziękowa..
Warszawska i~iz;basądowaprzystIlPlła, .do rozpa- Chełmami,o~.b~ły. ~Ię ~aba.wy zgiersklCh stpwa·
trzeniaw 'drQdze' 'apelacyjnej'., głośn~j. sprawy 't) r:yszęń Śpiewacz9ch,,,lriry" . i .. Harmonii!! ". 'oraz. nie za wspaniałe opracowanie pod wszelkimi
zbrodnię' p'rzedwko motalhbści, Dohaterem kt6*'zc)rgflnizow~na ·ptr~ .pastorazgierskiej parafii' ,wzgl~dami tak skomplikowanej sprawy, jak Narej j~stfabrykantl'6d~kiOskar Lahrnert,: skaza~ ewangelickiej' p.Serlniego, zabawa dladzle~i , sz~, .znamienna' podróż w dni obchodu: 300~lecia
riYptzez~ sąd·. o.1rrę~owy 1'lotr~owskizll tę ;źbro~ w:yz:naniaewangelickiego.
...... ,....
' panow/ilnia Naszego Uomu. W'yrazam wam jeszcze'
dnię' na 4 lata rot aI'e&ztiłncklch: . ;
•....By.ły to .pierw~zę W:tyIU roku' zabawy leśne raz Moje serdeczne podziękowanie".
MOSKWA, 9. czerwca (P.) O godzinie S-ej
,"
Skbdsądu staqowią: przewodniczący;· pre. dia'zgiei'ząl1,to . t~wzięły w nich udział tysiące
zesl-go.departamentu·karnego warsżawskiej os6b"..
.• " . . . .. .',..
" . ' po pOłudn,iu, Ich Cesarskie Mości, 'łaskawie po,.
izbysądoweJ·p. Meyer i sędziowie pp;' Herc~ i
.. O~hQcze •• ~any 'w cletliu drzew, przeplatane żegna wszy się. ze .wszystkimi udali si!,: zNajdo..
Andersen.Os~arżato~arzysz prokura~ora Nu~-' . r6;1:nemi<ltrą~cy,ull,j, ,dzięki' pięknej, niezbyt upal~
stoj~iejszemi D~iećmi do. wagemu salonowego
dźwied~ki; sekretar.?,;em jest p.. Michmorski. Bro~
nej p9godzie,przeciqgnęły. się do późnego wie- pOC1ągU CesarskIego, który powoli odjechał przy
ni adw: Bobtiszczew-.Puszkin.
ąora..
zgodnych 9krzyka~h, .. lU1r~" ,zgrotnadzonycn~
, Do rozprawy zawezwano 22 świadków i2
(a)%p.noyi a:giell!!ski&j. Wnajbliźszytl1 czasie
Konwencya' literacka.
ekspertów' ,- lekarzy.
.' ...
,......
mają być. W ZSjierzu ł'stallPwipne 4 nowe posady star~
.i . . O godziniep6łdo 11· przystąpiOno ,doszychstra*.pUtÓW, a;n1iasto ., podzielpne pO,4 ",zględeltl ·
P.ET?RSB~RGi .10 ,czerwca. (Il.) Minister
spraw, ~nia . świadków. .Sprawa .potrwa dwa sprawpollcyjnych na: 4 reWiry. W··' sprawie tej bawił sprawledtlw<;>śC! .przesłał senatowi dla ogłoszenia
wczoraj. w Zgierzu naozelnik pOW.· łódzkiego, p. Ma- tekst i rOSYJski przekład konwencyiliterackiej.'
dni.
'~\~~~'f
. :I:.o.il>.28ec.ń,~,e.I
. o~:.~:z_§~"elO.r,.zu . jea".t . ~lko jed".eu swsz;y zawa~tej międ~y Ros~ą ,i Niemcami. Konwencya
!!:(p), Brak:dozoru. Pod kOłaprzejeżdi;aJącej ,",-,_WA
W4 "-.r"'~
zaczwe,obOWlą2:ywacod 1/14 września 19·1'3 r.
dorożki >wpadł ,wC2;oraj na ulicy·· Przejażdnr,. .8
,.'
KażimierzPjetrzak~6-]etni chłopiec. doznając
. Praca ręczna.
.
.:·5
(1 K fu
p~6cz licznych wewn~trznych obraźeń··także, zła··
. PETERSBURG, lQ q;erwca. (P.), l\i\inisteryum
mania, prawej nogi.·..
.. .
(x)
J(onc9rłyorkle$tryW.S~ o; W parku ~ośwlaty uzn~ło. ,~onie,cznośC oboo/iązkowej ,nauki,
... ,Po', .udzi\:!hmiu mu doraźnej pomocy przez. przy ul. Oi:ielnej; . $rbdowe programy obejmują'
pr~cy. ręcznej w mstytutach nauczycielskich i $e~
)ekan;aPpgotowia.w s~nie. ciężkim przewiezio~ muzykę tę, ~tórasję' cieszy najWiększą popu- mmaryach.
'.,.
" ' .
np·go' do,,~zpitąla Anny Maryi.
.
...
"
larnościąi ma, temsaoiemnajWięcej " 'zwolenni.' .
Węgiel :z zagranicy.'
'. "
. :i:(a) ~'~ł.zj~e' .... bl&~ ZauWażono ~obie~1t fa1.
'pi~knych·. melodyjnych walców re.·s%yWeruple ~rebrne, ,Władze policyjne za~ządzil:V k6w.,.Obok
PąTERSBURG,10
czerwca.
(p.)
Ze
względu
'. śl.ędz1;Wowir:ąel1,1,wy)trycla lIprawcó.wpu.s;cZlUlla VI .0- pertuarjutrzeJsiy daje fragmenty z opetetek~ na drozyzn,ę n~fty rninisteryum · hancllui prze~:
nie wy.łą~zając nainowsloych. ' Cechą indywidual:'
. pieg poarobionejtnQnet)1,·!'
.
.
"
nądyrektpraSii!IS~iegQ
jest .ła, ze nadaje ,on .za- mysłuwmosło.do Dumy państwowej projekt
. . ..'W ~";~le~i,on',d~Il~~e ..tr,.Naczelnik P()CZ~
/I.tfllegrafu: 'nad:eslat-;dQ: ~nGelaryl tutejszej polic)'J rQwno po.w~;1:n,iej~y:m Ia~ i najlżejszy.m ~ompo~ p~awa, dozwalającego przywoZ;ić b~ cła W ciągli ','
Jednego roku ~ę~iel zagraniczny wyłącznie otf
~cyom 'plł~tnOa'rtystyczqeó ".'
. ..'
liiję.!l~,z.ę.j'm~st~p"jqcę· 4ok"ul\1enty.ż~ależl;j.lt,a :'Wskrzyn,
,,.'
potrz~by koleJ, 2;eJaznych sk~rbo.wyc;:h' i ,p I1!wat~
.... k..8.. C. .h.. p.o.cm
....
OW}'Cilb: P!lS~n9rty:.łTle.rąZA .l.4'..ł.o'Wlc:;;a;. Ch, ał. ~
···.·sąa~ewl\tOW~ x..uawiki:e~~~~ego ~~.
qycll; prawo otrzymywania weg:labez cła b~d7je
Kurs trwał od l października 1912 r. do 1
czerwcab.r.; . wykł~ł p. C. ~?!y&!awski, kie~
rownikiem kursów był p. Sl Llpll1skl~
Komisyę egzaminacyjną tworzy)! pp.: Edm.
Brinckenhoff, St. Lipińsł<i, W't Lgockl, H. I-lertzbergi C. Borysławski; ?, p~śród .członk6~ ~a
rządu obecni byli na egzaffilme pp.: fr. Necl~Y'J11,a
(prezes), Edw, Jeziersk!, z..Fiedler ~'K. Jasmskl.
Swiadectwa z ukonczema kursow buc~alte
ryj otrzymali: Ender6wnaWles.ława • .Łuczak<;>wna
Helena,' Kowalski Maryan, Kranas Stams~a,,:
(z odzn,aczeniem), Pilarski Bolesław, Sawlckl
:Stanisław l "Wacławski .lan.
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nadawane koJtjom poszczególnym tylko i w każdym wypadku za pozwoleniem rady ministrów.
Urusow

zrzekł się

mandatu.

