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50

Wschód st. godz 4im. 01
Zach6d s1. godz, 8 m. 10
DJag. dnia godz, 16 m. 11
Ubylo dnia godz, O m. 34

.. " 50
Odnoszenie 10 k. m,
Egz. pojedyńc~y :3 k\

Z przesyłka Docztowa:
rb. 7 lwp. 40.
Półrocznie " :5 ..
76

dzisnnik polityczny,

'Rocznie

Zagranlóą:

.1'1Ięsięcznie rb. 1

kop. 10
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\\1

i HtBrachi, lIustr01MDnJ.

Sobota, dnia 19 lipca 1913 roko.
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Nl! 595

VJal'sz4Iwiie, ul. Hoża M 32; w Pabianicach
w Zgierzu, w aPteoe p.Pałka •

Ul

p. 'reodor3'll fNłiirtke

=

Redel.~tor lab Jego zastępcel. przyjmują interesantów codziennie, z wyjątkiem dni śWiątecznych, od godziny1-z. .ej po poludnfcL
CEł-lY OCitOSZEł-l, l\huBesłallJe pr;ed tekstem· SOkol'. za wiersz petito\\iY. ZWYC3l;;Zlj.;e og./tllllszel1lii~ za tekstem po 7 [wp,. za \\)!ers~ nonparetO\\11 lab Jego
,

.

•

I

miejsce Małe ogłoszenia po 2 kop. od \\lyrazu (dla poszakaj1lcycll pt'f\cyPo tll l kop.). Najmniejsze ogloszenie20 kop. Re,klauny' i 1\11 ...
krelo!,)i po 20 kop •. za wiersz petitowy. Za dołączenie pl"Ospell:tó\Al 6 rab. od tysiąca egzemp.\nrzy, A,·tyludy bez oznae~enta. hOllor~t'y:wn
Redakc)'a awaźa za ~ezplatne: n;kopls6w drobnych nie zwraca. Qgtoszel1i1t \\l tekście 1 rab. zet wiet·sz petitowy, OfJlosZellla, kt6l'ych terminy
przypllclają w dnie il'.I)iąteczne, drukujemy w przed dzień ś\\lięta lub po święcie.

.

W ~rs'z'" awsk' -e

.PIlIVIlI-ed" ~::_L=~~S~'~-:
i-l..='="_
o;;jllIllI~fMflIllIa!lrltlu;_v

I ~~~ch

;olach bitew, na których wojska n.ieda·
wnych sprzyrnierzeiiców tak zwycięzko gromiły.
zastępy tureckie.
czyszQZenia szyp i irot~ro\\lnnie'l posel.dzek orel.Z sprz~ta.niel. biur i mieszknń
Najtragiczniej przedstawiają się losy Buł.ga;.
.
ryi,
która
miała na Bałkanie objąć, kiemwniezel
pod firmą . ~ . . . . . . . .:.·ą~O·~·8.1...1l
stanowisko. Nieudolna polityka gabinetu Da~
od Lipca r. b. przeniesione zostalo na
newa i dwulicow.e postępowanie rządu bu,tgarskje~
"..dietę PBOTRKOWSlKĄ.M 84, anlO 1 do Telefon 14.. a5.
2089
go zaprzepaściły wszystkie zdobycze armij. Krew,
80,000' poległych na . pobojowiskach 'f;racyi ,butl!iII
z. wSze9kien'li pO'an.v.smi garów, na- których padł kwiat młodzieży narodu
gimnaZllów nądcwilc,h spada na sumienia tych, . co tak fatalniepoł(ie·
I rowali polityką Bułgaryi.
.i'·
ItJstrzynlanie bowiem na. sześć dni przekro.
II .
204~ czenia dn,wnej granicy serbskiej. przez armlę buł" .
.
!l:l!I
. .•
•
.'
garsl~ą i to w chwili przełomowej' wpędziło,ją
KanGelar~~, R~.~argm!.'!!:'",,~"- ~!u~arta CO~Z.,~!;: .0d'l~~~..!::J~~~::" w pulapkę, z której teraz niema wyjścia. .' .••...
III
Na z,lchodzie i południu stoją wojska serb-.
'
'j wenerycznych
S.l.<.ie, . k.a'. c tYl.i\. D. .n. .i1... f.,o.
..Y
.... Wk.t. .
...•'
D~t,4WF. . atk. a, G.·.01. caiJehłi.c.···K.'i. tl.•·g·· o·..'
II,
mi'
,.nur~~i.ry~;mt.Po!udpIU arm!a:gręak,ą. zabIera. po .
.
"
'. ..•.. . .
" ,
..
kpIe! rmasta.1 zle mlf:; , które ,Bułgarya,uwazała
uł5o;ł WÓIO;fl:;:li'1s~a. MI 38.- Tel·iefo!lł., 14 .. 81.
Tow,. ,;UClElNIA" . (ul. ..j\JQwoCj3gieJnlal1a·Jlf9)~
już za swoje; .od południowego wschpdu ciągną
Dla chorych stały oh (oddzielne:po~oj81 ogólne sale)'1 przy~po~ą111a .P):.zyj~lUje kancclary~ sikałY co.dzlennle t;ur~y,' a od północy Rum unia maszeruje na
ohodnioh. (pórada 60 .kop.-Godz, przyjęć od 8-'-9 raod godz. '10~ej do 12-ej. Otwartą zostanie klasa pod.. ) Sofię;· . .
.,
do, 111/,-11/, W południe i 711~-81/, wieczorem, W nie.
wstf!l;łl1a, dQktkrej p~zyjtl1óWanibędąkandyoaCi bez
,Wprawdzie ostatnie wiadomości,'nadęs~łe
t1zielę i święta od 8-10 rano i cid 121/9-1'/~ popolud
ęgza~1~16w~ .. EgzRrIliny w
•. ~tę.,jJl1e .rozpoczną się ~~go
d,o wczoraj wieczora, dowodzą, że. wsku. t. ękna:
Roentgen, leQzęni~śk:~y8p~ź~ ~~~I~~re~znu.ŚOią. - Bada:l~ Wrzesnm b. 1., o godz~ 9. ej lEwo,. .
. ,d07 . clsku mocarstw Turcya zatrzymała .rt1arsz na~
--...----.;....;-----------.;;;;~ "
Przech.v otyłości •. Sposób ż.ycia\ jaki pr~6~ swy~b wojsk.dosz,e~ł~zy, do li~ii En~s -Zna~oroity tśi~o~ek cull:.i:YWIO;EY .....
kobieta z towarzystwa zmuszona jest prowadzić MHlj,a, t~, Jednak wle!zyc jej !ue mozna. Na, ~~'
Z rozpoczęci!=m się obecnego sezonu, zniewala
mUl1Ię Ft~ncya "Yywlera n~cl,sk, by PO zaJęcIU
'. .".. .
',; . • .
ją do zapomnienia o ćwiczeniu swego ciała. t~~ytoryów,..ogranlCzonych. linIa Turtukay - ęal.
nagrodzony tr~emailiłotymlmedalamii.Jednym.srebrnym:Spędzającczasnawizytach.na.rabieniu sprawun- cZIk~ pO,wstr,zY,mała ~als~y poch?d swych wOJs!<,
poleca ApłelUI W .. DA~'IE"EC:8('IEGO.
'ków, na zebraniach towarzyskich, czyż może ko- ale Ja~ dotychcza~ n}e zdo,łano. jeszcze .ot~~ymać
d ślrządu rÓ rtJ ns1\1e,go Jadsn~! odpOWIedzI i o"
Łódź. PlfttrkbW$lkUl 821, te•. '12-9.5,
400r
bieta, chóćby: naj,więcej zalotna, znaleść w ciągu
, . • . v . .
..
.. :
.
'"
dnją kilka ,godzin wolnego czasu, który mogłaby: (re en~a c~ w, o ktor'y~h ą7y•. ,
.
poświęcić przechadzce na świeżem powietrzij? _
I;J BJa.ł~grodzle pan,u}e uspos~blenle pOJe~nawNic przeto dziwnego, że podobny sposób życia cz~. ~~Ibla, skh;mną J,e~t ~o u;;,t7pstw"gdyz. b~.
. . '.
..
sprzyja ty:ciu .. Le,cz: niema powo~u clo ?marlwień, naJn;ł1le~ me lezy w Jej m~ere~le .uIlJCeS~Wleme
chA»roby ~erleryci ... e i skó .. ~ell
2075
skoro w sposób łatw.~.1 skuteczny możemy usu~ Bułgar~I. T~ ~amo zapowJadaJ~ l AustJo-WęW'.P·O wró.c ił•.. (r....
nąć nadmierną' otyłosc, tego wroga młodości. gry, ~tore . oswladc~y!y naw,et" ze p.od ządny~
...
Mamy możność zachować wysmukłość linij na- pOZOI ~~ 11l~ .dopuszczą ~o .Zll.lszc:zema .BułgarYJ:
sżej postaci, nie uchYbiając jednocześnie wyma- .
N~Jgor~eJ przedstawl~ Się stp~ut~ek Grecy!
Dr~
, ganiom hygieny i przyzwoitości przez zastoso- j do ~l1łgarYI" Grecya bow!em, upOjona łatwe mi
I
.'
'D
D h
'
...,
zwycJęstwaml w obu WOjnach zachorowała /la
wanIe. JOd Y li.lł1 Y. -ra., e.sc ampa.. .(lodhynne ~u. manię wielkości. Na interwency . J dn g moD'/'. De8c7~amp). Jodyrmę D-ra Deschamp mm;- ) c rst
w
ra'
"
ę e ,~ o z ,
powrócił.
Ina nąbyć w. każd.ei . a.ptece, .Iup ·w. ?kład. zie ap.tecz; l a c w. .... sp wIe ,.P9dJęcla .rok?wan POk.oJ?:
Przy. pudełku. znaJduJe,slęszcz~g6łowy ! w~ h... plezydent .~abmetu greckl,~go od. pOWIe
M!k~łajowskaI8~
24 1,4
Mikołai owska 18. I. oym,
,
b.
. . . . , . k'
1· l ' .
, dZiał.
OpIS ze sposo elłluzycIa Wjęzy Ui po s <1m· 1909 l . , ... ,;TaR,ale na [J)acu boju"l ' , ; ' .. '
., ST Ił Z IE t E 1\11 E.
"'Ftt
AMH"';::::::;· 3'!El
; .'S'V'If&Grecy chcą zagarnąć catewYbrzete . morza
. Skład
p. fe u •• SO~u.aOWS.K." .
Tr!,'g,~dvo b!l!U"8{lSL
E~ejskiego. aż po Enos, gdżie" j'ozpocZynĘi się
,
' wtaśo. C~ Lisowski
IQ ,~ I. Q
"U" I N\
nowa granica Turcyi, by w ten sr>0s6b zupełnie
w WarozliWie, ul, Trębacka N• .a,
.
.odciąć Bułgaryę' od morza.
,.. . .
.." ....
,
telefonu 47·47.
Grecy gotowisąnawet,dlatizyskanlapo~
w
r. b: mag~zyn przeJiiesionyb'1"
.
. Sytuacya, . jaka się'.
b. eenie wytW. orzyła .. n,a pa~cia armii tu.reckieJ' zgodzić.·. si~na
.. korzy.stne
dzi~~ie;rpniu
do hotelu ~;uropejakiego od ul.· Czyst~j, \
,
..
U.l'rasza]W. Panów My~liwycho łaskawe
półwyspie pałka(lsl~im,'zĘlprawdę tWDrzy tragedyędl<;t Tur,cyi ,ureJ:,tu.lowanie przyszłej granicy, jak:
~Wfócenie
uwagi, iż zuane hrou.i. firmy ,,~,
deputow.
any Vamcara·5.·
l1e'
lournY-SeVl'
in" li Llego nabyć możnn wyłącznIe dzie.J' OWą, . któreJ' g.łó.w.. nym .czy. n,. nikiem. są antągo- to' publIc.zł1I.e oswIGt.dczv,.ł
~,
.
w powy~ej wymienionej firmie. Bronie zna~
nizmy Wielkich mocarstw,.powstrzymującę przez 'Postępek podobny, ·.J.'ak .z.azn.acza'angiel~."kj,. organ
pisem n.ieidentyczllympochodr.ą z fabryk kon..
'd
b 'łb'
I;'
t
I
kurencYjnYch,. stlIrających si~ wyko~'zystać
czas' dł·ug'"I 0S t"teC"zny :l1pa. de'I('.'. T'··'"
urcyl, ...a ..wreszcie
rzą owy,poz aWI, y grel\owos atme] 13 <ry sza~
$lQ.w~ finny ,;G.·Oolourny-Sevrln" aLlege na 'un.kestw. ia.iące: prawie,.zwycięz.twa ·.s.priymierzo- . 'cunku, o· którą., o ile się zdaJ'e;'grecy.wcale tropodstawie podobnego J:la.zwisJca.
h
'
b ~I ",. h
.,' . .
, ,
, Z powaianiem Cz, Lisowski. Generalny
nyc pal1stwal <ans (IC , W· ostatniej wOJnre SZC7.ycslę nie. będą.
'
przedstawiciel fabryki "G. DeloUrny-Sevrin"z Turćyą.
, : . . Rozgrywa i się zatem , ostatni' akt, tragedyi
II Lhige.
!
"
W .'
bowiem nie ·sprzęczne"
.interesy
ej,. ale,
niewąt. p. ii.}Vie n. ,a,s.t.''lPi;
. Championat. ,jT1r aUl( P.geons w ar
.k·· h Gdyby.
' t ' l'k 'd· .. t .
. d wielol.'.bat.kaI1S,ki.
log; zapowla
da]ący.
h i.e.szcze
barwac.
hepio•
·.iaw!G na r.ok 1912 wygrany ioStat· bl'Oillą "G, I JC ,mocars W, . J WI acya " eJ. W~]~y· Ole. oproSJęwczarnyc
DEFOURNY.SEYRIN" • LJego,
.
1813 • wadzlłaey do. rozlewu .krwl ,bratnIeJ' na tych sa- . 'ile '. wn'osić .mOina'zdótychczasowych. obja,wów.
lIi"!I
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" . b'. ne' s o ł'oski, które pojawiły się w Wiedniu
iowe{ ~~r~g~io~~n~~Vj~sts)~J~:O~r~~~n~~~~~ją~y z ~~Cyl p p~słuchal1ia hr. Berchtolda u cesarza
się w oczy: wojenna odporność armii.
w Ischlu.
", , . .
Kaźd oddział WOjskowy może utrzymać się I
Tr~eba przy~nac" ,~e po:;łllC~al1~e to odbyna PozyC;i podczaG bitwy tylko do tej chwili, wało SIę w okolIcznoscIach dos~c nle,zwykł~ch.
gdy straty jego W zabitych i rannych nie prze- tIr. Berchtold. był u I~:onarchy p.l1:r~ ty~odnJem
kroczą pewnych granic. Gdy jednak te granice I na posłuthamu. MUSIał zatem Zd,lSC waz~y wvzostaną przekroczone wówc~as wojsko zaczyna p.~dek, skor? hr. Be.rchtold zdecydow~ł ?I: pro. hwiać j odstępować UCIekać a nawet pod- SIC pO\1owme monal chę ? posłuchallle l zaktó~~jecsię do niewoli."
cać jego ~YPolzynek l~t\1l VI. !chIlI.. . .
Dla przykł'adu podaje następujący fakt: rota
T~ pl~rwsza okolJczl1oSĆ, kt6rd daje duzo
złożona ze 150 ludzi ustępuję z pozycyi w chwili, do mysIema.
. . ,. .
..
gdy utraci 60 ludzi, co wykazuje, że odporność
Drugą. okollcznosclą Jest fakt, ze ple~wsze
armii równa się 40o~.
posłuchanie hr. B~rchto!~a u cesarza w sro~ę
Przez półtora śtule~ia ~ armii ros~jskiej od~ dn.ia.16 b., m. po..\1l 1,111 o,, 12 !~w,ał~ przeszło dWIe
porność wojenna przeclętl1le dochodZIła: w ro- gOdZ',!lY, me wyl,;zel palo w~zYstkleg~, rnateryatu,
ku 1758 pod Pondorfem do 43%, w roku 1807 sklltklerry czego h.r., Bel'chtold . m~sldł w .Ischlll
pod Presisch Eulen do 28%, w roku 1812 pod pozosta.c przez.dz,el~ ~~stępny I mIar drugie poBorodinem do 31%, w roku 1854 pod Inkerma- słuchaJ1le w dnIU dZISIeJszym, w czwartek dn. 17
nem do 25% i w roku 1877 pod Plewną do 29%. b. m . .
,
. Zaraz ~o .. plerwsze~ posl'uchaf1lu roze~zły
Jak z tego widać, lic'zb~ 3~% jest rzeczywi:
ście cąarakterystycznem okreslemem odpornOŚCI SIę po.głoskl, ;.e~tanowłsko hr. B~rchtolda jest
armii rosyjskiej.
" .
zachwJanem.. rWlerdz~n~ nawet, ze hr. BerchWarmii. niemieckiej przeciętnIe określić moż- told podał Się do. dymISyJ. .
. .
na odporność wojska liczbą' 28% w pbjedyńczych
Zwr6con.(~ .tez, uwag~1 ze wsp61ny ~Inls~er
zaś wypadkach dochodziła do 43%.
I
skarbu dr. BIIJnskl, w sl'odę po pOłudnIu ;l1Iał
Obecnie, gdy zwrócimy u.waw~ n~ armię d~uższą l~onfere~cy,ę.z dyrekto,rem Im!1celarYI gaaustryacką, to otrzymamy zupełme II1ne hczby~
. bmeto.wej cesalsklej bar. S.chlesslern, a potem
W XVIII wieku, gdy austryacy bili się z pru- : z mlmstrem spraw zagranlczny~h hr. B~rchtol
sakami przeciętna odporność WOjsk da się ująć I dem. Pogl'oskl te w czwartek Jeszcze file byty
w liczbę 12%.
.
. sprawdzone..
"
.
. Sfery ,d,ecyduJące prz~zna.J'~ atol1,. ze w l.scJ~lu
Austryacy zwyciężali prusalq5w w tych bl:
twach tylko w tych wypadkach, gdy przewyższalI l1!aJą zapasr decyzye, WIelkIej wagI. . W JakIm
; liczebnie oddziały pruskie.
"
kierunku decyzye te zapadną, trudno WIedZieć.
\1[ . ciągu całego stulecia wojska austryackie
Zdaje si~ jednak, że hr.. B~rchtold przedlo. W bitwach z prusakami i francuzami nie wyka- żylcesarz?wl prop~~ycyę, w JakI sposób Austrozywaly odporności wyżej ponad 12%.
Węgry mają uchrol1lc Bułgaryę od ostatecznego
Jeden jedyny raz w· bitwie pod Marengo upadkU.
w 1800 roku odporność wojska austryackiego
Trudność atoli polega na tem, że przeciwko
dosięgła 23%.
.
. ': .
.
.
Bu,łgaryi dzisiaj występuje głównie f~ul1lul1ia, ta
. ' Z tego przeglądu wymka !asn?, ze WClą~~ sama RumUnIa, k~órą Aus,tl'O:Wę~ry, I nadal prapółtora stulecia w kaźdem pan.stwle,. od~ornosc gnę!yby utrzymac dla sIebw, jako sprzymlearmii jest utrzymana w zupe.t11le pewnej stopie rzenca.
i; że armia austryacka pod względem właśnie
.......
tej odporności jest, na najniższym szczeblu. .
Panowie dyplomaci winni mieć to na wzglęłurk6w.
diie, a łatwo jest to sprawdzić".
.
•
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' _

