Łódź,
N~

8r. św. Wita, Modesta.
Czw. św. Benona W.
Pląt. Św. Jolanty W.
8ob.

Cena prenumeraty:

w ŁODZ[:
Rocznie rb. 6 k, Półrocznie " 3 • Kwartalnie" l • 50
Mleslęezn. • ~ • 50
OdnoszenIe 10 k. m.
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ROk XIII.

Marka.

NIedz. NMP. nieust. pom·
Pono św. Sylweryu8Z& P.
Wt. św. Alojzego Gonz.
Wschód st., godz.3m. 39

Zachód sł.: godz S'IlI. 22,
Dług. dnia godz. 16 m. 43
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Łodzi,
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Sroda, dnia 15 czerwca 1910 roku.
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Nr. telefonu 593.

W••• z • .,ie, ul. Kruoza NIt 23, ., Pabianioaoh II p. Te"d" ... " _inke,
• Zgierzu, • apteoe p. Patka.

CENA O€ŁOSZEN: "Nad~slane" na l-ej

8tronicy 50 kop. za WlS1SZ pet ZWJcze;ne ogłoszenia z~ tek~tem po 7 kop. za wiel'sz ~onp!\reloW1IubJegj) mlejsc~
a łoezenie po 2 kop. od wyrazu (dla posznkuj~cych pra,cj po PI, kop.). NaJmllleJ~ze ogłoszenie 20 kop •. !. e k lllm J i .N e!c l' o l o gl
po 20 kop. :za wiersz petitowy. Za dołączenie prospektów 6 rub. od tysIąca egzemplllrzy. ARTl KUŁY baz oznt.Czenlll honoran·um Redakcya ulVl\Ża
za bezplatne; rękopisÓW drobnych Dle zwraca.
.ało:i;

Redaktor lub Jego

zastępoa przyjmują

interesantów codziennie, z

.

wyjątkiem

ani

świ.ątecznyoh,

od godziny

3 -

4-ej

po

południu.

!

Spos,ób, w jaki pol.skie age:lcy~ starały ~~ę i dni bez susa. w kies~E.'D:! o gło~zie, aż w!czerpa ..
rozwiązac tę k~estyę, Dle wyda~e .Slę przy ~l~z- ! ny ,padł w -,St. AP?ll!.IIHre~ gdZIe z.nalezlt3no mu
, szem rozpatrzemu korzystnym anI me przyuosI HU słuzbę za 20 fr. ml.eS!ęczOl~.
"
l dobrej opinii zagranicą.
Ilu pracodawcow, z takIch nawet, kturzy trzyj
Kontrakty, sporządzQlle bez uwzględnienia ra.- mali się kontraktu. wyłożywszy znaetne sumy aR
z . mm
j cyonalnych potrzeb robotnika. To też wywolaly
gen0yom, stra.cHo pieniądze i pozostało be't robot ·
one zarzuty niepozbawIone słuszności i staly się j ników!
na calej linii źródlem ruosnasek i sporów między I
Proszę zap J tać agencyj czy nie są zarzllca~
robotnikami a pracodawcą· W dalszym ciągu szły ne setkami rekryminacyi i gróźb pracotlawców,
ł zatem strajki i ucieczki ze służby, połączone z o· l czY" wielu oltOlicach Francyi agencJe nie wybustronną: szkodą, wyrzekania właścicieli na To- l robiły sobie opinii gorzej niż smlltnej,
~oszlo do te~o, ż~ agent Tow~rzystwa. emi
Z powodu zamierzonego bojkotu "Jtworczo- wal'zystwo ~migraeyjne. stojące w~bec tego ZVfy- 'j
sel pruskiej - pisze "Dzień":
kle be~l'ad,D.le... .
. , gracYJue,go zagr.ozony J!st 8brg~ml o osz~stwo i
"Przed dwoma laty poru8'zano mJśl Skiero-I
UJ~d!,ost~Jlllenle ce.n pracy (§ 4) .olc.az~lo SIę ; WZJwatlj byl JUZ 110 pl'okuratoryl. Jaka )aSI, p,raw,"
wania naszych robotników sezonowych do Fra.n· przewazll1e. nIekorzystne. D~~czego sIlny J zdat- f na po~,tawa? Bardzo iH'osta. O~f) co opowiadał
cyi iamiast do Prus i Niemiec. Odpowiednia 1 ny rOb?tlllk. mogący za.ro~lc do 1,200 frankó,~ I a~ent ro,,:,al'zystwa [l. I~an.ow.sl{\: 'l:'0warzyst~!)
agitaCJa. swoje zrobiła. ZwIaszcza z Ga.licyi wJe- I względme 50 fr. z ~tr~ymalllem, skazany ma byc UJet~lko. ze Dle zwraca zadneJ uwagl ~~ wybór
migrowało do Francyi już par~ t.ysięcy rObot-l na. płacę 500 ft., me Jest łatwem do wytlumacze- lUdZI, ale wprost dopuszcza slę ezyonoscl skanników.
nia. Złożyć to chyba trzeba na brak należytej or- I dalicznych. Agent dostaje zamówienie, wypelnia.
War u n k i p l a c J
ganizacyi, o której niejedno jeszcze będzie do po- formularz kontraktu i odsyta go krakowskiemil
,
•
..
wiedzenia. Robotnik polski, przybyly na miejsce, biuru. To samowolnie zmienia. kontrakt, daje go
Placa robotmków rolnYl:h n?rmu)e .Slę we- dowiaduje się dość szybko o lepszych warunkach, do podpisania robotoikikom, wysyla ich <lo FranCJi,
dług tego, ,czy praeoda.wca obow~ąza~y Jest .da~ k~óre dają inne agencye 1 wkrótce porzuca służbę. pobrawszy przedtem od pl'acodawcy koszta podróży
m caIkowlte utrzymaDle, lub tez m18szkaDle 1
, .
administra.cyi. Na miejscu pracodawca przeko·
.dwa razy d~ieDnie zUPQ..
.,
.
K o s z $ Y P o d r o z y.
nyvta się, że przystano mu ludzi, których wca10
l
Robotnik bez nłrzJn:taDla zarobI G• mOZG 1,000 ,
Towarzystwo emigracyjne zapewnia robotni · nie żądal i że w żaden sposób nie może ich za.
do 1,200 .franków roczn~e. ~a~nra1Dle mowa t~ ł kowi lwszty podróży na miejsce, ale to jest wIa- trudnić. Rekbmowan/\ i ta.k drogo opłacona ad.
o robotnlk-n .zdatnym. I umiejącym pracowa~. śnie drugi pllnkt uiezadowÓleń. Towarzystwo liczy ministracJa agencyi naraziła tu na straty i praW prz~ml'śle l ko~alnlac~ J:l~ce ,te podnoszą Się! na koszty 81 fr" podczas gdy cena podróży wy- codawcę i robotników.
do pIęCIU franków .1 wytej dZlenme.
, . . . I nosi przy większych partych robotnlków 44 ko- I
Pracodawca upomina się naturalnie bezsku,
' tecznie o zwrot wyłożonych kosztów, robotnicy
. ~yly w ostatDloh d.nlach oferty . wlasClCleli ! rony od osoby.
WIelkich, kop,alń w. AnIche, propoul1Ją.c~ p~ac~
Za podróź do Nancy liczy Towarzystwo ro- przybywszy do Francyi, pozostają be~ służby i gi~
7 franl'ow. dZle~nie l gwarancYę w,szelkleJ. opIeki J botnikowi 56 fr. 50 ct.. podczas gdy cena biletu l ną z grodu, Iluż ich widziałem \f .nędzy, noeuj1\'
nad robotmkam,l. Pracodawcy »;tają zamiar. na: I do Na~cy wynosi 37 fr. Pozostala więc nad wyż- I cych VI' przytułku iyJows. Ilu zgłasza się do am.
wet pob~~o,!ac dom~ dla g?rmków polskich l ka 19 fr. jako koszty administracyi zdaje się zbyt basady austl'yackiej. Dwuoh zaangażowano do lesrrowa~zlc lm. pOlskiego lmędz.a. Dotychczas I wysoką pracodawcom placącym tę sumę, zresztą gionu zagranicznego! Nie są. to wcale sporadycz.
50 rodzlD polskich, dotąd z.atrudnlOnych w .Nlem. ! z kieszeni robotników, którzy wslmtek tego otrzy- ne wypa.uki Ostatnie tygodnie szczególniej obfitowaly \V te praktyki, które sam reprezentant Toczech, ~nalazło tu pra~ę mlmo pr~eszkód l oba· l mują mniejsze pla.ce.
Jeszcze gorzej ma się rzecz z kontraktami, .' warzystwa w Paryzu nazwał oBzul<ańczemi.
lamucallla ze strony Dlemc6w~ g!ozących naszym J
robot~lkom, ~e Francya zmusI l~h do wy.rzecze. zawartymi przez agencyę p. Skolyszewskiego na ;
, .
nla SH~ powrotu. ZapotrzebowanIe wynOSI okolo spóIkę z p. Marlot agentem z Dijon.
j
K we s t y a S w l ą t.
1,000 robotników.
,
,
Tutaj place spadaj!!: do silmy 300 fr. dla ko- !
,We Francyi na mocy konkordatu ś\vięta z
Co do robotn!kow rolnych, zakon~ralctowa- l biat, 300 - 350 dla robotników poniżej lat 19, ł wyjątkiem \rzech ozy czterech, przeniesiono na
400 fr. dla mężczyzn doroslych. Dla czego wo- : na naiępująoe niedziele. Pracownicy zmuszają
nych z calem utrzymanIem. placa wynosI:
dla mężczyzny.
500 - 700 er.
bec tego koszty liczone pracodawcom a wlaściwie I robotników do pra.cy nietylko w rzeczone świ~.
poniżej lat 20 • • • • • 360 - 500 fr.
robotnikom podnoszą się do 114 fr. jest tajemnicą ta, al~ ?O naj większej części i w niedzielę codla dziewcząt • • • • • 360 - 400 fr.
powyższej spólki.
\ najmniej do 12 rano. Robotnik ozuje się poPraca trwa normalnie od godziny 5-ej rano l . Wprawdzi,e kontrakt rOllzny p. Skol~szew, ! I{rzywd~ony, a jego reklamacye ni.e osiągają.
do 7 ej wieczorem z przerwa póltoragodzinną, na l sklego zapewllla po roku pracy zwrotl\Osztow po , I zwr.1c1e zadnego skutku" Znam w1'p~dkl (w VIgny),
obiad w niedzielę powszech~ie do godziny lI.ej I dróży z powrotem, jest to klauzula raczej iluzo- gdzle prae?da~ca odcl~gnąl sluzbJ,e 2 f~. z. pla:
,
I ryczna gdyż niezbyt często się zdarza by robot. cy za to, ze me ChCielI pracowac w Uledzlel~ I
rano.Naturalnie warun.ki powyższe zmieniają si~ : nik dotrwal na powyższych warunkach'
l
'
tó w ntcpomaU;11
'
. . (fal!!.
. e,a~ t)
do końca
nazwlI naszyc h
emlgran
s.
odpowiednio do mieJ'sca' przyJ'muJ'", tu typ ogólny, slużby.
S,tąd naturalnl,e spory, obustronna nlenaWlSC l ut"
I
CieczkI robotników.
A g e n, c y e p o ś r e d n i k ó w.
~ r z J k r e r o z c z a r o wen i e.
W olwlicach antilderykalnych, wykonywanie
Z chwilą. gdy prąd emigracyjny naszych ro·
Odyssea polskiego chtopa, l{tóry uciekl ze obowiązków religijnych natrafia jeszcze ze stro,
bolników zwrócił się ku Francyi, powstały w ce- służby i błąka się bez grU!lZlI, bez znajomości ję' ny wlaściciela na opór, graniczący z fanatyzmem ,
lach pośrednictwa agencye, Na czele stanęło tu zyka ni drogi \) setki mil od rod"inoego kraju, "Zjfldanie proboszczów", które stanowiło (gros,
oficyalne biuro polskiego Towarzystwa emigra- nie należy wcale do rzadkości. Widzialem jedne- pui1tyki radykaiaej osta.tnich lat we Francyi, .Si
cyjnego, obok niego rozwiul}! agitacyę p. Skoly' go, który uciekł od właściciela w okolit)[Ich ClIa- mon domestique va a. la lllesse, je le fous Ił la
s~ew8ki, w Pał'Yżu ZliŚ pOll'staJa konku1'6ncyjoa
tillon, gdyż za ('zLery mIesiąca sTużby zdołał wy· porte," (jeżeli mój parobek pójdzie na mszę, spółka Chaiffre et Nu~sbaulU.
ciągnąc tylko 4 fr. Zro zpaczony szedł przez dwa
wyrzuc~ go za drzwi). powiedzial pewnego razu
-iO kI. SZKOŁA realna NA WSI z kl. podwstępną i interna.tem. Egzaminy 20 i 21
czerwca. Letni internat dla uczniów innych
szkól. Czerwony Dwór st. poczt. Grodzisk
D,l'. H. Rygier.
'
1561.9 ;
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ROZWOJ.

