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Pono 'Wsp. śm. PawIa.
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Rocznie rb. 6 k. P6łrocznle" 3 " Kwartalnie" 1 " 50

Sol>.

J6zefa Kalas.
I\ntoniego.Z.

św.

Niedz.

!htl~~.asza pr.!

Wseh6d st. gOdz :5 m. 42
Zachód st. godz. 8 In. 24i
Dlag. dnia godz. 16 m.42
Obyło dnia godz. O m. 03

l'li~sic:czn.

.. .. .. 50
OdnOszel1ie 10 k. m.

Egz. pOjedyliczy 3 k.

'dziennik polityczny,

Z pr288ylka pocztowa:
, Rocznie
rb. 7 kop. 40.
. P6trocznie '" :5 " 76

Zagranicą:
.. 1'lięsięcznie rb. 1 kop. 10

przBmysłowy.

Poniedzialek, dnia 30 czerwca 1913 roku .
PD"lII:ejazd M
Telefonu Nil 590

Id..
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Sa

własny

w Warszawie, lilii. lIIo:i:a Ni! 32~ w Pabianioaoh
w Zgierzu, w aptece p. Patka.
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miejsce /MIałe ogłoszenia po 2 kop. od wyrazu (dla I'OSZUkClJ<'lC~ch pracy po ,lII, k~p.). NOJ,~n~lleJS;~ ~~0i'zel~~z ~oo:~gczenio. hOlrOrarYCUll
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IIIIdziielallliiempożyczek

s PRZEPROWADZKi.
I
mamy 2,607 silnicowych zakład6w przemysło- '
wych, zatrudniających już jednak 139,344 koni
mechanicznych.'
Liczba zakładów silnicowych zmniejszy.ra
'się wpr8.wdżie o 49 proc. w stosunku do 1902
roku, nie świadczy to jednak bynajmniej o
.upadku przemysłu, jakby się to na pierwszy
rzut oka wydawało. Objaw ten ŚWiadczy tylko
o dokonywającem 'siępfzesuwaniu przemysl'u ku

10

11
12

OPAKOWAI\IIU\

~ocz~lca chorób skórnvch i wenerycznych

;

\D::!.ów
'Falka,Golcai Jelnicki,ęgo
,

~ .... , .
.,. .
... "
,.... Cll\ •• ó.,g..... .,łłl:M.l341.. ,....."ft,.'.f4!.ęp

__

.'

.~~81.
'Dla ohory~ti 11t1'lyo'ftfo'dlfzleJtt'8~p.ilko181.olJófn~ $Ide) I'prtyp
;cbodnlch. (Porada 60 kop.-:Godz. przyjęć od 8-9 ra:no, 1P~,-ly, w południe i 71/,-;-,P}/, wi~czorem, w ,nie.
'dZIele l ŚWIęta od &:-10 rano t od 121/,'-111, 'po. połud
'Roentgon,'leozenJe światłe," i eioktryoznośoią. - Badanie

I.o skupianiu

większym przcdsiębiorstwonJ. świadczy wybitnie
się

naszego

przemysłu

większych, . kt6re. zaopatrzone

w

zakładaqh

I

są w urządzema
duchowi czasu .1 po-'

13

rowy,
gran-

przemysł

13,743,000

~::eTC;iE~~~~~·

::::::

przemysł

hutniczy
przemysf wytwarzania energii i elektr. '

14

przemysł konfę-

15

przemysł celluloidowy i kaucz.

5,148,949
3,320,000

kcyjny

3,155,000:

. .
(Dokol1czenie nastąpi).

Ospa w~odzi lAlr.

0,055,000

lutz.·

techniczne, odpOWiadające
stępOWi na polu techniki,. Na potwierdzenie
prawdziwości słów niechaj posłuży fakt, że z a - . .
"
Pod pow~t.:szym tyt~łem wyd~j' ~ wyczerpuJą,
,
,,'
I
krwi przysY1łlJsle.
"
415 kłady .obecne zatr,udniały o 55,097 .koni mecha-t
nicznych więcej. niż; zakłady przemysłowe' w ro~ cy refe~at swóJ. wy~łoszony w. łodzklClTI row,
ku .1902..
..
.. , .'
.
. lekarsklem, dr. Sta~[sław SkalskI.. . ;
.
W uszeregowaniu klasowemżakład6w prze- I
Szereg sl~r~ętl11e ze~ra!lych. danych~tatysty .
. mysłowych silnicowych, podług. 'i1?ści zajętych I czny~h w umleJę~nem ~S\~I~tle~1U sp,ec~al~:ty rzu:
robotników, pierwsze mIejsce zajmuje przemysł I ca CIekawe, . ale Je~lnocześ~le. smutne sWlatło n'.l
j
W
spożywczy (19,824 robotnj~6w), drugie prze"
stras~ne .zarlledbame ŁodZI ~od wzgIę~em star~n
I11ysłgórniczy (16,501)..' trzeCie drzewny (1188.0), 0; zdto~!e. pU?liczne,.z .raCr1 czeg<??spa~szerzy
,
'.'
czwarte zjemno~cel'amlczny (9,685), poczem Idą. SIę. ~otęzOle, tak. p<;>tęzOle, ze '!" ml~stach Zacho: . . ':
.
. . . . . . I~
.'
.
metalurgiczny (6;941), włóknisty (5,016)! chemi" dl1J~J Europy. pOJęCia. nawet me m!iJą. o tem, by
czny (4,302), wyrobu maszyn I narzędZI (3,950), ospie pozwollc tak SIę rozl~anoszyc.• ~
. . Ga]l~ya poslad.a 4,36~ wszyst,kl.ch; zakładów papierowy·' (3,185), graficzny ,0,976), hutniczy
W .ro~tt 1912 ogólna Itc;,r.ba zgol1ow w prze"
f,a bryc~nych (lg6rmczych), z~!rudmaJ~cych 106S~~ (1,224), konfekcyjny (492), skórniczy i zwierzę" clws~a.~lel11u. do 13,681 noto\~a~lych w r •• 1911
robotmk6w•. Wedł~g o~tatmego splsUl.udnos~1 cy (444), wytwarzanie ene\'gii elektrycznej (393), ~mnleJ::>zyła .Slę do 12,814.Rói.ntFastan?~1 867
z r~ 1910 cała qahcya hczr 8,025,675 mleszkan- celluloidowy j. kallczul\.qwy (41)~
. I c~ąa lllemal przypada na zm~l.eJszoną srrll.ert~l.
,c,ów; st.os~n~k"Y,lęc ~obotnJk?w..,. fabrycznych do
Uszeregowanie zaś klasowe wszystkich za- . nos? z ospy., k,tóra w roku ubiegłym· wyraz~ SI.ę
. o.gółu '. mIeszkanców. w~nos! lo), na 1,000, pod· k,ładów przemys.łowych podług ich wytwórczo- cyfrą .587, zamla~t 1308 w roku 1911. Zmlemł
czas~dy w l{ról~stwle Po!sloem. nal ,OOOos6b ści przedstawia 'się:
.
. SIę. tern samem. I. st~su~ek procentowy zgonpw
ludnosCJ~.' ogó1.n~J •. przypaaa 28 rob.otników fa~
z ospy do ogólneJ. liczby zgon6w, gdy bowiem
! brycznycQ..
" i
' .
.'
Następ~
. Wartość wytw6rw r. 1911 sięgał on 9,55%, taw f. 1912 spadł'
. '.' Łączna warłośćwytwórczościroctnej prze~
stwo.
R~dzaj przemysłu. ,czości rocznej K.
do 4,58%.
....
.
'. mysłu' j ,g6rnictwagalicyjskiego wynosi 550 mil,
1
przemysł spoźyW pOdziale na grupy wyznaniowe' względnie
.~ koron,:,'ll8' .,Kr.~Jestwo .Polskie .zaS . wypada
, wczy
" 299,164,000
narDdowośclowe zmarłych na ospę mało zaszło
1;675,000.,000 koron.. Wartoś~ prodQ~cyi prze.-2
przemysł
g6rni.
,zmian',Ol'6wnie Ospa trapi. ludność katolicką--mYSło.weJ , PńrzypadaJ,ąc~. roc~mÓel nta ~łowpęOlJek~nem
.; . ctwa;
63,000,000 .
. śWZógdlędkntle.IPkoólSkąd-1 1~ld (6.08%) 01.g6łU · zg o1l26W
go rąlesz .a ea wymesle w.l"r es \\fl,ę .'. s le .
, pr.zemysł, chen:tir.
~ ? I . w; a ~~. ,I}! ew~nge ICy"- 5. (5. %)
,przeszło 139 kor·,·w Oąhcyi ,l?~zf;1szłO~9 kor.
3
.'
,.
og6ln~J
liczby zgoąow sr6d memców,prawosłaczny
'kstosutlku .ąó" roku .190? Oallcya .. pOSiada o.
·50,322,000
wni. 4 z~ony (~ ..63%) i żydów 7. zgon6w (0.27%).
26,687 .robotmków Wlęcej'. czyli 42 proc.• co
4
p~zeroysł d t z e - O s p a najbardZiej grasowała na. krańcach miasta
świ~dcży najJepiejOpostępującym naprzód roz-,
,wny,.
SO,2!Xi,QOO
śf?d Jud~OśFi ubogjej,g~zle zwykle 'óbejmował~
WOlU w·iPrzemyśle,· . ....:.. . .
.5.
przemysł.zie.
mleszkama r, całe domyrszetegido.mów. sąsieZwiększMie .to okaZUJe' Się we wszystkIch
mno-ceramic:i;ny
39,090,000
dnich..
. . . . ' . ....., '..
bez wyjąt~u g~łęziach i to ~większe~ie wynoszą·ó
przemysł
w łó..
: . Dr: S~al~ki. wskazUje,. że gł?wną przyczyną,
y
!. ce napr;z; .W·.p~zeI\1yśle. hutmcz m"Zle\l1n.o ~er~·
knisty •
31;500,000
szerzemB: SJ(~. ospy jest zamedbill1le u nas szc.ze.'
,micznym.ielektrycznym po.s o proc. IWlęceJ.
7
'przemysłmeta-'
: pienia ochronnego. Wśród 'żydów .kt6rzy pilnie
.."Natornia~t:w por:Qwnańiu do· roklI; 1902 widzi·
litrgiczny
17 ,000,000
.przestrzegają szczepienia, ospa bardzo mało zbiemy z11l.niej~enie,;się,jIQści zakłąd6w przemysło~
..
. fa ofiar. ....
".
".
.....
. .wy.ch;···e9~~as. . qowiem kiedy rok:lf)O~ . . Wy~a8
przemysł'wyro.
. We. wszyst~ich mieszkaniach. gdzie 'ospa go..
. lUJe S,146zakładó.~przerny~łowych, p.osłu~uJą..
,b~: ~~~di~/ na.).
. śCI.ła wmna~ byc dokonana. dezynfekcyaistąd .
cych się popędem. mechąm~znYIl1' zatrudmaJ~"
. . . ) 5 , 0 0 ° ,000
rodzi się potrzeba oboWiązkowe~ozawiadan\ja.;
, cycl!., 1$4.241 :kęm' mechaOlczp.ych, toobecme'
9
przemysł papie..
nia władz~ najlepiej ze strony rodzlllychoieg(),
I

Wytwó'tc.zóśćprzemyslowa' ;
g·9rnicza Galicyi. .
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leży do J. E. patryarchy łacińskiego, dla" Domu

polskiego" przy

Banku Handlu euo
il
i

Łodzi

Godziny biurowe: od 9-1 przed poludniem i od :5 - 5 po poludnia.
będQ od 9 - 2 bez przerwy.
1841

Kasy wekslowe otwarte

.

każdym wypadku zapadnięcia (Ja chorobę zakaźną; potrzeba' regestracyi przyczyn śmierci i

o

v'

Wznowione wydania.

