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PRENU~~ERATY:
W ŁODZI:

CENA

Rocznie rb. Ci k. Pótrocznie" 3 .. Kwartalnie " 1 " 50
. ruesi~czn. ,. .. " 50
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyńc2:Y :5 k.

św.

Leona.

Miedz. św. Piotra i Pawia
Pono WS1'. śmo Pawła.

Wt. §w. T~~~ka Kavl'/
W'seh6d sl. godz :5 m.
Zach6d st. godz. 8 tU.
Dłuj.l. dnia godz. Hi. m.
Ubyło dnia godz. O m.

Z przesyłka. uooztowa:
ROcznie

Półrocznie
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" :5 "
76

Zagranicą:

l'11~sięcznie rb. 1 kop. 10
~~~mm~
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tekstem po 7 le-Op. za wiers;r, ~onp~eIO\"y lao jelJo
miejsce Wlał'e ogłosżell'ilia po 2 kop. ~d wyrazu (dla posz(lka~ących pracy po lll~ kop.). Hajtnniejsze ogtoszel~ie 20 kOp. illllOJ.ldamlf iNo'"
kro.cgli po 20 kop. za :wiersz petito:wy. Za dołączenie prospektom 6 rab. od tysillCtl egzemplarzy. Al'tyku,l'jf ver. OZrlaCzellla honoraryum
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Redakcya uważa za ł>ez1'latne: rękopis6w drObnych nie zmrucll. Ogłoszeniu w tekście 1 rup. za mien;z petitowy.
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Z okazyi przeniesienia naszego biura i
przy ulicy Piotrkowskie,j Nr.
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" PRIECHO iVY~VANIE ,~AE8ll
Piotrkowska Nr! 69 teJ:28-90.
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Banku Handlo

Łodzi

podaje niniejszem dowiadomośd, ,iź począt\mzy od dll1liia30 .ozerwca '
r. b. wszystkie biura bankaoraz wydzial selres'6w czynne hc;d~, w no ...
.
.
wym ,. gmachu·
,
przy ulicy Spacerowej '.MIS.
GodZiny hiurowe:: .od. 9-<.1 przed poladniem i od Q-·5 po poradniu.
Kasy wekslowe otworte lx;dą od 9-· 2 bez przerwy.
~841'

gfltó~ 'party! sOcyali~tyczriej 'nQ Okrąg- wy~orczy
I.·' nika,
bytomsko-tarnog6rski. Ze sprawozdania. tego wy':
zdobycze. socyallstów
że
okręgu równają si~

wwymieniol]ym

zeru,

gdyz tho'e"'\;z.api$i'.1I10
517no~ych członków, wynosi rzeczywisty Pł'ZY-'
rost tylko 27 członków. Oczywiście,
zacZęto

ze

się zastanawiać nad przyczynami tegoniepowodzenia i, GO najważniejsze, delegaci przyszli 'je-

dnomyślniedo przekonania, że istnienie' tak zwanej Polskiej Partyi Socyalistycznej(P. P.,S.czyli
p.epeesu), utrudnia agitacYę a dla nic.miecko.:..socya!istycznych związków jest wprost niebezpieczenstwem. Przyjęto; następującą rezol ucyę na
najbliższy. zjazd p,al'tyi socyalistyczl1ej niemiec-

kiej:'

.

, , ... Tegorocr-ny zjazd. partyjilyw .Jenie' zechce
uchwalić: . Potwierdzoną . przez ,zjaz~ . partyjny
w MannheH1'l (roku 1906) ugodę pojednawczą
z Polską ,Partyą Socyalistyczną . znosi się ... Od~
dzielnych organizacYi (polskich ,- .Red.) w łonie

, p~rty!. (~ocy,alistycznei w Ni~mczecll--, Red.)~ie
CIerpI. Się. W tak zW3l!YCh ml,es~~nycl~ pąd Wzgl~
dem ję1:ykowym okohcach naJezy agltacyę,zastó.
sować do potrzeb. językowych
możnośduwzględniać".

i ,.takoweo ile

' . ..

Tak' wygląd.a jedno~ło$nie przyjęta

,.

rezolucYa

delegatów party. socyąhstyczną okręgu bytom-

Wtajemniczeni,w' stosunki
oczekiwali ż. wJełki.e.m .zainteresowanielll, ,·00 ·też
pepeesowcy nato· odpowiedzą; PowYisia.uCbwała j:st wyrokiem śrpi~rci dla P.P. Socya.li~tycznej ,
czyh I?epęes~. To.~ tez. organ pepeesu" potrzebOsko -. tarnowskiego,

wał az'

5: ,dm,

zam.m. ofhłonął ~,p~e~aż~.i

zdobył SIę na odpOWIedz.. Jak można się .był9
spodziewać, jest to odpowie.dz"siarczysta-; ĘIa:boratuitego .ze względu, ,ila jego rozwlekł~ćnie

.

..

PB'PBBS'O,WCYz' .,iabo.pu.prushiBgO
. ·.w Gdtcpotaeh.'· ..
. ,
. ·.Naczelnyorgan pattyiśQcyafi$tycznej w·Niem.,
l·czech ',;Votwiirts~.zamieŚcił w nr, 133 bieiącegq
foku krótkie sprawozdanie

n2;

'konferencyj dele-

.

można niestety w 'ca,fqści zamieścić:powtarzit1'riy
tylko:wainiejsze ustępy.
.
"" " . ,
" . prgan : pepees~: zatytuował. ~tliOSkodaWJdw
(d7Iegat6~~, byt0tn.sko~ta.tl1og6rs.klch) . pięktliepO
"braters1):u pOCZCIwcamI',' pozującymI. l'Ia1!ł>aWft
c~W '!;yonu, . kt~riy ,nie ztozumH~li,dotychaZas' .
mIędzynarOdoweJ. podstawysocyaHzrnuj. clJcie:li- .
by· drobnemi koncesyjkamjrobotni,ka;:pol~o

przylwć do rydwanu osobistego interesu i nazwał
. wniosek ich dziecinrtym . i niegodziwym. Zarzuciwszy wnioskodawcom, że na ziemi polskiej,
kt6rą uważają oni tak samo jak halcatyści za
, okolicę dzil<ą, chcieliby pozabierać, Jako posłan
nicy wyższej kultury,,, urzędy honorowe i mandaty poselskie. Dalej gazeta pepeesu, nazwawszy
postępowanie takie podstępnem i niegodziwem.
taką daje pomienionymwnioskodawcom odprawę:.
'
..
Por6wnawszy wnioskodawc6w jeszcze raz z
urzędowym hakatyzmem,. tak zakoilciyła gazeta
socyalistów polskich swoje żale.
Każdemu uczciwemu człowiekowi będzie
prze;iwnik skrajny, bezwzględny: i srogi, wystę
pującyjednąk jaw~ie i otwar~ie, s!okrob s.yt~pa.
tyczniejszyrn od mby sprzymlerzenc~-przYJaclela,
który pod maską towarzysza. partYJnego, ~pra
wia ,najgorszego rodzaju robotę podstępną l podłą. Nie jest to w żadnym razie. socyalizm, ale
szarlatanerya polityczna, którą się każdy uczciwy człowiek brzydzić musi",
. "JeŻeli się te wszystkie czynn,ild. weźmie. pod
uw~gę, .to się zrozumie .zupełn!e J~SI10 ~ę ~ałą
niecną zakulisową robotę tych ,fJlarow memlec'kiego socYłllizmu . na: <?ór?ym Szląsku.; r?zumie
si~.dlaczę~o z upragm<rOlem 0';ZekuJą. Je~o upaal(U, dJaczegp s~~odzą drukarm partYjnej. (s<?"
cy:alistyczne,i Polskie] - Red.) przez zamaWianIe
drtik;ów .ukapitalistów-drukarzy; dlaczeg.o, prag~"
ze.tw.ania ugody z Polską Partyą Socyahstyczną..
". . ,N,ajpoleśpiej dotknął. pep~esowców zarzut, ..ze
szkodzą. socyahstyczny lU zW1ązkom zawodowym
(rÓbótniczym). Oto jak się wobec zarzutu tego
zti$trzegają;, . '
'
. ,.; ',,~iegodziwyjest wprost i ten, zwrot w uz,a"
$adl1ie,nią owego wniosku, iż Polska Partya Socy~listyczria szkodzi, związkom centralnym. Gdyż
talQe twierdzenie. pUbliczniepostawić,oznacza tylę"tja.\(~biew twar.znapluC. gdyż jest ~opo
WsZe~ijl'tie znanem, 'że. Polska PartyaSocyhstw::z.\ na?wszędziei zawsze występowała ;.:a centralny.
(hifz\'viązkalui i zwalczała Zjednoczenie Zawodowe:
że nie ,stoi na gruncie waUd
lU'" Polskie
... \,.; d)(itego,
"
."
.
"
'.. asowe],. ;.. ,
. ,'...
..
.,.
.i: )'...W taki~czuły j delikatny'" spobób ~oz~ra
wlltsj~:pepeesow<:y z. ~towarzyszami'" memleckiej"partyi' Socyalistycznej.. Gazeta socyalistów
pol$ich .'. zapomnia.ła. nawet zatytu:łować "Vor-

wati§". ~wpiln"br~tnimorga!1em,

Jakodotycl~

będą
dojść

mogli potem po barkach ludu polskiego
do pieniędzy, godności i zaszczytów.
Gdy ,iednak socyaliści niemcy spostrzegli,
że się łap,ichłopstwo socyalistom polskim nie udaje, zamknęli l~ieszenie, Na zjeździe partyjnym
w Magdeburgu powiedziano, że od roku 1907
na samą "Gazetę Robotniczą" wyrzucili socyaliś
ci niemcy 80,000 marek, nie licząc innych wydatków na agitacye, które może były jeszcze
wieksze. Niemcy powiedzieli sobi~,. że nie my~
ślą więcej pieniędzy wrzucać w błoto. Wtedy
socyaliści polscy zaczęli urządzać żebraniny żeby
przynajmniej utrzymać swoją gazetę. Aby interes lepiej szedł, zaczęli rzucać frazesami polskimi narodowymi. Aż tu przychodzą socyaliści
niemcy i powiadają: "Fora ze dwora, bo tu jest
pruski land i dlatego nie pozwalamy na jakieś
tam. wielkopolskie agitacye. Tu panuje wszech. w.ładnie niemiecki' bożek partyjny który nie cierpi cudzych bożków obok siebie".
Robotniku polski! Kogóż ci to do tych czas
tak zwani polscy socyaliści przedstawiali jako
zbawców, którzy cię wyprowadzą z niewoli do
raju obiecanego? Socyalistów niemieckich, tych
samych, o których piszą dzisiaj, że są ur.zędo,.
wyrrf;łlal<atyzmem. O socyalistach niemieckich
najbliższych piszą socyaliści polscy, że uprawia~
ją robotę podstępną i podłą, itwiel'dzą o nich,
że uważają ziemię polską jako kraj dziki, do
którego oni (socyaliści niemieccy) przychodzą
jako poSłaiIcy wyższej kultury, aby sięgać po
honory i mandaty poselskie. A to mówią i pj~
szą polscy socyaliści dopiero teraz, gdy się prze~
konali, że socyaliśei niemieccy nietylko po barkach robotnika polsl<iego chcą się wspiąć do
zaszqytów i sięgnąć. po mandaty, ale także po
barkach tak zwanych polskich socyaIistów. .Te~
rat dopiero, gdy się polskim socyalistom woda
leje za kołnierz, odważyli się powiedzieć praw.,;
dę, o której. ga;t;etynasze polskie już dawno pi~
:sa{v. Byłoby. uajlepiej, gdyby ta garstka . pol~
skich socyalistów, skoro przyszła do uznania
już jednej prawdy, uznała również i inne jeszcze
prawdy, ,a mianowicie: aby uznała zgubność i
niedorżeczndść wog61e hakatą przesiąkniętego
socyalizmu,a pogodziła się i ze spoleczeil.,
shvem polskiem, aby nie 'robiła już wjęcej,zamę~
tu w społeczeństwie, .lecz dol'ożyła sił do wspól~
nych wysiłków okoJo rozwoju spo,łeczeństwa
polskiego i podniesienia i wzmożenia stanu robotniczego w temże spoJecze6stwie.

.czas ..'Zawsze' cZyfllła. Bo tez to rozczarowame
niel~\ła)' ,fFdwarzysze I4 polscy. odczuli na włas~
"nej ,::~~tjl:~; ':te socyaliści ·nięl11ieccy ~ie r6zl~ią,
('k) Jaź przed kilka laty, zllukomity pis~2' ł poeta.
się W.flIc.zem·. od ttr:4ędowych hakatystow~ '.' (WIe- polSki Swl~tochOlllSkl, lctóry wmłodoścl swojej byl wieI ...
dZI,e!loni, wptawdzieQddaWna o· tern.. lak, jak ,kimz\1lo1ennlkiem, teoryj. socyalistycznych,wygtosiizda...
wie o tern" kaidytrzeZwo myślący Jpatrzący "nie, ze nie zli(?socyalizmami~dzyn8,ro40\1lego; Ze SOM
~.,.ow.·'lek. ~'., '.' leCz' m.yśle.il, ż!,<so. cyal.1ś. c.'.i oien.ley . cyrllista z nad Sekwany· będzie zf1ws.,;ęfrancazem, a
.
,
k' h b d
sQcyalista li; nad S2;pJ'ewy -prosakiem.
pr"lyhajmniej i swych lltowarzysz6W"'PbJS te . ' ~ ą . . . . EyUo ntljwyra~nieiszy dQwód, iz interesy na.rodo'"
o~zęQżaG).

; Jak,

(*).'

,.',.'

'. .

'sr~, prredstawIaładotychczas. dZla,łal-

wetJ.-zeh ~Ęlwsze -mytej sta.\liiać nad interesy klasowe.

Il()ŚĆpolsKkb socyalistÓ:wwzab,orze .pruskl.m~'
Ot,9 ,ta,ma1a' grupka t:udZ1,. so~y.ahstaml. ,polskll1~t
zwana, llćzeIJi.ła się niemieckie]. partyl socy~l!~
~ty~j .1 czyniła wszystko~ .C:Zęgo. so~yahści . ".

niem,cy .. ządali f · byle., ty]~o

uzyskać

od 11lch zapo~ógi.ady. nazjeidzie socyalizmu w K<?pen~
.,h.\1~' SocyaliśCi 'Dleri1cY zgwałcili., socyahstów
ISłów:j~nskiCh, socyaliści czesi' z tego pow~du
i~rwau z'nimi ···stosunki, aleS'Ocyaliśd galicyjScy
,j poJ$Cyz rrus pó~li z Daszyńskim na czele,
aby: się' (zaparciem własnej godności pokłonić
wt~nemu" .bożkowi, s6cya11zmu •niemieckiego.
INa osta:tnim swoim zjeździe w PClznaniu, uchwa~i1ipo]scy socyaliści na i.ądanie towarzyszównie~
'mieckich • ~luqę,że ~emu cu(>nkowi, Pól~
, s!dej"Partyi 'Socyalistycznej '. niewolno należe.ć·
do inne} organizacyi zawodowej, 'jak! do·. niemieCko~ocyalistycznych związk6w. Zwalczali. ho"
wiem' polscy socyaliści zawsze.j często wprost
imi~szaIr,7. błotem WSzystko; co polslde, . agito~
'wa1f przY wyborach na ziemiach polskichz;a niem;eckiriti . 'kandydatami socyalistycznymi, prowaidtili: piekieln4 walkę ze .Zjednoczeniem Zawodowem .PoIsldeiti, o brzuooli Motem posłów· pol,..
skich i repreientaeyepolskie w sejmIe iparla-

l

menciej zachwalając niemcóW-socyalist6w-sło

lisza. ministramspraw' ,zagranicznych.

.lt! Wiedniu krążą coraz to jawniejszepo~
hr. Stefana, Tiszy,
na ministra spraw zagranicZnych.
,.,'
..
, 'Tisza sam zdaje sobie sprawę, że jako prezes ministrów· węgierskich nie będzie miał po.wodzenia. Dlatego, też uśmiecha mu się taka
karyera, jak<t zrobił Juliusz Andraszyojciec.' a
mianowicie, pra,gnieotrzymać tekę ministra' spraw
zagranicznych.' \II. zamiarach tychpol1laga mil
sam Berchtold, który pragnąłby po .zakończeniu
przesilenia Bałkańskiego cofnąć się w zacisze ży~
Cia prywatnego.'
.
W ministerstwie spraw zagraniczl1ych istnie~
jesilna'ldika madziarska, która pragnie utrzymać
za każdą cenę wpływ mad.zi arów na politykę zagraniczną monarchii.' Dla tej kliki .Tisza jako
minister spr<lw zagranicznych byłby p~źądanym.
Dlatego teź hr.' BerchtoJd dał sposobność Tiszy
do powiedzenia znanej mowy, aźeby w ten spo-,
sób zwr6Cić uwagę. sfer decydujących i sfer dy~
plQmatycznych na Tis2ę. jako na najlepszego
swoj ego, następcę.
głoskioblizkiem powOłaniu

wem, dopuszczali się wobec społeczeństwa pol.
,KALENDARZYK TERMiNOWY.
'skiegowszelkii'Ch . możliwych i wykroczeń, i. prze!stępstw. A to iwszystko po' to tylko, aby się'
IMIONASŁQWIANSKlE. D z.u Wmstynlua.J u"
\PrzypodObać SOCYa1.is.tom niemcom,.i zb.ierać od 't·r,o Rozmyslawa.
Itri<.h· zapomogi.' Niemcy zaś płacili chętnie, doMUZEU~ N~UKI i SZTUKI (Piotrkowska nr. 19)
lnńki. mieli nadzieJ''; że .socyalistom polskim uda otwarte codzlenme od godz. 4. pp. do 10 Wieczorem; a
I'.ł".':'....
w niedziele i święta od godz. 12 w pot do 10 Wlecz.
,.Ju.d:P.~ otuman.:.hć.,:ijlte niemcy socyaliści _"" ~ w;..s.t..a VI a s.z..t.lC b.ów.
.

\\lYSTA W A OERAZÓ WartystyM. Puffkego, ul.

Widzewska 47,

'K tl O1~ ~ ~( A~
-?(x) Nabożeństwo. W. nadchodzącą niedzielę
dnia 29 b. m., jako w dniu patronów cechu ślu
sarsldego ŚW. Piotra i Pawła, staraniem tegoż
cechu odbędzie się o gOdzinie 9 1/ 9 rano uróczy~
ste naboze6stwo w kościeie ŚW. Stanisława Kostki.
(x) ,Ni9zwykła uroczystość. Pierwsza fabry~
ka koronek w kraju pod firmą Gustawa Geyera
powstała u nas przed 25 Jaty, więc 15 czerwca
r. b. obchodzono uroczyście jejdwudziestopię~
ciolecie.
Założyciel firmy już nie żyje; szefem przed~
siębiorstwa jest wdowa po nim pani Helena
Geyer, która za życzenia, złożone firmie przez
jej wspólpracownik6w, wydała im gratyfikacyę
i w ubiegłą niedzielę zaprosiła wszystkich na
majówkę w Gałk6wku.
Oprócz p. lieleny Geyer, obchodzili 25 lat \
pracy w powyższej firmie, następujący pracowni~
cy: Ludwik Will ner, R. Koetschke, Paulina Rychter i Mausich.
'
VCe) W sprawie nauczania Ilowsżechnego.
Wczoraj w' południe w biurze powiatu łódzkiego
odbyło się drugie zebranie w sprawie zaprowa~
dzenia w gminach nauczania powszechnego przez
utworzenie sieci nowych szk6ł. Posiedzenie za*
gaił naczelnik powiatu p. Makarow, poczem
obrady prowadził inspektor szkół ludowych powiatu ,łódzkiego p. Karczocha.
P. Jan Grzybowski z Chojcn, sędzia gmin~
ny, oznajmił. że kolonia Nowe~Chojny juź uchwa~
liła wprowadzić nauczanie powszechne w ten
spos6b, źe opodatkowawszy się w stosunku 20 k•
od każdego mieszkania, pół procent od dochodu
z zakładów przemysłowych i po rb. S od ro~
dziców każdego dziecka rocznie, postanowiła
utworzyc. 20 szk6ł w tern 5' czterokompletowych
na 200 uczniów z 4-ma nauczycielami. Cztery
szkoły, w tej liczbie jedna 4-k6mpJetowa maj Ci
być za.łotone jeszcze w roku bieżącym, następne ,
zaś po 2 co roku. Ptzy zapomodze rządowej
projel<t ten łatWiej zostanie uskuteczniony.
Po przeprowadzonych dyskusyach postano~
wiono wprowadzić w ca,łyrn powiecie nauczanie
powszechne przez uchwały gromadzkie i w tym
celu .polecono z~ołać W ,najbliźszym czasie ze~
brania gromadzkie W gminach..,
'
(a) Z fabryki "Gampe i..Albrecht" ... Zarząd
akc.. Tow. : manufaktury . bawełnianej. "Gampe j
Ąlbrecht« pl'zyul. Pa6śkiejnr. '129, wywiesił
o~łosze~ie treści i1~stęptijącej:

"NJniejszem

ZUM

wladammmy robotmk.ów; źe wskutek wypowie*
dzenia w d. 16 czerwca r. b. roboty przez tka~
cz6w naszej fabryki z uprzedzeniem na dwa ty..
godnie, utrzynlanie w ruchu innych oddziałóW
zo~taje.uniern?źl!wione. po~ie}'V~ż wszystkie .od;.
działY stanOWIą Jednącałosć I Jeden oddział bez
drugIego; ~rac~wać me może. Z tego powodu
zmuszem jestesmy po upływie' dwóch tygodni
z~przest~ć cZynności naszych fabryk na czas
llIeogramczony,
" Zatem,wymawi~my pracę' wszystkim' robot...
Illkom; malstrom. pisarzom i ekspedytorom naszych; ~abryk z. dwutygodniowem uprzedzeniem
w kSlązkach obracłlUnkowych' ostatnim dniem
pracy będzie Idzień 3 lipca r. 'b."
,
. . VI fabryce "Gampe i Albrecht~ pracuje 1120
robotników..
.
'
(~) Z fa~r,k. Zarząd Towarzystwa al~dyjne~
g? Wldzew~~leJ manufaktury bawełnianej wywie~
SIł ogło~zeme, w kt6rem zawiadamia wszystkich
praco~mk~w fabryki,. "że. żądania podwyższenia
płacy IZ!U1aIJY c.zasu roboczego nie mogą być
uwzglę?flIo?~ CI z 'pracowników, którzy nie
zgaązaJą Się pracowac nadal na obecnych wa"
run!{ach, powinni przynieść do kantorufabryki~iążeczki obrachu!1kowe do ostemplowania.:
Prqczem. uprzedza. s,J(~j że w. razie zaprzestania
pracy w l~dnymzodd~ia16w, praca wpozo~ta
łych oddziałach .fab~kl prmyadzona będzieWl"
k() tak długo, dopókt praWidłowemu i norrria:l..
ne!l1U biegowi pr~cy nic nie stanie. na .przeszkq~'
dZIe, a n~stępme l te oddziały fabl'ylti:i;amknięte
będą na 'cza~ nieograniczony. .Zwraca' sięptzY'
