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.Redaktor lob_ jC~?_.:ast\r)(:f.l l~zyjmuiCJ interesantÓw codziennie, z \A?yjątkiem dni Ś\~j(lteCzl1ych, ocl .godziny 1--2;.. ~j· po poJ'adnia'
CEIW OGŁOSZENI lM.a~M«!8łamlJe przed ~ekstem. 50 iwp. ~~;-;·titc;';'~;;'-;';;;jl1le I[IIgll'~;;"mi;-;;t;;k~;-~;(;--;' kO[l:-;~~~'~Z nonplll'eL;;;Y 1Clb jeg;
mIeJsce. Małe ogłos2!el1ll~ po .~ kop. 9cl wyruzu (~11fl poszukcrjflcycłl pracy 1)t) 1ll~ lcop.).
Hojrnniejsz(! ogłoszenie 20 kop. Rek!al111' J Re"
lkIN'Jlhll!ill' po 2? kop. za wIersz peth~\\ly. Zlldol(lcze~le pt'ospektO\\l o nID. od tyslącll egzem(]la!"zy. Alotl1%:ull'lf b~7. o~nClczcńia honoraryatn
Red[\kc:V1~ m\JflUl za j'czplatne: rękoP!su\1J drobnych Hl? ~t\ll'[l.eil.
O!Jloszenicl \1"1 l(!kście 1 mb. za wiersz velitO\yy.Ogloszcnia. l,t6rych tenu.in)l.
pt"zypodaJą ID dnie g'.\Jlątcczne, drnlcnJcmy \\) przed dZlCnŚ\\lli:ialoh po śi\lic;;cie.
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z W$1.e0Q~~emii prtaw.mmQ
nerwowanie. W Ueskubie bułgarzy zajęli wo·;
gimnaz"óWII'll:ą~ow,.,ch
bec, święt~ serbskiego stanowisko, wprost demonst racYJne.
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~om.imo to ofice~owie i żołn.erzelbułga~~cy
bratalt Się z serbamI. Tymczasem powstancy
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b~~~~w~~ni p~~n~ W~a~hl~M~

,,1?cic'l~ipost·'

nanrz:~r!dad przcd~;tawi:l. przc- cedol1.ii rozwinęli' tum żywą agitacyę.
wojcnllych bardzo źle rol\t1Jqcy dla·
Okoto północy dnia 29 czerwca

..' .
bieg operacyj
r, b.poD rów f u
~"
• j g • H·
serbów. \tliadom()~ci podawane przez "Ncllc słyszano na wielu punktach wzdłuz rzeki ZIe~
lOlouca leOrucluOgofrcic Pressc". brzinią l'ównie~ pomyślnie dla but- towo silny ogiell kut'abinowy od strony linij buł•
.~.
.,.".
'
Z '
.
b .
gtlfskid-.
'
"
IIIIhcfl
~wUnI/}Zalł1!;!h'a M S6. ~ eBefonu R4 .. r:Jli.
garó
)w, natomiast
n alt" znucznie o Olźa
donio~
_., '
Dla chorych stałYCh (orldzielno'pol<ojo i ogólno sale) I przysł'ość powodzeii buł'gnl'skich a !)ol'oźenie E'crb6w
lI! obozach serbskich sądzono, że bu,tgarzy
ohodnłch. (Porada 60 kOIJ ...:;..(.iodz. przyjęć od S-f) ra- .przedstawia.IV świc'tlc O wielepomyślniejszem. strzelają na. wiwat; ale gdy i od str.ony Iinij.serb.
do, 11l/,-llf~ W południe. i 71/~-81/2 Wieczorem, w. nic.
. Dotychczas żaddnclzicl1nik z wyjątkiem
skich rozpoczęła się strzelanina, zaczęto domynzielę i ŚWięta ocl 8--'10 rano i od 121/ 9-11/; popotud
"jReichspostu", nie wysłałkorespondent6w na ślać się czegoś złego: Jakoż niebawem bu.rga~
Roentąon, le()~enie śwlatfcm i clektryc~llośoią· - Badan!tl
,plac boju; o przebie[;u Wi'lC wojnynadcllodzą rzy. wpadli· do obozu serbskiego i rozpoczęli
" .
" k r . w i przy syflIisię·
415.. l
.
II
d
rzez.
'
.
......,;~!l!I!IIJ;!ł!'1 sm '*""_~~ WIUC omosci ' ty co z urzę owych żróde,ł z S o f i i , '
.
Białogrodu I Aten i na nich jedynie opierać mo"
Bułgarzy godzili na wypęQzenie serb6w
żna wywody. o przebiegu kampanii.
z Owczego Pola, ponieważ ta wyżyna panuje
Naturalnie o ścisłości nie mo;~e być na ra~ nad calą· Macedonią. Bułgarzy wykonali atal,
zie mowy, albowiem z tych sprzecznych donje~ podług planu opracowanego przez generałaSa~
sień trudno wyłuskać prawdę. To tylko pewne wowa ..
że na skrajnych pozycyach p6łnocnych część
Wobec tego wojska serbskie przeszły do
armii bułgarskiej rozlokowana pomiędzy Wid-, ataku zaczepnego, chociaż wielu oddziałom .bradynem a Belgradczykiem, wystąpiła zaczepnie i kowało oficerów. Al'tylerya serbska przyszła
odniosła znaczne zwycięstwo.
swej 'piechocie z pomocą, aż wreszcie udało się
Oddziały te posuwają się na poludnie już serbol:~ w dniu 30 czc,rwca wiefzorem odeprzeć
przez terytoryum' serbskie. Tal< przynajmniej bułgalO~v na I?Opl'zedme. stano~lska.
utrzymują źródła bułgarskie. Tymczasem napod~
Dnia .1. lipca rankiem ~u,łgarz~ p.onowili
Ł6dzk. Chrześcijańskiego T~:wa Dobroczyn.
stawie wiadomości, ogłoszonych w dniu 9 b. 111. atak, przeszli rzekę Zletowo I. rozdzlellll prawe
g 11.88. Dzielna N~52
przez organ austro-węgierskiego ministerYl1m skrzydto o~ lewego skrzydła wojsk se~bskićh ..
II ad. IFraneoszkąiilslka 58 .
wojny "MiliUirischeRunclschau" wyszło na jaw,
.obe~l1Ie na, Oyvczem Polu .nas~ąplło. zaWleprzyjmują położnice na okres słahości w każdym
! że pol'oźenie .bu,łgarów nietylko nie jest świe- szel1le dzmłan \yoJcnnych, gdyz wldoczme .ie
czasie. Lekarz
i akllls:a::erka lila miiejs ..
tnem, lecz co gorsza wojska bułgarskie doznały strony są zup.ełme, wyc.zerpane.
..
. ....
Clili. Oplata dl!lubogich
od 5·ch do 6-ciu rubli
h zwyclęst.wach armII s.erb~k.leJ,
niepowodzenia
i
odwrót
ich
Wśr6d
ciężkich
ofiar
O
ostatl}lc:
, ZacaIy połóg.
• 1711
leży w granicach możliwości.
donoszą ze zrodeł serbskich, co następuJe:
:~
-fi'
Jak się obecnie pokazuje, bułgarzy zorga.~ai'ęcie !s.tipu jest wspaniałem zwycięstwem
nizowali
w
Sofii
wielkie
centrum
agitacyjne
pruar.mll
,serbskiej na całym froncie. Bułgarzy co·
ZlI1akomity in'odek odżywczy ,
sowe, które zaopatrywało dziennild wiedeńskie, ff;1Ją SIę I~u R~domisztu i Poczewo. Oś miodni oa przedewszystkiem ."Reichspost" i. ;,N~ue freie wa krwawa bItwa pod Bl'egalnicą skQńczyła się
Presse" w tendencyjne wiadomości wojellne klę~ką bułf{arów. Czwarta ich armia cofa się w
'nagrodzony trloma złotymi modalaml. i jednym srebrnym I przedstawiające bułgarów jako zwycięzców i zadohnę zekl Strumy. Prawe skrzydlo i centrum
polęca Apteka W. DA~'EP..ECKSiGO.
powiadĘljące pogrom serbów i ,grek6w.
bułgarow doznało poważnych strat..
.•. . .
420r
Tymczas~l11 . wojewoda serbski Putnik oka~ , .. 'Gr~:cy .podobnozaję1i Seres i jednocześnie
zał· się' jako pierwszorzędny strategik, a król posuwają SIę od strony jeziora Dojros, z zamiagrecki Konstanty dzielnym wodzem,· żołnierze rem otoczel!ia armii generała Iwanowa.
zaś
serbscy i greccy wybornym matel'yałem wo-'
'!hl ~z?raJ!?ze ,~epe$ze Wschodniejagencyi eu~
Bałkanach.
jennym.
' .
.
'
. rop~lskJ~l przYI~l(?sły ~nów sen~acyjną wiado"
Przebieg wojny według relaCYJ koresponden. mos~ o wkroczcl1~u WOjsk rl.lmunsklChdo Buł~
ta bialogrodzkiego gazety "Zeit" był następu- garyl. bez uprzedl11cgo wypowiedzenia wojny:
Sytuacya na terenie wojny bułgarsko-serb.
. .'
, .
.,
~,Lo~al Anzeig~r" donosi. zaś' z Konstanty..
skiej dotycz as nie wyjaśniona .. W telegra~ach jący::.
. "Oma 28 cz~r?,c.a r. b. sY;lęcono WIelkIe nopola" ze Rum~lIlla zaWarla JUŻ Z Turcy,! urnowciąż nadchodzą wiadomości sprzeczne, zwłasz
cza celują ~w tej sprzeczności sprawozdania pra- ŚWIęto na~odow7 J lUZ tego dma wśród bu.tga~ wę,. ma,Jącą . na celuws,trzymaniezbytniego' wzror6w. zamieszkujących nowozdobyte tery tory um stu Bułg~rYl. ~ ~.~~ą}eJ umQwy, Turcya ma wysy wiedeńSkiej.
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stawić l1a granicy bułgarskiej 30,000 wojska, by
podyktować Bułgaryi warunki pokojowe, jeżeli
Bułgarya warunków tych nie przyjmie, wojsl<a
I"mnuliskie i tureckie rozpoczną kroki wojenne.
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dalece, że różnica pomiędzy
ujawniała się chyba w tern, iż

obiema grupami 1
Ludowcy
14
podolacy należeli
Wiryliści
12
do wspólnej ze sta(lczykami "Prawicy sejmoNarod. dem.
10
wej", a centrowcy tworzyli klub samodzielny.
,Zw. chrz. lud.
9
Sytuacya ta wywołała we Wiedniu wielkie \1] czasie ostatniej akcyi wyborczej dokonała się
Demokr. post.
2
wrażenie i postawiła dypJomacyę austro-węgiermasowa seccsya od podolaków do centrum i
Mieszcz .. bezp.
2
ską w bardzo trud,nem polożeniu.
niewiadomo, czy się już skoIlczyła.
Starorusini
1
Stańczycy krakowscy-t. zw. "Prawic,a kraNiemiec
. 1'1 ' .
St.
kowska"-wejdą do sejmu osłabieni i1osciowo
Pisma obliczają, że z powyższej I OSCI poj to znacznie. Z kuryi wielkiej własności zdosMw blok przeciwko reformie wyborczej, wed,ług
łali utrzymać obecnie zaledwie 13 mandat6w za- opracowanego już projektu, składać się będzie
chodnio-galicyjskich.
z 67 blok zaś za projektem reformy-94.
Prawica krakowska składać się będzie z 20
'
posł6w, a po doliczeniu prezesa Akademii umieWyborami z kuryi wielkiej własności sejm jętności J. E.Stanisława hr, Tarnowskiego (kt6galicyjski zostal ustalony na najbliższe sześcio- ry ma glos wirylny w Sejmie) i rel,tora wszech- Polska szkoła nauk ~]Ontyclnych
lecie.
nicy Jagiellońskiej (w roku przyszłym będzie nim
w ~{rakowie.
Najliczniejszem stronnictwem w nowym sej- profesor Kostanecki, konserwatysta krakowski)
mie będzie stronnictwo centrum, grupujące się liczyć będzie 22czl'onków Sejmu. Cyfra ta ozna.około "Gazety Narodowei" .. Centrum powstało cza osłabienie o 50 procent "Koła krakowskieNadesłano nam, z prośbą o wzmiankę,
po wyborach w roku 1908 przez połączenie się go", jak się oficyalnie klub stańczykowski w Sej- obszerny, szczegółowy program tej szkoły, makilku zaledwie posłów (Marszałkowicz, l<:ozłow- mie nazywa. W rzeczywistości wpływ stańczy- jącej rozpocząć w jesieni bieżącego roku swój
sld, Wrześniowski,Sobolewski) w osobny klub k6w w Sejmie spadnie jeszcze niżej, ponieważ trzeci rok istnienia.
sejmowy. Przez:secesyę od autonomistów cen- Koło krakowskie straci obecnie potężnegosoZ programu tego streszczamy najwybitniejtrum wzrastalo bardzo szybko i przy końcu jusznika, jakimi byli dotąd konserwatyści wscho- sze ustępy.
Jubiegłej kadencyi sejmowej liczyło już 18 po- dnio-galicyjscy. Pozbawieni tego oparcia-stańZadaniem szkoły jest nietylko dostarczyć
'słów, Na jego czele stoi książę \\litold Czar- I czycy krakowscy przestaną tbyć tym decydują- swym uczniom wiadomości, dająLy<;:h wyższe
!toryski, obok niego główną rolę w niem odgl'y- cym o losach kraju czynnikiem, jakim byli od wykształcenie obywatelskie, zapomocą wyld'adów,
lwają: \.vłodzimierz Kozłowski j:Tadeusz Cieński, lat 30.
,
ale także zachęcić do dalszych samodzielnych
[prezes Rady Narodowej.
Narodowa demokracya wchodzi do Sejmu i praktycznych badań.
Ostatnie wybory we Wschodniej Galicyi, wzmocniona moralnie i ilościowo. \\l kuryi
Kurs całkowity jest dwuletni.
przeprowadzone przez Radę Narodową, przynio- miejskiej zdołala utrzymać stan swego posiadaWykłady odbywać się będą w godzinach
sły centrowcom wielIde zwycięstwo, pomniejszania, t. j. pięć mandatów a we wszystkich prawie popołudniowych, od S-ej do 7-ej, aby umożli
jąc liczbę posłów autonomist6w (t. j. "podolaokręgach, miejskich uzyskała wielki przyrost wić uczniom czy to uczęszczanie do innego zak6w") a zupełnie usuwając z tamtej strony Sa- głosów.
kładu naukowego, czy też pracę samoistną w binu konserwatystów krakowskich, nawet tak wyRzeczywisty wpływ Nar.-demokracyi będzie bliotekach publicznych, lub zbiorową w pracowbitnych jak p. Gniewosz, Kraiński, prezes Towa- jednak daleko większy, niżby to liczba jej po- niach szkoły.
rzystwa kredytowego ziemskiego, lub Dziembow- 5ł6w wskazywa,łll. Nar.- demokracya zyskała
Codziennie od 7-ej do S-ej odbywać się bę
sld wiceprezes Rady szkolnej krajowej.
bowiem w klubie centrum bardzo silnego sprzy- dą pod kierunkiem asystentów pop. d-rów RyPodnieść trzeba, że centrum jest stronniemierzerlca (40 posłów!) a ponadto Związek barskiego i Winiarskiego ćwiczenia seminaryjne
Ewem lmtolickiem i demokratycznem, choć nie- chrześć.-Iudowy pójdzie z nią w sprawach waż- z zakresu wykładanych przedmiotów.
wątpliwie konserwatywnem. P. Cieński wprowaniejszych ręka w rękę.
Wykłady trwają od 4 listopada do 24 czer~
dził do niego żywioły młode i z poza sfery
Klub Ludowców spadnie do 14 posłów wca.
obszarników, jak profesora uniwersytetu Jagiel- w nowym Sejmie (dawniej liczył 21 posł6w).
Zapisy przyjmowane są w drugiej pałowie
łońskiego Sto Strońskiego i profesora Akademii
. PoIska demokracya utrzymała z trudem października.
rolniczej, Kasznicę. Centrum jest dzisiaj stron- i przy pomocy żydów swój stan posiadania.
. Kandydaci i kandydatki mają przed§tawić
nictwem antiblolcowem, grupuje w sobie mlod~ I· W nowym Sejmie liczyć będzie 17 posłów.
świadectwo ukończenia szkoły średniej, lubw-sze demokratyczne ',ziemiailstwo polskie z Galicyi
Miasto Lw6w wybrało dwóch mieszczan- braku tego wykazać odpo.wiednią dojrzałość
Wschodniej i chętnje wchodzi w sojusz z demo-/ demokrat6w (P. rezyd. Neuman i kupiec Riedl). umysłową i do,łączyć 2 egzelnplarze swej foto~
kracyą narodową przeciw stańczykom. Zastąpi
Obaj ci posłowie nie będą należeć prawe!opo- grafii na kartonie w formacie wizytowym, oraz
ono w sejmie daWny potężny klub autonomi- dobnie ani do lewicy, ani do żadnego z klubów wnieść przy zapisie 200 koron (80 rubli) jako
stów, dzisiaj znacznie zmniejszony.
sejmowych.
opłatę roczną.
Podolacy byli dawniej najsilniejszym Idu:Do polskiej reprezentacyi sejmowej należy
Egzamina kosztować. będą kończącego kurs
Dem sejmowym. Z' .pośród nich wychodzili pre- wkońcu 9 wirylistów.
ucznia 90 koron (36 mb.); można jednak podzesi Koła polskiego, ministrowie i namiestnicy,
Tak więc skład przyszłego sejmu galicyj- dawać się egzaminom co roku, pl'acąc za każ
jak znakomity GrocJlOIski, Apolinary Jaworski, sIdł~go, obejmującego 161 członków, będzie na- dym razem połowę tej kwoty.
Ozieduszycki, Abrahamowicz, Piniński, do podo- stępujący:
I·
Na wygotowanie dyplomu należy wnieść
lak6w, czyli at,lton011listów należy tak~e obecny
Centrum i aut.
40
10 lwron (4 rub.).
marszałek kraJOWY, hr. GoluchowskI. Walka
Ukraińcy
31
.
Razem więc nauka w razie szczęśliwego uzyprzeciW blokowej reformie wyborczej zbliżyła w
Konserw. Iuak.
22
Iskania dyolomu po dwuletniej pracy Jwsztować
ostatnich miesiącach podolaków do centrum tak
.,
Demokraci
17
będzie 500' koron (200 rub.) •
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. się wzajem.· nie, niech z powodu tych przeldeństw
, potem urośnie 5555 spraw sądowych O obelgi,
to już jej interes- radni jednak nasi kwesty i
rrzep,rO\yadzek naprawdę na .s~ryo ,w .Ł~~zi trakTermin pl'zcprowadzek.-Cp z tego W9t1ika.-Przepro- l °ó~ac fl~~ mogą, ,bo szkoda J;! pOSWlęCIC nawet
wadzld, a patlstwa bałkańskie. - Strajk i fabrykanci~
p 1 god",Il1Y ~roglego dla n:ęz.ow tych czasu...
Cichy lOkaucil{.-]ak ośWietlają ludzie strajk.
- CO I~I. pan ra?nyml zawracasz gło,wę .
.
. ..
wrzasnął mÓJ jegom?sć na~ uchem-tu l11e poDo mego mleszkal1la wpada jaklS wzbu rzo- trzeba radnych, tu l11ema mc do rozstrzygnięcia.
ny iegoli1Oś~, wymachuje kijem to przed sobą, My nie ObchOdzimy Nowego Roku 14 stycznia,
to za sobą·1 woła:.
ani Bożego Narodzenia 7 stycznia. Kodeks cy- Jeśli mi pan nie opr6żnisz na jutro mie- wilny. Napoleona, choć go p. Kokowcew uważa
szlcania, p~zyj?ę tu z lu~źmj i pana wy~zucę.
~a przes~arza-ty" ~Ie który dotąd u nas obowiązuJa!()C~l P?wodoW pan to zrob}sz?
Ję, mÓ~l ,:"y(azme! że przeprowadzki powinny
- .bO mm~ ~Ię na leb. w~l'ówadza]ą...
odbywac Się wdl1lu l-ym każdego kwartału, a
_.~ przeClez tu chodZI me o łeb, tylko o " czas przeprowadzki nie ma trwać dłużej niż dni 8.
mieszkanie. "
..
.
-:- jeźeli właściciele dom6w wynajmują loJeg;omo~c zSlmał cały.,.
.
.
. II kale .d? . dowolnych terminów, to wprowadzają
, l;3oJą,c. s~ę, ,aby go szla~, me trafił-rzekłem wmlescl~ ,zamęt karygodny i sami powinni za
do mego lUZ meco lagodl1lej:
to ponosIc straty.
-, Wynająłem i ja mie~zka~ie od l-g? Iip, SP?k?iną na~~ą dyskusyę, urozmaiconą nieca . ~owego stYl.u, ale pon,[ewazup~rty ,1Itwok kiedy sW,lstem kIJa mojego następcy w lokalu
wmos~ do ł:0du styl.st~ry l chce kon~eąz~Ie dar- dwupOkOJowym, pl'zerwaY wrzask na podw6rzu:
n: o mIeszkac p,6ł mIeSIąca, przeto, Ja memogę
- Wynosić mi !Się tu. z waszymi gratami!
Się panu llsunąc.
.,
. . : - jeno stul.pysk... Patrzcie no - elegantka,
--: Co to za 'porządkl~, Jak zarząd ,ml~sta !H-abl~la ... ona ~loJe mahonie nazywa "gratami", :na ta}oe rz:czy .moze pozwolIc?: Czy radm łodz- Jak CI. dam w Jadaczkę, to ci twój pa1'lski garnicy mgdy. SIę me prfeprowadzalr!·
tur z gęby wyleci... .
.
---,. Sprobuj, 'sprobuj, ty śmiecillrko!·
- Radr~i ł6dzc~l.: a czyż wielmożni r,adni
łódzcy, z ktory~h. i1Iejeqen we, wla~nyr.n mlesz~
·Patrzcie ją. MYoŚlałby kto, że to jestcoś
ka~a.tac~, tak~ml drobmz%amI, taklem~ bagatel~ porządneg() .., Jaśnie pani.... A to zwykła po-'
,ka:ml mają sobIe zawracac głowę? NIech tam mywaczka...
publiczność łamie sobie karki, niech przeklina
Rozległ się trzask. przypominający starcie re-

T-VGODNIOW/t

"

l

-*

I' -,-

__

~_ _ _ _~*1_.~,I~.iIJ~T._._iUU~~.~$~

____UD_I~WM!gt,M~1.__~~f

~"_ _ _ _ _ _. .~'.
_
.
_
.