w Romilly S. TiIle wlagciciel do robotników,
~hcących iść na mszę - mimo, że kontrakt mówi
Jlajwyr,'~i1ieJ rzecz przeciwlll\.
Wif!lU
chropów wystawionych jest na szy-

Teraz

derstw
I,e strony pracodawców i robotników
(rallcusl·lcu, Robotnik w Corbeton opuwiadal, że
chcąc s\~ pomodlic, idzie do stajni, by uniknąć
kplD

Sroda, dllia 15 czerwca 1910 r.

już

nie ma wyboru.

H 134
========================~

wolnym duchem i żyje i działa tak, j1\k gJyby
nie miał n!! sobie pęt niewolniczych.
Pamiętajmy, że dobra Dowina rybaka z Galilei rozbiła naj potężniejsze mocarstwo na :Iwie,
cia, & dobra nOWllla na.sza da nam przetrwać
czasy jeszcze groźniejsze, niż obecne, Jeśli tylko
strzedz będziemy źl'ódta naszej duszy od domieszek truoizuy, I<tórl!: nam wlewaj~- niepowolaui.
Teraz zaś, gdy niema wyboru, wyjaśnia się
woda w źródle naszem narodowem. wyprostowują
,:ię ścieild i jak w obrazie Malczowsldego, jasno
:Itt horyzoucie rysuje się kopiec Kościuszłd, Wil~imy wszyscy jasno i otwarcie, iż nam grozi
zaglada; mówi Dam serce, iż bronić się wJDuiśmy
jednodunuie i solidarnie, - bronić się więc bę
dziemy a.ż do chwili lepszej pl"Zyszlości, gdy przebrzmi slaw<l Puryszkiewiezólv I Kropienskicb,
a zajaśnieją na horyzonoie inne gwiazdy dla pra-

Od lat stu - pisze "Kuryel' Lubelski" - już
datuje się ten rozdzial.
Od tego momentu, gdy Napoleon i Aleksan
der I-szy, jak dwa przeciwno na biegunach bogi.
rozdarli serca nasze.
Ksią.źę Józef I Ogińsld, MoclIlIack! i Lubeck i ,
Traugut I WieiopoJl'Ild - oto po trzykroó powra cające nntytezy pragnień i dążeń narodu polskil'
. go, oto po trzykroc wybuchająco za.rzewie ro~
działu naszego.
A tylko w jednem sercu wielkiem i podniQ
slem księcia Adama, antyteza ta. Wschodu i Za·
chodu stoczyła walkę podcz&g jednogo żywota
aby przechylić si~ na stl'onq Zachodu.
cującej ludzkości.
Dawny ten rozdział odziedziczyliśmy i my
Za winy i słabość ojców ponosimy dzisiaj
po naszych przodkach, - w naszych "ięc sercach pokutnicze brzemię; za winy I slabośó ojców
winien się rozstrzygnąć.
walczymy dzisiaj JUŻ nie o byt paristwa ale naroJednolitą si4} stać winna dusza polska, jedno·
du; za winę i sla uość ojców-dziś .nauka, praca,
! litą jak finlandzkiego granitu opoka.
wytrzymałość subordynacJ8! I przebiegtość!"
!
I o cudzie. o dziwol-tego, co nie mogla doBeem.
,konać żadna perswazya, żadne glębokie wmyślenie się w nasze dzieje, dokoDywa dziś brutalna
pięść nacyonallstów rosyjskich.
ZYGZAKI.
Rozpierzcha się g:lzieś trurlzna wpajana nam
przez (naich ytrzejszego z greków ł. nie ma i nie
, może iul. być miejsca. w Polsce dla ugodowców, I
Jeżeli co, to seuator Neidh.ardt powini~m
a jest miejsce li tyllco dla reuegatów polskości.
r.wiedzić szJ)s~, wiodącą ze Zgierza do Ozol'kowa
Ustaje nareszcie ta różnica w naszym naro- i pl'zekonac się naocznie, jaK ta droga. wygląda . .
d,de, rozdwa.jająca nasze siry, gdyż kto dzisiaj
Wyboje potworzyły się taIe glęboltie, że szomoże się jeszcze spodziewaó czegośkol wiek od
<;a zoikła zupełnie, a zwykły piasek zastąpil
rządu lub Dumy rosYjskiej, po ustawie o ziem ·
kamienitl.
, stwach lub prawie llnhndzldem?
Tumany l~urzu unoszą się ponad szosą, a wśród
I
Powiedziano nam jas!JQ w Durnie - dla. ino · • tych tumanów przeldollstwa woźniców i świst ba.·
I rodeów Rosya ma ieJeu okrzyl,: Ił Vae victis" ta, którym dodaje się energii koniom do ciągni4}'
! i do tego stosowac się winniśmy.
, ela.
Nie możemy więc nie wyprosió, wymówić,
Nigdzie może Towarzystwo opieki Bad zwie,
, wypolityl\ować -& mamy być tem, czem byli zwy
rzętami nie miałoby takiego żni wa, jalc na tej
i ciężeni w starożytności - niewolnikami w dosło drodze, noszącej szumny tytul c:szosy:.. .
I wnym tego wyrazu znaczeniu.
Alt: winy W tem nie można upatry waó ani
'l'tJraz jUi WięC niema wyboru, skoro już nie IV niedbałości inżynierów drogowych, ani 1f rzą
wystarcza ani fiń ka nleglośc, ani ~ru'~ińskl\ de- dzie O'uberLlialIlym.
prawacya, aby zachowac rhoć cząstkę praw ludzTo co tu Się dzieJ"', powtarzalo się już na
kich i narodowych w państwie rosyjskiem Trze- szosach, wiodących z Łodzi do Zgierza. i Pa.bia. ba się albo stać niewoluikiem bez praw i go- nic. dopóki kolei nie byto.
. dności. alboOzorków, Luclllierz, Łęczyca oddawna doI
Albo tr~eba ri,źnie wziąć to brzemię tusze magają się drogi żelaznej.
'na naSZtl karki, zeJśc clo nizin niewolniczych
Pn:cd rołdem ukończylo studya na drogę podl z dobrą
nowiuą i tam ustil.wicZlJie propagowac jazJową wązkotorową dWÓllh inżynierów, tymcza: id€le ludzi wolnych, gdyż tYlko taki naród godny sem kiedy już koncesya miara być wydana, nowi
jest wolności. kt6ry i w niewolnictwie umie być inżymerowie wy:;tąpili z proiektem szerokotoro-

l śmiechów.

W Vlguy jest pewian robotnik, który wstaje
w niedzielę o godz, 3 rano, by zdolaó odrobić
swoJa pracę i iść na 1Il9Zę·
Temi wszystkiemi sprawami niewątpliwie
zająć Się pnwillny społeczue nasze towarzystwa
6Dligraryjllf', zarówno galicyjskie, jak warszawskJe.

Il

Jedno musimy dodaó, źe fl'ancu:.~ pracuje ba.rintensywnie i wytrwale, i trudno nawet
przypnśt'ić, aby chlop polski, przy zIem odżywia.
wianiu mógl mu sprostać.
We Francyi tolerują pracę robotnika pol·
.kiego jedynie dlatego, że jest znacznie tańsza.
(przyp. łted, "RozwoJu").

dzo

Komunikat Watykanu w sprawie encykliki.
Wobec tendencyjnej agitacyi, wszczętej w Nieme2.ech z powodu ostatniej encykliki Piusa X, na
jubileusz św. Karola Boromeusza, jako zwalczającego reformę, z uwzględnieniem dzisieiszego modernizmu teologicznego, za.mieszcza ,Osservatore
Romano> wyjaśnienie następu)ąae:
. "Ze względu na agitaCję. jaka powsta.ła
w Niemczech wskutek m) lnych interpretacyi i
niezbyt dokładnych tłumaczeń ostatnIej encykliki
papieskiej, jestesmy upoważnieni do następującego o8wi,a~cze~i~:
"
.OJc~ec SWlęty Y( enc~khce c:Edltae saepe~,
ogłoszonej z ~owodu rocznIcy św. ,Karola. Boromeu8,za, a ~aJąc~J na celu ~ walczame blędo~ moder~lzmu, Dle mIal w~ale,' ~ ak to zre~ztą wldoczD~ Jest ,z tekstu, ~aJmUleJszego .zalD:lar,\l obrazy
D1elcatołlków W .NI~mc~ech, anI te~ , Ich zasad.
W ency~{ltce znaJduJ!ł dlę .popros~1l: n~ek\óre poglądy h~st~rJczne co, do. dZlara.~uosol sw., Karola,
Y( której n~e są wY!llleJllon~ anI ludy, a.D1 ~onarchOWIe Ja~le~ok?lwlek .kraJu, N,admleUlG .Jeszcz~
wypada, ze IdZIe tutaj o katohkó\v owej epoki,
którzy się zbuntowaii przeciw naukom i powadze
S~olic~ ~więtej. Ile żyezli~e ~est u8pos~bienie
OJua sWlę~ego wobec, ~1?mleO l i~h., panuJących,
okllzalo SI4} przy śWlez8J sposobnoslH, w sposób
nader wyraźny,"