tern Ilwag,~ze stosownie do ~e.nla senatu
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z dnia 22 murca 1906 r. za Nr. 276 st..25 na I polskiem, p. A. Chmielowski. opuszcza zajmo~ do 300 mb. i na Z"dstaw zboża ltih wyrob6w
zasadzie p. 8 art. 104 ustawy oprzemysIe, za- wane stanowisko i przenosi się do Warszawy, rzemieślniczych do 1000 l'Uo.
rząd fabryki w wypadkach częściowego strajku gdzie obejmie taką sam~l katedrę w gimnazyum
'te) Ze stow. "Praca". Stowarzyszenie zama zupeł'ne prawo zamknąć fabrykę bez zwy- generała Chrzanowskiego i na kursach nauko- wodowe przemysłu włóknistego p, n. "Praca"
kłego 14-dniowego wypowiedzenia pozostałym, wych. Miejsce jego w gimnazyum polskiem zajotwiera oddział tego stow. Vv Tomaszowie raw·,
pracownikom, którzy pracują".
I mie p. Stanislaw Swidwiński, nauczyciel jEjzyka skim,
- (x) Zarząd fabryki B-ci B~rchtold pr~y P?lskiego w szkole handlowej kupiectwa .łódz·
W tym celu w nadchodzącą niedzielę w To- "
uJ. Juliusza nr. S przyznał robotmkom POdWYZ-1 kiego.
.
maszowie przy ul. św. Antoniego, w lokalu stoszenie płacy od 10 do 20 kop. na sztuce.
- (x) Na miejsce p. Zaniewskiego, wetery- warzyszenia muzyczno-śpiewaczego "Lira" OOb!';(z) lI!cończBnie bezrobocia. "'\tl fabryce Do- narza miejskiego, mian?wany zost~ł .dotr~hc~a,- dzie się o godzinie 1 po pol. zebranie organi'branickiego przy ul. Cegielnianej pod nr. 89, po . sowy. lekarz wet~ryn.ary! przy rzezm mlcJsklej, zacyjne.
7 i pół dniach bezrobocia, administracya fabryki p. MIeczysław Klełklewlcz.
(a) Wyjazd na kolonio. "'vI dniu 28 b. m.
podwyższyJ'a robotnikom płacę od 6 do 20 pr.
(a) Zmiany w szkolnictwie. Naczelnik ł6dz- powraca rano do .Łodzi pierwsza partya dzieci
wobec czego robotnicy onegdaj stanęli do kiej dyrekcyi naukowej przeniósł: Józefa Za1ew- dziewcząt z Bronowk, . w liczbie 120, wysłana
pracy.
skiego, naucz. 1 klas, szkoły maryawickiej do przez komitet kolonij letnich chrześcijańskich.
(e) l komisyi związków i stowarzyszeń. szkoły pols~iejnr. 27 z pensyą 800 rb. roczni~; Tegoz dnia w południe wyjeżdża druga partya
W dniu 9 lipca odbędzie się posiedzenie guber- Maryę Krzyzanowską, I~au~~. szkoły w Starchl- dziewcząt w tejże samej liczbie.
.
nialnej komisyi do spraw związków i stowarzy- , cach do ~zkoły maryawlcklej. nr. 3 z pe!l~yą 800
W dniu 30 b. m. powracają z.· Michałowa
szeń, na którem między innemi rozpatrywane rb. roczme; Szymona Merklema z .polsklej szko- chłopcy w liczbie 120. Druga partya chłopców
będq ustawy nowych stowarzyszeń łódzkich, mia- ły nr. 14 -- na starszego nauczfclela d~, szkoły wysłana będzie tegoż dnia w południe i w tejże
nowieje: Towarzystwa zwolenników gry w lawn- nr. l? z p~nsyą 1000 rb. ro:zme; Teo!lla Dą- samej liczbie do Michałowa.
.
(x) Ważne dla maturzystów. "Polonia« to-W.
tennis, Towarzystwa pomocy uczniom kursów browlcza ~J'o~sz~~o nauczyciela og?Jne] szkoły
pOlitechnicznych Rogalskiego i Towarzystwa ma- l-klas. pabla~l~kiej nr. 1 -; n~ takąz posadę do polskiej młodzieży katolickiej uniwersytetu Ja.
llufakturzyst6w łódzl<ich.
szkoł~ polskIe] nr. 27 w .Ł?dzl z pensy~ rb.800 giellońskiego w Krakowie (ul. Sienna nr. 5) za
(a) Zamykanie zakładów fryzyerskicłl. Gu- rO~flIe; Tomasza Ryt.el~wskJego na~czyclel~ ogól- nadesłaniem marele pocztowych w .kwocie 20
bernator piotrkowski wydał nowe !ozporządze- I1:J ,sz~oły w Mam.o~mle-na młodsze,g~ nauczy- hal. lub 20 fen., albo 15 kop. udziela wszeltcich
nie, dotyczące otwierania i zamykania zakładów clel<l szkoł~ p~lskle!. n~. ~~ w ,ŁodZI z ~en~yą informacyj~ dotyczących studyów na uniwersyte-,
fryzyetskich w todzi,mianowicie: podczas lata 1 800 rb. ro;zm~, K.azłl~lerza -Ł.ubę, nauc~yclela cle krakowsldm, kosztów utrzymania i t. p~ insalony fryzyer<;;kie czynne być mogą w dnie po- 1 !<Ias. ogolnej gmH~n~J szkoły, "!' J6~efowIe-na formuje skąd zasięgnąć można podobl1ych wiawszednie od godz. 8 rano do 8 wiecz., a w nie- mWdsze,go nauczyciela polskiej. s~h.oły . nr. 40 domości o innych ~yższych zakładach nauko"
dziele zaś i święta od godz. 7 do 10 rano i od w ~OdZl z pe~syą rb. 800 roczme 1.l?a~l~la Ma- wych polskich i zagranicznych, oraz p()średniczy
l-ej do 3~ej po południu; w zimie zaś od gqd~. gahfa" n~~czyclela 1 kl~s. szkoły mte,Jsk.lej nr. 4 w nabywaniu i przesyłaniu "Zbioru przepisów
9 rano do 9 wieczorem tak w dni powszedl1le n~ ~1?~s~ego na.u 7zyclela dwuklasowej szlm!y uniwer. krakow." (cena egzemplarza bro" . . l1rowa.
. .•..
'
.
mIejskIej zydowslue] z pensyą 1000 ,rb. rocznie.
..,.......
lak l SWląte:zne.
Z pOWOdu choroby uwolniona została z po- nego bez przesyłki 2 kor. albo 2 rnark,i, albo
(-) ~łow!la .wygran3:' 75.000 ~ub. przy o- sady Wiera Sokołowa, naucz. 1 klas. szkoły poJ- 80 kop).
statni~r:n ~lągnJel1l~ loteryl ~I~sycznej w~grał p. skiej nr. 10 w Łodzi.
Osobiście 7.aŚ udziela się tych informacyj
Kolasmskl, urz~dD1k lubelskIej kasy przemysłow(h) Z Rosursy rzemieślniczej. Zarząd Re~ w poniedziałki, środy i czwartki od 6 do7 wieCó.w.
sursy rzemieślniczej na wczoraj~"Zem posiedzeniu czorem.
(e) Nowe towarzystwo akcyjne. Najwyżej dysputował nad sprawą budowy sali i postano(x) Zakończenie roku szkolnego. W ubiegłą
zatwierdzona została ustawa nowego towarzy· wił budowę tę oddać przedsiębiorstwu.
i
niedzielę w gmachu szkolnym przy ulicy W61stwa akcyjnego p. f. "Wiek" w celu prowadzeWarunki przeglądać można codziennie w 10- czatlskiej nr. 55 odbyła si~ uroczystość za:końnia fabryki cementu w Ogrodzieńcu.
l~alu Resursy (Widzewska 117) z wyjątkiem nie- czenia roku szkolnego ':N żel1skiej 7~kłasowej
Założycielami tego towarzystwa są przemy~
dziel i świąt.
szlwle polskiej' Z. Pętkowskieji W. Macińskiej.
sJ·owcy ł'ódzcy pp. Jak6b Hertz, Paweł Hertz I
Termin składania ofert w kancelaryi ResurW roku sprawozdawczym szkoła ukoflczyMaurycy Poznański.
sy upływa z .dnicm 2 lipca b. m.
.ta 12 lat istnienia i wydała czwarty zastęp maKapitał zakadowy wynosi 11(2 n!iIiona rb. .
Następnie omawiano program obchodu ro- turzystelc.
(a) Nowe fabl'yld na prZedl11l~śclU..Łódzkle cznicy otwarcia Resursy, jaki przypada 29 b. m.
Kla~ 7 ukończyły następujące uw'mice: LuTowarzystwo akc. "John, Krebs I.S-ka" poczy- i postanowionb w dniu tym urządzić uroczyste ba Braunstein (ze szczególnem odznaczeniem),
niło starania u władz o pozw~l~me na budow~ nabożeństwo w kościele św. Stanisława Kostki, Anna Glicenstein (ze szczególnem odznaczeniem)
w Chojnach przy 'ul. Rzgowsklcj pod nr. 142 I . po nabożeństwie zaś wspólne śniadanie w loka~ Irena Ołowinkowska, FeJicya Grosbard, Cecylia
144, na placu p~zyJegaiąc~m do teryto!yum ,sta: lu Resursy.
Horowicz, Dora Lewi, Regina Mflrkus,l1ęle'na
cyi".Ł6dź--'-ChoJny." koleI ?bw~dowej odleWni
Ponadto załatwiono na wczorajszem zebra- Pętkowska (z odznaczeniem), Irena Przedpełską,
żelaza oraz fabrykI mechal1lcznel kotł6w p. n. niu kilka spraw bieżących.
Julia Przedpełska (ze szczeg61nem odznaczeniem)
"Ruski Strebelwer.k:·..
. .... .
(e) .2: sal zal'obkowych. W istniejących przy' Romana R6ianykwiat, Romana Szereszewska,
(a), Stacya mle)ska. W d.nIu 14 !IpCa . r. b: Przytułku noclegowym salach zarobkowych Stanisława Szereszewska i Marya Wertheim. .
~astąplc ma. w dOI11~ p:zy ~ble~~. ~II!c Zielone) chrześcijańskiego Towarzystwa dobroczynności
(x) Zakończenie roku szkolnego w sili:Ole
J ~p'acero:veJ ?twa.r~I~ .stacYI mlelSloej wars~a~pracuje obecnie 18 osób w sekcyi odpadl<ów, koedukacyjnej W. Piechocldego odbyło się one·
sl~leJ 1\C:lelwledenslocJ, .w celu dokonywal1la w tej liczbie 13 mężczyzn, 5. kobiet i, 14 kobiet gdaj P!zy. licznym ,udziale rodl;iców i młQdzieży.
operacyj transportowych.
.
w sekcyi darcia pierza.
Do d~Jecl. serdeczme l?rzemówlł przełożony, za, (a) Oświetieniemao!stratu. Magistrat łódzki
Stosownie do postanowienia komitetu Przy- chęcaJąc Ich do dalszej pracy. Z.ko!.ei rozdano
przystąpił do sporządzema kosztorysu robót oko- tułku noclegowego sekcya zbierania kości, jako nagrody i pochwały.. Podczas uroczystości grało oświetlenia elektrycznego ca.tego gmachu ma" daj'caca straty•. zosl'ała skasowana. Cały tabor ła muzyka, złożona z chłopc6w. Popis zakoń··
"ł
czył się tal1cami.
gistratu.
.
wraz z prawem zbierania kośclpo mieszkaniach
Podczas uroczystości nastr6j panował ufo.
(e) :z gospodarki miejskiej. Stary budynek skł:rda~ych dla sal zarobk?wych . nabyła fab~yka
t
murowany w podwórzu gmachu· magistratu słu- klejU I przetworów chemicznych p• .t. lIStrom" czys P~Zy sposobności nadmienić ~ależy .. że szkoźący pierwotnie za stajnię i wozowni~, następnie w Rokiciu za 525 rb., przyczem dała zajęcie lu- ła ·?bficie zaopatr~ona w pomoc naukową i oka"
ia skład akt archiwialnych, a obecnie stojący dziom pracującym dotąd w sali. zarobkowej przy zy l prowadzona Jest wzorowo.
.
bezużytecznie, przedstawia obraz nędzy i rozpa- zbieraniu kości.
czy. Tynk cały obleciał, z boków wiszą I<:awałki
W skasowanej szwalni część pozostałego
(h) Ze zgl'Omadzeniamajstrów rzeźnickich
pOlamanychrynien, zawiasy u wierzei. zjadJ'ą towaru gotoweg~ już wyprze,dano. Pozostawio-. Dnia 15 lipca w lokalu majstrów zgromadzenia
rdza a woda deszczowa z dachu zaCieka na ,na dla wyprzedazy towaru J nadzoru nad 'dar- rzeźnik9w przy ~1. ~ilsza nr. 46, o godz. 2 po
ścia~y, niszcząc mur. PomInąwszy już przykry ciem pierza szwaczka op uścila zai~cie, które po- . połudl1luodbędzJe SIę kwartalne zebranie członwygląd budynku, pożądanemby było dla. sameg,o wierzono dozorcy Przytu.łku noclegowego.
k6w zgromadzeniamajstr6w rzeźnickic.h.
. .
~abezpi.eczenia. mur6~ od 2;u~e!nego zmszczen~a
(e) 2: Pr:zytt!łk~ noclegoweoo. Z liczby 120
(x) Zo stow. cleladzi kowalskich. ZebralCZęŚCI drewmanych . od zgOIcIa doprowadzenie pensyonarzy. przytułku noclegowego przy ulicy nie członków zgromadzenia czeladników kowal~udY.nku t~go ~o nalezytego porz.ądku, zwłaszcza, Cmentarnej z nastaniem lata pozostało tylko 50, sk!c~ odb~dzie się,w niedzielę 29 b. m~ogo·
ze rJte I?oclągme. to za .s<?b~ takle.go Iwsztu,k~~- W tej liczbie 15. kobiet. Re~a:~ąmieszkuie t. dZlule 3 po południU w lokaju przy ulicy \Vi·
ryp~ 'lUlał zbytnIO obclązac budzet kasy mleJ- zw. ;,zlelone hotele" w Je~ie:h1iejskftn i. r6żnych dzewskiej nr. 84.
, .,
sklej. ..
"ogrodach..
.
·1
.
. .(~) Z~st~vv· majstrów stolarskich. W pO.;.
(a) IkolegiumewangeUckiego. Rząd guber~
Żydzinie korzystająjuz.zpr~y7tułku nocieruedzl.ałek ;d11l8 30 b. m, o godz: 4po poło W
nialny piotrkowski zatwier4ził. naczłonkako- gowego przy ul. Cmentarnej. społtl~zeństwobo. w salJ m.uJstn?wJabrycznych (NoWy .Rynek nr.
!egi~meW'angelicko - ,augsbursldegfJgminy..św. wie~.żydow;>;kie zdobyło się nare~~Cie na utwo6)odbędue. Się kwartalne zebranie. majstrów
rr6Jcy, p. Alberta ~Ieglera, kupca, na mIejsce rzeme własn~go.przytułkunocle~oyVego przy ul. stolarskich, na kt6rem pr!yjmowane będą skład'"
zmarłego Rudolfa Zleglera. .
.'
Wolborskiej. . . : . i:;~ki członkowskie, zapis uczni6w,wyzwolenie,
(ę). Zinspekcyi podatko"!oj. Na pdSa,dę !n~
e) Podmiejska kasapoiycz;·~«Jsz6z. Piotrkow- czeladników i wpis w poczetmajstr6w.
..,
spektora podatkowego VI rewiru m. todzlmla- ski gubernialny komitet do' spraw, '~robnego kre. . (e) Wyścigi cyklistów. W ubiegłą niedzielę •
nowany został dotychczasowy jnsp~~t<;>rrewiru dytu zatwierdził ustawę ł6dzkje:go/,1~bdn1iejskieg() j)rzed połudnfemodby,łysię.na szosie, pomi~y
sandomierskiego, w gub. radomskiej .pan Lu- Towarzfstwa P?życzkowo-os~cięd~oś~iowego. . Zgierze.m a Strykowem wyścigi członk6w/war. ,
buszyn.
."
.
..
DZla~aln?sc Towarzystwa obejmUje m. Łódz . sza.wsklego TowqJ,zystwa cyklistóww':t';.ó<l2;i ...
(a) Osobisłe. Dotycnczasowy.profesor liteprzedmieŚCie Bałuty.
WWyścigachtychbrałi udżiał, t zaproszeni. goraturypolsldeji filologii klasycznej w gimnazyum
WysokOŚĆ udziału wynosi'SOrb. pożyczki . oŚCie, Start. wyznaczono o godz. 9-raoow Kr&y~
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wiu po~ Łagiewn.ikami. " Rezultat WY,ścigów: był skieg~. - na drcw~ianą 2-pi.ętrową o!icynę przy UliCY.
następuJący: W bIegu tm-ystów 12 wiorst: plęr~~ Polnej 50, Wawrzyn~a Pęczma-na 5-P.lę.trowy ~om mu",
szym przybył
w 23 minuty
SS, sekund p SzneJ- rowally. ~rzy SZosIe Konstalltynowslue) nr. 19, Józefa
.
, .;
,
'.
SzyttJallsluego - na dom murowany l zabudowama
der, drugim-p, Fokczynslo, trzeCim--p. Kral- gospodarcze ID Rudzie Pabianickiej nr. 4{16.5; Gustawa
kowski; w biegu klubowym 20 wiorst: pierwszym R;ad~ik?~skiego - l-piętrową ofic)'uę w Rudzie Paprzybył w 48 minut 7 sek. p. Uliński, drugim- bląUlck16l·
p. Cz. Cichecki, trzecim-p. Kralkowski, czwar~
(a) Sqd oill:rcH#owy. Przybywa do Łodzi na 5-0
tym-p. Fo kczyńs ki. Bieg gł6wny nie odbył się, d!liowf,\ ka~encyę drugi wydział karny sądu okręgowego
w celu osadzenia nastepujących spraw:
P onieważ liczba zapisanych do rzeczonego biegu pIotrkoWskIego,
We wtorek, dnia 1 lipca-sprawy: "Feliksa Białawuczestnik6w okazała się niedostateczną. Zwy~ ski ego, oskarżonego. o przewinienie służbowe; . Józefa
cięzcom wręczono nagrody w postaci żetonów.
qepp.ego - o obraz<f sądu gminnego; Szczepana Ka...
kradziez; Haskiela Dawidowicza I innych-;(x') Z komuni.kacyi na prowincyi. Z powo~ slfiskleg?-:-o
o. ~radz\ez chustek welnianydt, wartości 8,504 ruvlli
du znacznego uszkodzenia szosy na przestrzeni ElIasza Szczecińskiego-o .oszustwo.
kilku .wiorst za Łęczycą, w stronę Uniejowa,
W srodę: Matki KralkoWskiej - o kradzież pasz'"
kursująca dotychczas po tymże trakcie kareta
portu; Franciszka Baranowskiego - o kradzież; Go.. k d D b' . K ł ( b k r k )
tlleba Irganf.!a-o zabójstwo; Józefa Fronczaka - napasazers a o ą la 1 o a gu. . a IS a, zo- pad w celu rabunku; Ludwika Majchrowskiego-o postała. do czasu naprawy szosy skierowana z Łę~ twarz i roztrwonienie. .
czycy do Dąbia drogą boczną i wychodzi co--.
W czwartek: Atlgusta Proppego _ o zaD6jstwo
dzJennie o godz. 3 i pół popoł. z .dotychcza5()~ straznika; Aleksandra Ignaczaka - o kradzież z wla~11.órl
't k l '
maniemj Szczepana Lizoniaka - o kradzież; Józefa
,,~O przys au u w a eI.
Terebi~s!tiego -: o kradzież; Józefa Chmielewskiego. . (a') ŚI.edztwo w sprawie wałki bandytów. Qu- o gral>lez.
betńator piotrkowski wyjet.hał do . Sosnowca w SZYkreJi1tf:~~~ze~ :j~;1~~~t~ni~~aA~::k:Xffi~~:
ce1a:zbadania ba. mięjscu sprawy walki z ban- bpallla - za kradzież W sumie przeszłO 500 rb.; Anto-

;dJ;tanń.

.0, .',budowI"·
be" nozwolenia., .s"'d
okr....ro.
.
y ' " t"
'1>
'<s
wy. piotrko.wski pO rozpatrzeniu sprawy Feliksa
:Białaśnika, oskarżonego . o samowolne wmiesjenie dwupiętrowegodolnu drewnianego przy
ul.. Fi
..,jał.kow,!$kie"i i1r~..15. po1ed.t . budynek ten
.. ~ . od kary .}ed:nak B. pO .zastósowal.liu
~wy;tSzego Manifestu· uwolnit
....00 ZłodzIeJ. kieszonkowi. Jak to już dono. silfśmy, na przystanku ko1ejkizgierskiej w Łoda w. pobliżu I\:ancelaryi I cyrkułu policyjnego
OOra;ła.$)bie.od pewnego czasu terenoperacY.iuy.banda· złodziei kieszonkowych,.·złoiona z kilkunastu żydk6 wWyrostków, mieszkańc6w>Stare. go mr1lSm. :Ni:emaclnia, by który zpasażer6w
i.Qlęjk.i ierśki.ej'. me zosta.ł .0IcradzIo. ny . Vi sztu~
.
b'
A..l k
"';",A
• d
l. a d
o
.1;')
'""

zg.

.

~I,ł ~,.lonym

. .~~u..,.

PYlS

. '..

,11 ł"V'!~q;aswsla al1

.' . . •

.

.

; .J.dzj\W1"a tzeCz,~łąband~ .złodzięLkieszon-

'~znająwszySCY mieszką(lCymiejscowi,

megoSruta - za przyczynienie kalectwa -- Okulskiemu; Józefa Pogromskiego - za uż)'wanie faJ:s.zywych
wag; Dawida Lesza....,.o kradzież.
W SQ~otę: Cltailł1a K~deia-o przekroczenie Ustawy
akcyzy; AJzyJ{n ]akuhowlCza-o przekroczenie Ustawy
J>.t1dowlunej, Ksal.l?erego Jasińskiego - o zadanie ran
Feliksa Mag.aIskiego - o grabież; J6zefa Dolinia - J
przekroczeme ustawy budowlanej, Hęnocha Piotrkows.kl.ego-ofat~zywe oskarżenie.
.
.
.... (e) lPDgR'WlII!iony pli":a:elE pS3•• Na uL Cegielnianej
obok domu oomu nr. 54 rzuci! się 'na przechodzącego
12.1et,!!~g.o Mprdkę Paczaf?w.skiego pies WłaŚCIciela
~~~~~to 1d~O~tJ;~\~i~Iz~!~~~~~: WłaścicIela psa po(e) Załamanie się sufitu~ . Wczoraj o godz. 5
]XI pQI:, ~rz)' ul. Kon~tanty~owslueJ nr. 16, w parterowej OflcYI~le zalamal SH~. sufIt w mieszkaniuStanistalU'y
Jaworskiej. Sufit, spadając, poranU Jaworska.
'•. (e)I{~:r:adżiiiIJie •. O~egdajsz.ej nocy. niewykryci dotą.d Zrod.zle1e zakradli SIę do Il1teszkanla Hersza opo.
cZ911skie~o przy ul. Wiclzewskiej nr. 106 I wytamaw;.
sZ'/, drzWt< ;>kraclllr6żllB rzeczy, Warto~ci 2020 rb,
.. '7'" TeJ:ę. !l?CY 'tV fabt}!ce Fry1eryka Miksa, przy
ul; 'W6lczanskleJ nr. 121, 11\ ewykrycI złodzieje ski'Oldli
5 pasów rzemiep,ll:Y;ch , wartości250 rb.
,

