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Z przesyłka oocztowa:
,\ Rocznie
rb. 7 kop. 40.
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l'1a1gorzaty p.

Pono św. Bonuwentary,
Wt. Rozesranie 1\1'.

W ŁODZI:
, ŚI'. l'Tl'1P. Szkaplerznej.
rb. 6 k. - , CZ\\). śW. 1\leksego W.

I•; Rocznie

lok"XVI,

f.

1\)

Piątek,

Łodzi

Przej:a:gd Na Ul
Telefonu }/Q 595.

Ild ..

rb. 1 kop. 10

th.1tł[iWA~M':!'~~.~~1~iri1k~łl:,;~i~'~1\W~\t:Jr;1~·!t~,}il'

_i~_e_d~!.~~~?~~J.:,~_Jo_zast\~~~zyjmuj(J

dnia 11 lipca 1913 roka.

K.!UIi'V;@H'y= własiIlIY lIW Warszawie, tlili. Hoża AA 32; w lPabianiicacRu l1li pc Teodora Minke
w :f.giieu·zu, 'IIl'1 o3lpt$Ce iD. Pałka.

interesa.ntów codziennie, z wyj~tkiem dni świątecznych, od godziny l-Z...ej po poradnia

CfJW OGŁOSZEH: lM.a~el!ilłmHme przed tekstem. 50 kop. z~· wiersz p;;rn~;: Ż~;:;:2!:ajll!le 0I~łliUl!2e;';illl za tel~steF'l p~- 7 lwI'. ;~ wiersz nonparelol"'l' lUD jego

mIeJsce. MilIlłe ogłfllS2I!EellllWOllI po 2 kop. od \llyrazn (dla poszukujących pracy po 1112 kop.).
Najll1niejsze ogłoszenie 20 kol'. Rellda;lIIJ i IW e"
kroBoga po 2~ kop. za wiersz petitO\\lY. Za dołączenie In'ospektów ó m:p. od tysi'lca egzemplat'zy. Ar:tyl~l"ł', t.e:r. oznacżenia honoraryam
r~edakcy~ uwaza za l1ezplatne: r~kopis6\.\1 dt'obnych nie Z\1Jl'aca. Ogłoszenia II,) tekście 1 rab. za wiersz petitowy_
Ogłoszenia, kt6rych te1,'miny
przypadaJIl w dnie §\oląteczne,
drukn.iemy l\l pt'zed dzień. ś\1Jięta lal> po święcie.
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Wobe~ t~go dutej wagi . n~biera ~ygnaliz?-I
Rozrost zaś R~lIm~nii równic jest niepo.i;ąda~
wana z 'Wle~l11a prz.ed pa:u dmaml wladomosć ny dla Austro·,Węg!er Jak: I rozrost s.erbii. .
~
o sta~owczej odpowiedzI,. jaką otrzymał ?d hr.. l . · ' St.
· Berch~olda ambf.lsa~o~ Itanctlski Dumame n. a
_... ,,
'
u(;zyrlloną przez SIebIe propozycyę W sprawie j
.
()( .n
oświadczenia
mocarstw,
że
nie
będą
interwenio~
'\l.'"
.
.
.
.
'
f
_91 B wały w sporze luciów i pailsl.w bałImńsl,ich.
fi eren nOWej wOJny~
i•.• _ · " ......._ . . . ..._ _ _ _ _ _
~_t._. . .-_
. . . . .__
. ......., ,. . . "",. .....................-....
Na tę propozycYę hr. Berchtold oświadczył,
.....-..l.UM lU!......
ałll
..
źe wprawdzie Austro·W(~gry życzą sobie gorąco
.
.
W 2.h~K.ił D ntł~aCedOnlęlif
utrzymania pokoju europejskiego, ale nie mogą
,Obe~ne ~alkl na Bał~al~ach mH~,dzy bułg.a:
pozbawić się prawa interweniowania w obronię rami, z jed~elj a serbami l grek~rnl z drugl~J
swych własnych interesów. Odpowiedź bardzo strony wYnJk~ęły ze sporu o podZIał Macedo,nll.
II.
wymowna, zwłaszcza jeżeli ją zestawimy z po- lnetr6lvwlackedwOan{}raato~!~ycohbSZoarłOu . oOkO~O t96,0006~1l0głoską o zamiarze Austryi powołania pod broń
,I
n.
• p.
Z na Jes, na P Inoe
G.lówl1ą przyc?yną toczącej się obecnej woj- rezerw armii czynnej.
?d. GrecYI, ~rzerzn!ęta \ylel~ g6raml,. bogata. w
ny na Bałkanach jest niesłychane zawik.łanie stoNa wmieszaniu· się zaś Austro-Węgier w spra- ,J:zloru; rzek" . pOSIada, ZIemIę urodzajną, bogate
SUllków etno~~raficznych, panujące na półwyspie wy bałkaliskie skorzystać może tylko Bułgarya, kopal!ll.e, przYJ:I~ny khmat. .
,'.:
bałkaflskim, a zw,taszcza w Macedonii.
bo Austro- \Ilęgry nie mo[~ą dopuścić do jej po. KI aj ten pos.lad~ł następUjące .okręgl: gaoma,
Bułgarzy, serbowie, rumuni, kucoworosi, gromu, z którego największą korzyść odniosła-' m~ędzy rzeł~aml StrUl:l1 ą a ~.ifardare'!1, główne
grecy, alb~6czycy up.om!l;ają ~ię o swoje prawa b?, .Serbia: .wjell~~ewz!~~cr,liel'lie, Serbii sprze-, m}usta ~tobl; Pell~gol1la' z. ~11Ja~te~ ,Bltollą: ,Orenarodowe l przynalcznosc panstwową, przyczem clwwłoby Się najzywotI11eJszym II1teresom mo- st!~ Z mmstem Keletronem, Ellmlotl~.z· l1llaste.rn
każdy z tych narodów wzmocnić się pragnie ko- nąrchii Habsburgów.
I tejze n,azwy; K?,rclea ąak samo);.~ Plcre!lu pqł-,
sztem dl'Ugief,~o, Wyrodzit się z tego chaos,
O ile wnosić" można z ostatnich' depesz, "" nocnego, podnoza Olllnpu z 111.lastamJ: Dwu,
któref~o . wykładnikiem jest zasada, postawiona , Bułgaryi grozi już poważne niebeipiecie6stwo, Prpna I Methona; . E~~tya z 111la~tem, We~a,
o.be~nie przer: Rumunię a popie~ana przez Ser- I jeżel~ Rumunia wystqpi ,na plac boju. wiado-I' KI,ton, . ~~dena ~daWme! Edessa llIegdys, s~o}lca
blę I Grec?,ę, głoszqca Lltrzyrnamc na Bał.'kanaCh mośc, nad.~Słal1a z. \Illedm~ w telegramach wtor- Mac.e~~rlll), ~otIa z ~mstem Pell~ (P6~nleJ.s~a
równowagI.
kowych, Jakoby Rumul1Ia zawarła przymierze stolica)" d~JeJ AII110pl~,. A~faxyhs, Mlgdoma
Zasadę tę może uda.toby się wcielić w z Bułgaryą na podstawie odstąpienia jej żąda- (gł6~ne, Imasto Sa10I11kl), BIsaltya,. "Krestonia,
życie na drodze u!iJadów pokojowych, gdyby nych przez nią terytory6w, nie znulazła dotych- Edol1la l Chalcydyka. .,.
ludy i patlstwa bałkaiiskie pozostawiono samym czas potWierdzenia; tym sposobem mobilizacya
Wszystl~o to. oczyw~scle daw~e. nazwy okrę
sobie .. Ale na pólwyspJe Balkclllskim wchodzą . arrniirumuńskiej niema innego. uzasadnienia g?~; ost~tnlO Macedoma w ad~I~15tracyi turecjeszcze w grę sprzccz.ne dążenia, mocarstw euro- opr6czal<cyi przeciw 8ułgaryi, która oddałaby klei podzlclopa. by,~a na, t:-zy wIlajety: .. Kosowo,
pejskich, zwłaszcza też Austryi .i Rosyi, których bez boju całe) Oobrudżę po Ruszczuk i Wamę,' ~oll~s~yr (Bltol1a), Sal,ol1lkl (w starożytności Tesnajiywotniejsze interesy, owoc długoletnich walk, za neutralność przyjazną rumun6w.
salollika). .
,.....
..
.
Zwróciwszy bowiem wszystkie swoje siły
.. \II s.tarozytnoscl, do najs~ynme}szych,najbartoczonych przez dwa wieki z g6rą W wysokim /.
stopniu są zagrożone.
przeciw serbom i grekom, Bułgarya wobec Ru:- dZiej kWl.tnących .. 1ast nal~za.n::. Edessa, Pella,
Austryi grozi nawet utrata wieJkol11ocarstwo- munii jest bezbronną.
.
"
T~ssalo111ka, ~łplIpl ,(obec~lleFlhbectzi);w ostaŁ..
wego stanowiska w razie, gdyby ziściły się 111 a- .
Z Bukaresztu atoli nadchodzą. wieki odsła~ Olch ,cza,sach srodo~lskaml 'Yszelkich spra\V' ma~
rzenia patryot6w serbskich o wielkiej Serbii. niające bardzo daleko idące plany Rumunii. We- ceclol1slnch stały Się gł6wme miasta: Salonik;
Monastyr.
Bardzo żywotne interesy handlowe na Bałlca~ dle .tych wiadomości RUl11unia chce zająć nie~
nach mają nawet Niemcy, aczkolwiek Bismarck tylko p6łnocno-wschodnią część Bułgaryi, ale za
powiedział niegdyś, ie Bałkan nie wart jest koczynwl pomoc, daną serbom na placu boju praści jednego grenadyera pomor:;;kh;:;~o.
, I gnie o~riyrnać od Ser?ii dolinę Timoku, serbom
Francya ulokowaw~szy w PożY~'!~\cach barkan- ! zaś dac odszkodowanie terytorya!ne W· Macedoskich miliardy, nie może patrzeć obojętnie na . nii kosztem BuJgaryi,
.
to co się dzieje na półwyspie bałkańskim.
I W prasie rumuńskiej coraz' częściej poja- ' . Dnia !9 lutego 19'13 r.zostałwniesionydo
Anglia w krąg swojej polityki wszechświa- " wiają się artykuły dowodzące~ że Macedonia po- Dumy p~oJekt reformy szkolnej, podpisal'ly'przez
winna się stać państwem niezawislern, na podo- 83po~ł~w, ProJekt~en odesłano:do I komisyi,
towel wciągnęła również i ten półwysep.
Z tego powodu w kompleksie spraw bał'· I bieństwo Albanii, gdyż tylko w takim razie ku- II ~tóra)uz rozp~t~zyłal opracowała goZupe.tni.e
ka(lskich występują i wielki~. moc~rstwa, eur?- I c~w<?losi zabezpieczeni byliby' od wynarodo- I wkrotce ZWroCI go Dumie.
"..
pejsIde w dwóch grupach: trojprzymłerza 1 troJ-1 wlema.
.
Tw6rcy .. projektu· wychodzą z za.sady,~.e
porozumienia. W imieniu pierwszej grupy wy~
W takich warunkach Butgarya zmuszonąby l szkoła śl'edl1la musi mieć bezpośrednią łączność
stępuje Austrya przy cichem poparciu Niemiec; była prowadzić wojnę do upadłego z małymi l ze s.zko;łą początkową ludową, gdyż za podsta~
w imieniu drugiej Rosya przy poparciu francyj. J 'widokami powodzenia.
ł we Istnienia SZKoły średniej powiwensłuźyć MI
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Iko· zastęp dzi~ci, przygotowanych przez szkołę
początkową, i takim sposobem, mając ścisłą łącwość ze szkołą ludową, szkoła średnia przyczyni się do podni'esienia oświaty ludu i może przy- ,

