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[.;1". ::hl1. Weroniki
Czw. 7-micr praci 1'1ęcz.
f'lf)t. św. Pelagii P. 1'1.
SODo śmo Jana Gwalb.
rliedz. śm. l'1a1uol'zaty p.
[:>on. śmo Bonm11entnry.
Wt. Rozeslonle Rp.
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Rocz.n.i~ rb, () k. --

t, '

P6łrocznle" B " _.

K\\lnrtalllie .. 1 »~o
]L l1ieslt;czn., 50 .. ,,(lO
'l,,' Odnoszenie 10 k. m.
;, F..1l:<\. pojedyńczy :5 k.

~
.

;

~,

Z Pl'zooYłka

Rocznie

Półrocznie

"/JV'.Ą,

WSCilÓd sI. qod:~ :> m.
Zach6d sI. godz. a m.
l)ł{l{j. doia noM;. 16 m.
Ubylo dnia qodz, O m.

»\lodowa:

rb. 7 kop..

.. :3

H

I

49
20

,

3-t
14

dzi8ml~~J p~UtY~ZnJ9 przcMJsłowJf społsczny

Ri!:.)~;'l[,~o·"'M""

-m.
'16

Zagranic.!:
l'ilęsil.;cznle rb. 'l kop. 10
_1:.~(tl!~~~;'~"'~i\\l'j;«*..l',i,;iCf;;'i.:,"J)'

i HtBfnck;, flustrownny.

_lA6 .. ol1 ....

\IIlO. PII":stejazllll

Sroda, dnia

M ~w

Katillito ..yo

włal!llwy Wf

W ....!'iJ:m:awile, oK..

TeleIonu Nl 595,

~1\lI:i.a

9 lipca 1913
.M 32,

'!!NI Z!lIlilell";Jl.m, 'MIlI apjj:('!)ce

roku.

Pabianioaoh
1Jl. Patka.
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p. Teodora Mhdce

Redaktor InD je~Jo zast\pca przyjmajQ interesantów codziennie, z wyjQtkiem dni świ(3tecznych, od godziny l-Z... ej po poXadnj(l
--cEHY~~;;~-;;e przed tek~t;m 50 kop. -Z;-;-~I:SZ petUo;;:-iwyc:m:ajRlle ogłotSlzcniia za tek~ter;;-v~'"{ kOI" r,,~ ,"ler,;-?' JlO[;;;~lm\JY laiJjeoo'
mieJsce. M~.'~łe rog./t'rol!ll:m:~ll1lia 1'0 2 kop. od wyrazu (dla poszukUjących pracy po 11 1, ko!'.).

Najmniejsze ogłoszenie 20 1'0]'. ~lh,:ldall\ll, i

I\'łe ..

kll"ol$3>«I!Q po 20 kop.zn wiersz petitowy. Za dołqczenie prospekt6w 6 raD., od tysillCtl egzemp1nrzy. Al'~1I'IulU'1 ber, OZIlIlCl:Cmm hOlloraryam
RedllkcJa uwnża za 11ezplntne: rękopis6\\l drobnych nie zmro.cu. Ogloszeniu \\'! tekśc:ie 1 ruv. ;;'ćJ. mienll. p e tIto '.vy. Orl1os7.enin, kt6t'yeh terminy
_ _ _ _ _ _ _......._P:;;";.l~·~....
Yl~)n;;;;;d~nJ~'L_i~w~'~~~ie;,,,,;;;,.§~~!li~/),t~e~knjemy...~c~~~~!~) p~~~_•• a_'
_ _ _ _ .._..;_ u. '
.,

I kowicie. Ze, zaś g,t6wne' Jądł'O annii serbskiej
było zaangazowane w kierunku wschodnim,

I mocą,
przeto nie
ani

I

stron~ch,

aib~wiem główI:<l armia s:l'bska r~~szeruJiW w klCrllnku podmo-wschodl1łlTl włascIwie oddal ara się od faklycznego teatru wojny.
Wprawdzie armia serbska w ciclgu pięciodniowych bitew zadaJa armii bu.l'garskiej szen~g
mniej lub Więcej, ciężkich porażek, ale ostate-

loczniea chorób skórnvch i wenerycznych

D-~.!

falka. G,olca i Jelnickie,no
~

,

cznie nie jest już zdolną do podjęcia
jących kroków.

IUIIlSc$II WóBc:rt:awl!:iłBr:m .Ni! 36. -- Te I afro _~ aR 14 .. 3Q.
Dla choryoh

mOgło, przyjść dywizyj Timok z poteż jej klęski powetować w innych

decydują-

I armię.ZwyciL;stwa
dni' ostatnich, odniesione przez
butff,arsk<t pod wodz ć\ generała Iwanowa
I.~rekamj, zaj(:cic Nigritty, Lagarino i Alwiku
II nad
unieruchomiło 80'"t\lsi~czn" armię grecl"" I to'r'

Ilta.tyoll (oddzloll1o"pokoje I ogólno sale) I PI'7.Y.

ohodnich. (Porada fiU !top.-Godz. {Jl"ZyJęć od 8-9 ranQ! 11l(,--;1~/~_ w POI:ldllie i, 71/,.__gl/~ ,~~iee.z~rem, w nio.
dZlClq t sWH~hl od (-\-,-10 r,l~lO t od 1_ /.-~ I~ po POlll,d
R00ttt1lOIl, leczllnio świniłom I Ohlkb·yozl1oecHł. --- Ballalllu
krwi przy syfiliSie.
415

R~syi, ~en uoz~1I11ie, ,że. każde z tych p~t1.stw bę

I

I ciZIe uble[~ato SIę USIlnIe o prze;v?dnlctwo na~
I klasztorami ,atoskimi. ~ały kOSC1Ół "Ys,chodm
uwaia gór~. AUlOS za śWIęty zakątek.' J\o~JeJ~ce to,

zda sj!~ jUi przez naturę wskazane dla :tyCIa bogomyslnclJ,o.

,

Jeżeli wejrzymy na m~p~, bardzo Jatwo <?dnajdziemy Athos. Jest to Jeden z trzech wązkJch
skrawków ziemi, zwi~lzanych. z pół:vyspem. ChaJcedońsldm (Chalkidike) a naJbard~leJ na wschód
wrzynających się w morze Egei s.k1c. '.
Ponieważ' p;.u'istwa bałkansklC, zarówno Jak
i Rosya wywi,crały. silny wpływ. na _At~~: i otac;~ały go swoJą. opIele,!, przeto mszc~ycl~[:;ka ~ospodarka turecka nic odcisnęła tuta] t~I<le!l0 plę

tm SI)lHto'\,ćcnia l'ak na innych zlenllElch, pDd~
,.
,
[) ~
l' l d' ~. '.
lIC/f,I'YCh bcrlu sułtana.
U,zosta '! (O Zblej~Z~!lIIlfIll!
"~Ui,M
go C7r<lSLI piękne lasy, co Jest wlel1~,\ r:.w.dl<.osCLą
"
~ '"
źeL huJ'~;'lrz'l osaCZ'l. c3h~ I.lrmk ~:;el'bglq i Ztl1l.1- na Wschodzie. Pót~ysel? Atho.s jest górzysty.
!M1 M~~
~1iUl'MJll
SZI! j'l do. kapitulacyi lub też: zupełnie zniosą, co
Najwyższe szczyty dOSięgają 6 tysHlcy stóp. -Wśród
~1~ii!i;fiIR.~ ~
g'i\1j'6 _l1li
J spowoduje dla Serbii powa.zną, klęskę.
tycll gór i lasów rozrzucone są !d~lsztorY,2. za·
Klęskt: tt: odwr(icićby .leszcze mogło wystą- konnikami, wyłącznie należącyrTIl, do ko~qota
"
' ,
pienie do. boju armii riI111Ul1.skiej, l<t6rej mo bili.- wscflodnie~~o. jest to rzeczpospolita, w śClsłem
Wbrew doniesieniom z Blatogroduo zwy~ I zacYcl jest już podobno całkowicie' ukończona. słowil znaczeniu, mnisia. ZamJeszkana wyłącz~h:stwach .wojsk se~b5[~ich ~ad. nrmi~ bułgarską, Z innych jedna~ źródeJ dowodzą, że armia ru- nie przez mnich6\v w !iczbie 10,000, ,posiada
okaz.ało SIę obecl1le, ze. dZIęki, getualnemu pla- mul'iska wystąpić może do boju nie wcześniej, ' swoje własne prawa, swoJe tradycye, ktore dote!IOWl generała. bl!łgarskiego
S.~wowa, . .ob my: niż.w Pocz'l~kach sierpnia, co stanowczo było· ~ go c:msu w całości byly szanowane przez,rzą.d
slo nemu w wlelknll stylu, armil s~rb~!<leJ grozI . by JUŻ zapózno.
'
',turecki.. .
.,
katastrofa. ~tóra nader łatwo ZalTIlCnJC Się mo~
Dyplornacya <lustro-węgierska usilnie praPrzedstaWICiel rządu .turec1~lego, kaJ!l1 akan ,
że w całkowIty, pogrom.
cuje, by doprowRdzić do porozumienia pomię- czyli naczelnik okręgu, I11le3zka]ctcy w mlastecz~
Aby zr~~zllmiećpolożen~e na. teatrze wojny dzy Bu,tgaryą a Rumunią. Czy jej się to jednak ku Karyas, nie wtt'ąca się. ani d~ 7,ycia ~ewnr.w JYlacedooll, trzeba· pozna c wOJen.ne pozycye uda, jest to rzecz nader wątpliwa, Rumunii bo- trznego w klasztorach, ~11I, d~ zadl1y~h mnydl
WOjsk walczących z ~obą.
, .,
wiem w chwili obecnej nie chodzi wcale o za- sprc\W po za klasztorami. ZbIera w cIągu foku
.
Przed rozp~częclem. krok~w wOJ~n~lych na bór mniejszego lub większego kawałka tery to- około 14 tysięcy rb. podatk~ na rz,cyz panstwa
północy w gra.l1Icach NIC~tI, PlrotlJ, ZaJc~ru ~ta.
rymn bulgarskiego, ale ażeby Bułgi:II'ya nie wy- i na tem się kOtlczy jego dZJal'al~lOsc. P~datek
lo 36 t~s. wo]s.k. serb,sloch, a l1.aprzecl~. llIct! rosJ·~. na wielIcie ' mocarstwo kosztem Grecyi i I ów płacą klasztory z wiel.ką, Ch~clą,aby me d~w gral11cach WIlmu, 1 ma, Radol1mu, SofiI 120 SerbII.
wać powodów władzom sWleclum do wglądal11a,
tys. bu.łgar6w. Na tery tory um ograniczonym IiJest to jej stanowisko zasadnicze z które- w życie klasztorne.
,
nią Ueskub - !~opriill -- Kawa!or ---: Egri~ I ~!O Rumunia żadną miarą cofnąć się 'nie może
Są na Athosie zakonnicYl mieszl,ają.cy razef!l
Palanka - Wrarlla stało ~20 tys. serbow, na· w interesie własnego bezpieczeństwa i własnej w klasztorach i pustelnicy rozproszeI1ł po dZI~
przeciw którym w f,~ranicach Koczally - Jtip przysz.łej sarnodzieli\O~ci. Rumunia musi się clo- kich i częstokroć ,mało dostępnych kniejach;
wd Ki"lste\1cliiem zaj(}to pozycye 90 tys. bu.rga- magać i bt:dzie się domagał'a, aby podziat Ma- Pierwsi, jako zorganiz()~ani i pracujący dla wspóI-'
"'w.,
cedonii nastqpił w ten sposób, by nie naruszył nego dobra, są zamożni, n~torniast d~udzy bar. ~a.. południu pod Gimanne 11 łuku ponad równowagi terytoryalnej państw balkat'iskich na dzo ub?dzy ~' żyją, ,tylko 2 .lałm~żny pl~rwszych.
~Igl'lte ~.9rszano 70 tys. greków, a na prz~- potu dniu od Dunaju.
,
Pustelmc;y 1I~1~5Zka].ą po wlęks.zeJczęścl '! ,nat~c,iwko zaJnr~>wal0 pozycyc
łuku ponad DOJ~
Inspil'O~any artykuł"PesterLloydu" 'przy~ ralnych }ask!l1!ach 1 cały prawie czas posWj(~cają
fdn - Demlr -- Nlssar - Sen~s -- Kawadu- zmije otwarCIe, że dypJornacya austro-węgierska bogomyslnoscl;
110 tys. bułgarów.
I poniosła nową poniźkę W usiłowaniach pogoCo do narodowości, najwięcej i est .greków,
Picl:wsze walki rozpoczGły" siG ~a p~łlldnio.
dzenia Rumunii z, Bu?garyq,. i~kkolwjek praco-I bo ~ż . c~tel"y t~~ią,~e. Wp'ływy jednakże ~osyi
zachodZie od Ueskubu I pod ~)alol1lka11l1.
wała llad tcmz WicHom naCiskIem.
są slll1lc]sze, a01zeb GrecYI,' wskutek tego, ze za·
Na pł~lskowzgórz.l:t Owcz.egQ Pola na południo
Stam8lc~w Łqpiński.
konnicy, poch,?dzący z kraj~w: słow~~ńskic,h ,~a
. zachodZie od Ueskubu bułgar~ uderzyli na po~ )
Batkanach, to lest z Bu.łgarYI I Serb1l; w IJcible
zycyc IOcrbs,,'kie, serbowie zaś zaatlikow, ali bUłga-l~
r6wn. iei bl, izkO, ,cztery, tysiące, są zwolennikami
r9 w pod Osigorlską Planiną. i to z powodze- ,
13osyi. Ci ~statni wr~z z rosyan.ami,. kt6ryc~.
ntem: Tymczasem pod Kiistendilem bułgarzy .
mnisia.
ltczba wynosI dwa. tySIące, stanoWią wlększośc.
p.o.ws~rzyrnali .serbów dążących do ;SOfii i .zwr.ó- fi
I"'~od wzglę~e~~ wię~ przekonań. politycznych moclh SIę na Plrut pod Osaną, zas zwyclęskllTI ~
zemy porlzlehc mmch6w atosklch na dWIe grupy"
atakiem odrzucili greków poza Strumę i tym l
Obecnie ze względu na p'ierwszorzędnej wa- a mianowicie na rosyan i sympatyków Rq,s~i i
sposobem odcięli armię grecką od serbskiej.
t gi terytorya, z miąstemlpekiem i Monastyrem, ,na greków, którzy są. wielkimi wrogami Wpl'y-!
Przeszed.tszy pózniej rlekę Wardar pod! o które istnieje spór między Bułgaryą a Serbią, wów rosyjskich. Organizacya życia,religljnego
Gcufgheli i, Krywolskiem wojska buJgarskie oto- sprawa góry Athosu przycichla. Kto jednak zna tudzie~ "miejsca święte" na blizkin'l, wschodzie
c~yl.y tlYW!zyę se~'bską ~v Timok i zmusiły ją do .! rolę, jakl.l AtllOs odg~yw.a w życiu religijnem n!e: jęszc~e do pp!'owy zeszłe.go st~lec,ia ~aletały
iWP1Łu!acYl. rO:lblwszy J'ł uprzednio prawie cał- ' tylko narodów bałkansklch, lecz także Grecy! l prawIe wy.łączme do Gt·ec.YI. Od JaItiegos'czasu
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skutkiem napływu rosyan, grecy systematycznie
zaczynają tracić swoje placówki i tutaj też spoczywa źr6dło niechęci. Najwybitniejszą taką pla-·
cówka na Atosie jest rosyjski klasztor świętcr,o
Palltelejmona, w którym mieszka 2,000 mnichów.
Do Atl10su wstęp dla plci ~,eńsKiej jest absolutnie wzbronioI>ly.

I wiązki
i
I

""'."'__

Dzień za dniem postępują roboty około burzenia wałów fortyfikacyjnych, opasui'lcych mia~
sto od strony zachodniej. Zniesiono je już zu-

Il

pełnie

mit}dzy ulicami Dtugą a Zwierzyniecką
bardzo malej partyi przy parku
Krakowskim, która w tych dniach będzie zburzoną. Dziś dopiero zrozumieć moina, iakim
duszącym miasto pierścieniem były waty fort yz wyjątkiem

fikacyjne.

Pozostały

wałów

jeszcze ze zburzonych

iglaste lasy oraz wzorowo urządzone na 'Yiellq

rzenie wału, a llzyskal1y materya.t zu:2:yje na sY-

ochronnych nad

1

taCYI ,na

j)~rzenIe. ~eJ przestrz~J1l, !lC?, ~fi ~~'

I \{
I
I
t

I

o

lO'

prowadzo,n~l będzJC przed,. 15,n~. slelpl .-, :" p
tym te~'1U1i11e rozpOCZl1l1 SIQ zaraz roboty 01,010

man, ofiarowul plac pod

śd 1,000 rb.

z grona niluczycielsldego do Sobieszyntl.

jące:
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l. ROSNY.