'·'qją ,iąnawet niektórzy pasa~erowiei .służba
~ejlcj ·zWersldel. a banda ta grasuje zupeł l1 ie
'
,~1lie.J '
.,
. (e) Jubileusz ałrażyogniowoj'. Donosz::I .nam
.T
W b' ł
"ł
. fa.) .Sum. kl. liny stroi.. W sklep.ie Dawicla La- z USZYł.l a: . u leg ą so~otę 21, b. m. tuszyń~
'. ki
. l W ci
k' .
120
.
ska strat ogmowa ochotmcza obchodziła uroso:ws
.
ego przy u.· i. zews Jej nr··. stwJer- cz,·yśde . 10-1etn. i jubileusz swego istnienia. Od s' a~
dztitlo\ systematyczną kradzież towarów. Okuza~
lo· '"lśi'~ekradz'e'y tej' dopuszczał się str6' te
mego rana Imasto prZYbrałO charakter odświętny,
. . " ;ę.~ .
. I Z ..
.
..
.
z· - O godz. 9nmo .ozwały się trąbki strażackie i
gQ!d,om~.
Józef . . Daszkiewicz, którego policya ze.b..ra.ni w sali. re. k.w!z\1to.wej· straz'a''cy u.dall· SI'" do
aresitowała.Wartość ~kradzionegotowaru wy~
I . ł
. J
..
nOsi 'do 2,000 ~ubli. .
WSCIO a na nabożenstwo w pochodzie uroczy~
...•... (p)Ś~i~ ..telni8. Pfi!ejechłU1.19 .. Pod .koła prie- stY01pl~:ZKa~;i~~.~,~I~,. . 0~~beys1~Ys~łap~~~,a' ~trabac~.!. •
.
..
'"
wozu,. wpadl'
. wczo tal' na u'I . Głó
. w- kana gmachu brow~ru p. Bnde,
li następnie
le4"!,,,aJą.cego
. . . n~ l':łr~q7,M, Bartek, S-letni. syphandla.rzrt, i uczta w lokalu ... sz!(ołydwuklasowej. Pouczcie
~Qznałp·jęknięylaG;a~zki 1 złairumiakośCino- wyruszył poch6ddolasu,gdzie ochoczo bawio~
wweJ, .' ..•. . .' .'
•. '. '. '. . .
no się do późnego wieczora..
..' "'."
'1t[
stanie.
óezmi(Jzie:fnymlekatz.'.·
pogotowia
,~a) Za.bó,·.stw. . 0'.'.' " On.e·gdaj","w godzl'na'ch popo-'.. 16 ł'g d
it l ś 'Al 11;5' d.' .
przew"z . O o szp a a w.· •. ę 'ln fa. "
łUdnt?wych, wewsr. Wandalm, ,pomiędzy kilku
.• . (p) Oparzenie. WskutekeksplozY'imaszynki· taf!1te]szymi .\yJoŚ~ianal11i wynikł o jakąś dro.
. spirytusowej. dozna,ł wczoraj. bolesnych oparzefJ· bnost~ęsp6r. . kt6ryzaostrzyłsię do tego sto~
. twarzy i rąk Tomasz Radziejow~ki, 33-1etnt szewc ~~ia, . 12: przysz,ło do. b6jki" wczasie kt6rejSta.~
.~am.!prZ)" uL Katnienrielnr.Z. ...... '.'
llIsłaW.Muras,wttys mieJSCOWY, rzucił się na,
.•........ Doraźnej powQCY .udziełił mu lekar7. Pogo- 20~le~Olego· Aleksego Gabrysiaka i ugodził go
$Ow;ia.
..
.'.
....
..,
~idłaml ielazne~i W gło~ę tak sllnie, Iż prze.:'(p) Z .gło.dui wycz4WPanm fdł.zasłabła Wczo- bl~. mu :z~~zkę . l pszkodZlł mózg. 'W kilka go. ,i~aFna .ul. W61cza.6SkjeJ . Nr.147 i . Maryanna rOI c1zm póime] (l, me odzyskawszy przytomności,
'. $ł~iącabez mieszkania izaJ(%cia. Lekarz PogO- zrnarł.
. , ..
'.
....
.'. towia' po udzieleniu. nieszczf:śliwel. doraźnej po...
fvJ.urasa aresztowano.'
.'.
.'
mocy, wsfanie ciężkim ze względu na brąk pul(a)8chlłllfyła,.iie złocb::ieja, W ttbiegtll sobotę
$4J,':Pf2;eW~ ją, do szplta~św, A.1eksa,ndr.a;.
przecl~od.zącY . przez pola. Starego Rokicia l"obotnicy,

