Łódź,
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ROK XIU.

KIl!endanyh: tygodniowy:
św.

Sr.

. Czw.

Pląt. Serca J ezu8oViogO.
Sob. św.Ft·anclszka C&f.
Niedz. św. Bonlfncego.

Cena prenumeraty:
w ŁODZf:
Rocznie

Pan. św. Norberta.

rb. 6 k. -

Wt.

Pó1rocznle " 3 " Kwartalnie n 1 ,,50
Mleslęczn •• - ,,50
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pOjedyńezy 3 k.

św.

R'3berta Op.

Wse!dhl s~., godz. 3 iD 48
Zachód sI.: god!: S·lII.. 10
Dług. dnia godz. 16 m. 2ł
i'iUii
I$
411p

I

Z prze.ylk, pocztową:
Rocznie
rb. 7 kop. 4.0
Półrocznie.
3 " 70 ,
ZAGRANICĄ:
Miesięcznie"
1 " 10
•
"iIłbti'
,W

CENA

Jakóba B .

św. M~rce1ina.

I

Red_kc,.
w Łodz~

Sroda, dnia l czerwca 1910 roku.

ul. Pr.ejazd M 8.

&anłor~.

_łaan,.,

Nr. telefonu 593.

OGŁ08ZEN··

N a d e s l a n aU na l-ej stroDlcy óO kop.
_al.
ogłoszenia po 2 kop. od wyrazu
po 20 kop. za wIersz petitowy. Za

ZIi

dolączenie

W.rlllza",ie, ul. "rueza .NA 2S ... Pabhlnioaoh
• Zgierzu, _ aptece p. Patka.

lilI

p. Teallit r .., I'\!iink.s;

wiersz poł. ZW!fCz8jne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz D\Jnparelowy lub jego miejse~
poszukujących pracy po 11" kop.). Najmniejsze ogloBzenie 20 kop •. Rek l li ID Y l N ~ k l' o l o ~I
prospektów ti rub. od tJsląca egzempllU'zy. ARTYKUŁY bez oznMzenll~ honoraryum Redakcya uwaza

(duI.

za bezplatne; rtkoplsów drobnych nie zwraca.

Redaktor lub ]ego

zastępca przyjmują

interesantów codziennie, z

,
wyjątkiem

1!!!!!!!!!~~!!I!!I'!!!~~~~'~"~H~i:!-~~-~~~~!!:,!!9'W~'~~4'W"P~.
~_~~~
,~~!~~-!:rm~~

ani

świątecznych,
&

,y=

od godziny 3 ....u

4-ej po
m

F

południu.
'B!!ii

~

kiej rze!d, tylko kilka malych strllmyl<ów, wystar - ca do konaku, gdzie cesarz zamieszka. Na uliczających wówczas, i dostatek drzewa na budowle
cach panuje ruch ogromnie ożywiony; przybyło
ŁÓ
Ź,
i na opat Nowi przybysze mogli go tyle brae, mnóstwo deputacyj z calego kraju w malowniile im bylo potrzeba.. Prócz tego dawano im za- czych strojach narodowych.
MANSZESTER POLSKI.
liczki pieniężne, od służby wojskowej zwolniono,
Wiadomość, że z okazyi pobytu monarchy
I przez szereg. lat Die. pobierano po?atków i .pra· B(}śnia i Hercegowina mają być ogłoszone króPod takim tytulem drukuje mis- l wami, celne mI zab~zplE)Czo.uo. prze~lWko ,ws~olz~- lestwem, wywołUje we wszystkioh kolach polisięcznik (Revue pOUl' las Fran~a.is» l wodmctwu zagranIcy. To tez zblegh SH~ lIcznIe
tycznych sensacyę i entuzyazm, zwiększając pow zeszycie z d. 25 maja 1910 r. ' Z Saksonii i Turyngii szczególuiej, tworząc pi er- 1 pnlarność cesarza, Bośnia i Her~egoW'in,a. były
artykul, napisany w Warszawie wszy zawiązek osadnictwa, l{tóre o?ecnle docho- , królest~em do r.oku 1463, ostatnIm kro lem bJl
przez
p, Henryka
Vimarda, który dzi 600000 dusz W calem Kr6lestwle, a. 100000 I' Stefan romaseWlo.
podajemy
w przekładzie.
Jakkolwiek w artykule tym mo- w samem lD~eście Łodzi. Kiedy ku ko.ńco~i swe- l
gą być pewne, niezgodne z rze-.
go panowama Ces~rz Aleksander I. zWledzl~ okr~g r
czywistością poglądy, mimo to ze
przemy:slowy polskI, znalazł go juz w stanIe k WI- ł
w»ględu, ii powinniśmy wiedzieć, . tnącym, a Łódź zlljmowa.la. jedno z pierwszych
co o nas obcy Myśl~ i mówią, miejsc pomiędzy Zgierzom 'Pabianicami.
.
~~!~~~~:.e wszechmial' ciekawe
Najpierwej rozwinął się przemysł loianJ,
Ciechocinek, 27 maja 1910 r.
l płócienny: od r. 1828 wywożono do Rosyi (odTElgoroe1.ny sezon pi&rwszy zapowiada się
L
! dzielonej wówczas granicą: celną) i aż ?O Chin, względnie nader pomyślnie. Pogoda prześliczna
W r. 1793. gdy trzeci rozbiór przylączyl J W r. 1829. wypr,odukowano 130000 lokcI. By~~ to ! wielce sprzyja kuracyi.
nowy szmat ziemi polskiej do kl'ólestwa proskie ! p.UD~t kulmllla~YJny; potem ?fzemysl tep obnli~al I
Chorych przybywa każdym pociągiem sporo.
go, rz~d pruski myślał o zdegradowaniu Łodzi ' Sl~ l nawe;8z2~ld ~up;rfl e ne cz~s 'p;w~en... _ Pomimo znacznej ilości mieszkań pr6żllycll, o wiedo rzędu wiosek.
.W r.
.. piZy Yl Z zec l a580011 r? , Je przewyiszającej zapotrzebowanie. wlaściciele
Była to wówczas nędzna gromada chalup bO~~ICY. obrabl.uJąoy baweln ę .. Ze względu na ~az~ dworków trzymają się w cenie. W punktach barwłościańskich, zależąca od arcybiskupstwa kujaw- Il?SC tej ,gałęZI, [}~z~my.SrUf .lZ~1l pOWlerzytE~tga- dziej oddalonych dostac można względnie przy ..
ski ego, a niegdyś, w XV wieku, male miasteczko. nlzacyę 1 n~dzor l?ZYlUerOWJ
O~~~Wl z Ł ~:: zwoity poMj w cenie od 15 - 20 rb. na sezon;
. Wedlug spisów urzędowych Łódź w chwili feldn. W Cląg.u l J~dnegO ~o k
hU tOS 1a,
tIk o .Z1 w dworkach atoli bardziej uprzywilejowanych żą.
przyłą czenia do Prus liczyla 190 mieszkańców 5~ tkaczy, lI.. ,Ule et ~zy ~ mc o worz.y l (I, ana- dają od 20 _ 25 rb. i drożej za pokój umeblochrześ('ijan, 11 żydów, 33 domy, DzieS iątek in- Ś~le. warsztaLow, BiedUl bardzo, mleszka~ mu· wany z pościelą, Zycie w stosunku do lat poprze~
nych domów stal pustkami. Były 44 stodoły, 4 sl.eh w d~mach skarbow y ch Wyb~do:a~o ~~ Jta. dnich doś6 znacznie podrożaŁo. Pomimo większe.
studnie publiczne i 4 prywatne, jE\den mlyn wo. ~uch dOll1oW 4?, z kt6~y ch :3O kry ye
ac w ~ą, go niż w roku ubiegłym zjazdu, w parku jeszcze
dny, dwie oberie; dalej -18 koni, 97 wOlów, 58 lUne z dachamI dreW1l1ane~l: Domy ~e ~~daD?ś I,m dość pusto' brak bowiem najruchliwszego elemen~
hów, 63 świnie.
li ~rawem. spla~y ratami,
<tJąceJ mozno c weJ cIa tu zwykly~h ciechocińskich kura.cyuszów _ żr'
Przemysł reprezentowali dwaj garbarze, je- w Ich poslad8~D1e.
ł f b ' G
. t '
d6w k~órych jest obecnie na kuracyi bardzo
den ślusarz, jeden krawiec) ośmiu przewoźników .
W r•.~ 27, ?owsta ~ a ryKa eyera) lS me- mal:~.
i jeden stolarz.
/
i Ją.ca po dZlS dZlen. W pl~rwszyl~ roku wyp:od~.
W dniu 23 b. m. do godz. 3 ej po południu
Wylącznie oddani rolnictwu mieszkańcy nie , kow~la ona 48000 lokcI tl<anl?y, bawelOlaneJj zameldowano w biurze zarządu zdrojowego 1,100
umieli naw.e~ wyzyskać są~iednicb wielkich lasó\v. : a Jq.z w następnym - 300000 101\01.
osób; przez dzień wczorajszy przybylo etosunkoW.la.dz~ mIejScową s~rada!l burmistr~, czterej ra(d. c. D.) ! wo mni~j niż dni poprzednich; dziś ruch się oży
dm l pisarz, Podatl\l roczne wynOSiły 1,638 ZłO· l
wił. ŁaZIenki czynne są od godz. 7 rano do 1 w
tych. Jednakże, z poszanowlinia dla przesz10ści l
Cesarz auatryackii WIJ Boś;li.
południe.
niewątpliwie (? Red. "Rozwoju") pozostawiono r
Rozrywek. jeszcze absolutny brak.
Łodzi nazwę miasta. W r. 1809 wlączono ją do I
-;Orkiestra. strażacka w parku grywa rano i
WielIdego Księstwa Warszawskiego. stworzonego 1
W sobotę wieczorem wyjechał cesarz Fl'an- po południu pod wodzą dyrektora swego p. Sielprzez Napoleona i zamienionego w 1815 r. na l ciszek Józef w towarzystwie ministrów: Aehren- sklego. Orkiestra wyrobila sifł znacznie na kokongresie wiedeńskim w Królestwo Po Iskie, auto- lhala, Buriana, SchOnaicha, bar. Blen81'tha, Khuen- rzyś6zespót bardzo dobry i nawet trUdniejsze unomiclne pod płlnowaniem Cesarza rosYJskiego ! Hederval'ego i świty z Budapesztu do Bośni, aby twory wykonywa prawie bez zarzutu,
\ odwiedzić świeżo anektowane kraje. Pierwsze po Teatr objęła. trupa plocka pod dyrek.cyą p.
Aleksandra I.
W r. 1820 Łódź miała dopiero 212 dumów witanie monarchy austl'yaekiego ua ziemi bośniac- Czarneckiego, który zorganizowaI li:Omedyę i wo .
. i 800 mieszl<ańców. W owej epoce niektórzy ro- i ldej odbyło się w BośU1ackim Brodzie. Na d wor- i dowil z celniejszych sil prowincyonalnych. Skład
zumni mężowie stanu zapragnęli wyzyskać slct'om- cn usta.wily się liczne deputacye gmin, chlopów,. trupy liczy 40 osób plci obu z wybranym re.
ne dary przyrody kl'ajoweJ: konopie i len, które stowarzyszeń ze sztandarami, oraz tlumy publicz- i żyserem p. Henrykiem Halickim n& czele. Przedwysyłano dla przeróbki zagl'anicę, z podwójną ności.
i stawienia mają się rozpocząć w na.ucllouzącą niePrzybywającego cesarza powitano z ogrom- ' dzielę "KrySią Leśniczanką" Z panią Maryewslcą
dla l,rajowców stratą· PlaclIi bowiem za tkanmy
drożej, a zarobki prz~śników i tkaczów, które
nym entuzjazmem; burmistrz miasta. l\Iahmed Ha- w roli gtównej.
moglyby zostać u nicb, odstępowali cudzodem- nd Hodzic wygłosU m.owę powitalną, na którą
Ważne ulepszenie: źródło ~1i 1 poglębiouo o
com. Ludność nie była przyzwyczajona. do pra- cesarz odpowieuzial krótk iemi, slll'decznemi slo- 50 metr., daje ono obecnie solank~ 61/. prl)cent.
ey przemyslowej, mato tei miała doświadczenia. wy. Pol' rozmowie z burmistrzem, przedstawiciela. zamiast 4 procent,
PostanowIOno ją uczyć przykładem osadników, mt wladz i deputacyami, ruszył cesarz w dalszą
Pozwoliło to na urządzenie IV lazienlu.\(:h po
sprowadzonych z zewnątrz. Z inicyatywy namie- drogę. Na wszystldch stacyach witano go z tym 2 krany dla solanld 2 proc. i po 2 krany dla
stnika księcia Zajlj.clka ~ obszel'ne ziemie mało samym entuzyazmem. Sarajewo zostalo wspaniale solanki 6 1/, proc., co da,je możność pl·zyr:.cądzaurodzajne oddano darmo cudzoziemcom-przemy-przystrojone na przybycie monarchy, zwłaszcza nia.l\ąpieli o rOZlHaitej sile, stoso wuie do wJ'ma.
slowcom) którzy się tu osie<.llali. Nie byto wieI- wspaniale przedstawia się ulica wiodf\ca .I dwor- gą.u Jelq~rz.y.

D

KORESPON DENOY A.

I

l

I

ft

I

l

l

r.

]f

122
:

,........