~a skraju w!d~okręgu

łUCZI1Jków 1

Bałll lach,.

z

,I)(J\y(:du ,odrl.!lc(:tua

coroczny

napływ

spraw do sqdu na

?5.ą~zonych jest 8 ~o 9 tysięcy spraw, zaległo
SCI Jednak spraw meosądzonych wzrastają coruz
wiQcej i liczba ich do 1 czerwca r. b. dosiępła
10,000. Sprawy czekaj q osądzenia po półtora

liczącej

__.~·i~;;-_~-.

na

bieźącego 6J039. Ponieważ Według orzeczenia
senatu ilość spraw, rozpatrywanych pl':~!!Z iednc~
go sGdziego, nic może przewyź5zać 2,O(JO roc~:
nie, przeto na Batutach wiol1o być (I sądów
gminnych, a nie jeden. Pomimo, że co!"oc7,;nie

3,000 ludności,
obliczono 300 dzieci w wieklI szkolnym. IstnicM

"'-~ftn i.Uw-.*'·-~··;-·'.i-"·_~

Bałutaci1.

przez fllll1lsteryllfl1 "pni.wledllwcx;Cl prooel\lll utwo~
rzenia dwóch sqd6w pokoju.
'
Odczytano odczwt; $(;dzicgo I!minnc!~~o 7. Bałut. który stan S~ldl1 prz()dstawib w spos6b naM

siedleckiej)
rolniczego, któremu 40 lat temu hr. Kkki zapi~ ją. dwie szkoły, należy jeszcze otworzyć 4. Uchwa~
sał W darze rozległe dobra sobieszyłlskie obszalono w roku bieżącym otworzyć dwie s1.koły
ru paruset włólc, wkładając zarazem nań obo- . we wsiach Albertowie i Zclziechowicach.

-

na

Bałutach zwiększa się niepomiernie; w 1912 r.
wpłynęło spraw 13,055, a do I czerwca rolm

Na odbytych dotąd zebraniach gminnych i
wioskowych w powiecie łódzkim w sprawie nau~
czania powszechnego zapadły uchwaly Ilastępu~

r

sądy

i Bałut pod pr;~e\1m~lllictwem :vójta ~~t1Jiny ErnQ.~
w spn.!ww otwarcl.a llOWYi..:.'h s.'ąu. ():v

l stu.
Lange
gmllll1y~h.

-

I

szkoly, warto-

Onegdaj w kancelaryi gminy Rack)goszcz
odbyło się posiedzenie pdnomocnikó\y t(miny
z udziałem soHys6w z l~ndogoszczil, ll1bardzia

nauezarua w pOWiecie.

Vi gminie Babice,

budow(~

((!)

o GlOWG

stępujący:

Maturzystki ie(lskiej 7-klasowej szkoły pol·,
skiej Z. Pętkowskiej i W. MaciIlskiej odbyJy w
tych dniach zwyaajem dorocznym pięciodniową
wycieczkę pod kierunkiem przełożonych i 5 osób
doświadczalna w Sobiegzynie (ziemi
powstała z inicyatywy Towarzystwa

I w Stil-

-",-'.-

___

I\/ Powszecłme

l

nau~zal1la

NastróJ. podnosIła pleśn podsycuna ; zapałem przez dyr. Dworzaczka.
f. M.

burzema.

Stacya

nOWle, 1 w ZarzcwH,:, l w \lTldzcwlC
rych Chojnach.

GlTlinia~y ch()jcils~y j(~dnogł'()~nic uchwalili
II !kiciel
wprowadzcllle
pow::;zeclll1ep:o, a wtalecznicy w Chojnach, p. Otton Cynllller-

na bardzo wysokim poziomie. Tu
zapoznano się z urządzeniami szkolr1(~mi i bardzo ciekawymi zbiorami, które zawierają wieJe
okazów', wykonanych przez uczniów; między innemi ?udzi. zainteres?wanie ~mi7jętn.i.e spreparowan~ ~ złoz~ny szkIelet koma I obf,~te l<~Jekcy~
!?tactw~, ZWlerząt oraz owadów pozytecznych I
.,zko~lrw,yc~.
"
".'
"
. Z,SoblCszyna yczestlllcy. ~yclec;:,lcl udah •.,Jt'!:
do PUi'aw, .następme. do !,<a~ltnlerza.

I:

I

których potrzeba 9 szkól'. Ob~c~lIe Istl1leF~ trz~
szkoły, Uchwalono '!' roku blCZ(}cym otworzyc
l szkołę ,,~ ~al~~no\~le.
.
W gmlfllc Górki uchwal'JIlO otwOl'zyc \V ro~
ku bież<!cym w Tm~zynie obol< szkoły 2-klasowej i5tniejąc~j nową s;kolę Hdasowll.
,
W Wnilllc Luton1!(~rsk uchwalonq otWOl'r.yc
w roku bieźilcyl1: 2 szkoły w gmachu poldasztornym w Luto 1111 erslm.
_
~~minie Chojny, licz[icei 16,800 mi(~sz[ca(!·,
c6w, a dzieci szkolnych, 1,S::l~, p~)trZ(;!b;l, :m s!.kóL
Istnieje! 2 s:dwły w WIdzeWie I Zarzewie. W ruku bież;lcym uchwalono otworzyć 11 szkM, li
rnia~owicie: ,4 w ~owych Ch(~_jllacl~, :1-, w .Ju! ia·,

wił szkołę

I
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W gminie R:>ze:v. iSlnie!.\:! 6 szlu):~ '; !\.tu~y~h.
4 w KonstantynoWie, nalezy ot~J'C?1 :t,Yc Jeszcze
I 21 szk6ł. UchwaJ~no w roku i)ll~zącym otw.o~
! rzyć 4- szkoly, z których ~ w 1(1)1~stantyn.owl.e,
II 1 we wsi KOllstal1tYI1~wku I. l w. Mlro~:;h!wlc.actl.
W gminie PUCt:nICW, lI~z;l:-eJ 4,5;)0 mJesz~
I kat1ców, obliczono 450 dl.:l:cl ~,:k(:lllv.cl?, dla

który z zaparciem się siebie, stoją.c
na umHowanym posterunku przez lat 16, posla~

Wisli~.

..

I

święcenia,

Pozostanie jeszcze mala przestrzeń wału

fortyfikacyjnego mi~..dzy Wil}~ą, a BO~larką., pro:
wadząca do cegielni p. Batlo; , na te] pr.z.estrzem
stosownie do umowy z kole,!ą, ~awal'tej przez
wl~;iciela, ccgi~~ni.,. ruch l!1USI. b~.c u,trzymf~~~l~'~
dzien 1.5 s~~pma , b. h1f.doW!llct~;T(~ I1!:~rc
1
pO~YOlło lUZ P.rzyg?to~al1la
,d~ r~zPt~ml~a )~Z~-

nkzej.
Wola zapisodawcy wykonana została skrupulatnie, i dziś ze stacyi doświadczalnej w Sobieszynie umiejętność uprawy i podnoszenia kultury ziemi oraz ścisłych badar] w tym kierunku
promienieje na całe Królestwo i Litwę, Prócz
zapoznania się z wynikami nowoczC'snych i ści·
śle naukowo postawionych badań nad warunlmmi naszej gleby i klimatu, uszlachetnianiem ga~
tunków zbóż i zwiększeniem wydajności plonów,
tej podstawy naszego bytu ekonomicznego, jako
kraju wybitnie rolniczego-obserwator styka się
z pracą pełną poświęcenia i zamiłowania. widzi
żywy i nierozerwalny związek ścisłej nauki z życiem w jej praktycznych zastosowaniach.
Dzięki uprzejmości dyrektora stacyi doświadczalnej, p • .lana Hewella, uczestnicy wycieczki znaleźli pomieszczenie w obszel nym palacu sobieszyń.skim i w ciągu 2-ch dni pod przewo~nictwem, dyrektora i fego asystentó~ zwic··

skalę gospodarstwo rybne. Nastęrme~o dl1lt1 za ..
prosił wycieczkę do Brzozowej kierownik i za..
łożyciel sobieszyóskiej szkoły rolniczej, p. Domosławski. czł'owiek ołJywatelskich zas~ug i po,·

.fa gmina m. Krakowa układ z kierownictwem
regulacyi Wisły, że kierownictwo we własnym
zarządzie i własnym kos,ztem przeprowadzi zbuwałów

pchania naprzód polskiej umiejętności rol-

dzih szczegołowo samą stacyę, pracowmę chemiczuą, pola doświadczalne, pi~kne dębowe i t

sto-

sy ceg,ly i rumowiska, kWre w naj krótszym
czasie będą usunięte. W sprawie burzenia waMw za Wislą w Dębnikach i Zakl'zówku zawar-

panie

.

.~~,w!==:~~!:':~

~

. . ,

roku, co

się

odbija

na stanie ekonomicznym

gminy.

iii~ji\-"Lż--~Iiia_~~·~;_&lt-;·i;_"~

pozni~a,ły sy:lwetki

a myśl1wlcc nasz napr6zno USiłował
dojr~eć ich, wdr,apaw.szy si~ na w,zgór~k. Pp raz
drugI odpoczął I złozy} . na, ,traWle nleznaj?mą.
Ona w melancholiI JakIejŚ stała obok mego,
I pojmując płonność wszeHdch usiłowań ucieczki.
I On l~cz}lwał ,się teraz z~yt zm~czo~ym1 aby miał
wyrazac sWÓJ tryumf, lllepokojąc Się zresztą. tem,
;iż nie móg.łby rozpocząć biegu na nowo. Bądź

I dzIejowego
.blUSkach .
pr~y:

I

l

~znosz<J.~cgo się coraz wyźej przed,,;
Step okrywał siQ oazami
co~az gęściej, j~~ d~zewa, grul?ujqC się w gtljf~.
zWJa5t~wały zb.1l~al1le się lasu, JUŻ promienic stakSlęzyca.

wały Się bardZIe] srebrzystcmi na tnlw(\ch i Va . .
mireh pomyślał sobie, ;i;e towarzyszce jC(f() musi
II dokuczać .głód i brak snu.
Jego drQczyło prze~
Powieść.
dewszystklem pragnienie.
- Odpocznij-rzekł--Vumireh czatować bę(Dalszy ciąg - patrz XII 154).
co bądź, pocieszał się myślą, że oni równiei mu-I dzie na zwierzęta.
Pościg się zhlii':lł, potrzeba było na nowo sieli być najzup:łniej Zntl~eni...
Usiadła po?ł~sznje. Dzi~ło się to pod orozpocząć ucieczkę. Vamireh znowu zyskał na.
. Pozo:,taw.ah tak, mc m?Wląc. at!l Słowa'j słoml. trzech. d;!l.klch drzew, flg~)wych, kr.trłowa~
odleg.łości, a WÓWC7.8S widocznem się sta,to, że I Na9c.hodzl~ WICczÓr ze wspamałą Jakąs powoI. tych. I prz~s}ąkl1lętych wonII! WlOsen!li!, Rozrna~
tamd, nie zaś on, zmęczą się pierwej. Zresztą n~scląj śWI.aty b~rw konały na zachodzie i Va~ !zente ja.kl~s z~iaw~ło się prz?bywui; pomiędz,v.,
gromadka ich, trzymająca się dotąd razem, u- Imreh ~adn:ólł,. WIdząc, .że towarzy~zka jego P?': lc1~ gałęzłl1l, Wl~kUlsty sen k~lężyca i gwiazdo:
szczupliła się, gdyż trzej, czy czterej i pomiędzy . chyla. SIę,. wyciąga, ramiona ku WidnokręgOWI I zblOró~; str.wozony ~uch ,dziewczyny W;; C f li
.nich zbyt byli zmęC7.eni, aoy mogli pędzić za mówI cos do slonca.
cały 51~. W 11I~, pOi~rązyt Spostrzcr~ah,
ona
nim dalej. Ioni trzymali się mniej więcel spo~ I
Syn, mieszkaniec Zachodu, nie znający ka~ kruchosc .sweJ !S~oty. .;..;-.,,:/
iłem. żaden nie myślał wyprzedzać towarzyszów, płaństwa, napM przesądny, ale nieznający kul.
.Rodzma Jej I plemię, .olfi.lc"wleczorne, ~a~
,powstrzymywany samą tajemniczością przygody, tu, nie rozumiał prawie postępku tej dziewczy- płam, stada wołów a~rytS'cklCh oblegały, Jfl I
:wysokim wzrostem i niezwykłą zwiml0ŚClq dłu- ny wschodniej; patrzar na nią.. z ciekawością, a I· dl'ęczy~y. aż ~o łez g()r~r"ch" A;le WŚl'ó~ tej ~~:
gogJ'owca.
może z niepokojem. Gdy skończyła, milczeli motnoscl me mogła/zdol.Jyc Się na I1lClla"Yl~c
:" DzielI jeszcze bardzic.i zbliżył się ku kon- czas jakiŚ jeszcze, aż do wzniesienia się księ- dl~ l:nężczyzny. ~t6~y,.lJą porwałi zbyt wyraz!1lc
cowi. N,lst'ipiła godzina przedwiecwrna.
iyca.
wl~zJa.ła w nim Jedyną swą. obrol1(~ wouec stra~
Na sawanach zapanowała cisza, nie drgająca
- Chodź~-wyrzekł wtedy Vamireh,
szhwej nf;lcy.
.
.
,.
ju~. owym przyśpieszonym rytmem południa, jaOna zrozumia.ła ruch jego i poszła z nim .
V~rmreh nc: stepIe, baczny I uWcl{;ny, sledzlł
,kaś atmosfera melancholii pełna i świeżości, bez oporu. Zresztą w osamotnieniu nocnem oczamI przestwo~. Od c.zasu do ii:UlSlI ukazyokres spoczynku. Rozpierzchłe rosy rozlewały kiedy wiik i szakal poczynały wyć na stepach' ~ały się sylwetki rOZI~altycl,1 o.~;:zów rodu ko~
dok?ła siebi~ ż:yci~. .Komary pOlla? zwilgoco~ on. stawa~ ,si.ę jej osłoną. Głęboki pokój bu~ clego: Hen ~dal.eko uCI.ek~~ Jelcfl~ Oto z nosem
nenff płatami z2eml l.ataty
wy;;o~Ic!~' zwartych ~zlła w ~leJ Jego maczuga, odrzucona na ramię I ~a wla!r WY5UI11Q,tym z~llzył ,.~{ę wl.I~( do !rze~h
kolumnach. wszędZie budZIły Się jakieś szmery I umocniona wiązaniem. Był to już zarodek flgowcow. Pra"Yle. \~ tej sarpc] chwJlI rzuc~ło s)(~ ._
świergotal1~c f23eszy .wróblowatej. Była~o g.OM za,zyłości,. ufnoś~i, opór n.ie tak już zacięty. On w po~lskoka7h Jukws, vyystraSZU!lC stworZenIe: b~ły'"
ldzillll bezplecze:lstwa J. dobr~bytu, w k!ór 7] ZWIC· mll<;:zący I przybity ~nużeniem nie miał teraz w to ZIlJąC ., , Biegi uk?s~le, yam!re!~ ~as. wy~ekl/

-

!

l

II

I

l

v:

l
I

me rn.u~lały Jeszcze bac Się wM- sobIe zapału, tak. niedawnego jeszcze; w żyłach wał ChWI~I~ gdy. ~naJd.zle . Się naJbl}z~J llIeg?i p6aęgi nocnydl araplezców.
wyczerpała mu SIę krew młodzieńcza bogata w 'I tem asagaj wZl1lOsł 5j(~ do góry. sWJsnął 1 małe
Bieg Vamfreha stal się ociężały i utrudzony. zasoby siły.
' ,
stworzenie potoczyło się pOlili~dzy trawy.
~ ..L:.oza nim pogoni. jak się zdaje, zaniechaM \
Długo, długo posuwliły sit: ich sylwetki
Cd. c. n.).

neta dzienne
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'Ponieważ

RO

utworzenie nowr ch

są,dów

na Ba-; uwa;r.anc

jest,

że zamkl1i(~cie

Towarz

stwa~'-:-

łutach wymaga pr~eprowadzeflla projektu w dr?~ ~ stąpiło uchwatą wszystkich cz.łon1ców. y

dze prawodawczej, na co potrzeba conaJmnleJ:
3 Jat czasu, przeto za jedyne wyjścic z obecne- I
go P?łoźcnia u~nan(), ut,worzeni~ przy Ob('c~lie
istnic]f!cym sądzie ~~ml!1nyrn ,clrl1gle~o samodzlel- I
nego s,ldadu
cr:YII,
do ,czasu, II
otwarCia nowy~h s'ldO~v, N,1d ~)bydw~ll1d wyclzialarni S<ldu n.llUłb~ Of~()lny na~lzor sQd,;Ia gl11I,nny, zaś bezposrcdnt nad dnll~lł11 odclzmlem Jeden z ławni!\ów kt6rybv sndzi.t sprawy z pod- ~
ławnilwmi lub' też wy;~nLlczony przez wiadzC' l'

, , ' "

_,'

. _.::=
I daje
m~dze!łte, ch:e dac t~tułem odszkodowania, wySIę strazy za małą.
I