cotygodniowego ogłaszania wykazów. Prawo rosyjskie. z dnia 11 grudnia 1902 r. nakazuje takie
"Historya l.iteratury polskiej".
wykazy, lecz u nas zawieszono je, czy zniesiono
od l.stycznia 1910 roku, podobno skutkiem nieCzcząc pamięć nieodżałowanego profesora
pOrozumienia.
literatury polskiej na uniwersytecie wiedeńskim,
Akcyę, w celu zwalczania ospy wszczęło
Piotra Chmielowskiego, p, Stanisław Kossowski
łódzkie Tow. lekarskie wobec znacznej liczby przystąpił we Lwowie (księgarnia li. Altenberzmarłych na ospę w r. 1911. Ospę szczepiono gera) do wydania jego nieśmiertelnej pracy p. t.
bezpłatnie w cyrkuł'ach i w trzech miejscach, nic "Historya literatury polskiej" od czas6w nadawzre~itąwspólnego Z zarządem miejskim 'niema- niejszych do końca XIX wieku.
jących (ambulatoryum przy chrz. Tow. dObro-I
Wydawnictwo wychodzi zeszytami na bardzo
czynno. ści, ,ambulatorYllm przy szpitalu małźon- Piękny.m papierze i bOgato. jest ilustrowane, co
k6w Pożnańskich i przy szpitalu imienia Anny należy zapisać na dobro p. Kossowskiego, iluMaryi)~
"
~ stracyj tych bowiem' w pierwszem wydaniu nie
Lekarze, a raczej felczerzy cyrkułowi zaszcze- było.. .
. .
. ..
.'
pili ogółem. 13 038 osób. \Il liczbie tej znajdują
,Pierwszy zeszyt wys~edł JUz z druku I przedsię. i osoby zaszczepione przez zaangażowanych . stawIa Się wprost .wspa~lale. ..
.
.
do<tego,3 lekarzyj,.3 sł'u<;hac.z6w wydziałów le.Pr~nume:owac mozna kslązkę we wszystk?fskic.hu~iwersytetów ..rosyjskich. ,kt6rzy szc7;e- kICh kSlęgarmach.
pilI na ppdwórzach domów...'
',.
' . , N oW.e wyd anie "Irydyona".
"'c,,,\'{ .ambula~oryach zaszczepiono; Z~ledwle ~lh \
.....: .. .
....... . . . . . .
kaset ,osób. Zaznacz.a dr. SkalskI; ze przepIsu ',.
"vi .BlbllOtec,e hłeracko-arty?tycznejpod r~·
komisyi .gubernialnej do s~ra~ fabrycznych c~, dakcyą L~,rentowl~za ukazało Się· nowe .~vy~ame
do ObOWIązkowego szczepienia ospy ochronne] ,,{r,y~yona zporlretem Zygmunta Kra~lI1skJego.
każdemu przyjętemu robotnikowi i robotnicy, , KSlązkę tę opatrzył ~owem ~st~pnem I· do drun~r. prże~trZ;ega?o ściśle, 1.lly~ątkowo tyl~o szcze- l ku przygotował ZdZIsław DębiCki.
P;10J.10ponqwme •w. roku uble~łym w mekt6r~ch
D z i e ł a dr a ma t y c z ne W il i a m a
fabrykach wszystkich. robotlllków" ~trzymuJąc
. S h a k e·s pe a r e.
'.
przeszło 50 proc. wymk6w dodatmch I to w fa' .
brykach, gdzie od lat kilku szczepią ospę wszystNakła,dem gebethnera l'i0lffa wychodzI nokilIl przYjętym do pracy.
.
we wydam e . dZI~ł dramatycznych wielkiego dra'Ogółem w .Łodzi i naprzedmięściach zro- maturga angielskiego.
'.
. bióno 'w ro~u 1912 nieco więcej ponad 20,000 I.
,Mamy pr~ed' ~ob~ JUZ tom VIII,. na który
~czepień ochronnych, z' czego pewna cz~ś~ przy- złozr.:y . Się dWie WleJkletra~edye "K!,ól Ry.sza~d
paąCi na rewakcynacye, gdy samych dZIecluro- m·q I "Król Henryk VIII .Całośc obejmUje
dzonyćh W Łodzi bez. przedmieść w roku 1911
12 tom6w, a przekłady są znanych autorów: J.
b)'1031.113.
..
KasprOWicza,. J. Korzeni9wskiego,. St. Kozmi~na,
·Dr. Skalski dochodżi dalej do wniosku, że ~'. OstrowskIego, A. Pajgerta, J. Paszkowsklego
co najmniej połowa mieszkańców .Łodzi nie jest I mnych.
llodpornionai· należałoby ją poddać szczepieniu
ochronnemu. Wobec. tego należy urządzić koszDom polski w Jerozolimie.
tem . miasta . kilka. stałych miejsc. bezpłatnego
szc~epien'ia,.ospy •. Stacyetakie istnieją wew,szystkich większych miastach Państwa; istnieją r6wIstniejący w Jerozolimie od lat kilku "Dom
Dież. ,w Warsz~wie,w liczbie kilkunastu..
I polski", kt6ry ,służy dla polskich pielgrzym6w
'. Odkażono zaledwie 100 l'nieszkafI pO' cho· za ognisko nar6wlli. z hospicyami innych naro.
rychria ospę. Miasto powinno wybudować ba- d6w rozszerzono jedynie dzięki stalej, czynnej
; taki izolacyjne, dokt6rych na czas odkażania opiece ks. kanonika Marcina Pindurka, rektora
: ~dcr prżewożone rodziny chorych. .
"Domu polskiego" przy św. Grobie Chrystusa
,W .zakończeniu broszury dr. Skalski. propo- Pana". Obecnie urządza się kaplicę pod wezwa.
.' nuj~~ aby przyc9.rzcie . dzieci . rodzice . podp!sy- nie,m M~tki Boskiej Bolesnej, mi kt6rą płyną
,\Vab deklaracye,. IZ w ciągu pewnego czasu dZlec· hOjne ofmry.
. ' ko,będzięszczepione. Wrazie wypadku ospy I
W Jerozolimie istnieją hospicya: rosyjskie,
wszyscy. mieszkańcy domupowitmi podlegać austryackie, niemieckie, francuskie, włoside i bel~
szczepieniu, chorzy zaś odosobnieniu.
. . .'
gijskie; wszystkie te zakłady są popierane przez
·Na s~ute~powyższrc~ wywodów magistrat r~ądy i ud~ielają gościny po bardzo nizkiej cenie
postanOWił ·zl1leśc .szczepienie ..osPY 'fł cyrkuła.ch, Oletylko pielgrzymom średniej zamożności, lecz
do których matki chodzą l1IechętOle, a zamIast I nawet osobom zamożnym,
1egó otworzyć w mieście 12 ambulansów, w któRosyjskie hospicyum nie odmawia gościny
ryc~ . szczepienia dokonywane będą be~p!atnie. katoli~om z państwa rosyjskiego, lecz istnieje
TakJez . an:tbula~se urządzo~e będą rówmez . przy gł6wnre na usługi prawosławnych, a wskutek
,wszystkich szplta!ach tal~ze n~ koszt miasta. tego "Dom polski", który służy wyłącznie dla
ątwarty ma byc barak IzolacYJny dla odosob- katolików z Królestwa, zasługuje na poparcie.
menia cbory~h.
f
W roku' 1911 w "Domu polskim" mieszkał
. .... .Za.rut
. dzanie.sprawami .stacyj jambulansów J. E. ks. metropolita Kluczyński, nadto co roczpowierzone będl'.;J zorgamzowanemu do tego nie zatrzymują się tam wybitni polacy od wie.·wycWałowi Sanilu.fllemU przy magistracie.
t dzający miejsca święte.
'
(a) t
Korespondencye i informacye kierować naj

I

I

II

Grobie. Chrystusa Pana.

Z FABRYK ..

podaje niniejszem do wio.domości, iż poczQwszyod dnia 30 czerwca
r. b. \\'lszystkie biuro. banka oruz wydziell so.fes'6w czynne będą, w no",
wym gmach a
przy uBióy Spacerowej Ni 15.

(

św.

Idąc

za

przykładem

żądających

tkaczy,

przy:·

I wrócenia dawniejszej normy płacy .zarobkpweJ.

robotnicy in~ych oddziałów fabryki .akCyjnego
Towarzystwa .I. K. Poznańskieg? 'z~żądalI r6w..
nież ,podwyższenia płacy, zapOWIadaJąc, iZ w ra~
zie odmowy przestaną pracować po. dw6ch ,!y..
godniach. I tak: robotnicy 'prz~dzalm, .zarabla~
jący obecnie pO,90 kop. dZlenme, żąd.aJąprzy~
wrócenia dawnej normy, według kt6reJ zarobek
wynosił rb. 1 .kop. 10 do r~. 1.kop. 20 d,zien."'
nie, w draparnI, wykończalm, blichu,. farblarm,
szczotkami i t. d. żądają pod wy'ż~i o· 30%.
W ubiegłą niedzielę; zarząd :Towarzystwa. od~
był w tej sprawie pod prżewodnidwem prezesa
p. Jakóba flertza naradę, wynikiem kt6rej łJyło
zakomunikowanie robotnikom. iż zarząd fabryki
got6w jest dopłacać do zarobku robptnika po
.30 kopiejek tygodniowo.
Robotnicynapropozycyę tę nie zgodzili się.
Sprawa ta załatwiona ma być ostatecznie jutro,
we wtorek po południu.
.
"
Og61na liczba robotnik6w pracujących w za~
kładach fabrycznych akc. T-wa r. K Poznańskie~
go wynosi przeszło 6,000.
'.. '. . .
Obcenie praca trwa tylko 5 dni w tygodniu
(z wyjątkiem poniedziałku). ;'
(a)
:,.

I

Administracya fabryki akcyjnego Towarzy~
stwa L. Geyera, skutkiem niedojścia, do porozumienia z robotnikami, pO$tanowiła zamknąć
wszystkie oddziały na czas nieógranicz@ny w dniu
8 lipca b.r.,
",
Fabryka zatrudnia 4,500 i;rpbotnik:6w. (a)
l,"

t

i'

W dalszym. ciągu zgłosili ządania. podwyż. .
szenia płacy robotnicy w następuJącychfabrykacb:
.\\l fabryce firmy "Mar,tin iSemek,"'przy 'uli~
Zieldhej' ]:a 20-'::'90 robotnik6wzaządaM''''''pdtf;.;",
wyżki o 40%; Wfabryce I. \Ilołlwwicza przy uli!.
cy I{onstantynowskiej Nr. 98-100 robotników
zażądało podwyżki o 30%j w fabryce .' wyrob6w
wełnianych I. Kestenberga przy ul. Cegielnianej
Nr. 90; w fabryce wyrobów wełni,mych A. I.
Wojdysławskiego przy ul. Południowej Nr. 56;
w·fabryce wyrobów wełnianych D. Fabrykanta
i 1.' Rosenblata przy ul. Wierzbowej; w tkalni
ręcznejWilheJma Pfeifra przy ul.Pohtdnlowej
Nr. 34; wfabtyce wyrobów wełnianych Ludwika
Nippe przy ul. Piotrkowskiej Nr. 110; w niciar•
ni widzewskiej robotnicy zażądali podwyższenia
płacy od 15 do 35%; . VI. fabryce Allart Rousseau
przy ul. Kątnej Nr. 19 z 1,850 robotnik6w 375
zażądało pqdwyżkij w· tkalni Maksyrriiliana Szyf~
fera' 'przy' uLW61czańskiej Nr.:127;wfabryce
Ludwika Cukera przy uJ. Juliusza Nr. 7; VI fa.
bryce Antoniego Kiihna przy ul. Pustej .~. 12. .
~

'.'

,(e) ..

.' .Robotnicy .za,mk.niętej· fa~ryk! widzewskiej
hczme opuszczają l miasto, udają Się na wieś do
krewnych lub rodzin przewidując, że porozumie~
nie z fabrykantami nieprędko nastąpi. Wielu
z nich znalazło zajęcie w pomniejszych fabry~
kach, pracUją<;:ych ze zdwojoną ·energią, lub udało się dojnnych ognisk fabrycznych w poszu"
kiwaniu pracy.
'
(e)
Wczoraj odbyła się naradafabrykant6w w
sprawie . ż~dań. robotników, uchw.ał jednak .ża..
dnych me POWZIętO.
'., ,

-

Mimo niepewnej pogOdy, wczorajszy; ostatni
w bieŻąGym· sezonie dzień wyścigów. konnych
w Rudzie Pabianickiej zgromadził na torze sporo publiczności. Zainteresowanie biegami było
znaczne, chociai: niespodzianki w· postaci fuk..
sów" nie zdarzyły się wcale.
"
Gonitw było 7•
Goni.twa I. Biegał~ dwa konie: 1) "Ajax-

\Ilołowsluego, 2)

ItMarclOek" Oawlikowskiego.
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Gonitwa II. Biegały cztery konie: "Asekuracya" Peretiatkowicza, 2) "Kapral" NiemojewskieCl'o.
Iio
,_ Gonitwa III. Biegało pięć koni: "Marta"
Z~rzyckiego, 2) "Feuer Flamme" Niemojewsklego.
, 90nitwa IV. Bi~ga.fy trzy konie: 1) "Mitra"
stajni "B~da", 2) ,,~hta" Wo.łowskie~o.
GO~ltwa V. " Blega.ły .cztery k~me;, :) Rownocześme .Halka Zarzyc~lego I ,,11Jada ;::,chmellera, 2) ,!Impas" Za~zycklego.·"
GOOltwa VI. Blega-lo sześc kOI1I: 1) "Ine·
za" Zarzfckiego, 2) ".Phalestri~", Woł<?wskiego.
gomtwa U. ~Iegało pJ(~c kom: "1) "F~~ta~yaGawhkowsklego, 2) ,.Draga
Kosmsklego.
Eg.

