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~t. Ś\\).

l'larty P.

~w. Julitly.
CZ\\). śW, Ignacego

Sl'.

Piotra IIp.
Sob, SU" 1'1.1'1. P. I\nielsk.
Hiedz. Znal. reJ. Ś. Szczep.

CENA PRENUMERATY:
W

ł.

O DZ I:

Rocznie rb. 6 k. -

P6łrocznle

5

Lojoli

Piąto Ś\\).

Pan. Ś\\). Dominika.

--

...

~,/".r.r.r..r

n.warta1nie n" 1 "H 50
l'1ieslr,;czn. .. .. II 50
OdnOszenie 10 k. m.
Egz, pOjedyńczy 3 k.
L'

Wsch6d sI. godz 4; m.
Zach6d sl. godz. 7 m.
Dlug. dnia godz. 15 m.
Ubyło dnia goclz. 1 m.

I

16
56
40
05

\\ltorek, dnia

lipcu

29

.19.15

roku.

Kantoryu' włll\l6ny WI 'IlIhłll"SZa1l\llHe, uB. Ho:ia' M 32j 'IfII' PabianicOloM.. Mp. :'I"eoaQoł"a Minka
w Zoiie.·zfilI, .'III!I 3lPl'iectlll p. Palika.

'Redoktorlub jego zast~pca przyjmnj\:3 interesantów codziennie, z wyjt!tkiem dni świątecznych, od godziny 1-2--CJ po
~

. CE1'lY ·om:,oszEH:':":Nade~.i'lallreę P;;~d tekstem 50 k~;. z;;·;;;ie~~~y. Zwycll:ajo~-;;łOSl=;;';ij'lI za t~i~;;;-:; k~p. za \Ui;-;'~-'~-~';'"n-!,-at-·e-lo-"'-.'I-lu-!,-je-g-o·
miejsce Małe ogłos:JI!:tanlia po 2 kop. od wYt"llzu(dlll poszukujących prncy po 111~ kop.). Hajmniejr.ze ooloszenie 20 kop. !RIIeldamif ii No"
kll"tIlIBogil po 20 kop. za wiersz petitmuy. Za dol,!czenie prospekt611l 6 rub. 0,1 tysiQ,ca ~egzelllplm·zy. tb'l:lf!ulfg bez o;mnczenia honoraryum!
1.
Redakcya uwatu 7.0. );Iezpłntne: rr,;kopls(h1J drobnych nie ZIU1"aca. OgYoszenio. VJ tekście 1 rub. ZĘl \.IlierSl petitowy. Ogłoszenia, li:t6ryeh terminY'1 .
pl'zypridajll \\l dnie ś'.lliąteczne. ch'ukujemy lU przed dzieil święta lab po święcie.

,
.l

~~T~~IW"ZC

1111"1

1....,."'"_~~S:mvmmmz

~mll"mnr

~ .........._

~

m

Sofię. Wojska rumuńskie na wszystkich
obserwujących je wywierają jaknajlepsze wrażenie, tak co do sprawności bojowej, jako też

cizie na
5820

Pierwsza w kraau fabryka gipSM pod

"

nrmą

"

I

W warszawie, u8icaJ CZIERNU'KOW5KIa GBI, dom własny,
zawiadamia że wszelkie szłukatel'ye i sztuki wewnątl'z ~l!ogcnaa lPąOace Hotel
w Warszawie, będące arcydziełem .sztuki zdobniczej wykonano' z gipsu tej fabryki.

co do zaopatrzenia we wszystkie potrzeby.
Z przebiegu sobotniej konferencyj w Lon.. !
I dynie donoszą, jedynie o ustaleniu jednomyśl .. !
. nej opinii mocarstw co do konieczności, by Tur-,I
cya cofnęła się poza linię Enos - Midya, lecz"
o zastosowaniu w razie jej oporu krok6w zbio~
I rowych, na razie przynajmniej, niema' mowy.
I Rosyjski arnbasador występował energic2Jnie
przeciw Tlll'cyi i oświadczył, źe jego rząd jest
, zdecydowany nie pozwolić na obsadzenie pono.,.
j

I

!

iiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiii"i"i-i-i"'i'i-i-~lwnle
Thre~~~~~~~M~h~
(lilii...
..... ,
wojniep~~
Buł(Ęaryi.
Dal nawet do zrozumienia, że

i.....

--

_'' . . .____

. Rosya nie zawaha się przed zastosowaniem
krok(Jw przymusowych, jeżeli środki ,Q.y.plQ~""
tyczne liowiodą. .'
".
. . . . '
·,projekt f'rallcyl,by

Rumuniipowierz,yćzmu;;

szenie Turcy! do poszanowania woli mocarstw, ;
nie znalazł uznania.'
.
.Gl'6wne siły. tureckie stoją obecnie na linii
Adryanopoj - Kirkilisse, ale baszybuzuki i Im·
walerya turecka wdarli się na terytoryum Bułga
ryi pohldniowej. Na razie Turcya nie zamierza...""
wkroczyć im właściweterytoryum BUłgaryi,ale
.w. Porta stale utrzymuje, że nie zawar·~a jeszcze
pokoju z państwami związku bałkańskiego, kt6re
Ochładza ii osusza skórę, zapobiega odparzeniom, nie zatyka
jl.l
pobity i ma. prawo podjęcia wojny w kaźqei4
por skóry i
chwili, kiedy to uzna zastos0wnc.
'.
Zapobiega nadmiernemu pocenia się, Ilwsuwa zupeJnie: woń potu i
Z uwagi na kierujące stanowisko, jakie obecnie przypadło Rumunii w sprawach bałkań
Wliie3l:będll1ily 1P1!1"~J masażu: nadaje skórze gIndkość i etlastyczność,.
skich, nie bez il1terlsll są doniesienia koresponnie zunieczyszcza jej i nie podrażnia.
denta "DaHy Telegraphu" z Bukaresztu.
Dowodzi 011, że· Rilmunia zdecydowana jest
Sprzedaż \\7 sk,Yadach aptecznych i aptekach.
oszczędzić Bul'garyi upolwrzenia przez obsadzenie jej stolicy ni6tylko przez wo.isko rumullskie,
2257
Cena dużego metalowego pudełka 40 kop.
ale
przez jakiekolwiek obce. Rumunia." nie doIł
'"
kartonowego "
25"
puści także do otJsadzenia Widdynia, ha kt6ry
Skład 3pteczwy w Wał-szałwie,' tLdica Senałtlllfi!"s!k;m oM 36m
serbowie mają wielki apetyt.
'.
.
_ " . _ mm
_
_ ........... _ _ _, . _
_,__
, _",,,,,,,,•• m , ,
,.,.__
Rumunia nie chce osłabiać Buł'garyi, by nie
- _...."" '_om. ""'7 .....-....
.~;';;;;;;:;R~_~
pozbawiać jej możności postawienia oporu Tur~
"
.......,,,
.
. . .-- cyt .
.
jal<iekolwiekwskazówl<i na najbliższą przysz,rość
'. Co do inwazyi tureckiej. dokładnie niewiaNa ogół biorąc, sytuacya polityczna. i woj- domo, albowiem z Konstantynopola donoszą, że
skowa na p6łwyspie Bal'ka6sldm od soboty ża-., armia turecka nie posunęła się poza. granicę. tu~
d~ej nie uległ~ zmiani~. Faktami jednak godnyre~lw"bułgarsl:ą, . przeciwnie zaś. ir6~łabu,łgar
mI zanotowa11lU są: ofJcyalna propozycya f~t1ml.\sl\le utrzymuJą, ze turcy posuwająsJę na terypowróciła!
Choroby nerWowe do 10 rano i,)d 5-7 po pof. 2528 nH, w ystosowanu dO Serbii; OreCyl i Czarnogóry, toryl1m bu,łgarskie w kierunku Jamboli . i. Ajt05,:
by państwa te wysłały delegatów .do B.ukaresztu mordując i paląc po drodze.:
'.' .
na narndy w przedmiocie zawieszenia broni, I
Prawda przypuszczalnie leży pośrodku. Są
wstrzymanie marszu wojsk rumuńskich na s.o-, to zapewne oddziały nieregularne baszybuzuków
fię i uchwała ambasadoró\v mocarstw w Londynie
podczas; gdy regularna armia. turecll:ączatrzymała
co do wywarcia nacisku na Turcyę w przed. się przed granicą.,
.
c
.',
miocie
cofnięcia
jej
wojsk
na
linię
Enos
~
MiW
każdym
razie
Turcya
gotuje
się
na
seryo
Chociai państwa wojujące na półwyspie
dya.
do
podjęcia
na
nowo
walki.
HFlankfurter
Ztg."
bałkańskim nie zawarły jeszcze z sobą zawieJak dotąd tylko Czarnogóra odpowiedziała dowi~~uje się. z. Konstantynopola,. że ',Turcya
szenia broni, ani też nie rozpoczęły urzędownie
na wezwanie' Rumunii i zan1ianowala swych de- zmo.~lllzowała lUZ trzy małoazyatycklekorpusy
rokowań pokojowych, sytuacya polityczna znalegatów.
armil.
.
.
..
lazła się obecnie pod znakiem pewnego rodzaju
Serbia i Grecya trzymają się jeszcze w re. W Londyme z.mep~koJem śledzą s~tua-cyę
ciszy wojennej.
Gabinety mocarstw pracują energicznie, od~ ~erwie i zac.'how~.ją się 'Oc.lpornie wober. poko- POhtj.!cZną wytwarZal'lcą Się wskutek zaWieruchy
bywa się nader ożywiona wymiana depesz i not Jowych propozYCYJ Rumuml. Gtuchyml są one na 8aH,anach.
L
Sto
dyplomatycznych, ale z całej tej pracy ·.nie wy.ło r6wnież wobec p}'7.cdstawierl moCar~tw.
Armia rumunska zatrzymała SIG w pocho- l.
niło sie ieszcze nic Pozytywnego, coby dawało