I

-

@

za

tJt.?LI""_

Gerard zapytał go, kim była ta piękna I
- Xic sądzę, aby wtem tkwiIa jaka ta-.
65)
pani, która wyszła przed chwilą i czy w re- I jemnica, ROl'otte znalazI się przypadlcowo
FERDYNAND HIBBERT.
stauracyi spotkafa tego pana, który jej towa- \,,"obcc pięknej dziewczyny;'-{ll'zewrotnej i ci erzyszyl.
kawej, jak wszystkie l<aplanlci Cytery, Gry:Ma h'e d'hótel milczał z miną obrażoną. wają teJ'az .. Otella" \v Comeclie Fran<;aise, a
, Dopiero dzje~:ifilciofrankówka, migocąca w rę- wpryw teatru na świat paryski jest Olbrzymi
ku Gerarda, zl'obUa go rozmowniejszJ'jn.
i nic dziwnego, że etel'yczna Jolanda luboSceny z życia haitiaIlskiego.
I
Ta pani. to jedna ze znakomitości Pa- wać się może \'V olbrzymim naszym wspólPrzekład Wlktoryi Tlppenbauerowej.
ryża, Jolallda de Mussy, przyjechala tu z tym ziomku. Gotowa się uważać za Desdemonę,
panem koło jedenastej godziny i jadła z nim pieszczącą tego murzyna,
kolacyę w gabinecie.
- Bal'dzo to możliwe -- zauważyl Ge(Cil\g dalszy - patrz ]f. 124),
Gerard polożyl pieniądz przed lokajem, l'ard,
.
Na wielkich, wspaniale oświetlonych , a ten dorzuciI z uśmiechem:
Rorotte, odprowadziwszy panil\ de Mussy
-' Ciekawa rzecz, że ta pani nie pozwo- do jej wspaniałego hotelu przy ulicy Ballu,
schodach skrzyżowali się z Jolandl\ i Senl\
Cztery cylindry z galanterYI\ skloniły się przed lila panu placić, mówiąc, że to ona go za- chcial ją pożegnać, lecz Jolanda nie puścila go
najpięlmiejszl\ z kobiet,
która im odpowie- prosiła,
działa wdzięcznym uśmiechem. Rorotte sklo- '
Czterej mężczyzni spogll\dali na siebie,
Rorotte aż traci! zmysły, ogarniał go
nil się talde.
coraz bardziej zdziwieni.
szaL!. Biedny czlowlek nie przywyldy byl do
- ROl'otte, któremu pierwsza kokota pa- tych pieszczot wyszulcanych, do tyCll poca- Do dyaska! Sena nie traci czasu!
- Ta kobieta, której fotografię można wi- ryska funduje kolacyę! To l{olosalne! - za- . Iunków namiętnych, które zamierały, aby
wolal Sal'tene.
' znów ożyć, do tych uścisków śmiałych kodzieć na wszystkich wystawach ulicy Rivoli,
- A ileż wynosił rachunek~ - zapytal biety, mającej usta, policzki, cialo, świeże
wydaje rocznie 400,000 franków - zdziwiony
mówil minister Haiti - ma palac, konie, au- minister,
jak owoc i ręce, zakończone wydelil(aconemi
tomobil, willę i co najmniej za milion franPytanie to bylo , .. idocznie zbyteczne, bo paluszkami. ręce, które nie były tyllw Japków dyamentów. Szczytem elegancyi jest ruj- maitre d'hotel milczaf, wzruszając tylko su- kam i.
rowo głową.
- Oj, dzikusie, dzikusie!
nować się dla niej. Przyjmuje tylko grube
Minister położył 10 i"ranków przed osoryby flnansowe, polityczne, z towarzystwa i
prasy. Skąd ona bierze się tu z nasnm wspól- bistością,
VI.
ziomkiem, to tajemnica dla mnie,
- Rachunek wynosił 300 franków,
- Musi uważać Sen Q za miliardera.
-- I czy "tylko" jedli kolacYfil' - pstal
Stosunek ich trwał tydziel\ i kosztował
- Czy myślisz, że ona od każdego przYJ- Gerard,
go 40,000 ri'anków,
muje miliony? W tern tkwi jakaś tajemnica.
- O. nic! - ze zlośliwym uśmiechem
Bylo to dla Sen y życie caU<iem nowe,
Podczas tej rozmowy nasi znajomi zdjęli mówil stUl',)" - przez dwie godziny, które tam upaja.iące, nadzwyczajne, do którego prosta
okrycia i weszli do salonilm wyzłoconego, spętlziJi, mr:C'zyJi siQ do syta!
i dziecinna natura jego nadać się nie mogla,
pelnego światła. Minister' zadysponQwal ko ·
Jolanda bawiła Się podnieceniami Seny,
- To dosvć - zakOl'lCZyl minister.
lacyę.
I
Lokaj p1'0~niÓsl półmis\·i, maitre d'Mtel a potem jego w;;cieklą zazdrością, która 1'OZsadzala serce nieszczęśliwca.
W chwili, gdy "maitre d'hOtel", starzec cofnął sir;: z godnością.
z biaKemi l'awoJ'ytami i minl\ dygnitarza,
Lat'ellel', który milczał dotyehczas, za(d. c, n.)
przyjl\wszy dyspozycyę, zabiera! się do odej- brał teraz gros,
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(1:) Przfldsi~biorstwa akcyjne. Ma być wnie
Lwowa w sobotę, a wydano je przy sposobności
rewizyi nprawnieu wychowaul\ów szkól średuich siony llOWy proJekt. dot yczący organizacyi to warzystw akcyjnych drogą meldunkową . Towat·z ydo wstępowania na politechnikQ. Rewizyę tę mu
siano przedsięwzią6 ze względu na ut\vorzenie w stwa. b~dą mogły powstawać już z kapi talem
o$ia.tnich czasach wielu nowych typów szl{ól śr c 20.000 i posiadać akcje 20 rublowe . Byłby to
znaczuy przyczynek do rozwoju na.szego przednioh.
mysIu.
ZAKOPANE. Wczoraj zl'ana. wybuchnął po
(a) Z Tow. akc. I. K. Poznańskiego. Wobec
żar w stolarni w glównym gmacllU zakładu dora I
tego, że robotnicy tkalni akcYJnego Towarzystwa
Cbramca.
wyrobów bawełnianych l. K. Poznańskiego, nie
Pożar, podsycany przez wiatr, rozszerzył się
bardzo szybko, l.wlaszcza, że z powodu upałó \V i , zgodzili się na przedłużenie dnia roboczego o je·
posuchy drzewo bylo wyschnięte i lMwo się za· : dną godzin~, to jest ażeby zajęcia trwały 11 goI dzin, administracya zakła.dów fabrycznych skrópalalo.
W zakladzie oprócz pp, Chramców, znajdo- , cila czas roboczy o pól dnia IV tygo-dniu w przę.
l walo się 30 gości. Wszyscy zdołali uml<nąć z plo- : dzalni.
Skrócenie czasu roboczego trwać będzie do
i nącego domu. Pozo$ta\Tiając wszystkie ruchomości
I 6 tygodni, do czasu wyrobienia nadm laru nagro·
• na pastwę plomieni.
Akcya ratunkowa była początkowo prowa - madzonej przędzy. W kaidą sobotę praca w przę
dzona bez planu i z tej przyczyny pożar przy- dzalni trwać będzie tylko pól dnia, to jest do
1 godziny 12·ej.
bral większe rozmiary.
Zarobek tygodniowy robotników przędzalni
Wezwano straż ogiliow~ i wojsko z Nowego \
obliczany będzie w stosunku 55 godzi a (dotychTargu.
I czas 59 godzia).
Caly zal{lad spłonął do szczętu.
Liczba robotnik6w przędzalni wynosi 1,800,
Dom pod Matką Boskl}, kaplicę, lazienki i są · I
l w tkalni
zaś 8,200. Praca w oddziale tkalni
siednie domy ocalono.
Z Judzi nikt szwanku nie poniósl. Tegorocz . I \V dalszym ciągu trwa 10 godZin dziennie.
ny sezon dln zakładu d ra Chramca skutkiem po(h) Okólnik. Minister sprawiedliwości rozeżaru stracony.
~lal. do wladz sł}d owyoh okólnik ireści nast~pu
Produkcya soli w Galicyi w . JąceJ:
W ostatnich czasach zauważono, że osoby, s~akwietniu r. b. wynosiła 118,623, sprzedaż 116,609 .
centnarów metrycznych . W tym samym miesiącu jące przed sądem pod zarzutem wlóczęgostwa, oroku ubieglego produkcya soli wynosiła 142,726, świadczają, ii są poddanemi zagranioznemi i proszą, by o tożsamości ich osób zasiągnąć informasprzedaż soli 100,472 centnarów metrycznych. Okł1.
zuje się zatem więcej sprzedA.ży ' oli o 14,137, cyj od osób zamieszkar.ych zagranicą.
Oświadczenia takie w wielu wypadkacsh III
a prodllkcyi mniej o 24,103 centnarów metl'ycz ,
niewiarogodne, wprowadzają one w blt\d władzo
nych.
"

wej drogi, z warunkiem jednak, że będzie to droga gwarantowana.
Rząd o tego rodzaju przedsiębiorstwach nie
chce slyszeć, więc też sprawa cala znów beznży
tecznie ulęgnie zwloce.
Furmani po dawnemu zużyją. caly słownik
przeltleństw za złamane os:e i zniszcz/} kilkaset
tuzinów balów na sliórach bydląt, które przecież
nic nie są winue temu, że prOjektu na drogę że
lazną minister nie cbce potwierdzić. a szosa za- I
mieniła si~ w najgorszą drogę, jalla. istnieje na
awiecie.
ł

Potop

W

dolinie Aaru.

można się zoryentowaó, jak
wywolal wylew rzeki Aar. Woda
zwolna opada; z trudnością można się dostawać
przez podmyte i zniszczone szosy do spustoszo·
nych wiosek. Obraz nieszczęścia, jakie tam
stwierdzono, przewyższyI wszelIde obawy. Kwi·
tnąca okolica, zamieszkała przez licznych cudzoziemeów. ch~t[)ie zwiedzana przez turystów, 2.a·
mieniona została w pustynię. Niektóre wiosld
znikły zupelnie z widowni ziemi; zosta.ly po nicb
tylko resztki murów pozwalaiących na domysł, że
byla tam przedtem siedziba ludzka.
Powódź zaskoczyla miesz](ańców tych wiosek
w noc y. W miejscowości Fuchshofen zatonęli
wszyscy mieszkańcy z wyiątkiem sześciu; w liczbie ofial' znajdowały się dzieęi, zarówno cbłopcy
jak i dziewczynki. Nieustannie woda wyrzuca na
podmjte przez nią okolice trupy w koszulllCb,
widocznie osób zaskoczonych w czasie snu. Liczne
zwłoki zaplątane są pomiędzy szczątki, zwaliska
i rumowiska pogrążono jeszcze w wodzie, tak. iż
W wielkiem repubJikańskiem stronnictwie w Stilow)'dobycie icb przedstawia liczne trudności. Cala
nach
Zjednocz:lnych nasfąp:l rozłam. C.lęSó strounlctwa
dolina jest Jednem "ielkiem rumowisldem, pokrytern glazami. Dotychczas nie wiadomo jeszcze, republikańskiego utworzyln nowe stronnictwo, na którego czele stanIe dawny prezydent UnII I faktyczny dojaki jest los przynajmniei dwustu osób.
Gazety ol~ollc nadreńskich oglosily zbieranie lychczasowy lendor republikanów Roosevillt.
skladek. Wielkie towarzystwa śpiewacze zapo- l
Celem ~owago stronnictwa ma być o~rona ludności
wjedzialy liczne koncerty, z których dochód ma przacI~ko monopollzowanlu bogactw k)'aJo"y~b, WięC
być użyty na złagodzenie p~erwszej nędzy zupel- , stronmctwo będzie zwalczllło politykę Tafta l ropubllnie zrujnowanyzh mioszkańców doliny Aaru.
kanów,