'PETERRBURG, 9 czerwca (P.) Wice pre~
zes Dumy, ks, Urusow w liście do prezesa po~
daje do wiadomości, że składa mandat poselski.
Sprawa ormianska.
PETERSBURG, 9 czerwca (P.) Stan rzeczy
w Armenii, według otrzymanych tu wiadomości,
posiada charakter alarmujący. Ormianie mają
się znajdować w położeniu krytycznem.
Katolikos przysyła do. Petersburga umyśln~go delegata z listem, w którym charakteryzuje
. byt ormian w Tu~c~i i .prosi o obronę.
.
Rosya podejmie mtenyency~, kt6ra będZIe
pOdtrzymana przez Francyę l Ang!Ję.
Regont penld.
.PE~ERSB.URG, 9 c:zerwca (~t) Reg,ent
perski, mlesz~aJą.cy obeCnIe w Paryzu, '!' ~oncu
czerwca prZYJedZIe do Petersburga, odWiedZIWSZY
przedtem· Londyn.
Z Petersburga regent perski podąży do Teheranu.
Odwołanie delegatów serbskićh.
LONDYN, 9 czerwca (wł.). Telegraficznie
zostali odwołani przez swój rząd delegaci pokojowi serbscy, pozostaJ tylko jeden, który wziął
udział w dzisiejszej konferencyi.
Rząd serbski posądza Bułgaryę o podstęp~
ne przeciąganie· rokowań! aby mogła przygoto·
wać sięSp~kojqie .do WOjnY.
OcZekiwana Odpowiedź.
PARYŻ, 9 czerwca (w.ł.). O odpowiedzi,
jaką Bułgal1ya ma dać. Serbii, twierdzą, że. ~ie
bedzie się. ona .odznaczała duchem zgody l Jedności.

kiem metalowców, jaki wybuchł' w Bremie, flensburgu i Driberhafen.
ZeppeHn w Wiedniu.
WIEDEŃ, 9 czerwca (wt), Dziś po połu
dniu o godz. 1 min. 55 zjawił się balon sterowy "Saksonia" nad Wiedniem. Balonem kierawaJ sam hr. Zeppelin. Balon, który wyruszy t
ż Badenort, przebył przestrzeń 650 kilometrów
w ciągu 8 godzin 25 min. Tłumy, które poi wiadomione były o przybyciu Zeppelina, witały
,owacyjnie baJon zjawiaj ący się ponad ulicami.
. Hr. Zeppelin okrą~;ył kilka razy zamek cesarski
składają tern samem hołd cesarzowi.
..,
.
Smlsrc sufrazysfka.
londyn, 9-go ~zerwca. (wL) Sufrażystka Mis
Dawison, !<tóra podczas wyścigów konnych rzu~ciła się· na konia królewskiego i została raniona przez przewróconego konia, zmar.J'a dziś
w szpitalu. Wieść o śmierci tej pierwszej "mę~
czenniczki" wzruszyła do głębi sufrażystki całe~
go kraju. Nadeszły liczne telegramy, anonsujące
przybycie sufrażystek na pogrzeb.
Katastrofa.
Nowy Jork, 9 czerwca.· (wt) Wybuchł tutaj
pozar w prwnej fabryce papieru. Podczas akcyi
ratunkowej weszło na dach 24 strażak6w; dach

się zawalił i większa część strażaków zginęła
w płomieniac1J, tylko kilka udało się uratować.
Między strażakami, którzy zginęli, znajdowało
si~ kilku polaków.

z

Kongres.
Haga, 10 czerwha (wt) Rozoczął się kongres w sprawach bawełnjal1ych~ Zjazd 1łczny.
Kongres zapowiada wiele ciekawych· kwestyj.

Odpowiedź dowodzić będzie, że żądania
są odpowiednie i sic::gają

Zebranie deputatów.

Serbii w MacedonU nie'
zadaleko.

się

o zjazd

ostatniej chwili.

londyn, 10 czerwca (wt) Deputaci zebrali
dziś na naradc::. uchwał jednak żadnych nie

4-ch promierów.
powzi~to.
BIAtQORÓD, 9 czerwca (wł.). Prezes mi ..
Sfanowlliko Turcyi.
nistr6w serbskich, Pasic~, powołał znów na dzIsiejszy wiec~6r~,do siebie starszych przyw6dców
Konstantynopol, 10 cźerwc;a (wf.) Wbrew
skupczyny. Liczą 'si~ tutaj z ustąpieniem gabj. .
netu Paslczf\; utworzony zostanie prawdopodo- wszelkimpogłosko,m mocarstwa. nie wywierały
bnie gnbinetl\Oallcyjny. . ' ,
. " . ' na Turcyę żadnego nacisku celem skłonienia jej
Na dzisiejszem WJeczornem posledzemu do demobilizacyi. Władze tureckie z wielką .
ustanowiouy zostanie zapewne termin, w ,kt6rym uwagą śledzą przebieg zatargu buJgarsko"serb~
Bułgarya c>świadczyćma zgod~,.na odbyae kon- skiego. Panuje tu przekonanie, że nowa wojna
ferencyi~ch premier6w.
,. ,
.
na Bałkanach jest nieunJkniona.
,I(onferencya 'finansowa.
,
PARYŻ, 9 czerWca (wt). Piery;sze po~iedze.
larzą.dzenie w Sofii.
nie mi~dzynarodowel konferencyl fInansowej, kt6Sofia., 10 czerwca. (wł.) Komendant miasta
re' odbyło się dziś, trw.ato bardzo kr6tko.. Naj: wydał rozporządzenie, zabraniające mieszkafJcom
pierw przyjęto ,regulamin dla obrad .konfel'enCY1, wychodzić po godzinie 9-ej więczoremna ul!ce
a następnie dokonano wyborów 4.chp'()dkO- miasta. RozporzJ'ldzenie to stoi w związlmz fak~
misyj: 1) podkomisyi. długów otbmanskich,
...
2) podkomisyi dlao~m~ślenia gwaran,cYi dla tern" że serbscy szpiedzy kręcą się w pobliiu
wierzycieli' 3) podkomlsyl dla konceSYj l kon- . prochowni i arsenału.
trakt6w i' 4) podkomisyi dla \Vyznaczenia od~
szkodowań wOjennych.
Opór. W parlamąncle.
Dyrektor tureckiego z::trzą.du dług6~ odczyBerlin, 1O-go czerwca. (wł.) Przed' kofJcem
tal' protoku,t warunkujący mteresy Turcyl. .
wczorajszego posiedzenia przewodniczący parlaJednorazowy podatek.'
. mentu oświadczył posłom, że dziś rozpocznie
. · ! b
si~ drugie czytanie przedłożeń wojskowych.
.
BERLIN, 9 czerwc~ (wł.). ~omis~~ ud~etoPrzywódca centrowc6w' Spahn, zazna.czył.
wa parlamentu niemieckIego prZyjęła dZlS w pJerwszem czytaniu prawo o jedno~azorym podatku nie zgodzi się na, takie postawienle·kwestyj.
od majątk6w i dochod6w. Prowkt ~ądany uJegłqbrady mają .się odbywaę r6wnocześnie ,. nad'
otyłe zmiani.e. ~ poda~ek ten pobierany b~dzje przedłożeniami i.nad ich pokryciem.
trzema ratami.
Przywódcy,· konserwatyst6yv"":";westorpiila;.
latrzymanierezerwięt6w.
rodowych liberał6w-SahuItz. złoży1ioświatlczenie
WJed.r\, ,9czewca.(wł.)Urz~d()wni~ zaprze- tej samej treści,. lecz z załOżel1iem formalnego
czają, JakzbyjS~ljdł.zamia~e~~i~;~~~~~ ;~~~;~ protestu powstrzymali się; ,.aby pic spowodować··
wjst6w~ ...e ~z bE: tU na o o rozpuszczeniu re":' odwlekania obrad. ..... ......, ... .
czną nie m.Ojf;ę·y mowy
.
. _..
DZ·l·.SI·ej·sze·· ·z'l'ennl'kl' .. berll·n's'kl'e, .
. om·'aw·!·aj'''c
zerwlst6W
wktajach połudmowych
Austryi.a.
. 'ł
szczeg6lnie. w Bośnli . i. Her~ego,,:,Inie•. \l!r~l~ ten protest,zaznaczają, te w ten spos6b.zała~
wOjny pomiędzy $przymlerzenca~l bałka~sklml, twieniesprawy przedłożeó. $taje, się wątpll~~m.
Austrva
nie mo,.te. pozostawać memymwldzęm. Dzieno. ikr don,oszą, że' centrowcy .PQs.tanowili nie
ł

te

d·

Jak niemcy

rządzą!

