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Sob. ŚI\). I\nny l'latkl.
Miedz. ŚI\). Kunegundy.
Pono ŚI\), Inocentego.
Wt. św. l'lart;y P.
Śr. śW, Jnlitty.
CZ\\). Śl\). Ignacego Lojol!
F'iąt. Ś\\). Piotra r\p.

':. CENA PRENUMERATY:
W ŁODZI:
. 'Rocznie rb. ó k; -

~ PÓłrocznie" :5" ;o Kwartalnie" '1 " 50
Mieslęczn. " .. " 50

...... ..rJ"J"-.I"-

Wschód sI. godz 4 m. 11
Zachód sI. godz •. S m. 00
DIu!l. dnia godz . .15 m. 49
Ubyło dniu godz. O m. 56

rOdnoszenie lO'1e, m.
I:: Egz. pOjedy.ńczy :5 k.
ł""

(:
~

,f::

1913 f.

Z przesyłka Ilooztowu:
,
Rocznie
rb, 7 kop. 40.
Półrocznie

,,'3"

Zagranioą:

l'1i<;;si<::eznie rb.

kop.

1

" RedaBu:ya
\ll

76

1/

10,

,

przyjmują intere~ant6w

\'\!Iall"szawic g ul. Ho:fra .Ni! 32; w Pabianicach
VI Z!lll~ell'%l!I, w apilece p. Patka. '

codziennie, z

wyjątkiem dni ś\\iiCAtecznych,

II!

p. Tetnlor3 Minka

od godziny l-Z-<ej po po,Yadnia

z~iersz;;tit~\)y. Z1lM;~lI!it\lj~-;--;~iosZi!ell1ia za teksl:cm po 'l l\Op. zn-\\liersz nonparelO\llylav jego
po.: kop. od l'oyrazu '(~1I0 poszulwjfjcycll pracy po 11 19 kop.). Hajmniejsze ogłoszenie 20 !cap. ~e.kRalll1lt,i Na,,!
kroloilJl po 20 kop. za \\)Iersz petlL~\\JY. Za dolączente prospeklolll 6 rub. od tysiąca egzen1<plm·zy. Aa'łl1!uII'Jr ocz oznaczentahonoraryqm
Redakcya UI!WŻO Zft ł>ezple.tne: rękoP:só\\) drObnych 1lie Z \\)!"1lC11. Oflloszenia l\J tekście 1 rav. za \\liersz petitowy. Ogłoszenia, kt6t'ych terminy
przypadnjfj \l) dnie §"lliąteczne, drukUjemy \\) przed dzie(1 S\\Ji~ta In!> po ś\.\)ir,cie.
,
'
.
A'Iladeshuue przed tekstem 50 kop.

,miejsce.

Małe iIl'głosz~lI1Iia

~~~l.'\łIlr_~

.::tlIi!;Il:l"L.'i1I'~I.ra"i.~l'i\ll;1Ji'1::'lmJ:~),:~;!lJll~łmlllIlJ1l."A,'lt"~U!lltllli&''IIUml';!ałZ~~:rJl!llt-;n!.~":;1lI!ll1:~f8rłlZllł:ił""""E'N
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,

. ,g

~~~'l!li,.m.iJ'

• 5563

I

Kall'ltory~ własnw'w

Te,leionn N2 595

Redaktor lab jego zast~pcet
,

Sobota) dnia 26 lipcn 1913 roka.

Łodzi
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CENY OOŁOSZE}l:

I

,.ALEJE JEf~OZOL~MSKIE oM! 53!9
,vvprost D\vorea "\Vi.edeńskiego.Adres telegraflnzny i telefoni.QZllY

Polonia~ Warsza'\lva.

rn~fDŚiPlmIcBlS~iiVJalJ ,zaopatrzono WI1njnowszc
©hm~~fk.Ut i· dorcin bielizny. No/~qdonie

\IWJ

I

,4

Filia.i~lIl,.Szclyg!a f{g 3/5,ło!,

mnszyny, picrzewszeiką bieliznę bez użycia
bielizna mate być uprano i upraso\\!an1'lw\ ci,ągu
godzin. Specyolny dziar reparacyjny. Kantor gJ'ó\\iny--:-ul. Wielka 56, teleran Polonia.