Dopiero

teraż

I

straszną klęsl{ę

I

II

sądowe.

uniknięcia podobnych nadIlżyć wiary, nr;. .
przy prowadzeniu śledztwa o wlócz~gostwo
być nader ostrożnym, przy sprawdzaniu to~samo
, ści osób za pomocą świadków zamieszkałych po '
za granicami państwa rosyjskiego.
I
(_) S. p. Eugcn!usz Kucbrati, naczelnik kon- ,
; troli kolei ie!aznej fabryczno-lódzkiej zmarl w Pa. ryżu w wiekn lat 51, dotnięty cierpieniem sercowem, na lttóre pOjechał szukać ulgi. Zma.rly u. ur.
.
.
kOIlczyI wydziat matematyczny uniwersytetu war- !
Z WledDl a telegrafUll\: NastrÓj WOjenny w Turcyi- I szawdkiego. Prócz pelnienia obowiązków na kolei :
jak donosi ~Neue Frele Presse-slabnle. Niebezpiaczeń ' I r.elaznej, był członkiem komisyi rewizyjnej banku
s'wo bezpośrednie wjbuch~ wojny z GrecJ~ minęlo.
, handlowego i wice· prezesem rady II kasy pożycz- '
W Anglii prasa oskBrzl\ Niemcy o chęc wywolanla kowo·oszczędnościowej. Na tych wszystkich stli.'
KRAKÓW. Rektorem nni wersytetu Jagielloń- wojny I oburzll sIę na InsynuacYę, że wzgląd na interes ! nowiskach zdobył uznanie dla swojej prawości
sltiego wybrany zostal na rok biożący prof, fizy. spOkrewnionej dynasty I greckIej decyduje o polityce ao- zdolności i pracy.
ki, AUgUit Witkowski, uczony o rOliglośnej euro- ' glelsklej w sprawie Krety.
j
(a) SpraWl łiudow!&D8. Wczoraj komisy& tech.
pejskiej slawle, dzięki wyna.lazkom, jakie poezyI niczno·budowl, na, pod przewodnictwem wice.pre;
nil w zakresie swojej specyalności.
l
KALENDARZYK TERMINOWY.
I zydonta II, Andrejewa, dokonala ogl~dzin domu
- Partra socyaJno demokratyczna urządzi- I
IMIONA SLOWIANSKlE. D li l:i Witll. J u t r o Bu- : dre~uiauego ~atalii Altar, przy ul.. Karola oN! 8.
la. w ujeżdtalni przy ul. Rajskiej wielkie zgro- l 4zimlra.
I Stwl~rdzono,. ze w .bnd1.nl~u s!rutklOm starości,
madzenie demonstracyjne za refol'mą wyborczą do !
KONCERT. D z l ś (w ogrodzIe Grand-Hotelu) kon- bellu .Sl!: zglllle! wygięte I z~ ea~y dom grozi zacert orkIestry NamysłowskIego. Poez~tek Q godz. 8 Wie-l· waleDlem. Komlsya pOBtanowllo. Dlezwłocznie wszyrady miejsldej.
Wielką mowę wygłosił Daszyński. poczem . czorem.
stkioh lokatorów uspnąć, a dom zburz,-ć.
tłum., liczl\cy ?ko~o 2000 osób, wyr~sz!l z c~er~oNiezw~ocznie po ,~atas~rofie na t~rytol'yum
~eml. chorągwlaJUl, .na któryc~ Widniały nap.lsy, i
VIF\D0.l'10SCI KOŚCIELNE
hotelu (Vlcto~la> przy .ullcy PlOtrko\Ysklej 1& 69,
ząd&Jące dopuszczeDl& szeroklCh mas do udzlalu
Zjechała liollllsya technlczno · budowlana.
w wyborach miejskich, przed ratusz, gdzie deleZnalazła ona wadliwe urządzenie wiąznń drewgacya zgromadzonych przedłożyla wiceprezyden
(x) Prymicy6. Jutro t. 1 j. w czwartek w ko · nianycb, sporządzonych do wykonania robót \fetowi miasta, (i·rowi Szarskiemu, uchwały zebra- ściele ~\U_ Anny o godz_ 10 /. odprawi pierwsz~ wnątrz, przy przeróbkach starego budynku.
MszQ św. i wygłosi ka:l,;anie ks. Kozakowski.
Mianowioie deski calowe, po środku których
nia robotniczego.
jedna była sękata, opierały si~ Da de$kach w poWiceprezydant oświadczyl, że rada miejska
przychylnie usposobiona jest dla klas pracująD
1\1 I
1\.
przek przybitych do .slupów.
oych.
J" . Ił' l '
Pod oiężarem kilku ludzi oraz nagroma.dzo. Ulewny deszcz przeszkodzil d~lszemu pocho·
nych na deskach materya~ów, jak skrzyn~e z rozdOWl demonstracYJnemu, rOZpraiZ&Jąc tłumy zgro~
' . '
czynem wapna, rusztowaUle to zawalilo Slf~.
madzonych przed ratuszem.
(x) Samolllld W KrólestwIe Juz zost~l. wnle-,.
. Komisya zezwolila na dalsze prowadzenie
LWÓW. Obcokrajowcy na po!;tecbnice l wow. siony do Dumy projekt samol'z!1 du mleJsluego robót, pod w~lru!ll{jem, aby mający nadzór nad
Ikiej.
•
w Królestwie Polakiem.
buJ?wą bu~o\!niczy Jani~au i. m~jstrolVie K. Klau:
~-) Rew!zla senatorska;, Senator, Neid I ze l K. Melsllug ZOboWl~,~ah ~I~ nadal ~tosowac
Austryaclti minister oświaty. bar. SL11rgkb,
wydal wielce pomyślne dla lwowskiej szkoly po. hard, Jak ~onosl "Vyars~. Stowo , otrzymał skar- : do robót materyaly odjlo\\JedoleJ dobrOCI.
litechnlcznej zarzą.dzenie, mocl). którego mini lite
gę cd ~vlosclan z .lod zlC\eg~ .ok~'ęgll fabrjczntlg~
(x) Budowa domu na Pnytnłek 1l0C}6g0WY.
ryum przelewa. swe prerogatywy w przyjmowaniu na za~leczJszczeUle przez sl'lelo fabryczne, rzek l W tych duiacll odbyto się pOSiedzenie komitetu
obcokrajowców na politflchlllkę nil dziekanów po. g:untow okol icznych, skutkiem .czego ryoy ~vy- Przytułku noclegowego, na którem rozpatrzono
szczególnych wy.dzialólV.
gllH~ty, bydlo ~ada ~ lą lo stały SIę llle~rod~aJne.
szl,ice dumu na Przytulek, 7.1użune przez firmy
Zamiast WIęC posylania świadect\T i opinii Celem zbadania te) sprawy do ŁodZI wjJechał budowlane: W. Szwarc, A, Salski i P. Bolc.
d,.> ministeryum, wyczekiwania nieraz latami na de
J'e~en z członkow komlsyi i zabawi tam przez
Ponieważ żaden ze szl,iców przedstawionych
cyzyę, spl'aw~ przyjęcia wychowanka obcej szko · dOl dwa.
nie odpowiadał w całości przeznaczeniu, przeto
lJ średniej zalaLwiać się będ~ill na miejscu, z
(a) Z giełdy łódzkiej. Dziś dokonano zna- postanowiono szkie p. P. HIIlca, jako najbardZiej
wieJkim pożytkiem dla szkoly i uczącej się mlo- cznych tl'anzal(cyi na. papiery IH'ocentl)we. Ku- zbliżony do planu obmyślanego przez komitet, oddzieży.
piono Listy za.stawne Banku Handlowego Łódz- daa do przeróbki wedlug wskazówek ltomitetll i
Dzielian wydzialu oceni sam i zatlecyduje, czy ldego płacąc po 410 pr.;y iądanill 450; Listy l.a· po prze/'yliowanill oraz zatwierdzeniu planu przez
kwalifikacye l<audyda.ta są dostatnClIne do przyj~· stawne I3anl,u KupieckiElgo po 190 irzy ż~dauiu komitet Towarzystwa dobro czynnośei, wezwac drcia. go na pOlilechQik~,
196 i Baoku Ryslriego - po 290 przy żądaniu ruy bndowlane do przedstawienia. kosztorysu do·
Rozporządzenie, o któreru mowa, nadeulo do
300 rubli.
mu podług planu za.twi&l'dzonego.
I
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Z powodu, że wiele osób z komitetu wYJezdia. na letni wypoczynek, upoważniono ks. J. Al·
brechta i p. A. Cbaremzę lącznie z komitetem do·
tl'oczynności wybrać odpowiednią ofertę i zawrzeć
kontrakt dla jaknajprędszego przy"tąpienia. do bu·
\Jowy tak bardzo potrzebnego domu.
(x) Ze szpitala. Z powodu restauracyi szpi·
\:1I~1 malżon!IÓw Poznańskich, przyjmowanie cho.
I ych ograniczono do minimum.
(x) O&ólne zebranie zgromadzenia czeladnil ów tokarzy odbędzie się dnia 19 czerwca. t. j.
l. I iedzielę
o godzinie 2 po południu w lokalu
.1 7.y
uliCY Długiej N~ 105, dla rozstrzygnięcia
"'"rJzo ważnych spraw.
Pożądane jest liczne zgromadzenie. Uchwaly
,-,e,h prawomocne boz względu na. liczbę obe(;,' y~ l.
(X) Zebranie o~óln8 pó~roczne. czlonl{ów Zwią~.
k'I! zaw. pracowllI l(Ów ple k8rP k IC h odb ę dzi e Się
l 19
r ca r b o godz 3 o ol Z P o
L
" ~ze w
...,
.. p P: . J ow.du, ll. Jest to JUż drugi terml.n, zebrame będZie
prawomocne, bez względu na lIczbę członków.
(-) Adwokatura. Sąd okręgowy w Warszawie zroiyl ministrowi sprawiedliwości wniosek.,
o wydanie świadectwa na zajmowanie się praktyką, pomocnikowi adwokata przysięgłego wyzna·
nia mojżeszowego p. F.
W tych dniach nadeszla. do Warszawy odpowiedź, że minister wniosek ten odrzucil.
Po Itrótl\Otrwalcj przerwie, podczas której
poprzedni kierownik wydziału sprawiedliwuści
. ~ianowal adwokatami. przysi~glymi pr~wnikówzyd~w z wykształcenIem u~lI~ersyte~kl6m, n~8tąPl~ teraz zwrot n?wy. Mlnl~ter ~:etylko nIe
zatWIerdza. kandyd.ato.w wyznama mo]ze.szowego,
:lecz nawet odm~Wla lm prll.w~ prakt~kl w charak terze pomOCników adwokatow przysięgłych.