__

ki z twarzą, potem krzyk, następnie wymysły i
straszne...
Kiedy przybiegłem do okna, zobaczyłem dwie
jejmośćki tarzające się na podwórzu. Pyszny
kape1usz, ubrany jaSkrawymi kwiatami - płynął
w rynsztoku, jak flota grecka, ku Salonikom, aby
wzmocnićzwyciężką armię grecką i na szczątki rozbić bułgarów. Do wojennello konfiktu wdały
się i inne państwa... Na ratunek matce pośpie
szył synek ze szczotką, niby to Serbia, oraz maleńkaczupurna dziewczynka, przypominająca
krzykiem Czarnog6r.ze, .. ' Konflikt ba.łkański, przepraszam, podwórzowy ... zaostrzał się, Stróż rozpoczą-t mobilizacyę, uzbroiwszy stróżkę w haczyk
żelazny, a siebie w miotłę, chłopaka zaś pchnął
po "pana rewirowego", który miał reprezento~
wać pośrednika.
.
.
.
Nareczcie udało się rozbroić powaśniony~h.
Nowa lokatorka, pochwyciwszy z rynsztoka ukWleeony kapelusz _ cofała się z przekleństwem i
pogróżkami pięścią ... Zupełnie tak, jak u dużych
mocarstw, a kiedy była już blizko bramy, nie za.:pomniała podnieść przy gMwnym statku żagh,
ukazując najważniejszą część pancernika, przyszy'kowaną clo strzału.
,Szczęściem, że stróż, zamknąwszy bramę,
ochronił. wszystkich nas od strasznego, trującego
wybuchu.
, To jest jedel1 Z obrazków ł6dzkich przeprowadzek, nie opisuję tu 1500zemdleIl, 2600 chorób' Ciężkich, 7600 ostatnich not c4rplomatyczh .
nyc T~~: f~k. nie opisu,ie _ ale i to chyba jest·
jęczenie
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pwfesorów

uniwersytetu

krakowskiego

przy. ul. OJugiej Nr. 118, porzllcf.ło pract; 48 ro~
.
.., . .
!abrycc M. War~llIwkera, przy, ul. ~1C?trkowskleJ N~'. 23, porzu~lło pracę 28 robotl1l1<ow.
, ' . W~ f~blYC~ Kc;>hnu I Babata, przy,ul. SllwaJsklej .N~ 0, pOlzuclło pra~ę 1(~ ~ob.otI1Il<ów.
W fabryce P. Marf~lllIcsa l S-lo, przy ul. Kanik miejskiego Biura statystycznego dr. Kazimierz rola M! 3, porzuciło pracę 16 rdbotnik6w.
Wład. Kumaniewski, adwokat w Poznaniu dr.
W fabryce tkackiej \. Hammera, przy ulicy
Konrad I<olszewski, dr. Edward Strasburger, re- Milsza ~ 55, porzucito pracę 20 robotników.
daktor "Dźicnnika Kijowskiego" dr. Joachim
W fabryce Czerniłowskie,~o i Zarzewskiego
Bartoszewicz, R o m a n D 111 o w~; k i, wreszcie ponmciło pracę 12 robotników.
asystent szkoły dr. Bolldun Winiarski.
W fabryce SerejsJdego i Dnbsona w oddziaPrzedmiotów wykładanych w roku bieżą~ le bawełilianym, przy ulicy Długiej NR 93, robotcym hędzie 20. Z nich wymienimy następujące. nicy porzucili pracę.
Geografiu gospodarcza ziem polskich. Ustrój I'
W fabryce Edwarda Miihle, przy ul. Leszno
pafIstwowy Polski za Stanisława Augusta. Rozwój M 3, porzuciło pracę 60 robotników.
konstytucyi angielskiej. Rozwój gospodarczy ziem
W fabryce M. Rabinowicza, przy ul. lipopolskich w XIX i XX stul(~citI. Ustrój państwo wej Nr. 77, porzuciło pracę 25 robotników.
wy austl'yacki (22 godziny) i rosyjski (22 godziW farbiarni S. M. Rapaporta, przy Zielonym.
ny). Aclministracya auslryacka (20 l~odzin) oraz Rynku J\& 7, porzuciło pracę 19 robotników.
niemiecka i prusiw (10 godzin). RZ~ld i stronW fabryce akc. T-wa Karola Bcnicha, przy
nictwa w Rosyi i w zaborze rosyjskim (12 go- ulicy WólczaIlskiej X9 66, w oddziałach wykoń~
dzin).
Stosunki polityczne, administracyjne i czalni i tkalni porzucilo pracę 23<.> robotllików,
społeczne na Rusi (15 godzin). Polityka af~rar
z liczby :350,
,
na (12 g.) i spol'ecznu (lO g.). Koopcracye i
W fabryce tegoż Towllrzystwa przy ul. tą
i asocyacyc (8 !~.). Wychodztwo i prawo emi~ kowej Ni! 11, porzl1cilo pracę 342 robotników.
gracyjnc. Statystyka ziem polskich i t. d.
Na wykład pojeclYI1czego przedmiotu wyW fabryce Franciszka r~al11ischa, przy ulicy
znaczono najwyiej 22 godziny, najmniej 8 godzin.
Piotrkowskiej Nr. 148, w oddziale przędzalni
182 robotników zażqclato podwyższenia płacy
o 20%. W fabryce tej pracuje 575 robotników.
W fabryce Aurbacha, przy ulicy Mikołajew
skiej Nr. 68, zaiądało pOdwyiszenia płacy 21
wykłada~ bc:dą w szkole: Stanisław Kutrzcba,
Michał RostWOl'O\V~;ki, .Włodzimierz CzctwcrtYl1ski, ksiądz Kazimierz Zimmerl11ann, AdamKrzy~
żanowsld, doccnci uniwersytetu Ludolnir Sawicki, Władysław Wr6blcwsld, l~oman l~ybarsld,
radca szkolny dyrektor Tomasz S()Hy~,ik, naczel-
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FABRy.eJ!

botmkó~.
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I

robotnikó\v~

*

*'

'W' fabryce M. Gopana,' przy ulicy Długiej
Nll 91, zażądało podwyżki 30 robotników.
W fabryce akc. Tow. Wojdyslawskiego przy
ulicy Piotrkowskiej Xl! 214, nastąpiło porozumienie. Robotnicy w poniedziałek przystąpią do pracy,
'
.
.l(>

. Do dnia wczorajszego, wedtug urzędowych
danych, porzuciło pracę 46,967 robotników;
.l(>

W fabryce [(msche i Endera w Pabianicach
wy\~ieszono og,foszenie, wzywające robotników
do powrotu do pracy na dotychczasowych wa~
runkach. Jeśli w poniedziałek i wtorek robotnicy nie powr6cc!, fabryka ma rozpocząć przyjmowanie nowych robotników na dotychczaso~
wych warunkach płacy.
(e)

KALEI\HH\RZYI{

TERMUłOWY,

IMIONA SLOWIANSKIE. D z i ~~ Tolimll·a. J li-

t r o Radotllily. W poniedziatek: Dobl'ogo:lta.
ZEBRANIE. Jli t r o o ~lorJz. 9 pp. zcbt'QJ1ic cd.
Stow. sroż, "Sila" (r~okiciJi8k[t H).
-- O!~. zebr. bntl1c1dej kasy posagowej (Mikola-

jeWska 54) o ~j. (j wiccz.
ZABA WA LESNA. Jtt t t' o chór polski przy ko"
!::kielc św. Krzyża urządza zabaWę; W laska. p, Langego
w,Radogoszcztl. Poczqtck o gOdz. 12 w południe.
D 2. i g dzień nieprotestowy.
MUZEUM NAUKI j SZTUKI (Piotrlcowslca nr. 91)
otwarte codzielInie od !}.odz. 4 pp. do 10 wieczorem; Ił
W niedziele i ~;Wi(,~ta od ~~odz. 12 w pot. do 10 wlecz.
WYSTA WA OBRAZ()W arLysty M. Puffkc&lo, ul.
Widzowska 4'7,

...

tl

rtt&Wr'~~I'M'W'7'WWUA$lFr

W fabryce Zylberblata przy ulicy Prywatnej
W fabryce przędzalniczej Gustawa Szrejera,
Wiallfl(Dmno9cii kościelne.'
Nr. 3, porzudł'o prac~ bez wypowiedzenia 2-ch przy ul. Dzielncj l'Jr. 44, zażctdało podwyższenia
() p ,~.
,
t·
J
G' •
płacy 117 robotników
x
O"WlęC0IHO ~hacyl na aSł1eJ
Ol ZOo
tygodni, 158 robotników.
'
.
,. J. E. biskup kujawsko-kaliski, ks. Stanisław Zdzi·
W fabryce Monica Broktmana i .Sielbera
..
' * . ~. . . towiecki ogłasza, że obchód 1600-ej' rocznicy
przy 111. Benedykta Nr. 47 robotnicyzażqdali
,
W fabryce Siutmana, ~r::y ulicy Cegtel~/[\ne! wydania edyktu medyoliulskiel,Ęo pl'zez Konstanpodwyżki p;łacy o 35% i porzucili praGę.
W 'fabryce li. Sielbcrga przy ul. Piotrkow- ~l 1O~, ro.botlllcy ~yral~lgJq::y kqrty,. zaządal! tynt\ Wiellde~~o będzie w Częstochowie połączo
po~wyz~zenJa płacy. Zitdan.lch Jednak me uwzglQ- ny z poświęceniem stacyi Męki Puilskiej na Jilskiej Nr. 158 robotnicy porzucili pracę.
snej Górze.
',.
..
W fabryce Michała Cohna przy ul. Wicrz- dl1lono l ostemplowano kS1clikJ.,
•
.
\1/
f;:~bryce
M.
Kutt,lera"
przy
nltey
.tą
kO,weJW
d.
31
sierpnia
odbędzie
się
UI'OI'Zystość"
bowej 111 robotilikdw porzuciło pracę.
]111 .~, zaząd~ło poc\wyzszenla płacy o 20--30%
rej -, jak pisze swojem wezwaniu plIsterskiem
W fabryce M, I\:sischa przy LII. Połlldnio
71 robotl1l1\Ow.
1<5. biskup Zdzitowiccki ~- wezmą udliiał . zape~
wej Nr. 52 robotnicy porzucili pracę.
.Je.
wnc wszyscy pasterze-biskupi nasi pod . przewo\v. fabryce Bnld Dobranickich, przy ul. Cef
W
fabryce
tkackiej
G.
Mazo,
przy
ulicy
Ce~
dem
J. E. nowego arcypasterza,. ks. Aleksandra
gielnianej Nr. 8 ), porzucil'o pracę 74 robotnik6w w oddziale przędzalni; pracuje jeszcze 11<) gieJnianej N~ 68, robotnicy przed (j-du tygodnia- Kakowskiego, arcybiskupa metropolity warszaw·
"~"~
.
1'0bo t111'lww.
"'i.( mi otrzymali lO;:; pOdwyżki. . OhGcnie ponowiw~' skiego.
~~
\1>/ fabryce Rnsldn<l i Blocha, przy ulicy WI~ szy żądania, otrzyI11uli jeszcze ,12!~. W fabryce.
dzewskiej Nr. 43, w oddziale wyrobów guzików tej pracllje 90 robotników. Praca nie była prze~ ,
.
kokosowych porzuciła pracę druga partya ro- rywana.
botników w liczbie 41. (Uprzednio porzl1cilo
\v fabryce Maksymiliana Szyffera, przy ulipracę 74).
1
W fabryce tkackiej E. Berlina, przy ulicy cy \1/ ólczallskiej J~i!. 127, 0[(105Z0110, "że ~ powo(e) Oliłaty akcyzowa. Gllbernator 'piotrlwwdu porzucenia pracy przez cZQŚć robotników fa- ski otrzymał' zawiadomienie wh\c1zy ,wyz'lr.ej, że
Południowej Nr. 80, porzucił'o pracq 25 robotbryl<a dziś została zamknięta na czas nieogl'l1ni- wydział do spraw g;ospodarld miejskiej minitlteników.
W fabryce przędzalniczej I-lenryli:a Mitke, czony". Pracowato w niej 280 robotników.
ryU1l1 spraw wewlH;trznych zaprojektował prze~
'J
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dostateczne, aby ocenić, jak ta bohlczka potrze- i brały 50,000 bułgarów do niewoli i lZ0 armat,
Robotnik cbciał przerwać pracę, ch ci al' po·
bujc w ,Łodzi uregulowania.
lIa dru.l~i dz,jell porcya ta siC) zwiększa i t. d. rZllcić fabrykQ, chciał otrząslHłć ze siebie. pyl'
Po za kwestyą mieszkanio\V[1 nic nowe- i t. d. Gdyby to wszystko zsurnować, już Bu·f·· wełny i bawełl1y,'-~chciar uciec od piekielnej mu~
go. Rozpocz(:ły się kanikuły miejskie. Młodzież garya byłaby nictylko bez wojska, (ile niepo- zyl<i maszyn.
.
w mundurkach coraz rzadsza, gdyż, kto m6gł siadalaby ani iedncl~o obywatela... Orccya od
Ucieczka z fabryk, ucieczka z miasta.;.....oto
tyl1<o, to wy~ła:1' ,swoje c1zi~ci ,Wlzie,g na wieś, aby t~godnia oskrzydl~ .buł'gar?w, k~()rzy siq ruszyć hasło, tajemnym szeptem podniecające odrętwia.
zaczerl1l1Gły sWlezcgo powietrza.
I I1IC mo!~<!, wywozI Ich tyslc!caml na wyspy 1110~ tą duszę łódzkiego robotnika fabrycznego.
:
Z powodu strajku fabrykanci, liczniej niż rza I::gejskiego, niszczy, 'gnębi, a mimo to wiPowrót do. roli, pOWI'()t na wieś,· w pola,
zwykle opuszczają miasto nasze, sądząc, :;:1., b(;- docznic wyrastaj'l, jak grzyby po des7.cz;u, bo do opuszcżonycil od lat izb Wieśniaczych-oto
dą mieli dosyć czasu rozpocząć sezon k..i we
jeszcze się o nicll pisze.
llasl0, która dziwnymi dźwiąkami poruszyło stru,.
wrześniu, lub październiku.
Same łf(al'stwa...
ny duszy zmęczonego życiem miejskiem prarol~
Tymczasem po mieście krąią tysiące legend,
I to, co się też Hucze o strajkach w ,Łodzi, nika, prawieśniaka'~.
.
.
Istny czar płynie z powyżej przytoczonego
a co jedna to niedorzeczniejsza, to bezl<rytyez- co się przelewa, jak "z pustego w próżne" w Cllniejszu: !'Viil11o to nawet )lldz~e inteligentni ,po- ldern!aeh! !'esta~racyach, to wszystko fantazye artykułu, kt6rego źróclł'em jest ciężka walka
:vturzaJą J~ po omacku, me wlcdząc, skąd WZlęt~, I z tysln. ea l Jed.neJ .nocy..
..
, o byt...
,
'1 kto był Ich tw6rcq.
NIC powaznego ani od Jedne] strony am od
. W życiu ludzidem dużo jest chwil nastrajaWic;c daje :;iq słyszeć wie~~ć o strajku po- drugiej dowiedzieć. się nie można. To pewno, wych i .duZo ..poczy}... n~oźe i w tym wywszechl1~'I1l, gdzie wszystko ma stanqć: koJejf~, że istnieje cichr )okal1&1k f~ll~rykant~w.... TYn:~.. padku Jcst l1lCli IaCZ?J1 ale zeby to wziąć za podtelegrafv, telefony, tramwajc .. , tylko pono j'Cso- czasem w pnlsle poza ,łódzkiej ukaZUją Się 1'6;;:- stawę ohecnego stnl]ku ... to. przecie;i: ehyba najrów'kolll jednokollnym będzie wojno uwijać sil)
nc korespondencye, z których każda coraz to więl<szą fantazyq, obdarzonemu robotnikowi nie
po mieście.
nowe podaje oświetlenie faktów.
przyszłoby do głowy.
Terminy tego strajku były różne. Raz miał
,
Ten l~ore~pondent bierze kwcstyę re~t1l1ie,
Powrót na wieś? po co?
się on odbyć w ubiegły wtorek, potem w ubie- (~~V na~>t~aJ.a Się na nutę poetyczną. Prz~toczy,:
Gdzież jest tyle ziemi w Królestwie Pol~
gły czwartek .. , przeniesiono go znów na parę lIsmy JUZ J,edną taką kore~PC?lldeneyę ze "Słow~
skiem, aby mogło wyżywić 28 procent ludności
pni pó%niej i tak z dnia na dzielI płyną po bru- warszaws~lego, tera} wyplsl1!~my .ustGP .z flGOl:: robotniczej, która żyje z przemys.łu?
ku łódzkim plotki jedna za drugą .. , a wszystko ca Z,ugłębla''., w ktc;>rym p. j'renl\lel taki llastroj
To ~eż k.westyą obec~e~o strajku n~ długo
to podobne do .depesz z pola bitwy, kt6ra roz~ w tej kwestYJ nadaje.
P?z?stame ~flI1k~em,. dorok.l .c~as sam me przygrywa się na potudn,iu między bUłgaral:li, ser~u"R?botnik ,łódzki r07:po~zął w<~lkę o }epsze I1IeSle, .rozw,Hlzama te) Wielkie} Jak Da teraz dla
mi i grel,ami. Jeżeli telegram pochodZI z Bw- warunki pracy I płacy, nic lIcząc SIę z wldoka- nas ta]ctnmcy.
JogrodL!, to serby tłuką niemiłosiel'llie bułgarów. Ii mi ich zdobycia, gdyż rezultat walki wydal mu
X,V
Jeżeli z Sofii, to odwrotnie.
się na razie-pod względem materyalnym-zgoła
Dziś depesza mówi, że wojska serbskie za~ \ obojętnym.
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Nr. 158
~ltdał}mli>'\lnie' z dniem 1 5tYC!Zl1ia 1914 r. miasta Droża, F. Lomińskiego, M. Tomczaka, T. ł"liira, wane prżez woźniców. Zasypanie tych dotów
~i l II na miasto I rzędu pod względem o-M. Sobczaka, W.Pietrzaka i C:(:. Siedlinowsldego. . pociągnęł'Oby. zale~wje kos;r.t, kilku .rubli, gdyby
pJaty, patentowej .~ iabry'l< i zakładów ellą wyro- W kasie wdów i sierot by.ło 896 rb. W Tow. sprawą t<l zajęła Się w.ładza I, !,?o.leclła dopro~a . .
bU! f 5pr~edaiy napoJów wyslwkowych i wyro- poż.~oSZCZędli. Rzem. chrześc. 300 rb., w Tow. dzenle do porządku ulicy własclclelom sąsH~dmch
bó\V t~hl\cznych.
przeIllystowców łódzkich 3,111 rb. 90 kop., u posesyj. Sprawą. tą;. również zainter?~o.wać się p.o~
. .Za po~:.tawę doprojektq tego pQsruiyły !,asyera 19 rb. 65 kop., ogółem 4,427 rb. 25 k. winni członkowie fowurzystwa opieki nad zWle~
dane P~~..;;tawjone przez zarząd1!ającego, akcyzą Komisya·rewizyjna znalazła ksiąźld i fundusze rzętami,