,

"

I'.

.

.

. ',(e),Pll&I\IIIJ',zat"fierQl;c'ollle.

~iH'ub~nlalneflo

Wydział technictnY

piott~owskjego .zatwierdził

plan)'

zauWaz)'hpiE,jC1U lU(l,zi. śplących w sianie na. lące. Na

krzyk robotnikóW Itldzie. ci nagle . powstali
tJ,(fiekać.Jednego

l

zaczęli

z.nlchzatrzYmano, .lak się okazało
byt to n?towa~Y.:l\!odzleJ. 17-lethiJ9zef Rajs.Na mieJ~
scu,,gdzle ;Rąls.\JJe~o towar~ysze spali, znaleziono
~olsz9k WleJl;;15h~gamuszl~ami, napełnionymi. maslem .i
żE! tle~ damskl,f;voclibdzące z kradżiCży. . Rajsa" od.i~;;.
wlonodo w)'d~~atu śledczego. '

vm
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=......

Irzutu,PotoprzedstawIemu przy
'

te~ publ~czność wypełniająca te:atr, go-

rąco oklaskIwała ~ch. grę.

,.'

'"

.

północy.

Ponieważ amatorzy uzyskali pozwolenie
jeszcze na 7 takich przedstawień, odbędą si~ one

wkrótce w pewnych

odstępach

'

czasu.

TEl.EGRA
W obronio Albanii.

VALQNA, 24 czerwca (wI.) Austl'ya i

Wło-

h
ł ł
k
'
dl
h
c y wys a y o ręty Wo]eOfle a oc rony prowizorycznego rządu albańskiego,
Odszkodowanie dia Se!'bii.
WIEDEN, 24 czerwca (wł.) W sferach dworskich zapewniają, że król Piotr OŚWiadczył; że
nie chce splamić swego panowania krwią bratnią,
jakaby się polała w wojnie bul'garsko-serhskiej.
Rząd serbski sformułowaJ ostatecznie swoje
ż.:ldania,
J'ak następuJ'e: Serbia pragnie uzyskać:
'1>
1) Teren, jako odszkodowanie za wszystko, do
czego Bułgarya się zobowiązała, a nie dotrzymała. 2) Teren, jako odszkodowanie za ofiary
Serbii, nie obJ'ęte traktatem. 3). Teren, .]·uko od~
szkodowanie za terytoryum na wschodzie, które
ut~acila. 4) Teren, jako odszkodowanie za tery~
t,?rya na zachodzie i wybrzeże morz;a Adryatyc~
kIego, l<tóre na mocy traktatu należą bezspornie
do Serbii.
Mobilizacya Serbii.
BUDAPESZT, 24 czerwca (wr.). W całej
nowej Serbii panuje ożywiony ruch mobilizacyjny. Władze serbskie wezwały pod brollobywateli
zdobytych krajów i przygotowują iCh pośpiesznie
d ł b
k
O
O s uż y wois owej. pr6cz tego Serbia tworzy
i uzbraja bandy ochotnicze.
.

Trudny wybór.

BIAtOGROD, 24 czerwca (wł.) Dotychczas
nie z:apadła decyzya codo zastępstwa Pasieza .
Z jedllej strony rząd serbski pragnąłby się liczyć z wpływami Rosyj, z drugieJ' zaś ze stanowiskiem narodu j armii. Zamianowanie Proti·
cza oznaczałoby największe praWdopodObieństwo
WO)'.uy•
R'"
A'.l • j'
Olowe 'nciuzlo
9.
. SOFIA, 2e; czerwca, (P.) Koła rządowe są
pr2;el~onaqe, .*e Serbi.azgodzi . się wkrótce na
wszysU(ie iąclanlaRosyi i Blltg, aryi, .
Męn1oryał.

. 'ATENY,' 24 czerwca (wł.) Minister spraw
zagramcznych wygotował obszerny memoryał
w
. zatargu bułgąrs I<o-grecki ego. '\'.T
.. ,sp r'.awle
)li. ywo- , .
cIzi on, że tylkl) ogólny sąd rozjemczy mo.ie~~
pobiedz wybuchOWi wojny,

DłuOi tureckie,

PARYŹ, 24 czerwca (wł.).

Komisya finan-

sowa odbyła dziś posiedzenie, na kt61'em ro~~
prawiallO nad rozłożeniem długów tureckich na
zwyclęzc6w•
r"zekucye w Konstanty·nopolu.
""1:1

KO~STĄNrYl~OPOL, ,24 szerwca(wt)., J~k

tego mozni;l było Się spodzlewac, sułtan nie ula·
skawiłu~zęs.tnik6w spisku na wielkiego wezyra.
Zog61nej. hczby 25 skazanych, powieszono dotychczas na plac. u B.aJ'azir 12-tu•• Ta masowa
egze~ucy~ . wywarła olbrzymie wratenie ną Jud~
noścI. WISielcy pozostawali naplacuprze:z;· ki14a

,'~tępu.mce:Emila UberU!&la :-:na przer6l>ki.'V.! q~pię.. ~ domupr.zy zble.gu ulicPo~udnlo'Wej lP!otr. ~skiej 111'•.. l2;' Jana Kawczyńskie$o .~na· <>flC:Vtt~
gO!WIl. . .
.
~.'~.'.~~.!n.11. IQ.lt1:QW. f#łą... pr:zy' zbiegu. UbC.. NO,-?Ogr9dZkieJ.
i>~oweJpr. g81{i AlekSandra Kowa:l~Jdego - na
Zjazd garbarzy.
'. Ofi~~ mieszkalnI! pr:t;yul. WÓJtkowskie ur.14; J6.~.:.,. siT li K 11 ·
PETEDRBUR'
': _~epati\;ldego ..... na ofiCynę miau alną ·muro.
. . . . "";.;:; ..i:.' . . '
. .... 1\ . ,24 czerw<;a. (wł:). ·.Otwą;rto
~
....
\
1
1
...
,w~\I.d. QW.an.fą.gOOPodat"c.z~ p.t'l,y ul.• .oolne. J n. r.
.
(.g)
Pr,l
·t".,·~,.wi.eni9 amator.skie. , W ubl'eg\ą złazd garbarzy; biorą w,. gim udział . . przedstawJ~
. . ~{~ ijembe:rga,,,,,na 5-tpiętrowydQln. mlesz~' ed l
1
clelept e ł k6
W
'
.~
. '. : ' . .1: ~p.j~~. ąWEl,Ofię)lM,... swad.)' i zabUdow.am,a przy
ni 2;l7~. W.·.wizorYl;znie urządzonym teatrze
' . . ·z Qly$U sr~anego z .. arszawy·
....
,tij, Z/.ęlonejnr.66i <Kernera Adolfa -:-. na ó-plętrowy
w. s~h n~woqowal1ej rekwizytorni gałkO\llM·
I)alszv . I,o.ł Brln.dej'onca.

k

murowanJ.!. IW 2.piętroWą oficynę mie$)1;kalną i sklelstrazy .
wej Odbyło się przedstaw' .
~dowę d.rUitieclo J:!ll'>tra na istniejącej oficynie, przy ,.
. t'" k'·.'
.1>'. '
.• , .
; lenIe
UL Wodrie} ur.'H>tJuljarta BorowskieJ;!o-na 5-plętrowy I ~ma.. ors le,n~ przeJ'; mleJScowyc~ stra~
dóPi. ftorttQwy IllUrowMy i ZabtldQwa.nia gospodarcze, za!(ów~
.>•• '':\;.i;,~~:W~ krotochwilęT,JaroszYń:pt'}l ." Drewnowakiej ~'. 101; TraugQta Schmidta sklegq "fatall.~lą~j.:\iJłlskowe zamysły", .obrazek

... dom

o'
ł

"

,

' 'QĄTCZYNA· ,,>,..1'
.
(P) O· '..l.. , 3 .
.... ..•. ..... ",Q"t .czenyca. , go~' -ej·
qra
po poło BrmdeJonc odleCIał doReWla~ .'';' ••.
REWEL,. 24. cierwca (P.) Bgndęjdnc () .gdd~.: ..
. bu4 ,.lt 1$-o.l?~ętt'ow
, •. 00 .~
.. e
.. el&O dO. mu mt~rO\\1an~go, prz.~y ludowy w 1.al<cie l:)omosława.
.5 m; 45 po P?ł. wylądował tu pom'yślnie 1 \s~~
"~.' Wól~t'isldej nr. 29' Dawida DZIal1aka ~na 5O'b".Ie. SZLU
'~, k' .... .
rnochodem'
klubu
1.1
;:paę~aołn. tillll'GWlll1'>" n)iesżkaltiy; dwie oficyny,
..
I wyrezyserowaneprzez .nau~y~·
.....od]e"l~a"
. ~ •• 1 'do'
. ....
.'
. marynar~ .
:~dteąję,fiłtrÓ\\' bkllogl~nych tzal>udowąll1agosv.?~ I cJ~lanlleJsco;wego,.\vy:pa.d~y bardzo dobrze. AlTIa~
.•..•.. '. . ".~Qde, z. fIIą~g.ollą.· .
. >d8r~p~I11.LipQWef nr. 64jS.zczepaua TerpUl"<. torzy--chłoplwywl..ązaIi Sl~ze swych ról bez za,-,
". PETERSBURG.2S czerwCa.
N.i1r.:lrlia.
d

.

