ódż, ~VłI

r.'

Kalendarzyk tygodniowy:

I

Czm. św. I\natoliusza.
Piąto śm. Józefa K.alas.
,_ _ _ _ _ _ _111 Sob. śm. I\ntoniego Z.

Rocznie rb. 6 k. -

Miedz, śm. Izajasza Pr.
Pan. śm. Cyryla l Metod.
Wt. św. Elźbiety Kr.
Śr. św. Weroniki P.

Kwartalnie " 1 " 50
Miesięczn. .. .. lO 50
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pOjedyńczy 5 k.

WSl'!h6d st. godz :5 m. 4<J;
Zach6d st. godz. 8 In. 25
Dmg. dnia godz. 16 m.59
abyło dnia godz. O m. 06

CE~A PRENUMERATY:
W ŁO,DZI:
Półrocznie" :5 " -

Z przesyłl~a pocztowa:
Rocznie
rb. 7 kOl'. 40.
Półrocznie
",5 ,,76
Zagranloą:
l'\ięslęc:cnie rb. 1 kop.

",",~=__
CENY

to

dziennik polityczny,

przBmysłowy,

~.) , Łodzi

' ClIO. Przejazd! Na 8,
Telefonu Nil 595

OGŁOSZENI lIW.a~el!ilłaMe
li1eJ:ce.
irG OU.

Czwartek, dnia :5

1i~a 1915 roka~

Kantor,. własalIY w Wa~zawie, ul. Hoża .M 32; 1M Pabiallllioaoh u p. TeodGra Wlinlee
w Zgierzu, w aptece p. Pałka.
'

przed tekstem. 50 kop. za miersz petitowy.Zwyczajllle

ogłoszc!'Qia-

za tekstem po 7 1<017. za \\Ji~Oni?:J.reloI1lV !CID
Hnjmniejsze ogloszenie 20 kop. Sek.a·
i
egzem[)\arzy, Ai"~lfkłllłJf bez: oznaczenia
1 rab. za wierSl: petitowy.
Ogloszenia. kt6rych
"

słe ogłll!lliłzenBB po 2 kop. od wyrazu \dln poszakaj'lcych pracy po ttl~ kop.).

29

po
k?p. za wiersz
awaza za ,

w

Za dołączeme prospekt6m 6 rab. od
drobnych e zwraca. Ogłoszenia \'tt

w

~b

tysiąca
tekście

Redaktor lub jego zast<:pca przyjmajt} interesantów codziennie, z wY.itltkiem dni

świl'lteczn

ma zaszczyt zawiadomić Szanowną IKlijenielę" iż z dniem',
"~"M".J,","~ljIlQ:.iIJr~l\t.b.przeniosło swe biura, warsztat i składy z ulicy
Piotrkowskiej Nr .. 15Gdo domu własnego przy ulicy Piotr-"",··
k'ows,"ięj
,

Nr. 96.

I.-l'-

u" Hl'II'Rlł\~U~
""Wllm,,,, DW~llIi
u.
tJBh

l"

,rub,I,I",nr-",'II I'

«! ... L:tl. 'W"
LI nu.
JA

".!l.

Krew

"'

się

1m/ędzySeros
w~szt,e, oraz starali
się przerwaĆ. '1ini 'jq,pl,e OW, ą '.
,laie.:
a Dramą. W zWlązku!z,tymplln- '
JJ
. • '/ ktem. widzenia pozostaje oświadczeilfeposła buł- "

ę

j

da',1)nicj FnbrykaMaszyn,
Ab'k,lUIszeVlfskiVj ŁOdzi.,J
z!\wiadatnia niniejsz 111, iż kieromnict-wo
gąrsl<lego W Wiedniu, 'który ,W l'ożmowJe'ze
OddziatuŁódzkiego dla rajonu Łódzkiego'
Bez przestania ultimatum, bez 'wYPowjedze..~spółp:acowniki~l11 "N;, Fr. ',Pr~sse'" pOdniósJ.
j gub. kaliskiej, powierzone zos~t'llo p. p.
',nia~ .. wog~le ,bez całego aparatu", którego nie z~ ataki serbó?, l, gr~~6,w~.astąpl~Y, "ri:hyn?czes~

poml]aJą pans~wa cywilizowane, gdy z bronią w ,~Ie. z czeg? Się pokaZUJe, lZ dZla,l<?j~0t11,,' :wedle
i GabryteBowii Kowalskiemu,
ręk~ zamierzają rozstrzygnąć. między sobą za- Z ,gó~y .ur~:?ne~Q planl.l: : ", ','
inżynierowi.
targi, przy;szło ,do, walk po:v~znych \ między bułZas: SOI~lsklef!1u, korespon.derI~o~!J'WymIem~Biuro OddzIalu znajdować się będzie, w Łodzi, ul. garamI z jednej-a serbami l grekami z drugiej, nego. ,dzlennll<a ~swlad~zonow .mmlst~ryumwóJ"
' .ii~ołajo'Wska Ni! 31, Tel. NA 40.
strony.
ny, lZ atcłk serbow oblJczony byr własme na ten
'Jedyna specyalność: OO''ułZE'lMANIECEł\łTRAUilE,
W walkach tych bułgarzy-jak się zdaje-'-' dzień,. w którym Pasicz, miał pr~e);T,lawiać\v,~kl,l~'
lPli13!:EWlUE'rRZAł\łIE, WODOCll\tU, KAł\iAUZACYA I są stroną ~tak~jącą ąrozgrywają: się one na Pczy!~le. ,Jest to zwycięShvO, serbskjej ligIw,o.'
I SAIIUTAIlłIl\lJE'. UIi'U:ąO!EIIIRA.....
1905 dwóch sąSIadUjących ze sobą terenach' MaceJe~neJ,. k~ora wydęła po[ecellle ,do armil. iinajc
• • _..
dónii. "Na pierwszym z nich, t. j. w stronaci)' dUjącej Się koło Istibu zaatakowania armii buł-'
t. zw. Owczego pola, nad rzeką Zletowo-Je- garskiej i przełamania centrum bułgar6w.,
wym ! dopływem Wardal'u-w, trójkącie między
,W obecl:ej sytuacyj RU~lUnia ,n~p,raw4ę"od.
", ' NATURALNA
Skopliem, lstipem a Egri Palanką, już od trzech grywa rolę Języczka u wagI. OdJeJbQwiem
WODA: PRZECZYSZCZAJĄCA
dni toczą się potyczki między butgarami a ser~ zachowania zależy, koniec końc6w, wynik walki'
j
'li3 bamit którzy wszędzie odepchnięci zostali ku za-' tym .razem rzeczywiście bratobójczej., Mając ",
i
~ chodowi., Na drugim 'znów-na południowy, przeCIW so~ie tylko serbów ,i grek6w.I?ułgm'ya', '
D~i,lł:t skutecznie HiIgQdnle
zachód i na połudliie od jeziora DOjrańskiego,' , m<?głaby ,Jeszcze r~chowac na z\V~,cięśtWo,o'
,.D~. ,O~Pet8ccJ,
a więc' ni 'północ od Salonik bułgarzy uderzyli ktorem me może byc mowy, 'gdyby 300 tys. riJ,.
Lekan:nadwomy Ojca,Ś:!'". Pi,usa X.
na grek6w i odebrali im kiJka wojennych 'po- 'munów rzuciło się na nią równocześnie.
'....... ,
..... zycyikoło Kilinory, Nigrity i, Leptęru. , '
"
O tem jednak, co postanowiono ostatecz" , W ~amt~ch stronach, bułgarZ'~ o~ebrali ser-' nie w Bukareszcie, dotąd dokładnie 'nie mamy
, WYkOrz)'sta;my wak~u:ye dla od.. bom naJd~leJ na połudnIe wysuniętą Ich pozycyęwiadomości. Rumunia zmobilizowała wpraW-,
zyskania młodoseG i wysa:rUlIkłoścfi po.. w Gewgell na ,pra~ym brzegu Wardaru...
.
dzie częściowo swą armię; decz • na wypa.dę.k,
5~a,e. Oto nasłała pora roku, która staje się udręką
W O~P?wl,edz,1 n,ato ~recy obsac,zyu' o~dzla~ gdyby Butgarya po.c~yniła, jej, daleko"idącelion~ ,
dla osób, dotkniętych otyłością. Wyciec2:ki W gó- ~Y bułgar:sl~le, zn9Jdujqce Się W ,SalOnIkach I bron cesy;, .'~O ~ o'5tatmejChw.1Ii może ona: swój or~ź '
ry, dłuższe spacery na wsi stanowią prawd:Z:i,wą\! nn odebrah., " ,
'.
,
","
,
" l z~roCIC nIe przech,y cButgaryi,,:lecz, pr~eciwSermękę dla otyłych. Osobliwie zaś ,dokucza .im '
Wedle mformacylz BlałogroQ.~, zgromadzo- b11.
" ,.:1 ,,',
,upał, kt6ry nie daje im spokoju i czyni ich cho-' na n~ Owczem polu ,ar.m~a bu~garsk~ którą do~
'Pomi~o że kre,'Y się )~ż leJe Ił a. . polach,
rymi w calem znaczeniu tego wyrazu. Trzeba ' wod~1 g~n.ąadko' Oarutrlew, ItCZy70,OOO lu~zl~ 'mes~cz~snejMacedoOly }1adzleJ~ Pok:ojowegq~a,.
więc sobie postanowić wykorzystać wakac:yedla Pomewaz zas rozpoczęła ona ,formalną wOJnę, !atwleflla zatargu wsrod pansjw bałkań$ki';h
pozbycia się nadmiernej tuszy,. dla o~~łodze~i~ przet? w. stolicy ,Serbii, g~zie obecnie ,,4e tacto"Jeszcz~ nie zupe~ni:znjknęła;bq,przeCie~,z~F
,ustroju i odzyskania utraconej energII l radoscl rządZI partya WOjenna, c:ląząca do walki, z ,Buł- ''!Isze jeSZCZe znajdUje się w oąwodzje sądr:oi~" "I
życia, co ,da się łatwo osiągnąć ,przy pomocy Jo- garyą za ,ł\~dą cenę, zapanowała wielka',ra~ Jemczy rządu ' rosyjskiego,' który chyba nie po·,
dyriny D.ra Deschamp'a (lodhyrine du D~r. Desr dość.:,..
',
", '.
" , ," ' zwoli na to, aby. państwa b,ałkańskie: t(;>czyły
champ), która powoduje rozpuszczenie się, tłusz' Z SO!II! z, łatwo " zroz~m~ęlłyc,h" p,owad6w ,waJJ<ę.- , . '
" - '; . '
,
t'zu, nie wywołując najmniejszych zaburzen. Jo: :prze4stawlaJą spr~wę. rozpo~zę~lĘl.lm?~ow i wpOdnoSr1łe do 'tego pośr,ednictwa dOll~
dyi mę D-ra Descl1amp'a nabyć można w każdej 'Jennych. w zupełnie mnemswletle. 111Z z' Bla~ z Aten, że Grecya, Serbia i .czarnogf.?r.~~'~;YSła~
aptece lub składzie aptecz~ym. Przy pudel,ku łogrodu, lub z At,en.,
:, ',' "
"~,"
',,' ' ły do P~tersburga nowy. memory~ł>~ '~ófYm
znąjdlije :się szczególowy OpiS ze sposobem uzy·l . !.tak, ,wedle tnfo~ll1.acyj., buJ!!.ar;:,klch grecy. ,pr.~p0!1uJ~" aby ~pory,' mlęd~y,: pa{l;stV:j~~l )Jał·
cia;:)iW języku polskim.
1907 ' me bu.łgarzy, rqzpoc4ęh 'SQ'zela,nll~ę pod Pra-' l(anskl~lm, zostały rozstrzygfllętepJ~z:~d ~tQZ~

Karolowi Mamilero.i
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~:':"~_'7!7~":O,'h11BL 1 Q~~~i9'M,_ g:;==effllmz =::~=~~~~~~=
jemczy,. W którymby imieniem trójporozumienia
Niektórzy majstrowie podpisują 15 do 30
wystąpiła Rosya, imieniem trójprzymierza NiemEcha wizyty pasterskiej.
I i ,wi~cej plan?w, w m.~gistracie, przyjmuj'lc na
cy, .trzeciego członka tego sądu rozjemczego wy.
slebl~ oc1powledzIaln~s~ za p~a~ld~0.we p:owa~
znaczylby międzynarodowy trybunał rozjemczy I
W :N'~ 289 "Nowej Gazety" z dniu 26 z. m, d~eme rOb6t., Oczy.wlscle ,takiej IlosCl robot om
l ukazał się artykulik p, t. "Biskup w.łocławski \ me są wstame, dopllnowa~~
w Hadze,
Jest to przecież kombinacya, na którą chy- l a żydzi"-powt6rzony między innemi takte przez
, Po~tanowlOpo zwr6clc uwa~ę władz na tę
ba Rosya sIę nie zgodzi.
jedno z polskich pism ł6dzkich-z okazyi wizy~ mepraw!dłow?ś:, "Yybrano komls~ę, która ma
ty pasterskiej w Wolborzu w powiecie piotr- I dokonac rewlzyl kSiąg kasowych I zdać sprawę)

