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Kalendarzyk tygodniowy:
Czm.

I

Ś\IJ,

I\1ekseno W.
Szymona.
Sol>. ~m. Wincentego.
Miedz. Ś\\? Czestawa: W.
Pono ~w. Praksedy P.
Wt. śmo l'lat'yi .M.agdaI.
Śr. śW. I\polinarego B.
Piąto śmo

CENA PRENUMERAty:
W Ł ODZ I:
Rocznie rb. (\ k. ~
P6lrocznl.e lO 3 .. Kwartalnie ,. l lt 50
l'1iesh;czn. fł
50
lO

..

Od~oszenle 10 k. m.
Egz. pOjedyóczy 5k:.

Wsch6d sT. godz :5 m. 59
Zach6d st.· godz. 8m. 12
Drug. dnia godz. 16 m. 13
Ubyło dnia godz. O m, 32

Z przesyłka lJoodowo.:
Rocznie
rb. '1 kop. 40•.
Półrocznie
.. 3 " 76
Zagranicą:

l'lię:!lięcznie

.....

rb. 1 kop, 10

Redakcya

dziBnnlh 'politycznYg

przEmysłowy, społsczny
Czwartek$ dnia 17 lipca

w Łodzi
Przejazd'M 8/1'
Telefonu ffi 593•

i Utaracki, ilustrowany.

19.13

roka.
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zapowiedziały' w Konstantynopolu, . iźwojsl<a'
tureckie .nie mają prawa przekroczycJinU Midya)
Enos. Odbyta w· tym pi·zedmiocie. rada m.inH
'c>~
; ~
str6w t.ureckich 'postanowiła zająć w tej l{weątyi
stanowIsko wyczekujące.
.
.
Tymczasem pod,rug depesz. wczorajszych
1l
~ ~ , Prowadzon)' przez p.W. Kramlu"zowskiego byłego właściciela "Gl'alld-Cafft!i WŁodzi ~ ~CQ ws~hodnio ~ europejskiej agencyi . telegrafiCznej,
f._ ..-.............,..._......- -..........----~_ _- ......-"""""..;.........-;.,..........._ _..................- I N
-'
•
wOjska tqreckie' przekroczylyjuż podobno linię
. ::a
Rógt1fla ..ozałlklbwskiej 8S0 i IIIhmiuszki 02.
----...... ~
MidyaEnos i rozpoczęty inarsz vi kie~unl<u
.
.
...
.
, Adryanopola. Wojska rumuńskie . po . zajęciu
'M"
byłaby' najlepsza wzajemna wymiana deklar~cyJ, terytoryum. Turtukaj.- Balczik, maszerują, poo1<reślających ogólny punkt widzenia na kleruPili' lI
dobno wprost na SOfIę, którą bułgarzy gorączchoroby wellie.lI"yczulI!I aakó .... e.
nek
tej
kwest
y
i.. . . .. .
. '.
.... '
'kowo
fortyfikują~ .
. ' .... '
,
"
__
.,
.L'" .. I""
2075'· Zasadnicza treść tych
deklaracYj byłaby
Bułgarya, J'ak wiadomo, przl1.·j".ła'p·os·'redl·ll·.
_
pOWIPuCIII•. ~
nastę .
,l" ..
'..
I....
'.
pUląca..
..
..
. ~two Rosyi bez zastrze~e(i. Serbia
atoli i Or.e.. ,
.
. .,.; Chply ,UZI~lilJą auton,olmę ~ongoll1 (z w~· cya nie'dały jeszcze stanowczej odpowiedzi ,a
.Spra•. m
. . ·.ą"9,g.,I
I(a~··· Jwą~kwlenmt okr)~g.ow skrad,ą.J,ą7yc,h Sltę .. nja 'IVlongo~lę I żądania ich. wzrastają wciąż i corazwidoęzniejk,
, "
'. ,.ę rzną 1 prawa, jal\ole wyp,!ywa El . z' . a~Jto" jujnwnia się,źe paf,lstWń"te; ..,p,tąg,tHl·d()nrow~dzW
fl9!TlH. dla .w~mJa~k?Vfanrgo·kraju. .R~~ya u?:n~~ I ~o' bezpośrednich rOkpwańo'~iwi~stl1\'ie":'''ł5f'O:iit: .
. (Telegram' Agencyi Petersburskiej)..
]~ .Zf'.Je,rzchn,lctwo Chm na,d,Mongollą .I' w~r.elk;le l POk.OJu z '.BUłgaryą bezpośrednictwakt6reg9'"
. , We "Ytoi'ek dnia 15 b. m. ogłoszony został \\YI1l.ka~ące stąd prawa. ChmydecYduJąslę na kolwiek z mocarstw:
'
, .... : ' .
komunikat urzędowy w sprawie oświadczenia, przYJęcIe dobrych. usł~g Rosyi cele~l. ustalenia l ,
.~p~·awdzie. R()sya~· razłe dalszęgooporu
jakie w d. 13 b. m.' uczynił poseł rosyjski w Pe- swych stosunk?w z~7:ądem.mongoLklm, ~rzy- Se~b!~ I ,. G~ecYI zagl'Ozlła tym. pafistwomzatn..
kinie w imieniu rządu Cesarskiego chińskiemu czem za podstawę ~zlęte będą ~e punI~ty, kt6re kmęclemkredytu wbanka~h 'rosyjskicll' .i:oŚcWiad~
ministro.wl spraW zagranicznych. Komunikat ten znala~ły .zastosowanlew trakta~le rosYJsko-mon- czyła, .że w takim razie nie wyśle· na .plac boju
poświęcony jest sprawom rokowań z rządem golskllJl l w protokule z d. 3 listopada 1912 r. Obiecanych oddziałów Czerwonego Krzyźa;
chińskim w kwesty i mongolskiej, prowadzonych
-J.e~nak.że d~ ~ż~siaj s~tuacya się· jeszcze całna zasadacl~, ustalonych przez traktat rosyjskokowJcle me wyjasmła. Mm.ster spraw zagranicz~
mongolski l protolwf z roku 1912. Rząd ro.
nych zagroził podobno Turcyi, że jeżeli jej wojsyjski tylIwnf1 tej zasadzie zgodził się na proska przekroczą linię .Midya -,- Enos, Rosya powadzenie rokowań, ;wychodząc z założenia, iż
ruszy kwestyę ormiańską.
.
1i
tylkO nu tym właśnie gruncie dojść można było
.Ęllłgarya, która tGlk niedawno jeszcze zaj- I • L:0ndyńska." Westn:inster qazette domaga
do tego, że kwestya mongolska, przestanie być mowała pierwszorzędne stanowisko na Ba.łka~ Się ,tez, by moc~rst\ya mc ~opu~clły ~o~gwro
źródłem nieporozumieI1 pomiędzy Rosyą i Chi- nach znalazła się jak zwierz dziki w matni, osa- tu Turcyl do TI aCyl, ;a!bowlern. Jest!~lemozltwem
nami.,
czonej przez sforę psów wyg.łodniałych.
by TurCj~a. weszła. znow w pOSiadanie AdryanoTymczasem z przeprowadzonych dotychczas
Pewni popal'cia Austro-Węgier. bu,łgarzy le- pola. LJI1Ja ~r~nlczn~ buJgarsk9·turecka. ustalorokowań wynil(a, że rząd chiński zupełnie. ina- kceważyli sobie żądania greków i serbów, lekce~ n~ w Lo,nclyn;e, . 1~USl • pozosta~, w s\VcJ mocy.
czej zapatrtljesi~ na te sprawy I chce za pomo- ważyli żądania j groźby ,Rumunii, pragnąc:ej re." ~he nalezy· tez .od~lerac BułgarYI.e~~eg.o wybr~e.
cą zmian w redal<cyi przeinaczyć treść .traktatu. kompensaty· za zdobycze związku' bałkańskiego za morza Eg~JsI(Jego, ,lecz p~dzIehc Je pornlę
R6wnież- widoczriym się stał zamiar przyw róce- na Turcyi i przyszła katastrofa.·
. dzy Bułgaryę I Grecyę. ~~anlem. g~zety l11ocar·
nia Mongolii do dawnej pozycyi, t. j. '. pozbawie~
Na Bułgaryą .rzucili się jej wczorajsisprzy: stwa bę~ą zmuszone WZ!ą c na slebJe ustalenie
hie. jej władzy zjednoczonego chutuchty' i rady mierzeńcy, sąsiedzi i wytworzyło się· dla niej po- mapy połwyspu .. bałkaaskiego.
. St•.
ministr6w.· Niedom6wienia rządu chińskiego do- łożenie, z którego tylko jakiś wyjątkowo zdOlny
prowadziły do tego, że c''1inia publiczna w Chi- i szczęśliwy mążstamjwyprowadzić ją 1l1 0że ,
nachzupełnle niewłaściwlt: pojmuje, istotne: znaTrudno będzie teraZ rządowi bułgarskiemu
podBrjegalnicą~
tzenie projektowanego porozumienia, tłomacząc uratować dla, Bułgaryi .. choć część terytory6w
je . sobie,' jakO zupełne przywrócenie panowania z takim trudem zdobytych na TurcyL
(Korespondenc)1a IIRoz\v~ju l:.)
chińskiego nad Mongolią.
.
Jednem zaś z nafprzykrzejszych następstw
,
Z tego powodu należy się obawiać, że z c.hwi- pogromu, jakiemu uległa Bułgarya. jest możliwe
Wiedeń .13 .lipca.
łą urzeczywistnienia porozumienia pomiędzy stro- odepchnięcie jej od morza Egejskiego, do czego
r,ząd
se~bski
,celem
przekol1~nia
Europy, jak
nami nastąpią poważne różnice zdań.
.
usilnie dążą grecy, którym z pomocą zamierza
.
Wobec tego, .że w tych warunkach IlI~pO- pośpieszyć' Turcya w l1adziei otrzymania za to 9alecG kłamllweml są depesze rządu bułgarskiego
rozumienia nietylko że nie by.łyby usumęte! przy poparciu Grecyi AdryanQPola..
• l korespondent~~ ,wiedeń~kiej "Re!chspost" pana
lec2 przeciwnie, ZWiększyłyby się, rząd CesarskI
• Venizelos. jak donoszą z Paryża, zgodził Wagne.ra w SoflJjzapr<?slł ko!,espondentów piS;in
zmuszony jest odrzucić ostatnie propozycye się .PQdóbnona l propozycyę Turcyi za cenę od~ zagralllczny.cl:,:azeby SH~. udali do gł6wnej . kwa·
Chin, uznać, że rokowania nie doprowadziły do dania 9recyi części . . pótwyspu ChalcedońskiegQ tery s.er~Skle)1 tam samI skontrolowali· przebieg
.
poządanego wyniku i przywrócić sobie swobodę orar:, ~zę. ści Tra.cYi,.,przez co. b~lgarzy mi:liby: 0peracYJ wOjennych serbskiCh,·.
działania w tej kwestYl.
.,
.
odCięty dostęp do morza Egejsl<lego; ,po ktorym .• ' .. "Nettes Wiener .Tagblatt" otrzymał od. swa·
,
Rząd jednak. zastrzega się, że w każdej chwili tak. wiele '. spodziewali się dla rozwoju swego Jego' specyaln~,gC?. korespondenta depeszę, dato ..
w~n~;w, Uesk.uble 'jI dnIU ? lipca. Ta depesza
gotów jest wznowić rokowania, by w sposób kraju .. '
'
,.
.'
.
.' .
.
ml.escI V'( sobIe. opIsy 8 dmow,ej wallci mid r~e1r",
przyjacielski uregulować kwestyę sporną.·
, Mocarstwa nie zgodziły się przecież , na ta· BfJegalmcą.
' ,
,,~
, .Vltym celu, zdaniem rządu Cesarskiego, ką radykalną zmianę granicy bij.tgarskcHureckiej
~.
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• O~miodniowa walka nad rzeką Brjegalnicą- skrzy~ł~m, walczące m pod. ł~et~ibuki i Sultan_t~pe, l ronko prz~ ul. Mikołajewskiej nr.' 63.
~z~ ow korespondent-zakończyla się zupełną Pon!esh w tyl~ celu w!e!kle ofl.ary,.ale n~prozno,
. ,II rewir: . Lew~ ?tr?~a szosy .I~onstanty~ow
klęSką bułgarów, którzy we wszystkich kierunkach gdyz wprawdZie w dolmle rzeki BfJegallllcy zdo- r sineJ. od gramcy miejskiej do ul. rowarowej, zarozpoczęli odwrót. Bitwa rozpoczęła się ataIdem lali posunąć się skutecznie naprzód, lecz nie chodnia strona, ul. Towarowej. do. ul. Zielonej,
bułgarów w dniu 1 lipca. Dnia 2 lipca serbowie osiągnęli głównego celu to jest nie przełamali strOna południowa ul. Zielonej (numery parzyodparli atak. Dnia 3 lipca serbowie wyrzucili armii Kovaczewa i nie zdołali rozbić sił buł- ste) do ul.. Piotrkowskiej, prawa strona uJ. Piotr_
bułgarów poza rzel<ę Brjegalnicę. Dnia 4 lipca garskich, otaczających lewe skrzydło serbskie.
I kowskiej od ul. Zielonej do ul. Czerwonej (nu~
rozpoczęła się ofensywa serbska, przyczem lewe
Atak serbski po wyczerpaniu sił serbskich mery nięparzyste 47 - 285), p6łnocna część ul.
skrzydło bułgarów, liczące 50 batalionów pie- zakończył się niepowodzeniem pod Orirari o Czerwonej (numery nieparzyste),do ulicy Wól"";
choty i sto armat, zostało oddzielone od skrzydła godzinę drogi na wschód od Koczany. Równo- czańsldej; ul. \Ilólczańska od ul. Czerwonej do
prawego i w dwudniowej bitwie zostało wyrzu- cześnie na Osogowskiej Pianinie bułgarzy zdolali ul. Kątnej, prawa strona ul. Kątnej (numery niecone z miasta Koczany na wschód. Prawe skrzy- po Iwlei rozbić i rozbroić walczące tamże mężnie parzyste) i ulica Nowo-Kątna do granicy miasta
dło bułgarów, liczące 60 batalionów i 120' armat, oddziały serbskie, należące do lewego skrzydła i zachodnia granica miasta.
zostało odparte aż do Carevo-Selo. Centrum bułgarskiego.
Wszystkie te oddziały zostały
Kancelarya inspektora, p. Lebiediewa~ przy
bułgarskie obsadziło Istip i zasłoniło odwrót rozbite, a resztki zostały spędzone na drugą ul. Pańskiej nr. l~.
.' . '
,
lewego skrzydła. Dnia 8 lipca we wtorek serb 0- stronę Grivar.
III rewir: Północna granica miasta, oddzie;
wie w samo południe zajęli miasto Istip, tak, iż
Armia generała Toszewa obecnie posunie lająca miasto od Bałut, lewa strona ul. Nowo.
,obecnie cała armia bułgarska znajduje się w się w stronę Kumanowy i skutkiem tego zmusi miejskiej (numery parzyste), Nowy Rynek (nr.
:odwrocie w kierunku od Radowiszte i Podarese, serbów do cofnięcia się. Generał Petrow zaata- 1-8), ul. Piotrkowska (nr. 1-45); prawa stro.
przyczem grozi jej niebezpieczeńswo, że armia kował Pirat. Naczelny wódz bułgarski Ratko- na ul. Zielonej (numery nieparzyste) do uJ. To~
serbska i· armia grecka, która się zbliża od strony Dymitryjew oświadczył dzisiaj: "Wszystko idzie warowej, wschodnia strona ulicy Towarowej.
wąwozu Strumicy, armię bułgarską zupełnie dobrze, nasza sieć jest nierozerwalną l" Król do sz. Konstantynowskiej, prawa stt~ona .szosy
za. mkną. O jakiemkolwiek zlem płożeniu armii Ferdynand w dniu 8 bieżącego miesiąca brał Kons. tantynowskiej, do grank miasta i wogóle
serbskiej w Ueskiibie niema absolutnie mowy. udział w walce, przyczem granaty pękały o sto zachodnia granica miasta.
.
KOrhunikacya .kolejowa została ponownie podjętą kroków od jego stanowiska...
Kancelarya inspektora, p. Mińskiego w' doW .kierunku południowym aż do wąwozu QemirRóżnicę między tymi dwoma sprawozdaniami mu I)r. 48, pr~y ul. Zielonej.
'
I Kapu między
Ghevgeli i Krivolakiem, Zniwa można objaśnić w ten sposób, że sprawozdawca
IV rewir: Granice rewiru stanowią: p6łno~
:okręgu Ueskiib odbywają, się w całej rozciągłości. "Neues Wiener Tagblattu" znajduje się osobiście cna granica miasta, oddzielająca miasto od Ba~
:Mieszkańcy tego okręgu, którzy uciekli przed przy arn}ii serbskiej, podczas gdy pan Wagner łut, wschodnia granica do ul. Dzielnej
lewa
.bl,lłgarami, ponownie powrócili. Serbowie pOSll- telegrafUje do dzienoika "Reichspost" z Sofiii . sttona .. ulicy Dzielnej (ll1umery parzyste)' do ul.
wająsię na całej linii naprzód. Prawdopodobnie gdzie niema bezpośredniej możności skontrolo~
Piotrkowskiej, ulicA PiotrkQwskaod ul. Dzielnej
i,przyjdzie do nowej głównej bitwy w dolinie wania, czy informacye, dostarczane mu przez do Nowego Rynku (nr. 2 - 52) Nowy Rynek
Ę~ruminy., Po ?bu, stronach w~jska .. wal~zą z. ~ztab "gene:alny bułgarski, P?legają na ~rawdzi.e. ~nr. ?-1?~, prawa strona ulicy Nowomiejskiej
mes!y chall ą zaclętoscią.
ąerbowlc bIJą Się za ZreSZtą ~ Jego depeszy wYI1l.ka bar9zo Jasno... z,e . I ZgierSklej (nt. nieparzysle).
'
SWOJą sprawę narodową z llIesłycllanym zapałem.
w wuncle rzeczy bułgarzy Się cofają, a walki Icn
Kancelarya inspektora, p. Popowa przy ul.
'Powołują się na to,. że bułgarzy otrzymali także mają na celu jedynie wstrzymanie serbów on Widzewskiej nr. 104.
'
!! Tracyę, o .. czem ~raktat, za:-varty między Serbią zbyt gwaftownegopościgu.,
.
V rewir: cała osada Baluty.
1.Bu,łgaryą, wcale me wspomma.!'.
Kancelaryainspektora, p. Lipinlł, przy ulicy
•. ' . Wbrew temu doniesieniu "Neues Wiener
Nowo-Cegielnianej nr. 46.
Tagblattu"korespondent dziennika "Reichspost"
ł-ItI\\ Uli D ~m"um lm~ n flll
VI rewir: strona południow·a ul. Nowo~
z$ofiipan Wagner utrzymuje w swojej depeszy'}"
Bh!JWIlJ
fM~a I11DWB.
K~tnej i Kątnej (numery pariyste) od' granicy·
nadesłanej w nocy z 9-go na W-ty lipca, że
miasta do ulicy W6lczańskiej, od ulicy Wólczań~
wptawdzie arlnia bułgarska Kovaczewa musiała j
~
skiej od Kątnej do Czerwonej (numery. parzyste),
1,lSUl~ąĆ się. z rozmaitych poz~cyj ~acho~nich. ale
Wobec powiększenia liczby inspektorów po- po.h~dniow,.a.. strona u.1i~y Cz.erwon~j od ~ól~zań~ .
zto~lłato ty~~o. dl~tego, pO~lewaz musla.ł~ wal- datkowydr w todzi zmieniły Się i dotychczaso~ Sklej dq.Plotrko~skleh ll:1}ca PIotrkowska o~
c~yc z podw~Jnle lIczną arml}! serbs~ą.• Jej ~ada- we granice rewirów podatkowych.. Obecnie 'mi-' C.zerwoneJ do, ulicy Eml1l1 (numery parzyste l.
n}em ~resztą l~st, przy~lągnąc do. sl~ble głow~~ nisteryum skarbu zatwierdzHo projekt. nowych . m~parzys~~, od nr. 289 ,dO k<?Qca), prawa strona'
slły l1Ię.przYJac:tela, a rownocześme me P?zwohc I rewirów podatkowych, m. Łodzi,. w następują- 'ulicy E,rr~111l (nUn1ery m~par~yste) . do ulicy \!li'!'
na prze~am~me własnego frontu. ~atomlast n~'1 cym porządku:
..
dze~.~kleJ, p~awa~t.rona u!icy \Ilidzewskiej od ul.
wszystloch ,m.nych'p~pktach. serbOWie podług tej I . l rewir: Prawa strona ul. Dzielnej .(numery E~l.JIII do .ullcy M~lJ0I10W.~h. prawa s~ro. na .ulicy
depeszy mieli pOl1lesc IdęskJ.
Illeparzyste), od granic miasta do ul. Piotrkow- MIlionowej od \l{ldzewsklej do gralllCy miasta,
, Próby ,serbów, ażeby przełal1)ac stanowiska skiej, lewa strona ul. Piotrkowsl<iej od \1r. 54 do ,ora~ cała polu dnIOwa granica miasta~ W skład
bułgarąl~ię pod Koczaną, celem uwolnienia skrzydła nr. 268, lewa strona ul. Emilii .od nr. 2 do nr. rewl:~' tego ,wchodzą prżył~czone do miasta:
s~~b~~lf~o,,~sch?dniego.' które j~st otoczonem, 20, ul. Widzewska od nr. 175 do ul. Milionowej, RokiCIe, ChoJny,. Dąbr6wka I Zarzew~ .
.
całkOWICIe sJęl1lepowlOdły. Bitwa trwab 16 111. Milionowa (numery parzyste i wschodnia graKancelarya IOspektora, . p. LUbusz)l18, ChWlg<?dziłl,~~cz.em serbowie .zostali09P~rci. Serbo- lllica miasta). .
lowo W hotelu Manteufla.
Wle. sądzilI, ze będą moghpołąq;YG Się ze swem
I<ancelarya II1spektora podatkowego p. A k o . . ( d )
1\
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wężowatej, aniżeli mknąć zdoła ręka czło-