Antyseptyczny Borny ,Talk

Towarzystwo

Dr. B. Ł UCZY[8 I
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Sytuacya politycznac
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ROZWOl- Wtorek, dnia 29 lipca 1913 r.
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nicy "Nordmarkll ". Posady nietylko urzędników, kiedy odnosi zwycięstwo. NiepoW>l!n
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ale lekarzy, adwokatów, kupców, nauczycieli, rę- lami na tOI1 smutku i melancholii ...
SMu LI f.! nU fil' DlA 81 II uu n.
kodzieJników, w ostatnich razach nawet już i roSezon tegoroczny w pordwlJ,LlI1iu z latami
botnik6w niemieckich rozdaje ,.Nordmark" j ko- ubiegłymi odznacza siQ sl'absZ<l frekwencyą. Skla~
.
Niemcy rozwijaj'l akcyę przeciwko polakom lonistów tych hojną dłonią wszędzie wspiera.
da siQ na to wicIe przyczyn: WOJIHI, zła pogoda,
J czechom na SzlązIUl planowo i systematycznie.
"Nordmark" pozostaje w najlepszej zgodzie drożyzna ,i t. d:, ,
"
,
W tej chwili, lIsta IIk~lrac~u~r:ow" wyka~lIJe
Germanizacyjna działalność jest u nich dosl{Q~ z arcyksiążęcą komorą w Cieszynie. Posady ganale zorganizowana i wytrwale prowadzona. jowych, leśniczych, zarządców, proboszcz6w, le- o~oło lS.~OO oso,b, czyli mIlIeJ o dwa tysl'lCC
l dlatego nie należy się dziwić, że praca ta karzy i t. d. w dobrach arcyksięcia Fryderyka 11I~ w t~ll1ZC czasie roku zeszłego, który zamwydaje owoce, że niemczenie Szlązka postępuje. na Szlą~ku otrzymują obecnie tylko kandydaci kmęto IIczb'l 6.8,269.
.(. .
Byłoby błędem zamykać oczy na rezultaty nie- polecem przez "Nordmark", jako bezpieczni
. Od styCZ!1Itl do 23 b. m. na kurhs~le figu ..
mieckiej roboty. Przeciwnie, leży w interesie na- niemcy.
rUJe 45,000 osób.
szej sprawy, abyśmy dokladnie się przypatrzyli
Wielką uwagę zwraca" Nordmark" na ko10W zaktadach IGIPiclowych ruc!l jest oźywio~
rosną.cemu z dnia na dzień podbojowi Szlązku nizacyę niemiecką w s,towiańskich okolicach ny z przyczyny braku dostatecr:ncJ lIczby urZtl~
przez niemców i dokładnie poznali organizacyę Szlą~ka. Wszędzie, gdzie może, wykupuje ziemię d?e(l łaziebnY,cll. Obecnie ~lośc. wydawanych kl\tej zab6jczej dla nas działalności. Wtedy może ~ rąk chłopów polskich i czeskich, i sprzedaje pieli docIH1UZI do ,?OOO dZlcnnlC, z czego przy~
'łatwiej znajdą się środki na dalszą samoobronę Ją na dogodnych warunkach niemieckim kolo- pada 1200 na kflPwle mułc?w.tl (iYl.oorbaedcr),
i prędzej zdobędziemy si~ na zorganizowanie nistom. W tym celu utworzono osobny fundusz 900 szpl'ucllowych, 1200 kąpIel! z «wasem wę~
rozbitej dotąd narodowej pracy polskiej.
kolo~lizacy.iny" przy "Nordmarku"."
glanym, . reszta na zabiegi ~lydropatyczlle, łaźnie
Dlatego omówimy tutaj chociaż pokrótce
faką jest W og61nych zarysach germaniza- parowe I t. d, W roku ubwgłym wydano ogó~
ldlka spraw, które były przedmiotem obrad na cyjna dział~lność, kt6rą zorganizował llNord- łem 599.050 kąpieli..
.
•
ostatniem, nieda.wnem walnem zgromadzeniu mark" przecIwko polakom i czechom.
MUJąc na wzglt;dZIC CIągły br:1k walllen dla
.;Nordmarku" w Boguminie, CI Idóre są wymow~
Z obrad ostatniego walnego zebrania "Nord~ potrzebujących ki:1Picli, rada mil;!jska postunowi~
nym obrazem czynności i środków zorgal1izo~ marku« w Bogurninie warto podnieść, że To- ła, jak siQ dowiadujemy, urzcczywi:;.tnić nareszcie
wanego pOdbOju Szlązka przez niemców.
warzystwo to posiada 285 miejscowych grup na projekt budowy nowego ~mnchLl kIlpielowego
"N,ordmark" jest obok "Schulvereinu"gł6w~ l' całym Szlązku. Dochody "Nordmarku" wynosiły w wielkim stylu, na zakupionych przed paru
nym ro~sadniJ<iem germanizacyi na Szlązkll. w r. 1912 sumę 99,800 kor., wydatki 103,000 k. laty obszernych placach przy Ncuc \lJicsc, pozo"Schulverein II zajmuje się w pierwszym rzędzie Na stypendya wydano 5,400 kor., na szkoły stałych po zburzeniu starych hoteli.
niemieckiem szkolnictwem. Zakłada więc w gmi- 7,400 kor., na bursy w Cieszynie i Bielsku 9,800
Zamierzana jest takie budowa wielkiej, wy~
nach mieszanych ochronki, szkoły, bursy i czy- kor" na ochronki 3,700 kor, Pośrednictwo przy dlużonej kolumnady, klÓraby połqc;r.yht trzy
ni wszystko, aby szkoły te zapełnione by,ty sło- obsadzaniu posad pochłonęło sumę 5,800 kor. źr6dła: Miihlbnllll1, Murkthrufll1 i SclJlossbrul1ll.
wiai'iskiemi ,dziećmi. Nieuświadomionych rodzlOsobny fundusz kOlonizacyjny wynosi obee- Kolumnada projektowani.!. l:~tan()wihlby przedłu;i;c·
ców na Szlązku jest bardzo wiele, nic więc dzl- nie 178,000 kor.; w roku 1912 powiększył się nie teraźniejszej, stylowej kolumnady Mlihlbrurlll.
wnego, iż są tam szkoły "Schulvereinu" np. o 37,000 kor. Z tego widać, że "Nordmark" ma
\iJ tym c(!lu trzeba drogą wywłuszct:enin wy~
w Jaworzu lub Mazańcowicach w pow. bielskim, do dyspozycyi wcale znaczne kapitały.
lwpić przy MGhlbrul1nstrasse kilka dorllt)w i hu ..
w których ,niema ani jednego dziecka l1al'odo~
Z "funduszu kolonizacyjnego" udzielono w dynk6w drewnianych, gdzie mieszczą siG obecnie ..
, wości niemieckiej.
roku 1912 pożyczek 47 w ogólnej sumie 60,000 różnorodne sklepy.
,.Nordmark" znowu posiada ogromny wpływ kor. na wykupno ziemi i realności w Księstwie
Plany tego dOlliosl'cgo projektu s(\ in;i; ()pra~
na obsadzanie posad w urzQdach szląskich. Biu~ CieszyńSkiem.
cowane i wkr,5tce przesbnc zostaną do zatwicr..
ro "Nordmarku" w Opawie prowadzi ewidencyę
Tak pracuje na Szlązku nad zniemczeniem { dzenia namiestnictwa w Pradze.
wszystkich opr6żnionycł,l P?sa~ i popiera li na- ~łowj~ńskiego l<raj~ "Nor~mark"., Praca tej "bo- "
Kosztorys określa wydatki na kilka milioH
czelnych, władz ~ylko memlecklCh kandydatów. JoweJ orga!llza~YI powlł1na byc ?Ia nas gorą- n6w koron-wątpliwe wiGc jest, czy prOjekt po~
Na. Szlązku 'od kIlku l~t posady w urzędach do- cY!l'! apelef!1, abysmy własną orgamzacyę wzmo" l wyższy rych.to doczeka siQ urzcczywistni~nia.
stalą" tylko kandydaCI, po~ecenl pl'~ez "Nord~ cmlt i z wl~kszą niż dotąd gorliwością naszej l
Na wzniesieniu, obok źródła "Schlo5sbrunn",
wark • Tow.arz~stw.o to udZiela r6wmeż stypen~ sprawy bronIU.
, wykończono w roku bletącym efektowfUl kolum~
a~6w tym memlecklm studentom, którzy zobo•
nadę w postaci groty, ozdobionej allegoryczneml
WiąŻą się, ,uczy~ po pols1m l?b. czesku po to,
; postaciami, wyrytemi w skale z której wytryska
aby po ukonczelllu study6w zajęli posady w "sło
!Ol
' źr6dło
'
•
wiańskich ,okolicach niemiecc~ie~c: Szl'l:-ka":
' ,C al e rue..
I,
Zakazu przychodzenia na ranne wody 7. poza
, , ~rez~sem "Nordmarku Jest poseł l bur- I
(KorespondencJa wIasna »RozWoju.")
l(~rlsbadtl ściśle przcstrzegują specyalnie ustano~
x:mstlz miasta Opawy, Walter KUdlicł?, kt?r~, ca~
'~,
wleni nadzorcy. Od szeregu lat Ktlrlsbi:\d toczy
Jego swego wpływu używa, aby wszQdzle staro
E'
walkę ze swojem przedmieściem Fi5chcl'n które
si~ za~ość ufh~ałom zarządu,. "Nordmarku ".
.
~?'Z8bad, 23 ltpca.
jego kosztem tyje jak pas()!'zyt. Nie bic;ze ono
A, nalezy dodac, Z? pr~zyde~t kraJowy,. hr. Cou~
. Chn:1Ury, mgły, deszcze l chłody-są n/cod- ~adnego udziału w kolosalnych wydatkach gminy
denhove, z całą . zy.czhwośclą odnosi .Slę zawsze łącznymi prawie towarzyszami przebywających w karlsbadzkiej, nie przyczynia się do utrzymania
do postulatów, Jakle mu przedstawiają klerow- KarIsbadzIe "kuracyuszów". Jasnc słońce rzadko źr6deł i całej wogóle organizacyi ul"drowiska
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Rzadkie promienie, czerwieńsze i bardziej'
XIII.
ciemne błąkały się jeszcze tu i owdzie po wierz,chołkach traw i ziół poblizkich, potem przyćmi
w ó d z.
tl}; się )es,zc~e b~rdz!ei., oświetlając jut tylko gdziemegdzle zdzbła Jaśl1IeJsze. Ale z trawy wznosiły
Po pięc!u dni~ch nu:i.qcego pJchodu, przesię jeszcze ostatnie blaski fosforyczne, a mamuty rywanego cląglY,ml Odpoczynkami, wielka poPowieść.
okiem spokojnem witały tych ostatnich gońc6w prawa ukaza,ta Się w obozie rannych kr6tkogto~
. światłaj pod drzewami zaś wznosić się poczy- wców. Popas dnia szóstego był poświęcony
' , '
l nał straszliwy krzyk szakali i chichotanie hyeny,
dłuższej naradzie; spodziewali siC' oni że dosię ..
(Dalszy 'ciąg - patrz MI 171).
"nasyconych cielskiem szarego niedźwiedzia.
gn~ k<;>cz.owiska swoich przed kO~lcem' l'()Zpoczy~
Rozległ' się ryk bólu mamutugiął się w ko- .
Nadszedł w. k~ńcu . zmrok wielki, roztacza~ ~aJącel Się P?d6wczas zmiany miesIąca. Wódz
lanach otem ' otrz su ł ,łow. Dzi ki emu ląc płas~c,z ?w6) !ale,m~lczy: nad lasem i rzeką; I~h, zaws~e plerw~zy. na no~ac~, nie skarż~,ł sh~
niedź\Ji~t stra~ił r6~nbwa~ę padł JomlędZY robacz~l SWJę,toJanskle Ja~mały w I<rzakach! ćmy nlg~y. RanQ ramienia znOSił J~k sral'~ec ~llny I
k.ły mamuta. Ten przytrzymał go naprzód trąbą ~a,wełmasteml skrzydlaml.±eglowały w pOWietrzu, m.ęzny" któreg.o P,os~czeg~lne cle~plenla Ill,e po~
potem olbrzymiin swym mieczem kostnym roz~ sClgane prz~zślepego metoperza, sowa wzdy~ :Vlllny dotykac orgalllzacyl ogólnej. Co wlCcz6r
, ruł mu wnętrzności a w końcu no i-słu
chała w dZIUpłach dęb6w, a slychać teź było ! co ranek oglądał rannych, opatrywał ich blizny
i<Iruzgotały mu klatkę piersiową tak, iż nie~źwie~~ I głosy drapleżc6w, zwiastujących mordercze swe I ~ł~sn~, stosuj~c znane sobie. a p,rosłe ś.r()~ki
wyzionął ducha w ostatniem chrapnięciu.
tryumf~..
eczl1lcz:, aby :-~pobledz za~al:mu l krzepił Ich
Przez kilka sekund mamut rozwścieczony
Niejeden lampart, niejedna 'zgraja wilk6w słowami ~a~dzleJ ożywc~elm mż balsam.
znęcał się nad nim, potem odrzucił trupa daleko w~szyła wyz!ewy rozciągnię,tego na ziemi czło- za
dZlCn-r:nilcząca I suro~a-zd~zar~ Elem
., poza polankę a hyena i szakale mieli już czem Wieka, ale nikt nie ważył SIę zakł6cać spokoju
g stką s~ol~h, ale nocami budZIła SIę częgłód zaspokoiĆ.'
niezwyciężonej rodziny wielkiego, WłOChatego sto, p~zypomlI1aJąc coś sobi~ i P!acząc. Jcj pJcrPo nasyceniu zemsty mamut powrócił do mamuta z czołem wypukłem.
~r~rłeJ ?~szy' b~akł? teraz WIelkIego kOczowlllka,
czlowiel<a, obwąchał go znowu, a stanąwszy w
. Aż do godziny czwartej z rana czuwali nad
d ~ Jej tej białeJ twa~zy, z wyr~zem mo~y,ł~'
odległości pic:ciu kroków, zarżał przeciągle. 111m wytrwale. Wtedy dopiero Vamireh wyszedł ~~li~eJ,. b~rków ,szer.ok~ch, potęznych r:tlę~nJ.
,Ukazała się samica z młodem. Wszystko troje I ze swego długiego odrętwienia, odświeżony i po- l' h ~'hSklzący ~Ię ~lIekledy w ocz~ch I~lcbles.
umieścili się dokoła Vamireha.
krzepiony jak po rzecznej kąpieli w skwarne dni pc, IC. bystn?śc, Ich d~chowa wyzszośc, owo
Noc była już teraz blizJw. Wielka mucha l~ta., ~tanął, spróbował mocy ramion swych zywe zajęCie Się sztuką ~ pracą :- wszyst~o to
błękitna szukała z kolei osłony liści, roje ko- plerSl, I nagle spostrzegł odejście mamut6w.
' w.zru~Zk!Oś teraz ~łody Jej orgamzm, budZIło w
mar6w leśnych pom I~nęły ku rzece" świerszcz l'
Odejście to skojarzyło się w jego głowie ~;~si~;~ m~~f;n~;t~tk~, raso:ve, b~tó.rYCh ~f
rozpoczął na nowo pIOsenkę, mrówki wlokły 0- z przygodą poprzedzającego poranku-posłał stron obu Wzd chała OjUrlenla,.z a~lel~ne. a
statnie i,Uż liszki swoje do kryj6wek podziem~ I z~ierzęt~m przyjazny Okrzyk pożegnania, nie godziny bieg,ły p~ sklepi W ,tęSk.n~~le mlłosne1Ś1a
Dych. Poczwarka kleszcza drzemała w głębI Wiedząc Jeszcze, co Im' zawdzięcza. Dowiedział 'e' rzewi'ał si mar eSl1u me ~OSI w. umy e
swej stu,dzi?l1ki, grab~r7.,e z zawziętości~ cho:waJi si~ ~ te,m nieco' p6źn jej, gdy zobaczył trupa nie~ kbi~rteln~j
y ws;jr~~ac? uCieczce I obawa
1trupa lesncJ myszy, sWlergot ptactwa 1mlkI w::;ród dzwlCdzla ze strzaskanym kOśćcem i serce jego
l,
!gaięzi, a kruki były już odleciały.
wzruszyło si~ do głębj.
(ci c. 0..).
I. ROSNY.
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ale za to przYi~,unia wielu pacventów, którzy:, Góra (Król Polskie) 100 Wysowa 56 Szczaw
mieszkają poza obrębem Karlsbaciu, nie płacąc nica 1 377 'Krynica 3387' Rabka 1094 Lu'b\e6
"
'
I
1"
" c
,
"
" l(u~ t al<sy
, a ~ wo'd .~ wszy stl'(lCI
1 Inny~: urzą. ,031, Stawuta (WołYI1)
335, Zakopane 4,635,
dzen-:-k.orzys~a]ą. Toc wy~tarc~~ przeJsc przez Zegiestów 173, Nowosielce Szlacheckie 42, Ciemost I Jest SIę w KarIsbadzIe, pIJe wody, używa chocinek 5,500, «osów 135, Worochta 79, MawszystkIch przechadzek, slucha muzyki, rozko- ryówka 28.
.
szuje wy~odą i komfortem wszechświatowego
(h) ''lI. !1I'Z81'ly"t I W "t. t "h " " ' j d'
" t' I t b' l'''!(ars\'
, . <:lIt,
Os a nIc'
czasac
1 aJe
d · . l ' ... !) rzeClweJ,,<OllraanCZle
UZIOWls<a
sięczućpopraw'l'tre'ów
~l
Z
bad zabrqni.t do godziny 10.ej rano korzystać trzebowanl'a na' t'owl~'rey sSą' • w..PlzenJ1Y~te. d ~P,?, 'd el~ tym ,,\Uracyuszom
l
" , ł'
.
.'
"znaczne,
es na. ZIela,
ze zro
<torzy me
mwszże wkr6tce bieg spraw II" e
ł
'h
'd"
kaj<l w obrębie Karlsbadu i nie placą .kurtaksy". do stanu normalnego, ) z mys owyc pIzy] zle
Każdego zdemaskowanego "przemytnika"
kuracyusza" - natychmiast usuwają od źródla, ,
(-) Emlgł'~cya k"awcow żydowsl<ich. Poa nawet pociągają do odpowiedzialności.
sród krawcó.w-zydów w Wilr.szawie za.częła się
Owi ,przemytnicy" z przedmieścia są to masow.a eml,gracya. W przecIągu ostatmch dwóch
przeważnie' żydzi.
tyg~dm WYjechało około 50, z których wielu
Ba, od żydów roi się zwykle w Karolowych majsterków prz~d. wyjaz~em "na~~ało. dużo to'Warach a najwięcej dostarcza ich Królestwo waru na kredyt I obeCnIe ulotl1lh SIę z Wari GalicYa.
szawy bez zapł'aty.
K. K.
Emigrącya - wedle zapowiedzi gaz. żyd.jeszcze bardziej się wzmoże. Celem zaś wstrzymania jej grupa krawców-żydów wysyła deputac;:yę
do zarządu gminy żydowskiej, ażeby zaś.tp.
łożono kasę, która będzie udzielała kredytu

ADAM WaŚLDCKI.