W't;k;!Uskiej i piotrkowskiej guberniach,

eko~wmkzi1ym i
wym hl. . .Łodzi.

rozwoju

o stanie

handłowo-pr;zemy:;.ło-

(h) Ogólno zetll'ania. li nadchodzący wtorek 15·b. m.o godz, 4-ojpo południl1 w lokalu

(e) Z komisyi budowlanoj. Miejsim komisya
budowlana pod przewodnictwem vice-prezydenta
p. I. Andrejewa dokonała wczoraj oględzin następujących· nowych bu~owli:.
. .
1) jochela Monszajna przy ul. 'W'olborskleJ
nr. 35, budynku piętrowego przeznaczonego na
zakład kąpielowy.
Komisyauznała budynel<
za UI:ządzony według wymagań hygieny i postanowiłaprzyjąć go z warunkiem ułożenia w korytarzach Jinoleurn, pol\:rycia w ,łaźni stopni deseczkami· i pomalowania farb~ olejną wanien,
mykwy i' J·uwek.
.
2) Dawida Bek i Jelca Gniazdo przy ut św.
Jakóba nr. 2, lokalu położonego w oficynie
a przeznaczonego na urządzenie zalcł'adu dla
mielenia kaszy. Komisya lokal przyjęła.
3) Joslca Secemskiego przy 111. Nowomiejskiej nr. 15, trzypiętrowej oficyny i nadbudówki·
3-ge piętra na domu frontowym: budowle zostały przez komisyę przyjęte· z warunkiem zabrukowania w ciągu tygodnia podw6rza.
4) Symchy Przednowek przy ul. Północnej
nr. 21, zakładu dla wyrobu waty, mieszczącego
się w . specyalnym budynku parterowym. Ko"
misya przyjęła zakład z warunkiem urządzenia
wentylacyj mechanicznej i dezynfekcyi odpadków.
(e) Komisya szosowa. W dniu dzisiejszym
komisya specyalna, złożona z inżynierów, udała
się na szosy łęczycką i pabianicką dla dokonanania oględzin i przyjęcia materyałów, przygotowanych do naprawy tych szos.
(x) Teat!' "luna" przy dzisiejszej) zmianie
programu prócz kilku inoycll bardzo interesują
cych obrazów zapowiada wspaniały dramat w 3
części/lch ze złotej seryi Nordisk p. t., »Niebezpieczna kobieta". W głównych rolach występu~
ją: liii Bek i Robert Dinzen.

wlasnym, przy ul. Milsza Ns 46, odbędzie się
ogólne zebranie członków Zgromadzenia majstrów rzeźniczych.
policyę.
-iIl poniedziałek 14·"b. m. o godz. 4 po
, Dodać ~a,1eiy, że wrazie ~~liczenia .J:'.,odzi do południu, odbęqzie . się ogólne zebranie .człon
I rzędu pod względem opłaty patentów akcyz;nych, ków Zgromadzenia majstrów tkackich., przy ul.
patenty na browary. relityfikacye, handle win, Przejazd Xl! 1 . .
i.
restaUl'acye i dystrybucye będą zl1a czl1ie dro~s;!ę•. ,'·c . (e) Z Kochanówki. . Onegdaj;'komisya . zło
..
(e) Nowa linie telefoniczne.. Dzierżawca llli'h żona z naczelnika powiatu łódzkiego p. Makajątku Pucznjew. należącego do p. Wernera. p. rowa, inżyniera powiatowego p. Karpińskiego,
;Czesław Silewicz, poczynił u wła~z .. starani~ o lekarza dora Caderskiego. i pastora Gundlacha
pozwolenie. na . budowę nowych 1111IJ telefon!cz- oraz członków zarządu szpitala w Koc!1anówce
:nych pomięq:z;y w$illmi Mlaoów, Sarnów, Błoto dokonała oględzin kanałów ściekowych szpitala
li 8ęldów i połączenie tyćh linij ze .stacyą tele- w celu urządzenia budowy filtrów i wyboru ich
:fonkzną w Aleksandrowie.; Stącya Alek~andr~w systemu. Po dokonaniu oględzin komisya za,pobierać ma za po.łączenle po 100. rb. roczme. rząd2;i.ła zaprowadzenie skanalizowania budynków
;
'\Al ten sgosół.>. w gminie Puczniew powsta~ i urządzenia filtrów według systemu, zaprojekto:.I'aby cała sięć telęfonitil1a; która miałaby połą- wanego przez firmę drezdeńską.
. .....
I czenie.z Łod2;ią. przez Alęksandrów.
(x) Ruch chOl'ych. W szpitalu miejskim dla
(a) . Powodzenie spółki włośCiąń,skiej; Prz~~ chorób zakaźnych i gorączkowych ruch chorych
mniej więcej dwoma laty W Topoh K~ólewslpeJ w tygodniu ubiegłym przedstawia się, jak napod' Łęczycą powstała spółka mleczarska wło-. stępuje:·
śc,ians!(a która rozwija się tak pomyślnie, iż 0"\tl dniu 30 czerwca r. b. było chorych na
becnie z'arząd jej przystępuje do·· otwarcia f'ierw- ospę 4, w tygodniu sprawozdawczym przybylo
szęjf(lii•.. :Z;fl~ł~djten,.powstanie na Leszczu pod 2, zmar.Jo 2, pozostalo ną. kuracyi w dniu 7
Ł~zycą.<··.<>:;/c,.. '
'!.'
lipca r. b. chorych 4. Na szkarlatynę było cho>,>(' (x)PQmoc;·prawnicza. ,,~ajnt" .w artykule
rych lO, przybyło. 5, zmarł l, pozostało 14,
wstępnym,dolIlagasję "zorgamzoWClma pO!TIPcyNa dur wysypkowy było 6, wypi~ało się 6. Na
pra.wnlczej;.41a.~ży.Bów~ 1~t6rzy ucierpieli ;z; " POWO-' różę był chory 1, ·przyby.ł 1, pozostało na kudUT',h9jkotu',r::~Wt';::~\:'·. ".
,c, .
:
< racyi 2. Na dysenteryę przybył chory 1, pozo. . ...
.
b
staje na kuracyi 1. Na odrę przyl:Jy.r chory l,
. ·'·:(e)· Z r·y·nku zbożowago. Ceny'· ~ ;o7.a na, wypisał się 1.
łódzkim rynkn .• zb;ożowy.m w dalszym <;lągU po. Ogółem w dniu 30 z. m. bylo chorych 21.
szły.' nieco::w;~górę. ' ; ; . .
.
.
:~,'I)zisiejsze\ceny są następują.ce: pszenica 240 w tygodniu sprawozdawczym przybyło 10, wypisą.Ja się 8, zmflrło 3, pozostało na kuracyi
u
funt~ . 7 r.b·.. 30···. kop...,.-7 rb. 50 k., żyto. 2.3.0 fu".t.
\'5 w c1ni\j 7 b~ m. chory. ch 21.
('!) Z )1"0 •• Śp iew 3li c a:ego "PieśłiJ .. Zarzą.d
5'xb~.,....5."r,b,.:_25rk..jęczmień 200 f unt•. 5, r b•...-.
. tód~lu~go fow.śplew. "Pieśn" uzyska! pQzWolellle
rb. :'20 kop.,';: owies 140 funt.. 3rb. 7{)k.,.,.,.,.,3 rb,:;"
(x) Przeniesienie bitwa. Biurost0warzy~ wlad !la ~rz~dzC\llje dla swolchczlonków zabawy w
90 kop., .·w~k41" 26.0 funt. 8'rb.-~ rb. 5.0 kop., szenia pracowników ciesielskich przeniesione zo- ogro dZle odgórs dego W Radogoszczu.
b 50 . lwp,--,- 9. rb'.SD lwp., st aiO
~
'sl"ie'J :na uI..G ra bow ą nr. 31 • 7 wieczorem
(x) Ze straiy, We wtorek, d. 15 P. m., o godz.
pe]USz kaó,lun
z 11 I..Radw an,.
odbędą si~ćwiczenia IV oddziału łódzkiej
2 o,'" t . 8 r..
groch . 260 Junt. ; 8 rb. 5.o.kop.-9 rb~ 5~. kop.,
Biuro otwarte jest w każdą środę o godz. straży ogniowej ochotniczej W domach rekwizytowych
groqłj}h~'\{iftę,l:ilłl" <.lO·i'b. rb.-11 rb., łubln me7 wikczorem.
.
tegoz oddziału.
.
.
bieski 260.:runt.·:órb:-7 rb., żóhy 7 rb.-8 rb....
C)() Złoty Róg. Wys~edt rHln1er 28 ,~:Z}otego
(p~ ~~e$r-:c~ęślii'[IMe~lfila~!h:~. W fabryce Pl'ZV
bia.ły 6 rb.'-6:Tb.,,~p ~op~ $ianQ? rp, 10 k.- Rogu't poświęcony twórczości Ryszarda Wflg ne - ul. D:pelnoj nr. 78 Jan RelntSzewskl, 27-1atlli rol.Jotnik,
2,~.rb. 30,,' 1<. .·z. a.·'.:,centnar,. . koni.czyna 1 .rb. 70 k.- ra, Z okazyi setnej" rocznicy urodzin. N.l. lm.. e. r pracujqc
przy. mą$z)1nie, ~oz\1Ql zlqUHW\U tr<:ech Śl'od~
kOtWYC.lj l?a\cpw \l praWJ'!j ręki. Opatrzył. go lekarz Po,
1.,rb .. 90k.~iza~ centnar~'(; . .
..... ,
ten artystycznie ilustrowany zawiera następujące go oWla.
.
::::L(~) Nowy':kości6ł· awangielicki. Zarząd pa~ artykllły: Maryal1 Dienstl "Wagner a Polska",- Na ul. Piotrkowskiej nr. 78 spad! Wczoraj z wo·1_
Henryk Opień"ki Problem Bayreuttlu" Dr zu Vy'alenty Sas. 58-letl1i woźnica i złamał prawą rękę·
T
rafiiewarigielicko-augsburskiej $..w.rójcy
w;GO.
.
s
"
..
.
.,
. Opatrune)1: zalożyl lnU lekarz Pogotowia.
d2:i' przesła.ł:do naczelnika powiatu plal1buda:~ Zdzisław Jachimecki . "Parsifalu, j. Appenszlak
- Ze schodów domu Ptzy ul. Zawa4zkiej nr. 15
wy··nowego kościoła ewangielickiego na' Bału- "Ryszard Wągner", lmpresya Mir. Poznańsl):i na BaMach spadla wczoraj Aleksandra Golińska 40tach prz.y ul.·;~Dworskiei-, spot2;ądzony przez in~ '" Wagner i Pllb~iczność". Pozatem w numerze letnia służąca, tak nieszczęśliwie, źe złamała ie~'Jf!
•
J
d
t m "''''ml'es· c 000 cały s
'c6 W l't1. erac
. k'1C h rękę· Npatrzyl
ją lekarz PogotOWia.
.,.
..
zereer< sz I~l.
I ZZ·yn,·ęr· a· Karp.l·nls,ki.e.go,': d.. la.. pr.,z.es.la...n. i.a.. go rz. ~'ł OWi. RY ~"'..
d Wz. z
. -.Na u,al,ątnej
,nr. 54 ~tanislaw Mazur, rpbotgu.bernialnemu"do.;zatw:terclz~nia.
yszar a ... agnera.
m1f, zaJę~y przy naprawie stttdl1l, uderzony został porai';.;Weaług.·:phmu,!egOkościół zbu;dowany be(x) Ząbawa ogrodowa. Zarząd związku ma- caJącą SIę korbą, przyczem doznał olmleczenia' głowy
d2;ie.w stylu" gO.tyckl~. kpsztel11 80,OOQ rb: B~~ lar.j!;." _Łl".. cz. ność" u,.fz:ł dza ]·.utro w·niedz.i.elę 13-go i c~ęścl9wego
zda:ci~ skóry. Lekarz PogotOWia, po
f" ś
J. ..
.~...
U?~le~e\,ll~ 1l1U dora~tleJ pomocy, przewidzI go W sta·
. 'ł f'l' l
, dzie., on stanowił k OŚCIO,
1 la ny pąra II ·w.
b. m. o godz. 1po pol. dla swych członków me clęzluln ao s2'pltalll Czerwonego Krzyża.. .
· .TrójI;Y.
..,
.
izaproszQnych .gości w ogrodzie przy . ul. Wi'I\'
,~) ~ mU~QUm ;Qauk.i i. ędl4l<i. Wfiali ną III dzewskiej nr. 187 zabawę urąZQlfliconą muzyką",
pIętrze, opr9żllion~j'p()' wy$tąW ie $zty~~pW, roz~ taącą.mi i t d.
.
(a) Strajk IN Zgierzu. Wczqraj:, 40 południu
w.ięs~Qno, zną~~ą l~C2;pę· tabHc stp.ty~tY(..;t;!1yC~lt
(e) Zaprotestowanie budowy. Właściciele do- w \yyk()ńczalni Bredsznajdra i Brod~..~p. w Zgietyizących s.ię$prawy(lłk()hoH~mu.. StreS?Cz;alą mów przy ul. Kruczej, zbiegającej się z ul. Wi. rzu pr~y ul. Łpd,zklej, porzuciJo prac~, uez u~
sj~lWl1ich~ ~yn~krllad.afi l1,ad ,:"pływetn ąl~?hQłu dzewską, zwróci'i się do magistratu z protestem przedl1lego Wymowienia, 1.09 robotników, żą~a~,
n<~~·q~Ug9śc. ·WClą!', ~l:m:ldU1CZOSC, . ~d()IQos.c: ką~~ przeciw uznaniu przez komisYę budowlaną placu jąc podwyższenia płacy zarObkowej o 30%.
mle~la! ?dzywlama I t. d.,. zesta\;VlO,ne prz~z naj". I Silbersteina i Szapowa.ła, przy ul. Widzewskiej
. W t.~jże fabryce, o. godz. ó~ej wieczorem,
W~,blm!l~J~~cll uc;-;pnych ~uropeJsl<.lCn, NIe po- :Ni. 236;..,...,238 za odpowiedni pod budowę fabryki, ~rzy wyJsciu z fapryld po pracy, 80 tkacz6wza~mnywl~cone,. bYC'i.Qbomtl1~ 41,\ t~ll \\[S~yst~ ponieważ budowa ta~zdaniem ich-tamowaĆ ządało 'pOdwyższenia płacy, po. upływie dwóch
• kich, któ!1'ch spraw,:!,; al~ohohzmu InteresuJe..
będzie dostęp do ulicy Widzewskiej. Wskutek tygodm,
10%.
. , .. .:\'l ruedztel~ gm a 13. b. m.. 9, .gpdz. 6:~j?, tego prezydent miasta p. Pieńkowski zbadał wraz
We wszystkich oddzia.łach fabryki tej pracuje.
dzla.le lem ~dzlelac:,c:b~le obH~Sl1len 4r. Star!l~ z inżYUie. rem. mieiski.m. 8s:J tuacyę . na miejscu i 214 robotnil<.ÓW.
,.
$ław'Skąls~I~, .. .:.; .
. . .protest w.łaścicieli domóvt'przy ul. Kruczej jako
(a) Kasy chf.lI'ych VI 19iel'zu. Wczoraj, o g.
. (e) Z P·rzy,tułku noclego\A,tf)go. Wskątek. z~- niesłllszny...,....odrzudł.
.
5 po pot, w fabryce maszyn Juliusza Hoffmana,
mnaideszczu'. liczba. pen~yo~auy w "prz~.tu.łku
(e) Opłakalla.ulic~. Dzieląca rniastQ ze wsią w Zgierzu~ odbylo się ogólne . zebranie pełno~
· noclegowym znów SIę; .z~l~k~zyła. WCjor.aJ no- C~o!ny ulica Ttl szyl1ska przy· zbiegu z; uL No- mocników kasy chorych. Wybrano zarząd kasy,
'cowąły 62, osS:'b:y w teJ bczlJle 13,kqb et, pod- wopabiClnicką od lat kilku. obfituje VI doły iba~ w skład którego weszli: ze strony robotników
'aasgdy. za d?lpogo~nych zgłąs!!,ało się na jury, uniemożliwiające lJrzejazd po niej. W osta:~ pp.: Józef Zamojski, Stanisław Dudek· i Fryde. .
Ino~€g zaledwl(~ 40 osób.
.
tniCl1 (:lniach podczas prz;eprowądfek zdarzyło się ryk Hoffman,: jako członkowie zarządu, a Kac(~) Ze;t:9i!lijl. majstró~~ieką~~!~ię!l. Wc;zwar- kilka .wypa,dl~~w przewr6cen\a, tur z rzeczami i per Golimowski, Julian Woźnicki i Antoni Brył ..
,tek, 'QgQdz. 4: po. poł. oą.b,ył? !iII; Jcw~rtąl~e ~ę~ bledm wła~clcl.el.e,rzeczy p.onJesh dotkliwe. straty~ ski. jako ich zastępcy; ze strony fabrykanta we~
brapie c:złqnkqwZg\,om~ Wa.J;;trqw. piekarskich Wtem tez mlej~CU' w b~Jurz~ prze~rócf.ła. się szli w skład zarządu pp.: inż. Zygmunt Soko~
!pod przewodnictwem starszego Zgrcun,AP;e:nlą. fura z 'Yapnem I wywróciła Się dorozka, WIOZą- ł.owski i Bruno Miller, oficyalista:
lp. W. Kopczyńskie.go. Zapisano uczńlów.l ~·ł wy- ca p.asazcrk.ę. .która skąp~ła sj~ w cuc::hnącem
Dziś odbędą się wybory 39 pełnomocników
: ~np.lla."~ae1a4l.1)~J~~\. pp.:.T. Schmldke~ ..W•. ~1~f:~'~·~1}S9~1!~,.:!HJ?;~~~~.,.~lę~ąt:.Y~_M~~YP.r.9st..rp91:4o:. ..,.·do..:k~.sy",ch9r'y"ch~w;.fabrykach~.Tow•.... alce. .. L.o~

.Dla urzeczywistnienia projektu tego

wydział

w porządkLJ.