-

(Dalszy ,ciąg -

patrz Xg 161).

X.
P Qt Y (} z'!<!;l.

Od'

świtu już łódl<a ślizga się wśród

obfitej
po obszarach rzecznych. Potężny
:dzień spływa .po przez otwierające się w górze
!przerwy pomiędzy zielenią.
W oddali widać łańcuch wysepek i zarysy
drzew nadbrzeżnych, czarne ich cienie, drgające
ży cie'l11 , tchną jakąś krasą upajającą. Naokoło
:Jas; jakj ciemna pieczara z tysiącem paszcz rozwflrtych, przepełniona odgłosami życia, straszliwa
osłona walki wiekuistej, schronienie wrogich
sobie gromad, przychylne zasadzkom napastnic2tym i obronnym szańcom. Wspólny 'śpichlerz
,mięsożercy, trawożercy, płazu i ptaka.
, Vamireh' trzyma zazębiony harpun, pragnąc
:upolować rybę. Owładnął nim jakiś btogispo~
:kój. Po długotrwałym biegu dni ostatnich nieodzowność spoczynku zatrzymuje go częstO z po.w,octów błahych; dla naprawy broni lub odzieży,
pojmania smaczniejszej' zwierzyny..
'
Tego poranka namiętnie oddaje się on rylbołówst\Vu. Dwa razy już spudłował-bo chyżej
:ucieka zwierz wodny w zwrotac,::h i skrt:tach swej
świeżości,
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. \Il tej ch~ili nieb~zpiecznej Elem instynkto . .
wieka. .
WOle rzuca SIę na pierś młodzieńcowi i, walka
Harpun zniża się po raz trzeci i Vamireh; się rozpoczyna; wrogowie w liczbie siedmiu zbli~
trzymając w ręku drzewiec, zanurza ostrze w żają się chyżo. Są to owi. karłowaci. lud:de
ciele młodego jesiotra. Ryba fa1uje i drga; za- wsc}l,odni ,zerebowemi oczami. Znają oni rą..
zębienia nie dają osttzu wyjść z ciała, ale pod czosc Vamll'eha, to też nacierają nań teraz p6ł
gwaHownyml SKokami zdobyczy wiązaniom grozi kole~.tak,. aby nie mógł. uniknąć ich ciosów...
'wiellde . niebezpieczeństwo pęknięCia i Vamireh Oto JUZ łuki są naciągnięte, zatrute strzały go"
,;zręcznie musi kierować bronią, aby uniknąć ciotowe do zakreślania swoich dróg śmiercionoś
.:sów zbyt wyraznvch albo prostopadłych. Wio- nych! ale ,odzywają się głosy, ostrzegające o-ni'e'.słując lewą ręką, pcha przed sobązciobycz aż
b,ezl?Ieczenst,,;,le .EJemy i wszystkie ręce, porzu ..
',do brzegu rzeld;tamzagłębia harpun jeszcze clwszy łuk, Imają się włóczni.
'.
""
'więcej, a nakoniec unosi go W gÓrę i wyrzuca
Z dUł~ą spogląda na nich Vamireh; a jego
na ląd zakrwawioriego jesiotra.!;
okrzyk bOJOWY wstrząsa sercem najodważniej~
.
Zpośpiechem,przygotowywa posiłek. Suche szych. i \Ile wrogach swychpoznai~' On plemi~
gałęzie, źdźbła trawy, szybko pożarte przez pło- Ele~y-z szeroką czaszką, ze skórą śniadawą.
mień, ,.utworzyly stos szarych pOpi?J6w, wktóre z c!emnemi oczami. Tatuowanie zdobi im C20pogrąza: teraz płaty upOlOWanej, zdobyczy... ,la.I ramiona, krzepki starzec prowadzi. ich do
Wyc?odzą one st.amtą? soczy.ste I .smaczne, a l bOJU; Vamireh: . ujął asagaj... Czarni.kryją si~·
dWOje młodych pozera Je z ChCIWOŚCIą,.
za poblizkimi pniami... \Iltedy Vamireh porywa
.
W lekkiem odurzel1iu po dobrym posiłku' E1e:n ,i ro~póczyna. znOWlI odwrót .ku riece t
badają' oni teraz wzrokiem rozmaitość rzeczy; są gdZie, Jak Się spodZiewa, zdąży wsiąść do czół~
już dość daleko od brzegu, na polance, otoczo- !la... Na rozkaz wodza znowu deszczem spada~
bej olbrzymimi bukami.
Ją strzały, Vamireh parujeci.osy przedziwnie i
.
Obfite krzewy usiłują zapełnić przerwę, zrzą- bieg jego' przyśRi~sza się corazbardziej~·
dzoną jakimś' przewrotem i spłoszyć na nowo
Dobry to wybIeg, któremu też dają się uwie,ść
lasrazdarty. Otwierają się przed nimi duże ja~ lu~zie .Wschodu, "gdYż ,trzej z pOn;liędzy nich rzu~
kieśroślinyzłoione,. z kwiatem gorzkim, a 01- caj!), S,lę '!I. pogon~ Ale o.to oszczep ~~ana razi
brzymie, najeżone, brodate osty rozrastają się w najzwmmejszego z pomiędzy'·· nich i Vamireh
cały ll~z~.Prc~~I~ir~~roIPl1na~;ąCi. słodko' w błocrl'm śI?ieje;sięzw~cięzld~ śmiech~m. swego, plemię,;.
,
e.
ma, Wiedząc, ze dwaJPozostab .me. sprostają mą·
spokoju, aż oto o łokieć od myśliwca gwizdnę- W walce •. Maczuga jego groźnie wiruje w. pró~
ła strzała .. Vamireh zrywa się, chwyta, broń. żni, potężna pierś wydaje straszliwe chrapania
Wpra'Y ne .lego olw odkryw~ sylw.etki ludzkie po ramię jego lubuje się zniszczeniem...
•
za pOlamI buków. SylwetkI te wynurzają się
(d.'"c.,~.
rychło, a wtedy całe stadl\o strzał szybuje nad
Vamirehem.
.
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VI gminie Brus, posiadającej obecnie 3 szkoły na 700 dzieci w wieku szkolnym, uchwalono
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którzy
naradzali si,ę nad podniesieniem cen mięsa.
Wszystkich handlarzy mięsem, którzy oka~ ,
zali się uczestnikami "cichego syndykatu '\ aresz·