I

I

Iwwskim.
'
I ogółowi na najbliższem zebraniu.
z powodu artykuliku tego "Dziennik KijowNa, k~syera wyb!'ano p. Juna Rein~olta, kM•
~ ski" oświadcza, iż upoważniony jest do sprosto- ry będzie jednocześme pełnił czynnoścI sekreta.,
,
, ,
: wania, że J. E, biskup Zdzitowiecki do nikogo rza,
Skonsolidowany dług państwowy Bułgaryi \ nie wypowiedział zdań, cytowanych w tejże ga- I
W koncu postanowIOno wynając lokal na
wynosił'· dnia 1 września 1912 roku, a więc na zecie, jakoby miał się starać "z cal'ą możebno~ kancelaryę ~echu. .'
,
.
miesiąc przed rozpoczęciem wojny 627,782,962 ścią, izby szkodliwa agitacya ustała", nie upoZebrame zakonczyło SIę o godz. 1 w nocy.
(h)
tranków. Pożyczki były oprocentowane na 6 pro- minał też chrześcijan, "aby nie grzeszyli brzydcent, pięć, cztery i trzy czwarte procentu, Długi I kimi czynami przeciw żydom«, Opowiadanie to
bieżące wynosiły prawie 60 milionów franków. l od początku do końca jest zmyślone albo przez
A zatem przed wojną cały dług Bułgaryi wyno- "Nową Gazetę", albo przez gazetę "Lodzer "Ta~
sił 687,699,134 frank6w. Od chwili wypowiegeblatt~ Nr, 134, którt'j 'Słowa "Nowa Gazeta"
dzenia wojny te długi wzrosły o 393,000,000 cytuje, jak to samSl powiada.
fr~nk6w, PrQcz tego koszta wojenne, które tak~
W powitaniu przez deputacye żydowskie w
Po opuszczeniu pl'zez robotnik6w w ubiete będzie tr~eJ)a zapłacić, wynoszą 400,000,000 WoJborzu tyle jest prawdy, że J. E, pozdrowi.ł gly wtorek fabryki Towarzy~twa akc, L. Geyem
franków .. · Razem tedy wojna kosztowała Buł- w języku hebrajskim d e I e g a t 6 w i n a s t ę .p- przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 282, poczęli opuszfranków, czyli przes~.ło o n i e p o p o l s k u z a c h ę c a J d o u c z c I we j czać fabrykę grupami także inni pozostali w fank6w więcej, aniżeli do tej pory p r a c y w kra i u, )(t6ry im niegdyś podwoje bryce, a następnie robotnicy fabryki tegoż ToBułgaryi.
gościnne otworzył. Tei zatem p r z y b r an e i i warzystwa przy uJ. Piotrkowskiej Nr. JOJ i 305.
zewnętrzne Serbii wynosiły 668,185,000
o i c z y z n y przez miłość dla matki karmicielki, I Opuszczano fabrykę grupami po kilkudziesl(;du
jest to duża suma, gdy podkreślimy, ' życzliwość i wdzięczność dla niej, n i e p O w i n- . robotników przez dwa dni, aż w końcu dnia
Serbii liczy niespełna,3,000,000 głó'Y- I n i b Yć P a s i e r b a m i, a l e s y n a m i.
wczorajszego z liczby og6lnej 4,500 robotników,
:1-'01<'·..."11... procentów i częściowe umorzeme l
pracujących we wszystkich oddziałach fabryk
Serbia płaci rocznie 36,000,000 iran- i
" .............
T-wa alce, L Geyera, pozostato 300, Wobec te27% dochodów państwowych.
Zb .
\ • t ~.
k" u... go zarząd fabryki uznając za niemożliwe, by faGrecya, jak wiadomo, zbankrutowała ,w roe rame majS row murars leu •. bryka przy liczbie 300 robotnik6w mogh\ być
ku 1893. Od czasu tego bankructwa panstwo.
--I czynna, wczoraj przed wiecwrcm wywie!;)ił ()ffłooddano jej skarb gospodarki iinansowej
p
ł' . . .. k db ł'
l' szenie następującej treści:
...
:
kontrolA komisyi międzynarodowej. Dzięki
o up ywre więcej nIZ ro u.o y o Sili wczoP"
b t'
tk l . i
k' .. 'I .
.
. ",
,
"
" raj ogólne zebranie członków zgromadzenia maj" om,ewaz ro,~ 0!c.'Y . a ni, . ,wy OIlCZd 0\
kontroll flOanse eclue z,naczme, ~I~ popra: strów murarskich w lol'alu Stowarzyszenia maj- samowolme porZUCIli w dnIU dzIS1Cjs:'-yrn pracę,
Drachma papierowa Jest ~zJslaJ wI~ceJ strów fabryc~nych przy'~Nowym Rynku nr 6
I nie odrobiwszy Z·ch tygodni, zarzqd fi;lbryki ni~
frank '. Dług
w złOCie do IWl1ca
"
Imej
' 's ze,m, ZaW1El(
,.' lamia,
' :ze f,,a t!ry_
\ I\1' przy
.. li,I [l'.I~J t,r~
."
.
O godz, 7-ej wieczorem otworzył zebranie
le
zmł"! lszył ~lę do ~urny, .?74, 11 ~,OOO starszy majster p, K Jesse, Przewodnictwo obJ'ąt kowsk~eJ N.!,M 282" 303 1.30;, zostały dZISIaJ
. .
. • Długi w papIerach zmmejszyły
Się do
'
'
,zaml'nlęte na czas Ille()liranlcz()ny
.
ra dny magistratu
p, ·M'·
Ireckl.. Zaplsano
24 uczniÓW,
'
"
b
.'. .
,.
sąmy .. 149,800,OOO drahm. W grudmu 1912 1'0- N • 1 d 'kó
'
1,T, ł
Sł'
Wypłata zarobionych plem<:dzy będZie SIę
"k';'·-p,· cele wOJ' enne pożyczono 40000 000 fran~
a cze a ni w wy pisano pp, wac awa
OWI-, db
ć
b' ł tyd i ' dl
d I "
.. 1;+" )n~
,, 'd
kowskiego Stanisława Kwietnia Szczepana Fuksa o ,ywa: za \I leg y
z <:n . a prz~ zam I wy.kqw I 9,~OO,000 d:achm, Koszta WOjenne o po- I Franciszka Rzegota i Baltazara' 01czyku
'kollczalO1 w cZ"jNartek, 3 lipca; dla tkalni w soł()WY maja wynOSiły 350,000,ooq drachm. ,Do- II
.
,
"
..' . .
botę, 5 lipca.
.
'" d
a 'st o e które odlega kontrolIko·,
Po przybyCIU na .zebra)"ue archItektów pp.
. R ...
·bk dl
d l"
,
c~~o ~ p n W V! '
, P . Ją
Refet'owskiego i Wąsowicza· wpisu·no do grona
eSzta zaro u ~ przę za 111 ł wykon{;Zah:~;,
mlsYI fmansowej, wynosiły w 1910 r. 58,51~,OOO majstrów p. Michalskiego jednemu kandydatowi ni W. czwartek, lO-go lipca, dla tkalni w sobOfę,
,maam, w 1911 roku 61,760,000 drachm. AT. d?
.
,.,'
,
,
112 lipca.
dńia 11 września 1912 r., to jest do dnia mob)- I wyznaczono e~za~m, a ,Jednego me przYjtjto do
Paszporty są do odebrania w biurze admi~
:w;ącyiwszystkie dochody ustawicznie wzrastały. I cechu }7 .głosaml prZeCIW?,
"nistracyi do 12 lipca".
.. Dł g' Czarnog6rza składają się z dwóch
łnzyoler p. Referowskl przedstawił prOjekt
N' d . 'ć
l" .
b l
'1' l
........
U I,
,,
.org'lIlizacyi szkoły zawodowej dla uczniów mua mieni na ezy, ze f o oto cy mle I oc rapo~ycz~k, mIanOWICIe z 6,000,000 koron po 5%. rars'kich i ciesielskicl~ a nawet dla młodych cze- biać je?zcze tydzień z wypowiedzianych dwóch
zaclągmętych w 1909 roku 3,500,000 koron po l d 'I ó '
tygodnt.
(e)
a Ol <. ~.
.
, '
" ,. .
*
5 procent, zaciągniętych w 19! 1 r. jako ~ękojmia na. opłacenie procent6w l amortyzacYj słu. ,Proje~t powyzszy zebr~11I z~t;Vlerdzlll ,I wyTkacze fabryki B-ci Biskowijz przy ul. .Łą~
tą, dochody państwowe, które w 1908 r. wyno~ ?ralJ l<00tlsYę, która ma Się zając orgamzacyą
kowej
Nr. 4, po dwutygodniowem wypowiedze~
ił . . \eco wipceJ' nii; 1 000000 I<.oron rocznie.
szkoły.
,
..,
t' .
Wybrano l\OmlSyę, która ma opracować pro- niu, opuścili pracę.
s y n
Fabryka zatrudniała 20 robotników.
jekt ustawy ubezpieczeniowej robotników od nieszczęśliwych wypadków.
.
W fabryce Towarzystwa "AJlart, Rousseau
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i ziemistej; sympatya jego nie zmniejszyła nim, że nędze wszelakie, nieprzyjazna <;iedziba,
się,
czur on rozkosz z oglądania istoty podobnej rodowi jego kazały dogorywać, tamtych zaś uL ROSNY..
po tyg:odniowem· osamotnieniu, Zaczął wiec czynny zwycięzcami. Czy, może, w ciele je~~o
znowu, dopomagając sobie ruchami;
wyryte były owe bóle, rozkosze, nostalgia, wy- Vamireh - p·rzyjaciel!... przyjaciel I
gnania wiekuiste, przegrane boje - wllzystlw, co
Człowiek leśny mruknął. odsłaniając zQby w krwi przechodzi z pokolenIa na pokolenie, a
Powieść..
wśród widocznej niepewności 1;0 do zamiar6w czego niewyraźne przebudzenie sI~1 jakieś Illurzetamtego. Koczowni!{, widząc nieużyteczność słów, nia przodków, powracające nagle do odziedzi~
'kł 'd
h6'
k
czonych tlmnek ustroju, watą, tyle. co bezpośre(Dalszy ciąg ~ patrzXa 149).
l UCle
SIę o ruc W; Jedynym wsza że tego wy· dnia, dokładna pamięć?
.
.
I nikiem było pOWiększenie nieufności nieznajome~
, .\17 tej dziwacznej istocie, po nadmiernie d,l'u- • go. Nie wzruszając się tern, Vamireh postąpił
Stał tak na miejsc;u ponury, jakkolwiek
głch .ramionach, po tęgiej piersi poznał on cz-l'o- I) parę kroków naprzód, ale. wtedy, zacisnąwszy mniej już nieufny, okiem swem bursztynowem
.wieka cłeśnego. Ten obcym był ludom Europy· olbrzymie pięści, ze źrenicami drż<1cemi, człowiek badając Vamireha; Pzan, po wyczerpaniu wszyst~
a nawet wszystkim prawie narodom, azyaty<..\<!m leśny uderzył się w piersi i pogrozi t Troglody- kich .ges~6w, prze(c~:many o n,iemoźno,ści poroZ!l~
gdyż każdy okres usuwał go do kraJ6w promle- de. Ten oburzyt się.........: Vamireh nie boi się mle~la ,Sl.ę, zawrÓCił do łódki w zamwrze pusz~
nistych; lasy południowe, rzadlde ! głębokie, już ani lwa, ani mamuta" ani zasadzek człowieka. ~ema J.eJ zn0"Y u na wodę, Dosięgnąws~y rzeki
w sto tysięcy lat po wywędrowamu tego rodu,
"
.
"
l obr6clwszy Sili spostrzegł on, że człOWiek leśprzechowywały tu i owdzie pojedyńc~ jego ro- , .. ~zł?wlek lesn~ :muknął znowu, Ule zbllza- ny, śledzi go ciekawie.. ~iedy wreszcie Vamireh
dziny.
Jąc SIę ]edna~ do ~ ldna, a wp~ost trzymając ,się WSiadł do łodzi, na popielatych, sptaszczonych
.,
'b·'"Io·
V ' tylko obronIlle. Widząc to Vamlreh urnik!; gmew ustach tamtego zarysowała sili jak gdyby I'akaś
..Prąd sympatyj prze leg1 przez serce amljego ulecia,t wzmog,ła sie ciekawość jakiś czas ' I' ś'
h'
.
reha Wyprostowawszy się wyda,! on powitalny
b'
gl Ja J'
'b"P
ta,'k' d
zycz IWO c, wtoc ate ramiona wykonałymewy.ra~
okrzyk Pzanów Człowiek leśny zatrzymał się ? aj .SP(oh ą ł 1 ~a, SIle lef" śa~za ł' J~ kSlęlzśawa~ źny jakiś ruch przyjacielski, Vamireh odpowie~
.
.
b' ł
~o, na c nę a llIeja <ą li no Clą cz oWle a e nego
dział natychmiast śmiejąc się i przebaczaJ'"c l ś
z niepokojem; okrągłe jego oczy lega y w u- Rysy jego wygładziły się tla ociE:żałem obliczu
' l f' 'ć
Dł
dł
'"ł ekryciu gałęzi drzew, V?mireh - osunąwszy ga~ ukazał się spokój roślinoźercy. On również II~emu Je~o nt e,u ~os " hugo, kuglo pomiędr.y
l ' 'e _ nagle ukaza,ł Się cały.
" d'
b'
t
d
ł
,lanami J ga ęzml meruc orno t wl a twarz u·
ęZI
.,. .
mili;! ~ aJąc 50 le z ,ego spra:v~, o CZ~W~ obe- ważnie, spog1ądająca na łódkę, coraz bardzie'
dz
.'.
."'T" rlo~!... B,ą
szczęsllwyl
,..
cnosc Istoty po~obneJ, Al; Olejasne ,Ja,kłeś in~ odległą, jakiś llik paniczny, jakieś wrażenia, ta~
:.:Człov/lek l.esJlY. stanął i okryty s~:rsclą p~: stykt~, a, może bezpośr~d111e ~spomllle01~. ob~- pogmatw~ne i dzikie jak nadbrzeżne zarośla,
.szystą, .~·rzadklm włosem, v:'zrostu mzszego n~z wy ataw~styczn~, sprawlałf, IZ obecnośc ~ me błąkały Się po mózgu upadłego, po sp6źnioriej
. Vamł{eh ale szerszy w ramlon~ch, zd~w~ł S!ę b~ła ?Ia.n przYJe. m~ą. Mo~e ucz~wał, że k!edyś, I w rozwojowym biegu czaszce leśnego cz.!'ow' k
osi.ć siłą stras:tliwę, Vumlreh dZIWił Się kle~ys - ~a lome epoki trzecIorzędowej, on
le a.
~?\ Widok jego dzikiej twarzy, ol.brzymlch szczęk znaj,dO\yał. Się na tym s~mym ~zczebJu drabiny, I
(d. Co n.)
. ~ apłątanych przed ż6Hf4 irenJ(:ą, skóry, czar- co l Wielki Dług;ogłowlcc. stoJący teraz przed I
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&: C-O" dwa tygodnie temu wymówiło pracę za I
(x) Eksploatacya telefol1@w. Wecltug wykadwa tygodnie 74 robotników i po odrobieniu zu urzędowego dochód brutto z eksploat1.cyi
przestali pracować. Wczoraj zaś postawił'o żą- linii telefonicznej rządowej pomiędzy Warszawą
danie 372 robotników i natychmiast porzucili i -Łodzią w r. 1910 wynosił rb. 27,867, czystego
pracG, wobec czego administracya zamknęła fa- zysku 0siągnęło rb. 8,774.
bryk(~ na czas nieograniczony. Pracowało 1'0(x) W spl'awie loteryi klasycznej. Zarząd
botników ogółem 1,839.
okręgowy rosyjskiego Czerwonego Krzyża zaW fabryce F. W. Schweikerta, wobec porzu- wiadom ił okólnikiem czł'onków swych, iż na Z3cenia przed kilku dniami pracy przez 100 robot- sadzie uchwały, jaka zapadła w grudniu roku
ników z apretury i wczoraj przez robotników ubiegłego, wszystkie bilety loteryjne, znajdujące
z przędzalni, postanowiono zamknąć fabrykę w się w posiadaniu Czerwonego Krzyża będą do
sobotę na czas nieograniczony. Pracowało oko- następnej 201 loteryi klasycznej sprzedane malo 1,000 robotników.
sowo wyłącznie jednej osobie.
Sprzedaż biletów pojedyóczo poszczególnym
W fabryce Gampe i Albrechta w dniu dzisiejszym wszyscy robotnicy porzucili pracę, nie członkom i ofiarodawcom w oddziałach wojsk,
czekając uplywu dwutygodniowego terminu, wo- instytucyach cywilnych i t. p. zostaje zniesiona.
bec czego fabryka została zamknięta.
(x) Ustawa samorządowa a żydzi. Jeszcze
W fabryce bawełnianej S. Danzigera i S-ki losy ustawy samorządowej miejskiej nie są ustaporzudło pracę 171 robotników, nie czekając lone, a żydzi już _ jak donosi "Gazeta Warup,ływu dwutygodniowego terminu. Fabryka zo- szawska" _ radzą nad tern, w jaki sposób nastała zamknięta.
lezy je wyzyskać.
.
W fabryce trykotaży Braci Hiiffer porzuWedług informacyi gaz. źydowskiej ("Mom.
dlo pracę 160 robotników bez uprzedzenia, wo- 140"), w poniedziałek odbyło się zebranie asy(e)
miJatorów, na którcm omówiono sprawę 16
bec czego fabryka została zamknięta.
-Ił
radnych żydów z Warszawy, postanawiając nie
dopuścić nacyonalistów żydowskich, do czego
W fabryce Towarzystwa akc. I. K. Poznań- dopomoże wysoki cenzus.
skiego w dniu dzisicjszym. stawili się. wszys.cy
Jako radnych wymieniono przedewszystkiem;
robotnicy, lecz clo pracy me przystępuJąc, Sle- prof. S. Dicksteina, K. Natansona, A. Peretza i
dzieli w salach fabryczr"ych bezczynnie. Kotły B. Lauera. Co do reszty postanowiono wejść
były poci parą, fabryka jeClhak nie była puszczo- w porozumienie z chasydami i żydowskim zwiąna w ruch. Wobec tego zarząd fabryki odbywa zkiem .kupców, które~o prezesem jest Hessel
narady, co ma nadal przedsięwziąć.
(e')
Farbstell1 wyborca JacJleły.