.

cznie . wydal petentom świadectwa. Pr:a~vo z d. 1 Si'Odzickiego, wyzwolono na czelad,zi: p.p. S ... No~
listopada r. 1889 - zaznacza mUlisteJ' wakowskiego, F. Graczyka, A. Knnes, W. Skul'. powinno
.
byc'
' In
, t
'
me
erpretowane 'w
sensie roz-· czyńskiego, R. Scholca, W. Sperli.t:Jga, ,J~ L ~wa J~
szerzającym; osoby, które zmieniły wyznanie skiego, L. Kanuszkiewicza, A. Wywijasa I wpIsano
mojżeszowe na chrześcijańskie, nie mogą być za- do cechu 11 uczniów.
,
Iiczane do żydów.
·W kOłku postanowiono co roku z Iun,du-,
I
(x) Z uchwał zjazdu rabinów. \Iledług he- szów cechu przeznaczać 10 rb. na szkołę rzc,
brajskiej "Hacefiry" na zjeździe rabinów z I(ró- miosl.
lestwa Polskieg? powzięto następujące uchwały:
(a) Ruch emig.'acyjny. VI skutek obecnego.
. t) UspokoIć tłumy żydowskie odezwą od kryzysu przemysłowego ruch emigracyjny w mi?·'
"cadyków" i rabinów, nawolującą do niegorą- ście naszem w ostatnich czasach zwiększy,ł SIt)
czkowania się.
znacznie. Liczba emigrantów zwrosła o kil kadzie·
2) Wydać odezwę do wszystkich żydów, siąt procent.
ażeby się starali zorganizować w każdem mieGłównie wzmocniła się emigracya wśród
ście za pozwoleniem władz, kasy pożyczkowe tkaczy, którzy stanowią 70 pr. ogólnej liczby eoraz zobowiązać każdego żyda do złożenia ofia- migrantów.
Ty wedle możności na utworzenie kas pożycz(e) Pozwolenia na zabawy. Administrator paSzanownym naszymn prenu... kowych i do umieszczania w tych kasach rafii ewangielickiej św. Trójcy w .Łodzi pastor
meratorom zamiejscowym przy"" swych oszczędności.
Gundlach otrzymał pozwolenie gubernatora ną.
pominamy II) odnowieniu prenu..
3) Starać się o utworzenie wielkiego banku
urządzenie w roku bieżącym ośmiu zabaw, a
t
k
ł
ł ~
dla kupców żydowskich.
mianowicie: dwócl1 dla Towarzystwa opieki nad
mera ,za warta przysz y B U""
4) Starać się o dostarczenie rzemieślnikom
dziećmi, dwóch dla Tow. opieki nad młodzieżą,~,
regulowanha zaległej opłat,..
żydowskim narzędzi i przyborów oraz surowe· dwóch dla domu sierot i dwóch dla dzieci';
.....
1.............- - - - -............- - - -............... ~
go materyału i wyszukiwat dla nich 'rynków uczęszczających na nabożetistwa dziecinne. ~
zbytu,
.
KALENDARZYK TERMn.lOWY.
.
5) Wsp6łdziałać z towarzystwami emigra.
(x) Wycieczka. Pod przewodnictwem p. JaIMIONA SŁOWIANSKlE. D z i ś Cichoslawy. J LI •
cyjnemi i usiłować polepszyć los emigrant6w gusia wczoraj odby.ła się wycieczka i zabAwa
t r o Kaliny...
w miarę możności.
kolarzy, członków Resursy rzemieślniczej w RuZEBRANIA. D z I Ś nadzw. posledz. zarządu Stow.
.
.' .
cizie pabianickiej. W ogrodzie Burnego pięknie
prac, w przemyśle l handlu (Zielona 15) o godz. pól
(e) Nowe rejentury w t.O(IZł. MII1Ister spra- udekorowanym bawili się członkowie Resursy: i
do 9 wieczorem.
! wiedliwości polecił Senatowi Rządzącemu ogło- zaproszeni goście do p6inego wieczora. Za!.mwh . .
MUZEUM NAUKI l SZTUKI (PioŁrlwwska nr. 19) sić O utworzeniu w .Łodzi trzech i na Balutach
była urozmaicona tafJcall1i i wielu inncmi nicotw~rte .cod~ien~ie od godz, 4 pp, do 10 wieczore,m; u dwóch nowych rejentur. Egzaminy konkursowe SIJodziankami i powiodła się wybornie,
w m<:dzlele l śWięta od godz, 12 w poł. do 10 Wlecz. kandydatów ubiegających się o rejentury te na.
Tamze Wy s t a was z t)o c h ó UJ.
, . "
"
'1 ' ~
Ogród byt pięknie udekorowany; wieczorem
WYSTAWA OBRAZÓW artysty M, Puffkego, ul. znaczone zostały plzez .p~ezes,l ,ploh}wws (lego
zapłonęły liczne lampiony,
Widzewska 47:
sądu okręgowego na dZlen 30 sIerpnIa r. b. o
,
godz. 12 południc w sali rzeczonego sądu.
(e) Wyścigi cyklistów. Gubernator pjotrkow~
ski udzjeIH pozwolenia TowarzystwLl sportowo
(a) Upadłość. Sąd okręgowy piotrkowski gimnastycznemu "Aurora" w Łodzi na ul'ządzeogłosi-l upadlość firmy łódzkiej "Magazanik i nie wyścigów szosowych w lipcu i sierpniu we.
Reicher".
wsi Krzywie na dystansie Zgierz-Łódź.
~
(e)
Wystawa
koni
w
Piotrkowie.
W
dniu
15
(e)
Z
wczorajszej
niadzieli.
Wczoraj
pamir
-?września r. b. odbędzie się w Piotrkowie na pl a- niepewnej i chłodnej pogody poza.obrębem n1
. (x) Feryo Dumy i Rady Państwa. "Dień" cu jarmarcznym wystawa koni wierzchowych· sta odbyło się. wiele zabaw. Wszystkie ogl.'o·.'
I' I'Jaczy od 3 do 5 letnich
należących
Petersburski pisze: koniec sesyi Dumy' i rozpusz- ogl'erów
, '
a zw.łaszcza ogród "Wenecya lO' p.nj
czenie jej na ferye letnie, projektowane dnia 5 do,wszystkich
stanów. W.tasność
i I pochodzenie podmiejskie,·
'b"
k' .
d M
lipca, nastąpi później.
koni winny być zaświadczone przez miejscową szosie pa lanie "lej i ogró " arcelin" w Radq
Ol\azuje sic,:, że rozpatrywanie budżetu w w-ladzę,
go,szczu pr~ep~ł!lione były publicznością. W.:ltf! . .
Radzie Państwa :a:acznie się dnia 2 lipca a skońdz\e pabIanIckiej odbyła SIę zabawa czlonk,hV
(e) Wykaz szkół. Władza wyższa zażądała od ':ickcyi l<olarz,V Resurs" l'zemie::;lniczo,' l'zy liczheul
ro.zpuszczenie
Dumy I11lejSCowyc
. ,
Il waz
ł d
't
.
I do"ta
.czy S·go
" •...... W
I 'tend spos.
.' ób
9 l'Ipea.
...
adl 1n'II1IS
TtlcYJnyc 1
s rcz eI - / udziale l.lczestnik6w. J W lesie zgier.skl'm rOI··to \,~'łJ,,'.
bę dz le moź Iwe' oplero
' wycazu
. I
tl',IC1
I ół 1<'
, feCl" '·
I
•
nla
wszy
s
szo
roJU,
sZyCia,
od wycieczkowiczów. Poci[lgi
Iwle,I'ek 110(IJ'uz.c[C).
.
tyk'I, muzy k'l lanc
, t ' ó w.
~
Jak. mówią,zar 6wno Rada ministr6 w ja, I t un I(U, gllnnas
wych przepełnione były pasażeralnl'.
Rada Państwa życzą so bie, by D uma rozpusz"
czona została równocześnie z Radą Panstwa.
(a) Powrót do pracy. W farbiarni Walma(a) W sprawie kas chorych. W ubieghl so.~
(x) Kolej Tomaszów Łódź. Ministeryum na, przy ul. Piotrkowskiej nr. 254" robotnicy w botę odbyło się zeb.ranie pełnomocnik6w kasy
wojny zawiadomilo kancelaryę generat·guberna- liczbie 210, przystąpili do pracy, uzyskawszy chorych przy fabryce Zygmunta Jaroci6skiego
tora warszawskiego, że nie znajduje przeszkód podwyżkę placy zarobkowej od .5.:.-10 .proc.
przy ulicy Targowej nr. 44-46,
.
',. ,.
do zadośćuczynienia prośbie fabrykantów Toma(x) Uroczystość. W trzec.ią, rocznicę założe·
Na zebraniu tom określono: procent od potrą.'!1
szowskich o wydanie im koncesyi na budowę i nia Resursy rzemieślniczej - w kościele św. Sta- cania od zarobku na kasę chorych, wysokość y.u'
eksploatacyę ,kolejki wązkotorowej od Toma- nislawa Kostki zostało urządzone dziękczynne
pomóg dla uczestników kasy i członków rodzi ..
szowa do Łodzi, długości 50 wiorst.
I nabożeństwo
na intencyę dalszego rozwoju Re- ny, o~az ,ustanowiono czl'ol1k6w komisyi rewj~
Petenci otrzymali zawiadomienie, te mini- sursy. Na nabożeństwie śpiewał najrnłodszy zYJneJ.
steryum' k.omunikf).cyi popiera projekt budowy 'z ch6rów łódzkich-chór Resursy rzemieślniczej,
- Takiez zebranie odby-lo się w fabryce
tej kolejki.
, k t ó t y od tak niedawna zostaję pod kierunkiem Sti1lera i Bielszowskiego przy ulicy CegielnianeJ'"
Projekt fabrykant6w tomaszowskich obecnie dyrektora Dworzaczka, a już wykazał wielką nr. '80,
....
przekazano do ~eg6łowego rozwaienia komi- karność i sprawność. Spiewy wypadły. bardzo
(e) Odra i koklusz. W ostatnich czasach·.'
s,yi do spraw budowy kolei.
dobrze.
, k
M'
b'" C d
na przedmieśc.iachŁodz
..i pojawiły· sii:>'" odra i ko~.
Od ' ,
,(e)· Podat..k ,prz"'
....
ysłowy dodatkowy. Izba
plę ną ". Issa
'
......
G .. splewano
'
,
R b' k' , D . IrevlS
k
k - ur
l' J<;:l
usz
na
ktore
zapada
bardzo wiele dzieci.,
'
ounoaa, zas pp. . y łC I l. ame a wy. ona I
skarbowa piotrkowska ogłosiła, że dodatkowy
podatek przemysłowy na rok 1913zosta-l już duet "Ave" DonizzetiegQ,
.
(e) Z pm'ządków miejskich. Po rozszerze~
określony i że zawiadomienia otemdo;osób płaSolo zaśpiewał p. Dworzaczek Adama" Can- nin, i· wybrukowaniu ulicy Rokid(lskiej po prawej
ćących ten podatek w m. Łodzi zostały już ro- tic de Noel".
..
jej stronie pozostawiono kupy drobnych kamiezesłane. . Ponieważ nieotrzymanie zawiadomienia
Na Mszy zgromadziło się wielu członków ni niezdatnych na bruk, 1,t6te tamują ruch i: ,
nie może być argumentem do wznowienia ter- Resursy, a oprócz nich i znaczna liczba rze- rozrz.uc~ne są pr~ez gawie5iź uliczną po polach.tlill '
min U miesięcznego,. ustanowionego dla podania mieślników,. którzy dotąd jeszcze nie naleźądo Kamle!lle ~e, bądz ~o bądz, l!1..ają ,swojąwartość,:H
petycyi o niesprawiedliw:m .wyliczeniu podatku ., StoWarzyszenia.
~ pomewaz stanowią własl!os~ mm.sta, więc po~
dodatkowego przez komlsye podatkowe, przeto
P()Mszy udali się chóry i część członków ządanemby było, aby ZWleZlono Je . w miejsce'
rudy z zainteresowanych, wrazie nieotrzymania zarządu do Resursy,gdzieurządzdno .małe śnia- odpowiednie.
.
. . . . ..
(e) Nowy lokaBbanku handlowego. Dziś o
zawiadomienia o wysokości nałożonego nań po- danie, Kiedy wszedł dyrektor Dworzaczek, chóry
datku dodatkowego, winien poinformować się powita.ły go wiwatem' "Niech' żyje nam.". . Na- godz. 9 rano otwarto pOdwoje .. dla interesantów
u właściwego inspektora podatkowego. Petycye stępnie bard~o spr~wnie pó~ b~tutą, .d~r~kt,?ra w nowym lokalu ł?dzkie~o Banku handlowego'
winny być podawane za pośrednictwem inspek-. wyk?n~łG~l~r męs~1 ~ybo~OIe kilka plesnt: Ja!~ w gmachu przy zbiegu uhc Spacerowej i Bene...
tora podatkowego r w terminie, wysy.łane zaś ,. "Zazegl1~l11e burzy I?urnera, "Góry. norweskie. dykta.
.
bezpośred.nj() do izby skarb9wej, zaś podawane i<erO!fa J. z melodrJ ludowych ."PIO~snkę. cy~aNowy gmach banku ma. bardzo wygodnie
po terminie rozpatrywane meb~dą~·
...,
~ów. - .~ 6r mIeszany "Hulankę Chopma rozlokowane wewnętrzne urządzenie biura.
Gondolierę Bursa.
Z b er g f
·h d' . d , .
.'
, .. (' N' fi' i· . . <, d· ... k· t . .,' W t h d iach
i
,.~) 8Q Je .~, a wo aurze:
.
.n ,: k'
VI imieniu zarządu podziękował Vl.Czajew. . 0 sz..ne ~ oyer wc o ZISlę· oOlbrzy'" .),
k
Jak Się· ??WiadUJe petersb~rsk~"Dlen - ,II ,u ski chórom i dyrektorowi za usilną i owocną mle) wysokiej sali Q szklanym dachu podtrzy~':~
pomocmk6w adwokat6\y przysięgłych,., chrzczo.~
. t
. d'·) "
..
.,' .. ·ś·· .. l k"
mywanym 16 filarami. Dokoła szklane Ściany .f[!
Jly(:h żyd6W.<złożYło ministrowi spraWiedliwości pracę,zycz~c a ~z~g~ f<?ZWOjU ple l1ł po s lej z oknami ruchomemi oddzielają biuro. 1M
'~1
skargęn;l prez~a;war~aw~skif;1g0 zj~zdp ,~ędziów wśród braCI rzerrlles)mczej. . :., . ,
środku sali ustawiono w dw6ch rz~dach ,biu~~~
pokOju, ·ktoryOqrl;lów,łlm wydania SWladectw
(x) Ze Sto,w. tokarzy.Wobe<;!no~cl aseso: . dla" ~nteresant6w: Z .foyer na lewo prowadzf
Jla pro\Vadżenie Sp~a~ cywyl,nych .. ; .
... ra cechowego I?O czł,on.ków odbył~ sIęonegdaj we)SCle d? ;odd,zlału mkasa weksli.Wsuter~r~<
, . . Ministet spra:wjedHwo$~I, ;zaznaJ9mlw~zy sl~ l kwartalne zebranl~ maJstr6w~okarsklch, na któ- I !lach znajdUją Sl~ garderoby,.na pie.rw..sZemp.lę~:
'e skargą.zalecR prezl$Ow.l zJ~zdu, by.hlezwło~ rem w poczet malstrówprzYJęto p. Bolesława trze zaś sale_!)OSledzeń.
. ....::,:'
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(a) Zmiana nazwy. Komisya gubernialna

do spraw ,stowarzyszeń i związków zezwoliła

stowarzysteniu kupców na zmianę nazwy na
"Stowarzyszenie kupc6w i ,fabrykantów m. Ło~
dzj".