== = .,:;======:====

nie zerwać z tradycYą i zreformować seminarya ' 22,300 rb'i przewidywany deficyt wynosi zatem
Flauczycielskie; rozszerzając ich program, ażeby 7,200 muli.
. .
wychować Judzi światłych i dobrze przygotowaSprawoz~anie, budżet i bilans, ob~J~uJący
nych do szerzenia oświaty wśród ludu.
sumę 72,486 rb. 25 kop .. w przyc}J<?dzJe I r.ozciągnąć do siebie najlepsze, najzdolni.ejsze je- I
Kandydaci do seminarymn nauczycielskiego chodzie zebranie ogólne jedp<;>głosme zatwlerGnostki z ludu, te siły, które dotąd nie mogły i muszą wpierw ukończyć wyższą szk01'ę ludową, dziło, upoważniając równoczesl1Ie zarztld do przesię nawet ujawnić, przyciśnięte biedą i formali- II lub cztery klasy gimnazyum, a następnie będą kroczenia budżetu o 10 procent.
zmem.
'
się uczyć w seminaryum lat pięć. Program nauVI toku obrad wywiązała się dyskusya
Szkoły początkowe mają się dzielić na szko- ki obejmie kurs gimnazyalny z dodaniem przedo tem, że niektórzy przedsiębiorcy, bud~jący
ły ludowe niższe i szkoły ludowe wyższe.
miotów specyalnych: psychologia, pedagogika gmachy, na tablicach wypisują bez wiedzy I zeZaprowadzony zostanie kurs nauki eztero- z historyą pedagogiki, dydaktyka, metodyka, 10- I zwolenia Towarzystwa, że pomoc lekarską na
letni w takiej objętości, aieby uczniowie po skoń- gika, anatomia, fizyologia, hygiena, zajęcia prak- I budowli objęło Pogotowie ratunkowe. W spr~
czeniu szkoły początkowej niższej bez egzaminu i tyczne z nauk przyrodniczych, a szczególniej wie tej postanowiono zwrócić się do Koła urcluprzyjmowani byli do klasy pierwszej gimnazyum. z chemii i fizyki, prawoznawstwo, kreślenie, ry- tektów w Łodzi.
Ci, kt6rzy ukończą szkołę ludową niższą, sunki, śpiew i muzyka, nauka zręczności, ogrodNastępnie zwrócono uwagę na to, że lebez egzaminu będą przyjmowani do wyższych nictwo i agronomia w zarysie.
karze, których dawniej cia wypadków na ulicy
szk6ł ludowych do klasy pierwszej. Kurs czteSt. jJ{usiatowicz.
wzywała policya a obecnie wyręcza ich Pogo.... =
towie, odnoszą się do Towarzystwa obojętnie,
roletni wyższych szkół ludowych obejmie mniej
wię~ej kurs, czterech k~as gi:nnazyum. W 3. i 4
gdyż na 200 blizko lekarzy zaledwi: kilkunastu
klaSIe będą dwa oddZIały: Jeden przyrodmczy
., L
...
n
J1!!.
,..
jest członkami Towarzystwa, z ktorych nawet
z chemią, fizyką i kursem literatury, a drugi fi-. ~et".wlPanIUe IrOgOli;@WIlł31li
kilku zalega w płaceniu składele
lologiczny z nauką języków obcych. Na szkoły ;
__
Postanowiono, aby zyskaniem tych lekarzy
wyższe ludowe zostaną pozamieniane szkoły
na członków T-wa zajął' się komitet.
Wczoraj o godzinie 9-ej wieczorem w loka- ,
Dokonano wreszcie wyborów na miejsce 3~ch
miejskie 3 i 4 klasowe. Szkoły takie mają być
otwierane nie tylko w miastach, ale i po mia- lu wi'usnym przy ulicy Długiej odbyło się w dru- ustępujących członk6w zarządu i 3-cl1 czl'onk6w
steczkach i osadach ludniejszych.
gim terminie roczne zebranie ogólne Towarzy- komisyi rewizyjnej. Wybrani zostali do zarządu:
Ustawa wyższych szkół ludowych została stwa doraźnej pomocy lekarskieJ. Posiedzenie dr. Maks Cohn i inż. Chojnowski ponownie i
zatwit:'.rdzon~ w roku 1 9 1 2 . . .
zagaił prezes Towarzystwa dr. Alfred Krusche, p. Aleksander Roszkowski. Do ko~nisyi rewizyjKurs gllnnazyalny zostaOle podZIelony na poczem na .przewodniczącego powołano doktora nej weszli przez aklamacyę ponownie pp. Edward
dwie części koncentryczne, młodsze koncentrum Józefa Kolińskiego, który zaprosił na asesorów Heiman B. Wachs i dr. Jan 'Wisł'ocki.
(e)
pierwsze cztery klasy i starsze koncentrum od 5 adw. przys. p. Aleksandra Babickiego i p. Lu'
do 8 klasy, a nawet projekt przewiduje zapro- dwika Nowińskiego, a na sekretarza dora A. Tewadzenie oddzielnych szk6ł średnich z klasami nenbauma.
od piątej do ósmej a to· w celu uprzystępnienia
Odczytano sprawozdanie z działalności Towykształcenia średniego.
warzystwa za 1912 rok, . kt6re między innemi l !
.Projekt ma na widoku otwarcie całego sze- wykazuje: cz-tonk6w T-wo liczy 2 honorowych, J
II.
regu zakładów naukowych specyalnych, jako to: 6 protektorów, 9 rzeczywistych dożywotnich, L
szkół rzemiosł niższych i średnich szkół tech453 rzeczywistych rocznych, 9 czynnych. Ogó- Na przodmieściach: lBałuty, :lubardź i RadogosICZ.
t1icznych i agron.omicznych, seminaryow nauczy- łem 479 członków. Majątek Towarzystwa w rocleIskich, oraz określa, z której szkoły ogólno- Iw sprawozdawczym powiększył się o 10,795 rb.
Na posiedzeniu ostatecznem pel'nomocnik?w
){ształcącej do jakiej specyalnej przechodzić bę-. 28 kop. wskutek podnieSienia się wartości rukolonij Baluty Zubardź i Radogoszcz, stanowlą~
dzie można,
chomości i przewyżki przychodu nad rozchodem.
cych przedmieścia Łodzi, odbytem w sprawie
Wezwań w roku sprawozdawczym było
wprowadzenia nauczania powszechnego, w rze, W związku z reformą, proponowaną przez
Dumę, stpi reforma seminary6w nauczycielskich. 4,526, wysłano karetl<i 3,666 razy i udzielono
czonych koloniach sporzą.dzono następujące pIaSeminarya nauczycielskie dotychczas oparte są , pomocy. na stacyi 649 poszwa.nkowanym.
ny nowych szkół:
na ustawie z roku 1864 i 1.870 uzupełnionej przez
Sprawozdanie kasowe obejmuje w przychoa) Bałuty liczą obecnie 89,416 mieszkańc~w,
instrukcyę ministeryalną z d. 16 czerwca 1875 r. dzie sumę 29,439 rb. 19 kop., w której między w tej liczbie dzieci szkolnych 8,9,10 i l1-letl1lch
Jak ustawa tal\: i instrukcya czynią takie wraźe- , innemi figurują pozycye: składki roczne 6,437 rb., I 6,258, dla których potrzeba 125 kompletów, a
nie, jakby wzięły sobie za podstawę maksymę r ofiary 3,170 rb. 31 kop., z zabawy 15,046 rb. ponieważ obecnie istnieje 26, należy przeto otwoFryderyka Wilhelma Ul, króla pruskiego, który 2 kop., przew6z chorych 1,238 rb., zapomoga rzyć 99.
.
twierdził, że ani ludowi, ani jego nauczycielom z kasy miejskiej 1,800 rb., procenty od legatów
b) Radogoszcz liczy 18,437 mieszkańc6w,
nie należy dawać szerszej oświaty, gdyż ćwicze- 1,479 rb. 65 kop. i inne drobne wpływy; w roz- w tej liczbie dzieci szkolnych l ,290, dla kt6rych
ni łatwo mogą wyjść z k6łkazakreślonych im chodzie zaś .sumę 22,231 rb. 98 kop. Przewyź- potrzeba 26 kompletów, a ponieważ obecnie
działań i naruszyć harmonię społeczną i porzą- ka zatem przychodu nad rozchodem wynosi
istnieje 9 kompletów, należy otworzyć jeszcze 17.
dek państwowy. Praktyka życiowa jednak do- 1,207 rubli, co wraz z pozostałością z lat poc) Zubardź liczy 15,589 mieszkańców, w tej
wiodZa, że ta pruska maksyma jest mylna, że przednich wynosi 31,806 rb. 88 kop.
liczbie 1,091 dzieci szkolnych, dla których pozamęt w społeczeństwie robi ciemnota, a nie
BLldżet na rok bieżący -określono w przy- trzeba 21 kompletów, a ponieważ istniej", 3 komoświata rzeczywista; to teź postanowiono obec- chodzie
16,100 rubli, w rozchodzie zaś na pIety, należy otworzyć jeszcze 18.
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hen tam, . na równinie, jakąś niejasną
19)
grupę ludzi. czy zwierząt.
I. ROSNY.
;
Po kilku chwilach nie można już było wątpić; byli to ludzie, podobni do ścigających go
. wczoraj. a zapewne ci sami. Dzięki zasłonie
. z drzew, można się było spodziewać, że nie natych miast spostrzegą oni łódkę, gdy tymczasem
Powieść.
Vamirch. znajdujący się blizko tejże zasłony i
dla którego, tern samem. wSlelka przerwa po(Dalszy ciąg -:- patrz :Nlz 156).
między drzewami była jak gdyby dostrzegalnią,
mógł śledzić ich poruszenia na pochyłości, spuszczającej się ku rzece. Nie szli zresztą zbyt
VII.
prędko, często się zatrzymywali i. koczownik
P o g o 6.
,"',.,.,
nasz przekonał się ryćhlo, że zdążali oni jego
. Z końcem świtu Vamireh i jego towarzy- śladem, zbaczając i zatrzymując si~ ciągle, jak
szka dopadli wreszcie rzeki. Porzucona chwilo- to było nieuchronnem w takiej pogoni.
wo J-6dlm znajdowała się dotąd w krzaku, w
Vamireh ukrył przed towarzyszką wrażenie
:kt6rym ją był zostawił; musiał tylko wziąć ją swoje i począł wiosłować żywiej, w zamia"rze
na ramiona j spuścić na fale. Kiedy jednak dostania się do lasu i. wylądowania na brzegu
chciał tam umieścić nieznajomą,
okazała ona
przeciwległym. Ale po kilku chwilach dziewczygwałtowną odrazę. Potrzeba było przymusić ją
na spostrzegła również nadbiegających i rysy jej
prawie... Zresztą, w chwili, gdy już ruszali z miej- ożywiły się, z pierSI wyrwał się okrzyki potem;
sca, powróciła rezygnacya, owładnął nią znowu zwr6ciwszy się ku swemu porywcy, spojrzała
!fatalizm mieszkanki wschodu.
.
nań blagaJnie i pokornie. Wzruszony, opuścił
.
Vamireh, trzymając się brzegu, gdzie łatwiej- pOWieki. Ale. jak gdyby na złość, przyszło mu
. Isza była walka z prądem, począł po woli płynąć do głowy dzikie postanowienie, pod wpływem
:w górę rzeki. Chwila była rozkoszna. Cała którego wyrzekł tak, jak w przeddzień:·
- Vamireh jest najsilniejszy,
.
tprzyroda zdawała się odmładzać na stepach w
tych ulcośnyc.b, niegorących jeszcze promieniach .
Dziewczyna zesztywniała-w pozornej oboJętności, śledzączulcosa obroty tamtych, Vami,słońca.
Drzewa ,oraz liczniejsze zwiastowały zbliza- reh obliczył, że jeśli zdoła ukryć się w chwili,
I.nie się lasu.. Vamireh miał nadzieję dosięgnąć gdy oni będą już dość blizl\O, aby mogli odróż-,
igo, uU:;:1~by słońce ubiegło połowę drogi do nić szczegóły powierzchni wodnej, pośród nadIzenitD. \,'f, 'sl'ował zaledwie z jakie p6ł godziny, brzeżnej roślinności, to najniechybniej wahać się
: &gdy KWSlc . ~ :tl lJoiyt się. Bystre jego oko do- poczną, pomiędzy trzema domysłami: że popJy-

I

nął

on z biegiem rzeki, że podążył przeciwko
prądowi, albo, że się przeprawił na drugą stronę. pędząc dalej ku zachodowi.
Przy obecnej szybkości wiosłowania można
byłoby dosięgnąć długiej, wązkiej, pokrytej drze
wami wysepki, którą on spostrzegałhen na rzece
w odległości jakich dwu tysięcy krok6w. Tamjeśli się łódkę ukośnie skieruje pa prawo-ści.
gający nie. będą mogli nic dojrzeć.
q

Zresztą, obliczając względne odległości i
szybkości, Vamireh musiał zadowalniać się rą