I

~r

'.

W dalszym ciągu żądania podwyższenia pła
cy postawili robotnicy nasil:~plljących fabryk: Ka·
rola I-Ioffrichtera przy ulicy Kątnej .1'12 15-2.00
tkaczów, wypowiedziawszy termin dwutygodlll.Owy; w fabryce S. BarcińskiegC? i S-ki wyp~w~e
działo pracę na dwa tygod 111 e 282 robotlllkow
tkall1it(')J,,-P~Q~~I~i!,łądf1jąR 25% podwyżki. (e)

'*

W fabrvce szpulek i gilz Pfefera przy ulicy
Milsza Nr. 60, wobec zamknięcia fabryk tkackich
). przędzalniczych niem.a ztl!~ełnie ~bs~alunków
. wobec czego fabryce tej grozlzamknlęCl(~.
te)

*

W fabryce Tow'urzystwa akc. K. Scheiblera
w dniu dzisiejszym reszta robotników otrzymata
wypłatę i paszporty.
(e)

Szaru:»wnylUU1 naszyn'li
mell""at@lTz@M

1jL!ltIDl9"llr~uIflIDanBy

plf"ł.Hl1U"

zaanG@.!jscou,ym przy'"

@

(x) ,Zmiana . na~wy. Ban~ Wawel?e~~a w
Warszawie - zmlel1lł nazwę nrl "Bank Zdcho-

odm'U7f\lm'oenwllIJ pre:rn.u'"

~(tiI~fl""IJ"~)l§ :t:ii:~ ~n'llV;t1!riał prl!!:y5zł}7 i

~i"(e~W!l~~Wł.'ll11aal!.fi d?ah~!łiJł«,;:\j opłaty"

flIl'"
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!{ALENOAR1.VI( TERMINOWY.
IMIONA SŁOWIANSKlE. D z i ~ Mi!ostawa. J u •
t roWielislawa.
MUZEUM NAUI{! i SZTUKI (Piotrko~ska nr. 19)
otwarte codziennie od godz. 4 pp. do 10 wleczore.mj 9
W niedziele i święta od 9,odz. 12 w pot. do 10 wlecz
WYST 1\ WA OBRAZÓ W artysty M. Pllffkego, ul.

Widzewska 47,

dni"

•
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p

,
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::=::::::: -5iii?
@l~:-~~
pod nr. nr. 236 i 238 Silbersteina i Szapowata
komisya budowlano-sanitarna pod przew~)dnj
ctwem prezydenta miasta p. Pieńkowskiego do:"
konała oględzin rzeczonego placu, na któren;t
właściciele zamierzają wybudowat gmachy .fa~
bryczne na tkalnię i przędzalnię.
. ....
Komisya uznała plac ten za odpowiedni
pod budowę fabryki z warunkiem, że na budowę jej właściciele placu uzyskają specyalne pozwolenie rządu gubernialnego piotrkowskiego:
(x) Okólnikiem handlowym, i ,c,dnia 1 lipca,
zawiadamia p. M. KLlrnatowski, w}a~ciciel hurtowego składu nafty, śledzi i towarów\)colonialnych, że na mocy kontraktu, zawartega~\:f.)rzed
rejentem Sarosiekiem, wstąpił jako wspólnIk, dlą
rozszerzenia tego składu, p. Bolesław Mak$.
Skład prowadzony bt;dzie pod osobistym' kie,.
runkiem p. Kurnatowskiego i pod firmą "Kurnatowski i Maks".
,
(e) Rekord okl'ężny T. W. C. w Łodzi.To:warzystwo warszawskich cyklistów w Łodzi u':'
rządza w dnin 6 lipca r. b. rekorcl.:pkrężny,jazdy ,
rozstawnej, którego zadaniem iesij!~twierdzenie .
sZY,bl~ości jazdy rozstawnej i. karności:.'~,~#{spraw,..
nOSCI stowarzyszonych cyklistów w o b r : b ,
piotrkowskiej.
...:
\V rekorcl;r,ie tym wezmą udział: t,o;w~r" .;:~
stwa cyklistów z ,Łodzi, Ozorkowa, RaW'y"ip,it;W~,
kowa i Pabianic, a przestrzeń rekordu Ób.ęłnl~ję:
Łódź, Zgierz, Stryków, Głowno, Skiemrewj~e;,
Piotrków, Wadlew i Pabianice.
';ci;'[~~
,Udzi~~ . CZYl1l!y '!! re~ordzie bier~~ ~6j.ezdi~
c?w: Ko"zty oq.>al1lza~yl rekord~ PIZYJmUHL.J1.,.a
SIebIe Towan:ystwa biorące udZiał w stosunlq,l
2 rb. od każdego jeźdźca.
..' .:
( ) ":1
•
l
. I
K
t I
. 'b' . . .
x IY_I.'J ZWHj,Z Ul p~e mrzy.
war a ne ze , .
czJonl,ów związku piekarzy oclbęclziesię w:.'
\ dzielę, 6 b., (J g. 2 po pot, w saU ...
rzemieślniCZej, przy ul. Wldzewskiej nr..
Nadmienić nalety, że w dniu 7 )).,0'''
kal Związku przeniesiony zostaniGn
dzewska nI'. 106a,
(x) Ze stow. wstążkal':i~y. ,Ze
ków stowarzyszenia zawodowego
odbędzie się w sobotę 5 b. m. ogo .
czorem w 10k2:lu przy ulicy Zieloliejri'r,
Ze WZlf)edu na ważność spraw un1 i esz,ćzd!;",(t'l:
nych na p~r~ądku dziennym, zarządprosr ".
ków o jaknajliczniejsze przybycie.
(x) Ze zgl'omadzsnia czeladzi sio!!l.
marskich. Ogólne zebranie członków
dzenia czeladzi siodlarsko-rymarskich.
.
się w niedzielę 6 b. m. o godz. 3 po pot·
kalu przy ul. Benedykta nr. 26.
''
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.(e) SUI]~i aWlzya Och~tflil~~yv." Wcz?laJ w poJ~dnJe ~oITIl!"ya. pOborowa" miejska ,odoyla posledzel1le z u~zl~łe.m le!<arzy na . ktorem d~konała supe:e:-V1zY1 siedmIU. w,stępujących ~o WOjska I
w roku ble~ącym ocho~nlko,w! stos?wme .do nowych prze~IS?w O powm~o~cl wo)skow.eJ. Według przeplsow. tyC? ~r~Yj~cl przez komlsYę P?cJ
borow~ ochotmcy za\Jc~enl są. do kontyn""cnsu
rekru.tow te~orocznych I zostają od~slanl ~o na:
czelnlka wOJerm.ego z formularz~lT1l OSObls,tyml,
s~i'!d udaązi.1< 51~ do tych pułkow, w ktol'ych
plagną sluzyc.
. (~) pZ .niemieCKiej f~omis.Yi s~k.oh.wj. Wczor~J wle~zo.l e~ w. magls.tr~cle ~?~zklm o~byto
Się, posledzellle nlemlec~lej komlsyl szkolnej, na
ktorem zapadły na~tępuJące u.cl1\,,;,ały:
1) Szkołę dWUidasow~ ,~lemJecką przy ul.
Nawrot pod nr. 42, przel1lesc do lokalu przy u l . ,
. . ... ;;.,'~ . :
Widzewskiej.
~ . (x) I{oniwrs. sa:~?chOdu~., Ju~rop:godz,ll1W
,
2) W opróżnionym lokaju pu szkole dwu- ? I ano rozpocz.me Się W \!ar~~a\~l~ konl\W~(lWfl
klasowej, przy ul. Nawrot pod nr. 42, otworzyć jazd~ na sm~10chodach ::<lJwY.?lttlleJ.szych, IT1~r~~ •.
nową szkołę 1-klasową niemiecką nr. 2.3, z perKonkur:> ten obud,.[·ł dUL:e 4umteręsowarHc
sonelem złożonym z dwóch nauczycieli.
w kołach spo~·towych.
(e) Z komisyi budowlanej. Onegdaj komi. (e) Sk~U(l d?~zc~u. Wskutek .
sya budowlana miejska pod przewodnictwem obfItego, .. a. chWl1~rlll 1I1e~vne~o, ."
pomocnika prezydenta p, Andrejewa dokonała zosta.ł~ lllZej ,P0łc:z;one ultce I wJel~ piWIlI
oględzin 3-piętrowego domu Bolesława Wołkow- maInIe z~toplony.ch. ,"'.
. ':~,.
ski ego przy ulicy Targ.owej pod nr: 9 i ~-piętro. Br~l~l dr~wll.lane !1~ y1tc~ PlOt!k
wej oficyny Szmulowlcza przy ulicy Piotrkow- uhcy DZIelne!,. na ul. DZI~lneJ od, '
sklej pod nr. 80.
I d? 'Yschod~lleJ, n~ yl. MlłwtuJ.ewsJ.
Obydwa te nowozbuclowane domy zostały ,kle] l ~~ \\!ldze;vS'~,leJ ),!·ZY pZleJ!leL
rzez komisyę przyjete.
staly \\ odą, ~udęly "'1(;;, p\.kł~ l k,
P
,
.
..,
nęły rynsztokIem,
by następnie do
(e) Z magistratu. Wczoraj w magl~tracle Jodz- I opał biedakom. Miasto poniesie znÓ\~·p.Q~Y
kim odby~y się wybory ~omltetu z,ł0zonego z jO I stratę, która powiększy sumę r.ozch9.ct'~: 'li'
osób, mającego SIę zając dokonamem wyb~rpw bryce wydatków .nadzwycZajllych. '
rabina, które naZllaczone z~staly na dZlen 1
Tramwaje również poniosły
września r. b.\\[ybrany komlte~ otrzyma sp~gąc prawidłowo kursować, gdyż
cyalnie opracowany przez magistrat regulamm 6dzie zosta,t bruk zniesiony
zapobiegający wszelkim nadużyciom podczas wY-~achować wszelką ostrożndść
borów.
wagonów, a przytem wryte k
(e) Z rynku zbożowego. Wczori1j na łódz- zy także często wstrzymywały
kich rynkach zbożowych ceny podskoczyły w
(e) Powrót z letnisk. Z powodu'
górę. . .
. deszczów letnicy z okolic ,Łodzi'. poczęli, ~;
Płacono: pszenicę za korzec (240 funt.). do miasta z. powrotem.
"
7,20 -'- 7.30, żyto (230 funt.) - 5.00.- 5.15,
Niedość, że w domach bu
jęczmień (200 funt.) - 5.00 -- 5.20, OWIeS' . (140 cyalnie na letnie 111.ieszkania ni
funtów) - 3.50 - 3.80, wykę (260 funt.) ców, lecz nadto dachy i sufity są bu
9,00 - 9.50, peluszkę .. -- ~.~o, groch (260 f.) niedbale, że podczas deszczu woda
8.50 - 9.50, groch "VI..:tona - 10.00- 11:~O, pościel i meble. A że przytem
łubiny (260 funt.) nieb}eski - 6.00 - 7.00, zoł- jący się szparami gwi~dĘ'e. w po
ty -: 7.00 - ą.OO, blał~ - 600 - 6.50. >
zdarzają się . liczne wyp~dk!"Pasza takze podrozała. Płacono 2 Ib..
Do mIasta wracają oczywIs
2 rb. 20 kop. za centnar, za koniczynę 1 rb. mają tu .swoje l?kale,. dla tych)edn
60 kop. - 1 rb. 80 kop. za centnar.
mieszkUją taloe dZiUrawe WIlie, •
(e) \\Iowa fabryka. Na ~kutek prośby wła- czas letni mies~l<anie w ,t,qd2<i, po
"cieli obszernego placu przy ulicy Widzewskiei! pozazdroszczerua.