(a) 'Rozporządzenie policyi. Władze policyjoe poleciły nie wpuszcza~ żyd?w k~poci~r~y do
parku miejskiego przy ulicy MlkołajewskleJ.
. (e) Wykrycie podpalacza. Władze policyjne
stwierdziły, że pożar stod6ł w Rzgowie wynikł
z podpalenia i poszlakowanego o podpalenie
Stanisława S. aresztowały. Straty z podpalenia
w budynkach wynoszą 1,420 rb. i w· ruchomościachnieubezpieczonych 944 rb.
.
,
(e). Straszny wypad~k. W .ubległy cz':Varte~
na letmsku w. ~rzygłowle za PlOt~kowem ,Jechah
bryczką właśclclel I1!łyna w Kłudzlcach Wilchelm
Wande! 58 l.., kolOnIsta z Przygłowa Km:ol Pęcz~
ko~skl .48 l. i strzel~c, las6w .ł~czyc~lch ~an
Kozewn!kow. W chWili gdy d~Jezdzah d~ szo'sy wyb.legła ~ J~u k~owa. na Widok ~tóreJ spło~
~ły Ślę kome I POniosły: ,N,a szosie ~rycz~a
najechała na p~yzm~ ~amlem l przewróciła. Się,
wyrzlłcając' z Wielką Siłą wszystkich trzech Jadącyc:h. Upadek był tak nieszczęśliwy, że Kozewnikow znalazł smierc na miejscu, a Wandel
i Pęczkowski zostali ci~źko poranieni i odesłani
sz 'tala św. Tr6jcy w Piotrkowie.
-, pl
. .
.d
1(
-(g) Grozny pozar. Dzisiaj o go z. 12:ł W
południe wybuchł g~o:i;ny pożar w sklep!e Z na.:zyniami kuchennemJ przy ul. WSGhodme] nr. 16.
Poiar' ugasiły ~ n iIV oddziały straży
ogniowej' ochotniczej i straż miejs. ka. .
Straty znaczne, przyczyna pozaru me znana.
(X) Kradzież. W sobotę okradziono p. Ma~
mu z ,'ego mieryana. Bawarskiego, zab. ieraJ'~c
'ł
ania (ul. Zawadzka nr. 2) oko·ło 700 rb. go;'ką i biżuteryę wartości 150 rb.
"
P";(8).
Oględziny komiisJi. MIejska komisya buSI ana dokonała onegdaj oględzin nietttchomości J.
d
erga przy ul. DreWnowskiej nr, 5 j oba domy,
.
mieszkalny. a drugi przeznaczony na składy, jako
e zawaleniem, poleciła zburzyć. .
.
.. .
. Taż sama komisyn oglądała. następnie wczoraj
'.' 'dom .15-piętrowy Franciszka MazoWieckiego, przy ul.
..,B\iZaroWej nr,lO i znalazłszy wykonanie zgodne z·
, zatwierdzonym planem, przyjęła go.
(p) Wypadek przy pracy. Stanisława Lewkow~
17... letnia robotnica fabryczna, pracując przy tnadoznała zmiażdźenia prawej ręki. Pomocy unieszczęśliwej lekarz pogotowia, poczem przeją do kliniki dr. Kruschego.
(p) Na wyścigach. Wczoraj nawyści~ach wRuPabianickiej Julian Wnorowski, 25-1etm pomocnik
ta chcąc lepiej przypatrzeć się biegowi, wszedł
,
z której spadł, tamiąc lewą nog~. Po na ...
przez lekarza Pogotowia na miejsamochodem odWieziono go do szpitala
.......... ~ na kolejce dojazdowej; .Wczonocy pod kota pociągu kolei elek1dąc:ego do Konstantynowa, w pobliżu planta
dostał się Stallistaw Swięcińskl, 55.letni
CX jJolamania.n6g, uległ tak ciężkiemu
ciała. ii zanim przybyla pomoc lekarska, \S.
ducha.
aczne. kradz;e~e. W pokojach umebloul. Południowej nr. 8, przyb;vtemu z Tuly
wi Helfeldowi skradziono z kufra"
W1,% orat; dokumenty na sumę 2,000 rh.

(e)

Zmiany

parafii Brzeziny

.,,,.r,,,,·,,fij Tusżyn

*

wduch·owieńśtwlo. Wikaryusz
ks. Czesław Gotlib j . wikaryusz

w pow; gr6jeckim ks. 'Władysław
eni jeden .na miejsce drui~tt·::tt(,r parafii B~czkowice w pow.
ks. j6tef Nowicki i administrator
Ą1alan6w ks. J6zef, Czupryński przeniesieni jeden otl miejsce drugiego, wikaryusz parafii
L.utut6w ks. Ryszard Bakalarczyk przeniesiony
na takąz posadf,l do parafii Pajęczno w pow.
noworadomskim, wikaryusz parafii N. M. Panny
w KaJiszu ks. Bronisław Kochanowicz przeniesiony na takąż posadę do parafii Drużbice w
"'. pOW. piotrkowskim, 'administrator parafii Sę
d:l:iejęwicewpow. łaskim ks. Roman Paw,łowski
przeniesiony na takąz posadę do parafii Swinice.
(a) Wybory w Łagiewnikach. Onegdaj. w Ła
giewnikach W obecności. naczelnika powiatu p.
rMakarowa, odbyło się zebranie gminne, na kt6,
rem wybrano kandydatów na urzędników gmincz

l1yc.hKandYdatami obrani .zostali na w6jta: Pran.'. ciszek Budziarski; na ławnika sądu gminnego 5
okręgu powiatu łódzkiego - Antoni Jurek i
Stanisław Leducbowsld; na
pełnomocników

:

UlIk

fua:

gminnych: Stanis.raw Dymek, Antoni Jóźwiak,
Józef Budzyń~ki i Andrzej Zurek.
Na członków zarządu kasy pożyczkowo
oszczędnościowej powołano: Ignacego Orod~kie
go, Antoniego Defina, Michała Zajączkowsklego
i Antoniego Piątkowskieg~.
... ,
. (e) Ze szkoły, W Rudzl9 pablamc~lej. 'Wczoraj w ~w.uklasoweJ ,szkole, p~y~a~nel p. Jędry:
cho;vskle,. w ~u.dzle ~ablanlC~leJ obok, stacyj
krancowej kol ':1 kI podjazdowe] odbył Się a~t
uroczysty .zak(:mcz~m~ roku szkolnego, ur~zmal
cony popisamI d~lecl szkolnych w ~akresle deklamacyl ora~ ŚP)~WóW chóralnych I solo~ych.
Na zakol1czeme o.degrano dobrz~ wyrezyserowaną przez nauCZyCielkę pannę Ryblcką komedyjkę jednoaktową, w kt6rej dzieci wykazaly
piękną dykcyę i niezwykłą pamięć.
Założona przez zamiłowaną nauczycielkę p.
I jędrychowską przed dwoma laty jedyna szkota
prywatna w Rudzie pabianickiej lIczy obecnie 80
uczniów i uczenie. W szkole tej opr6cz nauki
szkolnej, prowadzona jest w szerokim zakresie
nauka robótek ręcznych. Wystawione prace dzieci
zdumiewają wprost misternem wykonaniem,
.
'
•.. l
(e) Delegacy~. do gubOl'natora. .Włascl,cle e
gruntów w kolOnII Radogoszcz wysłali "': ubl~głą
sobo!ę dele~acy.ę do g~b7rn~tora z zaz~lel1lem
na mesp~awledl!we obclązeme. ich podatkiem na
utworzenie nowych szkół gmmnych.
(e) Zbójecka zabawa, W ubiegłą sobotę, o g,
2 po pot w lesie pod Tuszynem, powracając fth'mauką z Łodzi Wstanie nazbyt wesołym mieszkańcy Tu...
szyna Franciszek Bereziński, lat 56 i Antoni Król, lat
27, urządzili sobie iście zbójeckI} zabawę, najeżdżając
na jadące wO'/;'j l spychając je do roWu. Skutki tej
zabawy były straszne. Na jednym z wywróconych Woz6w jechała mieszkanka SZCztlczyna, Maryanna Kowalczyk, z dzieckiem na ręku. Skutkiem upadku dziecko znalazło śmierć na mieJSCU. Na drugiej żona mieszkalka Czarnocin, Micha/a Kaszyby, Agnieszka, uległa
obel'WaniufJrzepony brzusznej, Na b'zeciej mieszku...
niec Wsi Papieże, LudwiJt Szpilman, uległ zlstnanlu prawej ręki. Sprawców tych nieszczęść aresztował
sędzia śledczy i osadził w Więzieniu.
Cd) lMosao;zn~. We wsi Łopatkach gm. Buczek
i we wsi Hata Szklana rlm. Wiskitno pOJ'uwita sil' 11
i 5 . koni nosacizna. Chore sztuki zabito.
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Sędziowie! Br. Bukowiński, Sto Bule:-v~ki, Ed.
Sikorski, VI. Młynarski, oraz przedstaWIciele st?warzyszell wioślarskich, zaproszonych w dmu
regat.
Biegi odbywały się z wodą od "Chaty za
wsią" na dystansie około 1800 metr?w.
Udział publiczności by-ł bard/w liczny.
(a)

Kłopoty rządu

niemieckiego.

Burzliwe obrady, jakicll teatrem był onegdaj
parlament niemiecki, podczas dyskus~i ,nad projektem rządowym, dotyczącym .zbroJen,. oraz z
powodu wniosku centrowców I socyaltst?~ w
przedmiocie zmiany opracowanego przy mll1lsteryum wojny projektu wojskowego kodeksu karnego; wywołały w k?łach rządo;vych kOtlstct:rlUcye. Uchwalenie wl1losku powy:-:szego uczynI to·
by niemożliwym do przyjęcia projekt r~ądowy,
wprowadzający do obecnego kodeksu WOJskowego znaczne obostrzenie kar dyscyplinarnych.
Wobec tego, przywódcy stronnictw rządo
wycht. j. konserwatywnego i narodowo-liberał
go odbyli z przedstawicielami rządu specyalną naradę, aby znaleźć punkt wyjścia z trudne~o
położenia. Uchodzi za rzecz prawdopodobml, ze
minister wOjny, gen. von Heeringen ustąpi ze
stanowiska, poniewaz wystąpienie jego brutalne
i niezręczne przyczyniło się do zaostrzeżenia sytuacyi i wprawiło rząd w potożenie kłopotliwe,
jutrzejszych obrad parlamentarnych oczekują z wielkiem zaciekawieniem.

TElEGRA Y.
,
Ważne konferencye.
.'WlEDEN, 29 czerwca (wł.) Z Bukaresztu
telegrafują: Kr6l Karol rumul1ski przyjął dziś na
specyalnej audyencyi tutejszego posła niemiec~
kiego, z .którym odbył dłUi:szą konferency~. ił!
kołach dyplomatycznych przypisują tej narad:l:ie
pierwszorzędne znaczenie dyplomatyczne.
Król odłożył r6wnież podr6ż do letniej swej
rezydencyi w Sinai, ponieważ położenie polityczne na p6łwyspie ba-łkańskim znajduje się dotych ..
czas w stanie wysol<iego naprężenia.
Pomoc Czarnogórza.