chunkiem prawdopodobnym tylko i wszystko
zależało od jakichś kilkunastu uderzeń wiosła.
To też wytężał siły po bohatersku i szybko zbli·
żał się do wysepki. Ale jednocześnie tamci zbliżali się do rzeki.
.
Była chwila, że niepokój jego wzm6gł sif:
ogromnie. Jeden azyata stanął i z ręką u czoła
zdawał się spoglądać w kierunku Vamireha. Ze
sposobu opadnięcia ręki Vamireh wniósł, że nie·
zobaczył on nic szczeg6lnego, niemniej jednak,
oczywistem się stało, że zasłona z drzew nie
była już tak nieprzejrzaną dla nich, aby ten albo
ów nie miał kusić się o jej przeniknięcie. Szczę
ściem, wysepka była już blizko. Jeszcze kilka
uderzeń wiosła, a Vamireh dosięgnie już jej cypla. Nagle towarzyszka jego, zrozumiawszy ten
rozpaczliwy wybieg, stanęła w łódce, wydając
głośny okrzyk. Vamireh,obezw.ładniony, wykonał ostatnie już uderzenia wiosła, okrążył cypel, aż. w końcu,' znalazłszy się w cieniu i przybiwszy do małej zatoki, powstał, kipią(~ w.kiekłoś ci ą.
.
- Milcz!
(d• c. n.).
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' . ,. ,... ,przec m!eSCH1C 1
•
..o.P -:::-.:.=:
~u ut y, .t.uhardź i Radol~oszcz nicze~ -. nie ;óż'[ll" I
*
z po,wOd,l! t.. zw. bOJ'kotu, całe klIpy z'ydostwa
SI(' od .W'q'U
' . w'Ł"OdZI," [IdZI(;
, nauczyciele
. , ..." i. " Zaro l)~I' t<~cze
I
.
;"'"
~',. ~I'1',()W
w H.adogoszczu,
należący do wysle~laJć~ SIę, l~ Za~łę~ia, przenosząc się juito
.,,:k(~l YOCZtltkowych otrzymU](ł po 800-1000 rb, i ~WI4ZI~u zgierslCiego,. branży pluszowej postawili do "ZIemI obIecanej", lużto do Kanady lub inyrzct;), wob~c drożyzny produkt.ów spo- I ządanla po~dwyższ~n~a płacy J. otrzy~awszy ocl nych zamorskich miejscowości.
:,~ :~~z~ cI! To,;,tdnoWIO~1O pensye nauczycieli pod- 20 do 40,0 pod wy,;!.; I przystąplh do pracy.
~ ,~os~at.nich dniac!l przeszło 200 ~ wybrańI: IL~,L z ,)o,) I b. rocznie do 500-700 rb. rocznie.
.
'H
cow OpUSCI~O ZagłębIe, przeklinając i złorze~
\v'obce, !.Ci.f,O ~Jtrzyl11al1ie jednego kompletu kocząc "mewdzIęcznym gojom" .
•:. 'to\\',\(.: b,l:dzle 1,481 rb. 50 kop. rocznie.
,~rzystąpili do pl'~cy w fabryce S, Danzigiera
(
UZ!laJ<lC konieczność otwarcia nowych szkól' I ~-ł<,I: pr~y ul., KątneJ, po dojściu do porozu-'
x) Letnie mieszkania w Otwocku. Według
w celu wprow'ldzel ' a '
. lwem.:!. Ządanta zf!..taszało kilkuset robotlll·!CO'".,. l?f~rmacyi ~az. żyd: (Mom. 143) w Otwocku,
. .', .
~.. ' 11 nau~zallla powszechnego
~
•.
gdzie obecme prawie połowa mieszkar') let!1'I'cll
y;ebraJ1l.
uchwalili,
aby
na
Balutach
otwierać
do
(e)
roku 1920 po 14 l~ol1lpletów rocznie a w ostaS tOl' pustkami,-"większa część
niewynajętych
tnim
roku
15; w Zubard'liu po I.~ k~ml)lety do
KALENDARZYK TERMmOWY.
dworl~ó,:V
paJ.eży
do
żyd6"",
podczas
gdy dworki
t'
chrzesclJanskle są prawie wszystkie wynajęte".
l 1917
re (li
. ' nns QPl1le, I!O 3, a w 1920 roku 4;
,I~IONA SŁOWIANSKlE. D z i ś Olch" J u t r o
(x) U fanałylco'w z·ydowsk·.ch.· 't.T . Kal~ls'zU
w Rad(~gos7.CZU rOwntez po 2 komplety, w osta- . Tohmlra.
J"
ll\I
tnich za~ trz~ch latach. po 3.
MUZEUlI:1 N~Ul(l i SZTUKI (Piotrkowska nr. 911
odb~'};? się
wesele' rabiniczne z wielką paradą.'
wedle
POnJcwaz wszystkIe wymienione trzy przed- ~tw~r%/ld~len~le od godz. 4 pp. do 10 Wieczorem' a ,,~.ąz
gaz. żydow.-Iiczy lat 14(1) a..,.żomidida toclzi ~amieszkuje najbiedniejsza klasa
n\e y le e I śWIęta od godz. 12 W pot. do 10 wiecz. ! na ~ .
. . .
'
robocza, pracul<lcn przeważnie w Łodzi i nie Wid~w~J: A OBRAZÓW artysty M, Puffkego, ul
(e) O podwyzszeme płacy. Wczoraj w zapłacąca składek na utrzymanie szkół przeto
~ ~_.
kładach gazowni miejskiej przy ulicy Targowej
otwieranie nowych kompletów szkolnych przy
\Vm~domościi
Nr. 36, r?bot~icy, za~aJają7Y latarnie, w liczbie
zapomodze rZ~ldowej po 390 rb. na komplet jest
kościelne..
44-ch, z.aządah P?dwyzszema płacy, bynajJ.llWej
zupełnie niemożliwe. Wobec tego uchwalono
(x) KOl'o~lacya O.bł·~Z~, Na skutek depeszy pracy me wYPowiadając.
.
przys(4pić do otwierania nowych kompletów prałata kol,eglaty kaliskiej ks. Ignacego Płoszaja
Dotychczas robotnicy ci zarabiali 4zienme
w takim tylko razie, jeśli rząd da zapomogi po do J. E: bl~kupa dyecezyi kujawsko-kaliskiej ks. 1 rb. oraz .otrzymywali w roku pr6czkoksn .na
700 rb. na każdy komplet, a wtedy gmina do- Zdzlto~lecklego, o odebraniu bandytom koron opat, gratyflkacy~ w wysokości dwutygodniowe-·'
płacać bQdzic po 781 rb. 50 kop.
~krad~lonych ~ cu.do~nego. obrazu św, Józefa, ,go zarobku.
Co siC) tyczy budowy gmachów szkolnych. , 1,5. bJ.slwp ZdZltOWlccl{J zaWIadomił telegraficznie
(x) .Zaprzestanie pracy. VJ fabryce Berlina
t.o zaprojektowano budowy dla Balut kosztem kole~lat~, że v.: nadchodzącą niedzielę 13 b. m. (Pofudl1Jowa 18) 16 tkaczy zażądało podwy.,żki
423.000 rb., dla Zubarclzia i Radogoszcza po przYjedzlC do Kalisza i dope.tni koronacyi świę- 40 procent.
90,000 rh~, z tem jednak warunkiem, że rząd tego obrazu. .
P~ ?drobieniu 2 tygodrxi, nie uzyskawszy
udzieli na ten cel Bałutom 175,000 rb. zapomo. Udział wicrI?ych w uroczystości spodziewa- podwyz!(J, rObotnicy opuścili fabrykę.
~i, a koloniom Z,ubardź. i R~dog~szcz po 37,500 ny Jest bardzo liczny.
(a) W ,sprawie zapomóg na budowę 8zkół~
rb., nil resztę gmll1a zacHlgme pozyczkę.
(e)
Urzędy gmmne otrzymały onegdaj za pośredni
ctwe~ naczelnika J'ódzkiej dyrekcyi naukowej
okóln~k departamentu szkól' począ.tkowych w
'sP!aw~e przyznawania gminom i gromadom włej~
. skl~n Jednorazowych zapom6g pienj~żnych oraz·
-?.--,.
.pozyczek na budowę, rozszerzenie lub kupno
-) ZJ'azd przedstawl·"·lel: W·lę'.'SZYCll m",ast. budynków szkolnych.
.. (
abryco B. ratlera, przy ul. P rzejazd Xl! 54,
II.
W
f
W
porzuciło pracG 29 robotników.
MlnJsteryum spraw wewnętrznych nie znalazł'o
m~s'I o kólnika tego starania o zapQrllOgi
W przędzalni braci Teitelbaum, przy ulicy przeszkód do zwołania w Kijowie od 23 wrze- l pO~YCZ\<1 na cele wzmiankowane wirmy być
Przejazd .NI! 56, porzuciło pracę 96 robotników. ś~li~ ci? dnia 2 p~ździcrnika zjazdu przedstawi- cZy1110ne przez zarządy gmin i gromad' zaintere~
W fabryce Fabrykanta i Rosenblata, przy ul. CIelI wlększyc~ TI1IClst. w, ~el~ rozważenia spraw, sowallych na każdy rok oddzielni·e i wszczynarie
llJicrzbowe,i M 74, robotnicy porzucili pracę.
dotyczących fll1a~s?w mIejskIch, w zakresie wy- przed upływem 14 grudnia roku poprzedniego.
ił! fabryce A. M. Warszawskiego, porzucHo danego I~rzez mlfllsteryum spraw wewnętrznych
(e) O zapomogę na Przytl,lłek llołoiniczy.
praCf! 2.5 robotnik6w..
pozwolenia w 1912 r., przytem lIstanowiono że
Łódzkie chrzdciiat'iskie Towarzystwo dobrOW fabryce guzików kokosowych Raskina i stolice ,wyszlą po trzech przedstawicieli, mi~sta czynności zwr6ci.to się do zarządu gminy RadoBlocha, przy ul. Widzewskiej N.! 43, porzuciło guber11laJnc po dwóch, a powiatowe po jednym. goS7.~Z zpr~śbą o udzielenie zapon~ogi w wysopracę 74 robotnik6w,
Sprawy taryfowe. Zarz:ądykolei tute'- ' kOŚCI 1000 Ib. na urządzony przez rowarzystwo
W fabryce Sz. Regirera, przy u\. Wó1czań- szych otrzymaJ'y zawiadomienie okólnikowe
~I~; Bałutach w gm. Radogoszcz przytułek połoskiej M 123, porzuciło pracę 50 robotnik6w.
na mocy I}chwały komitetu taryfowego' wpro- li ICZ~.
d
..
. ..
.
W fabryce Maksymiliana Szyfera, przy ul. wadzony został nowy system pobierania opłaty wodu ~z\ gml~y za~f~1o~1 tej odmÓWIł z poW6\czańskiej N~ 127, porzuciło pracę 21 robo- za przewóz podróżnych, bagażu i ładunków ocl r
ra u na en ce. un usz6w.
tnik6w (uprzednio w tej fabryce porzuciło pracę . przystanków i posterunków otwartych dla ruchu . '. (e) 0. rynek ba!IJCkl. Na skutek wystąpienia
75 robot.),· 108 zaś zgłosiło żądania.
osobowego do najbliższych stacyj taryfowych. w~jta gm.my Ra~ogoszcZ, gubernator piotrkowW fabryce Leonhardta, WocJkera i Girbard- Opł'at~ ,~ędz!e po~ierana nie za całą odJef~łość skI poleCIł z~~r~c. dane o przynale~ności r~eczo·
ta por~ud!o. pracę 229 robotników (przed tern do. na.lbh~szeJ stacy! taryfowej, jak obecnie,ale od nego rynku l JeslI doku,r~lenty. stWierdzą, ze naporZUCiło lUZ pracę w tej fabryce 114 robot)- kazde] Wiorsty, to Jest za rzeczywistą odległość rusz~n~, została wtasl10sc gmmy, to sprawę tę
pracuje obecnie jeszcze 894 robotnik6w.
. W ten sposób podróżni nie będą przepłacali
. podmesc na zebra~iu gmiIllleITI.
VJ fabryce przędzalniczej Paula DessurmonZarządgł6.wny kolei poleca zarządom kolei
. Uchwała
w teJ kwesty i winna być przedstadzy
ta, Motte i G~o, przy ul. Wólczańskiej, w oddzia- poszczególnych zaopatrzyć przystanki posteru n- ~JOna Wł'k
dla wszczęcia sprawy przez proła<;h stolarni i ślusarni porzuciło pracę 33 1'000- ki i platformy w:lOwe. bilety, przycz~m poleco- uratoryę rólestwa Polskiego.
.
i
tmk6w.
, .•
.
no, aby Pl'zY5t.~nkl takle s~rzeda:vały bilety nie(~) Z komitetu robót publicznych. Pod przeW Iilb~c~ Haffkllla I 10-;va, przy ul. KOI1- t~lko do naJ~hzszych,. s~ac~J, gdZIe wobec kr6t- w?dn!ctwem pastort;l (]undlacha odbyłO się wczost~n~ynowSkleJ MI 98, porr,ucllo pracQ 58 robo- kiego, P?stOjU ,pOdrozni me będą m?gli zaopa- raj .wleczorem, w lokalu majstrów tkackich zwytm!wvI.
"
trywac. Się w blletydo dalszych stacYJ, ale także czame tygodmowe posiedzenie komitetu robót
VI fabryce FranCIszka Kmdermana, przy ul. do tych punkt6w, miast lub miasteczek, do któ- publicznych.·
. .
.
Łąkowej. .wszystl~ie oddziały zos,ta.ły zamknię~e ryeh kieruje się ruch pociągów.
Po załatwieniu kilku spraw administracyjnej
na czas . l1Ieogral1l~zony z pOWOGU por.'lU celll a
(_) Zjazd naczelników policy! śladc e', Na natury skonstatowano, że z podjętych z inagipracy przez robotmków.
zj~ździe nacz~lników policyj śledczej ~o~taI1o- stratu 50,000 rb. wyasygnowano· na dotychcza*
wlono w mysi zupełnego skasowania" ustawy ~o'l"e roboty, 41,182 rb. 31 kop. Pozostałe
ił! da)szvm
ciąQ.u
zgłosili żądania podwyż- cze!
ob?wiązującej
pozwolić urzędnikom policyiŚJed· v2,O~
rb. pO~]ęte zostaną w tych. d~iach.
"
_
na noszenie zawsze' ubrania .cywilnego, a
,ost~n?WIOnO n?wych robót ,me rozpoczyB
I Z
munduru tylko W razach wyjątkowych. Posta- !lad·c, ,d?POk l °dbec.ne l1l.e będą ukonczone, z tym
szenia płacy:
'W fabryce Hermana rauna,. przy u. a~ nowiono również, ażeby podcząs rewizyii aresz- Je na k~e do, ~tklerr1:, ze w przyszłości. przy od~
rzewskiej :Nil 70, zażądało podwyżki o 10,% - 34· tów agenci policyi śledczej obowiązani byli ujaw- d~waI1lu robot ~awlerane b~dą z przedsiębiorcarobotników w oddziale przędzalni.
nić swoje stanowisko. urzędowe i wskazywać ar- mI dokład~~ umowy,
, . . . ..'
VI fabryce Otto lieuslera, przy ul. Siedlec- tykuły prawa, na których oparte są ich pełno-, . b' W koncu LalChwalOIJO .domagac SIę od przedkiej MI 35, robotnicy zażądali podwyższenia pła- mocnictwa.
Się ~orcy, p. oszcz~nsklego. wyznaczenia docy o 30%.
.
•.
•
• .
zorcy ~rzy . robotac~ I z og6lnej n·aleiności· za~
'W fabryce Klingera i Szulca, przy ul. Kąt(x~ Wyd~!e,nl~ zy~o~., K?,mlsarz włosclatis~d trzymac prze,dsiębiorcom aż do czasu odebrania
z Będzma zask,my,ł sWlezo leszcze 90 rodzm robót l 0%, Jako kaucyę że roboty wyko
nej. ~iOO robotników zażqdało 30% podwyżki.
żydowskich z Zagłębia Dąbrowskieao, że nie- zostaly wzorowo.
' .
nane
prawnie zamieszkują na gruntach ;łościanskich
'
wobec czego należy ich usunąć.
' . \e) W sprawie bruków. Delegowany z ra"Wczoraj część konduktor6w i maszynistów
Włościanie wsi Kraszewice w gub. kaliskiej mIenIa ~a.rządu. miejskiego do Petel'sburcJa w cełódzkich tramwaj6w miejskich, w liczbie 40, z~r6ci1i sic; do władz z żądaniem usunięcia za~ lu przys~l~sz~l1Ia w ministeryum kilku'" pilnych
zgłosiła zarząduwi żądania podwyiszenia pensyi I'meszkałych tam bezprawnie 10 rodzin żydow- spraw_ r:lle~~~cl,ch,. starszy ?ud<;>wniczy miejski· inż.
Nebels~{J za~ą~ SIę ma głowme wyjednaniem poo 2 rb. tygodniowo, wypłacania na mieszkanie skich.
po 100 rb. roc~,ji.:, udzielenia żonom ich bilex) Oby J"alt naJ'więceJ'. Radosn'"''I< nowl'nę zW,ole~la,
mmIsteryum
przebrukowanie. . w .todZI ulic Jeszcze
w rokunabieżf:!cym.
(
t6w wolnej jazdy, i inne. Zarząd żądań tych nie
donoszą, pisma z Zaghibia Dabrowskieg,o. Oto
DeleiLowany zaś do .Łodzi przez m inisteryu m
uwzględnił.
.
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dla zbadania

stanu bruków mzynier gubernii
piotrkowskiej p. Vlaliński, po dokonaniu oglę

dzinł wydał opinię o konieczności niezwłocznego

ich przebrukowania, a sporządzony projekt rzeczonych robót kosztem 400,000 rb. już przesJany został dla zatwierdzenia do mioisteryum.
(e) Z magisb·ału. Na wczorajszem posiedzeniu w magistracie ,łódzkim, jakie odbyło się pod
przewodnictwem prezydenta miasta, rozpatrywano sprawę lokalu dla II gimnazyum rządowego.
Ponieważ z początkiem roku szkolnego potrzeba będzie otworzyć cztery klasy równoległe
przeto zaprojektowano zająć na pomieszczenie
tych klas lokal dyrektora, dla niego zaś wynaiąć mieszkanie w innym domu.
Równocześnie zarząd miejski zgodził się na
warunki, postawione przez właściciela domu, aby
kosztem 1,100 rb. dokonać przeróbki lokalu na
'klasy szkolne.
(e) Z komitetu plantacyjnego. Dotychczaso.
l W'a'dziąłalność komitetu nadzoru nad plantacyami' miejskimi zaznaczyła się już pomyślnym
;rezUltatem, pierwsze trzy bowiem projekty lichwaflone przez komitet, zostały przez rząd guber~
limainy piotrkowski zatwierdzone.
.
Dotyczą one zaopatrzenia plantacyj miej~
sldcb w potrzebne narzędzia, ogrodzenie trawnikóworaz ustawienie palików przy drzewkach w
ogrodach miejskich i zakupu flancy bratków dla
;obsadzenia nimi rabatek w ogrodach miejskich.
'Rząd gubernialny zatwierdzając projekty te, upo~
ważnił kasę miejską do wydatkowania na ten
cel 1055 rb. 61 kop.
(e) Z inspekcyi fabrycznej. Wczoraj bawili
w Łodzi okręgowy inspektor fabryczny łz War~
szawy p. Warincow i gubernialny inspektor fa~
bryczny z Piotrkowa p. Sztern.
(e)·Z nadzol'u weterynaryjnego. Guberna~
tor piotrkowski zamianował lekarza weterynaryi