1\~ ~ ~f' ..I.
~

;

towńików żYdÓW," haridl'ująty~h"'mięsem,

J\. 1-"_

jednomyślnie wprowadzić

nauczanie powszechne
t
'
przez otwarcie 11 nowych szk6ł początkowych.
. (-:) Z Rady P,allstwa. Na wczorajszem po- owano.
Nowe szkoły powstaną: w Nowem Rokiciu, gdzie sIedzenIU Rady panstwa przewodniczył Akimow.
(x) Bezpłatne szczepienie. OSI)Y· Zarząd
juz buduje się na ten cel okazały dom, który Uchwalono bez dyskusyi, w redakcyi Dumy parl- miejskiego ambulatoryum dla biednych przycho·
oddany zostanie do użytku w, r. p, 4 komplety stw?wej, 38 projekt6:v praw, a między innemi dnichchorych przy Rynku bałuckim (Łagiewni
w Rudzie Pabianickiej, również 4 komplety, prOjekt wyasygnowama 1,500,000 rubli na wal- cka nr. 29). komunikuje nam, że bezpłatne szczez tych 2 z nadchodzącym rokiem szkolnym, a 2 kę z cholerą i dżumą. Sekretarz państwowy za- pienie ospy odbywa się
tam codziennie pr6cz'
1
w r. p. i w Retkini 3 komplety: 1 w r. b., a 2 komunikował czlonkom Rady, że projekt budże- świąt od godz.· 12 - 1 / 2 i od 3· - 5 po poł.
w r. 1915.
tu państwa ~a r. 191~, uchwalony przez Dumę
(x) Poświęcenie sklepu. Wczoraj o godżinie.
Nowe szkoły w Rudzie Pabianickiej mieścić panstwową I Radę panstwa, uzyskał w d. 13-ym 11 rano ks. Michnicki dokonał poświęcenia sldesię będą tymczasem w lokalach wynajętych, w r. b. m. Najwyższe zatwierdzenie. Potem odbyło pu galanteryi i kapeluszy damskich pod firmą
1915 zaś zostaną wzniesione dla nich 2 nowe się tajne posiedzenie Rady Państwa, na któr~m "Florentyna Chlebowska", istniejącego w Łodzi'
domy. 2 3 kompletów uchwalonych dla Retki- uch~alono 8 projel~tó\~ pra~. Następne posle- juz od lat 10, a przeniesionego obecnie do 'lo·
ni, 1 znajdzie tymczasem pomieszczenie w bu- dzel1le rady odbędz1e Się dZIS, d. 17-go b, m.
kalu przy ul. Zielonej nr. 33.
dynku szkoły obecnej, a w r. 1915, 'staraniem
(-:-) Nowa gł'al~ica gubemi.i chełmskiej"
(e) Rozbiórka słai'yen domków. Stare domgromady, stanie w tej wsi dom szkolny, w kt6Ch~łmska k?mlsya gu~ernJalna ..rozwaza n?: ki parterowe, kryte dachówką, stanowiąc.e pozorym mają się mieścić wszystkie uchwalone 3 wy proje~t gram,c przyszl'eJ ~ub.ernll .che~mskl~J stałość dawnych siedzib tkaczy ręcznych, w b. J.,.e,.,
komplety.'
.
na. terenIe. powlatow zamojskIego l blłgoraJ- żącym sezonie budowlanym znikają jeden za
. W myśl uchwal'y gminnej, nauczyciele szkół sklego,
.
..
drugim, ustępując miejsca 3 i 4-piętrowyl'n kaw Nowem Roldciu, oprócz pensyj ze skarbu
.. Wed;ług !ego prOjektu, do gubernJl che-łm- mienicom z nowoczesnemi urządzeniami. KilkaPaństwa, otrzymywać będą dodatkowo z fundu- sklej mają ~yc wł~czon~ n,owe obs,zary:
,
takich domk6w rozebrano pod budowy przy,
szówgromady, starszy nauczyciel rb. 300, a po·
,2 powiatu bl-łgorajslo,ego. WSI: ~dwa~dow, ulicy Piotrkowskiej za ulicą Nawrot ,na dawnej
zostali po rb. 140 rocznie, w Rudzie Pabianic- Kocl~łlo, Wola, Rapy ~Q,I~rskJe, Kajetanowka~ tak zw. "Wólce", wczoraj zaś przysfąpiono do
kiej zaś po rb. 100 rocznie,
,Ignatow.ka, . Rapy Dyl~nslCle,. folyvark Dyle l rozbi6rki takiego domku przy zbiegu ulic.KonGodzi się nadmienić, iż sprawą ,wprowadze- wsz~stl«e lI1ne kol,onle chlopskle, utworzone J stantynowskiej i Zachodniej.
.'
nia w gminie Brus nauczania powszechnego, ongI z d6br Dyle; WSI: Margole, Brodziaki Okrą. , . . .,
zajmuje się bardzo gorliwie p. Januszewski, se- głe, Korczew, Dereźnia Majdailska, Wola De(h) Z Resursy rzemlesln!czeJ. Roboty' przykretarz tamtejszego urzędu gminnego.
(a)
reźniaIlska i zagrody Rudy - gminy Sól; cala gotowawcze d? b?-dowysah na teryto!yumRe.
____......_ _......._ _............._____......_,._.. gmina Tarnogr6d, którą stanowi osada Tarilo- sursy po~tęPUją ;wawo. Z 'p?w<?du ze J?us~ła.
gród, i cała gmina Aleksandr6w, składająca się m~ . stanąc w koneu pos~syl I l1IeQJa mnegOt
z 20·tu wsi i osady j6zef6w.
m~ejsca na salę, trzeba- wycIąć par,ę' drze~. W~aZ powiatu zamojskiego: ca.ła gmina Radecz- n~Ja~ tych drzew postanowl~no zadrze"Ylc na Je~,
nica, składająca się ze wsi: Gorajec, Ch,łopków, SienI cał~ te~ytoryum na ty,łach ,posesyJ.
.' W ~Iedzlelę Resursa urządza w parku BtaLatoszyn, Podlesie, Podborze, Zaborze, Uście,
Zarząd fabryki "Allart Rousseau" zawiadamia nas listem, że postanowił podwyższyć p,łacę folwarki: Podlesie, Gorajec, Latoszyn, Tokarnia, SZlCa wielką, zabawę z pr.ogram~m. ,bard~o, Ob4
s~ernym .. W l,ego wyk,o~anlU przYJmie udZiał.
robotniczą od 5 do 7% pod warunkiem, że ro- oraz część obrębu leśnego Czarno:;toki z gminy
botnicy staną w pełnym kompleCie do pracy w Terespol wsi: Bukowica, Wolaniny, Gedwizyn klestra Slel~kl:go, odsplewa par~ nl;ltn.~r~W.'·9łlor
(Jadwisin) i Rotwica oraz folwark Porem by
R~sursy "Lira j odegrany będzie opraz . ludowy
poniedziałek d. 21 lipca r. b. o zwykłej porze.
'. .
.
Anczyca "Błazek opętany w w 2~ch o.dsło,riacb.'
(-) Pr,zerwana , komllm~ac~a.. Głów~y za- . akompaniować ma orkiestra własna Resursy.,:
rząd p~czt I telegrafowogłosIł, ze l<omu~Jkacy~ wreszcie odbędzie się rozlosowanie bezpłatnych'
Przystąpili do pracy:
W fabryce jak6ba Szteigerta, przy ul. Wi· telegraf~czna z Butgaryą została przerwana I przYJ~ 4-cl1 premii. Wejście 30 kop. dla dorosłych, ,
dzewskiej n 185, w oddziale wykończalni-67 mowa11le te.Iegramó~ prywatnych, adresowanych 15 kop; dla młodzieży szkolnej i :dzieci, które
do Bulgaryl---:z~mkn~ęte.
.
r6wnież mają prawo ciągnienia losów. '
.
robotników.
Spodziewany jest duży napływpubHczności
W fabryce MOl1itza i, Brokmana, przy ulicy . Jed?ocze~nIe gło.wny .. z~rząd :vyąa! polece-.
me o 11l.eprzYjmowal1lu hstow pWfllęznych do na zabawę.
.'
Benedykta M 47"":'32 robotników..
.
'.
.
. .
(e) Ze Stow. sług. Istniejące od lat' kilim
W fabryce Linkego i Pfeifra, . przy ul. Kon~ BułgarYI. ,
. C? zas do korespondencYlzwyczaJneJ,. to Stow. sług' katolickich rozwija się Zółwim kro~.
stantynowskiej J'(g 98-przystąpili do pracy wszyscy robotnicy.
. . takl~ lJ~t~ do BułgarYl będą z przerwą w ~llarę Idem. W bieżącem p6łroczu skład członl\ifi
, W fabryce Emila Eiserta, przy ul. DługIej m?z~oscI przesy.łane ~ Odesy parostatkamI ro- wzrósł zaledwie o 4; ci ogólna ich lićzbanacąłą:
sYJskrego Tow. ,zeglugl. ,
.
wielką Ł6dź wynosi zaledwie 76. Porrtirnp;'ze r
:NlI47-S5 robotników.
'
(e) .PI'zywoz towarow surowych.. PomImo służące w razie utraty służby znaj-dują w StoW fabryce Fabrykanta i Rosenblata, przy ul.
bezrobOCIa ruch na .komorach pogramczl1}'ch to- warzyszeniu przytufek i nie czekają. długo na
Wierzbowej-64 robotnik6w.
W fabryce K. Brauna, przy ul. Przejazd ]f! 54 warów surowych,. pl,zyw~)Zonych .~ za~~al1lC:Y ~a nową służbę,. należenie do Stow,arzyszenia nie
potr~e.by fabryk ł?dZkJ~h. bynaJml1~:J .Slę. me
przypada do gusta naszym słuzącym, nie lubią'-35 robotnil<6w.
zmmejs~ył. ZaledWIe m~w)elka częsc towarów
cym moralnej opieki nad sobą.. Należące do
*
pozostaje na komorach meodona,
Stowarzyszenia słuźą.ce są poszukiWane dziś
Porzucili pracę: . .
.
l (e) Narady z fabrykantami. Wczoraj przy_przez pracodawczynie, jako przedstawiające gwaW, f,abryce tkackiej b~acI Tausch, przy ulicy był do Łodzi p. o. gubernatora wicegubernator rancye !110ralnego pr~w,adze!lia się, to też sług
Kruczej Nil 26-16 r.ob?tmk?w..
.
generał-major Fortwengjer i pomocnik warszaw- pozo~tając~ch bez zaj~cla mema, pod7zas-gdy
\I! ,fabryce Serejsklego. I, Blrsztell1a, przy ul., sldego generał-gubernatora, generał-major Uthof, u ró~nycł~ fakto~ek \~łele sług oczekUJe,
służby.
LudWikI Nil 55-S0 ro~otl1lkow.
.'
w sprawie bezrobocia. W sali hotelu ManteufJa
Z dnIem 1 ~lerpl1la ,w Stowarzyszemu ro~W fabryce LudWIka Augustyna" piZY ulicy odbyła. się narada z właścicielami fabryk do- szerzona ma byc szwaima przez wprowadzeme
ł
tkniętych bezrobociem.
.
'kra~iecczyzny ,ubiorów damskich! w tym celu
Konstantynowskiej Ne 33-::-35 robotnlkow.
W, fabryce B; A. GlIksmana, przy ul. D u() K
'W'"
przyjęta zostal1le krawcowa specyahstka.
x ary prasowe.' ,Clą~U pJenysz,eJ po.,
'.'
;,...
gie' .Ni! 41-75 robotników.
JWf b
G Lombar i S-ka przy ul. Li· łowy r. 1913 prasa w panstwle ' rosYJsio em za~
. (f~) Z koł 1c~ln~1 ow łodzklCh. W. ~bległy.
e
owe'
22 ;obotnik6w. .'
.
płac.ila minis~el'yum spra"Y .wewrl~trznych '74.~OO ~orek 15 b: m, ;VYJe~hala d<? Warszawy d~p~-,
p ~ fabr ce Dawida Rosenblata, przy ulicy I'ubhw formie kar admInIstracYJnych, na-łozo- ta~ya k~lnero:v łodz!ClCh, złozona z. pp~ R6za~-.
p'
YS SS b t 'k6w
nych na zasadzie stan6w wyjątkowych.'
sklego ) StaOlszewsklego. Deputacyl przewodmrzeJ{:fd ~2 5
'wr~se?aOl przy uJ. Mikołajew~
W roku zesz-łym w tymże 'okresie czasu na- czył ks .. p~ałat Tymienieski., Miała ona obejrzeć
k' " :Ni f~/yc:7 'obotnik6w
'łoźono kar tylko Iia 50,900 rb. a przez -' cały ogromny zyrandol, zamowIony przez kelnerów
r.
.'
rok 1912 pisma zapłaciły 90,SOO rubli.
'
~6dzkich. w fabryce B:ciŁopiń.skich dla. kościoła
s lej li *
Ogółem w pierwszej połowie r.b. skazano sw. ~tal1lsława; Kostk~ w Ło~zJ.. . ,
,
Postąwili żądania pod:vyższe~ ia ~łacy: . .. na grzywny 189 pism, a w pierwszej połowie r."
" ZyrandoI]est lUZ. prawIe gotów, jednakże
"VI fabryce M. ,Tykocl.ner,a , l. S-kl. (dawmej z 171 pism
deIegacya uzna,taza konieczlJe uskutecznić kilka
k M 10 wszys
• '. i:'..
'.'
. poprawek. Loyrandbl przedstawia. się bardzo
• ( - ) , ydzl l. amląl ac~a, ,Niema na v~ol~nlu
okazale, ma średnicy przeszło 6 łokCi, obejHelsebel), przy ul. MikołaJews lej 2 ey robotnicy.
ml~stecz~a, gdzleby zr~zl me u!r~ymywah blLlr~ mowac będzie 13,2 lampki. Koszt jego wyniesie.
*
. emlgracYjne~o" ułat':':I~JącwłoscJan0!11 pądr6~ 1,700 rb., na co kelnerzy. zebrali' dotychczas
,Do dnia wczorajszego w. !abrykachł6dzkich., d?, AmerykI I przejscle przez gral11c.ę.. Zy~zl 1,138 rb. 77 kop, Dalsze Sll;,fadki płyną, chociaż"
porzuciło pracę 63,000 robotmk6w.
". ciągną z tegop!~cederuo,gromne zyskI, 1 w me· nieco ospale z powodu Ciężkich czas6w. jest jednak
_"'"
k~órych. znacznIeJszych, ITIla.sta~h sp<?tyk~my po nadzieja, że kelnerzy łódzcy, w wykonaniu.- swej
KALENDARZYK TERM1NOWY. .
kIlka. blU!,kt6~e wzajemme Się wsp!eralą przy wlasnej. uchwały zbiorą. niebawem i resztę."
.
D
i; l '
obdZleral1l11 eml.grantów. W tychdl1lacl: w S~aWedług twierdzenia firmy 'żyrandol gotowy
IMIONA SŁOWlANSKIE. D z i ś
ziet· y {raja, rol<onsta,ntynowle aresztowano skład takIego blU- będzie z kOllcem wrześn,.ia i 1 paździer,nika b. r.'
J LI t MUZEUM.
r o Unislawa.
8 zyd6 w.
NAUKI i SZTUKI (Piotrko~ska nr. ~1~ ra Z
będzie ll1óg-ł już zajaśnieć w świątyni.
'.
r otw~rte .cod~iennie od godz. 4 P1P2' ~o 1~ ~~e~~o::i~b7.
. (-) Śrubowanie cen mięsa. -W jednym z doDelegacya. korzystając z pobytu w Wars,,,a·
w medzIele l 19więta od godz.
po.
mów na Placu Grzybowsl<imw Warszawie po- wie, udała się do pracowni wotów' .kościelnych
WYSTA WA OBRAZÓW artysty M. Puffkego, ul Iucya wykryła potajemne zebranie około 25 hur- ! .. OpIeki N. Maryi P/' i zamówiła dla !,elnerów
Widzewska 41. ,
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.ł6dzkich kOrsztem 1,000 rb" ,chorąg!e:v bractwa. I p,rzedstawienia analizy wody w ciągu 1 ruie-l ?zinie 7 wieczorem, a. nie w niedzielę 20 b. m.
Cbor.ągiew~ wykonana z na}przedmejszego ma- sląca.
"
Jak początkowo myll1le podano.
..
. .
teryału, wy{)brażcić'będziez,,:jednej strony P. Je(e) Podmycie ścian kanału. Wskutek długo(a) Szkarlatyna. W Nowem RoklClU, w mleJ~usat któremu. usługują, św. Magdalena i św. trwałych deszczów i silnego naporu wód ście- I scowości Wolfówka, zaszedł \~ypa,dek szkarlaMart,a".z drugi,ej ,zaś św, Klemensa, patrona kowych, murowany. kanał miejski, pr~el?rowa- II tyny. Aby zapob~edz. ro~szer~el11u Się zarazy, za~
kelnerow łódzkich.
dzony wpoprzek uh~y KOBstantynowskleJ przy rządzono odpOWiednie srodl<J.