_;
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Jak będzie wyglądała teraz armia niemieck.a
poucza urzędowy organ niemiecki "Reichsanzelger", który ogłosił nową ustawę niel::iecl~ą..
Podnosi ona pokojowy stan armil memlecIdej z 544,221 na 661,478 żol'nierzy. Z cyfry
tej przypada na Prusy 513,068, na. BawarY,ę
73370 naSaksonie 49,572 na WIrtembergIę
2";568' żołnierzy. Do liczby tej dochodzi jeszcz.e
cyfra okrągła 30,000 oficerów, 110,000. podo~l
cerów oraz 15,000 jednorocznych, t.ak, ze arml.a
niemiecka po przeprowadzeaiu całe] u.stawy 'Y0j~
skowej w roku 1915 liczyć będzie 814 tysIęcy
głów.
.
.,
I'
.
Dla porównama 'przyp0t?m~c na ezy, ze
armia francuska wynosI obecme liczbę 634pOO
[głów. W liczbie tej jednakowoż uwzgl~dmone
są 24 000 żandarmeryi i 40,000 t. zw. sIł po'mocniczych, 1}t6re nie posiadają woj~kowego
!Wyćwiczenia. Jeżeli się .zat~m te. dWIe cyfry
fOdliczy, to przekonamy SIę, ze anma fra~cusk~
:wYI1Dsitylko 570,000 g.łów, razem z wOJska~1
rkolonialnemi i oficerami; Przez zaprowadzel1le
Itrzechletniej. służby wojskowej armia francuska
;powięl~szy ?j~. o . 16~,000 głó~; . Cała. zateT po:w:iększona Juz ar.mla wynoslc. b~dzle 7vO,oqo
głów. A więc NIemcy przewyzszac będą a~mlę
Rzeczypospolitej francusl<iej o całe 80,000 zot~
j

nie~rmia niemiecka składać się będzie po wprowadzeniu W życie reform, podobnie, jak dotlld
z 25 korpusów armii o 50 dywizyach. SamoIdzielrie dywizye kawaleryj nie będą ~!worzo~e.
'Powiększona armia niemiecka wynoslc. będzIe:
669 batalionów piechoty i strzelców, 550 .szwadronów kawaleryi, 633 baterye,.55. batalIonów.
artyleryi pieszej, 44 batalion6w pJ(:~nIe~6w, 31 batalionów wojsk ruchu i 26 batalIonow trenu.
Kaźdybatalion piechoty i strzelców qtrzyma
:Jeden oddział karabinów maszyhowych. Ponadto
'11 oddziałów karabinów maszynowych przydzielonychzostanie do mających sięut~orzyć na
wypadek mobilizacyi dywizyj kawalerYI.

.Pochód

(Korespondencya wtasna "Rozwoju.")

Wiedeń 17 l'ipca
l"'brew wyraźnemu zakazowi mocarstw wojska fureckie przekroczyły już linię Enos _ Mi.
dya, zajęły bez walki wszystkie te' miejscowości,
gdzie w jesieni r. u. wojska bułgarskie odni.osty
nad niemi świetne zwycięstwa, a więc Demir"Hi.

,

.'

(Korespondencya "ROZWoju/t.)