metylu, jalw szkodliwego dla zdrowia pacyentów, palnie wapionia; pobieiuf! pos7,uklwania dały ten
nadmienil, że etyka zawodu zmusza do przedsię- rezultat, ŻO 7.11aleziono s\(am;E;uiale muszle i różne
wzięcia walki z uiywaluośoi:,\ metylu.
skorupiaki z formacyi jura}sldej.
Zebrani jednomyślnie pt'zyj~li projel<t walki,
Sformowana niedawno sel(oya fotograficzna,
powierzając kierownictwo nią zarządowi, zobowią·
po raz pierwszy rozpoczęta swą czynność na wy. zując przytem, aby porozumiano się w tej spra· cieczce do Tomaszowa: amator· fotograf, p. Zajdel,
wie z właścicielami aptek.
. zrobU kilka zdjęć fotograficznych. które dadzą
Rozważano wniosek zarządu co do skoordy
początek projektowanemu oddaWllt\ albumowi fo·
: nowania działalności z Towarzystwem .Farmacya" tograflCznemu.
' w Warszawie. Projekt przyjęto przychylnie i wyDziellfym kierownikiem wycieczki byt jak
brano na delegatów pp. DrojelPskiego i Perelma· t zwykle p. Br. Jasiński,
na, którzy w celu bliższego porozumienia się wy(h) O wagi. .Ministeryum ha.ndlu i przemyjadą do Warszawy.
I sIu powolując się na uchwalę i skargi peterl
Na wniosek zarządu postanowiono sp:awoz- l sburskiego komitetu gieldowego, zaznacza że na
: dania z dzialalności Towar.zystw~ przesyłao .sto· : stacyach kolejowych wagi do z\fa~enia towarów,
\ warzyszenlom pokrewnym l praSIe zawodowej.
~ są w stanie zaniedbanym, obsługiwane przez sluZalatwiono zatarg praco.wników o urlopy : żbę kolejową opieszale, wskutek azego handel i
:a.tl.: tece p. Walka. PracownIcy urlopy otrzy- ; przemysł jest narażany na duże straty.
1
Dość często wagi Sil niesprawdzane, brudne,
4
Uzupełniony przez wvborv skład za.rzlldu ata'l:
,
J
J
oz
, co wywołuje różnioę przy ważeni·u.
MinisterYllm
l nowią pp. Gorczycki (prezes), Drojewski (wice- ! komunikacyi na zasadzie powyżSZ\lgo okólnikiem
, prezes), Birencweig (sekretarz), Kotlewski (skarb- : zaleCiło zarządom wszystkich kolei, by zastosonik), Wysokowski (zawiadujący binrem pracy) i l wać ściśle instrukcyę o wagłl.ch na kolejach.
: Perlmuter (gospodarz).
(a) Z przemysłll. Towarzvstwo manufakturol
Na wniosek p. Drojewskiego uczczono paJ
, mięć zmarłej Elizy Orzeszkowej przez powstanie we S. l. Ponizowski osiągnęło za ublegIy rok 0II z miejso.
.
( peracyjny rb. 300,000 zysku; na dywidendę wyPostanowiono zawiesiu portret zmarlej glo- i znaczono 10%, czyli po rb. 500 na. lI:ażdy udzial.
, sicielki idei i obywatelki w lokalu 'fowarzys-twa.,
-- Akcyjne Towarzystwo przędzalni bawetny,
oraz zakupić dzieła jej do biblioteld, nadto zor- tkalni i bielnika. cZawiercie> osiągnęlo za rok
ganizować wieczór na cześć Orzeszkowej dla czlon·
1909 czystego zysku rb. 405,000. Na. dywidendę
; ków i ich rodzin.
wyznaczono 12%.
(a) UclI W Warszawie. Na. wystawie miast
- Towarzystwo akcyjne sldadów towarowych
~ ogrodów i przyrodniczej w Warszawie wzięło
(Warrant) miaIo w roku ubiegłym rb . 29,250
. udzial w dziale pl'zyrodniczym lódzkie Towarzy- , czystego zysku; na dywidendę wyznaczono 3%.
stwo entomologów, które lIalo się już poznać
(3.) W aprawie komiwojażerów. Departament
podczas zorganizowanej u nas przez Gniazdo To· ' handlu j prz@myslu za.wiadomi! izb~ skarbową
! warzysta opield nad dziećmi wystawy.
. piotrkowską, że komiwojażerowie, pracuj:,\cy
(8) W sprawte n'oIuohomośei Braoi moraw- \
Obecnie, w Warszawie wystawiono 18 ga- : w przedsiębiorstwach, które obowiązane są przedłlfkow.
Donosiliśmy niedawno, że magistrat ' blot wspaniałych olm~ów z rodzin lnskoskrzy· , stawiać sprawozdania corocznie ze swej dzialalłódzki przystępuje do zawarcia aktu kupna od
dlych, tęgopokry~ych. prostoskrzydłych i in- lloici do miuisteryurn, l!oataną obłożeni podatkiem,
Braci Morawezyków posesyi przy ul. Andrzeja nych, zarówno krajowych jak i egzotycznych; którego nOl'ma dotychczas me zOJtala jeszcze o
Na 12, w celu przeprowadzenia tam nowej ulicy, największy jednak naoisk polożono na lusko· kreślona. Komiwojażerowie ci obowiązani są. pomającej polączyć Spacerową z Nowo Spacerową. ł skrzydłe i tęgopokrywe l<rajowe, które zestasiadać zawsze certyfikaty wydane przez firmy,
Bracia. :Mllrawczycy znajdują się pod za.rzą· I wione nader systematycznie, bud~ą podziw j uzna- w których pracują.
dem kOD.systorza ewangelicko - ~ng~bur~kiego 11' I nie zwie~zalących w1~taWf}..
.:
ex) Wyśoigi konne. Przrgotowanie plaou i
Waril~awle; przet~, po porozumleDlu B:ę z tym
Udzlal w wys~awle ,:,zH~ly: W~r~z~wskle To- zapisy koni w pelnym toku. Plac wyścIgowy bęoB~atDlm, ,odbyło Sl~ walne zgromadzenIe w ~o- \ warzystw? ogrodnIcze, Tow,. m\lOSDlkow przyro- , dzie opasany varka.ncm. Przybyty już do Łodzi
dZI. na. ktorem dokonano wyboru starszych gmmy. ! dy, polskie Towa.rzystwo krajoznawcze, Towarzy- konie z kiJku stajni wyścigowych.
Protokół wraz z wyborami 4 ch starszyoh I stwo urządzeń szkolnych i pomocy naukowych .
. .
.. .
!
(a) TurnIej sp.{)rtow~. ~ ubiegłą medzl.el~,
gminy, }Itórych upoważnioBo do sprzedaży nie- "Urania- i t. d.
ruchomości przy ul. Andrzeja ]t 12, oraz odbio(_) Kara prasowa. Tygodnik satyryczny j na. placu ~l'zy Uil?y DZlelne) Mt ~9, odbyly Się
ru sumy 36000 rb od magistratu gmina Braci
S
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na mOk~Y pos
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Po nadeJ'~ciu zatwierdzenia wyborów nie,
ZlOsl~clOmłllutoweJ przerwie nas ąplla.
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spor owy u rzymal• zyzwloczme zawarty zostaD1e akt nabyCIa. posesyl
l
A d' .
I' nledzll31ę, dllla 12 czerwca, odbyla Się wyCieczka
skana przewagę_
przy u lOy u tzeJa.
czlonków lódzkiego oddziału Tow. l{rajoznaw•
..
(a) Nadużyoi.' W To.wa.fZystw,ie . łKu'tąr~". I czego do TOlllaszowa i okolic z udziałem 47 osób.
.Ch) ~odW~ZS.UUle opłatr Mi?isteryum l~o.
Sledztwo w sprawie naduzycl& ~f lodzklm oddZ1aO godz. pół 60 9 wieczorem powitał przy- mUlllk~cYl ol\Olnl~{Iem yol~clrO zarządom. kole1 0 le 'l'owa~;ystwa pe~ersb.urskiego ~an~lowego p. f. I bylych w Tomaszowie członek-korespondent To- \~ym, zeby od. dnia dZI~le)SZe~o z~ za.wladorllle"Kultura - ustahlo,.ze. sprz6111ewlerzona. suma! warzysLwa, dr. Sękowaki. Nazajutrz, zgodnie z pro- llla o przybYCIU to~aro~ poblera~ od lUte.resann.a podstawie podrablalll!l. c.yfr na d~phkatach gramem wycieczki, o godzinie. 6 wstąpiliśmy do : tów po 25 kop. l tylez za odpISy dupltkatów
. kościola, a następnil:3 ze specyalnym przewod- l frachtów.
lIstów frachtow.ych - ~~nosl .280 rubli.,
Do odpow!edzlalnosc~ poclągnl(~to ty.ko pra- nikiem udaliśmy się ku brzegowi Pilicy.
!
(h) Ukwldaeya. Roboty budwlane, wstrzyOgólne zaciekawienie wzbudzily groty w ska- ; mane pr7.0z lat prawie trzy, rozpoczęly się od
ktylwnta. oddzlalu A.ntomego. Ml~ola~czyka. Bez:
zasarl~eml ol~azal! SH} podeJrzeDla, Jako~y w tej , łach z piaskowca, polożonych niedaleko od Piniedawna.
"
,
spra'.Vle br.ah, udzla~ urzędnloy ekspedyoYl towa- llicy. Podobno da.wniej do takiej groty można było
. ~oc~ętu gorączkowo budowac domy w srod·
rowe) lwlel lodzkleJ.
ł wjeżdżać czwórką koni; obecnie wejście do grot
mUlsclu l ;oa !crancach miasta, a murarze otrzy
(a) Z '[OW, farmueut6w praoowników. Na' jest zasypane piaskiem i tylko chylkiem dostać mują za pracę dość dobre wynagrodzenie. Mim.o
odbytem zebraniu ogóln6m mleslęcznem Towarzy- się można do wnętrza. Niektóre groty są bardzo to z\Vią~e:( zawodowy murarzy, który poaupadr
stwa zawodowego farmaceutów pracowników Ul • . długie, tworzą wysokie korytarze i różne rozga- w czasie bezroboci, zaniedbywany Jest i dziś tak
Łodzi, w obecności 44 członków, przewodniczyl: łęzionia. Przewodnikami IV grotach byli mali padalece, ii zarząd związku, mają.c pusUci w szkap. Dl'ojewski, zaprosiwszy na asesorów pp. Pary- l stuszkowie, przyświecający luczywem.
tule, postanowir zlikwidować związek.
sa i Kumorowskiego.
"
Po sfotografowaniu grot i uczestników wyZ liczby przeszło 300 członków pozostalo
Sprawozdanie zarządu wykazuje, że ruch w 0- cieczki, ruszono dalej i przez most na Pilicy i zale~ wie 10 i cl' również placą składki nieregu
alrule.
statnich czasaclt w Towarzystwie ożywi! się, przy- wkroczollO do gub. radomskiej.
bylo sporo nowych czlonl{ów.
Na prawym brzegil PiliCy s~ również groty,
Na dzień 10 b m. zarząd zwołuje ogólne
Przewodniczą.cy w imieniu zarządu nakreślił I skaly i ladny las, w którym rozlokowano się na
zebra.nie, o. godzinie 2 po południu w lokalu
kierunek pl'zyszlycll prac, między innemi zamie- 3 godziny w oczekiwaniu przybycia dr. Sękow- przy ulicy PiOtrkowskiej 175 celem rozwiązania.
rzono zalożyć kasę pożyczkowo-oszczędnościowa skiego. Przed wyruszeniem w drog~ p. Lauarto- związku i lik widacyi jego majątku, oraz wybra·
dła czlon!,ów, oraz w celu zogniskowania życi~ I wicz odczytal krótki referat o historyi Tomaszo- nia 5 czlouków komisyi likwidacyjnej. Zanim
towarzyskiego-zatożyć kolo dramatyczne i urząwa oraz o fizyografli zwiedzaueJ miejscowości.
jednak teu pogrzebowy krok nastąpi, naieżałoby
lizać Wl()Cl,O~'Dice.
""
l
U btękitnych . źródeł pod 'fomasz0'Ye~ ..dr. 'nad tą SP:8. ~vą. g'ZębicJ się zasta~owi{'.
Zalegtosci skladek za. rok 19u9, dZIękI IJfzed- 'Sękowski miał krocką pogadankę, wYJasnll&jąc,
Rzem!€slUlk, robotlllł{ pracujący w fabryce,
~tawiclelom dzielnicowym, napływają. obecnie pro.· ' że kolor bfękitny nadają źródłolJl nie właściwojest 'IV ,jakikolwiek sposób zabezpieczany na wy·
widłowo. Zruieniono dawniejszy wadliwy system
ści wody, lecz odbicie światła o dno; wipomnia[
padek choroby. Murarz zaś jest pozbawiouy teinkasowania.
również o projekcie zaopatrzenia Łodzi w wodę
go dobrodttc,sLWil. W razie ch()l'oby nawiedza
P. Drojewski odczytał referat o używanl{l z tych źródeI, oraz o próbach czynionych IV tym dom jPgo n~lha. Składka 10 - 15 kop. tygoalkoholu metylowego do preparatów farruaceutycz· kieruuku
dniowo, przy zarobkach l\llkllnastorublowycil.
Wreszcie, wracając do miasta, zwiedzono ko, jest drobnostką. Należy więc utrzymać i nadaj
llych. Wyjaśniwszy niedo,llusz.czaluosć używania
!
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na polauce przy