O'W.

.

dzwlękach wieJskIe]
.
'. ' "
.
muzyki puszczono Się w tany, kt6re ttwały do
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prezydencyą

gencral"gubernatora Kniaziewa llznu-

,ta za pożqdane poprzeć za pomocą cel handel

Rosyi z Mongolhl.
Znalezione

zwłoki.

PETERSBURG, 2S czerwca (P.)

"Petropawłowska"

Z kajut

wydobyto i rozpoznano zwloki admiml'a Molasa i 5 oficerów; przedsięwzięto
dochodzenie, do kogo należało pięć zwłok pozostałych.

I

ca, zwolana zosta,fa telegraficznie na dzisiaj.
Strajk robotników.
Rząd pragnie porozumieć się ze skupczyną, czy
SOi1l1snberY1 25 czerwca (wI.) Strajk roboSerbia ma si!} zgodzić bez wszelkich zastrzeżeń ' łników w przemyśle zabawek trwa w dalszym
na sąd rozjemczy Rosyi i wysłać swego premie~ : ciągu. Wczoraj przyszJ'o do krwawego starcia
ra do Petersbur,ga.
pomiędzy .łamistrajkami i policyą z jednej, a
Trudne poh)ienilfl w Serbii.
strajkowiczami z drugiej strony. Kilkanaście
Białogród, 25 czerwca (wł.) Kr6J Piotr we~ I os6b zostało rannych.

I

zwał Pasicza, aby cofnąt swoją dymisyę. MiaW obca ręce.
do odpowiadzialrwści l'odakłOl'a. , nowani będą tylko nowi ministrowie wojny 'j
POlnań p 25 czerwca (wt) W ręce niemiePETERSBURG, 25 czerwca (P.) Redaktora sprawiedliwości. Nominacya ministra wojny na- ~ ckie przeszło 300 morgów p. GołębiOwskiego
gazety "Dień" za artyku.ł w nr.. 151 pociągnię stręcza olbrzymie trudności ze względu na za- z Góry, w pow. mogilińskim za sumę 252 tys.
to do odpowiedzialności sądowej.
targ z Bułgaryą.
marek.
.
Dżuma.
Starcia. '
o obliczanie.
ASTRACHAN; 25 czerwca (P,) W Sołochi
Paryf,
25
czerwca
(wt) Podczas'. wczoraj·
Sofia, Tutejsza "Riecz" donosi o walkach
nie zmarły na d;;i;umę dwie dziewczynki.
nad
projektem
powiększenia kon~
szych
rozpraw
stoczonych z wojskami serbskiemi pod Iskibern.
Skazanie tatal"i.lw.
tygensu rekruta i zaprowadzeniem trzyletniej
Serbowie z wielkiemi stratami zostali odparci.
OIRYUSY, U czerwca (w.t.) W sprawie o
słuźby wojskowej socyalista Jaures zarzucał rzą·
Pasicz.
zniszczenie w r. 1905 wsi Mintend-Zande i wydowi, że cyfry w wykazie urzędowym są nie~
mordowania 250 ormian skazano 6 tatarów na
Biało!jród, 25 czerwca (wt) VI tutejszych
ścisłe.
12 łat, siedmiu na 8 j dziewięciu na 10 lat cięż
Sztab generalny projektuje podwyżkę o:
kich robót, piGciu tatarów na 8 miesięcy więzie sferach miarodajnych mówią, że zatrzymanie Pasicza na dotychczasowcm stanowisku równało~ 143,000 żołnierzy, podczas kiedy powinno być
nia, j jednego uniewinniono.
by się usunięciu niebezpieczeństwa wojny i po- tylko o 10,000.
lwycnęstwo rokoszan.
kojowemu
zalatwieniu zatargu bałkańskiego.
Generał Le,l!rand przyznaje słuszność wy_:
,
MEKSYK, 24 czerwca (wt). Rokoszanie
I~a konforencyę.
wodom J.
przyrzeka dol{,ładne sprawdzenie;
zdobyli miasto Durango. W Ortiz 400 żołnierzy
Białogród,
25
czerwca
(wł.).
Oczekiwany
jest
obliczeli.
rządowych po~dało się rokoszanom.
tu grecki prezes ministrów, stąd razem z serb.
Zabobon, wschodni.
Zabójstwo seksualne.
skim
prezesem
ministr6w
udadzą,
si~
na
konfe~
I
Konstantynopol,
2S czerwca (w.t). Wczorajj
BERLIN, 24 czerwca (wt). W okolicy \,velten znaleziono zwłoki H-letniego chlopca',._ Do- rencyę do Petersburga. \
o godz. 12-ej w. południe zdjęto wisielc6wi w
chodzenie stwierdzi.to. iż zachodzi tu zabojstwo
Odezwa króla Ferdynanda.
automobilach wojskowych przewieziono na cmen~
. na tle seksualnem•.
Sofia, 25 czerwca (wł.) Jutro należy ocze- tarz w pobliiu bramy adryanopolskiej. KondukDowód niaufnośd.
towi towarzyszy,ły niezliczone tłumy, . zwłaszcza
kiwać wyjaśnienia sytuacyj. Drukarnie państwo
RJEKA, 25. czerwca. (P) Zamiast l11i~jskiej
wiele było kobiet, nawet z najwyżsr.ych sfer topolicyj, wprowadzono panstwowo~pogranIczną. w~ zajęte są drukowaniem odezwy wojennej kr6~ warzyskich. Kobiety staczały pomiędzy sobą zula Ferdynanda, na wypadek, gdyby sytuacyasię
Zatarg jajJo(usko-ameryka,(lski.
ci~te walki o kawałki sznur6w., na kt~ wi~
TOKIO. 25 czerwca. (P.) Rząd Stan6w Zje- pogorszy.ła.
sieli skazafley.·
.
dnoczonych P6łn.-Am. nie odpowiedział dotąd
Trzech s6rbów powieszono.
lekarz przed sądem.
na powtórny protest Japonii, wykazujący, że zaSoHa, 25 czerwca (wt) Patrol bułgarski w
Gdańsk,
25
czerwca (wł.). Przed ttttejgzym
kuz dochodzenia spadkowego jest naruszeniem !)obHżu lssen, a przytrzymał trzech sx, pieg6w serbwnowy japońsko-atl1erykańskiej.
skich, kt6rzy przyznali się do winy i . zostali . te- sądem prZysięgłych toczy się ciekawy proces.
Ospa śród &migrantów.
goż dnia IJl"zez sąd polowyska~anj na powie- Jako oskarżony, staje popularny lekarz. Lewi,
pod zarzutem niedozwolonych operacyjkqbieDREMA, 24 czerwca (wt). .Pomiędzy Wy- szenie. Wyrok niezwłocznie wykonano.
eyeh. Proces budzi sensacy~, gdyż wIele popu~
chodźcami z Galicyi i Rosyi, których rozlokowano tu w halach dla emigrant6w, szerzy się
Poincare w londynIe.
,
larnych osobistości z OdalISka i okolicy jest
ospa. Dotychczas zaszło~oto 100 wypadk6~ .
Londyn, 2S czerwca (wł.) O gQdzil1ietrze~ weńzam~zanyc6.
ellO roby. Zar6wno chorych .lak p.ozostał~ch e,mJr
d L d
d
grant6w zupełnie odoso~nJono I prz~dslęWZlęto dej minut 30 przybył o
on ynu prezy ent
Walki z kabylaml. ..
.
rozległe środki celem l11edopuszczema do roz- Rzeczypospolitej franCUSkiej Poincąre. Na dworMadryt, 25 czerwca (wt) Z .Tetuanu dotl'Owoju epidemii.
eu oczekiwał go król angielski w towarzystwie . szą, o nowych krwawych walkach pomiędzy bJM
Fatalne aresz'towania.
księcia Connaugth, prezesa ministów .Asquitha,
szpanami j kabyłami.
.
KOPENHAGA, 24 czerwca (wł.). Urzędnik 'ministra spraw zagranicznych Greya i. innych mi..
Po obu stronach straty są, bardzo znaczne •
. tutejszej policyj portowej Frenne· chciał' zaareSz-, oistrów.
Walki trwają.
tować.ł6dź niemiecką, której właścicielłowi,ł
'Po przywitaniu udali się wszyscy. do zamku
Zatarg o krematoryum.
ryby na brzegu duńskim.:· Wywiązała się bójka. królewskiego, Podczas toast6w, kr61 angielski
KOlonia, 25 czerwc.a (wł.) Wczoraj odbyło
Kilku ni.emców przyszło właścicielowi łodzi z pOd110Sił wspólny stosunek przyjacielski; dążenia
pomocą, . pobili oni urzędnik~ i:vrzuciIi dol wo- po\<oJ'oweobu narodów i .wzaiemn,e zaufanie, się tu zebranie protestujące prieciwko uchwale
dy. . Ch:źko ranny tylko z wlel~llntr~d~m zdo. Rady mieJskiej która odrzuciła projekt.zbudo·,
łat śię wyratować. Rząd dU(ISk1 załozył z tego
jakle żywią, do siebie.
.
wania ),rematoryum.
oiemieckieeo.
11,1
I' 1''''~1''
powodu protest 11 rz~du
'11
l'ąOWY mn ,,~tI •
J .
Na zębranlu atakowano ostro centrowców
Malilowazatruciozołniel'zy,
Kopenbaga, 2..') czerwca(wr.)' Ministrem spraw i sypa,ły się liczne zarzuty' pod adreSelTI Papieża.
....
lit_..
OSNABRUCK,24 czerwca (wł.) Liczba źoł-' wewnętrznych mianowany zosta.ł Erck Skave~ ..
nierzy, kt6rzyzachorowaJi.·z objawami ~atru;:ia
.
Z WARSZAWY.
w koszarach 18 pułkup~echoty, dochodzi. JUŻ musz.·
300 'osób. Jako powód wymieniają lekarze spoUsławygÓł'ilicZ9.
* Z żałobnej karty.,.
. .•.
Wczotaj zmarł w Warszawie jeden z. wielce
tYlliezepsutego mięsa.
Berlin, .25 czerwca wł.) Toczą s,tę.tutaj obralekarzy ś. p.. dr. Antoni· SikorsJdi
.Skutki eksplozyi. ' d y nad u.łożenie,m prawa g6rniczego dla Maroka zasłużonych
naczelny lekarz szpitala dla' dzieci, przety~sz;y
'PARYŻ,.2f czerwca (wł.) Eksplozya, ~d6~a W naradachbiol'ą ·udzial przedstąwiciele Niemiec lat 79.
..
miałą miejsce. W Cherbourguprzy powItam u Francyi. i I-liszpanii.
pre:r.ydentll.Francyi Pojncarego, spowodowała.
SPOSTRZI3ZENIA M13T130ROLOOICZN13
znacznie większe skutki, niż to początkowo przyOdezwa do socyaJlstów,
StaCjII centralitej K; E. Ł..
'.
...
•
~ ł '~1P
puszezano,Cięikorannych Jest 19' żołnjerzy~
Kopenhaga, lsczel'wcapodcza$ ~czorajsze,.
l:l.o1il .jj
"OlI,
'"
"u
'
li) ",' t Ił,'
.,;~
~'~]1
Jako powód uznano, ,ze wskutek medokładnego go zgromadzenia w VOlkętinguwygł<?siłnqwy
f~~
lO
"
II ..,.· .. łl
<:lU ~.J
~." , Ol!:
thl.j1
zamkniecia,'znmka, ,kilka iskier pad~o na .)e~ące, . pre,z,esministrAw>swoj'e e,x,. po,se 10świadc,zył. ,ze
. ~ g.~ ł-<IlJI: /l!::t! i4~§
obok naboje; Poineąre,dowledzlilWSZY Się o
y
~
..
nieszczęściu przaznacz,ył3QOO ~rank6w na ro- parlamentzwolany będzie we wrześniu w celu lIMV'I lpopol •. 74.\1,0 ·'19,<1. 1)9 Z :1
ZdulA ~~Y!
Telllpor"t~ ,
dziny nieszcz,C;lśliwycb~
rozwazaniaprojektLi' reformy, wyborczej.
2il/V1 9 Wlec", • 71\1I,G.
,~7.iL
78 P:n W1
max. -t :IJ,.UC-;j
;t8,'1
7<19.1
2i>fVl. 7 .\'Iulo
W
litw..
··9.'·.
Pn
Zl
Thall wzywał socy~Iistów, aby zaniechali do~
OPllihl .0.6.11&.
....
Z olltaltni.,j chwiU.
tychczasowęj taktyk~i, iC;lllsię pracy pozytywnej Sl;ynnę poWieść apologetjlczna z2;:v~ia ?ana)ezusa 1'. t,
lwołanie skupczyny. '
" d l a " przeprowadzenia. tego,. waznegod~jeła~
. .
"ŻYDOWSKI·E· DUSZS" . .
'Piałogród •.,. 25 czerwca (wł.); .Slcupczyn"" k~~ 'j . .Jakpgł6~ne zadaryI~:., (pr~cy ,parJamel1t~rnej
. .
$tr.,500 cena rb. 1, poleca
''ta 'bYł:a. .odtoCZOIla do końca' bleżą.cego lnleslą-' ,Illlwster wymienił reformy ustąwod~wcze.
'
bilctili,....,iAl P".iIiIgląd.. Katoliold.po
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Sroda, dnia 25 czerwca 1913.f.
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Awantury nauniwer~yt~[ie Iwow~~im.
Gelleza zaburzeń.
.
,Przed rokiem. Wszechnl~a lwowska powoJ.flłn n~ kateary umwersytecl~e trzech uczonych
z \.Jurszawy: Z. DmochowskIego na katedrę medyczną, Z. Weyberga Ila katedrę chemii i Ign.
Wójcickiego na katedrę botanfki.
,.' P'oczątkowo młodzież mianowania te przyjGła z 'żywem zadowoleniem, zw.łaszcza, że tym
sposobem zacieśniają się stosunki kulturalne
mięcb;y obiema dzielóicami. '
.
Po kilku miesiącach jednak część młodzie~
ży, grupująca się około pąstępowo-zydowskiego
,,?:ycia" i "niepodległościowej" "Kużnicy" poruszyła sprawę stosunku wsżystkich trzech profesorów do t. zw."bojkotu" uniwersytetu warsznw!'>kiego j lwołała onegdaj~ie~ w celu zastanowienia .. się czy profesorowJe CI mogą wykła dać,
, B10kada Uniwersytetu.
: Mimo~ że wiec został zerwany, uchwalono,
jak' to wczoraj donieśliśmy. rnanifes~acyinie wstr~y
. mać się. od wykładów na przecJąg 24 godzm.
ktpre .. miały .~ię zakOl1czyć wq~?raj wi e;~orem.
Uchwały tej jednak nie uwzględ~ąa częsc mlo:dzieży,narodowo-demokratyczne] l !}ragnąć urno:.tliwićwykłady, przybyła juz. o godzinie. 5 rano
!przed uniwersyte~ uzbrojona ,na wszelki wy pa\óek w. grube. kije. '
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O godzinie 12 w południe rozpoc~ęło się
losledzenie senatu, na którem postanoWIOno w
\ przyczem przyszlo do małych starć.. W rezulta- ;'azie dalszych awantur zamknąć czasowo unicie młodzież strajkująca zcjęła pozycye przed wersytet. Uchwałę tę zakomunikowano namiebramą uniwersytetu.
stnikowi, który zaakceptował stanowisko senatu.
Zjawiła się też policya, która b.ardzo silnym i --'''-- ·__.....
m_m
... ""-="
l\Ordonem zamknęła wejścia tuż przed rampą i
pols~doh.
uniwersytetu. Policyanci przepuszczali poza ram.pę tylko stwdentów za okazaniem legitymaCYJ.
Iv1łudzież zaś stała· przed bramą i nie wpuszcza~E L'VlOW A. ~ a s t ę p.c a, m a r s z a łka
la do wnętrza nikogo, prócz tych studentów, kra J o w ~ g o. W raZIe ustąp~eOla po \vyborach
którzy mieli składać egzamin i tych profesorów, \ ze stan<;>wlska marsz~łka k.raJowego hr..GOluktórzy mięli być przy egzaminach. '
l c1.lOwsklegO, m~rsza~klem mIanowany b~dzle StaW. instytucie. medycznym rozpoczęły się nie- msław hr. MYCII:!lskl.
które wykłady, aje młodzież je przerwała. Tak I
E c h a h a j d a m a·c k i eg o mo r d u.
sflmo przerwano wykłady w insytucie fizycz- Morderca pr<;>f. Blltko~skiego, Dżegało, . pod.dany
nym.
', . .
został badamam psychiatrów. WprawdZIe Dzega, Podczas wykładu rektora Becka wpadło do I ło zachowuje się zupełnie normalnie i nie daje
sali kilkunastu technik6w iwybili kilka szyb, za żadnego powodu do kwestyonowania jego poczyktóre natychmiast złożyli zapłatę. Wykład je- talności, zrobiono to jednak dlatego, aby w czadnak odbył się do końca. Tak samo na klini- sie rozprawy l1i~ mógł się pojawić wniosek o
kach wykłady się odbywały.
zbadanie stanu umysłowego Dżegały.
.
Na politechnicewykl'ady odbyły się tylko·
Rozprawa przeciw Dżegale odbędzie się wkaczęści()wo.
dencyi wrześniowej sędziów przysięgłych.

