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petitomy. Z'il\ilycz~jl1le ogłoszenia za tekstem po 7 1,01). za wiersz nonpareloroy )Q~,;',jego
.
miejsce Małe ogłeszeRlliia po 2 kop. od wyrazu (dla poszukuJE.lcych pracy po 1'12 kop.). Najmniejsze ogloszenie 20 kop. lIIłeJdalt.,Ji.,u.e.
IkI"OBogli po 20 kop. za wiersz
Za dolą,czenie prospektów 6 rab. od tysią~a egzelull'larzy. A~·:tykldy i>ez oznaczenia hOl1.0r{lt'J~m'
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przyjmaj(l interesant6w codziennie, z wyjC}tkiem dni świe;\tecznych, od godziny

w Warszawie wprost Dworca
, kolei Warsz. 'Wkd.
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W sabot"! B uflii'fHUzQeallll= o g. 8-efr. koncert popularny; o godz. 4·ej po pol. Wii®Bka Zab,w,tIIa dla BII1IłoQfzilDAiy ii 'chd,ecu pod kiel'unkiem l i znanego ,
.,'
P. Szczepailskiego; o 7-ej wieczór koncert dWóch orkiestr W. S. O.; o ~-ej występ znakomitego artysty tl'ansformisty A. Szc ,
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Wl(~iiśv~e lblL~lII: :Jl'.D1l~;~r;!Ii7:' tyRk@ 20~ m ii 5 IlUlip.
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PiotrkOWska Nu 69 tel; 28·90.
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nicza w. krajach tych zażywa dobrobytu, W~l~l~:ii:'
z powodzeniem o prawa swoje i
zdobła warunki zy<:ra, o ktprycb,eu~:

VI A,RSZAWJl

Marszrukowska 104 tel. 88-66,

PRZECHOWYWANIE MEBLI.

~'ropejscy

marzą

dopiero.
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po .'

·;stl;9tłi~;.};

Oceanu Spokojnego leżą Indye, ChinyJarroniai;';;:~
gdzie 900 milionów ludzi pozbawionych, jest zj·e~ .
mi i pracy. Robotnikom krajów tych 'óbce są;

jeszcze potrzeby kulturalne, bez kl:órych obejść
i
się nie może biały robotnik, '. wobec
'cować gotowi za grosze po 16 godzin na dobę.'
.I gdyby kiedy ta, siła żywiołowa oba1iła szt'ttcl:.;

czegopra·

'Wobec sporu serbslw-bu~'garskiego i moźli~

"Yoś~i ~owejwojny,

';;-.,
..., -........,---.....'...._ .......- ........"'-_.......................- - - " ,.

Potrzebna

RUTYNOWANA STARSZA PANNA
do pracowni sukień i okryć
damskich Wł. Janiszewskiej .
Przejazd .N2 16, m. 4.

I lItyczne

wszystkie

in~e ~westye

p.o-

ne zapory, wzniesione przezustaW'Qdaw.stwada:a~'

Ij6w. angl()-s~l\so~ńsl~~I~ i~t~~nęłacto ~.i<.:ijł.
l~t~bbiał~bw~6~~~11~~:Jeml ,ZYJącego~s,

zeszły na dalszy plan. A l~dnak są mIę-.
~.Tobec tego'. 't. 'dl'
, .dz· ,,'
:
dzy niemi takie, które. zash!gują na. bardz~ pil- taryafanglo-saks()Is~;]O, Się: It~
ną', uwagę. Do. kwestYj . takIch' nalezy w plerw- :.' . .
.
. ,n, l me na, ~ar y \',
szym .rzędzie'. zatarg. al!1erykańsko':',iapoński, kt6-' ,J ony Jest, tym WI~ZąC~n:t ,~ad ,mm m.Ie·czem
ry ma p.' ?dfoże llietyle.·.p~lity. czne, ile raczej ;sPO-1 ;mo~!es~~y~ .. ,,~Iała .1l"!llg~aCYa go.. '.
łeczne J lUZ z tego' bodaj względu zasługUje na' .w.y?di. y qO~H;;I:neuro~elsqy nl'7'.\7h\1\1II'~oiił:','

" b
.' " bl" '. ' . t' ,
.
,wlelkleml grupamI, zIewają Slę,
.....".łV~
o, aze :' mu,' SIę .lzeJ, p~zypa rzyc. '....
,lśC;ią ,miejscową.. j wstępują dCl mil~jscow:Y'ch
, . K~aJe anglo-~aksoflskle~a brzegach Oceanu ~a~izacyj , ząwodo,wy.ch, " podczas "
rn".....m'......"
SpokOJnego, a WIęC ,Stany ZJednoczone,. Kanada, , Japoflscy trzymają się zdała od
AiJ~tnlliai. Nowa Zel~ndya" daw~o i\lż. PQ\Vainie uchyl~ją "s,ię z po~ 'wszelkiej . ' , . ~J.
t

I

i

zaOlcpokoJone są. "l1lebezpJeczenstwemazyatyc-<
Idem", ' rosnącem z roku .na rok. Kraje te, słabo są względnie .zaludnione i pOSiadają jeszcze
dużo przestrzeni, czekających na pług i sochę.
Ludność ieb dosięga 90, milionów. Klasa robot-

orgamzacYJ zawodowych. Inietylko ro .' .
gt:ozi owp żółte niebezpieczeństwo
. . ,'",'............
zyi, kapitaliści' bowiem. japońscy • ko'rzvs·taia,c.
taniej pracy rodak6w swoich. '1'<".lr.ł'~.rl<l''''flllhl'\Tki
i ądbierajq rynki zbytu towarom. ·'WY1~W(l'tZCJ"llYlrtł.

c ..

.' -

.

przy pomocy "białych" rąk i "białych". kapi-

rzy Zdziechowski i J,(1!~ Iwa(lski.
..
.
Postój podczas sI1Iadama orgamZIlIi.l: \II Z,(tIC~
Z chińczykami ! hindusami rządy krajów
rzu p. Stanisław Dłu~~oszev.:ski, dyrektor \{zaI jemnego kredytu. w Ru?<?tn} u p. 1 adellsz p!'zyanglo - saksońskich niewiele sobje robią cere- kowe, co jest rzeczywiście normalne.
mon ii i zabraniają im wprost przesiedlania się,
"I gdyby się pokazało, że wiadomość za- :Ięcki, sekretarz tow. wysclf~oW kO!ln~c!I" zas w
z Japonią jednak, kt6ra po wojnie z Rosyą komunikowana przez dyrektora departamentu Oarwolinie p. Bronisław OrdQga, \Vł;,c.;cl('~lel sq'
wzro~ła w powagę, liczyć się musiały do pewne- I policyi reporterowi dziennikarskiemu sprawdzila siedniego majątku Trojanów.
.NaczeJny prezes dróg i kOl1JlIniki'lcy! w Kr6go stopnia. Następstwem tego było, że w kr6t~ i się, gdyby stany wyjątkowe rzeczywiście zostały!
kim czasie 40,000 rodzin japońskich przesiedJi.l'o zniesione, to czyż życie rosyjskie staJo by się lestwie Polskiem wydał rozporządzenie, aby nicsię do Kalifornii, gdzie nabyły najlepsze grunty normalnem? Boć przecie stany wyjątkowe, zwłocznie do prowadzono do doskonałego stanu
i wytworzyły niebezpieczne współzawodnictwo ochrony nadzwyczajne, wzmocnione,-panują nie , trzy wiOrsty szosy na dyst~nsie. Zegrze - ~a
dla ludności miejscowej. Na wyspach Hawaj-, nad całą Rosyą; a jednak czy widać jakąś różni- • błonna, na którym odbył Się "kllometre lanse",
sldch robotnicy japońscy wyparli już wszystkich cę między guberniami, gdzie istnieje ochrona: oraz aby w sobotQ 5 b. m. prol11 paro~vy w P11robotników europejskich, z wyjątkiem tylko ro- I wzmocniona, a temi, gdzie została zniesiona. i ławach przcwiózl' z nalczytlj, Spl'UWIlOŚW.J, samo~
syjskich, którzy okazali się jeszcze mniej wyma- zam. iast ochrony wzmocnionej wprowadzono chody przez \\lisIę.
gającymi.
rządzenie za pomocą postanowień obowiązują~ i
. Fakty te skłoniły rząd kalifornijski do wy- cych, i taż sama opieka nad mieszkańcem Rosyi ;
f ~
dania ustawy, na mocy której przepisy, ograni- czyni go przedmiotem administracyjnego n widziczające wychodźtwo z Azyi, stosowane dotąd misię", grozi mu karami bez sądu,--grzywnami,
.
iii
tylko do chińczyk6w, rozciągnięte zostały także aresztami, zesłaniami".
i do wychodźców z Japonii. Rząd kierował się
Słowem, pogłosl<i o zniesieniu stanów wyWczoraj w fabryce Tow. akc. I. K. Pm:nwi~
w danym wypadku nietylko względami na do- jątkowych zamiast wywołać radość, wywołały skiego robotnicy stali bezczynnie do lmtlca dn!6wbro własnego robotnika, ale i tern, że w Japonii tylko rozdrażnienie i ironiczne uwagi.
ki, wobec czego o il:Ouz, 6 po pol'. adllJinistraistnieją przepisy, ograniczające działalność cucya fabrylti, zadecydowawszy zamkml~ fabrykt!
dzoziemców i że z Korei japofłczycy, po zaj~ciu
na czas nieograniczony, porozlepial'a na gmakraju tego, wydalili wszystkich kapitalistów i rol- Jazda konkursowa na samocho.. chach fabrycznych ogłoszenie treści I1m:;tl!puj'lcej:
nil<6w cudzoziemskich. By,ta to więc do pewne"Ze względu na to, ze robotnicy oddziałów
go stopnia tylko wzajemność. \II Japonli jednak
dach.
naszych fabryk, przychodzą do fabryk, lecz nic
pracują stojąc bezczynnl1ie przy mas:r.ynach, uwa~
ograniczenie to wywołało niesłychane wzburze
nie. Podniecenie, wywołane wallnl ekonomiczżamy, że takie traktowanie przez robotników
ną ras białej i żółtej, rośnie z dnia na dZIeń.
Organizowana przez tow. automobilistów swoich obowi<!zków jest zerwaniem umowy naJJaponia zwiększa gorączkowo flotę swoją i nie Kr6lestwa Polskiel1.o jazda konkursowa na samu i dlatego zmuszeni jesteśmy oJ jutra nil
tai ~. z tem., :te wC2;eśnif,>j czy p6źniej będzie się n~ochodach ~budziła nader żywe zain,tel'esowa- czas nieograniczony zamknąć następuj11ce odmu-siała rozprawić orężnie z Ilajniebezpieczniej- me wszeroloch kołacll sportowych I przemy~
działy: Przędzalnię, przędzalnię odpadkową, mo~
szymwspółzawodnildem swoim, Ameryką..
.
słowych.,
,
tajnię, tkalnię, bielnik, wykollcznlnię, furbiarnk~
.
ZapI~a110 .do !<Ol1kUl'SU 28 ll:aszyn! P?s\ó,d) przGdzalnicul. l1opernię, drukarnię, $khl(lalfJi(~ i
których fIguruJą. me omal wszystkie naJ wy bitm ej- przędzalnię przy ul. W6lczailskiej pod nr. 27.
sze. ma\kJ..
.,
Ostatnia wypłata dla powyższych oddziahJw od~
Stany wyjątkowe"
Odjazd nastąpIł dZIś o godz. 5 ra~o z par- będzie się dnia 10 1i~')Ca r, b. Lcgitym<lcye od•.
.•.
ku AgrykolU1 skąd. sal~lOcho9Y u.dały ~l~ na dro- bierać można codziennie w biurze pasl.porll.J\VuiH,
.
. .'
,.'W'lęk..c:;za część dZienl1~k6:w rosYJ?kl,ch. me da~ gę GÓrczewską .. ?u~al będzl~ Imał mIejsce start.
Łódź dnia 3 lipca 1913 r. f!od%illa () wieJę~~ry pogłoskom O bltzlnem Z11leSlemU staMaszyny najsllmejszepójdą naprzód., a na~ czorem.
'
'!l6Wvryją.tkowych. • Pr~iwnie, p.~głoski te,-;- stę,Pn!e stopniowo maszyny słabsze. Dla UlliTowarzystwo akcyjne wyrobów baweJnja~
jak pISZą "RusskiJ~ \\lle~omoścl,~ 'YywoluJą. kl1lęcla wypadl<6w:. samoch~dy puszczane będą nych r. K Pozlla(lskieJ~o".
tylko ironiczne uśmlechy,---LI trudno su: temu w pewnych odstępach czasu jeden od drugiego.
W fabrykach I. K"POllIna{lłkięgo pracowa.ło
dziwić. .
Start prowadzić, będzie p. Stanisław Chełmicki. z górą 6200. robotników: .
'..,~.
(C)
. Ń""'\.'.
"Kto zna współczesną rzeczywistość "rosyjDzisiaj zrobiony będzie pierwszy etap War~
I
*
(' ską-tłómaczy dzienni~~ten widzi, że więcej I szawa - Piotrków - 187 wiorst.
W fabryce Jak6ba Szmulowicza przy ulicy
:, jest pódstaw do nieufności. aniżeli do wiary.
Jutro 5 b. m, drugi etap Piotrków -- RaPiotrkowsldej
pod nr. 80 t porzucito pracę, nie
We wszystkiem, co się dzieje wokoło nas, w dom - Lublin- 227 wiorst.
czekając ukończenia dwutygodni()we~!o terminu
W niedzielę 6 b. m. trzcci etap Lublin kat'dej wiadomości dziennikarskiej widzimy dowód gotowości korzystania ze stanów wyjątko- Garwolin ~ Wawel' - Cl.arna Struga - Ze- 56 robotników z oddziału prz~dzalni. W fabryce tej pracuje ogółem 297 robotnikÓw.
Wych i nie widzimy najmniejszej chęci wkrocze-l grze 179 wiorst.
Po UkOI1t.:Zeniu dwutygodniowego wyl1l('J.
nia na drogę stosunl<6w normalnych. Widzimy
Tegoż ó lipca na dystansie Ze grze - Jawienia
porzucili pracę robotnicy fabryki gll'fetoż samo szeroko stosowane zesłanie admini
błonna odbędzie się "kilometre lanse" t. j. poniusza Swatka w liczbie 60.
s.tracYine, takież samo traktowanie. zgromadzeń, ,I jedyńcza jazda każdego samochodu dla WYka,!
VI fabryce Wyszewi::1I1sldego oplJ~dl'() pracę
dochodzące do prześladowania narad frakcyl par- ,I zania największej szybkmki.
kilkudziesi~ciu
robotników.
~c)
Umieszczeniem maszyn i rozlokowaniem
, lamentarnej z osobamiobcemi, tę samą. niewyczerpaną. fontannę kar) spływającą na .duże i mau\:zestników na noc w Piotrkowie zajrnuje się
dzienniki stołeczne i prowinCjonalne. Poli- p. Ryszard Skarzyński, zaś w Lublinie pp. JeW dalszym ciągu zgtosili ządanie podwyżM