Wczoraj w Kaliszu, na rzece Prośnie odbyły
wielkie regaty międzyklubowe, urządzone
przez Kaliskie Towarzystwo 'Wioślarskie. Og6łem było 8 bieg6w.
W pierwszym biegu (Skullingi), do kt6rego'
WlEDEN. 29 czerwca (wI.) Z Białogrodu
stanęły: Warszawa, Włocławek, Poznań, Płock i donoszą: do Iskibu. przybyło 12,000 czarnog6r~
Kraków ~ zwycięży.ła osada Warszawa (kierow~ c6w, mających .wspomagać serb6w w grożącej
nik Z. Jędrzejowski);
zawsze wojnie z BułgarY!l•
Nagrody ........ źetony złote.
W
,
"W. drugim biegu (Gig6w) o nagrodę prze~
ojownic:z:e zebranie..
chodnią jubileuszowę krakowskiego Towarzystwa
SOFIA, 29 czerwca (wł.) Z Białogrodu do ..
źetony złote i szarfy honorowe - bra,t udział
noszą: w dniu wczorajszym VI mieszkaniu da ..
Poznań i Kalisz j ostatni zwyciężył (na gigach wnego ministra wojny gen. Bojanowicza odbyło
jechali) Z. Ubysz, R. Rudzki. G.' Netzel, T. Ra- się tajne zgromadzenie, w którem uczestniczył
dajewski, S. Cygański.)
r6wnież serbski następca tronu, les. Aleksa.nder,
W biegu trzecim (dWllWiosł6wki cedrowe) oraz; pn~;yw6dcy stronnnictw. lA/edług informa~
uhiegały się o nagrodę w postaci żeton6w srebr- cyi wieczornych pism tutejszych, na zgromadze'!
nych - osada Kalisz i Krak6w.
niu tem uchwalono rezolucY~laby zatarg z Buł..
Wygrał Kalisz.
gary", rozstrzygnąć tylko z bronią w ręku.
W biegu czwartym (sześciowiosł6wki junioZwrot wojenny w Bialogrodzie, widoczny
r6w) stanęli do starta wioślarze z Kalisza i War- od 3 dni, wywołany zostat widocznie pod wpły ..
szawy, zdobyła nagrody osada Kalisz, złożona wem nagłego zwrotu. ze strony Rumunii.
z pp. S. Cygaflskiego, (starter), S. Naskręcki, K.
RepNlsye.
Trzciński, J. Kaczorowsl<i, A. Wlazłowicz, W.
Kurkowski i J, .Stank,ewi~z, zdobywając żetony
Wiedeń, 29 czerwca, (wł.) W Splecie iDu..
srebrne, a sternik .przedmlot pamiątkowy.
browicach doJwnano licznych aresztowań za roz~
Bieg piąty (Wehry) sprowadził dWie osady powszechnianie broszury, poświęconej dokona..
z Kalisza i Krakowa, zwyciężył Krak6w (nagro- nemu przed rokiem zamachowi na bana Cuvaja.
dy źetony srebrne).
W Splecie zakazano obchodu narodowego
. W biegu szóstym (Półbąki) stanęły: Kalisz i pamięci Cyryla i Metodego.
Kraków i zwyclęzył ostatni (żetony srebrne).
~
Trzęsienie ziemI.
Do biegu siódmego (Pair-oiry) stanęły osaR~M,~9 c~~rwca .. (w!.) J~k stWierdzono,
dy: Warszawa, Poznań, Włocławek i Krak6w. wczorajsze trzęsienie, Ziemi naWIedziło przede...
ZWYCiężyła osada Kraków, zdobywając żetony wszystkiem 'okolicę Cosenzy w Kalabryi. Z p.o~
złote. . . ~
'"
.
wodu przerwy komunlkacyi i uszkodzenia linij
')tl. ~Iegu .osmym. (SześclOwlOs.f6wkt be,z .0- telegraficznych, niema dotąd szczeg6łów. kata;.
gra~lczel1) ubiegały Się o nagrodr w postacI ze~ strofy. O ile wnosić można, ofiar w ludziach nie
t?n,o~ sr~brnych ~sady Krak6w I Kalisz - zwy~ było,· straty jednak są olbrzymie. Całe wsie leżą
clęzyła pJerwsza (zetony srebrne).
w gruzach. Częśćzbior6w zniszczona. W'nlektó"
Kom,isyę wyścig?wą stanowili pp. Lucyan rych ?k<?licach grozi ludności nędza. Mieszkań ..
Kobyłeckl (przewodmczący) J. Radwan, Stokow- cy, zdJęCI strachem i w obawie nowej k.a.tastro. .
ska~
,Górski. J. Kowalski, J. Bojallczyk i A. fy, obozują pod gołe m niebem. 'Wcałyeh Włb~
Goscu;J(4
szech zbierają składki na ofiary katastrofy. Król
się

I
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Nadanie konstytucyi.
Pankhurst zaproponowała zebranym, aby udały:
celu.
się na Downing Street, gdzie znajdują się miParyż, 30 czerwca (wł.). Od dłuższego czaPożar wyspy.
I dyw eglps
' l<I. zamierza
.
nisterya. Sufrażystki usłuchały hasła, lecz za~
, su o b'lega ł'Y pogłos k"I, ze Cle
. SqFIA, 29-go cze~wc;a. (Wł:) "Wyspa Taz~s I utworzyć ciało ustawodawcze w Egipcie. Bawią stąpHa im drogę policyu. Wywiązała się walka,
objęta jest przez płomleme. Po~ar rozpoczął S!~ I cy obecnie w Genui chedyw podpisał edykt za- w której kilku policyantów odniosło cię~kie pona przylądku św. jerzego, gdzie grecy podpalilI ,l
.
• •
•
'•
las. Straty są olbrzymie.
I prowadzający w EgipCie stosunki konstytucYJne. I ranienia. Konna policya zdolała rozpędzić rozl Politycy egipscy przypisują to wplywom Anglii, juszone kobiety. Dokonano licznych aresztowau;
Pożar lasu.
! która pragnie w ten sposób wzmocnić swoje
Upały.
NICEA. 29 czerwca. (wł.) Dziś w nocy wy- i stanowisko w Egipcie.
Nowy
Jork,
30
czerwca.
(wł.) Na zachodzie
buchł w lasach okolicznych olbrzymi pożar, roz-I
szerzy wszy się gv. ałtowl~i~i Sk~ltk!em ~iezmierIkindejonc w Kopenhadze.
Ameryki zaszlo 31 wypadk6w porażenia słonc·
nych upał.~w. ~ełe:n umIeJscoWIenia pozaru wy~
Kopenhaga, 30 czerwca. (wł.) Lotnik fran- cznego, z tych większość śmiertelnych. Niclwycuski Brindejonc wyfrunął' ze Stokholmu wczo- kł'e upały panują w stanach lIlinois, Missisipi,
stano. oddział zołOlerzy, z których doznało po
parzen 6· z tych 2 zmarło.
raj o godzlI1le 2 m. 30 po południu. Zmuszony Jowa i Madjena. Upaly spowodowaty olbrzymie
Pociąg w I'zece.
byl wylądować w Malim Lec. Do Kopenhagi straty w zasiewach. Straty te obliczono w przybliżeniu na 20 mil. dolarów.
KALKUTA, 29-go czerwca. (wt) W okręgu· przybył o g. 7 m. 30.
Bardwan pociąg zwalił' si0. do rzeki. Zginęło
Pożal' sldadów.
SSl1sacY.ine I'cwelacye.
wielu pasażer6w.
\\lowa Buchaj'a, 30-go czerwca. (P.) Pozar
Nowy Jork, 30 CZerwca (wł.) Dziennik" World"
ostałniej chwili ..
zniszczył cały szereg składów. Straty przenoszą
zamieszcza sensacyjne rewelacye o dzialalności
100,000
rb;
Narodowego
związku fabrykant6w, który wywieZebranie afubasadol·ów.
ral
znaczny
wpływ
na senator6w, ministrów i "
Trzęsienie ziemi.
Konstantynopol, 30 czerwca (wł.) Ambabyłego prezydenta Stanów Tafta, .
Rzym, 30 czerwca (wL) Donoszą, że trzę
sadorowie wielkich mocarstw zbiorą się dziś u
Związek ten wpływa.t na wyb ory i dykto-. ,
ambasadora austryacldego Pallaviciniego w celu sienie ziemi spowodoWało na1większe spustoszewał taryfy celne. Na te celę związek
wydal
omówienia sprawy wprowadzenia reform w nie w Radione i Grana.
Wojsko pracuje energicznie nad ratowaniem przeszło miliou dolar6w.
Armenii.
zasypanych.
Wizyta dyplomatyczna.
l. KfłOLESTWA.
Dotychczas wydobyto z pod gruzów prze~
Białogród, 30 czerwca (wł.) Niemiecki poszło 20 osób, Które walczą ze śmiercią.
'Seł Griesinger złożył wilytę Pasiczowi. \Ali zy ci e
Brak oficerów.
tej przypiSUją wielkie znaczenie polityczne.
Wystawa rolnicza. Jutro nastąpi otwarcie'
wystawy rolniczej w Mrawie.
>,
Pal'Yź, 30 czerwca (wł.)
Ukaza:ła się urzę~
Votum zaufania dla Pasieza.
dowa statystyka admiralicyj, z l<Łórej wynika, że
. Z Kali~za. 'M ogrod?;ie WYPtlszc~yk~. pJ'zY
BIałogród, 30 czerwca (wt) 'W'edług zape- ! w marynarce francuskiej jest wielki brak ofice- uliCY j6zdmy, rozpoczęła przedslaWlel1lrt trupa
operetl<o.wa pod .lder~H1kiel~l arty~tycznym J ?le·~
wnień z kół, parlamentarnych, partya rządowa rów.
fa
GórskIego. WIdOWiska CiesZą Się powodzelm:m.:
zamierza uchwalić na dzisiejszem posiedzieniu.
Admiralicya oświadcza, że niema sposobu
(a) .
Skupczyny votum zaufania dla Pasieza. Równa* I skompletowania braków w przyszłości, wobec
łoby gię to aprobacie polityki Pasicza.
czego liczbę oficer6w na statkach francuskich
O politykę Pasieza.
trzeba będzie zmniejszyć.
Białogród,30. czerwca (wł.) Klub partyJ
Zdradzona tajemnica.
rządowej s~rzeciwja się politycePasicza. jednakFrldrichshaven~ 30 czerwca (wł.) Hr. Zepże w kołach rządowych zapewniają, że w łonie pelin przyjmował dziennikarzy, bawiących w
partyi rządowej ist!lieje poważny roz.\'am i wię- Stutgardzie i ~rosił ich, aby ni.e ~odawali szc;ck ość jej zsolidaryzuje si€! z polityką Pasicza~ gółowych OpiSÓW konstrukcYI Jego balonowo
/~. zaaprobuje poddanie się bez zastrzeżeń są~ W przem.~~ieniu . swe.~l hl'. ~eppelin ~ot:ądł. o
do . ·ozjemczemu.
' znane za]scle w Lunevllle, kiedy to dZIęki meWI ~ziś w Skupczynie będą się toczy.ły nad
udolności kierowników balonów, wszystkie. ta~
'""":"~
~m
$~
tern Ob;ady.
jemnice konstrukcyi wpadły w ręce francuzów.
sPOSnZZEZENIA METEOROLOGICZNE:!!!
Stacyi centralnej K, E Ł
. ~. .
Posiedz.enie dzisiejsze oczekiwane jest z naj~
Straszny wypadek.
' .
~;..
oc:;::
."
...
.tJS"t;
"
wyzszym zaciekawieniem.
leodyum~ 30 czerwca (wł.). Podczas lotu
"'do
'gil
D .. t ..
S
..
~~ 11'~
!~
dS.""
"l!:o
O granicę AlbaniI.
I z pasażerem lotnik Far.ison wypadł z aparatu
Uw .. "I ....
"'o'd
El '"
l4~
St!~
~ l!:
~ }1~
,1
f-o
~
i4ll.f:l ~
Rzym, 30 czerwca (wt) 'W' najbli:i;szych ~e ~~ac~n.~ WYSOkO!ci. ~asażr. zostt~ł ~~b;t~t
:.: dni&. 80~ vl i) ,
j
ą
Il~/VI
1I'Op"l.
1&,2
a
58
Pll.
Wl
f'l'ero.por t
+
dniach przybędzie do Rzymu Essad pasza, aby o.tm < elhęłz o ra~ny .. p.al,ra,: :Pk a J c, zóab , - e - 29/Vl 9 'ł\"le~z.
12,2
71
Pll ·8
max. i'17,/lC.; , '
się naradzić z ministrem spraw zagranicznych w nIego c opea 1 poram CH~Z o
os.
'>JlO(VJ 7 rlllno
7S7.f)
min.
10,4
91
9,7
PaW:!
.Op",dll 0.0 ,'O'"
, ,r,p r nem "tf""'"
,
sprawie ustalenia granic Albanii.
Walki w Marokku.
~))ł
,
Dalsze walki.
Pat'Yź 1 30 czerwca' (wt) Z Larasz donoszą
rozkład pociągów
urzędowo. że podczas marszu wywiadowczego
cd dada S"Oo maja.
Sofia. 30 czerwca (wt) P6d Grchaną do~ pod Kelaca oddział hiszpański napotkał grupę
.
Kolej
Fabryczno"ŁÓdzka.
.. i'
szło do walki bułgarów z grekami,
marokańezyk6w i rozproszył ich po zaciętej wal~
Odohod:żą z Łodzi: a) 12.15, b) 720 8.05 100(/~
Szczegółów brak.
.
ce. Po stronie hiszpanów jeden żołnierz zostal . d) 12.50, e) 1.50, f) 5.45, 4.50, g) 5.45, lt)' 6,43. 1.33, 8:45Sofia 30 czerwca (wł.) Zawiadomi.ono sztab zabity i5 rannych.
Pri:yoho~i:ą do Łodzi: 4.37, 7.22, 8.55, 9.55, i) 10.
'
,
generalny: ze Serbia gromadzi;woiSkO i. artyleTetuan, 30 czerwca (wł.) 'W sobotę przyszło 1.00, .5.10, J) 4.58, 6.20.8.08,9.55, k) 11.00.
ryę około stacyi Krywołak. Rownocześme do~ do starcia pomiędzy 4 kompal1ia,mi hiszpańskie
I<olej Warszawsko-Kaliska.
niesiono, ze wojska serbskie· między Zletowe l mi i marokańczykami pod Beni Seiim. Po stroOdohodzą do Kalisza: o godz. 7.55 1224 459 6 1a
Sztybem, skierowały ruch swój. ku . bułga .nie. hiszpańskiej 1 oficer zabity,. ] ż:ołnierz' ran- S.I?, do Wa.rszawy o godzinie: 11.ot, 12.5.1., 5.00. 2.31: 'J
Przyohodzą z Kalisza o godzinie: 1.21. 10.51. 12~
rom. Rozpocz~ła sit: silna strzelanma. Rezul- ny. Po kilkugodzinnej walce hiszpanie spalili
5.20, 9.50; z Warszawy ag. 12.14, 4.26, 6.03
"ci
taty utarczki niewiadome.
Odchodzą do ŁoWicza 10.
,'!';I
kilka osad namiotowych~
Przychodzą z Łowi~za 7.45.
.):~rl
I' ,
.'
Sofia, 30 czerwca (wł.) Na północ od Ele..
. Katastrofa 1{OlejoWa~
·I·
I.
dowa.
bery grecy, zebrawszy znaczną ilość \liolska, roz~
KO
6J OIJWO
. ~\.\1
Londyn,
30
czerwca
(wł.). W Dublanach zde.
Odchodzi
ze
st~cyi
Łódź-Kal}ska
~o
Słot:win
"o
'~t;;,)~i\
poczęli prażyć bułgaróW. .
..
.
dzime 6.03, ze· .Stotwm do ~t. ,L~dz-Kahska przYChotl"I~
·. Rozpoczęła silna walka. Rezultat Iniewia- l rzył się pociąg osobowy z innym (chyba w Du- 5.27.
ze st. Łódz-h.ahska do Koluszel~ l.ll:!lliil
blinie? Red.· "Rozwoju Y). R.annych 40 osób, przych.OdchodZI
z !:C0ltls7.el~ do st. Łódź-kaliska o godz. 7.~"~.
dOJny.
Uwagi. Godz11l}l W}ldru1~owane .tlustym drultiem' .",
z tych 12 $miertelnie.
oznaczają c~asod godz~ ~ Wieczorem do 6 rano. .
.• "\,'
.
. . ;Napad kurdów.
'pO~lągl oznaczo11 7 literą fl) zatrzymują się W Att":
Wojownicze
sufrażystkI.
. Konstanłynopol,SOczerwca,(wł.)., . KurdowIe
dr~eJoWle, b), d), g) t1}e zatrzymt!ją s!fil na źil:dn~j atą:'
Londyn, 30 czerwca (wł.). Na zwykl'em nie- cyt, pozostałe pocIąg! zatrzymt1łąsl~ .na Wszystkh~h
napadli w tych..rlnlaCh'nakilka szczep~w perstacyach, b), d), g), h) są bezposrednie) komunik:łlc}?l;.· .
skich. W popłochu przeszło 1000 rodZIn ucie- dzielnem zebraniu sufrażystek, jakie odbyło się I
PO. ciągi bez liter nie obOWiązuJe, potqczenle z. p.'.().;':. :
tlJw~qrai. przywódczyni sufrażystek pani Sylwia i ci~ami kolei Wiedeiiskiej i nadwiśl.ru'iskieQ.·
. •....<~1
kło na ter.ytoryum p.~(skie.
W
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"ŻYDOWSKIE