Nieco

_.m._

I

i

I

I

I

..

,.

-

Prof.. Tadeusz Joleyko

. przyjeżdża stale przez czas reryi letnich dla udzielania
nie
ludnie przybył rektor~ którego ml'odzież przepu-, l
ścUa przez szpaler wśród okrzyków: "Hańba!
Pfuj!" i t. d.
.
I
(fortopian, Skrzypce, teorya).
Profesora. Grabskiego nie wpuszczono do : Zastać można W szkole muzycznej Tow. Muz. im. &0·
gmacl1U j obrzucono go również okrzykami:! pena (Piotrkowska 108) We wtorki, środy i czWartki
"Hańba"l.
l
od 8-9 wleczorem.
11
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Z dzielnic

i!

Groźba zamknięcia Wszechnicy.
Młodzież strajkująca niektórych profesorów
chciała puszczać do wnętrza gmachu. W po-

·a.. V6Fł\kA'!!lll9Va",.
. .fiL..
..

IUI

zjawiła się bardzo licznie
i wyparła nar-demokratóW,

I

V.
' ~
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l młodzie.ź st~ajkująca
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MieSZkanie z powodu wyjazdu I ltliWiarnia. do sprzedania z urzą- \lIlotrzebni tokarze do fabryki
d,o odstąpienia; 2 pokoje, Irdzeniem rzeźniczem przy fa... r maszyn Zakątna!:S1. 556~1·
kuchnia, przedpokój wygody ul. bryce i elektroy.'ni z powodu Diwiarnia w dobrem punkcie z
Gtówna26.
5620-5--+ ł chorOby ul. Przejazd 55. 5599-5-1 r obiadami do zamiany na plac.
MIoda . panienka posiadająca I pOk.Ó.i umeblowa~y .dO.. Wynai~.• IDoPłace 1ąOO rb. ~iadomość. VI
pra,ktykę VI. handlu poszttkU-!
Cla osobne weJsele Andrzeja
restauracYI pod ,,1 rójką" nItea
je posadY .w restauracyi lub po- nr. 7 KoIubiński. 5552-5śc-2 Juljusza (róg Glównej) oa 6...,..7 .
.dobnej. Oferty pod "Mloda" W l poszlllWję nauczycielki do szlto- I potrzebny uczeń do kraWca ul.

I

'Z.'akła,:d.'
;Bro. nzowni.czo.
-Ga.lwaniczn"J RM·_·?:~~it~
kilku POJ{~.j;!-~~~;l._·1 ro~inr:'~~Zs~~~~:,n~r,~t ~4~wr~: ! p'o~~óe~~: ~~na z .n~!~~~
. '.
. .... .
datp tapio Spaqerowa 27-6.. tlo.Oferty proszę .skladać
szyciem Juliusza 17-5711,-9
i

)lJ

WYl.tOnywa. ń.le,talo~e i niklOWane ur.zą.d. zenia wystaw. s~lepoWY~.h; magle dO, . s.Ptze.dania, G
. lówn. a
artykuły d~koracYJne; dla Sz.. f~ch0"1Ców, barów. cuklern, ·t~\eż '. nr.: i 54. i. .• ' , ' 5457-5*..,...~
, pr.zyjmu)~ wytoPy. bronzowl1l<:ze I platerowane do odnOWIenia Meble rÓżne z kilku pokojów
Posrebrźenia niklowania' oksydowania i t p.
r~ozsprzeda,? tanio ul. mug~
,. .
.
14-05 lewa oficyna.
5538-5"'0.
,
. ,..
.Ma$!ieJ do sprzedania zaraz ul:
, .\ UF.
'-&I.
Ogrodowa 50.
5541-5-5

Adm. "Rozwoju" pod,;840 'I .*
potrzebny podręczny na .męską
;..-,
.... $464-5 -2
szpilkową robotę ul. Gł6wna
potrzetny jest Inkasent do Re- nr. 18 m.OO.
5585-"'1
sursy ~zelUjeśl.niczej z k~ucY9: potrzelme są kompletnie zdolne
100 rb. pl.erwszt:nstw~ mają CI, I
panny do szycia Rokicifiska
kt9rzy zajmowali takle posady. nr. 61 m. 5 wejście z Ruskie,;
Oferty składać do resursy Wio
5550-2-2
2ł86~'\: ,i 'i., . . , '
Sp~&r:Ii"(n"l'a 34.
MłodY' cztowiekw!adający ję- dzewska 117.
1857..,..5-~ . Rower szosowy do sprzedania
---: .,..
. .
' z y k a m l rosyjskim, polsk/ul potrzebl!e zdolne podrę,czn~ l ' Wiadomość u stróza ul. Na~
, ·P=.:.l,IIiIV
II8iiO,.··'k·ar"n·
.
=..
'I
s.pr~ed.
a.nia z. ak.··.l~d . st~lmar... inie. . m.ie 9kin. l. P.oszukttje .pos. adY..,' .uczel11sedo pracoW_nluhca. wrot nr.lil8.
5605-3-1
. ..'
. al
. $ki Z POWOdll zmiany 1Utete~ inkasenta, kor/trolera, magazyZielona 20. ., . 55~)q-,-,2-2. ·Sk.lep spożywczy do sprzedaod 1 lipca do wyn,ajęcia, U,IiC.ił .. sną w.al"staty) ·tokafl!ia; 'Szosa niera, ekspedyenŁa700 rb. kaucyi no. trzebn'e sązdolne·podl'ęczlle
nia bardzo tanio prosze zolViik ł··
k· Ni 64 w·a· j .. PabJanlcka WIS a· WIS, remizy M1.ottYi iU.teli.ge..u. tn y. CZ.. lowi.elt " r i. uczenica do pracowni "Sa- baczyć Andrzeja 49.. 5485:-5*.5
., Slews a' g
, l - I trai11w ajoWęj. _,
. 56\2-:-5:-1. ob,ez,nany W handlllposzaku- biny" ul. Widzewska .104-25. S- j{lep kol011iaIny sprzedam ul.
d~~Ość,' ,u gO$podarz;ana.
l
bufetu II klasy na. at. Łódź jepo.sedy. inkasenta, snbiektal
.
5595-5-2
R07waclowska 18. 5515-śpt-2
2178
,Ul1 eJ. sc. u.
.
' 1
I • KaVpotr.zebna. osoba opezna- lub· podobnej posadYllit ż~danie, notrzelmi Itle;owi .zdolni maPI .... cli ',', '... d ~ ! 'na· z C2fynnościumi bufetowemi ltaucya.. Oferty Rozwpj "Kaucya" l. r larz.e Wiadomość rano od 7 Slusurnia, szopa i różne sute' .. taC. O sprze l1UllII3 i gospodarstwem.
555~5*-2. Otto, Zel<~zna 7.
5594-2-~ do 8 uL Benedykta nr. 57. 5596-2-2 Wi!:a~~ć:wk~~~l~!:s~~ !;!~~~
W·Rudiie..• pabianiCki6.i po zWro- Dbni -.d b
, '.sprzedanl.a~r.owany 'O· gier ltasztano.waty la~ 9 zdatny p"'oIrzebn:iZd6lny czeladnik kra.. ~ospodarza.
5456-5'11.5
cle kos;ztów, narożny.50 X 105, .
o2.;ch .. mieszk, 'W Osadzie
do ciężarów i lekk.iej jazdy
wiel!kL ul, IvUko:ajewska 52.
prlty stawie p,Stef~ńsklego',Wia- ./Chachuta. dOjazd od bo(\.2:1do do.s\)tzedaoia.\\lladomo ść ul,
5595-2-2 sklepkolonialttY w dobrym'
dOIJJOSĆ W bu.fecle lub LódŹ~.\ Hokcla kOlelitą Elektryc,znąPa- Pusta 15. .. ··5610-·5..-1 I p·otrzebny podręczny "kraWiecki . punkcie z powodu słabości
Kah~k~, M 19 W s.ltlePle,. od.6-eJ .·.biallicką~ W adbmośćnamiejsctt O· soba inteligentnl.ejSza. poszu... (Targowa 57, EdWard ęi1~orski do sprzedania ul. Nawrot nr. 50
5!p,9.-eJ WfMzór.. . .' .217. 0 . jóZef Ba.rtczak nt. 102 bltzk.o
kuje mieJsca. w. dOmu więk-,
'.
.
. ":-j W piekarni.
5458-5*-5
t·
,.
\ prz.ny,
ybląkałsię
pies,ja.
mnik czarri l
'
. UD,I
5568;..,..2-2 s2iYm
D· .
L. "
dworu.'
....
OSO J samo. neJ w mieJscu.
pOdpalany,
odebrać
za SkI ep ltoI'al
om no - .,8
an t eryJny
Jr~lhwna
sprzeą.unia 2. Justta, 2.·· zega- hlbna" wyjazd. Oferty W Roz- ZWrotem kosztów.. Przejazd 70 .
z poWodu wyjazdu tanio dO
•
..
...,.
'.
! ,
r"J salonowe i różne., inne rze- woju pod A C. .
15601-i I Ś".'
I·ąt",zal{.
'
501':87-.u.;_()'" sprzedania ulica Pańska.
nr. 95.
zara::zil!żiewczyna hllb ItlO"
.vv
'ł
5602"':'5-1
bieta uczciwa, samotna : czy Andrzeja l6m.A. 56ilJ-3cs-l potrtebna podręczna zaraz Ba- , pralnia do sprzedania
powo:
do shui::l!Jlf, pll"zez czas Bet.. I .Ekonom poszUl!:Uj<: miejśc~ na PI"I\~~..yy,. ~ąw.a.dz.ka . nr. lciJ627dom1 ·1'
du wyjazdu Rozwadowska 15 ~kJep· spożywczy do sprzeda..
Id na wieś• .WisdomolŚć =,
, ordynaryę, posmdam·kIlko.
l
.5548-5-2 <aJ nia z pOWOdu choroby żony
'Przejazd a w "Ro:!i:woju". I letnią praktyk~ od l lipCa: Wia~ p"otrzebna zdolna sta.ni czarka
niedrogo byle. zaraz Widzew. ==l:i!::=::: ' i
[ dOlUOŚĆ listownie.. Łódź, ulica
. i spódniczarka. Pracownia i "piWiarnia do sprzedania. z po~ ska nr.. 112.
.. 5621-5c1l=1
080. BNEOSŁOSIENIA . r~zgov:sk.. anr.. 57 m... 28, VI· Szmi- "Maryi" Widzewska 146, 5658-2~11 Ko~s~~~ty~~~ffau ur~i4s \~~~~~I SPr;:I~a~Ubma~d~~?el~:Wi::Z:~f;
,.'
.glelskl.
.
5601)-5'*-..:.1 rZYPłąka,t .. S.jEL buldog· m. iesza- ., mość na miejscu. • 5574-5-2 1
·81' Meble. s. aIOnO\\). e,st.o.lowego , .. rtc.Yklopedya. Orgelpranda do . niec, Nowe·c;hojny ul. Sokola,
ol>ttWie z' ~owodu choroby ul
MI,'s,vpialnego, .szafy, otoma~ę,'
sprzedania tanio,. DOWiedz.ieć nr. 17 'j tamże do sprzedania .. potrzebny podręczny kraWiec Nawrot 54; ,
5611 .......5'cs-l
~i,urko, .bibliot, ek. e, lustra; szafkę s,ię:ul. T.ar'.loma 5.0" ofie"na, '4 buldog .anrJielski..
5617-1 .
męski ul. Zal'zewska nr. 155 I ·szafa do kapeluszy·· damskich
l
l
k
b·
l
I
'"
M
J
'"
KrySZCZylIski.
5576
-5-2
.
't
I
.
•taWaefS ą, o razy, ampy, pa - piętro u . . p. . 11$lala między prOŚby, spraWYkarue,apelaeye,
I garn! urmeb i ponsowym pIu.
~Yl~asz.~~ę, sp~z~d~m z,a !>ez-; 'l a 9 wie cz.
..
. .. d
kasacye, kontrakty, paszporty potrzebny subiekt fryzyerski doszem .kr~tyz powodu zmiany
,«l.el1. ·zaraz ·wyjezdzal~~~ panSka.
Jest do sprZ,edania pralilia ul. zagratHezne. D.awid Maków Wi. Kasznickiego ttl. Rokicillska interesu Jest. zaraz do sprzedaIłt•. 5f-1. .. . ."
0000-,-,10-1 .
RadwEu'iska nr. 41., 5542~5-5 dzewsh:a .56.
.5654---"1 nr. 59. .
5556""':;5-5 nia NaWrot tIr. 58 fi. 9. 5591-5-2
~łlr LVLeble z.powodu wyjazd!.! i K· orepetytorzpraktyką przy potrzebni chlopcy do praktyki pralnia z filją do sprzedania W Sklep z mieszkaniem odpowie'd.
r~.rozsprzedam 1: trz~c.h pokoI.
sposabia doszkól średnich
ślusarnia, Karola 7. 5655~1 .
dobrym punkCie z powodU
. ni na kolonialny. do wynajS.
.. domu Chr"eścIJańsklerlo
Zad W l
'·ś"'·ad tw
.
zmiany intere. su; VI.iadotrlość
tlI..
Ci· ... · zaraz lub od 1-3rio II'pea
11
-- . . . .•.• . .-.
'
<> •
.
rząo ye 1 oraz I na wl ec a niWiarnill z Warstatem, rzeźni- Młynarska nr. 2.
5555-5-5
.
r'
WS.dz~~,40 !11.'17 . ,
.56~9-1 ul.> .Targowa 55 'm. 49 .od-7do r czy!n dospriedania z powo,; ___
.
.
I}:onstantyn()wska 146ustr\5źa.