Bardzo ważny sz~zegól' przy oceni~niu war- :'
Wiedeń, 17 lip,ca.
tości sił zbrojnych poszczególnych państw podJaskrawym . ~owo~em . z.dener\yo~anIa, kt?re
nosi Brut w ,,'Wieczerniem Wremieni": '
panuje w AustrYl WdZledzJnle pohty~Cl zagranIcz~
~=_ a ==,lilol!'l!Im~~'!!l! t'..... rn?'! ""*~r!!'
, .......
':"!!
"""
........... ,
"!!Ib'!":"!,fI.L
'::.,?Wll 'T.
",j~
.
l
Widzimy więc, że dostarczenie wody dla,l . Wówczas woda ze studni p,tytszej ucieka do
Łodzi kosztuje co najmniej l6i P6ł,m'mona sąsiedniej i posesya A zostiije zupetnie bez
rubli, ei,sploatacyaroczna-z górą dwa miliony. .wody.
i,'
--Sa to cyfry w pn:ybli:i.eniu obliczone" ale
'Krzyk i hałas na str6ża, bieganie do go.
Co Łódź. wydaje na wodę· - Bezwiedna kradzież. . zapewne ieżeliniezam. a.ta:, to nig.d y nieprzesa~ \. spodarza, skargi, wyrzuty, rezultatem których
Brak " dozoru nad ,rusztowaniami. ...:.. Projęktowicze. dzone.
..
.
.
..
jest to, że znó.w na posesyi A pogłębia się stuDo tych ogólnych c;;iężarow trzeba jęszcze dnia dOlOO. łokci i wt~dy ta sama historya po.
Prawdziwie. piętą Achillesa w. Łodzi jest dołączyć koszty oczyszczania wody za pomocą wtal'za się na posesyi B.
I woda.
" .
filtrów, gdyż, inaczej mieszkaniec Łodzi narażony , I tak w, k6łko trwa ta syzyfowa praca bez
Za wodę płaci Łódź obecnie bajonsklesu~ jest na różnego rodzaju chorOby zakazne, jak końca, to wydawanie pieniędzy na pogłębianie
my., ' Obliczmyte,n Interes w przybliżeniu. np.' tyfusy, febry,anginy j t. p. które nabywa studzien, na asenizacye, na otrzymanie chociażby
W Łodzi i na przedmieściach istnieje około 8,000 wskutek zanieczyszczonej WOdy w. naszych stu- byle jakiej wody. Wydaje więc Łódź' olbrzymie
studzien. Wykopanie jednej studni kosztuje od dniach. Jakiż to procent ludzi,niepotrzebnie pieniądze i to za wodę złą, niesniaczną, lub
1400 do 4,000 rubIi, nie licząc już stu~zien fa- (to jest z bra:kudobrej Wody) chOruje,' płacąc wprost szkodliWI! dla zdro\Via. "
. :bryczpych, które poch.ła~iają .o~brzyr!lIe sutpY gruby podatek lekarZOWi i aptece. . ,
, Nie dZiwmy się więc, że wobo'c takich $to'sięgaJące, 60,000 rubli I wyzej. NI~. będZie: " '·Brak olbrzymi wody wpływa jeszcze i w tym sunk6w śmiertelność w Łodzi wzrasta z dniem
my jednak tych przemysłowych studZIen brac kierunku, że nie może być .mowy o odpowied~ każdym i miasto nasze pod tym Względem zajęło
pod uWa!!ę lecz zajmiemy sięprzeciętflemi stu- niem urządzeniu asenizacyi, co warunki' hygie- jedn() z pierWSZYCh miejsc na kontynencie euro·dniami. Ko~zty budowy zwykłej studni ,możemy niczne naszego niiAsta znacznie pogarsza. Do pejskim. Składają się na to prócz z,łej wody i
oblkzyćna 1.,500 rubli. To chyba ,suma me studni. w Łodzi tulą się jamy ust/;lpowe lub doły braku kanalizacyi i inne przyczyny, a między
,.wygórowana. Oka~uje się ~ięc, że.. obywate~e SłUZącł:l do prowizorycznej kanalizacyi. Woda niemi i brak dozoru nad rusztowaniami ,łódz
:ta wykopanie studm yv ŁodZI zapłaCIlI . co naJ~ więc w 3 studniach na4 nie jest zdatna do wewnętrz-l kiemi. O tych rusztowaniach .pisaliśmy ,nieumniej 1.2,000,000 rublI.
nego użytku. Stąd niejednokrotnie, na naszym stannie, zaznaczając, że zamało się, robi w kieZ połowy tych studni wod~ .czerpie się za bruku Rpotkąć można
służącą bi.egnącą '. z 1<0- runku zabezpieczającymiycie ludzkie: Ani dekarz,
pomocą ręcznych pomp, z drugiej połowy. wy~ newką do "sąsiada u po wodę do picia, do samo- ani murarz, ani malarz, ani kominiarz nie są'
dobyw'ają wodę siłą motorową,. zazwycza.J ga~. wara lub gotowania.
'ząbezpiecżeni ciośtatecznie. Wszak nier:az' poruzeru lub elektrycznością. Na kupno tych mo"
• :To też do najbardziej palącychkwestyi w'.Ło- szanomyśl< linki bezpiecieństwą, którą: byłby
itorÓw i ich zaprowadzenie wydano. w .Łodzi dzi :l1ależy kwestya w o d y . ,
przymocowanypracOWl1ik do., komina lub dachu.
izn6w olbrzymią ilość pieniędzy.. OblICz":y ten .', Dotknąwszy studzien, łódzkich" rozpa~rywa- " O ,rusztowaniach mówihśmy tyle .razy) że
iinteres. Licząc 4,000 motorów od siły 1 kO"nla do 4, Iiśmy powyżej sprawę jednostronnie. MÓWiliśmy dziś już nic nowego napisać· nie możemy, jeno
prżecięciowo.po 500 rublI za motor z.urządze 7 o wodzie z puo!<tu gospodarczego i hygienicz- powtór~yć to, o czem dawniej pisaliśmy, to 'jest
niem, kosztUją one około 2,OOO,OO~ rubli;4,qOO.re~ nego'-nie poru'szaliśmy jednej jeszcze bardzo o siatkach ochronnych' i pasach, ,bezpieczeflstwa.
zerwoar6w żelaznych po 300 rublI ,z ustawle~[e'!l ważnej rzeczy, a mianowicie beZWiednego przyZapew~e, że linka krępuje ruchy, utrudnia
,1~200.000 rubli; reparac~epomp l pog.tęblame w.taszczania wody i wyrządzania krzywdy dru- pracę, ale-:-potrzebna jest niezbędnie, gdyż uwaga
'studzien, naprawa motorow, g~z ,lub elel(tryc~~gjm pod tym względem.
'"
lud.zka zależy od wielu 'Czynników. ,Czyż
ność zużyta do pracy pochł~ma Jes~cze co naJ~ ,'.' Przypuśćmy"że t1aposesyi A,. ,jest studl1ia nlez!1amy ludzi,' którzy wzadumal1iukładą
mniej około 200 rubli roczme, czylI znów olw~ głęb,Oka na S9 łOKcj, ,kJ,e~y yv ~ąsiedl~j(~m P9d'vVq- icygaro do ust, rpzp~!9nym k.ońcem,t;zyżrnąło
łó800,000 rubli.
rzu gospodatz WYWierCIł studnIe na SO'łokci,
iestczynów bezwledme wykonanych. Pomijając
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stantynopolu istnieją silne prądy, które dążą do
;;;;;;;;;;;;; =. , g ;
z=
Powrócili do pracy:
tego. aby odebrać Adryanopol bulgarom. jeże- lat kilk~ dokład~no staratl, aby pozwc:lenie władz'
WfEibryce T. Bialera, przy ul. Widzewskiej
li Turcya zdecyduje się na tego rodzaju krok, u~yskac. Wreszcie w rol~u 19~ 1 p. Piotr Nowac- ~ 92-105 robotników po otrzymaniu podwyżki.
będzie to zadanie bądz co bądż nielatwe, po- k~, członek petersburslne~o Ipstytutu arche~lo:
W fabryce wyrobów wełnianych Friedmana
nieważ B. Ułg.arya ! zaraz POZajęcitJ. 'Adryanopola gtcznego! otrzymaJ w tej. mierze pozwoleme I i Wajsberga, przy ul. Łąkowej Nl! 1~29 robotniwzmocniła fortyfikacye, ulepszyła całą twierdzę przystą~lł do budowy
czerwcu 1.912 rok~. k6w.
'
.
i zaopatrzyła ją w działa forteczne wielkiego lm- Kosz tej budowy wyn?~lł. 1039 rublJ. Pommk
W fabryce Cytryna, pi'zy ulicy Brzezińskiej'
libru. Tymczasem podobno garnizon bułgarski l ma.7 metr6w .wysokoscl I we. wnętrzu swem .'M 50, w oddziale wykończalni-to robotnik6w
w Adryanopolu wynosi 40 tys. ludzi, ' czyli ma I zawiera szczątkI dawnego pommka.
po otrzymaniu podwyżki.
tego rodzaju siłę,' kt6ra wystarcza poza murami
'='
W fabryce Bera Wachsa, przy ul. juliusza
fodów do stawiania oporu całej armii tureckiej, R
•
:N! 9-60 robotnik6w.
.
posuwającej się z pod linii Czataldia. . '
OCznICa otwarcia Wystawy rzem.>-<przem.
Tkacze fabryki Treszczatiskiego i GliksmaW każdym razie byłoby to krwawą ironią
Ł d.
na, przy ulicy Spacerowej M W-po uzyskaniu
losu, gdyby armia turecka, pozostawiwszy spo-.", ."
W O ZI.
10%podwyiki.
ry korpus obserwacyjny pod Adryanopolem po-~" ' ~r,. ,"
• ,'.
W przędzalni Allart, Rousseau eteom. wszysstąpiła tak, jak w jesieni postąpili generałowie
Dnia 17 lipca r. b. miną~ rok od czasu cy robotnicy w Jiczbie1839.
'
,
bułgarscy, a mianowicie w pośpiesznych marotwarcia Wystawy rzem.-przemysłowej wystawy
W przędzalni L. Weinreicha, przy ul. Wiszach, podąży-ta ku Filipopolowi i ku Sofii.
która wzbudziła tak wielkie zainteres~wanie ni~ dzewskiej M 155-93 robotnil<6w.
Kto wie tedy, czy pod Sofią nie spotkają tylko wśród sfer rzemieślniczych, lecz także w
W' fabryce tow. akc. Leonhardt, Woelket: i
się w' kr6tkim cZ,asie cztery armie państw bał- szerszych masach naszego spoJeczeństwa, któGirbardt-43 robotników.
'(
kańskich, serbska, grecka, rUITIlIllska itllrecka
remu dobro ogól'u leży na sercu.
W; przędzalni Warchiwkera,. przy ul. Piotrcelem po~yktowania warunk6wnarodowi bułDzięki poparciu społeczeństwa wyniki Wykowsl\leJ:Nil 203-28 robotników.
.'
.
garskiemu.
.
.
stawy okazały się pod każdym. względem doW fabryce D. Rosenthala, przy uJ. PiotrSpodziewają się teź tego prawdopodobnie i
datnie, a największy sukces odniosła inicyatorka kowskiej J\& 183-20 robotników.
.
bułgarzy, skoro od szeregu dni wzmacniają mu·
i wykonawczyni Wystawy, Resursa rzemieślnicza,~Af. fa~ryce Emila Ejse~ta i S-ki, przy ulicy.
ry Sofii i gromadzą. pod nią swoje wojska.
święcąc należny tryumf za swą mozolną pracę.
Długiej ~2 49-298 robotmków.
..
.
Obecnie, aby, uczcić ten dzień, bądź co bądź
Robotnicy fabryki .J. Zukkera, przy ul. Ju~ :
i pamiątkowy w dziejach rozwoju' Towarzystwa, Iiusza J'.ił 90, w liczbie 35.
Resursa rzemieślnicza Urz!1dza w nadchodzącą
Robotnicy tkalni A. M. Warszawskied'o---w
Pomnik cecorski.
niedzielę, dnia 20 b. m" w parku im. Staszica liczbie 45.
b
,
I
zabawę ó bardzo urozmaiconym programie.
W Besarabii, na polach sioła Sawki, w nocy i
Na całość programu między inne!11i zJożą
z dnia 6 na 7 października 1620 poległ hetman się: uroczystość umocowania tablicy i ogrodzePorzucili pracę, żądając podwyższenia płacy:
Zółkiewski, ldcdy przedzierał się z pod Cecory nia (zaofiarowanego przez cech ślusarzy) wokoło
W fabryce Hermana Hentschla, przy ulicy
przez zastępy turków i tatarów. Zona wzniosła pamiątkowego dębu, zasadzonego w roku ze" Widzewskiej M! 116-10 robotnik6w.
mężowi pomniczek i z wapienia, Z wmurowaną szlym podczas Wystawy.
'. l
W ,f~bryce Cezarego Kreszla. przy ul. Witablicą marmurową i napisem łacińskim: "Prze- I
Pró,cz .tego, k~żdy posiadacz biletu ma pra-' dzewsklej Xl! ,116-~ądając 20% podwyżki.
chodniu! jeśli poganinem jesteś - nie żałuj ka- wo WZięCia. udZiału w losowaniu do wy. W wykonczalm Franciszka Fischera, przy ul.
mienia, jeśli chrześcijaninem-za wiaf(~ Chrystu- grania premij; które są już wystawione w okQie l Zielonej :Nil 22-192 robotników.
'.'. .'. '. ".
sową, w kościele ofiary nie odmawiaj. Ktokol- restauracyi "Louvru ".
. \Af fabryce mechanicznej pantofli greka. Cświek to m
. .ieisce na.WiedziSz- jak sJodlw i .p. ięk.-I.' KOnCel'.tow.a,ć b ę .c1 ą dwie orkie~try: d.ęta i kum.akieg.,o,
p. rzy UI.,.z.a.c. hOd. nieJ-cZ.ęśĆ .,ró.bb. tn. i':';
nie umierać za ojczyznę - ze mnie się ucz". mandolinistów pod dyrckcY[i p. Sielskiego.
k6w.
"
.'
O pomnikU tym z biegiem czasu zapomniano.
Fundusz, osiągnięty z zabawy, przeznaczony
W fabryce Grudzińskiego, przy ul •. Średniej
Burze i wojny zrujnowały go i zamieniły W kupę /" re~t 'na. budowę.własnej siedzlpy. ToteiZarząd KJl129'-'-żądając, 20~K podwyżki,'
';:"
gr'i'iiów.rarrtięt.ała jediwkinteligencyaz Mohy- Resu'rsy rzemieŚlnic.ce j maniePlo.nn ą . nad. ii.eię, że
.' .'Y" f.ąbryce Hugo, WUlfSohna...• przy ul. MiliO-.
lowa PodoJsl~iego, z ks. I-loJubeckim na czele.
nietylko ogM pp. ez·tonków i rzetnieśln.ik6w po- nowej. c
..'
"
,
•
.,
'
.
, . Grono lud?-i dobrej "Yoli 'zakrzątnęło S!ę śpies~y '. \vr~z z '. roązil~anij, aJe. i' miasto . popl'~e
. .Robot!licyfa9,ry~i B·cLPlotrbwskictJ,pr.zy uT.
około u2yskama pozwolenia na odbudowal1le
te llSlłowal1la przYJęCiem udzIału. w zabaWIe,' MIlsza M .13, w.llczble 110.
..... '
. '.' •
y
zrUjnowano egoo . po~nnl.ka .. Y.tworZ. Ył i,.ę. ..kO.' mite. !' wyrażając .~. tł:!~ SPOS6~. '. sympatY.ę tej młOdej, a
'. R
... ?b.otnic , fabryki.· Te.szem.a. c. he.ta . (Wł. aściciel
do kt6rego weszhpp.: romasz Mlchałowsk~, tal\: czynnej l uzytecznej IllStytUCYI. .
, AntonI Kuck) ul. Pusta ~ 12" w liczbie. 50. '.
Józef Orłowski, .F~an;is?-ek Pułaski, ~ot.er ŁaskI,
. . , . . _ . ..:..'
..
'.'
~obotnicy fabry!d.Karola Kreczmera, przy
Tomasz hr. ŁubJeuskl l' Wacław Kraj'3kl; Przez'
.,
ul. Milsza ;M 60, w lIczbie 280..
.'
l;
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to,' zwrócić .uwa~ę·: pot)'zeba J na. (en f?kt, ~e I - tn~ "Ysze.ćhświa~o:ve znaczenie... Ja chcę po: ,. ' ..- Jestem pewny, ze na niewyzyskanym •
człowiek otrzaSlqlje Się rychło z mebezpleczen- I Jączyc ZlelTIlę z kSlęzycem za pomocą specyalneJ kSlęZYCU znalazłbym bogate kopalnie złota niestwem i staje się z dni~~l każdym mniej zap.o. windy! . '
przebrane pokJ'ady węgla i Obfitośćr~dllrl~~zni~
biegawczYI11.~astawalI~m~ WięC ,na zabezple- Co?.
..
. .
czego .....Eksploatacya był'aby bardzo łatwa, bo
czeniewtym, l<Ierunk~ zycl~ludzklCgO, w~zystk~
- A WidZI pan, Jak to pana zajęło!
r~ml.moznabyłobyzdobyte skarby spuszczaćmr
to jednak przeszło, Jak w.latr k()ł~ uszow-a~
~ Czy pan długo nad tern pracował?
, I ztenllę .... I wszystk~ to dyabli wziFjć 'mogą przez
dopiero każdy nowy. ,,:,ypad~k potrafi. wstrzą~p~c
- 0 .... 0 ... samo przyszło... •
wstec.zl1Ict\yo ludzkIe! .
,.. '
miastem obytem z clęzklell1l klęskaITIl. Wł'as 111 e
- MUSiało .to pana wyczerpac?
. PracuJ tu dla kraJU... tfu;.. \Il'szak W nim
jeden z takich wypadk6w zdarzył się w ubiegJym
~ Brofl Boże, apetyt. mam dobry" śpię
jeno zaprzańcy 111 ieszkaj".
'
..
tygodniu. ' .
.'..
dobrze...
.
Wrócił się jeszcze raz i dodał:
Leld<omyślnie ..r<?zbierane .r~lsz.towal~ie zwalił'O
--, A. na głmyę nic nie p~d1'o?
. I . - Pan zapewne i tego nie podzielasz, tesię na ziemię, zabijając na miejscu ,kobietę pracy.
- NI~, bo file przechodułern· 1\010 Gra~dbYi11 .IJ~skrady,~~gla, radu i złota, . dobytych
Katastrofa straszna, . wydarzyła Się w bardzo !-lotelu,.. Zechce, pan, to zaraz Sz. panu wylozę z I<slęzyca, . ObroCII' Saharę.o.Wszak olbizyruchliwem miejscu bo około Grand Hotelu. to wszystko...;
mia ta przestrzeń leży bezużytecznie. więc tanio
Więc mogłu pociągnąć za ;sobą. jeszczę
-:- Może projekt pański ma coś wspóJne~o można by ł9 b y i;:t nabyć...
. .•
'.
groźniejsze następstwa, gdyby drabIllY Ole .opady z bOjkotem, z~9ów. u. nas? . Proszę w takim
. - Spl:~ZSlę p~l: co rychlej i zawrzyj kon·
się o drut tramwajowy.
..
,', .
w~padku mowlc. CISZe], bo jak .. który, reporter I trakt~ bo JUZ Jecie,n ml!H;mer kiedyś ogłosił. .siękr6.
. Już sprawozdawqanasz napiętnował wy.stęp~e z zargono~ego p,I,~ma usły?zy, ~.ot.6w. dac depeszę lem Mhary, mozesz WIęC pan zostać jego adju.
.'
.
niedbalstwo, z jakiem przystąplO~o do rozbieram!! do "Ruskoj .my~h lub .Rleczy . zę ]estto npwy tantem,.. . .
rusztowania.,. My tu chcemy Się tylko ,~apytac, zamach na zydow!
'.
.
- Pame, . ,Ja na. ad]utanta nie stworzony
czy to'lekcęwaźenieprzepisów kardynalnych długo
- Jal< topan.rozumiesz? .
jestem, kto takle proJe~ty daje-musi królować...
będzie powtarzało się w .r;odzi?
..'
. . . - Czy pan llIe z~aszdra?I.nY, ,ze S~arego
-: O tak: tak ... wsr6d ob~ąkanych.~. I.
•
Nie chcemy odgtyw~~ w ~ym wypadku roI! T~stamentu ... r o której w,chodzillal11010Wle do
.' . Nie przytaczałbym,tych .l1Ie~orzecznych ga· .
"radc6wpa.nów radców, me tworzymy tez nieba ... ·.
'
.. ,.. .
. , . . . . d~nIn, gd~bt pOdo,bnych.proJektow,nie-zdarzako'
żadnego .projektu; ale opieramy się na tem, co
.- A dla.czego mieliby wchodZie. Przeclez SIę sf~sfec l czy tac ~odzl.ennie w gazetach, cho~ . .
już jest' oddawną w innych państwach. . '
Stwórca dar. 1~1 s!(r~ydła .. :
.
..
chorUJąc~c!) rJamanlę wlelkoś.ci. Tam I~a~dy ,jest
Projel~towićzów' bowiem li na.s co meml~ra;
... - MUSieli uzy~ dra?JnY :;t me skrzyde~, bo ~p~łeczml\l.em, b~ tworzyyroJekty, .,które nigdy
dziesięć razy więcej niż zapozn~nych wyna.lą~cow. Się Jeszcze wte~:y nie opler.lyll.:.
. . sWJatła bozego me ogląclaJ~I... .
. .' .
_ Podałem świetny prOJekt, mÓ"':1 J~den \ ... - Rq7;umle}TI, ale ta.dra~)Jna była tylk? we
"TowarzystwodQrnówmleszkalnycJll'; 0,10l; projektodawców, a [Janowie nic o nim me pISZą!
S~le, ~ mo] projek~, mUSI byc ur~eczywlst~IO~Y: ru?Jowych akcyach, hodowla 'pomaniftc~ nagri.l~
_ Jaki projekt? . .
'. ' .
.
Nie. wiem tylko, Jak umocowac przy Ziemi l szach pol,nycl1, lub nowy prOjekt p;ołącząni~ wo.
_ Swietnyl"'- bajeczny... wszyscy Się nml gdzie?,..
""I'
dy z ogl1lem bez szkody obydwuzyWlO,h;;~.;.
zachwycają...
"
. - M?,zeby w "K?chanowce.. . .
_ Czy nowej fabryki? . . '
. . -, ~oz to-:-:- drwmy? Pa~ me uznajesz m~·
X.X.
.
...,.. Pfuj.,. Ktobysię takiemi, drobnostka~m legc: proJe,ktu~ Ja panu pokazę! I .kI~ąc ,?PUŚClt
zajmowat .. Mój projekt, panie, szerokiego pokroJu~ m6J polwlk Ciasny ... mrucząc do sIebie:.
I
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Robotnicy przędzalni Gustawa Lehmana, przy l służby 1904,
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1905 i ,1907, którzy ni.e o~byl! ,ćwi- na. rzecz wzrniankowanej szkoły.
latach 1911 I 1912, malą. S!ę stawIe ~a
(x) Z Tow. krajoznawczego. W niedzielę, d.
ćwiczenia 6,tygoclniowe w roku blezącym .wI~dlU 27 b. m. odbędzie sIę wycieczka do Łęczycy i
2? sierpnia <? gOdz.. 8 rano w kanceIarYl
z- Tumu.
. T
kIego .naczelmka .woJennego.
.
Zapisy przyjrnow~ne będą II! lokalu. ow~- .
Nleotrzymamc przez zapasowego wezwama rzystwa we wtorek I sl'odę (22 I 23) od godzlil~lien.nego ~i~ uw~lnia go od kary za niestawie- ny 7 do 8 i półwiecz. z opłatą od członków
me SIQ na cWlczema.
po 1 rb. 20 kop. i od osób przez nich wpro-'
'. Wszyscy wezwani zapasowi winni przynieść wadzonych po l rb. 50 Iwp.
z sobą na punkt zborny poduszkę, Iwłdrę, bi~(x) Tow. pomocy obywa~oli. aust~yacko.w~, .
Iizn~ pościelową, cale buty, ciepłą koszulę, ły~.- gierskich. Zarząd10w. zawIadamia, ze p.. G.,
kę i szklankę lub garnuszek, poniewat w WOj- Rennert urzędnik c. k. konsulatu austro-węgier- ,
sku tego"
nie.otrzymają.
przyj·lnować. będzie intera.
.
.
I h . skl'ego w' War-zalvl·c,.
"
(h) O zapJs u~z.lIlow. \'{ lVIelu ce~ taC maJ- santów w 'poniedziałek 21 b.. m. od 10-12 i p6ł .
strowle przy zapIsIe ucznIów do I<slą~ cecho- przed pol. i od 3-6 po ~ot.. oraz we w~orek,
*
wych lekceważą sobie przepisy, jakie Ich obo- dnia 22 b.m. od, 10-12 1 pół przed pol. I od
Według urzędowych danych, w dniu oneg- 'wiązują, wsl<utek czego zachodzą niep?rozllmi~- 3-5 po pał. w lokalu Tow. przy ul. Plotrkqw- .
dajszym nie pracowało 56,955 robotników w 163 nia pomiędzy urzędem starszych a zapls.uJący~l. skiej nr. 243. W ty,h dnia~h będą równiet Wifabrykach.
'
Urząd starszych i asesorzy cechOWI, ople- zowane rosyjskie paszporty zagraniczne.
rając' się na rozporządzeniu gubernatora pJotr. Dni urżędowania konsularnego w Łodzi jak
kowskiego, .że każdy majster na plerwszem P?- wiadomo-przypadają stale w poniedziałek po,
KALENDARZVK TERMiNOWY.
siedzeniu urzędu starszych winien zapisać uczlIla 15b. m. każdęgo miesiąca.
.
IMIONA SŁOWIANSKIE. ' D z I ~ WOd"lslawa i ol<l'eślić, ile lat ma on u niego praktyko(x) Zabawa ogrodowa. jutro, w niedzielę
J.utro Czeslawa. W poniedziałek: Stoslawa I Dys. ować", żądają wykonania tego przepisu, gdy tym- 20 b. m., odbędzie się w "Wenecyi" wiellm za- .
. ZEBRANlE. J u t r o zebranie cz!. Zgrom. czel. czasem majstrowie stale od tego się uchylają i bawa z bardzo urozmaiconym progl'amem.
malarskich (Nawrot 49) o g. 5 po pol.
"hcą na Jednem i tern samem posiedzeniu zapiZabawa zapowiada się świetnie i zgromadzi
ZABAWA
OGRODOWA.
JI!tro
w
ogrodzie
Stasać
uczma
i
równocześnie
wyzwolić
go
na
czeniewątpliwie,
J'ak zwykle, ty' siące uczestników.
szie. zabawa Resursy rzemieślnIczej.
ladnika
ZE STRAŻY W p o n i e d z I a I ek o godz. 7
p'
I . . t Ik
.'"
(e) Za szpitala Anny Maryl. Gubernator'
wieczorem ćwic~eni. I oddzlalu I topornlk6w. pierw-.
. o~tęlJOwanle ta <le me y. o sp~zcclwla S!ę piotrkOWSki zatwierdził na stanowisku lekarza
szych 4-ch oddzial6w lódzkle; strazy ogniOWej ochot" 1 wyzej. przytoczoncmu. rozpolządzemu, ale ~aje naczelnego szpitala Anny Maryi w todzi dora
uic"ej W domu rekwizytowym loddzlalu.
' 1l10ŻÓOŚĆ do nadużyć przy wypl.sywalllu I~CZIllÓII! Florentynu-1Ilł.-t. Dunin-\IIąsowicza.
MUZEUM NAUKI i SZTUKI (Plotrkowslm nr. 91) na czeladników ato w tym kIerunilu, ze maJotw.arIe. cod~len~le od godz. 4 pp. do. 10 wieczorem;", stro.c mogąlvyzwalać' uczniów na czeladnlkó~ I
Dr. \II ąsowicz obejmuje obowiązki w nad.
w medzlele 1 ~Wlęt. 0,1 godz. 12 W pol. do 10 wlec7. za ;'IlJI!nlądze bez odbycia przez nich wymaganej chodzący poniedziałek.
\~YSTAWA OBRAZÓW artysty M. Pl1ffkego, ul praktyki
' .
(c) Z magistratu. Sekwcstrutor tutejszcgo
Wid.ewska 47,
I
Wobec tego urżędy starszych, chcąc postę. magistratu, p. Bolesław Mikołajczyk, mianowapowaniu takiemu raz na zawsze połotyć tamę, ny został referentcm wydziału administracyjnego.
oświadczają kategorycznie, że na przyszłość tych
(h) Jubileusz. Członkowie IV oddziału straty:
uczniów, ktoriy nIe byli zap.isani do kSiąg ce- ogniowej ochotniczej, starszy topornik, p. Adoit
chowych zaraz po wstąpieniu na' praktykę, sta- Kittel i kicrownik' sikawki, p. Jan Schmidt, obcho-?nowczo nie będą wyzwalać na czeladnii<ów. .
dzili oiiegdaj 2S-letni jUbileusz ~luiby w straży
• (x), Z kośoloła ~w ..Stanlsława [(ostki. Przy-.
(x) Rewiz'ya kasy. Zarząd III-ej rzemieślni- ogniowej.
..'
..
....
. .
pomlnamy, że jutro w niedzi.elę, 20 b.. m., w ko- Iczej kasy Towarzystwa potyczkowo.oszczędno.
'. Jubilatom IV obecności członków zarządu,
ściele św. Stanisława KostkI. odbędzIe. się od- .. śtiowego (Nawrot 13) komunikuje nam, co. na_komendantury.1 wielu kolegów składano serpust ku czci Maiki Boskiej Szkaplerznej.
'. . stępuje:
.
'. . .
'. ..~eczl1e 'życi~nla i wręczono od ~traty i kolegów
(e)' Nowy. koiici6!wl:.odzl, l'łiewielkl kośclo-, . i,Ponieważ odpewn~go .czasu ludzi~ złejZ~~OIlY p~mlątkowe,. oraz zegarkI' srebrne z delek parafii św. j6zefa w ostatnich Jatach .nie woli, powodowani osobIstymI względamI ro~- .wlzkaml I brelok~ml..
.
moze pomieścić nawet części licznych parafIan, .puszczają po mieście pogłoski, jakoby IV kaSje
(e) Zabrukowanie cmontarza. Podczasostatktórzy zmuszeni są podczas nabożeństwa w zi. . JIl-go Towarzystwa rzemieślniczego pożyczkowo- nich obfitych deszczów woda, gromadząca się na
męi w lecie. stać na .cmentarzu kościelnym. oszczędnościowego działy się bezprawia i nlepo- I staryn~ cmentarz~ katolickim, nic. n.1ając spadku,
Zlega powodu dozór kościelny zaprojektował rządki, zarząd tejże kasy za.żądaj ?d wlndz r~ą- poro~lla wyrwy I podmyła pOI11Il1.kl. przedostawbudowę nowego. kościoła w Łodzi dla części dowych dopełnienia rewiZYj kasy przcz p. 1fI' szy Się do grobów. W celu zapoblezenla podobparafii św. Józefa i w tym' celu zwrÓcił się do spektora drobnego kredytu, I<restjanowa, który n)im wypadkom na przyszłość, dozór cmentarzy
gubernatora piOlrkowsldego. . •
w dniu 17 b. m. w obecności członków zarzą" postanowił dokonać niwelacyi wszystkich ulic i
. O!ri:ymawszyupoważnienie władzy do spo~ ,c1ui rady przeprowadził rzeczoną rewizy~: z któ- ulicze.k na cmen!arzu i "Yybrukować na, nich ryn'
rządzenia projektu, dozór kościelny postanowił rej spisaL akt przedstawiony nam w l<opll.
. szlokI, same zas uliczkI wybetonowac tak, aby
obrać miejsce pod nową świątynię na KozInach
W akcie tyr!] p. inspektor .stwierdza, że ~o odpł~w .wó~ następow.ał wprost do J<oryta rze.
za cmentarzami starymi.. W dzielllicy tej znaj- ścisłej rewizyi I<siqźek i dokumentów okazało SIę, kI Łodkl, me zatrzymując się nu' cmentarzu. '.
duje się około 20,000 parafian, którzy oddaleni ii sprawy T-wa prowadzone są we wzorowym
Koszt robót tych obliczono na sumę z gósą·od .kościoła. .
.
porządl<u, wydatki czynl?ne są, 1;godnie z za- I'ą 2,000. rb . .i. ,;ykonanle ich p.owierzono jedne.
\o[cjniu dzisiejszym dozór kościelny ma do- twierdzopym . przez ostalme z~brante ogóll1.e bu- mu z przed~lęblorców b~ukarsk!:h.
• ...
konać oględzin placów i zwr6cić się do zarządu dżetem a członkowie zarzqdu dOkładają uSIlnych
WczoraJ zaczęto juz ZWOZIC kamlCl11e brumiejskiego .0 oddanie pod budowę kościoła je~ starań,' by zaprowadzić w wydatkach nlOzliwą kowe, właściwe zaś rOboty rozpoczną się w tych
,dnego z placów miejskich, znajdujących się w oszczędność. ' .
'.
dnla.ch.
.
tej dzielnicy. Zaprojel<towano również, by pO'
~s~elkie więc. I?ogłosk! o .bezp~awi~~h i
(e) ~ezyntekcya Przytułku noclęgo\\,ogo..
wybudowaniu kościoła, utworzyć na KOzinach naduzyctach w kaSIe r-wa lIIe mają naJl11meJszej
Ponlcwaz w ostatnich czasach. korzystalI
odd7.ielnlj parafię.
podstawy i są jedynie wymysłem, rozsiewa~ym z noclegów w Przytułku noclegowym chrześci(x~ Z kOlei. elektryczne.l miajs~i~j_ W d.niu VI celu zdyskredytowania członków 7: arz ądu I ra- jaliskiego Towarzystwa dobroczynności przy ul.
wcżora)szyrn słuzba tramwajowa. mIejska W lIcz· dy ": opinii. Członków T-IV~...
, ' . Cmentarnej nr. 12 pcnsyonarze dotkni~cI grutli.
,bie około 400 osóbprzesłala pocztą prośbę do
Ze swej s.trony dod!ljcmy, ze wszelkie po- cą! zarząd Przytułku zwr6cił si~ Wczoraj do miej.
J1larządu zżądanlern, aby. wsku~ek. wl~lI~iei .dro- dobne p.ogloskl Wl\ll1y byc podd?w~ne. sur0ll!ej sinej kamery dezynfekCYjnej z prośbą, aby dokO~
,żyzny produktów spożywczych Jako te.z I Im~sz: krytyce I .nle powt~rzllne le~komyshJ\e, Jako wJe.l- nała dezynfekcyi . wszystkich sal noclegowych I
kań, wyznaczono po 100 I·b. ~a rnleszkallle. I te szkodltwe dla mstytucyl .. Warchołów nl~d.zle korytarzy.
zrównano w prawach calą sluzbę na zasadZIe nie bTak, ale zdro.WY rozumczłOnkówP?Wllllen
(_) Szykowanie interpelacyi. Wczorajsza
umowy 'z roku 1 9 0 5 . .
..
racze)un!c~stwlac ich wstrętną robo.tę, z~mlast gaz. :tyd. "Molnent" omawIa. sprawę wniesienia
Dalej petenci proszą o pomoc lel<arską m~- p<,>ntagać. Jej pr~e~ bezkr~tyczne rozsIewam e da- interpelacyl do Dumy z powodu bojkotu poltylkO dla siebie, ale. I dIn, swych ro.dzln: o zal~- lej kłamlIwych IOsynuacYj..
.
skiego (sicl) .. Gazeta Laznacza, że jut nad tem
czenie do l<asy przezornosci wszY8tklch po przeJ(6) Kwiatek na szlwlę rzemiosł. Łódzka dwu- swego cza~u naradzali' Sil: działacze ży(lowscy,
ściu ze słuilby niedzielnej na stałą; o każdy dzie- klasClwa Szk9ła rzemio.sł, pozostająca pod egidą ale doszli do wniosku. że nlenalezy tego cży.
iSiąty dzień wojny bez względu na dni świątecz- chrześCija(lskiegó Towarzystwa dObroczynności,nić, ponieważ będzie to bezskuteczne w . Dumie
lne, tłem; by po dniu wolńymsłużba rozpoc~y- utrzymywana jest ze składek członlwwskich i do- z prawicowi\ większością,..
'.'
:nała się, popołudniu; aby w pierwszy ,dZIeń chq46w z urządzanych na ten cel zabaw publlObecnie Jednak gazeta nawołuje do pono'
,świąt' Bożego Narodzenia j Wiell;ie)nocy tral11-. cznyclt; \0[ roku bieżącym zarząd szkoły. znalazł wnego rozważuljla tej kwesty i i. ewentlialnego
,wajenie kursowały przez cały. dZlen.
się Vi wyjątkowo trudnern połoteniu materyal- szykowania materyałów do interpelacyi na naj~
O ile żądania te uwzględnione nie zostaną nem,skutkiem bOwicm bezrobocia na powOdze- bliższej. sesyi Jesiennej Dumy. .
~ćo dnia l-goslerpniar. b; służba grozi zaprze- nie zabawy I1czy~ nie moż~, wobec czego zani~. jako "mate~yał" gazeta przytacza: "Dawniej
stalliem pracy.
chał zamIaru. Je) urządzenIa. W celu zdobYCIa (na początku bOjkotu) polacy zadowalniai! się bijednocześnie zaWiadonilono o tern po PO- zatem potrzebnego funduszu .na utrzymanie ciem (I) żydów; obecnie podpalają domy zydowlfcmaJstra m•. Łodzi.
szkoły, zarząd Towarzystwa qobroczynności slde, zabijają bezbronnych i bez iadnego powo(e) Cwlcżenia zallasowych. ~olicmaj~(er m. z~rócił się z. proś~ą do guberńat?ra piotrkow- d~ .(reszt.ę. t.ego zdania uS?f\ęła redakcY'a w ostat~dzi ogłosił że zapasowi żołmerze pIechoty skI ego o pozwoleme na urządzenIe w dniU 21, me) chWIlI Jako nazbyt· JU~ rażące kłamstwo,
~1atSl'użby i906 i 1908,' oraz ci zapasowi z lat, a w razie niepogOdy 28 września dnia kwiatka o czem świadczą pozostalość! CzciOllek). Napa-·
ul. Wólczal1skiej J\~.290, w liczbie 60.
Robotnicy fabryki A. Czudnowskiego, przy
ul. Milsza x~ 53, w lIczbie 11.
W fabryce ,Franci"zka Ramisclul przy ulicy
. .' ' . .
' . ' 'Ió
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robotm ow:
.'
I juliusza
CJ.
JIl; 2{'ll'!~ędz~n:
Zapp, przy u.
-:JO o.\lI< W. .. H '
przy ul.
. W przędzalnt Brauna lurwIcza,
Juliusza
X, 91. . Hajmana i S-Id,
•
przy uI'JCy
W przędzalm
. Wierzbowej.
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,(p) .Bl1'akd~l!;':a!lIl'D:" ,Wczoraj zdarzyły się aż t:zy I wą.Przez dziefI wczorajszy poziom ,wody