Na poczet zamówienia deputacya złożyła zbiegu z ulicą Długą w miejscu, gdzie, rozcho(a) PhuBy zatwiell"ilIzo.rae. WYdziar tec~niczn9
'120 rb" reszta pokrytą zostanie w drodze składek. dz1l się dwie linie tramwajowe" prowadzące do piotrkowskiego rządu !:J,uberntalnego za~\\1lerdzll plany
,
,
t
." r
M·I a o ł uszkodzony następujące' Michala Glazera - na 2-plętrowe sldad,Y
(e) Ze spraw ~zkol~ych. W~zoraj . wyzn~- cmen arzy l na l! I~ę
I:Z I z S~~ e J '
~ ~ w Radogos~czu,; Eugeniltsz;a Krnsche- na l-piętrowy
'czone było w magIstracIe łódzkIm posledzel1le \yoda pod~ly,ła ~clanę, :v,,!<utek .czebo kanał gro dom i takąż oflc)'nę W ZgIerzu; Hermana Zentza - na
komisyi szkolnej ogólnych szk61 miejskich w ce- ZII zawalemem lobsumęcIem Się szyn .tram~a- 5-piętrowy dom na Batutach;. Cezar~g~ Krt;szla - na
:lu rozstrzygn·lęc'la ldlku spraw dotycz<.lcych szkól' jowych, Skoro zatem spostrzeżononlebezple- parterową ofic)'l1ę. w Ruddzle PaRblalntickpleJb;' R~ldl~lf~
,
-I
. , t
t h 't
t'
d
wy Erstlinga - na 2~pIę t roWy om \\1 lIC Z e a lamc (Jej;
Z powod,u przybycia zaledwie 3 członków, ,7z~ns wo, na yc ~lJas Pyzys .'!pl.on~ o napra _ Karola' Rossa _ na dom piętrowy we Wsi Ruda i. Jana
iposiedzenie me doszło do skutku.
SClal1~ kanałoweJ" co tez dZ151eJszeJ nocy lisku
RempIu _ na parterową oficynę W,Aleksandrowie.
,
' j
db
,. teczł1lono.
(e) O wykłady w aZlmł.ach o ro?zynllo~c~. ,
.,.,
' ,
.
INa<:zelnik Mdzkiej dyrekcyl naukowe] zwroqł', ,(e) Ob liCie, OZIS o go~zl~le 10 rano w kan,
~ię do łódzkiego chrześcijańskiego. Towarzystwa, torze bank~Azowsko-DonskJ(~go przy uj. Pasaz
tdobroczynnościz1jodezwą,. w której zaznacza, ,że
Meyera zazył w ·celu samobójczym kwasu karIw'Szko,łach T-owarzystwa' początkowych przy), bolowegobu~halter~.,
"..: !
;I1r~':Ul;ochronach,~' oraz,;2~ldasowei. szkolel;~rze-_
,P~gotowle odWIOzło gc: do szpitala Po(Kol'espondencya "Rozwoju").
(miósł;'pozostające( pbtF'egidąTowarzystw.a<'do-:;, z~ansklch. ~rz~czyną !ozpaczhwego kroku były
Wiedeń, ,16 lipca.
ibroczYhności,,/'odbywają:i się, wykłady w języlcu ,meporozumlema rodZlI1ne.
Według informacyj, udzielonych przez hr. Al.
!polskim "be~.\il specyalnego na to pozwolenia." ,(p) a;am,achy sam~b6jcze •. Kronika. Pog.o~o: Skarbka, wice-prezesa Kola polskiego w Wie'Wobec".tego"naczelnik dyrekcyi poleca "aby To-' Wla notuje az.trzy z~machy .samobóJcze, a mlanoWI~te. dniu i J'ednego z najwpływowszych członków
I
",' ,
, , '• "
W połudme w nneszkanm Wlasnem przy ul. Z g l e r - .
.
l'
[warzy.stwo" dobroczynnosci ,wystarało,slę. O po- skiej nr. 44 Jan W" 16 letni tkacz, usiłował otruć się stronnictwa nar.-ctem" narodOWI demo (rac,1 szcze:
zWOlenie:: ri1i~jsteryum,na~,wykłady ~ l'~e~zo~ych arszenikiem, N}ebezpieczeństwo utraty życia usul1ął j rze pragną załatwić reformę. wyb,orczą. LICl~ą om
\szkołaclfwJęzy,ku"",polslom, z ,WYJątkIem Języ- lekar2l p.ogotO\\JIa..
••..
."
I na to, że po wyborach nmTIlestmlc clr. Korytowka, -'I:,Os"J',skiego';iii;geog'
ram.
które
Winny,
być
wy~\l.I{jlka
godzm poznteJ w celI ,WIęZienneJ. prz)' .ul, ski zwróci się prawdopodobn ie do ukraińców i
':
J;
'.
' ' , ' ,
~ '"
DhlgleJ nr. 15, aresztowana 26-letnta robottllca, Wlk·
.
.
"
,
},kJ'adane)W;:Jęz~kuTosYJsklm.
,
,"torya L" llsiloWata otruć się kllrbolem. Po udzielellitt do stron11lctw pol~klch blokowych, . by ustąp~ły
,
(xy Dla:: maturzystów.. Komisya' informacyj- despe~atce dprażnej i?om~c)' na mi~js~u .wypadku, Je- ze swojego nieprzeJednan~go stano~lska, 1~?~Je~
Towariystwa bratniej pomocy we' Lwowie karz r ogotowJa przewIózł Ją w stanie clęzknn do szpl- I waż reforma wyborcza sejmowa moze przYJsc do
udziela wszelkich:wiadomości" do~yciących.stu- talatJ1~;~nd~~~ wieczórel11 w polu przy szosie Pa- s~utku tylko na P?dstawie ko.mpromisu .. Zt"~sztą
Idyówna politechnIce (zanadesłal11em marin na I l>iEfn,ickiej, za fabryką Leonhar~ta, zn~leziollo rulodą metylk,o narodo~1 deI~10krac~, ale. t~kz~ mne
'odpowiedź).
.
,.
kobIetę, lat oiw!? 20,.z I:azWIska t:l1~Znal1ą, . otr~tą
~tronOlctwa polskl~ mają zamiar wnieSienia swoDla nowowstępuJących kolegow z gmma~ kreozotem. W stume pl.awle ~ezn~dzleJnym.l meprzy- Jego własnego prOJektu.
,'.
'l"
urs
geometryl'
tOI11\1Yru
l,T
zyow ~'I
II O
oglcznych urzą dza l(
kzs
andr
a . lekarz Pogotowia OdWIózł Ją do szpitala Alew tycl1. dniach zwołano zJ'azd wszystkich
wykreślnejirysunk6w od,ręc;zl~ych .. '
"Prz)'czyna tych zamach6w nieznalla,
posł.ów ZW!ązku l1arodow~-ludO\:,ego, na którYf!1
Wykłady powyższe ł cWlczema pro":,, adz1c
,Ch) Drotl::my ogia"" Dziś W noc)'. o godz:. pól do wY?Jerze Się prezydyum I ustali program polI;będzie ' prof., dr. Barto!. Kurs rozpOCZnie Się 2, z.awezwano. st-raż ogniOWe} I:a ul: Zawadzką nr. ,25; tyki.
.
,
'26wr~eśnia~ Zgłoszenia nadsy,łać należy pod gdzl~ od roz~lteJ la.mpy z;apal!la, Się p,odłoga, Oglen
Do tej pory było zwyczajem; że Koło pol~
adresem\,'Brą.tnia,pomoc, Lwów, Politechnika.
ugaSIł I oddZIa! strazy ogmoweJ ochotmczeJ.
skie w sejmie galicyjskim miał.o zawsze ~sp?l.,' (e):Tombolachrz. TOwaI'z. dobl'o-czynności.*
nego ,prezesa z Kołem pOlskl,em w \l,[ledm~.
Zbieranie fantów i ofIarna tombolę, która w dniu
W ten spo~ób ,zaz~ac~an~. ze K<;>łc: polskie
10 śierpnia"odbędzie się w Helenowie na rzecz
(e) Zmniejszenie dnipI'acy. W fabryce Kin-' w p.arlamel1~le wledensklm .1est,W.taścIWle ~elcgachrz. Tow:~:dobroczynności w Łodzi, rozpoczęte dlera W Pabianicach wywieszonoogł05zenie, że c~ą K?łas~]mowego polskiego .we Lwowl~. Pc:"
iuż zQstało·\przezopiel<unów cyrkułowych. Mimo oddział tkalni za dwa tygodnie czynny będzie mewaz atol! pr~zes Koła polskiego, w \tlled~iU
że dochód,.z~,tombo1i jest-jak wiadomo-głów- tylko 4' dni 'w ty~odniu.
,
.'
.
dr. ~eo wystąpIł. ~ar~z,o ,meta,ktow~le, na p~sle ..
nem źrÓdłem dochodu Towarzystwa, fanty i ofia(e) BezrobOCie w KOl1stal1tynOWi~., W tych, dzęmu Rady. n~leJskleJ, ,w. .K~ak0w.le prze~lwko
ry wpływają bardzo opieszale, zachodzi zatem dniach bezrobocie objęło także fabrY,{J w Kon- polak?m G~lICYI wschodm~j.1 OŚWIadczył, ze POobawa, ~e "tombola nie da tego dochodl1, co stantynowie, .
.,
lacy CI warc~.są daleko mI1l~J pod wzgh~.d~m na·
zwyczajhie.Może . notatkataskłoni mieszkańców
.' W tkal,l1I braCI Schwell<ert, p,rzy .ul. "Ł6dz- rodowym, mz polacy z GahcYI zachodme], przenaszego miastadb składania liczniejszych ofiar. klej porZUCił? pracę 240 robotmkow, ządaJąc 30 to by,lo.by słuszn.em,. aby dr. Leo ~trzy~ał od,' " ' , , '
" "
proc. podwyzkI, '
\ powl!~dz na swoJe Oletaktowne 'wycIeczki w ten
"i ,Ce) l
k.Qmi~yiblldowl~n~* Mie!ska komisya
W farbiarni i wykończalni Walfisza.i Haupt- ,sposób, i* ,w Kole sejmowem polskiem nie wyU:utloWlana:' 'POd, >.przęw, odmctwem wlcepre~ydenta j wurcla" przy Dużym Rynku 140 robott11k,ów po-l branoby go prezesem i POWie, rżonoby tę godność
miasta, p,: A~1dreJewaj, dokon~ła. wczoraj oglę: rzuciło pracę, żądając podwyżld .50 proc.
, komu innemu. Do tej pory jednak na to pytadzin n, a~tępuJących .nowowzmeslon y,~h budow.ll:
VI wykończalni' Grossb, arta i Heymana 44 lnie jest jeszcze trudno odpowiedzieć, czy istotnie
1) Pawła ,Ramls~ha; przy ul.. PlOtr~wwskJeJ robotników porzuciło pracę, żądając podwyższe-Koło sejmowe tak postąpi, tembardziej, że wenr. 121 - .3.plętrc:wej , nowej ,~fJcy?y l, nadbu- ni" płacy., "
.
dług krążących pogłosek, dr. Leo sam postanod~wanego ~~go pIętra na drugie) oflcyme. KoW tkalni SzelIera i. Sżterna. porzuciło pracę wił ustąpić z godności prezesa KoJa sejmowego
n:,lsya pr~YJęła b:udo~le z w.arunklem,.aby w przetkaczy, żądając podwyższenia płacy 01 kop. polskiego, by uniknąć porażki, która ewentualnie
Clóąg~ dw~ch tygod11l uS~J1Ifite został~. :usztowa-' na 1000 wątków. '
.,
'
zmusiłaby go nawet do złożenia godności prema; l w cIągu trzech dm osuszone SCJany we- I
W fabryce tkackiej Prommera i Ludwiga pO~, zesa Koła polskiego w Wiedniu.
wnętrzne., .
"
rzuciło pracę 25 tkaczów.
.....
;
?)
1I:1 a]era Walntra~ba, przy ul. NtJwo.C~, W fabryce AdoHaVogla i i S-ki porzuciło
, Z . f'HTW"Y I." R',',U" S'I,'~
glelmaneJ I1r~ ?4,. --- 3-plętr~wego domu., K~ml- pracę 40 tkaczów.'
,
L;;iQ_
sy.a dom przYJ,ęła.z warunkIem o~uszem~ plec~-.
(a) Z. fabrykzgierskiclB. Wczoraj w fabryce
v.-" I T:
m.ko,ksowyml. wnęt:za ~omu l zabrukowama Tow. ak. zgierskiej Manufaktury bawełnianej poO uniwersytet na, litwie. Prezydent miasta
podworząw cIągu 7~lt1 dm. ,
"
.
rzuciło pracę 300 robotników lprzędzalni, żąda- W't' k
'"
d'··'
ł ł
nr. 43......... ]'nc podwyższenl'a ,p' łacy od 20 do 30 pro' c.
I,eus a w Imlemu zarzą u miejskIego przes a. , " 3), Szmula ,Hechta, tprzy Iul. P,anS~leJ.,
' t
'1
do Dumy memoryał, w kt6rymprzypomocy
3-p~ę:roweg<;> (lO~n.u ~ remp
em 1 z .su eryn~ml.
....., Robotnicy 'wyk:ończalni O. Hofmana f danych cyfrowych dowodzi konieczności założey
takdlelżel OflC~Jrl OflcYl1 kparterowe]. !<omlya M. Warszawskiego, w liczbie 28, zażądali 20 pr. nia uniwersytetu w okręgu naukowym wileńskim
u owe. przY2Ję a Zt wardUl! !em. ~sus~ema. s1 e,. podwyżki, 'et spotkawszy się z odmową właści·
Za najodpowiedniejsze miejsce dla przyszłej
ryn WCIągu, -ch . ygo fU l ,UIZą zema mle~z (~- cieli porzucili pracę.
h .
ł' ' l , T ' b I
"
,nia dla stroia na parterze oraz prtedstawlema
'( ) Z
'd 'b
b'
d' d . l' wszec nicy memorya uwaza wIte. S (, JUZ w r.
analizY w o d '
, -:- e
QOwo u ezro oCia w, o, Zła e 1907 przez komisyę specyalną, pod przewódnjc~
,
4) G
R l
' rzy l L·
.J
tkackim fabrykI Towarz. akc. Lorentz I Krusche twem ministra Szwarca uznany za miasto prze'
d , us awa t ysza (a, Pt
Ul' , IP?We ?r. w Zgierzu fabryka została 'zamkniE ęta na czas znaczeniu temuodpowla, da,J' ące
28 ,-'- ,om,u par !~~owego z r~mp ,eml su tel y- nieograniczony.
" '"
' . ' .,
~
.';".
nami, 2-plętroweJ l pa~t~r,?weJ ohcy'oy z trem: '
,.
.
,
,
, . " . WYkopalisko. Na .ulIcy Pod~alnel, w KI:płem i suterynami,staJIll I Wozowm, BudynkI
(a) ,Z Jarmarku. Wzora] w Zgl~I'ZU odbył ~Ię J0'Yle, ,przy. doko?ywan1U robót ziemnych, ~na~
zostały przyjęte przez komisYG.
. ,
' walny Jarma~k. Towarów . wszelkiego rodzaJU, lez.lOnokoCI?ł mled~lany, zalany z wierzchu wo..
5) Fajgi Nissel, przy ul. Długiej ,nr. 8 oraz narzędzI, rolnlczyc~ l. gospodarczych do- sklem, KOCioł zaWIerał około 25 funtów staro~
13-piętrowej oficyny. I\omisya budow1ę przyjęła 'st~rcz,ono mnostwo. Z IJ1wentarza· żywego naj- żytnych monet srebrnych Z napisami ,arabskimi
~z warunkiem 'urządzenia 'mieszkania dla stróża WięceJ, dostarczono trzody chlewnej, którą na- i sześć złotych bransolet wagi:blizko dwa funty.
!rta.,parterze,
"
.
.
bywah , l?a.rtyamL ł~andlarze ~ rzeźnicy, przybyli
Za urządzenie zebrania., VI mieszkaniu pry. , 6) Majh:icha Ganca, przy :l;ll. t\fawrot ~r.38;- , ~Łodzll Innych mlast.okoltcznych',Ceny za watnem wykryto onegclaj-jak t6 donosiliśmy
i3~piętrowego~omu z oflc~ną l ,oficyn. 2 I t-Plę- ,I Jnwentarz były wysokie: za koma pociągowego zebranie" zwołan~ przez posła' do Dumy (z gub.
trowych. Komlsyabudynkl pr~YJ~ła z w~runklem p:tacono 40-.-250 rb., za, krowę 25~120 rb.
taurydzklej) BUf]an.owa. Na zebraniu 'obrado~
·osuszenia I piętra, przedstaw! el1l il analIzy wocly
, (X! Ze, stow. "Zgoda" w Zgierzu. Ogólne wano nad położeniem robotników i nad spra,w cjągu 10 dni i zabrukowania pod~~rza.
zebranIe członków stowarzyszenia sPożywczego \' wami patistwowemi. AresztOWcmych16 uczest. , 7) Jana Lessa, przy ul. \tlidzews.kl.er nr. 101- "Zg~da' w. Zgie,rz}l,W celu, rozpoznania sprawo- nil,ów zebrania gubernator skal;ał na areszt.od
!l-piętrowego domu z mansa~daml l parterową i zd~!1la, z dZ\ał'alnosclza ublegl'e półrocze odbę~ 12 tygodni do 3 miesiecy. Poseł Buria.now bę~
oiicyną. Komisya dom prZyjęła z warunk.iem dZlesl~ w lladchQctZącą. sobote 19 b. m.o ~o., ,dzie pociągnięty do odpowiedzialnościsą\lowęj.
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TELEGRA VIII