Sprawy ziemskie •
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"Spotkanie na szable odbylo się o g.7-ej panowie odebrali, mówiąc:
63)
rano
na wyspie Grande Jatte między panami
- Proszę przejŚĆ na prawo.
FERDYNAND HIBBERT.
PawIem Leroux i Gerardem Delphi. Po druPrzeszedlszy na prawo, stanął przed czergiem starciu, pan Leroux był ranny poniżej wonemi skórzanemi drzwiami, przy lctórych
prawej piersi, rana glęboka na dwa centy- znajdowal się żandarm .
Rorotte skłonU się z szacunkiem, a żanmetry, podlug decyzyi doktorów, uniemożliSceny z życia haitiańskiego.
wiła mu dalszą walkę.
darm, zdumiony tym objawem grzeczności,
Świadkami pana PawIa Leroux byli paspojrzaf nali. mówiąc:
Przekład Wiktorji Tlppenhauerowej.
nawie Rene Metty, redaktor "Echo du Soir"
- No, niech pan popchnie drzwi.
~
i Ticker; pana Gerarda Delphi panowie Pa- i
Rorotte usłuchal i znalazl się w sali,
(Ciąg dalszy - patrz n 121).
scal Larcher i Klaudyusz Sartene.
' przyozdobionej aksamitem i lustrami, świet_ Co prawda, wolałabym, aby Delphi I
Doktorowie Cobolt i Topił asystowali nie uiluminowanej, w tlumie pięknych kobyZ dostał marą nauczkę; byloby go to odu· dwom prz~ciwnik?m."
.
.
biet, poruszających si~ rytmicznie, okrytych
Szerokl uśmlech zaJaśmal na twarzy , brylantami, w pięknych tualetach i kapeluczylo robić niemile uwagi ludziom. Czy wie- l
cie, co mi raz powiedział, spotkawszy wlas- ; Seny.
.
.
ś
.
szach ozdobionych kwiatami. Muzyka podku bulońskim~ Zgadnijciet
Do pIOruna! J~ste. my straązm,. m~! trzymywala ten nastrój.
_ Oś . d r1 siA pani! _ zawolala pan I halttańczycyl Paryz WIęcej do ~as nalezy, mz
Rorotte, widząc, że wszyscy panowie są
Wla CZ~
...
! do francuzów; .. nas~ tylko WIdać w lasku, w kapeluszach, wsunął swój cylinder na
na T_aran.
t t " M'"
. d yn.k'
'l ś'mla
. l o t orowa l so b'le drogę w ś r ód
OnI Gdzieżbyl Zanadto roztropny na w. t Mrze.
y Sl~ pOJe
uJ~m'y, !'llY. zagl
ow~
t l P . d . l . k ótk
. jestem straszli- ' dajemy CIOSy tym bIalym, dZlenmlu az plSZą tuale.t balo,:,ych i c~arnych fraków. Oglądao OWle Zla ml r o, ze
, o tem
Ach "my" jesteśmy slawnym na. I no SIę za mm pytaJąc'
w~e źle ubrar:a; a bylam wl~ś~ie ~:l:a~wn~ : rodki~~1
I
Skądże' ten czekoladowyt
m~alam su~mę z~ 200 fra.nl ó~ •
. J!
_I
Lecz Rorotte nie zdawaJ się tego słyszeć;
plawd~, me wlozylam wlfJceJ, bo mI Ją o
V
t skierowawszy się na lewo, zasiadl przy
brzydzlt
.
I ·t n
. k l b'
ś
d ć d
k
Piękny maj byl w pełni rozkwitu. Paryż r s o l (li.l aza SO le co po a
o s onsu_ I dlatego pragniesz pani jego śmier- l
en - z wyrzutem ?dezwala się pani Henge- , zdawaJ się przybierać we wszelkie wspania- mowama.
..
,
rowa.
i lości dla uczczenia swych gości z obu pólkul.
~alB: napelmala s~ę, muzyka ~I ala w~lca
_ Śmierci, niel Lecz male draśnięcie sza- :
Rorotte, w cylindrze, w nowych ręka- cygansklego, w głębl, na scer;'le, kobIeta
blą daloby mi sposobnoŚĆ wyśmiać go przy wiczkach, z piękną laską \v ręku, szedł zwol- w ,trykotach pokazywal3: ~ztUkl ~ uczoną
spotkaniu, a chętnie go zobaczę, bo jest bar- na w zadumie, gdy naraz znalazl się przed śwml{~, po~czas gd'y pame l panOWIe spacedzo miły ten potwór!
pałacem wspaniale uiluminowanym elektrycz- i rowah dalej po salI.
.
_ Nie spotkasz go więcej - pomyślala nością.
l .
~o~ott~ usły~~aI sz.~lest, poza s.obą; obropani Hengerowa, postanawiając sobie zal(aWzdluź trotuaru ciągnęły się szeregi po- ClI ~lę l Ujrzał pl zy sąsle,dmm. sto~lku mlo?ą
zać mu wizyt u pafl Dlnhausen i Kesten.
wozów, kobiety i mężczyźni wchodzili bezu- kobIetę" blondy~ę,. ~wl:>l u ~OJ:zale~o . zboza,
stanku do tego pa1acu, nad którym widniał l~dną, ZI ęczną, SW1.e~ą l r6zoVi ą. '\\ kapel';!..
•
•
napis: "Folies-Bergeres".
sIku ze skrzy.deH,al~ll po bokach, w tua.leCl6
Kolo godziny S-ej Rorotte koflCZyl obiad
Rorotte zbliżył się i na zaproszenie pa- o kolorach mkn~C}ch ...
(d. c. n.)
przy table d'hÓte i, czytając "Echo du Soir", nów we frakach, wszedł do wnętrza, rzucil
zwróciZ uwagę na następującą wzmiankę:
6 fI'anli6w, podano mu bilet. który znów innl

--

I

••

I
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I _
I

l

...
warte I
doków.

ROZWOJ. -

Srods, anla. l

mrwłla

3

1910 r.
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ze8tąrzej~ sIę,

(a) Z komitetu giełdowego. Wczoraj o godz.
Pocz~tek zabawy o godzinie 2 - ej po polu·
5 po południu, w lokalu Stowarzyszania komiwo~ l dniu.
~edlug ostatnich wia~omoś~ł, ujawnienie planów , jażerÓI! okrę.gu łódzkiego (Mi~\Olajewska 5), od(h) Rzeźnie. P. Zimmer i paru jeszcze oby
bę~zle miało ten skutek, iż rewll~ya senatorska. mal'y- bylo .Sl(~ POSliuz~ii1e, kOIDI tIW1u ~eld()wegQ pod prze· : watell Zubardzia PQ8zynili sta.rania u wl~d~ o po.
na~kj, proponowana pr2ed pól rOkielll, której Jednak, ; WOdJllotwaID d ra JE).ze~ J:~JłICa.
l zwo.lenie na budowę rzeźni w Zubardziu.
dZ~llki ,8WY~ wpływom, mlnlsteryum marynarki zdolało l . . l!proszono pp. Konl~~ I Kernbauma, aby za.- i
Czy skutkiem konkurencyi trzech rzeźni zaulllknąc, dOJdzIe obecnie do skutku.
ł Ję~l SIę k:vestyą PQzys!ta.n!a starego lokalu na po- miast monopolu dotychcza.sowego jedynej rzeźni
! illlaszczellle gleldy.
łódzkiej mięso w Łodzi stanieie - to przyszłosc
W'II\DOnOŚCI KOŚCIELNE.
Za.~rojeldowa.no wyszukać odpowiedni lokal : dopiero pokaże.
z d. 1 lipoa r: b. .
:
Wczoraj, kiedy otworzono rzeźnię na Balu >
,;'
. ,l
Z~stanawlaDo Się ,n~d palącą sprawą u~or- I tach, rzeźnia miejska okazała. się o tyle uprzej
. Kompanie ~o, kOlo:oła IW , .Anny. W dmu JU' l ~owaDla wypocz~nlm sWIąteczne?o na kolejach mą dla rZE>źników z Balut i tylko wyjątkowo ctla
t rzeJszym z kosclOla s IV. Krzyza o godz pół do I zelaznych. ChodZI o io, aby zaDlachano prakty· i nicb że pobierala. od nich ceny o wiele niższe niż
6 ~j po południu, wyrosz~ .kom~ania pod przewo ł ko.wan~g? ~otą.d. w!ladowyw~ni~ tow~rów w nie· i od I~uzian.
dn~ct,:"am k~jędza do kOS~lOla., sw. A~ny w celu i dZIele l. SWlęta l azeby koleje me pobleraly za ten fI
Uprzejmość taka po 10 latach istnienia r z eź
~vzlęaIa ud~lalu w procesyI Bozego. Clala, ,Nab?, l czas olllowego.,
"
..
.
' ni, niepomiernie zdziwiła rzeźników baJucJdch. a
zeństwo zas oraz procesya z racyl zakonczel.lla ł
PrzyłączaJą.c SH~ do Innych loddn komitet i doprowadzila do duż.ego niezadowolenia rzeźu ikó w
oktawy Bożego Ciała wraz z poświęceniem wiąn· : giełdowy postanowil podjąć u władz starania e l' z miasta.
Ceny w rzeźni miejskiej: od sztuki trzody 1
ków odb~dzie się jutro w kościele św. Krzyża o I zniesienie wyładowywania towarów w dni niedziolgodz. pól do 8 wiecz., w polączeniu Z czerwoo , ~ ne i świąteczne.
rb. 70 kop, od wolu lub krowy I -go gatullku ,wem na.bożeństwem,
Z uwagi, na. ~o, ~e kolej ~arszawsko.wiedeń . l 1 rb. 50 k~p., II go - 2 rb. III go - 3 rb. 50
(a) W sprawie parafii w WidzewIe. Dowia- ska na, stacYl ~zczYPlOrno posiada bardzo, szczup- ~ kop.
dujemy się, że grono mieszkańców Widzewa, nie le pOlIlleszczenle dla ,wyl,adowanyeh towarow przy· "
Ceny w :;:zeźni na Balotach: od sztuki trzody
mogąc d~czekać się wysIania do rządu guber- chodz~cych z zagl'lI111cy I małą liczbę magaz1~ó.w, l 1 rb. 20 kop., od wolu lub krowy I go gatun.
nialnego piotrkowskiego protokólu z zebrania pa~ ł s~utklem czego dos~awa .ładunków ulega ,o}JozOle~ i ku - 1 rb., II-go ,..- l rb. 50 kop" III-go rafialnego, na którem postanowiono utworzyó no· t nlU, ozę~to do 8 dUl, na czem tracą, ?dbl~rcy 2 rb.
wą parafię w Widzewie, wystąpiło ze ska.rgą do \ grono lOdzklch, przemysłowców zwrocll? SIę z, pa· I
Otóż rzeźnia lódz!(a zastosowala do rzeźni
gubernatora piotrkowskiego na magistrat, ponie. tycyą do l~o~ltetu gl~ldowego ,o, wyjednanIe u ; ków z Balut ceny baluclde, a nawet niższe.
waż z jego winy nastąpiła zwloka.
' wladz uSuu.'ęcla tyc~ D1edogod~OS?l.
"
I Różnice wymownie dowodzą., że rzeźnia. miej.
h)
Z
b
f
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l
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d
'
l
d'
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PetencI
zwracają
uwagę,
ze
InteresanCI
cler~
I. ska
nie mając konkurenta ogłaszając wszem i
( , e rdaD e, parta la. n,"
nle . z~e ę ma
I pią podwójnie: sltutl,iem późnego odbioru towa- ( każdemu z osobna o swvU: monoPQlu I)odniosla
Ó
'
b'
,
l, t
'
kI'
to·- I ' ,
J '
c
czerwca w rugI m ermmle o go dZlnle 1 po po' '
' . le sw.
• Jó f
rlh d·
,
rwa"'onow
w ol,az po lerama opj,3, przez o eJ za pos J !1 oeny' pOllad il3tnie
jl'lce w , kontrakcie .
i •
be? • żad·
po ł udmu
przy k oscle
ze a, 0rę
zle Się
,oz"
zebranie parafialne w celu wy ooru czlonka do\')
•
•
.
l nych skrupulow ~O?lera Je do ob~cneJ ch ~I~l.
zoru kościelnego i będ~ie ono prawomocne bez
RewlI:ya 8enat6r~ka, JakkolWIek ma~h6~odobno rzezDlcy o zwrot t~J nadwyz!n wywzględu Da liczbę obecnych.
rzy robót mostowych - plsze .. Warsz. Slowo - l stęPUją na drogę sąuowlj.. ChodZI o bagatelę, ~yl·
przedsięwzięli wszelkie kroki, aby ukryć przed re- j ko o 74,000 rb.
~izy~ senatOl:ską ślady ~w~j roboty. (część ksi,= I
(a) W ,sprawio sprzedaży mi~8a, Wobec
KAUNDA.B.7.YK TERMiNOWY.
zek l dowodow kompromItUjących zmszezono, CZE}IC l otwarcia rzezu! na Batutach, policmflJster miasta
IMIONA SLOWIAl'I'SIUE, D:.: I Ś Swlatopelka. .f u - za~ wysIano za granicę), jednakże niektóre poszu· , Łodzi rozesłał do komisarzy cyrkułowych okól~
t r o Ratyslawa.
kiwania dostarczyly dosć materyalu do stwier- U1k, polecający przypomnieć wszystkim handlll6.~e~ia.l~pownictwa w tym zakresie gospOdarki ! jącym artykułami mięsuemi, że §§ 13 i 14 Na.j~
:lb
K A m l e J S k l eJ•
., ,
.."
I wyżej zatwia,rdzonej koncesyi na budowę i eks'-" !
"
I'\~
K'!'6stya poeJą~męcla do odpowIedzla!nOS(H za ploatacyę rzezni miejskiej w Łodzi-pozostalf!: nalapown~ctw.o odoosuych, fuukcyonaryuszow roz.. l dal w swej mocy, t. l. że artykuły mięsne wwo,
strzygllle SH~ w tych dW8.ch.
~one do Łodzi, chociażby pochodziły , z uboju
(a) Domr ramllijne. Pisaliśmy juź o proje- Niektórzy członkowie komisyi senatorskiej, zwierząt na Balatach i opatrzone były plombami
kcie zaciągnięcia na budowę domów dla kolej a> ~ zamieszkali w ptJDsyona.cie pod ~ 1 przy uIlcy I i stemplami tamtejszej rzeźni, dla wprowadzenia
l'zy pożyczki w rozmiarze polowy sumy złożonej ; Jasnej, z rÓinych względów przepl'olVadzill się na I ich na sprzedaż podlegają uprzednim oględzinom
w kasie ~szc~ę~nościowo.zapomogow:ej k~lei. fa- I mieszkania prywatue i do hoteiów.
weter~naryjnym w l'zeź'li ,miejskiej. i po~atkowi
bryczno lodzkleJ. Suma ta po dZIeń dZISIeJSZy I
- Komisya prawnicza. opracowała swe wnio~ i w mysl p. 3 § 15 koncesyl w rozmIarze .H kop,
wynosi ol,oto 600.000 rubli.
ł ski co do prawa O ma1żeń" twle z roku 1836 u" I od puda na rzecz koncesyonaryuszów i tylko po
Na Łódź, jako główne siedlislro pracowników stawy bypotecl':nej z roku 1818 prawa o pl'zywi- ;. ostemplowaniu przez rzeźnię miejską mogą ukakolejowych przypada 'la tej sumy. Z urzeezywi- lejach i hypotekach z r. 1825 i kodeksu handlo~ I zać się w sprzedaży w sklepach i na t~u·gach.
stnieniem projektu lączy się koniecznośó Zmiany',' wego.
Komisarze cyrl{ulowi powinni mieć nadzór
§ 16 Ustawy kasy oszczędnościowo·zapomogo,wej,
Jak wiadomo, komisya owa stara się przepi- f nad handlem mj~gem.. po.ch?dzącem z ~boju ;ta
w tym duchu, aby uzyskać prawo wymiany l sy zawarte w rzeczonych ustawach uzgodt\ió z od- ! Balutach. W razIe U]aWmellla sprzedazy takie·
potrzebnej ilości papierów mianowicie takich któ. l nośnemi artykułami nowe""o kodeksu cywilnego o. i go mięsa bez zachowania wyłuszczonych warun~
r~ miałyby naj wyższy kur.s na gi~ldzie. Podn~e- I gólnopaństwowego, uważa.lą.c, że niektóre z do~ ków, winnych pociąga.ć n~lezy. z. mocy §29 us~a·
8.JOna sU!D~ figurowałaby Jako PO,z~cz~a D;a Dle-I tychczas obowiązującyclt w Króle~twie Polskiem wy o karach do odpowledzlalnoscl sądowo), a mIt}ruchomosclRoh z amortyzacJą mmeJ wIęceJ 15-to przepisów prawnych nie zga.dzają SIę z potrzebami ' 80 konfISkowane krzez agentów dostarczać do
l~tnią: ~) albo też aby uzyskać prawo zas~awie- l czaSll,
rzeźni miejs.kiej...
..
nla j:aplerow pro.centowych '!' BanJtn pamtw1}, l
Między innemi w motywach do reformy pra .. i
Wreszcie pohcma.:Jste~ . k~m,uDlkuJe, ze ,wyw. celu otr~~manla potrzebnej sumy na budowę I wa. o matzeństwie komisya wypowiada się za zrów- i Blał d.o zarządu .rzeźnI ~meJslneJ ~dezwę, azeby
meruchOmOS?1 z tą samą gwarancyą i arnortyza" f nanam w prawach kobiety zamężnej, która. ag?llCJ, zatrzym?]ący .osooy, przywozące na s~r.z?
eyą pozyczk~" ~rzyczem. w Obll w~p.adkacb. fakt y- l dotychczas, bez upoważnienia mężowskiego dzia' l daz do mIasta ,Im~so m~ostemplowalle, zwra~ali Slę
cznym własclclelem D1eruchomoSCl będZIe kaBa i lać sa.modzielnie pod względem prawnym nie ; zawsze o wspoldzlalame do funkcyonaryuszow poosz,czę~nośCiowo - za.pomogowa. kolei fabryczno- l. może.
,\ liCYi i nic bez ~ich nie, wykonywali.
.
lódzkl~J. ,
. ..
i
(x) Kara prasowa, Redakcya " Szczutka", za
. (x) .Z pols!u6g~ ZWHizku uw. praoowBlków
Zaprojek~owano budow~ 2 do~ów fam~llJnyoh ł wydrukowanie w ostatnim (13wym) numerze tego l plekarsklOh, W. d?lU ~ czerwca r. b.~ o godz. 2
po .pol. odbędZIe SIę polroczne zebr~D1e c.zlonków
dla praCOWników ,etatowych "z plerw~zen8twem pisma kilku drobnych utworów satyrycznych, ska
d~a ,s~~rszych latami ~racy, ,przycz~m Jeden ~o~ l zana zostala w drodze administracyjnej na za- Z~,~zltu w lokalu wlasnym ~rzy ulicy PlOtrkow:
mlesCIC . ma l~O mleszka~ po Jednym poko~u . placenie kary pieniężnej w kwocie rubli sto.
Sklej. " ~ 75. Z powodu waznych spraw, zal'ząu
z kuchlllą, drugI zaś 80 mieszkań po 2 pokOje l
, .
..
proSI o lIczne przybycie czlonków.
z ku~hnią z za~tosQ waniem wszelkieh nowoczeOkolnik ~o,nsystorz sandormerskI z :oz(h) Ze zgromadzenia majstrów mTynarskiGh.
snjtu wymagano
f kazu J. E. ks, admllllstratora poleclI duchowleń·
D ,.
d ., 4
" d '
l
L'
. . , 75 l k . C. t . ~ stwu dyecezyalnemu azeby zaraz po nrzyjAc1u o~ . ZI,S o go ZIllle
p,o pO<l.U UlU przy 11 ICy
lpO~
K az; dy z d omow
ma mlec
j,o CI ron n l ,
. '
X
't,.
I weJ ](g 35 odbędą. lilię wybory starszego ZfYl'oma150 łokci glęboltOści.
Pl'ÓOZ frontu stanąć majl'l.'a' l, ksoby
wyznama
prawoslawnego
na. lono
kOSClOla. , dz",n
"I·a n a m'l eJ' ove
"
,
K" l A'" t '
,
·
. d
'...
t
.
.• d d
zrna.l ,~~. .ego S.
p. aro a s_a.
trzy ofICyny trzypiętrowe.
Budowa prowadzona. li at ol'le l(lego,
zaWJa
amla~o o em swoJą w~a ,zę u.,
będzie w ten sposób. że w piel'wszym domu na , chowną l przysy1a:ło kOplę a~tu przylączeD1a.
~h) ~e zgromad.l~n.a maJstrow ~ow~lsklO~,
każdem pi~trze będzie po 30, w drugim zd po ~
Rozporządzenie to wydane zostalo z powodu . W ~l.led~lelę o godz}llIe.4 po, poludDlU p~zy ulICy
, 20 mieszkań.
odezwy gub.e:uatora rad(l m~kiego, prosz~cego .J. ! ?egJeIUlane l odbędZIe ,SIę ogolne zebrania cz!on·
Opracowanie planów i kosztorysu robót po- ~. ks. adml~H!traLora o lJez\~~o?zne ~awladaml~ ' , l~ów tego zgromadzenia.
wierzono budowniczemu miejskiemu p. R. Mille- nIe go o kazuorazowem, przeJSClU OBob wyznanIa l
(a) Zatwierdzenie ustawy. Komisya do spraw
i i związków przy rządzie gubernialnym piotrkowrowi i naczelnikowi dystansu kolei lódzkiej p. prawo ;lawllego na katolicyzm.
(X) Abstyllenoi. Oddział Towarzystwa absty- ~ ski m zalegallzowala ustawy:
chóru l\Ościelneg·o
Sperskiemu.
Już przed 12 jaty dyrektor kolei 1óuzkiej
nentów .Przys:dość· urzą, dza w niedzielę, dnia 5 p. D• • Emanuel" i .Towarzystwa dobroczynnoś.oi"
inżynier W. Knapl:lki, pragnąc, aby dom familijny
czerwca, wielką zabawę ogrodową w parku miej- ; w AleksandrOWie pod Łodzią.
dla pracownil~ów kolejowych powstal ż funduszów sldm .Zródliska" (Kwela). Do tallca b~dą przy, ~
Założycielami są pastor Buze Or:1Z fabryknnTowarzy.lltwa, wlIiósl do wykazu zaprojektowa- grywały dwie orl\bstry, Prócz tego na program ci: Szulc, Grajlich i inni; nadto zareg8stl'owala
nych nowych robót 200.000 rubli na budowę b- zlożą się: poczta chóry, coufetti, ogllie s~tuczne, ustawę Tl)warzystwa śpiewa c zego <Di\lVonek,
kingo domu, Projekt ten jedna.lc nie został różna niespodzianki.
w Nowych Chojnach Za!otycielami - g r i l O talii
ul'zecz'Y"wistn ioll y ponieważ pracownicy kolejowi
Bilet wejścia dla dorosłych 25 kop.; dla dzie· tejszych miesz!iauCÓW z p. StanislŁ\welll ~\\'ili·
nie przyczynili ii~ do po!)arcia tych :c.amierz,eń. (.li 10 kop.
skim na. czele.
zanim zostana, wypuszezone z
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Kom!tgt kolonij letniGh