dają tak sobie każdego

przechodnia, urządzają!
małe pogromy i repetycye pogromowe". .
Wszystko to stoi czarno na białem w żark' .
gonowce ... warszaws lej.
(-) Zakaz bojkotu żydowskiego. W ostatnim numerze włocławskiej' "Kroniki dyecezyalnej'"
czytamy pod powyższym tytułem następującą

na
wypddlu wypadl1l.ęć dZICCI pl'zez okna: l tak: na uhcy W· ~
l ., 'I"'
'd'" , '
D,r:cwnoWskiej nr. 18 ,"'ypadt z okna 2·letni Gabryel ~ Isle POt mos Sl~ prawI~ O 1.) stop.. .
Sussman, syn. I)andlarza i doznał pęknięcia czaszki I
'Wo~a w~stąplła z bulwar,ku kamlelmego przy
oraz 'Yst!,ząśmc/lla mó~gtl. W stanie, beznadziejllym I przystamach zeglugowych, ktore Z lądem. potąprZeWJeZlOn~ go d::J, szplt~la Anny-!'I1arYI.
,
,
czono pomostami.
-,
PraWIe
o
tej
S11111e}
~odzlnte nauI. MlkotaJewp aro,wce, ~rzep1yw~JąC
l,
•
d·
t
1 usza
skiej. ~r.~79 wypadł z olm,! lU pir,tra Alfon8 KrzyżapO , m~~ em.. 11
•
n~)Wokl, ;J-Iettll ~ytl robotl11 ku, WSk,utek czego nąstą- Opuszczac komll1Y, gdyz IllaczeJby SIę mc prze~
wiadomość:
pI!O oka!ec,zeme gto~y, t,warzy l złamallie lewego dostały.
P. Genera-ł-gubernator warszawski odezwą plzedr~mlen.lCl:'po lldzl~le.nlll 111 U doraźnej pomocy,
Wylew pokrył wad'l -łąki goclawskie, Siez dnia 20 czerwca r. b. (st. st.) nr. 267915 za- ~as/~~lIe clęzkllll odWieZIOno go do szpitala Anny kierki, Bluszcze i oblałdokora Saską Kępę,
komunikował władzy dyecezyalnej,że kilku ka~ W parę godzin później, na ul. Franciszkańskiej wdzierając się na pola i -łąki niżej położone.
płanów dyecezyi tutejszej zabrania chrześcijanom n:. 58 w,?paclt,a z okna (~ysokteg~ parteru Marya He* Zatwierdzenie konsula.
)utrzymywać stosunki handlowe z żydami. Po- ~~ig~an o-letnia córka splCwaka I doznała okalęczenia
W rozkazie dziennym oberpolicmajstra do
niewai. taka działalność duchowieństwa nie zga-'
y, wszystkich tych wypadkach pomocy poszwan- pO l'ICyl. warszaws k"lej ogł·
' NuJlasnI)
.. , 'c's zy
We
oszono, ze
dza srę z zapatrywaniem władz pafIstwowych, kO\\lllnym udzieli! lekarz Pogotowia. .
Pan Najwyżej rozkazać raczył: uznawać p. Gugen.-gubernator uprzedza, że w wypadkach dal~ . . (p) Zamach SSlłi~obójczlf' W micszlp:miu wlas- stawa Velten za etatowego generalnego konsula
szej agitacyi będą wymierzone na duchowieństwo n~m ptzy ul. Ceglane} lit'. 4 uSlloWaf wczoraj otruć francuskiego w gub. Królestwa Polskiego.
surowe kary.
Sl.ę karbolem Stanisław Z., robotnik fabryczny. Nie*
-. .
"
bezpieczelIstwo USU1Hll lekarz PogotoWia. Przyczyna
Echa kracbezy w magistracie.
(x) Cegielnia. P. J6zef Kluka w Starem Roki- rozpaczliwego kroku nieznana.
'
Sledztwo w sprawie zagadkowej kradzieży
ciu otworzyl nową cegielnię, kt6ra posiada spo*
30,000 rb. z kasy magistratu ukończono i sprary zapas gliny bardzo dobrej. Poświęcenia cewę skierowano do prokur~tora.
gielni dokonał ks. prałat Tymieniecki.
, ( a ) Odpust w bgjewnikach. Jutro w ŁagieDó 'odpowiedzialności pOciągnięto:- starszego
(x) Kelnerzy handlowcami. "Kuryer Poranny" wnikach obchodzona będzie uroczystość odpu- kasyera 6S·letniego Józefa Maciuszewskiego oraz
licznika Sergiusza Dmitruka.
dowiaduje się o zamierzonej reformie. polożenia stowa ku czci Matki Boskiej Szkaplerznej.
* Zabójstwo.
spoleczn·ego kelner6w. Dotychczas porównywa- ' Odpust ten przypadalna środę ubiegłą, lecz
Na wracającego w nocy z Warszawy do
no ich ze służbą domową, nie uwzględniajclc zosta·t odlożony do jutrzejszej niedzieli.
ogromnych różnic, np. pomiędzy lokajem, obsłuUroczystości odpustowe rozpoczną się dziś Czystego felczera miejscowego Henryka Eljasza
gującym jednego pana, czy jedną rodzinę, za nieszporami, o godz. 6 wiecz.
Raszplewicza napadto,sześciu niewykrytych spraw~
otrzymaną ·wzamian zapłatę, a kelnerem, kt6ry
(a) O urodzajach. Urzędy gminne w pow. ców, kt6rzy dali do niego z tyłu sześć wystrza"
obsługuje publiczność w godzinach um6wionych lódzkim, otrzymały wczoraj rozporządzenie władz łów z rewolwerów.
Trafiony kilkoma kulami, Raszplewicz padł·
zawczasu i nie pobiera za to stałej płacy i że . o dostarczenie danych statystycznych o tegoróżnica polega także na rodzajach pracy służby rocznym urodzaju oziminy oddzielnie na polach
trupem.
włościańskich i oddzielnie na żiemiach dworskich.
Przyczyny zamachu nie ustalono; prawdodomowej a pracy kelnera.
Stowarzyszenie zawodowe związku kelner6w,
(a) . Nowy policmajsts.' 111. Pabianic. Dotych- I podobnie była to zemsta.
upatrując w zajęciu swoich cz.łonków podobieńczasowy naczelnik straży ziemskiej powiatu no- _ _
stwo raczej do zajęcia subjektów sklepowych woradomskiego, kapitan Czernogołowkil1, mia- ......____......__w . _
lub komisyonerów, postanowiło starać się o nowany zosta~ policmajstrem m. Pabianic.
ZKRÓ LESTWA.
pozwolenie kelnerom wykupywania świadectw
(a) Z fabr'yk zgierskich. Wczoraj w fabryce
handlowych.
Tow. akc. fabryki maszyn Juliusza Hofmana
Pożar kościoła.
We wsi Kazuń Polski,
(h) Mięso kóńskie. Wskutek stagnacyj w prze- przy zbiegu ulic Zegrzańskiej i Szczę§Iiwej, pomy~le i pa~u.iących strajk<?w nędza wś:6d bie-I rzuc~,ło pracę 45 odlewników żądając. podwy~w gm. Cząstków, w pow. warszawskim, w d. 15
dneJ ludnoscl naszego miasta szerzy Się gwał- szema płacy o 15 proc. W fabryce tej praCUje b. m, z niewiadomej przyczyny powstał pozar·
townie. Pomijając już coraz częstsze wypadki 300 robotników.
w miejscowym kościele parafialnym.
zasłabnięć na ulicy z powodu wyczerpania sił l
W fabryce Tow. akc, "A. G. Borst" do dnia
Ogień ogarnął całą drewnianą świątynię •.
z głodu, najlepszym dowodem wzrastającej bie- l wczorajszego porzucHo pracę ogółem 183 .1'0- która spłonęła doszC'lętnie, szerzył się zaś ta~~~
dy jest ożywiony pokup na mięso końskie w tu- botników. Obecnie w fahryce tej są nieczynne szybko, że rat\1\1ek był prawie nie możliwy. W chatejszych rzrźniach. Dawniej koni bito nięwiele odc1ziaJy: wykofJczalnia, pralnia, kamgarnia i szpu- tach, byli zresztą tylko starcy. i (hdeci;. wszyscy
i to bardzo ,rzadko, dzisiaj zaś bije się codzie n- lamin.
mieszkafkyw sile wieku pracowali w polu.
nie kilka sztuk. Pokup na mięso to jest zna.czny.
W fabryce Tow. akc. zgierskiej manufaktury
Kościól w Kazllniu, zbudowany w 1'.1872,
(e) Tran:zlokacya sklepów monopolowych.
baw~łnian~j wywies~o;no wczoraj ~rugie. ogl'?- ubezpieczony był na 8,120 I"b.
,
Wczol'ajkilka znajdujących się w śródmie- szeme" ktore'!l ~d:nI~ls~racya ~abr~klzawladatma
l\ła,Jad bandytów. Iiersz Jeleń, kupiec z Ma~
ściu sklepów monopolowych' przeniesiono do robotr~ll(óW, ze ]ezelt .me stawIą Się do roboty rek, wysiadł na przystanku Oostawek i udał się
nowych lokali, 'Wyznaczonych na krallcach mia- d? d~I~. 21 b. m. to Jest?o nadchod3ą~ego po- szosą do RembertOwa, aby oddać swemu bratu
sta, ponieważ w śródmieściu targ znacznie \ się medzJałku, to wszyscy zostaną ,uwolnlem.
.
1,688 rb., które miat zawinięte w gazetę w zazmniejszył. Między innemi sklep l. ul. KonstanOgółem do d11l3 ~czo:ajszego porZUCiło nadrzu.
\II. odległości wiorsty od Rembertowa z lasu '
tynowskiej . nr. 22 przeniesiono na sam koniec prac~ Vj l1fab,rykach .zglersk~c~, okolo 1900 1'O~
ulicy Zarzewski~j,' zaś sklep z ul. Mikołajewskiej botnllw:v. Z h,czby t~J. powroc]l,o d? pracy w 3 wypadli na Szosę 'dwaj i.\Zbrojeni w rewolwery
nr. 9 do ostatmego domu przy ul. Aleksandrow- fabrykacł! po uzyska~1U podwyzszema pJa~y za- opryszkowie, zatrzymali Jelenia i' zabrali mll'
skiej.
robl<ow~J 322 robotmków, zatem straJI~uJ~ lub pomienioną sumę i zagrozili śmiercląWrazie.
pozostaje bez pracy z powoduzamkl1lęcla fad b·
"
d ·ó I·
d ..
. ~ .'
(x) Z· teatrów. kil1ematog~aficzn~ch. !?zisiej: bryk-z g6rą 1500.
g y.y.
przeclą~u
w C.l go. Zlry ruszy~ Się
szy program "Casma" zapOWiada między mneml
,.... ..
z mIeJsca. BandYCI bezkarme zbIegli..
.
na najbliższe .dni 4-aktowy dramat p. t. "Taje(a) Sklepy, r~ez~lCk!a. w ~g!erzu: WlaSCIC!e-!
., M' '
,
mnica stanu u. osnuty na tle wielkiej afery szpie- le sklepów r~ezt1lckJcJ~ I ~ę~IInJarsklch w Zgle.
. • . •...
.,
'
gowskiej, śliczną Iwmedyę z ulubieńcem publi- r~u, otrzymalI poleceme, miejscowych w~,~dz P C ? - Z dZlelmc polsluch.
czności łódzkiej Prensem w roli głównej p. t. IJcYJnych, aby ,natychmiast doprowadZIlI swoJe
"Małżeństwo Olirs", wreszcie bardzo Ciekawy sklepy do [~alezytego ~orząclku. • .
'-'VV-~
tygodnik " P a t h e " . :
Vi mysI, polece~Ia tego sc!any lokp16w,
Z KRAKOWA. P rz e r w a n a·k o m u n i k a~
_ Bardzo zajmującym jest także . program I w ktol:ych mJes~c,zą Się .sklepy, wl~n>:, byc do c y a. Jak pisma galicyjskie donoszą,kotllunika-'
"Luny" ną najbliższe dni. l tak dzisiaj po raz pewne! wysoko,scl wyłozol1 7 k~flaf!1: I P9malo-cya kolejowa pomiędzy I\rakowemaZakbpanem pierwszy na ekranie teatru tego' pojawi się nie-. wanefarbą ol~lną,. posadzkI zas wmnY.' byc asfal- prżywr6coną zostąnie dzisiaj, ż wyjątkiem pbCią~ •
zmiernie interesujący dramat wsp6łczesny w 3' towelub kamienne.
gÓwriocnych. Podróźni przesiadać l'ię będq
aktach p. t.• Zdemaskowany", arcyzabawna 'ko. (a) Zabawa "Biegu" i!:giersldego. Jutro, o g. w miejscu podmycia' plantu. Dojazd do Krynicy
medya p. t. "Leon w niebezpiecznych latach ",2 po południu Towarzystwo rozwoju fizycznego już przywrócono.
wreszcie kronika j,Gaun1onta" z wypadkami osta- "Bieg" w Zgierzu, urządza w lesie zgiel'skim, p o - P l'Z y Jiłżd d y p J o m a t 6 W. Zapowie~
tnich dni.
.
..
lewej stronie linii tramwajowej, pierwszą w tym dziano tu .. przybycie angielskiegq ambasadora
Ceny wejścia w obu teatrach niezmienione. . sezonie zabawę· dla· członl~ówswoich i gości w. Wiedniu Cartwrighta i b. ambasadora francus(p) Straszny wypadek. Przy napra~ie dachu w~rowa9zo~ych,. ~rogr~m z~bawy między~nne~ kiego, Crosiera.' Dyplomaci chcą pozhać zabytki
przy ul. Długiej ,nr. 17 spadł' wczoraj z wyso- 1111, obejl}H1le: c~lczen.la glll1,nastyczne, ta!1 ce l historyczrre i zbiory polskiej sztuki w Krakowie.
kości 3 piętra jeden z blacharzy, lat oko.łol.S, l1aj\',ozm~ltsze 1l11!e mespodz!ankl. Spodzl~wa.....:.. Zyd profesorem Uni.w. Jagiell •.
i doznał strzaskania czaszki oraz potamama nog ny Jest hczny udZiał w zal:)awle .cz,łonl<6w .!6dz- Powołanie. prof. Roberta Arnolda. z 'Wiednia na
i rąk. Smierć, która nastąpiła momentalnie, kich stowarzyszefI pokrewnych.
katedrę literatury niemieckiej w uniwersytecie
stwierdził lekarz. Pogotowia.
(a) U1toni~cie. Onegdaj Wc wsi Tych6:w, gminy jagiellońskim po prof. Creizenachu napotyką na
. Nazwiska nieszczęśliwego dotychczas jeszc~e. Czarnocin, w powiecic lódzkilll, pónora. roczna J6.,zefa pewne trudności. Jnformacye, jalcoby to powołanie stwierdzono.
Płachta, baWiąc się Wgronie dzieci, w pobliż(t sa· nie byto już faldern dokonanym, są przedwczedzawki,utonęla.
wpadła do wody i zanim .pośPieszono jej z poId'Jes t 'zy dcm.·
(e) Kradżiei: pr:itęallzy. Oncgdo.j w podwórzu mocą,
.
.'
sne. [:» 1'0,f A
. mo.
. ... ',.
domu nr. 60 przy ul. Piotrkowskiej skradziono dwie
-.......
" - - . . . . . - Niezwykły st.raj k.W Krakowie
paki,
przędzy, należące do Hermana Pinkusai warto$Z"·W·
AR
SZAWY·
.
z njewYJ'a~~l1ionych przyc.zyn zas. tl'a.J·kowa.1i .pomo··.
ci 400 rb. Złodziej Wraz z przędzą schwytano i odprowadzonO do cyrkułu. Są nilu! Szulim Lajbciger i
cnicy oprawcy i postanowili więcej p~6w hleiłaLejzor Bomsztyk.
--pać. Wobec takiego stanu rzeczy pracodawca ich
@(e)Samobójstwo.\!lpodWórzudomtlnr.52*Przyb6rW·sły'
zawezwał interwellcyi policyi
Oprawcy· J··e'dn· a· k
przy ul. Rokicińskiej powiesit się 52-letni stróż nocny,
.
!
.
,
.
.
.
'
.
.
.
Józef D., stały mieszkaniec sm. Wiskitno W pow. lódz-'
Wylewy w gorze Wisły I w Ga\Icyl me po- wypuścili na funkcyonaryusz6w policyi psy łań~·
kim.
I zostaly bez wpływu na stan wody pod \Ila~sza- cuchowe, a uzbrojeni w kije postanowlli bronić
i5
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W'!3,t7P~ na· POd" wórz~,fo d,ługi~j walce udało się
Odi'oczenie poai,edzeń komisyJ.
do a r e s z t u . .
.
,
"", ',', "
.
~ARYZ, 18 lipca. (P.), Prezes komisrifm~n·
ZE. LWOWA. ~ a lU l ~HZ o n.e reJ e g a c y e I sowej do spraw balkańsKlch przedstawił WntOn a u n I w,e r s ~ t e,c I e,l Wo w s ~< l m. Ze L..v.:owa sek odroczenia posiedzeń. komisyi do dnia 13
donoszą, ze umwe.rsytecka koml~ya dys.cyphnar- października r. b. Wniosek przyjęto.