I tyka

tałów.

widzimisia, polityka wyłączności i nicnor-

maIności wydaje się tą normą, która wyrugowala u nas wyobrażenie 0 tern, co nie jest wyjąt-
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wątlejsze, gdzie rzadszymi stawały się odwieczne
olb,rzymy. ~ innych ,Jeszcze oznak obecności
ZWlet:Ząt, lubiących s~s}edztwo wolnych obszaró:w
Vamlreh mógł rówmez odgadywać powodzeme
swoje) wypra~y. 'We dwa dni później wszel~a

I. ROSNY..

.20,000 lat temua

I jego
ustrój
w niej
wzruszeniami, tak zgodnemi
oddychał

siht i ruchem .~
ze stanom jego duch.a .. Gdy wody n~ebieski~ poczęly lać si~ strumlemem, on obnazył ramIona i z rozkoszą pod~
dawał się tej orzeźwiającej kąpieli.
Jednakże uśmierzyła się L~onlczka nieba, lni ..
k,ły strzępy nimbów o~~nistych, pochłonięte przez

wątphw?śC zmkła; na lewym b~zegu ukaza,ty Się
przed mm. dawne stepy, z~ledwle przel{szt,a~cone
w las, gdZIe dr~ewa r~edmały coraz bardzIe].
clepto przestworów, rozproszone ciosami elek..-.
. Około szesćd:desl~lt ?smego dn!R dr~gi.przy- tryczllych wstrząśnień. Zaledwie ttawy tylko za(Dalszy ciąg - patrz'~' 1501
bił .on z ł?dką w pewneJ upatrzonej ostOJ,. 1, ~z~ trzymaJy jeszcze wilgoć c1e:;,;zczQwą; ziemia wchło~
b~olwszy Się w oszczepy l mac~ugę, przeds!ęwZJ(jł n~ła wszystko z chciwością. Vamireh z upoje~
VI.
pieszą wYI~ra~vę ku zachodow.I .. Grun,t 1':'.'1 twar~ me~ szedł ku krajobrazom. odświcżonym clldo~
Nowa okolica.
. . dy, trawy I ZIOła c?raz ba~dzleJ uzysk,l \ 1 , . ' :}rz~· , WOle; ostatnie ślady lasu znikły. Pozostały tylko
. ··.·~':'c,_·:.·':
wagę nad.drzewaml .. Vamlreh po l<lll;ll t:,OdZl- stepy olbrzymie, tu i 6wdzie usiane gajami; mg:ły
Val'l1if'eh płynął' długo, długo a las się jesz- nach dro~l dostał Się ~o wzgorza., z ktore:N p.oszarpane w przelotnych draperyach cilOwały
cze nie kończył. Podróżnik zaczynał wątpić, mó.gł o~eJrzeć cal'ą. olwhcę,. Kl~ poln:) ~j' l'Nykle Się przed sło{icem, co chwila lekki cieli rzezwit
. - czy SkQ(lCZY się on kiedykolwiek. Dlaczegóżby czamo·floletowe ~ldnokręgl. lesnego, morza, w widnokręgi.

I

Powieść..

I

ł'llie mial stanowić granicy świata? Jednakże coraz mniei, bylo Już owych bystrych prąd6w.. Zresztą, z wyjątkiem napadu pantery, która skoczy.ta nań z wysokości drzewa i której on rozdarł
wnętrzności, z wyJątldem groźby płaz6w, Vamireb musiał był walczyć chyba tylko z zasadzka~
mi przyrody martwej, z wiaro.łomstwem błotnistego gruntu i splątanej roślinności z zatold. Coraz wprawniejszy jednak w odgadywaniu niebezpieCZel1.stw z samego już wejrzenia wody i ziemi
przyzwyczajał się on drwić z przeszk6d, większa
jeszcze duma igrała mu w sercu i w całem
ciele.
, . ,
.
Jednakte, około sześcdzleslątego dma podt6ży roŚi.:l110ŚĆ, jak się zdawało, poczęła rzed'nąĆ. Pal'ę razy ukazały się polany, jakieś inne
i_~ leśne. w których drzewa były jak gdyby

którem c~ar~ swoJe wyp;raWl,at ~romleń Słone-I
czny, gdzie. zycie słało Się me~ITllerzonym. a su~
telnym kobiercem. Na połuJ.OIe :- bezm.lal' ste·
p6w, poprzerzynanych oazami, ':'Idok kramy .tow6w I, wolnego prze~tworza, kral~y nowej, którą
poznac pragnął yarml'eh, a które) ukazanie się
, rozdęło mu plers uczuciem zwycięstwa.
0miejąc się z cicha, myślał o zdziwieniu
Pzanów, gdy pocznie opowiadać o swej podr6ży
o uszczęśliwieniu Zoma i Namiry. Dtugo w takim zachwycie pozostawał na wzgórzu. Ale po
I1.ad nim krąg .nfebios, się zaogniał. Połączyły
sl.e ze sobą dWIe płOmlenI1e, ~bramo~ane blasklem fosforycznym chmury. NiespokOjne tchnienie wiatru słupem Wirującym przemknęło po 1'0ślinach, pioruny VI całym majestacie grzmiały
nad hisem. Vamireh pokochał t~ burzę, cały

Zresztą, zbliza·ł 'sie wieczór. Vmni I'eh o
zmroku zatrzymat się na skraju oazy i spędził
tam noc. Nazajutrz puścił się w dalszą, drogę
mając zamiar powróci,;, jeżeli się nic nie wyda:
rzy, dopiero po odkryciu tego, czego szukał _
nowej krainy J'owieckiej. ;::,lady ba\vołów i żub
rów, jeleni i koni, upewniały go o żyzności
gruntu, marzył więc o wyprawie młOdzieży Pza.
nów w roku następnym. Ale w drugiej poJowie
owego dnia zdarzyła mu si~ przygoda dosyć
waźna. By·ło to .podczas wypoczynku - kiedy
koczownik kO[lCZył spożywanie paru zabitych po
drodze .przeplór~k. Ukryty '!' figowych zaroślach. Ujrzał on Idącą ku sobIe kobietę.
(d. c. 11.)

e""H"'M

sZl;nia placy robotnicy następujących fabryk:.L
Sztilda przy ul. Drewnowskiej pod nr. 43, w oddziale wykoliczalni 76 rohotników-30 proc.
podwyżki; w fabryce Tow. akc. I. Kestenberga
przy zbiegll ulic Targowej i Cegielnianej 182 1'0botników. W fabryce tej pracuje ogółem 520
robotnik6w. W fabryce T. BiaJera przy ul. Widzewslciej poci nr. 92 zażądało podwyżki 77 tkaczów tasiemkowych i 23 robotnice od 20 do 30
proc., wymówiwszy pracę za 2 tYf.4o dnie. (e)