ślicki.

VI ostatniej swej woli Wiślicki pozostawił
aoy jego pogrzeb odbył się jaknajskromniej i przed godz. 8 rano, aby mu nie ustawiano nagrobka, nie umieszczano w pismach
nekrologów,' klepsydr, wspomniell pośmiert
nych.
Dosyć znaczny swój majątek zapisał w całości na cele społeczne.
życzenie,

I(ALENDARZYI< TE.RMINOWY.

SŁOWIANSKIE.

Dzi

ś

Boleslmvy.

J lt·

t r o ZelislaWa,

MlJZEl1JJ\.'l N{\lJ[(al i SaZT4lJ!G (P[iot t('l)co\1J,ska nf. 91:
go z, ' PI~; (O 1 WICCZOl'e,m;, a
od ~odz, L w pot, clo ..lO WleC7.
" WYS'I~A w",A 013RAZOW artystv M. PuHkcgo, ul
WIdzowska 4/, ,
otw~rto .CClt 7:1~nłl,le o
w lllcdzwlc l !'i\Vlęta ,

(~) Kołe I)o!skie a kadeci. Wczorajsze .Now.
wremia" drulwje artykuł w sprawie zerwania
stosunków między pOlakami a kadetami. "Rodiczew myli się - pisze "Now. wremia" -- myśląc, że polacy dopiero teraz rozpoczęli grę w
stosunkach z rosyanami. Kadeci wogóle nie mają,
pojęcia o polityce polskiej. Polacy dążą zawsze
do niezależności, a autonomia jest etapem tylko
ich pożądań. lATidząc, że stosunki z kadetami
nie przynoszą im korzyści, polacy zaczęli uzależniać swą, politykę od stosunku sil w Durnie."
(-) 'Ił sprawie SBI'witutów. "Now. Wrem."
donosi, że przy rozważaniu w Radzie ministrów
wniesionego przez ministeryum spraw wewnę~
trznych projektu zniesienia serwitutów w Królestwie Polskiem, nastręczyła wątpliwości kwestya,
czy można przy znOszeniu serwitutów wynagradzać włościan, pieniędzmi" czy też wylącznie
tylko , ziem'ią. Rada rrinistrów uznała,. że przy
zobopólnej zgodzie włościan i właścicieli majątKU
możliwe jest również odszkodowanie pieIiiężne.

(-)

Pamiątka

wyłączenia

I .-~ 'N"ad
r

Chełmszczyzny,

Biskup chelmski Eulogiusz wyclal' rozporządzenie
do duchowieI1stwa prawosławnego, aby corocznie
w dniu 6 lipca na pamiątkę wyłączenia Chelm:
szczyzny z granic Królestwa Polskiego we wszyst 7
kich parafiach obchodzono ten dzieI1, jako święto.
,W dniu tym duchowieństwo powinno odprawiać
uroczyste modły z urządzeniem procesyi i stawianiem w miarę możności choćby' drewnianych
krzyżów z napisem: "na pamiątkę wylączenia
Chełmszczyzny".
,
(-) W uzdrowiskach IJolskich. Ostatnie
wiadomości ze zdrojowisk polskich wykazują
następującą frekwencyę osób: Nałęczów 308,
Rymanów-Zdrój 1,100, Trusl\awiec 1,538, Jaremcze 502, Iwonicz 1,974, Delatyn 95, Czarniecka
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(-) Żydówld w ghnnazyach, Jak wiadómo,
niedawno zabroniono przyjmowania uczenie żydowskich do wa:szawskiego HI gimnazyum rzą:
dowego. ObeCI11eZl10WU polecono. zaprzestac
przyjmowania żydówek także do II gimnazyum
rządowego żeńskiego w Warszawie, oraz do prywatnego .gimnazyum żeńskiego A. Gilbertowej
z prawami.
(-) Hurtowy handel lampami. W Warszawie
zaczyna się obecnie sezon hurtowego handlu
I,arnpallli. Kupcy z bliższej i dalszej prowincyi
II przY.ieżdżają \V celu poczynienia większych zaku·
pów. Twierdzą oni, że mają jeszcze w sklepach
spory zapas lamp zeszłorocZllych i z tego powodu wielu kupców opóźnia przyjazd. liurtownicy robią obecnie trudności w udzielaniu luedytu, przygotowali też mniejsze zapasy towaru.
\II przeciągu ostatniego roku kilkH pomniejszych fabrykantów lamp w Warszawie zlikwiclowato swe interesy. Przyczyną ich upadku bylo
podobno ban kCrLlIctw Io vG~iększej fiNrmly mc1'tal10\ye j
"sławetl1e~~O"las l( a
runa z a ewe (, <tory
dostarczał im surowego, materyal'u, nu wielce
dogodnych Wanll1kad1. Dodać należy, że fabrykacyą lamp w Warszawie zajmują sit) przeważnie
żydzi. .
(d) Wystawa koni w Częstochowie. Zarząd
stadn, iny pal1stwowej' w Janowie urządza w Częstochowieod 7 do 10 wr1.eśnia wystawę koni
gosoodarskich i rocznych źrebiąt.
. O nagro, clę mogą ubiegać się włościanie i
~
wogóle zajmuj'lcy siG J~ospodarstwem. nie wYłączając duchowiet'!stwa.
,
(ci) Mianowanie. Pomocnik inspektora podatkowego 3 rewiru m. Łodzi p. Feclerenko,
mianowany inspektorem podatkowym 3 rewiru
pow. będzińskiego.
(d) Urloll, Inspektor podatl~owy 3 rewiru
m. Łodzi p, MiI1ski wyjechał na ,urlop.
Cd) Z sądownictwa, Dziś przybyli do to~
' dzi w sprawach służbowych prokurator piotrkowskiego sądu okręgowego p. Łanszyn i sędzia
śledczy do spraw szczególnej wagi p, Szyc.
(x) Osobiste, Buchalterem i kiero\,unikiem
biura V Tow~ pożyczkowo - oszczędnościowego
mianowany został p. Aleksander' Gersdorr, ,który obejmie obowiązkis\\fego urzędu od 1 wrze,śnia r. b.
(h) Ze zgromadze{1 cechowych, Zycie zgro(
madzeńcechowych jest jakby. chore na śpiączkę.
Działalność rozpoczyna się i koi1czy na zapisaniu i wypisaniu uczniów i czeladników oraz na
zbieraniu składek członkowskich. Cechy miałyby
"ł
d'
d
b
gd b
' .
d011l0S
e za allle przeso ą,
,Y Y , powazme
i stanowczo zechciały dążyć do zaniechania wyzwolin analfabetów na czeladników, Podpis własnor(~i:zny, kandy,data" na. czela, dnika jeszcze nie
"
l
dowodzi, aby posiadał on wykształcenia elemen'tarne. Co obecnie wart rzemieślnik bez jakiegokolwiek wykształcenia, nie umiejący czytać i pisać, nie umiejący oblicżyć' roboty, nie znający
jako, tako rysunków~ Ale, panowie O1ajs.trowie ~ą
zdanIa, że tak było przed 100 laty, WIęC moze
i dziś tak pozostać.,
O ucznia niewiele dbają, gdy przebędzie 4
lata praktyki, wypiSUje się go na czeladnika, następnie puszcza w świat.,
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'l tow. opieki l1il:d zWi~rzęta~~I., W 'pląt~k '"? b. m. o.dbyło Się 'po~ledzel1le, zarząd~
,łodzklego oddzIału tow. opieki naci ZWierzętamI
pod przewodnictwem p, B. Dobrantza.
'I"
d roZP,HZY
' tł'Izawle,
t'''d zllaC1l1no"
'l' . 'I l' L o~AdtZą
dzer Rundschau" za druki i grawera p. Szczepań.
s-I"~\le 5rf o za'dos tarczone szczypce do plo mbowanIa
koni: Nast~pnie odczyt~!lO kOl:esponde~lcyę,. n.liędzy !nneml odezwę wOJta gmIny Łaglewmlo w
sprawie ,3 mieszkańców wsi Modrzew, którzy niszczyli gniazda ptaków owadożernych, co stwierdzili cz./onkowie tow.
Postanowiono, prosić wójta tej gminy, aby
po~iągl1ąl winnych do odpowiedzialności sądo- .
weJ.
Doszło do wiadomości zarządu, że niektó-,
rzy byli członkowie tow., korzystając ze starych
biletów, wymuszają od woźniców lub właścicieli
koni skaleczonych albo kulawych dobrowolne
ofiary niby to na cele dobroczynne, wzamian za
niespisywanie protokułów. Uradzono przeto takich osobników śledzić i przy pierwszej sposobności pociągnąć do odpowiedzialności, bo llawet rzeczywiści członkowie tow, mają prawo.
tylko przy porn~c~ p.olicyi s~orządzać protokuły,
i=l kary za przeWII~leł1le wymIerza sąd.
Dalej postanowiono prosić p, gubernatora"O
pozwolenie umiesz\'zenia w cyrkułach i innych
instytucyach skarbonek do zbierania ()f\ar na budowę bezpłatnego ambulatol"yum dla zWierząt.
W poczet czł'onków, tow. przyjęto 11 osób.
,(x) Z Kochanówk,i .. W dniu 1 c~erwca r. b.
w szpitalu dla umysJowo chorych w l(ocbanówce znajdował'o siG mężczyzn 157, kobiet 140,' razem 297 osób, W czerwcu przyby.l'o, mężczyzn
,8, kobiet 2, razem osób chorych 10. W czerwClI zatem leczyło się ogółem w I(ochanówce
307 osób. Z tej liczby zmarły 2 kobiety, wypisano 6 mężczyzn z polepszeniem i kobietę bez
polepszenia.
' ,
W dniu 1 lipca 1". b. leczyło się w szpitalu
chorych: mężczyzn 159, kobiet 139, razem 298 t .

.}Q

krawcom-żydom.

W tych dniach zmarł w Warszawie w 78-ym
roku życia glośny niegdyś dzialacz i wydawca
z doby' naszego ruchu pozytywistycznego, redak·
tor "Przeglądu tygodniowego", ś. p. Adam Wi-

lJVUONA.
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(x) Ruch chorych. W szpitalu miejskim dla'
chorób zalcaźnYGh i gorączkowych ruch chorych
w ty~:odnill ubieglym był nastqpujący: '
,
W, dniu 21 lipca r. b. by.to chorych na
ospę S, w tygodniu sprawozdawczym wypisało
się 3, pozostało na kuracyi w dniu 28' b, m.
'chorych 2.
.
Na szkarlatynę bylo chorych 20, w tygod
d
b f
. L
niusprawoz awczym przy y. o 3, wypIsuJ się 1,
pozostało na Iwracyi 22., Na różę by-t chóry 1.
pozostal' na kuracyi 1. Na dysenteryę był chory l, przybyło 4, wypisa\' się l, pozostało na
kuracyi 4.
Ogółem w dniu 21 b~ m, było chorych 27,
w tygodniu sprawozdawczym przybyło 7, wypi~
sało się S, pozostało na kuracyi w dliiu,28 p. 111.
chorych 29.
(i) Z !lowodu ulowy uległy 111Ie]scami zepsuciu kablepoc!zicmne telefonów.