straJku]ą<!ych rozł~rolć 1 odstawlć

na przesłuchała klll~ul1astu słuchaczów

I słl1cl~a.

czek~l?rz~dewszystkJe~l z TO~~l'zystw llZYCla':
"Kuz~ICY ł W sprawle, .ostatmch demonstracYJ

I

O autonomiI) dla MacedonII.
WIEDEN, Hl llpca. (wł.) Z urzędu spraw
zagranicznych nadeszła wia'dol11ość, że z powodu
uchwał w Ischlu, Austrya postanowiła podjąć
kroki czynne w sprawie bałkańskiej. Jako główny
punkt, Austrya żąda autonomii dla Macedonii i
w ten sposób zmierza do Interwencyl na własną

przeciwko tl'Zem ,profesolom, Z W~rs~awy. ,Senat
ma wydać wyrok w poniedziałek, ktlku słucha·
czów ,ma b~c\ wydalo~lych.
.
'.. . -: p o z.e g n a 111.e. W uniwersytecIe od~yło
;SH;: po.zegname· ustępującego profesora JanowIcza.
prz,emawiali: dziekan wydziału Balzer i Janowicz'.1 rękę.,
który dzi~kował kolęgom.
Z l
,

---

Piesz() rzaz cieśninę Berynga.
p'

'

hl t
m ana ga ne u.

SOFIA. 18 lipca. (wt) Nowy prezydent mi ..
nlsteryum, Radosławow, zdołał już złożyć gablnet. MInistrem spraw zewnętrznych został Genadjew.
Bitwa bułgarów z rumunami.

, "
.F.' , Norweski zoolog, ,Jan Koren, jest pierwszym
leuropejczykiem, kt6ry przeszedł pieszo cieśninę
,Berynga...,.;..pasmorza,'dzlelący Azyę od Ameryki.
l~ pierwszej,swojej wyprawy· eksploracyjnej do
BERLIN, 18 lipca. (wł.) Donoszą z Sofii:
:Syberyj, w'r...,1908,'.ma Koren smutne wspomnie. B.ułgaB';g, .Ia.... si" z rurnrunllami pod
~nja. PośmiercL swego jedynego towarzysza, Ff/U'dy.uandowem~
.pri:ez'kilka mfElsi~cy musiał przebywać sam na
Walka wre.
;pustyni )odowej",:co' mu zyskało przydomek norSerbowie zbliżają· się do Ferdynandowa od
;weskiego RobinsonaCruzoe. l tym razem ści- strony św. Mikołaja.
:gał go Jos, nieprzychylny,
Pod murami Sofii.
,,' Okręt,kt6rym 'płynął Koren z' towarzyszem
f!~~biJ'.:si~,·o 40 mił od Cieśniny Berynga w paź·
LONDYN, 18 lipca. (wł.) .,Daily Mail" o·
'O.Zierniku ·T. z. Udalo się jednak pOdr6żnil<Qm trzym~ła wiadomość, illia armia , ... muillska
'dotrzeć. sańiaml do Przylądka Zachodniego, naj- stania Jadro pod n'Uarami SQfII.
dalej posuniętego cypla Azyi. Tu chcieli czekać
Bezskuteozna wezwanie.
'na, sposobność, kt6raby im pezwoIiła jakimbądi,
,środkiemJokomocyi przebyć cieśninę Berynga,
KONSTANTYNOPOL, 18 lipca. (wf.) Dzisiaj
'na przestrzeni 92, kilometr6w-do p6tnocno- ambasador rosyjski wręczył ministrowi spraw
:ameryka6skiego przyjądka Prinz-Wales. Ował- zagranicznych notę, swego r~ądu, zabraniającą
towne,·śnieżyce uniemożliwiaJy długo te nadzieje, dalszego marszu wOJsk tureckich.
a gdy ''wreszcie udało się podróżnikom dostać
No~a nie wlfwrze, jak zapewnIaJą,
:ł6,dź ;eskimoskij, dopłynęli na niej tylko ,do wysp wpływu, gdy! młodot",rcy pchają ar..
Diol"nooesa., Dalej ni.e. można 'było się przedostać miQ, wbrew won rządu, do Adll'''8''10''
z pOWQdu lodowc6w.
pOla.
.\
Eksploratorzy musieli prży jąć gościnę eskitndanla sal',bsko-greokle.
n"l0s6W.\ P()paru miesiącach Koren wyruszył
'ł
pl6SZPI, S1,6 po dr~ze jego towarzysz okulał,
. WIEDEN, 18 lipca. (w-ł.) "Wiener allgem.
musi~~o Więc wracaC. Koren, .. puścił się po raz Ztg. II. stwierdza, że wrazie zrealizowania obecGl'ugi-:-:--sarn. I dotarł do Prinz-Wales Cap~ w nych pretensyj ze strony Grecyi i Serbii. nie zoAlasce; stamtąd, saniami, zaprzężonemi VI psy, stałoby się prawie nic z Macedonii dla Bułgaryi,
dbjechal do Name City, ,swą wyprawą budząc
wśród europejczyk6w podziw. Eskimosi nieiePlany bułgarów.
dnokrotnie prze~ywali pieszo cieśnin(~ Berynga.,
BIAŁOOROD, 18 lipca. (wł.) Urzedowo zawiadamiają z pola walki, że bułgarzy, cofając się
, Prawdziwa nadprodukCya panuje w w głąb swego terytoryum. sypią 'szallce pod
dziedzinie wyrobu śrOdkow czyszczących. todzien~ Kuestendilem i Dubnicą. aby tam. wrazie dalszenie zalecane są nowe środki, co wpraWia publicz- go posuwania się wojsk serbskich slwncentro
wać swe siły i bronić przystępu do Sofii.
ność w kłopot co do wyboru wJaściwego leku.
Od lat wielu znana woda gorzka ze irodeł FranLIst królowej bułgal'sklej.
ciszka Józefa w Ofen (Budapeszt) z pośród wszyst· ,
BUKARĘSZt
t8, li'pca. (P.) Kr610wa grecka
kich znanych ,źródeł mineralnych zawiera, jak
otrzymała
od
kr61C,wej
bUłf:?;arskiej Eleonory list.
dowiedziono,. największą, ilość ,soH r.QzPQszczają·
cych i czyszczących. Dlatego teź działanie wody w kt6rym ta prosi O wsp6łdziałanle W kierunku
tej następuje z największą peWnością już po za- jaknajprędszegozawarcia 'pokbju.
życiu.mniejszych ilości, przeclętniep6ł kieliszka
Odd%lał sanitarny.
od wina. Naturalna Woda gorzka Franciszka J6PETERSBURG, 18 lipca. (wł.) Jutro wysła
zefa zasługuje na szczególną uwagę, nie działa
ny
zostanie
pociąg śanltarny do Serbii, zorgani.
bowiem pOdźadnym względem ujemnie na narządy
osób prywatnych.
'
trawlenia,jak to, sj~ często zdarza przy stoso- zowany przy udziale
,
waniuwiększości środków czyszczący oh, nalewel<
,
Zapóźno.
i ,nowoczesnyoh środków o nieznanym . składzie,
zn.ajduJących się w sprzedaży, pod najr6żnorod
BUDAPESZT. 18 lipca (wł.) Nowy minister
nlejszemi nazwami. Opinie znakomitych klinicy- Chorwa.cyi,. ban Peja~esicz za!nierza, po despostów Uniwersytetu Wiedeńskiego, jak: Bamberger, tycznych I pos,ługuJących Się bezprawiem rzą
Braun, Breisky, Kraft-Ebing, Meynert, Schauta i dach Cuwaja, wprawae! -:ić napowr6t ustr6j kOIlw. i .. dowodzą dostateczllie wartości tej wody.
stytucyjny w Chorwacyi.
'
Do nabycia w aptekach,składach aptecz,.
Marynarka angielska.
nych .i składach wód mineral11YGh. .
2109
,
LONDYN, 18 lipca (wł.). Dziś Odbyła się
narada ministrów wojny i skarbu .z udziałem
szefa admlralicyi i dyrektora banku angielskiego.
Obradowano prawdopodobnie nad sprawą finans6w angielskiej floty wOJennej.
, .
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TELEGRA 'YI\'
Il'Iłerwencya

mocarstw.

PARYŻ. 18 lipca. (wł.) ."Matłn" na zasadzie
informacyj, otrzymanych z kół urzędowych, za·
przecii;8 wiadomości podanej przez agencYę Reutera, iakoby wszystkie mocarstwa miały podjąć
interwepcyę na Bałkanach. O wspólnem wystą
pieniu mocarstw nie może być, według IIMatina '\

mQWY"

~

"'M"'7Lfm'"tl""·..,...,ąst'~l!dilIfl'JlP'fflW'"

....CW,..,.,I_::st
'IłII:W~~.

Proces o pl'zeku~lstwo,
E IN
I')
.
" B.L ,18 Ipca (w.ł. .31 b. Ii!' rozpocznl~
~I,ę t~ta] , proces 0. przekupIenie oflcer~w armil
~llemleckJej. prz~z f1l'l1l.G Kruppa. Na łaWIe oskarzonych. zasHlqZJe 7 ofIcerów,. który:m zarzucono
łapownictwo I zdradę taJeml1lc WOJskowych.
Rząd zapl:zecza stanowczo, jal~oby starał się o
prowadzeme procesu przy drzwHlch zamkniętych
W nala:zek BJeriota
y.
•
. PARY~, 18 IJpca (w.r.) Znany wynalazca
lotnik Blel'lot. skonstru~\ya~ nowy. przyrząd do
aeroplanów, który umozltwJa bezpieczne wznoszenie się i lądowanie aeroplanów. Szczegolnie
wielkie :maczenie ma wynalazek B1eriota dla hydroplan6w.