i

.p~, G.rotowskieg~ ~adeta}o~ym. l~k~r~em wetery~

zarządu zgromadzenia nadzwyczajne ogÓlne zebranie na dzie6 2 sierpnia r. b. w lokalu Towarzy!:>twa sportowego przy ulicy Głównej nr. 31.
(e) Z cechu malarzy. Wczoraj wieczorem
w lokalu przy ulicy Nawrot nr. 20 odbyło się
przy udziale 18 os6b zebranie ogólne członków
cechu majstrów malarskich pod przewodnictwem
assesora cechu p. Stanistawa Bocheńskiego, sekretarza magistratu, wobecności starszego cechu
p. Otto Langem i podstarszego p. Bruno Butschkata.
Zapisano do cecllu7 chłopców i wyzwolo~
no na czeladników pp. Feliksa Nikodemskiego,
Antoniego Haussa i Konstantego Sokołowskiego.
Do kasy wpłynęło składek członkowskich 69 rb.
90 kop.
Po załatwieniu spraw bieżących odbyły się
narady, dotyczące nowych ulepszeń i wynalazków w zakresie malarstwa.
Zarząd cechu wyraził ubolewanie, że na zebrania, w czasie których odbywają się narady
fachowe, uczęszcza. tak mała ilość czlonków.
(x) Ze Stow. "Siła". VI nadchodzącą niedzielę 13 b. m. w lokalu przy ul. Rokicińskiej
nr. 7, odbędzie się w drugim terminie o godz.
2 po pol. zebranie członków Stowarzyszenia
spożywczego "Siła" w celu naradzenia się nad
da1szem prowadzeniem Stowarzyszenia.
Członkowie proszeni są o jaknajliczniejszy
udział w zebraniu.
(x) Zabawa leśna. Chór polski przy koście
le św. Krzyża urządza w nadchodzącą niedzielę
13 b. m. dla swych cZ1'onków i wprowadzonych
gości zabawę \V lasku p. Langego w Radogoszcw.
Na program zabawy złożą się: strzelanie do
gwiazdy, śpiewy, tańce i inne atrakcye.
Początek o godz. 12 w południe.
Zabawa zapowiada si-ę bardzo dobrze.
(x) Znaleziono torebkę w zgierskim lesie
z pewną kwotą, pieniędzy. Po udowodnieniu mo··
żna odebrać w Administracyi naszego pisma.

miejskich

Rogi z ludnością 330 mieszkańców i

Rożki

220 mieszkańców, z ogólną ilością w o~
bydwóch wsiach SO dzieci w wieku szkolnym,
uchwalono w celu wprowadzenia nauczania powszechnego otworzyć z d. 1 stycznia 1914 ro~u
szkołę w Rogach i wyjednać zapomogę rządu
na utrzymanie szkoły 390 rb. rocznie, na urzą
dzenie 200 rb. i na budowę 2000 rb.

Na zebraniu gromadzkiem we wsi Mirosła
wice uchwalono otworzyć szkołę własnym lwsztem, bez zapomogi rządu. Początkowo szkoła
mieścić się będzie we dworze, a za dwa lata zostanie zbudowany własny dom kosztem 2,000
rubli.
(a) Slusarze w Zgierzu. Onegdaj, w lokalu
starszego zgromadzenia p. T. Modro przy ulicy
Szczęśliwej nr. 3 w Zgierzu odbyło się zebranie
majstr6w ślusarskich, na któremzapisano w poI czet czeladników 1.3 uczniów i przyjęto do na~
uki 5 chłopców.
(a) Z "Liry" zgiei'skiej. W niedzielę nad
chodzącą, 13 b. m., zgierskie Tow. śpiewacze
"Lira" urządza dla swoich członków i wprowadzonych gości wielką zabawę w lesie zgierskim,
pomiędzy linią tramwajową a torem kolei kaliskiej. Początek zabawy o godz. 2 po poł.
(a) l zgiorskiego Komitatu leśnego. Członek
zgierskiego Komitetu leśnego, p. Stanisław So~
bieraj, na wh~sną prośbę zwolniony został z zajmowanego stanowiska.
(a) Echa mordel·stwa. Jak to już donosiliś
my, na polach w Julianowie, w pobliżu drogi,
wiodącej z ./ędrzejowa do Chojen, znaleziono w
poniedziaJek zwłoki jakiejś kobiety z kilku alę
bokiemi ranami na głowie i siniakami na ;zyii piersiach: Sledzt'Y0 ustali,ło, iż były to zwłoki
mieszkanki Jędrzejowa, Karoliny Frajtakówny
lat 44.. Denatka w dniu krytycznym, o godz. S
rano, Jak zwykle, udała się z dwiema konwiami
mleka do Chojen i w powrotnej drodze padła
I

tiaryJnym łódzkiej r2;ezm nue]skleJ z pensy'!.
ofiarą morderstwa~
1200 rb. rocznie.
Dalsze śledztwo w toku.
(g) l sądów. Kancelarya sędziego. pokoju
(s.!) Ktlll"Y sądowe. Sędzia pokoju IX rewiru
..
(x). Tl'up w.r:z.eco. Wczoraj mieszkańcy o~
,
'
.7 rewiru przeniesiona zostata W dniu wczoraj~ skaza!: za zabicie psa, należącego do Tomasza W 0k~hcznJ.
przechodząc nad brzegiem rzeki Neru;
tniaka
Franciszka
Dębskięgo,
na
7
dni
aresztu;
szym z ulicy Pańskiej nr. 25 na ulicę Karola
za
wylewanie
nieczystości z beczek asenizacyjn}'ch
mlędz~
Srebrną
a Konstantynowem, sposti'zegli
nr. 3. Kancelarya z powodu przeprowadzki tej Leona Matwę,' Antoniego Antosika i Józefa MarcipływaJące. zwłoki. nieznanej kobiety, lat około
j porządkowania aktów będzie nieczynna przez
n/alm, po 5 rb. każdego lUD 1 dzień aresztu; za obel60. ZwłokI zabezpIeczono do czasu zejścia władz
gi przeciw Mar.VI Zielislawskiei - maIż. Jozefa i Ka ..
3 dni.
sądOwo-lekarskich.
tarzynę Grzelak, po 14 dni aresztu; za oszczerstwo,
- Sędzia polwju III rewiru p. Jelnicki wy~ rzacone przeciW StnnislaWie Cygi areK - Helenę Po. <a) Ca:yj ~óz? Na p,olach niaj'ltlw Mulanów, w
jechat na urlop: zastępować go będzie kandydat płaWę. na 7 dni aresztu, oraz za zaklócenie spokoju gl?IlUle
Puczme~v, znaleZIOno w żyCIe wt)z, wartości
publicznego, Adolfa Sznajgartera, .na 4 'dni aresztu.
do posad sądowych p. Krauze.
kllktltlostu . rubiJ, prawdopodobnie pozostawiony tam
(g) O badzie:i:. W dniu 30 kwietnia b. m. wta.. prz.ez złodZIeJów.
(x)Zawiesz8nie wypłat. Firma "Metzl i S-kalO
ściciel piwiarni przy ul. Wiznera nr. 9, Józef Tomesz
komunikuje nam, że podana przez nas we wczo- zawiadomi! policyę, iż VI nocy z 29 na 50 tegoż mie...
Z T K 1\.
rajszym numerze wzmianka o upadłości firmy siąca niewykrycl ztOCZYI1cy przez olmo otwarte dostali
"L Lubka" jest nieścisłą, gdyż firl11a ta polubow się do . piWiarni i skradli mu różne towary, oraz gra(x) KOllcel'ty orkiestry W. S. O. w parku
nie sprawę przed kilkoma dniąmi załatwiła. DOM mofon z 30 płytami na ogólną sumę 98 rb.
Staszica... KO!1Cert~ orkiestry W. S. O. pod
Sled:dwow2kazato~ jż kradzieży tej dopuścit się
dać należy, że należność fjrmie ,.MeW i S-ka"
na
56-I~tni Feliks F'abianol»sJd, mieszkaniec gminy Pod... dyr. A. .SI~lskl~gO I zabawy zapowiedziane
nie przewyższała rb. 5,000.
sobotę. I niedZIelę, obudziły niezwykłe zaintere~
dęblCe.
.
. Sędzia pok~ju IX-g? rewiru. który, spta~ę . po- sowanIe bogactwem programu, który zapowiada
(x) PQświęcenie lokalu. Vl nadchodzącą niewyzszą. wczor~J r~zwazal, skaz~t F. na 6 miesięcy
dzielę 13 b. m. odbędzie się o godz. 3 po porano o godz. 9 PC?r~l1k.i pO'pll~arne. O godz. 4
wl~zlenl!"l z zah~1;emetn ?zasu odSiadywania na śledz
zabawy dla młodzlezy I dZieCI Dod kierunkiem
łudniu poświęcenie lokalu łódzkiego popularne~
tWie, t. J. od dnm 14 maja r. b.
go Tow. pożyczkowo-oszczędnościowego, przy
Ch) DrobllllJPoźs1I". Wczoraj, o godz. pól do 12 znak~mi~ego spe~yalis~y p. Szcżepańskiego o g;
ul. Widzewsklej ..Nll 101.
w nocy, W domu przy. ul. Zgierskiej nr. 56. zapalila 7 "VlleJki koncert orkiestry dętej i mandolini ..
Otwarcie T6\varzystwa nastąpi we wtorek 15 się budka stróża Ogień ugasi! l oadzia! straży ognio- st<?:v a o g. 9 i pół pie?ywałe pokazy transforwej ochotniczej.
b. m.
. - Dziś, o godz. pól do 12 W potudnie, przy ulicy mistyczne p. Szczepa!lsklego, który zastcwi trupę
(e) Zebrania cechowe. "IN dniu 17 b. m. Plotl"ltOwsklejnr. 50 zapalllo się opakowanie na re- z 45 osób. Wszystkie role kobiece i męskie
o godz. 3 po PQł. w domu strzelców przy Wod~ zerwoarz;c. Wodnym. Ogień uS!asil \li zarodku II od- wykona sam p. S.
.Wcz~sie d~isiejs~ego koncertu wykonaną, zonymRynku Qdb.ędzie się ~eqranie członków dział straży ognioWej OChotniczej.
(p) Z:ilulll1ltllch aam@bójclI'::!I'. Z okna II piętra
stanie między Il1neml symfonia" Wesele wiejskie"
. zgromadzenia majstrów zdunowo
domu przy u!. Rokicińskiej nr. 27 rzucił się wczoraj GoJdl!lakra oraz poza programem na specyalne
. W dniu 20 b. m.o godz. 3 popoł. wmiesz- w
na bruk W zamIarze samobójczym 59-letni robotnik
kaniustarszego cechu Waltera przy. ul. Składo Fran~iszek L. i I?rócz ogólnego potłuczenia i okale~ żąda~l~ pub.liczności f~ntazye z op. "Tosca"
.
wej pod nr. 38, odbędzie się .zebranie członków czema . leWej nogi, zlamał p.raw ą ręk't. Desperata .opa- PUCCll1Iego l Z op. "PaJace" Leollcavallo.
trzyllell:,arz Pogotm,via, pozostawiając go pod opieką
fgromadzenia majstrów kowali.
domownIków.
. (e) Z cechu rymarzy. Wczoraj o godzini~ 4*
po poł, w lokalu. starszego. cechu p. J. Kasiń..
Z WARSZAWY.
skiego przy ul. Piotrkowskiej nr. 249, odbyło
(e) Na~ozanie powszechne. W tych dntach
się zebranie ogólne członków zgromadzenia majna. zebraniach gromadzkich w podmiejskich
strów siodlarsko-rymarskich pod przewodnictwem WSiach: Kały,-· z ludnością 282 mieszkańców
.. Z ruchu strajkowego.
asesora cechu p. Stanisł'awa Bocheńskiego, se- Piaskowice-248 mieszk., Ruda Katowska-2SD
Vl fabryce śrub i drutu tow. akc. M. Wola.'
kretarza magistratu.
mleszk., Kały drob. właścicieJi-290 mieszkań no.wski z~straj~owali chłopcy" pracujący w od"Zapisano do cechu 4 uczniów i wyzwolo- ców, Teofilew-285 mieszk., Borowiee-20 mie- dZiale tapicerskIm.
no na czeladników pp. Antoniego Harnysza, szkańców obliczono 98 dzieci. w wieku szkol* Krwawy porachunek.
Ignacego Kindalskiego, Franciszka Lessiga i Lu- nym i postanowiono wprowadzić nauczanie poWczoraj, około godziny 81/, do zamjeszka~'
dwika PUcha.
.
wszec~ne prz~z ot':Varcie z d. 1 stycznia 1914 r.
~ego
w d<;>mu nr. 3. przy ul. Czerwonego Krzy(e) le zgromadzenia wstążlcarzy. Onegdaj, we WSI ~ały Jedne) dwu kompletowej szkoły poza
~obotrllka
fabryki mechanicznego obuwia 18w lokalu przy ulicy Zielonej pod nr. 32 odbyło czątkowe) dla wymienionych wsi.
~Olesław~
Kosteckiego zgłosiło się
letn!ego.
. się przy udziale 150 członków zebranie ogólne
Uchwalono następnie wyjednać na ten cel dwoch la~lchś ludZI, ,którzy ztlŻądali rozmowy na
członków zgromadzenia robotników przemysłu
~apomogę ·rządową w wysokości 780 rb. rocznie osobnOSCl.
wstążkowego pod przewodnictwem podstarszego
1.200 rb. na urządzenie szkoły, oraz na budowę
żądanie ~r~ybyłych, Kostecki wy..
w 1916 r. gmachu szkolne t1 o 4000 rb.
. . szedłSpełnj~jąc
p. Emila KJat~.
na ulicę. P? .chwlII rozległy się wołania
PostanOWIOllO zwołać w sprawie zatargu.
Na zebraniach groma~ich we wsiach pod-. o ratunek. ZwabIeOl tem domownicy wybiegli
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polityczne~~I-;;cl;;i;-;~;ó;"6~r=;~~;~'Gd~