-_,wC......_-n

_m

,

którzy dotąd jeszcze otrzymywali swoją pensYę, ! czarka, Bronisława Wieczorkri i Stanisława Haj~;e od czwartku,3-go lipca b. r., na zasadzie od- duka: dwom odmówiono wyzwolin z powodu
powiedniego prawa, z powodu strajków wyżej niezdania egzaminu z nauki czytania; 'pisania j
wspomniane osoby uwazane bęctą za zwolnione rachunków.·
,
i że wypJata caH\Owicie ustanie.
Do grona majstrów przyjęto Adolfa Gra-,
Wyłączeni są tylko ci, którym w wyżej domskiego,
wspomnianym dniu będzie zaproponowane po'W koriclluchwalono złożyć ofiary na do.'
zostanie na swoich stanowiskach.
my sierot wyznania chrześ~ijaIlsldego z o~azy'i
Jednocześnie zawiadamia się bylych robot- poświęcenia nowej chorągwI dla ewangelików
ników, że ich paszporty oddane są policyi i że 10 rb., dla katolików 5 rb.
it·
takowe można tam odbierać".
(x) Za stow. majstrów przędzalniczych. JuPowrócili robotnicy do pracy po uzyskaniu
(x) Z falJl'yl(. Wczoraj donosiliśmy na pod- tro w sobotę 5 b. m. o godz. 8 wieczorem, odpodwyzszenia płacy w następlljących fabrykach: stawie urzędowych wiadomości, że rozpoczęto będzie się miesięczne posiedzenie zarządu i człon-,
Aleksandra Goldberga i S-ki przy ul. Widzew- pracę w fabryce Braci Seibert (Suwalska nr. 6). ków stowarzyszenia w lokalu własnym przy ul.
skiej pod nr, 92 po otrzymaniu 15 proc. pod- Dziś zawiadomiono nas, że zostało tam przy- Andrzeja nr. 4
' .
wyżki 40 robotników i po otrzymaniu podwyż- jętych w oddziale przędzalnianym 38 robotników.
Z powodu spraw bardzo ważnych i nie~
ki 3 kop. na paczce 8. robbtnic-szpulerek. W Reszta jednak fabryki, J<tÓl'a posiada przeszło cierpiących zwJoki, zarząd prosi o liczne przyfabryce Oskara Prusaka po otrzymaniu 10 proc. 400 robotników, jest nieczynna. Do pertrakto- bycie stowarzyszonych i wszystkich, c?łonków
podwyżki. W fabryce Rotenberga i Hodorowa' wania z robotnikami wyznaczono człowieka, prazarządu.
przy ul. Mikołajewskiej pod nr. 61, po dojściu wie nie władającego językiem polskim.
(x) Zebrania zawodowe. Kwartalne zebranie
do porozumienia. W fabryce braci Iierman przy
(e) Kasy chorych: Wczoraj w fabryce Z.
cechu majstrów pOI1czoszniczych odbędzie się
ul. Jak6ba pod nr. 14 po otrzymaniu 10. proc. Jarocińśkiego przy ulicy Targowej pod nr. 44 w nadchodzącą niedzielę 6 b. m. w lokalu star-,
podwyżki po dwutygodniowem bezrobocIU. W nastąpiło otwarcie kasy chorych dla robotników szego p. Pacha przy uJ. Nawrot nr. 25,
fabryce Epszteina i Klajnermana przy ul. Widzew
tej fabryki.
Starsi majstrowie proszą czlonków, o li~zne
sldej pod nr. 92, po otrzymaniu. podwyżkJ od
Dotąd na kasę chorych właściciel fabryki i punktualne przybycie.
... '
11 do 18 procent. W fabryce RaJchmana l Bal
płaciJ połowę wkładów robotniczych, do no- Miesięczne posiedzenie czeladzi pończopema przy ul. Wólczańskiej pod nr. 234, po i woutworzonej zaś kasy pJacić będzie dwie trzeszniczych odbędzie się w niedzielę,6 b. m. o iĘ.
otrzymaniu podwyżki, 10 proc.
(e)
cie części.
2 po poło w lokalu przy ul. Miko.łajewskiej. 79•.
. .
ił
Do komisyi rewizyjnej tej kasy wybrani zo- Kwartalne zebranie majstrów sukief1ni~,
l.r f. b
r·l!, I" . S k'
ul No"'o- stali pp. Ignacy Lange, Aleksander \',vronowski i
ków odbędzie się w niedzielę 6 b. m, o godz. 2
lIll
~. ~yce Vla:gu lesa l ·.1 przy .
vv
Edward Szyilke.
I po poJ. w lokalu.przy ul. AleksanctrOwsldej :N!24.
Zarz~wskleJ P?d n~.,. 38, ~orzuclło p~acę 12 1'0
_ W dniu 14 b. m. nastąpi otwarcie kasy I
- Zebranie czeladzi ciesielskich w celv uieb~tl1lków pOnJewaz z~dal1le podwyzkl 50 proc. chorych w fabryce Stillera i Bielszowsldego.
I gulowania składek członkowskich odbqdzie S:i~
n!e zosta10 U,,:,Z[4Iędl1ll?ne. W fabryce przędzalDo komisyi rewizyjnej tej kasy wybrani zo- I w niedzielę 6 b. m. o godz. 2 po pot
III c~esankowe] l<o~la l Babata r~rz~ ul.. Suwal- stali pp. Rudolf, Czarnecki, Karol An<1el' i J6Zebranie, czeladzi stolarsl~ich, na które~
si;ieJ pod I~r .. Ó z lIc~by 45 ludz: nl~ otl'ZY~l~~W- zef Fornalczyk:
'
b
odebraną zosta 111 e skladka szpItalna, odbędZIe
szy podwyzlo porzllclJo pracę 12 plzę~zaln~ko~v:
_ W niciarni na Widzewie wybrano na się w niedzielę 6 b. m, w lokalu przy ul. WiW fabryce Józefa B,~bata przy ul. Wolczan.sklc] pełnomocników na ogólne zebranie przedstawidzewskiej nr. 84 o godz. 2 po poł.
pod nr. 241. P?rzuclło pracę.140 .~obotlllków cieli kas chorych 30 robotników. Z liczby tej
Kwartalne zebranie czeladzi szewckich ,,_
bez dwuty~odl1l~wego wYPowI~dzel1la. W fa- zrzekło się 28 pozostało tylko 2, którzy otrzy- I odbędzie się w niedzielę 6 b. m. o godz. 2pa
bryce braCI Buk.let. przy ul. ~en~dy~ta pod nr. mali najmniejszą liczbę głosów
poło w lokalu .przy ul. Sredniej nr.25., .. ' , ,
58, po odrobJetllu zapOWIedZiane] dwutygod,
b'
D kl"·
f T
niówki porzuciło pracę 140 robotników.
(e)
(e) Wyl'ąb lasu miejskiego. W celu przygo(x) Oso Js'~e... yl'e t?1' ,,~utl1l'.· ~ro: ,a'"
towania terenu pod budowę szpitala dla zaka
deusz MazurkieWICZ, wyjecha·t zagramcę l poźnych chorych przy szosie Karolewskiej w leSie., wraca W końcu. sierpnia..
' . , '..
'..
W fabryce Henocha Mitke przy ul. Dlugiej miejskim wyznatzol1o 1150 drzew do wycięcia.
(x) Odznaczenie. Ponoszą nam z Krakowa.
"'"'-~'"r.rotlTIr. l1El, wypowiedziało pracę za 2
tygod- Drzewa te zostaly już naznaczone i obecnie od·, :i:e łodzianin, .J. Hecht, uczący się wkr,akownie 44 ro\)otnikciw.
bywa się icll szacunek, poczem spl'I;edanc zosta- I skiej Akademii sztuk pięknych otl'zymałna wy.;.c
\\f drugiej fabryce lioffrichtera przy ul. Piotr~
ną na wyrąb z Iicytacyi.
dziale prof. Wejssa medal srebrny i 160 koron,
kowskiej pod nr. 204, zaiądało podwyiki 92 ro~
(e)
Ami.mlatoryum
bazpłatno.
Do
otwartego
na
kursie pro~." Pankiewicza (grafika) -duży
botników.
Administracya fabryki odmówiła i
w ubiegłym tygodniu ambulatoryum bezplatne- medal srebrny I 77 koron 50 halerzy.
wypowiedziała pracę za dwa ty~{odnie.
(e)
go miejskiego przy Rynku Bałuckirn pod nr. 29
(e) Oględ:dny garbai'ni. W swoim czasIe kQzgłasza
się
codziennie
po
kilkunastu
a
niekiedy
misya
sanitarno-bu'dowlana magistratu zamknęła
S~atriHlj}WU1!lyliin naS4t:ym p."eulUl'"
kilkudziesięciu biednych chorych' na różne cho- garbarnię Majera przy ulicy Drewnqwskiej pód
merato!r'@Ull dEamiiej6c@wyllin przy..
roby.
.
'.
' n r . 94, jako zatruwaji!cą powietrze, przyczem
pOlin~litlamy <rJ) odnowieniu \PIIPeiiU1OI
Obecnie pracuje w niem dwóch lekarzy na- zgodziJa się na ponowne jej otwąrcie wtedy,
meiP'aty ;za kwartał pllr':a!}!szły w M'" przemian - mianowicie dr. Łukaszewicz i dr. kiedy zaprowadzone zostaną urządzenia filtroSznitldn, 'którzy przyjmują chorych pr:zez 3 go- we, odkaiające ścieki zgal'barni.
.
ł'l"'eluh:nlWIElUrnWM
______
=.w ztl:de@łe]
- opłatJl"
W dniu dzisiejszym na skutek prośby. wJ~~ '.
dziny przed południem i przez 3 godziny po południu.
ściciela komisya dokona oględzin, zaprowadzo,
ICAlENOARZYI< TERMHl&OWY.
Z polecenia inspektora lekarskiego gub. nych urządzeń filtrowych, poczem zdęcyduje,
IMIONA SŁOWIANSKlE. D z i ś Wielistnwa.J upiotrkowskiej w ambulatoryum tem wprowadzo- czy garbarnia może być otwarta.
tr o() P~oltopf1.
'
no
także bezpłatne szczepienie ospy.
.
(g) Oględziny komisyi.. Wczoraj od godziny
MUZEUM NAUKI i SZTUKI (Piotrkowska nr. 91)
otwarte codziennie od godz. 4 pp. do 10 wieczore,mj Ił
(g) Z komitetu robilt publicznych. Pod prze~ 9 1/ 2 do 11 rano komisya techniczno-budowlan.a··
W niedziele i święta od godz. 12 w pot. do 10 WleC7
wodnictwem prezesa pastora Qundlacha odbyl0 dolwnała oględzin terytoryum, położonego obok
\IlYSTA WA OBRAZÓW artysty M. Puffkego, ul.
się wczoraj w domu majstrów tkackich zwy- kolei obWOdowej w Starem Rokiciu, przeznaczaWidzewska 47,
czajne tygodniowe posiedzenie komitetu robót nego pod budowę fabryki wyrobów zelaznych
publicznych..
firmy akc. tow. J. John,
.
Komisya uznaJa terytoryumto zarówno ze
Po załatwieniu kilku spraw administracyjnej natury, obszernie omawiano sprawę, co na- wzglGdów sanitarnych, jak technicznych za, od- ,
leźy zrobić z sza~re~l i rurami bet?nOWe~li o
powiednie na ten cel. •
'
.,.'
średn~c~
30
cf!l.
]akle
wydo~yto
z
ulicy
Milsza
(e)
PI'zejaz~J
samochodów;
Dziś
o godz, 10
-?przy Jej .0sta~l1Iem ?ruko~amu,
, rano przejechał' przez .Łódź pierwszy samochód
(x) Odroczenie. samo~ządu. Rada. państwa
Pomewaz komltetow~ ~~ateryału. te~o sp~ze- jazdy konkursoweJ okr~żnej na przestrzeni 593
na wczorajszem posledzemu postanOWIła odło
dać nie wolno, a przewJezc go, tez l1Ie mozną wiorst etapem Warszawa-Zgierz-.Ł6d~.Piotrków.
ż.yć rozważanie projektu' samorządu dla Króleze względ.u na znaczne ~kos1:ta Z ~e:r! .połączone Co parę minut samochody biegły jeden
.dtustwa Polskiego do jesieni b. r.
postanowIOno W Sp[ay.'le tej od1llesc ?J(~ don1a~ gim z trudem omijajclC przeszkody na. uliC(.\ch
(-) Taryf'y kolojowe. Mi~isterYLl~ komuni- gistratu. Równoczesllle szaber ten. I. ru~y, aQY Zgierskiej, Nowomiejskiej i Piotrkowskiej, pomi~ ........
kacyi wprowadziło na wSZYStkIch kolejach skar- nie zginę~y, oddano pod t~mczasową opIekę p. mo ograniczonego ruchu kołowego i przystabowych nową taryfę dla podróżnych ~ klasy. 1'(, ScholzoWl, czJonkowl ~on:Jltetu.,
.,
. wania pociągów tralTlwajowych ną.czaS przejazdu
Ze względu na bhzkI . ~~Jazd przez'y~e~t~ samochodów.,
, ,.
.
przyczem ustanowiono, że na wszystkIe pOCIągi,
w których według rozkładu są wagony klasy
do wód" uchwalono ~odlllesc z kasy miejskiej
'Biorące udział w jeidziekpnkursowejsamoIV, powinny być sprzedawane ?Sobl~e bllety.k~a w jaknajkrótszym . czasie pozostałe 32 tys. rb., . chody w liczbie 26 wyruszyły z \\larszawyog.
sy 4-ej, niezależnie od tego. lak~ ~lośc mleJs~ i przeznacz.one na .dalsze roboty..
.
ó zrana przeje:i;dzając od ro g.atki do B. łonia...Qro.~. '
zajmują w danym pociągu podrózl1I klasy 4.~]
VI końc~ ;>konstatowano. że'z podjętych gą boc;mi 26 wiorst Droga ta pełna błota,
(dotychczas obowiązkowo żądano kompletu, t. J.
. -:.
dotychczas PleOlędZY.. wyasygnowano na dotychb.OjÓW, i kałUż. b.yła fat. alna i. t. rudna do pr.zebY
40 podróżnych na 1 wagon).
czasowe roboty 35,200 r b . '
cia. Samochód nr. 3 p. ,Bitsehana z' fabryki':·
(x) Ze zgromadzenia majstrów stolarskich. "Minerwa" z komi~at'zem p. '~0v.:iddmIpasa-.
.
(x) Następstwa strajków. Towarzystwo ~k
cyjne pabianickich fabryk wyrobów, bawel'~la~ Naodbytel11 w dniu 30 czerwca kwartalnem ze- , źe!"em· p. Rudo~sklm, złamał. w drodze· koło,
nych"Krusche i Ender" wywiesiło następujące braniu majstrów stolarskich zebr.aho' sk~'adek mlm~ to, do .Zg.lerza przybył. p,Ie,rwszy. W droczłonkowskich 53 rb., zapisano do c,echu ~
dze ao ,ŁodZI me b~ło powazl11ejszego wypa~ku.
ogłoszenie:
. .
"Zawiadamia się majstrów, podmajstrów, t1c~niów, wyzwolono na czeladź 5,a mlan0:VI- VI ŁOWICZU n~ przelazd samochodów.ot:zeldwa.
ekspedyentów i innych urzędni1~ów fabrycznych. cle: Bernarda Fajsa, Józefa Kubiaka, Jana Mlel- ' ły tłumy pubbcznoścJ. Do godz. ·10 m., 30 rano,
I
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1ct6rem odczytaną zostanie nowozalegahZ?waua
ustawa kasy chorych i określona z05ta:me wysok ość s!<lad~<i na ~ze~z t~jże kasy.
(a) la mestawlIH'IIe SU} na .tegoroczne.spru",:,lenowie wielką zabawę.
Obecnie starsZ}"T.fla dokłada usilnych starań,
dzenie rezerwistów, polkya z~lersl<L~ p<-?clą,gnę,la
aby program Z'abawy był jak najbardziej interesu- : do odpowiedzialności sądowej 26 zołmerzy zający i wypadł jaknajwspanialej.
pasowych.
.
. .
(a) Chedery w Zgierzu. WczoraJ. ,ms.pelctor.
(x) Zabawa ogrodow o, Chór prymarYI'ny przy
..
b
I
kościele św, Józefa urządza w niedzielę, dnia 6 l szk6ł początkowych okręg6"Y rzezlI1s ~Ie~o, I
b. m. zabawę leśną dla swych członków i wpro- łódzkiego, p. Korczocha, lWledza·ł w Zgierzu
wadz~nych gości w lasku Litkego w Brusie.
wszystkie chedery żydowskie.
Na program' zabawy złożą się ~iędzy in(e) Pozwolenie na wieczory. Gub.er~1at?~
nymi: występy ch6r6w, kosze szczęścia dla dam, piotrkowski udzielił pastorowi
ew. a.nglehckJej
orkiestra i tańce.
gminy ewangielickiej w Zgierzu SerlnIemu poDojazd do miejsca za~awy tramwajem kon- zwolenia na urządzenie 12 wiecZodw dla młot stantynowskim do przystanku
,.Brus·· za 5 kop.
dzieży o charakterze moralno-religij nem.
W razie nie'po~od~ ~abawa odłożona zosta(a) Z "Harmonii H zgierskioj. W niedzieJ~,. d.
nle do następnej niedZieli.
6 b. m. zgic:·_;·.:· !'~warzystwo muzycznO-SI)le(x) Zabawa leśna. Ch?r sumowy p~zy !ro- wacze "Harmonia" urządza .dla s",:oich CZłO~lk6w
ściele św. Stanisława KostkI urządza w niedZielę i gości wprowadzonych wielką I uroznll:llconą
6 b. m. w lasku p. Antoniego Bumo (przysta- zabawę. która ma odbyć się w lesie zgierskim,
nek tramwai rudzłdch "Jan6wek") zabawę leśną. w pobliżu linii tramwajowej.
.
urozmaiconą tańcami. śpiewem, fantową loteryą
Początek zabawy o godz. 2 po połudmu.
j wielu niespodziankami.
.,
(e) Wybór psłnomoci.;;,ÓW. Onegdaj w Kon.
Początek o go~z. 1 po po~. W razie mepo~ stal1tynowie odbyło się zebl'anie mieszkańc6;v
\~Y zabawa odłozona zostl;lme do następne] gminy Rszew, na kt6rem wybrano pe.tnom?cflI(niedzieli.
l<ów gminnyc.h i lustratorow bydła. Wybram zo.
{x) Odłożooa zabawa. Zab.:lwa 111 rz.ecz ko- stall na pełnomocnil<:6w pp. Rudolf Szynocha i
!śdóła t,v Chojnacb, jaka m·jata sfę odbyć w na~~ I' Robert Hoffman i na l us.trator6 w ,PP'. Franc.iszek
chodzącą' niedzreh:. 6h. m. w parku "Wenecya. Miller i Keopold !{ronll1g, własclclel maj<l tku
została odłożona na później.
, Ignac6w.

daty drogą, licytaCyj «lwa CH f~I'UI1'u .1 I
.
(a) Zcalenie gruntów, Po żniwac!1 tef4orocznych ma być przeprowadzOt~e ~:calar.JI,'~ Hrullt6,w
we wsi OcłlOclce, w pow. plOt! kow:;kllll, na co
zapadła już odpowiednia uchwala.
Wieś Ochocice liczy około 40 zHfJr6d.
(o) SamUlll.ilójstwlIJI włCll'tCwa~łki. WG~ornj W Dobrej, w pOW. brzezit\skim, G4-1etulIl wlol'lClonkl'l,. M~ryallua Glinkiewiczown, wdowa, VI celo POz,bllwlenHl
si życia, poclerzl1Qtn sobie lm:yhlJl! ~Ilrdto. Zll~ll Ilast'~plf niebawem po zamachu. Przyczyna rozpll.czltWe~lo
kroku nieznane.
(e) C2l:yj ",",ali'!' We W~l Dzicl'Zf!znn ~11~: I~tH~.mierz,
do młyna Jnuu P()(h\lYBO;~lęgO przyl.Jlllko.l llll~ koń, walach, nieWIadomego wlasclclela.