IlhneśoijańsklGh

wyslld w ubiegły poniedzialek 100 dziewcząt na
wieli do Bronowic; dzisiaj wyjechało 82 chlopców do Michafowa.
Ogórem w roku bieżącym na kolonie za.lewalifil{owano 630 słabo w itych dzieci obu pIci.
(a) Nagrod&eni. Architeltci lódzcy pp. Henry li Hirs zen berg i Marek Fajn otrzymali drugą
nagrodę wysolwści rb. 750, na lwnkursie oglo~zonym na proiekt budowy Międzynarodowego
banku handlowego w EkaterynosławlU. ' Sąd kon!Wi'sowy w Petergburgu stanowili pp, Benoit,
Grimm hr. Sazor, Lidwal i H in.
CiŻ sam i architekci zdobyli dwie nagrody
(pierwszą i trzedą - w ogólnej sumie 600 rubli)
na konl, Ul'sie ogloszonym przez Koło architek.'
W"
'e na projel,t budowy gmachu
~ow ~ r ar;>zawl .
K' d t
Wl _
rOwall,~ stwa WzaJemnego
re y u we
O
clawlm.
(a) Z pnamysłu, Bank Ryski w Łodzi wyzuaczyl z cZY$Łych zysllów za rok 1909-na dywidendę ola akcyonaryuszów 61/,,%, czyli po rb. 16
kop. 25 na każdą al\Cyę..
.
(a) Oscbiste. Radny magIstratu lódzklege,
dr. Mlll.rycy L ildernilc, otrzymał na dłuzszy czas
llrlop za . raUlcę.
(t, 51!licró z upadkU, Syn fabrykanta\ 2-letni
'l'ndeu z hstl:lszyński, I,tóry onegdaj spadł z okna
drugi<
piętra domu MI 41 prz.y .ullC~ Glówne~
na brul. l uległ złamaniu czaszkI l nogi, wczoraj
,
t l
zmarl, m'ino energicznego ra un {u.
(a) Nosalli&na ,ukaza!a ~ję w~ród koni, w sta!niach przy ulicy Ciemnej 1'i1l. 64 l przy uhcy Wldzewskiej n 143.
Dwie szluld chore zabito, l)odejrzane zaś pod
dano Ilod ścisIą obserwaCję weterynaryjną.
(h) Z~alez:icne dowody. Na~zelnlk poczty ,nadeslal do Wydzilllu śledcze~o woksle I dowody nsobiste
znalezione Wslu'zynkach pocztowych: 2. weksle po 100
rb. I leden na 50 rb,. wystawlOllo przez B. Plotrowsklego na zlecenia II ltllwakiego; kslążeozkę obraoounlrową
żydowskie Tow. poż, os~ez:ędn." na Im!ę Nl\chm&ua Ro ·
tenbergl\; pllszporty Maryanny NiewllldomskieJ" Gustawa
HlneJn M!\Daebenr. Baiaa l DlVojry WigdoroW!C2;.
(a) ara edminiatracyjn . Mleszklińca gminy
Cllarnoc iu, M(\teusaa Plutę, z~ przechowywa,nie b~olll
myśliwskiej bez pozwolenia, s,~a7.l\uo adtninlstracYMJlli,e
lIa 1 mIesiąc aresztu; mieszkane,!' Łodzi, Marcllll1 1\1kowskiego, za uZJcie noża W bó'ce - nr. 2 tyg!ldnle
aresztu.
(h) Alerm. Dziś, o godz. 11 rano, na Now1 m Rynku przecbodnie spostrzegli gęate kłęBY dymu uall dachem
domu nr 4- Zaalarmowana straż oglliown, przybywszy
na mlejsc~, stwlerdziln, Iż palt sIę smoła, któr~ też
bezzwJ:OCZD!e ugaszono.
(a) rhljechanie tramwajem. Wczorl\i, o ~odz.
10 w'ieczorem. tramwaj nr. 102 na'ecbal ,na ul. PIOt~kowslilej. naprzeciw domu n~. ~08 na dc.rozkę ,Vf chwili,
gdy woźnica, Mllteusz Szymanskl, ch<:lal sk~ęCłc, w bok.
UHzkodzon~ została dorożka; woźnica nie pouIósł zndnago
szwanku.
.
(p) Pogotowie ratunkowe wczoraJ wzywl\no
pomlędzv inneml do następujących wypadkÓW:
_ Ogólnemu osłabieniu uległy trzy osoby, z których
dwie odwieziono do mleszkllń. jedną odesłauo do Przytułku noclegowego na ul Cmentarno"
Nli U.I Dl ug Iej' nr' .'* Józef Stryk• czeladnIk rzeź,•
nlczy lat 27 poślizgnąwszy sIę na podJodza kamIenneJ.
upaaż j zlR~at pri\W~ nogę, odwieziono go do 8zplt!lla
Czerwonego Krzyża, Na ~l. Milsza nr, 27 Romuald
Grajer. sztukator, lat 31, naJechany przez kloz/lka. ptrze wrócony I konIem stratowany, odnlósl okll eczenle wa·
uy nosa I ogólne potłuczenIe. Na nl. WIdzewsklej nr.
71 Bron !sława Kolbowicz. a'letnll\ córkn praczki, wypadła z okna I pIętra na br\lłl:, odn!oslll ranę glowy l
ogólne NPlotlucl zeRnl~'t
r 2 w fllbr""e KlepIsza 1 Ro.
a FlorentynIe
u. aj era OwcEarek,
n.
J"
seubluma
robotniCy.
lat 18. ma.·
szyna obcięła trzy środkowe palce u prllwej ręki, zaś
na ul WIdzewsklej nr. 20t w fa.bryce 0 3s6ra Antonie·
mu FInsowi robotnikowi, lat 35. maszyna obc l ęla trzy
środkowe p~lce u lewe; ręki; odwleziono go do szpitala
Czerwonego Krzyża.
-- Nil ul. Jakóba nr, 32 Władysław BQrowskl.,ro·
botnłk, lat 30, w bÓjce 'l towarzyszem uderzony nozem,
odniósł ranę lewego przedrllmlenla.
_ Dziś o godz. pól do /) rano, na uL WIdzewsklej
nr. 137 w mieSZKanIu wll1Bnem Gold6zmldt, lat 53, nauczyciel ięzyka. niemIeckiego w rządowem glmnazyum,
w cela samobÓJstwa w ~ucbnl prz~ciąl s~bIe brzy t w: 11t
brzuch ze strony praweJ ku leweJ, tak ze wszystlue
wnętrzno ś ci wyszły; w stanie groźnym odwiE)z!ony zost1\~
do 8zpitr.la Poznańskich Przyczyna tego rozpaczliwego
kroku 1I1eznftUl\.
•
(a) Ze Igierza. Zgierzanin p. Fellkg Teodorczyk uzyskał zatwierdzenie pl~nów na budowę
w Zgierzu 2 IJiętrowego domu IDleszllalnego.
Wczoraj przez Zgier:~ przejechał tabor eyga,ńsld W drodze do Brzezin na Jarmark.
(aj Z Retkini. Wieś Retldnia już formalnie
wyodrębniona z parafii pablanickiej, tworzy obecnie parnfi~ samodzielnl\.

go
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Sroda, dnia l czerwaa 1910 r.