Sprawa ,-- jak widać z powyższego - mu.. ,
ujedz zwłoce.
nl(~ "~~~1tI::d?tow z~d(),:V pJ~~ przYJ;n0v.:al!1l1 ~o
(h) l ResLU'sy rzemieślnicze', Na wczora'·
S'ldoweJ:~(:,
wydziału
~:~.wełc,yt",tow, WYW,oldt liczne I1łepOlOZUl11IC- szern pos!edzenil.l r;arządu Resur~y rzemieślniCZ~j
W"
d' ' ."
,postanowiono wIlIedzICIę 20 b. m. urządzić
"
.s~:tvle wp~owf {enl~ "sy"t,emu, losowa- 'IN parku Staszica przy ul. Dzielnej wielką zaba~
l1l,~ • mln,l~J et\Y,urn ~o:,~ o, JUZ zallltel pe!owane wę. urozmaiconą wielu niezpodziankami.
pD:ez me \ Ol e uniwersytety, Rcktor ullIwersy·
, ) .~ B, '
d'
P 't
' •
tetu sarat~wskieg? wskazał na to, ii: dotychczas "'I' ~x 'I:~el.iranill), lZ' Llnow. .(~lro~zt1e ~ebr~mc
I~ d d' d
. d ," d 'h
' , przy przyjmowanIU zyelów okazywano pierwszerl- \,.z~ a ni ,ow Zl 1lI1S (Ich odbędzlC SIę w niedZIelę,
1
gOdZ
..an ~od;'oz~v~,~~3\l t~lJ' ~1~~I~Y' uchwalono utwo stwo stałym mieszlmIicom f~ub, saratowskiej,
d1
11 laO' ł ? b. ,m" 01 "t
, 2 po pot, w lokalu przy
,'I"
,
(
Porz'lelek takI' llst'lllOwI'on
1 d'
,
u,
owncj nr,
.
rzyć drugi wydziat s'ldll grninnego na Bałutach , ,'. ,"{
:
,<,.
.,0., zg? ~Je ~ zye
, 'znilczyć na utrzymanie tecfo wydziału Sll!TIC I Czelllall1l, wyraz~:>nen}ł pl zez rrywst~ I Zl,emstwo,
( ) l I({H~!:,!I budowlane1· W~wraJ komlsya
b rocznie i
rb, jeclnorazowo na we~ ! które ~rzY,czYlll~y Się znacznie ofJaI'~ml swemi bud<?wl.~na mJeJ~lca ~od przew?dl1lctwem ,radcy
, " r: 'z dz -'nie s clu Niezależnie od tego do załozel'lla unl\versytetu saratowskIego. Wo- ma~ls~1 atu p, Mll'cckICgO z udZiałem komIsarza
wT~tr,z11~_e () u~~~at~1c de; ą1;e,;syi sęclzie;11U (l'l11inn e. bec tego re~tor odwołał się do ministra z proś- POIICYI p, ,Kulil~owa, budowniczego cyrku,lowego'
uc lv;;a !lI.
i ,'t'lwnil'om o 150 ~b każ- bą wskazal1la mu sposobu pogodzenia systemu I p'. Wąsowlcza I lekarza cyrkułowego p, GOl'';
ndlU .)O~) rbl;rertOaCr~owE'i S:lc\U 1'00 rl~ rocznie'
losowania z wolą faktycznych założycieli uni- sJoego ,d?konaJa oględzin następujących nieru"
emu I se,
't
•
,
wersytcttl
chomoscl'
również
zaprowadzić kosztem
cOdpowiedź,
,
'
• UC'1 l~W~Ion o 1
11 ~ du
otrzymana przez rektora. była
,1) . Ab:ama-Lejbusla
Ejdelbauma przy ,uIJ
gmIn}' ~e1er7~ "w ol\a/ \~in do ocz nienia bardzo lakoniczna. MinisteryulTI przystało mu CeglCl11la~eJ nr. 93...., na której w ~wóch l-piętro~/
ZODOWI,!Z"tllO w -] ta
v
y
P Y h'
egzel1l;)larz drukowany okólnika sweO"o o Wpl'O.wych buoynkach EJdelbaum zamierza otworzyć!,
star'lil
ZIUnL
lISZ(lW
' ,I r. -IOSOW<J.llIil
,
.
ł d ocIpac
' 'l]<~)\V baweltll~nyc.
t'
h Komlsya
'.
,I
"~ ,o. 'Z'l'"'OmO('G
:,' 1". i'"
"1 ,.'
I rzą'
' dowyc
' d na_ WL1uZelllll
z napisem:
do '"zastosowa- s l(a.
zgodzl~1
l:,~:zymarll.~ ~~( u, l ;:'Y1L~ I~,ll1Hl (n~gą, P~d~?, a,!: _ nia siq i wykonania.
la Się ~a projekt z tym Jed!lak warunkiem, że(
<':/-:,<1 utwOIzenkl lld L»dłutach potrzebnej 1I03CI są
Obecnie w kancelaryi ministeryum oświaty odpadki te będ11 nowe, a nie z używanych mao!
dow. \1/ I '
'w'o -lo ' '"..
'" t
'teryal'ów'
'te'o ) utworzeniem dru- wy'vic"zo"
, . j , no Ze! Icll 1111 e111 e ze 111I11IS eryum
nIe
,
WIl,C,'U po~, dlno~l. 1:(
,', ~ ,', t l'
będzie prz,Yi n"lOWało żadnych podań, dotycZ[lcych
2) D~mll paraf!i ,ewangielickiej św. T,rÓi,CY\
f~lego w~dzlatu s'1' li Jmll1!l,:~O, >zaJą~ Się, a "! przyjmowania żydów do uniwersytetu.
przy ul. PIOtrkowskiej nr. 2. Nowozbudowanyj
aby z ,d~lem 14 b. IT~" wydzlal ten lOZpOCZąc
, d o m zostal pl'zyj~;ty.
rnógl lUZ swe cZyl1110SCI,
(e)
~x) ~~ad()l< '. ~ord~cz~w~, 1 en sławny ~{er3) DOl11u frontowego 3-piętrowego Augusta:
dyczow, stdn,~WI<lC~' ?st~)Ję zydostwa \~ RO~YI Furuhjelma przy ul. Przędzalnianej pod nr. 2.1
!U\lEI\lOArłZYi\ TEIlMlrWWY.
t~ ;vsp6ł~~.:sll~ ,Je~ozol,l~na,' ,Il p,ada ';'; Jak dono- Dom ~os~ał prz~jęty, przyczem komisya nakaz,a~
SI zyd~,:"sl:,a,g.dz~t~""BI.et~~t. ,Goło." .
"' .
la ul'olel1le w plGtrowych komórkach schodów
IMIONA SLOWIANS[(lE. D z i ś Stl'achoty, J u
l rzy<,zJ [14. Je~t, b<lllkllłctW~ ekol1o!lIIczne. murowanych.
t r o K~;~~~Ei~~~}r~ BENEFISOWE, J11 t r o w I'!eIenowie II~OS~lłY, d?"'ln~1f11 y !lll~tYII~O ,sctl.'~ ..}lan~~low dm4) 9fic yny 2-piętrowej Adolfa Szmidta przy
~!IY,C l ! ,"._1 CI. !1IC.1, "d e 11dW~,t, WlęC\;j n,I,,",< I,JOł?, w,a, ,ul. PrzelHzC,1 1)0, d nr. 7,8. BuciY11CI, zosta,ł p' rzy.'
'lwnced no. benefis dyr. A. FurllHuh;ldego. '
"-I l Z jJ~wo d U ,s-t ~t l ego b 0) Ico tOW.1:1I<1
.
~
• " zauważo~
Irm"
Wlę.k "zyc
Jqty z .wYJi'ltkrem
I pIętra na którem
_ J 11 t l' o W parkn majstrów tkackich koncert na f
benefis dyr. Stępuiewsltiego.
przez . fll:my polsk!e z Krolestwa zydowsklch 110 wilgoć,
'
~lJM NAUKI i SZTUKI (PlotrkoWslca nr. 9n przedsll~b!orstw
przemysłowo-handlowych w Ber(")T'"
,"
G,ry,m as,~ na je3\
'eJ t ego ro ku
dyczowie.
A, ,""ml)8r~.Ura,'
otwarte codziennie od godz, 4 pp, do 10 wieczorem; 1.1
tempcwtUl
Nh
ł
t
d I~ko c,hł o~,
W niedziele i święta od f~odz, 12 w pot. do 10 Wiec1,
Zaczęła się paniczna ucieczka żydów z min' i" ',,. d.,
a zac oc zle . Jes, ,a
WYSTA WA OBRAZÓW artysty M. Puffkego, ul. sta ekskupc()w i subjektów hancllowvch ma:ą- dn ej, al1lzelI u ~as, W Warszu\;VIe
dl1la 8 hpca
Wicl:l.cwslw 4'7,
cych jeszcze nadziejq znalezienia lokaty dl~ sw)C\) by!o, 17 st(~P!ll C~lsyusza'::. tylc: z w Petersburgu,
""_,,<".~'_~.
kapitałów w innych miastach.
'Y ł1n1e l Bcr!It1I~, kIedy w I aryzu te:mometr wy,'
' ..
.
"
, l kazywał 7:aledwle +13°, w lYlonac\lIum +14°, ~l
Naturall11c, z~ bankruc~w~ :-ko~oll1lcz,ne w OC!lCWIC 1 s o " J
'
~( i ) !r~ ',~IV ~ i~l ~l
Bel'd'y,:~(!wa, st;an?\yi1~}, o WY~lJ(~SI~.r~~U ~IE~ ~ l1!CW Kn:kowie i~Wiednill by,toil +16 0 Celsyu~ '" llt V /I ~ ~ ~\. .li":" I'
~\O l lOl.,I1~C!l dlSlylLlcYJ, gdy;,. dłlJ:Z;~':~ le,h Ist!1 le - sza, LWOWie +19°, rryeście +20 Gl W Rzymie
Illc:v 1l1lCSCI~! "wymarłem," rowl1lez, rlI,e~n1alo 'I-22°,
•
_?_
racyl ,bytu, ZdecydO,wape Jes~ ,przenw,?Jel'lIe d~
, 1JJ. Wilnie, Petersbumu i Pary;l,u chmury za~
(e) Bawe.łna. .t.ódzki komitet giełdowy otl'zy- Kazatll1ą za~ząd~ pohcYJneg~ 1 mnych lI1stytucYJ słały niebo zupełnie. Chmurno było, w Warma,ł od komitetu bawe.łnial1e~~() przy gieMzie l'ządowy~~ 1 .. 7;!emstwa powja!owe~o~ ,
sza wie; Kijowie i Wiedniu, zaś w reszcie miejmoskiewskiej następujące dane statystyczne o ba.. Do,blJe ,z~~~ berdyczo~'SI{lch zyd6w rozpo~ .scowo~ci wymiel1.ionych ,wyżej dzir.;ll" pOgÓdlly,
welnic znajdującej się na składach w Moskwie, rzqdzel1le n~lIlL,teryum, sprdw wewnę~rnych, k~ó- lecz niebo byto nlCZupełlllc wolne 0(1 chmur.
w fabrykach i w drodze do okręgu moskiew- ~c, i~1a ~a:!~lnr..o~cb/:.a<..: ~er~?cz?WOWI prawu mmD;dc(l sł.oneczoy posiadał tylko Berlin.
,
:;ta l plzel:;toczyc go na o".tdq.
lI! ,Ł,odz:I deszcz padał wczoraj i dziś. Temskiego, w dniu 14 czerwca r. b.
Na składach w Moskwie było: bawe.łny sprze(o) l j'zeźni hid:zldej. Na skutek za%alenia, peratum obniżyła się znacznie.
danej z nasion amerykallsldch 16720 bel, i na- Wni(~5ionego przcz akc. T-wo rzeźni Wdzkiej,
(e) Powódź. Wczoraj o godz. 7 wIeczorem
,~sion miejsc<?wycl~ 1635 beJ;. ~awełny z nusion P!z~ciw wyro!\~wi. I d~~artan~enttl. senatu, zabra- otworzyły si,ę znowu .upusty niebiestde i ulewny'
ameryl~a~skl(;h mesprzedane) 39144 bele al: na- nl~Jącego rzeZlll łodzl<:Je} pobleram~ podatku ,z? deszcz, trwaJą~~ praWie, dWie go~ziny, pozalewał
siou miejscowych 2271.
ml~so wywożone do miasta z rzezm bałuckIej, suteryny na tllzeJ połozonych uhcach. '
Razem n::t składach \~ IYlosk~ie było ba-I p}cl'wsze o~óln:. zebranj~ senatu, prz~chylaj~c
,Jesz<:ze niezdołano naprawić wszystkich
wełJ.1Y z nasion atOi~rykangklCh l mIeJscowych, SIę do prosby rowa akCyjnego przywrócIł'o rzez- zrujnowanych przez ostatnią ulewę bruków dre59770 b e l . '
ni .łódzkiej, prawo iladzoru weterynaryjnego i wnianych, gdy ulewa wczorajsza pod!ńyła znów
W drodze do okręgu moskiewskiego z na- pobierania opłat za mięso przywożone do .to- bruki w różnych miejscach, nawet swieio ułoźo~
sian amerykańskich nicsprzedanej 9249 bęl, ?zi ~ rzeźni bałuckiej z tym jednak: w~n~llkiem" ~y. w pr~eddzieli ulewy, powodując nowe' powaz nasion miejscowych 545 bel, razem 9794 bek. ze az do czasu ostatecznego rozstrzygm~cla spra- zne strw:y.
Ogólna ilość zapasów bawełny, n~ składa~h w w~, opłaty te w~oswne będą do łod.zklcgo od..
(e) Echa llożarów. Wed,tug dokonanego
.
szacunku straty, poczynione przez pożar w skłaMoskwie i w drodze przedstaWIa SI.ę nash~pująco: dZiału banku panstwa.
niesprzedancj 51,209 bel, sprzedanej 18,355 bel,
Rząd gubernialny przesyłając powyższe roz.. d.zie Oskara Dreslera, przy ulicy Piotrkows)dej'
czyli razem 69564 bele,
' '/ porządzenie, polcci.ł równocześnie policyi lódz- J'a 174, wynoszą 1500 rb,; zaś w fabryce FryW składach fabrycznych w dniu 14 czerVfca kiej bacznie śledzić, aźeby mięso ~ byd,ła, bitcgo drycha Miksa, przy ulicy Wólcza\lskiej N.!' 121znajdowało się: rosyjskiej bawełny z ~~sJon w rzeżni bahlckiej, narówni z" innem mięsem, 200 rb.
'
ameryka6skich 252794 bele, z naslon mleJ sc9- dowożonen~ do Łodzi, rzec;:;ywiście badane by.ło
. (e) Niebo! liecznłot Przed ' b d
wych i perskiej 22~77 ,b~l. bawełn~ a~ler~}~an: w rzeźn~ r~liejski~j akc" T owa, oraz udzielać ajen: I jącym się domJm prly ~biegu ulic Dt~!V?· Ueu:
skiej 23528 bel, eg;rskdeJ 110,86 bel l lOZnej tom rzeZnI we wszystkIch wypadkaCh potrzebnej gielnianej wysoki płot z daszkiem nlla l~łu~oŚ~i
1019 bel. Razem .:..10;:,04 bele.
pomocy.
kilkudziesięciu łokci pochylił się i grozi runiQ·
(_) Echa zamknięcia ,.Kultury". Komisya
(h) Z II oddziału straży ogniowej ochotl1i~ ciem lada ch wita;
do spraw stowarzyszeń i zvvi,~zków dotychczas: czaj. Zgromadzenie majstrów tkackich, jako
Ponieważ obolc płotu tego jest zawszeoŹY·
nie podała motywów z,unknięcia !,Kultury pol- ! wraściciel placu, na którym mieszczą się budyn- wiony ruch przcchodniów, przeto ł'atwo się zda~
skiej".
.
I ki II oddziału straży ogniowej ochotniczej przy rzyć może katastrofa. Należałoby temu jaknaj\lledług informaCYj prywatnych Tow, "Kul: : 'ulicy Przejazd, projektuje oddział ten przenieść ' śpieszniej zaradzić.
"
tury polskiej" zarzucono pogwałcenie ustawy J w inne mi~jsce. . , .
I . (e) Szczęśliwy znalazca, Sędzia pokoju Xl'
d' iałalność wy~tąpną niektórych czł?nl:ów. Z te- I , Ob~cnle rozchod~l ,SIę tylko 0, Od5Z~(?dowa.. ,r~wlru rozpatrywał wczoraj spmwę Henoc1Hl
go powodu jeden z członków kOlUlsyI d~maĘat , 111~ strazy z.a budynkI I wyszu}<a!11e mleJsc~ na Goldeshelma, litwaka, oskarzonego o ,,1(\ że,
si') prócz z:\mlmięcia Towarzystw~,P.oClągtllę- ktore!n moznaby, by,ło ,znovyu Je wybud?wac. ' skradłs7:Y bilę z, bilard u w cukierni Gromskiego.!
cia do odpowiedzialności sqdoweJ niektórych
,Zgn?maclzen:e prolekt~lc, a~y o?dzmł, Lls~(I- przy zbiegu, ulic Zachodniej i Zawadzl,iej,'ofiaczłol. k6w.
.
pił .o.d Nowef;o ,I<oku ,191 it, co Jest ]ed~ak m~- • rował sicj bIJę odnaleźć za wynagrodzeniem SrI>.
r.łt:mkowic f".misyi, sędziowie gminm (po- mozlIwcm, ~~iyz w cIągu pM roku. me d~ s~~ i Po otr.zy f!lani u .5 rb. Goldesheim "znalalt" bil~
dol ustanaw iu,lcgO terminu nie złożyli pre- I przep:owadzlc ,ro?ót budowlanych ! :VYWlCrclC j' w svyel }<Jesz;o,I,za co ZOlitał,pociągQ.ięty. do od,
łaJanego votum separatum t wobec czego I studm. "WreszcIe l suma. 15 tys.rubh,jal,,, zgro- powled~l'.llno~~l ~dowej~"
."
'"
,

I n~~(

(~) ,~Y,:h:! '\łf ~mlwel·.§~!etac!J, Ostatni okó]- i."

n"ł~tlI~tł d ~)SWI~ty !<d:;:-J~, dotycz.'lCY lo~owa-
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Sędzia

pokoju

skazał go

za "pomysłowe l szogradzkiego,

ukazała się nosaci:wa, Jedna sztukę
• z polecenia metcrynarza powiatowego zabito, pozostale zaś oddano pod obserwacyę,

znalezienie!C na 3 miesią(:e vlięzienia.