DUSZE"

Str. 500 cena rb. 1, poleca
Księgarnia Przeglądu Katolickiego
III"

potwierdziło piśmiennie,

_:ma:

V

=

,

rtrcOO

ns.

Z dobrych - mLilepsza Jest czekolada

te

SANATOGEN BAUERA'
jest

doskonałym odżywczym t wzmacniającym

środkiem dla osłabionych. nerwowych. mało·

krwistych i chorych osobnikó'.\',
Oryllinel", tylko

&

CJlBerwonll banderol",

.Fabryka czekolada i kakao
Franciszek fuch S i SvnotOle,' Warszawa.

Dokładne ws~ó",kI "'YlIWIl> ;;

Jeneralne Przedstawlciela.wG San ato genu Balie.'.
, Warazawa, Marazałkowska 129, '.

1547

----~~~~------------.r·'K--k-·ł~·"ld
,

k

'

dloo~~~~~~. ~~~ ~~mo~~ ~

s.zawy Fryderyk, oepe, wasclcle ru ar~1 P?
fIrmą "Jan Cotty" oraz browaru "Korona mleszczącego się przy ulicy Grzybowskiej Xl! 40,
przedsiębiorca kiosków ogłoszeniowych i właści·
ciel ogrodu przy ul. Nowo-Senatorskiej.
W ubraniu, zmarłegoznaJeziono list własnoręczny, wyjaśniający prawdopodobnie przyczyny,
I kt6re skłoniły ~o do popełnienia rozpaczliwego
I czynu. List ten zabrała policya. Krążą po mieiście wersye, ze Koepke popełnił samobójstwo
, pod wpływem. silnego zdenerwowania w jakie
wpadł w ostatnich czasach wskutek wikłających
się interesów finansowych, wywołanych nieforj tunnem nabyciem browaru "Korona".
Zmarły liczył lat 56, pozostawił żonę i córkę zamężną. .

,, .' .. Kursy dta organistów,
"',
'Jutro, t. J. we wtorek, rozpoczynają się
w 'llarszawie doroczne dwumiesięczne kursy dla
organistów..
* Dramat.
,
'
Wczoraj około gOdziny 1 w południe, służ',;
ba, szpitala Dzieciątka Jezus, znajdująca, się
i
w głównym pawilonie frontowym, usłyszała huk
ł ,dwóch strzał6w danych raz po raz.
f,
Po dłuższych poszukiwaniach w krzakach,
;rosnących wokoło kościółka szpitalnego, zna, leziono' leżącego mężczyznę 'broczącego silnie
, krwią, tuż obok leżał rewolwer.
* ' , .'
'Rannego przeniesiono natychmiast do po'czekrilni 'j zajęto się ratunkiem. Wszelkie wysił4
Ro~blcle ka~y., '
P6"
ki w tym ,kierunku okazały się jednak daremne,
D~ bl~ra akcYJne~o Tow~r~yst~a " ~r.ow, z
;gdyz, desperat nie odzYSkawszy przytom,ności, o ( właI?ah , Się . wczoraj złodzIeje I rozbIli kasę
godzinie 4-ej minut 15 zakończył życie.'
, ognJotrw~łą.
,
.',
..
.
"
, . Zęznąlezionych dowodów osobistych stwier-I, ' ~~ Się ~tało łupem ZłO?Zlet, mozna będZIe
dZOIJo, że samobójcą jest znany w kołach War- " okresltc dople~o po powrocIe głównego kasyera

I

~

łod ieJ'e z rozbitej' kasy zabrali zaliczenia 'kole-

I Jowe,z
I
I

,

PODZIĘKOWANIE..
Wszystkim, którzy oddali
zwlokom
'

ostatnią postugę

BOLESł.AWA

DUCHIŃSKIEGO,
a W

szczególności

ks. Machnikowskiemu, oraz
kolegom i zunjomym zmarłego,
składa z gł~bi zbolałego serca staropolskie
"Bóg zapłać'
przyjaciołom,

Stroskana Rodzina.

.
Zupełnie nieoczeldwanie otrzymaliśmy drogą telegraficzną· nader smutną wiadomość,
2:8 dziś o godz. 4 rano zmarł w. Kołobrzegu, dawniejszy nasz Dyrektor Zarządu, długoletni
, 'kierownik handlowy naszej firmy
ś.P.

przeżywszy,

lat 65.
· GłębokQ .wzruszenlnagłym . zgonem wspominamy z wdzięcznością zasłuzoną działal..
ność n~szego dr~gieg~przy~acj8Ia i współpracownika,. który zacnym swym charakterem
na dłuDJ8 lata zapewmJ. sobie w sercach naszych wdZięczną pamięć.'
.
'
"
~Al...--'~Ą"
TowClrzystwCl l\k<!yjnego

Pabianice, d.27 czerwca 1913 r.

. Pabianickich

FabFyk Wyrobów BftWBłnianJc~

"KRUSCHE i ENDER"~.
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ROZWOJ. -

=
ŁódzkiB stoW. Mnjsfrów Fai'binrshicłł
;Y!?!::;

NiniiejszeNn

Poniedziałek,: :dilia30

=bE

::: ::::=::W

zaszczyt zawiia ..
"cmU~ $z.. Pll f~rbBarzy, i.e w czwartek
dnia 3 1111gc Upca ., godziimtiie·a .. ej wiie~zo ...
rem ma się odbyć
W-m311UY

czerwca
:::

eble salonOWe luk~Hlsowe ll()'
We z portyerami Illvbez
okazyjnie do sprzedania. Srednia
nr. 11 m. 7 od 2-5ej po poł.
,
5808-5-1

M

I

1'913. f.

:::

;:::= .::

Dower sprtcdam tanio W clon brym stanie, Rzgowska nr. 2
m.. 16.
5755-2-2
("[{lep spożywczo-dystrybucyjny
~ (naroiny) do sprzedania W
dobrym punkcie z powodu zmiany interesu. Wiadomość: Przejazd nr. 51.
4828
~klep spożywczy przy kościele
~) W Ła~!iewnikach wrnz z dzier:laWą całego domu, budynków
gospodarczych rozległego ogrodl! i placów wydzierżawianych
pod stragany, zaraz do odstą ..
pienia na dogodnych wurtll1kuch

; rrtm:;: : .;:

al!