I

-?(x) Zjazd kolejowy. Z. p.~lec:nia mlnjs~e:
ryum komunikacyi, w naJbl!zszeJ przyszłoscl
zwolany będzie zjazd dyrektorów wsz~stklc~ kolei skarbowych i prywatnych .. Na z]ezdzle ma
być omawiana sprawa ulepszema systemu przewozu pasażerów i towarów oraz kursów dla
pracowników kolejowych.
. .
.
(x) Egzaminy nauczycielek. M~mster ośwIaty
wydaJ przepisy traktujące o egza~tnach ,uzup.ełniających na stanowisko nauCZYCIelek sredmch
~-., zakładów naukowych. .
.
Do egzaminów dopuszczone są ?soby ~łCI
żeńskiej, które zdaly eg~amin. w k~l:lls~ac~ egzaminacyjnych historyko-fllologlczn~J I .. flzyk?-ma:
tematycznej z całego kursu umwelsytecloego I
otrzymaJy dyplomy. MC?gą t~ż być dopuszcz~ne
do egzaminów osoby, mepostada]ące dyplomow,
ale składające zaświadczenia, że ~~słu.chały ~ursu nauk na wyższych k~.trsach zellsklch lu w
innym wyższym zakładZIe naukowym.
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(e) zażegnanie nWhezpiecze(lstwa. Na slm~ I

:::·=':;':'~l~~~~:~~=n:!~,,~~~~~~~~J.\.~'!~-:~'::~,,~~."~~:~~

(a) Pożar. Onegdaj w nocy, w zabudowa I

I pler,

:tekotr.zymanego przez wydział budowlany ma~' niach Augusta Ho/pacza w Rudzie Pabianicldej,
gistratu zawiadomienia, miejska komisya budow- z niewiadomej przyczyny wynikł pożar, który
lana dokonala wczoraj oględzin domu murowa- strawił komórki i szopę, ubezpieczone na 80 rb.,
nego parterowego z facyatą i zamieszkałym trem- oraz drugą nieubezpieczoną szopę, wartości 200
plem przy ul. Targowej pod nr. 95, należącego rubli i w części dom mieszkalny, Ogółem straty
do Szmula Goldberga, gdzie stwierdzila, że wszyst- wynoszą około 500 rb.
lde belki drewniane opuściły się skutkiem zgniS Z T K n.
cia końców i grożą oberwaniem, oraz, że klatka
li
schodowa prowadząca do zamieszkałych izb na
(x) Koncerty orkiestry W. S. O. w Jłarl<u
górze jest drewniana, co nie zgadza się z prze- Staszica. Tłumnie i rojno będzie w pięlwym
pisami budowlanymi. Wobec tego komisya po~ parku Staszica w sobotę i niedzielę - w te dni
stanowiła dom ten w stanie w jakim się obecnie bowiem niestrudzonv w swej pracy artystycznej
znajduje uznać za niezdatny do zamieszkania i dyr. A. Sielski. urządza obok zwykłych koncerzobowiązać w.mściciela domu, by w ciągu 3 mie- t6w orkiestry które zjednały sobie powszechne
sięc.y przeprowadzrł gruntowną reparacyę tego uznanie, dWie wielkie zabawy, stanowiące zupeł
domu z zamianą zgnj,łych belek na nowe i urzą- ną nowość dla Łodzi.
dzeniem nowej murowanej klatki schodowej.
W sobotę i niedzielę·o 4 p.p. zapowiedziane
00, Drobny ogień. Wczoraj CI godz. 4 po pol., są zabawy dla młodzieży i dzieci pod kierunpt7.Y'uf; Wólczaiiskiej nr. 254, zapalll się towar VJ fa- klem P. Szczepańskiego, posiadającego niepo~
. bryce Reichelda. OgierI ugasili robotnicy prze.d przy... spolity talent w tej dziedżinie, za co nawet uzy.
,byciem straży ogniowej.
ska1' odznaclenia, gdyż program jego zabaw dla
(P) Zosfabnii~6fie aresdanta. Dzi.siejszej nomłodzieży i dzieci jest ,przedewszystkiem wysoce
ul. Targowej zas!ab! na zaparenie
pedarrogiczTlY.
W11trl'l:l'AłR'tII Stróżciak, lA-letni aresztant
F.
prxewiOOj go w stanie ciężkim do
P. Szczepański jest jednym z najznakomi~
I.le:ltsandra.
tszych transformistów Obecnej doby i kreacyami
transforrnistycznemi da się poznać łodzianom w
wypadek pll":zy !l»racJ.
44~1
robotnik, pracując wczoraj
sobotę i w niedzielę również o dO dz. 9 W.,
fabryce przy ul. ŁąkOWej nr. 11, do~ po koncercie orkiestry.
..
tryby i prócz licznych obTażeń,
Entuzyastycznego przyjęcia doznawały te
wstrza:śnifmia mózgu. Lekarz Pogotowia, po
kreacye w Warszawie.
. ..
tUes:z;częs.liwemu
doraźnej pomoC}', prze ...
Wióz1 go W stanie gro:tnym do szpitala Czerwonego
Pomimo wyszczególnionych atrakcyj - ceK1:zyta.
ny wejścia do parku pozostają te same co zwy(e) Okradzenie IStIl"Ó:i:~. Do mieszkania stróża kle.
doml\ przy ul. Piotrkowskiej nr. 60 StanisłaWa Szy~
(x) Koncei't benefisowy dyr. Furmańskiego,
miu'iskiego :z;nkradt
o ~odz. 4 po pot. złodziej i
.skradł
w kwocie 11 rb. Zauwa- jaki miał się odbyć dziś w Helenowie, .został
schwytany i pieniądze mu odł'ożony do W lipca.
kradzieży okazał się

/

W$Z~5C" c~łonkowiie II) O S e os g w ~
;łem OpM~lii:m n.:!lłt~<cłuraiu$il;
B.ałogr
Riteda m;nislrów odlbwła dzisilai
i!ł~u'adEł nad tekstem !proliUamacyi WC ..

l wraz z

(a)

.
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serbów.

BlAŁOGRÓD, 2 lipca (wł.). Po całodzien~
nej bitwie, serbowie zdobyli najważniejszą pozycyę bułgarską, Retki Buki, na południe od
Egri Pałanki.
Is~tib stoi ~ płomi,cnj~ch. Podczas walk pod
tern miastem mIało zglnąc 1AOO serbów, a 4000
bułgarów.

· .. Armia serb~~a pos~wa się naprzód na całej
atakuJElc bez przerwy pozycye

linII w ~accdol1l1,
bułgarskIe .

Dywizya szumadyjska, przy kt6rej znajduje
tronu, ks. Aleksander, kiIkakwtnie
szla na bagnety i zdobyła kilka dział Dułf1ar·

SIę następca

skich.
• Po odparciu bułgarów na en'łej

b

linii IH'ZOZ

a~lę serbską,. wódz naczelny armii 8orbsldoi~
~o~ewoda Pl1tlllk, wydał r?zkaz ścigania ni(lpl'zy~

JSClela, wobec czego ll<}Jezy spodziewać się ui:aró
dalszych.

Zdobycz sorbów.

BLAŁOGRÓD, 2 lipca (wł.). \vcdtUf!. ostat~
mc~ danych serbowie wzięli do niewoli: 30 oti~
cel'ow .buł~arskich, 120 !wdof'icorów i przeszło
·

1,000 zOłmsrzy, oraz zdobyli 10 dział szybkostrzelnych I?olowych z 12 skrzynkami z amuni~
eyą· Sm'bowJo prowadzą dalaj natarcie..
Sorbia. atakuje.

.
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BIAŁOOROD, 2 lipca, (wf.) R',qrl slwbsld
Słym:~ lotf1l~ fr?nCuslo, ~~mdeJo~c, wznIósł wydał r?zka~, ażol!y niety/ko piol'ws;,:y i tr'z()ci,
się WCZOI aj w liadze O godzlI1le 8 r~I!lut 55 r~l- locz taklO I drugi kOI'Jlua I'07.lloczQły czynna
,rOt ..i prz~b~ł Od godzinie .11 .do Complegnc, gdZIe akcYłli korpusy te mają :tą zadanie fU*,ZYÓ pro:
~a Izymal SIę la odnowlema zapasów benzyny sto na Sołię.
I <?dpoczyn.ku,.
W pobliżu Sajsaru poszła armia serbska do
Opuśclws~yComplegne O godzine 3 minut ataku przeciw bułgarom i odparła ich d~ Dre
25 po połudnm, wylądował szczęśliwie na letni- c h e . · · · · · · · · · : : ; , , '
sIw Villa Coublay pod Paryżem o godzinie 4
min~t 2? po I:O.t!ldl~ill, to ZiHlCZy w tern miejscu
V'lyhzość artyleryi llEtrbsklej.
z kŁorego wZIlI6s1 SIf~ lecąc do Warszawy.
WJEDEN 2 lipca (wł) Do Siidshv' "I
Przyjazdu lotnika oczekiwały tłumy publicz- COrreSl)ol1den~" dOl1osz'! Z"BI'ul'c)(5rC H,; ~: ISC lIC
o'
.
I t'
'~d'
t"
d
" 6 '
'" )ull, ze
PO(n SCI ,<~re
wsra
I1lclIsalące.l owacyi o pl'owaczas starć ostatnich
artylerya se'hsl"l"'ł'
~zlły smla!ego lotnika do ratusza, gdzie Bl'inde- I znaczną wyższość nad artyleryą
~.;l 'l;~ (dZa <l
JO~~~ przYJtnO\vuJ' niezwykle uroczyście burmistrz I rZ'ldzając piechocie bułHarskiei: lct6n~'t~;~tro~~r~
mieJscowy. . .
".
. sUa do ataku na bagnety, straty okropne.
. W p~ZYJę:lU uczestmczyll ,takze p;zcdstawl.
CIel 1~lm~t~r~twa robót publIcznych I zastępca
Siły walczące.
prezesa ministrów.
BIAŁOGROD, 2 lipca (wlo) W ostatnich
*
walk~ch, br~ło udziat po stronie butWtrskiej 100
BrindeJ'onc wsp.aniałym lotem swol'm dokonał batallonow I 200 dział. zaś po stronie serbskiej
60 batalionów i 80 dział.
ni~bywałej dotychczas okrt:żnej podr6ży napo·
wIetrznej z Paryża pr'lez Berlin, Warszawę, Pe~
Odznaczenie się polaka.
..
tersburg, Sztokholm, Kopenhagę, Hamburg i Ha. BIAŁOGRÓD, 2 lipca (wt. l. Podcz ,,;i~ne~
gę z powrotem do Paryża..
gda]szego ataku na Isztib świetnio w,/w 'lała się
z zadan~a ~onnica serbska pod wod. pułkowni~
ka latklewlCza, z pochodzenia pol~f(a. Pułkow
Z CESA RSTW A.
nik la~kiewicz, ciężko ranny, od~,r(acz1ł się lIad~
)'
G~d~ wielko.śd gałębi~h jajek zniszczyły zwyczajnem męstwem.
d'f
w pOWieCIe odesl<lm 3000 dlesiatyn zboża i poWzajemne straty.
raniły wiele bydła.
BIAŁNOROD, 2 lipca (wf.) Jak donoszą
W powiecie chersońskim zniszczyły około
dzienniki tutejsze, dotychczas ubyło z szeregów
1000 diesiatyn zboża włościańskiego.
W ,tymże powiecie zjawił się żuczek, niszczą 6,000 ŻOłnierzy serbskich.. Straty jednak bułga
cy zboza.
rów mają być trzy razy .. większe. ZapowiediiaNiezwyk~ zderzenie.. W Majorenhofie wie~ no przybycie tutaj dzisiaj pierwS2;ego transportu
czore'!1 lotnIk Slusarenko. opuszczając się po rannych w liczbie 1,500 .ludzi.
wzlOCie pomyślnym nad morzem, naleciał na daCzerwony krzyż.
mę, siedzącą przed kabinką.
BlAŁOGRąD, 2 ~ipc~ (wł.) Białogrodzki
Skutkiem tego zderzenia uszkodzony jest
Czer!1Vony Krz:yz zwrÓCIł SIę do zagranicznych
aparat i zraniona głowa damy.
towarzystw Czerwonego Krzyża z prośbą O po~
moc.

I

VI

wadzen)a nauczania powszechnego, zwołane na
niedzielę ubieg.fą, a następnie na wczoraj, z powodu nieprzybycia na nie dostatecznej liczby
miesz!,allców gminy, zosła1o odłożone do przyszłej .niedzieli. Nadmienić należy, że w .tagiew4
'l I gd'
' ISl1Iejey
. t .' t IIw J'ed na.SZ<OIU,
I ~
mmCl,
Zle.o beCf1le
w .myśl projektu wład~ dla wprowaclzef1l~ nuu. czani~ powszechnego, W111110 być otwartych Jeszcze
7 .szk6t.

Zwycięstwo

Zak@iaczenHe lołu..

sprawia nauczania IlOw8zeclml'lgo. Zebranie gminne w Łagiewnikach w sprawie wpro-

.... •..

,ieuullei..

IdeI leele

~jechanile. Na 111. Targowej nr. 56 W<lZ
. . S-letnią córlc~ robotnika, Stefanię {{azi...
.
czymł jej CIężkie okaleczenia gtowy i
Pomocy udzielilo Pogotowie ratunkowe.

uwierz:rteSnilatj.ąee posłowi ballł",

I giiłlrs~demu.

a

'/[1:[ .

Rz~d serbsku wyda$ ęu :l\rodą 1.1)v:!l ..