(x) NielJOrządld. MieszlmfIcy ulicy Szpitalnej
si~i, że na ba1konach domów po stron'ie
num'erów nieparzystych, od frontu, bezustannie
trzepią dywany i chodniki, zasypujElckurzem
oczy i ubranie przechodniów.
.
'
'Na tychże balIeonach stale przewietrzane są
brudna pośCiel, ubranie i prześcieradła zmoczone
i t. ,p. przedmioty.
Istnieją przecież przepisy
niedozwalające na podobne postępowanie.. '
(x) Z teail'U /leasino" . Głów ną atrat\cyą
dzisiejszego programu w "Casiniell. jest bardzo
zajmujący dramat z życia nauczycielek więJ'skicb"
p. t. "Za co?".
,.
Ładną jest również kornedya p. t "Serde~
czni przyjaciele". Nad pro(~ram daJ'c dyrekcyą
,
l:
arcyzabawną komedyę z udziałem Maksa Lindnera p. t. "Maks toreadorem" w 2 wielkich
częściach oraz ciekawy "Tygodnik Pathe" znaJ'świeższymi wypadkami.
'
(x) 'l "luny". Teatr "Luna" na qzislej$Zą
zmianę programu zapowiada dwa bardzo interesujące dramaty p, t. "Za wielkącen~" i "Cza,r:na żmija" pierwszy ne złotej seryi '. I,Nordjsk~.
ogromnie zabawną komedyę "W Adolatorzebudzi się wiosna ~. wreszcie na zalw:ńczenie, niezmiernie ciekawą I\ronik<il Oaumo,nta.
skal'ifł
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w tym czasie wyniósł w obu sklepach 26,969 l ulicy Suwalskiej nr. ();
rb. 48 kop." Czysty zaś zysk ze sklepów i z do210 robotników fabryki El'I1csta Vevcra przy
mu tow. wyni6st·, 2.589 rb. 58 kop.
.
ulicy Milsza;
. Sprawozdanie to zatwierdzono hel. dysku~
15 ~opotl1ik6w M, Warszawskiego przy ulicy
syl.
Zachodl1lcJ 111'. 59.
W dalszym ciągu obrad rozpatrywano mię"
dzy innemi sprawy: gruntownej restauracyi sta~
Porzucili prącG robotnicy nnstQpujących
rego domu, budowy magazynów i ubezpieczenia
fabryk:
'
emerytalnego pracowników towarzystwa. DeCyM
14 robotników fabryki E. Szocha przy ulicy
zyę w tycb sprawach odłożono do następnego
Milsza nr. 53;
zebrania.
53 robotników fabryki Leinera przy ulicy
W koncu uchwalono otworzyć filię sklepu
na Przybyłowie, w miejscu, które zarząd uzna Nowo-Cegielnianej nr. 3.
(g)
za najodpowiedniejsze.
(x) Z zgiarskiego T-wa rozwoju fizycznego.
Zabawa T~wa milośników rozwoju fizycznego
"Nowoje Wremia" a "pan" Mickiewicz.
w Zgierzu, pomimo niepewncj pogody, zgromadzi,ła w ubiegh:l niedZielę w lesie zgierskim liczne .
W ostatnim feljetonie "Now. \Ilrcmia <I p. t.
grono cz.łonków (,)roz gości.
"W Warszawie" korespondent tego ph;ma w spoWstępem do zabawy były zawody z lekkiej sób zjadliwy, a nieudolny, stara ~iq w opinii rot
atletyki, do których stanęło 7 członków i kilku syjskiej zohydzić WarszawQ, spo!'cCi:clislwo pol~
gości.'
skie i jego kultur!:;. MiQdzy il1nemi pis:r.e "dow. Naj[ep~ze wyniki, jakie uzyskano, są nastQ~ cipnyU autor, że obecnie najważniejszą I'ZeC;Zi~
pUjące: bleg (100 metrów)-lS sekund; rzut w życiu Warszawy jest operetka, dodaj,!c do teoszczepetl1-39 metrów; skok w wyż -153 go wywodu taki obrazek:
centym. j rzut dysldem-25 metrów; skok w dal
"Warszawianie w 1813 roku i... 1013.
-460 centymetrów i i rzut kulą. 18 funt.-955
tlOwcześni mówili do swych dzieci:
centym.
- Zdejmijcie z głowy kapelusz: idzie pun
W czasie zabawy odbyły się ćwiczenia na Mickiewicz.
poręczach i 6 obrazów· ćwiczeń wolnych, do
Dzisiejsr.
których stanQło 17 czł'onków.
- Patrzcie, patrzcie: McsMlc)wnn jedzic M•
Zabawę zakończyły ochocze tany, które
Cllcint p. BieJujew ~,-- ho tak si(' nazywa
zbiegł'.
przeciągnę.ty się do późnego wieczora.
autor feljetonu - pochwalić si(~ zanc~vne zna,
(a) Tyfus brzuszny. W Konstantynowie za" ~OmOŚ~i(~ d~~ne~o ~ycia, kul~ural,negc;.War~znw,!1
.' (ar'Z' tab'ryk' zgierskich, 'W"'''tl(al;~i, \v~ko(j padły 3 osoby na tyfus brzuszny. Cclem stłuM ~l wykar:a~ Jed~n~e, że !lIC wie ,te,go, co wie k,d:
czalni i innych oddziałach fabryki Tow.' akc. mieni~ tej niebezpiecznej zarazy f zarządzono I zdy P?I~~~. llCZCI1 w \VtlrSzaWlc z klasy dr.ugl,eJ
lub trzcclyl. Korespondellt. "NowcHf.' \ifrc nil e111 "
,;Lorentz i Krusche" przy ul. Zegrzańskiej, za" energIczne środki zaradcze.'
"zapomnIał", :i,e w roku 181;) w \lfnl'szawic nie"
trudniających 360 robotników, wczoraj pl'ac~
(o). :lab.ł'~!!ullny. W ZgICI'ZU zntrzyll1nno b!ąltnJt)- tylko że nic polwzywano sobie 1"111'1" Mlcl'ie~
Wznowiono. Robotnicy uzyskali) 5-8-10 proc. cego B!ę 1i·le~111eIJo. ehl~)pCII, k~ÓI'9. opow!edztal, że nu· .... '
I' .. "I I'" :. ", . \"'~ ~.~ , •
'. \.
z)'wn SIC EmIl Brujer, ze rodZice Jego mednwno prze- I w~cza, na u !eue l, ucz ze nic jt:,zl,;l.e () tHlll me
podwyżki.,
:;i9, do Zgierza i że ojciec pracuje tHl ul.
wled~,lHn~, ~11()~by z tej prosteJ przyczyny. że
Obecnie są już czynne wszystkie oddziały IJr(lWn,diili
Bor~sln w RadonoszcZt1. Nadto chłopiec dodał, że Ila "pan MIckIeWICZ byt w6wczas niespełna pit,:tnatej fabryki. czyli, konflikt ekonomiczny pomię ni. or9sia nr. ?B W Rado~oszczu mieszka jego wuj, stoletnim chl'opaldem
Chłopcem ząoplekowala SIę polic)'El.
•
dzyzarządem fabryki a robotnikami. który wy"
wołał zamkniącie fabryki, został nareszcie zakol1(a) TlI'ojac:t:ki. W czorąj we wsi Krzywic pod.
---Z~lerzem, żona wlaściciela zaSrody, Maryanna WenZ. WARSZ AWY 4
'i;:zony.
powlta trzech synów. Stlln zdrowia chlopW fabryce Pawła Kistera i S-ki przy. ul. dlandoWa,
cóW jest pomyflln)'.
Zegrzailskiei, robotnicy, w liczbie 35, otrzymaw~
(n) [l:!hlJma ttka?nln się ilrM trzody thlcwnC'j We
M<
W przejeździe.
.
szy 25 proc. podwyżki, powrócili wczoraj do \\1 S i Pn/czawie, gm. Brójce, gdzie jlt;'; ki1l~u sztuk pa~CZOI'Qj
bawit
w
War;:;7.uwie
rm~i.;i::lZdC!rn
Vi'
dto.
pracy.
.,,'
Robotnicy' wykończalni Brcclsznajdra i BI'Opodrózy z Moskwy do Paryża zna!W:llIlY pisarz,
Anatol France.
dacza, którzy w tygodniu ubiegłym, niczadowHIniając się niedawno uzyskaną, podwyżką, zażą
.)(, Żywy pomnik.'
'.'
dali tO proc. dodatkowo, uzyskali 3 proc. i poFABRYK
..
~~
najlepszy
spos6b
tlclczeiiia
pami€:Ci pl'7.C!d~
zostali przy pracy.
wczesnlc zga~łeg(), bo w 15 wiosnk: iycia Leosia
Wczoraj w tkalni Hel'szn i Percca Sirkiz6w
W fabryce tow. akc, Julju5za l1cinzla wohcc hr•. qstrowskleg? ll~aU\a jego i pozostały brat
przy uj. Zegrzańskiej nr. 4. zażądalo podwyż·
uznali utworzel1lc Gniazda sierocego \V ukochaczęściowego
spełnienia postulatów strajkujących
szenia płacy zarobkowej 17 tkaczów. Fabrykanci
doszło dzisiaj w poludnie do zupełnego poro- . nym 'przez zmarłego rodzinnym majątku Kor~
odmówili, wobec CZe[40 pracę przerwano.
W tkalni mechanicznej firmy "Bracia Sirkis" zumienia między zarządem fabryki a robotnikami. cz;ewle.
. Wydzielony został piękny 31-rnor1t{)\vy kuFabryka zacznie pracować jutro O godz. 1
przy ul. Zegrzniiskiej nr. 9. robotnicy w ogólwa~ pszel1l~ej zicl.ni ~~rncj i lO-mon;tHv'WybO\'llcj
nej liczbio 26, porzucili pracę, żądając podwyż i pól popołudniu.
~ąkl, og~arllcz(inej \vlJqcym sit; strumieniem wody
szenia ptacy zarobl\Owej o 18 proc.
*
.
zr9dlanej.
Ob~zar ten. ICfY wśród 1'61 chłopW fabryce farb anilinowych i przetworów
Administracya fabryki akc. tow. Schelblera skl.ch w 'poł~wl~ ruchlIweJ drogi mi()dzy zaluchemicznych Tow. akc. I. I-Iordliczki, robotnicy,
9~lOnCIl1I WSHHl1! Szci:eglaclncm. Bartkowem, Koktórzy przed kilku dniami postawili żądania pod- komunikuje, nam:. .
.
Do
d~lla
dZlslcJszego
godz.
12
~
południe
l
sCle)n'y~
Knychowliicll1 i wsi,! Korczewetl1. Tral<t,
wyższenia płacy zarobkowej, uzyskali żądaną
za~lsały. Się do pra~y . 2,000 robotników.. Do prz;cmuJący pola Gniazda, uwidaczniać bc:dzic
i podwyżkę i pozostali przy pracy.
W fabryce przetworów chemicznych H I. Hord- cyfry t~J dodać nal~zy Jeszcze 1,000 robotmk6w, sąSIadom kulturę wzorowej nagrody.
,Bo to sieroce gospodarstwo bezwzględnie
liczka i Sraboszewicz", na miejsce kilkunastu z oddZiału mechal1lczo~go, bud0"YIanego i t. d.,
będZie wzorowem.
robotników, którzy porzucili pracę bez wym6- którzy wogólc pracy me porzucali.
. Fabry~~ ur~ch9miona ;wsta~ie, gdy zgłosi
. Na opiekun6w-gospodarzy, czyli rodzlCów
wienia i nie zgodzili się na proponowane przez
Się
70--;8016
~traJkuJących.
robotl1lk6w,
to
znacży
Gniazda,
wybrani zostClli pp. Sokołowscy z Iicz~
zarząd fabryki warunki, przyjęto nowych robotby 400 1{~Hldydat6w, jacy zgtosili zaofiarowanie
ników, ponieważ z powodu niewykończenia gdy zapisze Się około 5,500.
*
swych ttSfUg nu odezwę Towarzystwa, że potrze~
surowych materyał6w groziły fabryce dotkliwe
ba ludzi.
straty.
W fabryce akc. tow. Geyera, robotnicy za" , . Z ogromnej tej liczby jest pr.r.eszro 40 ofert
Układy pomiędzy zarządem fabryki Tow.
sWladczą,cych, iż idea Oniazdu zl1tllazta oddźwięk
akc. zgiersldc) manufaktury bawełnianeJ" a ro- pisują ~~ę w dalszym cj'lgU. '
DZls uruchomiono przędzalnię.
w duszach ludzi czynu, wszechstronnie zdawało~
botnikami, mają być dziś wznowione.
Dal~ze oddziały otwierane będą w miarę by się przygotowanych do pracy w Gniazdach.
(a) Ze "Zgody" zgierskiej. Wczorai, o go· zgłoszema się odpowiedniej liczby strajkujących.
.
Na koszta urz'ldzenia Gniazda, nazwanego
dzinie 8 wiecz. w lokalu "Lutni" w Zgierzu pod
*
,,~eosinel!1", od drogiegl) sercu fundatorów imi"eprzewodnictwem p. Lebrechta, odbyło się w dru·
p
ma,. hrabma"matka przeznaczyła gotówkCj, 12,000
gim terminie p ółroczne zebranie ogólne człon
owr6cili do pracy rObotnicy następujących rubIJ, brat zaś 6,000 rb., razem fundusz dostatek6w zgierskiego towarzystwa spożywczego "Zgoczny•. ażeby przy bardzo rachunkowem organi·
da". Według odczytanego sprawozdania, tow. fabryro
O robotników fabryki S. Barcińskiego ZOW.HIlIU zagrody Gniazda stworzyć wzorowe
posiada majątek przedstawiający wartość 77,851 przy ulicy Tylnej nr. 6;
ogfl1?trwałe budynki, dać wzoroWy żywy i marrb. 1:;91<. i prowadzi 2 sklepy spożywcze: jeden na
300 robotników fabryki Teodora SeiJera twy lI1V;'entarz, zapewnić gospodarstwu koniecz..
Nowem Mieście, drugi przy ul. Długiej w po- przy ulicy Placowej nr. 12; ,
.
ny kapitał .obr?towy i fundusz, potrzebny na
bliżu Starego Rynku.
W'I 60 .~~~~tników Lutra Lehmana przy ultcy przetrzymame pierwszych organizacyjnych lat ty ..
W cniu 1 stycznia r. b. w sklepach znajdoo czansl\lej nr 243;
.
cia Gniazda.
wało się towaru za 4,372 rb. 80 kop. Do dnia
-t ~2 robotników AntOniego Kuka przy ulicy
Korczewskie Oniazdo Leosin" ]'est szóstem
l lipca t. j. w cic,gu pierwszego p6łrocza, naby~ P us ej nr 12'
d G·
"
1'
b
'
'k'.
.
,
.
~ rzę u
nwzdem tworzonych
w Królestwie i
to towarów za 23,869 rb. 51 kop. Ogólny obrót
;;, ro oll1J ow fabrykI B-CI Selbert przy i Jak wszystkie inne, zapewni całkowite wychowa-