' Ostatni kryzys wojenny dostarczył na to aż chwilami nie pracował, publiczność dawała mu
zanadto przykJ'~~ó.w. UJatwiono sobie sytllacyę bułki i b~wiła się tem. jak słoń bułki w:ycią~ał
w ten sposób, IZ mteres austryacki pokryto fra- trąbą z kIeszeni paltotów. Obecny tam WieŚnIak
I z~sem patryotycznym i w ten sposób, sharmo- uczyni,} ruch, jakby do kieszeni bocznej swej
I1łzowano rozbIeżne tendencye.
1 bluzki wld'adat bułkę i rozszerzył kieszeń. aby
W życiu dawniejszem spokojnem, na co- stań wsadził trąbę. Słofl widocznie pojął, że
dzień by.ło służenie interesom austryackim, od chłopek chce z niego zadrwić, bo choć wyciąświęta zaś bawiono się frazesem pątryotycznym,
gną.ł trąbę ku kieszeni, to jednak zamiast ją
. Demokratyzacya społeczeństwa i przenika- wetknąć w kieszeń, objął nią w okamgnieniu
nIe nowych prądów myśli, są to czynniki, które chłopka w p6ł, podniósł krzyczącego w górę,
wpłynęły na gruntovJl1ą przernianę społeczel1stwa l wsadził' clo obok stojącej kadzi z wodą po samą
~ szyję, następnie go wyciągnął i najdelikatniej po·
I galicyjskiego.
I
S~~t~iem demokr~tyza~yi by!o z jednej stro- st~wi~ n,a ~ie.mi: Ludzie v.: pierwszej chwili przeny WyJSCle warst~~ lI1,telJgenc~1 .z zasklepienia ra7: em , smlch Się następ,me ?o r?zpuku, c~}o~ek
st~n?wego, z drugiej zas--podnleslenia poziomu zas, ,!"ystra~z0.nY, ledWie miał SIłę odd~}lC Sl~ i
I oswl,aty warst",: ludow~ch, a ~rzez to wyrobienie p~wme ~de]dzle ~u. chętka na przyszłosc drwJe. w mcl~ OdCZt1Cla sz~rszych mteresów narodo- ma, chocby ze słoma.
i wych I przygo~owanle do wyzwolenia się z da~;nego kręgu mteresów klasowych i z pod władzy agitatorów i dem?~ogów.
. Nowe prądy rnysll, reprezentowane przez
kIerunek d:mo~ratyczn?-narodowy, wprowadził~
nowoc.zesne p~Jmowame spraw polJtycznych l
Rozpaczliwo po~ożellio bułgarów.
~yr,obJły dla mego prawo obywatelstwa w GalIcy!. Ewolucya stosunkó
WIEOEł~, 10 lipca. (wt) WojS!co buł
ł
h'
śr
narodowej' illu"l'a~"
do
w
dSP~
edcznyc
I my I
garskie
cofa się na całej linii. Armia pół~
.)
·1",
prowa ZIC o tego, czego

J?o I ann~g~ .we,zwal:o Pogotow.le .r~tunko~e, któr: stwle~ dZlwszy I any .I~łute plers,1 1 br:-:u-

I

cha, postanowIło go OdWIOSC do szpItala sw.
Rocha.
.,'
.
,
W splawle napadu wdrozono . energiczno
sledztwo.

Z LITWY I RUSI.
.
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Aresztowanie socyaiistów. Policya wykryła

l

I

wczoraj w Kijowie zgromadzenie 17 robotników
. partyi socyaldcmokratycznej, które odbywało się
~ obecności po~ła do Dumy parlstwowej,. ĘSunanowa. ZnaleZIOno proklamacye. Uczestników
zgromadzenia z wyjątkiem Burianowa, areszto.
wano.
Wiec w synagodze. Wczoraj, p6źnym wicczorem. w synagodze żydowskiej w Mińsku policya wykryła wiec robotniczy.
Zebrało się nań około· 400 robotników.
Wielu z nich usiłując uniknąć aresztowania, rzu. t'
I
CI'ł'
O. Slę przez ok
na z '
plerws~ego plę ra I szwar. (
odnIosło. Aresztowano 74 osoby.

dziś jesteśmy świadkami.

późno rozpoczęła akcyę,

nocna za

al"mja

Kryzys namiestnikowski, List pasterski bi- I zaś południowa, pod dowództwem generała
skupów, obecna akcya przedwyborcza - są to Iwanowa musi się wciąż cofac, pomimo
tylko pierwsze etapy przemiany,' która f'ię rozI wysiłków bohaterskich, napierania przez
pocz~ta. C~, którzy idą w pierwszym szeregu
v.:a~I(]. o. polltykę polską w qali,cyi, mają jeszcze przewaźające Siły greckie.
clęzkle trudy przed sobą, mają jeSzcze do zwalGr'ecy obsadzili i{awaUę, Seres, a naczenia wiele przeciwności, tu nie chodzi bowiem wet Struml1icę, skąd, dążąc w kiarunlm
o zdob~cie władzy lub wpływ6w, lecz o prze- północno-zachodnim, 110łączyii się z serbatworZCl1le gruntowne myśli politycznej i obyczajów politycznych całego odłamu naszego na- mi, którzy zajęli Radoviszte. Al'mia więc
generała !wallowa jest zupełnie odcięta od
rodu.

I

w życiu politycznem Galicyi dokonaJ się
zasadniczy przewrót, a układ sił przy wyborach był już zupełnie r6żnyod dotychczasowego.
Zmienił się nietyiko stosunek wzajemny poszczególnych stronnictw, lecz zasadnicze podstawy podziału społeczeflstwa na grupy i stronarmii północnej.
.'
nictwa.
Po,łożenie
bułgarów
jest
do
tego
stopnia
Dotychczas w Oaticyi był nietylko kuryalny
rozpaczliwe, że rząd bułgarSki zwrócił się dCl
Rosya ii ChilnIJOl
podział wyb~rców do sejmu, lecz. i I~u!'yalny
mocarstw z prośbą o pośrednictwo w zawieszeukład stronmctw samych. Kurya Wielkie] wła
,
(1'el. Ag. Pet.).
niu broni.
sności była własnością konserwatystów, miasta
Bułgarzy, cofając się, pozostawiają rannych
należały do demokrat6w,kurra wiejska do lui
zabitydl
oraz mnóstwo broni.·
dowc6w, a robotnicy do socyalist6w. Każde
Wskutek energicznych nalegań ambasadora
stronnictwo godziJo się milcząco na oddanie in- rosyjskiego, popartych pogróżkami użycia siły
Kapiłulacya gen. Iwanowa. (1)
nych kuryi swy.m v.:sp6:zawo~nik~m, byle się zbrojnej, otrzymano wczoraj zupełne zadoŚćuczy
BERLIN,
(wł.) Przez Zemlin (a wIęc
w jeiIo stan pOSladanJa me wdZIeralI.
nienie wszystkim żądaniom, przedstawionym rzą- źr6dło serbskie;10 lipca.
ZemJin
leży na lewej austryacObecnie jest zgoła inaczej. Społeczeństwo dowi chińskiemu.
kiej
stronie
Dunaju,
naprzeciw
Białogrodu) dopodzielił'o się na dwa obozy -:- "blok" .i zjednoZ powodu aresztowania w Cycykarze pod- noszą:
czenie narodowe. W "bloku" jest szlachta za- danych rosyjskichj otwarcia przesyłek pocztoGan. Iwanow, dowódzca di'ugiej i trle~
chodnio-galicyjsk~i mie5zc~~r!:<;t\~0 z pod szt~,~: wych, przesyłanych przez pocztę rosyjską wokociej
dywizyi bułgarskiej, otoczony przez
daru demokraCYJ .. polskIe]
J " P?stępoweJ. '
licy Kal'ganu l aresztowania tamże rosyjskich
chlopi, należący do ludowców. W .z]edn?cz.emu l rzeźnik6w - odwołano cycykarsl<iego dudu.
po8ączone sily serbskie l greckie i odcięty
Winni będą ukarani; a pokrzywdzeni otrzy- od linii odwrotu, został zmuszony z calem
narodowem jest szlachta wschodmo-gallcYJska,
mieszczaństwo i włościanie.
mają wynagrodzenie. Wskutek interwencyi ambaswam wojskiem do złożenia bl'(mi, i podda~
Spoleczeństwo galicyjskie dzieli się na dwa sadora rosyjskiego usunięto ze stanowiska kasz- ,
nia
się~
odłamy nie według ,stanów, l~cz ~a pod~tawle garskiego daotaja Wanga, któremu udowodnioróżnicy poglądów polItycznych l po]mowallla zano współudział w zajściu w Czyrze.
fiasco polityki Oanewa.
już

.

gadnień życia społecznego.
Nie można twierdzić, oczywiście, że ogół
uświadamia sobie dokładnie te różnice, wiedząc,
że wyrobienie polityczne w Galicyi nie jest wieIkie. Wszelako oświadczenie się szerokich mas

t

lO~go lipca. wI.)
jednomyślnie, że polityka

Prasa tutejsza
Oanowa zrobi~
ogromne tiasco, któl'ego wynikiem . jest wła
\ifIEDEN,

.

twierdzi

W'ypadki i katastrofy_'

ła
śnie

(fel. Ag. Tel.).
po tej lub owej stronie nie wynika nigdy z gruntownego przemyślenia i świadomości pe,łnej, lecz
Groźba strajku. 1M hamburskich warsztatach
opiera się o !nstynkty zbio~owe og6łu. instynkty okrętowych grozi wybuch strajku, Pracownicy
te zaś, różneJ natury. bądz to płyną z na]g,łęb zatądali skrócenia dnia pracy i podwyższenia zaszych pokładów duszy narodowej i służą utrzy- robków. Administracya iądania te odrzudła; Womaniu bytu społecznego, bądź tei stużą intere- bec tego strajl< jest nieunikniony .
som na krótką metę, pochodzą z przywiąza~ia
Katastrofa samochodowa. Wskutek zepsucia
do przemijających dóbr, słowem są to albo m ..
się samochodu kt1pc~ w Woroneźu, Woronowa,
stynkty narodowe, albo instynkty klasowe lub nastąpiła katastrofa. Zabici: Woronow i szofer;
osobiste.
.
Zdrowa i służąca postępowi narodowemu ciężko ranione: żona i siostra Woronowa; prócz
polityka może być prowadzona tylko tam, gdzie tego dwie· osoby
W lekko
S ranione.
l h'
l
. Roz b01~.
m. zaw ~c I w pow, szawe -,
życie publiczne opiera się na pełnej świadomo
ści narodowej i na żywotnych instynktach naro- sklm operuje banda r.abusI6w. D?~o~ała 0!1 a \
dowych społeczeństwa .. J,e~Ii nie~a świadon:ości szeregu napad6w ~bro]nych. VI mlescle. ::abJto,
interesu narodowego, Jesll nad instynktami, ~a d:V1e os.oby, a raniono. <7tery. ~ powl~cle z~- l
rodowymi zapanują dążenia klasowe lub tez 111- bito d:V le osoby, a. ral1lonc: !rzy. F,rzybyh. tu zateresy osobiste to niemożliwa się staje wszelka rz~dzaJący gub.erl1l,ą .k~wlenską I prokurator.
°lzysłano oddZiał strazl1lków.
tw6rcza i płodna polityka.
Stosunki galicyjskie doniedawna były wła
śnie tego ostatnief(O rodzaju. Nawet wśró~ z~
.Wesoła przygOda ze słoniem.
wodowych polityków brakło tam zrozum~el1la
szerszych zagadnie!l narodowych, g~~ ~ohtycy
galicyjscy wchodzili na te. tory, l'zqdzlh SIę ~ra
ZJarosławia donoszą do lwowskiego "Dzien- !
zesem patryotyc.znym lub Interesem uustryacklm,
nika
polskiego"; podczas sprowadzania wozów \
interes narodowv rol~ki był dla nich czemś
cyrku
K1udskie20 z. rampy kolejowej, pomagał
lllt!realncm. nic·:;lilie;ąc~m. Cl.Cl!1::i. co leży po za

I

obecne

położenie Bułgaryi. Danew-zdaniem
wł.aściwie interesów Ro·

prasy tutejszej..,- bronił
syi, nie zaś Bułgaryi.

.

Sytuacya ooraz gl'oiniejsza.

PARYZ, lO-go lipca. (wł.) Dzienniki zgodnie
oświadczają, że sytuacya na Bal'l<a.nacl1 jest coraz groźniejsza. ,~MaUn" pisze, ze Aus'łrya nie
może pozostać nadal biernym widzem i dopuśoić
do nadmiernego rozrostu Serbii.
Ofiary wojny

BIATlOOROD
10 I'
( 'l.) P b .' t
'L
•
Ipca W1.
rzy ywa]ą u
codziennie tysiące rannych. Daje się odczuwać
brak lekarzy. Położenie \ sanitarne jest rozpacz~
\iwe. Lazarety są pr1;epełnione tak, że niema
miejsca dla rannych jeńców z wojny tureckiej:
Wobec tego, od jeńców tych wzięto przysięgę,
że nie będą walczyli przeciw Serbii i wypuszczono ich na wolnoś(,. Miastu grozi wybuch cholery. Rząd wyasygnował sto tysięcyfrank6w
na środki zaradcze przeciw szerzeniu się zarazy.
Spodziewany jest przyjazd lekarzy zSz.wajcaryi, Austro-Węgier i Niemiec..

lamach na prochownię·
.
WIEDEN, .10, lipca (wł.) Nieznani zbrodnia

w

rze usiłowali dokonać .napadu na sk.iad· procllu

NI! t57

6
i amunicyi \II FeJixdorfie pod Wiedniem, ale straż
zaczęła strzelać

i jak się. zdaje raniła jednego
z napastników. Zbiegli oni, unosząc z sobą ranionego.
m:1erlal dla Brindejonca.
PARYZ, 10 lipca (w1.) vI gmachu rady miej-

skiej prezes jej oraz członkowi~ \vital! 1I.roczxście
Brindeionca des Moulinais, glosl1cgo lUZ dZls na

świat cały

lotnika, któremu
r.:ioty od m. Paryże"

doręczono,

medal

Szal'alicza.
TYFUS, 10 lipca (wt) W pow. szuszyńsl<im
zjawiła się w of~romnej iiości szara~cza. Poczyniła

ona wielIcie szkody w plantacYl bawełny.
Walka z clmnchuzami.

CHARBIN, 10 lipca (wt.) Banda 40 chunchuzów, w pohliiu rozjazdu IIjit1skiego, zabiła
dziesiętnika na l<oncesyi Skidehkiego: wstrzymała opróbkę i sphiw dzewa i rozpędziła robotników. Podczas strzelaniny między strażą pograniczną a chunchuzami raniono oficera Judina.
Dżuma.

ASTRACHAN, 10 lipca (wt) Zmar.t nagle
.lekarz Fedorow, który był wydelegowany .ci 0
walki z dżumą. Badana jest teraz przyczyna Jego zgonu. Z folwarku Marcz~nko przywje7.iol1~
do Asirachania chorego człowlea, z oznal<amJ
dżumy dymienicowej.

z

rzucane na
zgoła

poi~ w,~iki,

to wypad!d

zapasy żywności. Wkrótce grozila im śmierć
głodowa. Jeden z więźniów, nazwiskiem Mucheval, tak osłabł, że pad/' na ziemię. Jego trzej
towarzysze rozmyślali przez chwilę, a potem
rzucili się na niego i zakluli f~O nożami. Następnie zdarli z niego skórę i spożyli jego ciaro,
zostawiając część na następne dni. Odzyskawszy
I siły, trzej wic;źniowe dotarli do ,granicy
Gujany
i holenderskiej i tam chcieli się przeprawić czół
i nem na drul~i brzeg. Ale czól'no, źle sterowane,

mogą Ili'zyjąć

i!lny Ol:li'Ót.