Poznau1, 10 czerwca (wt) Wiadomość, że
biskup Rosentretter zabronił księdzu Witkow5kie~
mu wypełniania mandatu poselskiego wywołahł
ostrą Icrytękę i oburzenie prasy polskiej, Ksiądz
Witkowski prawdopodobnie zakazu nie uslucha.
Nominacya.
Poznań,

10 cżerwca (wł.) Dzienniki tute~sze

donoszą, że

prezesem komisyi kokmizacyjnej
zostanie prawdopodobnie radca referencyjny w
ministeryum rolnictwa dr, baron Massenbach.
Nominacya jego nastąpić ma po powrocie mi~,
nistra rolnictwa Schorlemera z Wiesbaderiu .

Konferencya finansowa.
Paryż, 10 czerwca. (wL) Na czwartkowem
posiedzeniu konferencyi finansowej Niemcy postawią wniosek, aby udzielono Turcyi jeden głos
doradczy, a wszystkim pallstwom bałkańskim
łącznie również jedęn głos doradczy, Przeciwko
wnioskowi temu założyły jUi protest Francya j
Rosya.
Na czwartkowe m posiedzeniu rowniej; An-'
glia wystąpi z projektem ustosunkowania gło
sów delegatów "tureckich i bałkańskich. Delegaci
bałkailscy złożą oficyalne oświadczenie w spra~
wie odszkodowania wojennego.

Gabinet Tiu:1.
Budapeszt, 10 czerwca (w-Ł) 'Nowy prezesI
ministrów, hr. Tisza. utworzył już nowy gabinet.
Z gabinetu Lukacsa weszli. ponownie minister
skarbu Teleszy, minister handlu, ministerobrorly
krajowej, oraz minister spraw Z'dgranic.znych.
Nowi kandydaci objąli teki mjnistra ... ·spraw
wewn~trznych, ministra rolnictwa i mi.nistra Dwo*

ru..
Minister dla Kroacyi Jozypowicz pozostaje
nadaL fi r. Tisza przywołał do siebie· przedsta:
wideli stronnictw parlamentarnych i. wyłożył' im'
swój program, Przyw6dcy, opozycyjni' oświad
czyli, że w dalszym ciągu będą walczyć z gabi..
nctem Tiszy celem obalenia go. Na c.zele opo ..
zycyi stojil, jak dawniej Justi Andrassy.
Podróż króla włOSkiego.
Rzym, 10 czerwca (wł,) , Król, włoski udaje
się w połowie lipca do Sztokholmu. . Podr.ót tę
odbędzie koleją do Kilonii, a dalej na statku ce.
sarza niemieckiego.
\

Uczta II burmistrza.
Wiedeń, . 10 czerwca (wł.) Burmistrz mi a..
staWiednia dał ucztę na cześć hrabiego Zeppe~
lina. O godzinie 2 m.. 57 aerostat zZeppeli~
nem wzniósł się i poszybował z powrotem pr.zez :

Passawe.

..

Bil· irlandzki.
londyn, 10 czerwca. (wt) VI izbie. gmin roz",
poczęłl',) się drugie czytanie biJu o~autonomi[
Irlandyi. Głosowanie nad bilem odbędzie się
dziś wieczorem.
(Telefonem z .WarszaWy~.

lotarya.. Dziś jako w··· 1 dniu ciągl1renla

S-ej kJa~y. 200-nej loteryiklasycznejł\r61ei$twa'
Polskiego, padły; następujące. główne wygrane!
40,000 rb .. ni'.. 4394.

~:ggg~t .~~~ ~;~ .J~~~~;4,!J3j~li5,~82. . ..

1,000 rb. nr. nr. 20S, 1,ą72; 19,870, 20,Zij9'J
22301
'
.
'. •
.
..
..
. .
'
400 rb. nr. nr'. 620, 661, 6,000,7.474,8,941,
10.609, l1,3.77 f '14,048,14,3.26. 15,657, 21,505J,
22,62'200'022
. ~ 3.056t3,93 6,.' ~ 5,.. 2>:lt:!·i
.
.r.
b,847.
nr~ nr. 1,3):;.""
~~

Za~owJedz strajku.. . '. . . ... ,. .'. ,?łos?wać za '. przedłozen~ąmi·· VI trzeclenljC~ytan:lu, . l89~,6t·7t162,.2111~,'~.,66.484, 8,324, 9,1. 62~ 12rllą~ . '12S~
HAMBu~(r 9czerwC8.'(wł) W tutejszych' Jezeh postulaty ich Orle \ąę4~u:w~ględm<?ne. a
.., .
.
warsztatach, b~r~tówyc:hgro%il' wybuch strajku ·r~·I·W6W~a$· . 'rz.ąc.lo~j,,?ozosta~ie.: . jedna;'t~~ł(ó.dro~a
b0,tnik6w.' •. ,Strajk ten .by~br:~p()~9d,Q\Vąt1Y strał"wyj~.;~~ '~oZWJ~nie p~la~ .
:'

.

,

"""c"

'

Z LITWY
Zawalenie

RUSI.
Do ,,[{uryera Litew-

sięrnostu ..

sk.i:g~". donosz:ą: W miasteczku Iwieniec,w gub.
l'mnsk!ej" w, dnlt1krzyźowym, gdy proce5yaprze.
chpdZlła' przez most na rlece Wolmi, most zbu.

dawany przez ziemstwo, zatal11aI siQ. Przeszło
stó osób razem z celebrującym księdzem Biało-

chołowem spadło

tonące

kobiety i

Mężczyźni

do. wody.

dzieci. Nikt nie

dzi~ki s:>:częśliwemu

I

ni~dzielę da!' 12,000 rb., ;!;dy \V roku· zeszłym
bym z tego źródła dochodu 18,000 rb,
.

I.s

*,,~~§IW'I~ _lI'ł!'tJI~n~"'6f ,iftfl~ P!f~1PfD!H. Iłn.
ma ~1",)"'I .twl i.t"~n.uł,,Uw

m.»uayillil

Zakazania zjazdu. Projektowany w sierpniu
wszechrosyjski zjazd ziemców na wystawie kijqws!dej w C(ilu obmyślenia środków polepsze. nfa finansów ziemskich nie odbędzie się z powodu zakazu ministra spraw wewnętrznych.

rato wal i
tylko

utonął

Stynna' powieść apolog;tj;;na z życi~' Pana .kzllsa p:t~

okoliczności.

,Biały. kwiatek w Wilnie. Biały kwiatek w WiI.
zbiegowi

.!f.

F b 1
a ry ca czek olady l. kk'
a ao

.'
II Prantisze.kPU.thS

"ZVU «» W S K: BE D lU S ZE"

w.urszawm.