4

I

but

. . (e) Powszecbne nauczanie w Pabianicach.
Vi .ubegły wtorek w Pabianicach odbyło się po, siedzenie zaproszonych. wybitni~jszych obywateli
~I~sta pod przewodmctwem .mspektora szkół
.. ' ludowych okręgu częstochowsl<lef!o p. Jachonto. wa: W sprawie wprowadzenia nauczania, powsze..cbnego przez otwarcie sieci nowych szk6L
. ·,P. Jachontow zapoznał obecnych z planem
wprowadzenia powszechnego nauczania poczem
'i:ebrani przyj~1i w zasadzie projekt otwarcia w
ciągu.l:O lat potrze:bn~j liczby nowych szk6t po.' ,iąt.kąwych miejskich, kt6ry ~os!a~ opra.cowany
11' w.szczeg6łach, dotyczqcych 1I05CI potrzebnych
:i~!fitl{~ł,koszt6w utrzymania i t d.
:;:!" .•. (g) Z Pabianic.. W sobotę 5 b. m. przyjeż','tIza do Pabianic na jednodniową kadencyę lU
, wydział kar!!y s.ądu Okręgowego. piotrkowskiego
. Jłla osądzema kilku spraw krymmalnych.
.i
(a) Bzura wymła. Jak było do przewidze~
ola Bzura 'wczoraj około południa wystąpiła tu
, 'i owdzie z brzegów i zalała niżej położone łąki
~l~.,J,bgrody. W .Łagiewnikaah ~oda zerwała gro.... blę stawu, wskutek czego duzo ryb popłynęło
z wodą w dół rzeki; pod wieczór, gdy· woda
.. nieco <5padła, na łąkach pod wsią Krzywie, wyłą;Wiano kilkofuntowe karpie, pochodzące za"jJ~wnez powyższego stawu.
, f., . ... WZgierzu na ulicach. Długiej,
~tryko.ws~iej
. i Łódzkiej, woda zalała kilka posesYJ, wdZierając
się do środka bugrnków gosp~da!czych, a na~
wetdosklepÓw~"dN.adto strumleme wody w~ar~
.' ły się, na po~Yt:'~fabryczną M. Kleczewskiego
Zerwanie stosunków dyplomatycznych.
przy' u}; ~~YKg:W:Ski~j i zalały koryt~rz: fabryki
,,"'Wobec ctegol,lbbotmcy przedostawah Się do faM
Białogll"od, 3 lipca (wł.). Dypeoma..
brykt po . kładkach.
tyczne $~@!un~d pomiQdzy Serbią CI
&kody, jakie powódź wyrządziła w ogro~ lihał 91 ar 3ią Z03;iałl'~ 1lI111'Z ~ d 01 ~ n i e zer..
dach i w sianie na łąka~ są. znaczne,
wane.
p

TELEGRA

14a;ęa:

Odjazd rodziny ambasadora.
.ATENY, 2 lipca. (wI.) Wczoraj wyje<:bała
rOdzma posła bulgarskiego do Sofii.
Papiery spadają.
BUKARESZT, 2 lipca (wt) Wskutek
los~k o mobiliza:yi nastąpił znaczny spadergpa,

l plerów wartośClOwycb,.
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Neutralność Austryi.
VlI~DEN, 2 lipca. (wł.), Pół'urzędownie donoszą" ze Austro:W~g,IY, ktorych zasa?ą gł?w~ą

'

<~,: a=.

cyac.h tych brało udział wi'elu depllt"'v"<
,I> nycłl I' I posiedzeniu nad odszkodowaniem wojennym. na
wYbltnY~,h polityk.ów. Wznoszono okrzyki "na rzecz państw bałkańskich.
pohybel BułgarYI. Przed poselstwem serbskiem
Państwa bałkaliskie jako minimum odszko"
tłum wznosił okrzyki l'z I I
S' ..
.
I
•
, ,
.,...
• " , ' . ... '
. stac e miał
"
p ~c 1~ n.e emil. Mamfe- ! dowanla okreshły 1896 mlllOnow frankow.,P~- ,l
I<ról:ws' y ~~eJsce . rowmez PI'zed. zamkiem ! l~gat turecki.. D~aw!d ~ej. zaprotestował przę
"
,klm. Klol prZYjął na audyel1cyl prezesa clwko ternu ządal1lu J oswladczył, zę wszystl\ie
~1~lstrow rumuńs~ich 1'v1aj~r~scu i innych mini- wydatki, poniesione przez sprzymierzeÓ'ców,'p,o~'
b ów: :ostanoWI~no zając wobec wypadków kryją terytorya, zdobyte na Turcyi.
bałka,nsklch stanOWisko wyczekujące aż do cza~
W sprawie Tangeru.
su, kiedy nadejdą ścisłe i dokładne wiadomości
Paryż,
3
lipca.
(v.. ł.) P61urzędowo donoszą,
o stanie rzeczy.
li

w polItyce ba,łkanskleJ była z~v.:sze ?Iezaleznosc
paIJstw bałkańskich, pozostawiają panstwom tym
zupełną swobo.dę rozst!,zygnięcia sporów po~iędzy sobą tak, Jak uwazaJą to za stosowne, (-maczej mówi'lc-SWo~odG wyniszczania się wzajemnego Red. "Rozw•.)
Uniwersytot francuski.

A

I
I

I

JEROZOLIMA. 2 lipca .(~.) Celem f<;>ZpOWszechnienia kultury francuskie] w. Palestyl1le, rząd
że pomi~dzy Anglią, Francyą i Hiszpanią stan~l, ",
francuski uchwalił zatożyć tu uniwersytet z wyWstrzemięźliwa Bułgarya.
układ, podpisany już przez wszystkie te pa't'istwij "
działami: lckarsldm, farmaceutyc.znym i nauk
,Sofia, 3 lipca. (wt) Ponieważ wczoraj' o g. w sprawie T a n g e r u . ; : , r
handlowych.
6 wieczorem upłynąt termin, postawiony Serbii
Nowy uniwersytet.
.. '
Wybuch bomby.
do zaprzestania walk, a jednak, walki toczą się
Budapeszt,
3
lipca
(wł.)"
..
Pressburg
otrZ}i;~
LIZBONA, 2 lipca (p.) Na placu miejskim VI dalszym ciągu, przeto uzyska.ta Bu.tgarya caeksplodowała bomba; przechodzące w. tej chwili sus belli. Pomimo to rząd bułgarski oświadcza mał nowy uniwersytet. Jest to trzecia tegofpi ,
dżiecko rozerwane zostało na kawałki.
w dalszym ciągu, ze wojny nie pragnie i jest dzaju uczelnia na Węgrzech. Uniwersytet urZą;'
Poźar lasów.
skłonny do pokojowego załatwienia zatargu.
. dzony jest na wielką skalę, na wzór pierwSzo,:,
rzędnych uczelni angielskich.
LONDYN, 2 lipca. (wł.) Od 3 dni paJą sifJ
Różnobrzmią.ca wieści.
lasy. Miasta Pontaryo i Ca:lton znisz~o~e zoSofia, 3 lipca. (wf.) Dopiero teraz zabiera
Na ćwiczeniach niemiookieh.
stały przez pożar; innym mIastom, z~aJduJącym
głos bułgarski sztab generalny w sprawie ostaMoguilcya,
3 lipca (wł.) Podczas
się w pobliżu płonących lasów, grozI ten sam
tnich walk. Donosi on, że przedwczoraj i wczo- wojsl<owych rezbiegały się lwnie, zaprzężon
los.
raj armia bułgarska dotarła do rzeki Wardar I' I kilku wozów. 10 żołnierzy dostało się 'pod
Mordol'stwo.
\
FRANKFURT n. D. 2 lipca. (w.t.) Dziś w no- zdobyła Tri~gularę. Lewe skrzydło serbskie buł- l' zy. 4- z nich jest :iężko rannych.
.
cy 50-letni Gutman wymordowa,ł swoją rodzinę. garzy odparlI.
Smieró lo1nika.
składającą, się z żony i 2 córek. Przyczyną,zbroZjazd dwóch panujących.
Pa~yi, 3lip~a. (w.ł.). "1;1. Det~iS.spadt
dni-nagły obłęd.
Kilonia, 3 lipca. (wł.) Wczoraj o godzinie z?~c~neJ wYS~k~SCI lotmk Boucherdlr l odl~;t;',:;i
.dl! ostatmaileD chwilOm
lO-ej wieczorem przybył tu kr61 wł'oski z rnał- clęzkle pvramema.
,
żonk" Na spotkanie pośpieszy,! cesarz w asys'c,'e
Towarzysz jego, kapitan Rey poniósł
, .
Pos1anOWlOl1Ifl.
'l'
. ,.
'
" .,
.
t d iu I kilku ksiąźąt. Dziś odbędzie się dluższa konfe- na mIeJscu.
Biarogród, 3 lipca (w.t.). ~cz?ra, po po' u n 'rencya pomiędzy panującymi obydwóch kraj6wUpały w Nowym Jorku."
. konf~reflcya mlm$trlJw pod przewo.."
'
.
" •
'
.
dnlctwem
' ,
itd/'lJchwały trżymane są p~~~~~ wieczorem król włoskI uda Się w dalszą
No,wy Jork, 3 ]ipC? (Wł.), {!pa~y,
w najściślOjszej tajemnicy, pomimo to wiadome m p
?d ~łuzszeg~ czasu, me zmmeJ.I\;zaJą
jest, że' SOI'bja postanowiła wypowiedzieć ofiNarada wojenna..
ląC liczne ofla.ry w ~udziach.
. ' .... ,.. '
pyamlo Bułgaryi wojnę.
Kons'łantynopol,3 lipca. (wf.) Wczoraj od~ astatOIch dOlach zmarło skutkiem
,
'1. by~a
s'",
. da.. mUlIs
,. trÓ w. OlDra do~ 80 memowląt.
._.
Nowa, porażka Bułgarow.
1
l .. na dzwycz a'Jna la
..
.
wano nad stanowiskiem Turcyi wobec nowych -------------~~-~.....:-~~:;
•SalOnikij 3 !J~ca (wł.) {} pół. do 8 rano z~- zawikłań na Bałkanach. Postanowiono zająć staR Ż N E W I ESeJ.
.,
częll gracy pocholi na Kukusz. Około. połudnIa nowisIw wyczekujące a jednocześnie trzymać
al
d'
, :. , ,
'
t I'
b ł' k do milozenia Pis
'
mor erczyni kambalska. Na:p6jjstawre·
zmua II I al' y ar~! u ga: są·
- armi~ pod bronią, na stopie wojennej.
tępiającego werdyktu sędzi6w przyslęgłych, '.' .
.•
..
zar trybunał sądowy w Kottbus (Prtrsy)
ehota grecka zajęła dolmę.
Nie powiodłO się bułgarom wprowadzlc ar~
Przygotowama TurcYI,
Kockel'iszową na karę śmierci za zarnOI:aowalMft~
maty na wyżyny Kukuszu pod ogniem strzałów
Konstantynopol, 3 lipca (wt) Wiadomości swoj~~ kochanka robotnika ~ar?la,' , '.
o zajściach na fłałkallach wywalały tutaj wielkie Zbrodnl~rl~a zamor.dował,a. Fro~lIcha
, greckich.
Grecy stojący, nieopodal Acheklisse gotują, poruszenie. Par~ya wOje,nna podniosła gło~ę i j~1~\f~~W~~~~~;:ł~~~~~I~ł~ ~palJ.ła
si~ zaatakowac Kukusz.
rozpoczęła energIczną agltacyę na rzecz wOJny.
tanie przewodniczącego rozprawy,
Bitwa trwała cały dzień~
Podobno rząd turecki wydał rozkazy do • że serce smakowało Jej bardzo. Na
armii z Azyi Mniejszej, w których powołuje re- czego. nie spożyła .~nętrzności, , odparła. ' '
Grecya zwycięm.
zerwistów pod broń. Miasto przybrało taki sam uczymła tak, ponlewatwe wnętrzności
Sałonik~ 3 lipca. (wł.) Na dolinie Mangasa wygląd, jaki miało przed wojną turecką. Daje dusza.
stoc7.yli wczoraj bułgarzy i grecy bitwę" Bułga- I si~ zauważyć wzmoźony ruch wojsk po ulicach _ ......._ _............._ ......._ ......_ - -.......-~~..;:,
r'lY· zostali zmusxeni do odwrotu, wojska grec-, przeciągają ustawicznie oddziały ar~ii.·
Cmet.D6i W8UiSZAWSK":
kie dąźą wcil:\ż naprzód. Król Konstanty odjechał l
O d ' I Sk
(Spr......ozdauie telegmflezn~-gQd"lna l. dJli~ al VII 1 ,
do armil.
'
roczen 8 upczyny.
C~eld na Ber!. ł~§~i===i==~1
n k
'I
Białogród, 3 lipca (wł.) Skupczyna zosła- :~: ~~o"t~t; 19Ón
(l0% a% do ar'ml.
ł
,
,OJ. Fil;!;, z 190G
a odroczona na czas OJ'eog' ranIczon~.
Prl>!l1j. ~ olJlis.
Sofia, 3 lipca (wł.) Po dłuższej
konferen~
Ec>sad
.... clI. • •
.
~
. . . . .bas"''''
.....
SzlRcheckl..
cyi ,Dallewa z przywódcami opozycyi, rząd !>u1l.l~. Zlerq.
galski zawiadomił Rosyę, że o ile greoy i se.....
Wiedeń, 3 lipba (wł.) Z Va)~ny do~oszą, ~:/:L.r'l, Wa;.~,
'f:Wi0 nia zaprzestaną walk w Macedonii, to dziś ze ~ssad ~a,s~a zapropo~ował sWOJe usł~~1 ,rz ą " ::!: l6dz,VIls,
!, ,matąpi oficyalne wypowiedzenie wojny.
dOWl albanskiemu. Zamianowano go ministrem
~:~:·t,Lt.~:~I
:,
Armia bułgarska otrzymała rozkaz: główno- spraw wewnętrznych.
6"
dowodzącego gen. Sawowa, aby pod żadnym
Strajk.
war?nkiem ni,e atakow,ała pierwsza, lecz tylko
Prętorya, 3 lfpca (wł.) Na teren strajkowy
odpIerała atakI serbów I gre!<ów.
. wysłano 500 żołnierzy.
D", t ..
Mobilizacya RumuniI.
Przerwanie obra~.
/,
Berlin, 3 lipca (wt) "Voss. 2tg." donosi z
Paryź 3 lipca (wł.) Obradująca tutaj koml't"
•
.,
wyda'no rozkaz
" ,
,
B/VII 1 pop"l.
.' J;3uka::sztu, z~ wczo:.aj wle~zore:n
sya, mająca 2:a za~ani: wyznaczenie pasa trzy- j 2/V1I ~ wl~c1:, 7ą6,B
zmoblllzowama armII ruml.lns~iej.
.
\ kilometrowego SyhstryJ, przerwała nagle pracę, I aNJI '"110. 737.f)
Prawdopodobnie RumUnia natychmiast roz- ! zapewniają jednak, te fakt ten nie pozostaje w
pocznie kroki zaczepne woboc Bułgary!.
*adnym związku z zawikłaniami na Bałkana,ch
Dla młodzieży i
Mic
Demonstracye . .
o ods:d<odowanie.
1). Adadm
icZt rC1cyaml,
-.
,
.Pertraktaoye
,
".
wydaOle
oz o bne,kie:V
z l1IlS
Bukareszt, 3, lipca. (wł.) Odby,ły się tu wiel- I
pary~, 3 lipca (wł.) . Międzynarodowa, kon- l słowskiego; cena w opr~~i,e 2 rb.
kie .demonstracye na rzecz woiny, W d6mOjlstra~ ferencya flOansowa obradowa,la na wczoraJszeml prenumeratorów .. l(ozwoJu ,tylko r
:".,,",

I
I

i

I

O

I

I
I

"r.

l

f

lalw w

pierwszą bolesną

rocznicę śmierci

syna naszego
,
, ś. p. ZENONA IUUIOPiU
ucznia szkoly rzemiosJ, odprawione zostanie na. bozeilst\\)o żałobne W kościele św. Józefa W Ło
dzi dnia 5 lipca, o godz. 10 rano, na które za.praszają krewnych, znajomych i kolegów zmar·
lego ' . ,
Rodzice.
'2260

_......