(x) Kwastya równouprawnienia kobiet. W miaste9zku l~ównem właścicielr:estauracyi miejsco~
we! sprowadziłd'o ,swego zakładu, orkiestrę damską",kt6ra dawała .wieczorami lwncerty, cieszące
si~ wieHdem ,powodzeniem.
Uszczęśliwiony by,r restaurator, uszczęśliwio
ne koncertantki" uszczęśliwieni s.tuchacze.
A'Ż spad.t piorun z jasnego nieba!
Zony gości restauracyjnych, rozżalone, że
koncertantki deprawują im m~źów, poskarżyJy
się przed gubernatorem, który kazał orkiestrę
damską z restauracyi usunąć.
Restauratorowi się urwało, więc lamentuje
na ... brak r6wnouprawnienia artystek z żonami.
(d) Sezonowa kradzież. Wczoraj do mieszkania Zygmunta Witscłw przy ul. Pohldniowej
, nr. 31, zakl'adli się złodzieje i splądrowali całe
mieszkanie.
, Co stało się ł'upemrabusiów, niewiadom o,
gdy.z rodzina W. znajduje się na letnisku.
(p) Zamach samobójczy. W mieszkaniu wła"
snem przy ul. Nowaka nr. 17. usił'owała wczotaj otruć: się karbolem HelenaK, 18-letnia 1'0"
:botnica fabryczna. Pomimo energicznej pomocy
:lekarzn Pogotowia. w stanie groźnym przewieziono ją do szpitala, Pozna{tskich.
, Przyczyna rozpaczliwego kroku nieznantl.
.
Cd) Miły narzeozony. Zamieszkała przy ul.
'Nowej nr. 31, Helena R•. zawiadomiła' policyę,
że narzeczony jej, niejaki Szczepan S. skradł
:jej z pod poduszki 250 rubli gotówką, i
I
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od lat 6 do l w Afryce Południowej, donoszą, że tamtejszy I scy odpowiedzieli na obstrukcyę niemców wseJ.
/ związek robotniczy postawił ostateczne żądania.
.
bt l
l ' '. d ' l'
P. Józef Zawadzki, pełnomocnik hr. Ostro w- W razie ich nieuwzględnienia, strajk powszechny mle, o s ru ccyą ,w par amencle wIe ens (lm.
skiej, zaoriarowa,ł z dużej swojej szkółki drzew jest nieunikniony. Rząd przed::.ięwzhtł wszelkie
Udana wystawa.
owocowych w Sobicklll'sku pod Otwockiem pięk- I ~3rodki zapobiegawcze.
Bochum, 29 lipca (wt) Polska wystawa zany wybór drzew na założenie handlowego sadu
~
..
'I ' ł
. b d d b
It t
W t
w "Leosi nie". Pozatem w jef.~o osobie tlniazdo
Echa katastł'o'ly Iwlejow8j.
.
(?l1czy a ~J(~ ar za o rym rezu .u em. szys ma zapewnioml praktyczną fachową opiekę, iżby
KOPENHAGA, 28·go lipca. (wł.) Sled'ztwo. Ine wydatlo zosta,ty pokryte.
gospodarstwo tej nowej sierocej zagrody rzeczy· w sprawie onegdajszej katastrofy pod Et~ejoerge
Pl'zeciwIm brakowi pracy.
wiście stało się wzorem kultury dla otaczających (zob. wczorajsze i onegdajsle telegramy) ustali~
11m
1.'
29 l'
(1.) K' t
L d 'k
małorolnych sąsiadów.
.
ło, że wykolejenie wraz z daIszemi tak strasznemonaclIlUm,
lpca w~.
SląZę
U WI ,
Zaruld Korczewskiego Gniazda "Leosina" mi następstwami, nastąpito skutkiem rozszerze~ regent bawarski wydał do . ministra spraw westanowią.:,
H?lena i hr. Krystyn Ostrowsc~, nia się szyn, spowodowanego nadzwyczajnym wnętrznych orędzie, aby poczynił kroki zaradcze
ks. l<al11ll1sk:, wIk~ryusz z. I<nyc!lQ"Yka, pp.: .lu- upałem.
przeciwko braku pracy, a mianowicie, aby opra~ ..
~ef ZawadzkI, Stamshlw. Wlderak.leWJCZ, zarządzaOt',
'~..
cowal w tym celu odpowiednie ustawy. O pra..
jący kluczem korczews!wn, pani Samborska, omry go..
.
. ",
, .
chroniarlm' w I\orczewie i dyrektor Tow. Gniazd,
BERN (Szwajc.), 28 lipca. (wł.) S1.eściu stu- cy swej mll1lster ma składac cIągłe raporty.
sierocych p. Kazimierz Jeżewsld.
clentów francuskich spodło, podczas wycieczld
Komisya finansowa. I
w góry, z wysokości tysiąca metrów. Poszu Id. wania zwłok trwajfl.
Pał'Yż, 29 lipca (wf.) Na wczorajszem po- ~
siedzeniu lwmisyi finansowej senatu minister!\
Piol'lm.
Ribot wspomina,t o trudnem położeniu Francyi,!
AKWIZGRAN, 28 lipca. (wt) Pior'un ude- kt6ra nie chce pozostać w tyle za Niemcami:!·
Przed konferancyą.
rzy~ w gromadę dziewcząt, udających się na wy- 'Niemcy zbroją się ze względu na niebezpieczne i,
cieczkę. S z nich zostało zabitych.
położenia międzynarodowe i Francya musi uczy~,!
BUI\ARESZT~ 38 lipca (wt) Delegaci serb·
scy i czarnogórscy przybyli już, aby wzi!.lĆ, udzial
Zdel'zania samochodów.
nić to samo, aby być przygotowaną nawszySt~il"
w jWl1icrencyi bullwl1skiej.
PARYZ, 28 lipca. (wt) Na drodze między leo. Ciężar podatkowy, powstały z powodu,
Z kół politycznych, stojących blisko osób, Paryżem a Pontainebleau zderzy.ły się dwa anto- uchwalenia nowych zbrojeń, powinni ponOSiĆ',
blorqcych hezpo{;redni udział w konferencyi, do- mobile omnibusowe. 20 osób zabitych, kiJka wszyscy obywatele.
chodzą wskazówki, że wmr.ystkie stl'Ol1y walczą- I ciężko rannych.
Następnie przemawial Bartoux, 1\:t6ry PO-:
ce są zasadniczo zgodne na punkcie koniecznoZasb'zelenia
urzędnika.
dnosił
gotowość Francyi na wypadek wojny.'
ści zawarcia pokoju. Jedną z ważniejszych kwestyj będzie zajęcie Kavali.
NOWY JORK, 28 lipca. (wł.) Urzędnik StaN Poniesione na tern tle przez kraj ofiary są dlań i
n6w
Zjednoczonych,. Dickson, wysłany d<:> Mek· zaszczytem, żaden obywatel nie powinien odą-!
O olmszczonie luh'yano!JoJa.
Syk~l, w celu zbadanl~ sprawy handlu dZlewc~ę- ga ~ się przed jJoświęceniem nurodowem.
KONSTANTYNOPOL, 28 lipca (wl,) Amba- tarnI, został w JuaresIe aresztowany, a następme,
("
,
.
"
.
VI koncu leOll1lsya uchwal1-la zapot~ogi dla
sadorowie wszystkich wielkich mocarstw pocz~ w chwili, gdy chciał uciekać, ciężko zraniony
nili dziś Porcie przedłożenie co do opuszczellla ldlku strzatami. W kołach rżąclowych panuje rodzin poborowych, z wyłączeniem kapItulantów
Adryanopola.
przekonanie, że Dicl<sonowi ulatwiollo ucieczkę i wolontaryuszy. Zapomoga ta wynosić ma je
dlatego, aby mieć powód do zastrzelenia go. den frank dziennie dla żony i 25 cent, dla każ··
Akćya Rl.lmlUlii.
?- Wa~zyng~o~u ~ysłan? de Meksyku energiczne dego dziecka •
BUKARESZT, 28 lipca (wł·) Rząd rumutJ- ządante wYJasnien w tej sprawie.
ski bezwzględnie potępił akcyę turecką, i wbrew
Dymisya ministra.
swemu poprzedniemu stanowisku, jest obecnie
Fł:l:ym, 29 lipca. (wt) Na wczorajszem pO~1
skłonny do zgodzenia się na to, aby Iwmia ruPat'Yż, 29 lipca (wł.) Donoszą tu z KOI1" siedzeniu rady ministrów zakomunilmwano, . te
mWlska zmusiła tm'ków do ustąpienia z Adryanopola.
swntynopola, że przedstawiciel rządu angielskie- minister marynarki, Catolika, podal się. do dyM .
. go oświadczył Porcie, ji. aczkolwJek Anglia przy~ misyi. Na jego miejsce zamianowany został
Gofanie się turków..
WIEDEN, 28 lipca (wL) l Sofii donoszą: rzekła Turcyi pomoc finansową i moralną celem admirał Milo.
Nieprawdziwa wiadomość.
.
Armia tl.lroclm opuściła tarytoryum bułgaraide i 7.aprowadzenia porządku w kraju, to wobec tecoh1ęła się nall.owl'ót do : Tracyi.
raźniejszego stanowiska Turcy! j. zajęcia Adrya!1o.
Gda(lslc, 29 lipca. (wł.) Wiadomość o po)
pola, rząd angielski zniewolony jest odmówić dróży następcy tronu niemieckiego do Cżęsto";
,Kry'~yczn(;l !lołożOllie Iwanowa.
jej
swego poparcia i pozostawić własnym losom. chowy jest całkowicie zmyślona. Cesarzewicz!
WIEDEN, 28 lipca (wł.) "Wiener Allg. Ztg.C<
Wiedeń, 29 lipca (w-ł.) Jak donosz", z Cety- znajdował się wówczas w LUllkfurcie, zaś jego
donusi z Aten:AI'mia bu'łgal'ska !JOd gon. Iwa~
nH,
Czarnogórze
domaga od się Serbii wzamian za żona w podr6ży do Gelbensande.
nowom Optwująca na południu rłl~wedonii przeciw
armii gnlCkiej, :maioujo się w położeniu tak ki'y~ poparcie w wojnie przeciwko Bułgaryi, odstąPrzykry wypadek.
tyczne m, ża otoczonej ze. wszystkich sh'on nie pienia Dyakowy, czemu Serbia sprzeciwia się.
pozostaje nic innego jal< kapitulacya.
Wjada!'!, 29 lipca (wł.) Pomiędzy sm'bami i I
Konstantynopol, 29 lipca., (w-ł.) Amhasa'dd~;':
grekami przyszło do ponownego starcia pod Gew~ rowi austr~ackiemu, margrabiemu P~Ia.~icinjemu:.
Glm.lcieńslwa.
KONSTANTYNOPOL, 28 lipca (w!'.) Amba- gali. VII walce tej padło po obu stronach 69 za~ wydarzył Się przykry wypadek. KonIe Jego po-.
sador rosyjsld poczynił dziś przedłożenia wieI- bitych i kilkusot rannych. Nadchodzą wiadomości niosły i wpad~'Y . d~ basenu. Konie u~onęły,a I.
l<iemu wezyrowi z powodu ol<ruciefJstw, jakich o wa!l<ach pomiędzy sal'bami i rumunami. SZClO- ambasadora z WielkIm trudem udało SIę urato·
się turcy dopuszczają w Tracyi i otrzyn:ał za- gól'ów Iwak.
wać.
pewnienie, że; winni b~dą surowp ukaram.
Cudownie ocaleni.
BJtwa pod Krasną.
Po Z!l!Wi0SZCl1iu kOl1stytlłcyl.
Budaposzt, 29 lipca. (wł'.) Runął tu wielkii
Sofia, 29 lipca (wt) Od wczoraj toczy się
dom handlowySenassyego wskutek podkopania
PRAGA CZESKA, 28 lipca (wt) Socyaliści bitwa Ilad !<resną,. Szczegółów bl'ak.
czescy urządzili wczo~aj olbr~ymie ~grol11.adzenie
Bulr.til'Gszt, 29 lipca (wł.) _Wobec tego, że .fundamentów przy budowie sąsiedniego domu.
w celu zaprotestowanli1 przeCIW zaWleSzel1lU kon- wszystkie dl'ogi do Sofii zosłałyodcięte, ;zarów- Budowniczy, który zauważył rysowanie się mu~
stytucyi. W zgromadzeniu ?rało u~ział kilk.a
rów; zdoła,ł usunąć na czas wszystkich robotnitys. osób, wśród ktorych. byli posł'oWle socy~lI no at'mii bułgal'skiej, jak ludności stolicy !:ll'ozi
ków.
styczni. Potępiono w ostry~h słowach zawIe- klęska głodowa. Bułgarya zwróciła się· do RLI~
szenie konstytucyi onlZ powzJ(~to rezolucyę, aby łl1unii, aby ta otworzyła dla Iwmunikacyi drogę -.a
-:=======::=:_=*~:
rząd wprowadził powszechne i tajne prawo gło Soi'ia - Warna.
.
SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
sowania podczas wyborów, co by.ło~y we~łlIg re·
Stacyi centralnej K. E. I'J.
..
zolucyi jedyną dwg[l do uzdrowlellla kralu;
Na wolność.
-~
.~ , r: ,S~b"':
b
..!4.~·orCl
"''"go
"
'C~escy członkowie wydziału kr~jowego po1i~QII1
aU
~fj:b§
D
t·"
,.-0
Bukareszt,
29 lipca. (wt) Król Kam1' wyda,ł
o...:
Uw
'ofj:o
stanowili nie składać swych mandatowo
f,-d !-~
~.t::
I:I"
0
rozkaz, aby wszystkich oficerów bułgarskich
'"
.~ e;=J:
to! !;:ifj::
P<2 t;...,
!-<
Odłożenie z,jazdu słowiańskiego,
~ ~Jj..
wziętych do niewoli
a którzy znajdują się w
~ duia ~ e/Vll
'
..., 20 2
55
Pu 1
Temp erqtl.1ra
.
PRAGA CZESKA, 28 lipca (wł.). Z powodu Targowista, . wypuszczono na wolność po wzięciu I 28(VII 1 popoI. 743,8
Pd 2
14.
maL 'f 22,7C....,
lB.U
28/Vll 9 wiec?'. 739,7
woJny bałkMlsldej zjazd dziennikarzy slowiarlskich sIowa honoru, że nie będą walczyć przeciw Ru .. 29/V1I 7 rano 785.7
min.
10,0
.:'
SS
Pu W' a
15,4.
Opad" (LO ,"'111 'i
odlożono do 1914 roku.
%;iVi#i';'''':;:r;mS'##i=='
ml1nii.
Zaprzeczenie.
Demonstracye W Czechach.
Żywoty Świętych PoRskiicb
LIZBONA, 28 lipca. (wł.) Krążące pogłoski
Praga, 29 lipca. (wt) Radykaliści czescy od. oraz róźne broszury treści. < rl7ligijnej poleca shladl
o rozpoczętej rewolucyi pozbawione są podstabyli wczoraj szereg demonstracyj przeciwko zamateryalów pismlennych.
.
wy. W kraju panuje zupełny spokój.
.
. k t t . I . e' Na licznych ze l ~KsaĘGARlMBA "PR2:EGl"'OU BU\Tf.U.ICIIUEIQOGl,
Groźba strajku powszechnego.
WIeszemu 'ons y UCyI <l"aJOW J. .
. . " .. i
~ ul. św. Ąndrzeja.MI a.. .......
BERLIN, 28 lipca. (wf.) Z Jolwnnesburga, , braniach powzięto rezolucyę, aby POSl'OW1C cze· I
nj(~ i opiel~ę. stale 15· tu dzieciom

pełnolctlloSCI.
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ROZWOJ ..-: Wtorek. dnia 29 lipca 1913
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b44'