i15S4Y7i10lJJ.le,
walkę z gruźlicąlir7.ądzony w ubiegrą
_ _' _ _ ,
AC
III
'.
. , ' . ' '.-"-y2~+~c::!~~_,_.j~~~_!!"P _.':'!t... _._0 __ ~_!_!l~l!!!!.'!!_"__"_.?_~"!!?!.2!...'!'!"_ ~ ?!! '._. _~_ ....~_!'!':'!=__._ !._ p ~._. ___ .?'?'wv
~_"
_it
f.. Af Meb.le W
2-011
dni,
MatematYk
(ros.,
zdolny
,
p. ano n. a i czelad. nik do
Udzi.elam
.Iek!>.
yi,
.
pn:ygotow.
UJ. Si
.
.'
. M.ml1się wyprzedać, z 4 pokOI
ko!epetytor poszukuje lekCYJ,
kanuzelek na stale Przejazd
do. e~zammów. Ukończylem
'.
.
_.' [otolllane z lustrem, hlUrko, Yotel SI'Cdm8 81..,...2, Zastać 5-6; mo- , 24 A. Grzybowski.
5066-2-1 8 klas glmnazyum Piotrkowska
lt
. '
. . ' ", maszyne \vyjeżd7,ając Piotrkow- żna listownie,
4555-5śs-5 I
..
.
71 m.. 5.
.
5068.!...5· .L.:.l
.'
.' ' . '.
.
"
ska 19~( m. 5.
5060-~ 'M-'e'ble.wyj;td~ającro~sp.rzeaaml pO~izebnYd ~~a'k6 czlowiek do uwaga! 5 rb. d~ie'nnie, maj~cy
BlaChal'scy czeladzie potrzebm
tanIO z kIlku pokOJÓW za- P' lira zle fl1 W z k~lIcyą
10 rb. kaucyl może kazdy
duzy, tront.owy, lI~~.loWany, ~
za. raz Z~ierz; zakladblachar- j)ezcen z powodu wyjażdu Za__~~trkowska 85.
5065-2-1
łatwo zarobić. WiadomOŚĆ Zao d d.z I,e I n e m \VeJścle,m, ~a U
ski B, Wójcikiewicza. 5070.5-1 waelzl<a 40 m. 17,5059-1
notrzebrlV terminator do sto... rzewska 65-15.
5041-1
rv
-_._---,- uwazllle!
',.
,.--""'-;--.
r larni Z ac h oc!ma
' 51 , ,507",,-2- 1 Urzą
- - d~efl1e
. sII
d
raz.. tnteslęcznle
Wiadomośćdoul wynajęcIa
Przejazd zanr
czytajcie
Sprze daz,
NaLtoż)'clelka przysposa bi a d'
zle.,t epowe. o sprze,
, ". . 48 11 strÓża .' i '
kupno' dzierzaWa, zamiana
cielo wszystkich zakładów p·ott·zebna sklepowa do restadama Radogoszcz ul. Jana 52.
'ś
l każdego 'interesu spiesznie za... naukowych. SkladoWa 21 - 14. .
uracyi znajonlOEić . języka nie..
4811 -5-2
4798-4sW-2 mleckiego Aleksandrowskal01.
laskim powiecie 2 gospoOponydlu- łat\'(in W: Niemiel'sld, Z,awadzka .
~Mrwale l . 19. ~a"!.ze l?kata kaplt. alu, z~- owocarnia. w ,dobrym punkcie potrzebne panny do pracowni
darki do. sprzedania 2000 rb.
dosprzedanta z powodu wysukien J, Włodarczyk Piotr- 2-ga 4000 rb. Bliższa Wiadomość
wszelkie I cIągmęcIe pozyczki, wyszukame
'części ro ... wSBPlni~ó"" i t .. d,
4916-12*~.2 jazdu NaWrot 55.. . 5022-3-1 I kowska 151 m.7.
5064-2-1 I U Franciszka Malinowskiego ul.
we ro,<J e. I 00 wynili,ęcia l~Ij)Wydzierż.awle- pOkOj umeblo\Vany' zar.az . do (. potrzebnv chłopiec do posługi
Wólczańska
228, .
5042-1
a r s z t a t y stolarskie kupH~
Ta!'1 ze
U, nia p,tekarnla, ze : sklepem
wynajęcia. Oso\Jn~ W~jści~· Andrzeja 6 zakład grawerski
.rower "Ormonde u , tamo do llnteszkamcm z ogrodem l po ,za Składowa 21~g.. 4197-osw~o i J!'j)o'trz b
d
d
i I
Oferty z podanIem ceny W
Za. I~ąt~~ ~8 ~:c19.a O~~t':".l \ ROZWoju pod "Warsztaty". 5018
sprzedatlia. P.otudnio'Wa ;Na z-r. Łdod.zi~.W. dlObTI'Yn,!P;llk~1e~mW~~- pOSZUkiWa!1Y~ jest ąpecyal.ist,a:·
m~ ,26a.·
.
~
omoś" .. ~, aroo a·
• ,
chrześciJanIn, do sprawdzam a
Z-dOlna krawcowa 'poszukuje
• . . ' . . .. h:
• '.
od ,godzt 6 do 9 ~ieczotent, _~ kolejowych oplatprzewozpW)'ch.
potrzebUJ ~gellci .. do sprzedaży
szycia w domu prywatnym
-ę'
4910 5 o Oterty. ·.zw.ymienieni.em referen~l . produktow rolny~h .kaucya może wyjechać. Oferty ~ozwóJ
DO.' sprze.dan. ia 4 i 1?61 m~rg zie: cyj należy składać W redaltcYl·l mewłmagana.
PrzYJmuJę od lIS. 0.".
5040-1
.. .
';.
..'
mi ze ws~ystkiml . zasl~wa~1 "Rozwoju" pod lit. D 28.
.
19..,....1 zrana MorawskI W ólczań- zagtnęla suczka. z rasy. JamnI4665-10-9/ ska 65 stróż wskaże.
5046 ......1
ków, czarna z blatym znaw okolicy R.udy-Pabialli.c,", pom!ędzY,Zglerzem a Ła~l;\~nt.
10 miuut drodl od tramwaJu. kaml. Wiadomość tI dl óZl1lkf!
trzevna dzieWcz"na do slużby potrzebna praczka z prasOWa- Itiem na piersiach. Szanowny
.! Mac
o Ko~al,skl'eriO
.,; we WSI.ood lat 14
Ulem sztywnej bielizny Wia- znaIazca zechce takową oddać
"ie'k" ."w Adm. II .koleJ'o~.)Jerio
.' do 18 J przez . czas
, .
2012. .Stępowizna Za gleq;ern.
letni na wieśWidzeWska 146 cIolnoŚĆ Andrzeja 50 m 7 50"9 za wynagrodzeniem' do Maksa
4905-5;......2 m. 5 6 . '
5-5 potr;ebne są uczenic~
sz~-l Fiszera, ul. Piotrkowska nr. 171.
-D-o....;....sp--r-z-e-d·'a-n-:-ia--c-ta-n-:-j-O'dOm, Czys- potrzebna zdolna kraWcowa,
cia MikotąjeWska nr. 7 m. 18
. 5021-5-1,
te~o dochodu 1200 rb., ulica . Pasaż-Szulca 50, m. 6, losze II piętro. '
5055-1 zaraz potrzeJ:>ne, zdolne'. staniSuwalska 20. '
488O-2w""-2 piętro.',
4912-5---5 orzybtąkaf się pies duży z
c.zarki i spódniczarki Wólo wynajecia od l lipca 5 po- 'przYbłąkał się piesete biaty z I r obciętemi uszami ma&ci żóttej
czanska 21 m. 1.. ...
4061~1
kOJe z kltchnią Pr7:.~J~zd_48,
czarnym łebkiem jest do o.. ul. Pl,acowa nr. 5.filj a. Pie.karska I .·Z· ęl>Y sztuczne . złoto, . pla.tyn ę
om murowany,' 2 piętrowy w debrania za zwrotem kosztu ul. 11 Dzmba' .
. . . . . ' 50::;5.."...1
kUIluję,ptącę 't5 kop. ząb \lI.
"cenie 14500ru1>lią9 sprze- Emllii.44 piwiarnia. 4988:-2-2 potrzebnyekspedyent uzdolnio- l):on~tąntynow~lt!t 55'- 4 Szylly dla sprzedaży wafli Dziel" .. mański.
'.
4995-1
danIa zaraz z . powodtt nagłego p- otrzebny stangret do wierz\.'vyjazclu Właściciela; "Do . ~ttpna
chowcóW także chłopak dla na 78 O; i Bomik i ,W. Michalski
pOkoje kuc~nia, z wązystkiemi
ygo
I(I{oUPlnnOaS'ć·~.o.strk7.Wehel~o~.a O.l~tt~l,\\Ył~: stajni Srednia nr, 151. 4981-5·2 pOSZUkUję rodzin)" która ma
w
daml{2PQkoj. z kuchnią
,
potrzebny subiekt fryzyerski
córkę taką, aby mogła być od l-go lipca. Nawrot Ni 72.
J perski.
4815-2w-2
Zawadzka 11 W. Bielsld ta!l1- sl~lepową, za zlożenlem, kaucyi;
Zagubione dokasmlllłnt!l'.
I
sprzedania kuchenne Utzą- że szyld górny do. sprzedalllu./lllleSZ.kante dla rod~JnY przy Anna Nowak zagubiła paszport:
I
dzenia oraz przyjmuje obsta5010-5-2 skl~ple. Interes wyrobIOny, fIrma . wyd. z st. Wadi eW pow. Piotrlunkl reperacye i odświeżanie pOkój umeblowany z elektrycz- sohdna. Lask~;we oferty w adm.
kowskiego.
5032-5-1
mSl;wl>lei r~w!t~:.r.~~ .T. r~4!~~~e~t
nością i wszelkiemi wygoda- pod "L. M.59 .
5029-5·1 . E' dward Płyta zagabił kartę od"
~
mi do wYllajęcia ul. Juljusza 51
piwi~rnią do sprżedania
pot:.l
.c~.... K .
tll.goletni. p.racownik składÓw m. ~2 róg Przejazd.
5002-5·2
. wodu zmiany Interesu Gul>erpaszpor ~. wy.... t:,u:wr, es~
apteczn:ych, znający grimtownatorsk;a nr. li.
.. 5026-5-1
tenberga.··.
. ' . 5075-1
j. nie recepturę poszukujeposa- potrzebny 'inteligentny' m.lod Y
'Maryanna, . Klelcą: zagubilo. Pasz',117. Oferfy w Rozwoju dla "Droczłowiek lat 16~18doekspe-. 'pralnia do sprzedania z. powo' . port, wyd. z gm. Ooszcza, .. <lIst".".. '. '.'