~

Z dzielnic polskich.
lała

Z KRAKOWA. \lTylewy.

pod

wodą.

Oświęcimem.

Rzeka Sola wy-

Przedmieścia

stoją

pod

.Wiele wsi jest zagrożonych.

Woda na
metra ponad stan

rzece podniosła się o 31/ 2
normalny.
.
ZE. LWOWA. Zjazd studentów ukraj fi s k i c h. Rozpoczęły się wczoraj obrady wszechllkrainsl<iego zjazdu studentów z udziałem delegatów ukraińskich, oraz przedstawicieli studentów
czeskich i chorwackich,
Burzliwemi owacyami powitano prof. Hru- I
ego i. ublicystę polskiego Kulczycl<iego. !

Zjazd olrzymar od różnych towarzystw
depesze gratulacyjne, a między innemi od ukrai6ców, zamieszka,tych w Petersburgu, Dorpacie

i Charkowie.

Na mocy udzielonego mi (lozwnlenia przez \Varszuwski Urzf\cl Lekar~ki z dnia 1().·~~n \VI'wśnia 1!)1)D r.
ZII N~ 5511 nil rozrowM:ochnil~lIi(~ lIl()j()qo wynalazku na
porost wIosóW oraz sWobot'l!ler.tn oqtasz[\uin \\lydnnego
mi przez tenżo Urz'ld LekarskI z dllia l(i •. ),!n WI'zc;;lIia
Dla nie8zczętil~we,qo Józefa Dychta.
W12 r., mam zaszczyt poledć mój WYll:!lu;wk na porost
wlos6w i przeciw ich wypndanitt i tupi,~;,oWl 7. ])lll'(lzo'
Z fabryki Juliusza Hcinzla-,-farbiarnia i wykotlczalnia,
dohrym rezultatem. Listy dzi<ikc:l.Yl1l1e. p()~:;wiadc7.0nc
K. Baumgart 5 rb., A. Gerber 1 rb., A. Steillbril1~~
rCjeritaluie, dajaee r<2kojmie sl<lttecZll()~ki wynalazku,
1 rb. 50 kop., M. Jakubowski 1 rb. 5Ll kop., L. Ma~
koWski l rb. 50 kop., J. RajSki 50 lwp., W. Warchat , posiadam. Sposl)ln! użycia udzielam osobi:kit~.
50 kop., F. Mullcr 50 kop.. S. Marko 50 kop., P. BaSwiątkowska
ryta 50 kop., ]. Zwirzdin 50 kop., A, Konczarek 50 le,
F. Warchol 50 kop., W. TraWczylIski 25 Iwp" Cz. RylH52
bowski 25 kop., A.' Trelcwicz 25 kop., M. Klimkiewicz
20 kop., A. Tomczak 20 kop.

-------------------------------

o F

A R V.

Marya

Na Pogotowie 1·atunkowe.
M. K. 1 rb'

-

60
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_11m11M

liJRZEWEK LAUROWYCH IDOl SPRZED.AIHIUA

lU DrEKORACYA BALKONÓW lU
L. KOŁACZKOWSKI, PIOTRKOWSKA 83, Tol. 543.
Z A .K Ł A Dl O G R O D N I C Z Y.
1858

skład
eleldrycznościa,

odpowiedni na
lub
z
ldookalwynajęcia
od 1 lipca r, D.

T

M
M

Z
"'a
Z
"Z

M

8..ffl

sprzedam
Wer, lmpujl'l

zamienię

na ro-

również
ksi~ki
szkolnę używane księgamia Ciot

Przejazd 14.
5955-29.,-1
-SI'ufetciwa potrzebna do sklepu
rzeil1iczegó Drewnowska 59.
5952-5--1
"
Udke sprzedam tanio z,powo<lu zajęcia Rozwadowska 22
'.
5917-5,-1

B

hł.Op.cy

.C którzy

porządnyc~rodziców

chęć mają nauczyć
,'~'się~ ślusarstwa mogą się zgłosić
:' 'Ił Risz. Buhle ul. Oluga nr. 182.
',i

'

5905-5*-1

. DO IIprzedania dom mUl'owany
l·· . ;,'(1wupiętrowy z ogrodem dwo-

l'

ma parterowemi w

ta~nej mi~j

~'" $Cowości Ruda.. Pabiamcka. Wla-

«om ość Kosiiiski Ruda dom
Własny drugi:przystanek. 5951-2.. 1
. DWÓCh chłopcóW poszukuje po..
sady .ia pomocników kelnera
lu!> innej pracy I~a przychodme.
Wiadomość Przejazd 48 u stróza.
-FortePian w dODrym stanie do
sprzedania za 50 rb. może
l1yć na raty obejrzeć można w
szkoll! taflcóW południOWa 15.
I
G'·osp. o. dyni
n~ małe go~pod~r~
.
iiltWona wieś poszuKuJe "Sam ot11)" , Oferty W adm. 59ł9-2~1
\.;;;, ,iiorepetytor z praktyką przy
sposabia do szl{ól średnich
I
rząClowych oraz i na śWiadectwa
ul rar~owa 55 ;tu. 49 od 7 do
'f'

I
I

c'

n

eW.

:,1,:,.';'

,

~661-6-1

..

~k(\rnc,

apicer potrzehny PiotrkowpOkÓj umeblowany z calodzienska 154.
5D24--1
ncm tttrzymaniem do wynajęcia. Dzielna nr. 40 m. 1.
m ft czet1ZdolilY, po~i[ld[iTiic'y'" poj.;
Zacllodnin 21.
57H-5wc-5
potrzebna jest kobieta W śred .. llJ ski, niemieeki, ro~yjslti poaszyne do szyc;ia Singera
nim wielO! umiejąca ~otować. trzebny clo biura budOWlanego.
sprzedarn tanio Widzewska
Wiadomość Tar~own 57 m. 52. Oferty sub "ChętnY" ROZWljj.
590(j-2s-1 Mii!luJlłajewska Gl"
nr. 159 m. 14.
5954-1
piWiarnia do sprzedania zaraz
eDle sprzedaje z dwóch poalt/od fryzyersld dosprzeclulllii
ul. Fabryczna nr .. 18 róg Zekojów tanj{). Kredens, stół, ]aznej.
PioŁrkow>lka :185.
5H08-5-1 Przyjm,: oll 8··-[.) i pót rano i G-G
5891-2-2
p6!. po pot. w nie<l7.ielę i ~;Więt(\
krzesełka, otomana, tremo, lóż
g
q
ln
C
i1c>l
buldog
żóffy\'ilibl
i
(bry!),adyści) na lepsze
~~;~..s~~
FI ··10
ka z materacami, szafy, kaset- slusarze
się Bekas, prosze oclprowai gięte roboty moka, nocne stoliki, bieliźniarki, Qf! budowlane
Choroby wIHHH'ycr;;c;e:ae
sięz~losić u l<iszarda Buhle dzk~ za wYlI!l)i,l'odzerlielll Baluty
wszystko solidna robota Kon- Długa 162.
5H05-5*--1 Zawadzka m. 5 do sklepu. 5!1Ul skóI':r.le> ij nunnCZi\lIS_Y'Ci\'l1\1\1i'8
stantynowska nr. 55 m. 14.
e;-,a oro'i.:'ZiiY·-iiłi:itllt·ZYś tii'!jii'iiilii:
Są(io
wynajęcia
pokoje
lll11eolo5484-12wcs-5
zyum polskie:Jo jloszllkttje
Wane b!'\rdzo tanio Piotrkowatżetistwll bezdzietnemu lub
5915-4*-1 lwlldycyi nu wyjazd lub \V miejska 225-10.
kobiecie kuchnia i kilkuscu. Oferty h~ózWój .. H. K".
PJOTJ~KOWS[(A J".;:! 11;1.
rubloWe Wynagrodzenie mie-/ Sklep kolonialno-dystrybucyjny'
5{j5:1~..-·~~ ,--~
Pl';:yjm.:
orl 0--10 raili) i u.l .:;·-3
w
dobrym
punkcie
sprzedam
sięczne za usługę u doktora.
powo'(fUzmian y -w--i:oai,ii;Tc' WiClCZ., kobiety 0<14--5. !:l,'il.-r.
Oferty "Rozwój" dla doktera. nadzwyczaj tanio, byle zaraz,
sprzedulll duży znlda(l ślu
..
Lipowa 87.
5724-2c--2
-potrzebny lokaj do zakładu
sarski w dobrym punktcie Ofcr~
fryzyersklego Plotrkowslm 47 Sklep spożywczy przy kościele ty Rozwój 1000. . 5846--5*-2
. W Łagiewnikach Wraz z dzierotrzebny stolarz na reboty pc- Żaw!!
catego domu, budynkóW -powOdi.t wYj'aii:tUdosprze.ru::- ChorobY$ Skóry, t1Iró~ mo,
liturowane Wólczallslta nr. 63. gosp'odarczych rozle$!lcflo ogronia Łanio różne meble ze czowych i we.ncl'.lYIOJtłUII!
.
5927-1
du i placrJW wydzle\'żltwlanych i;toloWeh!o POh:ojll Andrzeja 54 Przeprowadzil się: tl11C:~;lkaIYl:rb1r::r;nJt;-fl\vc--3
iWiarnia do sprzedallla przy pod stragany, zaraz dr) odstą'" m. 8.
nie przy uliey Zil; 1011 ej JY! H.
fabryce z urządzeniem rzeź~ pienia na dogodnych warunkach
Od 11-! i Ii-rll,_''''_ _ _
niczem ul. Przejazd 55. 5925-5-1
powód śniierć mężn Łagiewniki
Wawrzynialwwa.
5755--5pc-5
otrzebni agenci biuro księgi
adresowej wymagana katleya
klep kolonialno-dystrybucyjny
Pusta 11-10.
5921~1
zaraz do sprzedania Tar~o- H paszportu. wydaną z fubryki
5875-5cs-2 Leonharda W. G.
Dotrzebny ślusarz na wodocią~ Wa nr. 59.
5926·-1 :la.rze~i&!ka 3G, (r()~.! Smmo!~_J!owe ropaty Widzewska 75. l
sprzedam caią posiadłość: Młyn ct mUl1d-janowskl zagttWfj:iUSZ:;- ';Vej). Choroby wewnętl;zlln (~p.
okoje umebloWane wraz z aatport, Wyd. z Brzezin gub. zolądkoWe i dziecinne. Przyjg-Walcowy z turbiną na Prośkowitem urządzeniem W pięk- I nie,. dający rocznej dzierżawy Piotrkowskiej.
tl85G.-5-o llIuje od H-ll S. i od ·1.--7 pO'd
nej willi -W ogrodzie z osobnem 1.550 rb" z zabudowaniami 80 '''-ttljarl-OWCZal'Ck zaii!tll>iC!TarŁę
wejściem do Wynajęcia:. Wiado ..
morgami' ziemi, wtem '27 morlrrf~ANOWICZ
od paszportu, wyd. z fabr.
mość Podleśna nr. 11. 5958-5*-1
. óW dwuJcośnejląki i kord.onem, Akc. Two. Widz. Mmll1f. 5D22·5-1
Krótka !2.
dającym
rocznej
dzierżawy
670
otrzebna zdolna prasowaczka
all
Meljon
za~(Ibilpaszport,
Choroby
nerek, pęchona,
rb., za 56,000 rubli albo tylko
Piotrkowska 15'2.
5935-1
wyd. z gm. Obryte poWiatu
młyn z zabudowaniami i. 45 morcewki
i t. !l.
anienka poszukuje skromnie gów ziemi bez kordonu za 25000 Puttuskiego g. Warsz. 5850-5-5
umeblowanego pokoju przy rubli. Gub. kaliska, poczta Wieu b i 8. k Wawrzyl1iec, zagUbii' Przyjmuje do 10 rano i od 4
'l\:h,foll IS.tH.
rodzinie_ Oferty dla A. B. 591S-2~1
kartę od paszportu, \\lydallll
rUBzow, .Cieszęcin, Kamiński.
otrzebni stangret długoletnie
Kolej Podzamcze (Wilhelms- z fabr, Cy~!ielbergll.. 5!)81-5~-2
świadectwa żona (posługacz
brudt). Wiadomość u p. Czerardn 'l'"ómallskiżagubif kartQ
SlNłT
ka) chłopiec przyzwoity 15 lat niaka, Łódź, Szkolna nr. L
od paszportu, wyc\. z fabr.
ŚrCłUll1I:ia 2 /'
(kantor) Nowa 5 (róg Przejazd) Sklep kolonialny, istniej,tcy lat Heintzla i Kunitzera w Widzeosy), i mo5807'--1 Chorol?}' skórne,
otrZeJmi zdolni śltlsuI":ile na
40, do sprzedania Z~OWOdtl \ l,Iie.
budowlane gięte roboty ul. wyjazdu za granice.
ólczań~
kradziono paszport, wyd. z ~m: czopłclOwe,lwsn yka lekarska
wen~ cznc
'
Wólczańska nr. 210.
. 5912..5-1
ska 141.
5723--5wc-5
Lucieli pow. Gosty(\skiego
0(\ 9-.,( d, 2-ej popoI. l Qll
otrzelJn! są zdolni agenci-Inka- Sklep' kolonialho-dystrybttcy;ny .lub. Warszawskiej na imię Jó- 1l'rzyjllluje
i pój .Iv (I W"t', (fAUlj'" od ,l i nół do o. ~
.. _.
senci do I'~ompanii Singer ul.
5847-0--5
przy fabryce sprzedam z po- zefa Konarskiego.
Zgierska nr. 9.
5902-2-1 wodu wyjazdU Zakątna nr. 56.
p ..Z:~ja:Ed ,N~ 3.
aginąl paszport, Ma~dalellie
5864-0'*-2
otrzebna stużąca W średniem
Kaczce gm. Piekary pOWiat
vitarllzy!
Tehlf. 11' .. 14
wieku może być !;:obieta z sprzedam warsztat
ślusarski ,I'urecki gub. Kaliskiej. 585G-3-3
DII".
f'RAMClSZEl<
dziewczynką od 10 -15 lat zaWlodzimierska nr. 4 Wiado ...
aginQł paszport, wyd, z mag.
pytać W sklepie TramWajowa 15
mość na miejscu (Koziny)
m. Łodzi na imię Antonie,\/o
parter.
591O-2s-1
f>l378-5-2
Sklep kolonialno-dystrybucyjny Hatlsmana.
okój duży jasny zaraz jest
do sprzedania RaclWańska!:l.
agirH'~ta l~arta pd paszportU; Illieszlw. obecnie Przejazd :"ii'.' J.
do wynajęcia (może być i
tront, l-e pietro.
ł
5888-5cs-2
wyd., z I~br. Sztylel' i Biclz kuchnią) na ul. Przejazd NQ 16. Sklep . kolonialno-dystrybucyjny s zowskt na lIl1lę Huldy l3eehtel. Przyjmuje od 0'/. -12 i od fJ-B W;!~/' .
Stróż WSltaŻe.
.
d
do sprzedania zaraz Zagajni- =-=:~::I-::-:::--_--;-_...::::5SS[j--5-~
rzybłąkały się dwa młode psy
kowa 15.
5887-5-2 aginąl paszport, wy<i:-~
Dr.. A.. Grosglik
od polowania ul. Rokicit'iska
lU. Zgierza na imię Wilhelma
sprze~am 7 morgów z zabudo~
nr. .119-6.
5858-5-5
5908-5-1 Zachodnia 00, (przy ZieloneJ).
Wantem murowanem, cztery )anscha.
Choroby skóry i włos6w, weneiwiarnia W dobrym punkcie
wiorsty od Rzgowa. lnformacye
aginąl paszport, nuiiiiię M.i· ryczne l drójJ mOCZOWych, Instydo sprzedania z powodu cho- NoweMChojlly, al. Pryncypalna , cha,la Rybalki wyd. z gub.
roby ul. Nowo-Cegielniana 54. nr. 24 Stanisław KWiatkOWski. CzerUlkowskiej gminy Nieźyn. tut W:lntgenologiczny i światlo
leczniczy. Badanie krWi na syfi5929-2-1
otrzebna prasowaczka na sta5023-5-1 lis Od 8 1/,-11 1/, r. i Od 5-2.
te Pal'iska 14.
. 5876-2-2 stUdnię, pompa i cembrowina,
aginął paszport, na imię Ni ..
303
24 lokcie sprzedam zaraz.
otrzebna praczka do pralni
l,lO.dema Urabowskiego gm. Niedziele L śwista 9-12 r.
ul. Andrzeja 11r. 58. 58'{4-2·g Pabianice, Warszawska 75 J-liller :::'aulkt p. GostYl\skiego. 5937-0.1
Przyjmaj<; nt1drnbielI1i~
5918-2-1
okój do Wynajęcia dla kobiety
aginęla, kart~ o~ pa:>zp<?rt,u,
inteligentnej, od 14 lipca na Sklep do sprzedania ul. No- , Vlya. tabr. 8chetvlera na lIlllę
waka nr. 19.
parterze z wygodami (weJście
5915-1 t',ehksa Olejniczaka.
5\J3G-5-1
wspólne), przy ul. Nawrot1 blizlto
TOkarz-ślusarz na robotę na
aginął paszport, wyd. z gminy
Piotrkowskiej. Wiadomość: ul.
tokami i śrubsztaku dobrze
::3zadek pow. Sjeradzldego
Przejazd 16, 'tV pracowni Jani- Wprawiony może si ę. z głosić u.. gub, Kaliskiej na imię Józet'y
szeWskiej,
fi Risz. Buhle. Dłuli!a 16:1 5904-5'~-11 Piotrows\(iej,0911-S-1 dawnlej Mikolajewska 5l:l.
piWiarnię