W dniu 18 z. m. przeniesiono z zarządu parallalnego w Pabianicach do kancelaryi proboszcza
rohicińskiego wszelkie księgi i akty metryczne,
dotyczące mieszlcaucó\v nowoutworzonej parafii.
(a) Otrucie. On9gdaj we wsI Nowe Cbojny. m!eszkanka tamteJsZA, Zuzanna najf~ lat 49. napiła sIę kwa.~~cfe~l'bOloWagO i w strasznych męczarniach zakończyla
(a) Niemowlę _ życie. Na polach wsI Starowa
Góra, gm. Gospodtm:, w życie znaleziono wc~oraj chlopetyka, maiącego Dle więcej niż 2 doby życIa Maleństwo
owinięte było w galgany j ulożone w bróźdzle. Straż
zIemska pow lódzklego poszukuje matkI niemowlęcia.
(a) I.'łapad. Onegdaj Da idącego drogą przez wIeś
Józefów, gm. ChOiny, Franciszka Owczarza, napadło
kIlku miejscowych mleszkllńców I ieden z nIch zadaJ: mu
nożem kilka run, na szczęście lekkich, Jako winnych
tego przestępstwa, pociągnięto do śledztwa: Władysława
Lewego, Franciszka Przybysza I Boleslllwa Bednarezyka.
i (II) Kradzież w okolicy, W ublegly ponladzlaj lek. nIeznani
zlodzIele, dostawszy alę za pomocl\ wl.. l maili a do sklepll Stnlsl&wa Wawrzyniaka w Łaglewni~ kach, skradli 50 r~. gotówką oraz różne towary. jak:
' cukier, herblltę, tyton-na sumę przeszło 200 rb.
RAUTY i ZABAWYI

Il

(x) Majówka. Towarzystwo "Lutnia" urzą~ dza w ni edzielę dnia 12 b. m, zbiorową majówkę

l

I w lesie
!

koluszkowsklm; dochodzą nas wieści, ż.e
wycieczka ta będzie miała ogromne powodzenie.
Gospodarze lącznie z gospodyniami, Mórych Iiczba si ęga osób przeszło 30, dokladają wszelkich
starań, aby zabawa ta udała. się pod hżdym

II. będzieOrkiestrę
zamówiono wojskową. która gra~
do słuchu i do tańca. Niespodzianek na
względem.

miejscu szykuje się bardzo dużo; trzymane są
tymczasowo w tajemnicy. Dzieci dopiero od lat
I 10 mogą wziąć udział w wycieczce.
l
Bufet i cukiernia na. miejscu. Wyjazd z Lol d .
t'
d
k J . F Ł
d .,
1
Zł nas ąpl z worca o al i . • o go zlme
1
min. 25 rano; powrót O godzinie 11 wieczorem.
Bilety członkowskie i gościnne wykupili mo, żna Jrażdcgo dnia od godziny 8 wieczoralu w 10I kalu L ntOl'H (P'10 tr kows l{a 108) •
I

l " Zabawa
(x)

ogrodGwa.

Zarząd rzemleślnic~e ·

go Tow. spiewaczego "Llra" nrzą.!lza w nadchodzącą niedzielę. dnia 5 czerwca, w ogrodzie Mi/lera (MlkolaJ'ewska "'~ 4.0) wI'elka. zabaWA OIUO-

I

"

v

Komitet dochodów niestalych pracuje barc.zo
energicznie, aby zabawa ta. wypadła ]aknajwspani alej

I
I

;

~,.

dową.

'W'

,

•

,

zabaWie wystąpH\ chóry cLu'p pod batutą. prof. A. Brandta..
I
Kolo dramatyczne pod reżyseryą p. SawickieI go wystawia w sali ogrodu komedyjk~ p. t. cBł&-

:
•

i
I

• W powt'ocie do domu,
Kompa.nię zlożoną, z 2,00Q osób, powracaią
' cą z Częstochowy do domó IV na Wolyn i11, Podolu i Ul<raiuie, spotl\ala w Warszawie niespo, dzianka.
!
Jak wiadomo. pątnicy owi postanowili zwiedzić po drodze Warszawę, zaznajomić się z jej
zabytkami, być w teatrze na. przeustawieniu
"Obrony Częstochowy" - ot, zwyczajnie, jak
czyni każda zbiorowa wycieczka, złożona. 2; ludzi
którzy nie znają większego miasta ani jego przyl jemności.
Do niewinnyc'h ~ych od wiedzin przeeież przy pIątal
się Jakiś .,pech", gdyż już one;j gdaj nie pozwolono na przedstawienie w dniu
wczorajszym "Obrony Częstochowy", a wczoraj
rano pocil!Jgi z pątnikami zamiast na dworcu znala21y się w Warszawie na t. zw. platformie wojskowej.
Na.dto pątników otoczyli strażnicy, żandarmi
i slużba kolejowa. rewidująe blizko dwie godziny.
czy niema wśród nich podróżnych bez biletów.
Dopiero po ta.kiem przetrzymaniu pobożni
f pątnicy z Wolynia, Podola I Ukrainy, mogli się
uda.li do kośoiola gw. Barbary na nabożeństwo
zamówione dla nicb,po którem dopiero zaczęli
J zbiorowo zwiedzać miasto.
II
* Strzały na. ulicy Pańskiej.
Wczoraj o godzinie 8 wieczorem, ulicą Pań
i ską szedł rewirowy VI cyrkułu, który, spostrzegl! szy w pobliżn ul. Towarow!~j kilku podejrzanych
: wyrostków poIecU im stanąó. Na wezwanie to
nieznani zaczęli śpiesznie uciekaó. Wtedy rewi
rowy dal za nimi kilka strzałów z rewol \veru i
na strzały weulug jego slów, nieznani również
mieli odpowiedzieć strzaŁami.
Zajieie to tak wzburzyło system nerwowy
rewirowego, że omdlal, a wezwany doń lekarz
Pogotowia na uspokojenie nerwów zaaplilcowal
mu !{rople waleryanowe.
,
• Akcye kolei W.-W.
Niektóre dzienniki zagraniczne donoszą, że
I rząd rosyjski może sprzeciwić się wypłaceniu dywidendy od akcli kolei warszawsko-wiedeńskiej
- za rok 1909, lako zbyt wygórowanej i nienwzględ 
, niającej funduszu renowacyjnego, USlczuplonego
i w latach poprzednich, Opozycya ta mial. aby i druI gi cel: zmniejszenie ceny wykupu kolei. opierają
t cej się, jak wiadomo, na dochodności przedsiębior
stWi.

l

l

I

l

.
I

,
l
l

I

żek opętany..
ł
.
N
'
.
. '. l
ł
a. nroz.~alc.eme .zabawy złozą s~ę· {osz szczę:
l sala,. confe~tlI WIele mnycb atrakCYJ· Przygrywac

I ,.

O

Z K R LESTW A.
--

Wypadek na kolei. W niedzielę o godz. S-ej
f
.
. ',
'ź rano, na stacy, ZąbkOWICe zdarzy t Się wstl'ząsa-

orluestra dęta
Ko 't t d b d:
. t ł h
d .,
mi e O? o OW mes a.,Yc ma na Z;6 1ę ,! : jący wypauek. W cu wili, gdy ru~zyl za stacyi po.
WSZ~8C~ u,czest~lCy zabawy, Jak zwykle, wynlO/)ą ł ciąg pośpieszny 1<2 6, nadchodziŁ pociąg osobowy
wrazeD\e jakuaJlepsze.
I . .~ 19• P
k ' te
S
k'
'ó I
t'
WeJscle
,... ł)'>0 k op., dZleCI
. .. 15 k op. Począ t ek za- II ~\l!
a maja
r,kt'p. aruec
ze s aCyl
•
G'
,
.. l,b lWI zACZ'
alr
bawy O d 3
ł d .
ralllca papIery,
ore Wllllen y wr;: ye p ,:
go z.
po po u nm.
t majstrowi pociągu ]\&19.
Gdy wyskakiwal, za~
(h) Zabaw~ letnią, organizuje za.rząl] stowa- , czepil się mundurem o stopnie i upadl; wleczony
; rzyszenia selfaktor majstrów w niedzielę dnia 5 • przez pociąg dostał się pod kola wagonu prawą
I
•
.
. ,
'
•
•• '
: b. m. w leSIe Ruda Pablll.lllcka w okolICY "Swo- l nogą, którą mu obCięło pOlllze) kolana. Po poda" bodal'.
l niu mu pierwszej pomocy lekarskiej, odwiezion()
Przygotowano szereg niespodzianek, między i go do szpitala w Będzinie. Sarnecki jest wdow1 innemi kosze szczęścia z których jejeil z biletów i cem i ma czworo dzieci.
t
•
b arana. W
'
' pozwo l"lwygrac z.otoroglego
raZIe
SamobÓJstwo. W tych dnIach do restauracyI
' niepogody zabawa odłożona będzie na 12 b. m,
w Jędrzejowie wszedł mlady człowiek i zaż~daw.
i
Początek zabawy o godzinie 1 po porudniu. , szy gabinetu lcazaI sobie podać obiad. Po chwili
D' d t
'
d' ,
I""
oJaz ,ramwajem o .mleJsca...
.
rozległ Sl~ st r:.:: al l gdy sluzba :e~tauracYJna wpad(h) Zabawa VI lesl8. W medzl611ę dUła 5 b. I la. do gabinetu, zastała mlodzlenca broczą.cego we
m. Kolo pra(,}owników kolei fabryczno-łódzkiej ! krwi bez życia.
urządza wIesle Scbeiblera Koluszki zabaWA dla II
W pozostawionym na stole liście sa.mobójoa.
.
" . " ,,
.,
swych czlonków l osób zaproszonych.
' prosIl, aby me posądzac nikogo o zaboJstwo l me
Wyjazd z Łodzi specyalnym pociągiem o l bauać przyczyny jego zgonu. Jak się okazało, de·
godzinie 10 minut 15 rano, powr6t o godzinie : speratem tym jest Wincenty Borczewski, pisarz
12 w nocy.
i szpitala w Będzinie który zabrawszy pozostawio. . . '
,
.
Pr~gram. zabawy b~rdzo Ut'?zmal.cony. BIlety . ne w k,anee,laryl na przecl1?wanle d~va rewol~enabywao mozna w kasłe bagazoweJ na sta.cyl I r.y straznlkow, leczących SIę w szpltaln, zbIegI
Łódź fabryczna, u p. Szopskiej w składzie ma- I z Będzina.
l tery,alów piśmiennych przy ulicy Dzielnej i w kan-j
celaryi Kola, codziennie wieczorem.
.
la) Zabawa. Dorocznym zwyczajem Towarzy- l
stwo pielęgnowania chorych ( .BykuI· Cho!im"). w I
celu powiększenia swych szczuplych funduszów n.
KRAKOW. Zjazd dyrektorów kolei państwo
rządza dnia 19 czerwca w Helenowie wielk~ za .
wych i: Gal icyi i Węgie-r odbędzie się w Krakowie w dniach 9 i 10 azerwca r. b. Zjazd ten ubaw~.
rządzają. minlsterya kolejowe obu polów monarchii. W obradach weźmie udział 50 dyrelItorów
I

,I

!!

b~dzle

Z WARSZAWY.

I

I

I

I

.

.

Z dzielnic polskich.

.
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ROZWOJ, -

lolei oraz przedstawiciele ministeryum kolejowe.
go Prze<lmiotem obrad bę:lą sprawy kolejowe ogólnego zu&czenia,
- Sprawa ostatecznego wzniesienia pomnika
Kościuszki na rynku krakowskim doczeka się, zdaje się, w najbliższym czasie urzeczywistnienia. Rada miasta oglądała onegdaj gremialnie gotowy już
oddawna odlew bronzowy pomnika, dłuta ś. p.
Marconiego.
Prezes komitetu budowy, p. WIad. Tetmajer,
udzielał objaśnień i uzasadnil, że pomnik ten powini en stanąć na rynku, jako dzielo pierwszorzęd 
nej wartości artystycznej, które będzie dumą Kra·
kowa.
Opinia zebranych oświadczyła się jednomyśl
nie za rynkiem.
Do kosztów ostatecznego ustawienia pomnika brak jeszcze 35 000 koron, które pokryte
być mają z ofiar prywatnych i subwencyi rady
miasta.

Sroda, dnia. l czerwca 1910r.