Kroniki dawnych czasów dOIlOSZij, że już: 18'7<), korpll~; I4wardyJ::iki skladilć sil~ rtw z 123
HiWU u JU hl n" I ilMU!:i R. w r. l'H8, za panowania papieża fvlilwłaja V, osób, sall1ycll !;zwaj<.:t\n·)\V. i\llllldury (Jalowe i
____
istnial' oddzia,l' szwajcarski. kt6ry był na ioldzie halabardy, kt6re noszone lJywaj<'l poacza~ wieI- '
Wczoraj zakorlcży.r się w Częstochowie pro- Ojca św,. Ale dzisiejsza gwardya pal?icsku" )a.k~) kich uroczystości, uJoiyt podobno Michelangelo'
ces <'l"rupy rewolllcyonist6w-mścicieli" utworzo- stałe wOJsko, utworzona zo~;tała doplcro pozl1lej, Buonarotti. Do l.wyklej sl'uiby strażniczcJ' cięż,
t>
, .
I
l1 'X\'I
. l\U, za czaso:"
' l.,<1 zl)1"01' a d~Iwno już lI!e Jest
.
.
nej w
1910" r. p'rzez szereg os6b z Dtuiniewskim
~ 'plcrws:;:yc l1 ,atae
.
WI~
l1()i;Z~)!1il, :7.astGPuje
na czele, które uprawi~tły bandytyzm.
sWletl,lyd~ rzw10w p~plcza ~luIl1l5!.a .II. "DlWl I 1'1 owo strojne a starolytnc ubnll1lc, kt6rc zwraP~occs trwał przeszło tydzicI1 przy drzwiach 1 9 \~l'zesI1!a ~'()~{~ ,1~O~".. powiada ,krO!l~ka, pr~L:'; ca na siebie uwagę kaŻdei.!'o !1o dró żncg'o. Tylko
zamkl1lętych. '
dło~y~ 1',1otl I Ier~tLllstel.lI, k,3nOtll}\ ZIOI1U, f}a- I hehn byl' modny, lecz został przed kilku laty
, . Ostatnie dwa dni wypełniły obrony adwo- zylcl I l\on~tancYI,. radzlc mla~ta Zl1ry:hll prosbG zastqpiony znów hebncm pomy5hl Michała Aniokat6w .i ostatnie słowa oskarżonych.
o utworZ~!1Ie oddZIału, skład~J,ąceg~ SIQ Z 2C?O hi. Wprawdzie czm;y owe, gdy hełm tell i halaWyrok zapadł o godzinie B-ej wieczorem.
l1alabardl1lk?w, dla ol~~ol:y Ojca sw. Ządal1ll1 bardy st.użyly. g~ardzist()m szwajcarskim jako
Skazani zostali: Na śmierć przez powiesze- temu, uczynIono z~ldosc~ I zawarty zo~ta~ traktat obrona 1 bron wsraJ krwawych walk mincty
nie,którą to" karę na zasadzie Manifestu zamie- pomlę~lzy radą I.masta. Zurychu a J.Llllugz~m II, ju~: bezpowrotnie, a ;i;old 40 l11arkowy, inki p'oniono na 20 lat dężkich rob6t: Brzozowski, Ko- ! OdC!Zl~lt sk1'a~laJilcy Slę z, 200 szwaJca~'sl(jch wo- ' bierają [Ęwardziści miesięcznie, nie jest wynagromorski Legut młodszy iSlązak. .
JowllIlww podjął marsz ku R7.yl11oWI, prowa- dzcniem za C1.yl1y wojownic1.e, lecz podatkiem
N~' 4 laŁa ó miesięcy rob6t ciężkich (biorąc) dzony prz~z l1~CZelllika l{(tspara Silimel1l\ z miasta oplacanym przez Stolic(J Apo:iitolsk'l cl!\cm utrzy~
jako okoliczność łagodzc!cą rnł'<Jdość) - Dębska. I,Ju.c~rny. Z miastem L~ccrną. zawarty zostul' pó- mania starej tradycyi.
Na.2 lata 8 miesięcy robót ciężkich 68~letni znle] nowy traktat kapItulacYJny, kt6ry, odno·, .... _, ............
" ,
l..egut
wiony w roku 1825, ma walor do dnia dzisicj- ~_.- ........:.........=..::,.=..... : '';'':'
Na osiedlenie: Bekus, Gawron, Staniszewski s z e g o . .
.
;--_.
...
...li Staniszewska (żona poprz.)
. ' W~dług (>rzepl~l~w te~o tr~\\tatl1 rel;rucl ~la
Uniewinnieni zostali: Dziuk6wna, Jackowsl<l, gwardYJ' szwajcarsklCJ pobIeram być mają, o Ile
Ko.walski i' Ma.łek.
,;, n~oz!iwe. z okolicy Lucerny, a kapitan, pułkowPo ogłoszeniu wyrolw uniewinnionych nie- l1!k. I ko[?~ndant szwajcuyskiej gwardyi papic.lS':zwłocznie rozkuto z ciężkich. kajdan, . a ska- kIC] p~W1l1lel1 ~awsze byc obywatel kantonu lu..
Ś
:ząnych pod silną strażą, zakutych w kajdany, oct~ cernsl~lego. (ldy w r. 1870, młocie kr61estwo SllIedmaiia 6.
111-.
red"iia S.
:prowadzono do aresztu częstochowskiego, skąd w.łoskle wybral'o sO~1ie Rzym za swoi'! stolicq"
",.'. \
,,'
,,' l " ,
o'
p "
,przewlezlelll·~.
'. • ''''ostall~ł~ ,J'utro do Warszawy' .uznana
została papIeska gwardwt
szw'l'c'm:;ka I Wo
sp. ~hOlOby gItIII n<, WłC).,'JW, wut(J j •. lll(. !l1(H z,n !( I.(l~
k'
.
JI, • , .• , ' ) ( ,
I kltunllD'l~lI:lfka laJuwll!~a.
L("~7.('IlW M"phili"ll
_
.__
Ja () ~wa.l dya . p,ałacowa Watykanu; l nadal
HlIVUI'>lUUOIl1 Ehrlit.:h·llllln (i(J;; i OH (w~r(I(17,vlnith fA!·
zostac Imało Jej .zact~ll1icm S~Ze~etlje brum. V(a- cztlni(~ eh~I~IT.ve1:llo~c;i~: e. le, ~t.rouz.a (lIl'Hl~.~illlie ,;zpe.'.
tylmnu a poza nIemI gmachaw I osoby Ojca sw. c!!e,Ve,h wto~o,,?) I O$'1I!.rncll:l~nul! k:a'l1;mIl'~.(t~I'!!tw;;lwpHl).
;,
• ,lo
I
•
ł"
fi.
\'le, d.ług ostatniego reskl'YI)tu PUI)icsl'iegf() za)' _ (,lO~IZIl1Y ,przyJ()l~: \V t;:w:m: I~!tlll ~h lllll':ilęey tylko od
.
"
"'d
.
• \,
4-eJ do S'eJ po poludoIlI, W nlec\l.I(~I(! od lU·e.) do \l-cj.
mUJącego SIę gwal YII papIeską, wydanego r. Dla W, {lMI: oll\1obllla poc;;!!~,kahda.
112.~
: '. Rokosz papieskiej gwardyi szwajcarskiej i jej
:rozbrojenie zWl'acaznów uwagę na jej stare
:i 2i~Szczytrie tradycyc: 'Nikt zapewnie, kto zwie~
,dzil'Rzym i przc?: wielką bramę miedziamI przcstąpił na terytdl'yum· watykańskie, nie zapomni
kontrastu; pomlQdzy czasami nowożytnymi a tnldytyami,. Pizeszl'Ości, I<tóre. się tam ~apotka.
U stóp schodów, prowadzących do owej bramy, .
ogłasza, że podania o przyjęcie do szkoły na semestr jesienn,. 1913 r. kandydatów
stoją karabinierzy włoscy, 11 tylko kilka l<roków
od nich, przed temi' satnemi na pór otwal'tcmi
na semestry: wstąpn1l nib~v, wstąp ... , w,tli:' i plerwszv niłs~, I pSerwl):t,
drzwiami, widać niel'uchome postacie, szwajcarWytSI", nadsyłane być mogą pocztą, albo tei składane osobiście w kuncclaryi szkoły dO
s!tich,gwardzist6w, oparte na. długich halabar..
dnia 22"90 Sierpnia r. b.
dttel:r.~Z6łtoj czerwono iczarM.przyświcta
łIV

au .' w

~łmnmj

I

r

1Q

r.

J

pO'1

:Z' h';s"'or'yft gwardyM panl"esl<ieJ-

I

H. aZijiirgiT~~iifliiDiachniczarua i~,

uQi~r

cd dnia 20.. gc do 30.. go sierpnia.
.,
1~'?.rll1ular~c podal1. i programy egzamin(Jw wstt:pnych wydaje i wy::;yla i W(J~
gole bl,I:Gszyc!J IllfOl.'l1lilCYJ ud:dela kancelarya szkoły (ul. Mokotowska ó) w środy od 11·ej
Egzamh,y

tl'c:J1papleSkich gwardzis't6w;a starannie

styltzowany kr6j munduru wywoJuje wspomnie·
nie owych wyniosłych czas6w odrodzenia, w kt6rych powstałagwardya sL:wajcarska,' aby przez
stulecie całe 'wiernie towarzyszyć papiestwu aż
do czascJw teraźniejszych. .
'. .'

l
I

wstępne odbywać się będą

do t-ej po poludl1lLl.

2540

I
o sprzeduniu budku z wę~lem
z powodu wyjuzdu Now(;.ZIl~
H. nmje t~ho!'e, 1tdzi(:Ja porad,
!i!hJ:J·~,~ł--2
dysk re cyn zapewniolla ul. PIOtr- rzewHkn nr. 4:1.
... ,...-''''''''''.''''''-''''''.''''-'''-''''
...".''''-~
\wwska 225-10.
G7:.!5·,-lls\u-,l ,.-:._".""-""
UGhciWka !:itarn do :>prZ(:dllnlu, '
olma i \tafle. WilldomtJś~~: ul.
znalazca roczy odpl'O\'Jadzić zU
l\z~!()w:>ka lir. tJ.l LI M,I1I'C/.t!W'Yytl~,Mł'(},dzelliom. Ul. \Vldzewska
022j)~~2--1
:;kil.)~().
--4-5
_J_"'_,.,.""....... _ _ _ _ _ ,____ lili2i
__
_
.N~ 86. (luhl.
254~
gentom kolonialtiYlll-dOc.lnm
o sprzedania tlltlep kolonialnoartykuł codziennej potrze])y.
. dystrybucyjny." powodu obję'
Kaucyul11sta ul. Juliusza lH--55 Cia posEIdy na poczcie bardzO

Ur. m~ń, p, Lan~~arrr :~::,,~:~~f;::~::r~:
II tl~t,~"~~~I~~~:~~'~~,~:,;i;
t.
ir~gr~;tg~~rI~:n~~-~f::~:-·3~:7:~~:~
Ił' Alwszcrkn masat.ystkn przyj-

Zawadzka 10.
kiiniJd !10rllńskleJ, apo-

cewki I

I"

p~

PrzYJnltlJ~ do 10 r!l!lC! I od 4-8-

b. asystent

chorób, wenerycznyoh, , ,fclefon 18-bl. 5011
nlomooy
I nur. LEWKOWICZ:
Przy leczeniu syfilisu stosowa-'
cyatlsta
skórnyoh,

włosów

~"""""""

A

płolowe}

nieprepnratu ,,(10(3"--:,,914". Lęcz.enie za p'()mocąclektryczno~
!lei (eleldt(ilizn). Mm'ln:i:wibmCyjl'lY, Bt,ldunie lI<:;l'e.k, f.lęclwrz(~ i
lwnaltt. I~tldo"lwpHl J cystoslWpla

obęroby

sklÓlR'!ne,
'1I1UlI'I1e ..
ryczIII6 a niemoc płchllW'l!
I{l!)nsteut1inOI/<fSIUl 12.

I'

Trocin
;';:"~:J";~f;:~;;i ~.,~; -~~~i~ł~':kL~~j~~~; ,"
Przy ~.yphili"i" {1. .. ~tosolVarli" 1""'pm'Atu
"OIJll" l "UH". Od 0-1 po pol. i5-Qw.,

I

Choroby skórno, wloców, (kmmw!yl:~), wc·
ooryc;:nl.l i mOCtMlłr.iowo.1 "lcl11b,OO pliliowo.
Leo~clli<, ~Yr>hili:lU {';IJHUC.II-HATA

ptzepl'owadzit ~ię na tlI. Piotrkow;;I.u.l H7. CllO,rob"J WCWIJC,""trznc,
płuc I Sf)!'Ca. PrzYJmllje od Ej-n
rano i od!5 - 7 po południu.
r0l111Tc)ć,N'; S~lO. .
2354

,jIWt:~-tłl'ln

Ul. Połurllliowa H2 2, taJat. 13-59

l'rzyjlttllje od godz. n-l r. i OlI d-H IV,.
1'1I01e oJ 5-;-6,1)0 pol. Dla, Pili, "BobUlI
. ·l'or~eknllll.

"'~ŚIII

-,~

10*

c.aI;OI"O~!,#

W'IHBI'iH"!fc:v.nc
slcólI"'I1e • moc:v.op,ll'cilOw e

~~UJ "~l~~~llł '!J

D

codziennie od 5 do 7 niedziela
do 12 rano.
(:l(!ltJ···!'!--!:!

irRrcdeti~, StóT.-k~~z~·iii~(11o::

M. lllan<.,

hil1rlw,

hibliotcke,

szafy, łóżka, b'icliźnial'h:e II\!;)trui.
ną, tllnywnlniq, szilfld !wene,
lu!>trv. szafkI" kawakl'likq, I:Ullpy,
,oh razy, sprzedam Zfll'UZ bardzo
tallio Karola 8--10•. (jIi7ll·-W":'S

~ um~m,~rnmu ~.

W~~.

Pl Ó TW~OWSKA N2 l1~j.

UW

j

U$ZlS,

t

,I~

Pl

:Zall"zewsk.a 36, ( ru 6 S05110- I
wej). Choro})y ~c\~llętrzllC: (Sl~. l

ŻOlądkOW, e I c!ZIeC.'llIllC. prZYJ-I'

maje od 8-11

.