Przenies ienie rezydencyi.
Bialogród, 11 lipca. (wt.) Zajęcie przez serbów Radowicy, która stanowiło niezmiernie ważny punkt dla armii bułgarskiej i była rezydencyą g.łównej kwatery, skłonila serbów do przeniesienia tam swojej głównej kwatery.

!

przewrócił'l) si(~, a rozbitków schwytali żandarmi
Odroczona kOllferencya.
\ i odstawili napo wrót do St. Jean. Tam opowieWrocław, 11 lipca (wt). Konferencya bisku- i dzieli o swoich przygodach i o zjedzeniu zabi-

pów, która miała odbyć się w Fuldzie pomię i tego towarzysza.
f$Giosn}f zakład. Pewien amerykanin dowodzy 3 i 5 sierpnia, zostala odłożona na życze i
dził na pewnem zebraniu, że żaden cz.towiek nie
nie kardynała Koppa do d. 19 sierpnia.
I wytrzyma powolnego. kapania wody po kropli'
na dłoI1 z wysokości trzech stóp. Pewien siłacz
W I'ęce polskie;
I
założył' się z nim że to nie jest nic wielkiego i
Poznań, l1·go lipca (wL).
Dobra rycerskie ': i:e wytrzyma.
Oiel na, obszaru 1,SOO morgów, nabył' od niem- ;
Lec;>: zanim na dło(i spadła SOO-na kropla,
ca Oebla, Prądzyński. Tranzakcya ta budzi wiel- i musial przerwać, gdyż na dtoni zrobił się duży
kie zaciekawienie ze względu na to, że poprze- ! pęcherz, który za każdą spndającą kroplą spradni wlaściciel dóbr, p. Barteczko, nabył je od ! ~ial mu straszny ból. Dodać należy, że kapa"Lalldbanku· pod warunkiem, że nie sprzeda ich I me wody po kropli na ciało ludzkie jest jedną
I 1. najbardziej rozpowszechnionych i naj boleśniejpolakowi, pod rygorem kary konwencyonei 10 szych tortur w Chinach .
tysięcy marek. Barteczko sprzedał dobra Oeblowi, lecz nie uczynił żadnego zastrzezenia, a Oebel sprzeda/' p. Prądzyńskiemu. Powstaje zapyl..etn~ u'ozidad pociągó iN
tanie, czy Barteczko jest odpowiedzialny za tę
od dI~.ia SM!JO 1'11<&]a.
tranzakcyę, czy nie.
j
K ole i Fabry Cll1o-tódzka.

I

~

legia cudzoziemska w Hiszpanii.
Sensacyjne

Wiedeń, ll-go lipca. (wI.) Do pism wiedeń
skich donoszą z różnych stron, że armia no ..
mUrfeska oill'zYi'mI.ała w(;zoraj r02!lka:a:

w8«rrOGZeliilCa ~o Be.eigaryi.

sa; nową
skiej.

ustawę

Król Alfons podpi- II
o utworzeniu legii cudzoziem-

1.00, 5.10, j) 4.aS, G.:;W.

rwa,

9.l'i5, k) 11.00.

Kolej Warszawsko-Kaliska.

O 20-letnich rekrutów.
Paryż, 11 lipca (wł.). Podczas wczorajszych

A@wru')cze ..

Odch(ltlzą z todzi: a) 12.15, b) 7.20, 8.05, 10.00,
um, f) 5.45, 4.50, g) 5.45, h) 6.43. 7.33,8.45.
P,'zynhodzą do bHlzl: 4.37, 7.22, S.G5, G.55, i) 10.40.

~ d) 12.50, e)

Madr-y't, 11 lipca (wł.).

pogłoski.

śirde k i lik a oddzsałów rtUmutiH58d«:h
przekroe;::;';:1jło głt',~ulli,~ @ godz. 4 .. ej po

I

Odchodzą do Kalisza: o godz. 7.55, 12.24. 4.59 6.13
3.12, d,o WarBzawy o godzinie: 11,01, 12.54, 5.50. 2.31P.'zychodzą z Kalisza o godzinie: 1.21, 10.51, 12,22,
9. 50; z warszaw.'! o g. 12.14, 4.26, 6.03
Odchodzą do Łowicza 10. '
Przychodzą z ŁoWiczu 7.45.

obrad w izbie deputowanych nad projektem 15.20,
przyjmowania do służby WOjskowej rekrutów '
ZO-letnich,
zarzucono rządowi z .taw socyalistyczpoł"c:Qńhll.
..
. Wk"@4!:zeraie woj$@€ uskW!łe4;znione nych, że chce zmarnować najlepsze sny Francyi.!.
.
. Kolej. obw?do~a.
.. ..
z@$~ało bez u~!I'ze~1I'II8ego wypotIJHo e " Odpowiadał llrezes ministrów Barthou, który. po- I
OdchodZI ze stacyl Ł6dz-Kal!ska do Stotwin o dO ...
' ł'
t':'
. I't
dl . Idzinie 6.03, ze Stotwin do st. Łódź-Kaliska przychodzi
~zen~a w@jny~
wo ł ywa SIę na o, I.e pro]e \ ten wysze . l1Je ! 5.27, Odchodzi ze sto Łódź-Kaliska do Koluszek ·1.11
(WiadorllOŚĆ ta wymaga potwierdzenia.
z inicyatywy rządu, lecz z fana parlamentu. Rząd ! przych. z !{ol~szeI~ do sto .Łódź-kaliska o godz. 7.46
Przyp. red.).
UwagI. Godzmy wydrul~owane thtstym dmkiem
P rzy hl cz ył się do tego wniosku dopiero po za- : OZl1aCzaJą
czas od godz. 6 wleezorel11 do 6 rano.
SJągl11GCIU rady lekarzy. Rząd nIe chce wywIerac
. Po~lE1gi oznacżon? literą a) zatrzymują sie W AnO interwencyę. pokojową·
w tej sprawie i pragnie roz- I dr~e)oW~e, b), cI), g? ~!e zatrzymują się na źadhej sta"
Paryz, 11 lipca. (wf.) "Temps" i ,;Liberte" żadnego. .nacisku
..
.,
....
! Cyl, pozostate pOCiągi zatrzymują się na wszystkich
strzygnięcie Jej pozostawJc całkowIcie lzbJe destacyach, b), d), g), h) są bezpośredniej kOlllunikacyl.
wzywają Rosyę, aby obecnie zajęla się pogoputowanych.
. P,?ciągi. be~ liter ~i~ ?boWią,zuje potączenie :z: pÓ'
.dzeniem powaśnionych braci na Balkanach,gdyż
••
•
ciągami kolei Wiedeńskie) I nadWIślańskiej
WysClg międzynarodowy.
____
.. , .....
.
sytuacya staje się coraz groźniejszą i ni.e jest·
wykluczonern zdobycie Sofii, co rnog.toby doParyż, 11 lipca (wł.). Przybyło tu 16samo~
prowadzić do niebywalego zaostrzenia stosunchodów rosyjskich,uczestriiczą.cych w wielkich
ISpraw/lOzdnnie telegraficzne-godzin" l, 'lnia H/VII 1912 roku).
ków pomiędzy mocarstwami, któr~ w żadnym wyścigach międzynarodowych.
----~~~~~~~~~~~~~~~~~
- - .----].ii5COfinr~ITril;:i:-Zqd:jÓf!i\r:rFriiii:
razie nie zgodzą, się na rozbiór Bułgaryi.
: Czeki na Beri. 4~.6'1b -=:=- -.::::::- B.1en D. WIll"._."::' -_._' ~
lako uczenie zjazdu.
4~. Rent" •
913.25 92.25 - . - U-ku H. War. _._ _.-'- 419.5Q
I> l. Pot. z 190,
- . - --.Lodz _._ _,_ _._,..
Spóźnione rokowania.
londyn, 11 lipca (wt). Zakończył się tu r.o/. Pot_ z 1906 - . - - . - --.- Ak;!. LUpopy' _,_ _._ 121
Premj.. J elllis. 4r,~
4H -.-"Putlłow~ _.':'" _,._ 135.25
Ateny, 11 lipca. (wł.) Wiadomości o zainia- V -ty 'zjazd dla 'walki z nierządem i poświęcony \. ;, ll. .. [Hf> 3~5 --.Rudzki
_;.. _,- 125.50
, Szlaehec,k~e.
B12
a()~ - . Stal'ttcll. _._ _ ._ 262.50
ZawieJ:. , ._._ _.__ _._
rach pokojowych Bułgaryiprzyjęto tu bardzo wyszukaniu środków. zaradczychdlahandJu 4 Lis. Ziem. 87.20 86.20 H6.65
'0/... . -.-_._ _._ Żyr zak _._ _._

. .,

. . ,l

1

chłodno.

W sferach urządowychoświadczają, że· dążenia pOkojowe Buł'garyi są nieco .spóźnione,
jak również spóźnioną jestinterwencya . obcego
mocarstwa. Koalicyagrecko-serbska nie może
się zgodzić na to, aby Bulgarya, korzystając
z. ;zawjes~Gnia broni, dokonała koncentracyi wojsk
i wzmocnil'a swoją armię, a przeto nie zgodzi
się na żadną prz.erwę w działaniach wojennych,
jeżeli nie będzi~ zawarty rzeczywisty pokój.
Pl"Z6ceniallie. zwycięstw.
. BBrlin, 11 lipca. (wt) Tutejszy wojskowy
attache bUlgarskiotrzymał wiadomość urzędową
z Sofii, .że. wszellde pogłoski o ostatecznem zwycięstwie Serbii i Grecyi są bezpodstawne. '
.Jeżeli serbowie odnieśli pewne zwycięstwa,.
to nie mają się ,jednak czam chełpić, . gdyż mieli
dotYlihc;r.as do czynienia tylko z naj słabszą 4~tą
armią, składającą się z półtrzeciej dywizyj, Ni.e
najeży zapominać, żaButgarya ma do dyspOiycyi
jelzcze trzy doskonałe armie, które były dotych~u W reiea'wJEh Jeie1i I, lU i V armie będą,

dziewczętami.

r.~:L~8. W~rllz_ ~~:~~ ~:~g ::::~ I~;ii~/~";~f~~~.:
Ó/.,
LÓd7..VJIs. ~-.-.. - . - --.- fi% L. Cz~st.
~ {. '. I.ód". V. - . - - . - - _ Bllnl- K m ~

Krwawe. walki.
~owy

Jork, 11 lipca

-.-. :__" ' : '

fi"/. L. Z. L. VlI - . - - . - -: -

(wł.).

Na Filipinach tocząsię krwawe walkiporniędzy krajowcami i
wojskami amerykańskiemi. Na wyspie Joli krajowcyw liczbie Z,OOO zabarykadowali się. Wójska amerykańskie przypuściły szturm. Wre krwawa waJka. Pqdobno amerykanie mają dotychczas. 30 zabitych i kilkudziesięciu rannych.
.

IS;_~

lO/VII lpopoł.
10{Vll 9 wlecz_
U/VII 7 ran ..

Wiadorllośeizalniejs00we.
Kanibalizm. \\lstoyczniu r: b. -

{.

I

nU
788.;1

737.7

Rlld;ld ;". ~k:

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

_. _ _._
_._ _._. _._

_~

_._ _.-;-

==UII§:_:",,:aat==:i1il1fłP"":.:,",:",:rlil':,":law:-:""===

-ł

16,9
15,0
13,2

S6·
S?

l'n 1

Pn 1

9u

Pn 1,

Z dnia 10~Vlr
Temper"tora
+19.0C..'
mlit.
11,0
Op .. dn 0.0 ...",
~o.x.