5015..,-2*::-1 dycyi .'W ó.d,. wiad!?lll ośc w apte-.
.duwyjazdu.. u1.Rozwadowska.: n6Yl guJ>•. i·K
.... al.p.ów. Turec.kie.g.o
!!.:o:::.:'4J.....::...,..,..::..,.;~---;--:-;~:...,:::;::::T::::-:::- ce F. MUllel'a
PiOtrko'Ws]1;a 46. nr; ·19·"
.
. 5024-5-1
'
5056 5 1
ortepiany i pianina krajowe POSZUk'l 'ę żaJ' ,CI'a" do stabeJi. \ .
. .: ... ........
'.", . . --:,.
. i ,.. .., du 'ym W"
' .
o.trz,ebne ,zdolne prasowaczk.! Mikoraj' Kita' "arlubil kart
d
., '....1 :zagra'n czne.,.
zrI tówl Josoby na letnl'e ml'eszkanl'e
nT
' l{ą nr. .59, . 5020;.5·1'
"'.
, ,'paszport"
' i'.
. ... . , .
d .
'v 1d
zeWs
"""'11 ż f b ę Ro
0
" .II0r2;e, .• sprzea:r,; :z;a <5 . ,;:ę .ul. W""'oka llr. 26 W sklepie. ._. .., " J '
a r. oi . na raty, . za\1liana , , wynaJem.
J.'"
,
4871-5--2 pralnia do sprzedania egzystuje bert Zimerman.
". 5052-1
!!====~=====:::'stroienie" i re~atacyD. Grzego-. I
od 1894roltu ul. 1'larysińsjta
pl\Szport, Jana Stanis wski g
,rzew.Sk..i Piotrkowska.117 Tele- potrzebni agenci do zbierania nr, 4.
.
. :5015-2--1
wydany zstminy DmZ;-min
15 rnbli. pi'Wiarnla dobrze prosperująca, ginął..
fon 1402. .
2Q52~15W~15
'adreSÓW z ka
. 4987.....0-:...2
dóbrze' "'i'ospefuj"ca, z gazo wem
Fi~har~tonia' jest W· doprem Pusta n-lO.
610-6.;...5, z powodu choropy do sprze. RObert Strumt>f
ISlUblt k rt
zpo.stame do sprzedania
biaty,
dania zaraz. Ofert)? w Rozwoju'
. . . . . zad.
a
,vJOdu zmiauy stosuhkóW rodzinul. Soshciwa 17 m. z.;! G6· '" Z,
E,T1Ul . "Piwiarnia" ulica
nr. 92.
wy • !
tl)1ch jest do' sp'tr.edania Ulica . ri;lcjca.. . . i 49€l8...,..,5-:5 .nr. .46 sl}lep.. ... ... 4898-0-5 -potrzebny chlopiec do sltfadtt
Id R
nr. 20,
... .
2010
piekarsl{E}- sprzedam, ulica· ·poJ.{ój. lI'me.blo)\1any. zaraz do w':J2;elaznego. Mikolaiewska. 50
ymkiewicz.
.' ~. . •.. '..
. .' .
_
' . NaWrot nr, 90.
4951-5-5
najęcia,
Konstantynowska 26, m.' 5; '.' ,.
.... 5019-2-'-1
paszp.ort, wyd.. z magistratu
'4
49N\ 5 ~
l!.l' Łocba.
. 4989-5-1
. 1'1."
gest do sprzedania kanapa piu- ~~eszk, ..... , •.. . ",,-'- -~
oWer za 25 rb. w dobrym sta:
k d
'
.. ' .
•.. l',U . U,
szowa
Cegle1· potrzebny
do p taktyki ,
nie do sprzedania Oluga 144
~bJllynsystellt ~linik berlh'sldch.
ntana gr. 87m. 20.
5045--~-1
Szosa Roklcin~lql. N!. B ,sklep. m.,.54..
. . . . . ' 5054-1 imię Maryi Wojtczak.'
5016
PiOtrkowsl1r.a 120. Tel; 51-S2'1 Jest rower do sprzedania ulica 'potrzebna.ch.ettuczarka l. dr oRower do sprzedama' z Wolnem
I d'
•
Mikolajew.skanr.. 54 mie. S.zka..... .
.. pralni . Milsz. 11.'
11.
J
"
.'
.
'. nia 18.
, . 50e5-5---1nr. 2 6 ; , 4992---2-2 ! SktądoWa,26..
5045-2-1 wyd z fabr .0'
. ó .,
'ł'r '!n\l'd U rano Jod' ijnopoł1~~7 'Jest
.
kój
bl
d
"1
alera I r WllIez
, ZYJ WJ~i<~dzieleod lO-la. r
dO. sprzedania; rolwaga PO:\llnę... o,?any... o wynaJ~c .ą IOqwer w. ~obr:ym $tanie (1) I kwit lombardowy na. imię Franuiywana, paro .. 1r.onnajsprzeos~~nf:l. weJśclę Andrzeja 7 Dl. spr~edama me drogo, .dow
I c;:isżek Wojtcza.k takowy nie
y
t
DR.OaNE
OGŁOSZENIA.
dam zabezcen.Baluty ulka Pa- Kolttbmskt;
..... 5007-5-2d~leć .S. lę .moźna.• w.!l .ow.a.. rz .".. ?.;- ) jest ważny..
...
. 5017._~____...,..._______._ lacowa nr. 5.
. . 15055-:1 p""l'zYbl ąkat się pies "wyże!.mto- 'l1lu,,,~lla'.' u~. Dzielna 46. 5025-l!·1':1
stanistaw Paluchl:agubil ltart '
Na 'lato: . nauczycieli,
50 mórg, dobre 'szczerld
dyli czarny,. podpalany z biakrawaty ..
.
od paszportu wyd. z fabi
• • . . nauczycielki różnych
,Iąka, dwa budynki, sprzedam 'lym znaczkiem na piersiach,
Ir6w.ll1e~ ,mam na .skladzie I' L. Kiersta. . I , '5060.' .,
nl\lf()db.wOltc,i;' \Jolly z$zYQlem, na wyplątę. 'WladoplośĆ: poczta odebrać go można·.zazw~otemgotowe. WIdzewska 97 I piętro
.
Q
•
fr~bIan~i,.fr'an~uzki. niemki, pie- . Zelów, foJwarkRome·. 4904-5wpt2 kosztów. Wiadomość u portyera OfIC.yna.. obok. parku. BańkOW-j' Tom. as.?; ote.mplta zagubil pasz·'
I.
zb.d, o.b. rem. i . Konia z.droweno,
Siln.,ego
fabr.Schelblera
nr.251 ska.
6-'-4' pOIl}.
port,
gm. Bielawy,
\i<
d t gos.podyn_i.e
I
<5
W
(Księż" MI" ) ul. Emilii5049'
kI
d'
,
łOWickiego. z r!(tberni
war..
•.WUl ~c w~ml . po eca . lUro. na. kupić niedrogo.
.adorność:·.. J. Jn.
. ~p o"sprzedanla ul. Ludwi- szaWskiej.···
05
4955 5-5
u9-zyclelskle Adl.\mowlczowej, ul. Zgierska 54. Rżądcal
5071-2-1 p-otrzebny chłopczYk do .~
kI (Lulza) n.r. tJ. 5025 5' 1 ' ·
.
•
Piotrkowska 105
1405-8sw-g
'I d
d
d
ni KaroleWska 24.
5048-1
·kl
k' ,
zagmę:a ćWiart!ca losu loteryi
.'..
,.' . Kawlarn a o s.prze anta 2: Woep olomaln,!iodyątrybucyjny . .KI. Król. Pol. .J\A 00897 do,
'
Zmuszona Jestem natychml(lst .
ma bilardami za 550 rb. Kon... potrzebny czel~dtlik na szpilko- , Z' slPrze d ąl" tamo byle zaraz .5-ej l. g. JUljan Jander FiJ'slb,oW.
ksprzedać
meble Z, dw~c~po-. stantynowska nr. 77. 5027-2-1.
wą, stuprowe robotę Główna
le ona.
. 5069 5 1. ska 5.
5057'
"
5062-1 Sklep kolonia!no-dystrybucyjny zaginęła karta od
t
koi6w za. ~ez.cen: RoklClnska letnie mieszkanie' składające 18 m. 50,
nr~7m.8stlóz;y.'skaze.4840-psW.5
.się z 52 pokoi i kuchnido potrzebne zdolne spódniczarki,
~do sprzedama·lO lat prospe- . wyd. z fabr Warchf~ke~~rn~
J\,!~el>leróżne z k.ill~u p0I:0- wynajęcia' W Sieradzu W dużym
stanic,zarki i podręczne do ru)ący (Slezyng) ul: Rawska 10 imi~ Eleonory' Stach erek. 5025
JÓW rozprzedam tamo ulICa ogrodzie nad rzeką Wartą· Wia- pracoWni strojów, damskich Ja- Skl.e p do sp~zed~ntak,olol1ialny zaginąŁ paszport 'na l'·m.'ę Sto.:
ługa 14-55.
5004-5-2 domość u B. Bulka Łódż, Naw- clwigi Sawickiej Spacerowa 27.
.w śródmłe.ścltl .'WIadomość'
!"ł w po
,
.Mel,>le,saI9nowe, stolowego . rot nr. 25 od 7...8 w.
4054-4'''·1 potrzebUję czeladzi ~olarskich I Wodna nr, 19 sklep. 4637-5wc-5 Lu:6~~ I' ~ltberap'; wyd. z ~mi,
, sJlplal,nego, szafy. otoman!',;, Męiateczka młoda dobrego to...
na ur~ądzel1ia apteczne i me- Skle
d ,- . lers { /Su. wtrk. 5075-2-~
t)Jurko, bibliotekę, lutitta, szafkę
warzystwa, poszukuje posady blowe PIOtrkowska 84, 5058-1
ro~/f~~io al~lo~od~9 eho- z.ofia,BogUSłaWSka zgul>ila kar. kawąlerską, obrazy, lampy, pal- do towarzystwa albo opieki nad piWiarnia w dob,rym punkcie z . .
. . . I90~a 5w·c-2. Mutlęl od paszportu, wyd~ z łubr.
my, maszynę, sprzedam za bezo. dzieckiem W samotnym domu.
gorącą .kuchmą dosprZeda"/ SkJe s '
. --.:...
era.
".
5051
cen xarazwyjeźdżajll.c Pańska Oferty składać ~ nR~Woju«, nia z powodu choroby Zaltatna
z~oJgdKwcchzy d<[sprzped~nia zaginąl paszport, na imię J6-'
ar. ~1.
5007·4-1 .'_ pod ,.Helena".
4909-3-0 lit. ~,
5057-5~''-1 J\&lU':"
. oroJiy•. ansk~zefa Qroz~ wyd.'z gmin)'"
~ l3entków.
SQ4:4