. "

.
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Rabunek.
. CliERSON, 18 lipca (wł.) Na dworcu koleJo:wym w Aleks41n.dl'yi nicznani sprawcy zrabo ..
waIJ artels.zczykowl banku międzynarodowego
34,900 rb.
Lasy pfonl'l.
't

ARCHANGIELSK. 18 lipca (P,) Pożary Jasów przybrały więl<sze rozmiary. Na stacyi Emca
w gasz.enlu pożaru bierze udziat wojsko. Jeden
z ~ol'merzy ~ostał zabity upadającem sralonem
dr~ewem. ,Gubernator archangielski udał się na
mIejsce pozaru.
Salar poddał sl~.
TEH,ERAN, 18 lipca (P,) Salar ud Douleh
poddał 51 9 kozakom perskim w pobliżu Senne
z warun)<lern wydania go misyi rosyjskiej
•
•
Aewohu:5fa w Chinach ..
LeNDYN, 18 Ipca (wł.) "DaiI" Te'.",
Igraph u otu:,muje wBsulomoił:e Pe",
&cinu, :te s,łuacY81 VI ChhuKh ,:lJostrza
!Ie coraz bardzie•• Do Ctunlkcu zwo ..
' ..on8 S_ ",ulIl8ml woJSka. Armia p61.
nocna UC;gy Obecnie 70 tVJ. hulzi.

I

",A•••~.!!~«'!w. Incyl

Kwanlunllzer:"

Si,

_W_VI ... _.,,,,,

KlU-KlAN, .18 lipca (wt.) Na północ od
Pukou, o,czekiwana j~~t decY,dui.l:lca bitwa pomlę
~z~ ~oJs.kami nankmskleml I armi(1 generała
CzzanslUnJa.
'.

Polepszanie sytuacyi.
Wledań, 19 lipca (wł.). W tutejszych kołach
dy~lomatycznych utrzymują. że na skutek obecne} sy~ua~yl przyszło pomiędzy obiema grupa..
mi wJelk~ch mocarstw do pewnego zbUtenia.
Uzn?no, ze. tylko zgodna akcya zdolna jest zapob;edz WIększym jeszcze katastrofom na Bał
kame,
. Austrya zbliża siQ za pośrednictwem 'Niemiec do RosY!i wymiana myśli pomiędzy Austryą iR~syą Jest ,bardzo ożywiona, Zblita się
polepszeme sytuacyi.
Geszow w Bukareszole.
. Bukareszt, 19 lipca (Wł.). Były prezes millIstr6w bułgarskich, GestowI przybył tu w celach dyplomatycznych, Witany jest przychylnie
zar6wno przez prasę, jak przez ludność.
Konferencya dyplomatyozna.
Bukareszt, 19 lipca (wł.). Posa,! rosyjski,
S~e?eko,. odbył dłuższą konferencyę z przedsta.
wIcIelami tróJPorozumienia. Na,. konferencyi był
obecny Geszow.

Rumunia o rokowaniach pokojowyoh.
Bukareszt, .19 lipca (wł.). Rząd rumuński
.Sprawa koronacyi.
wys~osował Wczoraj do Serbłi notę, w której
. MONACHIUM, 18 lipca (w,f.) W kołach po. ?~\Vladcza, że uważa obecną sytuacyę za ~przy«
htycznycnkrąi;ą pogłoski, że rząd uzyskał zgo~ JaJącą rozpocząclu rokowań pokojowych i sam
dę pa~tyi centrowej na lwronacyę regenta ba- got6w jest wziąść udział w tych rokOWaniach.
warskIego, a to ,wobec nieuleczalnej choroby
O ustalenie granlo.
kr6Ia:' Dotychcza.s partya centrowa sprzeciwiała
Się, kilkakrotnym JUż w tym względzie propozy. Rzym, 19 lipca (Wł.). "Trybunalldonosi, że
cyom rZrldu...
' .
mebawem zbierze się w Konstantynopolu i. ro~~

4

'f,
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pocznie swoje prace międzynarodowa, komisya ' amerykańscy lub europejczycy znaleźli się w niedla ustalenia grani'cy buJ'garsko·tureckiej. '
bezpieczeilstwie, wówcza~, akcya wojenna Stanów
Mocarstwa nie' zgodzą sięabsolułille na jest nieunikniona.
Za tak liczne przyjęcie udzialu wpogrzebie
obsadzenia ,Adl'yanopola pnez Tw'eyę i iN takim
..
mego ukochanego męża, drogiego nąm ojca, brąM
razie interwencyazbro,ina ,wielkich mocarstw I
Straszi1a katasti'ora.
ta, szwagra, wujaszka i kuzyna
byłaby nieunikniolla~
I Nowy Jorlc, 19 lipca (wI'.) Wskutek eksplozyj
ś. t p.
w jednej z fabryk guzików wyniknął pożar, podUpal"t a Turoya.
Franciszka BefPdel
~ Się
. straszne sceny. lrl
czas kt'
. orego rozgrywasy
,I·
~kladClI11Y ninleJszem wszystkim naszym znaloKOllstantYI10Il.ol,. 19"9o .1ip~a. (wł.) Prasa kuset robotnik6w i robotnic znalazło się w pło
mym, szczególniej zaś księżom: Machnlkowsk/emu i WojdasoWI za stawa póciechy przy groble,
~łodotur'ika agituje OI1GrgicZI1IG za prowadze-I mieniach. Zginęło 12 robotnic i 3 robotników.
jako też panom majstroIlI, robotnikom i l'obomam wojny z, Bułgaryą, ora?, za obsadzeniem
•
•
tJlicom fabryki Tow. Akc. "S. CZClmańsk!" i Tow.
Adryanopola. Oficyalny rozkaz rządu, aby wojska
Walki w Ohmach.
Spiew. "PHe1'onim", Sto.w. Majstrów tkackich
i czeladl1ik6w,tódzkiej Ochotniczej. straź)1
tureckie cofnęły się poza linię Enos Midya wyPakin, 19 lipca (wł.) Od dwóch dni walki
ogniowej l wszystkim tym, którzy oddali ost<ltnią
wołał tu wielkie rozgoryczenie. W szeregach toczą się już w całej pelni. ~owstańcy zmobiliposługę sercl'eczne "Bóg zaplać ll
,
młodotureckich uważają traktat londyński za zowali wielką, armię, p'odczas gdy armia Juanszi2422 W nielltulonym żalu pozostała I'odzlna.
nieistniojący 'gdyż został zawarty z blokiem kaja liczy zaledwie 20,000 po europejsku uzbro~
państw bałk~!'łskiCh, do Idórego należała talcże jonych żołnierzy.
Bułgarya. Ostatnie wypadki unicestwiły ten trakW ostatnich czasach Juanszikaj postępowaSPOSTRZEŻENIA)' METEOR OLOGI CZNE
tat, poniewai blok, już nie istnieje.
nie zmienił' i zaczyna pertraktować z powstań
\
Stacyl cetltralne; K. E. Ł.
......
cami.
...
a:~
'"
.tdtl
, ....S-o""
Akcya Anglii i fl'ancyi.
o
m,
'*
~u .s~
D .. ta
a""b
~P~] \ :1' Uwa'!:!
,,~o
f~at!·
Paryż, 19 lipca, (wI.) Ambasador angielski
?i$ ... I-,,Q..§, ,~ ..
~o""
Światowa pl'odukcya dyamentów.
t 1::. ~
\
~ ~I~ '?,.!-<
:g~~,5 ;
ji::
octbył długą, konferencyęz Pichonem, na kt6rej
'
"
Z dnil' l8~VU
lS/VII lpópol. 7U9.9
-t18,9
71
Pll l
postanowiono,aby francya i Anglia wez\vały
Ogólna produl<cya dyament6w na całym la/ViI
T"n'lI'.'l\t"""
9 wieet. 7~O,2
18,8
7ó
Pn o
llIl1-'J'. i'2a,0c.,
Turcyę w spo~ób energiczny do natychmlasto. świecie - we~lle dokładnych obliczeń pewnego lP/VII 7 r~llQ
mln. 11,~
I
740.1
16,0
83
Pn 2:1
0pl\Qn 0.0 Pl'm
wego wycofanIa swoich wojsk z; granic Bułga- amerykańskiego zawodowca, umieszczonych w t yen
,
ryi. Z Londynu donoszą, że również tamtejszy godniku ekonomicznym "Finandal News\ wynosiła w rolm ubiegłym 8 milionów karatów,
ambasador francuski odbył konferencyę z Greyem, przedstawiających wartość 250 mllianów koron
na której postanowiono zaprotestować na dro- (100 milionów rubli).
Dla Michała. Zborowslciego.:
dze dyplomatycznej· przeciwko postępowaniu
Z produkcyi tej najwięcej przypada na anZieliński znalezione 5 rb.
Turcyi i z całą stanowczością zażćl da ć wycofania gicJską Południową Afrykę, bo aż. 5,887,000 ImDla nafbi(jilni~j8zych;A,'.,
wojSk tureckich' poza granice Enos Midya.
I ratówj
wHrtości 205 milionów koron. Drugie
, . (Do uznania RedakcYi) :::;>;~ ','. r,
miejsce zajmuje nkmiecka Afryka Południowa,
Zieliński znalezione 2 r b . \ " ' , ' I'
Pochód wojsk rumunskich.
. produkując 1 milion karatów, wartości 30 milio- """""'Ił'
;
rta3tI"" ;:.::r~,;:·~''''~'~,:·~:'1~~,'''''''''
Bukareszt, W Hpca (wt) K~wageW'1fa rUI> n6w koron. Dalej idzie Brazylia, wydająca dyamu!ńska ,maSie,ryje w daO$zYrin~GCll§9U mentów w ilości 100,000 karatów, wartoścI pięć
milionów koron, Ouyanna angielska 300kara~
na Eheko'Gszt.Według @siatnoch wHo.. tów, wartości 150,000 korol1.
dcmoś~o,Zn!lBCh8ie siią @\TUll hd: W od..
W Stanach Zjednoczonych Ameryki P6łnoc~
Adwokat Przysięgły w Piotrkowio
ległoic:il 5 gOdzin cd som.
AfI'm5a I nej znaleziono dyamenty, przedstawiające war~
rumMrfilska, która pod $y9ii$tvya pll'ZIa .. I tość zaledwie 10,000 koron, we wszystkich zaś przep.-owadził się raa t~ samą IdiQ" kAJ...SIc:Ą l
ł
ft
tb
•
ł 110.
innych krajach produkcya ubiegłego roku wy- (Petersburską) pod oM d, (róg plac .. Be..na .... '
SZ at lIoIJunli!!D pCSI1!lWlll.I S5~ O' wWtlwez IW SI 1tjłl\\l!'
nosna 1,009,375 karatów, wartości 9,840,000 dyńsidego I-aze piętro). '
, 2005,
kramu, aby cd połudwi~oioCgya: ~@'" koron.
r
'le.
.
,.
Po.łowa znalezionych i wykopanych dyamenŻywoty Święty~h Polskich
tów wędruje do Stanów Zjednoczonych, prze~
Rozpaozliwa obrona.
ważnie w stanie naturalnym i tutaj dopiero ule- ,orazróźne broszury treści religijnej poleca skład
materjla16w piśmiennych.
"
Sotia, 17 lipca (wł.) Bułgarzy postanowili ga szlifowąnitl. Druga połowa, prawie w caKSIĘGARNIA
"PIRZEGlI..f1DU
KATOLlCKIE"O~.
bronić się do upadłego. GenaralisimuB Sawow łości, dostaje się .do Holandyi i Belgii, a stąd
.... ul. św. Ąrullr:l.:eja M 3. ' ""W,
'
czyni energiczne przygotowania do ostatecznej. po obrobieniu idzie na świat cały. Mimo bowiem konkurencyi Ameryki i Anglii, dwa wy-"
akcyi.
mienione wyżej kraje przodują w doskonałości,
rozkład pociągów
Oświatlctenie Pasi cza.
szlifowania dyarnentów i ogólnie mają sobie w:
od dnia 1"0.0 RlI1Iaja.
I
Białogród, 19 lipca (wł.) 'Prezes ministr6w tej mierze przyznaną palmę pierwszeństwa. Nie ,\
Kolej Fabry oino~Łódzka.
,
serbskich, Pasicz, ,.~wołal' wczoraj wieczorne od r~eczy wreszcie ~ę.dzie .przypom.~i:ć, że całr!·
prawIe
przemysł
s~\J!Je~sk~
w
B~lgll
1
HolandYI'
•
Odohodzą
z
Łodzi:
a)
12.15,
b)
7.20,
8.05
1000
posiedzenie rady ,mihistrów, na którem z.łOży.!
d) 12.50, e) 1.50, f) 5.45, 4.50, g) 5.45, 11) 6.43. 7.33,8:45:'
sprawozdanie ze'\$~~t~ania swego z Venizelosem. spoczywa w ręku galICyjskIch emIgrantów.
,
,
Pr:l;yohodzą dl) Łodzi: 4.37, ,7.22, 8.55, 9.55, i) 10.40.
Oświadczył on pÓfrliędzy jnnemi, ze Serbia i
, 1.00, 5.10, j) 4.58, 6.20. 8.08, 9.55, k) 11.00.
Grecya zgodziły '.::~ię' na to, aby za pośrednic
(Sprnw<)zdllnie telegraficzne-godzln!'l, dnia 191Vll 1918 ro'l<lI).
Kolej Warszawsl(O~r(aliska.
.
, .
._twem Rosyi ·rozpocząć rokowania POKojowe z
~qcl. Ofinr'l'frlln.
.J:qrl.IOfillr.l~
Odohodzą do Kalisza: o godz. 7.5512.24, 4:59,6.13
Bułgaryą, leci o' zavvieszeniu broni nie może Czeki na BerI. '~.Ub - . - - . - B-ku D. Wllr. - . - -.- - , 3.12, do Warszawy o godZinie: 11.01, 12.54, 5.50. 2.31. '
4°1o Renta • 03.20 92.2Q - . - B-ku H. War. - . - - . - 1122
być na razie mowy,j Serbia w czasie rokowań 0./. Pot. z 1905 -.- -.- -.-' . ' . Łodz. - . - - . - - . Pr;:yohodzą z' Kalisza o godzinie: 1.21. 10.51, 12,29,
5'1. Pol!:. ~ 1000 - . - - . - - . - Akc. Lllpopy - . - - . - j,~9
nie zaprzestanie ,działań wojennych. Co do szcze- PremJ. l ł1l'11is. 475 465 - , - • PlltiłoW. - . - - . - 148.75 5.201 9.50; ~ Warszawy o g. 12.14, 4.26,6.03,3.0"1.
4lir'mmpm,
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Dobrosła

l

8

•

HIByna
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letni -

~

gółów rozgraniczenia tI~rytoryówspOl'l1ych, Pasicz nie dał żadnyoh Informaoyj, zaznaczył jednakz' e że Strumnicai Gewgeli,
zdobyte przez
"
greków, dostaną się Serbii.

,

O obrazę niemców.
lipsk, 19 lipca (wt) Dnia 15 lipca kilku
studentów niemieckich pokł6dło się ze studentami cudzozhimskhni" którzy dopuścili się rże~
komo obrazy l1arodp\Vości niemieckiej.
VI czoraj sprawa ta znaJ azJa się przed sądem
.ławniczym w Lipską, który wydał wyrok, skażujący poJąka studeti,!:~ Patkowsl<iego na 3 miesiące i tydzień aresztą,

Zamieszki w Meksyku.
Nowy Jork, 19 Iip.ca(wł.) Wobec wzmagają~
cych się zamieszek w'Meksyku, StanyZjednoczone mobilizują 100,000 żołnierzy. Prezydent
Wilson postanowił nie interweniować na razie
zbroinie, lecz gdyby wskutek zaburzeń poddani

"'-

~.

• 11.
8!6
836 - . Szlllchccklę. S17
B07 - . Lis. Ziem.S7,'00 86.00 86.60

48.

4°/,

•

- . - - . - .-.-

5% Lis. wa, ,S~. ',00.50 89.60 ao.D,r;
4'1..
•
8UO SS.5() --,;"

5'/, Ł6dz.Vlls. ~'.- - . - - . -

I

"/,".Łódz. V

- . - - . - 82.60:

f,'I.L.Z.L.Vll -.- -.- '-.-

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

• RllI.lzki
• Staruch:
• ~awier.
.' Zyr. 7.~k.
5'1. L. ł,'IOb,',k'
.j,'I,'I. Ohl. W.
5'1, L. Cze,st.
,Bank r(. m,Ł.
Rud~)ł;l n.ltl<.,

~.

,

Odchodzą

- . - - . - 128,60
- . - 11.75
-.- -.200
-.-

dla nas

. Kolej obwodowlł~.

- . - -.-:' - . -

obrządku

odprowadzenia zwtok drogiej

żony

~.

i' 1"

AnnrŚwidetPsk:~ej
na miejsce wiecznego spoczynku,jak tÓWlli~ż
l ,duchoWiellsh\1u, składamy sęrdeczne "Bug,
'
zap Iać"
Mą:i: D rodziną.
W dniu ~6 b. m., jako W dzien imienin zmar~
lel, odbedzie ,się żałobne 11sbożeństwo W Iwściele śW. Krzyża o godz. g-ej ,rano.
2428

\

"'1

'ł

Z Sieradza przychodzą 7.55.:,
•

mojej

....

odchodzą 9.01,'"\

Do ,Sieradza

-.-

-.- -.-.- -.-.- -.-

p O D ił Biii S( C W ANUl.
Wszystkim, którzy brali udzial W smutnym

do ŁOWicza 10.
z ŁOWicza 7.45.'