•

jak donosi
ma, ~ł()~zi~ży i starszyoo:·
"Matin" - cżterej zbrodniarze, przebywający na
1) Adam MIckIeWIcz -- "Pan Tadeusz"
deportacyi w Sto Jeandu Maroni w Gujanie ,
wydani~ ?zdobne z ilustracyami, Stanisława M~francuśldei, zdo,lali· umknąć. Zabrali ze sobą
chleba i konserw na kilka dni, tudzież dlugie f słowskJego; cena w .oprawie 2 rb. 50 kop., dla
noże, s/'użące wiGźniom przy robotach przymu- /prenumeratorów "Rozwoju" tylko 1 rb. 25 kop.·
sowych dotorowalJia sobie drogi w&ród krza- 1
2) Feliks Koneczny -'uDziejePclski,'
ków lasu dziewiczego. Zamierzali dostać się 2 tomy z 80-ł1l:a rysunkami i dużą mapą Polski;
. przedewsl,ystkiem do granicy Gujany holender- cena w oprawie 2 rb.; broszurowane 1 rb. 50
skiej, a stamtąd mieli ruszyć w· świat. Niestety
kop;; dla prenumeratorów-- w oprawie 1 rb 30
bł"dziJi w lasach przez a dni. i spożyli wszystki~ kop., broszurowane 1 rb.
."
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Z powodu zderzenia tego rozbite zostały I niej. Czy ODO In{i wal't(}j~ ~totna, orzec mogą dopiero
specyal,iści, chemicy i 29t::'kl20wie. jeżeli tej wartoś\:.
8 wagonów, których odłamki zagrodziły plant. l1ie
ma, to szkoda bytoby ,,~cać w bloto" pieniądz,'.
Teatr w ILublinie. Zarząd Tow. przyjactół I Katastrofa ta spowodowała przerwę w ruchu po- I
p"u J. Pawhllimw\i w Ł«:u.ł:rea. NaleŹ)' się ZWrl"
teatru polskiego w Lublinie, postanowił teatr ciągów, trwającą około 1 i pół godziny.
I cić z zapytaniem do policyi w Irkucku.
Wielki wydzierżawić b. dyrektorowi teatru poJ,Pociąg kurjerski lubelski zatrzymany został
Plml1lM S. »t flll, I ZtIG1\1U niezgodność 2'; tematem,
Temat, obszernJ' bard2:o, mieści się W tytule nO -wyskiego w Poznaniu p. Lelewiczowi.
t w Motyczu i przyby.ł do Warszawy z opóźnieniem
chowaniu narodowemU. Kogóż: należy wychowywać na·
Samosąd. Na stacyi w Miedzeszynie dwóch l g 20....!.TI.
_n__
rodowo? OdpOWiedź brzmiałaby: lud i dziatwę. Już to
pijanych wyrostków - chrześcijan, mając złość
wystarcza do zrobienia z jednej rozprawki dwóch roz-·
prawek; bo i działncze mUli~ą być dWoiści i środki
ROŻNE WIEŚCI.
do jakiego..Ś żyda o sługę, zaczęło wołać "Trzedwojakie.
ba urządzić pogroml" i rzucać się na żydów.
P. Zygmunt Baliński o~llosił obszerną brosz.urę o
Strajk
w
najmniojszem
państewku.
Z
WieTak opowiada gazeta żydowska, niewiadomo
WJ'chowaniu narodowem dzieci i młodzieży.
A SZBn. Pan obu tJ'm gałęziom działalności poczy prawdziwie. Ale w dalszą, ciekawą relacYę dnia piszą d. 7 b. m., że Księstwo Lichtenstein
śWięcił niewielki al'tykut, W którym sporo miejsca za·
tejże l~azety ("Hajnt" 145) uwierzyć łatwo. A 'I' ma duży kłopot. Zastrajkowali bowiem przed jęły
frazesy o zaslugacll narodu polskiego, o róźnicy
pisza ona: "Młodzi żydzi otóczyli pijanych i tygodniem listonosze, skarżąc się na wiele pracy między
narodem a ustrojem politycznym, wzmianka o
zaczęli ich raczyć (sic!) ciosami. Jednemu z pi- i i złe wynagrodzenie. Strajku dotychczas nie zaróżnolitości typów między polakami (przytocZClna z Lujanych udało się uciec. Drugiego obito jak się łagodzono, w konsekwencyi każdy z mieszkań- i tosiawskiego) i t. d,
Czy to nie zmnrnow:mie bogatych tematów?
ców musi się sam na pocztę zgłaszać po odbiór
należy (sid), a potem pokrwawionego zabrano
do Falenicy, gdzie go oddano w ręce żandarma." listów.
F I ARY.
Zatruto mięso. We wtorek d. 8 lipca w Dą
Ofiary gór, Podc?;as wycieczki net Schneebrowie na kolonii "Ksawera" żona jednemu z ro~ berg spadł ze ściany skalnej i zabił się na miejDla nieszczęśliwego Józefa IJychto.,
botników kop. "Paryż" przyrządziła z nóg wo- scu turysta wiedeński, dr. lngrowitz.
Z. Fiedler 1 rh.
Wanda i Helena W. 5 rb.
łowych tak zwaną galaretę. Po spożyciu na ko- I
Bójlca st!Jdentów~ W uniwersytecie czernio·
łacyę galarety zaraz w nocy zachorowała z silnedoszło, z powodu odmówienia satysfaż,woty Świętych poaskiich
mi objawami otrucia tal'a rodzina, składająca się wieckim
kcyi honorowej studentowi żydowskiemu, do
z ojca, matki, dwojga dzieci a także jedna ko- bójki między studentami niemiecko-narodowymi oraz różne broszury treści religijnej poleca skIad
materyalów piśmiennych.
bieta kt6ra spróbowała galarety. Na miejsce wy- a żydowskimi, Kilku studentów odniosło rany.
padku zjechał doktór, który po dokładnem zba- Policya wkroczyła i musiała dobyć broni, aby IUUĘGARrUI\ "PRZElliU..IłDU KATOUCIIUElIIl@u
daniu chorych odwiózł wszystkich pięcioro lżej rozdzielić walczące strony. Wiele osób areszto~
ad. św. Andrzeja M 3. .....w
i ciężko chorych do szpitala kopalni .. Paryż".
wano.
....uw
m..
Z karty żałobnej. W Kielcach zmarł ś. p.
PrOf~l TadelllSZ Jołeyko
Cypryan Bukowiński, ob. ziemski, ojciec znanego
przyjeżdża stale przez czas leryi letnich dla udzielania
ODPOWIEDZI REDAKCYJ.
poety i redaktora ,.Sfinksa", Władysława BukoParnI fili. O. Mając wątpliWOŚĆ co do jakości spe- i
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wińskiego.

Z Puław donoszą nam
telegraficznie: Dziś około g; 10 r. skutkiem wadliwie "nastawionej zwrotnicy najechały na siebie
dwa pociągi towarowe.
Katastrofa kolejowa.

DROBNE

OGŁOSZENIA.

szkoły

z salonu,
6060-5*-5
A. stolowego, sypialnego szafy, ru~1'Imkę zdrowąpoleca gMwny
otomanę, lustra, biurko, bibliom kantor slużby Piotrkowska
tekę. szafkę kawalerską, lampy,
6151-5-5
ohrEtzy, slupy, z powodu wy- nr. 109.
-Meble z kilIm pokojóW, wy:
jazdu muszą dziś być wyprze, jeżdżam W tych dniach, rozdane patuzo tanio Pallska 54-1
6050--10-5 sprzedam tanio Dl~a 14 - 55
...,.....--:----:--:
lewa oficyna. "
6210-5-1
11 v Potrzebna dziewczyna do
arki jubilenszoWe rosyjskie
Ilłt dziecka na wieś lat 17 - 18.
używane kupuje W małych
Długa 55-n.
6208-1
i dużych ilościach St. Biegań~
-Baj~CZIlie tanio-sprzedajemy ski Nnwl'ot 55.
6127-5-5
piękne alpagowe marynarki
lla pierwszy stopień rangi i do
Piotrkowska 128 m. 15. 51')91-10*-8
11 innych egzaminów przyspo~
lllópiec z fabrykn~-ci -Bukief sabiam. ul. Mikolajewska nr. 62.
I7-letni Wacław Piszczenie5890-6śpt-4
Wicz wyszedł VI zeszłą sobotę,
MOWy garnitii:r"'"tenis6w~~b1ał)l,
kto b}? o, nim wiedział proszę
nI zaraz do sprzedania. w jadoodprOt1)udzić Andrzeja 7 m. 14.
mość W pralni chemicznej Mi·
6209-1
kołajewska nr. 59.
6205-5~1
zytajcie uważnie! Sprzedaż,
ficynę W Łodzi zamienię na
kupno, dzierżawa, zamiana
gospOdarkę we Wsi lub sprzekaźdego interes'u spiesznie za..
latt1)ia W. NIemierski, Zawadzka dam. Oferty w "Rozwoju" pod
6179-5-2
10. Tamże lokata kapitału, za- "Oficyna".
ciągniecie pożyczki, wyszukanie
otrzebne są s~wam.dd zdoI·
wspólnik6W i t d. 4916-12-1H'-11
ne do szycia fartuchów L.
'Cytrę koncertową sprzedam Nur Rajchert Łódź, Zielona Ul'. 14.
6155-5pts-2
Podrzeczna 26 m. 1. 6177...5-2
OWód J\I!l 208805 oddzialu z"go
otrzebny człowiek do biura
dzienników, umiejqcy czytać
Łódzkiego Warsz. Akc: Tow.
i pisać po polskn i rosyjsku
Pożyczkowego Pasaż-Maj era 11
z kflUCyą rb. 60 pensya 25 miel:.l(radziollo, zastrzeżenie zrobione.
6150-5-5 sięcznie PiotrkOWska 85. 6215.. 1
otrzebny stróż wiadomość ul.
o wynajęcia sklep lró~le
Milsza nr. 00 u gospodarza.
mieszkania ul. SosnOWa 16. \
.
6214-2-1
Wiadomość u s, tr6ża.
6196-5><1
111 0 prowadzenia składu piwa
anienka :z 4-0 kI. wykształce
IIJ w mieście fabrycznetll gub. '
niem, umiejąca pisać na ma..
szynie poszukuje jakiegokolwiek
Kaliskiej potrzebny zarządzają
cy z gwarancyą, ewentualnie na
zajęcia, . oferty pod "H. R.".
własny rachunek.
Wiadomość
6156-5-5
skład win w-go J. Styczyńskie
otrzebni
chłopcy do zakładu
go ul. Piotrkowska 151. 6212-2-1
szewckiego jako terminatorzy
est do sprzedania 6-clu morgoZielona 50.
6201-5-1
we gospodarstwo, 4 wiorsty
otrzebni stolarze meblowi ul,'
od Łodzi, zabudowanie nowe
Pańska 74.
6211-5-1
murowane, kryte papą, lab też
otrzebni zdolni malarze i la~
takowe wypuszczę w dzierżawę
kie1'nicy Nordbruch i Otto
Wiadomość: ul. Przejazd nr. 12
6181-5-2
VI piwiarni.
6008 Nawrot 51.
o t r z e b n y korepetytor dla
orepetytor z praktyką przy
powtórzenia
niemieckiego
sposabia do szkól średnich
kurSIl z pierWszej, do dr.ugl~j
rządowych oraz i na świadectwa
klasy szkoly przemysłowe) LIul. Targowa 55 m. 49 od 7 do
siecki Widzewska 89. 6185-5-2
8 w.
2661-6-1
otrzebna zdolna koszularka
o k a l odpoWiedni na skład
pralnia ul. Piotrkowska 118.
wędlin lub 111'1 piwiarnię za6156-5-2
raz do wynajęcia Rzgowska 46.
otrzebny
czeladl1:ik
tapicersl~i
I'meble do sprzedania -z pOWodU
do Piotrkowa Wiadomość WI- I
h. wyjazdu ul. Bazarna nr. 2, dzewska
90 li fr.}'zyera 6164-"6-2 ~
~sze piętro lU. S.
6180-5-2
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notrzeblly Wspólnik do zakładu
fJ1'zyerskiego obowiązkowa
kaucya 1000 rb. Ofertg składać
w adm. Rozwoju "P. MI<. 6165-2-2
oti:z-e-6iia zaraz dziewczyna iat
14 do obowiązku rodzina
chrześcijańska Wesoła 8. 6175-2-2
110tl:zebni są chłopcy od 14-15
r lat do ślusarni I odleWni ruetalu Jana Kuetlzla 'Patis!cu 55.
6176-2":"2

r
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Ił' Wszystkie meble
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biaty, czarne uszy, odep,rać
można AleksandroWska nr. 52-W

l

P
P

.

UZYKI

I

(fortepiah, skrzypoe, teorya).
można w szkole muzycznej Tow. Muz. im. Szopena (Piotrkowska 108) We t1)torki, środy i cz.wartki
od 8-9 wieczorem.
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lilie fabryki ,W3fs'ollaów
zelaznych, składaJllce się z .

Jan Gaw, lisiak

zagubił

paszportu wydaną z

ko~la .parowego, maszyny puro· i
' pa-i
weJ slly ~2 HP dyn::ltl1o ~ 10 volt, \
szport, wyd. z gm.
rki pOW.1
Itrzą~zema do. ośw!etlcll1l'1, \2 tołódzkiego gub~ Piotrk. 6H)7,"5~1'
!rarnle, 2 wl~rtal ek" hablark!, M!U'yą KiepleI' zagubiła kartę
2 szt!ll1ce! .n0Zyc ~uzy~h! szlt- ,
od paszportu, wyd. z fabr.
flerkl, kuzmu ~dpowlCdOleJszego Hirszberga i WiIczJ'ńsldedo 6200
zapasu drobllleJszych narzędzi
_.
..
IS'
oraz odlewlI1Iiiwyrpbów Maciej Szczepanski zagubił karlIJroll12:owych do spII'zeda ..
t~ od paszportu, wyd. z fabr•
nia zaraz cena 2500 rb. punkt
Schelblera.
6192-1
bardzo dobry. Lokal pozwala staniSław Kieszkowski zagubił
rozszerzyć działalność kosztuje
,
paszport i bilet WOjskowy.
tylko 500 rb. rocznie, osoby_ wydane z gminy Blonie, powiatu
~ainteres0'Yane zwrócą się do
Imtnowskiego.
6C67-S-o
fot. Pozyczkowo" .Oszczęd...
szczepan Sienniclti zgl1bił l,ar-,'
nObclOwego W Strze~b~5~~~~~ bry~ S~~~~~~~~Jrag~~J~5'
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6107-1
bronźowe laty znajduje sie W Zarzewie nr. 52' Józef61~1~~~~~
Ok6 j umeblowany z wygodami ~przedaję. urządzenia kuchen~ , -s-tefau Kmkowski zguoit kattę
elektrycznym świanem i usłu- ~ f!e .naJn~w~z~ch. \'.Ysunk6W,
od paszportu wydaną z fab!'.
gą dla jednego pana tanio do przYJmuJe. odsWlezallle l/eparaAr. Meystra w Nowem Roki.
wynajqcia. Obejrzeć można. co- cy~ meblt w stolarni ram.ow~
elli.
6154-5-5
dziennie od 5--7 godz. Juljusza skle~o "kwerowa 7, ·wejścle z
,. '
52 mieszko 8. •
6126-5-5 bramy na lewo. 6114-5ptW-2
szcz~pall Jezyna zagubił kart~
. .
.
od paszportu wyd. z fabryki
otrzebny stróż bezdzietny ttl. Sklep rzeźmckl z urządzetnem
Feinl{inda.
'
6085-1
J.
1
28 61"0'" 5
na ul. Aleksandrowskiej z a - ·
.
G u11 ernaLors
m nr. . ~ -óJ" raz do wynajęcia. Wiadomość
WIldorya Helt zgublla kartę
otrzebna zdolna 'chemiczarka ul. Aleksandrowska nr. 38).
... od pa~zportu. wyd. z fabr.
WidzeWska 59.
6117-5-5 Stępieli.
6115..,..5'k-2
SiJb~rsztc)na.
6202;-1
Illotrzebny stróż' d, zienny (por- urządzenie sklepowe do sprzezagtną~ paszport, wyd. z .,~lnI.lly
r tyer) ze świadectwami, pierdania zaraz za bezcen z poKozle~lowy pow. Będzlllsloe·
szel'istwo dla obznajmionych wadu zmiany lokalu Sto Bie:;ia:li- go na imię J6zefa Froch.
z .elektrycznością ul. Konstanty- ski Nawrot 55.
6128-5-5
6062-5-5 :
6109-5-5 uczeń do stolarni potrzeby. {)I.
~ i n ą t P,~szport, Antoniny
nowska 98.
okóJUmeblowany z calodzienDzielna 20
6045-5 "":5
~ wardowsklej. wydany przez
nem utrzymaniem do wynaję-.
•
. ' , ·x'.
wÓjta gm. Lubań, powiatu Nieuzywane palto męskIe, suknIa,
szawskiego.
6115-3-5
cia. Dzielna nr. 40 m. 1.
plaszcz, kostyum, sprzedam,
.
oWer mało uzywany do sprze- ul. Zachodnia 41. m. 6 od &.ej zaglnąt paszport, n,a ulllę Władania Zachodnia 17 m. 6. 6195 do 8-ej.
/
6170-1
;dyslawa PeredzYlls~lego 'Yyd.
~-':-;~-::---:,..-.,-.....-.:.;:.:..:....,-:;..
:z; gm. Łękawa gub. I powiatu
óżne meble z powodu wyjazdu
g i n ę ta . suka buldog .maścI Plotrk,6174--5r2
sprzedam tanio dnia 15 i 14
tygrysowe) odprowadZIĆ na
'b'
bieżącego miesiąca Widzewska ul. Długą nr. 111 do stróza.
Zgu lono kartę od paszportu,
6191 2 1
6197 2 1
wyd. z fabr. K., Kremfa na
42 m. 11 •
- - ~, imię Ottona Ftlrstera. 6199-1
osyanka nauczycielll:a rutyno~ zgUbiOnO książkę z markami
--.
wana przygotowuje do wszystkompani! Singer wyd. na imię zagInę ta karta od paszportu,
. l • k
na imię J6zefy Lewandowkich średnich szkół. Postępy Gr e orczyk F
z g
a rancIsz ta .as askiej' wtJd. z fabr. Alarta Russ ......
znaczne nawet u mało pojętnych wy znalazca zwr6ci na nI. MoJ
...... ..
uczniów solidne rekomendacye stową dom Ulangiewicza lub teź
6190-1
MikolajeWska 62, front l piętro do firmy Kompanii Singer. 6204 zginęła .Itarta od paszport~
od 7-8 li,.
6152,-5ptś~2 Il Resorki do sprzedania Karowyd. z fabr. Gutmana na imię
tudent politechniki poszukuj e fJ..A leW dom Furmańskiego ulica Antoniego Sanra.
6207-'1
korepetycyi. Oferty w adm. Gro4zińska nr. 14. 6051-5'*-~
Rozwoju pod "K. KU 6184-2·2 ~n~i1 rubli potrzeba na I nuprzedam sklep z ladnem urzą- "ijUU mer hypoteki Oferty pod
Plli"zejazlłl.Mt 8.
dzeniem tanio, byleby zaraz .. J. Z.".
'620i5-1 I'
(aUl.rszy)
'felef. lir-l4'
Młynarska 20.
6184-5-1
Zagubione dokumenty. '
011".
FRAIlICISZEK
przedam zaraz, szafy rozbierane dębowe masywne tanio z Anna Kędzierska zaguuUa pasz"
KOZIOŁKIEWICZ
powodu wyjazdu Przejazd nr. 51
port, W9d. z Sieradza gub.
Wiktor Mokszewski m.5. 0195-5.1 Kaliskiej.
, , 0162-:)-2 mieszka obecnie Przejazd .Na 8,'
front, l-e pietro.
'
prz~dam wózek dziecinny ko.. Eufemia Gl, adek zgubiła pas, z~
łysany Radwauska 45 Rymarz.
port wydany z gminy Jazga ... Przyjmuje od9'/a-12 i od 6-&.~
"
6198--1 szew, pow. gr6jeckiego. 6141.;eHS
::p~rz:-y-'-b-:;:-!ą-"k-a'f'-s"-ię-pi:--e-s-w'7y7'ż-e:t
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c.yfiku, dostar,czanego prze, z aptekę, należy się zwr6..
cić do lekarza. W zakresie działalno~!ici "Rozwoju" nie
leży ani chemia, ani medycyna.
'
P. Kllln "Zro:ł!pialCZOnemllł u • Jako mlody ma
Pan kapitał-czas! Zająć go pracą zarobkową, a przed..
siębiorstwo, o którem Pan wspomina, odłożyć na p6ź-