'" Meble salonowe, storowego
H. sypialnego, szafy, otomanę,
biutko, bibliQt~kę, lustra, szafkę
kawalerskq, obrazy, l8mpy, palmy, maszYnę, sprzedam za bezcen zaraz: wyjeżdżając Pańska
nf. 54----1.
5855-10-8
---"Meble w .trzech dniach mu ...
.'
zabezcen z
!wyjeżdżając Piotrm. 5.
5895-2-2

Gl

wtOGÓW, weneryczne moczoptcio~
we i ~UllSl1lllOt:!l'~3 Reltarsttl:Ol. Leczcnie syphilislI
salval'sunem Ehl'lich-I-Ialu GOU i Dl,1 (w!~ródiyll1ip). Leczenie elektryczllo:~ei[!: eaek1tlf'oli:or;<! (lI';IlWfllliB szpec<}t:ych WlosóW) i oświiethlil/iliie kall1lail'u (lIreŁroskclplll).
Gouziny przyjęć: W czasie letnich llIic~;i(~ey tylko od
<l-ej do S-ej po południu, W niedziele od W'ej do ~-ej.
Dla W. 1'(1(1: OSObłD:EIl poczakahllia.
11\ł3
Sp. choroby

P
P
P

~~~!~~:~'~~;z~~~~:~~~~'~ ~r. Fr. ~UllA~rE rl!~~
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P

J
J

P

Dr. SONNENBERG

l

P

P
P
P
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l
·
Z

E

P
P

Dr. nal)i~ław Piexauki

Dr.

K

·
M

Dr. S.

S

-

(

Z

,

Z

Z

_

P

Z

P

Z

P
P
P

Z

Z
Z

..

\r

.

pończoch

ulica Nawrot Nr. 8

x~

150

Dziś

i jutro
po raz

ostatni
w najwybitniejszym dramacie D-ra

Pawła

Lindów w 6-iu

czt;lściach.

Nad prograHlrnm

I

II

I

sensacyjny dramat

VI

4-ch

częściach.

~o~at~nti~ mn[lenie'ot~ga iI[l~
w 3-ch

w 2~ch

częściach.

Nad program:

-.:;1. juktejhądź

fator/fufii otrzyma każdy

p~~CZa& wJpr~edażJ
przy zakupie ,za 50.-

częściach.

-

.~

Jfa.

«-ił

___.•

Od 1 lipca r. b. do wynajęcia przy ulicy Juljusza .N! 57 r6~
Przejazdu 5 lokale po 5 pOleoje z kuchnią, wygódką, balkonem,
posadzką! .gazowe m oświetleniem. Dom bardzo spokojny i czysty,
Cena lokali: I piętro rbl. 550.--,' parter l III piętro 595........ \Iliadomość u administratora Jułittsza 22, m.18,11 piętro; od 1.do2 l.p6l
po pol. wieczorem'o 7 - e j . 2 2 8 8

, Dr. med_ Zand .. Tsosnbaumowa'

Dr..

Piotrkowska 145, tel. 24--16.

Akcusze.-,a, ~hol"oby kobl/ece I narządów moczowych
PlI'ow&ub:i .. łII n

Q

(O:YSW$ltopJ" l. ux-etero$lI;t>).>ja).
Przyjtl>ujil (OC;! 8.eJ do S-ej"
:1'11:'

na o w ~ PI J'

Dr.. mad.' 5.§ronson

pensyonat jedyny

w SZCZAWNICY I Piob-kowska820. Tel. 51-89.
były

",systent klinik b I>1."UJląldoh.

całJ rok ot,.uu·t". 'Ak
'
Osobny park własnw 25mOfg,
uszarya .' icfioroby kóbloC9.
Pp;yjmuje do 11 mno i od ~-G !?Q)?O~.
zd ała od lWIowej kOmlln' l'kacYI'
w nied:ltiele od 10-1a.
14!1'i'
bez; kurzu, słoneczny, ze
. . . . , . . .'" " • ,. . ścieżkami terenowemliw CzteIt'r.. L.. PRYBULSKI
ry 4\12:e wllle o JOO pokojach CboroJ;y ~k/irno, Wlllą611', rltos!Q.ctykn), wę~
postępowo
ur~ądzone. Woda
nęrYC2nB I moożoPICIOW. IJ i nlOlll0CO pIcI OWI! •
słodlia źródlana z wodocin$jiem
~eazenie ąYl?lIlli~1\ EHRI,ICfH1Ą·1,.·A
'
h
l'
• r
.600-91<\"' '.
tk
t
kloze y. We w~zys lf WIliach. Ul, PO~I.ldnrowa ..m 2, te l0..r.13-5.9.,
Wspaniale ~wlaty I ~zdobne I"rzyjl)lujc od godz. 8-'-1 r. i od 4.-8 w.,
krzewy, ciemsty lase!t IiIwięlP!" plIui<l ()(i 1> ....6 :po poło Olq, P"" !>IIo~nll.

I

I

kOWY,. p~atformy. łezal.n!e, ~lta-.

na,

iJ,~\ii"'zedaż

posezonowal
Nadzwyczaj tanio.

Bluzki

z kretonu

BI OZ k'"I

z batystu
daWniej 1.75

teraz

Bluzki z batys~u
strojne
damueJ 5.75

Potrzebni

-.75

".

1111

n

1111

25

90

PaDła jedwabne ierazIS ..dawniej 26.-, 52...,...

Solunechel i Rosner

przeż

Dr. 'mad.Z. Bij"~&',~

. .

Chol'obyskórl16 i won '.' "
·uU. Mi

inteligentni

syę j prowizyę·

Wymagalna !<att· .~
cya. Szczegółowe oferty; T>tWO.,
J. Block - l{. Bruo j Syn, ulica '.,
D;r;ielna 56.
.... 1905

Upiee i slerpien otwarta
.,

, we wtorki i [lwartki '

Dr. WaUaw 8~rnar~

otl godz. 5 do 7-eJ po pot. 2284
-,.q

'

i zdolni akwilCyio.oa:yna pen-

będzie'

•

młodzi,

"Ił

CHOROBY ~ENERYCZH~
SKORY, DR.Da tJ.oczowyca
Spacerowa ;'j';,ij~ 40
Iwc z bryczką, dwa powozy,
przy Andrzeja.
'
duża szafa za szkłem oraz róż· , 9-121 / 1 r. I 5-7 1(. W.l
'1485
ne ttbiory dla koni. Piotrkowska I '
'" "
,.
M 141, remiza krakowska. 2292 I Choroby uszu, gardła i nosa

00 sprzedania

I

I "

~~-~-'E-l-

Dr. B. CZAPllCIU

udziela lekcyl niemieckiego j~.
zyka i przysposabia. uc~ni .do
szkól średnich; Ul. Szkollla J'iIk 5
m. 52. od 3 - 7 wiecz.
2294

11.;..."Ul tano l od
5-1;!I/, p. p. w niedziele i śWięta
od 10 - 11 rano.
' 5447

NAUCZYCI . .' .' ordynator
szpitala Anny-Maryi
; pjotrkowlJka .MI 420,.
T_lefoBli 32,.83.

Przyjmuje od

jjl.

SPECYĄLI

.

uUQa PołallllłoiG_a !I.I~._i;,:'
.
Tęlęf(,m 61&.;ISli. . ", .;: •.. .
Pr~yjmuje do 11 tilqo 'l Qd4.l'l"~':"
do Q'h popa?,
~,; ..' ;; .... ~5'

fi"
'...
LłZMUrZOOasser

Piotrkow.ka 18~

i

c fi o R ÓS KoBiaoYOIi,

Choroby wewn<:/tl'.2iI;iQ l nerwowe. $p,,~
oyl\lnj~: e4omb), tl>łł\(l!l;ą. ld~lll'l)ł; i p~j;ę..
mi~uy 013tlll'.I;l (I,lukr\>wll, . pOd(j~-II, aty"
'Q~Ć ltd.). Ni,,>:bqdnt> dl.. d'YlIl)'IlOZY !Innl!2:ycą,l'lltIclIIJI,c ł Qlllt,teryo!og, wyc\zl<llln'
krwi IV lt\bl>:r"toTynm, . wiaąllelll.. Od'
:11-1 ran~ J ,04 'a-7'}, fa ,p0lq.dni,u*uE l~

"Gniazda"

Bajecznie tanio

Piotrkowska fiOO.

p'><,~ękl\lnl;,.

D'
l7i
f. meU,

t. p. LeCZeUlB kluna.
tyczno-zdrojowe, kqpiele .hydro'Qatyczne słollleOill!no I t. p.
StaJa op leka lel~arska. Kuchma
WYkWintna i zdrowa. Telefon
międzymia s towy.1'$! 5. Prospekt
'1 t
'" . t tul
.. d
I US rowany ..,ezp a e na zą a·
nie.
'.
121,)5
i ;;:1 ,
':::;; :--:ozie :--;$
teniS I

AKUSZĘR

.

wzywa

członków

rzeczonej kusy, aby pr7.ybyli na

,

I
Wżmacniający

dnia 6 lipca 1913 r., o godz. 6 po poł. do lokalu III oddziału straży ogniowej pily ulicy
Mikotajewskiej MI 54, w celu wysłuchania sprawozdania komisy i z przebiegu i rezultatu
sprawy sądowej, wytoczonej przeciw członkom zarzqdu.

system norwowy,

Wskazany prżeciw krzywicy, slabollci kosci W o.
kresie l'ośn;'lcia u dzieci, podczas karmienia·' ci~;y,
i przeciwko neurllstenii, przeciljźeniu umysłowe" li
I t. p, Pl'zyjcmny W smakn, z'U'ZYWlI 9i~ w ",ulej
ilości mleka lub wody. Dla dotkni~tych cukTo, "
,:horobl\ wyrabia się IV formie pastylek.
l l' 7
Wystrzegać się bozwartośclowyoh naśrlldown.

....

Sprzedaż W

~~

Gdy na zebranie w powyższym terminie nie przybędzie dostateczna liczba cztook6w,
powtórne ogólne zebranie odbędzie się w tym samym lokalu dnia 13 lipca o godz. 6-ej
po południu i uchwały tego powtórnego zebrania będą prawomocne bez względu 1'k1 to,
!lu .ęczłonls9.w przybę~zie na nie,
2292

aptekach i w większych skla.
dach apteczn:vch.

ZGUBMONO