Ch) Zabawa straży. 'VI bieżącym miesi-ącu
łódzka strai ogniowa ochotnicza urządza w He-

I

. (g) (). znleiienie hl.rd6k nad rzeką Łó.dką,

s Z T a K H.
(x) P!''7(Hhtawienie w KocIHmó~c('! .. \{ nadchodzące! nktlziclę, 6 b. In., odb(;dll,e ~;H,~ w 1\0·

chanówce przeclstawil!nic am~(ors!\le I~a rzecz
kasy pracy i zabaw przy tamt0]Szylll :->zplt:.\łu dla
umys.łowo chorycll.
Dana będzie 3-aktowa komedya Alm. mowicza i Ruszkowskiego, p. t. tlMilź z g, }CZ"

ności u •
(x) Koncorty orkiestry W. S. 0,

r

w Il arkl!
\vybol'llcj

Obok zwykłych koncertów
orkiestry W. S. O. pod dyr. A. Sielskiego na
sobotę i niedzielę zapowiedziany je~;t nilstt;pujący
program zabaw: O ~~odz. 4.ej po pol. w obydwa' dni wielkie zabawy din młodzieży i dzieci,
pod kierull kiem pil;rwsl;Y raz f~OS7.c;r,'I;::eg(') w ,to .

Staszica.

(e) Z Towal'zystwa sporto~ago w ~a~iaBli.