(d) Dziwwła. dziewczyna. Pr~d rokiem poli~
cya łódzka arf',5ztował:a 17-letnią dziewczynę.
która zezna,fa, że nazywa się, Stefania Front~
c~ak i pochodzi z Siera.dza: P~:mie'Yaż nie p~:
sl~da!a . pa.szportu.7 anI te,z l1J?mmJa w Ł?d~l
zajęcia I ml~~z!:ama, postanowlon,o odesł.a~ Ją

c......., .....

pracę

bez wypowiedzenia 118 robotników.
~l. Łąko:
wej J~ S, porzuciło prac(~ 40 robotmkow tkalm

VI fabryce S. \\1 ul'hawtia, przy,

mechanicznej.
VI fabryce I. Finkclkrauia i Ch. Kait;a, przy
ul. Z,;lrzewskiej !fil 70, porzuciło pracę 20 robo~

SZTUKI\..

(x) Koncert benefisowy. Przypominamy, ~e tników.
"
.
jutro w ogrodzie majstrów tkacl~ich o.dbędzle SIG
Druga partya robotmków, w h~zlJl: 1~), w
koncert benefisowy p. W: Stępme~sl<Iego, zna .. fabryce M. A. Wienera, przy ul., Ceglel~Ja~cJ 98,
etapem, do v:.eradz~ Po prz~bycl~. na mleJsc~ ł nego i cenionego kapelml.strza orkiestry ! pll:łkll I porzucil'a pracę. W fabryce tej praCUje jeszcze
F. zeznała, ze me pochodzI z Slel,adza, lecz strzelców, stale w ogrodZIe tym koncertuJąceJ •.
350 robotników.
z Warszawy,. wobec czego przes~an~ ją do \1T~r- .
Wrazie niepogody koncert odłożony zostame
VI fabryce A. J. \'lojdysfawskicgo, . przy ul.
sza wy, lecz l tam przekonano Się, ze F. kłamIe, do dnia następnego
'
Południowej N!l 50, porzucIło pracG, ~lIC .czekawięc odesłano ją do Łodzi. VI ten sposób, wy. .
mieniając rozmaite miejscowości, dziewczyna te'!. I
(~) Koncerty or!u6stry W. S..0. w par~1.I , kajijc uplywu 2·tygodniowe~0 wYPowlcdzlUnet~O
terminu, 148 robotników.
podróżuje etapem cały rok, nie chcąc wskazać ! StaSZica. Ob~k koncertów ty~h, ~~eszących Się
Dziś w fabryce maszyn towarz. akc: Johna,
właściwego swe[~o miejsca zamieszkania. Wo~ec
u ~as coraz ~lęks~em uznamem J frekwenc~~,
przy ul. Piotrkowskiej ,'W 217, VI. oddzwle. me ..
niemożliwości stwierdzenia osobistości nieznaJo- , o Ile naturalme l1lema de,szcz?, tak dok~c7:ltI mej,
sprawę przesłano do sędziego śledc~ego wego ~ !YI!1 roku" dyr. Slels~1 d?c1ał ?~ blez~l chanicznym, porzuciło pracę 200 ro:)otl1lk6w,
dla pociągnięCia jej do odp?wiedzialnoścl za ~y tydzl~n lI~teresuJące uro;maIC,el1lC, przez;~~cza żądaj~c podwyźld.
włóczęgostwo. Grozi jej zes-łame na Syberyę.
Jąc codzlenme od godz. 6 /~ Wle~Z?rem, -:>",ansy
'*
•
• . ' . . dla dzieci i młodzieży i 'IN ostatmeJ CZę5CI 1\00Zgl'osili
żądania poclwyżs7.cnia phlcy; ~v tka!,
(d).-'b·m1illltil:~nl.l'allUe
R~l()tl1;Ji''U:,",!IIII'W?Il1l.
AgenCI
POhCYgl
ertu
na
występy
znakomitego
transformisty
śledczej, odebrawszy wmdomo;;ć, ze w don,ltl nr..
C
, .
ni mechanicznej S. Li lIlk III illHI , prą ul. \lfok;:a!l. przy ul. Rybnej ukryWa.ją siE.{ bandyci, clokonuh w domu Szczepansklcgo.
'1:jłm rewizyi i ~ j.ednym z ml1:1szkul~ zastali (~~ó~h ~oProdukcye tego niepospolitego w s.woim. ro- skiej ](1 123-25 robotnik6w; w tkn!~Ji r~~ct:m:-j
bytowych zlo<1zle1: Tadeusza 1\lJr~Sl:lku, l,nt _b,1 Dyo... dzaju artysty cieszyły się w Warszawie duzem braci Bukiet, przy ulicy Di.!llCllrkta'--:,b rOt?otf,ll':
niz~o Pelcticr. Podczfl.s rewizyt SZCZCfJollJwo) znale. d
.
l ó >
d
' t l""
Ło I i
I·~ów; w fabryce VI, A. Mint<::a, przy ul. U ll.l~lel
zj.ono w mieszkaniu dwa te\<,)olwery, oraz dwu ppsz- powo zemem,. \.t Tego oznuJc a ~ze I \~' (Z,
porty. Jak wykazało śledztwo, rewolwery sltl"UdzlOnc zarówno za Wielki talent stwarzanIU s~tek typów, j\& 80-10 robotników.
: zostały. z mies~~ouia p()rucznilu~ l-f:~o I?ulku ~trze}có'>Y, jak i za potęiny program-umożliwiający daw~~
*
,MikołaJu \lfaSl1)ewa, P'A'~Y!ll. .Szkolne) nr, lu. f,zezl~ nie coraz to innych nowych numerÓw na kazPrzystąpili do pracy robotnic\r .w fa!Jr:(ce
.
d 'I .wy"tępie
mieszków osadzono VI WIQzlemu
(d) PCllI:1!IWoBel!llne Il1IE!J lJ!l@'O!li/f.'cilil: ~~~ \li;~'«ilnn~m GeJn
;:,
• S
., 1.
I""
b
dl
trykotarq brad HiWer, przy ul \tllJlcl.:"lilSlm!1
I neral... gubcrnator Wtlrr.zmvt:ki
zc::wolit n-a powrót d~)
,~onad,to ~. , zczepan~ {l urz,ą( :-.'1, za; aw~ . ~ J~ 243, po otrzymaniu podwyżki.
;kraju tl(łst~\1ującym osobom, zesranym W dro<lz,e adnlldZlecl, kto re srod naszych rmh.bl!1sklch CleSl4
Jlistrac~jneJ: Nuc;hilllo,~i HO!ligmallOwi, Jano:"'1 I{~rtusiQ ogroil1lJem wzięciem.
•
L1I\.l:lO"?I, ~a: I
lliakowl, Junowi ZeleźntaJ.{oWt, ~~'yl11sze
Zabawy takie, ale już o nowym pro,gramie,
:~e. Pl'Yst1-f~~~~Jimt~~IJ~~~~i~lsl\.k;lrj:"Z~j~~liO~Ai;~~. odbqdą się w ;.-,obotf:: i niedzielę o !~odz. 4-ej po
<> ~~~m~~m~c"h ea>lIll~""Ib:fi>ii~;;;:w. W mieszkaniu wtasporudniu, za.ś pokazy transformistyczne o godz.
nem, przy ul. Targowej nr. 45, usiłow~lH wcr,ora, otruć
pół do 10·eJ WIeczorem,
Czerstwe pieczywo b/:wo ~,l(\jl.! sit: ~wie,;,em,
się amoniakiem Judwiqa M., 18,"leŁmu ropo[mca fa) , .!,Q.
••
,~< Ir",
K '., '
ł:>
l '·l"urz POf~oloWill po udzieleniu desperatce
(X Pi Z8uSta\VHl1H6 am!hOr8~.w W OC,I,WOYVCQ.
kiedy je ogrzać tlo.,;tat(!czllic.

I

I

I

Dr.

d~~~~~~j p~~lO,~y, I~t'zeWilJ;'t jq W stanie gro~lIyJll do 1)/ niedzie,IG . ubiegłą odbyło SIę w /(ochan<!wce
szpitalu Aleksandra.
.
pr.zccL;tawlellle a!natol'sloena rZl~~~Z pracy J za, (p) Pu>:zejeclm.mjjlf;. .Pod ~{o!n \l1ozt1 na ul. lH!lw- baw chorych szpitala.
Sajewskiej m', 15 Jp<tl5U.~czo,raj ~ll~,dyslf~;': KW~~~:~f~~:
Grono amatorów, złożone. 7. lekarzy i p.r~iski, l~'Hetnl syn clr;:sh I Z!WU,\1 palI?,! 110.,'.. D
J cownU'ów szpit"lh ode!!l'ało JI"dtHl z llllatl1leJpomocy udzielU tltt1 lekat;~ POL~()[L)W1a.
~.,., ~, ' ' ' , ' : ' " l,' ' , ' " .
-l'
'l
' (e) ~l'.I\uIl3h'.l.:i:c. Z mi ;~Bzkatlja ItOtnlWJdu ~u!flclń5zyl.:11 lwm~dYJ . spotl\l PISd~ZY kOl1l('~ yowyc l
sklego, przy ul. Ce~ieltliat.lej tIr. 9" Skn~d:lic);I:! ;':: po- Abra~l~mOWICZLl I Ruszkowskleg,o "Mąz Z grzemocą dobrmlu~o ldliza r6:we rzeczy, wa!'tos(.\ 150 rb. 'I CZnoscl"
I rewolwer sY<iŁcl1ll.l "NH~!LHln" ;~r. 450"
'.,"
Licznie zl~brana pl.lblicr.noŚć 1. okolicy i Łow
- Z mieszkal1l11 Berka hl.Hera, pr,:y ul. J-,()kl~!,I~l"
l'
.
II' l't".'
'" ""
I' i .It'" Iosy
' '
" . VI"
'f" " lI' !.lI niewiadomi "I(ldzicJ8 ~li.nulil dUlllwlm ,XJO I I.. 1.1, ( d '\ l}rq rue .".! () ,OJ(' IlL
l sprd .I
~:l;bW l:óżne ~rcbrue prz~dmloŁy, wurto,lcl" 15t; rb".
; szpitala kochanowieckiego, miahl l11oinosć po*
łączenia szlachetnego cdu z milq r07.l''ywlcc!. jaw
w

,

i

(a) Nal)raVJ~ słmbion. W ZrJierzu, % pol~ce
iliu :zarzqdu rnlejskiego, pl'owE!dzone są od kilku
dni roboty okuto naprawy i pogtr~tlicnia dwu
studzien miejskich, mianowicie na Nowym Rynku
i przy 7.biel~U ulic Strykowskiej i Wysokiej.
(n) ~9a,!;1I!rll)1 zw':łtll.yli":.'IllIl.;(;©&lI~., '. yl9d:zia! tee~lt1iczlI.v

rządu gubernialne~o plOtr~O\ysklel.;? 7:at~91enlz.ll plany
na vudowle nClstępujące,: hJltksH [).zJer':,llwskle:,lo l-piętrowq oficYllę W Stokach, Gotltba Szlcchtall!l _. '
W] l~piętro\\iY dotli VJ Aleksa!l(lro;.v!ei Jana Pa\ylaka -- I,

kicj dostarczyli jej doskonale usposobieni amatorzy grą pełne! werwy i humoru.
Komitetowi orgallizacyjlll;!llIll z naczelnym
dyrektorem sr.pitala, p. Chocłźlq, za urządzenie
.radne~lo widowiska i lljmujące podejmowanie gości pr~yiezdnych, należq sit: słowa uznania i sC!rc1ecZIIej podzięki.

jCt!o jest jeszcze mh;!cki, a sm;!!:· '"

illczill:eIII01Jy.

Podobnie działa zimno. B:lrdl,d \:/,\!l':>lwy
chleb mitllcllic pod wpływem i) ~,t! 'pni Zillilli,\ Reaurnurc'{i

(6 stopni C!~lsyt\sza),

na mro:-:h,!

ZH$

o 1 lub 2 ::.topnie ostr:t.l!j'.izym o(!t;y:sl:uj,: :':\vie·
żość callmwicie.
Rodzi sk StlI t! wllimiok, :i.e nic utrata wo'Jy.
czyli liic z:,ychullie się powodujt: cZCI':Hwkllic
chleba, tyllw zmiany jakie:~ w układzie czą;;!:c
czek jego, zHchodzqce szybko w temperaturze
zwykłej, polwjowcj.

Wiadomość

o do!~wiildczeniachł

PC)(':'I,j1lJio •

nych przez p, Karza, zaczer(mQliśmy z "lIltl:-,tration Franqaise", która koóc.:zy artykulik ;;w\ij taką uwagą.

-- Może dalsze badania wykryjq spos()b na
to, żehy chleb łatwo przedlOwyw1!(: dlniszy czas
w stanic ŚWiE~żości.
Os.:.w:ęcl:dioby to l10CIWj pracy pick'll'ZY.

l'

na ofic~l1ę parterowfj, komorki I ltIlle" bu.t1ynkl, M?::;po~
darcze W I{ado2oszCZlIj Józda Daszynsl~JGf.io l Sp. ,

na l .. piętrową OfiC1Jllę w Rudzie r'abianicltiejj (>.~l.
drzeja Do~raszl,ca - nu oflcyfl(~ parterową, w Roklct,u
NOl.\1elll; I'rancIszka Adamcz~lIm - IW l-jHętnJw'ł Ofl"
,
nJ ,".11"erxu· FranciszIm .MaJ'cra .. - Ila OflC\JIlf'
cyn!'
." l.\l-~,
, . Henryka
,
.1,
pilitrowfJ,
'Nowern Rokiciu;
Snintc)wskiego--

P. Katz w AIIl~itC!rdarnie pn~elmnal ~~h:, :~e
chleb, pozosttlwioor IN temperaturze 50 do 70
stopni Celsyus:r.a, l.:zyli ,lO do 5U stopni I\e:!ll;lllln~'a
zsycha się bardzo pt.nvoli, 1,1/ ;?,t :~O(!J:iIlY osr~)d(!k

l

\\Tczoraj W fabryce tkackiej towarz. akc. L.
•
l 'I'
. tk
r b'
Grohmana, przy u. argowej,
'aczc, w ICZ Je
700
'1'
Zr<~
'\'
"
d
'
I
,porzucI I pracę,
,;10<;1 l 001 ZL! tll1la po d _
na Iwnj(~r1d w Aleksandl'ovJl~j K. ~. Lesfd~a.-~la dwio : wyźki przed trzema tygodniami, które jednak zooficyny partero\1Je. W Rudzie. P~hmntcbeJ; ~c1war;la stały odrzucone przez zarząd fabryki z ostrzeże
Gede .. '- na dOlll plCtl'owy W C:hoJlIllchj Ludwdw, hy"
"
,,"
.'.. "
'"
']
."
_
l. •
, 1. ,'lI_ń
cif'l Sl1rzwlazl! r>rod11któw Sf)()Z"W- I mem, ze wrazle POIZUC,ema plzez lllC 1 PI~,H;y, ca
... ejmu--rli;. vHu""i
'
.
.,
";1
ł"
'J
ł f'
I
l ,.
2 400
t'
t 'k6
czych w CłlOjnnc:tI' Józefu Sobieddc:~o .- na ofjcyu(,! I . CI aory <a, zatrue I1H\Jąca,
ro )0 111 w, zopiętrol})(! ID Zg~erz~li ~~,rm~J,Il~, H~lIe,~ta ;-- l~a ~Olll, ri~= sta,nie zal11~nięta. Od tej y~ry. pracowali do
troWy W .i\101,~,;and!owl(', J()Zefd .L\tczalta -'. 11,1 std)lJIe dmu wc~ora]szego bez wymowlelllEL pracy.
w Z.gierzu; FrailClszka KrllpBklego __ nu (~!J1Il parte...
'
roWy vJ Stoka~h; Augusta ~lizr~er~. -- nu OhCYllę pur~
*

l

o

terOWa W ChoJuach; Andrzeja SaplIlskichlo _.- I!U dom
parterc)'\vy w Zgierztt; B. Glt::ltrlunu - lIU :S'plętroWą
oficynę lIa Batutach; Wi~lcentego D~OI'aezyka -- !I.a ,
pi~trowC! oficynę W ChoJ!}achi Bromslawu ql:er\Vt~l-