94"91 9 filia II-ul,

Ryma~slm2l ~!}1.9·~·"·19,

ti!ia

m-,.-uł, ©zvs~a w~mą{lllu

,

HoteluEl.Il'Opejskiego. Ceł1yml1iark~wtlne.·,

~~~Zlit,~~~*rt·~~sd~1~!~~~~~!i.t;"'ł~Nl~ł~~~z.:,~t:?\l0.~~i:l~~~t~~1Iii~ht;i$~_~~!t{m
" ,Wej$Cię od' uL;pZiel;lej <t~:;·. 2 ;·:t·::,;;~·;
~:;ięd;;[ję 2·:TJ'ip~a'~"g;Jz. 4 j PÓł." ',' .

_~,j'

-'"'v
Park ~uejl$ki,.
.'
na: B~n~fi!~yre~tora' :n.:~iel~kjego'Onb~~lie!i~ W!tJhf H~n~Ertlo,.kf~~fK~ymronl(lnej '~~tej:j 'mandołlni~ł'ów'W. ~. O.]od.~yr. A.~i~lJkiego
,

<

,

,

;">Par!kr 'mi~jllłdj,.·

, .'

"

Z.łask~w6mwspółudziałsm chóru Fej.sekoyl im. Moniuszki i cilów

UZ!Efilę~euo(IOO)

przy !..aj sakcyi im. MOilhlszki pod kier. dyr. Kotkowsk.iedo" ,

Ogo .dzinie 10. wieczOrem będą spalone nieby\vale ben~alsl<ie ,ogqie sprO,wadzone z Warszawy. ,1M~~:@cie nCfl 6«09'lllX:ert 10 i ,25 fMOp.
IJWACii\: J 'den let wa
\Vl\GA:
den hilet ,\in
.

I .,

5820

;J!lI1IakGlI1l1lH:y

~

{ii",o~Jekodżywcz, .

i

\

, IlEFI,'R, ,ZYCK,I EGO.

P§erW$!1tlI\l.v. kll'a~wf~br~k3 gBp;ao

"' . 'I

/

I

, n!ąoroc!zO!lY. trżeriHl.złotymi medalami i. Jemlymsr~br'J1yjl&

.

poleca
AI-'iłłekaW •. DA~~eLeCK'EGO.. '
.
,:)

'.420r
: - - - - - . - ' . " ' "_

W Wa'!i\l"$;g$ilwa!El~. lWiG~i1Be~t:e~~mt1,Uu.nV$&U~ GB, ~~~'II~ 'i\ll'~&ilwrG~J\
zawiadamia że wszelkie sztuliateł'ye i sztuki wewnątrz ~i)@eQll'lJffia cr8~~al@~ §'ffi@iie~
w Wal'8zawie, będące lll'cydzielełll sztu!d zdobniczej wy,lwnano z gips!'! 'tej fab~·yld.

.

['li li'! UJ
\lJlEU~

......,.;,.,.;.-_'lI"'.'_

......._ -

'. Evm']r.'~~'? RÓII,Pio~r~;l\yski~I 2498'

,.?U~r U~Ib.~~

I

Połudnlowoj,

będzle

po f.]l'lll1toWIlCI11 odnowienitl lokalu

otwartyw'so-

, botq dnia 20 b. 111. Kuchnia doborowa 'podkiernnkiem
znakomitego Iwchl11iHtha. Bufet zaopatrzony obfiCie
w trunki krajowe i zagnuw:;zne oraz Wllajrozl11altsze
~~1"ge~ i zil1ln(~ zalu!skL 6nDia~I.l1lll'lii.a :ID hu &ap"t~t
z 5i~II:mm (]JillI;f~ ~!/Jllill. 50. Pllzncl' z beczkI
~. 'lll~$~e~G'«ffiemn ~!l'$j)~1Il(il)6i~~ l\lIl$~<t1lI!ll:!!
kilka gahlt1kĆlw piw krajOWych. Gabinety z oddzielnem
gr:,Q'iG~ $U ZS; Ó%iiJ f~~l©!@WSJ€:h wejściem... Wie~;zóreIll przygrywać będzie. orkIestra,'
. z CZC111 pOJCca ::Hę laskawym względom Sz. Publlczl10ŚC
I't!()IW' Z~a·:tąd.

II
Kancelarya,

RWS'H~k

Targ@wy"9 .:4, otwarta. c@dl1l:iie((ll.nije od l1~ej do l-ej popołudniu.

od Lipca r. b.przeniesione zostalo na'

2089 '

ulicę' IPIOTRKOWSKĄM 84,. m~'1\ .'remef~~;~ł";.5f1i..

' ..

I!Illm~~!!l!!III!=amee:!IIiiIlIIli=~~,~==~~:'I!:l_=~·Ił~~/łI".=~~~~~~_
.....

lecznica·ehoróbskórnvcl! i weneryoznych

O"'··' .Dnl,~I'irJ

D~rówF~lka,Golca i J~~ni[}ki.ego .łn~Z:JU,.

~,

\lJypadki na

'Bałkanach zmieniają się'jak

r Um ~nlle rą;~~lbj,dt~l~~f~~'rd::;~~i~~~ ~~:ę~ę>zW;~c~ę~J1~

~hca lI\hUc:u:a'~ka M 36. - Teaet'oIiHllB4· .. eo.
Tow. "UCZELNIA" '(ul, Nowocegieliiiana .t;'ll 9).
~rmle sprz~mle~zonychpan~tw bałkansl(ICh,. Wa~
Ula chorych stałyoh (oddzielno' pokoje i ogólno salo) I przy~, . . , . '
'.
v.
,'.'
gała mOCCI;tstwa ?uropy o mtel'wencyęj:z póko.;
.ohodnlch. (Porada 60 Iwp.--Godz. przyję<': od 8~9 ~a~Po~lanla przYJl11[!J~ kanc~lal ya "sz~i:.OIY codZIemlle rą uległa Ich woli, zadowolona że ·pozostał' 'ej'
do 111/ ··1\/·Wp t d ie i 7 1/ 81 wieczorem w me
od godz, lO-O) do 12-0). Ot\\iattązostameJdaslIIl pod..
' .. "
.. K '
,;.'
J
:nzi'e lę {ŚWięta ?l8':..~0 rnllo~io,h21/~-!I/~ p~ potttd . wstę~:II.a,.dc~ ktkr~j przYl~lOw~ni .):r~clą kandyo,~ci ~~z .\ rirzynajlTInle!. . ol~stantynop~l .ZCZęSClą . tery:
RoentD,en. leozehleŚWiatł.om l elektryoznośolą. - Badanl~,' eązal~l:lOW, E~!zarrllny w,,~ępl1e 10zpoczną Się l ",o toryum, eLJlOpeJ.skleg~ po hm~ . Rnos._ Mldya. I
.
... ,.
' . . krwi Pf'zysy1Jlisie. .
. .'.
410 l W1ZeS11Ia b. r., o godz. g-ej ranQ~
. . 2107 WyspamI. połozoneml w· pobhZIl i .,O,ardaneH.>w.,
.
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Bułgarya, której wojska na pol~ch Tracyi, z~- I
Ale do. tej pOI~y~lnej wia~omoś,c.i, .,?ó.ra. pra- I
Żydzi W Polsce 1830 i 1831 roku.
dały turkom stanowczą klęskę, zajmowala wsrod , wdOP9d~b!11e połozyl~b~ odrazll }(r,es .ZdWH!ly~Z? I
sprzymierzonych z sobą państw bałkaliskich do- hałkanskleJ, przybywają Jcdnoc:-esmc .lI1l1e WICSCI, I
minujące' j. kierownicze stanowisko, Rumunia za- d~)wo~zące, ze ,mtodotu,rcy }l}ClJą pOl1lekq~ racyl:, I
Są ludziC, kt(Jrzy lubią siQ powolywać l1a
dąsana stula na uboczu i nikt nie zwracał na me WIerząc \V jednomyslnos~ mocar~tw Europy. %\'czliwość, a nawet ofiarność ze strony żyd6w

nią uwagi.
Ale dążenia do utworzenia z Bułgaryi wielfdego mocarstwa z jednej strony, z drugiej zaś
antagonizmy mocarstW, usiłujących w spadku PQ
TUl'cyi przyjąć żywy udział, jeżeli nie przez zdo-

Austrya, a, zwla~zcz~ NIemcy nIc godz~ SI!;'
na czynne; wmleSZal11e Się mocars~~ w zawlcru,
~hę ~ałkat1.ską .. Dyplomacya b.erlmska, dowod!.!
ze me mozna ządac od Turcyl odda,nla A?rya
no pola bllł~ar0rY!, dopókI trwa wOjna mIędzy
bycze terytoryalne, to przez utwierdzenie prze- sprzymierzencaml" którym konferencya ambasamożncf~o swoje~o wpływu w tej części pol'u- dorów w. LondynIe odd~ła zd~bytą ~l,a turkach
dniowo - wscllOdniej Europy,· rozbieżność zdall Tracyę. qOP~kl zatem ~Ie ~tanle p~koJ na Bał"
w pozornie zgodnym koncercie wielkich 1110- kanach I .nIe d?pełnl ~lę podział, d~wny~h
carstw Europy, mania wielkości, jak~ ogarnęł'a zie(~ tureckich mlę~zy panst~~a bałk~n?kle-l1le
naraz Grecyę i Serbię, wywołały WOjnę brato- moze być mowy o mterwencyl czynnej l poprzebójczą pomiędzy sprzymierzeńcami tak niedawno stać trzeba na notach dyplomatycznych.
~g~dnie i s(~li.d~rnie, f~~'omiącymi Turcyę w imię
Rumunia, uzyskawszy od Bułgaryi Zf~odę n8
~d~.l wolnoscl I. w llmę wyswobodzenia chrze- swoje żądania i udzial dominujący przy ukłasCIJan z pod UG:lslw m.uzułn~an6w,.
dach pokojowych, szczerze pragnie pokOju. Krój
• ~araz ~szy~tko SIę z!11,len,ił? jakby pod do- Karol rumuński zwr6cił się do królów Serbii i
tkl1lęclCrn rózd7: k1 czarodzleJ~kleJ. Bll~ł~arya sta· Grecy/ z propozycyą wstrzymania kroków won~ła nad brzegIem przepaś~I, n~padnlęta prz~z) iennych podczas rokowań pokojowych, które
l11~dawnych swych sprzym,el'zenc9w, Rumuma, prtydobrej woli rychło doprowadzą do zgody.
najechawszy teryt,oryum bułga~skle z 60~,OOO Grecya jednak nie chce słyszeć o zawieszeniu
wyborną ,S\,~,'l ~r',l1lą,. :~y.s~nęła Się !~a J?Ian pierw:- broni nawet po roz~oczęciu rokowali w ~iszu
SZył TurcyCI, kOlzyst,l]ąc z pogn.ęblcl1la Bulga!'YI, czy BukareSZCIe. SerbIa, początkowo usposobiona
wyr~szy~a na ,Adrya~.op(;l, gdzl~ znów zamiast pokojowo, naraz zmienia front i dowodząc, że
krzyza zablysl1<}tpóJkslęzyc na historycznym me- nie może wierzyć Bulgaryi przyłącza się do
czecie. Niedość na tem, wojska tUl'e~kic .prze- stanowiska G r e c y i . '
krocz,yly st~r~ turecko-bułgarską gran,lcę J .maAustrya proponuje, by dla zaszachowania
~ze~ują .na FIIJpopol, palą~ w pocho~!zl~ miasta Serbii wojska jej zajęły Sandżak nowobazarski,
J wlO?l~l, wY7111atąc .ludnosć . ch,rześclJansl<ą, bu~ lecz propozycya ta napotyka na opór Niemiec,
rząG J~J siedZiby I I1\Szcząc mlel1le.,
.
który wywol'uje rOzdźwięk pomiędzy Wiedniem
. NIeszczęsna Bułgarya wobec tych klęsk l1\e~
Berlinem, noszący wszystkie cechy zatargu.
bywa~ych błaga teraz. mocarstwa o rychł~ po~ Pośredniczą Włochy, ale o rezultatach tego po~rednlctwo, ~ natychmIastowe po~str~ymaOle na· pośrednictwa nic jeszcze nie Wiemy.
J~zdu turec1<leg~, go~owa z~godz~c S!ę n~ ,:"szclTymczasem na Bałkanach krew si.ę lejc,
kle .~lstępstwa ządaOlom (JrecYl, SerbIl l Ru~ płoną wsie i miasta, a interwencya Europy z dzie~
munJ1. , ,
,
.'
dziny projektów nie może się przedostać w dzieWIelkIe m.ocarstwa, ob~a~onc ~ekc~wazenlem I dzinę czynów, rozzuchwalając młodotu.rków,
przez Turcyęlch postanow,lcll, wystąpIły ~ pr?: przekonanych faktami, że w rachubach swoich
tes~em u W,. Porty przecIw przekroczenJLl, Jej na brak jednomyślności mocarstw niebardzo się
i.iC\W?Jskpoz~ .l1nię graniczną z Bułgaryą~ ustano- ,pomylili,
"'WIO~ą przezk~nfe~enc~ę ambasadorów w ,Lon,.
. Bo jeżeli niema zgody pomiędzy sprzymie~
dYI1,te, ,gr9 ż ąct'llemltel11l dla ~urków nast~ps.twaml. , rzencami,. danej .grupy mocarstw, to cótinnego
• •L~cz.'mł~d?tUl:cy dzisieJsi, w!adcy r~zpad~- l można sądzić o 'jednomyślności Europy. Pytanie,
JąceJ S!ę Tur~Yl, wJed7ąc d?~l<ze, lak nalezy pOJ~ I czy i w grupie trójporozumienia niema rozdźwię~
IT!0wac ową Jedn<?m~slnośc I zgo~ę, l11?narchów, k6w, Tu j tam są rozbieżne interesy odnośnie
mc so~le 11Ie robIą z tY7h os!rze~en ) pod wo- llikwidacyi spadku po Turcy!,
dzą ~z,~,elne~o Enwer beja .zajmuVI: Adr,yanOP<?l
',To też słusznie o, dpowiedział w angielskiej
w dZI~n śWI~ta narodowe~o}ureckJego, w roczni- izbie lord6w wicehrabia MorJey na zapytanie,
cę ogło~zenta konstyt~cYI. ~ast.ępy .tureckle, k~o- czy mocarstwa, które wywarły nacisk, na Czarczą dal~J po T!ac~i ,I w.qi~leralą, Się ,w gl an}ce nogórę w spraWie przyjęcia granicy alballskiei,
~ułgarYI.ChwJla. sta~e sle nieslych~me. gr?zną wywrą podobny mlcisk na Turcyę, by przyjęła
Ipo,,:,użną,. Interwencya mo:ars~w nIellntkn~on~. granicę Enos-Midya. że położenie dyplomatyczne
Jakoz d"epC,sze, wczo,.raJsz~ ,prZY l1los,ły nam WIeŚCI, II wojskowe jest zbyt krytycznc i draźliwe. sb)"
IŻ mocarstwa zgo~lzlły SH~ ~a demonstra~yę flot wyrażać sąd· o niem przez dyskusyę w izbie lor~
na wodach tureckich, której za zgodą Ich ma dów. Mówca skończył oświadczeniem, że nie
dokon~~ Rosya przy,pomocy swej floty czarno- może określić akcyi, do jakiej mocarstwa byłyby
morsk~eJ. Okręty anglelskie, stacyollowa~e Vj por- gotowe, gdyby Turcya nie usłuchata rad, udziecie PIreus, otrzymały ~ozkaz odpłynIęCia ku lonych jej przez wszystkie mo,carstwa.
Dardanelom. "Gdyby to me pomogło, gdyby Tur'
St
cya opierała się dalej, Rosya zaJmie· Armenię.
•

I

I

.lIn sprawy polskiei, gdy ta IHlra(.ona bywała na
przejścia, Wydobywa SIG. dla ?owodó:v
Hlzwiska jednostek, jak I3crka JoslClewlc,za, Maj"
:da i inne, a zamilcza o og61e zydowskllTI, kt6·
ry nietyll<o nie ol~azywat życzliwości lI,siłowa
lIiom naszym, sklcrowilllym ku poprawie losu,
10cz wrogo przeciwko nam wystQpował.
Oto 'co czytamy w pa1l1i~tnikach
N,iemI ccwicza z lat 1830 - 1831 naocznef4o I WIaro1 godl1ego chyba świ~dl<a w~padków ówczesnych,
a niestrudzone~() dztatacza I obywatela,
"Żydzi, naj niebezpieczniejsi nieprzyjaciele
nasi, nietylko. szpiegowani,em SW()j~rY!, lHąwiększe
zło nam. rO~lą, alc, puścIwszy. wJ(!s,~' ze skarb
•w ~wocle ~)!Iety kasow? .rcalJz?wa<.: pr~estal1le,
I· ta)<l ~prawIll ,poploch, 1Z, I sarni ,iyd,:ll, I namóWlcnl przez nich, tłul1l:\ml ohleg~Ją kast:, wypła·
ca)ącąt a lubo l~a~a t~ wypłaca Jeszcze, .luz ~ze·
mleślnrcy, O~obltwle JJlckarze, s~ynkar~e l, rzeznl~
cy od l<uPll]ących blle~ów przYJlTIowac 11Ie .chcą.
j' ~ł?szą nawet, i~ pl'OWIZyC ~a ś~: ,Ja,rm o,d ,llstó, w
za:st~wnych nulczno na. to potroczc, z braku gotowlzny. ?pl'ac~nemi Ole będ~. CI " . . . ,
A dZlUło Się to w chwU"ch n~lJcl~l.szych dla
Kr61estwa i jego skarbu,
_ _ __
jc;żkie

J.\.!.
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Upcu.

Przed 5 Jaty wlościanic Czorczyt'\scy uzyskali pozwolenie na otwarcie sl'.koły ludowej,
na pomieszczcnie której wybudowali swoim
kosztem ,ładny dom. Ponieważ znany im był
z dobrych zalet piastujący ~odność nauczyciela
w sąsIedniej wiosce p. Stefan janeczko. więc
o przetranzlokowanie go do Czołczyna prosili
p.Naczelnika łódzkiej dyrekcyi naukowej, który
prośbie ich zadosyć uczynił. P. Janeczko styoię
w naszej ol<olicy' nietylko jako dobry pedtijlQ8';
lecz i jako człowiek prawego charakteru. 'Zy" ,
jąc wśród nich i z nimi zdziałał wiele. Oto
zaproponował otwarCfe straty ogniowej ochotniczei, instytucyj tak wielce użytecznej. Gospodarze chętnie przyj~1i propozycyę. P. Janeczko
dołożyl wiele pracy i staraI1 wobec rządu i straż
w tych dniach została zaaprobowaną.
Czołczynianle zdqżyli już wybudować dom
rekwizytowy; sprowadzili sikawkę za 400 r., 2
beczki ! Inne pomocnicze przy gaszeniu pożaru
narzędzia, kupnem których zająt się sąsiedni
dziedzic p. Adam Romocki. Szycie mundur6w
przez polaka krawca jest już na UkOllczeniu.
Czotczynianie nie mieli żadnych ogólnych fundu·
szów prócz 500 r. które wzięli za polowanie
puszczone na lat 6. Przez głosowanie zostali
wybrani: na stanowisko prezesa p. Adam Ro-
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mle 52-55,000, Robotnicy z jednej strony, nie podały nawet nazwy firm łódzldch, gdzie to już
nie chcą wracać do pracy zainicyollowano i zacierają ręce z radości,źę
i wolą znosić głód i niedostatek, niż narażać si~ jeśli strajk potrwa jeszcze jakiś czas, to spółwy~
na zarzut, że "zostali zwydężenj'l, z drugiej zaś znawcy ich zajmą dobre posady I będą mogli
Strajk. -Żydzi n strajk. - Praso. ŻUj"gollowa o nas.strony fabrykanci, a przeważnie więksi, o jakiej· skutecznie rywalizować z polsldm robotnikiem.
Przebrnkowanie ulic,-Jatki przybytkiem rozkoszy.
kolwiek podwyżce nawet słyszeć nie chcą, twierWogó'e, pisząc o prasie żargonowej, pod~
.,
,..
ł dząc, że tracić nie mogą.
kreślić muszę ton i sposob pisania, iaki od peNad Łod~lą zawlsly znowu clęzkl~ c~mury.
Stan taki, mimo, że trwa już kilka tygodni, wnego czasu, zwłaszcza zaś od zastosowania w
Nie te zwyczaJne, pełne pyłu, dymu (mezuży- Pkoz9staje niezmieniony i nie wiadomo, kiedy się życiu naszem zasady "swój do swego", rozpahtych części węglowych, które przy normalnym s onczy,
,
noszy,t się We wszystkich pismach zydowskic.
A przecież w interesie obu stron jak i wszy- ( Niema numeru, W którymby nas nie szkalowa..
ruchu fabryk szarym płaszczem otulają nasze
miasto,' ale stokroć gorszc, nieobliczalne w skllt~ stkich mieszkańców leży, by strajk obecny skoń- l 110, W korespondencyach do pism rosyjskich,
:kacll , chmury nędzy, biedy ostatniej i upadku, czył się jal<11ajprędzeJ. Odbija się on boWiem i pisanych przez żydów, pOjawiają się prawIe co ..
spowodowane dłuJ~otrwałym kryzysem finanso- dotkliwie nietylko na skórze robotników i dziennie artykuły o nas pełne fałszu, perfidyii
wym w zimie i obecnie trwającymi strajkami,
fabrykant6w, ale także daje się gwałtownie od-, najrozmaltszych insynuacyj. Robi Się z nas zbro"
NiebczpiccZC11stwu, jakie miastu naszemu czuć w mieście,
.
dojarzy, którzy w antysemityzmie (I) swoim pOSU"
z ich strony grozi, dało już wyrar: Towarzystwo
Brak gotówki, a co zatem idzie, słaby ruch wsią l:!it'J tak daleko, że mordUją ·tydów i podpa..
dobroczynnoci w odezwie, podancJ przez wszyst~ zarówno w większych jak i małych handlach, . lalą ich dobytek.
' . ."
kie polskie dziennilci .łódzkie, świeio zaś komi- ił przedewszystkiem u drobnych kramarzy, głów. l tak przed kilku dniami, gdy w Nowinach,
tet obywatelski z pastorem Ound/Llchem na czele, nych dostawców robotnik6w, powoduje ogólną pod Miechowem spaliło sr~ dwoje żydów, kt6·
wyrabiając robotnikom w kaidej pojedynczej fa- stagnacyę, kt6rą odczuwa każdy.
rzy ratując dziecko, padli wraz z niem pIJstWtl
bryce poz\volcnic nn odbycie ,zg:of!1adzcri \11 c~lu I
Na strajku starali i starają się zarobić tylko płomieni. pojawIły się nietylko w pismach żar..
wyboru delegat6w, kt6rzyby lIillClllcm straJkUJą-I żydzi. Pomijając już fakt, że fabryki ich, dzięki gonowych, ale nawet w pewnym odłamie pras:Y,
c,Vel! porozumieli się z adrninistracyami fabryk podwyżce, pracują na dwie zmiany i, że drobni I piszącej po polsku, telegramy S,' ątniste, oP,atrZQ~
w sprawie wznowienia pnIe)'.
handlarze, korzystając z ciężkich czasów, skupują ne przypiskami redakcyi, że zbrodni podpalenia
\~r nickttiryclJ fa!lryk'lI.:h ~cbrania taki~ już ~)statnie graty i gurderob,ę, od strajk~j~cyCh, by d?puścll,f się polacy z, nienaWiścI do tytjów. PoJię odbyły, w inlly ..:1l fli!5!ąplq yl ,tych dma~h. ' lm potem, gdy .kryzys mlll~e, sprzed~c Je za po- I l1Ieważ Jednak na t~lerdzenleto.,brat<JO dQWP,Polepszenia jcdrwK nic.: wIlIac. Lli::zna strJ;kLlJiil~ dW~Jną cenę,:-zargonowe p!Smli podnIosły nawet dów, ba, .nawet stwlerd~onQ,. że przy po~~rze
qc.a utfz)/muje sil; ,jrj~~Jt! nu tym samym pozio- prOjekt szybkIego ksztalcel1ltl żydów na tkaczy. l tym dotklIwe straty pOniosła pewna chrzescllan ..
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otrzymując podwyżki,
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mocki, vice-prezesa p: Edmund Romocki, Iw- licyjną i gwardya szwajcarska, kt6ra stanowi ranny'';' kt6ry-Z!:tt~.em dopisał do-niego uszczymendanta p. Mal'ci~ Pintera, ~dju~anta j. Le- właściwą załogę, mająca za cel obronę i bezpie- pliwą trochę uwa~ę,
.
wandowskl,. sl~arbI1lka .p. MareIl1 PlIlter~.
.
czeństwo w mieście papieskiem. Gwardya ta
P. Zwan sąi!zi, że "ruch narodowościowy'
" Naczell1Jkow oddzlal?wych: Antoni KubIk, i liczy 110 ludzi. Na czele jej stoi jeden pułkow nieraz idzie w parze z rasowym" i przytiicza na
jozef Olaszek, '\Ya;vrzYl1lec ~J~ulski ! Marcin II nik, dwóch ma.iorów, trzech kapitanów i 5-6 to przykłady. chodaź'podlug nas p,iezbyt przeko·