I'.

i od.? 7 r~~

.

~

K

0l'(:pct~tor "tnoie"ztOf.):'t~ ofer,tę
pod lit.• ,b. M.• w ROZWOJU.
Alr~iobl'a k\tl'61t1n~y V·(~l. H705-2-1

ilill:;j";~"'iii<l;;l.yri'ii···ci(;--;ii"Y(:IF"'li"fj1:

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

l

~lrecZ"rkrObl(:l;YUOKd
A4 ~51:rt ll:~~11~r~. Km Wł ĘC KO
WSI
KI \~~j~~: f;"~~~{i;:::;:~;ii~ oz~~~::::Il:kł~:a~a:o(:)i:~~i:2
Id
~ ~J
'
stwo
11.11

zaraz ul. Ztotn. nr. 5.

ezlolĄ/lek
W,llk~;ztatce.
!I!il.~.~! Apolonii l{opy,llow:ikicj t1lemle?Jom· poszukuje posad}l'
ni om 4 klasowem znający
Nauka pl'9 dka ' i gl'Untowllu, cały ogrodl1lkn lub portyera Wmicticie
dć)brze iqzyk· polsld potrzebny
!(l1r15 .kroJlI Wieczorowy 10 rb. lub na pruwincyi. Luskaw(l ofer" na
pruktyltę. Oierty IIPrzyszło<ić"
Y

non<ll, gaiN~"
.ta i chirurgicaI!ne !GiD
przyjmuje doli "1'. i 0(14--7 popoI.

. ci'lOIt'I/lI:Dl1

Przyjm.: 04 0-10 rano i O!~ 5-8

D

byl<~

11\ Wltwl w dohl'}'m t,taml.~ hę
henkowI! lub picl'l"lciL!nioWI} ul.
Piotrlww"lul S:i :otróż wsJwże.
6715-1
i'-Szafy:rćźlw:'· utOl;UlH;:~-t:)j:
.
odownia
w
dobrym
stunie
ta..
M. 12 krzeseł, tremo. bielU,uiurnio do sprzedania. Windo~ill;ił;ii~= kq,
~arnitul'
biurko, rno<ic ul. Południowa 40 Il stróża,
?!Upkl,
obmzy salonowy,
Olejne, wYieźdź,t___
(m5~,,2-:!.
ląC rCJz;;przedam tanio ZielonEl
DROBNE OGŁOSZENIA. 1lJ-o pitttro.
1ii'33-,-:~-·-1 okal ilU piwiurnię i~st do wy-·
Ilajlicia zaraz ul., Gmb()\\1a 15

do budowy większą partyę knpię, Oferty wodm.
Rozwoju, "TrodilY" 2;)52

i

Tf ft~

unio

..._· __"'_H....... _'..,. •..,......... """ ___""'_'''' _ _ _

iji;lI~\ff ,h~ §§~~~Ł:.~§§§'f:;§§~ cz~~w~~l,~~\ioilYpi!~ć(it~ i~~l~~~ ul-----------..-\mÓza.
Gfil\l-·3sw--l
PIOTWWWSKA 53, tcl. 32·02
nl"'AI Szbta kroju i szycia ]ęz)'lcach. rosyjSKim, polskim
iody
z

nr ~t~łiid!im ~ini1!;1r~k'ł

u.

I

..

D
D

form jJuplerowych I mnnckrnow
pOl'lczoszniczka) po~..!~trk~wil}~~.n!.:1_15. _J~~11-1 trzebnu Nowa 5 (róg Przejazd).

adwok. przys.

PRZEPROWADZIŁ
_

SIr: IM rOlli
."
~ __ ~
S rANTYN.OWSK/~ Ng 30, l, p. l:l;X,)S
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-

. u.
nr n~rnnlllłnm
M:m!lill~rn~m
li IM1.Uil n~I~lilli~lil:ul
Mikołajawska3B. "'Ct'lróciił

Dr.. H, Sa d U{I!)'ilIrfSka

Piotrkownka S20.
,' " 'I . l 'l ' .
t '
rZ}J:nu)c
Z(. J?! o J,.nu ,we~l1ę rzPnem!
(sp'c
wi'ldlm I luszek)
,
'
,c.,
.',
COd,ZH~nme od 10-11 rano I o.4.~
o G P O pol. Telar 2a .. Hi.
:t:.>o

.'

• ... •

.

.

PrzYJmuJe
Z Cler!'ICOW.. ł k chorych
•
.
ml za ąd aJ kvsa:eik II wąt~·o"
by od o i pól do 10 runo, l o~

5,-5 po pol,

!.>.BW

!

Glpq NO\\'ootwl.lrzony llIuIJazyn . ' 0757-1
i)l1.ł~. mebli "Elwnomia" Piotr. nom murowany 110wy ~przedam

i kaWsku

nr. 1i'J•. Jedync ,źródłO llJ z ogródkiem plac pod budo-

llni!,~rzy$tnjcjL;~C!J()

I
i

lusem, miejscowość
IlJeIJh nowych I używanych. DII' ładnu, cella :230e .rb. Wiadomość
ży wybór kredelIsów, stułów, na miejsel! f;Jub. Piotrko\vska
k!'z'!:)el, otolIJan, JUtltcr, hillreI" stacyu ZolóW W. l\1arkwart.
nabywuniu wie

pod

M

W aelm. "Hozwojll",
ciile--;CztCrech

2550-5-1

"
l,·okofów
Mrozsprzedulll tanio, Zielona
lO--~!~~~!:!:J~_~tro:..J3~~~
aszyn>! 2 8ill&er,a
prawie nowe maszyna zu
M
10 rb. PiotrkOWska 103
5. .
Ijtil.!1--5-5
- ugiei Jestdo-sl-}I'-Ze-'c!unTiiti"[
ilr. 147. [:')(i'tH·5·:5
M
bębenkowe,

I

1l1.

W61(~ZUlh,ku.

Ml~~li-~:;~~~~~r:u:i~~~J~~~l:~I

blimotek, lóżek, bieliźniarek
(j(jOl,-~W--~
oraz całe urz'
"
.. '1'"
' .,\ do,
Z<!IlI.l splzeL dJC
murowany do sprzedania J{ol1stantYlloWslw nr. 4U stróż
nCljta~iej oraz lwpuj(~ stare i zuw Rlldzie, Chuchulu. Wiado- Wslta:i.:e.
OOi:l:5-1
mlellla "Ekonomia" Piotl'.kow. I~OŚĆ: ul. Karola nr. 20, W skle- ·--ilfuCl
prywatne
Przejazd
5U"
Y
ska nr; 175.
B692-10-2 ple galanteryjnym. 6Ml-5wc-2
l piętro front.
6721-5*-1

0°111

O

:Nhl72
ROZWOJ;:- Wtorek; dnia 29 lipca 1913 fo:,
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I

K'~hifldy dobre na c7ystCH!Ill'lHŚle t;1oŁrzehny uczeń do krawca z

lir

!11otl'zebna prasowaczkn Piotraginąl pies duży, Jasno-żółtej
ul. Piotl'kowslta ['i.
kowska 108.
fl702-2-2
'" maści. OdprowadZIĆ za narJrowa 4 m. 08 parter. h680·()Wc-2 "
6759-5-1
H]otrzebni czeladzie tapicerscy' dą, Szosu Pabianicka 56.6708·2-1
i)otl'zcbny cFopi.ec (iÓ]:lO$YieJ.C I ['»otl;zebni czeladnicy stolarscy r. do zakładu tapicerskiego ul.
dolni klejowi l Olejni malm'ze
Ir zgłasza(~ Slę, rmęcl.zy S::! po Ir !Ja apteczne i sklepowe 1'0- PIOtrkoWska 108.
HEl7'0-5-?i
. mogą. się zgłosić Benedykta
po~:~ ndm. h_o~~~~._._2~~ł-1 ]Joty. Piotrkowska g,1. (j740-1 I ~ldep spożywczy do sprzeda- 45 W. Ziólkowski.
6725-1,
otrzebny zaraz ~dolny ślusarz iiOfrZebiiT-lttdzie kawalerzy
l 1lJ nia z powodu śmierci męża.
na roboty roIl11cze K?nstall- Ir r6żnych dobrych robót. Kan- ul. AndrzeJa 42 Herszel. 6692-5-2
Zagubione dokumen1i:y.
~ynów _Długa nr. 159.
6712-1 tor sl!lżby ul. Piotrko\Vska 69. I ~klepkolonialny dos'pl'zedania
Dl ntoni Patora zagubił paszport,
otrzebny chłopiec 14-Ietni do
67'52-5--1 ! \~J z powodu choroby. Ul. Sl'e- M wydany z gm. Bratosze\V!ce,
posługi domOWej iehy umial ft}otrzebna zdolna praczka ul. ! dnia nr. 24.
6640-5-5 pow. brzezińskiego. 6655-5-5
jeździć kucY1&iem Przędzalniana r Dzielna 22.
6754-2-1 , ~tlmienny maturzysta przysporonisław Troszczyński zagubił
13716-5-1 nOJ{ój duży i maly, bez mebli~ <\J sabia do szk61 prywatnych
nr. 19 m. 4.
paszport, wyd. z gm. BankóW
rzechodząc ul. Wodną okolo Y- do wynajęcia zaraz, dla jednei rządowych. Oferty W adm. pow. ŁO\iJickiego gub. Warszaw\ sldej.
godz. 4 i pól pp. dnia 28 lipca go lub clWóc!1 panów, lub dla Hozwoju pod "Maturzysta". _
6684-5-2
6750-5-'-1
r. b. zgubiono portfel i paszport, mal;:eIistwa bezdzietnego. na
jli-haja Gitla Wróblewska zagllwyd. z ma~lbtratu m. Łodzi. żądanie może być kuchnia do (f.'kJep z dużą wystawf) do wy. li bila paszport, wyd. z gminy
Ł a s k fi WY znaluzca zechce użytku ul. Krótkfl 5 m. 2. El695-2-2 ~ najęcia zaraz nil kWiaty, dy- Barczaw pOWiatu Sieradzkiego.
odnieść za nagroda do Jana nolć·Óldo wynajęcia zaraz tful strybucyę, lub gaIanteryę przy
6718-5-1
Kosteckiego ul. Knlczn 28 (pi- Ir kobiety inteligentnej, na par111. Widzewskiej nr. 48 ró~
ózef Grnczyk zgubił paszport,
wiarnia).
(),722-1 terze z wygodami (wejście
Dzielnej. Wiadomość u portyera
wyd. z gm. Tyniec gub. Ka-POSZUklIJe- się -5-5 tlIót~! dobrej Wspólne), przy ul. NaWrot nr. 8 w Hotelu Palast.
672(}-5*-1
liskiej.
.6707-5-1
. ziemi hlizlto Łodzi lub więk· 111. O. oficyna lewa..
d zginęła klacz bulana lat .iff
ieczysław Kucner zagubił leszego miasta. Ofel'ty z Wamll- onlluia do ~lprzedania ul. MlyLasltawy znala:~ca zechce'
gitymacye wyd. z magistratu
kami składać W l'eclnkc)'i pod II narska nr. 2.
6678-5-3 ' odprowadzić do dróżlliltakole m. Łodzi.
6755-1
"Grunt".
6651-5wc--2 ij~)1rzebllrczeladzie stolarscy jowe~1o Michała Grzelaka przy
arta Emma Rotte zagubiła
-p~-otrzebna z.dolna pra*.loWaczl<a Ir na roboty meblowe Długa 22 Szosie Aleksandryjskiej numer
paszport, wydany z magi~
zaraz al. ZaWadzka nr. 17.
6605-5-3 domku 91.
6'i'17-2-1
strahl m. Łodzi.
6659-5-5
_...,...---,._ _ _ _ _.,.....,_6=-:7~2:.:4...,...::.1 notrzebnu zaraz do bufetiiTia " aklad krawiecki Romana ZdroelnhOld Raszke zgubU Ę~~z.
Sto Ł6di.-!(aliska gospodyni
jewskiego przeniesiony nu tli.
!f}otrzebna zaraz slGżąca do·
port, wyd. z mag. TlI. BI zekuchni Andrzeja 58 mleezar- i bufetowa. Zgłaszać się bufet I mogą nr. 71 dom W-go Woj- . ziny.
6710-5-1
6728-1 ~~asY_I::.6dź-Kaliska. 6667-5.5! ciechowskiego.
6664-5w8-2
nia.
kradziono weksel na 500 rb.
otrzebna zdolna podręczna do potrzebne zdoIlle panny do l zaktad fryzyerski do sprzeda:bezterminowy wystaWiony
szycia kołder watowanych.
nia tanio ul. Cegielniana 128 przez Władysława
krawieczyzny i uczellice ul.
Kazanka.
6705-5-2 Ostrzega się przed nabyciem
PiotrkOWska nr. 152m. 28 III-cie PiotrkoWska ~.'{)O m. 12 • lewa oJ
\Ilcjście.
6738-1 oficyna.
6052-5-5
powodu wyjazdu różne meble
Wilcza 11.
6706-5-1
Okój nu -'2--=-giem piętrze z od= p-rzYbląkata się suka ITJa~ci sido sprzedania Nowo .. Cegiellcl'adziono paszport, na imię
wo-bl'ollzowej. Wlaściwy od- uiana nr. 27 m. 5.
6698-5-2
dzielnem Wejściem z meblaWładysława Ambroziki wyd.
mi lub bez zaraz do wYriaj(,jcia biorca . może odebrać, Ruska ~ magle do sprzedania til. Po- z m. Staszowa pow. SandomierPrzejazd 48 111. 10.
6741-5':"'1 n)'. 9 m. 4.
6658-5-5 64 tudniowa nr. 2.
6704-1 sldego.
6652-5-5
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S

aginął

Z ny Tokary, pow.

paszport, wydany z .gmi- '
turecki, gu- "
hernia kaliska, na imię Maury... :
cego Kokczyiiskiego.
6648 o-5
aQ1n(jł paszport, wyd. z gminy
7 Szczawi gub. Warszawskiej
"'"
na imię StanisłaWa TraczykowB655-o-5
ski ego.
aginela karta od paszportu,
na imię Juljusza Gamm wyd.
z fabr. B-ci Samet. 6505-5-2
aginęła karta ?d p~szp~rtl(,.
~ wyd. z gazowni mleJsl{lel na:
imię Józefa Bartcznka. 6720-2-1
aginęła karta od paszportu:
wyd. z fabr. Markusa KolUla
na imię. Zofii Kubiak.
6719-1,
a gillHl bilet wojskowy na imię
Bronisława
Chwalióskiego
wyd. z gm. Turek gub. kaliskiei
G714-5'-1
aginęła karta od paszportu,
wy(r. z fabr. A. M. Warszaw·.
skiego na. imię Mieczyslnwa:
(j709-1~
Szymm'iskiego.
aginęra karta od paszportu,
wyd: z. fabr. I(abinowicza na.
imię Józefa Smanczewsldego.
'
w

Z
Z

Z

Z

Z

Z

0751-1
-a-gt-'lb""j""'la--p-a-s-z-p-o"":rt-,-f~~ozalij 1t.