Dziś zamknięta została na czas nieograniczony fabryka Juliusza Kinclermana, przy ulicy
I Łąkowej :N~ 23. li! fabryce tej porzudto pracę
l, 394 robotnikÓw i l)racowało J' eszcze 380, którzy
t nie stawiali żądań.
VI fabryce Karola Bennicha, przy ul. Łąko
• weJ' J~~ 11 porzuciło pracę 130 robotników prz"'\
,
',.
, ,
..
l dzall1l; praCUje Jeszcze 732 I'obotnlkow.
W fabryc~ Ernes~a Webera, p,rzy ul. Milsza
! N2 3, ,oddZiale taSiemek porzucIło P!acę 135

\\Te Lwowie odbył siQ w niedzielc; 6 b. m.
dorainy zlot Sokoła. Zlot mial cha~·'.lkter c1orai~
ności, t. ZlI., ii towarzystwu dostały dy~,p07.ycye

krótko przed terminmH zlotu i nic :waty dokła~
dnie zudań, które w cl,asie %lotu miały do wY,konania, Caly prog:rmn zo:>tał wykol1(lIIY w
gu jednel~O dni". '

ej,i:

Przesz!'o B,OO::> uczestników przyjechalo do
Lwowa osobnymi pOciqg,ami nocnymi z soboty ',~
na niedzielI;, wieczorem odjechali, t1niki:li;v~ rozsluego
..:. IW piętrową O~IC:9llę lIa ",Ba~l!tach l!\d<;Jlfa
Jensza -- Uf! piętr?wą oficynę w Ch~Jnach; Pl1Il1~]U
kwaterowafi
i prowiantowania mI miejscu zlotu.
Hejmana - na (}hcynę n~t\rowal1ą '!l KOllstantyno,ule;
By-ta to zatem próba sprawności orgl;llli;!;Hcyjnej
GustaWa Henke --, na 5"plętro~ą oflcyn~, na Batl~ta~h;
oraz przegl1.1d sit
Feliksa Lewundowskiego·--na piętrową oficynę w Zr;jl<;' EdlllUllcla Mor"'t:!:a - na dom parterowy W Cho)...
Przyjazd Sokot6w rozpoculł się () g. 1 m. 45
rzu t J '
w
nocy,
kiedy przybył pierwszy pociąg z 1\rakotulCh(C) Sl/ll~~kii 'ilI\f 'f(maOls;:;:t!3wiie. W.Vd~ifll hypowa,
liczący
500 Judzi. Na dworcu czekali ordyteczl1Y m. Tomaszowa otwor~yr po~tępOW~Il.I~ spacllwnanse
i
skauci,
którzy odprowadzali do obozu
we po zmarłych: 1) EdWal'dZle ~lIl!le, wla~clclelll sumy • robotnikow, wobec czego pozostałym SIłom poOddziały przybywające na zlot. \1/ kwadrans pohypotecznej 1,500 rb,; 2) F'1urYl E1I8ttl~11l.( Rode, w!a: ! mocniczym wypowiedziano pracę. Razem nie
ścicieice sumy hypotecznej 5,500 r~ .. t tll~rLtC?OIllO~CI,
..
80
. ł ,,~.,
,,
,
ur. 51 i 52 W TomaSZOWie; f!) !ewsleJll, Se,rd1U~ow~,:, \ prac~Je 1 , pozosta O zas pizy pral,y 315 10- lem przybył drugi pociąg z Galicyi zachodniej.
NastGpne pociągi przychodziły mniej Więcej co
wlaśc.icielu sumy hypoteczneJ 5bO rh.; 4) i:\vrLullIe fl- l botmków.
Z:JI ckLm , współWłaścicielu. 1~ieruc~01ll0SCI l?r.. lB7; 5) !
li fabryce przędzalniczej lipSkiego, przy ul. kwadrans.
Po przeglądzie i cichej Mszy rozpocz(~ły siG
Władysiowie Braunie, właśclclel~ 1l.le.rti~hom?scJ nr. 5()'~; I Brzozowej Ml14-16, porzuciło pracę bez uprze6) Chewie W~:isb-erg, wspólwlusclcle1ce Uleruchomot-l- ~ dzenia 55 robotników.
ćwiczenia na terenie. l~ozwinięte kolumny stoczy.
sobą walkę, w której po obu
~ n~~)5~§el!!lacwll!:lI1laJI, We Wsi Srebrna PO(~ KOlIstan..:. ~ .. fabryce . odlewów ż71~1/mych Stanisława łoły zeudział
8 tysięcy ludzi. O
t}'Jlowem śróa koni, ua1eią(..-;ych do FranCiszka Wy~
\IlClgta. przy ulH:y Senatorskiej J'.& ZZ, por,:uclło
y

l

l

:v

M!

czenia na terenie odtrilWono.
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nastąpIł przemarsz drużyn

e ....

J._Rm_"'_"!2~.2!.·
-=_~!~ti~~ni:lr9'Jipca 1'913r.
, , ", .. , '"
~1łWU'!Jd~~~=~~~~~4 I.łiamiiłiiw.il;oimi~·"ii'
"ftIdDlw ..

przez miasto do obozu w parku Tow. gier i zabaw ruchowych. Drużyny mimo nieprzespanej nocy i uciążliwych ćwi
czeń na terenie rozmokłym skutkiem deszczu _
wyglądały rzeźko. Z Krakowa wystąpiło dwunastu Soko.l'6w na koniach.
O godzinie 4 po po.Judniu odby-ty się ćwi
a:enia Sokolstwa. Na początku ćwiczenia wspólne, masowe, lekcya wzorowa, poczem musztra.
W końcu przedstawiono obrazy z życia obozowego skaut6w.
wały

--=. .

"'

Wszystkim, którzy orali udzioj
wadzenia. zwJ'ok

\Xl

Wit5tirbi:rd1mm

&$4

'."

~~-

smutnym dla nas obrze~dku odpro ...

skiego

Po ćwiczeniach drużyny sokole odmaszerona gł6wny dworzec, skąd rozjechaly się

nadzwyczajnymi

S
SB

pociągami.

no miejsce wiecznego spoczynku, o szczególniej ks. kanonikowi Szmi . .
dławi, jok również krc\'\Jnym, przyjaC'joJ'o111 i znajomym skJ'adają serdeczne

--

,,86g zapJ'nć".

(TeZ. "ROZft)(Yj'U").
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Podczas wczorajszych wyborów do sejmu
galicyjskiego z wielkiej własności wybrani zosta..'
li w okręgu krakowskim: BobrzYIlski, Goctz-Oko·
cimsld, Jaworski, S!crzyński, Wodzicki i Zaleski.
W okręgu lwowskim -- Abramowicz. W sanockim: Laskowski i Urba(iski. W złoczowskim:
Stroińsld, Schncll i Szala. \if przemyskim: 1\0zł'owski, Stadnicki, Dąbski.W samborskim: SkarbcIe, Kasznica, Rajski. W rzc~szowskim: Dąbsld
i Jędrzejowicz. W kolol1lyjskim: Krzyszlofowie;;,

!..
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"""""""""""'."""'. . . . . . . . . . . . . . . . ._

__

Posi(;~daj<~ one kszta.łty ~ardz? lliere,l,{tllarne. ! nić trzykrotnie; kto owdowieje poraz trzeci, nie

~~ozs~er1:a!,l ;~,IG, ~dy ,p~sla~aJą: wIększą i!oś~ g:l- : może już. za\~rzeć c~war~cgo matżeustwa.
z~nJCJ~ZclJą 51(;:, zas.. sk.olO te~ [4az. wyrzuca i
'\'/ BelgII rozwIedzionym małżonlwm nie
~,"le~le, tal( z,wane. poclIodnIe t. j. Języl~1 ogniste, I wolno pObrać siG powt6~'nie, bez względu na
:,Isgające od Jednego brzegu przepascl do dm- przyczyny rozw,?du. j\le Je~eli rozwód n.astąpi~
!!,J8g~.. . .
.
,
! na obustronne zyczeme matzonk6w, roZWiedzeni
ZIUWJeOlU SIę plam na sl'on~u towarzyszel, I mogą po upływie trzech lat wstąpić w związek
tak zwane, protuberancye. Są to ja~by wybuchy I~ małżeński z innemi osobami. Prawo belgijskie,:
kotł~~ p.171czcm wylatują ~nopy ognlst~ dłu~o~ci francuski~ i rumuńskie nakazuje. osobom nawet i
Mojssa, RosochowskJ.
przebJo ",00,000 kllometrowl... Wczmile :mcmlC- pełnoletrum, aby przed zawarcIem małźeństwai
W Tarnowie: Konopka, Kupka i Męciński.
nia słOIka, gdy księżyc znkryje zllpel'nie jego prosiły rodziców o radę ale usłuchanie tej rady
W Zółkwi: Sapieha, Lubomirski, Starzyński" powierzchnię, te protuberancye daj;:t się obserwo.. n/e obowiązuje.
'
W Brzeżannch: Krzcczunowicz, Onyszkiewicz i I3ie-'
wać z .Jatw?ści? ~)rzcdstawjai<! się. one wtedy
VI Bułgaryi i w Szwecyi mąż IX> śmierci
siadceki; w Czortkowic: Gołuchowski, Cict'isld, pod postnc/q wlbnlJ'lcego pola lul świetlnych, do- :lony musi ją opłakiwać conajmniej przez sześć,'
Cielecki; w Nowym Sączu: Mars, Pll at; w Stani. , okola czarnej ta~c2y.
..
miesięcy i przed upływem tego czasu powtórnesławowic: Dzieduszycki, Milewski; w Stryju.: Bru .. i
Plamy stonecznc posiadają barwę ciemno- go małżeństwa zawrzeć mu niewolno.
nielei, Barański; w Tarnopolu: Ciarapich, Serwu- r fioletową a poj~lwiają, . się "! ol~reśl(~n~ch odstę ..
V! D.anii !'l0~wegii 'l1iewolllO wstępowaćj
towsl<j, Koziebrodzki.
pa.ch .czasu. l\11L1noWIC!e oSIągaJ'! największe n~- I w zWI~!zkl ,ma.rzenskIe osobom, które nie mają
dl,.

I

I

tę~e\1le co lat. Jed.enaśclc, . dlaczCi.!o ?:.. tego me
Wiemy. WyduJe Się tecly, jak gdyby jedno "ode-

.i

szczepIOno] ospy, chyba, że dowi.odą, że przeby~!
.
tchnięcie" słońca trwało iat dziesięć, jak &~dyby
W Grecyi ojciec nie moie się .tenić z na-'
serce I1Rszego systernu planeiowego uderzało rzeczoną. syna, ani syn z narzeczoną ojca ani!
tylko
d:dewięć razy w ci.!gu stulecia.
brat z narzeczollEI brata.
'
(Te.l. "Bo;,'woiu:').
\'1 początkach ka:l.dei!,o taldef~o peryodu pl a- I
Naturalnie wszystkie te terminy wydają się
~BillfO korespondencyjne" lclel~rafuje 7. 01'- my yoj',\wia.i~! się naprzód w okol,icilCh biei~llIlów :all)Óźne dla młodych, pragnącycl! się oieniĆ-, ar
sowy, ;;C ptil"owiec "TcgethoI" należący do To- slonca I mają wtc~ly WYI~ląd. elIptyczny, z )JO- " za wczesne dla starych, doświadczonych.
warzystwu że~!lugi duna,iskiej, na którym przewo- wodu zwyldcgo ob.l[\I]vu ()pt:J"u~De,!1;o. \11 mIarę, ....'u"rn.........-....."'''"._ ...." '=
. ... ....."
'
żono 250 żołnierzy bulf;arskich do Wiclynia, w po- jak zwi~ksza się czynność sł"o(lca, zwiększają, się l
Co skra rrS ."ill'1lno W Kali~"lłu "l'
bliżu rumuńskiej stacy i Pojaml, llsłyszaJ sygna.t ' także rozmiary plam które poruszają się ku rów- ~'
U.r..au
łl~ f
dany przez żołnierzy rumllllskich na zatrzymanie nikowi planety, gdzie staj,! się najwięks7.cmi.
się. Parowiec' ptyfHlł w dalszym ciqgu; żołnierze
Plmnarni na słońcu zajmują się uczeni do, :
rum1l11scy dali 3 strzały, zabijając żohlierza buł- piero od początku XVII wieku. W roku 1611
Donieśliśmy o okradzeniu Cudownego' oDra'" I
garskiego i ranic.jc w rękę znajdującego się na astronom Jan Fabricius, pierwszy stwierdził, że i xu w Kaliszu. Obecnie dochodzą nas jeszczei
parowcu wtościanina rumll{Jskie~o.
są one obJawami, pochodzącymi od samego nowe szczegóły.
.
,
Kapitan wywiesil flagę handlową, z parowca Sl'o(lca. Obserwowanie zaś ich ruch6w pozwo- 1
Z uciekającymi opryszkami ares:d:owano'
i płynął dalej. \li Widynie kapitan zawiadomił Jiło mu stwierdzić ruch obrotowy słońca l(Oło:1 jeszcze niejaką Stefanię Lilk. Aresztowani n<j.- i
o wydarzeniu konsula austryackiego.
swej osi w ciągu 25 dni.
j zywają się: Franciszek Wojtc.zak. mieszkaniec!
Rumunowie twierdzą, że na parowcu znajTworzeniu się plam towarzyszą objawy elek- I) POW!utu kaliskiego, poszukiwany przez policyę i'
dowali się dezerterzy rumuńscy, zamierzający tryczne tak silne, że mogą odbijać się nawet na \ Stams,taw Sobiccld, pochodi~ący z Łodzi. .
wstąpić na służbę do bu,łL~arów. Jcdna!(że zało- I na~zej planecie. Daje ~ję to na pn:ykJad. spC?strze- I
Kuferek ód.ebrany, b~ndytom, ~ostał ~łoto
ga parowca oświadcza, że jest to nieprawdą, I gac na l~(lc magnesowej, kt6q wstruIsulą mezwy- ~ ny w .1~ancelarYl I p.ohcYJl1ego reWiru, gdzlC zagdyż granlca rumuńsko~bułgarslea jest pilnie strze~
kle prądy i na aparatach tele[;raficznych, które ~ wartosc została wyjęta, szczegółowo zbadana i
żona.
podlegają znburzeniom, a w okolicach bieguna q opisar~a. Znajdowaly się tam: 3 szczerozłote,
magnetycznego na horyzoncie ukazują się wspa- ozdObIone brylantami i drogimi kamienian1i)<oniałe zorze, gazy wybuchają nIespodziewanie
rony, zdart.e z cudownego obrazu, złoty krzyż ,.
w kopalniach wulliany zaczynają być niespokoj- z brylantamI, krzyż wyłożony kryształami, te
ne - jednem s,łowem nasza planeta, zawdzięcza- obn,!czek złotych, jeden pierścień z monogramem
PLAMY
SŁOŃCU.
ją,ca swe życie słońcu, odczuwa w całej pełni
2 pierścionki. z turkusami, 7 pierścionków zwią~
jego wstrząśnienia...
zanych wst.tzką, z których 2 z brylantami, 1\
z turkusem, jeden z rubinem. i 3 obrączki:. pla-I
Rok 1913 jest okresem czasu, podczas kMtynowa broszka usiana brylantami. złota broszka
rjrzos2~{odl)J do mał·i:e~stwa.
z turkusem i mała broszka wysadzana brylanta.
rego można obfierwować wzmocnioną działalność słoĆlca, wyrażającą się w zwiększeniu się
JV
mi i rubinami, pogruchotana w kawałki. 7 krzy~
plam na powierzchni tego króla planet. Wydaje
Wiadomo, że na \iJ"ęgrzech daleko łatwiej ż{'ków. złotych, z .kt6ry~l~ jeden ~ysadzany ru~
się to dziwnem na pozór, że mówi się o wzmozawrzeć małżeństwo, aniżeli gdziekolwiek w in~
blnaml, 6 serc, mianoWIcIe 4 z nIch złote jedno
żonej działalności słońca, skoro powierzchnia nych krajach europejskich. Dwoje ludzi, którzy z turkusowej masy z perełką, 1 order p'apieski:
jego się zaciemnia, ale tak jest w istocie.
chcą bądź co bqdź zawrzeć słodki związek mał~ ,I złoty, 4 orderowe. krzyże, wszystkie w kawałki
Na słońcu są ciągłe wybuchy, które z siłą, żeński, lecz z różnych powodów w ojczyźnie pogruchotane, krzyż medalion z czterema duży.;
jakiej sobie nawet wyobrazić nie możemy, wstrzą~ I swej. uczyni~ tego nie mogą,· na Węgrzech łat~o I mi 9ozmara~dami, medalion z~~ty z turkusem, zło~:
sają ognistą atmosferą tej planety. Niekiedy by- zamIar sWÓJ do skutku doprowadzą. Prawda, ze te .. souvemr", sznur ko rah I sznur granatów'
wają tak silne, że rozdzierają ognistą powłokę i ~lrzędy inny~h państw~ małieństw tych nie UZ[1a~ -łańcuszek od zegarka, resztki, różnych poła~1a~,
atmosfery słonecznej. Ku wytworzonej w ten ; ją, ale pommlO to, Wiele os6b do tego sposobu nych wotów, dwa brylanty, Jedna perła i złota;
sposób przepaści, której średnica bywa niekiedy I się ucieka.
rozeta wysadzana rubinami, bransoleta złota w·
pi~ć razy większa, niż średnica kuli ziemskiej I
Swieżo wyszta na Węgrzech ciekawa książdwóch częściach.
.
ściągają kolosalne snopy pary metalicznej. Skut- ka p. t .... Usuni~cie zagranicznych przeszk6d do
W?zystkie te kosztowno ści przedstawiają:
kiem zaś oziębienia, jakie tam je ~potyka, .za- I zawarcia małżeństwa na Węgrzech". Autor dr. wartośc. około 30 tys., rubli. StanowjJy one
mieniają się one w rod~aj ś~iecąc~~o. desł'.czu. ! ~e!"o podaje w niej ws~elkie przeszkody do .!na,~- ozdOby l ,?,ot.~ cudo~ne~o obrazu.
.
Nadmtel1lc nalezy, ze zrabowany w liczbie
Pod wpływem zWlflkszaJąceg4 'Sl~ gorąca zenstwa, uznane za takle W ol:>cych krajach. ZnaJciała te znów zamieniają się w pa'
swą I dujemy między niemi wiele poważnych i god~
innych . 'przedn~i<?t6w kielich do komunikańtów
właściwość świecenia. Owa
"
ia \' nych poszanowania. ale są także bardzo 050- wyrzuclł.1 złodZieje przez okno na plant koJejo~
się ciemnościami i VI ten
na , bliwe.
WY1 gdZie go też wkr6tce odnaleziono: znajdusłońcu pla.my.,
A
"W krajach grecko-katolickich wolno się oże- i~cy si~ w liczbie wotów pierście4 da[(:~wMY\
i