nie. na .

' . .0''.K 0- J'
P.,.
I

Str. 500 cena rb. 1, poleca
bięgarl1ia Pa,zeIJlądu KatoUickiego
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oąwletllniem, ~ garkuchnią

mość

MUszę.

D

uc.Y1
wlado~ prZybłąka! .sięples

czarną latąkud!aty.

FUi~

d S D"nn.sD" ,~

nu'J .
U'.ł.'

c~t()~lf!C

bim:dżarkado

Ak.uszeryaichoroby' kobiece .
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I

mę.tou~ywana,
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I KOI.onię

~a~'

I

R~>nłlta

R'

,;ltołem Wiadomość
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D\>P1ę. t~n:o

S
S

ę

Jo~Zł.
zagubił

S~d~iO~o f;,~ę stora~~$~r~~,

n

chcę

"iWi~~J.aszportu.

stróż~ St~: zI~i~ ~~ta~d 'Wó~fco:~~~
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męsltle

~yąany
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Tylłm w t
Nowość!

Nowość!

lMo:llwośóE
~r~~ła.

Dwaj poszukiwacze

Z Jcięst
OGŁOSZENIE.
Dyrekcya Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej mnIeJszem podaje· do wiadomości pp. kupców starych materyałów, że drogą Iicytacyi in plus przez deklaracye opieczęto
w,ane, "które należy złożyć u zarządzającego magazynem
eksploatacyj na stacyi Łódź-Fabryczna, nie później jak do
inia 10(23 czerwca r. b. łącznie z kwitem kasy eksploatacyi drogi Łódzldejna złożone "vadium" w wysokości nie
mniej jak 10 proc.· od zadeklarowanej sumy, bE:dą sprz;edane z magazynu eksploatacyj na st Łódź-Fabryczna nastę~
ppjące stare materyały:

~~ ~~~~~ ~~i~~~;

3)
4)
5)
6)

Stal lana (bandaże)
ressorowa i spr~żynowa
Zelazo kute .
;,.elazo lane

"
"

Ił

Ił

9) Osie w a g o n o w e "
10) Metale: łom miedzi~totgusu-blachy

'.

Z

36 II
3 ,.
330"

.:' cynkowej, wióry miedziane,
. wióry rotgusowe, plombyołowiane, stare palniki i' trąbki
'.
dr6tnicze
lO
1"26 ~
11) Łom drzewny
"
3 ..
.Po bliższe infonnacye, obejrzenie przeomiotów i spi-

su tak.9WYCh, o.aletY .si~,. zwracaC do magazynu ekspJoatcyi
na stacyi t64i~Fabryczria.
l.ód!, dn. 251V 71 V1' 1913 roku.
1717

iii

1117
Choroby skórne, (Włosy), i moczopłclowe, kosmetyka lekarska

II.

Śo"edn&a 2.

ur.

Itr..

damy od 4.

Dół

do B-e

I przyjmuje

#093

ad. Pictrko\\llullka &Gna
O",

DalIIlI

•

'.

I
-sprzedaż

o
o.

,

I~~Z./'r.:~Il~.teo~'t~:~~~J."df:F:I"o~
lI(onatlllnł,nowaką Ul.

,

IS-ł) w Niedll;!/)!" g.l). ()~obnll 'PQc~t~ą!nll1

I .. Drlll A.. Gro.glik

Jedwabne palta

-

10

. SPlldniic3t:ek
dawniej

..

do 6.50

1

2'1,0

N

1'111:.111

b\

Mikołajewsk~61~1 '

(bysto~kopjll 1ll'''t~&.;kcl'ja). 1'1'14·
. .' ·'Dr. . ,. .~fld. r 8. .0.bIJ.,.W. "...
II
Du, IU'~ . 1.'.
Dr. 'med. WiliJceat,
Ch. SkÓ. ry. weneryczne ł ,".iJOiOplO'j
U
su
Godziny przyjęć: 10-1 i 13-8'
fi\
II U.. Dla pa(15-6poczeknlnla.odd..zielM

350,

li:! U-

łł

.,kuSIStłJICZ

I

moc2:oplc1owe.

.

....MikołajewliIlc:a 43.
Godziny pI')I;yję.\: od g. $-l1i l:od4.l pół

lawadzka10; .

do• od7 i9 (lo ~2 l p6r.

p6łwieo%.! W nl~(lziele

i ,;wiQta

TOleto.un!fi 211-BO.+q

Dr. LITMANOWICZ

i.!....

.

Telefon 18.61.5011
.

•

b. a~ystent kliniki barllńSklę.bspo
oyahata ohorób, woneryoznyob
.SKórnych, wloeów niemooy płoiowoJ
Przy leczenIn syfilisu stosowanie pr~paratu ,,606"-,.,,914". L.eczenie za pomocą elektrycznOśj;:i(elektrollza). Masai; wibra.
cyjny, Badanie nerek,
kanału. Endoskopia i CYi~tol~l(op.ia,
G!,ihiny.

od g-1 lod ,"Sdln

L. PRYBU1.SRU 'Dr.. H.- Sa!lkowski

Qhótoby ekotf\9,włos6w; ,(kosmetyka), WG
norył)~ne 11IIIlczoptcJIlWG I nlomoco p/oloW&
[.ea;enie ~yph:~~~il~L!Cf!-liA'l'A

Pil!Jltrlkolllll'łllka·

R";'~'"

.KOSZU!..E KOLOROWE
SKAllPETKłAtUROWE '
I. A S KI

PaskI sportot.Js
SPECYALN.&

KRAWATy··.• ·
do l(os:eul sportoW,Vcb.