dzi zl1akomite[~o ~~pecyali~ity. p. Si:czepalls!-:icgo,

Drugi wy(;ział kamy sądu oluęgowego piotr· cach. W tych dmach odbyto SIę w Pablal1lCaclt który pl'Ojel<l'uje: gry 1.)(;:I:..:';'~l<ie z naarodami, karkowskiego rozwaźał 0112gdaj sprawę p. A: 0.0- ogólne zebranie rocznc Towarzystwa sportowego nawat wenecki, sport mtc}~r, obi6r króla i
branickiego, którego sąd, jak to jnż. ~o':leśhś- p: zy udziale 79 członków. Przewodniczył obra- , królowej za!mwy, batalia wszL~c!Jświat()wa, pobimy. skaza t niedawno zaocznie na z01eslcn:~ blJ.~ dom Dl'. Jarniński, sekretarzem byt Dr. osta-, janie rekordciw, WY uczniowskie, pochód tryull1"
-Ue.k, istniejących nad rze~ą t()dktt, pomewaz niewicz.
•
faJny, talko dL:i('ci(;c(~. l<otyliol1, lalki mówiqce,
nie odpowlad1;lją wymagarnom SGIII~lrnym i n~
Odczytano sprawozdal1le roczne, kt6re wy~ automaty, balolJ i t. p.
Wypadek powu, oraz na zapłaceme 100 rubh
kawje liczbę 259 członków, z kt6rych 120 płci
O !~odzinie 7-ej wieczorolll koncerty orkiekary,.
' .
obu należy do sekcyi gimnastycznej. Koło ry- stry. zaś o godz. <,l-eJ równiei w sobot,: i nie. Sąd okręgowy piotrkowski, po przepro.wa- backie Jlczy 32 członk6w. Dochód z połowu dzielę występy p. Szcz(!pat1~kicgo w je1!O wprost
dzonej rozprawie, polecił 152 budek zmeśc, Y" ryb zasilał kasę T·wu.
bajecznych kl'eacya~h transformisty, dochodzą"
razie zaś gdyby pan D. nie chciał dobrowolIlIe
Koto dramatyczl1e składa się z 21 człol1- I cych jak \V seryi 1001 noc, do fenolllenalnego
'na to się zgodzić, uc,zynić to na jego koszt. ków. Sprawozdanie kasowe wykazuje w docho- : wykonaniu 136 r61 i lrnian. Ponadto .z()baczy~
Grzywna na mocy Najwyższego Manifestu zo- di1ie 3,844 rb. 36 kop. w rozchodzie 3,751 rub. my między inncrni typy wł6cz(if1,6w gybt!l"yj;;:;kicIJ,
stała umorzona.. • .
'. .
8 kog.
.
.
i sceny z da:vnyc!l. n~lrod6w, .la!.: Egipt; ,typy i ~a .•
Jali: SIę dowJaGuJemy, p. Dobranlclu od wyuotowlzna TOW,'\flystwa wraz z remaflcn- rykatury, figle I 1I11ltacyc, nm;ladowtlllle głosow
roku tego ma zamiar wnieść apelacyę.
tern 7. roku ubiegłego wynosi 6,094 rb. 19 kop: kobiecych, Iiliput6w, "Oj-ra", sceny z OPQi', opedniu 5 maja
'?okonano wyborów na k~6ry~I~. p.owolalll ratek,. dra.l1lat?W, komedyj, illll~yi, bl'zudto:n(l\v(g) Krewki kamienicznik.
r. b. do Rainholda Krela, 7.at1lleszkal'ego przy zostali do zarzqdu pp. v,[alery h.amlen~lcl, A2~to~ stwa I dZledzll1Y malurstwa, Wielka tran~'!ol'rna.
ulicy Kopernika 111': .16 w Chojnach, zgłosił się ni I<ufpiewsld, WOjciech Fonder, Stul1Isław UleJ· cya, wykonanie utworów znakomitych malarzy
właściciel tego domu, Wilhelm Lucht i .zażądał z~k, Jan Zu~awic.z i Józef Zyg:l.dł?; na z~stęp- z własną dekoracyjną rekwizytorYtl i t. p.
od niego, by się natychmiast wy~l'owadzlł..
' COW: 'pp. h:anclszek .'\a~zorl\lewlcz, .A. 10ma____.,_
Gdy mu na to lokator ośwladczy-t, ;;e ma sze~sl~I, D. ,~t1lwws!(], Z. Bł'ędowskl. A. Sta~
jeszcze dosyć czasu, Lucht zwymyślał go 1 ude~ rzynskl, J. O::ilkowskl.
rzył kijem
przyC:1:em zranił w ·głowę.
Do komisyi rewizyjnej weszli pp.: AleksanPo spisaniu protokułu sprawę skierowa~o
der 1(1101'1', Feliks Chodkowsld i 'Włodzimierz
.' Ił\
('1'-'1})
tlIJ. H r,Q1.MO'j'U /'"
do sędziego XIlI rewiru. który skaza ł kr~wkle. ł Normark.
go kamienicznika na 10 dni aresztu policYJnego.
(x) l Rudzko-pabianickiego Kółka ziemianek.
Wczoraj przybyła do Kilonii wl'o:;ka para
(x) Koło śmiechu" na wystawie prze mysło- W nadchodzącą niedzielę 6 lt m. odbędzie się
kr6lewska,
powitana na dworcu pn:cz cesarza
wo-rzemi~ślnjczej w Łod:r:i ogromncrn cieszyło w Rudzie pabianickiej w ogrodzie "Tivoli" p. Stecesarzową
i ksiqż<!t. Na dw'orcu obec~
Wilhelma,
sir; powodzeniem.
fafIskiego zapOWiedziana zabawa dla dzieci. S!)()~
ni
byli
również
kanclerz
Uelllmatlfl-liollweg i
. Urządzono podo~ne k?ło i na v.;ystawie w ro atrakcyj, kosze. sz~zęścia, a zwłaszcza c~l
Kijowie. Ale już musiano je zamknąc z rozpo" sympatyczny - zaslleme funduszu na otwarCie v. Jagow. Z dworca w luwarzystwie pary cesi.lrrządzenia władzy, gdyż )ednego z, gości, i~k.ieg~ś ochron.ki w ~udzie Pabianickiej-powinny zyskać skiej król Wiktor Enwlluel z rnał'żonk:ą udali sil!
na włoski jacht kr6lewski "Trina.crla".
p. Rodjonowa, odrZUCIło tak meszczęśłtwJe, ze poparcIe ogół~.. . .
.
.
Następnie włoska para królewska w towazwichnął sobie rękę.
' W o b e c clęzbch warunk6w, przezywanych
cesar;>;il niernieckic!10, cesarzowej, kanrzystwie
Oględziny techniczne mają wyk.azać, ja~ na~
ob~cnie, .~t~znaczona jest bardzo mała ceoa bi:
clerza pa(Lstwa, sek('ctarz~ stanu do spraw zależy zmienić urządzenie, ażeby:. nieszczęśliwych letow weJsclowych:. p~ 15 kop. dla dorosłych I
granicznych i ministra marynarki ogl:.ldata SZIUi:y
wypadk6w nie było.
' p o 10 kop. dla dlJ6CI.
w Holtenuu i części kallułu kiloflskiego. Z kolei
(e) Ucieczlca ares:ztantów. Prowadzeni trans(x) Tomaszów. Donoszą nam z .Petersbur~a, na jachcie "Iiohenzollern" odby.ło się śniadanie,
portem z Turku do łódzkiego wydziału śle,dcz.e-. że senat . skasowa! 'Yyrok w sprawIe włoścJ~n na kt6rem opr6cz pary cesarskiej i kr6lewskiei,
go aresztanci Piotr Pawlak, Józef Nieżynskl I Nowaka !Kuszczynsklego, skaza.n~c~ przez warobecni byli: nast(~pca tronu z małżonką, oraz
Bole$ław 'Wojciechowski steroryzowali str6żów i
szawslq Izbę. sądową na 9 lat cH;:zlmh robót ~a świty wJoska i niemiecka. Po śniadaniu para
zbiegli.
.
. . . wymo"~~~ow~llI~ w celu :abunku w Tom~szowJe kr6lewska powróciła na jacht "Trinacria".
(g) z fi !.łów. Sę;dzla pOkoju III reW1fU rozwaznl I Rawsk '.1 całej rodziny Sllberman~. Spra\'i ę odeWłoski minister spraw wewm,ltrznych, Giuonegdaj spr;wę 52-letmego mie:>zka~cf;i f!1. ~?dzi, Adolfa słano dO. ponownego rozpoznam a przez warliano, towarzysz<tcy królowi Wiktorowi EmanueMillera, oskarżonego o zer~anle dzikiej r~zy na cmen.. szawską Izbę sądową,
lowi w podróży, odbył długą naradę z sekl'eta~
tarzu luterat\skim z grobu zony pulk:?Wntk~ Popowa.
.
•
.
.
Sędzia skazał M. na 5 miesiące wIęziellIa..
(-) RobotniCY zydzl zamiast polaków.
rzem urzędu spraw zewnętrznych, von Jał~owcm.
. - Tenże $ędzi~ s~azat następnie Ruc?l.ę EizenW Zduńskiej - 'Woli fabrykanci żydowscy, U Przy naradzic by.t obecny włoski amba::;ador berbftuma, za .r0~trwomeme rze.cz~, oddanych Jej vod do- których pracowali dotąd tkacze, wyłącznie chl'ze- li li::; ki.
wt , ll41 mIeSiąc ~resztu :POhc~Jnego.
"
ścijanie, postanowili __ według gazety żydowskiej
(e) U:C:ll"ad:dea:e. Wc.z.orllJ, o g. 5 po pol., z role·
(N' L d
M
hl"
139)
.
s;kania. Władysławy Kurko'Vskiej, przy ul. \Y ólczań"aje~
O , Z~l' orge,n att .. nr. . . ~ przYJskiej nr, 57, skradziono rói.n~ rzeczy. wart?ŚCl 1.10 rb.
mowae CZęSClOWO na Ich miejsce - zydow.
i ~otóWk.ą 5{) rb. K. oskąrza. o tę kradzIeż slOstrę,
(e) Powszechno nauczanie w Puc7.niewie.
('l'el. "Rozwoju").
ktom zbIegła.
*
W tych dniach odbyło się zebranie gminy
Puczniew·· vi sprawie wprowadzenia nauczania
Bułgarska agencya telegraficzna oświadcza:
(a) Kasy chorych w Zgierzu. W sobotę nadpowsZeChnego.• Sprawę o.twarcia sieci szkół OdI,Jesteśmy upoważnieni w sposób najkategorycz"
, chodzącą w Zgierzu, w zakładach pfzemysłowyc~ j ,łożono z powodu braku funduszu, uchwalono jeniejszy do zaprzeczeniu wszystkim doniesieniom
tow. akc. zgierskiej manufaktury bawełnianej. dynie otworzyć jedną sz1wł<: we wsi Kuciny, lub j białogrodzkim,
obwieszczającym o zwycięstwach,
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Nr. 1571
ROZWOj. - Piątek; dntlt 4';~Upca 1913 r.
5,
:;""~~;;; ==.=::::a::::::......~=:':;:.'= :;:=:=1'C~_"::=-M;:":_-:::,,t', " .......
":im" ":-::=
.. =.::::
odl1ic:,;ionych pr~ez serbów.. 'vI rzeczywistości I dzenia ~rancuskieg~. p'o.~~za~l ~dy artylerya buł- nastrój za wojną; ,liCzy ona, że pomaoają~ Buł-,
przebIeg wydarzell był następuJący:
garska Jest przewaZfllC,1 uzblPlona w armaty po- garyi odzyska częać straconych terytoryow. .'
Po pierwszych działaniach serb6w dnia 30 chodzenia niemiecki~gq~ij tPdlane w działolejni
Rząd czyni też daleko idące przyg.otowania,
czerwca i 1 lipca wojska nasze" oclparłs~~ Rier:w- Kruppa.
.
.:,1/
aby skollcentrowau swe siły i być gotowym do
sze ataki serbow, przeszły do ofensywy l sClga]ąc
Nadto Instruktorarm!,&'artyleryi serbskiej byli wal/ci.
serbów, zajQły wsie: Suszezewo, Takon, Nobrewo oficerowie artyleryi francuskiej.
Do wojsk w Azyi Mniejszej odeszły rozkai Imeritcu na prawym brzegu rzeki Zletuwo. NaWartość armat serbskich pochodzenia fran- zy aby wr6ciły do Europy.
'
stępnie. zgodnie z wydanym onegdaj rozkazem cuskiego ITI t1si być bardzo duża. skoro nawet'
'.'
bułgarzy zaprzestali strzelać i po~rócili na d~w.- d~ienI1iki wlcde~slde, a. więc tym razem. d.zie~niRozs:z~rlenIe pola walki.
ne pOlyca na lewym brzegu rzeki Zletows.kI6J.! k! s~ronI1e. g~yz•. obstające za wyrobamI nIemIec:
WIEDEN, 3 lipca (wł.) Jak ze sfer dobrze
Jednocześnie wysłano parlamentaryusz6w, azeby l' klml, przyznają. ze artylerya serbska g6rowała I poinformowanych donoszą, dotychozasowe waluprzedzili serbów i zaproponowali Im zaprzestanie g6ruje nad artyleryą bułgarsk!j.
ki były na wszystkich punktach dla bułgarów
ognia.
Pamiętnem jest oburzenie oficerów niemiec- zwycięskie. Wiadol1lości o zwycięstwach serZamiast tego. serbowie :zatrzymali parlamell- kich, gdy ta wyższość annat francuskich po raz bów i grek6w są zmyślone. .
łarYUEllÓW i wszystldemi siłami swemi przeszli pierwszy się ujawniła w starciu z turkami.
Teren walki w najbliźszych dniach się rozdo ofensywy któl'ą, serbowie p,'zedstawili, jako
Wówczas wszyscy pisarze wojskowi niemjec~ szerzy. Rumunia weźmie w niej bardzo IJoWaźny
ści' anie woj~k bułgarsldch.
cy utrzymywali. że to nie armaty niemieckie Krup- udliał.
g Wszystkie ataki serbów dnia 2 b. m. po poł. pa zawiniły, lecz zupełnie zl'a i niedostateczna
były odparta i serbowie ponieśli wielkie straty. obsługa kanonierów tureckich.
Atak na Saloniki.'
Wiadomość jakoby wojskom odczytany by.ł
Teraz pokazuje się, że sprawa przedstawia
PARYZ J 3 lipca (wf.) Z Sofii telegrafują:
nl'lnifest o ogło~zenju nowei wojny Serbii, jest się inaczej.
Buł'garzy gotują się dziś lub jutro na atak przezn'lyślona.
Artylerzyści bułgarscy stoją niew1jtpliwie wy- ciw Salonikom.
'
_
źej na punkcie dyscypliny, inteligencyi. wyrobieOd samego rana na p6łnO<l od SalQwk,
nia i zapału odartylerz)'stów serbskich, a mimo słychać silną lmnonadę.
to są przez nich bid.
Klęska bułgarów,
Jest to dow6d WYZs.ZOŚci armat ... frry.lcuskich
nad armatami niel11jeCkie~~
(I)'
.
BIAŁOGROD, 3 lipca (wł.) . Zr6dła s~b:
(Tel. Ag, p(;t).
skie donoszą, ze bułgarzy pod IsztJbem p<?meśh
ciężką klęskę. Prawe skrzydło bl.l~garskle\ zoDnia 28-go z. m., konsula Q~łubi.nowa, ~!6stało kompletnie rozbite.
ry w towarzystwie 40 kozak6w I szelka Tagl z Cal'nagie l) wojnie i o drodze do miliardów.
40 kurdami podążał z Rydżanu do !1szny, ostrzeSb-aty serbów.
liwali w pobliżu Kalazewy kurdOWie Abd~l.beka
"Gyby można było wojną bałkańską wyku~
BIAŁOORÓD. 2 lipca (wł.). Zr6dła serow liczbie 159. Wywiązała się walka, zaządano pić i doprowadzić do bankructwa, tobym na to
pomocy z obozu rosyjskiego pod Syrą. .O~ol~ cały mój majątek poświęcił~-tak mówi.t Carne- skie pOdają dotychczasowe straty serbów wwalwieczora 40 kozak6w konwoju z k~rdall11 r~g! gie podczas swego pobytu w Berlinie na jubileu- kach z bułgarami na 7 tys. poległych i rannych. .
oceniaj~c straty bu.łgaró;w na 23 tys.
'-'~'<~.·.):l.,.J
zmusiło przeciwnik,a do opuSzcZ~~la pOZyCyl I szu Wilhelma II.
Daje
Sll~
odc~uwac
brak
PO,J1wCY
"i':!J
cofnięcia się do OlZy MerhewerskleJ..
.,
"W czasie amerykańskiej wojny domowejDnia 29-go z. m, przybyły oddział' .rosYJskl opowiadał--byłem inspektcirerh 'telegrafów, miaNowa bitwa
·,~i\,;;~~~;,:;:-;:;iJ
przez cały dzień walczył z Abduler.n-b.eklem pod łem sposobnoŚć poznać wszystkie' okropności tej
SOFIA. 3 lipca (wf.) Z pola wal.ki
Oizą. którą ten ostatni w .nocy opu~~lł, cofnąw- klęski. Do dziś dnia zapomnieć ich nie mogę i
dzą
wiadomości o toczącej się walnej b.
;;":;;:;~I
szy się do Gilasy i~a ~r.a\1lCY. ture~kleJ. ;
.
do' końca życia jej widmo będzie mnie przej- pod V
elosem.'.
Ze strony rOSYJskIeJ. zablty~h J~t ~ z<?ł me - mowało zgrozą j wstrętem".
rzy, ranni: podpOn!CZ111k ~~Idln l. 5 zO~l1le:zy,
O zdobywaniu fortuny tak się wyraził:
Zwycięstwo greków.
'"'
Przyjacielscy kurdOWie straCili 4 zabItych l 6 l an"Dochodzi do miliard6w ten tylko, kto się
ATENY,
3
lipca
(wł.)
WOjskO
greckie.
od~
-f1yĆh.
.
. .
ze srebrną łyżką w ustach nie urodzi.t. Trzeba
niosło
wed,tug
informacyj,
dzielmil~ów
tlltej"'l·
Straty przeciwnika dotychczas me WYjUŚlllO patrzeć na ciężką walkę o byt rodzic6w, a wiszych - nowe zwycięstwo w okolk.y Balczi.'
oc, ale, niew~ltpliwie, są znaczne.
dząc, chcieć oddalać od nich - nędzę. To jest
. Bułgarzy cofają się w nieładzie. Straty buł
bodziec silniejszy jeszcze od ambicyi. Ja wszystgarów
mają byó bardzo znączne•. Kr61 Kon~
ko mojej matce zawdzięczam. Dla zyskania mi~
staotyobją.t dow6dztwo naczelne nad flotą greliardów trzeba mieć Jeszcze jeden dar: .z pod~
wladnymi, zar6wno jak ze zwierzchnikami być cką, która wspi.era akcyę al1llii lądowej.
zawsze w porządku. Dzięki temu moje prz.edsię
O opiokę nad bułgarami.
(1'eJ,. "Rozwoju").
wzięcia bywały udane. To, com zdobył. me naBIAŁOGRÓD. 3 lipca (wł.) Poseł bułgar
Wedl'ug prowizorycznych. <?bli.c~eń w:tb~ani Jeży do mnie wyłącznit:, ale i do ludzi, kt6rzy ski w
BiałogrOdzie wystosował do posła austryaczostali dotychczas z kuryl mleJsk~el .do Sejmu potrafią robić dobry użytek z pieniędzy. Takim kiego prośbę
o opiekę nad bułgarami .W. Serbii
ro
chce
przekazać
moje
miliardy
"-kończył.
galicyjskiego: w Białej: 1"laempel, l1Iemlec. w ę i
aby
poseł austryacki przyjął do gl11achu poseldach - Aschkenaze, post. dem., w Jarosławlu-,. "".......................""""'......-.................-"'----....---....
sldego archiwum bułgarskie.
Jahl. dem., w Kol'omyi - KIeski, d~m., w No~
wym Sączu - namiestnik Korytowski, k~ns., w
Tajemnic:C:8 narady.
tJ
PrzemysIu -- Doliilski, dem., w RzeszO~le-JaWIEDEN. 3 lipca (wt) Od kilku dni. tocz.,,:
błoński nar. dem, w Samborze- Szarskl. kons.,
się rokowania pomiędzy dawnym prezesem
mIw Stanislawowie .:..... min. Biliński. kons .• w StryMoiDilizacya Rumunii.
nistrów Geszowem a mężem zaufania kr6la. I'Uju -=- Mi~iński, l:em., ,w 'I:arnopolu;-,S~mltt." nar~
BUKARESZT. 3 lipca (wł.) Ri:ula wojenna, . muńskiego Kantakuzenem. Naradom tym' przypidem .• w ramOWIe - rertll. def!1 .• Brzezany ~ło
pod przewodnictwem króla Karola, p()stanowiła sują wieIIde znaczenie.
czów - Schaetzel, dem.. Gorhce-Ja~ło - Ger- natychmiastową mobilizacyę całej armil rumuńAkcya mocarstw.
man. dem .• Sanok"Krosno - Zgorsl~l, Podg6~ze
1."
tk' 5
"W'ieJiczka - Marjewl\ki, dem., BochoJa-Wadowlce skiej.Rozkaz mo b',..
LONDYN, 3 lipca. (wt.) Obiegają pog,loski,
l IzacYJny Ou6jmUj6 wszys le
-Maiss. dem.
.
IŻ wielkie mocarstwa mają, poczynić terminowe
korpusów.
.
.
.
•
W Krakowie: E. BandrowskI, J. K. Feder~
Przewozenie wOjs!< Iw gramcy bułgarskiej prżedłoienia w Sofii, Białogrodzie i Atenąch, dowiez• .lu!. Leo i Kon5t. Srokows!.d ,demokraCI.) ro·zpocżęło
magając się,' .by państwa bałkańskie nie. dały
się wczoraj w południe.
,
We LWI)wie: Tad. Rutowskl. wiceprezydent
wciągnąć się do wojny. Mocarstwa ,doradzają
(dem.) GłąbillSki (n.-d.) prezydent Neuman (n,-d.)
!(ollcerltl'aoya wojsk bułgarskich.
przygotowanie' drogi do arbitraż~.
i dr. Adam (n.-d..)
PARYZ, 3 lipca (wł.) Z Bukaresztu tele"
·r~a niemców.
grafują: Na granicy rumuńsko.bułga~skiej odb~~
AMSTERDAM. 3 lip~a (wł) Marynarka howa się koncentracya wojsk bułgarSkIch, aby ~Ie
Wartość ai~mat niemieckich.
dopuścić do wkroczenia rumun6w w granIce . lenderska ma być powiększona o· 9 drednout6w. -~'"Burgaryi.
.(Korcf>pondencya wŁasna "Rozwoju. ")
Cza.rna nięwd2:ięe:wośó•
Armia rumu6ska koncentruje się pod Kordowią, gdzie spodziewać się należy pierwszego
BERLIN, 3 lipca (wł.) ·Wielkie .rozczarowaWiedeń. 3 lipca.
przekroczenia granicy bu,łgarskiej.
nie sprawiła ,tu wiadomość. nadeszła t;; Kilonii,
Powszechną, uwagę zwraca w tutejszych. sfea donosząca, że w u2;oal'liuląsług oko.ło. .pi'lYlMobi!i:uwya Czarnogóry.
śc!a do skutku uchwalenia zbrojeń niemieckich.
rach politycznych i wojskowych fakt następuJą~y:
BAItOGROD, 3 lipca(wł.) !{ról o2ai'nogór~ ces,arz odznaczył kanclerza tylko przez ,nadanie
Wszędzie, gdzie artylerya serbska wy~tąplła
mu bryJantów do orderu )lczarnego orła" •. Wo..
w większej masie, odnosiła świetne. zwycIęstwa ski Mikołaj, podl)is~J dakr.et mobilizacyjny.
bee tego przyjaciele kanclerza. którzy. oczekIwali.
nad artyleryą bułgarską i zmuszała P!ec~otę buł
Wypowiedzenia woiny.
że cesarz nada mu hrabstwo, wyrażająniezado
garską do ucieczki po zadaniu jej wl.elklch. strat;
\IlIEDEN. 3 lipca (wł.) Z. At~n telegrafują: wolenie i oświadczają, że wobec "takiej n.ie"
Ta okoliczność jest dowodem, ze wyzszo~c
artyleryi serbskiej, która sif; bardzo. pochlebnIe Rząd grecki postanowił wypOWIedZIeć urzędowo wdzięczności" praca ta niewarta była tyle '~':'
chodu.
'
zaznaczyła już podczas wojny tureckleh ponowwojnę Bułgaryi.
nie wystąpi.łę teraz na pierwszy plan. ,'.
Przygotowania Turcy!.
Zjazd ministrów.
Ów szczeg6ł nabiera specyalnego oswletleRZYM, ·3 lipca (wł.). Minister spraW >~,.
WIEDEN, 3 lipca (wł.) WTurcyi przeważa
nia dzięki temu. że armaty serbskie są POcIl0t
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Czy zamach?