ły ospę naturalną.
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przez Papieia . Leona XIll nie był skradziony, I nic interwencyi będzie uważane przez pailstwa
lecz znalazł Się w oltarzlI za ramą obrazu, do~ I ball'ań '1' . l
"' I' j'; I ".
.. t
ką,d
widocznie w czasie rabunku został przez ra~ l - \ S<le. l~ (~ o . . na ',a s': JOSCI mocais w.'
"
bnsiów zrzucony.
l
Zastrzezenle to rodZl przypuszczenie, IZ
'Austrya pragnie zachować sobie wolną rękę w
sprawie bałka!lskiei i jest w tym względzie po''If.!J
pierana przez Niemcy.
,
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U!{ŁAD ElJ;;jJJmVi Z mJltinnUĄ·

SPQKÓj przed hm'zą·

Wied0b~ 9 lipca (\\)J'.). pomię~z. y B!d~
('vł) Dzi,~ niema clotuch
WIEDE'N , 8 ll'oca
,.:,.
'"
J
I r1al'\I91
i r?t~n.r
i ~ )dij""'~ IP l:O"[a~ij
'~vm
czas żadnych wybitnych
sprawozdal1
z widowni
i::j :p~
i
111 'f.' i ~[, ij~H_' b
~'
Ci·
wOJ,'ny.. Wi.docznie chwiiowy
spol.<ój
na
teatrze
czasowe
~'i·l'limim'le.
~RHq~~m·'.,!i:l
:wadza
siC;
'd t
!
JI
::i,
ti
w~Jny, wyl1lka z ~rzygot()wal1 o )lt\~y roz~trZy-.!i na odstaphmie Rmmmin ;f(:?HńaiHycll il i'l.eZ nią
gającej dla stron walczących, a spodziewanej pod
"
.
Skopiem;
: te l'yh1,'yow WZ~Hmail za C~ nmmm~a zobo~
Bez !'e:wltaŁu.
I wiąz.:1ła się dostai'czy6 ~u~'gal'yi W i'alie
~IEDEN, 8 lipca. (w.ł.) Preze~, m.inistr?w poti':mhy 500,0I[!Ji) io,~nim·g:y. Tem Umnaczy
s~rbsklCh,. Geszow, wYjechał stąd dZlS, me OSIą- się spo!{ój jai\! Za[;uHjl'.Ya~a Bu,!'gau'ya wobec
dnąwszy zadnegolbrezultatu.
b
611' ,"01'1.1
mobilizacyl' Hmm.mii. Podotno u!dad ten za~
urz 16 ~ •
SOFIA, 8 lipca (wt) S.erbo~ie, c?fnąwszy wal'ty zosta~ la ~lo!kedl1ictwem Rosyi,
się w stronę Niszu, zburzyli kolej pomiędzy Pl- I
" '.'
. 'N'
I
Pochod IilUiqal GW.
rotem l
Iszem.
Przeciwko Buj'gary!.
'
SO'fW, 9 lIpca (wł.), !sidgarzy ki'OCZą 'lwyBIAŁOGROD, 8 lipca (wt) P~zybyli. t.u ge·, cięsiw ,w łdcr',~mku J~l~kGin.-t\Hsł!o ~i'llIia iW,al1?~
ner.alowie rumuńs;y . i kO,nf~row~lt ~ lTI1mstren~ ! wa, Irto,"a I~Ył~ ~a{W?':i)m1.. z .~)?wmm r.,.~~ł~blenu.a.
wOJ~Y co do wspolnej akcYJ plzeclwko Buł
w walkach '!. &Bi'nanH, otl.i:yhlo~'ta jJO?>!1"i z gm~
garyl..
. ' z po d I~~,7.a"a
.;, H-' 'B I ' . '
Rmmmia i Ilu'łg,wya.
mzonow
,_ly! li au I w t en spo~
Bób została liI'atowana. G'Jależy wobec togo spoWlEDEN, 8 lipca (wł.) Do "Reichspostu" dzlewaó się w krótkim czasie rozstl'zynaj'>1cei
donoszą z Bukaresztu, że przygotowania do woju ~ l
ny są już na ukończeniu i .że dnia 20 (?) b. m. bitwy z gl'okami.
,Rumunl'a zac"'nie akcyę l)rzeciwko Bułgaryi.
_... "
..
~~fI'ail&)IiI',m~ [1M:':))'!; \''liJ~I~lY)il:~II~.
.
Narada, , _ ,
$ofija, 9 lipca (wJ.). fPJ'@-:l@:;:e5'l1~1i!l iro\iil..
SOFIA, 8 lIpca (w.ł.) Posd austl yacko-wę- lit
_. . .. '""':li ""..,".~ •...• i r ~
giersld 'odbył wczoraj konrerencyę z paneWCl11, rtu~wes ~Hi"~Il~1l ;j)~1I'~.v"". U~I.J ~~~~!l~ " e~ ~~~"
a następnie
miat dłuższe posłuchame li króla l' Ś€:Ull. A@tz~@li"zą«ll~a 4:)',m$il :IlliIll~(l.\)~O ~@łl'"
w spra.wie zatargu rumuńsko-bu.łgarskiego.
nmer:lty !l'e<zell'w@w'Wa;~~..
~~;,;]$~(!(H:1':(I.)rna li1a ..
"

Rarma lmł!]arzy.

BiaJogrOd, 9 lipca (wł.) Bułgarzy swoich
rannych pozostawiaj;:} opiece serbów. Dotychczas znajduje się w lazaretach serbskich około
18, tys, rannych bułgarów. Główna komenda wojsk
serbskich zwracala się do bułgarskiej z wezwaniem zaopiekowania się rannymi, lecz otrzyma-

i
I

l

ła odpowiedź odmowną.

I'

PI'li3clwko dem(W':][i'UC1jOm.
Bllkm'l)siE~, 9 lipca (wł.) Rząd występuje

l'

ener[~iczl1ie pl';~cciwko

:.J

1

L

"

..

j

I

l ...

!

Nowy ambasador.

,

'
4

"

ga@j~ll~ at:tllku gS!l'!lerał01

K@I\lW'fl;JCZIl;1'HIlIHa.

demonstracyom antiaustryac ..

kim, i wydai' polecenie do W'''-"l,',\'stki cll f)refel,to'w,

I aby

~

podobne demonstracye Uumili wszelkimi
sposobami.
Wa!1m hisliHmów 1. Illaro!ul.Iiczykaml.
rJladl'y~ 9 lipca (wt\ Wojska hiszpaJlskie zo'
J
,
•
I stały osaczone przez 5,000 marokanczyków I musi' ł
t
'
..
,t
lk
H'
.
"a .Y.} ~cz~c .~ .nlml, :a~IG ą • wa~.
l.szpame
z lVyclęzyh, ttacąc 18 Zabitych l 20 r<lnnych.
S· ,..
.!
ml!lg! i gauy.
rnadyolo:m, 9 lipca (wt) \:J północnych Wło~
szcch i w porudniowej Szwajcaryi spadły olbrzymie śniegi, które pol,ryly grubą. warstwą okoI liczne góry. W Lombardyi i \I[enccyi
spaclly 01I brzymie grady, wyrządzając wielkie szkody.
. . .
lIlIezwykła l.jawllilko,
Madryt, 9 lipca. (wt) Wczoraj o godz. 4-ej
po południu pl~zeszedł w czasie szalejącej burzy
w okolicy Walcncyi, olbrzymi slup ognisty, około
100 metrów wysoki. Wszystko, co spotkał na
swej drodze, zostało zniszczone. Zasiewy, drzewa i cate zagrody sptonęły doszczętnie \V mgnieniu oka. W odleglości 200 metrów przect AI~

I
I

I

I

k

sł

'

. WlEDEN,' 8 .lipca (w~.) Na mi.ejsce ustępu- II &'Brwoia ~1lE ~MMl!;~@!l'illll fl)"lłeu !pOiitlHliHSlf !lilmą
"aca ,. up t'ozwlał się i nagle zniknąt, pozosta,
I
wiając za sobą znaczną ilość; materyi wybucho ..
lącego' ze stanowIska hr. fhllrna fmanowany zo- I· VI Idell'llQrn~a.a O~k~~UD a~JI &.i!fl~Btn1l.lt lI'@z"1
stał hr. Paweł Esterhazy ambasadorem austryacd : bUcia
.
wej, z czego wnoszą, że był on pochodzenia
kim w Petersburgu.
I
•
I wulkanicznego. W połączeniu z ulewnym deNa ofiary wojny.
Zajęcie Kniażewalm.ł,
szczem padały kamienie, które dochodziły wieJ, ATENY, 8 lipca (wl) Poseł rosyjski doręy
Dial'ogju'ód 9 lipca (w.!'.). Silny oddział buł· kości pomaraftczy. Straty są znaczne. Wiele
c:zył Venizelosowi na rzecz ofiar wojny 10,000 gmski zająt Kniażewacz w pobliżu granicy serbosób zostało niebezpiecznie rannych.
franków, Wzi~ci do niewoli bułgarzy przybywają' sko-bułgarskiej. Podczas dals/:ego marszu spa- . . . . . , - , .._ ..._.
.. .. , . ==, -, ' do Pil'eus.
liii bułgarzy wszystkie wsi I~raniczne.
;
GQ~&Il)A \'\h\ASIAWSKA
Bal'oarzyiiska zba'odnia. ,
(Sprllwozdanie tclegraiiezne-godzimt 1, <lIlill'9IVlI 1ł12 t_ku).
IN, 8 lipca (wt) 'IN rna,J'~tku Oatschow
.• I
~owy
aia!(.
~~·~:'1>łi~~---z;~i.
oh~;:i:i:-iP.
BERL
VII' li . 9 I'
( l ) XVII d '
.. Czeki nn Be1'1. "4il:ii7 -=:=- -=::::- B-ktt D. Wal". =:=- ~ :..=:=
fla Pomorzu, podpalono s~opę z sezonowymi
Ie ł.łll j
lpca w'...
YWlzya armil 4"1. Renta • ~u,~o Da.20 - . - B-ku '11; Will'. - , - - . - ,u9.GO
'obC}tnl'l(ami . polskimi. Kil,!m z nich zginęło. bułgarskiej, wsparta przez XII-tą zaątalwwała ~·I.
Po:!:... ,,19DG
z 190ii --.-.- . - Ake.
."
r~odz. -., - 120.00
-.'b"!. Po:!:
, - ,-,~
-'.Lllp"py
.- -._
l
Sprawca.
podn,alenia
niewiadomy.
centrum wojsk sel'bsldch.
Premj. I emlS. ~5r,
4~1) - . • Putilc"v, - . - - . - ~aul)
l':
"
II"
a~3, aau - , n Rudzki
-,-' :-.- 125
j

-,

I

I'll

~,~

Zamachy sufraiyatek. •
Dlbgal'zy glJrą.
LONDYN, 8 lipca (wł.) Sufrażystki poclpa~'
Sofia, 9 lipca (wł.). Wciąż napływają wia"
'l
W"j
~
I domosclo'
,. d l
h
d' l
liły piękną wil lę po d Norwlc lem.
II a SP10w
a szyc . powo zel1lac 1 or~za bułgar.
rlę ł azupełme.
ski ego. Lewe skrzydło urrniiKowaczewa zaata~
Zna~ZI1s sprzeniowierzenla;
. kowało oddział serbski w okolicach Iskibu. Ko~
. . ESSEN, 8 lipc~ (wJ.) Zarządzający kasą I czana ~znaiduje . się pOl1own!e w. ręk~ch bułga
oszczędności w r~ellingha.use.n zbiegł, sprzenie-.I rów. Zarówno annla serbsl~a, lak I bułgarska
wierzywszy pół miliona marek. .
otrzymały znaczne posiłki, lecz walnego razZajście strajkowe,'
I strzygnięcia nie należy się s~odziewa~ zbyt ry:
(t) Z '" ł t l
! chlo, a to
z powodu zerwa mu prawIe wszyst~
' UZA 8 l'
,
Ipea Wi ,-,usz o u <rwawe l l' l
"MILH
'Starcie strajkujących robotników z żandarmeryą : uc 1 mo:,tow.
konną." Jednego zestrajklljących zabito, a wielu
Wymijająca odllOwiedi.
cięzkoraniono. .Zaż~dano po:no~y ,WojSka.
Paryż, 9 Iipc9- (wł.). Donoszą z Konstanty~
KomlUmlcac:'fa ml.polJl!lsb :mą·
..
nopola, że Bul'garyn na żądanie Turcy! co do
LONDYN, 8 lipca (wł,) "Evenillg Standarą" wycofania wojsk z Rodosto i miejscowości nad• d' y .
donosi o zawarty~h u~ładach, w. ,celu u,stalenl~ brzeżnych morza lVlannara dała od
angielskiej komul1lkacyl osobowej napowietrznej.
.. ,
.
..
pO":'le z w.
. Mają być puszczOne w ruch w celu staJego kur- miJaJącą, powołUjąc .SH~ na to, ze komlsYą mlęsoWania aerostaty na trzech liniach powietrznych: clzynarodowa, ma zająć się. niebawem wykreśle
Londyn-Pariż , Londyn-Brighton i Londyn~
nia linii graniczllej Enos--Midia.· Bułgarya najBirmingham.
widoczniej pragnie zyskać na czasie.
Z ostatulIQejj c!łlr~vrgU., .
.
i\liepogr;c:abana
zwłoki.

I

Ii

O intorwsl1cyę mocarstwParyż,

9 lipca

(wł)

Białogl'ód, 9 lipca (wł.)

O~powiedż

popozycyę Francyi w sprawie

Niemiec na
nieinterweniowa-

nia w obecnej zawierusze bałl(aflskiej, nadeszła
wczoraj do Paryża,
' .
.
Niemcy z·uznaniem przyjęły przedło;;cnie Fran~
cyi, 1ea oświadczaj il .iednoc;z7śnie~ ź~ i A~strya
M jut bez racyi, kiedy tWIerdzi. :r.e zamecha..

IJadło już

I

i
l

-._ ' - . - ano
-.- -.- -.-

'l'}," o L6dz, V· 11&.00 92,00 -,-B,."nk 'le Dl i..
'6% L, Z.Ł. Vll 87.t)1) BO.51) - . - n.ud:tld D. ;,,:

- - -,-' '-,-

4/0"

"

S1S
303 - . 67.00 66.10 1l!l.75

--.. -

-~-

:

-.n Zyr.. zuk. -..,- -,.- - . ó%Lis, Wars:z;, DO.25 89.25 g~.6.1 5'10 L, 1'lolrl<. -',- - . - - . ~'/..
.
84,31; 83,85 9r1.85 .1'/,°/2 Obi. W. -,,-,' - . - - . 5"1. Lódz.VlIa ......- - . - - . - no/ L C"ę G1 - . - . . . . . , . - - . -.-

_"
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•

Wobecnaj wojnhl

16 -110 13 tysięcy żołnierzy sel'bskich,
liczba zabitych w. pQszezególnych wal!<achbyła
tal{ wielka, le nie zdołano w braku czasu pogrzebać truIHIW, która leiąc' miejscami na pi'zastrzeni 30 kilometrów, zatr!.lwają powietrze. Jeśli .na~tąpią ciepła, to wybuGh' epidemii jest nie-

umkmony.

Starach.
i'.nwier.

SZlllchcclde.
~y. !.is. Ziem.

wżmacnia

ru!rwy,

odnawia krew,
pOdnosi energi~
t,ciowił-

Oryginalny Jest tylko w pudełkach
a;.czat'\'lIoną

banderoli}. Dokładnych

kazówell udziela Jeneralne Przedide/stwo Sanatogenu Bauera.
arS7.ilIWli.

iVlilr:szaU.owska 129.