BIELIZNA
i

trykotowa i siatko,w.
r

<'''!ol_' - <- «~. ·•.

D-~:W~9~~Cfjr Dr.~~nHnb6rn

.

PONCZaCHY·

(pajenczynka),
piękne modne kolory.

tObOłY •••~ Woalki
fłliKAWICZKI

Bi~uterya "Ooubłe"·

f20.

zcborobami wewnętrz.
UI,Poł!ł~nlowa N9 2,ł&lof. 13-59 .. peml (spec., iotądka.i ldsxek).
l'rllyjmuje Od.' g,/dz.8.-1 ..r;. l0. d .~s. w.
Codziennie od 8-10 rano iQd5
plluie olHi-6 l'0 .pol •. Dla pań Qsobll
do 7 po pol Tel-'" 23' 1ft
'259
. PrzyJ.narije

.,'

n~~~~~

a-..n~h.a·
U.·ra

Choroby skórno iwam,ryczno

. ,

dawniej 8.50, 12i-

i1I

·P.·.·.. .·L'

Prz:'yjmujedo 10 rano i od 4-8-.'

... .

lA lt D'fE lU r.lIBAUMOW· 1\

Dr. mad.Z. BOLe· Uń ....r mud.
DU.
K ..'Ótk~ .82.

Palta. alpagowe

276.'51'

front, 1"6 pietro. . . ,l Przyjmuje: od 911, de) l1~ej i od
Przyjmuje od 9'/.-12iod 6-8 w. .5--8. W niedziele· .i śwętaod 9\/:
.
do' 12-el. Telef. aS-16. 507·f.

Choroby nerek, pęcherza,
cewki i ~. p•.
(

od godz. 10-11 rano

i od ·4-6 pp.

Arułrzeja UB
Choroby sIt6rne, weneryczne i

KOZDOt.,KIEWICZ

I

WłeUd zapas

~

mieszka obecnie Przejazd .NIt 8,

Piotrl,owska 100.

',.

Dr. med. J. Szwarowasaar:

81/~-tOl/.

uf. rBdkS

DII". FRANCISZEK

Schmechla i Rosnera

•

i
l>l'ZyjmujClod lJ+oj do 6-0}.
l.

l

II

..

272L\

t U AS· Z.E I ""·1
I . ..

Przej a2l:cH\Ii8. .
(11tar")')
Tel.f. 17..14

I

",...

/ZaChodnia 68,' Jprzy Zielonej).
Choróby skóry I W!osów, wenaryczne ł dróg moczowych: Insty.
W niedzielę od 8-1-ej.
, tut R<Jntgenologlczny i światło- .. b. ldiulczny dr. W. PE:tersbur~u Krótka
t.Def. "' ... "' ...
lecztliczy. BadanIe kl'wl na syf!.
Długa 19.
..
lis O? 81/,-lPI, r. i od 5-2.
Oh. wewnętrzne, kO,biece; dZiecI:
NiedZIele i śWt~ta 9-12 t.· 505,' Od 10-11 r. i od 4-6 w. 1516

ta

••

I

Piotrkowska 145, rołi 24~ ł6.
PrzJjtn.: ód f3-.9i. pol ralloi 5-6)
Ak&łUllulte"Y:illJclaorolby IU'Pbio- pól. Pi? pol. w niedzielę i ~Wjęta:·
01$ I 111 a I":t iJ)d ów moozoW)'cb
. tj11ko rano od 8-=10
., I

akórnc ,

weno..
rycz.,e i niemoc płciiGwa

posezonowa .

daWniej $2.-~. 38.-:-

choroby skórne

W niedzielę od 9-12-ei.

.Ni! telllllfciliu8 I:UuS9

LEWKOWIOZ

choroby

LuhdewicI

ohcl"oby kobioOG.

Piotrkowska 121, tel. HI-07, przyj.,
muje codziennie od 5-6.po pot!

Dr; mad. W. KOTZIN
Ul PIOTRKOWSKA 71
. Chop&by; sepem i ph.c,

0.,

Mieszko. obecnie

l.

RERER GERSZUN§

rano l od
4--7l/, w. W niedziele od 9-12
mno. ,iliielolll8 89.
54/r.
weneryczne

I O-I~a
el·I{l~a
nl~hDr~
~
IJ łJu ~UlJ
.F·

~~

SpflIcy:mDność I

odw~·~f~c~:~~ fO pol. i od

Przyjmuje
~półdo o

l

~Jrll Euge!l1ła

poważaniem

Dr. S. SZNITKI ND n

l

lilii

się

Sb itu al

Bolesław Stob5ecki
wieś BiatYń" osł. p. Zgierz ...

2006

132 n
90 IIJ
3057,.
5342,.

.~. .~f~~h~
~cl~~~!n(Jatarnie zwrotnic ""
j hydrant

pro dy

8 in blanco wysta~jonych przez Ignacego Kuźn1ę na rb. 150, Tomasza Wolanowsklego na rb. 100, Stanisława Olesienkiewicza na
~!OO rb., Piotra Szczepaniul{u na 100 rb., Gustawa Jllllgn na 150 rb
PIOTRKOWSKA 50, tel. 52·132.
Józefa Kaczmarku' na 100 rb. i jeden ter111inowy wystawiony prze~ choroby ~sz",no~a, gard.\ !1qasta Strzen1skiego na 100 rb. Wszystkie na zlecenie Boleła a FDhirllll"gh:.me 164fJ
~;tnza Stobiccldego, rewers 11a 50 rb. wydany przez Józefa J{UŹnfl
przyjmuje
do 11 r. iod 4.·'-7 popol.,
:kiego i kontrakt na Imię Bolcslawa Stobieckiego na 20 rb. Tal(Owe należy uważać za nieważne.

!

Ok~O 5~~ ~.

~tal

D

wsil'znsnj:lc:y, efektowny
pożar wiollde~o lmm.

&. ;;J 'ii!W

. I

Pole6t

WWielkim

wyb(}tz$'

Magazyngalanlłryi" .•'.

M. ,HołodziB18~l
3

św~Andruła3

ROZWOJ~,.Wt9rek~;d'fiia:~ ro:'czerwca:~~:";
.

wstrzasajqcy dramat z

życia

wsp6lczesneQo

-

. .
tV 5~ch częsctach

" 'naj
1 epszycII wlos k'l hetll't"stów
w wykonamu
J
'.

.Tygodnik Ilustrowany :~t~~J PUlsun flirtuje ~~~~~~~;~~t~:j'cl;;"~~1.~
.'U':
·
r
,fli"łlII
PiAer~~zorlzę~~YTchr~anro"
d
Nad program

.

U

ł

wstrząsający

.

wykonaniu
tystów firmy

.
dramatw5 cz. W
ml/roz a.. o l .
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znane.sily artystyczne .p"ni Wernunda Negri .i p. Maria Bonnurd.

PiERWSZA LECZNiCA

alęntJKopczyń,ski
Pierwsza ''Łódzka
.

pOLECA 'ZNANE.

Płiekałl\l!1iaMechaniczna

TeH~fol'll IIl.aO.;Ł,ód':,·

JuBiusza .M 14.

~.8kar~yspecy.alistów
,;dlap~zychodzqcych chorych
,

, j '.,

.

Piio'1rkowska 45' (róg Zielonej). Tel! :90 .. ~3.
S~1I!'a"~wasselP· od 'io "7" 11 i 4 -- li

ZE' SWnD013ROCl. PIECZYWO, :{RAZY DZIENNIE ŚlNIEiE;

\II ~wllętrzne' i MtWÓWe dll'.

ta bl· 'm.· została ntwilPta.no·wD··fiUoprzv ulicv' Zawadzkiej <H~.l'.
..:; ,= '1":";':~- ... ~..