P~tora. Pomocl1l~o~ nac~e!nlkow. oddzl~.fowych: poruczników. Głównem jej zadaniem jest sta- nywające. .
.
J?zef Podstawcz~l1sl<I, WOJcIech PlIltera I Stefan wianie szyldwachów i posterunków na większych
Prawda, że, naprzykład, francuzi dopomogli
Pll1te~a •. Cz:łonkow ,hOI!Orowych z płacą 3. I'. plac.ach~ gankach, korytarzach i przedpokojach włochom do utworzenia wielkiego pal1stwa wroroczme I. ofm.l'0dawcow Jest 72, z których 50 papIeskIch rozległego budynku watykańskiego.
skiego; ale pobudką do tego była polityka (1'0- .
czołczyn!ar. I 22 postronnych. Straż czynna
Gwardziści skladają się z samych szwajcazumna, czy błędna, to inne pytanie), którą się
składa Się z 36 członków.
rów, wszystko młode i wspaniałe postacie żoł- kierował ówczesny cesarz francuzów, Napoleon
, Zarząd lutomierskiej straży ogniowej, urzą- nierskie. Strój ich jest nader malowniczy, może Trzeci.
.
dzając zabawę strażacką w początka,ch lipca 'I'. najświetniejszy ze wszystkich armii świata, wyPrawda, że niemiecIde Prusy i niemiecka
b., zaprosił sąsiednią straż, czolczyńską, która, konany na podstawie szkicu sławnego malarza Austrya zawarły z sobą ścisłe przymierze; ale
chociaż dopiero co zatwierdzona, przybyła w nale-j Michelangeio., Pobierają wysoki żołd i już po
znowu z pobudek czysto politycznych.
żytym porządku. Na widok ich serce niezmier10 latach otrzymują pensyę dożywotnią.
Jak w pierwszym z tych przykład6w tak i
nie radowało się, a w oczach h:y stanęły. Czego
w- drugim na wspólności rasy wygrywano tylko
.......
to nie mogą dokonać ludzie przy dobrych chę
pobudkę; była to niby orkiestra instrumentów
ciach. Czy za przkJadem czołczynian nie podętych, przygrywająca wojsku podczas wojennewinny pójść inne więcej zaludnione wioski, a
go pochodu. Ale nie orkiestra wydaje wojnę; .
wtedy naprawdę nie byłoby tylu wyciągających
walczy i zwycięża; pomaga jednakże do podtrzy- .
ręce o wSp'0możenie pogorzelc6w. Czołczyn .
mania zapału, gdy grać jej każą, w tym celu.
.
!i'~
raz wydał kdkaset rubli, ale zabezpieczył się na
Mniejsza jednak o wywody ogólnikowe, do-'
długo od nawiedzającego często nasze \Woski
W artykule' wstępnym, napisanym ~i1nie i syć słabe, jak widzimy. Bardziej są interesujące
groźnego, żywiołu.
napozór logicznie, tygodnik "Prawda" przel<o- wnioski praktyczne.
nywa, że panslawizm, czyli dążność zjednoczenia
Mianowicie w zakończeniu swego .artykułu
wszystkich słowian, wydaje dziś ostatnie tchnie- p. Zwan pisze:
nie. Co. więcej. że oddawna przeczyła mu rze, "Może i. dla świata słowiańskiego kiedyś
watykańska
czywistość namacalna nieledwie.
zabłyśnie słońce.
"Wiemy, że rosyjski panslawizm zawsze się
"W Wiedniu nareszcie zrozumieJą, że nie mo-:
Bunt w gwardyi papieskiej zwr6cił uwagę godził doskonale z polityką pruską, - względem żna będzie liczyć w stanowczej chwili na sojuszpolak6w; że ją, naśladowa,ł, oraz, że nie miał nika lubo potężnego, ale zdeklarowanego wrocałego świata na tę małą armię, uchodzącą tylko za sprzęt zbytkowny, służący do wyrażenia' wogó!e w Europie lepszego przyjaciela niż nie~ ga połowy mieszkalIc6w monarchiiaustryackiej.
"Może przewrót bałkaiiski otworzy oczy ro- i
powagi monarszej Ojca św. Pojęcia te są fał miecki pangermanizm".
W monarchii austryacko-węgierskiej zjedno- syanom, a w Petersburgu przekonają się, gdzie
szywe,. bo gwardya ta ma swe ważne zadania
i obowiązki. Budynki Watykanu są bardzo roz- czenie sł'owian nie iściło się nigdy. "Nie mó- jest chytry i nieubłagany przeciwnik - a gdzie'
wiąc już
polsko-rnsińskich, i polsko. czeskie
mogliby być sprzymierzeńcy przeciwko wspólneległe i zajmują całą dzielnicę. Rzymu, z tego też
powodu potrzebna jest większa zorganizowana stosunki nie odznaczaly się niezmienną brater- mu wl'Ogowi.
ską tkliwościąM.
'
"Dopiero wówczas nasŁałaby era pokoju
siła' dostrzeżenia ich przed dostępem niepowołanych, lub wtargnięciem licznych złodziei.
Sl'owianiebałkańscy chętnie powoływali się
nie tylko w Słowiańszczyźnie ale i w calej Eu. Korespondent . paryskiego •Temps'a" podaje na glos krwi, gdy im chodziło "o skorzystanie ropie".
.
ciekawe szczegóły o organizacyi tej jedynej w z opieki i pomocy Rosyi". Ale skwapliwie o,tym
Pan Antoni Zwan jest panslawistą szeroc.
swym rodzaju armii. Składa się ona z czterech głosie krwi zapominali, gdy interes nakazywał kiego' pokroju.
'.
korpus6w. które dosyć wyraźnie się różnią po- im udać się pO.d skrzydła opiekuńcze innej,
Chociaż swoje przepowiednie opatrujes~rom
między sobą i z których każdy ma swe własne,
choćby wcale, nie słowiańskiej potęgi, zarówno nem SłÓW, Idem "m,o, że", ale zdaje się nie p.o.,dleściśle określone zadania, swych własnych oficeAustro-Węgier, jak \V'.łoch, Niemiec czy Prancyi.
gać wątpieniu, że wierzy całem sercem, ii się
ró:w i mundury. ,....
,
..
'...
I obe.cnie , przeciwko' srowiafIskiej Bufgaryi I sprawd,zą.
,.'
"
. ,.,. " .
.' Najw'spanialsią jest gwardya szlachecka, któ- wiąże si~. jej' siostrzyca słoWii:l.liska Serbia z GreKtóż więc ma SłUSZllOŚĆ:Czy "Prawda'''' i
rą Pius VII utworzył· po powrocie z Fontaine-' cyą, gotowa się zwi'l.zaćnawet z Turcyą, Bułga"Kuryer Poranny", czy też obrońca wprost przebleau; gwardya ta przeznaczona jest wyłączriie rya zaś ogląda'sięnapomoc Austro-Węgier.
ciwnych poglądów?
.
do usług przy osobie Papieża, oddaJe honory
Na takich danych wsparty przychodżi autor
Na dziś, bezspornie, dwa pierwsze, czasopi·
przy odwiedzinach monarchów i t.p. Do· gwar- do wniosku nieco kusego, że serb nie chce stać . sma .. :W przyszl'ośd, może jeszqe bardzo .dale~
dyi tej przyjmuje się tylko młodych ludzi wyso- się bułgarem, ani bułgar serbem.
kiej, prawdopodobnie p. Antoni Zwano ,.'
kiego pochodzenia szlacheckiego. Zwyczajny szeBo też, gdyby nastąpiła taka żmiana, bylby
Jak na dziś, tak i na przyszłość, dla nas.
regowiec posiada stopień oficerski, a kapitan to raczej panbułgaryzm,czy panserbizm, ale nie ,polaków, pozostaje droga jedyna i zbawcza: nie
gwardyi, książę Rospigliosi. posiada rangę ge- panslawizm.
oddawać się marzeniom, złudzeniom, ,ale "czynerała dywizyi.
. Za taki wniosek nie rośćmy wszakże pre~ nić tylko to, co dyktuje własny interes".
Drugi korpus, gwardya palatyńska, sl<łada tensyi do Autora. . Oczywiście mierzył on w ten ,
S. R.
niby-panslawizh'l, .którego apostołami są mię-""" '
się z obywatelskich żywioMw rzymskich. I tutaj
szeregowcy pOSiadają rangę oficerską. W gwar- dzy innymi Wergun i hr. Bobriszczew. _",
Do innych 'zupełnie wyników dochodzi p.
dyi tej służą młodzi ludzie z najbogatszych roZwan z Warszawy wartykule pod tytułem ... Ruch
. Otrzymaliśmy dotąd pięć rozwiązatizadania
dzin rzymskich.
Dwa dalsze korpusy mają służbę trudniejszą; słowiali.ski", ogłoszonym w czeskiej gazecie "Na- na kwacl!'at magiczny, wydrukowanego w J'lb 163
rodni Listy" a powtórzonym przez "Kuryer Po- "Rozwoj u" z d. 18 ,lipca.
są to: gwardya żandarmów, pelniąca służbę po-
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ka, żyd·kore~poJldent warszawskiego "Przeglądu dziennikarzy, lub Tow. literatów j' dziennikarzy tam nie· bywa,przyprawić mogą o morską, chorobę, nie mówiąc już o możliwości utraty właCodziennego", dziennika pozostającego na usłu w Warszawie.'
jest to kwestya dla nas ogromnie ważna i snych i wprawianych zębów...
.' .
gach żydów ~ jak donosi sosJlowicka "Iskra"
"badał na miejscu chlopów, jak jaki sędzia, a
paląca!.
A przecież mieszkańcy Łodzi tak są grzeczWracając do stosunków łódzkich muszę po111 l mało wymagający, a prasa ł6dzkaz wytraktował ich, jak jakie bydło, gwałtem wmajątkiem "Gazety łódzkiej" tak sympatycznie odnomiając we wszystkich, że to oni podpalili wsku'" -dzielić się z czytelnikami wesołą nowiną, o czem
zresztą wspomniał .już i wczorajszy "Rozwój", a
si się do prezydum miasta, że nawet. nie przetek bojkotu".
mianowicie,
że ministeryum finansów. zezwoliło
drukowała z "Kuryera iIlustrowaI1:ego" panegiryTen żydzial\ pyszałkowaty i arogancki do
na
wyasygnowanie
z
funduszÓw
miejskich
sumy
ku
n~ c.zęŚć prezydenta napisanego z okazy i . je~
najwyższego stopnia wprost wymyślał chłopom,
265
tys
..
rb.
na
przebl'Ukowanie
niektórych
ulic.
go
Jubileuszu. Dl ll ' takIch, obywateli., warto
że źle ratowali" że powinni byli nie dopuścić do
zaś. o tem nietylk? dl~teg~, ~e
przecież pracować... i coś robić?
. .'
Wspominam
spalenia się ludzi i t. d. i t. d."
sprawa ta dla mla$ta naszego Jest OIeZmlerl1le
Kończąc. kronikę, chcial'bYnt zwr6Cić uwagę
. Prasie żargonowej za podobne postępowa- ważna, ale i dlatego że ucieszę nią w pierwszym odpowiednich czynników na jatki, mieszczące
nie dziwić się nie możemy. Nienawiść jej i czy- rzędzie naszych dorożkarzy i innych woźniców, się na Nowym Rynku. Nie wiem,' co mogło
telników żargonówekdo wszystkiego, co polskie, którzy łamali koła, a konie kaleczyJy się nieraz, wpłynąć na niektórych osobników, że· od .peznamy aż nadto dokładnie. Napiętnować jednak gdy mieli ,zamiar, przejechać :na-ł~, c1:oćby ?y~ wnego czasu, jatki te zamieniają· w. nocy na
musimy zachowanie się dziennikarzy, którzy pod ~kretną dZiurę na, przyncypalneJ UlICY, .Jaką Jest tajne przybytki rozkoszy: czy odór bitego mię
u nas bezwątpienia ul. Piotrkowska.
. sa w dzień, wpływa na nich w ten spopłaszczyIdem pracowąnia w piśmie, wydawanem
Bylibyśrny,jednalc magistratowi jeszcze wię" l sób, że odczuwają gwałtowną ... pótrzebęzachwy
VI języku polskim, nietylko nie chroniil intere~
sów polsl,lch, ale starają się polaków. na każdym cej ZObOWiązani, gdyby w trosce o· dobro i róz~ cąnia się mięsem ')udzkiem, czy estetyczny, pekroku zohydzać w opinii publicznej. DJategq wój miasta pomyślał w chwilach . wolnych łen majestatu widok, odrapanego magistraturaz na zawsze, trzeba wyświetlić kwestyę współ od... pracy t'akżeo dalszychdzieJriicach ,Łodzi: Jako jednak jeden z członków T-wa, ochrony
pracownictwa dzieni1ikąrzy polskich w pismach Bó jakież męki Tantala trzeba znosić jadąc; do- I zwierząt, kt6rych "śmiertelne szczątki" walają się
roż!«t w tamte strony.
.,.
.
tam codziennie na ladach, stanowczo jestem za...
żydowskich; wydawanych w języku polskim., bez
Pomijajcic już bowiem fakt, że zwiedzając \ uszanowaniem tego miejsca j dlatego. komuniwzględu na to, czy pracują W nich w charakterze stałytn, czy też korespondentów. Dzienni- tamtejsze okolice trzeba trzym,ać w rękach przy- kuję to na tej drodze powołanym czynnikom ...
.
karze tacy .. nie powinni mieć nic wspólnego gotowanego rubla dla... potrzebującego wspar' .
'1'111•
z prasą polską, Sprawą tą powinien w pierwszym . cia, to same podrygi, wyginania karkołomne do- .
dorożki i t. p. zwyczajnego łodzianina. który I
rzędzie zaiąć się choćby nawet tylko doraźny zjazd
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Niewslystlde wszakże warunki, . określone
w zadaniu, Z~1alazły uwzględnienie.
ł tak, p.J. W., który nadesłał dwa ro.zwią~
zania, w obu powtarza też same liczby po parę
razy, chociaż zastrzegliśmy gią I,rzcciw takiem II
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słośc!ąsprawy powiadomi\: włmkiwt~ włud;':1:!
(naczelnika powiatu).
P. Lewicki przy lustracyi Mospodarstw bl)dzio miał pop;adanld, o ile 7!Hl,idr.ie słuchaczów,
którzy będ'l mogli oderwać siQ chwilowo od pil"
nych Z~ljęĆ w polu.
Warszawa zi:~odziłaby siG odstllpić okręgowi

prezydenf:a z 4,WO do 7,200 rb., wiceprezyden.
I ta z 1.S00~"2,500 rb., sekretarza z 1,300·-2,300
rubli, Imntl'OJera kasy z 1,200--2,000 rb., asystentu kasy z 800-~1.500 rb., archiwisty z 800~
1,200 rb., oraz weterynarza z 1,500,-4,000 rb.
Urzęclnik6wnieetutowych, których w magi·
I

Wyraża. nawet pewność, że ta~ic
jęst konieczne. Oczywiście wpadł'
na trop błędny.

powtarzaniu.
powtarzenie

stracie pracuje okato 100, pominięto zupetnie,
a pl'zec/ci, jeśli kto, to ci biedacy najbardziej
odczuwają drożyznę, przeto o nich w pierwszym

W, zadaniu ł1HSZem zaznaczono, że oprócz;
~rup licz~ po cztel'y, stoj!lCe w jednej linii prostej.

ł6dzko-hlSkicl1lu instruktora p. Le\Vickic[~o, jeżeli
zdołamy UO utrzymać miejsc/)wymi środkami.

rzędzie należało pamiętać, podając

wniosek ....
(a) Wysokość podatku transportowego na r.
(x) Z Gałkówka. W niedzielę dnia 27 lipca,
b. określoną została przez odnośne władze na odlJ~dzje. siG w lesie gatkowskirn nader urm:~
!dw magIcznych), w naszym kwndracll'l,mają byc 19 kop. z dymu zarówno w mieście jak i na mukana zabawa na korzyść ochotniczej straży
łaszcze cztery rÓ~ne grupy po cztery lIczby, da~' wsi.
' o g n i o w e j Ontkown.
J<lce także w sum!€ po 1914.
. .
c) Z SI: • ki T
p.
Bufet i cukiernia na miejscu, orkiestra d(i)ta
Ot6żczwarleJ z tych grup, tworzącej równo( . dl.bl Y , ,.~W' akc,. 1<. SC~H}ibler.a. 1zez strzelanIe z łuku za nagrodą, konfetti, poczta
leg,tobok nie uwzględniło ani jedno z;, otrzym~. caly dZlen wczor~Jszy do admlnlstr~cYJ fabryk ł t, p.
nych p!ę~iu rozwią~ul1.
!O\~ar~ystwa a!<.cYJI1CgO !\~rola Sr;helblera zgłaW raroic niepc)gody zabawa pr1.cillcsi()f1~ zo ..

.dając~ le~nHkową .sumę 1914,(stał~ suma ta..
klCh hc~b lcstznatTIlenną dla wszyst~rch k~adra:

l

l'

s~all SIę robotl1lcy, wyrazając chęc pOWrott!, do
pl ac~ l:a~ d.awl~ych. ",:,arunl<ach. OdpOWlędz(,m~

PonIeważ jednak do d. 18 iiiet'pnia jest jes~cze sporo czasu, więc wolno się spodziewać, że
otrzymamy choć parę rozwiązań z~\dowa.lniającyh.
--
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Im, ze .J ęzelJ zgłOSI SIę do p~acy wlększ~ iJośc

robotnIków, to fabrYka będzIe uruchomiona, a
wreszcie zaproponowano im zapisywanie się na
Jiste Płracęl'OO Wcbzoraj zapisało się na listę pracy
Pr;?;CSZ o
re otnik6w.

,-

. F A B'H Y ur ..
R..
Z

Powrócili do pracy:

W fabryce Gustawa Szrejera, przy ul. Skwerowej ;Nil 9, robotnicy, uzyskawszy S~22% podwyżki.' . . '
W, fabryce Eranciszka Ral11ischa, przy ulicy
Piotrkowskiej J'ill HO, uzyskaw$zy podwyi~k~ 13~
robotnlk6w.
W fabryce B. Waks8,przy ul. Julfusza jIf~ 9,
58 rObotnikÓw. uzyskawszy 5~1O% podwyżkr.
W fabryce braci l<r~kowsldch, przy ul. Wł"
dżewskiej M 157, około 200 robotników, po ó.
lygOQlllowe m bę:?:robociu.
"~_ _
. . . W· fabryce taslem i guzlk6w kokosowych
IErnesta, Wewera, przy uJ. Milsza M 6,w/ększa
cZ~,''~.' r, QQotl1i1,ów, po wspólnem porozum.leniul
O

(x) Zwracamy uwagę czytelników naszych
na wiadomośC o wkładach l warunkowych, przyj.
mowanych przez "Łódzką kasQ pożyczek I oszczędności II (ulica Stara~Zarzewska NIl 49).

Wiadomość ta ?;najdUje się między ogłoszc"
nlami w dzisiejsjl!ym numer,'/le,
Tu wyjaśnimy,. na. cl!:em polegają ~wkłady
warunkoweII,
Moina je wnosić ratami stałemi co tydzień,
co mif~sil:lc. ~o ~war~a,ł, 1;0 pół ~oku. Na:vz.aJem
kasa zob,?w1ązuJę su; PO upłY~le pewno) liczby
lat wypłaCIĆ nagromadLOny kaPItał razem z pro-

centem składanym.

Wysokość i częstość rat,' długość czasu, po
upływie 1(t6r~g.1J kapitałdzię~i procentom skła~
danym wzrosnle ~o wyma,ga, neJ wysol<oścI, wszy"
siif'mlędiy sobą, oznaJmi.ła adminlstracył fabry- . stko to olmilśla Sl'i) umową.
CZ, n.,e. j,2,e w nlldch.,odt.ący ponied~i&łek. 28 b. m.
Przyrost procentów skhldanych jest okre.
pr;ystąplą do pr~c.>,'"'-naco admlnistracya się ślony w ustawle kasy. .
•
~odziła.·
.'
..
.•
W przędzalnI tow.akc;IlDą,bl'Ówkatl,pl'zy

ur.

Piotrkowskiej n 214-,320 robotnik6w.
W farbj{l,rnl Józefa RosenbJata, przy ul. Be.
nedykta ~ 102--90 rObotnll<ów.,
. 'il pr~ędzalni braci}(och~lllSklch, przy ulicy
Wtdzewsklej l'& 157-180 robotników.
· W fabry~e S. P. Kochańskiego,pr:z:y ul. Wl~

Qzews,kiej j/R 157-20 r~botnlkówj.. .
· W fąbryce c: A. Mmtza, przy ulicy
1'Il 80-10 l'obotl1lk6w. *'

KĄ~ENDARZYK

TERMINOWV.

E.ł..OWIANSKIE. D z I ś Mirosławy.
Wsze"orll. W poniedziałek: Swlętomira.

h o

J u·

TEATR POLSKI. (Cegielniana 65). D z l ś l j u·
gościnne występy baletu teatrów rządOWych War$zawskich.
MUZEUM NAUKI i SZTUKI (Piotrkowska nr. 91 ~
otwarte codziennie od godz. 4 pp. do 10 wleczoremr Q
tro

W niedziele i święta od ~odz, 1~ W pol. do 10 Wiec7.
WYSTAWĄ QBRAZOW artysty M. Puffkęgo, ul.
Wi~.;:eW$ka

47,
WP'

(e) Pokrzywdzeni. Z powodu panujące obec-

nie

dróżyzlIY,

magistrat tutejszy

wystąpi~ do władz

wyższych z wnioskiem podwyższenia swoim eta-

towym urzędnikom pensyi.
Wcdłtw projektu tego pef1sve te podwyższa.
De

być mają w stosunku I1ust<;puiącyrn:

pens'ya

J

w lesie o gc)d1.ln!c 2 po południu; pocz'ltek
przcdst~'Yienia na sali o ~todt.. ó·ej.
WCJscle do lasu 30 kop., dzieci 15 kop.
W niedzielę za~ IH.lstQpml dnia 3 sierpnIa od~
bGdzie sic: nu korzyśćmiej!i\COWl!j straiy OcłlO~
tniczej na nowo llrl.i.\dzO!wj SC(:nit:~ prz(,!dstawje~
nie amatOf!:ikle. Po raz pierwszy odegranu bę~
dzie nader wesota komedyjka w ~ł akt::lch Adol~
fa Walewskiego" Koniki polne" z nową dekora~
cyą, stElrann!e wypracowam,.
.
Amatorzy z całą tmerf!lq j ch<:clą po~wlęcl...
I Ją slf: sztuce, by z!lchQci~~ widzów. Clack6wek,
II ch,oć tal: nif~7.n~lcz:m gm/m:., jedmtk !it~lra sIę
mIędzy 80h/% ~~,wlut~ w:ll~le~t!, II ltuJuoś;:, dmciuż nlCllicztlH, Jednak utiilnm poph~ra młodą Insty..