gospodarczy ministeryum zażądał przedstawienia.
niektórych dodatkowych d/lny/:h zebranych przez
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rentz i l\rus~l:c" przy ul. Zegrzańskiej w Zgie- , myślnej przyszł'ości.
za przyrząd kuchenny. W r. 1833 we Francyi
rzu, zi;~trll(!nInJtjcych 720 robotników. Na 17 b. m. !
Ale słaba wola, skarJowaciała i zgangreno- trzy·· kobiety otrzymały patenty na wym,JazJ~i.
za~owledzlano wybory 30 pełnol!l0cn!ków do , \~an~ dusza, spaczenie pojęcia O godności oso- Liczba kh odtąd wciąź wzrasta w Europie. Na
kasy cho.rych w fabryce Bredsznajdra I Broda-I bIste], wreszcie tchórzostwo z bY.le przyczyny początku XIX w. na 500 patentów, jeden przycza w Zgierzu.
popychają do rozpaczliwego kroku.
padał' w udziale kobiecie. W ostatnich latach te·
(e) fabł'yka waty VI Zg~erzu. Rząd guber- ,.
W latach, gdy jeszcze nie gł'oszono z try- I goż wieku-jeden na 115, a dziś-jeden na 75.
nialny piotrkowski zatwierdził plany fabryki w bU~l wolnej miłości i nie spaczano zdrowych I Jakież wynalazki robią, kobiety? \ll's2lelakie-od
Zgierzu przy ul. Zegrzańskiej, którą zamierzają pOJęć, o samobójstwach wśród ludzi uczciwej teleskopów i łodzi podwodnych do lamp, Lecz
zbudować pp. Hoffman i Tymieniecki.
pracy prawie wcale nie słyszano. Wypadki ja- bliŻSZe rozpatrzenie się wykazuje, że 5/6 wyna(a) Poiar w Zgierzu. Dziś,
godz. 6 rano, kie notowano, zdarzały .się)edy~ie . wśród zde- lazków kobiecych ogarnia potrzeby życia domow fabryce krochmalu E. Neum,ll1a przy ul. Wy- r~crwowanych, steranych zyclem Illtehgentów lub wego. To też na 713 patentów, uzyskanych przez
sokiej w Zgierzu, w oddziale suszarni, wyniki choryc~ ?t:nysłowo, ..
kobiety w ciągu p6łtrzecia roku, 146 tyczyl.o
pożar, który objął część towaru surowego i wc- .
.DZISIejSZe sam~b?jstwa dokony~ane przez ulepszeń w stroju, 114-w przyrządach kuchenwnętrzne urządzenia suszarni, a nadto zagrażał, ludZI pr.acy, przewazl1le. przez otrucl~ (na 241
nych, 35 odnosiło si~ do mebli, 52 do czyszczeprzylegającej bezpośrednio do płonącego budyn- ; ~amob6jst':V 2t? z otruc~a.) przyb~ały memal cha: nia ubrai'i i prania. było 31 patentów na apara~
ku szarparni Mitznera i Z-piętrowej fabryce Neu- I ~ akter epldenlll, Z, ktOl ą nalezałoby walczyc ty do ogrzewania, 29 na zabawId, .34 na nowe
maszyny do szycia, 83 na artykuły' medyczne,
Olana, w której mieści się wykończalnia Kunkla. jak z chorobą zakazną·
Bug. W.
22. na przyrządy budowlane, 18 na kufry, torby
Na szczęście przybyła na ratunek straż ochotnipodróżne, lO""';na tapety, 6-na namioty .i t. d.
cza w ci'lgu godziny pożar umiejscowiła. Spaliła
Były też wynalazki w zakresie bicyklów, ba, nasię tylko część suszarni i stosunkowo niewielka
wet automobil ów, podków, maszyn' dopisania,
ilość towaru.
Z KRÓLESTWA.
maszyn drukarskich i t. p. Te cyfry i rodzaj wy·
Straty wynoszą kilkaset rubli.
-:nalazków przekonywa, że kobiety nie są tak
(x) l kasy bałuckieJ. Ogólne zebranie bapozbawione. zmysłu inwencyjnego, jak przypusz~
lamlcnięcie
szkoły.
Kurator
warszawskiego
łucl<iej kasy posaff.owej odbędzie się jutro, 13
czano
przez tyle wieków.
b. m., o godz. 6 wieczorem, w lokalu przy ul. okręgu naukowego polecił niezwłocznie zamknąć
8-klasową,
5Z
kO,fę
filologiczną
w
Częstochowie,
Mikolajewskiej nr. 54.
(a) Szkan'latynu. \IT Retkini, w domu wło Czesława Bagiei'iskiego, odbierając właścicielowi
koncesyę.
ścianina j6zcfa Nowaka, wybuchnęła śród dzieci
Wykonanie tego rozporządzenia polecono
szkarlatyna. Dotychczas zdarzyl się jeden wypolicy
i częstochowskiej.
padek śmierci na kilka zachorowa6.
,
Na miejsce epidemii władze powiatowe de~1l'1I'W"07'''LMl''''''''''''''
WypOWiedzenie wojl~Y.· "
legowały lekarza oraz felczera.
LONDYr'l, 11 lipca, (w%.) Korespon
Z LITWY I RUSI.
(e) Młyn elektryczny. Wc wsi Nowosolnej I
dent "Timesa" donosi z SoW, że król
pod Łodzią przemysłowiec p. Gustaw Dryning
zaprojektowa.ł budowę młyna z zastosowaniem
Aresztowania !ll'zestępcy. W Mi6sku guber- Karo~ runmńsld wypowiedział wojnę Bułsiły elektrycznej. WecJ.!'ug sporz<1dzonego planu
..
'. •
nialnym skradziono czek na 5000 rb. i lIsil'owa- garyi. .
budowa ta kosztować będzie 50,000 rb.
Równocześnie
odwołany
został
poseł
no rozbić kasę prywatną. Policya, wyśledziwszy
(n) Kl.'llo~lifJllh:NUllztwc Wf nki!llBDoy. Włościanino
iż sprawca mieszka w hotelu
"Metropol" pod rumuilski Ghika, ktÓi'Y, wyjeżdżając, opiekę
wi wsi Janowiec, w pow. htczyckim, Mateuszowi Adanazwiskiem Mameluk; wkroczyła tam i .mimo nad poddanymi rlJmuilskimi zdał, poselstwu
miakoWi, skradziono w tych dniach pOl'ę Iwni, warstrzałów rewolwerowych żony złodzieja,aresztoś,:1 5~O 1'1:>.
włoskiemu.
. . "
:
.
.
- W nocy ze środy na czwal'.tek b. tygodnia, nie- to wała oboje.
wykryci dotad ztoczync:.y skradli mieszkańcowi Wsi
W więzieniu Mameluk zeznał, że zbiegł z
Wkl'ocz8nie wojsk r~muilskich •.
Przyl«~J., 1,(111. j)opien, w pow. brzezinskim, Romanowi
ciężkich robót, był socyalistą, nazywa się FranWIEDEN, '11 lipca. (wt) Dziś ogod~.: 1'1
Swid()r~ld(!11111, koniu wart().';ci 8fi rb.
ciszek \,vierzbicki, rodean z Królestwa Polskiego. przed połhdniern węgiel;slde TowarzystW0żeglu~
'Id obu wypadkllch zŁodziejów nie wykryto.
Emigracya do Ameryki. (Jon!czka emigra- gi na Dunaju otrzymało od rządu rum~lń .. o'
cyjna ogarnia ludność miftszczyzny, oga,łacając zawiad.omienie,. że ~onH:ej O.rso~~}~'." t
SaIl1obój8tw'a W IjOdZL
wsie i miasteczka z żywotnych sit roboczych. zamknIęty dla zeglugl prywatne),
\, . ' .." .
Agenci różnych towarzystw transportowych dziaW po,łudnie rozpoczęło się tąmlądowanie
.
, . .tają bezkarnie, bałamucąc lud. Z Ameryki nato- wojska rumuńskiego na bu.tgarskiem·· wybrzettJ
Prr:cglącla]llC statystykę wypadkow w ŁOd,zI, miast od tych, co tam pojechali, dochodzą nie- Dunaju.
~kr~ętl1l~ pr?wad~~ną od roku }900. przez zało- raz wieści wcale niewesołe. Uczestniczka jednej
Dzisiaj o godz. 5 I'anojazda 'ru(l1uń'sk~:"wk~ę:
zyclela l .klerowml~a .pogotowla la.tunkowego z ostatnich wycieczek emigracyjnych, józefa juch- czyła do wsiSpasowo w okraju Bal,czylmi'.,'!
d-ra W..PJllkusa, wldz,llllY nadzwycz~jny,. wprost nowiczówna z pod Mińska, pisze, że, po pierwZajęcie Sylistryi,
"
zastraszający ,wzrost liczby ~amobójstw I zama- sze wozili ich nieskończenie d.tugo po lądach i
"wodach, wreszcie, zamiast do Nowego-Jorku,
chów samobÓjczych w Łoozl.
WIEDEN. 11 lipca. (wJ'.) Wojską runluńskię
Podczas gdy w roku 1901 było s,amobojstw przywieziono ich do Kanady. Tu kazano emi- zajęJ,:o o godz. 4 po południu SylistrYę, 'nie l1a~
32! w,,' roku 1912 zanotowano samobÓjstw w ,to- grantom dopłacić za dojazd do Nowego-Jorku, potykając oporu. Zaloga bułgarską usunęlasi~
.
.
dZI al! 241.
. .
.
.
gdzie stanęli niemal bez grosza. Niektórzy z e- zawczasu.
Stały wzrost hczby samobÓjstw w ŁodZI da- migrantów otrzymali zarobek bardzo lichy, inni
Baz OpOI'U.
tuje się od roku 1905. W roku tym by,fo ich bez pracy.
36, w następnym zaś już 54, dalej w roku 1907
_
WIEDEN, 11 lipca, (wł.) Tutej:szy poseł
88, w 1608 - 96, w 1909 - 142, w. 1910 - I.
bułgarski oświadc7.a,że bułgal'skarada ministrów
130, w 1911 -196 i w 1912 - 241postanowiła nie s"ławiać oporu wojskul'umuń~
Z dzielnic po~sldch.
VI tej smutnej liczbie samobójc6w było 5
skiemu, wkraczającemu na terytorymn btlłgal'~
małoletnich (2 chłopców i 3 dziewczyny) w wiealda.
.'
ku od 16 do 20 lat - 70 (w tej liczbie 48 lwZ KRAKOWA. C z e s k o-p () 1s k a w y s t a~
Rzeczywiście, dotychczas ,arnlia rumuńska
bie t) od 20 do 30 lat- 86 (w tej liczbie 39 w a ob razów. Na dziś na godz. 11 rano za- nie napotlmra nIgdzie oporp •. ' '
.
kobi~t') od 30 do 40 lat -- 49 (w tej liczbie 21 powiedziano otwarcie czesko-polsk jej wystawy
Prz61'ażenie w Sofii.
kobiet): od 40 do 60 1,at -- 28 (w tej liczbie obrazów, rzeźb, grafiki, .k!limów i P?~w.zu sztuki
ludowej czeskiej, serbskIeJ, bułgarsk:eJ I cz~rno
13 kobiet) i wyżej l~t ?O - 3 wypa~ki.
'I..
WeeDEN, 11 lipca. (wt) Równoc:ze'nie
Według wyznan liczba samobójCÓW dZielI górskiej ze zbiorów p. Fr. Hovorkl w salt Ba:. ąlu:Vii ..unUIit11l!llua zapanowało w 50 ..
sie nastepująco: 148 katolików, 8 prawosław zaru polskiego w Zakopanem..
. . iU wi®Dkme PrzYSa1ąbienie, graniczące .
nych,
ewangelików, '42 żydów i 16 niewiaWystawa zapow.iad~ ~ję bardzodobr~e.
z: przell'ail:eniem.
.
W wystawie z lt~zl1lejszą. kolek~yą. dZIeł wydomego wyznania.
..'
.
Krć.U f.erdynandcffiEąiko zachoro.
Wed,fug zajf,lcia najWIększa liczba .samobóJ- stąpią: artysta czesio Urpka l Vlastlrml Hofman wał z powoeha o!iiatnich w,padków.
.
c6w - 141 przypada na klasę robo~l1lczą, rze- oraz wielu czeskich i polskich artystów.
Llu:llno5c domaga ·s;fi~ dymiSJi '.011· .
mieślniczą i slużbę domową, następme 38 na,jlulI\HSlwa.
. . . . •
dzi 'wolnych zajęć.
Wzb.,arzenie 2l:wraca si~rownieł
Smutna statystyka ta świadczy w"yrnown.ie ,o
plt'ze~~w krćBowii ferdrruJJndowi.
..'
upadku hartu duszy, o braku odwagi do ~yCIa
Na uBi'ieach w SofU Odbywają Ile
wieo:e.
.,
.
.;
wśród niepowodzeń i rozczarowań, braku Sl~ do
-?Rzą(\1obaw5a5i~ rewolucyi..
~~Il~i o kęs powsze~n!7go chleba, a co najwa- ,
K b'ety niedor6wnają nigdy męic?yznonl
zmeJsze - braku rehgll.
" .o I .
"r,
-.'
,kI
Ó·
MIÓW'iią c deirOli1hl:CiI'rS cara Fsrd".
Bezwyznaniowość jaką starano się w latach na polu wynalazków. fak :Stlę. zW y 7 1'111' wbIa' GUllndaQ
, 'd II
b
'
yczy
Czy słusznie? Przeczy temu Wler dzelllU ICZ
, Obawiają sH~zaplI'oWadzenila dN"
ostatnich szerzyć wsró (asy ro ocze), prz b"t tów a wynalazki kobiece udzielanych rok
.
niła się do stw~rzenia band~tyzmu I s~mo
I:a en.
n.: i lat stu kobiety wsp6l'ubiegają ,k~att.lllfy woam;l!tcwei..
ców. Pierwsi llle szczędzą m swego 111 cudze- .l?czme. ~ .juz oc.
l W 1809 .~_
. .
,',
d
'go
Się z. rnęzczyznumI na. tern po u.
r.
me
Warunki zawieszenia broni. ",
go zycm, drt1dzy wcale. me szczę .zą swe ' . .
. l .M' . Ke-s w Niemczech otrzymała paPA~YZ, 11 lipca (~ł.) qrecyai,Ser~l~
~yle nie~ow?dzeme, byle n:eporo~Umlel1,~C_ . ~~~: źa a~~~sk~;~ioną. maszynę tkacką. Następna
skłonne są, do zawleszema brom na następuJą
~~~~~~?etktÓ::l~~ie p~~~~in~iat~aI~~~~~:wZaW~I. kobieta zdobyła .patent
i815;~1 ~I~pszone . cych warunkach; Wszystkie terytoryana. wschód
czyć p~eciwności żYciowe. doczekałaby si~ po- ,kopyto do szycia trzewI <. WI w r.
mna -
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od .rzeki 'itJ'ardar i na rółnocny wschód przypaść
mają Bułgaryi. Wszystkie zaś ziemie na ZąCl16d
aż do GewgheIi weźmie Serbia. Reszta,raże~
z l,a~alą i .S~rresem! pozostanie W posiadaniu
Grecy!' Je~elI B.ułgprya zgodzi się na te wa:unkl, ~aWleszente broili nastąpić może niezwłoczl1le.

lamiary Auatryi.
. WIEDEN, 11 lipca (wł.) Prasa

?śwlad~za. że Austry~ będzie pOlliera,łą
i wyl'aza, domniemanie powikłań z tego
z Rosyą.

~ 158

on,ia 12 Upca 1913 r.
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wiedeńska

Rumunię
względu

'1"
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ortą nL 0.,14gnęły skutku.
WybuCh rewollwyi (i).
BerBin, 12 lipca

(wł.).

Rokowania
W
Z

k

yso ''1

tła

»f

Konstantynopol, 12 lipca

1Pe'i!!Z€2sa. m5n~strl'@wP

Da,lH~wa,

Odwołanie arc. Ferdynanda.

dokonano zamachu, który jedna k nie

KRAKOW, 11 lipca (P.) Inspektor jener~lIW, armii austryackiei, ~rcylrsiążę Ferdynand,
ktot~ wraz za sztabem jenenlhiylTI reWidował
garmzolW na pogranIczu ł'osyjsldorn, wezwany
Ą!ostął /lagle telegramem cyfrowanym d!l Wiedni.a..
Dzienniki krakowskie sądzą, . że odwołanie
arcyl<sięcia, stoi w ,związku z wojną na Bał!<a

Rząd załuazał d,ukowo1:lli1ia d:den.,
noków. WS~y$)Ude r.li;a~a zamkne~te.
Z~met ,g2!lJ'ssta.
'

udał $i~.

Dalsze

klęald

JIIie W smak.,.
, WIE DEN, 11 lipca (Wf.) Obudziło tu ujemme wrażenie powierzenie interesów rumuńskich
w Bułgaryi po zerwaniu stosunków dyplomatycznych....,..Włochom. nie :i';a~ Austryi,

(wł.).

szła wiadomość, że

grecy

Bułgal'ów.

Nocy ubiegłej nadeBenir Isar, wojska bułgarskie cofnęły się w nie,ładzie, pozostawiając wyczerpanych i rannych żołnierzy.
Resztki armil buJgarskiej stawiały zacięty
opór, lecz zostały zmuszone do ucieczki~

na~h.

Ateny, 12 lipca

zajęli

\.

Buł'garzy nie stawiają

oporu.
Sofia, lZ-go lipca. (wl.) Tutejsza urzę~owa
Agencya Bułgarsl~a potwierdza wiadomość, że
z powodu rozpoczęcia przez Rosyę rokowań o
zawarcie zawieszenia broni i pokoju, rząd buł
garski wydał rozkaz niestawiania oporu wojskom
rumuńskim, W związku z tern ,znajdljje się wiaNagły :zgOR l·ozczarQwanego.
domość
o podc!unlu się W SYlIstryi 200 dO 300
PĘTI3RSBURG, 11 lipca (wt) Wczoraj pop.
żoł'oie(zy
bułgarskich rumunom.
czas posiedzenia, odbytego w sprawach słowiań
skioh,. zaohorQw@ł n~gle ~!1any p\)blicysta ~łowia
Poseł bułgal'ski pozostaje.
nąfil~ki! Hiemoim Tabllrno, ·z pochodzenia serb.
Sofia, 12 lipca, (wl.) Poseł bu,łg~rsl~i w BuW nocy Taburno zmarł na paraliż serca. Jak
informują, wypadki słowiańskie na' Bałkanach
kareszcie, Kalinkow, otrzymał od swego rządu
takprzygn@piali:lco oqQzi~łały ną Tf"lburnę, że :or:lmz, aby nie opuszczał Bllkanisztu, pozosta~
z, rot(,;~ar9w.ąpia· poniósł śmierć. Zmarły pra- Jąc)1a !lwem <;tanowisku.
.
cował pr:pewa~iew \,N9weth wr ernil \
Pr~edwczes~~ wiadomość.·
""
, .
W'P~rsy,~.