1,tól'a w razach nieszczęśliwych wy ·
padl,ów rno 2e dać pomoc oez ujlol<crzenia.
(h) I są;dów. W gazecie cWieczen było wydrukowane ogłoszenie, że dOlll ha.ndlowy M. N,
l\1i1stein sprzedaje bilety loteryi ldasycznej Królestwa Polskit·go.
Ponieważ
rozpowszechnianie tych biletów
w Cesarstwie jest zabronione, więc wytoczono
Milsteinowi proces.
M. tłumaczyl się, że dal podobne ogłoszenie,
lecz jedynie w tym celu, aby zwrócić uwagę na
swoją firmę, dać jej rozglos, lecz biletów loteryjnych nie sprzedawaI.
Sędzia pokoju IX rewiru skazał lIileteina
na 40 rub. kary lub 10 dni aresztu.
(h) Pożar. Wczoraj, o godz, 2 po pot, przy ulicy
WIdzewskle; nr. 190, w.suszarnl przy fabryce Freudenberga zapali la się przędza. Ogień w pół godziny ugasily
oddziały II I IV straty ognlowel ochotniczej. Straty wy n08ZI\ okolo 2.000 rb
(p) Pogotowie ratunkowe wczorai pomiędzy
Inneml wzywllno do następujących wypadkÓW:
_ Ogólnemu osłabieniu ulegly cztery osoby, z kt6.
rych iedna, odesłano do Przytulku nOClegowego na ulicę
Cmentarną.

- Na ul ZImmera. !ll. 14- MlIClei Olejniczak, 8t~larz,
lat 31, epadl między r e3kl t zIamał prawy oboJczyk.
Na ul. Zawadzki!» nr.~4 AutonIemu LewandowskIemu,
9 letniemu synowI nl>~-ezyclelkl, przez nIeostrożność gor~c~ wodą opllrzono głowę i piersi.
-Na ul. Nowo Zarzewskiej nr. 2 Stanislaw Bekrych,
~ -letnl syn stolarza, popchnięty w złOŚCI, upadł na bruk
l zła.mał Jewll, nogę
_ W f8bryce przy ul. W6lczań8ki~i nr. 215 robot..
nik, WojcIech Stępień, lat 32, pochwycony przez pas
transmIsyjny i rzullony na podłogę, zll!.mał lew. rękę,
odwieziono go do lecznIcy ~.a ul. na ul Plotrkow8k~ nr
251, ZliŚ W fabryce przy ~E'Jze ulicy. pod nr. 2U Haertlga, robotnikowi, RochOWI Szczepansklemu, lat 45, uderzenle maszyny. na którei pracowni, okaleczyło ~lowę.
_ Nl\ ul. Sredniej nr. 3 Wawrzynlell KołodZieJczyk,
rolnIk, z okolIc Łagiewnik, lat 60, Z .gorąca dostał .ata ·
ku ap~pJe~tycznego. W agonII odwieZIOno go do SzpJtl\In
Boznanskłch.

Sroda, dnia 15 czerwca 1910 r •

*

(a) Brak wody w Zgiorzu. Skutkiem dlugotrwa.!ych upałów w wielu studniach zgiers1i:ich
woda wyschła zuperuie. Skutkiem braku wody
niektóre fabryki, zwlaszcza apretury i' farbiarnie
byly zmuszone wstrzymać pracę.
~Zl~ do naczelnika powiatu łódzkiego. zglo sila. SH~ deputacya z grona fabrykantów l.ob.rwateh, k.l,Ma przed~tawlla. to przykr.e polo~eDle.
DZls odbędą SH~ W biurze powiatu narady
w tej spraWie.
(x) Brak wody w Zgierzu obja§nia "Neue
Lodzer Zt~~" tem, że baron Heinzel zmienił bieg
rzeki Bzury, aby dla siebie założyć stawy rybne.
Dotychczasowe lożysko wysycha, ryby w niem
gniją i trzeba je setkami zakopywać, pod nadzorem policyi, żeby się nie dostaty do handlu.
Miejscowy cech sukienniczy, który od lat kilkudziesięciu posiada prawo korzystania z tej ozęści rzeki, występuje przeciw baronowi Heinzlowi
z procesem. W końcu notatki. o tej sprawie rzeczona gazeta wyraża zdziwienie, że magistrat
zgierski jako też urząd powiatowy zezwolily na
opisane samowolne postępki.
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orkiestry dętej.
G!ówne wygrane w sekretniltach stanowić bę 
duże lustro, zegarek i mandolina.
Za celne strzały do tarczy zwyci~zcJ otrzydźwię!,llCh

mają żetony pamiątkowe.

Z WARSZAWY.

jednego domu dostala się woda tale gwałtownie,
że staruszka i dwoje małych dzieci uton~1i we
wlasnem mieszkaniu. jedno tylko starsze dziecko
zdołuJo się uratować.

W dniu 12 b. m., w SIllejowie odbyt się po10 ofiar hllrzy piątkowej.
W mie j scowości tej huragan przewrócił dom

l

l grzeb
l

I towa/a,
murowany.

jego straż ogniowa raw wodzie.
I
Koleika slllejowska wstrzymała. ruch. Po·
* Pożar mostu Kierbedzia.
! niosła ona okoIo 2,000 rb. straty. gdyż grad poPo raz podobno pierwszy most Kierbedzia wybiJał wszystkie szyby. TaNak \V Sulejowie
na Wiśle pod Warszawą stanął wczoraj w plo- również jest nieczynny.
mieniach.
Pieskowa Skała. Zapowiedziano otwarcie od·
O godzinie 2·ej m. 15 po poludniu ukazał działu pocztowego IV Pieskowej Skale, urządzo
się ogień na pra.wym (od strony Warsza wy) cho ~
nego kontem i staraniem zarządu Tow, dla let"
, d '1
dl ł' l .
l ló
d
r
Dl m w o eg osci <llkullastu \rO { w od zjaz u.
ll lkó IV i lu,jn(J ~ ci okolicznej.
l
Maly początkowo plomyk, przybrat wkrótce
: rozmiary wielIde, gdyż deski wyschnięte, z po- II
r wodu posuchy i upałów, zapalaIy się bardzo
piśmiennictwa.
~ szybko.
{
I
W
.
k'lk
.
. ,
l '
I
przeCiągu
I II minut oglell roz:lzerzy
! się na przestrzeni 20 kroków.
Edward G1'abowski. - "Wolności Qoywatelśkie
I
Straż ogniowa przystała na ratunek cztery
w państwie 'l'osyjskiem".
ł oddzialy.
___ 1
"..
'"
j
Wstrzymano ruch na moście, na który wje- i
l.
~(~]noso zWlązkó\v l stowarzyszen.
a
<
hl'
'1 k ó
·
. d . lf
Wolnosc z romall:l;9ń" - Odbitka. Z gazety
I c a a straz, gasząca chodOl c, t ry ptonął w sro ..
'd ~ .
, o l"
W .
9
Skł d
l ku mostu.
; są O" eJ warez.aws {)~J.
arszawll. 1 10 r~
~
!
Jeden z oddziałów wprowadził sikawki na ) ~Iówny . w ItBlęgarol E. Wende I S·ka (T. IJlź
statek paro" y który podJ' echal pod most i ztam" l l Tu rkul) str. 52.
"' tlj.d zaczęto zalewać plomienie.
I
M'f t
'd"l
.
'
, a nI e~ paz zl~rm rowy, rozpoczynający n~~
Po upływie kilkunastu minut pożar ugaszo- ~ w~ erę W zy?1U . pans~wowe~ Oe~arst\Va" ROSYJ; no całkowicie.
I. skleg?, zapo~ledzla! mIędzy IDne~\ wolno,sc zWiąz·
I
Warto byloby .stare drewniane chodniki za- ków 1 stowaJ zyszen. oraz wolnosc zebrano
t "b t
.
I
Jak wszystkie inne wolności przyrzeczone
s 1}pl<l eonowemI.
.
l'
:
l' r dl
. b'
!
* Szkoła os odarstw!l. domowego.
w maUl escle, ta C l powY.z~z~ zna az y aSIe le
. g" p
.. 10' . t formuły w przepisach pózllleJ wyd·a.nych.
.
lISchroDls~o ~rzy uj ..Ware~kleJ ]f. , lstnl~' f
P. Grabowski w swej pracy streszcza olfe
Jfl:ce ?d lat hUm .1 obecnie daJące w.ychowanle; przepisy, i .zarazem je rozbiorowi szczegółowemu
. 33 d~le:vczętom Sierotom,. od. wakacYI ma byc poddaje, korzystając częstokroć - i slusznie _
prze~leslollfl. do Mokotowa,. hczba wyc~o":ane~ z wiadomości o motywach, Jakie wpływaly na
będzIe, POWlę~{!;ZOoa do 60 l przy "SChIOOlSku
redakcyę tych przepisów. A wiadomości rzeczoma by~ ot~alta . s~k~ra gospodarstwa d.omowego : ne p01nI p. Stefan Godlewski w .,Zbiorze praw
dla dZJew.cz~t mleJs~lch. a zatem .dla. pl zyszłych Koólestwa Polskiego za wiek XX".
żon, matek 1 robo.tlllc sfery ~obotnlczeJ.
J
Ostatecznie przychodzi autor do następująSzkoła ma .~Ię wzorowac 1?-a. podobnych za.· l cych wniosków:
: klad~c~ .w BelgIl,. dokąd obecllIe wysIano przy· !
"Wolność stowarzyszeń uwarunkowana jest
I szl~ Jej Jllstruktolkę·
jedną zasadą, wszechwładnie dominującą. Zasadą
,
* Towarzy~two kars?w nankowych.
tą jest. ażeby stowarzyszenia te nie wydawały się
.
W tych ~Qlach wysZly. z druku progr~mY .I guberna.torowi gl'oźueroi dla spokoju i bezpienault .przyx;odmczycb, bumalllstYCz.I~ych, techmcz- ; czeńslwa publicznego, lub niemoralnemi. Dopóki
nych J r.olnlczych na ro)c 1910/11 l wydawane są , obowiązywać będzie ta zasada, ustanowiona przez
bezp~atn)~ w J1:ancelaryl T. K. N. przy ul. WI?- I przepisy tymczasowEl, dopóty obywatele państwa
dziml~rsklej ]I[! 3/5 w .gmachu Sto~arzyszellla ; o prawdziwej wolności zwilłzkó\V i stowarzy8~eń
te~hmków ~ gudz~a~h blUrowycu, ~o .Jest od go- i marzyć nie mogą".
dZIDy 10. eJ d? 2-eJ l o~ 5 .do 7 wieczorem.
f
A dalej:
. Na ządaule wysyłaJą SIę programy na pro- \
"Opraoowując przepisy o zgromadzeniach,
l' wlncy~.
t prawodawcy nie mieli na widoku wolności obywatelsldej, lecz walkę z rewolUCją lO.
I
Rząd w tej walce odni6sl już tryumf, oczero
Z K R LESTW A.
niejednokrotnie obwieścił przez uSLa premiera,
l
o czem zrtlsztą świadczy :dagodzenie stanów woMie~zl(ail(Jów