jazdu królewskiego. Natychmiast aresztowano go.
swe nazwisko jako Paweł Fernandez.
Podczas rewizyi znaleziono przy nim w kieszeniach mnóstwo kawałków szkła.
Wybuch dynamitu.
KURYTYBA, (Brazylia) 3 lipca (wł.) Nastąpił tutaj wybuch dynamitu; 60 osób zabitych.
Podał

Ateny, 4 lipca (wt).

Poseł

grecki w Sofii

zosiał urzędownie odwołany.
Socyaliści hamują.

Bukareszt. 4- lipca. (wł.) Partya socyalisty-

czna zwołała cały szereg zebrań, pwtestujących
przeciwko mobilizacyi i zamierzonej wojnie.
Naczelne dowództwo.

tu,

Wiadoł], 4 lipca. (wt)
że główną komendę

Donoszą z Bukareszarmią rumuńską

nad

objął ksiązę Ferdynand.
ziemi.
Rozbite rokowania.
MESYNA, 3 lipca (wł.) Dzisiejszej nocy odKonstantynopol, 4 lipca (wt) Zastępca rzączuto tu dwukrotne trzęsienie ziemi; ludność w
popJ'ochit wybiegra z miasta i obozuje pod gołem dl! greckiego ~ra.gumin starał się nak.łonić T~rcyę do wystąpJcI1Ia przeciwko Bułgaryl wzamlan
niebem.
. .
.
' _
,
Wrzenie w Chil1ach.
za co Grecya. miała poczyl1lć pewne ustępstWd.
. ' . LONDYN, .3 lipca (wJ.) Z Outangu donoRokoiVama tę· rozbiły się o sprawę wysp
szą, że wykryto' tam spisek przeciw . Juanszika~ Egejskichl
~.
jowi; spisek miał za zadanie obalić rząd obecny.
Uchwalenie· Zbl·oj611.
50· spiskowców aresztowano.
Berlin, 4 lipca (wJ';) Na wczorajszem pleNiezwykłe samobójstwo.
narnem posiedzeniu Rady· Związkowej zatwier~
.' BUENOS-AYRES, 3 lipca (wł.) Wczoraj po dzone zostały wszystkie uchwały dotyczące zbro ..
południu popełniła samobójstwo kuzynka ministra
zagranicznych w Urugwaju, która jeń niemieckich i ich pokrycia.
.
zaciągnąwszy d.\'ug 10 milionów doUpal'ta izba.
z Monte Wideo. Samobójstwa
LOlldyn, 4 lipca. (wł.) Asquith zapowiedział
w chwili, gdy miano ją aresztować.
~ w izbie gmin, źe trzC9ie czytanie homerulbiIu
odbędzie się dnia 7 lipca. Nie ulega wątpliwo
ści, że i tym razem izba lordów odrzuci pro~
ostatniej ohwili.
jekt.
Plany Rumunii.
Skazanie mordercy•.
Wi~deń, 4 lipca (wł.). W kołach wojskowych
Monachium, 4 lipca (wł.) Sąd skazał Straf"
są zdania, że· Rumurua nie przyłączy, się obecnie
nera,
który zamordował majora Lewińskiego i
do akc}W wrogów Bułgaryi, lecz ograniczy się na
Bulendera
na śmierć.
zajęciu Dobrudży aż do linii Turłuskai Bałczyi,.
Zbrodniarz oświadczy.\' przy przesl'ucbaniu,
Dopioro, . gdyby zwycięstwo przechyliło się na
że zamierzał popełnić samobójstwo, lecz przedstronę Bułgaryi, Rumunia, chcąc zapobiedz jej
rozrostowi i utworzeniu wielkiej Bułgaryi, wy- tem musiał jeszcze kogoś zamordować.
stąpi

Trzęsienie

przeciwkoniaj z

całą siłą zbrojną.

Demonstracye.
Bukareszt, 4 lipca (wł.). Przez ca.ty dzieiI
wczorajszy odbywały się tu wielkie manifestacye
na rzecz wójny. Na tablicach, jakie noszono
~ w t,rumie, widniały napisy domagające się wojny z Austryą oraz napisy: "Niech zyje Wielka
Rumunia" i· t. d.
Rozkaz· mobilizacyjny wywołał entuzyazm.
Cała armia po zrilobilizowaniu pięciu korpusów
i rezerwistów aż do roku 1905, liczy 500 tysię~
cy ludzi.
Turcya grozi.
. Londyn, 4 lipca. (wł.) IITimes" donosi z Kon~
stantyńopola, że Tllrcya oświadczyła Bułgaryi,
li poczyni odpowiednie kroki, jeżeli Bułgarya nie
ustąpi natychmiast z Rodosto i innych miejsco"
wości, które znajdują. się w posiadaniu Buł~
iJaryi.
Koncenłracya wojsk tureckich.
Konstant,nopoa, 4 lipca (wł.). Panu..
4e tu! gorączkowy rueh. Transport,
wojSk odbywcoią S5~ z waeQkim poś.

O 3-ch

letnią służbę wojskową.

nuą·

Budowa wspomniol1ej kolei trwała około 6
kosztowała okrągło BO milionów koron
(przeszło 60 mil. rubli),
Kolej Lbtschberslw jest picrw!-'t:iI alpejskq
koleją elektryczną nu wi(;ksz1t siGIh;; znaczenie
jej dla Szwajcaryi i ~ranicznych części Francyi
wschodniej i Niemiec zachodnich polega pncede wszystkie m na skróceniLl drogi do Włoch.
Tunel rozpoczyna się kol'o Kandersteg, wsi, poJożonej w dolinie
Kander, a kortezy siG pod
Ooppenstein. Tunel ten co do długości jest trzecim z rZE~du po tunelach Simplon i św. 00tharda.
Tunel miał byćgot(twy,w:,w".1:911 t ale podlat i

skał urwały sic: znact:ne mas)'

czas rozsadzania

ziemi, poczern zalała tunel woda z pty!Hicej nad
nim rzeki Kandel". ZgirH~to wtedy 25 robolllik6w
wloskich. Po zatulllow .. ni LI dopływu ",rody oka ..
zato się, że tuncl zostal zasypany na przcstrze~
ni 1 kilometra. Musiano olmV;y~ to lI1iejsce,
skutkiem

opóźniło siG wyko(lczcllie

czego

tu~

~II$

GDEł.\l1IA

Skazane sufrażystki.
Londyn, 4 lipca (wI.) Za podpalenie trybun
na wyścigach w Churst Park, sąd skazał dwie
sufrażystki na trzy lata wiezięnia każdą.

VI 6afSłS2!A WS~jUlA

ISprnw ... d.ąnie Ł.,I"~mfirZ!"'-,o,It.[n,, 1. (1,,[ .. UjVlI1P12 ,,,kil).
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Czek! nB Beri. ··4:,)":1111
I.P{. Renta '
5"1. Poi., z iGOr.
6% Po;;, z luon
Prclllj, [emis.

• fI.
Szlacheckie.
4,'/. 1.la. Zieln.

straszne· nieszczęście.

4,0/0"
"
""/oLio, Wars".

I

-

28 czcr~c<1 r.. b. otwarta z~tała
nowa kOI,cJ, alp~!S~~, BCl'll',~I~?tsch:
!;e.I~>, .SlIll plon. , ~oleJ td"WIl.clzlC od l11l~JSCOW~
sel SpICr nad Jeziorem l hun prze2 kilka naJpit;kniejszych dolin i przez tunel, mający 14 i
pół kilometra cll'ugości, do Briv~~ w kantonie
\ifallis, do ujścia tunelu Sil11ploliskicgo, W ten
sposób powstało bezp()~l'(~dnic pohlc;..:enic z je·
ziorami górnych Włoch, z Mcdyolanem i Ge-

Zagadkowa zbrodnia. \'1 Barcclonie do maj~
stra m ularskiego zjawiło si Q ki Il<u eleguncko UM
branych panów w maskach nu twarzach i pod
groźbą rewolwerów zawieźli w samojeździe owego mularza z zawiązancmi oczami do Jakiejś
willi podmiejskiej, gdzie kazali mu zamurować
niszę, w której umieszczona była jakaś kobieta,
nadzwyczaj blada z zamklliętemi oczami. Po do~
konaniu pracy odwieziono mularza z powrotem
z zawki,zanemi oczami. Mularz dał' znać do policyi, kt6ra zajGla siG rozwiqzaniem tej tajemniczej
zbrodni, dotychczas jednak bezskutecznie.
...

leigh, 4-go lipca. (wł.) Wybuchnął tu strajk
robotników portowych, ładujących w~giel. Strajkuje 7,500 robotników. Wskutek tego strajku pozbawionych zostało pracy 10,000 górników w kopaln iach Szkocyi południowej,

Dla robotnika, Józefa Dychto, katolika, o
!,tórego nieszczęściu p. Szymański, opiekun cyrpiechem~ Przez Bosfor Turc,a skon.. I kułowy, zawiadomił Towarzystwo dobroczynCen'irowałs. pod Czataldzą !I 8"180",! ności i dla kt6rego na kupno nogi i maszyny do
pończoch członkowie zarządu Towarzystwa od·
przeszło 200,000. żołnierz,.
razu na posiedzeniu kilkadziesiąt rubli zebrali,
proboszcz parafii Najśw. Maryi Panny, jako dla
Zdobycz serbów.
swego parafianina, sklada na ręce Towarzystwa
Białogród, 4 lipca (wł.). Serbowie zdobyli
dobroczynności 25 rb.
dotychczas 20 armat, 24 wrrl.y z amunicyą, miPrzytem czuję się w obowiązku nadmieOlć
. traliezy, oraz wz1ł$f:~ do niewoli 40 oficerów bu.ł" iż wspomniany Józef Dychto, przy pracy w fir~
mie )jBorkowski" uległ temu nieszczęściu.
~arskich; 158 podoficerów i 2,500 żołnierzy.
X. Gniazdowski.
Do Białogrodu nadchodzą jedynie wiadomości
'zwrcięitwol;l.ch Serbiił gdyż dziennikom niewol-

1;1, ~niu

i l1r.~;zY~~le

RÓŻNE WIESCL

strajk. robotników portowyoh.

Wyjątkowo

Nowa kolej alpejska m

II

nelu.

Paryż, 4 lipca (wł.). Na wczorajszem posiedzeniu jzby deputowanych odrzucony zostal' pro~
jekt 3D-miesięcznej służby wojskowej, a następ
nie pomimo usiłowafl zwolenników tego projck~
tu, Messimy i Boncours,a, uchwalono 312 gło
sami przeciwko 266 votum zaufania dla Barthou'a.

.-

Z WARSZAWY.
* Goście z Czech.
Wczoraj rano przyjechal do Warszawy p.
Karol Zak, naczelny redaktor Jednego ;1,' najpo.
czytniejszyeh pism czeskich "Narodna Polityka",
w towarzy:5twie przemysłowca czeskiel~o p. Otokara Zatkala.
Wieczorem sympatycznych IlOŚci podejmowano w Resursie kupieckiej.
* Wybuch strajku.
Z powodu aresztowallia 9 robotników, kt6~
rzy niedawno imieniem wszystkich prowadzili
rokowania z zarz1!delTI, wszyscy robotnicy warsztatów kolejowych wczoraj rano porzucili pracę,
domagając siG uwolnienia aresztowanych.
--

Odwołanie posła.