Z
Z

Jórczyk :;lub. i pow. PioŁrk. i
wyd. 1. gm. KleszczóW. 6727..5-1;
aginąl paszport, na Imię Ste-!
fana KrawczYllskiego wyd. Zl
gm. Lututów OWo WieItuisltlegol
Kal·
6609-5-5:

Zm.
\\lorkiewicza.

O~ ~lif ~o piątku włą[znieom i ni~bywały program:
na [ałon mł~dlY ionemi lInij li~ZB złotBl suryi uHordish'" ,.'.
I

ce
"

Sensacya!

Se~sacya!

ilnl

li

li

niż

emst

, Wybitny dramat z życia W [) wielkich częściach w wykonania najlepszych art •. w~oskich.

Nad program:

łIfIr'"

AKS TORREADOREM;' , .
Wspaniała. komedya w 2-ch. wielkich. częściach w wyko;"
naniu ulubieńca Szan. Publicżności Maksa ..indora.

Wybitny dramat z życia W o-ch wielkich
aktach, W wykonaniu najlepszych artystów
.
"teatru CINES".
.
&

\'Mad

El

f

.1&&

"

Ul.!

progralńru

a~~ t~rrea~oremn

sceny komiczne w g-ch
W

wykonaniu

ulubieńca

częściach.•

pilbUczn,

Maksa Lindera"

=;=nozwo].
;

tn

Nr.'

Wtorek, dnia 29 lipca 1913 r.
Al

Z,f\WIADOMIENIE.
Niniejsz'en~ !namy zaszczytzawiadomi(~ Sz.

Publicz-

.1OŚĆ, że

z dniem 51~yll1 lipcG r. b. zosł:amie
otwartą przy ul. MiD(ołajewskiej M 37

zębów

chorób

~,Mleczarnia Udziałowa"

i jamy ustnEj

Vi Łodzi, ul. PiOtrko;s~a Ni 86, tel. 14-79.

Taksa nadzwyczaj doStc;,PllH dla wszystkich. KON$ULTA~YA Bl~ZI:['"ATNI!~,~~Y~{\yA

NIE ZI.~13A 15 KOP. SZTUCZNY ZĄB G5 KOP. I'RlEl\OB!\I\ i RI.,PARAC Yl~ ZltB(~W
50 KOP. PI'7ty klinice znajduje siQ ::;peeyalnc labowtol'yl1l do W)ll'olllt L;ztllC7.I1yd! :u,!ll)W.
Przyjllluh! tylko Skoliczcni lekarze dellty~c:i.
7471'

pod kientnkiem znanego poWszechnie rutynowanego handloWca p. A. Makówka.
IUIwalI(DQC ,Prod{[kta,wcllodzące

w zakres mleczarstwa 2 razy dzielluic świeże: ?pec~a.lr~\l sala
dla gości. Licznc na poparcI'" hczne) l :Szano-

wnej Klijenteli pozostajemy z

PIERWSZA LECZNICA
me ka [fil zy specya listów

powużaniem

J. Danielak, A. Makówka, F.Kamillski. ~

45

Picta'kcwska

ŁÓDZKA:

2295

KASA

oszczędności

warunkowe, za.bezpiecza~
jące starość, niezdolność. do pracy i t. p. Bliższe szczc, g6ływ broszurach lub osobiscie w biurze kasy. Wy. daje pożyczki do 300 rb., przyjmuje nowych członków

a___

--:. ~OI'ada dla niezamoznych 50 kop.

;, oraz oszczędności oprocentowując takowe od 4 - 7%.

II

l

I

J

podaje' do wiadomości, że~w dniu 18[31 lipca r. b. na
st. Widzew o godz. 4 po południu, odbędzie się sprzedaź
z licytacyi 1618 sztuk nowych podkład6w sosnowych, za-

ł

li!! killlchn'ą, 5 okien na parte ...
brakowanych z dostawy 1906 r. Informacyi udziela biurol'ze, zdatne na kantol', szkołę
naczelnika Dystansu, dworzec sto Ł6dź"Fabr.
2309 łub t. p., do Wynajęcia zaraz.

,Znalazcyeksli
~

. ,Spacerowa 41 • ., 1'amte 2 poltoje

z kuch.iq n. "em

. Weksle btllano już za nlewaine. Jeżeli jednakodlliesiesz je
do kantoru fa1>ryki przy ul. PańsJdej nr. 52 to otrzymasz 20 rb.

pięt""

20>7

'1

~~!ro( tI

Przy ~!llcy Szopena W Radogoszczu nierucllOllIOŚĆ oznaczo" za mlHstcm od l WrześnIU
.

J'III'

I

'111

Nl1 265

~~~~~~Iri; WUJb.ł,

,

Wiadomość.! M,

oddać ,dO Adm.

ju".,

arysif.ska2519
15,,'

Alwszorya,
o!torobychirurgiczJlu i kobiece
przyjmuje t!u lU r. j ,t·-li

ul. Cegi~ll1iana ~ m.4.

Dr. Wa[ław Bernar~

p
r
z
y
Dr W

Dr.'Je Inic
iii!

I

II

Choroby welltell*yc:II!no, .kó"

111'

& c!lrógmoo:ll!cw:roh
ul. Andrll!eja Ma '1 tel. 4.. 70.
Przyjmuje: 9 -12 i fi - 8, pfl~

1801

ordynator szpItala Anny-Maryi .
PiDłrkowlillklill M

od 10 - 11 rmw.

5!,!

Or H RUEGER

Dr. Zofio 6arHcka

I>yly I\syst~nt ldlnil. lJorllńsklch.

'20,

Telefon 32.. 83.
PrzYjmuje od Ii!. 11-1~ runo i od
5--fJlf. p. p. w niedziele i śWięta

alHlszel'ya ChOl'oby kobieca

II Dr. msd. S. Dronson

Ił.·

lAJawrot

Mo

s'V::

111

Choroby

""

,

,l.

wewnętrzne.

Od godz.

:1""li po pol.

209,2

Dr. SONNENBERG
1l..

Piotrkowska 820. Tel. 51.82./ ""h or o ... ,.,

!I....L

.II

L

$"' ..... y, !IłruG

czowyoh

l

mo'

wfmerycZnlP.

I PrzcproWadzll
mieszlm
nie przy ulicy Zielonej
8.
Dr mBd uBugsr" I
Dn m"d Z IIDD, LC

22D7

(l~n~mt~)

; Ich pomocnicy rtBogą
mię :.egłaszaó~

ulica Długa 47. '

~e:'!":.t:~~

m;;n-~··

RutKI8W l,.Z

Choroby USZU,. gar. dła I nosa

Akuszarya i choroby kobieca.

Pracownicy

• • Iilll ...........

1483

\\l.)

k-I Dr. B. CZAPLICKI

W(lO ł aw Wlsmews

21iOO

Godziny przyjęć: 10 -" t i II-H.

Łódź,

Andrzeja.

0-1l~1/. r. I 5-,,·71/~

,2~7..

.~I~J'I·~ir~ł

pol
5:>26

(lO

CIIOJ{OBY \\lEHł~ltYCZHE.
SKORY. DIWn l~l()CZOWYCH

sldadające się 'Oz, II morgów złeP~zyjmuje od P:-l1.e{ i od 6-7·eJ w.
mi wraz z zabudowaniami i ogl'o-'
W nlcclmlo o( 10-12.
14a1
d,cm do sprzedania 6 wiorst od
r II
Łodzi. Wiadomość w JanowBe.
ppd ł,odzifJ.
2508··
J
9
.
Ch, skóry. wenoryczne I moczoplo.

mrozon

.. _ _

Dr. Jan Cadarski

Spacerowa .M 40

-

dla panów.

"HOZWO-I telefon 10 .. 14. Przyjmuje do
2512 4-ei do Q-ej.

' .

tąda6 zawsze B~nedictine

-

(CYfi!Ollkopjrt i urel(!roskopJn).
PrzyJmuje CHi a·el do tl·~J.
1714

1'.

,gJ_----------_"____.' .
nIe
,daIef 5 mil, wpromieni.ti odLodzi.
u wlaśdciela d o m u . .

Plotrkowskl1145, tol. 24-16.
Akus:a:erya, choroby kobiece i nar:r;ądów mOIO:II!ow,oh

b.'
, ,Oferty i kopie świadectw pod lllles?ka obecnie KlI"ótk" Sa,

,

'I'

Dr,

Niniojszcm !lIam Z!li;lZczyt po...
• ,
.
wiadomić W. P. Idlent6w om?
Sz. ~uhli~zno6ć .iZ znkl!ld mÓj!
II
,Ilu I IIIU
kn'lWICGkl, trliClizczlley H!() przy
ul. SrednleJ M Q.~, zostal" przo- Spec,ar81lollfu,~, ChorOb, y skórne
niesiony z dniom 15 b. m. na
wenel'jh!ZIIU !;'/,-_H)l/, runo i od
tę sarną ul. N~ 12, parter.
4-7t/~ w. W lIiedz!(1I~~ (,ii !)·-lla
Z pOWtlz:lniem
nmo. Pr,zepr?,\'Jadzll Się. nu ul. Na·
.,·
ki wrot 1, I ó~ f wtrkowuliIel. 547r,

uie 4-5.

OGRODNIK

:nagrody; Motesz wyb1'Uć.
,
Fa br. papierów kOlorowvch W CzęstochoWie.
25ma
t I
1 . I
_ _...;...;.,.;.......:-.1-:-.............._ _ _ _ _. _ - - : ' -..-....;._....;.;;.;;.._ _ _-..::,;:.;:;.;:. po 'rz9 my ((I WIQ {SZO(~O

11111111; I'

Ważne

111___

Drogi Zet Fabryczno . .lódzkiej

llą :J\1154 mieszkalny

:JaMa.

Choroby kobie('c) dł'. M. Pal)piCNBlI' od o ••. 4 cOtlZIellllW.
Chowuy oczu dr. B DOll1u::hin od i) -- 10 rUllo codziennie.
Chorohy nosa, USZli i gardla eh'. 'C; Bhllm. Poniedziałek, wtorek,
~roda, czwartek od 1-2. Piatek, sobotn, nicdzela od 0,·-10 runo.
Choroby dzieci, !11ieis~c porad" cll!llllutek dr.lI..ips'I!Yo codz. od 1-~.
AumUi:iea krwi, wyddelinl II1IUHl:.v::U. S:a:o~eplie."o osp,
od I .- li! po połuuhuiu. Badanie mamek.

Staro""Zarzewska .Ni 49.

Zarząd

Zich7l~en

(róg

itellOf.
\ife'wnętrzllc i nerWoWe dr. SlI:WilIrr'CWalisser ocl 10 -- 11 i od
iFI",-,5!1~ po południu codzielluie.
Choroby skórne i \Vcllcryeznc dr. L. PrybllllBsld niedzicda, wt()rek, (lzwnrtek, pifltek od l'/l~,·,U!L sobottl, pDuied7.in/ek, oirotln od
:::; - O \1llee:r.()l'ulI!.
Choroby chirurult:znr.! dr. DW. K.l.'!IlltOIl* od }--Z, i od 7~·t:, y'). codz.

Pożyczek i··Oszcz~dnDści
Przyjmuje

chorych

przychodzqc~Ch

dla

~

Dla palI 5.0. Poczekalnio odd7.icl.
!Ja. W niedziele od 8-1~cj.

Krótka 5, teRet. 20 .. 50. 1887
-

Dr ..

M~

PAPIERNY

AKUSZEI~ i SPECYALISTA
C Ii O H Ó B K OBIECYCłi
ulica POłauhaiowa Nr. 28.
Telefon UM:J5.

Przyjmuje do 11 rano i od 411_
do 6'1. po pol.
5,!l)5

się:

obce·

,'M

Od .1l~t l 5-7 / 2,
1

l'~

CI •

-

Ił..

I.

101 Ouy El

kó

rOB i wen erycz ne

~.". Mikołajawska

IS.

r,,,,ltlnYlH'r.yl'le: (lrl g. o-u i od 4 ! pól
1 i pól wi<,,~r.,. w nle,lzictc i ŚW!Qta
ot! u (lo lU l p,H. TQltlloun.Ni :20-6D,_

l.lu

Dr. S. SZNITTKIND

pr7.eprnwadzit siQ na ~r8dn&ą a
Specyalista chorób skórnych,
wmH~r'yczllych,

kosmetyki lekarskiej (Włosy, twarz etc).
1117

l'1'2,yjmujc od rodr.i,\y 6'l.tl) 11 I 0<1:
11 I półdo 9 w .. dnl!lV od ,l! ,,61 dl), ~ _

~

~~~~

Ból

.~

<li

głowy

kOQYtern

~

~
Q"

.c

;;3

:;s

marl'c li fIlbr.

i IIlHiglPenę r

natychmiat uSUWa "Wligr-er;w-l!I!Iell'vosiin"
vezwnrnnlwwo pewny i nieszkodliwy ro.
elinny Modek. S:,! już faBsyfikatv!
Więc żądać w aptekach i sJdadach opteczl1ych proszk6w wyrobionych tylko lM Płoc· .
im i z podpisem wynalazcy Pi,' Gąseckie .. "
go na każdym. PU'os:<:ek 10 !kopo 417 ~
1":'

Redaktor odDowiedzialny St•

.tąpiińsid.

"'/tu.

W troczni

"Rozwoju" Przejazd 8.

Wydawca W.

"CIslewskI.