brnąc

I

Z

ft

I

l

·f. ' .

I

!
!

O

I
J

I

(-:-)

Piorun w ubie.gł~. niedz~elę ?deyzyl w dom

jenny~h.
j

.Czy,.iednak wplynie to na poząda.ną dla !ud- .

(a) Ochronka w Rżgowie. Mieszkańcyosady : drewDl~n.y na p~zedmlesclu. Slnermewlc, będący ; noścl ~Irnanę przepl.só\V o stowarzyszenIach, zwutZ-

Rigów, pp. Stachowicz, Berger, Lukas i inni u- . własnosCJl} Atl~Olllego Zy.gllsla. ~aly budynek. stli.:
. zyskali pozwolenie piotrkowskiego ~rzą.du gaber- 1 nął w plo.mlenla~~. Str~z OChOlDlcza, po godzmneJ
nialnego na otwarcie w tej osadzie dziennej o-l pracy, poza: umiejscowIła..
.
Dom mieszkalny, zabudowallla gospodarcze l
cbronki dla dzieci w wieku lat 3-5.
(a) Tkalnia w okolloy. P. Ludwik Llldert ; wsz~stkie sprzęty domowe, oraz narzędzia rolniprzystępuje do bndowy 2-piętrowej tkalni" Ru- f cze Itp.-splonęty.
.
..
dzie Pabianickiej.
I
Straty wynoszą kJlk3.dzles~ąt tysięcy rubli.
•
j Dom, byt asekur?wany. w drug\em Towarzystwie
•
!. RosYJsl{Jem ubezpleczeOlOwem.
. .
Lotel'ya. Dziś, jako w 4 dniu ciągnienia 5-ej
(-) most na Skternlewce. Rob.0t.y.okolo buklasy 194 loteryi klasycznej Królestwa. Polskiego do~y ~o~ego, mostu ~arzec? Slu~Dl.ewc~ pod
padły nastQpujIJ-ce glówniejsze wygrane:
Sklern,~wlC.aml st. k,olel Warszawsko wle~e~skl.eJ
- dob~9gaJą d.o konna. l\1~st ma dl.ugOSC1. lol~
15000 rb. nr. 12636.
kadzlesląt są~m -- zbudowaoy )e~t z ~e!aza l be·
4000 rb. nr. 5370.
tonu. Roboty prowadzone są .dnlem l Il:0C~' ~o ·
2000 rb. nr. 3474, 4640, 22582.
w. y . most oddany ma być do uzytku na Jesl{ml r.
1000 rb. nr. 8059, 15006, 16328,
400 rb. nr. t24~, 3288, 4048, 12389, 12845, blez!j.cego. . .
.
~becme przejazd odbywa Się przez most
15749, Hil35, 20713, 21233.
prowizoryczny.
ZABAWY.
Burza. Piszą do nas: W piątek, d. 10 b. m.,
(a) Zabawa eLiry». Bardzo ruchliwe Towa- wieczorem, w okolicy Kamocina pod Piotrkowem,
rzystwo rZ 6ulleslnicztl śpiewacze .Lira" orgaui- spadl po kilkil tygodnia oh ulewny Jes7.Cz, a z nim
zuje w dniu 19 b. m. wielką zabawę w lesie przy grad wieJ liości orzecha wloskiego. Pojedyńcze
ziarna. miały wielkość jaja kurzego.
szo ~ ie Kon;;tantynowskiej po stronie lewej dla
Burza zrządziła wielkie szkody. Grad po
czlonllów, ich rodzin i zaproszonych gości.
niszczy! doszczętnie zasjewy~ na J więcej ucierpiało
Urządzony będzie IlOnkurs strzelania z Iłowe
rów, wyscigi, poczta, sekretniki z niespodzianl{3' żyto. Woda. zaorała: fas Id, cebry, J\Ubly i t. p.
mi, gry towarzyskie itp. Tańce odbywać się będą Huragan przewróci! trzy stodoły. Do suteryny

I knch

!

!w

l.

~gromadzeUlach~

.

,

Blezący k~rs ~~htykl nl,e pozwala. stawiać

tym względZIe wrozb pomyslnyclt.

.

Sensacyjny
l.

środek

leczniczy.

W szpitalu imienia RudoHa Virchowa w Ber·
linie, jak pisze "Goniec Wieczorny", w tych dniach
I dr. Weetselman, lekarz naczelny oddzialu derma.tologicznego, przedstawil sz~reg pacyentow, wo
bec których stosowany bJ,l nowy środek antisyfiJistyczny, wynalazku d.ra Pawla Ehrlicha. z
Frankfurtu.
:
Srodek ten, który podobno raz tylko zastrzy. kiwany jest pacyentowi, dal wyniki zdumiewajl:\'
ce. Chorzy wracali do zdrowia zopelnie.
Kola lekarskie zachowują się wobec nowego
środl,R wyczekująco, Chodzi bowiem o to, czy no ..
wy środel< leczy - przymiot rLldykalnie, a przekonać się O t.em będzie moina dopiero po dtuższym
przeciągu czasu.
Vz : ś już bowiem znane są sposoby leczenia
przymiotu i usuwania go nawet na czas jakiś zu·
pełuie - zWJk16 jednak straszna choroba po
wraoa .

ROZWOJ. -

6

fl erlin, 14 czerwca. (Wf.) Dzisiaj wieczorem
O!)oszono L1l'Zędownie noty rządu pruskiego j Wałykanu w sprawie ostatniej encykliki. Watylmn
""yraia
ubolowanie z powodu tego, l'O się stalo,
..
i zapewnia, ie uie mial zamiaru obrażania uczue
protestantów niemieckich. Biskupom katolickim
lI.T'
h l
b
c lr l' kl' ur"ędown'Ie
W J.,lemczec
za eeono, a y en y, l "
nie oglaszali.
Berlin. 14 czerwca. (Wł.) Obecnie stwierdzono, żę podczas burzy w prowlncyi nadreńsldej zgi·
nAlo 150 osób.
~
N
Paryż, 14 czerwca. (Wl.)
a posiedzeniu ra
dy ministrów, odbytem pod przewodnictwem pre
zydenta Fallieresa, minister slwaw zagranicznych,
PichoD, mówił o sytuacyi sprawy kreteńskiej o·
o widokach dOJ'ścia do slcutku konferencyi
~
r "z
mocarstw, opiekujących się Kretą. Podobno Rosya i WIochy zgodziły się w zasadzie na wzięcie
udzialu w konferencyi.
Wiedeń, 14 czerwca. (Wl.) Słoweńcy posta
nowiU wysla6 deputacyę na. obchód grunwaldzki.
Wiedań. 14 czerwca. (Wl.) Narodowo-demo
kratyczna grupa Kola polskiego otrzyma.ła wia ,
domość ze Lw{)wa, że kierownicy stronnictwa na
maj!\cem się odbyć W niedzielę posie.dzeniu złożą
mandat •
vJ

Odłam

radyl<alny wnosi do onegda.jszej U·
chwaly wyjaśnienie, kt~re mogloby d?prow~dzlĆ
do z?li~?nia ~ ~ierowUlctwem stronnIctwa l umoż!lwlc przYJęcie ewentualnego ponownego wl
,boru.
Narada dzis~ej8za rozbil~ si~ o OPOZ!cY:ę gru~
py umiarkowanej, która grozlła wyl:ltąp18nlem.
Następne posiedzenie j u t r o . .
. Białog~ód, 14 ~zerw.ca. (Wl.) Gabu:et cofnął
IWOJą dynusyę, pODlewaz ou obu strooDlctw urzę'
dowych otrzymal wotum zaufania. Gabinet Pasi~za pozostanie na stanowisku be~ żadnych zmian.
Miasta. Evilenac i Petrowac zostaly zalane
przez powódź. Woda stoi na ulicach na wysokośei metra. Wylew ogarnął 4 wsie. Dotychczas
znalezlollo 10 trupów. Straty wynoszą wiele mi.
l iooo~

_.================.--'"

Berlin 15 cze r w,;,., . (Wl) i: ,!. 'alU w sejmowem Kole !)o!skiolll z powoli!! tivZellia przez ksiA
't
dza Jażdiewr::kiego znanej ,!;' ldaracyi w sprawie
podwyżs:tenia królewskioj J ,ty cywilnej jest zu-

pelny. Z protokółu llarad s n louków Kola, odby tej przed odeslaniem wnio ~kl1 do komisyi, oka
~uje się, że większością. jednego glosu uchwalono
glosować za podwyżką. ale bez podania jakie i'
kolwiek deklaracyi w imieniu Kola. TymczasellI
d kI
t I. k' d J 'd'
l' "'. l Ob
e aracyę a..ą SIl!: z az 'lews (l Zł.ozy .
f'~
nie polożenie jest taJcie, że albo jedna część po
slów, nie solidaryzujących si~ zasadniczo z takielll
gwalceniem uchwal-wystąpi z Kola, albo ksiądz
Jażdźewsld zloiy godność prezesa Kola.