n~m trwa w dalszym ciągu.
mIasta zajęJa armia północna.

Gł6wne dzielniQł

'

Konferencye W Niszu.
Warunki pokoju.
BIAŁOGROD, 16 lipca. (wł.) Konferencya
Białogl'ód, 17 lipca (wł.) Pasicz powr6cił
trzech prezydentów gabinet6w bałkańskich Pasicza, Venizelosa i, Wulwticza, odbyta 'dzisiaj wczoraj ze zjazdu z Veniselosem w Sl<oplie. Na
w Niszu,.zaI~ończyła się osiągnięciem zupe-łnego konferencyi tej ułożone zostały ostateczne waporozumiema.
jutro przybyć ma do Niszu pełnomocnik 'runki, na jakich zawarty ma być pokój. Serbia
żądać będzie dogodnego dostępu do morza Egej~
Bu-łgaryi dla przeprowadzenia rokowań o ułoże
nie preliminarza pokojowego. Wątpić jednak na- skiego i uregulowania ostatecznego linii granicz~
leży, czy rokowania te wobec nastroj6w panują
nej Timok, kt6ra zawszeby-ła przedmiotem spocych V( ąofii, będą mogły doprowadzić do po- , r6w.
rozumlema.
\II Białogrodzie oczekują lada' chwila przybycia specyalnego delegata Bu-łgaryi celem zaOtwarcie parlamentu.
BUKARESZT, 1ó·go lipca. (wł.) Ogłoszono warcia pokoju.
orędzie. kr6lewskie, otwierające sesyę parlamentu
PI'zYjęcie dymisyi.
rumuńskiego., Sr6d posłów panuje wielkie ożySotia, 17 lipca (wł.) Kr61 Ferdynand przy~
wienie i zapał patryotyczny.
,
ją-ł dymisyę gabinetu Danewa. Misyę utworze~
Akcya rumuliska.
nia nowego gabinetu powierzono byłemu miBUKARESZT, 16 lipca. (wł.) Armia rumuIl- nistrowi, demokracie Aleksandrowi Malinowowi.
ska pl'zaprawlła się dziś przez Dunaj w dwóch Nowy gabinet ma być pojednawczy. Wejdą doń
kierunkach i zajęła Warnę i Ruszczuk.
Nad przeprawą, mimo podeszłego wieku, przyw6dcy wszystkićh partyj politycznych,
czuwał osobiście król Karol.
Protest Bułgaryi.
Kłopoty finansowe Turcy!.
Sofia, 17 lipca (wł.) Danew, jak się obecnie
WIEDEN, 16 lipca. (wł.) Z Konstantynopo- dowiadujemy, wysłał przed podaniem się do dy~
la donoszą, że brak pieniędzy nie pozwala rzą misyi notę do wielkich mocarstw, w kt6rej zadowi tureckiemu na dalszą akcyę wojenną. Porta protestował przeciwko obecnemu postępowaniu
rokuje obecnie z Bankiem niemieckim ("Deutsche Turcyi względem Bułgaryi i wskazał na prze~
Bank") o zaliczkę w kwocie 20 mil. marek.
kroczenie przez wojska tureckie linii Enos Midya.
Pochód turków.
Rumunia tłumaczy się· ..
SOFIA, 16 lipca. (wł.) Turcy zalali' Lu·
Bukareszt,
17 lipca (wł.) Rząd rumuński
no
Be Burgas i, idą do Adr1łs po8ao
Berchfold _ Biliński.
wezwał przedstawicieli swoich· u wielkich moWIEDEN, 16 lipca. (wł.) Utrzymuje si~ carstw, abyyrzedstawiły wobec mocarstw staUPCHI'CZ,Wae pogłoska o dymisyu hr. l nowisko Rumunii i usprawiedliwiły jej postę
Berehtolda i mianowaniu na jego powanie.
miejsce m.",astrem spraw zagrcuuiicz..
.
nvcłtl obecnego wspólnego minasira
Na 50'f'lę·.
skću'bu BUilrii$3dego.
., .
Sofia, .17 lipca (wł.). Wojska r&llmufa.
.~r. ~erchtold, odbył dzisiaj długą naradę I sBde masz8ffu.lią na Sofią ii zajfłłyMez..
z. Bllmsklm..,
.
da, w cdlBegł@śei 10 gocb:in.
Sawow 'w obronie honoru ojczyzny.
Zajęcie fzy.
FRANKFURT~ 16 lipca. (wł.) "Frankf. Ztg ..'
Konstantynopol, 17 ,lipca (wt). Armia turecdonosi z Sofii, że generałowie Sawow i Wazow ka zajęła łzę i znajduje się w drodze do Kir·
zostali usunięci z zajmowanych stanowisk. Na
ostatniej radzie gabinetowej gen. Sawow zwyzy- kilise.
Potyczka.
wał Danewa i dobywszy następnie rewolweru,
groził nim ministrom, zarzucając im zdradę ojozy~
Białogród, 17 lipca (wł.). Z g.łównej kwate·
zny. '
bardzo sii~ ,I ry donoszą, że wojska serbsk.ie stoczyły potycz~
Wiadomość ta wywarła w kraju
"kę z bułgarami na drodze Egri Palanl,a i zane wrażenie.
,.ję,ły Karib.
Pomoc sanitarna,
Konferencya ambasadorów.
BIAtOGROD, 16 lipca. (wł.) Wczoraj wieczoParyż,
17 lipca (wł.). Minister spraw zarem przybyły tu dwa oddziały sanitarne austryacgranicznych, Pichon, odbył wczoraj konff'rencyę
ko-węgierskiego Czerwonego Krzyża.
z
ambasadorami rosyjskim, niemieckim, austryacPoial' telefonów.
kim, włoskim i angielskim w sprawie bałkań
, PINSK, 16 lipca. (wł.) Spaliła, się stacya telefoniczna barona Korfa. Straty wynoszą 50,000 skiej.
Wyn99dem Bcc:n'flte,~ncyiibyło, :l:e
rubli.
Plchon wysłał S'DatychmBallSi teDegffl!lm
,Katastrofa lotnicza.
do posła fra9'llcuskieg@ w Sofii, w kłó
BERLIN, 16 lipca. (wł.) Porucznik oddziału rvm nakazuje mU wpł~nąt na Buł
lotniczego, Stall, dol<onywając lotu w jiiterbergu, zawadził aeroplanem przy spuszczaniu się na ga ..,~, aby ta wwsłała natychmiast
pełnOm(umuka swego do 8iałogrod II
ziemię, o wieżę katedralną, wskutek czego aeroplan przewrócił się i runął. Porucznik zabi.ł się celem pośpieSZnego' zawarcia pokO ..
na miejscu.
iu. .IIedi'u!!Icze$nie wysłał, Pichon drYG
gl teeegram do posła francuskiego
w lKonstantyncpoU.o, aby wezwał Wy ..
laką Perle do wycofania swoi«:h
wojsk z poza Unii IEncl Midya i· respektowania ucluRI'ał konferencyi lon..
d,ł\skiej.