I
l

, L··IDS·ZYS'\\·I STllFTER
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>er.;.O

t··.. '....
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z

p.

E"

!.pt;~edam.
.Meble z ez.terech pokOI WY.z~ezcen b;?Ie ~aH

iA,

"1"

2661--6-1. du cl~oroby. Wiadomość na ul,
głoza .btala bez rogóW prz.Yf>tq... R'i~oWs~H~ji Wązkiej nr.. 72

. 8 w:

r\łZPI?trkowsk~Ul2m.15; .5OjE: I Rkala się ul. Sikawskll' nr: 16
zl~Wlekstarszy, przyzw.Qltszy, ~ w gospodarza.
.
5624-1
!e!fer~lczny, obeznany .ze s~o- I. If/obieta uczciWa),ub malźeństw.o
sun.I;;~lll1.kolej.o,wy,n.Ji" ~e., z~aJC)~ II fi bezdzietne otrzyma kuchnię
ńt\:>\3C!'ą Język,?W p~l<:k}eg~I, ro-. za usługę. Wiadomość ul. Na'Sl1]SI.U. eg. o, m(lJąli.Y ,dll.ZO. ?o~.WI.ad. -.. ' wrot figm. 8. od5-6lJ~. 5615-51.Jts-l
c;l:enla, W gospodarstwie podWó. I
. .... . ..
'......
zOW.YPl. (!?roWadzeniu ludzi. i ,Ka.Wll1tma. dą sprredan:~ Witwin. i,'· ·.zrtaj.ąC".:.$ię.na drzeWie, '._ dzewska. 9D.•. ,
5600 5 1
-,
'
J
• d '
t.11.18.·
.
kama z. ut rz;)'.ma-.
amótl1"
szuka.
.odpowle
.mego
...
Kę
lUlesz
~
,l
R
.
50 r.
b mH~S
. ięc:znle.
,. W'la·
a,lęcia Adres ,.Zajęc e": .'. oz- ... mem,
I~ ,
•
{j487-2ł--2 . aomość;slHZynka pocztOWa 425;

.
C

PO!\Ój tl1~ebIOwan~ .do wynaję-·

. .' .

S· tudent III kursu, uniwersytetu,
PlOtrkows a 71 wiado,1I1e~alistą., przyjm.le kondycyę
W piWiarni., '
, 5618~2"':"lmość w sklepie Fruzit1skiego. na Wyjazd lub na mIeJscu. wrapo'fryzyerze mieszk.anie ze skle~
'5422..,..5-5 dom ość TaryOWa 52 w szkole;
. pem.lub na. inny handel zaraz I pO.kój do wyn.ajęcia dla'1{o I:>i ety od 9 do 2.
5575-5-2
do WYnajęcia Nowo-CegielniaInteligentne], od 14 lipca 1111' Slde p SPoŹYWczo;.dystrYbuc.YJny,
na nr. '47..
•
56Hl-'2~ 1 parterze.z wygodall1i (wejście
(narożny). do .sprzedania W
p_. Miamla . o. sp·.rze.,[ania z. po: pw~pólne), przy ul. Nawrot, blizko ,dobrym pUllkeJez powodu z01ialotrkowskiej. Wiadomość: uJ. 11y interesu. Wiadomość: Prze~,
wodu zmianylnteresu bardzo Przejazd 16, W pracowni Jani- jt1,zd nr. 5).
.4828·
tanio Krucza tir. 6: 5615...,.5"':'1 szeWskiej,· ..
..
.d
I ,,- do potrzeb.n zaraz: p·alaez"ślusar'" Są.•1
do wynaj.ęc. iappkoję
.. m
po tfzel b'ny·. hzaraz
" u
.,. ebl,,"
d .
y
. . cz
) oWI"k
P iotrkow.
..
..ane· ·z. Wsze lk···
lemlw.Y9. ą.rrfl:
pra n•. c emlczne.
długoletnie świadectwa Nowa bardzo tanio Piotrkowska o2~,n",~O
sl~a nr. 116. .
5659...;..5-1 5 (róg PrzejaZd),
. 5592.;...1
"5607;;';';5~~1

cIa·

d.