Przychodzą

,

"

'\

-.
-.0

'

. Odchodzi ze st~cyi ŁOdź-KaIisk!l\~ SlotMl1 O- gu;" ..
dzinte 6.03, ze StotWm dost. Łódź-Kanaka przychodzi
'5.27. Odchodzi ze st. Łódź.KaIiskq do Kohtszek ,1.11
prz;ych. z Koluszek do st. Ł6dź-kahska O godz. 7.~
UW~lJi. Godziny, wydrllkowane tłustym. drllldem
oznaczają czas ,od godz, 6 więczorem do' 6 rano,' .
Pociągi, oznaczone literą 6) zatrzymują się W An~
dr~ejowie, b), d), g? nie zatrzymują s!ę na źadhej sta'

cYJ,

pozostałe pociąg!

zatrzymują sn~

nawszystkicih

stacyach, 1», d), g), lI) sął>ezposredniej komunikacyi,

Pociągi bez liter nie oboWif!,ztlje połączenie
ciągami kolei WiedeJlsklej i nadwiślańskiej,

z po-

", ,
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Sp. choroby

"

i, &i;(j)sW1lt"ltsrki!ll Hekai"s!ll:a. Leczenie syphilisu
snil'al'sanem Ehrlich·I-Inta GOG i 014 (W<iródżylnie). Le·
czenie elektryczllo<icia: elekil:a'l.'Iejia!a (Ilsltwanie szpecqcyehwtos6W) i @św6eUetJiell<aJtHlll'llI(uretroskopia),
Godziny przyj<;il:: W czasie letni ch lI1iesiQcy tY11\00 ool
4·ej do S-ej po 'poludlliu, w niedziele 0(1 lO-ej do ~ł-ej.
Dla, W, Pm1: IDs@!ma I13llPcz:ek:alhlia.
1123

l

I

--.;;..~;.;::: !Wupi~

Amln nn~nlg:NlI\l:.
KlJlI UUJ li Ul Lli L

Wyższa szkoła kl'oju i szy~

cia, mil1ti'zyni cechowej'

(fOI·topiall, skrzypce, teorya),
Zastać llIożnll W szkole llll1zycznej Tow, 1\'1 uz, im, Szopena (Piotrkowska lOS)· we wtorki,~rody i czWarlki

lampy

'gazowe

liry,

i

I

(i445··-2~··1

l'ql\! A' Pierwsza, szkoła rdwM.łft M. dzieluil,:ui dIn k\}bid
nU~Jr()dzona wielkim zlotYIll Illedalem ilU wy~tllwie t'zcllIie81Ilicz<tj 'VI' todzi A. Krowicldej i L.
Jasir'tsldej, uJ. Karola Hi. Znpi,;
uczenie eodzietlllie od ;j_.. {3 pop.
oprócz niedziel i śWiąt:' Szlw!u

Z

~·rz~VJiil(r.-·I)iii·i(j\vlia·jilre·~7,1(·ii!ire

ze Htotowollicm jll'zy osobie
Wl'ilcza(lska ur. 147. lHllllotnej ul. Kamla lir, ~o m. :i
0477--5--1 parter,
04;;5,-:'ji·--l
~Ulleh!e z kiJku pokojóW· ::;prl.e" i)(JtrzL;I;nn-ilfliii"G""-;T()ijT(~iii;i\Vie
in dUIIl till1io St'Qcerowa ~T--(i, i cia Z~!tosi~ellil1 tylko z do!Jrl;~
(i4m~····51.··-··1 III i :iwindcdwarqi. Tylna U Dr,
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Telefonu M 8-10.
2554

,kład. aptecznyoh, Kan-

Sceny komiczne.

.

Dr. ~tani!ław lewin~on
jJl1żeprowadzit się

wszelkIch
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1l1ehlc zaklad stolarski
Milsza 27, oraz posiilda lIa sk/acIzie sypialniQ l1'1ahoniową \IJ najnowszym stylu artystyst. roboty
i przyjmuje wszelkie roboty weho·
dZf),5;c \'ł zakres stolarstwa. 25~8
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gdyż

Aptekarza I. łlIartmana
radykalnie tHillWa pie(~i, opaleni1.lle, \\)szclkic plaM
fny, pryszcze, wągry,' CZ,()r\\lónCHit~ •skóry, a także
wygładza zllłarszczld, Zqdat: W aptekach, sIda·
dach aptecznych i perfu!lIcryac:h. Wystrzegać
si<; fuh,yfikat6\\1, prawdziwy tylko w stoikach,
'7, \lJypalonym napisem: Krem Kneipp., npteka
}. HartmHna N2 1a5n, hurtowa sprzcduż: apteka

hypoteezne~o

nil

I

w Łodzi, Młynarsl(a Nil 15.

gwiazda".
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'. MyjCiE si~ Mydłem
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Nudaje twarzy

POLECA

kostyuł1lY i bluzki, żaboty
oraz koszule c\lllllSldc haftowane.
Mt;sle!n 40 lajn. Ceny fal>t'yczne!
Wlcllu \vyh6r. Ąndrzeja 44.

r3 m.2.

pit!klHH(Ć j

11 rok III!Oc!OI;d, C ella fiL) kop.
l'rawdziwe tyllto w niebie·
:okiem opakowaniu. Spr7:cdnż \lJe wszy~tkieh piC'I·WS:r.OI'zQduych apb,:l<Hch i slda-

Id na

kostka

UPPER.TEłf'

Jest to jedynI' I1l ydln IHl
hin/ku r()~1illnem. Ud~dilult
lIia skórę. t1tlllWn llszuje,
luosty oraz p(}ły~;l, twuri'.y

'I-lufty kaliskie l szwaj cat'skie
firanki, sztory i portyet'y. Reszt-

1 3

Wsz<;dzie do nabycia.

i

'I'

:l1':alwilIId.ll:!ca 9. Lekcye wakacyjne rozp,ocz(M, s~
2041

kOP.

2205
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WIVwld. ukol~, filolo~i[ln~j I
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Dlu?lu

domu 7,000 ruhli. Wiadomość:
~erow!1 15. I(opel'ski.
Q08G
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!iliml

\I L U U

Krem ks. Kneippa

2~wu PIĘTROWY

murowany, w cenie 15 tysiQcy
rubli sprzedam, lub zamienię na
gospodarstwo wiejskie, albo domek mniejszy z ~n(ntelll w mieście prowincyonulnym, z powodu
zmiany interesów familijnych.
Może być mujątek mary z do,

U iD

II{"'"' !!fi1\&

dnch uptC:t:7,II)'ch.

12'2;;

12('16

c:i

Poszukuje się
pracowliika ze składu npteczne, ~o lub apteki z dokładna zna·
§g$§§§SSS§§S§S~~§E~E§§§§S§j~~§~~~~E§§ jOI1lością niemieckiego jQzylta.
Rekomendacye wymagan(l,ofer..
ty SilI) "Pnrtownilt ll , W adlT1ini,.
~yi "Rozwoju".
!:l41O.

Powrót ze
Z~\)l'nCo.m

służby

wojskowej.

;,Jezeli
sit;: do pana, to ;.:: pO\\lodu syna mefJo, który'
kaszle od CZflSCI pOlllrotu z lllOjsku, przeziębi! sic; bOlllicm na stuzbie
i %oste.! źle 1llylcczony. Co rano kuszle okolo fjoclziny \vydzielnjrtc
z trudem znaczną ilość lIe[Jmy l żółci, po śniadaniu kaszel uspokajn
sl~. ' Gdy tylko nast~pujl) plen\lszc chltidy kaszel się \\lt.magn, n fJdy
slE! ocIepla ChOl'y ~znJe sh~ lepiej i kast.:el si~. zmnicjszn.,1'1imo' to
synrn6jczUje sl~ dobrze. 1'1\'1 dobry apetyt. Rodzice jego nie ciCl'"
pieli ,nigdy nalcaszel, t\l rodzinie nie było chorych na płuca. Jedna
z InHIZ,YC1,H,lOb1'~ch znajomych zostala 'wyleczona pnslylkami Guyot'a
<1pr~eJrule ,pr()I!~~ o nadesInnie mi tychże.
?6dl'ts: '.Merie Dcsnolx, 125, ut. de Sel?t'cs. Pat'Yż",
l\ptelmrz, do kl6t'cgobyl Hklerolllany liab
z dnia
'19~!Jo pÓiclzlernikn 1896 t-, wyslol
.
1
i' d
fI k
nICZ\\) oczn e 7.<) any n ·on.
Po oplywie 7.u:l kilku tY(loc:1ni p. Dosno/x:
naplsału do niego co nnst(~pajc:
,,21"[JO listopada 189ó 1". Pnnie GCIyot,

Fran'CUZkl

~ "'0"'
25'''''
l:;l-,g prUsto!:\.
i.J1l;...,
'l\..

ll"\l!Il

Jt::r pasta

1lll
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Spicssa

ŹWlIsać JiillUiIlIIUlubdel

,

niemka. bony" polki, poleea
Biuro Jaho!kowskiej, Jerozolim.
ska 82, w Warszll\yie.
W.f!?
Przeciw kokluszowi, przy kaszlu,
astmie, ernfizcmle, Imtntllch kl'ta.
ni, 'o!:ikrzcli i chorobach pltlC,
wzbudzn apetyt. Uspokaja Ilcnvy
." t k
J S I'
uKosuhn al' 'e arza . \. HS 00,
~lO, w Brzci'iein Lit. Pozwolenie
Rady Medycznej za Nz 847. Grnnd
Pio: W[-ladze. -'- Cena flakonu l rb.
Żądać W:Jzrżdzic. - W Lodzi u

.t6dź, MUcołajewska :ł'8.

Tel.

----I

GW:J.l'~mcyfł.

!

(luly rok

I

1,ek,

2,~--10.

larf}!/kn ISO rh. n\i(!uit:t;~nH~~

O:'Hlhy ~ndllgllj'lc{~

nl ;~~\\lr.U1j(~ł znaJdĄ nrt.

lJl."~~,:~: uai.li ?ag\\'unlut()v.·~\1\y ~·.;lT'łJ'"
pl'Uf:UjliP u sklde w (~qltllh 1":lehowe

" wyb:;.:tnł~:,C"nh~ l.hVltH~:HH·. Rl,,)botf~"'t·(.biolU\
nu bywamy. Pl'm;l'~ł.~kt ttlll.t(ll!il.nil1. Ilo ntr.zy ..
Jmmiu 'l"'}Wp, IHIlI'ł:L '1'·\\'0 nH.'!l~,łn do tr~'"
kotn*y: 1'/11)"'8') 11. WIIWjt;I;,j(,innll i H-Im
l'e't6r.b1l1'i~. New~ki"I\lW& - au, 17ua

Allil NEUMANR
•

2fl0;1'~1l

i

gdy syn m6j zaczął zaiYI\,'ać nadesłane mi •
ko?~nl!d dzh:!flcio\lle qoyot,af1enma pOlllczonn Remiza BIFUSTOL"
z ZUlclQ przestala Sl~ wydZielać i \\lkl'ótce '
'JII
kaszel ~nikl :t;upelnie, powrócił rychło do sU
WynoJ'e:m Knret
i po t.:nzy~nnt1l teno doskona1e90 ~rodka
pr:tez PC\.\l l en czas zostat zClpelnie wyI eeZOl1
, Zaiywanie' knpsntek dziegCiowych ({"yota po ~~·-3 po kai'dem
jedzeniu( wystał'cza do \\lyleczeniaw krtitklm czasie, najuporcr-y\'\'))1 ul. Piotrkowska !iu 119 tel. lO-53
l3zcgo kntarn j nnjbll.n:l~iej zndu\\lnlone{)o bhmahltCl,· Zdnrz1I.fy się
nawet ~\Jy!)adki ulcczcntll zdeklarowanej !J!'Hźlicy, dileqicC: bowiem
wstrzym(Jje rozkłuli plew przez tlInerkuły, zabijrtjQc s~koclll\l1e mi,·
kraby, stanowillce T1t:z~c~yn<; te!)o j:oz~fndu. Jest to bardzo proste
L wytłnmaczonc. H?JlzCJszy k!l;tar, o .le będzie zaniedbany, mo;l;e broQlawki,
vrzcjść w l!ronchihs..
'
Dllitc[Jo, tdnajlepieJ. \Nl.[C2YĆ z c[lorO!lil· II) sllmym jej za~
rodku, zn2Y\\lll.jQC kapsułki GUyot'l, zii\\lierajQcc dzieOieć, otl'7,YJ11y~
\\lany ze spe~~.al .. ego ~ał.tllnku sonsny: łłl!'r'.iilkiej, kt6ra rp ..
śnie \\l 1'lorwenu. KOJsałkl te przygoto\\JlIJI! Się podlug przepisu \V ParVżl1
samego wytmlazcy (myoto, czem ttumaczy się ta okolicznoM~, że
tylko te 'kapsulld SlJ slwler.zl~c, wszelkie zaś pDdrll.l>lani1t' ~i' bC!z~ ST. GÓRSKIEGO w Wat'suwio, "
wot'tościowe. Kapsulk! ({uJoto. są olcrQgle, \\lielkości grOCh';, d'lją l~esl:no N~ 18. Cena 55 i GO kop.
slęł)'kać z łnt\\Jof:1ciQ z odrobirlil \\lody. Są do 11 abyGJa \IlC \\)S;;yst~ Zadać wszędzie. Wystrze~i"ll; sill
kich lepszych aptek uch. Znch\\llllfll1Y II! sprzeda ty ten lub inny na:';ladoWl1i(~tW. Zwracać, uwagę
1~
produkt, zamiast" prilw~zh"ych kapsułek dzieocio Il?y ch Guyota, na .. ~!lJarkę Gladyat.nr.
"

20: k!l

1St. QórflSkiego, \Il61·sZo.wn, Leszno 12. ,i'~ eliksir. 30 i 50k
Odznnczonynl1 ó \\lysto.wo.ch nujwyis;!cmi flfllj1"ot1aml·· za. skuteczne.
I t'J.ntyscptycznc działunie, jakO nojleps.zy śrotlck do cZ:\,sz::':l!c:nln :lI:"łbll'llł
i:konscrJ,\JoUlnnla. eh::iląael'. Odznnczfl się silnym i przyjemnym nro>Inntem, dc;~yni~kujc: i odśwlc~n jamt; ustną, !!tll'oni .7l!lItliily od przed.
l.lI~neao vr6clJnieuln !Mlel;, dnjl')c im .zdrowy i biclll wj'gll)d.

i
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własnym
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sa

łiI,

~."

D'7.1slna
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Kto cierpi na żOłqdck,
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~
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sltZeJ>tiem l
D

i ogólne \1ledomaiPilr~

Żądajcie stanowc:a:o, el,)/' warn danlll pra\\)d~i\\le kap'
snłki uciyota. Rżcby (lChl'onić si~ od \\')szelklch pomylele prosimy
te~ powinien pić
żolądk.owaN!
za..
zwrac,nć m\1agr; no. etykletr; na Hukonie. Na pra\l?dzll\lych kupsal~
knch unyota znajduje się napis wynaluzcy Guyot gral>em i ttustem udziala korepetycyi oraz przy·
tWIerdzone
przez
rząd
za
Nr.
3478.
WinD
żołądkowe,
za"
plsmem' oraz podpis tenoi \1) trt.:ech koIOt'ach: ,Holeto,l1Y, zielony sposabia na róźne świadectwa.
:towane, W Ekaterynburskim pułkowym la'l:lr~c:ie przy ello ..
Piot .. kcw$ka U7 1lJl1. 17; zastać
i t6~Olll:y' na ukos etykIety, rÓ\\Jnież adres labomtOt",i'ilm: Dom Hall" możno
od li-S. '
20Gfi \O~uch zotądkn, wykazało znakomite rezl1!hv, C() stwierdc L
,,
dIowy L., Frere 19. fue Jacob, l>nryt.
:Ś~~'la(~e~two, wydane przez starszego lekark.\ .1/ 1910 r" jaie
Pr6cz tego należy pllmięta~, że prfl\\ldzillle kapsułki t[uyota
nfe są czarne, prt.:cch\Jl~ie z~ na~::\\)yc~Elj bia!e i na kaMej kap ..
'rownwz w 1911 r. przez starszego lekal'i,\ gipitala Czer..
sulce odtworzony POdP1S »GUYO I", Cena kapsułek Gayot 1 rb.
"Y?neg,o Krzyża, gdzie wino byto z powod:<OOiem st03o\Vail~
Piot41'kaw.sk.a 88.
25 kop. za Hakan.
.
~!ma zołąrllcowogo H2 7 w żadnych innych, składach niemI
Choroby vrc:wllGlrzlle I nerwowe. SpeKCl!'acyn IwpsuUwmi Guyot wynosi mniej, niż 10 kopiejek eyalui,,:
ol""ol>y żolqdka kbw,};: i prze·
lOr.ll( ItY)ko w s/dudzie \vin M. D. OKOJEWAi Dzielna Ka 11.
dzilenrmu~, a wyzdro\\')ienie ZUl1l'!I\loiolle.
, lldullf mlltery! (cl\krowa, J)(Juag-a, oty.
L \1, A do lamoek 20 kan. funt. KN01~<'bezpłatnie.
ł',S, . 030b~, które nic llloglyby polYkUć kupsułek, mog~ je tosćltd.). Nic7.be,dne dla dya;;nozy ,1IlIlchemiczne i bnkteryolog. wydzielin
zflstqplĆ ,'Smolrl UUYO!u \\1 stanie płynny.m, biorąc to lekarstwo lizy
krwi w tllborntO!'ylllll wl'lsne,n, Od
w szklallce \\Jody, lub lllnego płynu do plew, którego \Illej~ zal\Jar" 11-1 rauo i od 5-7'/. po południU. 16
ośĆ jedncj jJyżc.czkl ?d kU\'JY; sk9 tek ' zba~\lie!lny tego .środka będi;ie
ten som ja' ZOl:.)'wullle kapsułek I uzdrOMHente nastąpI n!ez;a\lloJnic

NAUCZYCIEL

I

Wino

1,

~

Drm

med.Szumrzwmsser

!