tueyę, strat ochotniczą, dla kt6rej ICddyt ctron ..
l !<ów ponlÓ~ł znaczne wydatki na umundurowanie
II .rekw!zyty. Próc?! tego, nie l!mpc)Olin~j&lc o tak
plęl~ncJ rozrywce Jak telltr, jedno~tłojl1le zilclecy'li
dowali llrządzlć z własnych ~kłłdłk Itlllł~ scenę.
(x). %abą,w.a ,ogrOdowa, Jutrzejsza ,.abawA
w p~rk:u 1I}'l~necya" zapowiada siQ nader !nte. .
reSJ,lllłc"Q·, Zabawa połączona b~dzle ze wzlotem

I
l"

I
!

wykreślem z listy członków.

Skł~dki ~ależy pfaci~

*

. lM10NA

necie doktora" I "Dwóch głuchvch".
Po pn:cd!itwleniu tarlce. P·oc!r.l'ltek zahawy

. qla przyl\ład~ ~podaJemy, Ż~ l~to wnOSl 12
na tydzaUl, tamIl ka~a po 12 latąch batonu, nal\tOrym wr.nlesle głą pannaElal'l.
100 rb, A wno?j!;~cy tygodnIowo po ZaJmujący, prógram, Jak lpl~kny park, śe1flgnll:
28 kop. otrzyma 100 rb. JUZ po 6·C/u latach.,
zapGwn~. lak zwykle. tłumy publicznoścł.
,;J;i/
(x) Ze Stow, czeladników ciesielskioh. Za- I
(x) I ta t
C l " Dl
••
rząd Stowarzys~eIlia prosi czł~nk6w, by ~płacill daje dziś dyr~lf~y~' at~:in'a" ~."ór01.~a!~erlp.
zaległe s~ładI5" gdyz w przeciwnym ra:w;: będą który zZlcznle SiQ dll~ą dwuakf~~cz ~ tnJe~ lU,
koplęle!<
wypłaCI

albo poborcom, lub
D,ługieJ tez w bIUrze Stowarzyszema (Grabowa 31).
Bl.uro otw~rte jest w każdą środę od gadzi ..
ny 7-eJ do 9-eJ wieczorem. ,
.
· P0fzudłó pracę:
'
(d) Przeniesienie gospody. Gospoda czela~
24 robOtników fabryki eugeniusza Glezern, dnil<6w stolarskich przeniesiona została z lokalu
przy ul. Południowej Ng 80.
przy ul. Widzewsklej nr. 84 na ullc~ \Ilidzewską
'*
nr. lOt.
Zaząda,to podwyżki:
•. ".~ ~ .... '
. (d) Z maglstratl,l .. Kasyer kasy mIejSkiej p.
42 tkaczy fabryki Braci Jas2;uńskich, przY ul.. Seweryn Werner wyjechał mf urlop.
iPołudniowej ](g 80.
.
. (x) Ąka.demioy rosyjsoy w NiiJmozeoh. Ko.
mlsya ma,trykulacyjna uniwersytetu lipskiego wy"
W dniu wczorajszym w 5 fabryl<ach r5rzystą~ dala obecnie roiporządzenie że od przyszłego
piło do pracy 228 robotnik6w, zastrajkowało W semestru Imatrykulowani będą \V Lipsku tylko
4" fab, rykach, 55. robotników. Og6łem strajkUje . ci akademicy rosyjscy, których ś.w: ~dectwa dol~
rzatbści legalizowane' zostaną przez ambasadę
w 144 fabrykach 52,432 robotników.
lub jal\iego konsula niemieckiego w Rosyi. Inne
uniwersytety ni,emieckie pójdą podobno w ślad
.

stanie na salę straży o;!n!owej, I!C":ic Od[l~trnne
zostaną dwie nader wc:'\()łe komedyjki 'Ił W gabi~

lipSKiego.
.
,',
(x) Z patronatu kółekrolnlc:zyoh. Od ks. P.
Załuski, ~. Retkini, patrona 1<6h.:k, otn:ymujemy
następującą, notatl\ę:

"Warszawski wydział kółek rolniczych ząwiadomił, ze może delegować na powiat łódzki
i sąsiedni łaski p. Adama Lewicl<iego, instrul<tora, dla lustracyi kółek i zbadania sprawy na
miejscu, GZy moiIlwą Jest rzeczą utwQfzenfę od~
dzielnego okręgu dla k6łek rolniczych na powia.t łódzki i łaski,

P. L: naleiy do nąj\epszych lustrator6w; alę,
niestety, obecnie ma czas wolny tylko od l-go
do 20 sierpnia, a wi~c w porze żniw, dość ni~~
dogodnej. 1 sierpnia przyjedzie p. L. do Zglerza, 3-go do AJcksandrowa, s-gO do Błotna, i
dp Kazimierza, 9 do Lutomiersl<ą, 10 do Kon~
stantynowa, 11 do Górki Pabianickiej, 13 do
Chociunowic, 14 do Retkini, 16 do Rzgowa, 18
do Chojen.
.

O powyiszem raczą zarządy wyżej pomie-

niol1ych

!,ółck

lub osoby zainteresowane donio-

t

\\fielkomie"ki

kawał"

/;1

orne. YEl p.

l~p"szych komIków WłOSkic~~eg~~ązaf:~~z nS;t
I druga kOl11ędya Pięlma dtu" . k Y" N dfi )1;
gram idzie wyjątkowo ciekf:l~~'C!iclki dl.:mftrb~
t. "Szajka" Czarne maski, najleps<,:y 2: seryi de..
tektywów wszechświatowej fabryki Cines" pe..
len przyg6d nadzwyczajnych, jąkie iii prl;ecl~odzl
główny bOha. tel'~deteldyw Sereni. Ciekawy tygo~
dnlk Pathe z wydarzeniami ostatnich dni arat
prześliczna natura-dopełniają programu. I
,
(x) Z "luny". Na dzit'iiej5z~ zmiaoQ pro""
gramu.yr~tr "Lun~I~, zapowiada ze uotei seryi

I
I

"Nśr~lsk wstrz;ąsaJą~y drama~ w 3-,(;h W'ęlkl.ch

ck~ Ciach ~ wykonaniU urtystQw teatru l<rólew~
s1~to f j open~l~dze p. t. "Ponownie iwiązaniU~j
bil r Ob e~~ te c owa" .ba~dzo komiczne, 1I0<t
rona rze ..vw amerrkansklch wspuniate zdjęKI

Cle z ryatury i "I(romka Oaumonta" nowiny o..
statnieJ doby,
(p) Z rusztowania ~9mu przy ul. PQłuqnio~
wej nr: tę spa~ł wczoraj NeP9mucen Jancz~~
4S-1etm mular2;.1 doznał pr6cz.lt~znych obraie~
złamania prawej ręki i zwichl1ląCIa prav.:el l1Q~~4
Po nałożeniu mu opatrunku na mleJ<3cu wypadku prze~ lekarza p.ogotowi~, odwieziony zo~,
stał w stame clę!klm do szpItala Poznatlsklch.
(e) Zawalenie 81, tufitów. Onegdaj w domu 'pr~y ul. Zgięrekiej nr. 7 ~aw&Ji,ty slfl sufitt
w kIlku sklepach. Straty jak cUa drObnych han ..
dlarzy, są ~na(,lzl1e.
Z~walenle$ll't sufit6w spowodową!'le~o~tał(j)
?statmmi ulewnymi d~szc;ami, które ząlll\ły~trycl'l'
1 spowodowały rozlu~nlenie wi~zadęłr
.
(A)fI!hu~y ż.m.., .....,.... Fiotl'kQwsltljltą~

QlJbernlalny
~atwlerd2;n planY' na bUdOWle nallt,ęj:Htfąer&!
t\'l,le go K)o!lOWic~a ....... RIt bullo'Wę 1.r.lętl'oW~j9fi ..

1

~r~~j l\~t~~1g'~~lte2~o n!t~,ta~w~;;t;L ~ .. U,l. ~W~~ti:!

tro~ego domu z trel11plem) ora" talt%J~e\U:~}:yg9~rzY
ul. Solnej. ·nr•.45j Pr.Y~er.Ykl) Wen$k".:- tlA j~b~dowę
~ci~~j~~eJ4').11d~!~~~{I\~:la\l1! i W(>z\łWP! ~r:,~ ul. TAr~
wancj

2.plętrowej

oficyny'

~r~Y~%.~:iw~J:~~r~~~~i

:=='1

I eodom Szulca
na nadbudowe 4 pietra, przebud6ła ' ,
"
_.
wek, oraz zabudo\~all ,gospodardycll przy ul. Pallskici rf mlstrz0Y' tej miary co Weber, Rossini, \\!anr., 3; ~endlu ~ublt1skleg? ,_ na odbudówkę murowa-/ "ner, MOniuszko, Meyrbeer, Chopina i in.
i
GllJowiązek kaidej kob6ety baczyć na
~:J b4-~lętr,oWeJ !)rzędz~lnI l l1adbl!(~óWki ~rell1pla, oraz ,
Oprócz muzyki instrumentalnej usłyszymy' re~Lllarne wYP,r~żniel:ie. Łatwo to osiągnąć, stou low ę 4-PlętroWC) murowancJ tkalni z trcmplcm I wokalną mianowicie chór I '
I ""
SU,Jąc prze,d s,llIadanlem około pół IdeJiszka od
przy lt. \A{ierzbowej nr. 18; Berget"a Henocha-na bu- Monl'
.,
:eJ S,C (cyl ,tnllel1ta
dowę 4'IJlę rowego dOl11U mieszkalnego z mansardem, _. USZkl," p.od dyr.. swego
klelowmka
Kotkow- \~ll1a co dzlenme naturalnej wody Gorzkiej Franor~z. zabudowalI ~lospodal'czych przy ul. Drewno\\l- sklego ods~lewa !\llkapereł swego repertuaru. clszka J,ózera, która reguluje stolec łagodnie,
sltteJ nr. 5.
Po koncerCie o 10 w. spalone będą ognie 5ztn- ' szybko J pewnie. Profesor K. Braun von Fem(d) ZlllaWe:z:iiol1lle doklUlmelll~". Naczelnik poczty czne.
li wald" pr~ewodniczący c. k. kliniki położniczej
przesł~t do policyi śledczej następuj'lce dokumenty,
( )
, W Wledmu pisze: ,,0 znanem działaniu wody
znalezIOne w skrzynkach pocztowych: paszporty: Pio_
X
Koncert benefisowy, W nadchodzący , Gorzkiej' F a ' !
J' f
[
ł
'
tra Spona, Katarzyny Mikolajewskiej, \llojciecha Btasz- czwarte.k 3,1 b. m, w ogrodzie maj'stl'ów tkackich
, r ' nClsz m oze a przewnywa 'em Się
<;zyka Stanisławy .Łakomskiej, Karola Tietza, Michała odbęd
l
b
często l dlatego też zalecałem ją kobietom choZmiJewskiego, Edmunda Ginzera, Moszka Skul'kowzle ~Ię <o~cert enefisowy orkiestry I puł- rym ",. Do nabycia ,w aptekaćh, składach apteczskiego, Anny Spon, LudWika Pasaka, Władysława ku ~trzelcow, ktora od początku sezonu wieczonych I składach wod mineralnych.
2111 ,
Pstrowskiegó, Emilii Gandt, Bronisława KróliniewskieramI tam koncertuje,
go, Wołka Kurka, Anny Pioroch, Estery Goldkind,
Adryanopola, a jako środek ostateczny, zaproJózefa Ludwiga, .\llolfa BtU"luanu, Wiktora Szmidtaj
książeczki legitymacyjne: Pryderyka Weigelta, Teodoponował mocarstwom demonstracyę floty przed
ra Snopa, Eliasza Sopera; kwit lombardowy ,nr. 258549,
Konstantynopolem i oddziaływanie finansowe na
książeczkę kasy poż.-oszczędnościowej na imię Prat!Portę.
.
ciszka Krajewskiego, bilet wojskowy Moszka Biren* Ukarany dowcipniś.
Dotychczas Anglia i Francya odpowiedziały'
cweiga, weksel wydany przez Andrzeja Przybylskiego,
4 kwity na imię Halperina, bilety wydane przez zaPodczas obl'awy na Woli policya areszto- na propozycyę Rosyi przychylnie.
rządy fabryk zamiast paszportów: Marty Boneckiej,
wała
przyzwoicie ubraną kobietę, która zwróciła
O pomtłc.
Władysława Mielczarka, Michała Wiśniewskiego i Janiny Woźniak, oraz różne rachttnl{i, notatki i t. p.
uwagę agentów niezwykłymi ruchami i postawą.
Po przypr~wa?ze!1iu owej kobiety docyr~E~ERSBURG, 25 lipca. (wf.) Sobraniebuł(h) Dl"olbll'8" ogieńa\llczoraj, o godz. 9 wieczo",
rem, przy ul. Piotrkowskiej nr. 189, Wmieszkaniu obok kulu, ?~az~ło Się, ze Jest to przebrany męzczy- gaI's~\]e. I· synod z':"l'óciły się do Dumy i synodu
rOSyjskiego z prosbą o pomoc dla narodu' brasklepu' z owocami spadła lampa, od której zapalily się zna, niejakI Paweł Muszyński, który nie umiał
rzeczy W mieszkaniu. Do ognia pośpieszyły II i IV od- wylegitymować się z rodzaju zajęć, ani z przytniego w ciężkiem jego położeniu.
. '
działy, które ogiell ugasity W zarodku.
czyny
osobliwej
maskarady,
(d) C:Il!yje a"zaczy'? . Polizya aresztowala niejaką
Dodać należy, że przebranie było nader
Turcy w Adryanopolu.
Pawlak, od której odebrano kwity lombardOWe za N2Ni
staranne.
.M:
~ie
zaniedbał
"upiększyć"
swej
..
KONS~ANTYNOPOL,
25 lipca. (wł.) Ozi·
4551, 4552, 51859, 70747, '71,025, 70,74G i 70749 na za...
stawione różne złote i srebrne przedmioty. Z pocho- gl'owy "plstlchem", ufryzowanymi .. kokami" i SIaj przywrocona została komunikacya kolejowa
dzenia kwitóW P. nie może się wylegitymoWać. Prawy szpi~k~mi., Aby ~aokrąglić I~s~tałty, umieścił pod
pOlTIlędzy Adryanopolem i Konstantynopolem.
właściciel może odebrać je W kancelaryl wydziału
stamkIem I spódlllcą (we wlasclwych miejscach)- Z Kons.taptyno~ola, wyru,s~ył pociąg nadzwyczajśledczego (Olgińska nr. 5).
gumowe "sYU1ulacye", które jednak z pewnego ny, w ktory.m JedZIe mllllster spraw zagranicz7
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(a) Z tabryk zgierskich. Wczoraj w godzinach przedpOłudniowych w fabryce Tow. akc.
A. G. Borsta, porzucil'o pracę 159 tkaczów, żą
dając pOdwyższenia płacy za tkanie towarów o
1 kop. na 1000 wątków. Rozpoczęte niebawem
pertraktacye pomiędzy zarządem fabryki a robotnikami doprowadziły do porozumienia i o godzinie3 po poludniu wszyscy tkacze stanęli do
pracy. Uzyskano pół kop. na 1000 wątków.
W fabryce maszyn Tow. akc. Juliusza Hofmana z liczby 45 uwolnionych onegdaj odlewników, przyjęto z powrotem do pracy 8.
Sytuacya w fabrykach Tow. akc. "Lorentz li
Krusche", które zosta,ty zamknięte na czas nieograniczony, wzię.ła niespodzianie tak pomyślny
obrót, iż pracę w przędzalni, zatrudniającej ogó,te m 297 robotników, wczoraj wznowiono. Do
pracy przystąpi.ło 270 robotnil<ówj reszta nie stawiła się, jak przypuszczają, z powodu swej nieobecności w Zgierzu.
Wysokość uzyskanej przez robotników podwyżki wynosi 5-10%.
(a) Zabawa leśna zgierskiego Towarzystwa
rozwoju fizycznego "Bieg", która w niedzielę
przeszłą nie doszła dQ skutku z powodu niepogody, odbędzie się jutro. Program zabawy, oprócz
wielu atrakcyj, obejmuje także igrzyska olimpijskie. Wog61e zabawa zapowiada się niezwykle
interesująco.

odd~lenia łudząco imitowały naturę, Cały ten
strój ~yl, dokompletowąny modnym kapeluszem
oczyWIscle z "fantazyą".
.
M. zdradziły nietylko ekscentryczne ruchy
lecz i od kilku dni nieogolony, ciemny zarost'
który dziwnie nie ~licowaJ' 7 " .rl;.!,mskiem" obli:
czem.
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!ołnDerz~.
Ważna narada. .

WIEDEN, 25 lipca. (wł,) "Zeit" donosi, że
spraw zagranicznych hr. Berchtold od·
był' ważną naradę~z-mfnistrem wojny.

C minister

.'_
"__.....
/" . Z KRAKOWA. N a pl' a w a u·s z k o d ze n.
Ensl'giczllapostawaAustro-Węgier.
Wczoraj ukończono ostatecznie naprawę sp owo'WIEDEN,25 lipca. (wł.) Postowie austrodowanych. przei:': powódź uszkodzeńnaIinii 1\0- węgierscy w Białogrodziei Atenach· przedstawili
le.owej Chabówka - .Zakop~l1e, wobec czego dziś rządowi serbsl<iemu i greckiemu stanowcze
. bieg pociągów odbywa się bez przesiadania.
:żądania, aby niezwrocznie powstrzymano dalsze
_ Rewelacye "Naprzodu"~, Org'an kroki wojenne, gdyż Austro-Węgry niemogctpo~
socyalistyczny "Naprzód" ogłosil dowody, które zwoJi~ na dalsze upokarzanie Bułgaryi. Włochy
. skłoniły jakoby prezydenta Krakowa dr. Leo, do i Rumunia popierają wystąpienie dyplomacyi
agitacyi za zakupieniem c'ukrowni w ~Binczycach austryackiej.
'..
za 100 koron.
W .,. . d
.
Dr. Leo jest podobno członkiem zarządu
ymlJająca po'ł(iadź.
.
tej fabryki, z p~nsyą6 tys. kor. rocznie. Wo-.
ATENY. 25 lipca. (P,) .Gazeta "Hestia" za~
góle"Naprzód" przytacza rewelacye, które w bar- pewnia, że rządy grecki i serbSki w· odpowiedzi
dzo ujemnem świetle prz,edsta\Viają prezydenta i oświadcżyły,że nie maj", możności zawarda ro.
zejmu do czasu podpisania przedwstępnego po- .
,
d. ł l "
jego zla a nosc.
koju, gdyż nie wierzą już więcej Bu.tgaryi.

(x) Benefis dyrektora orkiestry W. S, O.
A. Sielskiego. Koncert benefisow:y dyr. Sielskiego
zapowiedziany. na nadchodzącą niedzielę dn. 27
b. m. obudził żywe zainteresowanie wśród naj, szerszych w~rstw naszego miasta, gdyż w dniu
tym wszyscy: dorośli, młodzież i dzieci - znajdą
w parku Staszica chwilę rzetelnej rozrywki. A
więc-przedewszystkiem O' godz. 4 i pół koncert
dla młodzieży i dzieci, złożony z pięknych i
przystępnych utworów, w wyJwnaniu obydwóch
orkiestr W. S. O" dętej i mandolinistów, pod
dyr. samego benefisanta; tudzież sympatycznego
chóru dziecinnego prowadzonego przez dyrekto
ra Kotkowskiego, a zlożonego aż zelOO 'milu- '
Akcya Rosyl.
sińskich; dzieci dla dzieci odśpiewają najulubień
. PETERSBURG, 25 lipca. (wn Rząd rosyjgze pieśni swego repertuaru: . d godz. 7 "Wielki
ski
postanowił zmusić Turcyę do opuszczenia
koncert", w którego programie· znajdujemy dzie-

TElEGRA'

w

sułtana Dżawid~basza. Ostatni wiezie pozdrowienie suHailskie dla miasta Adryanopola.
iii

owe żądania.
WIEDEN, 25 lipca. (wt) Z Koostantynopotelegrafują: rząd turecki zażądał od Bułgaryi
na~ychmiastowego uregulowania wszelkich kwestYJ Slpornych,a zarazem puszczenia na wolność
jel1ców wojennych; w razie przeciwnym Turcya'
zajmie również i wschodnią RumeJię..
Z LITWY I RUSL
Dalsza wysyłl<a wojsk.
TI'agiczny wypadek. VI \\l iI nie zamieszkała·
WlEDEN, 25 maja. (wł.) Według wiecioru swej 'siostry na letnisku żona subiekta z fa- nych doniesień z KonstantynopOla na naradzie
bryki w Bialymstoku Tauba Rabinowiczowa, ministrów w Porcie postanowiono wysłać do
wyszl'a wieczorem z domu i nie wróci1'a. Do- Tracyi 300,000 żołnierzy.
piero nad· ranem w czwartek, w studnI, znajdu-Nowa bitwa pod Egri Palanką.
jącej się w podwórzu domu, wykryto trupa.
Wydobycie zwłok bY,fo utrudnione, gdyż
" BJ?LGRAD, 2~ l~pca. (wf.) Nadeszła tu ..
studnia ma 14 sążni głębokości. Wezwano kil- tal wo~uilomo&" ze od wczoraj 11'02:1)0..
ku strażaków i ci tego dokona.li..
'
li:z~ł S~~~ na n@wo$g~1l'
waBk międ!~
Zmarla Oddłuższe~o już czasu cierpiała na ' serbiU~9 a I!:uułgl!:u·~enl.
6wne tultW!(
rozstrój nerwowy. Do siostry swej do WiIi1a !0c:.za SUI) kci@ 1fł!l1!\l'9 Palanka) KoU~ny
przybyła w maj n b. r. w celu ratowania idro- II CiU'i:Ml!o5eQo. Według zapewnselill
wia.
.
I $eHrbSl~m~h~ $~s'@ną (łlIta!ln9i~4.i:ill.$ą 884#..
Zamykanie towarzystw i OChl'Ol1 katolickich. garzy . . $er~@~ie $podzue~aią Si~ł ź.~
Pisma rosyjskie donoszą, 7:e w gub. podolskiej uda BI!I i!U~ DeSZ(Ze dzfis obsad:uc
zamknięto szereg ~atolicki~h towarzystw dobro- Wtid,d Y",. Straty po obu stll'o~ach sę
czynnych obsługUjących bledną ludność katoli- I olbrzymaElI. Mczba onar •dochodZi

(a) Sllmrlafyna. W Konstantynowie w kilku

, domach grasuje śród dzieci szkarlatyna. Aby za-:
pobiedz szerzeniu się zarazy, władze powiatowe,
delegowały do KonstantYllowadoktora oraz felczera.
(a) Kontersl1cya kantorów. Pastor Rudolf
Szmidt w Pabianicach uzyskał pozwolenie ministra spraw wewnętrznych na zwołanie konfet'encyi kantorów pabianickiej ewangielicko-augsburskiej parafii.

nych Ibrah,lnl-basza oraz przyboczny adjutant

I

°

Mobiiizacya na WęUI'zecb.

WIIEDEN, 25 lipca. (wł.) Dziś wydano zarzą
dzenia mobilizacyjne tlla!młlców południowo:,wę·
gie.'skich. Powołano pod brol1l·szarwy.
'
Niepokojące pogłoski .
\llIEOENj 25 lipca, (wł.) Na dzisiejszem ze-

'>,
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braniu giełdowem krążyły niepokojące pog,toski
o zarządzeniach mobilizacyjnych.
.

Zeźr6deł miarodajnych donoszą; źe pogło~
ski te są, fałszywe. Zarządzeń mobilizacyjnych
nie wydano. Za.żądano tylko dostawy rezerw
koni na wielIda manewry w d. 20 sierpnia.

nadchodzą wiadomości o posuwaniu się wojsk
serbskich wzdłu;l; Dunaju, celem obsadzenia nad~
rzecznych portów bułgarskich, porty te jednakże
znajdUją siC) ju~ w rC)ku rumunów.

Zona
mentu.
Katastl'ofa lotnicza.
Frall!(furt 11, M., 26 lipca (wL) Na tutcjszem pOlu lotniczcm spadł ze znacznej wysokości lotnik Szcfer wraz z monterem. Monter
zabity, lotnik cit;iko ranny.

Krwawy Iwchód turktiw.

PI'f!esilenie w Czechach.