aturzysta
realnej polskiej poszukuje korepetycyi.
M
Oferty w Rozwoju "Maturzj sta"
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ROZWOj. -

Nr.1S'1

dnia t1 lipca 1913 t.
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obok Ball1!i1g~ fllValJ\s\l;wlQl ~ &4htibirtl(!',lliowego!
zaraz do wynajęcia: frontowy parterowy elom ;~datny na restauracyę,
kantor,skład i t. 1'. Tamże lokal fal:>::y~ztry () 2-c\~ ~al!i!~h" l~()tłem '
parowym, 12 konną maszyrią, gaze!l1 l ,elektry~znosclą. Stu)lll,a, re:
mizy, s!(.Iacly i t. ~" ~raz elegan,c1oe mIeszkanie o 4~ch pokoJa,c~lr-: l
~~a_ z wszelkleln! wygodamI. SJ!llaCei"@W:.'.lI M_~
2000

Chorych leC2ących sie $penniną·Poehla, staraj~
sle oszukat za pomocą szumnyclI reklam o pły·
llach z gruczołów n'asiennych, przyczym VI reklam~ch tych ni~' kre·puląC' si~
zupełnie, pTZekrecaj~ fakty i. pOWOłują ~Ie na imiona L prace ."granlcznycb·
uczonych, którzy nigdy nie widzieli nawet ,t~c~ preparatów, J'OC);Ylujem.v So»
bit za obowi:li'ek ostrud. chorych przed teml ekstraklami, gd'yt lIie l1'"j~c nic
w>pólne~o" Spenhina Pochla, zawieraią on~ c>estokroć SZKodliwe dl~ zdrowiJ
skJJdhiki. Przy neurastenii. niemo~y płciowe). uwiądzie' stlll'czym, histerii, ner->
woMJ Ich, malokrwistolcl, -grwilicy.. przymiocie, skulkacb leilzenla rlęoią, ch~
roblca Sl!:tC9, (otłulz~zeliu. ZVllpnienio, biom serca, arytmji, miomudiJ;is) zwa,.,
pniowe tętnic. nlkohollzmio. Olaika mleoza plciorzo /lego, paraliŻleli, o$lnbla.:
WII Mi<ntok D'rzoby!ych chorób, przemęozaniu i t. d, zoslaly jedynie zapo"
maca Sperminy' Poeni. osiagn;ele le ollniewljąca wyni'i, które stwierdzone
lQst~ly la pOIllX' dol",l.dtleń najln"kom1tszych uczonych i lekarzy twla..
t. caleg'o.
NALE2Y ZWR/\CAĆ UWAGĘ NA NAZWij

Zarząd D~~/{)gi

~ Pf~ MInn-p ofU l'ft .

niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, że,na stacyi
towarowej .Łódź-Fabryczna w ~nill 3/16 lipca 1. 913 ~Okll.
o godz. tO-ej rano na zasadZie artylmłp .84.-e] o~ol~eJ
ustawy ros. dróg żel. będą sprzedane z g.tosne] ltcytacYI l1Ie:
wykupione przez odbiorców towary przyby.łe .za frachtami;
Warszawa W. W.·535366 koniak ruski, wysyłający SZlIstow,
dla H. Certowicza, zaliczenie 46 rubli 61 kop,; Tyflis Tow.
Zakaukaskiej 21174 konserwy z brzoskwiń, wysy-tający Aleksander Ter Stepani.wc Oeorg Ter Makowiane na .o!<aziciela, zaliczenie 80 k.; Moskwa Tow. Aleksanc1rowskle] 54882
nalęwki, wysyłający Szustow, dla H. Certowicza, zaliczenie

145

100 rubli.

Wrazie, gdyby licytacya w dniu wyżej oznaczonym do
skutku nie doszła, to powtórna ostateczna sprzedaż odbę
dzie się na stacyj .Łódź.-Fabr. w dniu 4,17 lipca 1913 roklI
o godz. 10 rano.
2045

I odm~wla~ Drzyjeci~ wszelkJch ekstr.1k!6w I plynów' (li ~ćt~,
onych innych tY.lzwach, O niezctatnoSd l:t6ryCll\fYl1ilnl "Zolta~
oddzieln. brOSzura, klÓl'~ wysyłamy cna iądanie. gr;tti~
t

Iranko, wraz z najnowsz'l

lItetałulą

Zet Fabryczrio..,Lódzkiej

o S .I'ERMlli.tlll;

SPERMINA-POEHi.'Ą znajduje- :slę 'W'.
sprzedaży we wszystkich aptel!:acb
akładach. aptec%lIych~,,'

------------------.,_.-----._-~--~---~._.-----------------------

®

.,j.1BB~\i~~~~I-. .~

Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić Szanowną moją ~

(

Klientelę, że

MAGAZYN I{APElUSZY DAMSIUCH
i GAlANTERYI
zost:i:mae I!DlI"zcUlliieS;DOMl' ;n: U!U~lT św. lmt9siod)9'kta 35

na

ILdicę Ziili:!Uoną
pod

3~, (Zielony Rynek)
5355

M
firmą

Floremr!yna ChBebowskalll
',,-

Meble używane i nowe
l1ajtaniej spl'zedajo

Piotrkowska S8..

Popipet darmo
z

jakiejbądt

fotografii

oŁrzymakażd)1

podczas

wyprzedaży

przy zakupie za rb. 50.-

Clli:>roby wewn~trzne i nerwowe. Speeyalnic: "hOl'Ob~ :tołądka kbzek i przemian:y: matcryi enkrowa, !l0dag;~II,. oty"
losd ltd.). Nie'" Ildne dla dYllgnozy IUllilizy ohemiczne i bllkteryolog, wyd>:lelin
krwi w laboratoryurn własne",. Od
11-1 rano i od 5-7'1, po poludnln. la

wyprzedaję·

o .50 proc. taniej od
cen normalnych, w zakładzie figur. Przejazd 66.
25fiS

Zaginęły

MAGAZYN MEBLI

...

4. weksle

Or.. L. PRYBULSilU

choroby kobieca.

.

. Wyprzedaż posezonowa
. '. ·terazbajecznie.tanioJ

Palładamskiie

ostatnie fasony n8jmodn. towary

teraz 16

50

11

dawniej 17.50

50

90

"

1

12.50

Nadzwyczaj tanio l

,

IDrMitt~l~ta~~ł

i~!·tt

..

'9

nie 4--5.

' 1802

pluc i serca, Przyjmuje od 8-9
rano i od 5 - 7 po południu.
Telefonu M 8-10,
2554

choroby R(@bulllIce.
Pi~trkowsJ.ta 1~1,

-

Egzystująca

od lat 22 --

8. MfilUftHlfWI[lOWfJ

przeprowadził się .na ul. Piotr"
kowską 87. Chorol:>y wewnętrzne,

Dr. Eugenia
KERER GERSZUM'

~---

Dr.~tani~ław Lewin~on.

Alpagowe palta damskie
teraz 390, 790, 950.·
"#*€M

Przyjmuje: 9 -12I 5 - 8 pa-

Pracownia hmftów
i zn~czenia blenzny

67..

pończoch

Choll"olbly WElWGIl"YCZ1I'IHe p !!illlu» ..

Przyjm,: od 8--:9 i p6t rano i 5-6
pól, po pof. w niedzielę i święta:
tylko rano od 8-10

MUq:ałajewska

PrzyjmC1j\ nadrabianie

ulOea Nawrot Nr. 8
Dr.. Jelniek; dawniej
Miko1ajeWska 59.
S96

. 11")' fi dróg mocz(ł'IIwych
Pnyjrutije <10 11 )."auo. i od 4...,.& popoł.
niedziele od_~Q.:::l:l.
.' 1437 1111. AauBlI"'zejll:! M 'g tel. 1.. 70 •

..:J!

Piotl'kowska1 17

(1..,lz" pi'ltTo front).

OP. B. HElT

Akuszerya

Romlszowskiago,

Łódź,

Posinda w du~Ym wyborze rólne
lIIablo l'ojedy{\cze l cułe urzą
iI~et\if\ tak nowe Jak \\t.ywanc.
Urz'ldzonia do kuoilni. Moble
gięto patentown/16 1'0 eenl\ch
ft\bl·ycznych. . Oka2yjni.c <10
sprzedania pt>lwle 110Wy 110Iyp hon graj'l<1j' za Wl'l\llceniem
5 kop., llilmpy na!towe pokojowe, Zamieni... 9tare nu nowe,
wynajmuje, kupuje, odnawia
i przyjllluje wszelld" obstalunki w chodzące wzakl'es stolarskiej i tapicerskiej roboty.
2269

wysts.wiOlle przez 1". W:illdersmnna,
Jeden na 100 1:b. :z dat" 101lV,
drugi ,., 100 n n" 10tV,
trzeci .. 100 " . . " J.OIVl,
czwarty 100 " " " 10(VII,
weksel 2 <1nt" lOtV był żyl'oWllny prze::
L, Rolnickiego, weksel z dat" lOtVI był
!yrOwally pr7.ez p. Di."nand; ostrzega
si,! prze'l nabyciem takowych, gdy:t SI\
ŚiI'edniia 5. niewa1':ne,
n prosi si') o odniesienie lnkosp. choroby skórne, włosów, wenerycz- wych na ni, Przejazd)(. ·76 I. Morgoll.!erne, moczopłciowe i icoslDoty!(a lekar<lka. nil za dobrem wYllQ,gr'!dzen!<;.m,. 2MG
Leczenie śyphilisu salvl1l'sanem Ehr1ichHata 606 i ua (wśr6dtylnie). Lec>:enie
elektry1:znością: elokłroliza (usuwanie
szpecących włosów) I oświotlenie kanału Chorohy sk6rno, włosów, (kosmetylm), lAla'. (Ilre I!:OSkapi"). Godziny p rzyjQć: W cza- neryoxn& i IDOOlOlllciowo i niomoce plciolA/o.
sie letnich mlesi~ey tylko od 4 . .,j do B-ej
. Lea",,,nie syphllisu EHRLICH-HATA
. po Jl:Oł" w uiedziele od 100-ej do 2-eJ
.606-914"
!!:..~ń o6!1bna poozekalnia.
1281 Ul. Południowa .N!l 2, ·lelaf. 13-59
Przyjmuje od godz. ~1 T. i od 4,.-3 w.,
panie od r.-G po pał. Dla. pań osobal'
poczekain!.
były n.systcn! klihlk berlińskich.
PiiołJ:rko\IW
'1120. Tel,. 51-82.

Włada

Pa'zajazd 16 -- m. 24.
Poprzeczna oficytla,2 piętro.
~~

- Przyjmuje się uczenice.-

tel.ll3-Q7, przyj-

mUjecodzwnule od 5-6 po pol.'
W niedzielę od 9-12-ej.. 272.!...

Dr. feUks
SkusleNlcz
Andll"a:eja IS
Choroby skórne, Weneryczne i
moczopłciowe.

PrzYjmuje: od 9 1/ 2 do 11-ej i od
5-8. W niedziele i śWęta od 91/,
. do 12-ej. Teief. 2!i--:.ll6. 507.r.

---:Dr.. H. Sadkuwski
""

........

f'uota-i!ltowska 020.

Przyjmuje zchol'obami wewnętu~
nemi(spec •. żołądka i kiszek).
Codziennie od 10-11 rano i oH,
do 6 po pol. 'reBef 23 .. 10. 255
......

--..

l;

Schmechel "i Rósner
Piotrkowska 100.

z kuchnią, 5 okien na parte ...
. rze, zdatne na kal,1tor, szkolę PIOTRKOWSKA 56; tel. 52-62
łub

wynaJęcia . zaraz, clnoroby USŻIII, nosa, gard ..
Spacerowa 41. Tamże 2 pokoje
.fai chirul1"giczmlEl 1649

t. p.,. do

z kuchn

Mo-em piętrze~ 2057 przyjmuje do 11 r. i od 4-7 popo!.

W tłoczni

" Przejazd 8.

Spi!)lcyahllość= choroby skórne

weneryczne 811~-:-101/~ rano i od .
4-7 1/ , w. Wniedziele od 9-12.
rano. Zie~onilll Ul.
547r.

Wydawca VI... ewewsUd