~~~~•.~-~~

P~ERW'SZA

LECZNICA
al1Qzy specyalistów

2264

1 wekscl lIa 500 rb. i 1 weksel
na 200 rb. in blanco, wystaWione
przez Jak6j)a i Alwine ({rauze,
na rzecz Oskara· Kirchoff,
ostrze~a się

przed nabyciem

ta-

łania
wyprzedaż
otrkowska 45 (róg Z6eh:mej) t<eB<ef. 30 .. 141.
męzkich ka.pallllSzy i cz:aQllek
e i nerwowe dr. Szwarcwasser od 10 - 11 i od słomkow" filcow., sztywno i mięli:
4TI~-5[1, po południu codziennie,.
. .
kicg IE. AJ fF E R, Piotrkowsku!)
sk6me i wcneryczne dr. L. PlI"vbu8sll«:a. medzlela, wto- od l-go clio .,..go b. m. 50°10
I"?'i,;.)"·"t,,k piątek od 1111~-2112' sohota, poniedziałek, środa od i:ałlliej,
2274
8 - 9 wieczorem.
lIIl
Im
chirurgiczne dr. M. Kanłor od 2..,....5 i od 7-8 w. codz,
lIlIe~"
an~.
kobiece dr. BW. Papiel'lIBY od 5 - 4 codziennie.
11'1
~1I!IIóo
oczu dir. ER [JonchBn od 9 - 10 rano codziennie.
trzypokoj'owe, (lwa weJ'ścia stulod (j·-W rano. Niedziela, piątek sohota od 1-2 po pol. bowy, kąpielowy, elektryczność,
. uszu i gardta dr. C. Blum, Poniedziałek, wtorek posadzki,
wO:;1óle wszystkie
od 1-2. Pi!ltek, sobota, niedzela od 9-10 rano,
' ~"1 14 r
ly d O Wyna j ęCla
wygo
(
I.M.I
l upmiejsca porad dla matek clili'. LigJszylD codz. od 1-2. en. Zawadzka 9.
2280

Baul"dzo

.dIn pl'zYChOdzQC9Ch chorYCh

Dl

, wydzielin, moczu. SzcalepiclI1ie ospy
- 2 po południu. Badanie mamek.

Porada dla nie

50 ko

PR p. Ogrodników •
. Po .wY~i,enta.Wle1Iia 1

Jl'IiÓ$(5. morgi młodego ogrodu owocOwego)
;z;(d1)szelltiemi.zal:rttdć)'W~iami g"ospodarczemizarll!lll!: I III b od jesien
P~lJoiąnickiefw "G~IC. Wiadoqwść wiecznIe}'

przy Rudzie·

Ła~kiego, ,!?B"lIBY Rynek No.

m. 2. _

1265
Enell"łłiczny młodzihntiec

. ~NIJWOotłorzonJ ~tła~ w~~in
Z salą

do

spożywania gorących

sili uwadze Sz.

.~. .
....
. ~. _gi,rJfi~ II

Kurator upadłości nd'W. przysięgły

415 Ni

k k··

. a,szaws a sz OD

·

V.OJU I szYCl~

.
I
n
H
pydłowl!klDI
OD
110
. .. . lJ "
A

P

IJ

1/11,

.

21.

nik6w.

'.'gp

OdZI1I1ClOlla Złotym Medalem na Wystawie Vi Rostawie
ł

,. dYPl.omo. ,

arysltieia~ademli

wanej. uc.zenicy p.
kr<?Ju •. Wydaje
'pateńty
i dyplomy z prawamI zakldl::lanta pracownt, szkól. Nnu.
. ku grunt9wnp. i Pl'f;.dl~a.•. pro:wadzonadwoma ~ystel?larit;: .ucze
nice nabierają wprawy I gustu. przy pracowl1l ·suklen. Nauka
mierzellia,pasowania I modelowania; Kurs wieczorny po
cenach zniżonych; w kompletach polowa ceny. ,Naaka kr?"'.
jtt teoretyczna 10 rubli. Zapis uczenie w kazdym czasie.
Sprzedaż form papierowych,źurnall i manekinów.·
?rzyjtnnje, się suknie .i kostyumy do krajania i pasowania.
cały KURS
KROJU wioczOl'ny tylko 10 rubli.
2298
.
. . . .
.
•
.

.Łódź, ul. Piotrkowska 116. .Filia:

S-dzia.
komisarz
,

Spacerowa

.Stowarzyszenie Tech....
2248

~~~~~;k~:la~~!d~~j.kU~:e~~i:
maszyny do pisania, ze stolikami,
~i;:~~am:~~z~~~.tlcyna, 2~
~r·. m~~

Jaros,ław Pełka",

stanie, jest 'i

O IU\ Z YJ IM • E
do sprzedania: szafa do rzeczy,
bieliźniarka, łóżko, para pluszowych kołder lampa w' szl1ca ze

mas)' upadtoś:ci Ludwika Gliiclm z mocy nrtYkąłu 47G Kod. Bandl
wzywa wierzycieli tejże masy, ab)' w dniu 25 c.;zerWea (g lipca)
1915 rol~u, o godz. n .. ej rano stawili się osobiśeio 11th prz(~z pel~
nomocllIkóW W kallcelru'yi III wydziału cywilnc$to pjotrk()WHj~ie;d
sądu okręgowego, celem wybont ItandyJah}\'l !lr! :iyudyk6wtjhl..
czasowych.
Zgodne z

oryginałem:
Kurator ttpadlmiei adw•. przyslęgly
Jlaro®ł:aw pełka..

2286

P Lan~~ara II'

,Są~ Okręg@wy' Piiof:rko,,~ki.

'

wyrokIem z dnia 14 127 czerwa 1!J15 roku pOl;tanOWit (){,J,!OSI(: upadlość, kupca, łódzkiego Ferdynanda J\lillcm, Ucząc początek upa1
.••
lltOŚCI od dl1la 14127 czerwca WW rokII' lqmdlego 'oddać I~()d nad.
Z.! k
zór policy,!: majątek. upadle~lo Millera {v j(j~o mieszlmniLl i, kawia~ni
.
a~~~z, a 1.0' .
"Wenecya w ŁodZI przy ul. Pl'zeinzd .1\1'21:1, oraz WszędZIe, gdZieb. a~ystent kUnlkl berlJńs((foj, spe- I kolwiekby się ~najdowat, opicczgtować; ItJianoy.'ać sędzif} _ komisaoy~h8ta chorób, wenoryoznyoh,
nem upadłOŚCI czlonka Sądu ]. F. Cholpwicklego, kurntorem zaś
skornyoh, włosów nlamooy płciowe]
palli. adwokata przysięgłego Wlodzimief1;a Zakrzewskiego.
P.rzy leczenin syfi~isu st~sowaŁódź, dnia 5 lipca 1913 r.
me ~reparatu ,,606' -,,914. LeZa zgodność świadcz" kurator mU!:ly
czenIe za pomocą elektrYCZno..,
,J
Bałuty, ul. Zglarska.54.
śc! (elektroli,za). Masat wibra.
Włocb:imiclI"z Zak"lI!łlwsl!d p. Ildw. przys.
' . . cyJny, Badantenel'ek, pęcherza l
Lódi, Średnia ~l.
o

"""--

wyrokiem z· dltła 7[20 cz~wca 1915 roku orzekt: 1) OgŁosić ródz~
kiego kupca LttilWłlta '\leI Dtrvvldl\ Lejba GlUcka :r.a lH{<lące(.!\l w sta...
nie upadłości, odnosząc epokę otwarcia tejże do dnia 18 paźclzier~
nilw 1912 roku; 2) Sędzia komisllrzem minncn.V1lĆ czlnnl,1I Sf.lIltl W;
M. Śmiel'ecr,yiiskiego, a IdlratorclII adWokata przy~if!:,!I(~~.I.u )nrÓSrll\Vn
Pelkę; 5) Upadler<jo Ludwika ([[Helta, nSHdzić \V' are:;;t,cio dla dłuzni!tów; 4) Opieczc.;tować fabrykę upadłego w Lodzi, przy IlIicy śW.
Karola, oraz ll1ajatek jego, gdzie tylko się ukaże; 5) Niniejszy wyrok opublikować 'j opatrzyć rygorem tymczasowej wykonnlnoscl.

Z~odne z oryginatem:

"J A
K I:
JAK
W zupełnie d\lbrym
poważaniem.
. II·
. ,tanio
do sprzedania.

k

rus., cyr,'y do S1lmooruku, 140) kompletu;\' I'l'zyb6t' din ,łl'uk~I'III .. e sp/Hiobem !liro!lt.
Wszystko tylko ZA '" rb, a5 kop., przesyłka G5 kop. (<lo Syheril Al> kOl") WysyłA

publiczności.

f'Pil«ftrkowsk;l!l 7i,visavis (Pasażu Meyera).

IQ

11-9)

wyrobów na miejscu, 1l't18Ca

'l

.Z

pr?:etlm. 2) łnJicu!:.izdc. no'wf:go złotu.
dwun. 8) n')wołnot!ny brelok 4) ~"I!I_
BZOWy wOl'eczok din ""bezpIMzenln
'
zegarka (rd z"p~nd:t, li) efektowny
1'ler>!cionek ,no\1hl,," " parysko k"lII ,
kięH~Ollk, \lllllet.-ne.'le",.w z 4-n
"kIcaw. pr"ol!tnio\allll, lII) 7,uhm:pi<",zellit> t.er::\rkn ",! 1.10c!;.ieil. 11) pury"kll 1II1ll0rnlllU "PIIl~t.)l;rnJ", 12·-·~nl t~ burd,,,
c,!,knwych wid"ków do tego~, ~4) likdulllll\ kirfl7,(lllkllWU
WWCZllll benzynowa znpI11nl<:1.kn, ~n-fl7) 1~ 'AI'''fW\nrh kr~emi"n!, 88) kieszonkowy ,dklowv I"'zyhdr do j>lSllll.in, 11\1) klt:!nollkoWe "ldń<lnl'1<l no;:yczk! lIe stali n Ilgiellłldcj, 40-·1flil) dOl!loWA drukumill ~nwl"'1IJqrn ok"lo 1'.10 liter

~~~i~~~~·I;iOirkO~ ikf~iiiW'~i"" W~'ió~'~j ~i

. . 2184 pracownik jednej z poważnych
firm łódzkich, poszukuje robót
piśmiennych do domu, eWentualnie przyjmie Wieczorowe zają'"
cie. Zna języki polski, niemiecki i I'Osyjski. Łaskawe oferty
sul>. "PiLny" W "RO'Zwoju". 2214

3.

Tyll~ o Za 4 rb. nr, kop. ZnnlhLs1: złotego zegurku, kb'łt'y kO~lztlli(~ ::1)1) l'h. J'H>"'"
hwamy zegarek "Clu'uliom(!tr") kt\)l'Y fasonem i wyl:.wiulcHn nie ll:!lł;l'Uj..: ;r.łute.ruo,
f,dy:1: nnjwir,ks1.y ~p"Cy"li~ltll z \rudenl
r01.rót.nl go 0<1 prawd:dwie r.Iotcgo •
J(orpug jei:o zupelnit, pl/taki z Pl'IIW,Iziwel:o frnncuski<lgo zlotn. Y.egnr~lt
"Cln"onometr" wyr,)~niłt at.~ ren'ulorn.
. chodem nn 15 klIrn" nnk'qca Rill rn~
llł\ 40 ~~'nd~dn z f:wnrtlneyt\ na fi lAt,
do l:ni<lo[:;o .. "~:,,rku ,lol,,~zl1 gil} Hil

kowy~h, ~~:.!,ą bezwartosciow~.

•.

kanału.

Endoskopia i cystoskopia

Godziny przyj'lĆ: od S.1 i od ~Sdlapa{l
.
od 54-ej,

~iniejszempOdaje do powszechnej wiadomości, że na stacyi
towarowej Ł6dź:-Fabr. W dniu 24 czerwca / 7 lipca 1913 roku
o, god~.· '10~eJ· rano na zasadzie artykułu a4-ej ogólnej
uStaWy ,ros.~r6g żel. b~dą sprzedane z głośnej licytacyi gruszki suszone przybyłe za frachtem st. Częstochowa W. W.
353695, wysyłający· Z. Kokotek dla Noraca Berlin, zaliczenie 9 rub.· . ,
.
.Wrazi e, gdyby licytacya VI dniu wyżej oznaczonym do
skutku nie. doszła, ;łopowt6rna o~tateczha sprzedaż; odbę
dzie się na· stacyi Ł6dź. - Fabr. w dniu 25 czerwca ,8 lipca
1913 roku.o godz. 10 rano.
1989

Potrzebna
zaraz dziewczyna hab ko"
bieta uczci.wa, samotna
do słual:by,pr:Eez c:ae:as let ..
ni na wicś. Wiadonlość a
~rze.iazd 8 w "Rozwoju".

Sędzia ktl~ni$<ilI'z masy upadtóści c6t1zkicrJo kupca Fel""
dynanda waml'i;ra Z (tweJ art. 477 - 479 ILOdcl{slI hHlld1. wzywa
WIe~zycie1! !e.że musy, lID). st:lwili się ,dnia \:!4·~o czerWca
(7.1 l pcu) 19.10 roku o godz. 12-ej W poluul1lC w kancelaryj II W'i-.
dZiału CyWIlnego pJotrkowskieg() sądu okrę~lowego z dowodami
lIsprawiedliwiajnceOli idl wierzytelności, ee.lern przedstawionia po~
trójncgo spisu ItundydatóW na syndyków tymczasuwych.
Łódź, dnia 5 lipca 1913 roku.

Za

Dr.. Jelnicki
Choroby weneryczne, skó"
r, i dróg moczowych
uU. Ąndrzeja oM "1 \tei. 1-70.
Przyjmuje: 9-12 i 5-8, panie 4-5. .
1802

zgodność ŚWiadczy

k.urator masy

W.fI'od:dnaieli"Z Zakrzewska p. adwokat przys.

NIE

skradające się:r. sześciu pokoi z.gazem i wy;zodami zom;: do

najęcia lub od h;!o października. Milsza 2<l, [,sze pi~tto.

W tłoczni "Rozwoju" Przejazd 8.

wy2276

.

Wydawca WI .. Czajew$ki.