--

.......

,,, ..

Jfq'"ts5:'

,iROZWOJ. :;....,Sl"oda,~dlia·'9'npca 19tfr.·

"

~:i:i:;:7a:::::~=~zm~~'_4"'ldfflQlłJjOill/ilHlW
"imm~ ....z:aa::a::;:
u~.nSlllI~l!JlAlbdIl;Um~;;'ttUI~"'~IUfiAi,.mmw:iG4Wliililiiiibt)NUJ\idł~L
~NlZR·F:r.l'Jr.~r.w"~~\...... ,a"'UIlfdllD_IS.lnlllł'mm:Iłll!JaRR'IBU)=,.lliwn:iJUua.."t;",,~::::::c::ua:::w
!~..
......

Pośchll
~

i schwutanie
bandutówu
J
.1f

. OI1l::~dnj O godzinie 10 rano pomiędzy to-

dZl<l a !:.ltrykowcm w lesie .łagiewnickim dwóch
bandytów uzbrOjonych w kije 'j noże napadło na
id~lCtl szosą 20-letni<:1 Stanisławę Krc51 i pod groź

bą noży zrabowano jej portmonetkę z zawartością 1 [ub. 43 kop. Po lIplywie p61' godziny

przejeżdżał tamtędy kupiec ze Strykowa Fortszleger wraz ze swym n-letnim synem. Bandyci
wypadli z ltlSll, zatrzymali konie i grożąc noża ..
mi zrahowali mu także portmonetkę z 26 ko-

piejlwrni.

R\!widuj~lc w dalszym ciągu FOl'tszlegera zauważyli w bucie porfel z pieniędzmi, a nie mogąc
go wydostać, porozcinali but nożami i zabrali
portfel 1. 72 rublami. Mszcząc się, że F. ukrył
przed nimi portff..!!, obydwtJch pobili dotkliwie kijami i zbh:)f~li do lasu. Poszkodowani dali znać
zarz'Idzaj'jccrIlU folwarkiem w tH,G~icwnikach. który telefonicznie zawiadomił policyę w Rado-

goszczlI.

używana iIIOWO

Ilapanioj spr;.:sdaje
MAGAZYN J\1EBLl

Wiad. Romiszowskieao,
ŁćHlź.

Piot.rkowska 117

liwszy

się

Wiadomość:

bufet n-cj klasy.

-'O 'kll'f-··()(lpo·Wi eJili--iia--iiirillii

--okal poprńiili

IY!IMn grnjl\cy %fI \Vr~u<!~",e,n
r, kOli., lnmpy rt/lftowe pukoiowe. Znmicllht lilnte lU' nowt~1
\vvuhJmuje, kUlmJ .. , orJnnwin.
! przyjmuj" w~:>;"lIdt; ob$tnhm·
Id w ehoil:tl\ce W~ldl.re$ sto14,.,."1,,) ł tapicerek!.,} roboty.
22\l8

piWiarnię

l

(;057-5"'--2

Z(iSjj(lcyaiiieni

urządzcl1iHm jest zaraz clo
wynajęda jak róWnież są pojedYńeze pokoje Radwat'isJm g~
Wiadomość 11 strM;n,
()080-5~2

'·
M
i

"'nI1tl}uiiileii;i'zowć-iosyj!"k!e
używane

dużych

kupuje

ilościach

sld Nawrot 55.

Zastać l!1ożna W

szkole muzycznej Tow. Muz. im. Sza- .
pena (Piotrkowska lOS) We wtorki, środ9 i czwartki
od 8--0 wieczorem.
-~-,_
......._ - -

na dwie partye, schwytali obydwóch

ŻWW'Q'@ły Ś~:lUiętJ'G~l ~'ł(j)nskii®lhl

l

trrr.,\,ll.onlll \lo klwhnł.· 1'1101110
Oiqto I'"t~" łOWA'I" pll e"uĄ"h

j',.lJl·y,·znych. Okllz:}'jlll<l do
"p,,"<.,l1o.nll1 pfllwl" n<>wv .1'0-

;--

"t· [<

ponadto znaleźli porzucone jeszcze dwie portmo- oraz różne JJl'oszury tregci" rl?1i rl ijnej poleca skIali
netki z 66 rub. 40 kop.
matel'yatów pIsnllcnl1ych.
f.
Bandyci wczoraj przewiezieni zostali do wiGKSWĘIT]Jl\iIi"rUfi
~~ P t.la'.:EGo..."lD U m:ATOUCI(I~WJI!) dl
zienia .!'6dzkiego.
(e)
,
1:1!r';0~'~
nRm. św. Aill\th":w:e]a Ne 3. ""'M

lub na
zalrazwc;dlin
lfo wynajęcia Rz~~owslm 46.

w dużym wyb"rw "óino
moblo P"'';,,<I.\'OC1,., i CHI" lI<Zll":~('Ilin tak 1UJWO iuk Ut,y\..·UlW.

,1~

(fortopian, Skl'ZYPCO, tGorya).

i odebrali im zrabowane portmonetki i portfel,

Pn!lind~

(l-".. " Ili'ltro front).

,

,..,

AD V1

UZYKI

ostrzeżeniu zaczęli strzelać. Jeden z bandytów wydosta,t się na poJe i skierowa,t w stronę cmentarza żydowskiego na Dołach,
drugi zaś bic~L1' ku szosie brzeziflslciej. Pomimo
przeszkód dla konnej jazdy, strażnicy, rozdzie-

po trzykrotnem

w.
tł6Gl-6-1
'-r)'(j'it-oii:oi()-f(50OCentnnrÓw1tlsf
do sprzedania.

.

ił I'i§;:cł"

rmmu:~~~~~

Ił

l

"7t'"5:tt

Starszy strażnik ziemski w RadogoszcZll Iwa- I
niee, zebrawszy do pomocy strażników udał się I
1) Adam Mickiewicz ~ "Pan 'fadellSsz,'~
natychmiast konno na miejsce rabunku i urzą- I
cizi.)' obławę w lesie i żytach przyle~l,łych do lasu, i wydanie ozdobno z ilustracyami, Stanisława Ma·
sl'owskiego; cena w oprawie 2 rb. 50 kop., dla
!~c1zie aresztował kilku podejrzanych ludzi. Czyprenumerator6w "Rozwoju" tylko i rb. 25 kop.
niąc w dalszym ciągu poszukiwania natknął sh~
na bandytów w chwili, gdy wysunęli się z lasu
na szosę w celu dokonania nowego rabunku na
przechodniu.
pi'zyjezdża stale przez czas reryi letnich dla udzielania
Bandyci ujrzawszy strażników rzucili się do
ucieczki i to pod gradem kul, strażnicy bowiem

uoropetytol' Z pmktylq przy
ffq llpoGabin do szkM lll'cclnich
tządowyGh oraz i na ŚWiadectwa
HI. Targowa 55 m. 4fJ od 7 do

Uldź-Kaliska

..,
IQ

w

małych

St. I3icgati6127-3-1

umeblowany z wygodami
elektl'y<:znym światłem i ustn-

Ii'~okój

r

cJa ella jednego pana tanio do
wynajęcia. Obejrzeć t1lo:i:n~ co-

dziennie od 5-7 godz. 'Jtll}ttsza
52 mieszko 8,
6126-1")-1

noTrzebilii-Z-doiilU prrisowaczka
I{arola 111'. 2.
G125·-~~-1
Ulofrl.elmy sTi-óTbezdzicfiiYtil
r Gubernaton:kll nr. 2G. G1~W·5-1
ilo'trzclln'u-;:'dolilii'-aic'ol{cznrlrtl

r

~'("·r.:enwai;as2!:lI'ltlo
OJIra:~ld::Zilll~
~ ł1191a 'fi:1lllllm'vild w:!7g'lL~b61M
k/Cl§:ł:f:I~YCIl1. składujfłce się z

lucyan Bednarek zagubll kartę
od paszportu wydaną z fabr.
l'1. Rozenblatn.
Ci 120-1"
kotta pal'OWe~o, maszyny paro- leon Lan~e zagubił paszport,)
wej siły 12 liP dynamo 110 volt,
wyd. zl'omaszowa gttbernill
urzadzenia do oświetlenia, (2 to- Piotrkowskiej.
6000-5-2;
,Jcanlie, 2 Wiertarek, hablarki, ~,ilci1iirpydazagtlbi! irortę ocLi
~~ sztallce, nozYc dllżych, szli- fi~B paszportu wydaną z fabl'ykl{
fierki, kuźnia odpowiedlliejsze$~o R. Szrederu.

6159-f'j"

zapasu drobniejszych llul'Zędzi _ . ....:~.;:.-.:.--=-{(Draz ol!illeWrAl
wl7ye'o&!l@w stanisław Kieszkowski zagubJtI
i!Do'ł\lI\1l;f,Ollll1jfc!1 g~® lil!,911".\':eda'"
paszport i hilet wojskoWYr
Widzew<,ka
6117'-:)-1 I!llia zaraz cena 2500 rb. pU1!kt wydalle z gminy Błonie, powiatuj
__~~I'l 5-.!j
~()trzeT:illa zc!cJ'riu priiiolvaczFri' bardzo dobry. Lokal pozwala ~utnoWskjego.
r na drobinz~j i lIczenice na rozszerzYć dziaŁalność kosztui c szczerlun Slennicki zgubił kar,,\
t\; od paszportu wydaną z. fa-!
chemiczne i drobiazgi zaraz Ce- tylko 500 rb. rocznie, oso1>y

r

1m.

f,!ielniana 61.
6112-1 zainteresowane zwrócq siQ do brykI Szat Rozenblata. 6124-5--11
Rlo{rzebilc-sfi"S"iwa mJ:kfzdor.: Tow. Pożyczkowo· OSZ(~zęti... ~tefan Krukowsld zgnbil Itartęj
VJ od paszportu wydaną z fabr.1
r Tle do szycia {nrttlchów L. nościowego W .Strzelllieszycach.
__..:2.;.;O~19-5*-2 Ar. M.eys.t.a w Nowem Roki-i
Rajchert Łódź, Zielona nI'. 14.
klej) !coio'tiialno-dystryi)ucyjny ciu.
6154-5-1j
6153-5pts-l
do sprzedania ul. Orla nr. 11 skradziono paszport. na irn1~
iiirzybtqkat się pies (rnsi- p01i=
,
5955-5*-5
Wojciecha BraszC:tyka 'WYdatlY,
r cyjsl;:iej) żMty z czarnym W
p.asku na szyi. Odebrać \l1ożna Had:lielaiiJłekcyi, prz)1gotowy- z gm. Ostraw.. Wartski. gub, ka~
6048-5Srcdnia 1 Sztltlch.
fi150-1 II.D wuJę do egzaminów. Ul-:ouczy- liskiej.
notrzebny- str6ż--d;;'TentlY (Iior: 10m S-mio klasowe gimnazyum ul. S·kradziono pal'l:tport na iwi'
r tyer) ze świadectWllmi, picr- ~}~~r~~owska 71 m.. ?:.2!:>fI5-5"=.?. Feliksa Krzewicklego, wydanYj
sze{\stwo dla obznajmio Hycli ff MCZC(I do stolarni potrzeby. Ul. z gm. Kqpina, po'.'\!. łOW,lckieg~1
6045-5*-2' gub. warszaWskiej.
6042-~~
z c!cktrycztlości!1 ul. Konstanty- U Dzielno. \lO.
nowslm 98,
6109-5-1 R'sr:Z-I\clzenTe--skl epo
8PI::*, S-Eiblila WoskoWj~zifiifiiła karo,
!i~~I~uje posady w bl'l1lJży' lU dania zaraz za l>ez<;en z po-. tę od paszportu, 'WYd. z fal>r.:
B 1TI1(~cznrskiej lub innym skle- wocht zmiany lokalu St: Biegań·· I-Iitswerga i Blrnl>atlttlu. 6072-2,2

S

we-ao

pie mogę złożyć
Oferty "M. P.".·

Pjest2-omdoj

śWiadectwa.

0107-2-1

--·okó cfiii)I)a·SuYZl{ućhn {ąrln

jazd l'll!

pIętrze

od frontu zaraz

wynajęcia na ul.
16. Stróż wskaże.

Przed

~)ol{óT(ro-ii'ynafęcia-dfa-koGieti

~ intl!ligentne;, od 14 lipca na
parterze z wygodami (wejście
wspólne), przy ul. Nawrot, blizko
Piotrlwwsldej. Wiadomość: ul.

Przejazd 16, W prac O.WI l Janiszewskiej.

d

'-Okój wnciiTowiiii.f'Z·culodzien:

nem
do
P
cia. Dzielna nr. 40 m. 1.
utrz~lmaniem

wpo'we;--z

wynaJę

woiUem -koleiilinaló

g'l używany do sprzedania .Prze-

jazd

fil'.

5.

6084-2-2

Do'śynnk'anauczycielka rutyno;:;
n wana przygotowuje do wszyst~
kid} śred!llch szkól. Postępy
znaczne nawet u malo pojętnych
ucznióW solidne rekomendacye
Mikotajewska 62, front l piętl'O

sk!..~awro_t i)~:... _ _ _6198~t.Tekla

PawUkiewlcz

zagublla

yjeżdżajfj {'

,sprzedam btldk~!1 kartę od paszportu wydaną
W bardzo tUIIIO zaraz Rozwa- z fal>rykJ Sz. Rozenl>latta. 6106
c10wska 22.
6146--5c8-1 '7 ag in ęla karta od paszportu,na
--araz-dO sprzedania: 2 duże L imię StanisłaWa Rybkkiego. i
szafy oszklone, kontuar, biur- wydana z fabryki Markusa ,Ku-j
kc) i liltnpy naftowe. Piotrkow,., t11em.
' 6041-!):.....5!
ska 54 II piętro.
609s...2~2 Z- agil1[1t paszport, na imię Hele-:
fi H.esorki do sprzedania Karo- ny Szadkowskiej wyd. z mag.
liJ leW dom F'urmUllskiego ulica m. Piotrkowa.
6076--5--2
Grodzitlska nr. 14. 6051--5*-·g zagInął pns:Ilport. wyd. z gmillY
i~I?fl~Ml_ t:h'!HrlfQ po~yczkj poszu;,
Koziegłowy pow. Będzitlski.e.
&UIIJU ~nnm lWJę na akt te.< go na iUliEi Józefa Frach.
jentalny. Posiadam dom w śród·
6062-5-2
mieściu Zgierza i 12 nlOl'}jÓw
aginęla karta od paszportu;
ziemi ornej, wszystko Wartości
wyd. z fabr. Teodora Steiger·
iłOODO rb. Oferty "Hozwój" pod ta na imię Roman Zeliger. 6110
"GWarallcya".
6118-5cs-l
z-agill'lllłl karta od pa$zportti;.

Z

z-

::

.~~~~

LatlllUlbuCiłlIlll! !I.!IokumeU1ltll_

==--=--------:-;

ka ~~lm~ęi;~:'~~~~~~: iY~f3;I~t~
6111- ~

za g

i n Ił l

paszport, Antoniny

,r. nna PolasilisIm zagapiła pa.sz-' :rwal'doWskie},_ wydany przez
MIl port, WJd. z gm. Dohra pOW wÓjta ~m. Lul>an, pOWiatu NiePiotrkowskiego.
6081)-5·-2 szawsktego.
6115-5-~
~)oleituw Kowulski zgubil'kai:tę lagln~la knrtn~ od l?as~port.~,
D od paszportu wydaną z fawya. z fabl·. E. BerIma l S"KI,
bryl~i Heblem.
0152·-1 na imię Antoniego Skunki. 6110
-iifemia(iladek - zgubitapasz: zaginęła. karta od paSZP?rtu,.
port Wydany z gminy Jazga~
na ~mlę Leopoldy W oJcie:
szeW, pow. grójeckiego. 6141~5-1 chowsJtteJ WYdana z fabryki

od 7-8 112,
6152-5ptS-l
j,i,lużąca do wszystldego pottZ(;:
~ hlJa zaraz na letnisko. Zgt!l.szać się ul. Przejazd 48 m. 10
2·gie' pięh·o.
5965-(:i-5
~laep kolonialno - galanteryjny
0J z powodu wyjazdu za granicę ~-Wa"T)Olat
paszpol't wy: Leonharda.
612~-!
tanio do sprzedania PUllslta 93.
dany z gm. Sujki, pow. kutno- zgUbiono nad~tlt'tę W~danę z
6100-2-2
fabryki WOJdyslawsklego na
wakiego gub. Warszawskiej
--~----~~--~
~ą do wynajęcia pokoje umeblo,.
, 605i-S-5 imię Ignacego Nowacldego.6148
tJ Wnne bardzo tanio Plotrlwwska 225---10.
5915-4*-4 ll.Ilelena Mutusiak zgubi~1l kattę
au od paszportll wydaną z faę;klep rzeźnicki z urządzeniem bryld Eamscha. .
6140-1
~ na ni. Aleksandrowskiej Zil-iakomlaIt zagUbił-kartę Przyjrnaj~ flncl.rel>iWlłe
raz do wynajęcia. Wiadonto~ć
od paszportu wydaną z fabl'.
ul Aleltsandrowska nr. 33 J.
StępielI.
___ 0115:::.5*--1 Epszte]lla Klajnermanu. 6125-1

E
E

~przedaję urządzenia kuchen...., lIe nnjnowszyGh rysunków,
przyjmuje odświeżanie i revara-

zaguwIa.