5

w, której Port~ otomańska oświadcza, że omawia~ ~
Z ostatniej chwili.
me w LondY01e przez króla Jerzego sprawy kre- I
.
"
teńsldej Porta. uważa za mieszanie się do tej
BerlIn, 1 czerwca. (wt) Wczorajsz,e zupelJ.la
sprawy.
przemilczenie w sejmie, podczas rozprawy nad m'
Tokio, 31 maja. (p.) Prezydentem generał- moryalem komisyi kolonizacyjnej, w kwestyi wy
nym na Korei, na m'ejs,ee chorego Sono, ~ I ano- " wlaszczenia, wprawiło w wielkie rozdrażnienie prJ.
wano general~ ~era~~zlego, który przec16ż za- ; sę hakatystyczną litóra widzi wtem potwierdz:
trzymał obowlązln mlOlstra wOJuy,
Tokio, 31 maja, (P,) Port Nimura otwarto me słusznoscl s~!ch obaw, ~~ rząd Ule zamysl.l
wcale wprowadzlc wywlaszczenia w czyn,
dla Wwozu produktów morskich.
Teheran, 31 maja, (P.) Książę perski, Szach
Berlin, 1 czerwca. lWl.) Najstarszy wiekiem
; Ruch Darab mirża, będący w służbie wojskowej l' poseł polsld Szuman ciężko zachorował Wczoraj
l rosyjskiej, dowódca seciny tabuńskiego pulku ko, '
,
•
zaków w Kazwioie, prosił o urlop i na początku pre~ydyl]~ il~Jmowego K,ola pols!oego otrz,y~a~o
! maja wyjechał z Kazwinu. Z drogi prZysłał prog. 'I zaWIadomIenIe od syna, ,z~ zastulony poseł JUz me
l bę o dymiSJę. Obecnie okazało się, że udał się będzie mógł nadal pellllc swych ObOWlą.zlt6w w
I do Zendżanu, aby stanąć na czele powstania poselstwie.
Berlin 1 czerwca (Wl.) Wśród poslów pol\ przeciw rządowi perskiemu. Z Kazwinu wysłano
~ 60 ciu kozak6w pod dow.ódz~wem trzech, otice- skich pa~uje zdzi wienie że olscy członko .
, ,.
,~
WIe
rów, z rozkazem odszukalIla l aresztowanIa Da. .
raba mirży. Księcia uwolniollo już ze służby ro- IZ?Y .panów ,dOPU,SCI~1 do ~ego, ze m~moryal ~{~ .
syjskiei.
mlsyl koloDlzacYJne) przyjęto wczoraj przez lZOę
Teheran, 1 czerwca (P). Wzmaga się agi- panów bez dyskusyi i że polacy nie napiętnowali
taoya p~zeciw Sepechdarowi~ Przewidywany jest jej dziala.lności. Spodziewany jest z tego powoupadek Jego gabInetu.
.
,
Paryi, 31 maja. (Wl.) Organa rządowe prze- duo ostry zatarg w lome seJmowem Kola PolWiedeń, 31 maja. (P.) Do "Corr. Bureau"
maWiają za energiczną postawą Francyi w spra- sklego.
.
donoszą z Serajewa: Odpowiadając na mowę po· wie Krety i oświadczają, że należy niezwłocznie
Berlin, 1 czerwca .(Wl.) Dziś rano odjeehal
w:italną burmistrza, c~sarz ośwj~dczyl, 'Że ~ieszy I na wody l<reteńskie wysłać okręty wojenne, Po- włoski minister spraw zagranicznych San GiuIiaSIę z powodu przybyCIa do Serajewa. Dale1 mótrze.bne jest wyladowauie wojsk na wyspie , Fran,
,
wil cesarz, że trwająca od kilku dziesiątków ~at ; cya nie powinna· bawić się w żadna zwlehnie.
no, zegn~n.y. na. d woreu przez czlonk.ow ambasa: ,
Sofia, 31 maja. (P.) Komitet organizacyjny dr włoskl~1 I sekretarza stanu Scho~na. Wc.zoraJ
praca kultUl'~lna ,wltw,orzyla tr~ale :v~z~y pomlę- l
dzy dawneml częsclaml monarchII, a SWJezo naby- l zjazdu slowiatiskiego którego otwarcie ma na- po połudll1u dożył mu kanclerz dłuzszą Wizytę.
temi. WypowiedZiane dzisiaj uczu~ia ~~ dla ce- stąpić w d. 6·ym sie:pnia, oczekuje od stolic slaBerlin. 1 czerwca. (Wl.) Loc. Anzeiger" z Pcters~
sarza cennym dowodam tego, że WJernosc dla mo . wiańskich dostarczenia spisu uczestników aby
narchy, zapu~cila tutaj trwa,le korzenie. ~ie~zo- ' rozesłać zaproszenia,
' b o r g a ~onosl o sen,sacYJnych szczagólach smlarCI
rem miast? I w~g?rza ,okoliczne byt,r Ullumlll?- i
Petersburg. 31 maja. (P.) Narada w sprawie j B~~urnlDa (Buturhna? ~,eR,), s~n~. zn,anego
wane. :MI~O dzd,zysteJ pogody, na ulICach krą.zą . emigracyjnej uehwalila wydawanie paszportów ul. mIlIonera. Według wynlkow sekcYI smlerc spo ':
tlumy publlcznoścI, ,
,
! gowych tylko osobom, wyjeżdżają.oym z por· w()dowana jest systemem trucia lekarza Panczen-,
Madryt, 31 mala. (W~.) Al'esztowanlU te~o- l tów rosyjskich na statkach rOSyjskICh.
ki i szwagra nieboszczyka. Petersburg caly jest
Petersburg, 31 maja. (P.) Komitet taryfowy
a
rysty Jorda?&. w Barc~lollle, u którego l!lnal~ZI?- l
n~ 2~ nabolów.dynamltowych, władz,e P~'zYPlsuJą
uchwalll zacbowanle taryf obowiązującycb na za.alarmowany sensacyą sprawy
Ja Ta:nowska.,
wlelkl~ znaczeDle. P?1i~ya ma nadzl,eJę, ~e ~re~z- zboże, wysylane z Worgi do Azyi środkOWQl, oraz
Rlym, l czerwca (Wl,). Po latach WIelu rząd
towa~l~ to przyczyllI SIę do wykryCia tajnej dZla- : za~t?sowan,e z~}any taryfowej na linii SYberyj.,' włosld pozwolił znów na procesye po ulioach mia. ,
łalnoscl te;oryst6w..
'"
, I sklej od CZfllablD~l<a.
sta w okresie tygodnia Bożego Ciała, Postawio.
Wladen 31 maja. (Wł.) WielkIe wrazeme I
Petersburg 31 maja (P) Na prezesa Iwmi·
l
ó
V"
I
'ł I h
lo
t . 'd
-' t
"
"t
l
•. .
no o tarze na wzg rzu
ImlDau na tll.(ac W
wywar~a utaJ, wla on' o~c o e~, lZ mlll1~ er s <ar· , syi do rozpoznania ~lrojektu prawa o nowej usta
bu przyznał SIę na lJOSIedzenm l\Omls~l ftnanso- wie ulIlwersytecldej wybl'auo Kapustina.
okolICY zamku Amola, na placu Apostolow )
wej, że ,niedobór tego~'oczny wynosi 71, n~ilion6w :
Petersburg, 31 maja. ~P.) Aresztowano d-ra w kilku innych miejscach,
Na ogól biorąc prooesye odbyly się w po.
koron, ze zaprowadzenie sluzby dwuletniej ,w ar- I Pauczenkę i blillkiego krewnego nie:lawno zmarmii po\~iQkBzy koszta. o 90 ~ilion~w rO(lzu~~, że , lego urzędnika ministeryum spraw wewnętrznych rządku z Wyjatkiem' zajścia. w dzielnicy Testac.
wy~atkl jednorazowe na armIę mają ,Wy~091c 10.0 ~ Buturlina, podejri:anyoh o otrucie togo ostatniego
er ' .
. •
•
, •
milIon6w, a. na budowę fiuty 300 mJllOnow. MIllI- l' przez podsl{órna zasLrzykiwania w celu otrzyma. cio, odZIe na procesyę, clą.gnącą z kosclola Panny Maryi, rzucać zaczęto kamieniami, w czem
ster oświadczył, że o planie budowy fi ,) tY dowie- , nia spadku.
dział się dopiero na konferencyi ministrów w BU-,i
Mikołajow, 31 ma!a. (P.) Dokonano rewizyi brać mieli podobno udział żandarmi i policyanci.
dape~~lde.. 31 . (WI) N' .l6ck' Z .
w kantorze ekspedycyjnym Frenkla, dostarczają- Wszczęło się zamieszanie i walka. Znów uslyUl on,
, pas
. t anowl
lefi:lr wys
t t Wląze~
,naro d'"owy
w par Imaja.
amenc:e
osowac cego
kzboże
k · dla
'I ' intendentury
. l
d w Odesie. Skond- szano dawno niesłyszane okrzyki: • Evviva Papa
F'
J
tl'
s
owano
SląZ
{\
I
wrespon
encyę·
re"-przyczem kilkanaście osób zostało poranio,
d
D
adres o. umy n~ rzecz 111 an, y,l.
Jarosbw, 31 mUJa. (P,) Między Jarosławiem
.
, ~erl!n, 31 maJ~. ,(WI) Ze, zroJel urzędowych a Kostroml} na Woldze, woda n ezwylde wcześnie nych l pot~uczonych.
Illerflleck~ch .z(J.p~WlllaJih ze ~sród. r,ozmowy kan- opada i statki z większym Zadunkiem nie mogą
POlnan, 1 czerwca, (Wl.) "Posener Neue~
clarza ,memleclnego. z wlosklm mlll1~trem "Bpra~ już sie po su wad.
sta Nacbricbten· donosi że cesa.rz Wilhelm przy'
zagra~lCzn~ch'k s~wler?:ono61zupelntą Jecd.uopSoOI'I tt!cÓzJEkaterynosław,
wczoraj· bywa do Poznania. w k~ńcu sierpnia Z wizyt~
przyunerza l po O)OWOSo og neJ By ua yl
J
- ,
.'
r '31 maja.b k'(P,) Nocy
,
,
.
ź
' t
'n, l
e w ZO'O- sze] w pOWieCIe 8 aWlanoser s Im Dleu.)ęCI spraw.· tą połączone będzie prawdopodobnie poświAcenie
. St' d
neJ.
wle.r zono, ,e p~ns,wa ZW,l",Z, (OW
"',
cy ograbIli klasztor zburzyli bombą dom probo,
"
~z.ie z gabmetem wledenBl\lI~ takze l, w p~zyBzlo- szcza, zranili dwu' ducho wnych i zabili trze- . zamku k~ólewsklego..
,,
SOI przeprowadzać będą za;,sady, zmlerzaJ~ce do
eiego.
Berbn, 1 czerwca. (WI.) Trasc toastów, jakie
"1
,t
t
t t· ·
utrzymanIa pokOJU,
Berlin. 3~ maja. (Wl.) Na dzisiejszem posie. .
~oronez, 31. maja. (P.) S4d wOJenn~ przy
wczoraj zamlem nas ępca ronu .. w. zas ęps w~e
dzeniu izby postów selmu pruskiego wśród obrad I drZWIach zamkl)lętyclI, zac~ąl rozpozna\~ac ~p~a- cesarza WIlhelma z królem belglJslnm, omawIa
nad działalnoscią pruskiej komisyi kolonizacyjnei, i wę bandy rozbó,lllIczeJ Guslewa, Ko.rl,aluna l IU- I tutejsza prasa bardzo chłodno, nie znajdując
posel l{s. dr. Jazdżewski wygloSl1 mowę, poświę- I nych, operuJąc~J w gub,. woro.neskJ~J w .latach w nich nic po za stereotypowem zapewnieniem
coną napaściom na ludnośo polsk!'. Mówca pro- 1908-9·ym. Bunda ta, mIędzy luneml, zabIła sę.
h
"f
'
d
'1:'
'O' 'l 8(l CZt,t)o, P rzy borows
' l'(!ego. Ś'
uczuc
I razesow o ążeniach do
testował przeciw twierdzeniu, jakoby
polaey pro- dzle",o!;
wla dkó w po- przYJaznyc
.,
'
wo]<owali niemców. Przeciwnie, to rząd pruski wołano 50-lU.
utrzymanIa pokOJU powszechnego,
M.tawa, 1 czerwca (P). Zarząd gubernialny
Londyn, l czerwca. (Wł.) Wczoraj odbyta
wytlala polal{ów z icb własnej, ojczystej ziemi!
i prześladowaniami swojemi' zmusza ich do emi- do spru'Y miejskich ~ddar pod. sąd 2 c.zł~nków i się uroczysta proklamacya zjednoczenia panstwa
,
.. .
.
tU,ku~s~lego zarządu l 3, czl~nkow koml~yl re· poludniowo afrykańskiego dawnych czterech 1'0gracy i.
Socyallsta Stroebel mowlł, ze przymus 1 ger- wIzYJne) za bezczynnosc, llIedbalstwo l prze..
'.
'"
'. .
, ,
.. p
manizacya są non$ense!ll' a zakaz n~uczanla relI- Iroczenie wł~~zy~ wskut~k.cze?o roztrwoniono j wlncYJ ~oerskIC~. ZaprzYSlęzO~O lllllllStl'OWl l gegii w Języku polskim Jest barbarzynstwem. l\lo\Y- 37,836 rb. mle]slmh kapItało w I 14,835 rb sle- , neralOWI Golca, Jako prezesowI.
lew·York, 1 czerwca. (Wl.) Grupa l(apitali.
ca ,dodaJ, że, kon~erwatyści po,pierają poli,t~l ę ko· rOlljch •. Srrawę n~cze]nIl{a miasta. kt,ól'y ucie~ł, ł
101llzac!Jną Jedyme dla t~go, ze dZ~p'kl mej mugą jJollta:1QW10llO wstlzymac do czasu uJęcia zble- , stów wyznaczyla nagrodę 25000 dolarów za przemaJąt.l{l swoJe sprzedawac skarbOWi za olbrzymie
glego.
sumy.
Urmia, 1 czerwca (P). Na posiedzeniu aj- ,lec6Ule aeroplanem z New Yorku do Chicago.
Berlin. 31 maja. ,(Wn Mó\V~ą tuta j, ~e praw: s ró~, puudUlly?h tureckic,h" k~llSU! ture('ki ,ozna~'l Prze~trzeń tę" ~ynoszą.c~ 100.0 mil angielskich,
dopodubnie cesarz WIlhelm będZie IIlUild po<ldac wll, ze kurdOWIe, roZdl'aznwlll uCl~zką alsorlo, nalezy przelecleo w ciągu 3 dm.
się drugiej operacyl prawej ręki...
.
) ~ap' Juą na, Cll!Ześcija?, o.n zaś, uzn~jąe, że ma- i
Petersburg 1 czerwca. (Wl.) Angielskie To.
I
w/ Ż t
'k"l
15 t
··s h
Etrbn, 31 maja. (Wl.) Cesarz Wilhelm re· Ją sJt "znośc, Ole będZIe SIę sprzeCIwIał.
.
' , bętlzle
. krolewską
,
.. ką we
Od 6811, 1 czerwoa (P).U marł zasluzony
'
ar' y9 .
wa za UpI y w • u mieJ cac. na ,UraWlzytowac
par~ belóJjll
pro I
wl'LeŚnill i podczas wizyty zwiedzi wlslaw~: tes l' [{ono~owlcz.
, , I lu, znaczne dZiały gruntu z pokładami zlotu plaJ.,Ytomlen:, 1 czerwca (P). W KeasJlowle, ' tyuy.
w Brukseli.
Ateny, 31 maja. (Wl,) I?zienni~i dano;.. w powieCie, staI'?konstantyno\'Vskim, w garbarni
Posei tuxecki wręczył rządowl greckIemu Ilot~,
!lur l dwaj ludZie na zarazę syberYJski.
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Sroda, dnia 1 czerwca 1910 r.