fi =;: :::='.1

.ft gnieszka Marciniak

zagltbiła

M" paszport, wyd. z gm. GrabóW

pow. Ł~czyca g. Kaliska.57e5 5"3,
flhl'lo--;dr:y-c""zt'-:0""'",-;i":"ek'--:w:-;:ta-d-'-a-'ją7c~y:--:-ję-l'I. ndrzej Gromek zagubił pasz!fi zykami: rosyjskim, polskim
UJł port, wyd. z gm. Babice pOW.
i niemieckim poszukuje posady
Ł6d7.kie~!o.
5815--5-1
inkasenta, kontrolera, magazyntonin~
Borowial{. zagub'iła
niera, ekspedyenta 700 rb. kaucyi
kurtę od paszportu, wyd. z
asio śmietankowe wyboro,vc
5800-1
fabr. Scheiblera.
50 funt. Stacya . ŁÓdz-fabr.
li litonina Gamrowska zaguwia:
Bufet.
.
573S~5'ł_2
jg\ paszport, wyd. z gm. Wol.
auCZYC!elka. mloda z doskoszyce pow. Kutnowskiego gub.
nalem! śWIadectwami kilko.
5805-3-1
letniej pra.ktyki posznkttje miej· poW6(1 śmierć. mężn ł:A1giewlliki Wi'lrszaWskiej.
we własnYM BokaBu przy. ul. Nawr@t 38 sca
ronisława Janiszewska zo.gu ...
na WSI. Wymagania skromne
Wawrzyniakowa.
575:5-5pc-2
bita paszport, wyd. z gminy
"Rozwój" M. M. 2: 5674-5·11'-5
~k-Iep kolonialny do sprzeda..
Mill:olajeW pow. Brzezińskiego.
'Zarządl!l
iMo\lle urządzenie rzeźnicze do
~ nią Widzewska 225. 5668·5-*-3
1897
.
5742-5-2
01 sprzedania z powodu wyjazdu
l t
.
1
I b
Nowo. Łagiewnicka 8
ta rzecle po c. (O I'a raso Ewa Sobitlsku zgubiła kart(~ ocl
Dr... L... PRYBll.n.. SKR
. POLOWANIE 2258 7.abezccn'
5818-1
zaraz do sprzedania Cc~iel~
pasloporttl, wyd. z fabryki
.
do wydzierżaWienia przestrzeni Boluty.
Choroby skórno, wlosów,(tcosmetykn), wo32 Włóki lasu i za<;l_ aJ'tt dębowe- ~Iauezyciel gimnazyum polskie.
~iona
nr.8?
m."
17, 5753;,..5l1--2 Schciblera.
5819-:-1
neryozno I moclo~lclowo i niomoce płciQwo.
Le'łJ:enicsyphllisuEI-tRI.ICH-HATA
go 22 włóki, od kolei 6 wiorst 81 go NOWo~Cegielniona nr. g ~tttcl~nt techniki, Moskiewskiej Jan Maljon zagubi! paszpprt.
.60łl-914"
stacya S ęd z tc e. Zwierzostan przysposahia uczniów ze WSZy. st- 'l \) przygotowltje. na1!1wiadectwa
'Wyd. z gm. Obl'yto powlatn
Ul'. Poł"dniow~M 2,tąlBf. 13-59.
obfity-rozmaity.
kich przedmiotów do egzamii przysposabia do wszystkich PlIłtnskiego g. Warsz. 5t\30-5~1
Przyjmuje odgoQz. 8-1 r. ; od, 4.-B ",.,
Wiadomość u wlMciciela dom nów popraWkowych i \\lstępnych.
zakładóW naitkowych. Targowa J6zefa Boro~\Vhik za~l1biłn korf!IUlle od 5-p~r.:'ef~~J;0l~pnu osołina
"Jasionna .• poczta, tel. BlaEld". Wiadomość kancelurya n/mno- I 50 losze piętro, prawa strona.
tę od paszportu, wyd. z faor.
żyl1m ocl 10-1 lekcye rozpoczmj '1
5817-1 Scheiblera
5807-1
!'iE: 1 lipca.
5805-2-1
S-]i:le p kolonialny do sprieda~ -J-nnika KotylIska zagllbHa pasz_Otomana do sprzedania i(on·
nia. Wiadomość ul. Brzeziii- a. port, wyd. z gm, Piekary pow.
ska nr. 7 m. 15.
5770-5-2 BtoflSkiego gub. WarszaWskiej.
stantynowska 26-4. 5812-2'11-1
"rzyjm ę d\V6Ciij)!1OÓW tIU mTeSZ- (-przedam wyżla rocznego, fa:5765-5-2>
do słlll;i:b~, ..plI":lZea: ca:as I,ei:..
~ardzotanIo d<? wynajęcJU od
kanie ul. Drewnowska 59--'-6.
'\l sowego. Piotrkowska 290, Józef ciesTeTśki zagul;n pasz':
filii na wlieli». 11lUadomosć a 1 llpca r. b. łJj .. elo pl\)llulljo'!l\1~
569Ei-5l1'-2
sprzedawca gazet.
5754-2-2
port, wyd. z gm. Be!chntó~
Przejazd 8 w .,Rc2::woju u.
tuieazkania ze wszystkiemi -o""tr-z'""'eb:"'"n-y-a'""'ge-,n-:'t---Od:-o-s-przedaży Są do wynajęcia od 1 lipca r. b. wek pow. Piotrk.
5i'GG·-5-2
~•.wygodomi, 2 i a pokój z kuchnIą
, /. .
artykulu spożywczego Andrzemieszlulllia, pokój z kIlchIli!}, 'jonstanty KaczmareIZ'" zagubiłi
5798-1
wygodami, mo~!ą być pojedYlIcze. n paszport, wydany .z gm. Bar,Okaz.ya dobrego .I<upna.. ~zi:I~~m~tiG. u stróża, Pa~~§~ ja 58 m. 6.
otrzebny snbiekt do fryzyera
Tamże dwa sklepy. Wiadomość tochów, pow, Sieraclzkic!Jo,· gub"
Od lat 50 egzystujący dobrze
Przejazd 55.
5851-1
na miejscu, Radwaliska nr. 19. kaliskiej.
5705-0-5\
żaopatrzony fliklep kolonial ..
5755-5,.,...2
okoje umeblowane do wyna..,.-,--,------:;--:
lltdWik Oskar Ewaid. zagnbil;
no 11:aOJaczny jest okazyjllie I
jęcia osobne wejście Andrze- S· klep do sprzedania spożywbilet ocl paszportu, wyd. zfa~~
niedrogo, n a t y c h m i a s t do ) Ul-ci e piętro, zlew,.wodocią~, do
ja 7 Kolubiński.
. 5855-5-1 . czy, EWangelicka nr,' 18. "
bryki Kross &.
5804-t,
lI1Ipr:ll:edamhll. Bliższa Wia40"
wynaięcia od 8-go lipca. Cena
otrzebny
chlopiec
do
posy1ek
5110-2-2
Ma.ryanna
KosikoWska
zagubituJj
mość u lP. WOLB.,.łiVUUIIA ulica
550. rb, Spacerowa 41, wiu40mość
meldować si~ We wtorek ra~ą do wynajecia pokOje umeblopaszport, z gm.. Nlewierszyn:
Piotrkowska
.MI
821. 2256
W "ROZWoju",
~•.
.
.
no od 9 do U-e) J. Smitowski ul.. .\) Wane z wszelkiemi Wygodami gub. Radomskiej. .. 5S21-5-:-1~
Piotrkowska 88.
5800-1' hardzo tanio Piotrkowsku'225-lO Z" aginęCa , nadkarta na imię Bo-i
nia 2 czerwca z. aginęta dzieW' potrzebni malarze ul. '. Ben. e5607..,..5*-5
lesłaWa CYbulskiego wyd. zi
DROBNE OGŁOSZENIA"
czyna lat 14 szatynka nazydykta 57.
.'
5824".,.,2-.-1
DHcl.zielamlekcYi przygoŁoWyWam fubr.· Alnl'tll Rousseau 5814-1\
Mebl~ saloIlo",e, stolowego wasię EWa KOWalska. KŁoby p. otrzebrty chłopiec do posiu~ llJ cIo egzaminóW. Ukbflczyłcm zaginąt paszport, .wyd. z gminy:
K. sypialnego, szafy, otomanę, wiedzialgdzie się· znajduje zekantorowych .. W ólctańska65
siedmioklasowe ~imtlazydm ul.
muchów pow. SkiernieWice
zawiadomić
ul. mi.'dz")' 6-7 w.
51:125-1.
Piotrl"owsl'u
·Wat's'za"'skie}'
na I'ml'ę' otM(·.,
DreWno.wska
48.. rodziców
5820-1."
_
'
, 71 m. 5. 571"." ;5*_ń'" dub.
ó
w
'.
biurko, bl'bl'lO t e I<ę, Ius t ra, szafk ę chce
kawąlersltą •. ol>taty; lampy, pal~
I'lotrzebna zdolna praCZka do' uczeń klasy 7-8, zdolny' kore- ryanny Lis.
5855--0-1 :
my' m'aszynę; ·.spl'zedamza bez· no sprzedania sklep kolonialny r pralni ul. Radwańska nr. 19. U petytoI', potrzebny' do pow- Z--aginęta karta od -paszportu;
ce~zaraz ... wyje;i;dżając Pańska LII tanio l'v1arysi(lSka 56•. 5E111-l
,
.
58~2-1. tórzenia )j:jasY,tgecieJW 1'0,wyd.. z f.nbr, Hirazberg i.. Bir,"
.nr•. 64.+-1" ::.I,i;: : ',<; . h:' ;:1 :~a141O..,..5:E'··rtCy"kI<)peflY.a ... Qrg~I.b,r\lI)da . clo.· notrzebny czlowielt. do" biura syjskim języku.. Welman "Pyzę"' baum na ItnięSaWny. Woarw",;
Szafy, lóźka z materacami,
sprzeclanlatanio. Dowiedzieć' r dzienników ,omiejącyczytać
dzalniana nr. 5.
5852-1 WIC7~
5801-1:'
• stół, krzesła, otomanę, bie- się: ut Targowa 50, oficyna,. 4 i pisać po polsku j rosyjsku z
Udzielam Jekcjii- muzyIti na zaginąr paszport, wyd. z gminyi
liniarkę, kredens, biurko, zegar, piętro u p. Musiała między kaucyą rb. 60 pensya 25 mi eskrzypcach i mandolinie. Po
ZelóW pow. Laskiego . sub.)
lampę, dywan,. wyjeżdzając sprze- 7 a 9 wlecz.
d sięcznie Piotrkowska 85. 5825-1 ,cenach nizkich SzkóJna nr. 7 P!otrkowskiej IUl. lmj~ Kar91~
4am tanio Długa. '14.....55 oficyna Ekonom poszukuje miejsca na
'"
.
. m. 2 od 5-1. ...
5799-2-1 Ltl>ala.
5828-5:......1;
lewa.
'. .
. ' 5776-5-2
brdynal11~, posiadam kilko- ł)oszUkuJę stLtdenta,. który ruoze
z-- arJlnąt paszport., na illIt'", J'a' n'~l
,
l
k'lI
I
'óW
J
1
przy~otowa4
namat1;tręz
.
taUkOńczYłem
szkolę
AleksandrYi"
'"
"
Meb e z· 1 tupo toJ .. sprze- letnląpnHt:y tę od . lipca. Wia" ciny. uferty w Rozwoju' sub.
ską, przysposabiamd. o tejie
Szymcza!ta z gm. Łagiewniki
:. . dam tanio Space~~~r:...;~~ domość listownie. Łódź, ulica ,_,Łacina".
5816-1
j do szkoły Jewcehewlcza mu-pow. ł,ódzluego.·
58~9-5-,-li
Rzgowska nr. 57 m. 26 \11'. SzmiI ~a 115 m. 4,
.5750..2..2 z- aglnęła ćwiartka losu lotel~i'
"A!>Meble wyprzedam zal>ezcen
gielski.
56013-5*·-5 pOkój do wynajęcia dla kobiety
kI
j
...... 10780
.pyle .zaraz kredens, stół,
inteligentnej,od 14 lipca na
Ukończyłam h:ursy buchalteryjne
asyczne za n'
.0
ilja piekarska do odstąpienia porterze z wygodami (Wejście
krzesła, szafy, l6żka, materace,
znam ic:zyki: polski; niemiecki, kltsy 5·tej. Ostrzega si}. prze<t
bieliźniarkę umywalnie z marmnwiadomość Długa' 45.5701 -5-5 w::Jpólne), przy ul. Nawrot, blizko . rosyjski i .francuski. Przyjmę na yciem.
.
o~~1
'rem biurko, fotel, tremo, slupy, Jest do sprzedania domek z Piotrkowskiej. Wiadomość: 111. I posadę biurową. Powaźne refe- Z- aginęla karta od paszpori;:u,
otoman~, zegar, lampę z domu
ogrodem w,t-jowym Zlotnie PrzeJozd 16, w pracowni Janirencye. Rozwój Slgnum. 5675-3*-5
wyd. z fabr. Germana na
chrzeŚCijańskIego ul. za?,.adzka Wiadomośćtil.' Srednia nr. 120 ~!(!Wskiej.
.' .
.
'd,
Qzorkowie . jest dom do imię Franciszka ~lcg:J~ld5goŻ
4b m. 17.
5794-2-2 u portyera.
5802-5*-1 iltrzebny podręczny. krawiecki
sprzedania z.<l~iesięciu mol'-.
_. •
~
:Meble sp'rzedam Mrdzo taKredens dębQWY w dołłrym sta, 'I' Targowa 57, Edward Sikorski gam! gruntu l ląki bardzo wy- za'1,mąt paszport, :wyd. z gmlpy
. ·.nio garmtursa.lonowy,!tremo,
nie tanio., 40 sprzedania zaraz p"·oh'z.eb n.a dziewczyna do postu", godne 'pod budowę fahryki Wia-. Zyrardów pow: < Btoflslciego
$hlpy, tualetę, 'otomanę z:lustrem. !\I; .Zawadzka)5-6. . 5827-2ś-l '
.
domoM ,w Zgiellzu. P. Kluk ul.gqb. Warszawskiej. na i.mię
Iwr·.edens,. ś.tól, krzesł.a, ,'. szafę,'
.... .
gi Główna 24 m.. 16 oficyna' Szcz.ęśliwa nr. 65. " 9625-5'~"':'5 Wild:Pł-yi Pawlikowskiej. 5769·5·g
...
·K6're. pe.f.<'to. r . >.."'. praldyką'i .przy n piętro
,5-,-5
łóżka, mater. ,a..ce,.· .. bie,li.źniarke,
Z"-OWOdU .zn1i a j 1'y'i nter'uS!Tzagi,nąt paszport,' na imi~ Bośrednich po·trzebna zaraz zdolna c h e - P
es Wiat ep
.
l .gramo- ',sposabia
d( W Ch .do
... szkół
ś . d t
niedrogo do sprzedania.
. lesława Ginter w;9,L z iotrumywalnie, .b~tirko,. fote,
10
wa
f 014 maszynę . Piotrkowska 192 ~tą Tlrti o wc;:a.·Śó l ~ 4~I~d~ę ~g
'miCzarka uh Potu~n6'99 ,, 505; domoŚĆ: Radoga,Szcz .itI..Mickie- kowskiego P9W. gl11.Betcha.... 5.
'.
5795-2-2
<ió.
· 0 ' -v'wieza 7 sklep.
5,(5n_~o*-2 tÓwek.
. 5715-5":"'5
....
g W.'
,'i
~661-..;6-1
" ' .
ajecznie . tan. lo sprzedajem1? ;
potrzebny szynkarz do zaJazdtt zaginęła" dziewcz.'ynka B.letnia"
aginąt paszport, wyd. z Stniny
piękne alpagowemarynarJsI
KaWiarnia d"" sprzedania· 5 biW Przygonlu na szosie za
blondytika oćzy niebieskie,Ęnłuczpow. Laskier.!(,) gl1b.
PiQtrkoWslta 128m.lo. 5691-10*~5 ·lardy punkt dobry komorne Pabianicami!
Wiadomość TIEl 1\brana b.yła W ,czer..yortą su-~ Piotrkowskiej na imię A.ntoltiny
om muro:\\,an)/ o 15. mieszka- . tanie Zielon«'22. ' .. 5760~2...;:.;2 miejscu btocki. '5702-54 lde\1ęczką i żółte buciki. Któby Czapla.
. ·o7i2-5~5
.·.nlach j~$tdosprzedania w
KUłI"liIy . TE!ChIllDczne. Ibujaw.. piWiarnia do sprZedaI.lia z po... wiedział gdzie się znajduje pro- zalilnątPaszport. '. Wye!'. Pl';ez
Rttdzje Pabianickiej,przystanek
slliiegą W;Łodzi, Nowo-Ce. wodu wyjazdu ul. .Ciemna' szę odprowadzić do rodziców
wójta gminy Zp)llonale pqw.
Wolfówka,' 'wiadomóść tamźe, gielniana 9. l .wieczorna szkoła nr. 59. .
.' . 570:J.-;..5-3 Rze.źnią ul. ł-Irabslta 5 Kaliniak. Konsta,ntynowski gub. Siedlecka
"'.pufecie. .
.' 5657-5*:-5 tkaci'Waf {'rzęclJ;alnietwa, kandy- p-' otrżebna z dO. ln.a praCzka na
5821-1 na imię Aleksandra Strawlń..
I.a. ludzi p. racy Wielka oszczęd" daci przyjmują się bez ogranistale i prasowaczka Widzew- Z-POWOdU wyjazdu do sprzeda- skiego.
569G-5-5
czenia wielm i cenzusu nauko... ska 49.
•
5788-2-2
nia tanio różne meble ze zaginąt paszport, wydany zms.
D.. ność 5 lat można nosićubraIlie 7,je skóry anglelski~j lokieć We go, . natomiast z. praktyką pOkój z wygodami doodnaję- stolowego pokoju Andrzeja 54
gistratu m~ Sieradz, na hnię
od. 40 kop.' posiadamy gotowe fabry czn f1t Kurs nauk .roczny,
.' cia. Wólczmlska. 109 (przjl m. 8.
. . ' . 5796-·5wc-l Leona Malczy.(iskiego.· 5709-5~5
spodnie. Dlahandhljąc)'cn duży opłata 70 rl>. II ~iennll: szkol a Rozwadowskiej) str6z wskaże; I Zd.OJui.malarze i lakiernie" po- z--.aginąt paszport, n" .i':"'l·ę'.·Mo':'
;'l.. a t
.. I; PI'o'trkowska 128. '15. . tltactwa, kandydaCI wInnI przed-··
5676 "* 5
b
"
'" Ul
r.~
10&4 ,
5690-5sp·.-5 stawie świadectwo ().:.ch klas;
~iJ trze ni Orlar.
5815-5-1
nik! Kachelskiej wy
. . . .d. Z ttla~,
maścil>ronzowej m.'
?glerza.
. . "5652....;..a:.:...:
.. '. .
o ",ynajęcia zaraz pokój z .k urs nau k .p ó'tI ara ro k u, .. op lat a piwiarnia" d.o·. sprzedalll'a' z po- ,. ·'zagin. ą.l W"żel
"
,
150 rb. Zapisy W lipcu isierp·
wodu choroby dobrze proz kolczystą obrączką i marką
. Iruchni~.. III' piAtr. o, Lipowa 44
. •
'%
'Z
nlu, wyktady.l września. Poda- sp.eru.ją. ca.' ..G ubertlat.Ol'O~.7k5a6·_nr2'. _112' ,. w poniedZiałek 2316 z letniska
111•. 27..
. '. 5740-:-2::2, ma przyjmuje; inforniacyi udzie" R o g i . Odprowadzić za wynagrono wynajęCia zaraz 2 pokoje la kancelarya kursów Codziennie
."
dzeniem ul. Główna 55, do stró..
Ut kuchnią z wygodami 200 r, 'od 4PO pol. do' lO Wieczorem. potrzebni zdolni ślusarze na I ża. Ostrzega się przed n aby", Przyjmoj<;; nadrabion1e
pokój z kuchnią 150., . i poje-,
1845-/5-.-2
gięte rob Otty i anszlegerzy na l ciem;
'. 1889-5-1
d fi
k Qe
j
d 60 nU> \1i
okUCIe, Kons antynowslta 65.
y
czek Pto46
o 5795 '5'
Mecha.n.lk. p.oSiadaJ.ąc y egz.amina
5745-2-2 ! 'l pokoje kuchnia. z wszystkiemi
•...
_.....
. maszyn i ko.t1ówparowych
• '~wygodami i 2 pokoje kuchnia
.azews n
o wynaj~cia ..zaraz: . Pwat1'zY WY. tszęj sZko.. ly,.przem:ysłow. eJ.' w. potrzebny uczeń' do krawca, zaraz do wypuszczenia '.' Nawrot
, 'P()~o.je,1I;~chni.e. 'Wy. litod.)' ul., . Krakowjep(1szu1l;uje pO$ady zapierwszelIstwo z początka.mi •. ' nr. 72.
.
5652-5*":"'5
896
5762-5pś-2
raz znającS':słęna "narzędziach Piotrkowska 5.
5655-5*-5 f1 pokoJe' z kuchnią z wygoda- dawnieJ' Mikotaiewska 59.
. y.soka 28. .
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. ROZWOJ. -