J--ózef
pończoch
kartę od
J-iiUGaWlisiakz'ugitbU
paszportu
z gazowni•
wydaną

l"ma;

t

8

6158-5-1
fU
~.""
,
fi'taWro.
!'U-.
:
cye meIJIi w stolarni Tarnow- -:ói;-e-::"ra-""'1v1""ic"""'ł-w-"'n""'cie---w-"j'-cZ zagubila U
paszpOI·t,
wyd.
z
gm.
Rado
...
skiego ckw,etoWa 7 wejście z
bramy na le~6114·-?pt~-1 gODzcz pow. Łódzkiego.6077·5-2 dawniej Mikolajewsk8. 59, 800
~pliedilU 2 magl!;) tanio z po- a-Ózif DrOblk-z-gilhITartę 04 ~;Eilil~lill;
\vyd. ~ fabryki ...- - - - .;J WOdlł wyjazdu Benedykta 52 ~J paszportu;
600'.l--3-2.
.;
610~2-1 I;:)zweikerta.
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naa

zolądka i kiszek. Od cztered! 111! esi 9c y jednak~e stan, jej, ~ak się
pogorszyŁ, że nie miata odwagI nzywać pokarmu:" soltclnte) szych.
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obole szosy Pabjanickiej są
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,: po rb. 1.- ł rb. ~ kop. :lO.

Ą?'rECt~ [j, •

00 NABVOIA."

,

eJlaolojowskioUO I Tnllllaklaga

j ,

różnej wielkości k'lllDl :spll'lIr.G:ll1l1araia. Pl'zystanki tramwajowe na miejscu. Wiadomość u wlaściciela. Otto
Krauze, Nowe-Rokicie~ telefon M 12...09 2079
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w WatlH'uwlu, I.e!)~ o'yllsita '19, H~
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tel. 30·35 "
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lII[ijJrodzonana wystawie pracy kobiot IV War9:;:Il.Vli9-2~otylU mol1al&llł
:,
",I,
IV Belgii-sfebrnyrll i dyplomami U2illl.tłia,

lir,· .Ł~di~

li;tffl~'frili"~"&)\lr,g$2«31, ,~:Jil 34..

'ł~i

,!{tirs~w:V~!lze i niższe, .MetOda kroju pod!ug systemn frallcuslde~()
,an~lelsk!ego: Gruntowna nanka pasowania, mierzenia i upinania.
piu pot~!}tku)ących przygotowawczy kurs sl.\ycia. Przy szkole duża
I?ra~Wl1la s~lkl(ilń, c.ldzie Ilczclllce nabierają. wprawy i gustn. Po zto"

z~.IIlU ,eg~a)tltnu Ył. Cechu' l\czenice oj:rzynl1tią patenty cechowe, lub
ś,wladectw<l ptywutne. Kursy wieczorciwedla ,pracującycllpod .osobistym ldernnkiem wtasciciellci.
5400.
~ ~ .Il\l1a miejl$clliI du:i:, wybóJ. ma~ep,dll1ów. ....

JI
JUR. iI Iii"'flI Iłli-lilij • • • lI"
,

,,=--="--~~===,~~

urtn .J Skład
nafty,

śledzi,

loniamnych i

Rl2asłas

Kurnalo'.ski i
,Wólczańska 149' -

-

2282

aks

Telef. 22 07.

_~'I. gł"o.y illilgrenęllil:
'?, " <: kO!llJtllll1

natychmiat llsmNa ,;M, ig,r~~no-l\!e!"~o~inU l:,'
~~zwarul1kowo pewny l meszkodhw)' ro-I,
;g
slInny środek. !iZB BIII~ t1~d:;;yif~kał:w H I:
ff!,
Więc żądać W aptekach i sldac1Elch aptecz- ~/
Oyc~ proszk~W wyrab,ianych l:},1ti,ko W'D, E:I>.!ł'~c- ~:I',';
~
ku 1 z poc1plsemwynalazcy A. G~GelCj.,I!em ;,
.;t. ' marT< ar~ł!r. g@ na każdym. PlI"osl':elł{ Bill' itol!l'. 417 ~
tilwiIi'NJ~m!lil1w'~"1illi"~~~~~

:~,

'o

...-

0=.

d.ll1.,~'~ ~,Jj~Jlep
\\liadollloŚĆ na miej2226

.~edaktor odpowiedzialny St.. &~pifisk~dO

tr~ ~~I~~ Ija~y ~d ~~ftm

brać

nie moglam

, &;Y'''tl vez narażenia się nil silne bóle, obecnie
,~
strawiłam doskonale. Proces trawienia

Podpisano: LUISE MORAND, rue du Gaz, Paris.
2 lub 5 pastylek po
każdym posiłku, l'zeczywitlele w)mtnrc:r.a, aby wyleczyć w przeclą'"
gu kilkunastu dni choroby żohldka nawet najwięcej zadawnione
t
I odporne na wszelkie lekarstwa.
Pastylki Belloca przyśpiesza)'ą trawienie, ltstlwaj{~ obstrukcyę,
'
dodają apetytu i tym spo,sobem wplywaj,ą na ogól~e pol~p,sz:et~ie się
stanu zdrowia. Są one Jedynym środl{lcm przecIw oClęzarOScl Im
jedzeniu, migrenie, spowodowanej z1em traWieniem. kWasom, odbi·
Janiu się i wszelkim nerwowym bólom żotądka i k}szek.
.
Pastylki Belloca mogą tyłko pO!UI'idz. a mgd:9 zaszkodzIć,
Dostać ich można we wszystkich aptekach.
Pl'óhowano naśladować Pastylki Belloca, lecz oknzal:9 sIę
one bezskuteczl1emi, gdyż źle je preparoWano. Aby ullilmąć po·
mylld, proSimy uważać, czy na etykiecie na pltdełeczku znajduje
' nazWIs
'ko IJ B e11oc " l. ad res l'
'"
19,
Się
aoora t'orymu: M'
O1son L• F r",re,
nw Jaeob Paris.
p •S• Na źąuatHe
.1'
P as tlI'
. .,.t W ęg1enl
'Y ~I Be Ił oca można zamle!U~
Belloca W proszku, zażywająe go po 2 lub::; tyżeczki po każdym
posiłku i przy pojawieniu się bólów. Sl~utki będą te same i wyleczenie zaróWno pewne.
Past",,7 łki Belloca są nadzwolt7 czaJ' skuteczne dla uchronienia się
od epidemii cholery.
W~giel Belloca zawiera tylko czysty węgiel. Wystarcza rozmlesza:ć Jedną łyżeczkę YJ ćwiartce tlzklanki wody I wypić.
Składy li.II )1:.(lllGb:ii~ M. j. Hiller, ul. Piotrkowska; "Lttdwik
Spiess i Syn", ul. Piotrkowska 107; Gustaw Rosenthal skład apt.,
ul. M,ikolajeWska ~ 18; A. Lipiński skład apt" ul. Nowomiejska 1.
.
_ J~e.!!L~,J!lr!II!lll~łlka_ Pa~llw~~ BeOlo?SI rb, S..
2915

Zażywanie Pastylek Belloca w dozach

I

W ce~t(l'\Yjnl m!asta I
obok Banku Państwa i Han«;Uowego~
zaraz do wynajęcia: frontowy parterowy dom zdatny na restauracyę,
kantor, skład 1 t. p. Tamże lokal fabryczny o 2-ch salach, kotłem
parowym, J2 konną masz.yną, ga?!em i elektrycznością. Stajnia, reluizy, sldady i. t. p.; oraz eleganckie mieszka'nie o 4..ch pokojach I
kuchnia
z vvszelldemi wY~lodami.
2550
..
..........Spi&Joer'owlil
"-......Ni 9.
_....

'"-~--~

:l$!!lIhDą./l' weE.::se9

_____w___

Dnh~j· nmf)bIR~lI\1ł::ilny
rUn~

l1.il

I.Y

_~_

na 100 rb .

' wystawiollyprzez Wojciecha
Strzeblecklcgo" na zlecenie Walentego KUjE!Wy. Ostrzega się'
przed nabyciem, gdyż takowy
~'iII.="
J'est nieważny, t".ua8~-e.ilil'"
JI
..,=
WalU St<liltl"El"ijIloOjjilllY .l!'~ ltli.
8516

UlWl'ius

od l-~Os~el"P, nin, r.. b., warsztat
na r6zn~ przedslE,ilJlorstwa, szopy I rÓ2!ne ~okale ~a.mo zaraz do
wynaJęcia. o::.taro Zarzewska 65,
tral11w. 4. ;
,
\054
_._._Opony,
sz, 1, aucb" I
części

":1P".l!ffjmllliiO!łw JfJ W·.tl!~ilSmll:ll
""'~~UU!'t Jl '+
i\J~1fI. Ilu

111Il~.

rur, ~I!I. ii.1'b'll'w,'A "'llJl'Wi'w'UlIłll!l'l,.@!lI

!!ba. Mu~M. lł&~'lVUk1.,/IMI\.lhl\,)till

wystawione pnez F. WuudenmlUlJi.
Jeden na 101) rb. z dntą 10tlV,
drugi " 100 " ,. " :lOrY,
trzeci " 100 " .. " 10tV!,
czwarty 100 "',, "lOlVII,
weksel z dutą lOtY był :1:yro\..an.y przez
L. Roln.ickiego, weksel z d.,t" lOtVI był'

Chor,?by wewn'ltr:r.ne I nerwowe. Specyalme: choroby :>'ol,\dl", kiszek i, przemiany materyi (CUG:rOWIl podac '-", ot yłosć itd.). Niozbe;dne dl~ dya!,p~oz.l' analizy cheUliCiI:lle i bokteryolog. wydzielin
krwi w laboratoryulU wla.llom, Od
11-1 rano i od 5-7'/, po pohtdniu. 1'3

!r;O;;;~1 :b;i~;' ę;k:;~~to;J~~e;:

I
~~~':'':!_''2'~:...2.!!!:! I r;J'm ł1l mw~V

ni.,wnme, nprosisiqoodniesienietnkowych nn ul. Przejazd N. 70 I, Morgenster.
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Dallios!~ae €SruJia~S

pt- go5@. 2536

Eu~el!lmma

KE~E~ G~1~·SZ~~ill]
~ą~oc'l!lłby

!:K@lhIijoilllille. ,

T l 51.82
e..
.

Pl'lll'jmuje do 11 rjlno i od 4-6 popol.
W niedziele
od _
10-12.
--_ _
.._.. _ _ _H37
_

Werowe. . Bl!l-st d., IilIlIDfI":!eaillianGa
2 . pll"z,y uD. tTJłalłgj iloj 1149 4.1 •
....;;~
rowery noWe l 2 1110to tt:1:ywane tanio do
sprzedania. Połu(lnlowa N2 27,
2328
mieszk. 26a, ,

_ Dm..........._--

ft<'ll"

Almsl3rya i choroby kobiece.

B. SEJT

Tamże

-_._~

aS,Y9tent klinik bortiaskich.

lita .......

rOH

50 I!U'@C. 'I!:!ll~»iilej, @~ S do
20 b. m., uadzwyezaj tanin Wyprzedai męskich !uJll!D~I~GizY'
ij ,czałpek slomkowych, filco~
wych, sztywnych i miękkich. E.
~.ifl!!lr~ Pil!1<~l'kl(l) wsl\(a Ns 9.

It! imł,~u'Umn
. flJRa~ UD łh LllfiUJU

liBal[J)~rl({Ii)'II'U$·

I

V

J

~r, To.cllt~rman~ I
wYJecha~tm

t·

~I itł~liła~~ł

&ml,eHltoła]ceu~ka

Sp. choroby skórne, włosów, weneryczne, moc7.oplciQ,ve l kOSin otYka IOI<arBKa.
f,eczenie syphilisu l1ahrllrsllnem EhrllchHntll SOG i 914 (wśródt.ylnie). Leczenie
elektryczllościl\: olektrollza (usuwanie

szpecqcych włosów) i oświetlenie kannłu
(m'etroskopinl, Godziny p:rzyj~ć: We:tasie letnich miesi'lcy tylko. od 4..cj do B-ej
po pol., w nled ziele od lO-el 00 2·01
Dla W, Pań BS6bnR poozekalnla.
1281

I (,1rr..

L .. PRYBULSZU

Cho,oby skórno, wlos6w, (kosmetyka), wGneryaulo i maexoplciowo i niomono plulowe.
Le,,, ..nie syphilisll EHRL.ICH-HAT.A.
,
.60G-9H"

17",

Ul. Polu dniowa .Nil 2, t61M. 13-59

Pi~trkoWsl~a 1~1, tel. 18-07, przyj- Przyjm.: ,od 8-9 i 'pól: rario i G·-G
mUje codzlenllle od 5,-6 po pot. pól. po pol, w niedzielę i święta:
!yJko rano od 8-1.;..0_ _
W niedzielę
od 9---12-ej. rmn
_.

Pl'zyjllluje od godz. 8-1 r. i od 4-3
panie od 5-6 po pol. Dlu. prui osobna
poczekalni.
'

PIOTRKOWSKA 56, tel. ą2-6~!

Wlllill'llElll"yczne, $kó"
Il'y
1Vl~. Rbulh·:o:eja.Ma '1 taS. 1.. 70.

~-~-

VII' W.ł\!RlSZAWllE,
Tll"ębacklm 9Vls ci vis G16wn. Sklepu I Sktadu
Tow. Akc. K. Scheiblera i Głównego Sklepu iSk!aduPrzędzallli
E. Briggs Brothers i S-l,a, jest do wynaJęcia od 1,1 1914 rokn

z pomieszczeniem ~aa kaudoa", .. kła'd etc.
scu II wiaściciela domu,

I

Q

~~~~~'1

~ "

UCZEI.:r 6 klasy rząd. Ijimnazyum prxysp<>sabia kandydatów
do niższych klllS śred. zakladó-w
,naul~oW9ch. Nauczyciellmz patentem l d,lugoletniąpraktyką udziela lekcyi muzyki, połączonych
z teoryą. W rodzinie nieniiecldej
dla inteligentnej osoby ulTleblo. WRny pokój z tlstugą jest do wy ..
najęcia. Róg Głównej j Tarlio__
_ _ _ _ _'_JII. _ 2278
_
I r'i' i li7.
m._15.

M

tarwarów kOlii!

~uM~A~

~

I;~.'P':;~!:.;~;-~::~Z~~~ 7=:l~~.'H~ mi
;'~;V~~'
j~l~a\~il~t,dj~~j~:l;m ~l~c~~~~~': nig~;t~~~~~j ~!l~knd~
się one odczuć".

ndl'CS " (7 k. m, na odpow.), to po ,)ślemy nasz prospekt, wyjaśniajĄcy, jak zat'o bit; . .

5l(j) -

sitki te, kt6rjlch dawniej

/

--,----------'--- zaczarowania. Pewien przcciqQ Czasu jeszcze nie przestawałam
~~~~;~' ~"':;'r;'I';'-:~7'f~::~'~~'~'/~;:':l zażywać tego cudownego środka, i jadłam zawsze z ~loskC?llatym

a m
~h~fi ~ ~ Lo
t~ ~ ~
'~f.;~ ~-'--_.~_.--:----""""""""'_...:----~
~1,::;.rJLf~
@

4#'~

/jj

~

~~~~~-~-~_~-~~~~~~~~~~~'~_~~~_~~~~~_~~~~
~ --

do zażycia jednej Pastylki WęgloWej Bel·

~1/;i.~~~:~ ~'n~ielk~dy~Y~?ę ;l?j~k;:~:'ie;~ep~:

~1

Q~'ii18

R!),l.11!"".

"__ a

L.

~.

. P .. ~All~E~i~:u Ł@~:tl1 U~~W6~fi:Z:~!!1!!!ik:lij N2 2 (2"'gie piętro).

,

uderzenia krWi do ~lfow1}, częste ataki ner~
WoWe i żyję tylko mlekiem i mato pożJW~
nemiPewnego
potmwami".
razu przyjaciółka słdonita ją

C'

cłal1JllI"ól:aW Jl,lS&U, I1IOallaly ~<:>ltr'dm
ł<il i cll1li~"p.ur~iiC:::1lDlIll:l 164B
,przyjmnje do II r. i od4~-7 popoi.

w;,

Dr. feliks
.SKU~iefi!Jitz . Drll Jelnicki
lhu!!ill'zeja IS
Choroby skórne, weneryczne i I Clho~'oby
ii rilrórul moczowych
moczoplciowe.
l

Przyjmuje: od 91{2 do U-ej i od
5-8. W niedziele i śwęta od 9 1/ 2 ! Przyjmuje: 9 -- 12 i 5 - 8, pa~
do H~·ej. 'l'eRe'ł. 26-26. 507-1'. I llle 4 - 5 . 1 8 0 2

Wtłoczni Y:R7;;oj~;"~'--'_·_-

-- -

M.

'WYdawca

W.. C%aiewse«"ii:

