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CENA PRENUMERATV:
W

ŁODZI:

Rocznie rb. ó k. Półrocznie" :5 " -

Wt. NfiP. ,:~~~nej.

Kwartalnie" 1 " 50
l1iesięczll. " " " 50
Odnoszenie 10 k. m,
Egz. pojedyńczy 5 k.

WsehM 81. godz 4; m. 17
Ztlch6d sf. godz. 7 m; 54
D/ag. dnia godz. 15 m. 47
Ubyło dnia Godz. 1m. 08

Z przesyłka Ilooztowa:
Rocznie
rb. 7 kop. 40.
P6łrocznie
" :5 .. 76
Zagranioą:

l'lięsięcznie

rb. 1 kop. 10

I

I
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tv Łodzi

Sroda, dnia 30 lipca 1913 raka.
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Ihllntory: wł'aISIillY'vl Warszawie, Id.&loia
w Zgielt":I!:lIIl, w

Teleronu 1'& 595-

Redaktor laD jego
zaste;pca przyjmują interesantów
codziennie, z
. . _ OJ&_...... ... _ _
_

wyjątk.iem

dni

.Ni! 32;
apł:eIGe

ViI

Pabiiaulfliicach u·p. Teotloll"aMinke

p. Pal!:ka.

śWiątecznych,

od. godziny

l-Z... el

po poradnia:

CENY OGŁOSZENI ~:adesł::ime przed tekstem 50 kop. za \\licrsz petito\\lY. i!wYCl1::aji1lGll IIIIgł@szcl1lI5a za tekstem po 7 kop. za \\liersz. nonparelo l.\7Y la'> jego

~'Iałe ogłolS:&!enia po 2 kop. od 1!lyrazn (dla poszulmjących pracy po 111~ kop.).
l'lajmniejsze ogloszenie 20 kop. Reldam;r i . I\hll"
po 20 kop. za wiersz petitO\.lJY. Za dolt}c7.enie prospekt6\1J 6 rab. od tysiąca egzempial·zy. AI·~lfkl.lR'iI' b:!z oznaczenia. hono!'llryum'
Rednkcyl'l m\1alin za ł>czplatne: rękoplsó\\l drobnych nie Z\\lraca. 'Ogtoszetlitl \\) tekście 1 rab. za \lJleL'S~ petitowy. Og!oszenla., których terminy!
przypada.ią t\) dnie ~'\\)Iąteczne, drukujemy \\) przed dzień święta lub po ś\\ll<;cie.
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ALEJE JEROZOlJMSKIE N2 53,
wprost Dworc[t vViedeńskiego. Adres teleg~raficzny, i telefoniczny Polonia.. Warszawa.
mWł~1i$!l.lHlliI!1lWW

ze wszystkiemiosto.tpiemi. wygodo.mi, o.po.rta'mentami, solonami, .ł'o.zienkami. ,Pokoje.
od 2 rb. za dob\. Wko.żdym pokoju teleran miejski, ciepfa. j zimno. woda oraz zegar elektryczny.
\Alodne ogrze\\'lanie j centralne oc!kurznnie. l\bsolntno. cisza wobec braku c!z\'\/onków na sfażDe;, zast~pionyeh
przez sygno.lizQcy\ ś\\'lictlnt1 .. AM1łG~'!l'lPl']b8ffitlhtu;1łe~~we Ima \WS4lJ'stkii©hIIhMI!).I11'll~ach.
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Wystawy:
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nawet było. dokonać wyborów i ukonstytuowania nowego wydzia.łu krajowego .. Skut-

Ib:'.:.~·I:~~J~~n~~:~~n~~~:~
.
cyi krajowej. Finanse kraiu
,Z~\\Ji~sz~niEout@nmnUw ~Z~ChD~h. l wyczerpaniu; nie było czem ptacić pensy i urzędnikom i nauczy,delom,
wydatków na cele
uległy zupełnemu

- - , '

Dnia 13 maja 1618 r. sejm czeski wyrzl1.cit
.
'II>
. ' r pr~ez okno na~amlm w HJ:ądczYl~i~ dwóch lwt!lI;ll;j";;"'t!!AA~'lI;:'W;.;;.:;:!ii~.::.;;r.r~.J.<i;l&;.;;;,,~,;r,';";i;;;;;;J
I11lsarzy cesarskIch: Slavatę l Marttmtza.
.
.. ..
'\ k" I'"
l
'
:
Tenże, sarn dumny sejm czeski patentem
choro~) S orlllw l I W8i10I'V CZn VC
cesarskim z dnia 26 lipca 1913 r. rozwiązany
O~ FaBUł Go~ca
j. be,z, rO.ZPlsan..ia nowY.Ch WYbOró.~,a. na' ~ego
,
mieJsce· zamianowana. została krajowa kOlTIlsya
I\lIRuclBI Wóh:::rI:a!łiisiH~ M 8G. - Te Qefil:lllllJl 64 .. 31. . administracyjna~ , Komisya ta sprawować będzie
Dla ohorych stułycfl (oddzicinB'po!(ojo i ogólno sale) I IJrzy- i rządy, 'lcraju ~opóty, 'dopóki. nie zostan.iepo,~o·
chodni oh. (Porada GO kop.-Godz. przyjęć od 8-9 ra· I łą.ny nowy seJln, który'wyblerze wydZIał kraJo~
1
do,
111/,-1 /. W południe i 71/2-81/~ wieczorem; w nie, [' wy, w normalnych waru..nkac.h spraWUJ'lćlCY
rZ:ldy·
nzielę i świeta od 8--10 rano i od HlJ/~-P/9 po polud
~
~
Roentuen, leczenie światlem i elektrycznością. - Badanie. kraju.
'
."
.'.'
..
krwi przy syfiiisie.
415
Tym spospbem autonomia Czech uległa za_ ......_-""'.~.._ .
.--- - : ,
--;-wieszeniu na czaS nieograniczony.
,Patent cesarza NlaciejH sejm z, rpku 1618
I
~
prZyjął dumnym aktem protestu przecIw zgwałfil
fił'
, ceniu praw narodu.
Akt ten wywołat długoletr!
... f.!~
nią wojnę, Patent cesarza Franciszka J6zefa przypOWrOCIl'itlll
, jęto spokojnie, zaledwie tu i owdzie rozległy się
Choroby nerWowe do 10 rano j od 5-7 po pot. 2528
protesty i groźby" by na obstrukcyę niemców w
...
•
-....",=
sejmie czeskim odpowiedzieć obstl'llkcyą czechów
1
ClI
h~"
w parlamencie wiedeńskim.
I
.l ...1
ie:, skutkiel!l
sta. nowlska l1Iemcow czesklCh,se]mczeskl upadał
Tow. UCZELNIA" (ul. Nowocegielniana Mg 9).
coraz liiiel; a~ wreszcie zabarykadowała go obPOd:nia przyjmuje kancelarya szkoly cod~iel1nie
strukcya l1Iemlecka. ł
.•.
od godz. lO-ej do .12-ej. Otwartą zostanie kDasa~od..
IiJszystkie rządy: hr. Taafego, Windischgraewstęl!l1l1a, do ktkr~j przyjmowani będą kandy~acl bez tza, Bacteniego. '. Koerbera, Gal1tscha, Becka, Bieegzamm6w, EgzamlOy wstępne rozpocŻl1ą Się Hlo nertha i Stuergkha nie zdołały uzdrowić sejmu
września b. r., o godz. 9-ej rallo~
.
2107 czeskiego ..Musiało dojść do l~atastrofy.,
I
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.

. dobna
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krajowej dosz,to dotaklegostopma naprężenia, ,że rząd centralny musiał przedsięwziąć
radykalny środek -:- natychmiastOwe zawieszenie autonomii krajowej stało się niezbędnem.,
' S o j m 'cieski tak dalece sta.t się niezdolnym
do pracy, iż o żadnej uchwale pozytywnej. mowy
l być nie mogło, ba, nawet działalność jego do
takiego stopnia była sparaliżowana,źe niepo-
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Pokryć

hU!11unitarne i kult!lraJne, Oprócz tego
II jeszcze
o pokryc[e długów krajowych.

Chodzi
'
,Czechom zagr.ozi~o. bankructwo finansowe •.
Kraj tak bardzo rozwInięty pod względem handJowo-przemysl'owym nie obawia się ruiny finansowej, a jednęk przez zatanl0waliie dzial'alnoś.ci
pr.a:W09aw.c.z~j .In~ż~ nade,r ł~fwo dołść.do bankructwa swej admll1lstracyl. mezdolne) pokrywać
. wydatków nawet na własne utrzymanie ..
By unikn.ąt katastrofy, rząd musiał połóżye
. kres podobne} gospodarce.
.
Komp.etencya Komisyi pO.lega .n...a tem., aby
. załatwiać . tylko .obieżące, potrzeby budżetu luujo. wego;· wsielką zaś większą akcyęfinansowo-po.
lityczną pozo!»tawiono przyszłemu sejmowi. Ko'misya 'przyt~m tak. sal'!1 0 ' i.ak I Wyd~iał krajó·
wy, opiera Się na kolegIalnej podstHwle~
.
\o\Tśród niemców czeskich ustanowienie ·ko. misyi administ'racyjnej wywołało ogromne roz-,
drażnienie ze względu' na jej skład osobisty,
. w którym jest tylko. 3 nieillców na 5. czeChÓW
.•
Niemcy otrzymali,na co zasłużyli. Oni to bowiem są głównymi winoWai'cami zaw'ieszenia auw <;.zecl:<lch .. Niemcy i
SIę dZls wzajeml1le' osprowadzeme katastrofy •.
T~'t1dno ~e~nak mieć pretensye do ',cze~hów, że
me chCIelI pod przymusem' zawlązac • ugody
\ z nierllcami, ani też pozwolić, by ich gwałtem.
.zmuszono do' ustęp.stw. nieżg.odIlYCh. i ich interesem ·narodowym.'
. Niemcy domagali się pełnych praw dla swo-
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ROZWOJ- Sroda, dnia ,30 lipca 1913 r.
:':l'~... g!rm
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ich Tl1l1Iej;,lOSC! w ol~ol!cac . ~zes. 1~ l, a c ~,c l
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ży mipjskicll czy też jest stra~:,& 7.lożon,! z ucho- r nie bierZl! CZylllll:,'~(~ lllLiai;l,\\ P:lpil!ł,llliu';ll':I;'Y
I tmlw'Y'.
'. , - , "
.
O'1niowych ocllotlllCZych
'
, .. ',l

samych praw odmawlall mmejszosclom czeskIm
w. okolicach niemiecldch. Ugoda rozbiła się pra- ,. 1 aloch :ab:l~ slł~. 'prz~5z!.~, ~5"1 JCt,zcz~ ,nl~
wie· w ostatniej chwili () sprawy drugorzędne, r Jest to nor.m,t st<~110W.C7.d,~ JI05CI ~t~d""y W. ~1~1~1
"
;'
. l 'I' ,'c przez S\VOJ"ą obstruk
czech, ani strazy blOrclcych lIdZ.ldt Y". ZjeZdZ1C,
pomewaz memcy sąc ZI I, Z
•
r"
.., I' 'b' 't .,' .. y kt' r II CZIl lCJ przy
bycyę zmUSZl.t czechów do dalszych rokowan z~r· ,est to t,aczcJ. ICZ d S ldl " o ,l:, " ~
.. .: "
wanych w lipcn r. Z., nie nawiązal1? po~owl1le. .ty na Zjazd, I l1~?(My, \: Y,O~I;o~llle l~rac ~~~;~,\ł;iC.
Wydział krajowy pomaga.ł sobIe po:tyczka,~apr~od. ,szly stlazc. gł()\VI~Yc \ IllI ~, '" .',
mi, których przecież bez koflca zaciągać niespo~ 11llccI(]ch I osclcl1nych p.~llstw:. Stru,:,e r~,'~J:ikl.~
sób,
'
reprezcnt?wane były plzez kllkul1a~tu nacze 111
Na to, co się dzieje obecnie w Czech~ch, po- ,ków strazy.,
..'
winny zwr6cić baczną uwagę i inne kraje. , TaNajbardziej owa~Ylnle przYJI110'\HIlO przedkie same bowiem t51I~I?wa~ie, o~rad seJm~- stawicieli st~nży z pal1st~a LlLIstryacl\l:!y?" '.
.
wych z krzywd,! ludnoscl I krajU wldzlIlly w ChOl~
Wreszcie. zapa.łu me .byl~\ Ch()Cl~IZ IId uliwacyi, Styryi, Galicyi i Tyrolu, Jest to stan cach zebrał SIG tłum, conajmmeJ ze ~OO t~s. !u:
W wysokim stopniu niepokojący <~ zarazem ,znaM dzi stanowiący, bo l P()~odH spr';YJuła, I dZl~ll
mitmujący, że Austrya ies~ po\~ażr!le chora, 1 rze~ świcltecZ!lY: kló!'Y pozwolił wszystkul1 mlcsi:kall"
ba będzie wY5j.tkó~ wielkich" I mezwylde uzdol~ com WZI'lC udzlat
"
nionych ludzi, by J~ .uzclro\~I~"
Zjazd stnl;;'y ma wielkie znacz,cnle dla . Nl~·
Prawdopodobme) przeclez ~lIstry'a wymaga 'micc, wystawa urządzona specyalmc p07.lH1J()ml~
już całkowitej przebudowy us~roJ~ panstwowegc;>. la bowiem przedstawicieli drobnych :;traży z noDualizm się przeżył i czas naJ~yi':Szy. ?y ~lstąPIJ wyroi wynalazkumi, które z każdym rokiem w
federacyi ludów rzeszy Rakusklcj, ~stroJOWI ~p~rw tym Iderunku rozwijają się i wzmagają sprawnotemu na zupetnem ,ró'-;'l1.ouprawmentu poszcz~- ści ratowania.
g6łny~h. narp~0'Y0śCl, ZYjących ,w danY~l~raJ.~
W osobnej sali, przygotowan~j na t~n cel,
W mmejSZOSCI l zppcłncgo ,rownoupr~l:vnlCIl!a wygłoszono caty szereg odczytów II1fOl'lI1l1]ących
poszczególnych kra}6w, na zasad~lch ,posz~mowa~ o rozwoju straży w Niemczech, interesu pożurnia przed~wszystkiem praw panującej w I1Ich na~ niczego i nowycb wynalazków,
rodOWOŚCI.
. _ , t' . z dnia 26, o
Była też wystawa retrospektywna, czyli histo• P~tent ce~a~z~ Austro Wqgler t
histar !i~ ryczna, która przedstawiła nam cały szereg dahpca 191~ f: Jest zatem dok}lmen eOl ę u Ytr l', wnych narl;ędzi. poczynając od bosaka i slprycy
nym,. Stwrer.dza op urzę?owllIe ch,orob \ sm~~ ręcznej, aż do kubełka, drabiny i studni z żuruprzyznaje, ,ze panstwo stanę.f? przed prze o
wiem z której wodę czerpano do pożaru, ZnawymOmdo~Oe~~mąza~i:wk~es~ZylieJ~~~~dowOŚciOWej la~łY:, się pi~::v?~ne .~ikaw~i -' pomp?, przypo.. d' ~ , złoś!' monarchii rlabsburgów.
mlnaJące dZlslCJsze ,sikawki z drągal1l~.
l
t:aezy
ZIS przys
c
Najstarsze takle pudło pochodZiło z roku
St.
1749.
....,;.....;Intlą dawną sikawkę nadesłało miasto Halb
Iw •
•
h
bersta~t z !788 rok~.
"
"
.memm[1\1[ ~ualY O~uIOWY(n l~~
,pIerWSI naczeln~cy ~trazy ogniowych nos,Jh
jO
w Niemczech wysokI cylmder obszyty czerwonem
(Korespondencya IIRozwojttll).
suknem.'
Zapewne specyalne pisma zaznaczą wszy•• ~ ,ZJazd" ,.straży 'ogniowych w Lipsku zmienił stkie uchwały tego zjazdu i wykażą poszczegól.
się jakby wógćln,ą uroczystoŚĆ nIemiecką, jak~ ne j~go korzyści; n!e. u!ega jedn~k wqtpliwpści,
by w święto narodowe.
że zj<lzcI ten bar&lleJ .leszcze SIQ przyczym do
, Aby mieć o tem pojęcie, jak tell zjazd wy- rozwoju ochotniczych drużyn po wsiach i osagląda.ł, należa.lo przyjrzeć się pocl!oclowi, kt?ry od~ dach w. Niem!=zech, ~apll, przygotc!wana na zjazd
był się w niedzi~lę 27 b. m, mlQdzy godZiną lO
~ykazllJe druzyn takIch Jllezawod!1lc do paru tyM
a lY w,połudme.
SIQCy.
Pochód pociągnął drogą wiodącą z punktu
A li nas?
zbornego-wystawy-w stronQ nowego ratusza.
Jak smutno i powoli postępuje rouost tych
Ka~dastrat, biorąca udzia.ł w tym pochodzie straży, jak na każdym punkcie natrafia na opór,
posiadala własną tablicę z napisem skąd straż lub brak kapitałów. Dosyć powiedzieć, że '/5
pochodzi i czy należy do stałych, płatnych stra· właścicieli domów w .Łodzi nie opłaca składki i
fl
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pozwaI'ał im tu i 6wdzie żywić
wołów azyatyckich, trzymanych
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1. ROSNY.

'20,000 lat temuIU
Powieść.

,

Już

Dalszy
Ciąg
,_ patrz NI 172).
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teraz nawet zasępiali się, słysząc jeJ pochwa.ry dla Vamireha, jakiemi odpowiadała na
ich zapytania. Sam wódz tylko, badacz pełny
myśli, wypytywał się jej spokojnie. Szczeg6ły,
dotyczące jego mocy, zwiilności, oraz inne jesz~
cze-oprzernyśle i sztuce te{lo dzikiego cziowieka, o zwyczajach odleglej krainy-wszystko
to starzec ·'chwytał z chciwością. Nienawiść jego, złagodzona wiekiem, nurzała się w nęcących
głębiach zagadki. Załował, ze nie ujęto wielkiego jasnoWJ'osego koczownika, Może też wiedział on, jak daleko ciągnął się las, skąd plynęła rzeka, gdzie niebo styka się z ziemią,
... Mieszka(lcy Wschodu, obyczajów dzikszych,
mniej wrażliwi na piękno aniżeli długogłowcy
z dolin zachodnich,' oddawna przyjęli już byli
święte hierarchie. Na iyznychziemiach Wschodu żyli oni pótsennem, nieruch omem i samotnem żyderll pasterzy. Uruldzenia ich społeczne
były d()slwlli.llsze, ale nie mieli oni pr.~ed sobą
przyszłości plastycznych, pełnych energIJ, praco~
witych a indywiduall,styczpJ:ch r~s. Europy..
Budąc koczowmkaml I mysll\vcarm, ludZIe
wschodni ciągnęli już korzyści z ro~lilJ, z rozmaitego zboża robili ciasto nIClezne ) w ten spos6b dopomag~1i życiu osiadJemu. Zbiór siana
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W rokll JI)11 w Wlclkll~1l1 I\Sit;::itWIC P()zllnii~
f skicm lICZi,\s:~t:zalo do ~;:I\fH Illdovvydł ogl.Hcm
I 407,216 dzieci, z tych 20S, ł!(l CII!OPc(IW i 20,!,070
dziewcząt; tło szkól' :;n.'dnkll l'!'".i29 dz,,it:t:i, Z
tych 5,78.1. dllopc(jw i H,74.5 dziewcząt. Na
.

l

I 1,000

chłołH:t'iw llCZl;:izcimlo ().?',"{,;2 proc. do szkół
ludowych, 26,.3 do s:;:k6t ,~n!dnich, 2,2 do szkół
przygotowawczych i '1,J,:l do \VI :I.:-zych zakhldów
nllukowych; na 1.UnO d,~it.:\\'\:;qt ()'12,9 proc. do
Sl[.;()ł ludowych, ·HJ,I{ do sl.k"H ~l;rc(i!lil.;h i 16 3
do wyi.:izydl ;.:al\laLhhv naukowych. Ni.Illc:.:yci~li
z wyksztah:>;nic!ll :;l:lIljllal'yjll\.~llI w rllkłl 1911 byln
w l(::;i<;::Łwie S,;j';IH przy ~;zlwłach ludO\vydl, 183
przy szkoluch średnich, t:Z prly szkul.ldl przy!~otowawczydl j ó:I przy wyi,,::'i';yclJ lakhtdach
1I~lllk()wy(;lI, l'di:em 5,(i2'7, niwczy.:ickk 7. s{'mi.
naryjlll!1l1 wyk.;ztalcenk~m bylo ,J.!H przy ~;zI\OłHch
ludowych, 13,~ przy s7.k~')lw;ll ~~I\;dnH.:h, i 1)2 przy
wyższych zakładach !Hl II lH.lWyl'l I, ril1.em 6H.
W calem pa(l~;t\\'k: nk~lIieddn!l I}C/:I~';i~cpto
w roku Hill do po::;;!'c1.l:gol11ydl sl.lwl o~!.nll)fn
11,4\JO,;nV lIc7.llit"!\v i u~zutlllic, sil l1~w,,:/'ydt.:lskich
było og61em H:I(),:i5:1.
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.Sknri!a ChrY5tu:-:a n, Poel11at liryczny Kuzimicl'za ZUlJdra, l dwit!llltl ilaHrat:yami ,l6zcfa
Czekierskiego. Petersburg, i91,:3. Orul( A. Smoli tlSIdego •
t',~·~'#·"'i~. Km'dmicrz Zandr, dawniej nalIczyciel
w Łodzi, ważył sią na rzecz hardzo trudfHj. bo
w 900 bez mała \vi~~rsl.ach, gładko rYlllowanych,
usiłuje wyrazić myśl l.m:utwydlws!ałeHo Chry"
1stlIstl. wzniesioną do Boga Ojca.
,
Za motto posłużyły wynu:y, Zilpi:\anc w
Ewangelii li Św. Niarkt:l: .. Eloi, Eloi, lalllmasa·

bacthani?" \ąOi~, Hoże, cz~!mu~ mnie ()'puścrł~).
W ChWIli, kIedy człowwk .lc:;t w IlIcbezple.::,
cze(lstwie śmicrtelnmn i !lr;nv!c nknmiknionem,

, ptz;~z ~łow~ jego pr,7.c::iuwaj" sit; • s~:yt~ko wspo-

I

•

millenia l1alwy~lu~nJeJszyc~ zd~.rl.cn zycl~)\vych.

Był tego sWladomy I p. Z.mdr', kiedy monolOft Cllrystu:;a rl>zpoczyna od UbIHZicF4f> żłobka
i siana w aetlccmic, od
ilerodowej, mówi
o uciszeniu fal wzburzonych, o .zulllianie wody
w wino na godach w Kanie, () nakarmieniu
zgł'odniałej rzeszy piqciu chlcbami, o wskrzcsze·

szcze pies bronił swego panowania, Trudno tei
nawet byto przewidzieć ostEltcczny wynik tej walki, gdyż ludy owe leniwie posuwały si~ jeszcze
przy zwiwz:kach rodzinnych lub P, ierwotnych hordach, gdy tymczasem p:;y łączyły siQ juź wplemiona, rozszerzały posiadłości swoje, utrzymygleby-sprawia.ło t że wędrówki krótkogłowych! wały wojska, obwarowywały grody i uczyły swe
mieszkańców Azyi nie były tak dalekie, jak dłudzieci ...
gogłowych europejczyków. VI ich lasach przeBiałowlosi starcy, ml:ldl'Ość koczowniczych
bywała faupa przej~ciowa, wśród której moż!la plem!ol1, pokony.wa!i dzi~ie instynkty, prz~ści~a:
by?o znalezć 'gatunki wygasłe już na ZachOdZIe, ląc Się w krzcwlcfllU wmdomośd, przeniknIęcI
rzad~ie odmi~ny ma~p. szakali, danieli, w po~ą~ I tajemnicą wszechrzeczy. pr<'Jbujtic pierwotnych
czenIU ze ~Wlel'Z~ta~11, chł?dnych ~tepów! odmla-, tł~macze(t, odmian k.sic;życa i biegu gWiazd. l~
ny mamutow, medzwwdzJ, hyen, zubrów, bawo- tez zawdzj(~czan() sOjusze z psami, oni zachęcali
łów, wołów piżmowych. W okresie przymroz" do prób oswajania owadów, ptak6w, bawołu,
k6w rozpoczynaJa się w~~drówka małp, szakali, konia, nicdi.wiedzia. wilka. Zajmowało to podanieli. ku wielkim lasom Południa, latem po- czesne miejsce w ich rocznikach. Znali oni nawracało to znowu.
rowy zwierząt, wiedzieli, że jeśli jedne ulegają
Na sawanach wschodnich mieszkańcy Azyi przemocy, to inne przenoszą śmierĆ nad niewolę.
pozawierali sojusze z psem, którego siedziby roz~ Oddalali się na znaczne odlcgtości, badając ple·
pościerały się szeroko... Pies mniej był jeszcze miona Dennów, szukając, fNzie czarodziej Nadda
podbitym, aniżeli czlowiek-zaś silny karnością chował swe p:;zczoły, gdzie jest plemiG księlyca,
i zmyślnością, toczył wraz z człowieldem walkę bo tam młOdy wojak dosiadał o(fierów, gdzie
przeciwko drapieżcom, pomagał mu polować na plemię Gamotów, wśród którego trzy niedźwieżubry j 1<OI11e z warunkiem otrzymywania pew-" dzie żyły pomk;dzy ludźmi.
nego udziału w łupach.
Stary wódz wschodni pod natłokiem tych
Psy zrozurniały były pozy tek stowarzyszen, wspomnielI żałowa-ł coraz bardziej, że nie pomiewal'y one zgrol11aclzenia radne, armię z sam- znał bliżej Vamireha. O ile;.!; bardziej pożądac6w złożoną, miały wodzów swych, ubielonych ny byłby pokój z tą rzeszą iasnowłosych, śmia
wiekiem, W czasach zamierzchłych miały one łych i przemyślnych olbrzymów, Dwa odległe
być z.ai.adłymi wrogami no:voukazującej się rasy ludy, znoszą~e się ~c S?bą poprzez obszary, byludzkIeJ:,
.
łyby p~mnozyły. dZl~dzlctwo człowieka. ZbadaJu;~ mle,szkunlec Nea~~erthal~ druzgotał l1?by ~Ieznar!~ sledzlby~czeluść wielkiej otcbłaszczękę lwa J pokonywar "Dmothenum z Jego
m, kra) słolll()w rogatych, zwierzę wodne-powykrzy:vionymi kłami, już ziemia ..drżał~ p~d t~o~l1e~~o węi~: wszystko, o cz~m legenda opostopami dwunoga, marzącego o cywlllzacyl, kto~ wJaaała od WIeków.
rej zarysy przedstawiał mu świat owadów, a ,ie- I
(d. c• .aJ.

stada koni oraz
w niewoli przy
pomocy płotów, gdyż zwierzę-niedawno pokonane, nie chciało jeszcze być zupełnie domow. em
i służyć mogło tylko ,na, pokarm.
Wszystko to~w połączeniu z urodzajnością
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czas tylko t i 15 każdego miesiąca według sto st., urządzenie mostk6w żelaznych w pIlI~,.1 miejlecz w datach dowolnych.
ski m przy ul. Pańskiej oraz 3,000 rb. !lei mzą
(d) lokata ka!liłałów. W nr. 152 zbioru praw dzenie oświetlenia elektrycznego w rZi.),dowem·
i ro~porządzeń rządo~,,~dJ, opubliko:vany został I gimnazyum żeńskiem przy ul. Sredniej.
zatwIerdzony. p~zel !~lI1lstra. 1.la~dlll ~ y~zemY,sł.~
(h) Z Resursy .j'zemieślniczej. Pracowity z~.
po P9rozuml~l1Iu Się z mInistrem skalbu SP!S, rząd Resursy, wyjednawszy uchwałę zebraniu
bankow akcyj~ych . kre~ytu handlowego,.
kto- ogólnego, ażeby nabyć kawał grunt? i na nitl1
r~ch. l;t0gą, byc umIeszczane na wkłady. I rachun- wznieść własny budynek, żywo Się zakrzątał
I\;rzyża.
ki blezące: fund~sz~ . kas chorych, meprzezna-.I około urzeczywistnien'ia tej uchwały, chociaż naCzując, jak straszna chwila okrucieństw czone na wydatki blezące.
potykał roimaite przeszkody.
.
się zbliża,
(d) Handel w sklepach monopolowych. PrzeObszerna sala w projektowanym budynku
Błogosławiłem słodko tłum, mej krwi
pisy o handlu w sklepach monopolowych mini~ mieć będzie wewnątrz 816 łokci kwadratowych,
niesyty.
ster ska.rbu zmieni.ł obecnie w ten spos6b, że oprócz tego będzie sala posiedzetl i stara sala
A nikt w numie nie wiedział, skąd
sprz~d~z tru~k.ów w skl~p~c~ m~nopolO\yych w już istniejącym domu do dyspozycyi. Re:;ursa·
tę słodycz czerpię ...
w mlejscowosclach pozamIejskich wmna byc do- liczy 1084 członk6w, na zimę potrzebp. obszer·
Na krzyżu pad,łem cic.ho, niby kłos
konywana od godz. 8 rano do godz. 6 wieczo- nych pomieszczefl na zabawy i zebrania. Nowy·
na sierpie.
rem .z 2-godzinną , przerwą na obiad, podczas budynek ma więc uczynić zadość tej potrzebie.
Wczoraj na posiedzeniu zarządu Resurs~
Potem następuje rodzaj długiego hymnu, kt6rej sklep ma byc zamkOlęty.
(-) Zrzeszenie agentów żydów. Pięciu ży~ rzemieślniczej opracowano szczegółowo program
o wielkości Boga, a kończy się poemat znowu
dów warszawskich podało do rządu gubernial- uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego
zwrotem do siebie.
nego do zatwierdzenia ustawę "Związku wzajem- pod nową budowę .
.... Idąc na Golgotę,
nej pomocy agent6w branży kolonialnej".
Uroczystość odbędzie się w niedzielę dnia
Ciułem, że jak po stopniach do Ciebie,
(-)
O
nowego
.'edakłora.
"Akcyonaryl1sze"
3
~ierpnia.
?godzinie 3 po południu pr~y ulicy
się wznoszę,
-jak pisze "Frajnd" (162)-organu litwąckiego WIdzewskle! nr. 117.
. .
Że z Twych jasnych promieni wieniec
języku
polskim
po
utracie
redaktora
są
w
nie(x)
Z
Tow.
wstążlcarzy.
Og61ne
zebranIe
w
sobie splotę;
lada kłopocie, nie mając "godnego" następcy.
członków zawodowego Stow. wstązkarzy odbęWolałem przeto ciernie niż korony z-tote,
Jest wprawdzie kilku kandydatów z Galicyi, dzie się w sobotę 2 sierpnia o godz. 8 wieczo.
Bo w Tobie położyłem wszystkie me
lecz ci, jako żydowscy poddani zagraniczni, nie rem w lokalu przy ul. Głównej nr. 31.
.
rozkosze,
mają prawa pobytu w Warszawie.
Porządek obrad obejmuje między innemi
Są . i miejsca słabsz~i z'v~łaszcza zaś .w
(a) Żniwa r~zpoczęte przed kilkunastu dnia- I wybór prezesa.
(x) .Ze Stow. majstr~w fa~rycz; gub. piotr-,
poemaCle Chrystus wydaje Się nazbyt wie· nil, niewiele posunęły się naprzód; więcej niż
lomownym..
.,
I połowa żyta stoi .dotąd na pniu , a skoszone kowsklej. W sobotę dOla 2 slerpma r. b. ag.
•
AI~ nastrój wszędZie je.st ?ardz~. uroczyst: leż niemal wszystko w pokosach, gdyż ciągłe S-ej wieczore.l11 VI lol~al~ własnym. (No~y Rynek
J. pO~!1losły, a zarazem udZIelający SIę czytelm
dekcze uniemożliwiają zw6zkę do stodół. Jak N~ 6) odbę~zle ~lę mieSięczne, posledzeme za~z.ą·
kowl. ' .
~
dotąd, jedynie na gruntach piaszczystych tu i du ze wspołud~lałem , członkaw ~towarzyszenta.
To lUZ .~~zo! . ,
..
owdzie zaświeciły ścierniska po oziminie, zresztą
NadzwycząJ!1e ogolne zebrame naznaczone
.
I?ruk piękny l cala częsc techniczna ksią- wszędzie widnieją na polach pokosy i h1lly żyta n~ 26 b. t~l. me doszłC? d? skutku z powodu
zeczlo wytworna.
Z. K
dojrzałego, pochylonego skutkiem wiatrów i meprzybycJa .do?tateczneJ lIczby czło~k?Wi . pode~zcz6w ulewnych.
w,tórny termm j~st wyznaczony na dZJen 9 slerp~
Z powodu niepogody jarzyny dojrzewaj", ma o godz. 8 wieczorem.
I<AlENDARZVI{ TERMiNOWY.
wolno.
.
(h) Ogólne zebranie właścicieli pralni. W poWszystko to każe przypuszczać, . że żniwa niedziałek w lokalu Resursy rzemieślniczej~ od. IMIONA SŁOWIANSKlE. D z i ś Ludotnira. J u·
t r o Zdobysława.
tegoroczne przeciągną się bardzo. Zachodzi oba- było się ogólne zebranie organizacyjne członMUZEUM NAUKI i SZTUK! (Piotrkowska nr. 91) , wa, że jeżeli deszcze potrwają dłużej, to żyto na . ków Stowarzyszenia właścicieli pralni. Na prze~
otwarte .codzicnnie od ~loclz. 4pp, do 10 wieczore.tnj a pokosach zacznie porastać.
wodnlczącego wybrano p. Sobocińskiego. Do za.
w niedziele i ~wiQta od godz.. 12 w pof. do 10 WleC7.
, k
S k ł
I.
WYSTAWA OBRAZÓW artysty M. Puffkego, ul
(-) Urodzaj grzybów.
Wiadomości, jakie rządu wybr~no pp. Muszyn.s iego! . o o' ?wS (tego,
Widzewska 47,
l nadchodzą z różnych okolic kraju,. stwierdzają K<;lanowsloeg?, Grochowmę, ~Ieslal(a. l AI?brow tym roku nader obfity urodzaj grzybów.
zaJ~ysa. Oprocz t~go. omóWIOno kIlka :>praw
Mimo to cena grzybów jest dość wysoka; zWiązanych z organlzacyą·
przyczyną tego są agenci pruscy, skupujący.
(x) Z ToW. krajoznawczego. Dnia lS~ 16 i
wielkie ilości grzybów na wyw6z zagranicę.
17 sierpnia odbędzie się wycieczka do Ojcowa.
(d) Z h'amwaj'ów miej'skich. Na onegdajszem Zapisy prz,Yj mo.wane. będą w lokalu Tow~rzystwa
-----.
'.
d""
k
.
. dOla 5, 6 l .7 slerpma (we wtorek środę l azwar·
(-) Ubezpieczanie robotników.
Starania p~s~er~~n\U \~c1~ ~arzą Zfł ącej tow: c,. tramwaI tek) od godz. 7 do 8 i pół wiecz6r, z opłatą
rantów z. ol<r"l!, u łódzkiego i sosnowieckiego mle]S (JC 1 W o Zl rozpa ,lywano zą al1la praco~ od członków 1)0 rb lO a od osób przez nieh
fabryl'
'<,,,
wników co do polepszellla bytu.
"
,
. '
Rada kategorycznie odm6wił'a spełnienia żą- wProw~.d40nych ~~ rb. 12. , .
o utworzenie dla Królestwa trzech odrębnych
Bhzsze s~czeboły ~rzy za'pl,s~ch.
..
.
towarzystw ubezpieczeniowych, posiadających sic- dań, wobec czego dziś wywieszone zost~ło na~
c1ziby swe w Warszawie, Łodzi i Sosnowcu stępujące ogłoszenie podpisane przez dyrektora .1
•
(x) Osobista •. B~wl W~l1IeSCle naszerl! wraz
zostały odrzucone. Minis~eryu~n ha.ndl.u wyp~· p. Witkowskiego:
.
,zzoną p. Andrzej Mlelewskl, b. dyrektor featru
wiedziało się za utworzemem Jednej mstytucyl,
Niniejszem podaję do wiadomo~ci, że ra- popularnego.
obejmującej cały kraj.
da ;arządzająca, l'Ozpatrzywszy przedstawione
(d) Okradzenie bóżnicy. Dziś wnocy niezna(i) Emlgl'acya w ŁO(I~i. 'V'! przeci~~u ostat~ przeze mnie PC?danie ~ dnia ,18 b: m., nie zgo- ni złodzi~j~ okradli dC?m !TI0dl!t",:y P:z~ ..ulicy
nich 5 miesięcy przęz posredl1lctwo mlejSCowego dziła się na jaklekolwlekbądz zmIany, dotyczące Wschodmej nr. 29, zablerając sWleczmkl,· forę
oddziału biura emigracyjnego WYjechało 1,173 warunków umowy, zawieranej z konduktorami i i t. p.
emigrantów, .w tem170 mężczyzn, 240 kobiet, maszynistami."
Odszukaniem złoczyIiców zajęł'a się policya.
u
oraz '163 dzieci.
Termin spe.łnienia ż~dań upływa.w d~iu i. (x) .lak się kupuje u żydów". W ubiegłym
(-) ria dalolej Wschód, Według. sprawo- trzeJsz~m, wo?ec czego ~arząd. plzedslęwzl~,ł roku w miesiącu sierpniu p. Józef M., zamieszlcazdania komitetu kolonizacyjnego na daleki Wschód wszelkie. krokl w. celu zazegnama wstrzym. a'ma ły przy ul. Dł.ugie j nr.. 150,. kupił u ze garn.1istrza
W 1911 r., z Królestwa Polskiego wyruszyło ruchu.
..;
.
.
Ch. Urbacha-Południowa nr. 12-duży zegar
60,740 robotników.
PetycY.ę z ząd,amaml ,podpl~ało 2~2 kon- ścienny za 15 rb., z tym jednak warunkiem, że
(-) Wychodztwo do Kanady. Według wia- J dul~tor6\~.\ mas~Yl1lsl0W, wszystkich zas p~aco- wszelkie naprawki w ciągu roku z Wyjątkiem
domości; świeżo otrzymanych z Kanady przez wl1l~Ów.lest z g?\~ 800, zarząd przeto. w piątek większych jak np. złamanie jakiejś części, uskupolskie Tow. emigracyjne, w stanach Mamtoba, prOJektUje. wypusclc na ~iasto t,ylko 50 wago- teczni zegarmistrz darmo.
Gwarancyę taką
Saskaczewan Alberta i British Columbia wsku- nów, zaml~st 84 normaln,le k.urSUjących. .
.. dał Urbach nawet na piśmie.
.
. VI raZie, gdyby po.dpJsa.n l . ~a petycYl. stawili
Zegar szedł przez jakiś czas zupełnie dotek olbrzymi~i im.igracyi w os~at~Jich czas.aph cale zapotrzebowame na robotfllkow kwalltłkowa- SIę do pracy, ruch tramwajowy będZIe nor- brze i dopiero onegdaj stanął. P. M. udał się
nych, a zwłaszcza robotnik6w budowlanych,zo- mainy.
...
wtedy do zegarmistrza, ten jednakże mimo, te
stało w zupełności pokryte i nowi przybysze
(d) Z magistratu. Wczoraj w magistraci~ pod rok jeszcze od czasu kupna nie upłynął, zanarażać się będą na przykry zawód .. Ob~cni~ przewodr~ictwel1: p. o: 'prezyd:nta p. Andrej~~a, żądał. za bagatelną poprawkę pieniężnego wynawięc na znalezienie pracy. w K~nadzle hczyc ?db,Yło. SIę. ~os.le.dzeme z udZiałem radnych 1.111-. grodzenia.
.
mogą jeszcze tylko robotl1lcy ro1m oraz domo~ zymeryl miejsloej, na którem s.tarszy bud,owl1lcz~
Co zatem wobec powyzszego faktu znaczą
wa służba żeńska ale i dla robotnik6w rolnych miejsld przedstawił sprawozdanle z podroży swej wszystkie gwarancye żydowskie? Naszem zda..
widoki'z nastanie:-n jesieni znacznie się pogorsz~. do Petersburga w l<westyi asygnowania 265,000 rb. niem najlepiej jest stosować przy kupnie zasadę
Każdy z imigrantów musi obecnie wykazać Się 'I na bruki łódzkie..
"Swój do swego'" a wtedy podobnych wypadprzy lądowaniu posiadaniem przy sobi,e ~5 doWobe~ tego, że suma ta ~ostata 'przez wł~- Jc6w się uniknie ...
lar6w i przepis ten jest przez kanadYjski urząd dze zatWierdzona, postanowIOno l1Iezw.toczt1le
(d) Ż,d .. dłorożkarz. Onerjdaj Chemia LubińskI,
imió"racyjńybardzo surowo przestrzegany.
przystąpić do naprawy bruków na \ulicach: Piotr- zamieszkały przy ul. Pi'?trk?WSki.ei nr. 82, wynajtlt na
b
. D'I t
t'
Departament kole- kowskiej Z6ierskiej Nowomiejskiej, Wólczań- d\y?\"cu favryczno·16dzlmn doroz~arza,. aby mu. od( - ) Dl e y ermmowe..
.,
.. R' d "", I ' • 'W J d"
. F' . I ' _ WIO z! rzeczy do domu. Gdy stróz znOSIł pakunki do
jow.y wyjaŚni. ł iż bilety tert11lnowe, a WięC rocz- '3k~e!, a wans.<Iej,
sc 10 mej I I anClSZ <an
mieszkania L., tak że na dorożce pozostał tylko kosz
ne miesięczn~ i t. d. na kolejach skarbowych sklej.
1. drobnemi rzeczo.m}, dorożkarz .zaciąl konie i znik~
m~g[1 być nabywane i są w'lżne. ni~ jak dotychOprócz tego wyasygnowano 4.000 rb. na nat z koszem. ZaWlBdolUlOna P0l1cY8 odszukala do·
goryczy,. podanym przez anioła, o strasznym
pochod7: lc l?H Golgotę i cierpieniach przebytych ...
. WYJ~llIjel1lY z tego ro%pamiętywania nastę
pUJące WIersze:
Posłuszny, cichy, szedłem, na Golgoty
szczyty,
Chociaż, idąc, padałem pod ciężarem
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-: Sroda,
lipca
,.e~~~iUII'..!!tI'WV'n:.."n..n~.......t-ROZWOJ,
11='
»~i?;~~"'~~/8i1lt~~
!$i

odebroła, Jest to 25·letni

Moszek

'

..

kuszona jest widokiem nowo-po- lokupacYG przez [~osyt! kraju, ,zu kt.ór~~:o nicManel. Osadzono go pod kluczem.
! monopolowego,
malowanego szyldu i misternie ustawionych bute: podlegh)ściil Anglia l<i\VSZ? .~il.(~ oswmdcznł'a.
(p) 'S1h'ilUlI2t:IltJ wypaHillek PII'lł!, !p!I"lIU"Y. SZYlllO,11 ' lek. Człowiek stabszcj woli nie potrafI oprzt'\:
>~ powodu sprawy tyhetam;k!cJ lprd CUI'I:OIl
WorterEl, lm-letni robotnik, pt'a~ttJ1!c przy IlHlszynlo
:iir; pokusie pijmistwu,
.
.'
W fabryce przy ul. AleksLllldrowsldej lir, 58, doznał zła ...
.,;wiatlczvl', ic nic chce WWl'l.yc wywodom
mania, El Il(lstopnic urwania prawej ręld poniżej łok·
Sądzilibyśmy więc, że w intereSIe 7.alCCanvi
p\~wnego' dziennika ro:;yjsl~ier~o! kt6ry,;I, po\V(;)(iu
cia. Lekarz Pogotowia, po udzieleniu lIieszczęllliWCllltt
przez w.tadze rZcldowe trzeźwości, oraz dla dpb!':: IImowv mOlw'olsko-tybdilllsklL'j ZilpOWIlHb WCIlH!doraźnej P01l10(:y llH miejscu wypadIw, przewiózł go
zgiel'skiej klasy roboczej szanowny, l11aglstrn i :liQcic 'Tybetu' w sferę wp!ywu. r(l~yj.;kie~!o. ,
do szpitala Poznm'lskich.
miasta ) po bliisżej rozwadz 7, zamknie no'.vy te!1
Mówca /lic 1110że u\Vwrzyc w to, aby Rosya
(d) BIla gONj!oym IlaO<l:Wl'lklUl kt'aclziciy bielizny
ze strychu dOlJlu nr. 59 przy ul. Cegielnianej, stróż skład, jako zbyteczny i umieszczony w l1lew.ła brała udział' w umowie, sprzecznej 7. duchem
domu pt'zyłapal dWóch rzezimieszków, których odda! ściwym punkcie.
umowy all~~ielsko·rosyjskicj,
Mówca wogóle

W ręce policyi.

slldowllie zo
Rzepkowicz.

Są

I

to zawodowI zlodzieje, kUl'ani już
Antoni Km'ek i Stanisław

s Z T a K Ą.

kradzieże,

(d) lKa'aull:deże. Z mieszkania r-Ierszn Weinbauma, przy ul. Nowo~Ccgicl11ianej nr, 55, lliez1!~ni zlo:
dzieje, wytamawszy zmilkl II drzwi, skru(lli blzuteryę 1
róźne rzeczy, warl'o;lci 500 rb.
,
-

Z mieszkania Szlamy HOmDel'ga, przy ~ll. Krut·

kiej nr. 12, skradziono
-

(x) Namysłowski w Helollowie. ~Vohec t?go,
że kontrakt z orkiest rą p. Funllulls!(lcgo konczy
siG 1 sierpnia, zarząd parku helcnowskiego za,
angażował' na szereg gościnnych wystGPów Ol'''
kiestrę p. Namysłowskiego, która t<lki~111 cieszy
ła się powodzeniem na ,zeszloroczl1cJ wystaw,,:

Z p1'll1ni

~zcwsl<ieJ III'.

r(j:żne

rzeczy,

wartoścI

140

l'!J.

Abrnll1a ,Rozenstrullch~, ~r7.y ul. Wi'

140,

skradZIOno

'*

koclal

rtlledzlUny.

l

rzemicślniczo-przemyslowej.
Koncerty Namy~;lowskiego

ganił

politykQ
i Tybetu.

Anglii

w

sto~)tlnku

do Persyi

Na wywody lorda Clm':ona odpowiedział
lord Morley, Oświadczrt Orl, ;~e Al1!.:lia w dal;;zym citl!.(tI ohstaje za nicp1HlIer:!lo:kiq Pcrsyi
i \V dalszym ci!}J(ll prow<ldzi p(llil.yk\: zgodną
z dud1C1ll umowy tH1Hi(;I~~ko·ro:;yjskiL!j, Anglia
i [<osya postępuj'l calki(:1lI zgodllit~. <';0 do
Tybetu ;i;mlne zrniully nie ~i! przcwidi';'1I1~. Na
życzenie Anl~lii odb<:dzil.) sil; k()nfl'n~lll'ytl, w l,t6.
rej wezmą czynny i wyhitny lIdzlitl Cilill)' i Tyhet.
I~osya jest !Joillfornww:lna () krokilch Anglii
i aprobuje jej polityk~.

rozpoczną, siG VI
(d) Zmiany w duchowieńswie. Administrator nadchodzącą sobotę i potrwają do 10 wrześlJia.
,parafii Sobótka, pow .łęczyckiego ~s: Feliks Y' a·
silewski przeniesiony został na tal<aez stanowisko
do paraf'ii Ujazd, pow. brzezil1sldego.
WJkaryusz parafii, L).ltut6w ks. Stanisław
iMaternowski i parafii Pajęczn? .ks. Ryszar~ !3~.
Powrócili do pracy robotnicy następujących
rkala~c.zyk przeniesieni zostali Jeden na miejsce fabryk:
rdrugJe~o.
..,. .
800 robotników manufaldury wełnianej W.
Brak zgody.
Wlkaryuszpara!l1 MIkołajewIce, pow. łaskIego Sto]arowa przy ulicy T{zgowsl<iej;
PARYZ, 29 lipca (wf.) "Tt;llljJ;';" );I\vit:ruza,
'ks. Jan :erzo~ówskl tranz!?kO\yany został na , 200 robotników tow. akc. L. Geyera;
takiet ~tanowlsko d~. p~rafll. OSJakJ.. . r .
45 robotników fabryki Lewina i Glilcksmana że między pat'lstwami tl'ójporo;wmiellia niema
zupełnej z~(Jdrw$cj P01Jlqdów \v ::;prawic akcyi
..Wlk~ryusz pa~a:l.I lruskolasy ks. Mlecz}, ~ł.~v.: przy ulicy Spacerow~j ,}r. 10,;
,
'Kłeł~lewlcz przeOleslony zostal do ZdUIlSkle]
robotnicy fabryki bugenlu:iza Glue::;era przy przcdwtut'cck iej.
Dyploll1ilcya europejska rozpadLt
nn kilWoh.Wikaryusz poreform<lcklego
.,
.
L
ulicy Południowej nr. 80;
~i:OSCIOra, w, u'*
ka grup, w:\kutck c7.ego tjCtlH: dl.l.tttlllil,) lllot:ar...;lW
tomiersku ks. Teodor ZalewskI przenIesiony
przeci\vlw TlIl'cyi jest IWI';l7.it~ prl}'II'.1jHHlicj Ilic~
został ~a }akiei stanowisko do pamfii św. Macieja
Do ,fab!'yki, tow, akc.. L. Grol1111nl1~ o~ kilku możliwe.
w PabJal11cach.
.
I. dni zgłaszają S!t,l robotlllcy z pytanJUn~) •. czy
Odmowa PnsiclCl.
(1:1.) Odpust w lagiewnikach. W sobotę d. 2 fabryka będzie puszczana w ruch. Admlnlstrac;ya
BlAŁOGROD, 29 lipca (wf.) Po.',łowie ausierpnia ,przypada w Łagiewnikach odpust ku odpowiedziała, że o ile si~ zapisze ~/$ wszystk~ch ,
czci Matki Boskiej Anielskiej zwany "Porcyun- robotnlkóW:J fabryka bOdzI\! czynną. Rob~tl1lcy ~,;tryackl i I'()syjski zwr6cili się do PI\~I.CilU miniI<ulą" i obChOdzony z nlezwyldą uroczystością zaczęli się już zapisywać i administracya mnIema, strów, w formie jukl1L\jbardl.icj przyjacielskiej,
we wszystkich Kościołach franclszkańskich·9 d ,. że do poniedział'ku zapisze się jut dostatecz~a aby się z~odzlł na zaprzestanie dal:.5zych operaI
ilust ten jest~wiązany 'z. odwiedzaniem lmścl~ła ilośc, że wiec fabrykę będzie ltlożna uruchomIć. cyj wojennych.
rranciszl<af1skiego w czasie .od pierwszych Ole·
Pasicz stanowczo odmówił, lHldają6 ta po~~z;porów, poprzedzajqcych urocz~s~oŚć, .. do za·
wód, fa bułuarzy czynią nit'rlrlol'wanio nadiudz ..
chodu słorlca w dniu uroczystm;cl. Nieszpory'
kie wysiłki, aby !lrzCJłumilu pozY(~i'tl snrbsido, J\ta~
w pil:1tek rozpoczną siG o g.o~z. 61/ 2 w}eczorem.·
Z CESARSTVVA.
ki b'waią dziefv i noc. Bułgal'zy nia zahlj,! ofiar
W dz!efl odpustn \V koscIele tamleJszY~l ~d.
w ludziach i raz odpai'ci IHlliltNH.łjLlll'lijw w zwar
prawi prymicyę 1..5. Wachfw Bielawski, łodZianin.
Klęska żywiołowa. Donoszą z l\isZYl1tOWil: tych kolumnach. Skutldam taUG walka jo:-rt stra~
(a) Pielgrzymka. do Częstochowy, Dn!a 2S Wskutell: wylewu Prutu 7,l1ulaz-ło się pod wodtj sznie krwawa. Soriltlwle stracili dotq;!l około
sierpnia r. b. wyruszy ze Zgierza kornpam~ na 1,996 dziesiflcin zasiew6w. Stmty wynoszą, prze- 30 tys. ludzi w poległych i rrumyeh. Sil'aty buł~
garskle ocenić moina prawie w trójnasób.
odpust do Cz~stochowy, W pielgrzymce tej •. na szło rb. 200,000.
której czele stanIe ks, Lucyal1 Magrzył<, wll~aW Czarnym Zatonie pod Saratowem, skllt~
Port Kavala.
ryusz parafii zgierskiei, zapowiedziało udZiał Idem zawalei1ia się brzegów Wołgi, zasypany ZO~
BUKARESZT.
29 lipca (wł.) Jeden z dcle~
z górą 300 osób.
.
stał ogr6d i zrujnowane 3 chaty.
gatów
greckich
oświadczył
przedstawicielom pism
(a) Z fabryk zgial'sk!ch. W fab\y~e towarz:
W Smoleńsku zgorzał browarspadkobierże
Grecya
uzależnia
dojściu
do skutku pokoju
akc. A. G. Bon;t, robotl1lcy kamgarn I J szpularni ców Jefremkow6w. Straty wynoszą przeszło
od otrzymani,l port,u i\ilvakl; ponieważ jednak
w ogólnej liczbie 106, uzyskawszy podwyższenie rb. 100;000.
placy zarobkowej, powrócili do pracy.
l
W pow. Konstantyl1ogrodzkirn w gub. Poł- Butgarya domaga sit;) portu tcW> dla siebie prze~
Rozpoczęte wczoraj układy pomiędzy zarzą- tawskiej grad wyrządził szkód bUzko na rb. 960)000. to delegaci bułwu'!\cy nie wicn::ą bardzo w łatwe
dojście do skutku porozumienia mit;dzy pali~
dem fabryki tow. akc. zgierskiej manufaktury ba·
stwami
bałkatiskicmi.
wełnianej a rObotnil<ami nj~ dopr<!wadziły ~o
pożądanego wyniku, 'robotmcy b~wlem ?bstają
Z LITWY I RUSI.
Krwawy pochód turków.
przy swoich żądaniach, et zarząd firmy Ole zgaStrajk
w
Białymstoku.
Robotnicy
wszystPETERSBUI<Ci,
29 lipca (wł.) Tutejsze podza się uczynić zadość tym żądaniom.
selstwo
bułgarskie
otrzymało
wiadomość, że tur~
kich
prawie
białostockich
zakładów
przędzalni·
(a) Zwolnienit) z urzędu. ZarzLldzający ml~
nisteryuI1l sprawiedliwości USlll1ął z ~fZ(~du ła czych zaprzestali pracy. Strajkuje okola 3,000 cy w dalszym ciągu !108uwnJą się naru'z6d, wy~
wnika sądu gminnego I okręgu pOWIatu łódz· robotników i z każdym dniem liczba strajkują· rzynając Imln6M i niszcząc wszystko IlO drodze.
cych zwiększa się. Robotnicy żądają podwyżki
Wedłul.l pogłosek. tUI'cy 'mają się znajdować
kiego, Józefa Zasadę.
,
do 40 proc.
zaledwie o kilka kilometrów od Filipola.
(a) Poźar w okolicy .. W p0!liedzia.rek ~bi~
W tych dniach odbyla się narada fahryknngly we wsi WardzY!l, gml~l~ B.I'ójce, w pOWieCie tów białostockich, lecz rezultaty narady zachoPrzeciwk.o Danewowi.
ł'6dzkim, w zagrodZie włoscl~mna. AntOniego Kowywane są w tajemnicy.
WIEDEN, 29 lipca (wt.) Z Sofii donoszą,
walczyka, skutkiem zapalellla Się sadzy.w koże bułgarska partya wojenna nalega na to. aby
minie, wynikł pożar. Spłonął d?szczętme dO~l
postawić by,łego prezesa, mini::.tlÓw Danewa
mieszkalny, ubezpieczony zaledWie na 60 rubli •.
.~ w stanie oskarżenia.
Straty ogółem wynoszą około 1000 rb.
(x) Monopol w 19if3l'zu. W n!ektórych mi 7j-'
Cholel'o. ,na Bałkanach.
. (Tel. Ag. Tel.),
scowościach Królestwa, na zasadZie przedstaww-.
GENEWA,
29 lipca (wf.) Na rnocy decyzyi
nia władz gminnych, zniesiono sklepy monoporady ZWiązkowej Bułgal'ya i Serbia uznane ZO~
lowe, jak~ z:hyteczne z powo,du zaprzestania pi- ,
• I;ord Curzon :-vyglosi~ w izbic lord6w 1110w:;, :,tały 7.<1 niepewne pod wzgl~dcm cholery.
cia wódki przez ludność okollcZOCl·
I pOswlęconą sprawIe pel'slCl eJ. a trwającą przeszl"
Przybywające z obu tych krajów osoby i
Zgierz posiada trzy ~l<lepy monopolo.we: na j ~odz,in~. M6~ca zwrócił uwagę na liczne woj sIw
Iwary poddawane są specyalnej dezynfekcyJ.
r nkach Nowym i Starym" oraz w ulICY ~ę- . rosYJskl,c, stoJą~e ,z,ul'Ogą w Persyl po.łnocnc.:
BERLIN, 29 lipca (wf.) Z rozporządzenia
C~yckiCj, Składy te wystarczają na po~rzeby mJe- I wy~'azlł, wątpll~osc c~ do teg?, CZ~ !nterec;~ ,\:zydcnta
policy i w obuwie zaniesienia cholery,
szkal1ców miasta i o]solicy. ,O?~cł1Ie otwarto bezplecz~ll~twa.J spok?Ju. yv ~eJ CZęS~1 P7 rsy : ) przybyłych z krajl~w bałk::If'lskich osobach w
sklep czwarty przy ul. Z~gl'za!l?kl~j w domu na: wym.ag~]ą IstotlllC ,taJt w~el,kleJ llcz~)y zotnlerzy
iągu 24 godzin nuleży zawiadamiać odpowiedni
ożnym prawie wprost ::szczęshwel' Dom !en stOI rosYjskIch .. :Vątpllwe .tez Jest, .zd~ll1le~ mówcy, 'icząd poliCYJny.
~ otoc~eniu siedmiu prawie stykaJ'lcy;h SIę z so· czy obecno:,,, tam wOJs.ka rosYJskl~g~ J,est zgo~na l'
bą fabryk, cała ludność robocza, ktorych prze- z, duchem umowy anglels"?-rosYJskleJ. ~I1I~lIcy
Skon Assara.
hodzić musi cztery razy dzicl1l11e obol, składu ' fue mogą patrzec bez pewnej obawy na WOjskową
HAGA, 29 lipca (P.) Zmarł minister Asser
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Sl'oda. dnia 30'lipca 1913 r.

--= --

~~lonek :k;;rt~";~~;~7I~~w~j~:l;~~i~id~~~::::;;":~~~""'-" -",,~',

""7:.··w~ ,m e&'"w=,,,. _.:
Kruppa. Na .tawie oskarżotlych zasiądzie 7
oficerów intendentry. WydanO' 20 biłetów dla
. . . . . rozprawy będą. taJ11e.
,
prasy,. lecz.prawdopodobme
P'
C: b
u'i
ozai' la l'yK.
Berlin, 30 lipca (wł.) W PI6tzelisee sp.tonęł'a olbrzymia fabryka lodu, Przy eksplozyi amoniaku jeden chłopiec został zabity i kilku cięż~
ko rannych. Straty olbrzymie.
JapOllczyCY w Kalifornii.
Nowy Jodc, 30 lipca. (wL) Odpowiedź, jaką
dar rząd Stanów Japonii w sprawie kalifornijskiej uznana jest za niezadowalniającą. Rząd japoński
ł ł t·
.
t
d S ó Z' I
wys· a I zecH;}, no ę. o t~11 w Jee noczonych. Bank Jokohamslo wydaje w dalszym
ciągu emif~rantom japońskim pożyczki na zakup
ziemi w Kalifornii.
_M _ _~~
-,'
ODPOWIEDZI REDAKCYI.

B

tryny I11lędrynarodowego prawa cywilnego.

dal sra' . ł\tOl a ~~ z~e ,,~aJm~:vała ~lę na.' P. wami ~ <a.nu: lei ws"e pos,Iedzeme kon~
f CI cncyl odbl~clzle Się jutro.

! t'ze

o

lEcha katasb'Qty,

KOPENliAGA, 29 lipca. (wl.) Dzisiaj przed
południem przcwkziono zwłoki ofiar katastrofy
kolejowej pod Bramingc na dworzec kolejowy
Y' ~z~itzbergen. .Obe~nY by.ł przedstawiciel króla
I mll1lster komunikacyl.
Wypadek lotniczy.
PETERSBURG, 29 lipca. (P.) W Gatczynie
pod~zas wzlotu !la polu ~ojskowem, zabi.ł się
lot[llk, sztabs-kapltan CamaJ.
Pożal' w Berlinie.
BERLIN, 29 li pca. (wł.) Dziś o godz. 9-ei
wieczór wybuchł wielki pożar w pólnocnem
przedmieściu berlit'lskiem, Ploetzcllsee. Spłonęły
d?szczętnie. oll~r:Y.l::ic składy, .,będące whlsn~ścią
połnocno-l1lcl.Tllecklcgo towmzys~vya. Ponm~o,
że do gaszema wysłano na miejsce 10 pOClągów ze strażą ogniową i materyałem, ognia nie
można było opanować. Kilkunastu strazników
silnie poparzonyc,h, szkody znaczne.
O kolej' do indyj.

EnwGI' bej o oddaniu Adl'yanopola.
p'
.
aryz, 30 !tpca. (wl) Adryanopolski kores-

I:O~l~letlt ,,~at~na"

I ~r~:moocś:~~egOo s~~ata., nie zdoła

LONDYN, 29 lipca. (P.), IPodczasd dyskusyi
j t~b~tal1s <ą lor C~ew o~
s~Jadczył H~lędzy mne1111, ze I bucl0"Y~ ko~el z R<;>5Yl do IndyJ lub do zatoki Perskiej me moze
być dokonana bez zgody ~~g1ii. Dalej r:n ówca
zaznaczy,r. ie agent Dordżljew, który ]alwby
przyprowadził do skutku traktat mongolsko-tyb~tań~ki, a pote.rn lId~ł' się. do Pet~r~b~rga, ni.e
miał zadnego l~olecel1la am upowaZl1le.n.Ja. dala]lamy tybetańskiego do prowadzenia )aklC11kolwieI< układów z Mongolią i do zawierania z nią.
traktatów.
Walki mongolsko-chińskie.
URGA, 29 lipca. (P.) Mongołowie zdobyli
z powrotem Batczałgę. Na froncie wschodnim
mongołowie zdobyli Darchanulę. Zabrali oni
, chińr:zykom działo, 200 karabinów, 300 namiotów i olbrzymią ilość prowiantu, ChióczYGY stracili w zabitych i .rannych około. 500 lu.dzi, straty mongołów 11ieinaczne.
Rewoll.lcya w Chinach.
.
SZANI-IAJ, 29 .lipca, (P.) Okręty wojsk pół
nocnych znajdują, się poza Wuzunem i pOĘa H. nią fortów wllzuńskich. Cudzoziemcy opuścili
Wuzun, spodziewając się bombardowania.
SZANrIAJ, 29 lipca, (P,) Dnia 28 b. m. woj~
sIm powstańców dokonały nowego napadu na
arsenał, lecz zostaly przyjęte przez wojska pół.
nocne i silny ogień z okrętów wojennych. Atak
ponawiano kilkakrotnie, zawsze jednak bez skutku.
.
Admira.t Tsen przygotowuje się . do bombardowania fortów Wuzuna.
Pożar trybuny.
NOWY JORK, 29 lipca. (wt.) W Oalweston
w stanie Texas, zapaliła się podczas wyścigów'
samojazdowych, trybuna z 3,000 widzóW.
Kilkaset osób jest ciężko rannych,

Islamu.

nas

w~rzuc~ć

? rosmdame

prochy, SWI?tYC~1 naSd7.YCh~, 'litva.l~z~c bęl?zllem~ do ostatmego zOłl1l0l'za,
l)

o

~la~ sprawą 'perską

r?z~lawiał z Enwer bejem,

~~tOlY powiedział: Oswwc1cz pan całej Europie,
ze my Adryanopo~a .nie opuścimy za żadną cenę.

I " g . ę g I:~ ~by)(~(tI
I tO] stolicy, W. ktol ~J lezą
OSla mej .1{!'OIJ I U'WI.

Mit.yngi muzułmanów.
W całych Inclyach
Wschodnich odbyły się mityngi, na których poI wzięto rezolucye oświaclcza.J·!lce
że
ł.
't
'..
muzu ~ame
mdYJsc~ z w!el~~om mezadowolenlem PI'zYJęliby
I stanowisko Anglii, gdyby ta starała się o IISUi nięcia tm'kllw zAdryanopola. Nacyonaliści indyjI scy popierają muzułmanów.
Kalkuta, 30 lipca. (wł.)

I'"

,',.

Turecki następca trollu.
Konstantynopol, 30 lipca. (wł.) Do Adryano~
pola pl'zybył następca tronu tureckiego Jusuf~
.
. ,
. ..
'
I Izeclm, ~rzywJtah go .gen~ralrss[mus Izeet pasza,
wali Adlyanopola Hahl bej. oraz władze turec~.
Ide z duchowieństwem na czele, Następca tronu
przy grzmocie armat przejechał do meczetu Se~
lima gdzie odbyło się nabożellstwo dziękczynne
'
. .
.
.
Na przemówleme walego, następca tronu odpo~
wiedział: Przywoż" Waln bł'ogosławI'el'lstl!"o .su.łtana za waszą waleczność i zdoby·cie tej święteJ'
stolicy. Dziękuję Ałłachowi, że niiasto to zostało wyrwane z rąk nieWiernych.
Dzisiaj następca tronu wyjedziecIo Mustafa
paszy, a następnie jutro do Kirkilisy.
'
!(! ęs ka gloS kOWo
'm, 30 l'Ipca (ł)
n'
. d0w. ulwnm"ki , t UtiljSZe
Beri
noszą l Sofii, że gen. Iwanow, otrzymawszy posiłki, wydał grokom bitwę decydującą i odniósł
. zupo,tne zwycięstwo.. Gr'ecy ucieka.Ją w panicznym
P O llłochu, paląc i mOl'dując wszystko p.o.drodze.

,i?'auu.a E. S. ':II tej sprawie niech się Pan zwróci
o wIadomości po~ Jeden z n~s~~pują.cych trzech adl'e ...
~:di:Z dotEjczemem lO~IwpleJkoweJ mar;ki na odrroM.
Lewandowski, G, Sonilestr. 6, Zurich, Suisse.
Societe des etudiants J)Oc\onals, lT me Bernard
Dussaud,
1, Genelle,8, Suisse.
. M. l\onleczny,
rtte Beauregard, 8, Frihourg/
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J. Wituskiego

25 b. m. przQz p.

15 rb.
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Powaśnieni spl'zymierzeńcy.

Pai'Yż, 30 lipca (wt) Pod Derkowicądoszło
do
walk.i
serbami i rumunami.
Rumuni wzięli do niewoli dwa szwadrony serb~
'le.
,.
sl(
o pozyczkę. .
Konstantynopol, 30 lipca (wł.) Dżawid-bej
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SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
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"zJe zonego nIemca '.
otrzymał od swego rządu p.olecenie, aky się sta- ·1
. Znany sportsmel1argentyfrski, Piotr L.o,per,
rał o pozyskanie pOiyczki w Paryżu, nie za- sprowadzi.ł z Hamburga dla celów sportowych
niedbując jednocześnie starań iN Berlinie.
I dwa jelen,ie, któ\~ służba w majątku jego przep 'cle b d 'et .
zwala "memcaml •
•
rZYJę
u z u'..
Zdarzyło się, że w czasie jednego z polo~
Pal'Yz, 30 lipca (wł.) Senat przYJąt na wczo- wań jeden je:leń został zabity. Loper zawiado-,
/rajszem posiedzeniu państwowy budżet ogólny. mit (,1 wypadku tym syna swego w Buenos Aires
Następnie senat uchwalił większością. 223 prze- telegramem,. ktory brzmiał: .Jeden niemiec zociwko 68 glosom . rezolucyę w sprawie zajęcia stał . za. bity. , . Spoży~iś1l1Y go ~. przyjemnością":
.
,.'
.. .
. . ,.
Traf zrządził, ze telegrafista w Buenos AU'es
S'tatut dla Albanii.
Się na. przyszłem posledzemu sprawą podatkUkt6ry telegram odbierał, był z pochodzenia niem-,
londyn, 30 lipca. (wł.) Na ostatniem posie- dochodowego.
,cem. Oburzony do najwyższego stopnia tem.
dzeniu konferencyj ambasadorów' w Londynie,
Strajk
tkaczów.
.
ze. ktoś mógł spożyć, rodaka Jego ?- rrzyjem no.
...
ŚC1ą, telegt'am skonfiskował I treśc jego za ko-:
które trwało trzy godziny, . omawiano i uchwa~
Madryt, 30 lipca (wł.) W całej Katalonllza~ munikowałkonsulowi niemieckiemu. Konsul ze
10no statut .dla Albanii. W ciągu 6 miesięcy ma strajkowali tkacze celem zaprotestowania przę~gwej str~ny . zaVfiadorn 1ł o fakcie .,,}u,clożerstwa"
być utworzony zarząd Albanii i w tym celu zbie- ciwko w.ojowniczej polityce rr.ądu w Maroku. posła . memlecklego, ten znowu mll1lstra spraw;
rze się specyalna komisya,
. . ...... obecme
,.
,(6w, zagral1lcznych.
' . zaczęła . cechy zatargu·:
. składająca się z cije~ Do 6,000. strajkUjących
robotm
Sprawa przybierać
dnego przed:3tawiciela Alb~nii i po jednym kaź e- przyłączy się niebawem jeszcze około .40,000, międzynarodowego.. Pewnego pięknego poranku,'i
go z państw. Kierownictwo ..nad żanclarmeryą co wyniesie razem z robotnikami,pozbawiony.. rzą4argentynski otrzymał od pośłaswego W i
objąć nla Szwecya.
mi pracy w pokrewnYCh gałęziach przemysIu. B~rlini~ .telegram ZI?roś~~,o wyjaśnienie w spraNa następnem posiedzeniu konferencyi,kt6~
. truje' w·
wie Rząd
"zJedzonegoOlemca
.
.
.bl'[z.ko 80000 Rzą d koncen
.. ..obwodzie
.
argentyński przeraził się pierwszej~'
d
re odbę dzie się wpiątel<, omawiana bę Złe spra- strajkowym WOJsko. W głównem Siedlisku straJ~ chwili, sądził bowiem, że poseł nagledostaf
wa południowych granic Albanii.
ku, w Barcelonie; ·skoncentrowano 15,000 żoł~ obłędu. l dopiero po wymianie całego szere gu .
nierzy, którzy mają rozkaz postępowania z całą t~legra~n?w, co trwało aż d"Yatygodnie, spra ~a
. Rozwiązanie konferencyJ.
Paryż,. 30 lipca .. (wł.) W ciągu bie.i:ącego ty~ . bezwzględnością
przy pierwszych
zaburzeniach.
Się
wYJa~n.lłazbyt
ku patryotycznęgo
zadowolemu stron
ob~, ale me
.
. .
ku' racloscl
telegrafisty.
godnia zakończy się i zostanie rozwiązana kon~.
Afera I<I'uppa.
1
Opowiada. onieprawdopodobnem zajśc iu'
ferencya ambasadorów w Londynie, a zad,ania
Bel'iin, 3~ lipca (\V.~.) Jutro o· godz. 9, rano \ te~ niejn~i~ dziet1n,j~c wrogi. ni~ll!c~lTI, lecz w yjej przelane zostana. na kQnferenc:yę pokOjową l ro 2:pOClilnle . Się sensacYJny proces w znanej afe~ chodząca w Ich stolicy KlBerlme[ Zeltung".
.
.
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Reforma lotnictwa we Francyi.
ei

o~bądzie się dnia 31-90 lipca nabożeństwo iałobne Ol gOdzhde.1I0 ..
ra~'flC w ~oślf.:oe.e św. lózefs, n!al kłOwe %sprasza przyAacult'»ł i iy/Cz8llwych

MATKA
II fi "n'łul'llniftMIl t'IłfU.·t(tlnln.
'JJ u ł'1lJ LII BIlJWI .,} uw e« IW
(Kol'cspondcncyn "ROZWOjllll.)

z

S:UH'ZONA.

I ,UrIach

podWarszawq dnia 3 .lipca r. b. zapisał
w testamencie lubelskiemu Domowi zarobkowemu, istniejącemu przy l1liejscowem Towarzystwie dobroczynności, 7,000 rb. jako kapitat żelazny i 7,000 rb. przy temże Towarzystwie istnieiącenlU Domowi starców i kalek, zitstrzc~t!;zy na
tych sumach dożywocie na rzecz swoJeJ mał-

Nie ulej;.(a najmniejszej wątpliwości, że sfery
decydujqce wiedeńskie iyczyJyby sobie z uwagi
nu rozwój wypadków bałlulllskich doprowadzić żonki.
możliwie szybko w Chorwacyi i Slawonii do nor• ł
. d . II'
malnych stosunków politycznych.
Stra~zllY ~ypadek. W ubIeg ą., r~le :I~,G
Pod tymi stosunkami normalnymi należyro- w S~sno ~cu o ~. 9 rrano, gdy ,l ?:Ietll~,~ ~órkd Jezumicć wsJuzeszenie konstytucyi, wybranie sej- dnego z. członkow l.omory prz~chodzlJa ,z domu .i prawid.towc funkcyonowanic tegoż sejmu. m6v:' lTIlc~zkalnych pJur,ltem k~)JeJo\~ym., IWJechał
W ten sposób chorwaci i serbowie w Chorwa- n,a nIą pociąg przybywający, z ,KatowIc; Dostaw~,zy
SIQ pod koła, uległa, obCl{:cllI rąk I n6f~' NIC. ,
cyi i Slawonii nie mogliby bię s k arzyc, źe S,t 'zczQśliwą ze 'łabemi oznubmi ty'i'l [w'ewieuciskani pod względem formalnym, ponieważ Ii- .~i~I~; do m~jscowcgO', sz~it(\la.
IIU;'~ljLJtI'Z
terze prawa stałoby się zadość z chwilą; gdyby miał się odbyć jej ślub. f\ozpaczy' rod;dćÓw z pc>_
system konstytucyjny został ponownie wskrze- wodu tego wypadku, jal, nadmienia " (JOI1. CZG"
szonym.
Temu ,sprawiedliwemu życzeniu sfer c1ecy- stochowski", nie da się opisać.

'A'

dujących, wiedeńskich sprzeciwia się jednak inte-

Wystawa rolnicza w Kaliszu. Staraniem
Kaliskiego Towarzystwa Rolniczego odoc;dzie się
w Kaliszu dn, 29 30 i 31 sicrpnia r. b. rolnicza
wystawa pokaz.
Wystawa obejmować hę,dzie nast<:pujące ?ziaIły: 1. hod?wlany, 2. rOI!1ICZ~13:. ()~ro~r:,lczopszczelarskI,. 4, maszyn I narzędZI IOll1lCZych,
S. rzemIosł l przemystu ludowego, ó. przemysłu
związanego z rolnictwem.
I
Ot~~rcie wystawy r~astą~i dnia 2? sierpnia
o godzl!11C 12 w połudnIe. f rzedstawJane O~<l~
zy przyjmowane będą na placu wystawy w dZlen
28 sierpnia przez cały dzieIl i 29 sierpnia do godziny 9 rano.
'

res madziarski.

:":o ;

Oeldaracyc wystawc<hv przyjllluje Komitet
\ifystawy do dnia 20 sierpnia pod adresem:
p. Ignacy Cnrystowski w Ploldni p. Kalisz; tele.
fon na miejscu.

r~eforllly wojskowe wc

Francyi rozpoczną
od reformy lotnictwa.
Mu powsta~ specyalny korpus lotnicz:y dla
artyleryi. Na zasadzie zeszłorocznych prób strzelania do latawców stwierdzono, :i.e można trafić
do każdego latawca na wysokości 1200 metr6w.
Tymczasem lotnik, aby dokradnie zbadać daną,
miejscowość, musi siG ZJ1iży~ do wysokości
600 . ·-800 metr6w.
.. .
.
'
DJatel~o też francuskIe mUllt:;teryllln wOJ, ny postanowił'o wytworzyć nastąpujqce typy latawców opancerzonych:
,"
I
1. Jetlnoptnty z pancerzem, chrormlcym Je
od kul, dla pomot.:y w służbie wywiadowczej
jazdy i w wykrywaniu celu dla artyleryj. idące
z szybkością 120 kilometr6w na godzin~.
2. Opancerzone dwupłaty, w sŁużbie sztabu
(jcnCnllJc~fO o szybkości cOl1'ljtllnicj ISO kilom.
~'l if(;dzinQ'
.•
.
<
''''3' Ol;allccrzonc dwuphfV uzbroJ'ol1c w ka~
I
"
:>" " ',,' .,J: ' I '
• •
l 'd' ~,'
I ubllly nic!::;,'.} nowe. IlltZ~laCl.et~lCi:l Kil )Q ZIC
!1!);)IO~anlc" .n:l IUlt:WC()" flIepr{'ł'JtlSlcla. oraz na
jego ,b(\lol:~, !:it:r.O\~c, ,,::;~yh~(!•• L: l ~o ~t1om.
się

I

I

lI .. '". ,;,

,L ~~lt,I\~C~t ,1;<1 kllk,~ oso,b. dl(l sPCcral~lych

celo.w o ~zy.bk().)\.:l 1,00 ktlomctl6w
na ,godzinę....
•
Proł"

T~ułlel!l8Z

pl"zyjetd;l:n staJe [ll'zez

I L E KC Y

{'za~:
I
I

Joteyko

h\f'jli ktnkh dla udzielania

UZ Y KI

M~dziarzy od 18.67 rok~ to jest od. z,aprowadze 111 a ugody dualIstycznej dopuszczalt SIę w
Chon~acyi i Slawonii ~akich n~dużyć po!it~cz.
(fortopial1. skrzYIHltl, toorya) •
. n?ch ! gospo,?arczych, ze obccl1le cl1or'oyacl staZnsta(~ IIwt.na w szkole Illuzyt'l.nclj '1'0\\'. Mllz. im. Szo.
I pOliU (pjotrk()Wtilm l,Ol:l) \VI:~ \IJŁOI'l,d, !irody i czwartki
rap,l s, tę połozyc kres 9wemu systen,lOWI! upra, wlanemu względem nrch' w BudapeszclC. Ale
od 8,,".-0 wh:'!t:z()f('tn.
właśnie na to madziarzy nie chcą pozwolić. l
J..
"
'"
'
dlatego sy~tem anty~onstytucyjn~,.system a~~o:
Żywoły ~wliętych Polakach
lutysty,zny Jest dl~ nich korzystnreJszym, amzeh
I oraz róźnc broszury trnki t(~Ii!,lijnel poleca skład
system konstytucYJny.
I
Il111t(~ryah)\!J piHllIit1nnyt:lr.
Nowo zamianowany komisarz wChorwa~
! KSIĘGUUUAIA u PR:tEGLlVJU KATOII..ICK.EQO"
., 'cyi j Slawonii baron Skeelecz, chorwat rodem,
I
M"" ul. św • .Ihuh'ł:il:6ja M 3.....
'
ale zupełnie zmtldziaryzowany urzGdnrk węgier. .....
_
ski ma tedy za zad~nie niby to nu zewl1ątr~ d~l·
~ f["'~ ~
~ ~
~
zyć do wskrzeszel1la systemu konstytucYJnego,
~.
,
..
lecz równocześnie po dawnemu utrzymywać sy- f
Magistrat miasta ,ł'.odzi ogłasza, że w kancelaryj jego 31 lipca 1913 roku o godz. 12 w postem absolutystyczny.
.ludnie odbędzie ,się publiczna licytacya na oddanie z 3·lctni'1 dzierżawQ 20 dziatek ziemi łódzkiej
Rzecz prosta, że taką grę podwójną baron kasy miejskiej na przeciąg CZelSU od l października 1913 roku, do 1 paidziernika 1916 roku, kaźSkeelecz będzie mógł prowadzić tylko prze,z pe- dego oddziell1ie od sumy rocznej tenuty dzierżawnej dot'ld opracanej (in plus). ft miarlowicie:
wien czas z powodzeniem. Prędzej albo póź1) Plac :M S1u przy ulicy Alel<sundryjsldcj wielkość 92 są,;,ni kw" od sumy rb. 513. 2) Dział.
niej cały gwiat, a przedewszystkiem chorwaci i ka Xa.4,)9 w polu około zaW.ljnika, między projcktowanemi ulicami: Mostow'l i Tkacką, przestrzeserbowie w Chorwacyi i Slawonii nabiorą prze· ni 1216 sążni kw, 3) Działka NR 446 W polu, między ulicami Tkacką i lasem, w pobliżu ul. Zagaj.konania, że madziarzy chcl! wyprowadzić ich w . nikowej, przestrzeni 1286 kw, s,!źni. 4) Działka J(1I 1249 przy ul. SZ()$a~R()kichlsk<l. mi~dzy ulicami
pole j utrzymywać po dawnemu absolutyzm. Wysoką i Przędzalnianą, przestrzeni 1199 1/ 4 kw. sążni. S) Działka ,,\'i 148 przy ul. Rokicińskiej (stroPokaże się tedy, czy sfery decydujące wiedell- na południowa) przestrzeni 1253 kw. sążni rb. 159. 6) Dwie działki NI 9 i .~iI 6 przy ul. Wodnej
skie będą miały tyle siły, ażeby skłonić ma~ i Wysokiej w kwartale między ulicami Nawrot i MiedziolHl kanat przestrzeni 2645 kw. sążni rb. 122
dziarów do zadośćuczynienia uprawnionym źą- 7) Dzla·łka J'(!ł 104 na projektowanem przedłużeniu ul, Dzielnej, między ulicami M()stową i Tkacką,
'daniom chorwat6w i serb6w.
przestrzeni 1217 kw. sążni rb 27.00. 8) placu Na 299 na przedłużeniu ul. Drewnowskiej, po byłej
,
Ponieważ w grę wchodzi, tutaj picrwszorzę- rzeźni mi?i?kiej przestrzeni 2173 kw. sążni rb 27. 9) Trzech działkek .''If.! 942, 944. 945 przy ul.
dny interes polltyJd zagranicznej, przeto należa-! Za:zewsk,lej, !-e strony p6łnocnej, przestrzeni 399 kw. sążni rb. 24. 10) Takr.e ze strony potudniolO, by przypuszczać, źe, sfery decydUJące, wie'dei}-I we] ~ d,:lałkow: ~ 101~, 1015, 10t,4\ 1913, 1012 j część, J\~ 1011 prz~s~rzcl1i 1118 kw. sążni 25 rb,
skie tyllw przez pewIen czas będą SIę przypa- 11) 1 akze w okolICy ultcy tęczycklcj ,\!! 1008 przestrzem 212 kw. sąZnI rb. 6. 12) Placu JI<. 1290B
trywały przewlekaniu dzisiejszego systemu w podług planu NR 42 przy ulicy Dzielnej przy prOjektowanym przedtużcniu ulicy Wodnej przestrzeni
CllOrwacyi i Slawonii, potem zaś położą prze- 88~ kw. sążni~ rb. 428., 13), Placu M 4~, podl'ug planu przy projektowanem pl'zedłużeniu ul. \\lódciwko temu stanowcze weto. Nie trzeba zapo- ne] na połudnIC od DZIelnej przestrzenI 893 kw. sążlIie rb. 7R
ń1inać, iż dzisiaj prawie cała dyplomacya pOlOChcący przystępować do Iicytacyi winni zgtaszać się do magistratu m. todzi na czas oznastaje w rękach madziarów. Wszystkie najważ- czo~y i dosta~czyć zad~tek ró~nający si~ 1{10 części sumy licytacyjnej. Utrzymujący się przy licyIliejsze posterunld dyplomatyczne są obsadzone tacyl natychn~la?t obo~'lązany Jestdopełl1lć zadatek do 1[3 cząści ~Ilmy mu 7.adeklarowanej.
przez madziarów;
..
.
WarunkI hcytacYI mogą być rozpatrywane w kancelaryi magistrntu w godzinach przyjęć.
Tak samo l na odpOWIedZialnych stanowlŁódź 27 czenvca 1913 roku
i
2081
skach ministeryurn spraw zagranicznych znajdu'
•• _~. . •
rte%Y\IoIlIGnt m• .tQu% ..
_
ją się madziarzy. Ci madziarzy tworzą tedy kli•
kę, kt6ra z pObudek narodowych madziarskich
i z pobudek czysto osobistych nie pozwoli na
to, ażeby wreszcie sprawę południowo-słowia6ską uregulować w sposób, odpowiadający inte- r
resom monarchii.
Należy tedy przypatrywać się z wielkim pesymizmem na przysztość polityczną monarchii, r
gdyż niezagojone. rn.ny potL1dnio~? słowiańsk!:
oghsza, że podania o przyjęcie do szkoły na semestr jesienny 1913 r. kandydatów
gotowe przy kazdej sposobnoscl doprowadzlC
na semestry: wst~pnJ' niiszy. wstąpny wyiszy fi pierwsly niższy i pierwszy
do katastrofy.
',
.
wyiszy, nadsyłane być mogą pocztą albo też składane osobiście w kancelaryi SZkoły do
,
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Z KRÓLESTWA.

1

Ś. p. KonstantYjl
kasyer Kasy przemysłowców
lubelskich, jeden z zalożycieli szkoły llandlowej I
meskiej i uczestnik walk 1863 roku. zmarły w
Hera

Hojny zapis w lublinie,
długoletni

dnia 22"90 Sierpnia r. b.
Eg::smłny wstępne odbywać się będą od dnia 26"10 do 30..go sierpnia.

F?r~ular~e podań. i programy ,egzaminów wstępnych wydaje i wysyła iwoudZJ(~la kancelarya szkoły (ul. Mokotowska 6) w środy od 11 -ej

g6le bl}zszych lIlfo~macYJ
do l-ej po połudnIU.

2540

,.

J\I:~'

173

ROZWOj.,.....:. Sroda·,. dnia 30'lipca 1913
. .,.

ft' li! i

I
No\vootwor7.ony ma~nzyn

CJuuB,'a. 111cbli "Elwllomia" Piotr-

91

Il'

pi\! ch le

z l~ilkl1 po \OJ óW spl'zeiWI dam tamo Spacerowa 27--6.
6696~5*--2

cl z i en i e c lat 20 samotny
- Joprzyjmie
IM
skromna

kowslm nr. 173. Jedyne zl'ódlo
najkorzy~;tllic.jsze[Jo
nabywania I
mebli nowych i tliywonych. Duży wybór kredensów, stołów,
krzesel. otoman. luster. biurek,
hil>liotek, Józek, . bieliźniarek
oraz cale urzl")dzenin. sprzedaje
najtaniej oraz kupuje stare i zamienia "Ekonomia" Pjotrkow~
ska nr. 175.
6692-10-3
Il' Meble wyprzedam "z[lbezcen
MI wyjeic!żajtlc zaraz j,redens
ze szkłami 12"luzesel, stdl, otomanę, s:wfy, !óika z matet'Ucami, umyw,nlnię, hiel,iźlliurkQ, z
lustrem, blbIlotekt;), hl.urko z fotelem, meble sIlIonoWe, tremo,
stupy, zeriar, fjrmy. Glówna nr.
g m. 14." . '
,676l1-2-1
ifMebie sprzedam bardzo-fa-:
B'~" nio byle zaraz z powodu
wyjazd1l tremo, otOtnllnę, slupy,
szafy, dębowe. lóżka.z materacami, umywalnie, bieliźniarkę
z lustrem, piekn;l kredens, stół,
krzesła, bittrl{o, bibliotekę Spa- I
cerowa 57 m. G.
G76L5-2--1 I
"ifSrrz(\clatl.l mel.)le.z ",trzech I
M. pokojów tanio Dl!t~!1. 55 m.
.
622B-2-~.
Kredens, stół, krzesla, otoH. manę, biurko, bibliotekę,
szafy, łóżka, bieIiźliiarkę lustrzaną, tttnywnlnlę,
szafkI' nocne,
lustro, szafkękaWalerską, lampy,
obrazy, sprzedam zara,z bardzo
tanio Karola 8-10. 6676-10-4
Szafy, 16żlw, >otolJ:(lln~, stół,
• 12 krzeseł, tremo, bieliźniar
kę, garnitur salonoWY, biurko,
słupki, obra:?y olejne,_ wyj~żdża.
jąc rozsprzedam tamo Zielona
10-5 piętro.!
6755-2-2
e. dnarze m.o. gą .zto. zyć oferty
z ceną. na jednowiaeltowe
beczkj z poWierzonego ńlateryaht
li SeróW F. Meyera GllhVna 59.

;

lU

""..,......,.""'M"V"· ..

posadą

lOkaja. woźnego, ekspedytora
lub t. p. Łaskawe oferty przyjllluje aelm. Rozwoju elln"Piln%~o".
6758-1
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ZAWADZ!itA. M

Zapisy uczennic

nlokój na' 2~giem piętrze z od~
dz;ielnem wejściem z meblami lub bez zaraz do wynajęcia
PrzejaZd 48 m. 10.
6741-5-2
"otrzebny uczeń do krawca i
praktyką ul. Piotrkowska 5.
6759-5-2

P

rozpoczną się

2S Siierpniiill. Podczas wakacyi

kancelarya szkolna otwarta w czwartek od 101/ 2 do 12

E~

S',

~ursy Wyj;~sze

i niższe. Metoda kroju podtIl~ systemu francuskią\.!w
angielskiego. Gruntowna nauka pasowania, mierzeni", i upinania.
Dla początkujących przygotowawczy kllrs szycia. Przy szkole clUŻ11
f!ra~ownia slfkui!ń, gdzie tlczenice nabierają wprawy i gusht. Po. zlo.·,
~e~1t\ egz!1Il1Jntl W Cechu uczenice otrzY11l11;ą patenty cechowe lu!.,'
sWladectwa prywatne. Kursy wieczorOWe dla pracujących pod oso ..
bistym kier1\nkiem właścicielki.
M5ii
I

"ł*-=

~
Na nniejsolll €!ltlll,żl1 wWbógo mSD1e!ldlllóTMoó
•
_
..... _ " ' - _ _ _ _ _

D

D
'D0calem
sprzedania. kine. matograf z
w fabrycz:
urządzeniem

. nem mieście wieczorem od 6-eJ
,do 8~ej Nawrot 47 m. 1. 6769-5'*·1
Klorepet~tor ~noże"zlożyć ofer:tę
pod lIt. "E. lVI,. , ,w RozwQjU.

.n

Algiebril kurs klasy V-ej. 6705-2-2
0c!ownia W dobrym stal.lie ta...
nio do sprzedania. Wiadomość ul. Południowa 40 li stróża,
.'
.
I
6715--2--2
łody człoWiek. z wykształce
niem 4' klasowem . znający
dobrze język polski·, potrzebny
nu praktykę. Oferty "Przyszłość"
W adm. "Rozwoju".
251>0-5-2
"Meble z . czterech pokojóW
~.
. rozsprzednm tanio, Zielona
10--5 pierwsze piętro, 6675-4-4
"'Motor 5 konny ropoWy mato
używany
firmy Wagnera
,
. sprzedam Wiadomość DIuga. 10

l

M

, cymenmm.. , . . '

,6774-1
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Drm Jelnicki:

muolI'oby W01l1GII"YC:II:rte, skć.. ;
rt"y li dróg 11'110cll!owych
.

. uD. Ibadrzeja M iłel •• ,;.,O~:
Przyjmuje: 9-12 i 5-8, pa' . 1801;
nie 4--5.

Df. Zofia BarUckn

l17m~-2-1

C

ił

rJugl'odzona nil wystawie pracy kobiet w Warszawle-·2~lltYIil madalefCl
w Belgii-srebrnym i dyplomami ll~ilania.
. , ,Łódi, P6@'il:mflkowe~~a J~~ 3,40" ~

B

C

w południe.

•••••• g~g ••

A,

-C-:h"":'l-ew-n-:-ia-z-a-r-o""'dO-\"':IJ-a-.il.a g. Dom:
Skęczniew p. Dobra guh. Kaliskiej ma do sprzedania Knury
i Maciory Wielkiej białej rasy
(WestfalenX Marsc;h) po,todz.
imp. 5 miesięczne 50 kop za
funt Iderunek hodowli: du:i:y
wzrost, płodność; zdqlność opasoWa wielka, twardy" Wychów.
6559-5 tyg. 6-śs~5':"";5 tyg. 5-s-1
iechocinek pensyonat "Zachę
ta" nujsuchsze potożenie pokoje tygodniowo, miesięcznie,
ul. Wysoka, obol~ kinematografu .
. 2505--6śs-2
hlebowa piekarnia do sprze~
dania zaraz z urządzemem.
Wiadomoać: ul. Piotrkowska nr.
6626--5*--5
92. N, Muller.
nachówlca'stara do sprzedania,
lU! okna i kane, Wiadomość: ul.
Rzgowslta .nr. 94 u Marczewskiego. . . .'
., .. 662.7-'-4-4
o wynajęcia 5 pokoje z kuchnią z,wygodami zaraz lub od
1 października 1915 r., ul. Nawrot Nr. 54. .
6645-6*-5
§lwa polmje z kuchnią do wylU! najęcia zaraz albo bd l-go
października ul. Rozwadowska
nr. 15.
.,...
6674-5*-5
omek do sprzedania z ogrodem w Nowem Zlotnie. Wia·
domość Średnia 120 u portyera.
'6776--5*--1

~I
fg

26 «fil:llier-ęMsze lPiięt~..@).
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almszerya, ohol'oby
cho .. obyko~ii5C\l).
Piotrkowska 121, tel. 18-07, przyjmuje codziennie od 5·..6 p6· pot.
Wniedzielę OC[ 9-HHi. .2721

kObiO(}9

mieszka obecnie Krótka 6a,'.,
telefon Ul· 14. Przyjmuję,do.i
~ B-ej.
208~:

Dr.msd. S.Dronson!
były

asystent klinik

berlińskich.

Piot.·kowsl!:a 820. TeL 51·82..

Akuszerya i choroby kobieco.;'
PnyjlllUje od a-l~-ej i, qd Ji-7~

.

W niectzlelt1 0<1.1.0-12.

w.!

>1437'

ROZWOJ.
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l~st

~'SrOda,' -dnia"30~1ipca1913 r.
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pewnej damy rosyanki.
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TrD~in

Pnni Sabicznikoff, żona pewnef-lo li:upca z Odcsy, nApisala do
dera Belloca list niżej podanej trc~ci:
Cierpiąc jll~, od dWlkl! lat na katar kiszek, próbowałem \V ciądo budowy Wieksza par·
. '~(l
folI! tego czasu tysiąca przeróżnych lekarstw,
tyę kupi Q, Oferty \vadm,
Rozwoju, "Trociny" 2532
1Jt4f;;~,....
lecz ku, wielkiemu memu zmartwieniu nie było .
,~.\.:. ~
w stanie nic mnie wyleczy(;. Wypa(lkowo us!y~) .~
szalal11 o WQ$llowyeh pastylkach BeIlocu i o _."______
'~' \,:y'
" ich cudownych sIwtkaclI, Namiętnie ChWyCitClIl.l
,,~,',~
si'.) tego ~kodka W nadziei znalezienia W nil1l
li ....
111~li W mej chorobie. W przeciągu dwóch i pól
~
tygodni zaiywalam codziennie po 5 pastylki. Rohlla{§i 2 parokonne, je ..
'\.:
Po npływie dwóch dni nie miatam już !J ó l óW dna pojędynka. PereBołka
i ,
po jedzeniu, chociaż przedtem czutam zawsze UDa gumach. 09i$.> kary",i1ne Mle i żol!ldclt napełniony, Obecuie traPioti'kowska. 283, 2"H
--~;..;..;;;,.;._-Pa.ni Sailiczniltoff. win doskoilale, stolec mam fatwy i regltlarlly
P~NNA
zyskałam apetyt i zdro,~ic. DziękujQ p~ntl z całego seica ll•
z
patentem gimnazyum I'zQdo"
Podpisano: Marya Aleksan,droWlla Sabicznikoff, '.
wego udziela lekOJi W5I:r.yli;'/; ..
Odesa, 8 KWietnia 1898 roklI, kich przedmiotów kursu
gil1ll1azynlm:f:(O. \lfiac!ot1lośt; w!>i uZożywilnie Pastylek Bolloca W dozach 2 1l1b 5 pastylek 'po
kn;l;d:vm posiłku, I'zeczywj~cie wyl:itarezu, ahy \V91ccz~ć W przeptl" rzc ()~jtoszeń Piotll"~owska 9,.2
!,lu ldllwuLlstu dlli c1~()r()l>y żołądka nawet nnJwl~ceJ zndawIl101Hl D, lMeuhaus, :t, h'ontu 2-glo
lJiętro.
2311
i odporne na 'wszelkie lekarstwa.
Pastylki Bellocu prz~spjeszajl! trf!-\1,1ienie, l,'St1Wają Obstrtl}CCy,9,
dodają apetytu i tym sposobem \Vplywul,ą na ogolne pOi~p,szelllC Sili
stalltt zclrowia. Są one jedynym śl'oukwllI przeciw oClęzułośCl p~
jedzeniu, migrenie, spOWOdOWanej, 'zlell~ trawle~iel!1. kwasom, odblianiu się i wszelkim. Ilerwowym bolom zohldka I k,lszek
, < z {J pokOjóW lustra, sypialnia
Pastylki Bclloca mogą tYlko pomodz, a ll1gdy zaszkodZIL, stolowy pokój i garnitur z poDostać ich można we wszystkich aptekach.
wodu wyjazdu wyprzedam L6di,
Próbowano naśladować Pastylki Bell oc u,. lecz ol~nznły siQ Skwerowa 5 m, ~) pflt'tc!', 21iO,l
one bezskttteczncmi, gdyż źle je pr~p~rownl1o. Aby \lt1lkl1ą~ P~)
mylld prosimy uWażać czy nu etyklel!w nH plldcleczlm znu)uu)c
siet nazwisko
._ P II,Bellocl<' i adres lahol'atoryum: Maison L. Prure, Hl,
me Jecoll nns,
. buldog, maści bronzowej, pierll
P. S.Nu ~.ądanie Pastylki Be1\ocn możnn zamienić Węglom biala, Wnpi się IILord". ł,askawy
Belloca W proszku zażywając go po 2 lub 5 ly:teczld po lwźdym znalazca raczy odprowadzić za
'posiłku i przy pojawieniu się bólów. Skutki będą te same i wy- wy n.ngrodzel1lem. Ul. Widzews!ttl
leczenie zarówno pewne.
25'J,~
Pastylki BeIlocu są nadzwycznj skuteczne dla uchronienia sl~ .]\Jll 86. Guh!.
od e-pidemii cholery.
.
,
Węgiet Be.Jloca. znwiera tytko czysty Węgiel. Wystarcza rozll1ieszać'j'edllq łyżeczkę "łJ ćwiartce szldankl wody i wypić.
Sldadyw Łodzh M. J. HiIler~ ul. Piotrkowska; "Ludwik
SPi~~ i _Syn", uL Piotrkowska 107; Gustaw Rosenthal skład apt.,
uf. ~ewska.NJz 18i A. Lipińslti sll:lad apt" ul. Nowomiejska 1.
C.... pudełka Pastylek Balloca rb, l.
~Q15

l

Nr. 113
" _,e:::

.

.

Do sprzedania

Zaginął

Romiszowski
Piotrkowska N2 116, l-sza
(front),

ł.."Ód1:,

Z8UJlilIl\ł.

Łaskawy'zt101azcn

zechce oddać
ul. $rednią 125 do Marcina
Dworlllldewl cza,
2fi2G

ZdOlny woja!er

kŁórg,

odWiedza handle koloniale
ne, pralnie, mydlnrnie poszllki~

wany dla dwóch rozpowszechnio-

fabrycznych. W niedziele i święta otwarty od 1 do 6.
2255

~unach etc. Po,cenach

nych konkurencYi'.lYCh artykuł6w,

WySOka prowizya zapewniona,
Fryde~yk Schaucenbach
2546
Tar~!owa 40 111. 1.

Znalazcy weksli.

-

Jeżeli Jednak odniesiesz je
nr. 52 to otrzymasz 20 rb.

n~rody. Możesz wybrać.

nafty,

2522

y Skład

śledzi,

towarów kolonialnych i masła .. 2282

l(ul"nał:owski
Wólczańska

149 -

i Maks

Telef. 22 07.
M

WEKSEL

na

W)lł!lczną reprezentacyę, patentownnej fabryki l!!iętlch
mebłt Wilhelma Gebethncraj Krzesla gięte fotele na j)ie·

nrto

rM:nej wiellw;'d do sl1l:t":t~I;lhll!l'lia. Pn~Y:Jtnnki tram"
Wajowo nil mit::jhlcl\. Wiadolllo~c u wlaliddeln. Otto
Krauzo, NOWe·1<okieic, telefon J'JiI 12~0'2 20m

Na odwrotnej stronic był ł.'Wi ...
towany na 50 rb" wystawiony
przez Rocha Dworui!cicwicztl, ilU
zlecenie Marcina Dwornikicwi ..
eza. Ostrzegam pr2led nabyciem.

nuszkieWiczi S-ke, lóżlm żelazne, mosi~żne i niklowane z materacami m'etntow,9mi, Umywalme żelazne i marmurowe" meble ogrodowe, Wózki dziecięce i welocypedy,
Fotę:le dla, ch<>rych, po cenach fabrycznych. 'lł{ylą7znq
repreientacyę fabr. wyr. blaszanych Wf. Grynltlewlczaj
lod(1\1\lme pokojowe, wanny etc, Po cenach fabrycznych,

Fabr. papierów kolorowych W Częstochowie.

15j:1

obok szosy Pabjuniddej są

na 100 rb •. bezterminowy..

Idch. Kttpule, zamienia, wY1Hljmuje. Wyłączną reprezentacyę Towarz. akc. zakt wyr. metal. Konrad Ja\'-

nieważne.
Pańskiej

:zębów.

"Y

piętro

. dawniej PiotrkOWska 117.
Poo!ada stale W wielkim wyborze cate urządzenia
do poo1to;ów: sypialnych, stolowych gabinetów i salotlÓ-w. poJedyńcze meble tak nowe, jakl używane, od najskroruniejsZ)1ch do naj wykwintniejszych. Po cenach niz-

Weksle użnano już za
do kantoru fabryki przy ul.

piBS

z klUJchnią, 5 okien na part,e'"
rze, zdatne na kantor, szkoJ~
lub t. p., do wynnjt,lcia zaraz,
Spacerowa 41. Tamie 2 pokoje
z kuchnią no. (iwom piętrze. 2057

g&lJIlIIl~1i BaW1~A l uZIWADY~A
Władysław

Odol jest 1 według
jednogłośnych orzew
ozef. wy~itnych ba~
daczy płUkaniem do
ust, które doskonale
odpowiada W8ZYSt..
kim współczesnym
wymaganiom hygie~

Egzystu Jąca od lat 22 -

Pracownia hnUóro
Iznuezenia bielizny
8. MAlURKlfWI[l~Wfj
Przejazd 16 - m. 24.
Poprzecznit ofioyna,2 piętro.
- Przyjmuje

si~

uczenice .•

Dr. H. RUECER
Nawrot N2 1.
Choroby weWnetrzllc

4-6 ~
i
_
po po,

Od dodz

"'f_)m)~

Dr. ALFRED HEJ
Spec. chorób uszu,

Inur.UUlI

i gardła

z Warszawy przeprowadził' się do Łodzi, Zachodnia Nr. 57,
od 9-10 i 4-6,
nl!

'!\r,

2079

~rzy ,ulicy Szopena w Radogoszczll, nierllcl!om()':!ć oznaczo~

,ni ",4 ,Illleszkalny,

. .~'lIi~Dl~ na. g~~~dArk~ whjlk4, .

ll1e Id~IC::1 p mtl, w promIenIU od Łodzi, Wiadomol:1ć: Marysh:ska 15,
~ w asclclela domu.
2:;tf~

75,000 -40,000 --:... 20,000 -10-000

i I11nóstwo innych wygranych.
. . W. Banl~t1 pmistwn w Warl:izawic odbcdzlc sic 7 i 8 września
Clą~ntellle 1,cJ klasy UOt loteryi Królestwa t~olsld(.g·o \901:>ec czego
mum zaszczyt poleCić WW. pp, cale losy poł6Wk( l Ćwiartki losóW
po cenach kantorów wnrszawskich.
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• I~.S. ąprzcda;r. odbywa się codziennie od 4 cj do 9. Można
r6WOle7. nalczeć do 118 i II1G CZQ!ici losu.

W tłoczni "Rozwoju" Przejazd 8.
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