Poniedziałek., 'dnia

30 czerwca 19'13
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BKI

Natychmiast do. ,~ynajęCia

. . ' 846.Piotl"kowska naprzeciw ulicy

Pelll'J lila Dzieln.j NIłt I
na II piętrze \\I- dOrIlu fron.tQ~ym
o 2 oknach z o50pnem 'WeJściem,

Ewangielłckiej

Ogólnie znanad..-ty.lecznica
He Prusa.
łbte.

2 place po 1112, morgi

zębów

razem lub

r

POK~j fro~tow~

wynajmuje w swymogniotrwalym i zabezpietzo", '1'
nym od wlamanio. sko.rbcu, znajdUjącym si~w no",
wym gmf1thu Banku przy ulicy Spo.cerowej Nt 15.

2198
.~~e!~~~j~~aZ g~ot.m.~f~:.ej~:k~.

If MI·n~I~la~:~.1 '

do sprzedania.\!liadomość: Kon·
stantynowska .Ni. 41.
2250

Przyjm.: od 8-9 i pół rano i 5-6
pól. po pot. VI niedzielę i świętą
tylko rano od 8-10

Piotrkowska 152

•

dlagośdi kosztują:

przy 10 cm.
"
JIt.

15

fil

"
.,

19'

.Do

rocznie "pólrocz. kwart
R.8
R. 4
R. 12

wysokOś<:i

"

18

12

"

24

III-cie piętro.

Meble używane i nowe
naJtaniel sprzedaje

.

MAGAZ~N MEBLf

. Nelst~pające' rozmiary:
.,

29 cm.
29 cm.

24 cm.
.:30
~O

X
cm. X
cm. X
cm. X

Wład;

X
'X

Łódź,

47 cm.
47 cm.

(l-sze pil/tro front).

cm·X'47 cm.
40
60 cm. X 47 cm~
wynajmuje. Bank na warunkach specyalnych.
a~ządzenie poczekalni w skarbcu' zapewnia
i

.Romiszowskiego,

Piotrkowska 117

Poleca ·W dużym wyboI.
rze cale urządzenia salonó.w, sypialnych, stolowych gabinetów a także
r6zl1 e pojedyńcze meble
tak. nOWe, jak używane.
: ,l,Jrząd~ehja kuchenne,
mel)1e gięte. p~tentowa
nej fabrykip'o I cenach
fabrycznych. Obrazy, ze·
gary, I,atnpy, figury. Zaeniam stat'e na nowe,
stat:e. Przyjmuj~
'''~ •• ~11.", o J) s ta I u n k 1
wcnO(lzll'ce W zakres sto
ej ro"'....Il'.." ..'.... stare me-

60

najmującym spokOjną

wynajęcia

dyskretną pracę.

Ii

.
GłyR.ecr'of0ć>·.·s.fBa·

2012

nlsłu··.·.I.·./
'I

"A.504'.,

t. wZ.Npni'.•
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Łódź,
piętro

,

al\",n!ll'j"'~~I~ ••ł~Cla_

61~ rc04'dqę.a u dzieci. pod"'.' "....

=~~~~~:~~~e~~r~el~l;ko •• u...",..II. ~
Pnnemnr ... lDa~u lupa al" "

malej

I pokój frontowy z osobnym
od I Upca do· Wy"

Wejściem

:t~~::.B ••. W~~~~"'~' 1~!~ ···I ..'............~~~~~.........~..................
,
~

Okazyjnie do

sprzedania konie
wierzcho.we i za.. przęgowe 111 krwi

lit

()I~ dol~męl)'.h cu....o..,
lormi. pulylek

cbor'ob, I'IJTlIbIIl III.

,

Zaraz do

eg.M~j~~~~~e!~I:~

.

, ;.3 pokoje z.kuchnią, elektr}'czność,.gaz. winda i w~zelkie
,wygody. Ulica Targowa ](,q 9.
.
.
'2228
Redaktor odpowiedZialny St. tąpieiski.

i

Przyjmule: "od '91/~ do l1.;ej i od
5-8. W niedziele iśwęta od 9 1/,
.do 12-ej. Tt!lef. 28-2~. 507,.r.

D

•

d~

f. me
,łllł%WarZWUsser
Piio ...ko~".ka IS.

ChOJ'oby we\1fn~thna J netwo;"e.
eya1nle: chQroby t<lłqdltĄ kiszek: i prl!;omiany matery! (cl1b"(>wa, podl\g"'l1, 0/:1łoać itd.). ~1"lCbqdll" dl" <tyagnozy "na.
Ih:y chelnicllne i baktetyolóe:. wydzielin
lti'wi w laboratory\ll1l wlaijllem. Od

sp".

A~~~y~~~!
d~lll ~!:~~L~O!~o~~'
w
.1'0".,12.
,1ła7
nled;tlóleod

PłOTRKO. WSKA, 4,N
=" tel. 52-62
, chorobJ .Ullll:a:U, nosa,gardo:
W, śr~dę r.ano j!1.~ąc uiicą Puła ił .,......ur,g.c:a:.. IIIII. .1649
stą, Piotrkowską 40 Anny zgu" ,prz~Jmuje do 111'.1 od 4-7; poppł•

. Zgłoszenia:
pocz., Turek,
kaliskiej ziemi..
Administracya dóbr'

m·cie
' pa,tro,
organizuje komplety w r6żnych
godzinach. Zapis od7-lO-ej
wieczorem. . 2162

.

takźe

~~:;.:7j:e~~ryc..e

moczopłciowe.

Hr. ~1 m.l, rl=e~:n~ ~gm~a!U~:a~z#. Dr. ·IlIIA,B~lulIłKu

'·-':I-E-'S~Z----·I-·-A---·-.N-'-'I-E-'-·
,

U! PQ~'ldyi1czJch pokoi
ogrodiie,że wszystltiemi no·

3osztuk

W~Y~i~~9~~i:ki~~ :;~:~:~!: I

.-,.......
··M··..;;.;...·
.

sklep· Choroby

kuchnią lllb bez

2224 ,

kie, z 4·ch klas i t. p., prze..
niesione mla ulic,

,

~~§~~~~~

2 pOKojami' i

. . ., D;:'~'etS:'A;;~i~~
.III [ l nIkoWPI::k:;';~:;~:";~~.

;ZatWiB.dzuOB przez warsz. ukrąg nuukowy

URSyMikołaiew!ka
.

wewnę:::~(o~:ce, dzieci.

, Dr. feliks SkusletOlcz.

centralnym. ogrzęwanlem ~dat...
nych na umeblowane pokoje raze m, zaraz do oddania. Kontrakt
moźe bilć paroletni Wiadomość'
•
J
' . '
Wtdzewska 155 W Admimstracyi.

____~~=:=_..J
'

wynajęcia

woczesny,tni wygodam.1 a

Wl/&lrufllll!.lłb.zwa1'lokf."'1ł.~ nn4/ado .... ..",..

.

Ch.

W

,

P•. kliniczny dr.' VI PetersPllr'gu

.polski

..

IIII.k. lub wod1

tU KISIEli CZ

1~..E=~~~~.--,;.-:2:24::.0' Od 10.:-,.11 r. iod"4....:.a 'W. 1576

,

no.eI

KERER GERSZUNd .

3 lub" pokoje

Wfi4zarn'ia, piwnica,
$rednia
24.
u gospodarza
Zand·
b erga, $rednia 25.
..2256

'Il1I

Dr. Eugenia

z Icuchni<l, wygodami, elektrycz><
rio~Cią, •. pokój:a: kuchnią,

Wiadomośc

,

włos6w. weueryc:rne, moczopłciowe i kosm etykll lekareKa.
Lecl:cnie syphlllstl sdv"rlIatlcm Ehrllch.
Bata 806 i OU (wllródtylnle). t.eCII:41Jł!c
el"ktryc:zn~~cl,,: elektrołlll\ (usuwlUllo
s,.pe~~cyeh wlo$6w).1 o4wlątlonle kanału
(uretroskopia), Goildn;y pnyjQ~: od'
i p6ł do 12 i pół i od·.6 (JOe 71 p61 wiec?.
W niedzielQ od 10-ej do 2·"j po :f>'lłudn!u ..
.Dla W. Pań ~.pbna poololialnla.
1:181

na parterze, 5 okien,woilociąg,
zleW, do. wynaiecia od S..go lipca.
Cena 550 rb. Spacerowa 41, wiadomość w red. "RozWoju" .

W~.lłlC1 ",.II&QD ~.

W.k..
... (l1l ....

Średnia 5.

Sp. choroby skórne,

2pokOje z kuchnią

z

.

Średnia 9.

2216

w

8lJce.rofo.sfat Ziar..

Dr. B.8E1T

2 pokoje z 'kuchnią' 'i pokÓj
z kuchnią, wygody,elektrycz·.....,"'.,..........;.;;..;....... ność. Ul, Wólczańska .Ni 55,

fil

16

Oj

..

5.

PI 118nll MikołajewskaG7

(Safes)

32.5 <:111. szeroko$<:i, 50 cm.

mają

w Rudzie

warunkach. Reflektanci raczą
adres swój złożyć W admistracyi Rozwoju dla »R. 55."
2212

Bank Handlowy WŁodzi
.Kasetki, te

pojedyńczo

10 minut od przystanku, do
sprzedania, na dogodnych

złote

.K A S ET KI

jubileuszowo
oSYls..k ie st. e.m. plowane kupuje
r. Siegąiisld, l'IIa""ro. 55. 2242
Zagub.ono 5 weksle przez
A. Troszytiskiegoj 1) rl>. 74 k. 49,
wystawca Aleksander Kohl, zle~
cenie W. Szeps. żyro l. Wein~
berj~. Platny 5[8 st. st. 1915 roku
Zdołbunowa rp. 15 wystawca L,
Rosen, zlecenie W .. Silberstein,
platny5019 W Łodzi 1915 rokuj
5) rb. 15, ~stawca L. Rosen,
zlecenie W. Silberstein, ' płaŁny
50111 1915 r. w Łodzi. Ostrzega
się przed nupyciem gdyż są nieważne. l Weinberg, lischodnia
.N2 45.
. 2250

słoneczny. Na żądanie .może b;,ć
z umeblowaniem i usługą. liladomość na miejscu, mieszko Ne
10 od 5 do 7-ejWiecz.
22".ID

l~karza

Lec:.zen&e, phUllbowanie' i wyjęcie
techniczne do wprawia
sztucz

!

I

p•. ·'.•. ·.1.•· •· •.
O··

umei..

0

J'. ~:;~1\~~~~~t~~l;k~~~ri~W· ~r.Jalnió,lIi
~~~f:Piz.e~f~.~;~~t~~~tgJ~~~?: r ~~;Yfmnu~:I:a::Ja tr r:"!::
przez TuliszkoWs~iurząd gmin-

' n y , k:;;.i.ążeczk. ę nkc:)1z\lego urzęow~~y z oałodzien" du o~9t05 r~pli pfenlędzy. Ła.

nem utrzymaniem do wy;'
.. b'zielha.Mi 4Ó in.' d.. Wldzewśka 140, m. 28.

W tłoczni .••Rozw·oju" Przejazd 8.
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... ~
o. r~b.y wenerycz ... , s",
r, • drÓg moozo.,ch

Ch

nie 4:....5. ' ,

Wydawca
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