Konstantynopol, 26 lipca (wł.). Wojska tu\IlIED6N, 25 lipca. (wł.) Namiestnik Czech, I'eckie, paląc i mordując, posuwają się ciągle l1a~
hr. Thuo, był' dziś u cesarza Franciszka J6zefa pr~ód. Wojska te dotarły już do Jamlloli i Alpa.
OborwB/lle sIę gór.
w Ischlu na posruchaniu i złożył prośbę o dymj~yę. Cesarz dymisyę przyjął.
.
AKCYA AUSTRVI I WŁOCH.
Budapeszt, 26 lipca (wł.) W całym korni.
Pal'YŻ,
26
lipca
(wf.).
Niezwykłą
scnI
fecie
Scgeli
nastąpiło skutkiem ciqgłych deszOdwiedziny.
PARYŻ, 25 lipca. (wł.) Królewska para hjsz~ sacyę budzi tu wiadomość, podana przez czów i ~ow~dzi oberwany:! sIę ~6r. W Loewcpafislm,w przejeździe z Londynu, zatrzymała się "Echo do Pal"la" W dwóch telegramach, z ce zawaliło Się 170 domow, w Csnskot 30.
w Parytu. Prezydent Poincare wydał na cześć
Rzymu i z Wiednia, że Włochy i Austrya
Panklmrst na wolnoścI.
przyJJyłych gości śniadanie.
.
postanowiły
na
własną
rękę
podjąć
akcyę,
londyn,
26 lipca (wt) Znuna przyw6dczyBomby.
LIZBONA, 25 Iip(ijl, (P,) W dzielnicy Do- mającą na celu odebranie Adryal1opola tur~ ni sufrażystek angielskich Pankhurst, skazana
mont eksplodowały bomby, przyczem 3 dzieci kom i wogóle celem solidarnego d~iałał1ia. swego C7.lISU za rciżnc wybryki na trzy Jata więh b tk ' ki
zienia, została wczornj wypll~,:c1.on!l na wolność,
zostało ranionych.
.
W sprawacu a. ans ch.
d'
d
.ł
'
.
.
• .,.
g yz o muww a uparcie pr'zYJITlOVl,HlHl pokarW obl'onie obywateli.
• NaJbhz9Zem l~damem tych P~ń8tw bę.. mów, co staI0 si<: niebc;~pieczncm dla jej życia.
LONDYN, 25 lipca. (wt.) Anglia ma wysłać dz~a powstrzymanie marszu WOjsk serb .. I Przcsiedział'u ona og6łem trzy tYI!odnie w wię.
w najbliższym czasie okręty swoje na wody mezieniu.
:ksykallskie w celu obrony życia i mienia oby- skwh na Sofię oraz na fili110pol.
wateli angielskich w Meksyku.
Dziennik zaznacza, źe akcya taka rówRozruchy w Paru,
nała.by się zbrojnej interwencyi trójprzy~
londyn, 26 lipca (wł.) II Times" donosi, ze
Kała3łrofa 1(Olejowa.
mierza.
w
Peru
wybuchnęły pOWal!11! mUlIchy. UbieTOKIO; 25 lipca. (P.) Na linii Tokio-Omo'd zderzył się ekspres z wagonami towarowymi;
O prezesurę komlsyl kolonlzaoYineJ.
~tej nocy zaatakowano. byłe~(o łm;zydenta Legu~
z g6rą 30 os6b odniosło rany.
Berlin, 26 lipca (wł.) Dzienniki donoszą, te Ja. Atak OdP~I:t(). WIcIe ()~;6h z'lbitych i ran~
Protest.
zamianowanie prezesa komisyi kolo l'
'n' nyc11. W p0. bllzu paltlcu pn:lydcnta v..yhuc.'I1nGr Izacy) ej ło k'll b b M'" t
,'. f' ,. 6 ' .
.
. l, t~ om: . IIIIS ro\\ le, "h1f1S w l sprawIeSAN-JOSE, 25 lipca. (P.) Wielkie wrzenie nastąpi dopiero po powrocie cesarza z Norwewywołała tu nadeszła. z Waszyngtonu wiadomość,
gH. Wymieniany, jako Kandydat na to stanowi", dllWOSCI podali SI<: do dYrlllsyf.
że sekretarz stanu Bryan zamierza ogłosić pro·
sko wyższy radca tajny Dense ma w kołach
Zatonlęoia łodzI.
tektorat Ameryki P6łnocnej nad stanami Ameryki
hakatystycznych wielu przedwnlk6w, gdyż uwaJokohama, 26 lipca (wł.). Japońska ł6dź
$rodkowej.
torpedowa, zdą.żająca do wyspy Formozy, ZO.
'.: Pisma przepełnione są artyku,łami, protestu" iany jest za niedość gorliwego polakożercę.
'Iącymi prżeclwko temu zamachowi. We wszyst..
Choroba Papieża. .
stała porwana przez tajfun i rzucona o skały.
kich kołach społecznych odbywają,. sle liczne
Rzym,
26
lipca
(wt) Papież przeziębił I się Łódź wraz z 7,ałogą zatonęła.
wiece.w cełac.lt wyrażenia protestu.
.
zasłabł. Aczkolwiek nie grozi dQtąd poWai~
Zwycięstwo wojak rządowy oh.
'Rewolucya w Chinaoh.
nlojsza nlebazpiec~al!stwb, to jednak z porady
SzanghaJ 26 lipca ( .ł) T . ł
f
SZANHAJ, 25 lipca. (P.) Według pogłosek, lekarz~ s~egl o, paplkęz zanIechał audyancyll pr;zyl~ wczoraj krw~wa walka ~ '~rsen~~Ym~eJ:c~wy.
~ które jednak· wymagajq potwierdzenIa. Nankin
mowama pro grzyme ,
u II
t
ł 10
d"
•
'
.
w fi ta
rwa a
g;o Zlf1 I ulkolIczyła sic: zwy·
znajduje się w r~kach wojsk północnych. Rów ..
2-tygodnlowa 'urlopy uornll<ów.
cstwem wOjsk rządowych.
niei pomyślne są wyniki akcyj wojskp6łnocIlych
i w innych miejscowościach.
KarIsbau, 26 lipca (wt) Na ostatniem po~
, ...",.. - .... ,~"" ~ '"-" """
SZANfiAJ, 25 lipca. (P.) Aresztowano kilku siedzeniu międzynarodowej konferencyi górników
ODPOWIEDZI ł~EnA!<CYI.
japończyków, ·pl'óbuiących
znowu przewieść przyjęto rezolucyę Combarlina, ż'ldającll 2-tygo~
Prenumeratorowi
pOWinien
pod ochroną flagi Czerwonego Krzyża amunicyę dniowych płatnych urlol'ÓW dla" robotnlk6w kOfl być d()r~c7.oIly 11 ~ j p ti t 11 ,IO.e iM.() 7~rz(l1.wói"
7 j pól. N/edorę

l

li' ,

dla

j

..

w

południowców.

Zostałniej

...,

' ..

ohwili ..

'Niezadowolenie Graoyl i Serbii.

czattie dziennika Jelit naduzyclliHlI, które rtmsi być uka-

palnlanych. Następnie wybrano komitet kon·fereneyl międzynarodowej, do kt6rego z ramienia
polskiego Zjednoczenia zawodowego wszedł JaM

rane. Prosimy o doldndn)l adres i MElzwlsko,
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k6bowlcz.

(apt.WOZiłA!!I" t"l"'!:r*ri<"III1-!rl)thirlll. 1, dnll\ 116łVU 1913 roku).

BhtłogrM, 26 lipca. (wł.). W tutejszych kOM
O zata na la·
~'-"·ZIl!l;;I(!E~r,I.T~A!l.,
...
łach ·politycznych panuje coraz wi"'ks:lle njeza~
"
g n stra.jku.
qzeklllli »"l'l. 4!I.U~ ~:.
..•• ~ H·ku n. W~!..
_.'- ~...
'!I
Pret orya,.
. 26 l'
(1.) R d 1 1
&1. RentĄ • uI!.a.) O~,M 9~.OO lI·ku H. W"". - . - - . - - ....
dowolenie Z powodu akcyi rumuńskiej gdy!
IPCą. WI. . zą (O onI! połu- 6:1. Poi:. d905 - . - - , - - . • • 1.od~, ..... _ _•.- .....
,
. dniowo •afryl<ans
'k'lC h zaproponowal1. rob·
51. P<>t, ~ lQ()G -.'- '-.-- -..... Ak", 1..i11'oP~' - . - .-.- ua.M
utrwala
się przekonanie że Rumunia rzeczywi~
otnll<om, Premj,
r Cll'1b, .1Y~ 4.711 -."- • 1'o'1I10w, _ _ _. - 1,w
1
kt6r"
'. i
t 'I'
. . ' II.
111,1
~Iła - , • 1{II<!tld
_._ _._ 12&
śCie podjęła swoją akcy~ jedynie dla przywrócei.y zamIerZają 5 raj <owa<.:, utworzenie koml- ł Sz.lllcbeclde. aH!. .100 ,'-:" • ~t~rjl~h. _ _ _ ._ -.nia r6wnowagi na Bałkanach a zatem ieśli i syj mieszanych, kt6reby się zajęły rozpatrzeniem \ tj: ~P. ZI:IlI. ~:~~l ~:l~ I' ::::::.0. . =.. ~;~~I:':k.
~.::::
,
'~,' d"
b t 'I 6 Z d . I l '
I> I.Lld. WMrs~. ~o.nr. SU,R.. W~._ ,1"1. I... t'lotrk. - . - -.- -,Serbia i Orecya jako pa6stwa .zwycięskie dozna~ zą all ro o ni {W, ą ania 1;0 elarzyma rozwa- ';1.. • »"1".'1 ~)j,ili. _ . ,-- .1.'/''''tOb1, w. _ ..... _._._ .-. ,.....
,.
..
,
'żać specyaJ 1 J '
P'
t
1>/. ł.r!(I7..VI1~. "',-' - . - .-.- f.% • Ctl)lIt. ....- - . - -"'"
ją znacznego wzrostu to zachodzi obawa. że
l awmlsya.
omlmo o szanse po- ,:,,.". ł:6c1~. y-.-- --'--1' ..~..- 1111'111: lC. !!l,l... - . - - . - -.Rumunia zwróci się p;zeciWko nim.
rozumienia są bardzo male, ponieważ rząd 6/. L. Z. L,HI '-.'0- (,.,-- ""0 Rudzki n. lIlt. ~-.- - , - ~...
. . .
wzbrania się wycofać wojska z obwodu strajko~ , - - , "'
, . , . . " .... ,
...
.
~umum pod Sofią·
.
wego, ,co stanie się jedną z najg16wniejszych'
SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
~ofla, 26 lipca ~wł:). Z powq.du ZjaV:lel:l~ prze$zI~od polubownego zahltwianla zatargów.
S;lI:Yi cel\tr~l1el ~~. ; .....~:......
_
sfę pierwszych oddzwlow Iwwaleryr rumuns){Je) Obecnie rząd zwołał konferencye: przedstawicieli
D" t "
~,~~ i ~rJ ~
... !:'f'O
pod Sofią. rząd bułgarsld zwrócił się do Ru~ właścicieli Iwpalń.
gi~ ~ u ;i:~ ~i!ł
munii z zapytaniem o zamiarach tych oddzia~
tfi ""? ~ lit
t:l:
~ tl.~
łów. Rząd· rumuński odpowiedział, że już wyDomy gry.
26/VH II,lO. pol, l! 7"'0.0
• !lU , na ,. Pn 2
dał rozkaz wstrzyrnanin marszu na Sofię.
Bruksela, 16 lipca (wJ.) Rząd zgodził się o~ ~LlVll PwleclI, 'lłl.l
18,6
17
Pll W 1
statecznie na ponowne otwarcie domów gry ~GfVlI 7 rll.ll/Jt N~,'"
11,7
80
l'n W 1
Zajęcie Berkowic,
w Ostendzie i Span, gdyż zakaz spowodował
longyn, 26 lipca (wr.). Donoszą, że pierw- zupełną ruinę tych kąpieli.
Dla młodzieży ł starszych:
sza armia serbska zajęta wczoraj Berkowice, po1)
Adam
Mickiewicz - "Pen Tade ..Uja:/'
"Wierny" poddany.
łożone o 40 kilometrów od SofiI. Wojska serbwydanie ozdobne z i!ustracyaml, Stanisława Ma~
,Biauen, 26 lipca (wf.) Właściciel dóbr ry~ słowsklegoi cena w oprawie 2 rb. 50 kap., dla
skie porączyły sif,\ z rull1uńskiemi. Komendant
cersklch,
Krausman zapisał cały swój majątek. prenumerator6w IIf(ozwoju"tylko ,1 rb,. 25 ~Ol?~:'l;
Widina został wezwany do poddania się w cią
wynoszący
2 miliony marek cesarzowi Wilhelgu 24-c11 godzin, w przeciwnym bowiem razie
2) Feliks Koneczny - .. O~leJe POI"":
mowi.
Zonie,
z którą iył bardzo szczęśliwi e 2 tomy z 80-m,a rysunkami ic1utij mapąPoIsk1i,
miasto będzie bombardowane.
zostawił zaledwie roczną rentę w wysokości ~ena w oprawie 2 rb., broszurowane 1 1'0.60 .
Zapóino
800 marek, a pozostałych krewnych pomin~t,zu kop.j dla prenumerator6w - w oprawle 1 rb. 80 i
kop.. broszurowane 1 rb.
.
Bukareszt, 26 lipca (wi.), Z różnych stron pełnie.
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z piśmiennictwa.

Wojna żydowska.
Nakładem firmy Gebethnera i WoHa wyszła
iJ()Zprawa Kazimierza Bartoszewicza pod tytułem:
,,'\\lojna żydowska w r. 1859, początki asymilizacyi i antisemityzmu".
Rozprawa bardzo interesująca, a wobec dzisiejszych stosunków i aktualna, jako dająca dokładny obraz zapatrywań na kwestyą żydowską
przed 50 kilku laty. A nie były to zapatl'ywania
"pierwsze lepsze". ale ludzi znakomitych i ohoz6w wybitnych. Oyskusyę, l<tóra zamieniJ'a się
wkrótce w gorącą rozprawę, w namiętną walkę,
petn'l ciekawych epizodów, zagaił Kraszewski
W chwili, kiedy prąci asymilacyjny zaczął silnie
przenikać sfery inteligentnej młodzieży żydow~
sklej. Przeciw temu prądowi, któremu sprzyjali
,jentuzyaści" Jurgensa i Chałubińskiego, wystą,piła ostro opozycya 1 obawiająca' się wpływu
.
. . d
l"
l fI)l'zewagl I zy OWS \ICJ.
P
Demo <ratyczny emif~racyjny " I'zeglą,d rzoczy polskich" (El;1:nl1owskie[~o) dał hasło do
pierwszego silm~go starcia się opinii. A zabięrali w J'ej im.leniu glos tacy potentaci J'ak: Klaczko, Kali nlm, Lelewel. Wmieszał' się do sprawy
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~ydom n~ łamach "Gazety \varszawskiej". lnte-"
Pl'zyborowski w dziejach 1861-1863 te~
ligcncya zydowsk.a z Natansonami na czele wy- poświQcił dużo miejsca. sprawię opisywanej przez
słała do redal~cYI zbiorowe pismo z żądaniem
Bartoszewicza, a jeszcze na 'miesiąc przed śmie 1''odw~łania ,,~1apaści". !:C!11 teg.? p~sma, dopr\,- f cią, .drukował' o 'iliej osobną;'r~zprawę.•. Ale nie
wadził do plzyl<rych zaJsc, ktorel11l zajęły SH}! posladaJ'.~,tak\ obszernych r~koplśmienniczych mawładze sądowe,
\ tcrya-łów, jak. autor "Wojny żydowskiej", ani
Polemika przybrała olbrzymie rozmiary.,·- nie pO,~,łębjł dostatecznie ptzedmioto, skąd w jewzięła w niej udział' prasa galicyjska, poznańsku, I .go szkicu było dużo luk i b.rędów. Obecnie
rosyjska, niemiecka, francuska. Na szpaltach mamy pierwszy dokładny, na dokumentach opal'polskiego "Słowa" w Petersburgu (Ohryzki) po- ty, a przy tern niezwykle przejrzysty obraz tych
jawiła się odpowiedź Lesznowskiego, redaktora I starć, które poruszyły opinię całej Polski, a w
"Gazety \lIarszawskiej"; było to dolanie oliwy /' znacznej części i zagranicy. Dodać należy, iż
do ognia. Polemika przeszła na ulicę. Kiecly autol' zajl:lł stanowisko objektywne-przedstawia
cenzura nakazała dziennikom milczenie, ulotne rzeC7: wszechstronnie, zostawiając sąd czytelnikom.
litografowane pisma obiegały po całym kraju.
m;::re!-. ','..
-',
Wtrącił się do sprawy rząd-namiestnik Gorcza- :::;"'?
..
• " ..~
kow osobiście informowa,ł o sprawie Cesarza
Aleksandra 11.
Zakazano wydawnictwa "Słowa". Sąd war") "
szawsld 23 żydów z inteligencyi skazał na cztery S5I'ed/liiia 6~'
1Il1l~.",
Sredhmia
miesiące aresztu. Kiedy burza się rozszalała,
Sp. c,hOl'ohy skórne, wWs!5w, mel'ycznę moczoptcio~'
Kronenberg"
nabył
•..
.MGazete. Codz,ienną", zumienil . We l ",(IIsmetyk~
Bekall"!łlika. Leczenie syphilislI
ją w dziennik rozmiarów europejskich i powiesalVat'sanem f:<:hI'Jich·Hata 606 i 914 (W~1-6dzylnie). Lerzył redakcyę Kraszewskiemu, aby łagodził wzbu"
czenie eleldrycznością: @llllllXłll"oUiu (usltwąnie szpe' l
rzone umysly. Ale nadeszły brzemienne chwile, c1lcych włosów) i l\lIświell:HeBllSe k:ąiulI.\l'lIIl(uretros!coplll), i
nastały manifestacye wUl'szawsJtie.
Wobec 11 ich j4-C
Godziny przyjęć: W czasie letnich miesięcy tyllc(J od
~
i do S·ej po pohtdniu, w niedziele od lO-ej d02-el.
sprawa żydowska zeszła na plan drugi, a wkr6tce Dln W. P~t1: (j)sobua pOQzelUIUnia.
·1128
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broszurami Lubliner, adwokat brukselski, żo,tnierz z roJm 1831, obok niego stanął wychodz'lcy w Londynie "Demokrata Poiski". Ale
były to dopiero przygrywki. Bój na I:ałej linii I
rozpoczął' się od chwili, kiedy znakomity pu- j
blicysta, Józef Koenig, wystąpił zjadliwie przeciw!
~
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gowie iydów rzucali się w ich objęcia. Idea
asymilacyi świędła tryumf niebywaly.
Berg, historyk rosyj sld lat 1861-1863, upatruje w tej "wojnie ży~lowskiej" źródło następnych politycwych wypadków. Niezwyk,te poruszenie umysł'ów przygotowa-ło grunt do nich.

PD.r k u WEfi E~ YDu Wgo
no

~damkm.

Szosa Pabianicka. 5 minut pieszo od Gór

q

nego ~ Rynku, lub tramwajem na miejsce.

__ W niedzielę, dnia 27 lipca 1913
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Do

sprz8dan~a

R~Dwuag; 2 parokoilulIe, je ..
dna po]edyra&«:Iił. pill)~eBo1:k"

na

glllllll'llilllGh.

O,gier kall"Y.

Pioti'!{QwjSlca 283.

2514,

różne broszury treści religijnej poJeca skladl
materyat6w piśmiennych,
KSBĘGIHUUi\ lU P!fi4!~GLIlDU KilITOl.BCUm::ao"· \
.... Id. św. Ihadll"accja oM 3. .~\

Ol'az
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Ważnn windomość!

Dr. med. Z. OOL&,

ZaWiadamiamy wszystkich, ie CI
!lasz s1dad ~skóry anfJiclskięjll
loro by s k'orne.!• weneryczno:;
l spodni, IdorG można nosić 5 I
.. ~. Milmłajewska 'B.
lat, przeniesiony na. Piotrkowską Godziny pr~yj'łł.: od g. ~-1111 od '" 1 p&ł-:!
.M!
14U m 34
2442
d,t) 7 l pół wle~:t;'l: w nil'd:dcle ! 6w!ętĄ 'i
• _ '
•
,
• ~ __. _
I, '\3d ~ d() 12 i 1;16. Telofopn HI ~o..oo, .

Zab 'wa

znakomita pilotka Miss Elan .. Komiczne wyjście praci
Lclhli (bezustanny !lmiech). Cygańskie ta(ice. l'-lul11oj·yata.
Akrohatyczny duet. Pantomina dla dzieci. "Wet :r.!lwet" ---komedyjka. , Tragiczna sytuacya" ....,. i:arĘl8.."Szpital W8tyat6W"
operetka. Na zalwl1czellie' npvtoo2lfl. z j'óż\lobarwl1ych ogni.
Koncert Q-ch orldestr: W... go Leonhar4ta, OgrodbWeji Tea.
tralnej. RestauracJa, Gorąca .kuchnia, Ollm?;ymia weranda.
~trzelnica: Łódki l t. p.
Początek

za.ba.wy o godzlilic, 2~aj 110 południu. Wejście
20 ltop., uczniowie i dzieci 10 kop., do 5 lat bezptatnie.

uwAGA :
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Nawat W razie deszczu ogród otWarty.
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Wz.!oii: baBoaUlI systemu Mongolflera, na którym Wzniesie
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41.

potrzehny do wj~kszcgo o~l,rod!t
za miastom od I września r. b,
Oferty I kopie świndcctw pod
N2 2G5 oddać do Adm. "Rozwo- I
ju".
2512
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&''W@r,ty

S!lIul;'ne iI
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IIRIlIC;II:opłe>iowąJ\

Dl.PIOTRKOWSKA
~tanilławPlekauki
Na 115.

Nawrot H2 1.
-Choroby weWl1C(.trzlle. Odstodz,
4~~f) po pot.
2095

SONNENBERG

Dr~

[

Wll'ene1l"yczrie

l

__

Przyjm,: od 9-10 ranQ l 9d. 6~j
r:,'
;'11ecz;. \wblet9 od 4-5.

t5St-.-Dr. P' med. land
.. Tonanbaumowa
k

Cho"ollJy, siJ(6~r, dlr'ó!1 mG'
O;rl:owwyoh
i 1ł\ttH'UU·Y03l:1IUl •
Przeprowad:z;il sl~: mies:lkaobeclołrkows ił. 141), tal. 24-16.
nie przy l1licy Zielonej N9 8.
HUuaszel"ya, c!l1Qu·@ll»ykolbię·
..",
, Od 11.1 l 5;11./~. . . l , ce iłuIII"ząd6w moc;towsrch
lil'iIl
UrM

u

n.'

..":I

.JlI;i~

a

~

..1taIWAOWSa(~

.

(eystó,'kopjA. ! 1{):'cterollkopjll).
PrzŁjlllllie.o(1 a-ci 1~ O.ej,
lO
"
171~,

lP'iClltli"kGwElka UH}.

Przyjmuje z chorobami Wewnętrz
nem I (spec. żolą4ka i kiszek).
, Codziennie od 10-11 rano i 0,14
~?.~.. ~,o pot. TII!I!~,lI' ~3';1[JI.

255

Dr,. LE\WKOWaCZ

cłnl1lllPlllIby /;,de:Ói"11e, wenu ..
M"yO:>cr»flI il nhunoa płciowa

KOlllll!lrtswłJnlfJlWiIllka 12.
Pr:ty sypbills!e {zastosowanie prof.lllrntn
,,606" i ,,9U", Od u-~ po PQł. i &-3 w ••
panie lo - 5 po pał., w niedziol .. g - 5.

--_._._-....."""
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poczel\alnlą,

Osoba"
......

DlfI'.. Mp PAPBERNY

AKUSZER i SPECVAI..ISTA

CHORÓB

I~OBIECYCH

.ulica. Pohu:!hliowa ~r~ 23
TęGę!l'oi!1l HG .. I.US.

Przyjmuje do 11 ranQ l od 4 1[.
do O'h po pot.
. 555·
_
I '~",_"I!:"~ .,~

............... '

łj"'''

~.. ~rós~~ik
Zachodnia OS, (przy Zielonej).
Chor:oby skÓl'y (wtosów, Weneryczne'l dróg moczowyah. Instytut IWntgenolog[czny i (jwiatło.
leczniczy. Badanie krwi nas)1fi·
lis Od 8 1/ 1-111/, r. iocl 5-2..:
Niedziele i święta \H2 r. 505'

Dr ..

.1

l

--

....

CHOROBY WENERYCZNE, ,

SKORY, DROCI l'10CZO'WYCH l

Sp~eelPowa,t'la
przy Andrzeja.

9.-121 1.
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agiol do sprzedunia. Wiadoulica Rybna llr. 5,
Magiel
jest do sprzedania ul,
Wólczatiska nr, 147.5670.5.1
M
'sprzedan'iri-fOi:re:
- kazyfiifcclo
pian
bardzo dobrym stanie
0
firmy' Kerntopfa. i maszyna do
mOlić:

Nilliejszem mamy zaszczyt zawiadomić Sz, Pub licznotlć, że z dniem 27-ym lipca l", b. zostanie
oitlllfiillria BlIN!:}! 1111.

Mikcłajewskiej.v.a

W

31

szycia systcmu Bill'gela,. WiadOM
mość li pp. Bałaban, ul. Wi~
dzcwska nr, 55,
G524--ocs-5
-j;Tc1dYciobre I~stemmlliire
O w prywutnym domu Brzozo,
Wa 4 111, 38 parter. aS80.5wc-1
otrzebny chlopiec do ślttsarni
Dzielna nr, 20. . 6[i(j[)-5-5
rzYjlTlę na mieszkanie dWie
SIiit'Ollllle panie, Mik()lajewska
IlI', 14 111, 15,
602!)......;.2-·1
otrzeblJa-~dolna koszularka
i drobiażdżarka do pralni ni.
Ce~!elnianu 1O,_ _ ...?(H7±~
otrzebna praczlw do pralni
((uluiemia nr. 2. OG07-2·-l:!
pralnia do sprzedania w '(Ri:
brym punkCie ul. Dzielna 12,

pod kierunkiem znanego powszechnie rutyno-'
wunego handlowcap. A. !Makówki.
Uwa{j)8 = Proclnlda wchoc1zfjce w zakres mleczar,
. stwa 2 razy dziennie świeże, Specyfllnu sala
dla gości. Licząc nu popurcie licznej i Szano· .
Wnej Klijcntcli pozostajemy z pOWażaniom

P

P

J.. Daniolak, A. Makówka, F. Kami{Hlki.

P

I

P

Nr: 170

r.'

::

: ::==::

- 1'1

........

karne, npelucye, kasacye, kOlltl'Ukty, pa·
szporty zagranicznc, Dawid Mn·
kóW, Widzowska 5B,
OOM
Resztek hurtowy C-detaliczny
sklad nu garnitury męskie,
saki i palta; suknie, hluzld i ko·
styumy dumskie. Edmund Wasilewski, Łcidź, ul. Kątna nr. 56.
'.
2067-10sś-3
S- klep 'kolonialny do sprzcdn"ilii
z powodu choroby, Ul. Sl"ednia nr, 24.
0640-5-1
s"ll:le p spoźywczo·d'}strybucyjny
zarnz do sprzedunia z powodu blldowy domu. ut. AleklHlIIdrowska w dobrym pttnkcie.
Wiadomość 11 sprzedawey ~tazct
na rogu ul. Brzezlńsldej i Łagiewnickiei.
6(j(iH-1.
sprzedam WiQkszy zaldacl i:llll. sMski z powodó~11 rodzinnych
Oferty Rozwój "lOOD" (;515-5*-5
S·_·P·-·-R--Z-E·---OA-M tanlol)ylc z"uraz"
mI dO$.!otlnych
Warunknch, hudynek ffll>rj'c7.ny
z lO-llHI wursztatnmi kortoWymi
i lokomobilą 15-kolllh}. Przytctll
plac 8,000 t. kw. Wiadorno~(: W
Rudzie Pnbiauicklcj, J.m~yst. Wolf" u wl\U, f' russo.
('()Ir ')~w,l""US"-')
-.....- ..---.--------.......
_._ .........
SklepowI,) llI'zudzenie Slll'Z(:~dnlll
za bezcen. CJI. NowoiZilfzeW.
situ 111', 51,
till55
•..!· ..·I··....··-I--I-·-·-l----t-t-j - - : - · ~;: ep to OłlItlIH).l ys Ty.HlcyJlly
.,;) do Sp I'Z e cl!\ll i a ni(J(lrogo z po·.

UP

:..

prOoib Y, S(?ntwy

o sprzedania węgierska mala
ul. Kielbach,a nr. 24 tl gospodarza
GoGo
li
Al, Pierwsza szkoła rękowynlljecia 5 pokoje z kuch6608--5-2
R. ..M. dzielnicza dla Iwbiet
nią z \VYl,lodami zaraz lub od pOTrZebna uiywana l{tisii--o~nio:
nagrodzonu wielkim zfotym me- l pażclziernika WJ3 r.. ul. Na,
trwała, Oferty w adm, Rozdaloll1 na wystawie l'zemieślni- ~iJ:!!:. ti~,
. ()fi45-6·'·::.!. ' wOJ'u dla "S. S,".
(lG07-.g-!.J.
czeJ' .W Łodzi A. Krowiekiej' i L. Dwa. ,P" 0,<0
l Jc .z . kuc IlIlif! (O
l wy- p--t'-eJF<ltn'IU - W ([Ob.r"ll·1 Pt-ll1łr ('.I:-'e
Jusitiskicj, ul. Karola 16, Zapis
lb
l
"
.r'
uczenie cod:dennie od 5-6 pop.
!H'lJ;lCIfl, Zlln14 H. o Ol Hlo
tanio. do sprzedania zar'az
oprócz niedziel i śWiąt. Szlwfa pHzcl~ernlku ul. HM;\~.•adO\~x~l;:a z pOWodu WYJ. azdu ul, Sokola
lllyunje .I:hviadectwa z l"'aW(ltrJ
nr, 1,J,
0674-5 -1 nr. 7 Nowe.Chojny.
(j(105'J-2
"
k d . l
W
Sj)l'zNlnuin dWu Il1flr1Je hur·········---·-·-·---·--·---sz I{~)ł re;; o zte niczych W nr(lzo t"l'lll'O B"n"cl"l".t"I~i) ('('['1) pm\nia do sprzedama, zaraz
l;\zHwie,
.
5603r-s
._ <
... "
y ~, ,Jk' ) l )~
llleclrogo AlelrsflndrYJska 54,
I d 'Sypiulniapilikna orzechowu nachowka stara do sprzedunia •
6600-2-'> wodu wyjazdu, Karolcw.kn szoHI inkrustowuutllcosztowala 600 U okna i lmfle. Wiadomość: Iti,
'
---~ sa nr. 11.
(105U
tb.wyjezclżajf.!c sprzędam za 180 Rzgowska nt.,94 u Marczew· pOJtrzbeibtltCl zarazj,dzieWczytna ldl1b Sklep do sprzedunia z powoclii"
rup. ::;pacerowa 27":"'6. 6675-1 ski ego.
6627-4-1
to e a uczc wa samo na . o
choroby zaraz Nawrot nr. il8
-'. "O· Wa IT1U.(..1,le do spl'z"tlanl" ", dó-'
służby, przez czas letni lla Wie~,
<"'11_."'_··"
"Kl~·eden.s,-si:6·j
krzćsta. I oto~
"
.. .v
W'a'
~ . W adIn. " Rozwo JII.
" --\.IV
,I
..
l
brym -punl,cie. Ulica
Kalllien...
I ClOlll0Ś c:
".••._~---mUllę, bhlrk(), bibliotekę,
---k-ó-jdI l
SPrzedam sklep
l:lpożywc.zo-dy.
'k
bi I" , k l t
H(1 nr. 5.
6629
po
o
wyna ~c a zaraz dla
strybucyjn 1l W(lobr"l!l flltllk"lh
szaf')I, ł6 z a. e Izntar Q us nad l II ł I . t
I
kobiety in tell gelltnej, na par- t 11
J,
J
I " ...
llą, umywulnię, Ilzafki nocne,
sprze an u s t ep {Q Ol1la .noter.ze z wygo dam i (Wejście y ta zaruz IstniejIley!) at ul.
htstr:o, szafkę kawalerską, lam/)y,
dystrybucyjny z powodu obJę- ", 61)
1 N
t
8 Nlzku 111', 5.
llU05 ,,<i ,"",2
1,'
...
d'nm zaraz b arc zo cl'a !Josud"Jna.
po"z.cl·e bardzo
wsp9 ne,
u. OWro nr. d - -arnia
k metroWa lIa 'sił'" po ..
ovrazy,
's!",rze
'"
nI
ofic11przy1 ",
tanieJ
Karola. 8-10.
6676-10-1 tanio byle zaraz ul. Zlata nr. 5.
'"
.lna ewll.
-r:
_.
I
'
6578-5*-2 piWiarnia do .sprzedania ~
ciągową, i lloti:ną i !lz.tanca
do
AJ' Zakład taplcersko·stolutslti
b
J'
l P . l ln tlprzcdanin Zgierz ul. PrzeJazd
Jł.,:ul. Rozwadowska 14 poleca codziennie od 5 do 7 niedziela . _ rym pUll reJe 11. ~eJau _':. 111'. 617 przy szosie ręczyckieJ.
gotowe wlasnego Wyrobu. do 12 rano.
6616-2-2 pokÓj tlmeblow8}1Y z cnlodzien(Jn61-~1
Iy,'rnaterace,leianki,szafy I
sp. rzednnlasklep k()lonialno. nelll,utrz9mamem do WynnJQ- TOkarz Telazny znu)łlcY'j ślul
biurkoo, .. biblioteki, u.m y
dystryhticYJny dobrze prospe- C:J!l' ,DZielna nr. 4'0 ~. 1. _
sarską robotę dokładnle.,po, .pr21Vjm:uleobstalunlci '. ru)ącyGubórnatorska 21 isklep. panienka młodn, mtt:iI!~el1tna s.zukUJe.
p.t. ac)! Rozwój po.d JJ~ro.
ll
ia stfjreąeny nizkle. 6657 •
sprz.e.dąt\la, b.rycz!tluiywane
POSZUkll.Je.. posady z. a ltfl.IJ. t<:)- . kl'lrz •
'>
. ' 66au-l
.el(~ wyptzedarn' 'bardz.ó /. ·1 nOWe ul, Ptu1skn GU, GB19-2-2 ro~ą do lruJni .• Na i~1qanie fl1o~ U'· ineb.lowhn:9,. ~Ol{Ól. z· osohnem.'
tClllło thyle· zarazt garnitur
su..
- -p- - - f ~ęztożyt.: lCElIlC1Ję, Olerty pqd
ś c! em d a 1 tLI b ",,'OSób,
_ k,o-, lit. "B·-.
,'
t nu le t Q,
DOSP,l'zed.allm
Jest
.sk.,le
W."·w
I~(1.Z·,"'oJtl.(łP:
..)74.""v.J
.." IHt elWC)
,6 upy,
t
1
l 1.1
1,.
,
w
,
"Y I J I
C'11101" t tnnl'o d
Iollowy;remo,
otom. ano, .kredens, stcit; krzesht,
,?Iltn ny na u, w OI.:.!:~l1S1{\O}
posiadacz 15iJO rb. może llubyć. 1'.r
.... H "
.. o ~v l li ęc a.
szafy, 1~;i;kE\ z materacnmi, nocne
1_~!..:_~1l:_
.
(in~!~~:::.~ I
korzystn'} interes wurtośel (~~~~~!~3~;~a UldO!~~~lska III'. 95,
nadzwyczaj tanIo.
szafki, umywalnie z manUUI'(;m,
z placem do sprZeduui<\ 5000 rb, Egzystencya rewII!!.
6651-2*--1
biellżniarkę z lustrem, biurko,
ul, Nowo-Marysitislm nr, 14 Zgłuszal~ liie ul. Przędzalniuno
fotel, Piękne figury, palmy ul.
Bn/uty przy Brzezj(lskiej 0585·5-5 llr. 57a p, K~mh~skl.
6S00 Udzielam lekcyi starszym l przy- Garnitury marynark.
GlÓwnaf). m .. 14.
6671-2-·-1 O-0iI11tl.tlfo,wan y -cio.sprzedania
pOkOjemnCbJOWllne do W"lla:
sposabinm ucznióW do 4-ch
-~--~
R d
CI J l
W l
.!
klus W godzinuch wieczorowych.
A,Meble z ltllklt pokojóW
wF,. Il Zle,
lac 1t\ a. illc o·
~ęcin z :-vszelkiemi wygodami Wiadomość ul. Rokichiskanr. 8,
dawniej 15.00
H. sprzedam zabezcen z powo- ln,08C, itI. Kat:ola nr. 20, W skle- tamo nI. 'PlOtrkoWska 225 -10. W rezurze.
<3445-8--8
dlt wyjazdu ltl'cclens z. lustrnl11i
tłlc galunteryJnym. 6641-5Wc-l
.
flS04-5*-:2 - .. --.----:'"~-:-=--~..:.;.;...::;.,....:;;
12 lu.'zesel, s. tót, otd'mant',
- 'a (O
I sprze- po t r z en
b y ros ly przyzwoity
do cegieł
nży. Marynarki alpagowe
, szaf",
.r
.
" IJt~1 placu i ku zm
wana,·
tanio idop'ryczlta
SIHzcchlnla
lóżka z nwteracflmi aębowe"
duma z powoclLt wyJuzdu.
. chlopJec 15 lut (knntor) No- , Li
18
l' 6
umywalnię, bieliźniarl'ę, nocne Wlu,dolllOl§Ć: ul. KlellTlll nr' W. Wa 5 (r6g Przejazd),
(lU77---t sw, u za.
\15 7-5*--2
dawniej 9.stoliki, biurko, fotel, bibliotekę, ~'ornalczykl, . UlI47-2-1
p- rainiE! . do spl'zedunla ul. Mlypowodu wyJazdn do sprzedazegul', gramofon ul. Spacerowa Ktlznla do \vyna)ęcla, może bllć
narska nr. 2
66""8--7.:-1
niu skrzy.pce, bus i arfą. Pań·
nr. 57 m. 6.
6672"-2-1
i dl śl
N
n I' {
,I,,,
sku .nr. 5 m. 4.
6528-5*-5
iltua.zerka masa.żystka llclzlela mlejsC~Wo~~arz~ang~e~l~~~O tICIe,
pralnia do sprzedania z ~ zaraz potrzebny stróż Wiadoł'4 porad,przyjtnuje chore, cly- .
.
'I
6630':"2c-l
du.WYJazdtt zaraz Juljusza 15
mość ul. Przejazd nr. 22 K.
80hmechel I Rosne!"
skrecya zapewniono. Piotl'lww- KUPie l'OWeri wolnym kotem potrzębnyczelądnik. stolarslcl Natwiejew.
662'.2-5-2
Plottkowska 100.
sita 2:..!3-1O
(j;154-4Ws-·--I ' __!11: Rokichl~~MaJeWski. PjO~~kb~:~o.~w.1~~~156~bO:a66.N~~:f Z-ikfii"dl<rawieCkl Romana ZdrO::
-A'-!"-Lol~rir--(iJpo;-vreai;I-lilj--FIi}Q
T la I
ue •
.'
jeWsldego przeniesiony
na ul.
t1
'pl'elwl"ska, "'I.dep !'zeźniczH,
lIlr s,ec II1l IPI~!1I~N lIljitllw..
p-otn!:E:lbni ·czeHadzie stofiiij'scy DI.ugą nr, 71 dom W· o WOJ'-"
~, $,k ~sgo w Ł ?' Zl,
owo·Ce·
'ob t
'II"
Dl'j (je
•
I
ki
1$
piekarnil;' Z;'ll'fl!- d~) \~ynatęch:1 glelntanfl D, I wleczornaszltota
na I. O Y \11e J oWe , ~ga. .. 2 cIec lOWS ego.'
6664·5ws·l
ZHc!wdmu nr, ~1·--5S. b4f:l8·3ea·;) tkactwa i przędzalnictwa kanely.
/ '
I..
.eGG,)~5-1 3-Pokoje, kuchnia, ogród zaraz
lekarz ;t..go cyrkutu
-ftgtTrirl{Ti:\\iTiyt()·r··ini{.~sel'lCii'~l:(;: dud przyjllluJfJ się bez' ogrulli. pot..'·zeb~a zanl~ do l?~tfetu 11~
do wynajęcia tunio Wv~okn
mie.~ka
Q...~c.de "11"&1 unH 5un]wmlllY W ~;feraehbtldo- czenia wieku i cenzusu l1atlko..
,S~, Ł6M::-Kahska g~Spod~111 nr, 26.
.
G660-2c-l
cy Główne! MI 50.
Wlanych potrzebny zaraz na sta- Wc go, natomiast z praktyk,!
1 bufetCllwa, Zgłaszać SIę buret - - - la 'pem;)1n i prowizye, Kallcva fabrycl.11!li Kuri:l nauk. roczny,Il.!<J_8s:9 Łódź-Kaliska,. (i687~5"1
.:;:.--==-==~ qodz. pl'1.;v!,ć: 9~10 i 5-5. !251ą
W,)itltug,ihlu. Uferty tylko z Jio. opłata 70 rb. II dzienna szkolu potrzebny chlopiec do praktyki, '----.".,,:::=-...:,-~._------=
Waźllellli referencyami sl{ladllć. tkactwa, kandyd'lci Winni przeddo ,za)daclU tapicerskiego ul.
ZagUbiono dokument,•.
piśmiennie, I-{zgowilka 7 m. 1J.
l,tU:?i(:, śWin~l~ctwo 5-Ch. klas; I Główna 16 K. Kasprus. 6fi(iB-t - - - ' - - .
(lu50 k;,HS nau]< p~ltora. I'?kll! . o.~tntu
potl'z.ebn! czeladzie tapicerscy
---ajecznie tlwio sprzedajemy
1.>0 rb, ZapIsy W hpcu J slerp-'
do zal,ladu tapicersidego ul. Anlla Przybys zgubila kurt~ od sklep rzeźniczy z warsztat~m,
piękno al.puf.jowenull'.fl1ar!d ni u, wyk,łnd~ 1 .września" Poda- PiotrkOWska W8.
6070-5-1 .. pus;r.portu, wyd. z fabrykI K. zaraz lub od t-go październIka
.
I
I,) t I
I 145 '-1L
nmprzyjnlllJc, mtormacYl udzielk
~ Pcntersego.
657().:,..;.5...:..5 1915 r., przy ul. Gubernatorskiej
I pe eryny
lU r wWs w
. -tl
In lcuncelal'ya kursóW codziennie
pomocn., rysownika, mtody
.
(i4D4-3cs-i5 0(1 4 po 1)01. do lO wieczorem,
, człow,lek, potrzebny zaraz !I,O Antoni Pat~ra zagubit paS2;port M1S, 'Wtadon1Mć u str6ża. 2506
hIewnfUZ"iil'od.owa nag,Dom:
184;- -"-5 st~lle. Szczegółowe oferty Pl<i- . wydmly z gm, Bratosżewlce'
Skeczniew p. Dobra gub, Ku.
----,
,) .. ,), 1IJ101111C z· wymagalllfl pensyą, I~rzezińskiego .. ą6~5':"'5-i, ~
~
Ih;kiej"ma do sprzed unia Knul'y
ltt~or:~It.;rsk~
Nr. lOr prulnw•.d~ sldadać:. Rzgowska 7 m, 1~ Helena Banusiak zagubiła pasz- .~.~. J~'
r~.
i Maciory -Wielkiej blo/ej rasy ___~~lzedHlIla.
€iMa poSZilkuJe$ię 5-:5 mórg dobrej
port, Wyd. z gm Chojen
.
, .
.
(Westfulell X Mnrsch) pu I'odz,' Meble z ezterecJ!
po}{pjciW
ziemi bllzko Łodzi lub więk- '
.
·6571....:.5-5·
.
.
imp. 5· miesięczne ;jQ kop :za
~.oz~przedarn .talllo'~,lejolla $zegornias.tu, Oferty z warun· MurtI1Emt'l1a" Rotte'zag1;fblła/ .,". .
. ;;
....
•.
.
funt Idc,nmek hodowli; duźy 1 10 --0 ple~~'sze p~tro . ....!:!!!o·4.1 karni skla!ilać W.redakcyi pod , paszport,:vydany, ;:tmagi..
wzrost, pło(IIlOŚĆ, zdulllOŚ": op a- , MnszYIl~ li Slnger,a eębolllwwe, \ ~..9rullt~ ...
. (i~'::yc-l strattt Ill.Łod;:;l. ..... 6659.-($-1 skladające., sIę z 11 mor>,l6w ziesowa wielka, twardy wychów.. ' , PfU~;),IC 1.1OW~ l !ll~~zyIla_ za orzybtąkata się buka maści si- SkradzionO;~Uir:tę.Oę1 ó'aszportu,. m.1 Wraz z :?;$:bug.owa.nlo.ml i ogro_..I)9.;J.!J.=.;)_tlłl' 6:~~::!.=ii..!':>:'.lJ:" 5-s:.!. 11.> rb. 1· wtrkowska 1O~ ,m. Q.;
r Wo-j) ronzoWej, Wlaśc!lvy od.
wyd. z .fąbr. ·M. Ś~yfera na dem do spriedania 6vJiQrst od
ltld)O\'hl piekarnia do sprze.
.1)021--..)-1
biorca może odebrać, H.uska Imię Reinholdll KUma. . 6659.1 Ł:.o4zi. Wllildo.moŚćw J.nowie
dania zaraz .k urJ:ądZt!lliem. Magle do sprzedania, siCiSil nr, 9 m, 4.
6658-5-1 SI,radzionopaszpórt,nałmi~i POdŁOdzi!; . ;',
. . . 250..!
WilldoHlOŚt'; ul. Piolrkuw:>k,l Ul',
.
l\.unstantyl\ow~lw Nr. 80 (IV
potrzellflc zdoI Ile panny do
Wł~dysrawa Ambl'ozlki wyd.
~!~:J:!.'_J~l~.I!!.t,!.___ .!!~!ł~~=-..:~.::_::::~ / BntsJ:~_
~!Ji
szycia kołder watowanych. z f!I' Staszowa pow. SandomierieCIH'(.:il,1ClI. pellsy\Jlla~ .. ~'lcl}(t~",I(?dH, ~llteljgclltJl.a <?soba,. ZIIU; Piotrkowsku 200 m, 12, lewa o- sloego.
6652-5-1
1<1" J1a):;llchs7.e POIO;WIlIC po- I urn Jf!CU }ęzylo: POIBltI,lIłeJllleckl
l'icyna,
GG32-5--1 Z""iglriiir paszport, wydany z gmi·
k.oje .tY1J OdniOWo, mie~ięcztIic, ( I ro~yjski poszukuje miejsca go· J
używany nu l!!ulllowych
ny 'rokary, pow. turecki, guul. 1łl)'łO!\~ ()bok Idnellwtografu, spodyni u salllotlle~o. Oferty w
kolach i bryczki sprzedam. hemia kaliska, na imitz Maury...
:;l.505-6I1ls-1 adm. pod .M. G."
~7
Ccs.tielniana 6:'::'
0036,55-2 ce~o K okczyńskiego. 064&-5-1

DROBNE OGtOStENłA.
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Dr. H.
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MąCZBWski

00 .wynajęcia

I
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t
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lZ50

powóz

łryrs
L.. . ;

a'

W$trząsnjący dramat w.4 dużych

aktach, z życia arystolmlcyi wedll1~
w wykonaniu nnjlepszyoh IlrtYlltów cesarskich
teatrów W Moskwie. ~ "'~ .••~
2299

P·aSlRc"'h'a
.hu ,
II-P

Dziś

do

włą,c:mię

ponied:a:iałlcll

WSi"ód innych wspa-

miedzy in.:

.-

10 I

Wspal1ia~a)l:omęd:va odegrlll1l1. przez J:nakomitych Iwmiltów
~$!!d

komedYj

Wloskich w (l,Wl(ch częściacll.

Wielki d .. ~anat

psooQIPama

niałych

Q1Q;E PII"@QII"3łf!1=

detektyw"'.

!ar.a'll,j ,1A,a, ,~CJ!ilEiarlUle :JUll1l,a:'~~ji,66
Simsac)1juy. df!ut\at W 2·011 wlelldch czę;ściacll w wJlkonaniu najlepszych artystów teatru CiP1les.

W ogrodzie' "Marcelhf'
Zniarska ,nrK' 91
.(Radogoszcz). '
w, Niedzielę,

=== OGRODOWA ZABAWA'~
z lldzialem., fU:tyętów,

2496

mwtykl .i bufetu.

' z ' poważaniem

Do $przedania

KOMPLETNE

dnia 27 Lipca odbędzie się

iWigoniowsl

SZHOLHE

.)

I

jako szkolne lawki i t. p.

_

kO;U~::::y~~:~:~ej~~;~~6jOWa I odwrotnie.
II klasy 25 kop., dziecinny. 7 kop.
4 k op.
Ul klasy 15 kop.,..
Z Łodzi fabr. do Widzewa i odwrotnio.
II klasy 15 kop" dziecinny 4 1<01',
m J~Jasy 10 kop" '"
3 kop.
I Widze~a do Andrzęjowa.
l!.!J~~sy 15, kop,. d~lednny ~ ,kop,,;.

............._ _m__ ,••

O.IIUłÓ~ M~JS1'8Ó\lll Ti(J.UlII(U~ł.D,'

VI

udziaIa korepetycyl oraz przysposabiAnaróźne świadectWa.

od J3,..-$.

. ' f;a066

n~nli"

m"" u

• 2279,

...

ul. Przejazd Nr. 12 _ . muje

I oflc~l1ie 2.~i~
w

pi$tro

' 896

Dr. medę$zwirzwusser

I

"

,

Wejścia

' l

20 i 10 kop.

Karty sezonowe ważne, W razie .nie.. pogodY kon.ce.
rt odb.~.
. .
2289
dzie sic: W na.st~pnąsobote.
,. . . . ,

l1li..

eyalttie: ~horoQy"t.oll\dka kiBzek ! )?l'zemateryj (ellkroWII,podagr a, ot yloSó itd.). Niezb~dne dla <ly .. gno?'y ann.
Bzy ehemiczne i pakJeryqlo{>. wyd"ielill
krwi 'IV IIl.QPrt'tQrY»1ll WIP91lO111. Od
11~1 rll,l!o ~ (Je! ~6;",7!/. po pOłIle!Q!U.
1~
mląny

n6ryo~ne I moo1opłoioWIlI nlotnooo Płolowo

Le,zeni,:sYPh~i~~~~i1~ł,LICH-HATA

•

Ul. Południowa Ng 2, tolot 13-59.
Pr~yjmllje
od.. gorlr.. 8-l,r.) "'.d,J;'.''-s w.,
(id v-·, po \lor. Dl" l,un os",hu~

/.'11)11<1

poczclr.uh,J..

.

..n

' . ,

' - -..... '

II

Ii

Cli!.

w

$O

PIOTRKOWSKA
.'

.'

ofi~,nieJ

.NT!
.m. 17.
..

a63,

Wykooy~vą aparaty kóściehle, ' chorągwie cechowe, Jandszclfty, laurki, ekrany, poduszki i wszelkie ro. boty w zakresie kolorowego i białego haftu. Pr.zyj·.,

c"och"

wykonany przez chór uczniów, pod batutą dyrygenta 'Dargu~ański~go, i orkiestry 1 pułku strzeleckiego pod l,ięrun
kiem kapelmistrza p. St~pniewsldego.
.
,i!h'lll\l L. PRYIIULS!łU
Program tirożmaićony i bardzo interesuJący.
ÓhorObYSk6tll8, włosów, (kosmetyk/b, WG·

::

-

Przyjmoj~nfidt'ODionfe .

ChorobyPh,)tJll'krtlT!iVtllka
wewnp,h:~h~ !llerWow~.
W8. Spe.

o Bwiaazorem.

'"

'W KUSmle.
. . . i!I~

Pio.q.au~wskaU7 SIIIĄ I1Jzastać

Sobotę, dnia 26 Lipca r. b.

Początek

~~~~~~~

.m*""!m~~~~;;;;;H ~=

NAUC.zVCIEl
możną.

',/

Liihne-go. skł'adające się :z; 2 kompletów maszyn 'przE:",
dzalniczycn. '1 lokomobili !)ary' ogrzewanej' o 120 Ii?,'
'
obecnie w pełnym ruchu, wraz z pO;iił®emDbud~ua~aMi.
Bliiszych wiadomości .udziela ~Slbiani,kie Towa ..
U14'stwo W~ajQmli1~go ~red?ltautl'
·2271
F.

Zarząd, Drogi Fabryczn'o~Ł6dzkjęj .niniejszern podaje
dQ spl'żedania; Wiadado publicznej wiadomości, ze nazasadz!e decyzyi Departamość: Pluga ~47. 2~61
mentu do spraw kolejowych z dniu 2[15 lipca roku b.,ża I
N.9 9842[751 (Zbiór Tar. Nil 2292) że z dniem 15128 Jipca I
r. b., ustęnowiononastępujące ceny biletÓw pojedyńczych . - _ _ _-..:.._.,i...;...._ _

w

wołnej 1f4illłd: natychmiast lub dowyna~,

PrzBdsi~biorstwo Fabjanick luj Przvdzalnł'
WBłny Zor~BbnBj

UHZijDZEHIE

B. KII.lI..-śl1ącki.

Z

jęcia od H~o październIka r. b. (ewentualilie wcześniej):'

~

2295

uczenfce. .

2510

ŁÓDZKA K.ASA

POZIll.y'.,~zBk.·

·

··11IlI

S.II.!I;..........
'"' ...". . . . . Mi ...
...... ~- ""'."'",...

.

OszczędnOS"~I/łI.·'

e · " ".....

II.w"'"

....., .::lIK....

!rI\Jf,;.

"""'lii'I

4II'1liliiII ..

Przyjmuje oszczędności warunkowe, zabezpiecza~ ,
do pracy i t. p. Bliższeszcze~ ,
góły w broszurc:tch !ubosobiście w bjur?;e kasy. Wy.:.
daje pO,życl,ki do 300 rb., przyjmuje nowych członków
oraz oszczędności oprocentowując takowe od 4 - 7%.

i;!jce

starość, niezdolność

10~~~~~~~~~~~~~;RO~Z~W~O~J~~S~O;b~o;ta~,';dn;ia~~~~~Ii~~~a~1~9~13~,~~~,~~~~~~~~~~~~~~N~T~····'~1;70~.~~

5zczę:Śłi

'.

i jamy ustnej

cho,rób Z

w Łodzi,' .ul. ': Piotrkowsk~lN~, 86," ter; 14..19.

Takso. nadzwyczaj dostt;pnadla wszystkich. KONSULT1\CY1\
BEZPŁRTNIE. WYRWIiNIE ZĘBft 15 KOP. SZTUCZNY Z1\B
61) KOP. PRZER6BK11. i REPRR11.CYE ZĘBÓW 50 KOP.
. Przy kliniee: znajduje siC'; .specyalne Inborettorymn do wyrobu
;~ sztucznych z<;06\1.'1. Przyjmujtl tylko skończeni lekarze...dentyścL

E~

proszek 20.i 3ó k.

~ l!r pasta

' 20;k•.

'St. GÓIi".~i!<bg(ll, W6rszawo, Leszno 12. i~ eliksir 30 i( 50k
Odznaczony na Ó \\lystowl\ch. naj\llyższemł nagrOdami za skuteczne
i antyseptyczne działanie, jako najlepszy środek do czys~:renifl Jl:fłb'.
i konse1"wow,o.nia d~iiąseł. Qdznacz(\ sic: .silnym i przyjemnym. arorontem, dezynfekuje i odŚl.\)IeZa ja,1n<"; (Istną, chrohi 2ł:!!IJbJ' od· przed..
IQCZŁ'liUe.aO· vr6chnienia i bólu, dojllc im :adrowy i biruy 1\1ygl~d..
.

:.t_ać JlUlI'4zedll/:ieł

Polecamv pra[Owni~ !ukien..
kostyumów i okryć damskich,
1P ..~e.i~:lull, 40 Q (II-i e

26'OI1.......<,1D

·rł'~DI·rł~

JU

dU

piętro) "
.'
.iurnale pal'yskie, i wiedeńskie.

tasiemek

mogą się zg!.ą~xaę

·L Ó OZ,
1111. Dtlll oa Nr. 41.

.głudze-

. nie ,fllcowym tynkiem. '. . .'
'S~lloyąII1OŚó: ~ykony~anie nowego i r~paracye starego
'marmuru sztucznego, Ilrtystyczne wykonyv.,ianle prac kościel

nYCh, jaJco to: .ołtarzy i t. p., pałaców i wszelkich robót
W zakres $ztuczne~o marmunt wchOdzącYch.
W'Y~onar robot)! w teatrze "Scala", W. teatrze Polskim,
dom w-go Lubińskiego, dom "Betllnia".Czech:Y, Piotrkow·
•

e

•

sIta nr. 275.

959

K.KULEJO

KI

dawniej Piotrkowska 154,

obecnIe Piotrkowsku nłł Z7, telefonu 1'..20.
paszporty zagraniczne
r

j

kuMy wie,

prze-

J.

l'Of.ECA

gipsie, bl111ymi szarym cemencie. Wszelkie

mi ŻOn!l, ilU

że dzie~lel~ jest naj.
lepsz)1tn ~rodkienF\V przypIldkuch ('ho.

C

'w,vl,onywll,lIia W$z.elklch prac W zakres. sztukatorstWa
Wchodząc'ych:ciągnięcla w' gipsie, tynku, szarym i bla/ym
•ceme:t1cie, jako' tei .gładżenie (szpachlOWanie) ~cian i sufi·
'W

cież

l

Zakład rzetbiar~ko .. szt~katoll'sld

'.'

my, perswactowala

rób organt5w oddechowych i ni"gdy
nie możo zuszl(odzic" - Znźylem jeden fInko!! i stosując alą do przepiSll Puftsklcgo, przyjmowałem \lo 2-5
I<apfiutck przy kaidem jedzemu. Już
fABLOlm.
po zażyciu te~() 'P.ierwsz(~S!o flnkonu
..'
, stan. mego zdrowul poptlIWit aię, nie
Młody technik budowlany
odczuWalom cIQzuru na pierebach I sypiałem snem nleprz(~rywanym.
znnjcldezn.jQcle ocl l. wrze,lnin l Ub 1 To tez zachQcollY tym rezulntem, kontynuowałem Itttracyę kapsutpnźd7.iernJkll :1', h. na czus budowy 110karni pańskicmi, w przeciągu trzech tnieslQcy, bet przerwy' i obecw~j fabryki. Wymn(l'nne: (l'runtf'wnu
ZIlI\Jomo~ć fIlchowa w bJllr~" l lIR 1m·
nie z radością mogę Panu donieść, że pozbYłem się kaszlu zupeł
dowli, jak r6wniet j'lzyk niemiecki. niej nie !wsz!1ł l1C1wet podczCls lIie[>ogody i life odczllwnm żadnego
Of"rty " podulIiom kwalifikacyj, leoP.je ŚWiAdec. tw l Wllrnnków.npOMIlŻtlllln cię:l;ur(l na pWI'sincl1. Jestem k()lllpletnl(~ wyleczol1y.
Zechciej Szal!. Pan przyjąć moje !H)WinszoWtln!u I pollllllayłać do
Tow. Ako. J. John
2478
oddr.iał kotłów
dzi~J~oV?at1ie. Nam l!udziejc, że wszyscy ci, którlCY sfl często wystaWianI nu gorąco I na zimno, ZaCUlf! zużywć kapsułki d;r.le!~clo"
we Guyot'a, które ja nazywam ./,dobrocZYfJrlCmjlf ze wzgl~du na u("
gę, jaką mi przyniosły, pozwalujf4c pracoWać dalej. Podpis; Tallrdo
55, ul. de Berne, Paryt, '14 ltwwlnia 18H6 roku"
.
,
Ztl~.YtUll.n!e kapsułek dziegciowych Ciayota po 2-."S po ka:r.dem
Jedzenia, wystarcza do wyleczenia w kr6tkim cz~le ttajaporczywy
szego katara i Illl.jvnrdzlej zadawnionego bronchitu. Y,dnrzaly się
:IC mie!llxkanhurnna kawiarnię nnwet wypadki ule.czenln zdeklarowanej gra~nCYf dZiegIeć bowiem
sIt/ad węd1in .lub tei zaklad fr,y- wstrzYnluje rozkład p1m! przez tuberkctly, zabij~l1c Izkodtlwe mI...
kroby, stnuowil'lce przyezynt: tego rozkłada. Jest to bardr.o proste
.zycrski zaraz. do wynajęcln. W61· l. wytłumaczone. l:{o.jltejszy kata!', o Ue pt:d~le zanIedbany, mote:
czańsl,a.159. . .
.
2458 przejść 1\1 l1ronchltls.
..
Dlatego tet nnjlepleJ walczy(! z choro,bll 111 snmym jej za..
rtJdkll, .fIJ~w. a. Ile.. \a:I.. Pęulki ...G. a.yottl, ZetlJl. JeraJ.lJcedzleOieć. otl.zym y. . .
\\1~n~ ze .p.cya~...Go G.t~nk...Qflllłllf mo .... kl.j, która 1"0'\

Łódź, .KORstantynowska N! 80.

,

stanowiłem spróbOWać tych kapsułek.
n Nie ryzykuj em 9 Wszak wlelltiej su-

I

J'z.fl~~J.nkl._lcz

• tów

al~

"P. GUjlot, jcstem z pow.otm!ia kow~llelll; C'zę!:lto .I1lluzitmn się
ze snu uczuwaj!!c ciężar Ila plerslneh. Cł!wytl)ło mnie to ~wykIe
w nocy nast!~pllie rano przy przcbudzcllltI Sll~, szczo~lólnte· zaś
w razi~ niepogody i mgły. Niekiedy IIciek bywał tuk silny, że od·
dychałem z trudnościu.
Jednocześnie c1erpiałem na kaszel chronicznJ', Itt6rego pa.
roksy;':"y trwaly zaWsze od 20-25 minut. Codziennie przed uda.
niem sip do pracy wypijam filiźunkę mleka dohrze ocukrzonego
lub cza;nej kawy. Stopniowo zacZEłfem chudnąćj twarz moja stawala się żółta. Wypróbowałem wie e środków, lecz żadne zi6tka
oni plastry nie byty w możności wyleczyć mnie. Nikt nie m6gł
przynieść ulgi memu cierpieniu.
Pewnego razu uslyszalem o wy.
padkach wyleczenia za pomoc:u pań.
:;kich dziegciowych I~arsulek. (xu)1ot
I ulegtszy namowom zony mOJej po-

A

C

J'Lko

inne

ś!llewl1lpll\\1łgH. ,l<p~sa:lkl ~1t·PV%1\1otowajlls!łPodlng przepls~

samego' wynala;cy criryota, c~etll ttm:naczy sIt: ta okollczno~ć. tł· .
. tylkO te kopsa/kI Sil skuteczne, 1\1szelkle zaś podrabIania Sil pez~
\Ubrtościowe. Knpsutki Guyota s~ okr~gle. wielkoścI grochu, daj I)
2275 siC; lykać z lat~\loŚcllt Z odroblnll WOdy. Sil do nabycia we \\lSZyst...
kich lepszych. aptekach. Zachwalany w sprzedaży ten {nb inny
pl'odcrkt, zamiast prawdziwych kapsult~k: dziegciowYch uClyota, na"
le:ir:y we

C

Zgubiony weksel

i kuchnia.z

wygódką

slonecznc

w cichym domu .od l paździer
nika lub zaraz 1111. Pr:zejaJl:d

dOl1lll

Cena płynnego dziegciu GUVOT I rb. lOk. za ffakonl .

Spl'zedni w skladzle; Dom Handlm\lY L. Fr~re. N'a 19. nUclt
2464 Jacob, w Paryzu i. \ue wszystkich lepSZYCh aptekach całego światli
Do nabycia. w' więknych aptekach' i .kład.oh
apteo:znyoh. .
.
45.!?

.M .4S.

\ : •",Natychmiast" .

Z dniem 21 lipca r. b.,

:haudel 'win, wódek, likierów, to ..
t,warów kolonialnych, delikatesów
i OvVOCÓ"\v,

własnym iłlteresle DdrZlllcać.

l,:qdlaljoie fIIIlanowo:!llo, aby Wam dano pl'a,,"l?"!!:! knp'
sntki GuyoLa. Meby uchronIć sl~ od wszelklqh pomyTek" pl'Oslmy
taśmy. gumowej mogą się zgłaszaó z\\lracnd uwagr; nn etykiet!,: na flakonie. Na prawdzh"ych kapsuł'"
kach Guyota znajduje sie nnpls \uynalazcy Guyot grubem i trustem
ŁÓDŹ,
oraz podpis tegoż w trzech kolorach: fioletowy, zielOny
ul. Długa Nr. 41. 2275 pIsmem
i różowy M. ukos etykiety, r6wnież adres lavo!'atoryum: bom Han~
dlowy L. Fd!:re 19. ruc JI1COO, I'aryż.
tegp należy pom1c:tać, ;te prawclzłwe kapsułki Gayoto.
~ nie SI'j, Prócz.
czarne, przechvnle z~ś nadzwyczaj bUlte I na kal!dej kap"
l! prot<'l$t~i)l, p,lllOJY 1\H. stycznia. 191D snłce odtworzony
podpis IIGUYOT". Cena kapsnłek (luyot 1 rb.
roku lill ~OO r.\) .. wystllwi~l).V'l'rzę~jJnllł 25 .kop. za flakon.
I,
tonków Młlr;Y_Mfl\ !Jó1:Ił(a l<dmlQrukleKara~YIl kapsułkami Gayot wynos! mniej, nit UJ kopiejek
go nil zledonle B;' 'e:xl~et o~Ln"gll sl~
przed n~byetl'!p. .,g.dy·... tllkowy, jest nic- d:klenl1lill!' a wyzdrowienie zapewnione.
. .
wAtny. ŁaskĄ wy ",nll'lll'~c.". ze.4Jt(r(O ·o.dd'a6
!"'. S,, OSOOl, .kt61'e nie mogłyby polyka<! kllpsc!łek,mogll je
"II nagrodą I'lqk,qll t1 Józef 'ą:ntmiel'ąltl.
Z!l,!!ttlpl~ SmolQ,(iuyotaw stMle płynnym, biorąc to lekal'stwo
w s~ldan~e \\l~dy, lal:> innego płynu do picin, ktOrcno wlel'l Z(\\llar~
ość)edneJ l łyzeczkl od kawy; sk(Jtek zbawienny tego środka. bc;dzie
ten sam ja c zniY\llanle kapsułek i C1zdro\lllenle nutqpl niezawodnie

PrżBoiBsisniB zakładu.

Się wspólnika lub. tei
I wsp6lniczki
.do
resu . z
od 4-5000 rb.
poszukuje

kapitałem

solidnego inte-

w gotówce Warunek samotnych
Oferty W adm. Rozwoju pod . .
Nilliejszel)1 mam zaszczyt' powiadomićW. 'P~~{]Ientów oraz
,,1'. B.". .
2468 Sz.. Pill;llicznoś.ć lżzald.ad mój kraWiecki istniejący. przy ltl. aróWl'!ej oM 9, P? chwilowe m zawieszeniu zostaje przeniesiony dnia 28
lIpca na ulicę Krótką .Ni 5, naprzciwko Hote ... · .. s~nfo,",
9

::-

Potrzebuję

o'd 500'(10 100.0 rb. na 2 if,' hy~ 2490
poteld ilU dom W. długu 50.00 rb.

Wartości 12000' rb'. Oferty M..
li.J40 składać. w'. adm. Rozwoju.

pracowników D.' Ż. f. Ł., przeniesiony zos ...
sto.! na ulicę DZIELNĄ M UJ, o czem
mo. zaszczyt zawiadomić Szo.nownQ. klientelę
polecajQc siC; nadal J'askel\\>ym względom
L.. Kneblewski ..

l P~K~U

75,000 -

Z 1IllxanbWl'ltliem.