ROZWOJ. Ihi~z\r"!la.
Nnjwiększą troską.
spoleczflńsLW są młodo

wszystkich kulturalnych

marnuje.
Zrozumiał

to dobrze komitet Opieki Szkol ~
nej i postanowi! powiekszyć fundusze swoje przez
urząd7cnie zabawy ogrodowej w dniu 19 czerwca
r. b. IV jednym z ogrodów miejskich. Ponieważ
chodzi o to aby zabawa uświettlioną byla 1'0'
zrnaitemi atral(cyami, przeto zwraca się do wszystkich tych, którzy pojmują swoje obywatelskie

cza lalek
będZie)

z prośbą o nadsyłanie fantów a zwłasz
(gdyż wielka ilość tychże potrzebną
zarówno dużych jak mdych, zarówno

shOUluie ubl'anych jak i w świetnych strojach
pod adrosew. W. 4oktorow~j Zaborowskiei Piotrkowska oM 114, z nadmieDieni~1U nazwiska ofiarodawcy.
1253
Z±! E2ES

&!2!E2S

Piotrkowska Ni 192 (dawniej M 200)

LECZNICA ZĘBÓW
M. Riesnik-Epstein.
Plombowanie i wyjęcie zębów b.z !łiÓ~U3 SJle,
cJ'alne .lIborator.fum zębów sztucznych
i złotych koron.
Reparacye i przeróbki sztuczno zębów napoGukaniu.

Oeny bardzo

= mrr-wp·

3

prsyst~pn6.

2596

"The iopExpress" ~_---.nIZY
Zielona 2, róg Piotrkowskiej.