l
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.
ROZWOJ. - Sroda, dnia 25 czerwca 1913 t.
'1
==~==~~~wm~~~ł~'T.!!mW1II'~'rItlIWl.~r:emr;!UII'fD
..
.'t"sm.!1:lli;tW&ltllm~mt'l":.1.U'~"",~.IG::'::IG:l\ia::w::I'a:::"'="="==='U::IIm::Im:~==_=:::::"::IłIl<~::mQ='=fl1!~~\~
.'I\.lI.I;IlI'lUlm1I~:urC;Ji!Sl.ih.l1 lI'ł:t:.iII:!1~I1""~lWI>~I!I;nw'[("'I',r·w
·!:vr.u.:-w~:.:u~~.~Ioo.I.I.IJA:i;;::..tł....tWlt!!l;..·~~'.~.:;a=&;.;~
~~~I(;l~"oIIojlfl;_fiIlI~
lde p ~pożywczo-dy~trybucyjny
Il'IlIl n1:cin Jabtolls}d za9,~lbil ksią- I
do sprzedaniu Andrzeja 42.
~ijl zeczkę legitymacyjną wyd.
Mebla I.Izywane i nowe .
.
.
5547-2-2
.

....

='r'JU1,va:.

... s,·"

S

~_ma~!istratu

~tolarz

przyjmie chłopca do
.,.;:p termitm uczciwej rodziny ul.
Krucza 4 sklep.
5643-1
'uczeń - do stolami potrzebny ul.
Dzielna. nr. 20.
5589-2-2
'urźądzenie sklepowe jest dO'
'sprzedania tli. Rzgowskn 9.
5622-5-1
ngrzadzenie sklepowe t a n i o
I\J sprzedam byle zaraz Guber~
natorska 15.
5600-5-1
1.yzorko"'/ie jest -dom-dO
sprzedania z dziesięciu mor·
gami gruntu i łaki bardzo wy~odnepod blldo....~ct fabryki Wia-

-W

w

domość

Szczftśliwtl

Zf~ierzu

P. Klule ul.

MAGAZY'N MEBLI

S

Wład.
Łódź,

I

(I-s7.C

wych gabinetów

nej fabryld po

Dr. feUks SkusiebJicl

gary, la 111 py, figl1ry. Zamieniam stare na nowe,
kupnję

wchodzące

Sp. ehol'oby sk61'ne, włosów. weneryczlW, moezoplcJowe i kosn1o!yka IO,kal·~~a.
Leczenie syphllisu snlvaro!,ncllll!.hrhchRat!! 606 i 914 (w~r<;rHyl,,!"')' Lec"""ic
el"ktryczno~ciq: olokir~ilzn (usU\vunit'

Ta~io

ze wszel1demi wygodami w czy...

od 1 lipca r. b. do wynajęcia:
Wiadomość

meble

.wem

ostatnie fasony najnowsze. towary
dawniej 17.50

sprzedam
do polowania.

go na próbę
i stlcżka rasowa szczurniCH,
Rudogoszcz, ul. Z!;!ierska HM,
m. 2.
215G

ry ij drógIfll1(i)ca:Cwych
/1.11. Ibł«lllf'2?eja M 1 tel. MI'O.
Przyjmuje! 9 - 12 .i 5....;. 8, pa-

z. fabr,

tlie 4-5.

12.50

*_~~~

~

Nadzwyciaj tanio

ADpagowe palta damskie

3~m79o

50

.

800 rubU

.
' 5628-5,...~1 .•
-H--enryii]viikolajczyk zgu'bIT pasz- .
port, wyd. ptzez mag. miasta
Kalisza. .
5546~5-2
da Drejhic zagubiła k. artę od

z fapr. Klin...

5:-7'/.

111ft mDd
Ul'.

5651--1

'(11

il1Ili'Inn~nn

IIIU. U., Hnl . iJU

były Il$ystent klinik l>f>l·J.ińskl:eh.
Piiotrko. wl$kad20. Tel. 5.1~82.

I Akuszarya.i choroby

Pioirkowskiej•.... ' .. 5626-5-1·
010:;:=

kÓbiB. co.

Pr"yjmnje do 11 rano l od 4.-0 1:'opoł.
Wniedr.lele od 10-12.
lda7
~"'!"t

'";;;:;:;=::::;e"

-

l= *..:::;=-:

,Jikadem;a Inxynierów

~I

w
Wi.mslI"a:e .... BSllłylltliean dla i/l2ynier6w budo-"'liI
'WY maSZ)1n. elektrotechllik6w,l>udowniczyc1l, geometr6W ID

i ar<:hiteldów (żelazQ--Dęton. kostruk. i techniko-agro-IV/l
omiatN 9we laPorJatol'j1a. Warunki przyjęcia 6 kl~ \~imn~zyutn, BIł

" . fi II CIII!IJ m.lII!!il!lft III 11l1li11 BIll

~-:~ .....

Zarząd Uł~ogi

I
'1

,...,. :"1

Fabl~yczno ..lódzl(iejl.

nagrody otrzyina ten, kto ~

młodemu energicznemu hnndlo:"co\\li p<?saąę w pOWa2uiejs;ej

l~sl-ytI1C:91! mkasenta, I tna~azy..
nIera lub ltasyeta•. W2adaltl S'Wo~
bodnie prócz pOlskiego i ro:syj...

ski ego, tal{że j~zykietn 'hi~jec
kim. Na żądame powatne tefe ...
rencye. Łaskawe. oferty do ni...
lliejszego pislna ..dla. handlowca

I

R~~ur~aRla
ieilnitla
Widzewska .87
fI

Zarz&d Resursy, przystępuJąo
dobudowy
oddać

_lilii łI!It III. ll!i II IIn.\11 m _ I

, .... ~~.. - ..'

·Zet.

Scllmecheli .Rosner

Piotrl!c:li)waka DS.

łódzltiegq.

2152

______________" ____a.
teraz , i 9

__.m_.___

180

Choroby 'wewn'lt:l'zne inorwowe. Spe-cY'lln!c: chóroby . zOłqdką. kiszek! prll;emiany materyi (cllkrowll, J)()dlll(,,"S, aty·
łosć itd.). Niczb~(lne dht y/lg'1l0%:Y /tUR1Izy chemiCZne !. bakteryolog. wydzielin
l<:i:'vc'1 w Inbol'lI.torvuOl włnsuelU. Od
11-1 rano.,!.. od
po P?lndnin •• 16.

i wyml>ionl:}
w wRozwoju"

pod IID. G. T,«.

Or$' med. szro~rzoo~sserl

F

urządzeniem

k1ijentelą. Oferty

zupełnie

dobrze ułożonego
Kupl1jącepJu dam

Juljusza
__ .!;n~

sprzedam z kOl1lpletnem, WZoro ..

nowe, za
pól ceny. Adres: Gubernatorska
;.. ~~~e j?}ętro 111. 16.
2160

Wyżla

sh'óża:

Drukarnię

1.291

pianino zagraniczne, kuchenne

urządzenie

n

.~ 57 ~r6g Przelazd).

do sprzedania

r6żne

. 5008-5-1
ranCi$~S1aniSlawa Rajslrn
.. zagltbila pa$zport, wyd. z mag;

_<Ił

...

st,V1ll domu, bardzo nizka cena,

szpecącvch włosów) i o~wletl6nl!l kanału
'(ul'etro$kopin), Godzin.V" P:',:yj~ć: ?d O
i p<Sł do 12 i p6ł i od 5 do l, p6ł wlec,z.
w' nled ziel'} od lO-ej do 2-ej pO p.,h"lmu

D1n W. Pnf, OSObna' poczel(alnla.

20H!

---'
3 pokoje

poeezo~'UJlwa

teraz bajecznie tanio

5619':"'-1
-Franc{ii'kilI<ubiak ;!:gubila pallz:
. port, wyd. z mag..1Adzkiego.

=-~~::;::

w zakres sto-

front_

'Wyprzedlai

Bocheńsk.i zagubił kartę

• R.im -fUS.t.91.la Ulg. ubH~ p~szport,
u wyd. z gm. BogllslaWlce SluP.

Przyjllluj~

larskiej i tapicerskiej roboty_ Odnawiam stnre meble, . ceny nizkie. L(idź,
Piotrkowska ,117 l piQtro

55ł31.,...-;qpś.,-5

·Jór.efa Krich ZH9Ubilll.. I;:artęod
. paszportu, wyd. z fabr. Klin-.
gcra i Szulca.
5629-1

stare.

Wszelkie o b s t\n 111 11 k I

'-;;:;~b~:~e ;:-~::~;;.~ I ClhhlU'olbly wede"yCl!:ł!lII!t, ISkó"

paszportu, wyd.
Igera
i Szulca;

cennel]

fabrycznych. Obrazy, ze-

13

Oferty Rozwój.

---------lldrzej
od paszportu, "Wyd.
A
Wiercicklego.

takle
meble

Urządzenia kuchenne,
meble giQte patentowo· ,

=:--:~~::,,~-===

z111iany

"pośzitkującjl~'.

LI

tak nowe, iak używane.

~~:. TeW",1. ,X{!E!-f~~.::.

za nagrod.ą. Targowa 52 m. 4. Nieprawy Whlflciciel
odpowie sl.ldownie.
5657--1
powodu'
lolmhtsPtze:'
daję różne meble. Przejaz~
nr. 50 m. 10_
54Gl-5'f-o
'Z'---j)OWOdU dwóch interes6w
handlowych i niemożności
ol>ydwóch prowadzeninsą do
sprzedania sklepy: rzeźniczy z
urządzeniem i Warsztatem spozywczy z urządzcmiem, po przy~
stępnej cenie. Wiadomość Wło
dzimierska nr. 10 :;:n starym
cmentarzem.
5614-56W-1
'''ił pOi?oje--'zkuchnli,!-d'ow}iiul-'
" Jęcia Karola nr. 2G. 5567-2-2
r~f·iÓ±ka żelazne, lampy gazowe,
(LJ szafka dziecinna, kuchenna,
bltlrec:i.;ko, stolik, czwurtelc pią
tek do sprzedania Nawiot 52
m. 8.
500~-2-1
~ pokoje kuchnia z wszystkiemi
tJj wygodami i 2 pokoje kuchnia
zaraz do wypuszczenia Nawrot
nr. 7'2.
5632,-5"-1
'łf~if"n:tii:"otrzymu terl-irto wyro:
iJlU vi mlodemu człowiekowi po~ad!f. bitU'oWą.

r,'ont),

różne pojedyńcze

aiilnąl wy~el angló:tJlemiec bialy czekoladowe tat-y proszę

'Z

J'i~tro

lonów, sypiahi'ych, stol'o-

5557-5-?

~ndB":JI!:e~@

Romiszowskiogo,

Piotrkowska 1'17

Poleca w dużym wy1>o- .
rze cale ttrzadzcnia 8U-

·Z

odprowadzić

•

najbl1iaj sprzedaje

kradziono paszport, na imię
'" Jana Owsika wyd. z gminy'
Gorczanow pow. Turecki gul>.
Kaliska.
5642-5-1
-z·'uginQliikarTa:-od-paszportn,
• nu imię Adama BrYfiskiego
wyd. z fabr. Borysa Frydmana.
aginąt paszport, wy? z gub.
Radomskiej gm. Wle)gawola
na imię Stefana Cwiczyi'lSkiego.

. Przyjmuje: od 91/, do 11-ej i od
5-8. W niedziele i śwęta od 9 1/ 2

Przędzalniana 84

Fryzyer potrzebny. subiekt lub
na pomoc.
5050-2-1

Z

I

moczopłciowe.

'z-ait"lnC.niYzycrsld do':"przcdiiiiTii
wiadomość

ŁO~~?229-~

Choroby skórne, weneryczne i

9(325-5'*-1

nr. (1.'5.

m.

~ali,

,postanowił

te roboty przedsiębiorcOm

ogólnie
.
W lub osobno.,". ' ,

. arunki można przeirz(:}c
co..,
dziennievv resursi.eopr6cz świąt
i lliedziel Z powodu. nagłosci 'bu~ ,
dowy. Oferty będą uwzględniane
tylko tę, które zostaną złożone do·
d •.· .. 2. '. ,1.i.p.c. a.·, •. ,w ·.ka.,ll.,.llela
. r. .y. 1·· r'8s.u··r· S"y'"•. '
v

~

29"..

..

. 2114
\

YZŁA
w 2,.5 lub 4 polu dobrze woto ..
nego. Oferty z podaniem ceny
i zalet proszę skladać W Adm
ł,Rozwoju" pod "l. M' .25", 2172'
""""'*-~

Piotrkowska 209

Ikh, Zmimk&aillll
21~

do wynajęcia.
Dr. L.PRYBULSKI

Ohoroby 8k6rnll, WłOSÓW, (ko$melyka), IVę
noryozne IIll!Jct(lpl,OfOWQ inlo. IhDCtI..Pll)loWB •
Lo:>ze:aie lIyphllwn EHru.rc.a~.aĄ'rĄ
n 606-9U,·
.
. '.

Ul. PoludnIowa: .MI 2, talOf. 1'3-59

P~'Zyjm.1.tj .. 0(1 lI'c>d~. 8-1 1'. i t;>d;1.-8 W.
pAnie od 5-6 po poł.. Dla. Plln OSt;>J)ll

Dr.lDlinioi~a!&, XDI

niniejszempódaje do powszechnej wiadomośd,że na: stacYil
PIOTRKOWSKA 56, tel. 52-62
towarowej
Ł6dź-Fabr. w dniu. 15128 czerwca 1913, roku "1' ,
cho .. ~by "S~III, hOlla, ga ....... '
ogodz~ "'lO-ejrano na zasadzie artykułu 84,·ej ogólnej
ustawy.,r9s.dr6gtel. ~ędą sprzedane z głośnej licyt~cyi .n,ie I 'of't-"""""~----~p...~~_""'---_",,,,".I ,'. ~lił ,B chi .... rgiczne 1649
P!zYJIDUje dQl11'. i od 4-7 popot.
wykupIone przez odbIOrc6w towary, przybyłe za frachtamI:
Grariica W.W•.26739 kartofle świeże, wysyłający Leon Rapopart i S-ka; Warszawa W.1il. 157386 '.Vędliny~ wYsyłający
.K. Swiontecki, dla. Wolękiego, zaliczenie 25rb~; Końsk Nad, '
. . .. . .'.
.....
.'.'
. . • . . ' ..
109094. ·. OgÓrki. s.olone,wy.SYłają.cy L Mt.OdO. WiCZ."za.l. ic.·.zenie.
. ..
O'
.. · .....,. .'
·d'
.. '..
. 1III.'k·
.•.. ' : . ' ..
3 rb. 16 !(Pp·.,
....
.
. ...;..
. .' ,'.
OWII
wr~ziegdybylicytacyaw dniu wytejo~nąc2;9~Ym do •.1 Do . wyd~ief~aWiel1la 7.IllMIł (5'JTwrgl mlódego ogrodtt o<;9Qcowegb) Mikołalewek.SI;,
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lAl fdnrysińskim nDrturówku" (~łu[la ta~iewniki)
tylko 1 wiorsta od Zgierskiej szosy i Juljanowa do sprzedanoal
29- parq;eU l.eśnYG:h po 2 morgi, z dwoma fwntami, pod wille.
"W Bhiturowku" niema ograniczeń leśnych I .'
"Arturówek 11 leży w pięknej, suchej, zdrowej i zabezpieczonej
miejscowości.
'
'.
,
.~Bbauróweec" jest najbliższą lesistą miejscowością Łodzi.
"ArtM,d,;wek" posiada 25-1etni pięknie utrzYl1,1any zagajnik.
00 "Arturówka" prowadzić będzie nowozałożona droga wysadzona drzewami od stacy,i tnfmwajowe,i "Krannich" przy parku
. "Juljanów", do "Łagiewnickiej miejscowości will".
Bliższej wiadomości udziela p. Henll'1fk Birillbmu011t .t6cU,
ulita Ann, N2 30.
.
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p'oqaje:4o;,wiadoInbŚ.ci PP. whiściCieH . nieruchomości i przę~siębjorców budowlanych,:i:eprted rozpoczęcie~wszelkiego rod:Z'aju' robót ziemnych na trotuarach lub przy kopaniufoss pod fundamenty przy trotuarach, naleźy niezwłocznie·za
~i~domić Biw:o Techniczne Elektrowni w celu zabezpieczenia kabli., leżących pod

,- 'trotuarami.

: i . ·..
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.... ..... Za wszelkie uszkodzenia kabli. i wypływające stąd straty materyalne, oraz
wypadki z ludZmi, czynimy .odpowiedzialnemi te osoby, Ictóre wyżej wymienione

roboty

wykonywają

com,. bez

same, przez swych podwładnych lub
uprzedniego· porozumiellia sią z Elektrownią.,

Froaz'l przyała"1\dre$ z ('/ k. 1l1 ..Da odpo\'V.), to pu.yIIl""", :tmsż J'l'0spekt, wyjdnillj'l~Y,' jak ,zarobić
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Panna Celina Bnrtet jest mlodą modystką, pracującą na ulicy
Saint-Denis w Paryżu. By dojść do swego n:tagazynu, :z;muszoną
jest ona odbyć długą drogę wpoprzek Paryza.. "Od 1~llkunastu
miesięcy, pisze ona, przccho~ząc; przez .most. na SekyJnl11e, llCZ~
Wam silne bóle W żołądku, pOjaWiające Się tak nagle. Jak uderzellle
pioruna. Najwidoczniej jest to WjJlukicll1 ostrego P?Wl~trza rzecznego. Zjadam zaraz kn.v.'tlłek czekolady, lecz czuJęt-llę tak osIa.biona, że z wielku trndnościa mogę sil dOWlec
. do niego mugazyml, po przyjścjL:, do ktorego jestem ,tak wyczerpaną, że tylko flilzanka gorącego
mleka, łaskaWie ofiarowana mi przez mą przeto~;:;,$
żoną, zdolna jest mnie trochę do sit przyprowar..,)
tlzić. To samo często przytrafia mI się i wie.~.
czorami. Skutkiem te. go była zu.petna niezdol.ność
trawienia. Positld ciężą mi W żołądkl1 i często
mieWam wymioty. Męczą mnie również bóle glo'_~ wy i zupełnie jestem bezsilną, co uie trudno zro·
Pallna c.eIin... BUl-tet. zumieć, gdy~ nie od~y:yi~1l1 się dostatecznie.
Chudnę z dma na dZlen l naprawdę zaczynam
się nieeokoić stanem mego zdroWia". Pewnego razu przecz}1tata
ona OpIS wyleczenia się pewnej osoby Pastylkami Węglowemi Belloca i nie omieszka/a zaraz ich spróbować. Środek ten w krótkim
czasie zupełnie przywrócił do zdrowia nieszczęśliwą dziewczyn~,
która bez wątpienia w kilka miesięcy potem ttmarła-by z wycieliczenia i braku sil. "Od czasu, kiedy zażywam pastylki Bellocu,
pisze ona, czuję się zupelnie luną. Po kilku pierwsz9ch pastylkach
już czulam się iloskonale, ocięźatości po jędzenil1 wIęcej nie mialam i przestatam wymiotować.· W dwa dni później ustal i ból gtQwy, skutkiem czego nabrałam trochę nadziei. B6le, kt6re mieWałam
dawniej przy pl'lechodzellil1 pl'zez most, nie powróciły więcej, Po
upływie dWóch tygo4nibytam zupełnie wyleczoną. Odzyskałam sity,
świeżość cery, wesołość i to wszystko .przy bardzo mulgch wydat"
kach, gdYŻ jedną z wielkich zalet pastylek Belloca Jest i to, te są
·one. dostępne zarówno dla ł>iednych, jak i bogatych'.
Paryż, 18 Lutego 1800 r. Podpisano:· Celine Bartet, modystka.
. .. Zażywanie Pastylek Bellocaw dozach 2 lub'5 pastylek po
kaźdy,m posiłku, .rzeczywiŚcie wystarcza, aby wyleczyć W przecią'"
gu kilkunastu dni choroby żofądlm nawet najwięcej zadaWnione
i odporne na wszelkie lekarstwu ..
. Pastylld Belloca przyśpieszają trawienie, usuwają obstrukcyę,
dodają apetytu i tym sposobem wptywają na o~ólne polepszenie się
stanu zdrowia. Są one jedynym środkiem Przeciw oclężutości po
jedzeniu, migrenie; spowodowanej złem trawieniem. !cwasom, odbiJaniu się i ws.zelkim nerwowym bólom źotądka i kiSzek.
.
Pastyllu Belloca. moga tylko pOtl1ódz.u nigdy zaszkodzić,
Dostać ich można We' wszystkich aptekach.
.
Próbowano· naśladować Pastylki Belloca, lecz okuzary się
oue bezskuteczllemi" gdyż źle je prepat·owano. Aby. uniknąĆ po- .
myłki, prosimy uważać, czy na etykiecie na pucleleczk:ll znajduje
się nazwisko "Belloc" i ames laboratoryum: MaisolI L. Prere, 19
rue Jaceb Paris.
. I
P. S. Na żądani~Pa~tylki Belloca mo~na~zami~nić Węglem
Belloca w proszku, zazywaJąc go po 2 lub <) łyzeczkl po każdym
POSitklt i przy pojawieniu się ból6w. Skutki będą te same .i wy.
leczenie zaróWno pewne.
.
. .
..
_Past~lk~ Belleca są nadzwyczaj skuteczne dla uchronienia sj~
od eptdelUu cholery.
.
W~giel Belloca zaWiera tytko czysty WęgieL Wystarcza rozmiesza.ć Jednąlyżeczkę w ćwiartce szklanld wody i wypić.
Składy W' ŁDlb:iu. M. J. I-liller,. ul. PiotrIr.owś!ca· ,.Ludwik
Spies~ j Syn", ul; P!otrkowsl~a }07; GUstaw Rosenthal 'sictad apt.,
ul. MtkolaJeWska N! 18; A. LIpinskI skla,d apt" ul. NOWomiejska 1.
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z nazwą JJFelsll1Uaśc:i;b~ollzowej rasy JlDobbermE\.n.pil1schetll•
. Znalazca powyzszego psa· otrzyma wynagrodżeni!~,
ul. .Piotrkowska :M 1155.
.
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