MADRYT, 3 lipca. (wł.) Kiedy dziś okoł'o
południa król Alfons XIII udawal się w samojeździe do pałacu swego, aby objąć prezydyum
w Jadzie ministrów, wyskoczył z poza węgła
ulicy jakiś człowiek i zaczął biedz w stronę po-

,

I

no podawać innych wiadomości. Pisma, któl'c
podały teleg,'amy o porażkach serbów, zosłały

nicznych San Qiuliano uda się do Rejchenhalu,
gdz;ie nastąpi· spotkanie z austryackim ministrem
spraw zagranicznych Berchłoldem.
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Po kr6tkich lecz dętkich cierpienia.ch opatrzony
dziadek, pradziadek, teść i wuj
ś.

ŚW.

Sfikramenta.mi przeniósJ'

si~

do

wiecznośct MSZ

ojctec,

t p..

LORET

przeźywszy

lat 79. Wyprowadzenie drogich neim zwJ'ok na~tąpi w n!edzie1ę dnia 6·-go lipca a godz. 4....ej po poJ'.
z NowegoHRokicia (dom Koniga) na. Stafd' cmentarz katolickI w ,ŁodzI, o czem za.wiada.mia krewnych i znajomych
2508

Naooze{lstwo taJoone

z

KHOLESTWA.

odo~dzie

si<; w poniedziaJek 7 lipca o g. 10 rEino,

\Xl kOŚeie1e.ŚHgo

StQnisJ'awa Kostki.

~zelliq ~e"Yej połoyvy twarzy i kończyn. Stan jego

Jest

ClęZki. Pracujący w pustym pokoju cieśla
Kosmala doznał takif okaleczenia g.towy i opa~
Ś.·r P .
lenia. Obie ofiary umieszczono w szpitalu miej(x) Wybuch W Częstochowie. Przy ul. Ogro- f skim.
ludwika z Blochów
Pożar ugaszono szybko.
dowej nr. 20 w dwupiętrowym domu na parterze mieści się fabryka zabawek pod firmą "HamProfu Tadeusz Joteyko
burger i Hoherman". Między innemi posiadała
po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła
ona w r,;kładach swoich kostki dynamitowe do przyjeżdża stale przez czas reryi letnich dla udzielania
w Bogl1 dn. 5 lipca o godz. 12 i pór w pol.
tak zwanych "straszaków", pistoletów używanych
opatrzona śW. Sakramentami, przeźywszy
do zabawy lub na postrach złodziei.
lat 71. Wyprowadzenie zwłok na Stary
cmentarz katolicki odbędzie się W sobotę
Tych "straszaków" było-jak objaśniają wła
dnia 5 llpca o godz. 4 po pot, z domu przy
ściciele-1000 pUdełe!<:. po 500 sztuk w każdem.
(fol·topian, skrzypce, teorya).
ul. Rokicińsldej N! 18. Na smutne.te obrzę
Do personelu fabryki należał 15~letni Kacdy zaprasza krewnych i znajomych
man. Chłopiec ten prawdopodobnie usitował Zasta~ można w szkole muzycznej To w. Muz. im. Szo2500
Rodzina. \
pena (Piotrkowska 108) we wtorki, środy ! czwartki
wyciągnąć z pudełka kilka korków, i spowodood
8-9
wieczorem.
wał wybuch gwałtowny. od którego wszczął sit::
Srynns pOWieść apologetyczna z życia Pana Jezusa p. t.
paźar. Kacman uległ pokaleczeniu glowy, opa,~,~~_i'il'ii" JD Z• • • '

PIASECKA

LEKCYI

,

DROBNE OGŁOSZENIA.

_ _A

po t r z. e b n y korep~tytor· do
uczlIla, 2-ej klasy ~l1nnazyum
pI!'lrwszeT!sh~o dla .niemca za
mleszkame l oprallle Sld ado><
Wa
5954-1,
.... - -nr.
. - -21-24.
-----.
K)l~c. W Rudzie do sprzednnla.
rNowo-Zarze\\).
Wiadomość w Restauracyi róg
sklej j Rzrlowsklej
od 6 do 8 Wlecz.
5950-5-1
p" otrzebne kompletnie zdolne
podr"'czne do krawiecczyzny
..
zaraz ul. Promenada nr. 11 m. 8
p-okÓj umeblowany dO- wynajęcia. dla inteligentnej osoby
WidzeWska 86 m. 16 wis li wis
parlt\t.
·ó892-5*..,-2

Jest do sprzedania domek z

.

Wi~a~~~;~~. ~~:a:Ja ~~trJ~

_____________
I' Meble salonowe, stolowego
~,sypial.ne.go, szafy, otoman.· e,

u portyera.

5802-5'h_5

,_l .. ~l;ń h!hlio.tekę,-.l1lstr.u,...szafkę..
• \. -K· arnicnica
~
.
h dochodowa
d
d l W Pabla-

kawalerską, obrazy, lampy, pal-

tIIcac na ogo nyc l Warunmy, maszynę. sprzedfUll za bez-j kach do sprzedania ZaWadzlca
e
w'" . dż'
1:1 fi I
10 Niemlerski. Tamże gospo~

~;.n5z~;~zJ)ez abóG5~10~:~ ~:~~~t~n~ok~op~ąmPo~~a.Pa5~~6a)21~1-

"'-jeilr:--lllkaS-ent pot-rze-'!)11V -IlU
Łódź 25 pensya stala 010Ollo od
inkasa i sprzedaży kaucya gotówką 500. ZaWadzka 10 Nierniersld.
6957--1
-iTszaij:-1ólltu"Zti'ilitenlcami,
IoaL stór, kr.zesla, otomanę, kre...
dens. szafka mata, biurko, zegar
wyjeźdżając sprzedam tanio ul.
14 -.55 oficyna lewa.
58H4-5pts-2
oajecznie tanio -sprzedajemy
D pielme alpagowe marynarki
Piotrkowska 128 m. 15. 56!H-W*-5
jiufetowii potrzebna dosldepu
IIJ rzeźniczego Drewnowska 59.
5952-5-2,
UdkeSPI'zedam tanio z powo:
du zajęcia RozWado.wska 22
5917-5-2
____
__
!ludka z ogródkiem szopa z
U powodu choroby zaraz do
sprzedania Targowa 5'7. 5946.5.1
'CZytajcie uważnie! Sprzedaż,
kupno, dzIerżawa, zamiano.
każdego interesu sp!eszl1ię za...
latwia
' W. Nicmierski, Zawadzka
• famże lokata kapitalu, za10
ciągnięcie
pożyczki, wyszukanie
4')16 1"** 9
61'1 6w i t d
sp
111
{
"_o_.~.___ .:'-...:..~_.:..
W
o spl'zedan!a dOlll murowany
dwupiętrowy z ogrodem dwoma partel'owemi w ladnej miejscowości Ruda-Pabianicka. Wiadom ość Kosiński Ruda dom
wlasny drugi przystanek. 5\)51-2-2
o na claiut"l'1z 5 pokofe
i 2 pokoje z kuchnią i wszelkietni wygodami. Wiadomość ul.
RadWa(u,ka 40.
6945-5-1
Wa domki drewniane z frontoWZIl1 placem pod pudowe tuż
przy tramwaju Rokicińskiej ul.
d?Chód 500, solidna bl1dowa,
piękny ,ogródek, sprzedum tanio.
got6wkl potrzeba 2500 Zawadzka 10 Nietnierski.
5959-1
OSpodyni na mule ~ospócfar:
stwo na wle~ poszultuje "Sa!l10tny" Oferty w~.:.._ 5919-2-2
Gramofon ko~cel'towy 30 nut
sprzedam PlOtrkowska 291-8.
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2001-2-1

I

UZYKI

Kugl ę wózek
W do':ta. dziecinny
Of t
rJ

rym s me.
er y cena i
adres pod "Wózek" W Rozwoju.
_.____
5955-2-1
Morepetytor z praktyką przy
11\ sposabia do szkół śre.dnich
rządowych oraz i na śWl!ldectwa iiota~hnl ~genci biuro-księgi
ul. Targowa 55 m. 49 od 7 do
adresowe) wymagana kattcya
8 W.
2661-6-1 Pusta 11-·10.
5921-1
Młoda panienka z średniem p-otrzebni zdolni ślusarze na
wyksztalcenlem pl'agnle objąć
budowlane gięte roboty ul.
miejsce W sklepie galanteryjnym ( Wólczaflska nr. 210.
5912-45·2
9ferty pod H. W.
5977-1
notrzebni są zdolni agencl·inkaMeble z trzech pokojóW sprze.
sen d do ]{ompanli Singer ul.
dam tanio kredens stół Zgierska 111'. 9.
5902-2-2
krzesła, bieliźniarkę, łóżk~, biur- iri'Okój duży jasny z kuchnią na
ko, tremo, garnitur salonowy ul.
r 2-em piętrze od frontu zaraz
Druga 55 m. 9.
5971-5pW-l
jest do wynajęcia na ul. Przejazd Nil 16. Stróż wskaże.
d
Młynarz ... Monter zagraniczny
---świadectwa chlubne przyj~ pokój do wynajęcia dla kobiety
mie miejsce młynarza reperacye
inteligentnej,od 14 lipca na
uskutecznia sam, wymagania parterze z wygodami (wei,ście
skromne Biuro Witolda Wagnew~póIne), prz.}' ul. ~awl'ot',bhzko
ra, Kalisz Grodzka 1. 5877-5*-2 Plott:lcowsklej. Wtadomosć: u!.
~UĘt hypotekę-l N! murowanego' Przejazd 16, W pracowni Jam011 domu na Batutach poszukll)'e szeWskiej.
.
d
-pożyczki 2000, dam dobry proc. ltlok6j umeblowany z ealodzienZawadzka 10 Niemierski. 5958 r nemui:rzymaniem do wtlnaj'ę"
.
' . D . 1
40
.;
Ma pierwszj stopień rangi i do cm. Zle n8 nr.
m. 1.
III i.nnych eg~aminów przysp?", Sklep \(olol1ja~l1o.dystrybucyjny
sabuun. uL MlkolaJewska nr. 62.
. do .sprzedallla zaraz ZagaJI1l.
5890-6śpt-2 kowa 15;
5887-5-5
[lotrzel>na zdolna spódnic0i.rkii" . ~przedain 7 morgów z zabudor uJ. Dzielna 15111.5. 5967-1
waniem murowanem, ~cztery
potrzebny prac.ownik biur.owY.j wiorsty od. RzgoWa. Info.n.lac.)le
z kaucyą 2000 do 5000 rub. Nowe ... ChoJIIY, al. P~yncypaln~
Oferty ·wRoz\Voja pod literami nr. 24 Stan_~~ KWlatkowsk-.::
,,8. D.",.
5966-2,...1 I. studnię, pompa i cembrowina,
b
'
d-2~ łokcie sprzedam zaraz.
notrze?y
hml lowiec
'75 Hiller
r do ploWapOdwai;~y
zet11a składu
hur- ) Pabianice,
..•- - - - . -WarszaWska
.--otowo-detalicznej sprzedaży, arty- Sklep. kolomaIno . . g~lan5e~.YJnY
kulu codziennej potrzeby na
tamo do spr.zedallla) a;~ska
miasto gubernialne i .okolice, ~~._9 5 . .
5880-0 -2
wyrobóW Łódzkiej Chrześcijan- Sklep kolonialno-dystrybucYjny
skiej firm}' wynagrodzenie rb. 100 . do sprzedania ul. Orla nr. t 1
miesięcznie, mieszkanie, Wyma . . ,
5955.::-5*-1.
gana kau?ya 2000 gotówką. Sklep owocowy z delikatesami
Bliższa Wiadomość Zawadzka!. do sprzedania Piotrkowska
10 Niemierski.
5961-1
189 w sklepie.,·
595Z~1
piWiarnia do sptzed~n!a pr~y SUblOka~or może dostać m. iefal>ryce z urządzemelll rzez..
szkal1le Zachodnia 24,--:" 21.
niczem ul. Przejazd 55. 5925-5-2 .
5959-2-1

I

r

Ir

i

11)

I

lInf.

stuząca' do wszystkiego potrze-

Fr.y deryk GflnWaldiag.UbH .kartę od paszportu; WYd.zfabr.
Steinerta. .
5944-1!
Galewski Stanl·-·Qw.zarl tt1.. 1·ł k .....-I·
"..
" ,i"fabJ.:
'"
tę od paszportu,
W"d;
Allortu Rou.seau.
., 5975-1:

bna zaraz na letnisko. zgraszać się ul. Przejazd 48 m. 10
2-gie piętro.
.
5965-6-:'1
d"?le l·
om lel{CYI,. pl'zygotowy.
wuję do egzaminów. Ukończylem 8-01io klasowe gimnnz~um uL
Piotrkowska 71 tn. 5. 5 55-5'*-1
U§cze(l
k?SiadajflC9 pol:
i!J ski • llIelmeC l,. rosYJs
-. Ii
{pOtrzebny do biura budowlanego.
Oferty suIJ "Chętny" Rozwój..
. ·5006-2s-2
warsztat egzystujący od laf 4

U

Józef Cepo\ils}d zaguhUpes$.;,

z~olt~y,

..

wift°~r~a~tt;t"łt~j,. ~~r;~!~~.i9·I'
"'~,.

Jan Olejniczak, za~ubll. paszt'f
port, «k'd. Z t"łtn a.dorlo. S"'CZ•.•

n.,

"'....