···.·t -

~"-'-::':=f'

;

+

•

codzlenme,
.' . .
: Choroby sl,6rne i.wenerycine. d ... L. PrybuUsi!"i n,iedziela, wto.rek, czwartek, 'piątek odll/i -' 21/~. SODota,. pOllledzlok, środ0i.,o,<1
i
8 - 9 wieczorem. '.. '. .
()",bA
Choroby chirurgiczne. dr•. m.l(atn~or od 2-5 i od,7-:8 W. codz.
Choroby kobiece dr., M. Papiern, od .5-; 4 codziennie..
Choroby oczu dr. B. DonelliIII. PoniedZiałek, wtorek, środa.,
czwartek od 9-10 rano. Niedziela, piątek,sobota 'o~ 1-;-2 po pol,
Choroby ,oosa, u~zu i gardła dr.C. Olum.. Po.nledzla~ek, wtorek.
środa, czwartek od 1-2. Piątek, sobota, med:z;,ela od 9-10 rano.
Chol"Oby dzieci, miejsca porad dla matek dr. Lipllzye codz. od 1 -l.
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Analbm krwi, wyd'Zielln, mo Ozu. Sżcz:oplenie. oep;
od I - ,2 po połm!nju" IBatda711ie maun!llk .. ,

CbOFÓb .zQbóWi jamy ustosj

.~

.TE\k~a.ftadzwyczai dostępna dla wszystki~h. KONSULTACYA BEZPŁATNIE. WYRWA-

Poradli dla

oie:l:amożnycn

. NIE,ZĘB{\15 J{OP. SZTUCZNY ZĄB.65 KOP. PRZERÓBKA i REPARACYEZĘBÓW

SANTAL VEROfEGO

5O.KOP. Przy kliniqe zlłajduje się specyalne laboratory1U do wyro~ti sztucznych zębów.'
.
• J;>rzyjmujątylko skono.zen!
'" . dentyści.
747r

rlieszkodllwy, bezwzględnte czy..
sty, o. dzlaląniu. leczniczem nie..
zlI,wodnem; , lecZ)',radykalnle
,~bk,() .• , rz,~~cz~(, dWięte i za..
··.8tarzale,.·ora~wlI~tlde choroby
dróg nlQCz9wyChr.. :l4bor~toire$

.:, lViigren ę

B'

",nał9c1imł~t~suwa ."Migreno.fI!er.wosiu"
bezwarunko.wo pewny i niesżkodliw9. rp..
IlJinny ~r~4ek. Są już filllsyfikaty.•
Więc żądać Wapteldlch 'i sldadach aptecz,;ychp.roszk6wwgrabianyclItylko w Płoc
h i z. podpisem W)'ualazCy A. Gąseckie"·
go na k.aidym.' Pros.zale lOko... 417

tąllłać .8J~dpiS'lu.
. 347
,zaWif!.P,amia. iż w miejsGowej sali . . . . .-,;.;..;.-_ _ _ _~.;.-~~......--=:;.~;;.;,.;.~~~~-..;,.._~
"licytacyjnej,
Zachodniej'
'.Ni!
51,' w przy
dniu ul.5·im
J i P c a !fil
(li!O -go . czerwca ) 1915 roku
.i dni następnych. odbYwać . się
7~io
będzie . lioytaoJa . nasprze-

'11======================
klasowy

dażzastawó~ (iQl>ydwóch.Qd~

. dziatów) W~·· .wl~ęc:jwYm •. czasie
nię \ prolongowanych. ' Podczas
ttWani.a ,lłGlytacYi, prolong[lta ,za7 '

~ stawów,"· na"sprzedaż. wy~tawta.nych, mt~j$ca mie~niel>ędltie.·

.

·ZaURn: NautnWJ~łństi

.... W!9kaz N2n zastaw6w, podle-

9ając}1cA.·ap~ęd~l>ędzie ·ogIa.llzonywgll;Z~~je 'IIR()~W~;11.1952

w:' Mi'lan6wku"

pl'Z)'jmuje na wakacye p.anienlti· róż~ego Wieku:

,WI]llidzieplac'

.

na le.tniska; . odstawy i dostawy
towarów,WYllaj,ętlf ,koni'd;ziennie.
od kursu nnjta11lei. Radwańska 67.

'Potrzebny

Wy~sz~:,s2koł~ kroju' ii 'szycia '.

~

."

Zagitiąf\\leKsel~~:68 rb. 50 ~,
wYstawionYmef Z. Weisla,na
zle~enj,e '. ·H;ą'e!t11$$l,"". '. płatny
. l~l!!o lipca b. 'iitodzi, Kan,..
stanł:ynowska iM 78. .' Ostrzej~

.. pisaniaw. językach
451 '.u~:!I:ea\do
,polskini;rosyjskim i niemieckim
od lat 16 do 18. l>iotrkowska 22
. miesz~ania )2; .' " .
1082

i"
i"

\PO~ 6j

I. umebIDtilrllll
.....
c"'łod"'ie""
" . '.,1 . -'
... ..-.

r.

:II:
Do sprzedania zaraz
. Nagrodzona ml.,wJs.tawlopracy kobiot. w' warszawIe-złotym modale",
G. aSPODA.. RSTWO ,
'
. B I '1
h
'I·r,
.
.
.
'nem Idrz:ymatniewn. do WJ·
.
. '. w .~ gl-'-Src"rnY1ll., uyp otllllmr uznania.· ' .
. 15 morg6w ziemi dobrej i łąki
.•..,.. .,.t6~~g PU,oirkowska oM, 34.. ,....: 'naj.ęcia~ Dzie.na:MI 40 m. i. 4Wukośnej z ltasiewami, budunki
Lr"
. drug system..u f'"rancus k"IeSl() .
gospodarskie'Waobrymstanie
:. n.",r
..... yv~zsz. e l 11Izsze. M
. et ocIa. 1.r..ro Jupb
dom murowany i piwnica, studnia
.j an ielskiego. Gruntowna nauka pasowania, 1!1ierzenia i upinania.
W:podw6rz!1:' Cen n 5 tysięcy ru:;Dla. poc~ątknJących przygotowawczy kurs szycIa. Przy szkole duż!)
się odt.M go lipca ,
bJt, Wpobhzu kościół iszkola,
,praJ:owl1lfl 's,!klell,
gdzie u'cienicenabierają wprawy i gustu... Pozt~~
'..I
POU"Oi!ll~ u~żądgminny, do Iiliasta Łodzi
u
te~~u ,egzanpl1 :w .Cechu .uczenic~. otrzymują, patenty. cechowe lut),
ę
!ni..
I
!O Wiorst, do stacyi kolei kalis~
'dWll1dectwapty"lvatne. KUI'sy wlec'zorowe dla PHICUjącycb pod oso.. , z kuchnią, wanną i Wszelkiemi klej Strykowa4 WI<1t$ty, do Zgie~ .
.
: '..'
. :bistym' kierunkiem Właścicielki..
545;
wygodami, W czystym domu i W l·za~. Wiorst drogą bitą, okolica
'.
. . . ~a miejsc~ IIho:i:y JlfYbó .. ~łH!lnakiruJw. ....
ofw!icy Ulicy 8W. Karola. Pożą- Wesoła. Wiadomość na rtliejscu:
.~,:_.'. , _ - . III.' _ . •- _ _ _
.
mm
.,
la , . . . .
dane przy ogr6dku. Of~rty Wraz Jan Orzechawski, . wieś i gmina
lilii Ul . . _ _ _ Ba _ . . _ _ _ _ _ _ _
z ceną n~1Syłać do Admtntstracyi Dobra, powiat brzeziński, gltb.
• • ~= ...
---i--=
... ,..
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Redaktor odpówiedzialny $1. tąpiński..

=_.- . . .

W tłoCzni .. Rozwoju" Przejazd 8.

.

Prl~~rOWa~lKi

55-,000 .. ł()~cikw:sprzedam na
.clo~~iliI:y~h ,warl1l1kach, \\?:iadomo~~: Tar~o\\la 45, m. 45, od g.
6Wleczór"
.
". 1944

,

".tt~~~BBJ.

10,' ...
!~b"te~~ lP......
Sprzeda:!; we wazyaWeh aptekacb
I skladl1ch. apteoznych. .

Oddżial I ul. Zachodnia .Ni ot,
Oddział II ul. Pasaż Majera n u,

'ta

\,

50 kop. -

'ri~rYukl
.IJll:! ..warsztat lokal w sl1teryn~e
22 łokcie dlugi, 1210kci szero~i
5 wysoki.
elektryc~ością
wynajęcia od 1 lipca. UI.Nowo~
Cegielniana ,2'2, ą412~2 pp,19Q4

z

do

Dr. PrlLOUSIB WIC~
Za ..zewska 38, (r6g SosnoWej). Choroby wewnętrzne (sp.
żolądkowe i dziecinne. Przyjmaje od 8-11 r. i od 4-7 pop,

WYdawca

W.. ' CAjęwsecL