..

'.

Marya~ ,~~iQrz~iCkL ' ..

40,000 - 20,00:0' -:- 10,OZO

i mnóęłwo innych wygranypb,' '.

.

.
W Banku Pallstwa W WarszaWie, odbędzfe s.h~ ciągnienie {.. ej
klasy.2D1 totery! Królestw
.. a POlskie.~o, W01J.ec.: 9źreg. () mam. . ZQSZC zyt
poleCIĆ W.W. pP. cale los)', polówki) i cWiartldfos6'W ,po cenach

kantorów warszawskich.

'.

'" . .......,

,

Zpoważanfelll'4Jl~ł.l.tliil ".
'.
z kuohnią, 5 okien lIa parte ... 2492
Staro ..Zara:.waka Nil' 17,/f,l'ont.l-e piętro.
r1.e, zdatne IlEI kantor, szkolę
lub t. p., do wynajęcia zaraz. P. S.
' I 't'
~ ,/
Spacerowa 41. Tamże 2 pokOje
. ~pr7.edaż odbywa się c~dziennie od 12~óJ W.PQh~anl('! il?~
li: kuchniq lIa3-em piętrze. ~037 7-eJ Wleczorem. Można róWOlei; należeć do 1{8 l ll1e~ę~cl loSU

t

Obecn6e :z~aiduią sl~ Ul handlu kostki tndjOnOwe"kt6ryCIł1a'il'ftalwa,'
Jak fi opakowanie. są ra:l:ąco podobne de naszego opakowania",

i!

Kto c:hi\\:e wląc być pewnym otrzymaRiia lfti~/r6wnanegc
~ulj@nu IMAGGleJgo \Ił kostkach n'iec:h ładal tego wyrat~,~e
D zważa, aby kaida kostka zaopatrzorma była \!li
!!azwą MAGGI ii marką Of:hronną !lgkrzyi
iwiatzdai6~
~~-=-iI'łIft:I

'IIIiA'UT!PP'"

iIBlu:m~.mwc:m&III

m

rrrrmvzzrWi'W!!~

aJ.llu

Li2I

+

TOwarZYSMO

MAGG~8<

rkro,iu i szycia

Nowootworzony. ,ma,gazy" mabli

"EHOnO II"

chrześciJańska,

firma

~fi~:J'Akut:eRczniAejznGane iol1a.
Medalem
WParyżu

lódź,Plotrkowska

Kg 173,

poleca meble, npwe i użyWane W wielkim, wyborze
do pokojów Jadalnych, sypialnych, gabinetów oraz
, pojedyńcze sztuki po cenach prżystępnych.

Hurto y Skład
149 -

I-szepięłro

mB &'li _

Łódź, Mikołajewlka
...

31 0 Tel. 24-10.

r>l'

PIEGOM

,PRZECI

Znstrnsz_jLjCe l,ostc:Py, jakie czynią
choroby płucne, Clawno już zwróciły

.

Krem ks. Knei,ppa
'Ąptekmll"2a1

I.

!lłartmauUII

radyltalnie usuwa piegi, opale11lznę, wszelkie plamy, pryszcze, wągry, cz.el'W0110ŚĆ skóry, a także
wygłi1 dz a zmarszczki. Ządać W aptelwch, skła
dach aptecznych i perful1leryach. Wystrzegać
się falsyfikatów, . prawdziWY tylko W słoikach,
z wypalonym napisem:KlI"em fthne8ppa, apteka
]. Hartmana M 1559, hurtowa sprzedaż: apte1{a
W Łodzi, Młynarska Mi 85.

2205

Niniejszem mam zaszczyt
ze

Khentelę,

ąroncl:11cle,

I

na

ulicę Zieloną

Florenłyna

moJI!

Ni 33, (Zlelol1J,Y' Rynek)
5855

Ch lab.,.ska.

,.,\\"""""""'ł :

ka-

CWj\rnncya zllro bl!:n l\(lllb.

ll1ie",l'lcZ~lł. ~,l "1-

O.oby zUSługujące na zllufanie. zllItj!it\ nil
c~ty 1'p1., przez n"a V.ugwB,'an!l>wanY"nro, bek, pracując u siebie IV domu,· Fnellowo
Wyl!:a;tnłcenie zbyteczne. RobCtt~ ~l'obiOJl"
" nabywamy, Prospekt no. źl\dl\ni~, po 6tr~y
,: maniu 7"ko1" mnrkl. T-wp maszyn do trykota)l;y: Thomnn H. WhittiekoK.!llnllul $.kll
P"h:r~l1Ul'g. Newslti 4(\1~2 -', au,. 1?3a

przeohodz~ w P'OŹI\q chorob,! SUdlOty.
Sklnd główny: , Towni'zystwo Gile-

,2Q8a
r

'1"1111#.11.61

ZAPRZĄG I , Pracownia $l!Bkien i
2484 '

.

pod firmą

baktel'ye,stl\nowiqce~rzycz:Y)l~ tych
cI101'6b. 8-~łyteczkl Fagoso!u 'dzjennie \Vystarozq do wyleczbnill w k~ótl< im
cznsle zastarzałycb ItASzlóo/, które tllle
często, lliestety wsl"'tek braku leczęnia

j~~

'

zostanie pII"z(llniieljliony z uliCy św. SOjt-nedykta ,,1&

'I

American i para młodYCh wa-I
łachów (kasztany) oraz całą uprząź po cenie, przystępnej,· za·
raz 00 sprzedania, Reflektanci I
zechcą 'adres sWój złożyć pod i
"A, B. 1600". 'Wadmin. "RoZWQ" I

zawiadomić_Szanowną

MAGAZYN KAPELUSZY DAMSIUCH
i GA1ANTERYI .

pozwlllają kor:t;1~

.',

Hurto nin

specyalnie zbudowany na dwulIdasową szkołę poc:u::ą1l:kowa
z 5-ch! pokojami z ;vszelkiemi wygodami. Kamienna 11..
-24~

tarze płuc) kokluszuj illf1ueuzy oraz pr~y
wszystkleJl zl\star,2'.ll y ch Itnszlacb i k .. o
ta:cach, gdy t dezynfel<.ując.płuea niszczy

_

'

przy ogrodzis dom··

stać z uzdrowisk?
'
,
Badania naukowe dajq tym itieszcl:'l'
/lUwym odpowieM. Po', clłuf;oletnich
studynch zostnł ,,'yo.a10ziony pl'eplll'llt
pod nazwą Fago"ol, l"ugosol jest rady.
Jednym. środlc;em p!'~"c'iw 'ch orobom
pł~cnym i Z wyśmienitym wJuiklłlm

!"I"

•

_Zaraz i od l-go października r. b" do wynaj~cia odosobniony:

Jak leczyć,
choroby płucne?

mikol, Wat9uwa.:

-

~

-m,- .,

nu

.t6cU:, Piotrkowska 213, telef.. 5~91.

z. dniem 14 lipcaprzepl'owadżita
SIę na ul. sw. An!llll"a:eja Nil GS
Przyjmuje zamówienia i udziela
porad. Dyskrecya ścisła. 2450

... _

_ _

al F.B _

K

Józefa ooalervsiok

bywa przy

rID,

rm _

cukru, śledzi, soU i towarów kolonialnych, oraz elektryczna pa.
larnia kawy (nagrodzona za wyboro
'},JO paloną kaw(.; wielkimi zKotymi ,me"! '
da.lnmi w Rzymie, Paryża i Rostowie nad
Donem, poleca. wszystkie w zakres bron"
ży kolonialnej wchodzi,lce towary, po b<lrK
dzo ni.zkich cenach.
'
TEODOR WAGNER

AKUSZERKA

~tosowany

__

Łódzha

, Żądaó, w' aptokaoh i
Kllnto~ w l,odzi' (Plotrkow~kl\ 10) w podwórzu tel.
24 - 91. Pj'zeclslawiclel
,lin? ' F, KOCZAN;

chorzy plucni, klórym brak, czasu, lub

tz ro ej·

~

Największa

",kllld~ aptooXł\YCh.

IUlfh-u i produktów wiejskich

IBl B

-~,,~~=

u IV ~~~ 1ekarzy i ogółu. Z,nviljzuuo to·
warzy.twa pl'7.CCiWg'l'LIŹlic7.e, zl.\łoMno i
llzdrowlska. Lecz co majLI r.zyn!6 ci

Skład masła,

~.

4

podług opinii leka, : rzy i dziękczynnych
'listóW pacyentów
. poleca się od Reumatyzmu, E:kzomy,
Skrofułów,
Homo·
I'oldów, !łan, Opa·
I'zenia i Wszelkich
chorób skórnych.·

Illateryalne n.ie

~

angwlslocgo: Gruntowna nauka pasowania, mierzenia i upinania.
Dla, poc~ątkt1J~c~ch P\zygotoW~\vczy kurs, szycia. Pl'zy szkole dużl)
st.lklen, gdZie tlczel1lce nabierają wprawy i glistU. Po zło ..
~el!111 egzamlllu W Cechu uczenice otrzymttją patenty cechoWe lulJ
5Wladectwa prywatt: e, Kursy wieczoro\'I}C dla pracujących. pod 080
bistym kierunJdem właścicielki.
,5456
. . . . . Na lIftl~e.ii$clJI duży wybóll' mSll1ekin6w. ....
. . . , _ _ . . _ _ m!III l\lBI _ _,
El . -

Nlljsku!ec~nlejszu maść

środki

Iil_
m_
i!IIW. "Jł li!
IIll'.h. lrrN\.OWSw..ta.nlw; ""'.'"

p..lI.

~ra?Own.la

"RADIeA"'''

(front),

d:t

@!II

1

"Radical"

, Władysław Homiszowski,
dawniej Piotrkowska 117.
Posiada stale w wielkim wyborze cale urządzenia
do pokojów: s)1pialnyr.h, stalowych, gabinetów j salo·
nóW, pojedYńc:remeble tak nowe, jak uźywane, od najskromrliejszychc1o naj wykwintniejszych. Po cenach nizkich. Kupgje, zamienia, wynajmuje. Wyłączną repre..zentacyę Towarz. akc. zakt wyr. metal. Koma,1 JarnuszkieWicz i S-ka, lóżka żelazne, mosiężne i niklowane z materacami metalowymi, Umywalnie żelazne i marI~llrowe, mehle ogrodowe, wózki dziecięce i welocypedy.
I' otele dla chorych, po cenach fabrycznych. Wyłączną
reprezentacyę fabr. wyr. blaszanych Wt Grynkiewiczfl;
lodownie pokojowe, wanny etc. Po cel1acli fabrycznych.
Wyl~czną repre~entacyę, patentowanej fabryki giętych
meblI Wilhelma Gebethneraj Krzesła gięte fotele mi uie}tunach etc. Po cenach fabrycznych. W niedziele i ś\"ięta otwarty od l do 6.
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modaloltl

~{urs:l! wy~sze i niższe. Metoela kroju podlag systema fral1ctlskiel;l()

Najwyższe nagrody
za maŚĆ

Telef. 22 .. 07.

Piotrkowska Me 116,

~

~

_jWU_

Magazyn IIII~H B01101i. UZrWaD.JOl
,Łódź,

pracy kobiot w Warszawie-dotym
I Nagrodzona na wwystawie
Bolgil-srebrnym l dyplomami uznania.

'

ST, GÓRSKIEGO W Warszawis j
I,.eszno Ni! 12. Cena 55 i 60 kop.
Ządać wsz.ędzie, Wystrzegać się
naśladownIctw. Zwracać' uwagę
na markę Glac\yator.
1827

nafty, śledzi, lowarów' kolonialnych i masłalD 2282
Kurnałowski i
aks
~ólczańska

",

PrzeciW kokluszowi,przy kaszlu,
astmie, emfizemie, katarach krtani, oskrzeli j chorobach pIu c,
wzbudza apetyt. Uspokaja 11erwy,
"lKDsldin 4 ' aptekarza f. Saskiego, W Brześciu Lit. Pozwolenie
Rady Medycznej za N~847, Grand
l?ixwHadze. - Cena flakonu 1 rb.
Ządać Wszędzie. - W Łodzi u
Spiessa
1569--1

Piotrkowska Ni! 173m

•
I

brodawkB, zgD'lllbgałą skór~

,

~T.

okryć

i

damus"ich

i E. FALKOWSKIGlf

wykonywa zamówienia sumiennie i po cenach przystępnych,
~ Pl'acownia z dniem 1 lipcn przerilesiona zostala
z ulicy NaWl'ot, na ulicę PlI'zejaz:d ,M U!. "1N

'.
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HELENO

I

VV

sohotę

2o"go i \v niedzIelo 27-go lipea

•I

•
I

Wiellee ItIIrozmaiccme zabawy ogll'odowe. Koncert orkiestry warsz* p. A. Furmaa1ls8dego. Program w sC)bot~
operowy, IW .niedzweCElI popQ.8hirny. Wystepy tenora bohaterskfiego li: teatru SanCarUo w Neapolu p. A. ROIlini.
PHOGRAM

W sOBon;:

PROGHAM W NIEDZIELĘ:

1. Romans z opery "Ernuni/( , • • • • • • • • • V cnli'ej:/o
Arja z opery JJ Pajncef( • • • • • • •
•• Leoncavalla.
2. Romans z opery n Trflviata U , • • • • • • • • • Verdi'cgo
2.' Arja z opery "Życ!IJwJm tl • • • • • • • • , • I-lalevy'ego.
II.
II.
5. Romans z opery "Carmen Bizct",
5. Arja z opery IIHi~olcttoll. •
•• • •
V{lrd!'e:.(o
4. La donna e mobile z opery ",Ri!~olcttoll , • • • Vel·c1i'c}/o.
4. Romans z opery /I Toscn lt I , . • • , • • • Puccinl'(~$!().
WEJSCUE HfElPŁI\TN!E. ~
'IM m«1haim kincmatcgtr'afie nlUJWG lSld'lrye bardzo &nteresującycLlil obrazów. . . . W lEiŚCIE BEZPŁATNE.
1.

A

m

~WlJi»'llO:rW~~4g""'''''''iiAł4i''iI\.JJ.",
~1fW"

T

""tUlrd1lii

.WI

•

•

lIUt:WI
ltll~""""

tiU

Początek Iwnccrtu () godz••1-ćj popoI. Wystc~py tenora o godz. g-ej. Jutro t. I. W nicdziul<) 27 Iipen
Wejście 15 i 5 kop.
UWAGA; W poniedziałki, wtorki i !irody wejście do kitH'IIHlIfH~t'Hfll z o:-!rodu 1.0 i li kop.

Nll zakOl'lezGl1ie spaJonym hc;dzie wspaniflły fajerwerelc.
K(lIliu:~crt POil"auD1IY,

7-(~j.

pOCZr!tck o g.

~~Mi~":owi",tll

_~JlfIl1.lP4''''Trnrze

WVXJ. ."P

~AilHł'"

AJL~

"'*U'
,.............~JII\'IIlrMm
~~

......~

'M

".

DJa całuliul !ludajl) "j~
oHI(·pinlllt:o. binty l

lcdYllh~

1111Ullzicliczy wy~jllcl
O~i!J:-!nl;l(~ to trlo':'t1!l

l:iH~ mydłelt1

twarzy.

lll,Yjąe

"UPPER-TEN"

jt.!flyrw Illydtu 1',UWicrujl/et!

w znacznym lItopniu bia Jw
rmllinne. Nadaj,! tWl1 r7.)'
pie!tnoKć i urok lT1IQcloH(:i
C(inu [xJ kop.
Prtlwdzi\yĘ! tylko w l1i(}bi(l~
ski(!lll OIHl!tOWfll1!U. Spr;!:!:).
daii: W{l wszYliltldch pit'l"wszOrZ'ilunych aptakach i skinduch aptecznyeh,
l~"m
j *

~45I11PiOtl'kowska

~

\..

.U., ·ieZlłana,lecznica •. zębów NOJoOlwonUHJ ~tładw~dlin~.
naprzeciw ulicy Ewa,ngieHcl<ieJS45. '

lekarza d-ty H. P tuss.

1503

i salą do spożywania gorąoych wyrobów na miejscu, poI8~{
się

Leczenie, plombolJ\1~mie ii wlf,i~oiie' :zębów bez bólu. Specyalne lah o.' a~OI''yIUl\
Plomby pOrCel[lll .
IO:Jój złote,
.złote·
sztucz
u.'·

uwadze Sz.

publiozności.

z poważaniem J A N K • JAK,

techniczne d·p wp .. awiania liIa:tuczn,ch

-

P&otrkoweka !1l. vis!wis (Plliwtu Ml'ycrn),
1

i

'/:'

75~ Osze:ł:ednolici

na

prądItie......; '10

do 1000

.n .

pl

.lPi

ł

t'

45 (.L ......
.)....
oyaliata oho rób, wenoryoznyoh,
a. ; ..... g ...... e.onel·brlef; 3",,,,;3,
al<órllyoh, wło8ówniomooy płolowej
"Wewnętrzne i. nerWOWe dr. SzwlIII .. cwJ;IIsse ... od 10 -11 i od
Przy let~zenln syfilisu stosowu4{1~-511~ po potttclniu codziennie.
nic ~reparatu ,,006"--,,\)14", LeCh~roby skóme ! weneryczne dr. L. Ps'ybulllllki niedzielo, wto- CZCtlte za pOtllocq elektr,yczllo~
rek, czwartek, pIątek od llli~-2ll), sobotn, poniedziafek, środa od
~(!i (elektroHZti). Mmmi wibra·
. '
8 - 9 \\lIeCZorem.
cYjny, Sadanie 1lerek, pechel'zu i
Choroby Chlr!lrglczne d ... M. Kantor od 2 -5 i od 7-8 \\'. codz.lwoalu, Endoskopia i cystoskopia
Choroby kobwce dr. M. Papiorny od 5. -- 4 codziennie,
Godziny przYJqć: od !M i od4.-B dlllpań
Choroby ~czu dr. B, DoncMn od !J - 10 rano codzkJllnie.
od 4·!i-('1.
?horoby 110sa, uszn I uardŁa d ... C..lIlłuiSl. Poniedzia!ek, wtorek, R
... :" DRllltmynL"
stada, czwarte~o,d ,l-!ł. Pl<ltek; sobota, ,nicdzeln od g-1() rano.
emut8 "JjIi1J !ł~ 'Ul
Choroby dZieCI, n1lC1SCe p~rflg dla.matek dl!", LiplIildl:lfCl codz. odJ-2. I
'. \ilyoElj'em Karet
., .. 'OWIllU.

7.

Wrm:ln\\liL!m. zntoiona '\Ol r. 18150

a: y ubr;yk: ~a .. k .. RCt,h"itilt w BaW,lryi l Iłnłl:udatłl
(C;(Pclty).

"

Wyr~t)"y .na wielokrotnych wystawach premiowane.

Oglfłlołrwałe wyroby ""szelkjego rodzajni.
Cegły $7.amoiowe fi kinasowe;
Cegły odporne na d2ia1łanię. kwanJó~;
.
'Płyt., i Rurki",
. . .,

świec;:

PIERWSZA LECZNICA
/. n rt
h ~
lekarzy. specyalisłów ur.m~u"an~uaru
lila przychodzqcYCh thorVCh
,ł b, aSY8to;~~~~:fk~r~I~~kfO], spo .

Towarzystwo z (l~rnl1k7.om~ poręltf) •

,

g~rl'r~ fafbry!tn: SS&trau POIJ

eln~e

Br DCia BDRR O 5CYPiot~!I~~:!aI4!iO.125,
.

.Wyrobów Ogniotrwałych
d.~rnloj ·c.
U L lZ

:/~:~, ,~ceny.·,

lamD~i l ~rutu [iluni~neIO,,~~ra

415

,

Zjednoczone fabryki .

Źyra
n
d
olBEIBktrycznB
:;t;irr~
::::.::
Ampla, lampv
.klnkletv.
stoło",e;

'

i

Itoczna reprodllkcyao!i.O!o ,120 milionów kgr, formowanych
prZedrll!<h6W.-Robotnlk6w o!mcnle okolo 1.500.

B.

, Reprezentant na Łódź ł O~Ołl()8:

Łoziński ł.6dł-Parsat ;CJułeaNt 3,
,

Telefon 547.

k

Anęliza. krwi, WYdzllel.l P , moczu. SlCltllll. epie&de
. '
odł -2 po połU~l1liju, Badan~e .mamek.
:-Porada dla melamoloych .,0 kop.

OSJ)1

I .
IA... . . NEUMANN
.' .
ul. Piofrkow&ktl Nt 119

.

różnej WieIkoścJ' do .p..zadanl •. \ll"r2::1.lglll~n
wl.ljowe na miejscu .. Wiadomość u WUISC1ICłeJilf.
Kram:c, NOWe-ROkicie, .

121)