Bilinski-tninistrem spraw zagr.
. Wiedeń, 17lipca. (wt) Na wypadek dymisyi
hr. Berclttolda, której oczekują tu każdej chwili,
ministrem sp~aw zagranicznych będ/t,ie mianowa-

-* me. .

ny
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b.ezwar~n.kowo
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..

polak l.to.,najprawdoeodobniej,

wspolny minister skarbu, ailiński.

~

Uchwalenie" ustaw wojennych.
Pa~'Yż, 17 lipca. (wt). Izba deputowanych:
uchwaltła 376 głosami przeciwko 180 projekt
rządo~y o zaprowadzeniu trzyletniej s-łużby woj.,
sko,;eJ. Uchwalono r6wnież wniosek przyjmowam a ~a słu~bę 20-letnich rekrut6w. Uchwały
były. WIelką .mespodzianką, gdyż ostatni projekt
komIsya WOjskowa odrzuciła dwukrotnie, Zmiana .w z~pa.trywaniach posł6w zasz-ła na skutek
zasl~~męteJ porady 30 lekarzy, z kt6rych więl<:.'
s~osc; orz~kł~, że t~k wczesna służba nie odbije
SIę szkodliWIe na zdrowiu żołnierzy.
Zlot sokołów.
· Poznań,' t 7 . lipca. (wł.) Od 15 ,do 17" sierp~:!
111~ odbędzie" się zlot sokołów' z . zaboru, pru- ~
SI<I ego.
Wybuch w kopalnI.
Wiedeń, 17 lipca. (wł.) \II Palermo :nastąpił'
straszny wybuch w kopalni. siarki. Wszyscy ro
botnicy zginęli.
w

Oberwanie

się

Chmury.
Gr~tz, 17. lipca. (wł.) VI mieście'j okolicy;
poczym-ło wl~lkie spustoszenia oberwan~e sid
chmury. Koścl6ł zosta-ł zburzony. Straty,wynó,,1
szą około 2,000,000 koron.
'

Wrzenia w Chinach.
I
.' londyn, 17 lipca. (wi.) Z Pekinu donosz~;)
ze powstańcy otoczyli w Nankillie:poselstwo nie.~
mieckie i usiłują jezdobyc; aby się zem§cić
to, że władze niemieckie wydały dw6chrewolu-)

zal

cyonist6w w ręce rządu. ",,' .

,

.".

'
:)

ODPOWIEDZI REDAKGYI.
(x) Bobkom z ,,,Kuryera Łódzkiego". Tem~~
, peratura upalna, czy też rzeczywisty uwiąd rnózgo';l
wywpJyn.ęły .na. szelmowską insYlluacyę!, ..'.
'
· <?'. gł.uplch,,1 n~ed?rzecznychprojęktach ~Roz-~
WÓJ n,le. pIsał J ~Ie: będzie pisał, poleSi prze-'I
. konany. ze r~botmk}est o wiele mądrzejSZY odi
waszych projekt6w:.'l sam sobjęrbez nkh· da,
radę.,
,
- "
Nie wtykajcie czerwonych, i przesiąkniętych
alkoholem nos6w tam, gdzie jeden ,psztycz;ękW,llstarczy, aby wamodpad.łyl,
.
,',' ,,
· Rezultat będzie najlępszym· dowo'dem prze..
clwlm waszym obłudnym łgarstwoml'
'
P~e.llIamerat(j)rowi.

tygoqmk p •.t. "Infor!11ator

Wychodzi w Sosnowcu dwu. '

przemysłowo-handlowy". Ma
W W.arszawI~. oddzl~t Re(~nkcyi (Kosrz;ykowa nr. 11) i
oddZiał Admlnistracyl (MoPlnszlti nr, 2).

młode~" czyłelnijk~'IIII1'. Należy z1ożyćoferŁy

W Stow. wzaj. pom. praCUjących VI przemyśle i ,handlu. m. Łodzi (Zielona 15 róg Wólczańskiej') I w,Stow.
majstrów fabrycznych gub. piotroowskiej {Nowy Rynek
nr. 6}: W. obu tych Stowarzyszeniach są sekCJe wy~
SZU~t1wallła pracy. Często wszakże najszybciej dostać
m(jzna pracę przez ogloszenia 'dziennikarskie.
. Panu S.. K. G. W którykolwiek dzień powszedni
mIędzy godZIn!,! 10 ,rano a: 5 po pot. Wyrażenie:, Nie
bud:t ~ uśpiema z~ov:ieszcze snyli jest tliepolskie. Vłna
s~ym Języku mÓWI, SIę: "nie .b,\ld~ snów". Po cZasowmkach z. przeczemc:m stawia Się przedmiot W pizy"
padktt 2-lm(dopelmaczu)
,'
'
t

.

Il!!

o

•

1

F I'AR Y.

Dla najbiedniej8zych.~;

,I

' "

(Do uznania Redakcyl)" ,:',:" ,
Zamiast wieńca ha ~ntti1nę ś. p. A. SWideVsldel~
L. Buczalska 5 rb., B. 1 H. F"alęckie 5 rb.
',',
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Prcmj. I emlS. 475
d6Q
•
II..
816
BBO
S.zl"c~cck:c.
S~.l
804
4. j, LIS, Zle)ll. 87.20 86.20

-.fi
fi' Ł.odz.
-~- . - Akc. 'Lilpopy '-.":"
,469
"Putiłow. -.-'
SU
~ Rudzki
-.-,
80S"
• Starnch. - . 86.70
" ~awier. - •...,
:Ił
-,,-~Zyr. :tak, ---:~!oLIS. Wnrsz.aQ,a~ sD.ail --.- 5% L. Pjotrk. - . -

'/O!,
/..

•

8~,50

--+-

8B.60, 83.S"

'"

4'f.'/.

·-.-180','

-.-

lI?O, '

-'-', -.-'
'-"-. ,291
- ....... -.";'

ObI. W. -.-' . - . - - . -

5'/, Łódz.VIIs. --.- - . - - . - 5"10 L. C~'lst

"1,"0 Lódz. y -.0'1. L. Z. L. VlI - . -

- . - -~:- . - 180.50
,-.-:" 14.6

- - ...;. -.-:- -'--.1\.m.i.
ak. .-.-,-:-. ,-.--

82.1)0 Bank K.
- , - -. - &u<lzk.i

ROZWOY·:,:·> Czwartek, dnia 17 lipca 1913r.

II

r

, Urz~drdk ł.6dZkiego Oddziału Wcłiańsko .. Kamsldego Bal II1k u Handlowego,
opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich ciei'pieniach, zmarł w Wm'szawie dnia 16-go lipca 1913 roku, pl'zeżywsży lat 32.
W zmarłym tracimy ogólnie szanowanego Kolegę i zacnego człowieka, który w naszem gronie pozostawia po sobie glęboki żal
ini~zatartą pamięć.

ś.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Stacyicelltralne; K. E. Ł.
'_
, . J:j
..... a:'~
:~
J:I o~
..!iIt2!·O<d
" "",o
D • t a
El~O
E~ ~ł!t§
o...:
U W ,,~(
0;:0
a'" .fp~ ~t5~·
[;Jo"",
~~
a:l i'l.»
t2 g,b g
H
~

t P.

.. Ul

Helena z Zakrzewskich

aU

Ul "

lO(VI! 1 popoI.
lGiVlf 9 wiec~,
17/VII 7 'rano

nauczycieUca.
dnia 12 lipca 1913 roku w Rawie i tamo czem' zawiadamiają przyjaciół i 'życzliwych ,

'była

po

,

że

długich i ciężkich

dnia 15 lipca

:2410

l

cierpieniach

zakończyła życie

pochowaną została,

'

Mąż i rodzina.

,

l watnych

,

'-..

zdarzył się szereg zajść, które" spowodowały zamlmjęcie ogólnego zebrania zjazdu.
W południe policyazamknęła posiedzenia

Z ~zielnicpolsldcł1. ,

Z dniu 10.' VlI

786.2

.. 23,0

a

18.6

73
89

Z 1
Z 1

T~TUper'ltl1T'""
max ...... 211 ,9-.:.,

737.7

17,0

78

Pa l

1.,7
min.
Opad l; O O mm

780

Biuro budowlane
'Inżyniera i Architekta

~alimierza ~t~~~ls~e~o

~~04

i Hi

przeniesione, zosłało na ulicę Mikółajewską N2 31.
et,...

i,woty Świętych Polskich
, ,ZE LWOWA. Znaczny niedobór. De~ sekcyi w kwestyi mieszkaniowej, albowiem przy
ricyt,kasy, krajowej wynosi 22 i pół, miliona obradach nad~ezolucyą czlonkow,ie sekcyi 'wy- oraz różne broszury treści religijnej {l61~ca skład,
'materyałówpiśmiennych.
,
koron. "
l~roczyH z ram programu, żądając demokratyzaIUUĘGARł\!UA ,,,PRZEGLąDU KATOLIClUE6H)U
': R (l'f li rm a w y b o re z a. Prezydyum ukraiń cyi lok,alnego samorządll.
.
~ . ul. św. ĄndrzejaM 3 . . . . .
'skiego klubu sejmowego konferowało z namie, Wieczorem 16 lipca r. b. otwarto plenarne
==
stnikiem w sprawie reformy wyborczej.
posiedzenie zjazdu dla rozpatrzenia rezolucyj,
Prol" Tadeusz, J'oteyko
Ukraińskie "Diło· oświadc~a, że rusini ,zgouchwalonych przez sekcye w przedmiocie umodzą ~się r\akataster narodowościowy, lecz nigdy
wy o najmie; Dwaj mówcy usilowali nadać roz- przyjeżdźa stale prz~z czas ieryi letnich dla udzielania
na wybory proporcyonalne;
,
prawom W przedmiotach zawodowych zabarwieZ KRAKOWA.' Wy·padek w Tatrach. nie socyalno-polityczne, leCi przecls:.tawiciel poDonoszą z' Zakopanego: Onegdaj. wezwano Po- Iicyi przerwał im mowę..
(fortepian, slm:ypce, teorya). ,
Po przerwie, po wznowieniu ,posiedzenia,
gotowie Ratunkowe do 20-letniego Jerzego Rubinsteina, słuchacza praw ze Lwowa, który spadł przewodniczący Kierenskij ,zwrócił się do zebra- Zastać można w szkole muzycznej Tow. Muz. im. Szoze' 'W$chodniej,ściany ,Giewontu na szczerbę te- nych z przemową, vi której zaznaczył, że wy- pena (Piotrkowska 108) We wtorki, środy i czwartki
od 8-9 wieczorem.
go IS.zcy. ytu: Doznał on silneg.o, okalec7ienia w tworzyło, się położenie, bez wyjścia. Przedstawiciel policyj, znajdując, że mowa nie odpowia-,
głOWę (7, ran), ma 3 zęby wybIte.
"
" ,ui~:PO,gót'OWie Ratunkowe' pod kierunkiem p. da istótnemustanowi rzeczy, ogłosił plenarne
Maryusza, Zarusldego zniosło go mi d6ł i przy- posiedzenie za zamknięte:
wiozło do Zakopanego. ,
"
W6wczas przewodniczący zjazdu otworzył
Średnia 5 .. '
Źyciu p.Rubinsteina ,nie grozi niebezpie· posiedzenie s!!kc;yi o "UQ10\,Vie o najmie,'\ lecz , Średnia 5.
,
przedstawiciel
policyi
uznaJ
i
to
posiedzenie
za
czeństwo.
Sp. choroby skórne, wrosów, weneryczne moczopIcio. .
we i, kosmetyka lekarska. Leczenie' syphilisu
l
zamknięte, albowiem posiedzenie to z uwagi na
, skład tjqęstnil,6w byłOby dalszym ciągiem zam- sal"arsanem Ehrlich·Hata 606 l 914 (wśr6dżylnie). Le-,
,czenie elektrycznością: elektroliza (usuwanie szpei,WARSZAWY.:
kniętego posiedzenia plenarnego,
,
:
cących Włos6W) i oswietlenie kanału (uretroskopia).
,
,
Godziny przyjęć: Wczasie letni ch miesięcy tylko od
*' ,'~a,'tle zazdrości.
',
'"' ~lcr' 'o"~
4-ej do S-ej po południu, W niedziele od lO-ej do '2-ej.
W dotnIJ Nr. 61 a przy uJ. Czerniakowskiej . " '
Dla W. Pań: osobna, poczekalr,ia.
1128
mk~k~ a~,pewn~~ ~UR2~~t~ Jan,. sn~cll =~~=,,=:=.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pek, rOboh:klk zfabry~l "Wulkan", zzonąi!S-let-'
'.'J1f.4 . . , . ~
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" FożyCie małżeń~kie ni'e było zgodne. MieS1.-j',
Ma:gistrat miasta Łodzi oglasza,że w karicelaryi jego 31 lipca .1913 .roku o godz. <12 w pokimie,' tQ~brzmiewało częstoodg.tosem kłótni.i łudnie 9~bę9~ie się pu~Iiczna Jicytacya n~ o.dda~ie z 3-letnią dzierżawę 20 działek ziemi łódzkiej'
bójek, ktory~h. przyczyną by.ło podobno naganne' l<asy mleJs!<leJ. na przecIąg czasu. od 1 paz~zl~rmka. 1913 roku, do l października 1916 roku, ~aż~'
prowadzeniesIe Snop!wwel.
'"
"
dego oddzIelnIe od sUmy rocznel tenuty dZIer:zawneJ dotąd opłacanej (in plus), a mianowicie:
. V.lczoraj o godzinie W-ej Wieczorem, gdy
1) Plac ~'S1a priy ulicy Aleksandryjskiej, wielkość 92 sążni kw., Od sumy rb; ,513. 2) DziałSn?pk~wa. 'powr6ci.ta d~ mIeszkania P? tr~y-k~ jy~ 439 ~. polu około,zagaj~ika, między proiektowa~emi. ulicami: ~ostową i Tkac.~ą, ,przestrz~~
dnIOWf'} meobecnoścl. mąz. będący w stanie me- 011216 SąZlll kw. 3) DZlafka ;Ng 446 w polu, mIędzy ulIcamI Tkacką I lasem. w pobhzu ul. ZagaJ~ ~
trzeźwym, rzucił si,ę n~ . nią z no~em w ręce. nikowej, 'przestrzeni. 1286 kw. sążn!. 4). Działka~. 1~49 przy uL Szosa-Rokicińska, międży, ulicami
Wtedy s,nop, kovya r~~nIe2" pochw~c~ła kuchenny WYSO,k ą I .przęd,zalman, ą, p~zestr,zem 11991/,-; kW,. sąznl. S) Działka ,.]'f- 1,4,8 przy, uL ROkicin,' skiej (stro- "
nó* .imlę.dz>,:" powasmpnem małzenstwem roz- ~a potu~n.JOwa) przestrz~m 1253. kw: sąZI1I rb: 1?9.?) Dwie działki jyg 9. i' NI 6 przy uL Wodnej ,
poczęła Się sr)'uertelna wa.Ika.
l Wys?l{JeJ w kwartale mIędzy ulIcamI Nawr()tl MIedZIaną kanał przestrzem 2645. kw., sążni rb . 122,.
" , Pje~wsza otr~YlJ1ała r~nę. w głowę Sn.op.ko- 7) DZlałk~ N2 104 na pr.oj~ktowanem przedłużeniu ul, Dzielnej, między ulicami. M,ostową i Tkacką,
Wał co Ją tak: rozJątr~yło, ze Jednem pchmęclem prz~s!rze~l. l~p kw. sązn.1 rb 27.00. 8) . p!ącu Nt 299 na przedłużeniu ul. Drewnowskiej, po byłej
w serceP9ło~yła. męza t~up~m..
. .~zeznt ml~J~kleJ ,przestrzem 217? kw. sąZl1l. rb 27. 9) Trzech dzia.łkek M 942, 944. 945 przy ut
. Gdy nadbIeglI, zwablem krzykiem sąSIedZI, ZarzewskJe), ze strony północnej, przestrzel11 399 kw~, sążni rb~ 24.10) Także ze strony' połudnjo~,
Snopek już; nie ;iył... ; . :' ,
.""
wej 5 d~jałków: ,N: 101~, 1015, 101.4,_ 1013,'1012 i część M 1011 przestrzeni 1118 k;w. sążni 25 rb. '
,Po wezwaOlupollcyl lPogot~v.:la, Snopko- 11) Takze w okolIcy ultcy ŁęczyckIej XR 1008 przestrzeni 212 kw. sążni rb. 6. 12) Placu No 1290B
wą. W stanie l1iebud~ącym ~O\yażl1leJszych obaw, podług pla~u.}/2 42 przy ulicy Dzielnej przy projektowanym przedłużeniu ulicy Wodnej przestrzeni
pr~eWiezjono do szpitala DZIecIątka Jezus.
I SS? kw. SąZOl~ rb. 428., 13). Placu M 4.3, podług planu przy projektowahem przedłu~.eniu, ul. ,.wod, ., , '
,,;, " ,
• ne) na, porudmeod DZIelne) przestrzem 893 kw. sążnie rb~ 78.'·'
" ,'
,
"
a'
.,nS W Moskwi e
I·
Chcący
przystęp.owaćdo
licytacyi winni zgłaszać się ao magistratu, m.' Łodzi' na czas ozna-;
, '" ZJ &MU
•
'
•
"czo~y i,dosta:czyćzada.tek ró\~nający si~, 1110 części sumy licytacyjnej. Utrzymujący się przy ]jcy-,
- . -'tacyl natychmIast obOWIązany ]estdopełmc zadatek do 113 części sumy mu ,zadeklarowanej,
'
t
(~J~id~fe
Tp~iedstawicieli
stoWał.
Warunki Iic,yt,aCYi mogą być rozpatrywane wka,ncela,ryi magistratu w godzinach przyjęć.
Naczwar ym
,.1
'
Łód' 27
1
k
"
.,
"
, "
,"
rzyszeń." wzajemnej pomocy pracowników pry_1
z, 'czerwca 913 ro u•. ' "'., '. "
'. Prez,dent m.' 'odzl.' '
2081,