.Saloniki, 12 lipCll.(wL) Wiadomość o zat??1eI4'E~AN, 11 lipca (P.). KurdowIe z pleJęciu
przez grek6w Seres ol,aza,ła się plzedwczemienią kałbaczy rzucili się do ucieczki, gdy zbliżył' się oddział perskiej brygady kozackiej, ści
sną·
gającej w dalszym' ciągu Salara ~ ed - Dowlego,
Wal'lmki ;zwycię~ców,
ukrywającego się wśród rozbójniczego' plemieAteny, 12 lipca. (wł.) Zabiegi tutejszego po
nja Diall' .
.
.
RESZT, 12 lipca (wt)~ itl Północnej Persyi sła rosyjskiego są na jaknajlepszej drodze. Grcolbrzymia bieda, hłdność persKI! mieszka w roz- cya. zgadza się na zawarcie pol\oju pod warunwalonych W ziemi wykopanych i c!ach!iffi nakry- kiem jednal', żę pqdzial terytoryów na Bałka
tYCih notac~.Wysłannjcy, rządowi,· ą raczej dzjer2awcy · podatków\ persowie, zabierają biedakom nach odbędzie się bęz udzia.łu mocarstw. Grecya
ostatnią 'derkę. Ludnośeżywisię zjo,łami i ko-· gotowa jest ofiarować Bułgaryi dostęp do morza Egejsl<iego.
rzonkami. Nędza straszna.
~ie~eI'l, 12 Iipc~ ..(wł.) "Slavische ł(oresp."
Zgon dyplomaty.
donOSI,
ze prezes rmOl~trów serbskich Pasicz nie
rOKlO, 11 lipcą (wł.), Zmarł hr, Hajasz!,
óyłY ambasador w Londynie. który zawEjrł zwlą- ' zamierza przy zawarciu polwju oDstawać przy
~ek Flngielsko~jąpC)ński. .
. obecnych sl1kce~ach i uwaŻfJĆ ich za podstawę
. .
rokowań. Przeciwqie, Serbia gotowa jest do daWojna w Maroin).
leIw idących ustępstw oa rzecz Bułgaryi, Głów
. KADYKS, 11 . lipca (P.), l<rątowolk "Estra~
m waI'lmldem zawarcia pokoju będzie stworzemadura" wyruszył z wojskiem, które ma wysale
,'l nowego sojuszu państw bałkańsl<ich.
dzić wAlhusemas.
Dokument wojenny.
LONDYN. 11 lipca (wł.) Serbski "charge
d'affaires· pqkazywął d~iś sirQwi Greyowi fotografię dokumentów, zawierającjlch rozkaz, wydany 2·ęj i 4~~j dywizYQmarmii. b4łgąr s1<jej rozpoczęcia akcyi woJenpei przeciwlco Serbii.

(wł.). Pewien lottureckiĘ\j, dokonał

nik, peł'niący służbę warmii
lotu nad linią EnQs Midia. Zauważył on, że
25-tysięczna armia bułgarska znajduje się w od~
wrocie z nad morza Mal'mara.
Minister o trzyletniej służbio.
Paryż, 12 kwietnia (wł.) Były minister wojny Millerand przemawiał w swoim okręgu na
temat trzyletniej służby wojskoweJ, Dowodził
on, że WOjna pomiędzy Niemcami i Francy/,:!
zgota nie jest wykluczona. Gdyby Niemcy mianowicie poniosły klęskę w spółzaY'vodnictwie
ekonomicznem, zmusił'oby to ich do chwycenia
za broń. Francya musi wobec tego jaknajśpie
szniej wprowadzić trzyletni", SłllŻb~.

tamre'W@OucQ.!I.
II

WWLwa'mi!llliDllllllllłlii:l~~~~al3:fm.~~
? .. '.fI~""",.""",,~~,,~;mn=vrq,!W'P"W>~"~~

lotnik wywiadowca•

Loka. An:zei ..
ge&,~6 ~amie!»ze:za leBegram :z :SefU, :te
w,,~&u::hmli'glł~

'te"?,

tacyami, jakie prowadzi Rosya o zawarcie pokoju pomiędzy pa6stwami bałka6skiemi, pisma
tutejsze podają wiadomość, jakoby zawieszenie
broni zostało już zawarte, a zawarcie pokoju
nastąpi w najkr6tszym czasie.

Ilpzbite rokowania.

Konstantynopol, 12 lipca (wł.)
delegata bułgarskiego Nassewkza

tH HM'

O bunt żołQiElI'ZY.
. Pa~yż: 12 lipca (wł.) Na wczorajsze m po~ledz.enlU lzby obrądowano niłd spri1wą buntów
(.:o~I1l~l'zy przeciwko trzyletniej slLjżbie wojskoweJ. Rząd ostro nąpadął na syndykalistów i do~naga,t się dokol1l'loia ~zczc[Ę6łowych rewizyj w
Ich .Iokala.ch. Postanowiono poświęcić wszystkie
pOSiedzenia w przyszłym tygodniu rqzprawom
nad przedl'o:t.eniami wojskowemi.
SQcyaliści-ministrami.

I

. Kopenhaga, 12 lipca. (wt) Królowa Wi1hel~
mma upoważnila przywódcę liberałów, d-ra Bosa do utWorzenia gabinetu lewicowego, w którym mogą zasiadać także socya1iści.

lot Joharmistal - Paryż.
Berlin, 12 lipca. (wł.) Szwajcarski lotnik An~
demars wyruszy,ł Q godzinie 4 m, 10 z Johanistalu w podróż napowietrzną do Paryża.
Powódź.

BudaposzŁ,12 lipca. (wł.),w Marmaros Sziget za~ana została dolina, 14 domów uległo znisz~zemu. Całe miasto zosta.to zalane, Jeden z mo~
stow żelaznych został zerwany. 38 domów w o-

kolicy runę,to. pod napOl'em wody. W Furta wy
stąpiła rzeka l zalała całą okolicę, wiele c!omów
zburzonych. Straty bąrdzo znaC7;ne.

o F I ARY.

nr

WojoWnicza Turcya,
KonstantynoPQI, .12 lipca (wt) Organ mlodofurków "Tanin II pisze, że TU\I,-:Ya nie może
położenie Bułgaryi.
.
.
. pozosta ć b'lernym widzem wypadków na BałkaParyz, ' 12 lIpcat (wł.).
Sytuacya
w
BułgarYI nach. Izeet pasza uda,ł si'" do CzataId'. . b' ł
d"· .
. . ,
.
,...
zy I o Ją
ząc.zyna .byc coraz ru nl~Jsza , moze Się leszcze naczelne dow6dztwo nad armią tur' k .
bardziej pogorszyć. Jedynie tylko natychmiasto~. * •
•
ec ą·
we zawarcie pokoIu może uratować BuJ'garyę.
Rumuma I)lerz~ udział w rokowaniacb.
Blłłgarya właściwie nie jest jeszcze rozgromioną
Bukarent, 12 lipca. (wł.) P6łurzędowa "Rui mocarstwom nie zależy na jej zniszczeniu, Ta~ munia" .za.mieszcza. c!łł,lźszy artykul', w którym
Ide zdanie wypowiadają pisma tutejsze.
.~OWOdZI, ze, Rllmuma. postanowiła wziąć bezpo~
Dymisya Danewa..
sr~d~lo udZiał w., regu~owanill .sprĘf;Wy bąłkańBerl.in.l. 1.2 lipca (wł.). Do Ber1 TageblaHu" sklej, abyz;ap~wnIcsol:)le[lależne .jej stanowisko
.; . .. .
",.....
na BF'l-łkanach. Rum'
. t.
•
donosz'"
z SOfII, ze Danew podał SIl" do d.y_ . b'l' ... ·
• ... unIa
Ole ",ączy wprawdZIe
,
't
.
. ....'1
.
,.
mo I 1"'<lcYl z wOJn"
l'· .
I"
ma. być układ·
." kto~.
l na zaden
misyi• Na stanowisko
..
' pre.zesa
. . . mi.nistrów
. ,.
ryby się ~,eez
r " meł jpozwo
. .
rpianowany Gemaltew którego zada,nięl1l będzie
'.
sp zeClWla ej IOteresom.
r
do
zawal'cia pokoju.
JiJqlmunla.
.P~)(~! 12 lIpca (wł.). W związku z pęrtrak-
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Pożar. Dzienniki wjede6skie'otr~ymały WCz.oraj z l<onstantynopolą wiadomość, że Midya s;toi
W ptornieniacl~, Ratunek jest niemożliwy.
Powódź na Bukowinie. Wskutek wylewu rzek
Seretu i Czeremoszu wiele miejscowoś~i ną Bu~
(cowinie stoi pod wodą.
.
Grotba Ilowodzi. Z Budapesztu donoszą:
Wskutek ąwudn/owej wielkiej ulewy komitatowi
Besterce zagrąża powódź. Zatopione pola, zbu,
rzone lUqsty, prr,erwane komunikacye. W komi·

Iwykaze

czy sprawdza Sle Jcg'o nadZieje zastoso~Wl'. el'I':1 s"kale B' adz' "O b"d"
wan a wyr a dZ m na
' "'
.'... ... <t ,"'
wynalazek stałby się przełomem w dziedzinie
środków komunikacyi, wprowildziłby zasadnicze
Z~'z~~ kolet ,cel:tralneJ, w Nowym"\Jo!'ku zmiany w stosunkach światowych. .
.
iPrzecłSlęwzl,ął w ostatlllf!1 ,cza~lc nader sz~zegoło"
W jednym z ostatnich numerów znanego plS.
we . badamu .nad pę~l1lęCtaml. szyn kolejo~ych, r ma anglelskiegq "Englincer", poświęconego ~ło:v"
a mezwyI~łe l11teresujct cy wY111k, tych badan zo° n.ie no.wym wynalazkom t.echnicznym, ~naJd.ule.
stał obecme ogłoszony przez pIsma fachowe.
my interesujacy opis Imaszyny gazowe), wpru- tacie Torda jest zalanych 30 wsi, Trzy wsie są
Przcdewszystkiem okazało się, ze cztery pię,- I ",ianej w r. uch przy pomocy spala.n.ia 1.)yłu wę· zupełnie odcięte od świata. W komitacie Marma~
te pękntęć wydarzało się na torach szybko jeż- Igłowego, .Iqea sama nie jest bynajmnJiej nowa, rOBS są wielkie szkody. Deszcz pada w dalszym
dż~cych pocięgów osobowych, na torach towa· , niejednokroItnie już znajdowała .ona wielu wynaciągu.
roWyc11 zaś zaledwie jedna piąta, Jest to dowo· ! lazców .pl'aglll;!cych oszczęqzić !cQSzta przemiany
Burze. W Zdołblloowle szalała burza zWie!·
dcin, że szybkość ruellU wY,wiera bardz~ci !lisz- węgla' na gaz i usiłujQcych spalać wpr,?st v:'ę" ką ulewą i gradem, pozrywała dachy j poczyni,
cZ<Jcy wpływ na tory. k<?leJowe, anliel1 clężar ! giel w cyml1dl'ach maszyny, Ale aczko,lwolck t~zy tą wielkie spustoszenia w ogroda~h i na polach.
kr~ż~cy~h po nich P?ClągoW.
, "
wanD dosk,onale, spros~l(Qwąne~o węgla to je,d- Straty są znaczne.
s~w. lcrdzollo dalej I bardzo lute1 esu]ący fałd,
Ilak. wsze.Hue proby kbIiczyly SIę dotychczas mePrawie cal'ą dobę sząlała 'w Homlu burz,a,
że . zniszczenie obu szyn ~or~l nie je~t rówI:~powodzeniem; pozostałości ,Ępaleni~ zanie~~ysz i ulewa. W mieście i powiecie wiele pudynków
mierne, ObserwacYę tę, uczy1llono , J~~ dawmej, I czały cylinder, ~lostawały s~ę pOm1ędzy, sctany lIsz1wdz,onych. Zasiewy wielce ucierpiały, W wie~
dot~d jednak nie 'po~raflono. zba?ac lej przyczyn,
cylindry i tłok i powoclow~ły uszkodzeme mo. lu miejscach przerwana komunikacya telegrafi~
Charalderystyczl1cni Jest takze, ze na przest1'ze- toru,
czna.
niach, ,gdzic to~-bięg:t1~e Jini(J ~upełnie, rrpst~" , ~wórc,ą 110w~j!; ~onstrukcyi w tym zaln-~~ic
.. Kałasb!ofa ko!ejQwa. Na, dwor~u' MilNląjew~
pęknigcIa bywaFh~:,znaozl11e cz~sts;r.e) 1l111zelt na Je$t ~nżyl1ler aIlglelskl dr. A! M. Low, Z~ga~t skim. wydarzyJa się ]<ątastrpfa Iw,ejqw~ ,.~ pozakrer.ach.
, ,d,>.
: wdmuchiwać pył węglowy wprpąt do cyhndra,
ciągfenl~pa(!erqwym. Mas~yni~tą l1,e rn6g~ ?;at~b
f'achowcy~ dd!{onywa]I!CY nadarl, s~wierqzili, i jak czynili je~o pQprzednUcy, wprąwadza on go mować pociągu, i ,ten werznął si!;l. w~cianę qWqr~
że w p:i'iiwi,~l~rl~ośri pęknięcia przypisać oa· I do bSbbncj rtl~"Y, złąc~ol1ej z Illotore!ll i ,ogrze- cą, Jędnll osp ba. żabita, 7 ciężko rannych, a dwie
leiy wndom w obrobleUlu szyny, pę~he~,~ykom l wancj gor~1cyml gazarm wybttch,ow:yml.. PIze;'.. to uległo obcięciu nóg.
powietrza, . które ~o~ostHly V'( odlewie! t. p. ogrzewanie pył węglowy t:l1'Zemlema Sl~ na, gaz,
~ł41ł~---==""1'1'I_1;'~"""."...
, _-"'I"'.,""'tl"~"'''''''''''~,k!'l'l.~'I!JI'l!Iu'~
O wypadkach pęk1l1ęcm ~ p,?wladywuno s~ę pra- poczem zrn~eszany, z poW!etrzel~ dostaje Się do
ProlE! l"adtlu$~ Joteyko
.
wie zawsze na czas, dZl~J[l samoczy~U1y'm elek" wnętrza cyhndra jako mtc~zanma wy!-mchowa. rn:yjcidża stale przez czas ierj!i letnich dla. uch:iela.nia.
trycznym syg'nałQm 1i:()l~jowy.m; pękmęcle szyny , Dotychczasow{; próby nowe]. l~onslrtlkcyl dały popowodowało prz;:rwamc .Ipr,ąclt~ I cllektryczne,go, do'bno bardzo d,ob~'e ~Yl1lkl, tak, "~e zaptcwne I
krCJ~I,!CI~go przez szyny. I?owlOdło. to doskonal?" nowy motor zpaJdzle I1.1eclłtlg9 sz(!rs;:-;e zast9SQ(fortepian, sl(l'zYPąę, t\lQD~(\),
ści elektrycznych urządzcn za1bezplcc;z:alących, l~t~" I wąnjej
,
.
re wobec tego będ(,), zaprowac~zane.n~ qmcryk<~n·'
Przed paru laty wywo,mł? l1Wll1<\*f.l, sensacYę Zastać można w ązkole mU7.yczne) Tow. Muz. lm, S~o
skich liniarll' kolejowych w WIększe] Jeszc;?,~ U).le- w świecie natlkowym odkryclO znakQnl1t~go an- I pella (Piotrkowska 108) we wtorTd, śrqq.y i e~wę.rtld'
od 8""':9 wiec:,:;ii:Qrem.
.'
rze l anJzeli dotychczt\s,
.
...
gie1skiego uczol1ego, Wil,iama. Ramseya, ~e ema.
Nad niezwykłym wynalazluem. Vf dZleclzwle nacya l'aC~OWfl pOZ:O$t~w~ona, \,sama I sobJ~ przęz
koleJl1i1ciwćl pracuje od dhlższe.go JUz czasu wy- czas dłuższy, prZemIeIlla ,Się W hel. '!'11edh1go
nalazca amerykallski, Emil Badle1et ~ No~m. później wykazał Ramscy,. ze z emanacyl wyŁwa
Jorku. Chce on zbadać wisz~q ,koleJkę, klom~y \ rza s. ię talcże neon, jeżeh emanac~a .r~dow~ ma
wedle jego tcai"ctycznych oblIcz,Cll a pl~ruszała SIę styczność z ,czystą. w~lą; w Obe.C~10SC1, ,sQ1I ,m~e I
Adwokat Przysięgły w Piotrkowlą ,
Z SZy'~~?~ci<J 5Q9J~!;n,~:f!~~.. ~g~~!!}g:-Nl~~wykła t~ I dz}~ny~h ml<\~y .Slę tez. wy,twarzac .argOl! ! ,lit.
....' ko~ejj{a lest tak sk~'Ilst,ruo~ana, ~e wagon~ będą . Pozmel~ze ;,!osWladc~ema Ra111:seya potWierdziły I ą.l ..z.ęp~~o~a~ąr;. ii.!l' si, lI1Ią tę s i/lI1mą ~~iQ~ KĄ~I/i,!.
(lPełer.bplP.skłl!) pod M • (r6g, P.~qM ~€I"lI1Iar"
miały do zwa1czćlmćl )e~lyme opor powiet:za, nA- prawclz!wosc osi~g11!ętych wY:ll.kow, "
.
..~65.
toiniast tarcie o szyny Jcst zUPCłl1.ie l1S11111 ęte, po- \
Niedawno przy sPOSObp08C.1, badan~a. rlłdya, riyn:slicilego 1-ę;lIl:ę piętro). . .
'~,'
1" <"~"""'f44 ..!rIf44"P174,;4 ,J,'~.J , .•~
nlewai Ipotęźne cleJdl'omagncsy unoszi! WagOl1. w I aktywllycl1 gazów w źrodłach: JecZIl1Czycl} w , ","w,. f ..
wysolwad kilku milimetrów ponad tor~m. Waz11ą Bath w Anglii okazało się, że ga7-Y, t~ .zawIera.
częścia sldaclow~ konstrukcyi ma ą byc tak zwa- ją 188 razy tyle neonu, He si~, go mle~cl w ~ów
'" ~ ..
ne solcnoidy (zwoje drutu, przcz ktor~ :pr.zel~ły, nej dbjętości powi~trza. Powtorz0no dawniejsze
Średnia
'$..
wa ,prąd, elcktryczny, a k.tóre zachow}1HI: SIę la~{ doświadczenia i w~~azano ponad. wszelką, wąt
arła
magnesy)'. SoJen<;My te CIQgną naprzod 'Yagom- pliwość, źe obecnosc powietrza, l1le wy:v
t}l Sp, chorol>y sMrne,w!osóW, weneryczne mOl)zop1c~o~
ki, a równQlCześnie un~ożliwi~ją kierowa~Ie:
~ą.dnego wpływu, co dotąd przypuszczah ulękto- We i kosmell:yka ,Iekąrska~ Leczenie syphthsu
salvaręrmem Ehrlich·Hata 606 i 914 (WśródzYlni,e). LePraMyczne dośWIadczema nad dZlałćlntem rzy ba,dacze.
czenie elektrycznością: elek'iiIl"~.il3!!a (usuWame szpe·
swcJ konstrukcyi wykonywa inżynier 1,3ach~le~ 1;a
.
c!lcyclt Włosów) l ośwlietBenie kallfDałt«(I.lretroskQPla).
~ Goql'il1:Y przyjęć: W czasie letnich miesIęcy tylIw od
próbnym torze, c!ług;ośct ~n:iej, ~tęce~ d~lesl~tt
Wypadki i
"'4-ej do' 8..ej po poludniu, w niedziele od lO-eJ do 2-ej.
metrów. Małe WOZkl, wag1! osmm ~!lograrnow)
. Dla I,W. Pau: osobna poclIl.eBf,ahlliia.
. U~
obciażone prócz tego 29 kilogramamI, WZl10sZ~
się
wysokości 12 mm. nad szyną, a solet~Ol.
(Tel. -.;;Pet.),
.
" uw " Żywoty' Świętych PoBskich '," 4
dy nada~ą im niezmiernie szybkt rttch. napr~od.