Cena płynnego dziegclu 6UYOr I rb. 10 k. za flakoJl,
Spr'zednz w składzie; Dom łJundlO\\lY L. Fr~re, M 19, ulica

Dr. Zofia Dnrlicka

akuszerya, choroby kobieca

Jacob, \.\l POt"YZCI i \Ile wszystkich lepszych aptekach całego ś\ulnta. mieszka obecnie Kr6łka 6a,
Oc I1Il!lłJycia 1M wi~kszyoh aptekaoh i składach. tGlefcnll Uli .. ł4. Przyjmuje od
2087
,tocznych..
4515 4-ej do a,ej.

SKI

Nr. J64,

Od

dziś

do .poniedziałku

włącznie

de·

Leon

mon,strowąnym"będzie między' Innami:

wybUtną

lPidt ..ke1l1t!lSka 45 (róg Zielonej)telef. 3C·UJ.
i nerW~We dr. S:zwar€lwasser od 10 - 11 i od
,4TI~-'-5tl~ po potndniu codziennie.
'
Choroby skórne ) weneryczne dr. L. IPr.,buleki niedziela, wtotek, czwartek;piątel. od 1111,-211~,. sobota, poniedziatek, środa od
8 - 9 wteczorem.
Chorob}' chlr~lrglczne' d ... M. Kantor od 2-5 i od 7;-8 w. codz.
lPapiell'ny od 5 -- 4 codZIennie.
Choroby koj))ece dr.
Choroby ocza, ~II". B' f)oltlchBn od 9 - 10 rano codziennie.
Choroby liOsaU$ZU r gardła d ... C. BlunI. Poniedziatek, wtorek,
środa, czwart~k od 1-2. Piątek, sobota, niedzela od 9-10 rano.
Chorob'Y dzieci, miejsce porad dlu matek dr. Lipazyc codz. od 1-2.
Analiza . krwi, . wydzielin, nno.cz:u. Szc;a:epienie ospy
od. - 2 po południu. 8adanie mamek. '
Wewnętrzne,

przeprowadzU się na :Srę4nią 3

Przyjmuje od godzjllY 8' {. d~ 11 '1 od
i pól do 9 w •• damy' otl 4, j nół do 5'/,

;I,

,Dr. LEWKOWICZ
Choroby skórne, 1IIf.ene ..
rJczne i niemoc płciowa·
l(ons'll:anil1nowska Ut•.

,

~~1D3

Józef Jankiewicz
Zakład rze~biarsko .. sztukatol's.d

Z salą

Dr. Watław. 8ernar~'I'
.

~1

K'u.rnaows...
.
1_=

WPu
~ ID

lIWII'.~ .

III

I

Mak's

,

5-7 1 /Ą \\l.)

1485

Niniejszem mam zaszczyt

Klientelę, że.

'!Krótka 12.

Choroby nea'ek,pę,chetza,
. cewki i ł.. p;.

zawiadomić Szanowną moją

.

MAGAZYNKAPElUSlY DAMSKI'C'B'
iGALANTERYI,'

. .

Przyjmuje dolO. rano i o~ 2h;.8.
. telefon.1B~,1.. . .. elOl1

:a:o~t""ie.pra:enlesio.."z ulicy:św.. BeneilJ'kta· $5
na uliicę,Ziel(»,ltąM 33,' (Zielony Ryil~
d f'
.
5865'

!ll!P!l. . . .

d-l"

k ~.~ .

lonialnych i masłall~z

Dr. llTMANOWICZ
,

iii

t·

przy Andrzeju.

9-121 /. r. I

I

.

II

Spacerowa, ~ '40j

do wykonywania wszelkich prac. w. zakres sztukatorstWa
wcho(lząc.:ych: ciągnięcia w gipsie, tynku, szarym i białym
• cemencie, jaRo też gładzenie (szpachloWanie) śc.ian i sufitów'w gipsie, białym i ,~znrym ceme~cie. :Wszelkie gładzenie filcowym tynlnem.
.
Speoyo.lllośc: . wykonywanie nowego i .reparacYę starego
marmliru s:z.tl!cznego, artystyczne wykonywanie prac l{oi!lcielnych, jako to: ołtarzy i t. p., pa!ac6w i WszelkIch' robót
'w.:?:akresśzttlcznego· marmuru wchodzl}cych.
. Wykoilal roboty. w teatrze "Scala", W teatrze Polskim,
"' dom 'Y~~o Ll,lp,ińskiego, $ft~mn~:~i~~niarl. Cze~hY, Piotrko~59_'

1,.·.·•.

fi
II d
Ó
1 naw
sile
ZI'9towa.rw
'
,
1'"
.

CnOROBY WEHERYCZH.E,
SKORY, DROG 1'10CZOWYCH

.

,,0,0,
'•.

Przy syphilisie (zastosowanie preparatu ,
,,606"1,,914". Od 9-1 pOl'oł. i5-8w.,
1'~nle4.-6Po.POł.,.W
llie~zl.1l1~9.-8· . .,
.
Osobna poczekalIuR.

,

. . . ' ;ŁóQź, ~onstalltynowska Ng ·S6.

, " '. .' .
'. N.O,W
. ·.·' .•
0. r,'zun.·J. ·~tła. ~

wykonaniu piel'ws:zo ..z:~dl!lyc!h; fQ'lalllcuskich 4\ilrtyełów.

Specyalista 'chorób skórnych,
wenerycz;nych, kosmetyki lekars·
kiej (Wlosy, twarz etc).
1117

-Porada dla niezamoznych 50 !mp. -

71t H,

VI

Dr. S. SZNITTKIND

m.

~~~I

Iltomedya

Zachodnia 68, (przy Zielonej).
Choroby skóry iwtos6Wj Weneryczne l dróg moczow)'ch. Instytut Rontgenologiczny i śWiatło
leczniczy. Badanie krwi na syfilis Od 8 1/,-1 PI, r. i od 5":"2.
Niedziele i śWięta 9-12 r. 503

d!a przvchOdzqeyth ChOrYfh

",(k~CA'

niebezpiecznych latach

Dr.. lA. Grosglik

PIERWSZA LECZNICA
leka'r-z'y spec.,alistów·

~

MI

H. ': GRAN'AS

.,

'~ 1·'~41lł' IJIÓY~ N. FI,!!,enłyn{§.~~ ~!:w.!:-:.,ł"

I p,,,t I
I
u.lvr{QWS{a,.J~2

"'

'"

r g,. $ - .
2 150

,....

.'

.. '

do"spoiywanl,a gorących wyrobów .na hlielscu, paleca wr~.t· · TeISefOonN@N~1;N''8' E.'RS II ~~:'}.~~~:~J~~e~ie~.:flli·uG~::n:gV~S ~~l:.~~W~it~d~PP\~~~!.'-.~
. ~~
'. się uwadze SZI publiczności.
li r •
,t.. ,'.
E. Briggs B(others i S-ka, Jest do wynaj~cia od l/I 1914 rok\n
Zpoważaniem JAN KIJAK,~~::;:t's~óa;:~n~~~z-::: :,'" -... ~~ 8~.e:p
I

lPioł ..kowsrc~1 •• '. vis aVIs (Pasażu Meyera).

415 Przeprowadził S.lę:mieszkaobec; nie prz itlic)l 'Zielonej .Nt 8.

.

W)Ji$:il:~'s:Ekoła kro.iu ii s z y c i a ' 6cI 11-1 i 5-7 t •. "
Dr. S OŁ OWI EJ CZYI{
•
" ,
specyalis~tI chorób.

t '
e c.

I

/

"

.

'.

.

Dzieci i wewnętrznJ,oh .

I

ordynatór szpltn!a Czerwonego Itr::ty:!a'.

Nagrodzoila na wystawie praoy kobiet w Warazawie.:....złlłtym moda!(lIm
" . \li :Selóll-srebrnym I· dyplomami uznallia.
.'

..... .' Łód:t~ .' PaołrlunAVSka M 34" ..,..

W.. II1ic'siącnch lipcu:~ Sie~pn. lu p.r.zyjtllU)C
lylkQ'do 6-eJ wiec~6r, .'Iv niedziele ,uś
do 12 l p6ł w pol4dnie.
,2366

!ndrzeja 4 •. " Telar. H3·, 47.

Dr, m~~, r.lan~Mr~

Kursy w.#sze i ni~sze. Metoda kroju podtu~. systemu francu~lde~1)
i angielskIego ... Gtuntowna nauka pasowania, mierzenia i upmam~.
Ola początkującgch przygotowawczy kurs szycia. Przy szkole. dUZ3
Zawadzka 10;
pracownia. śukteń, gdzie uczenice nabierają wpraW)' i gustu. Po 1.10żeniu egzamhlu w Cechu 'tlczenlce otrzymują patel~ty cechow.e lnJ) b. asystent klinik.! berlińskiej, 'api!tiwiadectwa .pt)1watne, Kursy Wieczorowe dla pracujących pod
cyalista chorób; we n e ry c z ny c h,
'. bistym kierunkiem Wlai!lcicielki.
"skórnych, wJosównlemocy płoiowej
Na miej.cII !luxy wybór .mlUteldltó.. . . . . P r z y leczenin syfili$~ stósowanie preparatu ,,606"":",,914". Le• • . czenie za pomocąelektiyczno(elektroliza).
Masaź
wibra.-i
...-:===::==;::~======~;;;~;;~~;;;~ ści
cyjny,
Badanie ~el'ek,
pęcherza
kan atu. Endoskopia i cys toskppia

54gti

I

fNajwię,ksza

Łódzka

seli i towar6w ko.
lonialnych, orazelektw-)'czna pa...
~i"arnia kaw, (nagrodzona zei' wyvoto~ .
wo palant'! ketw~wie1kimr ztotymi me..
dElIami w Rzymie, P ary2u i Rostowienad
Donem, pole<!et wszystkie w zakres bretn..
źy kolonialnej wc:hodzą<!e towary,
bar~
<lzo nizkic:h tenac:h.
cll1łkru,i ś l e d;d,

po

TEODOR WAGNER
.t6di, Piotrkowska 213, ialeł. 5-et

Godziny Pl'zyjęć:a,od ~:1.. i Od4-.S dIn pań
oC! :4-5-ej.
'.
.

Dr. modo Zand~ Tanenbaumow~.
Piołrl<owska 145, tet: 24~16. .

Hurto

.

pobra oD,azyai

. . Tano do sprzedania masz)lnatlOWa do wyrobu ton~bekJ)ń.,
'ABc;uszerya, chorobylu.b&'e~
pierowych (systemu ręcznego). Wyrabia torbypojedyńcze ipodw6iue
od pól do 48 funtowych.
'.
.
....
..'
. .
ce.i nar2ądt!lWmO~zllJwych
. 27.60
Wiadol1łośc'W. Sohw'll!W~zer, Purirkowska Al4
(eysto$kopja i 1l,reteroskopja) •.
•
TelefllUII. W.. aUi,
l?,zyjmuj e od 8-oi do a-ej,
. 1716 f <) <.J

.,

Nr. 164,

. ' U·
t

t

i

4

• nr
łl Gl~~'
.~

....

ZĄT\VIERDZONE

I

t~.A ~ tlR.zEZ .MJNISTERYUn.
,~

:;;!

I-.rCtl~
: Jg:Sf-lO
.c .~o~~

(TechnicGm PrzemysIa W,]'óknistego)
....,.,-:aeJłaa~a
J- :;:a~8"".e
. W ŁOqZI, NOWO ..CEGIELNIANA ..Ni 9 •

.-.: .....

... 'I mcl!.
., J·w a I.
~ tk
~ :Kandydaci przyjmo\\1ill1i są bez o~raniczenin wlekli I określonego
act' wa . Warunki
CCIIZltSLl naukowego, natomiast z pnlktyklj, fabryczna. Kur:; nUltk roczny.
'a. e::= o
"
Opłata za naukę 35' rb, półrocznie (za całkowity kurs 70 rb.).
• "
,
'§::l~ ~ 2' D ·
k
ł
d
I·
t
.
tka
t
.
Warunkh Kandydaci winni przcdstawić §Wiadectw() z 5-ch klas lub złożyć egzamin
.! :;a icl ~.E' • zmnna sz O a przę za mc wa I
WR. wstępny. Kur" nauk półtora roku; do południa praktyko \\) fabrylulch, po poluC ;la'~:e.,dniu zaś teoretyczne wiadomości IlE! kursacl~;, C
Oplata ,za nattkę wynosi 53 rb. półrocznie (za całkowity kurs 150 rb.).
.. ..s..d ~ ~

1 W·leczorna
,
'.
sz kOł a

Do.2 SJ"a I;J.

przęuza

<;)

m.~t1~

Zapis,= W czerwcu, lipcu sierpniu,

wyl(ład, rozpoczynają się. wll"2Eeśnia ..

gj tt . UWAGA. Zgodnie z § 12 Ustawy, osoby. które przeszły kttl's nauk i zdały egzamin, otrzylllujr! stosownie do lich Wały l(ornitetlt Egzaminocyjnego patenty
CU!'N rlJ
z wymienio'ną specyalnością i wykazanymi postępmni.
•
~&~ UWAGA I Szkoln prowadzona jest według wzoru szkół fachowych zagral1:cznych (Reutlingen, Berno"Morawskie, Chemitz).
1851
~~
Podania przyjmuje i. informacyi udzielakancelarya IUlrsów codziennie od godziny 4·ej po pOłudniu do godz. 10 wieczór.
U). (d

).
:»:;

2065

2yrlndols ElsktrycznB
. .A~pła, lampy

$Iołoooe,·

klnkletv•.

Najwięk'~J

wybór,.

. Najnowi8ze mcdeRe~'
,Przystępne cen, •

lamJ~i'1 ~rutu [il~nion~IO,,~UamIWfln~e
'.75:!

olzc:zQdnoścl na·~rądzie-

,Bracia ·BORHOSCY

cliO 10.00. 6.W.8.:
Piotrkowska ,H2 125,

10

lekarza d-ty H. Pruss. ,"
zębów.bez

w niedziel~J d. 20 b.m., na

,.' .

r.

"JlŁAŹEK OPĘTANYU

ze ~piewaml, akompaniament orkiestry Własnej pod dyrekcyq
,
Jana Nlteckiego.
'
Każd~ pOSiad~ct.. bIletu WejściQwego pt I1 2rtl.'!'o. do ,
bez I.a
,loso\\, ~.Hl Je;lpel z czterech 2re~lf. 1Jtpre,.,o~e!~ .
• Ol~llie wfstawowzrn .. I.tlWru,tI •. ~lotr!*Ow$ka 86.,

. WeJ~cle dJa dorolllłyoh 30 k., dł. ,,01ll4o_J a.';
p".wo dO be."
płatnego IO.ow.dla premiJ.
.
.
NA. MIEJSCU RESTAURACYA l ClJIm~RNIA.
.
Początek o 9Qdł. IpO 10"
w razie niepogody zabaWa odbędzie się w nllst'ępną nIedzielę.
Członkom resursy zaproszenia rozsylane til~ będą.
2055
;

młodzlezy i dzieci 15 kop.-daJe

.

ĘEZPŁ1\tNIE. \iYRW1\NIE ZĘBI\. 15 KOP.SZtUCZli1"Z1\B
65 KOP. PRZERÓBKĄ i REPI\R1\CYe ZĘB~~'m;~op..
.Przy . klihi~~ 'znal~aje sic:' specyÓlne l~borato~yq~·Jdo.',~Yroba

;
.

Zjednoczone fabryki

.warszałkowslca 103

.

'Wyrob ÓW Ogn iotrwałvCh

Z~DÓ\\?Przyjm(ljq tylk()skoń~eni lekąt.te;'d~~t)ŚCI•

F. JANKOWSKa,
Warszawa,
.

c1ętCi ł I'lItlndot!~

ulstóW pod. dyr.
A. Sioiskiego.
2) Chór R?surs}'.. ,R~ert1iC)ślniqet pod batutą. w zastępstwie
dyr. A. Dwórzacika, p. Powlildowskies,to.
S,ekcy~ artystyczna Resursy pod rf.lżYlleryq p. Wl!ulysława lUltowskieg'O odegra opraz ludowy Anczy\~a

1393

,Tekso. ~adzmyczaj dostc:pno. dl~ 'wszYsi'kich. 'KOij~UkTAdYl\

Repre:eenł:ant

Bali

,KONOERTY:

zlote,

w ł.odzi~;. ul.'Piotrkow_ł<a,.Ć S6,teUj4·.!1It

budowę

1) $}7jrtfóhlctnY2;,c.h< orkle'sŁr :W; S. O.

nu. I-'\J"'~"""tlll"\.

Dxet,.arnla parowa.

ullA OzBe.na.
Urządza

Itle tąbora~oryum

bólu. Sp
Plpfnby po .

I'~..""
. . choróbzębdw~ij~mY" . . . ..
.

W PARKU STASZICA
(powystawowym)

.CENTRALNA

szw(!znych

ABAWA.

... 81cII O:de8na.

_. . . .-•. . ·znan.ał8CZllicazębów
KI.rrmv.

·AI~

RBSUrSa RZBmisślnicza

Piotrkowska naprzeciw" ulicy~wangielickłaj " , "

plombowanie; Wy. jęcie
.

WIEL

.

C. KUL MIZ

'daWniej
Towarzystwo z ograniczoną póręk4
"
GłóWna fabryka' S
l \"
.'
Oddziały faDryk,: :.a .. ~u poc .y r.odawr.em,'zs.toto.na W r. 1850
a.. -~C~:,~. 'Ił Bawft?'~ ilbtllb8ładł
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