j
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Df. med.
SzroarzWaS$er
Piotrkowska 18.

rrN

rn

Zachodnia 68, (przy Zielonej).

Choroby wewn'ltl"zne i nerwowe.,. Spe- Choroby skóry i wlosów, Wenecyalnie: choroby Żol.ądka l~i.szek i 'prze- ryczne li (lróg moczowych. Instymiany' ń1ntel'Y! (Ćl,krown, pOdllg'a, oty. tut Rtlntgenologiczny i światlołos~ ltd.). Niezbqd'le dla dyagllozy analizy chemiczne! bakteryol<;>g. wydzielin leczniczy. Badanie krwi na syfikrwi w laboratory um winsnem. 'Od li~ Od 81/.-111/, r. i od 5-2.
11-1 rano I od 5_7'(. po południu. 16 Niedziele i święta 9~12, r.
505

Dr. Zofio· 6arlicka

mieszka obecnie Krótka 6a, Specyalista chorób.,: ic6rnych,
telefon mo .. 14. Przyjmuje od wenerycznych, kosmetyki lekars2087 kiej (wtosy, twarz etc).
4-ej do 6-ej.
,1117
Przyjmuje od godziny 8'1. do 11". i od
Dr.. ,LIIPRYBULSKI 4, i·pół.do 9' w" '<lamy '0(1 '~' i n6ł do 5'1.
Choroby sk6rno, włosów, (kosmetykn); we-

noryczno i moclopłolowo i niemooo

Dr. IDsd. Z. DOLe

p-łclowe.

Le:>zenle syphm~u l~H,RLICI:I-HA'l' A
.606-914"

południowa .Nl!

Ul.

2, ielof. 13-59. Choroby skórne i weneryczne
Przyjmuje od godz. 8-1 r. i od 4.-B \v.,
psnie od 6-6 po lml. ))la' pań osobua
ul. Mikołajewskal8.
:ej)c~ekalni.

Godz~ny przyjqć:

Dr.. Jelnicki
Choroby weneryczne, skóry i dm-óg moczowych
ul. Andrzeja NR 1 łel. 1.. 10.
Przyjmuje: 9 - 12 i 5 - 8, panie 4-5. ' : , c!'·',)
, 1802

od g. 9-12 i ocl 4. I pół
do 7 l pól wlecz., \V" niedziele I święta
od 9 do 12 1J,l,ół. TelafOUn M j!iJ-60.

SpaCerllll'Wa ,M' 40
,',

Zaginęły

Zakład Mtdi~reki

JÓlefa Ruminkiewiua

Dr" LEWKOWHCZ

Łodzi

'z .

1483

wazne rekomendacye proszone Z· aglnęła książeczka w:vdan~
są o sldadanfe ofert W adm.
ToW. Wzajem. Kredytu ulica
Rozwoju pod
A. A. 6400-1 (Piotrkowska 45) na imię Rywki
rzyjm!lje wszelką bielizną do' Weisswohl i Mordka Różany za
szycia męską, damską oraz numerem 45891 1665 na rb. 400.
wyprawy wykonywam starannie
6580-2.......1,
ceny możliWie nizkie Dzielna 5l Z'POWOdU zmiany interesu sprj;~-.
prawa oficyna parter. 6542-2p-l
dam dobry sklep ul. Karola
otrzeba czterech samotnych nr. 2 6 . '
6401-5sc,-;1'
.
'.
bez, narogów,
bi~żącego.fI}iesiMal s~ra.
ący, '
rubli., Główna. ~ dZlono plęclOletl1le .ŚW1~.
,
t35S7de,ctwo. pruskiego. poddal111e go
Stanislawa Sir.ecldego, ,.Wydane
przez gubernatora kaliskiego ng
prawo zamieszkiwania W grąni~::::-::==--;-_-.:...,~~~~~ cąch Rosyi, kontrakt i blan.co
Weksel mój na 40 rb. wrii\~,,~
portfelem. Ostrzegą się pr~ed
nabyciem wekslu. Stanisław.Sirecki.
6402-5~11
, .

1!t:

wskslB

P

wystawione przez Augusta Musika i Huga Musilta, na zlecenie p. Maryi Wroneckiej, są niew.ażne, ostrzega się przed nabyciem. .
2598

P

Nowy garnitur
biały, :zaraz do
sprzedania. lIIi a ci c m II) Ś Ć
\IV pr;alni CheBI11.icź.lII~ja RWB ..
~ołaJewska Nr. 39.
2592

tenisowy,

"_1"-'
.Waruaw~'ka' ukuła'

Dr. W. DuUdewJcz

skórne
rano i o.d
4-71/~W.W niedziele od 9-12
I'ano. Przeprowadził się na ul. Nawrot l, j'óg Piotrkowskiej.·. 547r.

przy'Andrzeja.
L 5-7 1/. \11.)

9-12 1 ,.~.

]l

=

KROlU i SZV[li

Specyalność = choroDY

weneryczne

mość

CHOROBY WENERYCZNE.
SIl'OR
...
Y, DROcr· t10C;ZOWYCH

Dr. S. SZNITTKIND

akuszerya, choroby. kobiece przepl'owadzit się na :Sre-:dią 3

dom w dzierżawę na zgin~łO zaświadczenie tym~a~
dobrych warunkach wia(losowe',wydane pr:c.ez policmaiOddam
ul. Krucza nr. 1 w sklepie stra m.
zamiast 'paszportu
]. IW1Tiskiego.
6518-5*-2 zagranicznego na imię Bertolda
w średnim wieku Gustawa Lorentza znalazCę upra· ob'zebna
sklepowa branży kolonialnej., sza się o zwrot na Olugą .108.
P
Tyl,ko osoby posiadające' po'
6544-5-'-5

Dr• W'!I[ł!Jw
nl1rn~rd
li li Uli 11 U

Dr" Ali GrosgHik

-e::

811~-101/,

Przyjmuje \vszellde. roboty w za" choroby 'skórne, wene..
kres wchodzące po cenach umlar~ ryezna' i niemoc płciowa
Itonstantynowska 82.
kowanych. Wólcza(lslta 216. 2560
Przy syphlllsle' (zastosowanie preparatu
"eou" i ,,9U". 0<19-12 po pol. i 5-3 w.,
•

r

•

\

'

,

Sadku\V'ski

pilnie 4.-6 po poł., W niedziele 9-8.
,
Osobna poczekalnia.

.

Piotrkowska 120.
Pl;zyjmuje zcborobaml wewnętrz
neml (spec. żolądkai kiszek).
Codziennie od 10-11 rano t od 4
były asystent Jdlnik b crlińslcich.
do 6 po pol. TelefI3-IO. 255 Piotrkowska 620. Tel. 51-82.

Dr. mEd. 5. Dronson .Dr.m8d. LBybBrg

'Choroby weneryczne
skóll"aue ,i mocz,ąpł~i~we

Ch. skóry, wen(lryozne i

Akuszerya i choroby kobieca.

H

PrzyjmUje od ,9-11-ej i od,.5-7-ej w.
.
W nied~iele oc! 10-12.
14117

DL ~tani~ław~iekauki Dr. _.LITMANOWICZ
PIOTRKOWSltAJ'liU 1$. "

J~~t ~O s~rl~rrania .

krótka 12.

P~iYJrt1~: 0'(19":"':10 rado i 6'(15:....s. Choroby nSI"el<, pęcherza,
wlecz., kobiety od 4-'-5., lq51-r.
cewki i t. p.
.

Dr. SONNENBERG.

Przyjmuje do. 10 rano i od 4-8Telefon 18-61.
5011

w Zgierzu .dziesięć mórg ziemi
Wraz z pobudynkami. •. Wiado;.,
mość :1111. Gołębia Ol. <; 2406,

I

DROBNE OGŁOSZENJA~

Choroby, skóry, dróg mo',
cJ:ow:!foh, fi weneryczne ..
Przeprowadził się :mie.szka obecnie przY ulicy .Zlelonej Nu 8.
przeprowadznsię na ul. PiotrOd 11-1 i 5-7 1/ 2,
kowską87. ChoroDY wewnętrzne,
_ _ _ _--;.-"--....;;..--płuc i Serca. Pl'zyJmUje od 8~9
PlPze,iazd,M 8.
. rano i od 5 - 7 po południU.
, (8ta~atl')' . TeUif. B7.. 14,:Telef9t1u N~ 8.10.
2554
Dr. FR.llNCISZ~K

Dr. ~tani~ław

'KOZIOŁKIE\'W.,C%

lewiluon
I

moczopłc.

Godziny przyjęć: 10 -1 i 6-8.
Dla pań 5-6. Poczekalnia oddziel, na. W niedziele: od 8.;..,.l ej.
~a:ótlka !li. teReł. 26 .. 5,0 •. , 1887

.'

Dziewczyna uczCiWa od 15-16
lat potrzebna do usług na
stale. W9nagrodzenie: calodzienne uW:ymanie i 4 tP. riliesięcz ..
nie. Widzewska 146 ltliesżk. 57.

-

DO

stót658~ęb::;;~

DENTYSTA,
sprzedania
U
mieszka obecnie:Przejazd.N1l.8
ft
rozsuwany ,biblioteka dębowa
,
front! l~epietro.
. iii la
111'11
sypialnia sat9nowacallcowita.
przyjmuje od 9 ' /, .....12 i od6-8w.
IPOti'iR~CI.r.
Widzewska 111m. 2 zaklad sto, l a r s l \ i . Grabowskiego.
6594-5-1 '
n
S O., O'W I' EJe Z' Y K Wrot.
ul. PiotrJl'..oWska
Ni 124 .róg 2150
Na..
Telefon 29-14.
sprzedania bu41~a z węglem
specyallsta chorób
.
Z powodu chotoby l1arysińDzieci i wewn,tr:Z:lI1ych
ska nr. 4. ",
6598...:.2.:...1
ordynntoI" szpitala Czerwonego Krzyża. .
no sprzE)dania sklep, SPO'żyw"
W miesiącach lipcu i sillrpniuprzyjmuje
Piotrkowska.. 145,. tel. 24-16.
,LI czo-dysLrybucyjll)l Radogoszcz
tylko do S-ej ~ioczór,' w niedziele zd
tli. ŁagieWn.lcka 19. w. is a wis
do 12 i pól: w P9łud.Xlic..
280G
"k
""h'"
k
b"
"
.... uszerya, .. Oq"Ch.y o Je- szlachtuza.
'6541~5s,c:-l
Andlrze,jsa 4. . T,elef. 18 ·47. cenarządówmoczowych'
i
sprzedania sldep ńarożny
(cystoSkopja i \ll'eteroskopja).
'W dODryinpunkcie,egzystuPrzyjll1-uje od a-ej do G-ej.
1714. jący lat ·18' zaraz ni edrogo ,z;. po.
'
wodu, wyjazd~j(!~orpbY:Q"lCfl,
I

lUr.