Nowa afera szpiegowska. Afera, szplegow~ oraz różne bros:wry treści reUgijnej poleca sldad
Bache\\et oblicza źe przy zastoBoW)U1lU śtUlgła
.
S krpgI Ares~tomateryat6w piśmiennych.
'
W poli zatac?:f\ cora,Z sz;ęr Z~ . ~ " ,.,., b
ł(SIPGAf/ł!l3Ul. "PRZEi:Ga.ĄDU PUlll'OUQłU~&l®d.
aeroplanoweao ~o poruszania wózl~ów mo"cnaby ~1\a
wana dotychczas 15 osob, p~mlędzY ~lml S.
"V
osi',ignać oilbrzymi~ ,-chyżość ruchu, ,:YlyJ.10SZfJCą ' ~~w.mąrynarki, ,Jeden z nIch Schmidt! ~tr~y· :
,"'" Jal. św. ~I!UI~ł!:ej;a:: $.
do 506 km. lla godz'in~. Czy jednak uda się po·
, ...
UBic~ Pr~ęją~d .Ni 1611
lnysł urzeczywistnić?
.'.
.
Na pytanie to odpowiedz~ał n~edawno Je~en
z Wybitnych techników kolejowych, M. Oeltel,
jak następuje; "Próby, dokonane. przez J3ac~eleta
doWodz~! że pOl'uysł l,egO da s~ę praktyczme 11:
p b L fi CAM;
. ' ,
.
rzeczywistnić.,.A.le .co lllne~o mały tor ~ólblly l
DLA PAN: J,3LUZKl ~ GORSETY ~ BU~LIZNA ~ ZABO~Y ~ WOALKI ~ RĘKA WI~ZKI
mąłe próbne w6z1o, a c<? 1nnego to~ plawdz~wy
i ogrol1lne wagony koleJowe .. I ll'!-0Jem .zdamem
BIELIZNA (~tołowa i kąpielowa)." CHUSTKI" PONCZOCHY - FARTUCHY 1 t d"
pomysł, aczkolwiek Vf ~~sadzle piękny ~ dobry,
DLA PANÓW: WY60R Ił( ~aWlHi tó w i Kosz u,~", KOŁNlBRZyKI- MANK18TY
nie da się urzeCZYWIstmc na wie1k<J,. skalę· Tall:
aIEIJZNA - RĘKAWICZKI - CliUSTKI" SKARPE l KI· ,S.ZELKI l t. d:
.
sl!dzę, chociaż nie upieram się. bynp'jl~l1icl przy
KOSZULESPORTO'WE
(kolorowe)
.•
PUDŁA
DO
PODR?Z:
(okrągłe
I
pod.tuzoe).
tem zdaniu, Nte wolno. ~apom1a~~c, ze w dZI:
z powa2:amem
sicjszym .rozwoju techmln ~szel,l[le proroctwa 1
" " CEN~ PRZ,~S;~PN;.
1Mł.." J A N. S Z E VIS K A
przepowiedn:ie nieraz. okaZUją s~ę ;zaw~ll,e,,,t
.niejedcn pomysł, uważany naraZle z~ lllemoz lUD. Przejazc:l "9 1 es (vis a vis plncu Cyldist6W). ,
wy 'do urzeczywJslnienia J:v..,Tór fanja~Yl, zdob~a
sobie prawo bytu wbrew wszy~tk!m przewidywaniom pesymistów".
PI~ćset lulometl'Ow na godzmę· j
'I
N
~~t Wf,)!:,low~ w lIlot~, ue 1. owe
J
bada~la eman aCyl .radowe •

ostrzegawcze. T' ?
Czy moz lWe. -

' l " · ·1' l' "l

I

I

f'!I!. Lo!

I

I

UZYKI

LEKCYI

I

.

Dobrosła

l
I

Hleynn
1("

I

"4,,,

, •.

J,

,

"

.'.

J :

katastrofy.

I

w

'.

l

==

I

mod, Zand Tenonbaumowa .ID~ Mud. 5.D~onson .Ot . ., lewln~~n Dr~ ml~a Balul"
ur Je'
an ad· El r s. k"i Dr·Pło~rkowslta
·
I y y Ik ft~Ol>~vlińskich,
przeprowadzI! się
ul. Piotr145, tel. 24-11).
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>
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5526
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l

na
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lPiotrkow~ a

, IAkuszerya
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Pr%.JjmiIJe od B-ej. <h> G-~
1714.

. plac i serCQ. Przyjmuje od 8-:-9
I
.kObI8.C6.
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Telef on u Ni 8-10.
2554
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cho\qb.y

.

tęl. 52.62·
chorob~ Msa:u,nosa~ga.d~
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rootrzebny stróż Wiadomość ul. sprzedam roWer li!. Rzgowfilu
I.~azirnierz· Walecki za~\ubit paskie(~1IlI W Łodzi, Nowo~Ce- ~ Milsza nr. 5,) u· gospodarza.
nr. 6S m. 11.
6249U~ szpod, wyd. z ~lm. Clórki pow.
~
Pierwsza szkoła ręko- gielniana 9. I wieczorna szkola
6214--2-2 SkleP do sp'rzędania ul. Brze
lóclzkicgo gub. Piotrk. G167M3-2
~.* .ł!A. dzielnicza dla kobiet tkactwa i przędzalnict\'!la,kandy- notrzelmi chłopcy do zakładu
zil'iska nr. 64.
6270-1~8Jaryanna 'Romanowska zgubiła
nagrodzona wielkim złotym medaci przyjmują się vez ograni$zewcldego jako terminatorzy stUdent _ technolog z Moskwy
kartę, od paszportu, wydaną
dalem na. wystawie rzemieślniczenia wiek1l i cenzusu nattlw..
Zielona 50. .
6201-3-2. poszLIkuje kotepetycyi W za
z fab!', Urohmana.
6260-1
c Z~j":WI .Ł.odZli AK' KIJ'owli6cldeZi i ~.
fwebgo , na to m!{iast z l praktyką I'jjo. trzebili stolarze meblOWi ul. kresie 8-u klas' gimnazyalnycl
iIllaaryanna Brus zgubila kartę
a rycznąi
tll'S . nau {roczny,
r Pańska 74.
~11-5-2 Specyalność matematyluł i 1'0
OWU od paszportu, wyd. z fabr.
Jasms {lej, u, aro a ' . . apls
oplata 70 rb. II tlzienna szlwta
syjs'l<i ul. Juljusza nr. 31 111. 12 j. Stolarowa. '
6276-1
liczenie codziennie od 5-6 pop.
oprócz niefuiel i ŚWiąt. Szk01a
tlcactwa, kandydaCi Winni przed- l(iotrzevni zdolni malarze i la- Busse.
.
.6154-2"-2 I ~kradziono paszport; na imi~
1\lyi:Ulje świar,lectwa z praWem
stawić świadectwo 5-ch klas;
kiernicy Nordbruch i Otto
\'
Ignacy Miltoraj Grabowska
szkóLrękodżielniczych w War- kurs nauk pó/toraroku, oplata Nawrot 51.
6181-5-5 Skle p kolonialno - spożywczy
gub. Kaliskiej.
wyd.
szawie;
5605r-s 150 rb. Zapisy W lipcu i sierp- [)O tr z e b n y korepetytor dla
sprzedam, targi 400 rb. ty . . z Ozorkowa
:
6245-5-1
1.T
tl .
bl
. '1
niu, wykłady t. września. PodapowtórzenIa niemieckiego gOdlliowo. MIiadomość:' skład
""szys {je me e z sa onu"
.,. f
. d'
l
., l
d .. masła W'ólczańska 63. 61Bl-2s~2 I
JIł. stolowego, sypialnego szafy, ma. przYjmuJe, 1Il ortnacYI ti zlecursu z pierWsze) (O rtlglej
~tanistaw Barjus zgubi! kartę
otomanę, lustni, biurko, biblio- la kancelarya kursóW codziennie klasy szkoly przemyslo\'llej Li· ~przeda11l sklep zładnem Uf'ząod paszportu, wyd. z fabr.
tekę, szafkę kawalerską, lampy, od 4 po po!. do 10 wieczorem. siecld Widzewska 89.6185-5-5 <'J dzeniem tanio, byleby zaraz M. Rosellblatta.
f>250-1
obrazy, slUpy, z powodU wy1843-5-2 [Ilotrzebna zdolna koszularka Młynarska 20.
6194-5-2 (Q'tanislawa Alwingicr zgubiła
jazdn .mlls z ą. dziś być wyprze- IIIneble odświeżam. i reparuję;
r pralnia ul. Piotrkowska 118.. S- przedam zaraz szafy ro:z.bie <!J kartę od paszportu, wydaną
dane. bard:lO.tanio Pańska 54-1
m malll noWe meble do sprze6156-3-5
ran e dębowe masywne tanio z z fabl'. Grohmana.
6258-1
6050-10-6 dania tanio u stolarza; ul. Lu- potrzebny czeladnik tapicersld powodu wyjazdu Przejazd nr. 51
~Vilhellll P.ntela ZQlibit l,aszport
-"":7;-;''7"--~:-:----,--;-;-:~-::. d omość W·1- Wiktor Mokszewskim.5. 6195-5.2
"
Mebl e z kilku pokojóW w y dwild
, , · (Luiza) nr.47
, 62"6
'-' )-"Oc -l i .P
c o 'la t r IcoWa WIa
zagraniczny, wydany
przez
,'pl'zeciam zabezccn kredens, Magle do sprzedania, szosa I dzewska 90 u fryzyera G164-J-5 Tanio tapicer przerabia meble, . kOllslila pruskiego.
6246-1
stół, krzesła, szafy, otomanę,
Konstantynowska nr. 29.
l [jjokój umevlowany z całodzicn- materace, zaWiadomić kartą zaginąl paszpor.t, na imię Tełóżlm z materacami, bieliźniarkę
6219 r nem utrzymaniem do wynaję- pocztową Lipowa 52 .RuszkoW
ofila Wróblewskit~90 wydany
umywalnię, tremo, slupy. ob~azy Magle do sprzedania ul. Zgier- cia. Dzielna nr. 40 m. 1.
ski.
6265-:-2-1
z magIstratu m. Łodzi. 6241-1
zegar,
Spacerowa6256
ni'., 57l
ska nr. 24.
6059-ocs-51 pol{Ó J' frontowy przy rodzl'lll'e ranio bilardpiramidkowy
d b'lono . paszpor t" wy d. na
.... \ lampę.
6
d . M'
'jdo,
ą"ll
mlesz t; •
ueble sprzedaje z dWóch poz oświet. elektr. do wynajęM Z .sprze allla· a.e - ~aglew11l;:t
imię JózefaSiekiel'a z gminy
:Meb.1 e spr;z:edam bardzo tam kojów tanio. Kredens, stół, cia ul. Przejazd 51 III p. m. 10. aJazd.
.
.6074"':"6wcs--5
Jeziorko, poWiatu Łowickiego .
Picer bardzo ti:1l'~io przyjmuje
6178-2s-2
Cl215-5-1
. nio . byle zaraz dziś jutro krzesełka, otomana, tremo, lóżmusz'f!być
sprzedane
z 45 poko-'
. Ika z materacami,
szafy,
kaset· " p- o"rze"na
Z(IOJII!'
pI'aso"'aczlra
reperacyę
me!Jlt
oraz 'J.noWe
" za g lfl
. ę la.. lt. al' t" u·o, d. I)Hszportu,
·
t
l
w'k
192'
m
6')57
t
l'
b'
•
"
'
,
.
vv
•
l'
l
l"
.
2'
61"0
'J
. ' .. ~
Ul, nocne s o Ild, le!iźniarki,
Z",chodnia 4'1.
61.sS-2s-2 - rzec za mana 't.
. u --_s-::. .
\VI
a i
ÓW.P lO r tO S a
'l cod stolar,slw.tapi.cersJd
wszystko solidna robota Konuc;ell clo rzeźnl·.c'zeQo 1·ll·tet·e"u
.
mIęwyd;
". adystaW[l Gloskow...
I
l
I
14
t
ty'"
I
-~
14
j'
potrzebna
skJepowa
do
sld
e
1)!t
II
~klego
.. z fa.' br"ki PawIa
.zak
Korcza w RozWa,
s an no wS ea nr. "4'
DO m.
do sklelJU \ D esurmonta:.... .. ,~i
J
"t l ' ows mt
'4 1 .
9
r;;:eźnicze!lo tylko dobrze . moźe się z!lłosić
~
6245-1
",..mr.zedaje·
tla)
a:n
ej
go
ow.e
()
!; - 2Wcs~.
Ludwiki
(Luiza)
nr.
56.0082-5"·-_5
".lI' 1
b
obeznalla W tym interesie Wiz.giną! pat'izpor't; Wyd. z gminy'
me!>, e Wh:lsl1~g? wyr? Y ~rzYJM
Ul o d ą inteligentną panien]{~ dzewska I1r. 127.' 6157-2s-2 wobec 'l:horoby- ojca do Sf>!'zeU!ęsz pow.. (iarmolińskiec/o
mUJe. obstalunkI odśwleza stare. dBn dprzyjmęTna wieś
daoia sklep .na.rożny W do l' gulł; alC
~. dl eckieJ' <5na imi(~' Ma·
'"
11' na letnisko' potrzebni' lu' dZI'e clo zw" za]'
rlielSkn
o w.oru. ros { lwa opieka za·
lat 18 rynnoy Biel1czall:.
•
os
.. skórę, polskie caJ'Qi,
=
nych. robót , Kantor ll'b brym [JUnkcie eQzystuj'~!cy
~
6247-1
różne płótna na koszule, bluz- pewn10na cena od 35 do 40 rb. Piotrkowska n·r. 69<. 6237:o~<~C~I' za bezcen byle zaraz, Windo- I _
. _~-_.
.
ki pościele, satyny, drelichy, miesięcznie Łaskawe oferty pro·
w
mość u gazeciaria, róg Piotr- l za g ll1 ę .a karta od paszportu,
dymki VI lmtdej żądanej ilości
szę składać W Adm. Rozwoju I'lioszl.lkuję zdolnych ślusa~zy kOwskiej i Kal'Ola, 605!2~?)cs-5
wyd. z fabr. Wcr11lana na imię
rzed_ 'e spólkoWa fabryka I ., pod
2029-5c.:s-5 wl
Ir albo bpodręcznych
CiszeWskiej:
- -"D\\1ór".
t L'
11 na budo- wyjeŻd:i:aji!C
sprzedam budkę I 1I::.i~lyan~.y
. t -- -....- ... - - B255-1
---kaciti' JZwiązek Roboczy w, Ł 0MYdlarnia i. olejarnia zaraz do
alle 1'0 o y. WiZy
m. 4.
bardzo tanio zaraz RozwaZ g lt1 ą paszport. wyd. z gminy
dzi. 'Zardwska 87. Tamże gowydzierżawienia Widzewska
6239-2-1 dowslm 22.
G14G--5cs-5
Woźni ki gub. Piotrkowskiej
towe spcdnie.,
6221-5śs-l. nr. 155.
. 60139-3"-5
Piotrzc}J~a zdolna praczka do
na imię TOlllu::;za Tokarskiego.
, k l ' tk
.
,.,
bl
r TJralnl
ul No" C o' I'
zaktad fryzyerski sprzedam w .
ti2tll-5-1
:1 uszet:ta ma~azys a p~zYJmlt- ill1e e z łeBku polcoj6wsprze.·L,.
hO- e",le nla~
dobrym punkcie. t>Jiadol11ość
lIłje chore UPzlelaporadblednym ~VD dam tanio. Spacerowa 27-6. na 6.
.
6222 W sklepie kolonialnym, Widzew- jk!inęla łwrtu' od paszportu.
ustępstwo'Piotrkowska 225-19.
6267-5;('-1
rll.rośby,spraw karne,apelacve, ska 19('>. '
6218-2-1
L wyd. z .fabr. ROGellvlatta lm
4sw-5
'd e dogl. angIelskie są do
r kasaci7 e 1{Qynt I''al{)',
t" paszpor..
Ktlbacl;;iedo.
fi271-5-1
'. " >....,
. . . . 5951 - :.
M'o
powodu wyjazdu sprzedani imię
-_.-. -.Piotm
____
._._.-,._'7.,, _ _ _ .._._
ajecznie tanio sprzedajemy
sprzedania Nowe-Chojny ul. !~.jagranjczne. Dawid Maków,
. oficynę o :;l-ch pokojach z
za g l\1 ął paszport, ilU imięWll(piekne' alpagowe marynarki MiCkiewicza lIr. 20.
6251-1
JC żewska 56.
6228 pla \:em dużym ogrodzeniem w
dyslawa PeredzYIlskiego wyd.
Piotrfeowską 128 m. 15. 5691-10*-9 . Meble do sprzedania z pówodu- fllotrzel>ny jest chiopiec lO-letni kolo placu od ulicy . parltan
Łęltawa gub. Jrr1~A~:~~
'cytl.ę.k-Oncettow
. ą sprzeda. m 111. .
. wyjazdu ul. Bazarna nr. 2
r do kantoru gazet. Przejazd sztachetowy, mulowany, w do16
Podrzeczna 26 m. 1. 6177M5-5 hsze piętrom. 8.
6180-5":"'5
m.16. . . . '.
5233 brym stanie zrtajduje się W No-..
--- . - , ; ;
hcę' 'Pożyczyć 150 rb. na l'»
eble' .~. !tilitu pokojóW,' wy!Cłózne pojedYllCzemieszkania wych .Chojnach na Lewego pla- -=:::::--:..-=~~~~::::~
h:?Pbteld,.·.p.rocent 10.rb. od
. jeżdżam w tych dniach, roz- ., n,Po 48 rb., tct\1że sklep z po- cach nI. Pamia 1l1'.;jf) położenie
100 oferty pcd "u 150".
6242 sprzedam tanio Długa 14-5fj kOlem zaJ80 rb. S.tlcha 4, wia- świetne l1a każdy interes cena
~~
W)ir(ajęcia' sklep z urządze~ ~~~va Oficyna"
()~;nO-5-2. domośću stróża. . 6057-2,,-2 P(zystępna. Wiadomość na miejMeble używana i nowo
N0WY garnitur tenisowy, biały, l Kr6żlle'meble z powodll wyjazdn ~Cll.
. G23S-;1
. niem' l'zeźnickin't, z warsztaII ai tan i oj sprzedaje
tem, szlachtowanie w domu. Wiazaraz do sprzedania. Wiado- n sprzedam. tanio. dni[l 15 i 14
li! i n ę! ił suka buldog maści
MAGAZYN MEBLI
domość:.uJ.Staro-Zarzewska nr. tpość W pralni chemicznej Mi. bieżącego miesiąca Widzewska
tygrysowej odprowadzić na
55, w.pl:Wj~l'ni.
6220-4*-1
kołajewska nr. 59.
. .6Q05-5M2 4;2 m. 11. .
0191-2-2 ul. Dl\lgą nr. 111 do stróżfI· ..
Wład
ą~Yl1ajęCia sklepi .różne Oficynę w Łodzi zamienię na [i)eprezentacyę wyłączną na .
6197...,.2:""'2
Łódź, Piotl'!w\lVska 117
ttllte~kanja Ul. SosnoWa 16..
gospodarkę We wsi lub sprze- Dl Łódź i okoficę z pensyq 900 Zdolna kraWCOWa poszukuje
(I-sze piC)tro front).
.Wiadomość it stróża. 6196-'3M2 dam: Of,~l·ty w "Rozwojil" pod' rb. rocznie i 5 proc .. od obrotu
szycia w domach prywatnych
o 'prowadzenia,składu piwa ,pftcyna..
6179-5-5 odstąpię zaraz. Oferty z VJarunBenedykta
41fryzyer.
6254-3q
Posiada W .dużym wYborzo różne
kami listOWnie. Juliusza 1994.
b
,~ . ~-~:"':"mCbl~ pojedY{lcze i cnI" ur7o~.
w mieście fabrycznem gub.
ObiadY smaczne w prywatnym
~
Zę y sztt.lczne, zloto, platyn~,
dzcnla tak naw" juk lI"ywunc,
U,rządzenia do lwclmi. Moblo
Kaliskiej potrzeb,ny.zarzl1dzają•ctomu,Piotrkowska 84 m. 15.
2055
kuptlję po 15 kop. ząb Konqlqto patentowano po cenach
cy zgwarancyą. ewentualnie na
..
.
6240-5*·-1