i g"ób jej w Grodnie. -

~~~~~~~~~

Zdjęcie własne
~

~~.' 0TDJ
~105-sN Dn;~ŚlWi
yj[ultarJ?'I·ndt~r~'U1J.~[iy2pCrZOegrrWamca
:~~:Oc:· Mtędzy innerni.
e elon
uD
li Ii~ Ił
częsClach
1.

DROBNE

OGŁOSZENIA,

~--:-_~-:-~-:--:--_ _-;:-~

złOWieK bezdZietny poszuleuje
C miejsca
woźnego lub portyera,

umIe czytać i pisać po polsku, •
rODyjsku l niemIecku Oferty p'ś·
' mionne uprasza składać w Administrllcyi "Rozwoju" pod J. S.
3323-1
~

DzieCinne sakieald i kaptlZJ
tanio sprzedaję- Główna tO
m 1ii, oficyna.
3329-3ś-1

D0z sprzedlmla
~ morgów ziemi
drewnianymi budJnkllml i

t

D

D

D
D

!

D

!i
I

G
G

run tu cztery morgl, uprawIle·
go, graniczącego z Grodzlskiem, obok will, przy drodze
królowsklej, w Buchem wyscklem
'puloien!o, tanio do sprzedania.
Wiadomość: Mlkolajewska J','2 40
m 6,
3333-2-1
,Garnitur sypialny mnhoulOw'y
do sprzedania tanloł W ólcZlm
ska 139 m. 8
3348 -3.1 l
est do sprzedania cztery i pó! I
morgi ZIem! z wszystkiem! zasIewamI i zabudowaulflml. Wieś
Stare La~iewnlkl. Bliższa wia:io·
mość w Łodzi, ul. Grf\uowa 28 I
A. Król.
3337-3-1
Bst 110 sprzoda.nia rDwer mnla'
używl\ny z powodu llade~o wy- \
jazdu Widzewska 7, WII!.domość l
u stróza.
3285-3-2
lt UDI;; używany bufet, szatKę,
n lodowntę, stolik z ke.Ulieunemi
pl:Jtami I krzesła. mówna 12,
m J
3295-2-2
t::cuarka potrzebnt.. UCZCIwa,
pOJządna, z dobrem l $wiaciec.
twamf. Wiadomość ul. Łąkowa
Ul'. a2
3345-acsl

J
J

K

R!,bteń

M

calem I zasiewami. Gmina UjaJd. \
WIadomość na Balutach, ulica
.Za.wlldzka .Ni U m. 67, },.. Skl- I
blńskl.
3340-1 \
o sprzedania BZl\fa. Wladomość ulica Ludwiki li 11 m. 3~
7- 9 wieczorem.
3346-3-1
om murowany, z cbórlIami
;
murowanemi, niedawno posta·
wlony, do sprzedania wKolnsz lmch z powodu długu. Wiadomość
u SZWSlcnra III kla-y na dworcu
::olejowym Łódź Fabryczna stara.
~_ _ _ _-:--_ _~3_37"U_-~3~1 ,
o sprzelan!a warsztat. kowalski. Ulica Przędzaln!nna 24.
3313-3-2
~--~'---:---:-d--~-'7"--:- l
o sprzedania wie szaly 1 gnr-,
n !t ur:nG bl I.' Ul! eR Pi o tr'KO W
ska 132, P. Kowalewska.
~_ _ _ _~___3-:2_9_2-_2T'-.-:-2 l
o sprzetlanla nowe okna. Ul.
Główna Ni 63-22, od 7-9
3lJ07-22
wieczorem.
ilia phlkarska do sprzedania
z powodu wyjazdu. Sklądo"'a lI>,
3312-3-2
-ForteplaD piękny Ma~eeklego
za Lczcen sprze.:i5m, wynajmę.
Gotówka lub raty. Konst~nty nowska. 5, stróż wSl!:llże. 3309'2p 1 ,
ramofun nowy, olbuJml. 4.0
plyt sprzedam za bozcen. _
Pa.ńska !l3-26
3324-3-1

F

I

mieszkanie w maj~tku
pod Łodzll\, wiorsta od
Alekssndrowa (tramwaj, poczta,
telegraf, telefon) , l as ,"
·od a, ogród .
WIadomość u wlftśclclela 324311382.
LikWidUjąc int01'8S wyprzedaje
ó
1
r żne rzeczy tapicersko,sto arskie po cenach kosztu, Piotrka w •
ska ]i 183 w magazynie mebli.
2800-13.10
l'
b
a zenstwo ezdzle~ne, wstrze mięźlIwe, poszukuje miejsca
szwajca.ra. woinego lub COli podobnego, umie czytać i pisać po
polsku i rosyjsku Wiadomość
PrzejaZdli 51 m, 26. 3255-śp2
Meble: kredens, stół, 12 krzeseł, szafa bieliźnIarka, otomana, tremo, 2 lóżka z materacnml, pianino, toaletka i tnne
drobiazgi są do sprzedania bardzo
tanio w cbrześcliańsklm domu.
Wschodnia 27 m 36. 3151sp5sn4
aglol do sprzeur.nirl. Gullernatorska M 36.
3251-3-3'
owootworzona pracownia sukłen damskich i koStYUillÓW
przvjmuie wszelIcIe roboty po cenach bardzo nlzklch. WIdzewska
~ 40 m 7.
$302-2-2 I
osoba mloda, Intellgentna, poszul(uje mIejsca kasYilrkl. lub ~
t ez. sprze dawczynl. W~L~ da li~zyknmi: polskim, rOSYjSkim I nlomlecldm. LaskaWI oferty upra- I
61.1\
skItdać W Admlnistracvl i
"ROZWOJIł~ pod literami M- H. I
100
3z61-3-2 I
pOLrzebne zdolue pllnny j uczenice do szycIa. Andrzeja 4.3.
3320-2-1
putrzabua zaraz p~nlJ!l do s~y·
cia Wiadomość ulic? Nawrd
NI la. stróż wskaże. 332i)-:~.--1
potrzebne podręczne do sukl(jll.
Piotrkowska Xi 153 mieszk. fi
3326-1
pokÓJ umeblowany, osobne weJ-.
ścle, do wynajęcia. Andrzeja 7
WIadomość tclko na mieJ'ecu, lewn
J
oficyna Kolublńskl. m. 32. 3352
potrzebuy uczen do zakładu
fryzyersklego. Południowa 2i.
1132t-l
Letnie

I

122

obowiązki

polwlenia. Rodzica starają się o wychowanie
staranne swych u.zlatek,
o danie ilu odpowieduii,n wylu;ztaJ:cell.i. o pl'zysporzmie tym sllosobelll pożytecznych czlonk.Qw
hajowl.
Niestety, najlejlsze chęci rozbijają się nieraz
o brak pieniędzy i przez to wiele zuolności się

C-*!:. .
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-=p::-o"'t-rz-e""iJ-n-e-p-a-n-llY-I:--p-o"':d~r:':::ęel":'z-n-e.

przez specyalnie

wysłanego

póirieb ElizyKoneŚZkOfJJei
- ostatnie dwa dnI!! .
TYGODNIO\'łY.
Stępień Władysław zgubU pasz·

I

!

I

Z

7

•

Z

GONORREI(Trypgp~:11

kiem. Przepis przy pudelku. Pra w<łzi

Piotrkowska nr. lU m. 25.
~3306-2-2
'wy tylko w metal. pudelkach pol rb.
i 1 rb. 80 kop_
3329 -1
rowery szo~owo WYŚCigoWI'!
JeJnakolllo dobrze działa w
potrzebna do cukierni ekspetegoroczne marki Burza z po
wypadkach ostrych i chronicz~
dyentka, pożądane. aby byb
wodu wyjazdn s~ tanio do sprten)ch 111) kr6tkimczasie asuwa
obznajmiona z szyćlem l prowa· i dania. Ulica Rzgowska. 20 mie·
naj bat-dziej poważne powikłania
d7.enlem domowego gospodarstwa.
szkanla 7.
3310-2-2
Skład: Pewreburg, Rozjezżaja :N! 7,
Piotrkowska 17, cukiernia. O.
papugi mÓwfl\Cll do sprzedania I llJ.lwk,.
D. KOllchejma. Wysyła się
Guhla.
3317-2-1
tanio. Wólczańskn Ni 129 m. 4.
%A zali zenlem. Przesyłka pOdłllg tayiy po ;t\J"'.j. P"aindaJo, składy
pOkOj do wynajęcia. frontowy,
3080-3-i:>
aptectne: Ludwik Spiess i Syn, tiH
z oddzielnem wejściem. Ulica t " magle du sprzedania w dobrym
Konstantynowska nr. 4,6 m lO.
& punkcie. Piotrkowska 16.
3318-3 -1 i
33.41'21 •
potrzebll Y korepetytor. student:
Ku n
sprzedaż domów,
Z_gubione dokulnenty.
klasy 5-e!. do Lutom!erskll.
I, maj
ÓW ziemskicb, tlIIOlIZlllaszac się w Łodzi na Rad- '
co ,'handlbw, loka~a kaózela Bu)zan zgublla paszplll·t. ,pi ' łów, jai r6lAlniez uskutecz~
wl\uską.N2 71 do p. Woskowlwydany z gminy Gruszczyc~,
cza.
3305-32
ni- "ie Ż:ł -'y majątków i t. p.
pow WOlków
3289-3 -1
VI. nte' esaC,l pośredniczę Silipanienka z kancyą postukUje
mlennie. "iadomość: Czesto..
ichal: Kaczmarek zgu~'! kartę
miejsC/\ kasyerkl. Łaskawe
ChOIP3, .Kurni 'nna 9, ). Grabski.
od paszportu, wydaną z flloferty Zt.chodnia 37 m 3
16~8-3-1
ł)tlki Rozenblatta.
38B6-3-1
~3ł1-a-l

Z

J

M

II

II

port, wydany z gminy Kluki,
pow. piotrkowskiego. 3·322-3-1 ~===========:;=
Zllogins,l kwIt od p8szportu na
Do praco'lmli
Imię Rejnholda Lewlllka, wydany II! flIbryki Kon'\
33~9-1
KONFEKCYJ DMSKIEJ
zaginął paszpon na imię JÓŁefa
Wł. JANISZEWSKIEJ
KowalewBkiego, wydany z gm
potrzebne SI} uzdolnione
Widzew, pow. lódzkle~o_ 3335'31

Zagluął paszport na Imię Hele
nJ Kruszewskiej, wydany z gm.
Czersk. "oW. "ró]'ecklego 3334'3'1
..
...
potrzebna zdolna prasowaczka
zaginął kwit od pas:t:porm na
I dziewczyna do dziecka. Wiimię Anny Szulc, wydany z fa
d!ewska}fl 119·
3316-2-2 1 bryki AllIlort i Rousseau. 333231
potrzebny jest 16-letnl chlophłC
Zaglllął wyrok na Józefa j Jodo sprzątanin i pos1t1g w kan- i
zefę Trofalsklch na sumę rubli
tOfle. Adres: Braela Bukiet, Be' 80. wJstawlony Franciszkowi I
nedykta 7.
3284,-3-2 Józefie Nowak. Ostrzega się przed
sprzedam meble z kilku pokonab.,ciem, gdyż tako,;y jest., nie
JÓw: kredens, 2 stoly, blurlto,
wllzny
v331-;, -J
komoda, szafa do rzeczy, bleJiZ
Za~lfJąt pllSlpOl'&. wydauy z gUl.
nlarka l różne drobill.z~1. WILubola gub. kaliSkiej, na Imię
dzewska 4,5.
3282-3-2 Józefa SzczawlńskieQ;o. 3266-3 3
klep spożywczy do sprzedaUla.
aglnąl paszport na Imię Estery
lJIica Krutka Francls'lkańska
Kotszelner, wydany z gminy
]i 12.
3304-3-2 Brzeźnica.
3262-3-3
Są do sprzedania zasiewy z jed- , Zaginą.!: kwit od paszponu n1\
nei wlókl ora.z stodoła i obora
imię Anny GorczyczewskleL
do ro-zebranla. Wieś Chachula,' wydany z fa. bryki Emlle. E'serta
nomlędzy Lodzl'" a Pabl-nlc-ml.
3303-"-'2
..
.." n
ol
KlImklewic "
l!?50 -1 1
agiuąl kwit od pa3zpOrLU
na
Z
imię :M:a.teU8zll Adamkiewlcza,
sprzod&m magiel. Ultca. Ludwiwydany z fabryki Szaiblen.
ki (Luizy) nr. 11. 3338-4,-1
3343-1
szwaCzka do bielizny na przy· I
chodnlą de) domu prywatn&go
aglnęla
karta od pas~portu.
moŚ(! się z~losić. RadwańskJ\ 17
wydana z fabryki Barclńskle
m_ 11 od 12 do ł el
3328-1 go na Imię Franciszki Pietrzak.
3327-3-1
Zdolni stolarze 1 tokarze żelazn!,
agllląt paszport na jUlIę Anto
obznaimlenl z budową ma.szyn,
Z niny Tyblewsklej. wydany
SĄ poszukiwanI. Mikoła.jewska
z
gminy Pietrkowlce, qubarnii
nr. 78
3353-3-1
kalIskIe).
3!ł51--3-1
Z aklad pogrzebowy zaraz do
aglDął bllet wOJ skowy.
. ul\uy
sprzedania. Aleksandrowska
Z na imię Feliksa S!\dl.! .l:tego
nr. 60
3277-6-·3
przez naczelnika. do spra 'v wojZdoin y kow!'1 na lepsze budoskowych w PiotrkOWie. :n493 1
wlane i ażurowe roboty może
się zgłosić. Mlkolajewska!i 30
Bule.
3291-11-2
Zaglnl\ł piesek btl\ly, żóHa btPRZECIW
ki, mały, z niebieską wstą' najno1.\lszy środek - salo
żeczką i markĄ. Proszę o zwró
, PICZYLIN"
cenie 1.11. wyn~l'od~enlem: Kondziała PT'lJkO i radykalnie i podlug
opinii lekarzy jest l'acyon.lnym środ
stltntynowska 1i 15 m. 23;

potrzebny czeladnik krawiecki.
MlkoZaiewska 53 m. 16.
3301-3-2

2

;!

ILUSTROWANY PRZEGL81D

potrzebna zdolna prasowaczka.
Piotrkowska 118, pralnia.
3342c3s1
pracownia sukien. przYjmuje
wszelką robotę. Widzewska
:ti 133 m, " II piętro. 3'lfi7-3'3
potrzebni chlopcy do warsztatn
l odlewni metali. Zglaszać się
Wólczań!ka 109.
3263-33

S

1686

operatora.

staniczarki i
spÓdniczarki
I

Ulica Przejazd MI 16, I><sze
piętro od frontu.

II

=============\\
-

Poszukuję

od 1 lipca r. b.

lokalu na piwiarnię
Oferty pod ~Lokalw proszę sktaw
dać w Administracji .ROlCWOJu •

1678-~-1

NAUCZY CIEL.~A
rosyanka z pll.tentem i kal!:oletni~
prAktyką poszukuje lekcyl rosyJskiego, geografii, hlstoryi - na
pen~yl
lub W szkole prywatnej
męskiej. Adres: Plo ck, D)brzyó·
ska J>;~ 11 m l.
16116 -7-1

Mleczarnia
z obiadami

z pOWOdu zmiany inte,'asu -

do
sprzedani.a zaraz. Ul. Rzgowska 10.

1650-3-2

4 pokoje,

kuchnia I wszelkie wygody na H
piętrze, froni, dwa wejścia, od l
lipca r. b.

wynajęcia.

do

Andrzeja Na 30.

166*'-3-1

Do kanto ru fabrycznego potrzebne.

pomocnica bil chaltera
ze znaiomośclą języków, polskiego. rosyjskiego l niemieckiego, 1110'
tluy chlHakter pisma wymagany.
Oterty przyjmujll Adm .•Rozwoiu· pod .Bl'. M. P. 60~
1662'1

Potrzebna

porządna dziewczyna,
trochę gotować do

państwa.

umiej ąca
dwojga

Zachodnia 70, II piętro.
11\28-3-3

Do
od 1 lipca

wynajęcia
f·

b. 2 duże f .."on-

towe pokoje.eweutualu,1l trlO'
cI Oll podwór~~ z eleittr. osw!e-

OonJem. In piętro. Pdsaż i'lIeyern
)'8 lO. Zapytać stróża
157~ u'Q

1ł

122
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il ŚWIATLOLECh~L~CZY i

ROENTGENOWSKI GABINET

I

Specyalność:

włosów,

Choroby skórne,

weneryczne i
.IN! 4.

Krółka

moczopłciowe.

-I

Leczenie promieniami Roentg'na, światłem Finsena i kwarcowem
(ChlJfOby skóry i wypadanie wlosów); ~rądami wysokiego napięcia (świerzba, ~
hemoroiuy). - Elektr.liza (radyl<alne usuwanie szpecących włosów). - Masaż r:
wibracyjny i pl\leumatycz~y podług prof. Zabludowsklego (niemoc plciowa).
K ustJka (usuwanie brodawek). - Endu" i cystoskopia (oświetlanie organów
moczopłciowych). - Elektr,czne świetlne kąpiele i gorące powietrze.
Godziny przyjęcia:

8-2 rano i 5-9 pp.

Dla

pań

osobna poczek"lnia.
A&&

entr
Cnoro'~ Z~~ O' ł l.

(IJ łodzI

li i

J"

alllY

BU OWLANE
SQ

#II

I pr. Leyberg

przy ulicy Rzgowskiej położone i oddalone
o jednł} wiorst~ od stacyi drogi żel. Chojny,

n~tne~· ł t~~~~~~~!~~:e!:!:~~~b~~~:~;~~~~
I

Bliższych

codzlenU\3 8-12; 1i-8; Pllllle 12·1
NiedzIele I świętl\ tylko przed obia
dem.
K .. ótka 5.
1489r

Zimerman
leezniczym.

powrócił.

Konsultacya

be~jlłatni • • •,r.anie ~ęba 15 kop. Plomba
. CEGIELNIANA 4,
35 kop. Sztuc~n~ ząb 65 kop. Przeróbka S Chor~~~ :neO~;btrzniuc
i reparacJ'e sztucznych zęb&w 50 kop. Przy l pecJcyane
]~31)~'6-16
klinioe znajduje się
sztucznych z~bów. dentyścI.

Specyalista

chorób
w0DeryezDych oralo

I

speoyalna

Jaboratoryum do wyrobu
Przyjmnj~ tylko skończeni lekarze :
'536d56 !

Leczenie elektryc?:noścl_, elek·
trycznym światłem t masaŻem
wibracyjnym.
Zaohodnl. 3S (obok: Lombar. akc.)
Przyjmnje od 9-1 j od 6-8 W' I
w niedziele od 9-3 Dla pań od
'
l) fi
11 ."r
wIecz

CHOROBY SKORNE, WŁOSOW, WE.
NERYCZNE (syfilis) I MOCZOPŁCIO·
WE (endoskop i cystOSkOp) I NIE·

MOCE PŁCIOWE.

Ul. Południowa

ra

na pcoz6kalnia.

Dr. B. R ~\J9t,

I,

ul. Andrzeja. 1

2.

Ch.rob~

ulica Sradnie Ni 5.

Dr. med. ST. ARONSON
berllńsklch.: Bum·

Ak~~~7::i:hi:~;d!:i~~~:

Godz. przyjęCia: 9-10 1/, rano I od
5-7 pO. w nIRd~IAIA 11-1 1218r

Al' Dr.J med.
FABIA"

!

Dyrekto~ Zakładu l~czn. ~CuoJ.ny
prZyjmuje codzienme w ~OdZl od

!

lI

glBIU~U

Dr. fel ·Iks Sku"loevI,olcz
ndrz.ja 13.

MEBLE

PrzY1muje od od 4, - 8 po pol.
W niedziele i święta od g, 10-1.
_ _ _ _ _ _ _ _.;...50_7_d

r.

B

-

ł