H'

RA A'S'

.'

D°

'....."

D'

' , .'

. .'

r. med. land .. Tenanbaumowa,

00

i

Or.me~ ,R Ean~narrr Mil
ft.. ·rf! Id'U D.r!A~It'1rIfI"~'
VY y" I ~~~~ą~~C~ag~~·et~~~~~t~~.~\V~
Zawadzka 10.

~ łII

h

a8ystentkiiniki, berlińSkieJ, Ilpe· Za.'zew,lIidt3 .3$, (róg Sosnocyalista chorób,.,W~!lerycz.nychl wej). Choroby wewn~trzne (sp.
skórnych, wIDeóW memocy plcioY{e żot~d,kowe: idzie.cinne. Przyjr. j od 4-7 pop
PrzyJecztmill'syfilistl· stqsowa- mUJe od 8-11
.
~
nie preparatu ,,606"-:';;914~,'. Leczenie za pomocą .elektryc~no ...
ści (elektroliza)., Masaż wlbra~
cyjfly Badanie nerelt,p~cherza l
kanatu. Endoskopia iCYl>toskopia
Godziny przyjęć: od'a-1 i od!l-Sdląpail PIOTRKOWSKA 56, tel. 59-62
,
.'. od .. ~-5.~ej. .
".
chcroby uszu, nosa, gard ..
.ta i chirurgic;e:ne 1649
Choroby iJsżu,gardła i nosa przyjmuje dp 11 X'. i od 4-7J,!,opol.·

b.

Dr. B. ,<CZAPLI
CKI
, A'
M .

sklej l Karola;

6408-2s-1 '

.

lIorepet9~or zpraktyJ~ą P!zy
sposabta do' szk~l sredmch

.n

rządow~ch oraz l na śWiadectwa

ul. Targowa 55. m. 49 od -7 do
8 w.
2661-6-1
eble odświeża.tUI repat:ajęi
mam nowe meble do sprzedania tanio tl stolarza; ul. Ludwild (Luiza) nr. 47. . 6~56-2c-2
eble sprzedaje z . dwóch po.'
kojóW tanio. : Kredensl stół,
ktzesell~a, otoma,na, tremo, l<>ż
ka z materacami; szafy," kasetka, Ilocnestoliki,' biellżnitir.ki,
wszystlw .. solidna·. robota. J{Qn~
stantylioWska nr, ($0 m.. 14.

m

M

"WYźszaszkoła.
i

cia, mistrzyni'

"",nh.~U....i

,J'ózefln

AKUSZER i SPECYALISTA
5484-12wcs:-:,,11 ~~=::7i::=--:-::~~-=,{!.~=~t~:!-..:;:-~I.·11II PIOTRKOWSKANi( 84,ord~~~~':k::~~!~n~20~rYl C fi O R B KO B rE c y C H lńowe magle' znane
ze' swej
lI~zy. kroju ,PlrteZ~as:~.;,·
Te.eton 82...83.
uDicaPołudniowa b\Q... 2m .
n~ ,dobroci do .spr,zedania ,tal1io
kacYjnypo
,cenach . zniżon.
Przyjmuje od g. 11-12 rano i od
Telefon 86-85.
5-ĘJ1f,p. p. w niedziele i święta Przyjmuje do 11 rano i od 411_ byle zaraz Szosa KOl1stanty~,
nowska
nr.
29
('łJ Brusie). 6592-5-1 .
od 10- 11 rano,
5447 do ó'1l1 po poł.
535
l

o

:;,

; -: ;; o;;:
o,.,

•

•

" .

~.

ROZWOJ. -Czwartek, dnia" 17 Iipca',1913 r.

:;=:

, W,:kszas~~o,~ 'IflRll»ju

•
I

"

;;

:~.

WIV·kl.

~

ł.6dz,

Piotrkowska M 34. ""'W.I.

angielskiego. .Gruntowna nallka pasowania, mIerzenIa I uplnam.a.
Dla. początkul'ąCYCh. przygotowaWczy kurs SZYCia. Przy. szkole dttZIł
pracownia $t1 deń, gdźi!'} uczenke nabierają wprawy i gustu. Po zloże~iu e)1zĘlmillu W, Cechu uczc?ice otrzymują pate~t9 cechowe I?~
ŚWIadectWa prywatne. Kursy wieczorowe dla pracujących pod 5~~;
.
bistym kierunkiem ·właścicielki..
• ()
.. .~ łtl3.t IDdejspu duiiwybór,manekiioó.w.........
I

.

,

~====

'.",

!-l afty kaliskie i szWajcarskie
sztory i portyery. ~eszt.
'POLE,CA'
ki nakostyumy lb\uzkl, zaboty
orazltoszule damskie' haftowane.
Musiein. de laln. Ceny fabryczne!
Wielki wybór. "ąilłill"zeja 44.
lO. 2.
1265

"

prowadza

W

l'

eno

lU .,

w

'iot~howskQnr.

Z7, tBIBfon'~ l'~ZO.

, ",.

", '

'.

Z· sał~(
'I
l:

'.

"

.

.'

ł"

SeŻSCOZAWd;;; Cy I
cały ..(tli: otwarty.
I

2596

,

sprzedąm,

rllbli

lub

·w

do, ,.'~.spożywania .Qorflcych,
wyrobów na mi.81·s'OU, poleca
'ł
sit uwadze Sz. publiczności.

,~:po~ażaniem JAN. ,KIJA K,

~!e~I;,i~j:;::~:rubli

,"

,

i

•

Może

być

",T

i

na,.

•

d. 20 b. m., na

budowę

sali

KONCERTY:

,nBŁAZEK OP'łĘTAIIYU

.

akompaniament orkiestry wl!isnej pod dyrekcyą
, J a n a Niteckiego.
Każdy posiadacz biletu' Wejściowego ma erawo do
· bezpłatnego losowania jednej z czterech premij. kt6re opejrzeć można W okuie wystawowym j,Luwrtt". Piotrkowska 86.
ze

śpiewami,

k.,

,Wejście

.

dla dorosłYCh 30
dłauc:zą~ej się
i'dzieci 15 kOPł~daje p."awo do bez ..
· płatneg'o losowania premij.
NA :MIEJ$CURESTAURACYA i CUI):IERmA,
młofb:ież,

Początek .0 godz. I po pOła :
. W razie t\iepb!;!o'd.Y'~abaw~·odbędzje się W ~astępnąniedzielę..
Członkom resitrsy zaprosze\1ia rozsyłane nie pędą.

2055

majątęk

h

.,

.j

T

,

T·

zA·o kla. sOWem .~\lYkszt~lceniem oraz ze znajomoŚcia języl~6w pol.'
ski ego, .niemiecldegoi ,rosYjskiego jaJe W piśmie ta{\: i stowie.
Tylko ż wyźej .wymienionymi kWalifikacyami zechcą się :zgtaszać reflektanci do
' .
"07t
Ako.
W;;ars:;q:, Fabr,ki
'"
D~wanów, Piotrkowska Ni 44.
j

~.~,•..... ~.;:pSiadajążad.nej.· w~rtciśc,

· 'L
I

Poszukiwany· jest

.p.

Składu

TolIII'~

podwójnej (bankowej i fabrycznej) i .«oreSpc.nde~C,a

W językach: polskim, rosyjskim, niemIeckim ifrancus.kim/
oraz wszelkich czynności biurowych wyucza w l<rótkhn cza-,

....M· A.. ',R.' lU'
I
,....

.

.,.si.e
metodą łatWą i· praktyczną, długole,thibuchalter - kore-'
i skim·alizo. wanai . pO.' 1~6je wysoS
d t Ak'
. ' ...'C'
kllpttjeintroli~H\tornia i fabryka
. pon en
cYJnego Towarzys twa. w m!eJScu
ena za bu "'.
dwa na piętrze-w .ofiCynie mll' kotyljo\lÓ\\),ł:.Q~:;:, u~. LipQwa ;chalteryę rb. '25.,--, lekcye korespondencyiod 5 """"7 6 rubli

mu. 11'0l1li'. a.
'solidnie zbu. d. o. Wana
Ide i ci~pte!c,ztery ną. par'terze i
rowanejdwa {lokaje i )l:uchniaaraz dwie WerEindy. Do kupna po· M 80,,: za lUarki rosyjskie jutn:eba 5,OęO ru.bU. Hi.p.oteka ureguloWana. Bliźsze szc~ególy n~ bi\e~ISzoi,vęQd15"7"" 70 kop.do~
tr!iejs('.u;.' '..
.,
. ' 2 5 9 4 brze.lr.apfacę.·
.. 2590.

~"'~'

niedżielę,

Symfoniczny 2~ch orkiestr W. S. O. dętej i tlulndoli ..
ni stów pod dyr. p. A. Sielskiego..
.
2) Ch6r Resursy Rzemieślniczej pod batutą, W zastępstwIe·
dyr. A. Dworzaczka, p. Powiadowskiego.
. Sekcya artystycz~a. Resursy pod reźyseryą p. WkucIy-,
stawa Gutowskiego odegra obraz ludOWY Anczyca

trzy
100 Wystl;lwione przez And~zeja
~ asląka1912 r by,ly ~rozo~e
"
Jąl~o "kaucya . LudWIkOWI DZ.led?lCZakowh 1,<t6ry nie ch~e zwró·
c l ć tł\~QWeJ;. Q~tr,zega SIę przed
.
.
-,.
'
!
•
.•
. , . . . . : . '. . '
, .
nabypietrJ,.,gdy'z; tę.\wwe me. pow.
a..- . "
i.. .2572.
.
z pomjesz~z~.~iem ,ata' ~antor, skład etc. Wi'tl(\~mość
na2~ej·.Naj.epiej i "ajtaniej
*lem 11 wta"plclela' domu.
.' .
. .' '.
....
odświeża l)1ebl~ Zakład stolarski
W Mllan6wku 45 minut od Warszawy'j pj~ć minLtt od stacyj Mi.Is~ą '21, orazppsiafla naskt~: . ' . d"
'd . . '
dZle .$ypmlmę· tn!ihOlllOWą W naJ"
Jest tamo o.sprze ama
nowszytllstylu artystyst. rop otY
iprzyjjl\\1Jewszell~je rt)boty VJcho·
"
"'"
".
dZ!,!GeW ząkręs s ,018rstwa. 2588
Stare! ndwestemplowane ro.
,'
.' . i" syjskie
.

d.

,d z a

i

.;,i,' ':
•
PiDł~~ows~a ''lU. vis !:wis, (Pasażu Meyer~).
415
'":" ." . . . ,
"""
.. ' .'. '
".
W WARSZAWIEpul. T .. ~lbacka 9 'Vis avis GtOWn. SltleIJu LSltladu,
Tow. AlCe. K.Scl1eiblera i GtównegoSklepu i Składu Przędzalni
" E. BriggsBrothen~ i S·ka jest do wyn aj ę'cia od ljl1914roku
,i,'

zą

1)

zamienię na,

maty z doptatą, D/ugu hypotecznego na
domu 7,000 rull!i. Wiadomość:
SkWerowa 15. Kaperski.
2085

"'.

ulica Dzielna •

RBsurSD Rzemieślnicza

- ,

.. ,., "

(powystawowym)

Dr

I

wa n y

PARKU STASZICA

ulica Dzielna.

dl-' n)ur~~:y~·:U~:~~T~~%:ięCY
,NOłuotJOI1UBJ ~tad W~ ·lB EX~~~l~~~~~~~~~g~
~

;

.

1!iIi!iII_I!IIIIII1III!IIIIIIIIIJIIIIIlIIIIIIII

K.:·'KULEJOWSKI

.

111_-

:;;:

t

1IIlIIIIiI_1III'

Osobny p~rk własny 25.m6rg!
zdala od kolowej komumkacYJ
bez kllll"ZU; słoneczllY, ,ze
daWIi, W~rriaHarfmanna;
ścieźkanliterenowemi. Cztery dl\te Wille o.100 pokojach
Za.$IępU')ę.·w .tipOlhO·tci milsl~ kro~le.
" Jest duto tańsze. Nadto' polecamy i
postępowo
urządzone.
Woda
inne.wyrOby,jaJ,: pokost, olej lniaay,
stodka źródlana z .wodociągiel11,
~l"j kokosowy, rycinowy, sezamowy.
. ,. do pnlen;a.{ gllrt,,].
klozety We Wszystkich Willach .
Wspaniatę I~Wjaty
i. ozdobne
1;'r~edstllwi~ielstwo .nt! Król. Polskiel
krzewy, cienisty la!1elc świer
kowJ, platformy,. leżalnie, alta· '
na, tenis i t. p. Leqenie kUma·
tyczno·lr.drojowe;.l~ąpiele hydropatyczne, słoneczne i t. p.
Stala opieka lekarska. Kuchnia
wykWintną . i zdrowa. Telefon
,.
. .
międ;yl11iastowy Na. 5.. Prospekt
zat~twianie 'PAszport6W zagranicznych i innych spraW,z dniem. 1I 14 ilustrowany
bezpłatnie tia żąda
łipcapl'2:eprowadził się z ulicy' Piotrkowskiej .Ni 154, na ulicę nie.
..
.'
1256
'

l·

111_:l1li1

JÓI~f K~łaul~~WSKi .1

-

Nr. 162
,=
:
_ _- ._ _ _

=:: :: ;;::::::

·W···I···E~·"·L··'
. . A II.~
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