SkradZiono weksel na 100 rb. stantynowska 55.-4 Szymalisld.
labrY<:7onycl1.
Okazyjnie do
Własny
. rachunek. _Wiado,lllo.ŚĆ
O· ;,;rlro. dnik 'poszukttJ' e dzierz' aw"J ....1la z żądanić
podpis'em' Józefa Michasia.
. . 6252-1
sprzcdnnin !Jrawie nowy pOlOt
1 t d)
W rl J Stil Y k
·Skowrona Józefa ;;;;--;kr-;---"-;-:-~-""";;:'::::::-":'
lyphon
gnljqcy
Za
WX7.ucc,ruem
s{ aVolp"oo . ",rcz, ns le·
w mieście lub okolicy z za~ I zlecony Juljanowi landerowi ~
s lepy rzeźnickie od.l lipca
? kop., lampy nll.ftowe poko!i!9 ul.. PI()tr1{Ow~ka 1;)1. 6212-2·2· b~dowalliell1; może być częś: żyrem Andrzeja Smyczka, ostrżelub od,października, AleksanJowe .• Zamienia GlnTe na nowe
WY?Rj!'1Ujf!' kupuje, odnnwi~
o sprzedania furgon malypieCłOwe urządzenie ogrodnicze. ga się przed nabyciem. ]. Jal1~ dryjslm54.
621G-2ś-l
i plZYJmuJo wszellclQ obsl..ttln. karsld i. amerykanik jesiono.. Pii:lmielltlezgtoszenia, Stefanów
~er..
.6255-5-1
Akcyj Zgierskiej Elei{'frO'WnT
kI w chodzące wzahes stowy 'z budą. 11.1. Kielbacha (nr. 94 Przejazd tir. }2.
6251-5.-:-1 oklep ltołolljalno~tąbaczl1Y do
sprzedam.. Oferty z podaniem
larskiej i tapicerskiej roboty.
2203
"gospodarza.
.
6253-1
ogrOdnik żonaty' od t-go paź~
4,) sprzedania, Pioti'kowslw nr . .ceny proszę skradać Wadmini ...
ortepian. ~chrl:l~era praw.!e . dziernika b ..prag~ie . zmienić 247.' Wiadomość 11 Kleyn8.
strac~i "Rozw.ojn" pod I,Zgierposadę. Obecllle zajmuję 'posa(j217-5-1 ska Elektro1N!ua". 59g6--acs-S
nowy, pW111ll0 tlzywane. tamo
sprzedam skład Chodkowsklego
clę w dość dużym handlowym
ijljl pojedyllczych I ol . l t
I
l'likolaj'ewal{.a 25.
6274-2w-l
ogrodzie
naf wsi w. V.>cz.yclde.1l1.
~rillOJZEn
fi.!lDI tamo
byle zQraz.l:l~·
) ~OlpokOje
zc a:nyc
Ł
I
..
~rn
!lJMiYłi
nadododnych
1I~ ttmeblo.wane~
doI
abryka mevll żelazl.l y c.h, skla~
a~ m::ye. o 'el'ty ·proszę. nadsy-. Wanlllkach~ budynek fabryczny 0Wd?(allla, zaraz Jednej oS?bie". u}.
naczyń \\UcheJ1l1ych ceny nil)- lać. ~?ltce· p. P~ddęblce kal. z lO.ma w.al'.sztat.ami kortowymi
11ze. '\\ska 155.
. 6068-3' 5
tliźsze,spl'zedflŻ
ratoWa. Chod- . gl\b~rn!l. Ogrodnll{ T. L.esz- . I 1
l'
I'ows.
ki Lenk..' l\1ikola)·ewska.. 25.
~zyrwkl.
6124--5"'-1
o wmobi!ą
15-konlH).
Przytelll
- n
po~yczki POSZII•
plac
8,000 1. kW.
Wiadomość W .
ilJł. kUJę na akt re ..
2564
62~5-:-2ś-l
Obiady prywatne ul; Benedykta [(udzie Pabianickiej, przyst. Wol- ·Je~t?l~IY. !jo~ladam. dom w śródtlJurtowy i detaliczny skład na
10 m. 2.
6264-5pś-l
fówka, Pt·asse.
. 6223:":""os-1 n~les~lu Zg1erza l 12 morQów
RB"garhlturymęskle, saki i pal- i')otrzevny chłopiec do terminu ~laep-rzeil1icld dosprzeda-tiTa Zlerl11 ornej, wszystko wahośc. i
Op O
no~ ystrybucyjny
ta; suknie, bluzki i Iwstyamy
lat. 15 do tapicera Rozwa-. \li. z wggodami,. egzystujący od 20(~OO rb. ~!erty "R.oz~6j" pod
~iedro~i lecz korzy~tuy, targ du.
6266-1
10 lat,w pitnkciedobrym Atl- " ~warancya .
6118-3cs-5 zy mozna sprawdzić komorne
damskie; Edmund Wasilewski,
dowska 14.
1.6di, l!!~.Kątmi nr. 36. 20. 67-1O-śs-l' potrzebu y ślasa. rz ulica Nawrot
drzeja 58.
' 62:26
. bardzo tanie; potriEib'a tylko 600
'Rest do.' sprzedania 6-ciu morgonr. 45.
6262-2......,1 ~Ittśai·z fabryczny poszukiwany . ZlEilg ub iłflHllie . dO!tUDlllaady.
. rb. z po,wodu kllpna, wta.sności.
U We go~pbdarstwo,. 4. wiorsty Poszu!{uje posady gospodarza <J i~s~ do fh;my Chrystyan Bigge :HIna Kędzierska zagubUa pasz- ~est do s/{rzedania zaraz. MIiaoel ŁodZI, zabudoWallle now~
pOSIadam języki: polski ro". w l1ucJSCIt, dl. Wysoka nr. 20a~2. !'l1 port, wyd. z Sieradza, gitv .
OIllOŚĆ;, eltna 9, Baluty. 1\dainmurowane, l{ryte papą, .la~ tez syjski, niemiecid. Grabowa .26-18
.
6227-1 Kaliskiej.
6162-5-5 czeyJskl. ..
.
2362
ta~owe wYPuszcfj' W.dzlrzaw~
.
. 6272:""1
~prze,dam ,patent :z: piwiarni: .IIllltoni Kaczot:Owsl~j "gUbił kar: [)
Wla.d~mQ~ć: ul. rzeJazc n~06~ pOkój z kuchnią (I piętro) za- "Moze by~' sarn lUD z calem H. tę od. paszportu, wyd. zfabr.
r~·..
D
I
'!I plWlarm. ,
..."
raz do wynajęcIa, Benedykta urządzeniem. WIadomość; ulica lilrschberga i Wilczyńskiego..
'Korzystny. mteres; 4 motgl zle- nr. 22.
.
6268-2w-l Rzgowslm nr. 77.'
5229"2~li
6252 1 przeprowadzi~si.ę na ~lI'edniią 3.
tni ogrodowej i 2 morgi łąki,
t
b '.
'.
5 l t .
. ---'-;';;;;d~:::l0--==:--:-;-"'-;----:'~~=':'
n.rzechcdzi bieżąca Woda z dwopo rze .nl. ros.Y.1
e 111. przy- . ~przedatl1 sklep spożywczo-dyward SZYInaJlskl zagubił pasz- Specyalista ·cllOrób. . skórnych,
C"
d'
. '.
. bdy j •
. ZWOlt)1
chłopiec
(kantor)' (,.U strybucYjny z powodu wyJazport, wyd. z gm. l:lelchatów
wener\Jcznych l
t l . I k ar s
roda sa. sml. 0dvocow~m~hu n (l dziewczyna do roboty ,(pierw~ clu bar.dzo tanioj ul. Nowo-Za- gub. Piotrle.
6225-0-1
kiej. (Włosy; tw~~.:I~e.t/).{1 e 1l 17"
. rewn.lane, om? w c . mle· szellstwo: trykotarki) Nowa 5 rzewska m. 51. '
.
5230 ~ó:;;;;:Tf~Sc:=:---,....,...;.:.:~:.:...::::::~
azkamach, sto~ola, obora,' sz~. róg Przejazd)
69 77-'-1
ze. upera. zagubi! paszport, l'x:zyjmuJe od god~lny 8'(. do. tlij. i od
pa z ogrodzelllem; z pełnym Zl.
.
.'
Sklep rzeżniczy z calem' Ul'ząwyd; z gmmy Mroga Dolna 4. 1 półdo 9 .w•• dIuny 011 4 l Dół do 5'(.
!łłOwym i letnim sprzęterrr pięk- potrzebna zdolna prasowaczka . dzeniem do sprzedania z po- poW. Brzezińskiego. . .6204-5-1
OlEiWTYSTA "
naokoli~a dla leLników, przy
na stare. i . uczęllica ulica
voduzmia.ny interesu. WiadOM Józef Wajk zguvil kartę ,od
lasach rządOWych; przy. przy- AndrzeJq nt. 56.
6269...,...1
~ość:J'rzę(\l;alnianallr.8lJ. 58S5 . paszportu, wyd. z faoryki '
ftD.
stanku ..' kolejowym, 15 llllnut od
potrzebne SąSiEW302;ki zdoi·
~niadallja. obiady, kolacye' i Mytke'go.
• . 6248"':"5-1
... g
fII\I
Koluszek":':' za sumę 1,400 rb.
ne, do . szyciafartltch6W L. I " róźne gorące zaltąsl{i po
ózefa Rom. al)()wska'· . zguvUa
POWRvCIŁ
Wiadomość: ul. W)'soka tlI' 26,
Hajchert Łódź, Zielona nr. 14. ! gospodarsku wydaje w piwiarni
l t
d
ul. PiotrkOWska M 124 •róg Na~
W fiiekarai.
6244
6155-3pts.....3 I WidzeWsku 79.
6275'-5-1'z fabr.Grohmana..
tar ę~ o . pasf:portu,. wydaną
II'
6~59-:1
wrot. Telefon 2944.
'. .
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Jeden z n~j~ybitniejs~ych;ó'braz6w, w .tym' sezonie pod~ 'IXlzgl~",
de~l treśCI 1 \\?y.kon~~1l(" pa tl~ sto~(~nkó\\? i dyscypliny wojsko...
weJ w wykonauw najlepszych a.rtysto\\? sc:en wJ'oskic:h, nEl C!zde
ze slynnym ~apoccii.· . " .,: <;o
Dramat w 8~mi~· alda~h, (obl'a2: ~Awjera 3,OOOme~hiw długości)..
Akt I. ~emsta. Akt p. Oczerniony. Akt. III WojQa" .. Akf.IV BOrW.tei,skr'
czyn. Akt V. Sąd )!Voj~nny. A~t VI fatalne losowanie., A~t. Vll Stowu
zołmerza. Akt VIIł Tryumf pnyjaźlli. " ' ,
' I •.
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Belgii-arobrllym,idYlllomami, uznania.
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l'~ u I'S:l;1 'Wy~sze, i'irrisz~:" Metoda kroju podlt,:g "sy~tenllt .fr~ncll~kie~()
l, Clnglelskrego.Gmntownu nauka pasO'il:lmu, tnlcrzema l uplnam}'!_
Dla początkujących, przygotowawczy. kurs szycia. Przy szkole duza
pracownia sult1eJl, ,gdzie t1czenice nabierają 'Wprawy i t~ustu. Po zlożeniu egzamiuu w.;.Cechu tlczenice otrzymują patenty cechowe IttP
tiwiadectwa prywatne. Kursy wieczorowo. dla pracujących pod 250 <1
bistym kiel'unkiemwlaścicielld.
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PIERWSZA lLECZtllMCA

lekarzy specyalislóltv
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iBEZPŁaTNlE~\\TYR\VB.Nlt~ZĘB1\ 15 KOP. SZTUCZHY ZnB

KOP." PRZERÓBKB i REPRRI\CYEZĘBÓW soKOP..
'Przy klinice ,znajdUje '. siC; specyolne labotatoryam do wyrobu
,

;sztacznydl,· z~bó\tł."'Prz~moj~ ,tylkO, skonczeni::kkarze...dentyścl. "
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145. Piotrkowska naprzeciw (ulicy Ewangielickiej

m.

11 i od
41 b-51 12 po południu codziennie,
Choroby skórne i weneryczne dr. 11... PryRualsl1d niedziela, wtoI rek, czwartek, piątek od 11112-2lI2' sobota, poniedziałek, środa od
j
8 - 9 wieczorem. .
Choroby chirurgIczne dr. M. K:Dlultoll" od 2-5 i od 7-8.\n. codz.
,;llOroby kobiece da', M. Papiica-tnljI' od 5 -- 4 codziennie.
,;horoby oczu d ... 1111. lh:mchil!R od [) - 10 rano codziennie.
'~wartek od 6-10 rano. Niedziela, piątek sobota od 1-2 po por.
:horoby nosa, uszu i gardła dr. C. Bau~n. Poniedziałek, wtorek,
~roda, czwartek od 1-2. Piątek, sobota, niedzela od 9-10 ,rano.
, ,,:llOl'obydzieci, miejsca porad dla matek da-o Li3lls:l!:]I'o codz. od 1-2
j~D~aliiza krwi, wyda<:icUilI1l" nUlHCZIUI. S:eIC:2XeFhwCUllne ospy
od B -:l! po P ołlluhllii U. Badal11lUe tnlHlI lI'IiI ck.
Porada dla l1iezamoż~J~~O kop...::::

\~,j '.
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pr~ychodzacyth ChOf9Ch

Pio'lh-koW'ska "f.5 (m'óg ZiieBcmej) il:e~e'if. 31!) ..
Wewnętrzne i nel·wowedr. Szwall"owaslSer od 10 -

,:j:::':W "ł:.tJdźi,' at:,Piołl1kows:ka,:jf2 86,tet 14-79.
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" ': ",' lekarza ,,"d-ty ,He Pruss.
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, zębó,w, bez bólll\l1. Specyalnelaboratoryum
"l!II'IMI~~I'lHln SZbIC2:illv'oh " ó w . Ploml>y porcelanowe, plomby złote,
na
czekaniu. ee bardzo nizkie.

~
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IIHigrewę

natychmiat.usuwa "Miga'eno-l\'loll"lIosilll"
bezwarunItoWO pewny i nieszkodliWY roIllinny środek. Są ju:i: 1I'alsymuaty I
Więc żądać w aptekach i składach apteczfJych proszlt6wwyrabiunych t,llko 1M Plocku l z podpisem wynalazcy A. G:}seckiie ..
go na kaź~lym. Proszek 10 kop> 417
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fJest do sprzedania
6 mórg gruntu 'wr~z z bl!dyn~
karni, dOlli o 14-tu l1ueszltanJach!
,stodoła, obora, chlewy, komQrkt
,dla lokatorów, kuźnia, do tego.
tplacl1 8 sJtlad drżeWa, tąk~ zdatn~ ;
:na staW, \1) całyni gruncIe Jest ghna dobraclo cegielni w mieście
'13taszkach. Wiadomość II J. Ur..
bańskiegID. S~ieJl"l1Iiewic~a

J\tid5.

.
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, . Wyroby na, wiśiowrotQ'yc!/wystaWach premiowane.

Ogniołrwał~\w,~@b'y wszelkiego rodzaju;
Ceg·ły sza motow!Jii. K.heqm sowe;
Cegły

.

CUk!FiH, śRedzo~

Hurto nin

soi i iitowalr6w llolI'A
loniaDnych, oraz eBektryc2!n1al pa ..
Barniia kawy (nagrodzonn za' wyboro--

wo pnlonQ kawe; wielkimi z.ł'otymi me...
dnIa.mi w Rzymie, Paryża i Rostowienad
Donem,polec.a wszystkie w zakres bran . .
ty kolonialnej wchodzą,c.e towary, po bar...
dzo nizkleh c.ena.ch.
.
,TEODOR WAG.NER·
.t6di, P~fJil;fkoW5ka 2S:iD; taiał. 5-tH.

odporne na d:re.aałalilllle kwas6w~

Pł,ty i (fjhJlIl1OI]d.. ,
Rocztla rept,?dukcya okoto 120 milionów kgr. formowanych
,
,przedmJGtów.-Robotników ,obecnieokolo 1.500.

B.

"Reprezentant nsŁódź,. okolice:
loziński ;'6di'"-Pas~ł '$;UlłU~aM\? 3,
,,<

, .'

,'. ,

Telefon.S47.,

.

au

poręl{ą.

Gtd6Wlla fabryka:,SaaralJp;c!'twi·'8cla\Viem,założona w r. 1850
O działy fabrylt: . Mall"k.. lRecflWlt:z:W Baw,1'I'""i i H:BIllotjlta,dł

-Q--,-- jest lilio li;; PO'2/! ~.d
i.a.
przy ..... llIługEeJ Ni 47.,

MIZ

'.' ,.

" TGwarzystwo''Z:'·,·

Łódzka

Burto
nafty,
J

129

... ,. . --

-.:._-=-=--~-==--~-====.-==

Skład

11

J

śledzi,

'Iol!§P9arów

Folwark

odległy

Prażm,ó'lr

od st. kolei Sieradz wiorst ,12,og6Inej przestrzeni
151 mórg, z ladnym domem mieszkalnym, 4-1'P mQrgowym
ogrodem, dobrymi b:tdynkami, l~ompl.etnym.inwentarzefn żywyITI
,
, l martwym 1 z;aSleWa\l11
'1685

do sprzedania VI każdym czasie

kOIl!ll

Wzorowo .urządione c}ochodo:ve gospodarstwo :rybnc, '
przestrzol11 45, mórg., Znakomite polowanie przez caly
rok.Warunkina miejscLl,Nowicki, Prażmów, p.Sieradz. ,

'::lonia~nychi'm~s',łaDl 22821~O!=;;i;;;WU;;~i,~'=t=t,=~==~'=D==rE. =H~,~=,=s±a~di:2~i=!fl);;w:;!i~k~i
',U-a'gr',
'ł:!G'IhtiłllJ!łI1e l-;;,
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choroby,skÓrne
weneryczne ,$I/~':':-·:,J0IJ1I'tmo io ,I

4-7'/, W.W,' niedziąle
rano., Zielo~;lI.~.

I

od,9~U
547r.

Przyjmuje
nem! (spec. żolądka i kiszr:ll~).
/' Codziennie od lb';":11ranol .0d4'
~o G po pol, Tehtf 28 .. H»~.!d5.3

Nr. 158.

~ HaU[ly[ieJ matematYKi

E'.~ (u'oszek 20 iSo!r.
:t~· ~lsuiita
20';k~
<1l <:>
DO'1!J
'1:::0 k.
~"<:l
e !'I.·
łr!iSlr t)

b. sttldent politecllniki, kandydat
nauk handlow9ch, świadectwo
nauczyciela domowe{!o, POSllWl-

!St. ~ilff's;lk!ie€llQ)~ Wa1'8ZCl\UO, Leszno 12.
pdznaczony Ilil Ó \'Ilysla\lluch naj>!)yższemi nagrodami za skuteczne
i, antyseptyczne działanie, jako najlepszy liro dek. do czyszczenia zC!2b®'iM
ł' konserll1oll1ania d:!!!Hqp3e,t. Odznacza się silnym i przyjemnym aro~
!natem, dezynIekuje i odśmieża jumę ustn1l, chroni :lI~ę!llllf od przed.
mczcsneao próchnieniu. i b6lu, dai'lc im zdrowy i .biaJy mygląd.

Iluuje IPlGS;u:n:w w D21:iu'/Ue. Ofeł'~

ty w Rozwoju dla "St. lODU,

':1.6(}:7--"l~

w WisDlruilO"z~

~ I~U'łll ml !!!ll !.iiH'2 lUli W ll'!I tf!l Pll'llll IU!UJN ~tl !'roi ~
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do centralnych ogrzewań, jak
również zdolni. tlldadacze fur,
mogą się zgłosić. Inż, J. H. B.
Teepe, ul. Milsza N~ 40. 2332

Okalya dla p. p. kai)italistów!

------------------.------.....,---------------------/,
I,\·,~.
~~l:1~

M. D® o OJ\VA
. . --,...~-,. . ,. ~

;@~::;'"Y;';W1

D~i~lno
łfJ,Jil CI.

Zfiro{~}~e j@~u

1\.(10

~

eJ"~.

m[t{lJ~m

i

11