JUljatlna: mugaSż~gUbill'ikar~ i
~. tę. od paszportu, wyd;·z fabr' .
ślusarsko-l11echanic7in ysprze- Schetblera.
5940':':'1:
dam tanio byle zaraz z powodu Juljan OwczarekzagubU kartę
śmierci męża ul. Rzgowska 98.
od paszportu, V'lYd. z fabr.
5005-2-1
Akc. Two. Widz. Manuf; 5922-5-2
do Amer)lki sprzeb i k. Wawrzynie.cZagUb., II'
1I7~ dam tanio ladny murowany
kartę od paszportu, wydaną
c1?m~k W Nowem-Roldciu,. pól z fabr. Cygielberga. 5881--5-:5
pieniędzy pozostnWię n~akcie lUdWik Sml11skizagubi' Jtart~.
Zawaa. zkE.J.9. Nletnle:~1.5goo...1
od paszportu, . WYd.•. z fabr.
u.uysiadając. z ..tr~~nwl!ju przy PoznaJlsldego.
. 5900:--1
'lir Łagiewnlckle] tthcy pozosta- Maryanna Pasikowska zagUbiła
Wilet~ na.lawce 2 rzeźnicze noże
paszport, z gm. Niewierszyn
oWinięte w ~iaty fartuclI upra- gub. Radomskiej. ·5821-5'-1
szam la~kawle p. lwnduktora stefan Ciesielski zgubit I~at'tę'
tego kt61Y je. spostrzegl o Itiod paszportu w)'d. z fabr.
skawe oddallle za wynarirodzeI-Ieinzla i Kunit ~r
597" 1
niem na ul. Długą 21. 5944-1
'I t S"
z a..
. "'Z- d lna k .
.
k'
c or P teJa zagubił kartę od
°SZUltUJ:W;~:C~azwroJ:::~h . J1El ortu, wyd. zl'/abr. Roprywatnych może być na W _ sen. fi a.
.
0947 ~1
jazd Przejazd 78-1 L
5942.!1 zagltlęlanadkarta od 'paszpor~
lł d
.
'.'
tu, wyd. z fabr. SchejIJlera na
zap,.a
fryzyerslndosprzeda111a
.5941:,-,-1
IOtrlwwska
285.
5908-5-2 l imię
.- Piotra, Ulasa.
. ... .'
.
. .
zygmunt Bufal zgubU paszport,
powodu. wyjazdu sprzedaje
wyd. z magistratu m. Łodzi.
się dorozkę na gUl11ach z pa.-. . ,
. . ... 5977· 'li! ·t
rą l-oni i domow'
Wi
..
:""'v-:-:do~ość ul. Krótk~.D;cc~~~ws:~· . zaginąl p~szpor,t.. wyd. z lJl ag, I
przy fabryce Sztylda. 5884-5*-t)
lU. Łodzi na lmlę Antol1legg
-;;.
. .
-~ausmana. .
. 5878~"""5
zeI~zne
meble t nwzyn!a ku- ZU aginęta· karta od paszport.Uj
,!
c
żOk C~I~dk~w~kt Le~~aJi!ril!~: . wyd.. z fabr• .sztyleri Bi(!l~! . \
łajewska 25
. ó86J:: ') t. 2
SZOW.SIt! 1.1a Imi.ęHllldYBeehŁ..el.•. .
-~ .•..
o-... p -zagill~l .paszpo~wyd. z~ ma~.
Z!'llfJu~.!0fl!e ClOKUmel1!t!!. m. Zgierza na milę W11hęlniąi
II doU Ulbrlch zgubił nadkartę
Janscha.:
. . . 5909,,-H.
·2i
R od paszportu,. wyd. z fabr. zaginąt paszport, .na iriłięW.',
'
Pawta
5970-1
cLż;'.,-~..
!!Ub. .f' ...
~ Desse.rmo.l1ta.
..
C.. , chala·
. ··k Rybalki
...... ,.VI".
J.
I». ndrze\ Lenarczyk Zagub. ił kar...
.zerul ()wskiej gmmy ~'j ..
M tę od. paszl?ortu, wyd. z fapl'.
.
..
~2
!ielnz!a l I{unttzera.
5980-1 zaginął. PlW:pol't, nalmi~
I
IU,lnieszka Rellkowska,zagubila I , ~odem.a, Grabo?,skieg.oO·.SI"".
li kartę ~d paszportl1, wyd. z I SamkI p•. GostyńsJtiego.S957'~, .
~uj)r. Sche1blera.
.
595$.,1! zaginęła karta od.·· pa,sapoi'fj;' ..
l! gnieszka JakubOWska zagul>iła I ~ ~iL fabr. SChełl>.łefl.. n8i~
.......
fIł kartę od paszportu wyd z felIksa Olejniczaka. . .~
fabr. Allarta. .. ..
'5948':"1
Z.g!"", p..,port, . • .
Emilia Ta.jchert za.gubH.a kat:tę .. Szadek . pq. ",. Si
...... ~.......... .. . .
od paszportu W,Vd. z tabr. gub. KaliskieJ.a. i
.. ..
$cheiblera.
l.
. 5964-1
Piotro.W$~;., .....•....•. i
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Strzelanie dG celu.

w niedzielę,

dwa 6 lipca ~915 roktt, .od~ędz!e sre wPr!-ygo:niu pod Laskiem - mięrlzy Lasktem fi PabWIlICaUI1 -:.- strzelmne do
celu, połączone z zabawi! taneczną, na kUi!'e llIaJ<l zaszczyt zaprosić

Z poważaniem

B~cia
Chorych

Sperminą-Poehla. starRją

sle oszukat

la pomocą szumnych reklam o płynach z
CTUczolów nasiennych. przyczym w reldamachtych nlil
kr~puj~c'SI~ zupełnie; prlekreCają takty I powolują sie ni
-Imiona I prace zagrllłllcEnych uczonyell, którzy ;nigdy nj~ widtkll .
naw~t tych p;eparatów. 'poczytlljemy sobie za obowlą.zek: ostrzedz
chorych p/led tern! elątrakbml. gdy? "le mając nic wspólnego re SpCJ mItIą·Pochla. uwi~ralą o Q c czestokrGł SZltodl\we, dla zdrowia skladnild..
l"ray Qenrast&nil. niemoc, płotowej. QI'I14dde ata:olym, hisli!1l1. nerwobólaob.
małolawls!oścl. flTllŻllcy, praymioaie, skutkach ll10200ia rtęol4. Cboroblloh teroa' (lo
l!USzazeniu, zwapnieniu, blolu sorca, arytmii, Jmioóardltls) 3w:~pnl&nrn tę~nic. alkoholizmie, 3Jlnllro mlocza pllC!erzowegr>,. paralhlacll. oshibilllllu WBkutBk P\'2!obytrch chorób;
P1zęmQOaJenlu I t. Ii zostaly Jedynie za' pomoq Spermlny,Poehla ,oslągnlQt5: te,olŚ11iew2'
. j~ce wyniki; które stwierdzonc"1OIltaly Z'i pomoCą dośwlada:e~ na]ZńąkomftszyrthI(2otJycll·

VI następną
2504

IE

składajqce się z' sześciu pokoi z gazem i wygodami zaraz do wynajęcia tUD od l·go paździemika. Milsza 22, l ... sze phitro,
!22~~~.

~eszkan~e
wejścia Sltl:lkąpielOWY, elektryczność,

trzypokojOWe, dwu

bowy,

posndzki,

wygody clo

wynnjęC!fi 0<1
1 lipca r. b. G.. ow ~loki!lljowe
~\l1IHQęzkalliiia ze wszyi:ltkicmi
wygoc1umi, 2 i I pokój z kuchnią
Wiadomość u str6ża, Pasaż

Bardzo tonio do

l· odrnawl3l! przytecia weltlch ekstraktów I plyn6wa tótnytb Inuycl!. nazwach. o nie.
tclatnd~ którycb wydana 'osta13 oJ'jzielna brosz~ra. którą w~yl"llIy Da ~~dnlll.
gratis • fran~o, wraz z najoowsz. IIteratuq o
SP E RM I N f E

Szulca M lG.

en.

wi>zystkie

lip~

od 1114

Zn"'adzlw D.

2280

Pr~townia hmftófJJ
IZltaczenłu

.....

Dr. Eugenia

apteoznyoh.

wos.!óle

\Vj'naj(~cin

-- EOzystująca od lat 22 -

2'254

~~=..:~;=::==::::;~~

SPERMINA-POEi4BL.A znajduje sil} w spr:Zeda:.l:,
aptekach,lekładaol1

się

lESZ

'SPERM IN A'~'pw6Efil;A~
we .wszystkioh

SchedlarsCYa

strzelallle odbędzie

W ruzie niepogody
~~.!.ę 15 lipca.

'eC',~cycb słe

blemzny

KERER GERS:ZUNS

B. MAlURKIEWIUOWfJ

choroby kobieoe..
Piotrkowska 121, tel. 1&07, przyjmuje codziennie od 5-6 po poł.
W l1iedz~e1ę od 9--12-ej.
27~1

IPrzejazrl16 - m. 24.
Poprzoczna ofioyna,2 piętro.

Dr. m8d. 8. BronsoD

- Przyjmuje się ttl!zeni<:e. ~

były

asystent kIlnik llcrlłńsldeh.
Piiot ...kl!łlwslk.a 120. Tel. 51-82.

147

~.,.

~----------------------------------------------------lIIlI

Akuszerya i choroby kobiaco.
PII"yjnmje 00 11 rano i oel J.-·G popo!.
W l1icdzi"ie ?,~.10-j~:.
Ufl7

Inl
'Baruckiej Kasy sagPoow~j wzywa czł'onkó'; ~eczonej l~y, aby przybyli 'na
,

nr.

dnia 61ipca1913 r" o godz. 6 po poł. do lokalu Ul oddziaJu straży ogniowej przy ulicy
Mikołajewskiej NI! 541 w celu wysłuchania sprawozdania komisyi z przebiegu i rezultatu Al
,
sprawy sądowej, wytoczonej przeciw członkom zarządu.

Do sprzadania
kuc z bryczka, dWa powozy.
duia bznfn za ~zkl~H1 ()raz r6i·
Ile IIbiory dla Iwni. Piotrkowska

m~d. (fI~f~'fł,?fr"8'.m~li'nr

tiU.

~&WU LWWłi\.),lU;'

Piiotll"~tilllwaka H8.

I

Choroby weWnt;trLue i llCr\'9'O\Ve. Spe'"
cyl\lnie: choroby żołqdka kiszek i Pl;"Z"'"
członk6w, udAny ffintervi (cukrown, podag-tl, "ty.
losć ltd.). 1'fiezb'l<lnedla dy"gnozy 1l1lR~
o godz. 6-ej Iizy
chemiczne i bnkteryol()g. wyd$ielln I
krwi w laboratorv.un Wln$ncIIl. Ud ,
względu
to, 11-1 rano I od 5-7'1. po polndniu. 10

Gdy na zebranie w powyższym
terminie nie przybędzie dostateczna liczba
,
powt6rne ogólne zebranie, odbędzie
się w tym samym lokalu dnia 13 lipca
,
pO południu i uchwały tego powt6rnego zebrania ~dą . prawomocne bez

[lu cu~;w Pii~e nEi~c~otińsh,

podaJe do wladomosCl
z,

źe

~2

llUI-ia..

II

pominięciem pośredników

ł"

II,.

1I'!!7

krakl,\\)!,IW .. ~!~!!Y"!

lekcyi niclI1ieclde:;.!o
I w1ziela
zyka i przyspoHabiu uczni

na

IIvllIllIa.O allilWSKa lilii III
Przyjm.: od 8~9 ~ i pót ra!l0 i ?-6
pół. po pol. W ntedzlelę I ŚWięta

remizo

NAUCZYCIEL
j(ldl)
szkól t~l'C:d!1icb. Ul. Szkolna :Nil fi
m. 5~, od 5 - 7 wieez.
~ł~~J,t
....
Potrzebny zaraz

. ~r Min~ł~ta~2ii ~~~~~i!~!~; i

sprzedaje

141.

~

kCt~'[lU":I: :I11łir:ed::lt!sany

do remontu gOfu)lni, w'y!I1ns,!anlt

nie 4-5.
'.

1802/

znaj01ll0Śl~ aparatów "SawaIlu".
Zgłaszać ~;it;;; dOlU Brntoiixewice,

poczta Glowno,
Dr. feliks
SkusleuJlcz
!
kowska.
Andrzeja
•

'"

13

..

gttl>cl'llla piotr...

2;')02

'

Ci ~ ~ bO
Cifi~ tą ~Ó l tncROB na Dr. ;;~.raB~I;;!~~oIaa;~;~~ł,!l~i~~;~;~ ~~mJ:,~ogl.:'~~;'~~:
:~g:;;!
r:n!~~~!O:;rt~::
::k:~{Jrr;.~~~4~~~~
Dr.
me~.
P.
Lann~ara
~;:~~:;~~:~;~:~~:~f,
". d
10
H
h
,

'~k
zna wyz'
q.

, a'z[zenółów
y

...

B.dzi"ela la, rl~,~
ił

k -

"

PIOTRKO

do H!-ej. TeBoł. 26..;.26. 507~r. I stwo posiadającym ob<:e języld,

SKA.

II

101 .... med. Wincenty

proc.

Zawadzka 10.

I ponCZOC,
P'

lakła~n w Oe[ho[inku. ~ łUK ASZEVI I CZ ~y~r:t~e~~o~~I;}k~~~r~I:;I~i~jl;:~~'
; ulica Nawrot Nr. 8
skórnycb; wloElów niemocy płciowoj I
I
b.
w
stosowa~~n~rniej Mikotajewsku 50.
89G
l1li1
Długa .0.
~repUl'atu "OOG"-,,914". Le,I
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