ron.ii aw

ŁU CZYCk I
Andrzeja N! 5.

lóGa

Chorob~ na,rwo...

Przyjmnie do 10 rano t 5-7 pp.

~

i światło-lecznicą·'
Ortopedya. Gimnastyka lecznica: .

Sl\rzywienia kręgosłupa, choroby stawów, kości i mięśni."
i wibracyjny. Pracownia przyrząd6w ortope-'
dycznych. Stosowanie promieni Roentgena w celach dyagnostycznych i leczniczyeh. Choroby skó ..
' Leczanie prl\dami wysokiego napięcia (Arsonvaliza.cya), kllpiela.mi.
świetJnemi i w gorll.cem powietrzu. Elelctrvzacya. Cha-

ne.

~

J

(niemoc płciowa. Elektroliza wanie włosów z twarzy.

rob,. nerwowe

I

"

usu- ,

137r;

Sprzedał na spla,.4-oh
ty odpubli

•
ul. PIOTRKO WSKA 71

I
Zad
m 8slęeznie.
a..
tek niewymagalny.
NajwIększy dom rowerowy

Chopoby serca i pluc»
przyjmuje od godz. 91/,
I od 4-6 Pp.

Dr. W.
l
I

-

101/, r
54. 1r

Jh N M·
O d"
"Ue-neW
al~on- rmnnu!

Ja'i.'iiński

Waraza ••••

! Pl~rfe~Wt~~oll~8.

e!:~o~~ ~Z~~~i

_

Łodzi: Z. Białobrzeski i S-ka

SaplDO
·l

Sil. cerowa MI 40, tel.

1966-4

l

I
I

bez lIlyjt;cla korzeni. PlombolIlanie
zlot~m, srebrem, porcelanIl· Wyjmowanie zębów bez bólu.
Przeróbka i reparacye na pocze"
kania. Lek...dent. S. UPOWSKI,
Piot .. kowska 92. 581r

W suchej uroczei miejscowoścI,
w pobliżu Łodzi, letnie mie8z·
kania do wynajęcia i pokoje
z utrzymaniem; mleko, produkty.
k~plel rzeczna na miejSCU. Wiadomość: K,\mlenna 22, miaszk. 2
1668-6 5

Nf.ł li
zaopatrzony został na. wiosenny i letni sezon w piękny wybór
anglt>l~kich i krajowych materyalów i takowe po c6n:1ch śc:iślr.
konkurencyjnyoh sprzedaje. - Przybył świety transport alpagi.

Dz elna

UWAGA: PP. Ur~ędn~J i Rob łn~c, kOlii
I"zy łają ze pe~y;;;,-Unegc ustęp.t- .a. J~67·3-2

I'

16~21.

. . . . . ,:_ _w.
poczwórnie zgęszczony --=.

'Mi!9TH

wyciąg Z

ig~ivda 50"

anowego - do ksapleli
~

Il W willach
I
"

wsrod lasu

ow~-Ś.j.t12.

Na motocykle l automobile ro~~~~-'..:..... _ pła.ta dozwolona.
Cenniki gratie.

powrócił. 1690 3

Proszę nie zapominać. że
HURTOWY i DETALICZNY SKŁAD SUKNA i KORTÓW

•

••• 0_

Dr ma d KOt·lin
ij.. n

pokojów sprzedam za bezcen:
garnltur sftlonowy, garnitur gablnetowy, 2 trema, otomana, kre-\
dens.12 krzeseł, stół jadallly,obrazy, 2 lóżka z materacami, szafki !
nocne, umywalnia z marmurem,
bteHżniarka z lustrem, toaletka,
biurko, bibltoteka, legar stojący, "
lampy, parawanik, &lupkI, stolik
do kart, gramofon z płytami. '
Nawrot ił m. 3.
1453'10'9
Ii l)

Benedykta H2 3.

bheł Roenłgenowski

~1 ~ ZĘBY ~J~:~i::~~:l~e =: aMIĘ

7 po połudnIU.
Ił ul. Rzgo ...ka Nil. 3 (róg Gór·
Ił W
nago Ryn~u).
22511'
Choroby skórne i weneryczne
Choroby nerwowe l wewnętrzne.
4 -

Benedykta H'2 3.

G

9-11 r. J 0-8 po pol., panie
4,-5 '(lo pol.; w niedzIele i święta !.1l:I______IIIIiI_ _ _ _~-~_-----i
8-,2 r,
146'lr
T,lko W f'l-pm.*e
a 1l

choroby dzieci.

I

.karno,

r~czne i moozopłcio •••
Godziny przyjęć: panowie od g.

LI- pszyc

Przyjmuje od 8-10 i od 4~ pp.
WSCHODNIA oM 45. 294

/,

D f. J e l nIC
• kC.l

Dr. L. KLACZKIN

l

D-ra A. STEINBERGA

_ _ _ _ _ _ _ _...;;1..;;.~·;;.;29;...-_T Masaż ręczny

powróciŁ
Prz1jmuj~o,d god~: 8-1 r. l . . ,,;-S w.,
paule od 0-6 po poło 14co-r-

I Dr I

Instytut fizykalnych metod loczenia

1

t

Konstantynowska 1 t.
Specyarsta chorób skórnych, S~phili., .k6rne, • • ner.,
cho .. ob~ dróg moczowJch.
włosów, weneryczn-ph i dróg Przyjm. od 8-1 rano j od 5-8 w.,
moczowych
, dla dam od 4-5. W niedziele i
Przyjmuję codzienUle od 8 - 1 ! Świeta tyllro do 1 rano,
74/H
w połUdnie I od 4 - 8 wieczorem; l
w nledJiele t święta od 9 - 2
w pol.
149r l
-.

b. asystent prof.

mieszka obecnie !!,!!OLAJEWSKA 1<! 67

!

Dr- SI• LEWKOWICZ l

010

.
Dr. EdtOord Hlttelstaedt

Dr• L• PRYBULSKI ! prZ'fj.
od 8-91/~ r, od 5-6 pp
nUIID-ocy .
Choroby wewngtrzna i nerwI".

&k~rnJch,

płciowej

D

szególów udziela p. Otto
w Chojnach w Zakladzie
154.6-5-4,

przy uJ. PiotrkowskieJ ng 86, tel. 1'·79. Dr. I. Krukowski

Tal<sa nadzwyczaj dostępna. dla wszystkich.

Dla pań

tanIo do sprzedaniu t\J ChaJnach

foa~dr~zwore~ nma WedYSat:~mle &c,.zeYbS~~~vm-

poleca

..

II

Apteka J. ROBAKaWBIUESO
Krak. Przedm.

]l

59

W LodZIe

lr

Warszawie.

U

M1IBSzkanl1a

I

z 6 pOkojów z wszelklemi wygodami do wynajęCia od 1 lipca..
1612-3-3
Dzielna 37.

Komunika[ye rór paroWJlo,
wodociągi, kanalizacye oraz
stopnie mozaikowe I w zakres
ten wchodzące POSADZKI-

po

. . . ŻIłDAÓ WSZĘDZIE.

L. SPIESS .' SYN.

IImiarkowanyctl
wykonywa
1634

c~mach

K. SCHUMANN,
Ksawerów. Szosa Pabianicka. '

1660

łątek
przemJ,Vslowc-rolnw
pod Łodzię, 1 wiorsta od PJeksan..
drowa, (tramwaj, poczta, telegraf,
telefon), do sprzedania, 209 mor..
gÓlll; 60 morgów \vyboro\'Jego tor..
fa z kompletnem urządzeniem
parolIlem do eksploatacyi; zbyt
lIlyrobiony; reszta ziemi orna, łll"
ki, losek i zagajniki sosnowe, o...
gród, obszerny dwór glina do wy...
roba cegły. Nadaje się do parce...
lacyi na letniska. 'lIliadomość III
Łodzi u 'lIl ..go l'1iszewskiego, ali..
Ci'! Piotrko'lólska Na 87, mieszk. L
1508-;a-2

tWtf.J. -

instytut jQzyków
Najznakomitszy i

novłoiyłnych

największy zakład

Piotrkowska IG.

~roda

,:ta 122

t!tda 1 czerwca 191e r.

Czysta
N~t2
WARSZAWA

D-ra Kumnlera

w miejscu dla nauki

wprost Hotelu Europejskiego

Gustaw

języków.
Południowa

3.

Zapisy na rozpoczynające się wkrótce nowe wykłady języków nowożytnych
na warunkach dogodnych przyjmowane są do dnia S-go czerwca. Ażeby zaś
wszystkim tym, którzy życzą uczęszczać na takowe, dać sposobność poznania
metody, zastosowanej w wyżej wymienionym instytucie, udzielane będą bezpłatne
i do niczego nie obowiązujące
1656

JlL.e~e-y-e
w dniach następnych: ,
I polski I

ro.yjski lniendecki I angielski Ifrancuski
Iw czwarto 6~71w środę 6-<7iw środę 6-<71w środę 6>-<71\\1 ponied. 2.03
{ zaawansowano Iw sobotę s.-61w sobotę 6>-<71w czwarto 5~61Ul sobotę 6>-<71w środę 2>-3
Dla Pań
początkujących Iw sobotę 7"81w środę 8..91111 czwart. 6>-<71w środę 7><8Iwewtorek2"0
Dla Pan6Ul { zaawanSOUlan. Iw środę 7~lw sobotę g...glUl sobotę 7..81w sobotę 8><91U1 czwarto 2>-3
Zapisy po odbytych lekcyach pr6bnych przyjmuje oraz lnfGrmacyi udziela kancelarya instytutu'.
początkujących

• 'I II:

Zmigfyder

otworzył ~pecyalny magazyn oraz pracownię
bie~i z ny i konfekr. lI 1 dalnskiej. ' 1560

Zarząd

drogi

żelaznej

Fabr.-lódzkiej

niniejszem podaje do powszechnej wiadomośoi, że na stacyi
towarowej Łódź-Fabryczna w d. 4 czerwca n. st. uno rokll
o godzinie 10 rano, na zasadzie artykułu 84 Ogólnej Usb·
wy ro§yjskich dróg żelaznych, będ,} sprzedane z glośnej licytacyi nie wykupione przez odbiorców towary, przybyłe
w miesiącu maju 1910 roku za fraclltąmi: Rudniki W. W.
11787 wapno niegaszone, wysylający N. Dobrzyński.
W ra.zie, gdyby licytacya w dniu wyżej oznaczonym
do slmtlm nie doszła, to powtórna ostateczna sprzedaż od.
będzie się na stacyi Ł6dz-Fabr. d. 6 uzerwca n. st. 1910 r.,
o godzinie lO-ej rano.
1688-1

RADA ZARZADZAJACA
Towarzystwa druKi żRlazn~j Wmx.-Wiedeń~ri6j. § Og!z~~ek~~J~!~~~.r!~~~~~~h. §
Zwolau-e na dzień .. CIE.rwca r. tJ. p1>siooltenie Ul ZWJo ••jaego ZgPCimad.enia
\ Ogólnego odbyte byt nie moie z powodu, że wysokość zdeponowanego przez akcyonaryu..
I8Z,ÓW kapitału akeyjne.go nie czyni zadość warunkom § 26 ustawy Towarzystwa.
,
Skutkiem tego, w zastosowaniu się do powolanego § 26 Ustawy, Rada Zarządzaj.ąca ma
, za~ podać do wiadomości PP. akcyonaryuszów. że powtórny termin posiedzenia

Ul Zwyczajnego Zgromadzenienia Og6lnego,

Wieczór Walców.
Z

=k

(edbye.się majtĄ.cego w Warszawie, wyznaczony został na dzień 5jl8 oz....oa r. b., (I godz. 1692
Ukmno w gmachu Dyrekcyi d~ogi żel. Warszawsko-Wiedeńskiej (ul. Aleje Jerozolimskie .Na 86;.
Zebrani w 1ym terminie akcyonaryusze, bez względu na ieh liczbę i ilość zdeponowanych
b~ds, wladD.i odbyć posi,e dienie l wziąć pod uchwaly przedmioty zamiaszczon.& Da po..
Ue dziennJ1Dl niedoszłego do skutku Zgromadzenia Ogólnego, a mianowicie:

poważaniem

A. 80HME.

Żeł1ska VII . mhl klasowa SZKola Polska

•
========-

1. Bpm.:w.o.zdanie Dyrekcyi za rok 1909.
Sprewozcł.anre

ę't O

s.

KOmisyi Rewizyjnej o bilansie 1909 r.
&. tJprawmdanie o re2:ultataeh ęksploataeyi za rok 1.9~
(Wólczańiika HA 43)
ł. Etat na rok 19iO.
z dniem 1 lipca. zosta}e przeniesiona. na ul. Wólczańską Jt 55.
~. Postanowienie W%ględem Etatu na rok 1911.
6. Pok17cie wydatków z funduszu zapasowego.
Egzaminy przedwakacyjne zaczną się 6 czerwca. 1682
f~ .Pny.znanie poos)ti , dożywotniej.
S. W,ybór CdoDk6w Rady Zarzs.dzai~cej i Czlonków Komisyi Rewizyjnej w miejsce
(l-y przyslanek do Rudy) ładny
~es.~
las z sal~ do tańca i. wszeJkiemi
A:lfcy()naryuaz, zamierzaj.ący uczestniczyć w r.zeczonem Zgromadzeniu, winien zloży ć
wygodamI dia Majówek do
najpóźniej dnia 12125 Maja r. b, do godz. 2-ej po południu, akcye właściwe lub pozytkowe,
wyua;ęcia. - Tamie letnie miesz·
'w ilości najmniej sztuk 40, w Kassie Glównej Towarzyst~a w Warszawie, lub w instytucyach
kredytowych, istniejs,cysh w Rosyi na zasadzie NAJWYZEJ zatwierdzonych Ustaw albo też kanie - poMj z kucunią jest do wynrrjęcia, Bliższa wiadomoŚĆ u A. Burno, fabryka Leonhal'rlta.
1672 3-1
w jednyni 2: _ej wymienionych domów Pankierskich:
S.

JanÓwek

• .....lłnie-w D:vnkcyi I'Disconto-Gesellschaft" , w "Mitteldeutsche Credit-Bank u, w "Berliner
lfunde1s-Gesehschaft" lub u pp. Mendelsohn et C-ia.
'. . .eolawiu - w Kasie Sehlesischer Bankverein".
• Fraaldupcle n/M. - w 'Dyrękcyi nDisconto-Gesellschaft";
• Dreźnie - Dresrlner Bank;
_ Amaterdamle - VI' domu bankierskim nLippmann, Rosenthal et C-ie";
,. arukae'" - w filii "Deutsche Bank";
I. KP_owie - w Banku Galicyjsltim dla. Handlu i Przemysłu.
Akcye doi:one być winny przy zaIl\czeniu specyfikacyi numerów, spisanej w dwóch
ljednobFZ'lllit\eyeh egzemplarzach i podpisanej przez wlaściciela akcyj.
~
,
Instyiueya kredytowa oznacza na obu egzemplarzach datę składu akcyj, z zastrzeże
,niem, te akcye nie będl\ wyda,ne ich wlaścicielowi przed dniem następującym po Ogólnam
Zgromadzeniu.
.
Jeden egzemplarz specyfikacyi zwraca się deponentowi, jako dowód składu akcyj,
a zarazem jako tytul do odbioru takowych. drugi zaś egzemplarz winien być przesIany Radzie
Zarza,dzającej drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
Z chwilą ekspiracyi terminu sldadu akcyj, instytucye kredytowe obowiązane są nier zwloeznie zawiadomić depeszą Radę Zarządzającą drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
io liczbie akeyonaryuszów, którzy akcye zlożyli, jak również o ilości akcyj przez nich zdepo'nowanyczh.wro t _cYJ
_1_
••
•
· , wczasrueJ,
. . . Ja
. k w d'
'
Zgroma dzemu.
'
rue moza
nas tąplC
mu nast
ępuJącym po
Za ty tul do uczestniczenia w Ogólnem Zgromadzeniu slużą nadto akcya zdeponowane
stosownie do §§ 10 i 14 Ustawy Towarzystwa w Kasie Glównej tegoż Towarzystwa, niemniej
' i poświadczenia Banku Państwa, jego filij j oddziatów, jak również prywatnych instytucyj
kredytowych, funkcyonujących w Rosyi na podstawie NAJWYŻEJ zatwierdzenych Ustaw,
' wreszcie wymienionych powyżej zagranicznych domów bankierskich, na złożone tamże akcye,
byle skład ich nastąp iI w terminie do deponowania akcyj oznaczonym.
W tych poświadczeniach mają być wykazane numera akcyj z zastrzeżeniem, że akcye
nie będl\ wydane przed dniem następującym po Zgromadzeniu Ogóluom.
'
Akcye złożona w instytucyi kredytowej t.ytulerp kaucyi dla tej instytucyi lub też dla
osób trzecich nie dają prawa do uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnem.
Rzeczywistość składu lub depozytu akcyj w prywatnych instytucyach kredytowych
winna być na żądanie Towarzystwa drogi żelaznej 'Warszawsko- Wiedeńskiej poświadczona
przez rejenta lub inną urzędową osobQ, lub też m o że być sprawdzona przez delegata tegoż
l'owarzvstwa.
~ Koszty dope!uienia tych formalności, jako też oplata za sklad akcyj, wydatki na przesyłkę pocztową i poświadczenie sldadu przez rejenta lub inną urzędową osobę ponosi wl~ści
, ciel akcyj Na mocy § 26 Ustawy Towarzystwa akcyonaryusz może prawo uczestnictwa w Zgro madzeniu Ogólnem przelać na inne~o akcyonaryusza, udziaI w tam:i:e Zgromadzeniu biorą"
cego, za udzieleniem prywatnego pe!nomocnictwa,
Warszawa, dnia 25 Maja 1910 roku,

Redalrtor oelprJ'wiedzialny St..

ł.~pińsit;1I

1642
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uznane powszechnie za najlepsze, bo najłrwaisza!
Z powodu pojawienia się na rynku hanllowym ochraniaczy, naśladujących nasz wyrób, zwr.acamy uwagę na
napis" DiEaUSATSfłE" , pomieszczony na kaidym ochraniaczu.
The Dermatine Comp. L-ted w Londynie.
Przedstawiciel: P. RlUNER,

Łódź, Wólczańska

.Me 21, teld. 1527.

Kon1pleh~y
na gaz

ss~n!1

o sile 15.18 leoni mech., mało-używany (zbudowany w sierpniu 1909 r.), wskutek nabycia większego motoru - do
spr2edania za cenę przystępną.
Bliższych szczegółów udziela inż. G. Praszkier w Łodzi,
Widzewska 47.
lM9-3-3

W tloczoi "Rozwoju", Przejazd :1'& 8.

Wyd9.wea. W. CZijljewflili.