~~~

~:!'ff:;;S~

$ztze~el~mm

l<to cierpi na iołądek, głowę i oi161ne nicdomagili1fc

1,

ten powinien pićViino żolądf(ow9.N'~
zatwierdzo l1 cprzez rząd za Nr. 3478. ilVino żołądkowa, za ..
stawane w Ekaterynburskim pułkowym lazarecie przy cha ..
robach iotądka, wykaza.to znakomite rezultaty, co stwierdz t'
świadectwo, wydane przez starszego lekarza w 1910 r., jak
również w 1911 r. przez starszego lekarza szpitala Czer..
w?nego Krzyża, gdzie wino było z powodzeniem sto;owal1~
yvma żołądkowsno 11l'2 7 w żadnych innych składach niemI
lale tylko w składzie win M. D. OKOJEWA, Dzielna .l{2 11.
I<NOT!{! bezpłatnie.

OLIWA clo l.alTIDek 20 kOl), funt.
li

____

.,

Józef Jankliiewicz
Łódź, Konstantynowska lig 86.
ZaSdad ·rze:ibiiar::dco.. s:;QllJlka~oB'~k9
POLIWA

wykon9wania W~zelkkh prac tV zakres sztukatorstWa
Wchodzących: ciil~~nięcia VI gipsie, tynku. szarym i białym
cemencie, jako też gładzenie (szpachlowatl1e) ścian i sufi,tóww gipsie, biatym i 5zar9m cemencie. Wszell<ie gladzenie filcow9m tynkiem.
Spocyalnośó: WYkonywanie nowego i· t'eparacye starego
marmuru sztucznego, artystyczne wykonywanie prac kościel
nych, jako to: ołtarzy i t. p., paJaców i wszelkich ropót
. W za1{res sztucznego marrnurlt wchodzących.
WYkonał roboty W teatrze "Scala", W teatrze Polskim,
dom W-go Lubinskiego, dom "BetaniaU, Czechy, Piotrkowska nr. 275.
939
.do

Skład masła,

kefiru i produktów wiejskich'

tzero ej

Ł6dź, MU,ołajjewska
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DlilCZBgo
odznaczajq siQ

I

Re~tlur~~'1

roślinnem. Nadapiękność i 1Iro.k
mtodości. Cena 50 l~op~

PraWdziWe tylko w nIebIeski em opakowaniu. Sprzedaż We wszystkich pierwszorz ędnych aptekach i skła
dach aptecznych.
1221

aryn ze

taką zd~owąknmplBksyq1i

II rz~iu

WIV-ki. ~lkołe filologiuuej

Z Belgiiam

I

"Hadlcor

m

.. ,j(/ad. apleomych. Kan-

.' 1

tor w Łodzi (Piotrkowelm 10) w podwórzu tel.
~4- 91. Przedstl\wiciel
gn7
1'. KOOZAN.

Do nabycia

'W'

",vi~kszych

ii składaoh·
4515

apteka oh

~czl1rych.

Ola dzieci, mateklrakon"l

TEN~B

na bialku
(!) twarzy

/

jest do sprzedania. Do kupna
potrzevna suma 12,000. Zgłaszać
się od 8-10 rano i 6.,..9 Wieczór.
Pan Zape\llne często zach\\1ycal si(,; krzepkiem zdr'omiem ll1d
Ulica Przędzalniana N2 57a u Fr.
Kamillsklego.
2288 rynarzy i rybakóll1. Oni zyją na morzn wśród wIatr6ll1 i fal. I mij
d~lmy ich zawsze z obnażoną plerslQ. l'limo to nikt mni v j, nl2 oni
me podlega lmtal:om i bronchitom. Rzadko znajdziemy. \'lŚr6~ nich,
kllszlą,cych, osłabIOnYCh lub chorych na placa. FI. dlaczego tak jest?l
Przyczyno. tego jaz \\l, stnrozytnoścl by~
O
la znana. Lekarze za\\lsze przypisyW(l.U
zdt'owie marynarzy temu, ze oni \'ldycho.J'
do sprzedania w Kaliszu. Wiazdrowy śmieży zapach smoły, którym prze~
domość: tódź, Średnia J\~ 91.
sycone sI! okr~ty. KaZdetnu \\llatlomo,jalf
Kryshlskij od 9-ej do lO~ej wiedobroczynnie smoła działa na plnea. .
czór.
2526
. Najlżejszy katar, o ile będzie zaniedlraA
ny, może przejść wbronchitis, a uiema ni(j
trndnlejszego, jak: uwolnić'się od zadawniOk,
nego kataru oskr~eli, WY\1lolanegopl'zez z1o'"
ślh\lY kntar. Dlatego też.najlepiejwalc.zyć
1. Radwaiiskiego
z chorobą \\1 samym zarodku; środlClem
najpemnleJszym, na]pl'ostszym i najoszczf,;dw
Zawaftlzka 9. Leltcge Waka- niejszym jest zazywanle smoły.
.
.
cyjne rozpoczęły się
2041
Obecnie dzięki \\lybitnemu Yelrmaccllcie \\}.Pat'Yzu, p., GUJotl
który \\lynalazt sposóh przygoto\\JJwan!a ze smOły matychokrąglych,
kapsulek, mamy możność przyjmo\liania lcapsułek Guyot'n, są p~'
\\llem do nabycia we wszystkich aptelmch.
,
Zażymanie kapsułek dziege!O\\lych Guyota. 1'0"·2"-3 pO 'kntd·em .
Żąc1ajcietylko zegarkóW "Bonhour" jedzeniu, wystarcza do \\lyleczenia m krótkim czasie najuporCZY"!YI
ze· stali niebioskieJ, szego katara i najbardziej zadllmllionego Pt'oncbitu. Zclarzałyslt;i
zzupelnie płaskie, z nawet wypadki uleczenia. zdeklnro\\lanej gruiliey, dziegieć bowiem;
. fantaz. cyferblatem, ~\1strzymuje rozklod pluc przez tuberkaly, zal)ijając szkodliwe mI,.
z' Zewllętrz. ankiern.wahadłem. kt'oby, stanowi4ce przyczyi1<; tego rozkładu. Jest to Dordzo proste
(patrz rys.) chód na kam!eniach, lmytlamaczone. Hajltejszy kata.', o ile b<;aZie zaniedbany, może
.
.
. nakr. raz· na 56 godzin, wyregu~ przejść m bronchltis.
Dlatego tez najlepiej walczyć z chorobą w· samym jej 2111"4
)owany z 6-cio letnią g,Varancyą,
tylko 2 rb. 75 kop., 2-a zegal'ki rodku, zaży\l1aJąe kapsułki Guyota, zawIerające dziegieć, otrzymy-..
5 rb. 25 kop. Bezpłatnie dodaje \\lany ze specyahlleyo gatun1ua sosny moW'sldej, która N'."
się modny lat'icucll, brelok i Wo- śnie \1l Normegli. KapsuJki te przygotom(Jji), si~' podla[J przeplsu
reczek zamsz. Wysyłamy. za za- samego mynalazcy Gayoto, czem tłumaczy się ta okoliczność, że
liczeniem i bez zadatku, przes. tylko te kapsułki są skuteczne. \\1szellde zaś pOdl'abiania Sił oe2;'"
i opł. 45 kop. (na Syberyę 85. k.), \\lartościowe. Kllpsulki Guyotll S4 okl'ągIe, mielkoścj gl'ochu, 'dllj'l·
się łykać z latmościąz odrobiną \\lody. S1J, do nabycia \lJe \\1szyst'<
S. Weissbrodt, l\ntwer pen-59! kich lepszych aptelcaeh. Zę.ch\llulany \\l sprzedaty ten laD inl1Y
Boite-Postale J\J2 666 (Belgia). . produkt, zamiast prawdzi\ilych kapsułek: dziegcio\llych Guyota, wa"
Listy dó Belgii frankuje się Bea:y we własnym iintclt'esie G,ill"Zl:ł1Ilcaó.
Ządajc6e 1S'l:31110WC2:.@, ab". w<lImullal!1l\'ll pra\\lC17ime kap ...
10 k. marką, odkr. 4 kop. 1571
sułki Gayotn. Rzeby uchronić sit; od \"szelklch pornytelc prosliny
zwracnć uwagę na etykietę nu jlakonie. Na pra\\1dZ!\llyc11 kapsuł ..
lrach Gayota znajduje się napi~ \.\lytla[ilZCY Guyot gmbem i t1ustem
pismem oraz podpIs tegoż \\1 tn;cch kolorach: iloleto'.\lY, zieloray
NaJw)l'~(lZO nagrody
i r6żo\IlY na ukos etykiety, 1'Ó\.\1111e2; adres lnboratoryunv Dom Han..
za maść
dlomy L. Prerc 19. rac Jacob, Paryż.
,
Prócz tego należy pElmiętać, ze prD.l\lltzh\1e kapsu1ki Guyota,
nie są czarne, przeciwnie :'::(lŚ nadZ\llycZaj biaIe i na kai;dej .lenv ..
sulce odtworZOny podpis "GUYOT". Cena kapsułek Gcryot 1 1'0.
"RA!!UCALU
25 kop. ·21'. flakon.
.
. Najskutecznicjs7." mnść
Kuracya kapsułkami Guyot \.\lynosi Dun3ej, niż aG kopiejek
dzicl1llaiie, a myzdro'\ll!enie zapewnione.
podlugopinii lekaP. S. Osoo:;, kt6re nie mogłylJypo!ykać lcapsldek. mogą Je
rzy i dziękczynnych
zastąpić Smołll Gayota \11 stanie płynnym,
biorąc to ·leknrstw.o
listów pacyentów
w szklance \\lody, lab innego 1,1yna do picia, kt6rego\\lleJą. z(),\\lar...
poleca się od Reuość jednejlyzeczki od kawy; skute!c zbmllienny te[jo .środka będzie,
matyzmu, EI<zomy,
ten sam jak zilżywanie kapsulek i azdrO\\li'enfe nastąpi niezamodnle
Skrofutów, Homoroidów, Ran, OpaCona płynnogo [fziegci18GUVOT I rb.
k. za. flakom~ .
I'zenia, i wszelkich
chorób sk6rl1ych.
Sprzedaz \U składZie; Dom Handloll1Y L. Frere, M ~9, alłca
J acolJ, \\l Paryźu i \Ile \!)szy stkich lepszych aptekach całego śl.t!iahl
Żądać w aptekaoh I

młodziel'icza cera, którą osiągnąć m o ż n El. u2i:ym
wl1lIjąc mydła

la. i

w

PL~C
śródmieściu 120X551J~
murowaną 2-Wu piętrOWą oflcyną, przynoszącą dochodu 1,600

...- -

~o rb. miesiC;C2nio.

zasługuj"ce na zaufanie, znajdą nn

cały rok przez nRS zagwarantowany znrobek, pracując u siebie w domn. Fachowo
, wykształcenie zbyteczne. Robot') zrobionĄ
na bywamy. Prospekt na źą<lanie, po ott'?y,muniu 7-k()p. murki. T .. wo maszyn do try'"
kotnży: Thomns H. Whitticl~.Klinnu i S-)"I
Petersburg, Nowski ~OI42 - BU. lnG

MONTERZY

m!l!'J l!UII ~~ mmB

... ,....... I;,"· _ _ _ .. IO~_ ........

. Gwarancya zarobku

Dsohy

Salty::!.Dcm dla inżynierów budo-"'illl
wy maszyn. elektroteclmików,budowniczy:h, geometrów &!l
'••,,,''".., i architckt<'>w (żelazo-heton. kostnlk. i techniko-agro. roo
omiu). N owe lavorntol'yu. Warunki przyjęcia 6 kI. gimnazj1um. ll!1

wiedeńskie.

" ""'t't;U,"'l.i

~!rkOW8ka Mg .119 tel. 10-53

illI.

'

lurllale pal'yslde

lAi! rłEU~'AtlN

W Idórym się przez 40 lat mieści szynk, od 1 października 1915 r.,
tanio do wynnjęcia. Wiadotl1o~ć: Wid:il:cwska 34 naprzecIW Mi~
kolaiewslciego parku l! ~lospodal'zn.
2542

nr.'
P'f
...
m"
,..
'"
t~~ł{2lwe}J1~~a IiitrNlldlił:ymhn\f!Ii1'<:t@W

lP'r:J:ejazd 40, (II-je piętro) "

Remiza 519BRMSTOLgG
Wynajem Karet

,

22rJ1a.v lI:IIIs::ee.ól:al:~e!

--------------~

rtJ,'

Polecamv pra[ownłę:~ukjen,
kostyumów i okryć dams!{ich.

waleśoentów,

osób no r w o-

w y c h i starców. FOSMOZA

Przeciw kokluszowi; przy kaszlu,
astI(1ie, emfizernie, katarach lutani oskrzeli i chorobach pluc,
w~budza apetyt. Uspokaja nerwy
"Kos\\d i 1lII" aptekarza J. Saskiego W Brześdtt Lit. Pozwolenie
l~~dy Medycznej za N~ 847. Grand
l. Pix WHadze. - Cena flakonu 1 rb.
Żądać wszt;idzie. - W Łodzi tI
Spiessa
1569-4-

I

zapewnia

prawidłowy

rozwój

krwi, ko~ol i mię ś nl~ łłi~·:.
zbędny pokarm dla d z I eo li
. w okr'esie ząbkowania ··1 NI"
śnlępia.

• .

. ... '

Liczne opmJe, pp. Lekl'lrzy,
Ordynatorów sżpitall etolą
cza się do każdego .puąełka.
moiM !'1sz ędtle.
Cena Iluulełka . ł ..lu.

Dostać

597

ROZWOJ. -

.Nr.: 158.

Sobota, dnia 121ipca 1913. r.

lIiDIIi:LiI'Ji:ł1?""!Ifi:Wg;~

cn

:eT!S!!!l!I!!łł"'łI""'R'2'U'U17!!!!l!1T

e::rrI

oI

wstrząsający dramat w 5-ch cZQśr.iach.

Piękne

\\l wykonaniu artystów .1~tólewsl~ich teatru W K?penhadze
utalento\\lana artystka L,h Bek I p. !Illobert Illm3:.en.

biorą udział: piękna

w wykonaniu

Z(flł]mll.rnjąca

dekoracJe!

l4iii&iJ.W
~

.......,..,..

ł/tJeśó!

Wspaniia·łI'a

g

5'.1 a

!

"ClWOi"onożny profesor'1,
bardzo komiczne.
2047

Poc ksm]martystką ~alJ::w~t~Wą
wspaniała .ko11led)'a z udzIałem ulablenca
publiczności lP'oCkG~neDl11!.

~i1 'lf1l'8I.Il1lS~AW.Eg ul!. TlI'ębaclktlil 9 vis avis GlÓwn. Sklepu i Składu
Tow. Akc. K. Scheivlera i Głównego Sklepu i Składu Przędzalni
. E. Briggs Brcthers i S-Jw, jest do wynajQcia od 1,1 1914 roku

GIl .... ~-:sv-

~lI~Jlep
etc.

z

jakiejbądż

fotografii otrzyma lwżd)'

p@dcz~s wJP~~edażw
przy zakupie za rb. 50.-

Wyprzedaję

o 50 proc. taniej od
cen normalnych, W zal\1adzie fi~Ilr. Przeja!d 66.
_ _21~

CUllell1nią, 5 okien na parte~
rze, zdatne na .kant<ilf, szkolę
lub t. p., do wynajęcia zaraz.
Spacerowa 41.· Tamże 2 pokoje
z kuchnlą.na 5.·em piętrz<:,. 205~

z

.. (powystawowym)

Mmec:a

lliIII

I

RESUrSa HZB iBślnicza

~~~.}z~.;~.ajS.AJ{\\teRczniAej.
zn.Gane iollUWIelkim .
. ..

.,
Medalem,·
W Paryżu

.
.
.".

\X)

niedzielę) d. 20 b. m.). mla bmuBowę saDi

.

KONCERTY:

sr. GÓRSKIEGO W Warszawie

lteszno .Nz 12. Gena 55 i 60 kop'
Ządać wszędzie. Wystrzegać sie

1) Symf6l1iczny 2... ch orJ~iestr W. S.
dętej i mandoli,..
.
nistóW pod dYl". p.A. Sielskiego. .... . .
2) Chór Restltsy. Rzemieślniczej. pod h~httą, W zastępstwie
dyr. A. Dworzaczka, p. Powladowsloego.
. Sekcya artystyczna Resursy pod r~żyserYFl p. WladystaWa Gutowskiego odegl'a obraz ludowy. Anczyc'a
.

o:

·naśladowl1ictw. 'ZWracać uwa~ę
n~ markę

Gladyator.

ruleU(I;1iII D2~Gai!Ual.

Iil1lEl'll~ądl3l:a

broamawkii, :r:gl'uR9iisł'a skórę

Złotym

Cz6e~nfil1.·

1827

nBŁAŻEK OPĘTANYU

ze śpiewami, akompaniament .orki~stry Wlasnej pod. dyrekc:Yą
,
; Jana Nlteclnego•

. Wyp&ilłzeda:t •pO~e<iEOn,nWa

Letnie palia.
damniej 15.50

męsEc:ie

.m.~-a·

-fI!;'!IIOiillI-

..

lIIIlIiII

V

I

24.50
N odzwyczaj· tanio!

!d[~lHiłyumy

8!JO

1250

18.50

II

Kazd . posiadacz 'biletu w~~;;,g':?...!!2~wo "~ .

Pr~!yjm.: ód 8~9 i pM rano i 5-6
pór. po pot. wnie.dzielę i święta:
,
tylko rano' od 8-10

nadzwyczaj tanio!

dSlmskue teraz 22 .

....... rnu~

.

.

Wejście· «/U a dO!J'olSrych30 k. p ,U3I ucząicejsię
młOdzieży i d.a:ielO~ a5 kop.-daje prawo do llłez"
płatnego losowania premij.
. .
. .

NA MIEJSCU RESTAURACYA i CUKIERNIA.'

~oezą~ek O godz.. 311'0 pot•.
W razie niepogody zab.awa. odbędzie się w następną
medzlelę.

2055·

Dr. L.· ,PRYBULSKI

:

ChorOby sl(6.rn!ll, włosów, (kosmetyka), wo-

naryozne l,ńoGzopłCIDWQ I niolnooQ.llłolowę •.
Leozenie siphilis\l J>HRLICH-HATA

N~wnotłnrz~nJ· ~rładw~dliR

.. 606~914·

PołudnIowa

Nn. 2, teler. 13·59

n~YJ"""C od gollz. 8-1

r. i

5-6 »o·pol.< Dla

pQczek'llni.

od 4-,-8

pań

w.,

osob~1l

.

Qra Jelnicki

Piota'l!c:@wska UlG.

'tttina""'ąI"M'n.""",., .....~I~tilłlII&M$Ai

rzeć· można W oknie ~stawow1111' "Luwru", f'.,!:;!rkowska Są
.

Pio~lł"kpwska IS.
Choroby ·Wewn~trr.n".i nerwo .... , Sp .. eyalnJe:. e.horD by toł'ldka kiszek i przemiany materyi {(lukrowa, POdllg"'lli oty·
łosć itd.).; Niezbędne dl .. dYllgnozy unlllIzy chemiczne i bakteryolog'. wydzielin
kr1'9'i wlabor!LŁoryum. wltlsa.ern.
Od
11-1 rau<>.1 od 0_7 11. po połuduiu. 10_

UJ.

.SchmecłlleB MRosner

.

Ufo m~d.Sz(OarzWmS$er

. '

najnowsze fasony, dawniej 24.50, 26,50.

~platnego lOSOWania jednej z czterech' premij. które obej- .

Choroby wene~yc.zll'le, skó.
. . I'lf i ~ ... óg~ocir:owych .• '
UllU. AndD"m:eja M "3 tel. I-lO.
Przyjmuje: 9--12 i 5 - 8, pa·,
.'
1802
nie 4~5... '.. '.

l

Z

salą

Z poważanh;m '
Piotrkowska

i. f

JA'N

Vis avis (Pasażu Meyera).

.ChoJloby uszlł;{lardła i nosa
ZOi$r~aniie

pł'2en~esiony

z uUcy ŚW. Benedl1~da 35

Mam,

na 'ldicę .Ziielomllą
.

pod

'Florenłyna

(Zielony Rynek)

firmą

5855

Ch I ebDwska~

Dr.
B. CZAPLI C·KI
ordynator sżpitala Anny-Maryi
Piotrk'o'Wska M Gl!O.

.

're Defo .... 82;,S:i.
Przyjmuje 0'1. g. 11-12 rano i od

.5-6 I /.p. p, w niedziele i świeta .,'
od 10"-- 11 raI10.,544'7
-~....

. ' "

.Cl1io.·obywener:ll' C:a1:ne

. skG)rnei .mGczDpłcllow;e

.: Dla .p~p~O

adni

Ó,Wcm

Dr. ~ł8Hi~ław'Pie~ar~ki

.00 wydzierżaWienia 7 mórg (5 morgi młodego ogrodu owocowego)
PIOTRKOWSKAN2115; ..
zewszelkiemi zabudowaniami ,gospodarczemia:araz hab,ctljjesuel1U
. . . RttdziePabianicldeJ w "Gospodarzu". Wiadomo~ć W lecznicy Przyjm.:<. ód 9"";10 rano i od 5-S
1':0\, ....... Rynek .M 8.
2184 wiecz., kobiety od 4-5. 1551':"'r.

W tłoczni ..Rozwoju"

= ..

:=!

.

Wydawca W .. Czaiewski /

,.