f

•
Berlin, 15 czerwca (WU Doniesieniom o
, braku J'edności wśród mocarstw IV sprawie Kre.
: ty francuskie i angielskie rządowe agencye telegraficzne zaprzeczaJ'ą kategorvcznie. Komunił

katy te przyjęto tutaj z ironią, przypominając
urzędowe deldaracye rz~du rosyjskiego, że obecna sytuacya wymaga tylko prowizorycznego
' załatwienia sprawy Krety, oraz pólurz~dowego
l "Petit
Pllrisien", który oświadczyl, że prowizo!
ryczne rozwiązanie teraz nie wystarczy,

l
l

22071 88 145 52 80 ~()5 15 40 57 59 92 302 17 23
78 89 510 31 662 24 27 38 50 21 726 37 83i 53
89 956 57 62
13033 H 76 85 114 36 42 269 n 353 439 42 517 21
65 747 66 92 922 42 43 73 87
!4014 25 40 50 \17 104 17 78 218 44 58 65 66 67
302 13 55 411 ó7 574 85 701 807 43 50 90931
15030 86 59 78 11.7 51 61 203 26 29 80 98 852 71
87 459 74 8~ 513 17 640 47 74. 76 86 83 7H 41 46 9'
839 41 42 60 94 922 64 87
16026 117 93 9S 98 217 43 70 331 410 12 66 70 99
~ II 6~ 616 31 41 700 27 92 809 928 67 76 92
17114 24 54 56 79 210 302 97 493 94 96 61S 31 3'
II 48 632 82 711 6091 807 928 48 69
18009 78 149 64 86 210 41 97 318 21 400 13 76 98
()4 523 33 4.0 89 612 19 24 74049 6469 61 8'8 69 9S
915 48 58 70 74
19036 82 96 101 31 36 60 54. 228 29 36 52 67 7S
93 SU 468 544 46 65 96 621 98 796 97 98 870 90
906 22
20062 113 69 73 214- 43 92 99 317 408 619 89 714
25 28 80 91 95 807 21 9'/ 959 96 99
21017
68 593
632 40
84142515076!l3901189479981 211 4! 54 72 81 362 448
22009 33 61 67 119 28 33 82 98 210 51 69 80 801
6 21 50 90 40S 20 66 557 69 81 626 702 14 82 42 66 75
97 827 69 91 906
21047 127 281 364 422 42 46.
OdpoWiedzi R~dakGyi.
Panu Ke, No•. SZunnie ~ azywasz pan 8zubrawstwem nowo kozIołki ŚWieżej gn~Dl3j mioUy z pod ramp.
Nie nowa to taktyka śmietnIska, które eor~z bardzIej cuehnle.
Łapownicy tuzinkowI, żebrz9tcy corocznie o ogłoszanla "gWiazdkowe- u Schelblel'R, Helnzla, KUllltzera,
' SIlbersteina I Poznańskiego, dziś, kiedy te zawiodły, dla
I wyprania swoich brudów, przeięci PObOŻDl\ dwulleowoś85 4.24

Berlin, 15 czerwca. (Wl.) Straty z powodu
; ostatnich gwałtownych bnrz w oalych Niemczech
l S!\ olbrz]mio. Pisma otworzyły listy dobrowolnych ~ clą, P:l~~(z:~tr~:ŻzDe:I~~i~~k~'iI:s:i~:~~n\am, ~dzle
fi
i tch niema, 1\ tylko zła wola, o polemlee mowy być nIe
: o ar.
I może. Byłoby bowiem to samo, Co przyjmować udzial
Berlin, 15 czerwca. (WI.) c.Frankful'ter Ztg) . w pOjedynkU z ludżml niehoDorowymł.
i donosi z Kalkuty, że przejeżają.c przez most, I
! wpadlo 15 wagonów pociągu osobowego do rze: ki. Dużo ofiar zabitych oraz wielu rannych. Szcze-

!
l
l

.

.

I

goZów Ulema.
j
Londyn, 15 czerwca. (Wl.) Prasa allgielsha
: ubolewa że rząd swojem postępowaniem zmusił

1

Kl~chenera do wycofama SIę ze sluzby publICZ '
neJ.

I

.'

I

,

.

.

.

I

'

Berlin, 15 czerwca (Wl.) Powrócil tutaj se·
kretarz stanu Delbruck ze Strasburga, gdzie odbywa! narady w sprawie autonomii A.lzacyi.
~CZegÓIY są trzymane w hjerunicy.

I

Parli, 14 czerwca. (Wl.) Wczoraj rozpoczął
się proces Michala Rip.a, który dokonał zamachu
na pulkowniL,a von Kothena, strzelając do niego '
6 ra,zy z rewolweru.
Rips wyjaśnia., jak został rewolucjonistą, a
później zgodzil się wstąpió do policyi, żeby , zde"
maskować prowokatorów.
Oświa.dcza on, :te chciał zabić von Kotbena
Następnie von Kotben opowiada, jak Rips
zostal jego ta.jnym wspólpracownikiem.
Dalszy ciąg rozpraw .sądowych naatąpi jlV
tro.

l

!
l

I

(Nieurzędowa).

W 3-im dniu ciągnienia 5 klasy 194.ej loteryi
klasycznej Królestwa Polskiego (w d. 14 czerwca)
wylosowano następujące wygrane:
4000 }łI
Rb 2'000 ~
Rb'

l
!

I

Tabela wygranych.

Z ostatniej chwili.

Foznań, 15 ozerwca. (wt)

Sroda, dnia. 15 czerwca 1910 r.

!!1~ ii!~t.

I'

Największem

dobrodziejstwem

dla włosów jest regularne mycie PixavonslI1, któ1'1 llietylko wIo3j i skórę głowy oczyszcza, lecl>
dzięki zawartości w nim dziegciu (pozbawionym
zapachu i koloru za pomocą chemicznego sp osobu), oddziaływa wprost pobudzająco na skórE2
głowy. Pielęgnowanie wIosó\v za pomocą Pixavonu jest rzeczywiście najlepsz~ metod!} oczyszczania slcóry głowy i wzmacniania włosów Już
. po kIl
. k u obmywanIach
..
• SU}
,
Plxavonem odczuwa
zbawienue dzialanie tego środka.
:
Cella butelki Pixavcnu. wystarcz aj ą.cej na
ldlka miesięcy wynosi Rb. 150. Można 11 ostać
I
"
.
.
.
we wSZystkIch OdPOW1~~~lCh, sklep~c~ .. WszystkIe
zaklady fryzyer~l,le usktltecznIaJ~ obmywaII lepsze
nia głowy Pixavonem.
1602-2

I
iI
I

Wczora.j odbyło
ltb' I,boo ~ 2408 12033 16679 21916.
sip. tu zebranie polakiego Towal'zystwa demokraRb. 400- 1łi ~23 1082 8563 3601 U81 6749 8709 8903
~
12788 12953 15600 16309 17261 18518 !234.7.
D" l'to'rem u"hwalono potppić stanowi- .
200 m 780 3730 5683 12161 186ł3 18912 13959
tyczneg "V,""
v
~ .
16970Rb.171:56
20190 20444 21863.
sko Kola polsltiego w sprawie apanaży królewRb. ICO No)i& 152 1286 1323 1427 3237 6531 8697
~l{ich,
&743 10341 10661 110(8 1158.4 12141 12768 13173 13224
. d .
l
b'
ubl'IIron-a- i J38f>9 1458~ 14589 15176 15913 17283 17391 18265 19182
, 19997 20041 ~1024 22621 2266ł.
Olr pOWIe ma rezo ueja ma ye o p ,
na w dziennikaoh. Uchwała v.apadla jednomyślnie \
Rb, 80 ~ M 59 H 98 129 86 44 68 97 289 43 72
..
. 15
b
h l l ó T ; 3~8 "4 85 9t 461 526 211 694 721 26 809 il.ó 31 41 51 63
O o ecn]c I.lZ on {W
0- i 67 85 907 64 97
wszystloeml glosamI
!
t005 97 166 80 82 9' 98 258 85 488 510 605 36 810 'I
warzyst wa .
"', le:
(Wf) p'
t
t'
_. 879'14.
SO.i:JU, ... ?ze.rwca.
'.
lsma u..eJs~e ~o i
2031 102 200 1 30~ 31 66 426 .u 48 91 612 40 ~1
SPOSTRZEŻENIA ~ETEORO.LOGICZN~
tują ~ lUdo mośc, ze powstame w Albanll elchme. ! 59 69 667 82 723 99 811 85 6b 69 66 68 92 94.S '6
I 96
Stacyi centralnej K. .B. Ł.
O,lelJrano 7,500 sztuk broni. Wiele bndyn - 86 8060 132 62 214 15 84 92 99 302.u 471 654 668
p.,
. <J
....
I,ów mieszkalnych spalono, Nędz8. daje się ucw- : 748 88 815 924 68 86 88 97
!;§.l
.,,,,,,,, -WÓ ot::l • .1<1., ~.... II
wać znlwzna.
I'
4032 76 100 60 71 75 97 206 11 38S 44 82 417 48
a.
.. 0<1
13""0
o
o
Data.
oe<So
594 664 ~t 714 28 78 810 19 60 66 904 9i
3 .~ iI Uwagi
au>
:-.
:;;J:c o
~~
.,
Paryż. 15 czerwell. (Wl.) Strajkujący robot- I
50H 78 100 6 70 82 241 46 402 86 87 94. ó05' 56 77
::Q ::: 'd ~J;c
~
.
bl
l'
Z
d
I'
6087381714.8169826901106484
~ ~
Po.
E-1
nicy meblowl po i i po Jerę·
arzą zono
lczne I
8035 42 65 87 101 239 98 321 27 4.a 49 91 507 4.8
aresztowania.
64. 60b 26 n 102 35 805 91-3 22 U
:r. dnia U/V
744.\ +29.6 4.5 1Pd w a Temperatura
P"ter""uID', 15 czerwca. (\VI.) Olloz'jcva i j
7045 68 78 126 45 202 78 80 304 8 47 76 92 4.16 32 ! H/YIl pp.
~
uU o
r
J
l 36 72 94 525 34 79 604 6 36 726 84 84G 49 60 64
I 14jVI () w.
743.1 +228 57
max.+30 20c,
za
część październikowców wniosła do Dumy projekt
8088 159 87 93 325 27 80 4.20 629 83 36 98 613 1
mill.+17,00 C.
743.2
15/YI
7
r.
PaWa
+22.7
77
720 65 98 8iS 87 923 39 93
Opadu 0.0
o zniesieniu granicy osiadlości żydów.
9016 41 66 108 65 201 16 23 50 61 67 300 U 61
Par"ż,
15 czerwca, (Wl.) Gubernator Bue- ~' 468
oJ
45 [,87881519 38 91 620 32 68 773 98 807 12 20 22 33 921 \
!2&2
_5
nos-A.ires utonął. Plynąl on na statku (Van ~
10000 99 159 68 69 204 56 70 310 69 72 420 637
. . . . Do numeru dzisiejszego do!ącza się
Rorat', który się rozbił. Prócz gubernatora, uto. : 636 1\5 98 7&0 803 U 911 64 68 69
tabela: Q% i 4ł% Listy zastawne Towarzystwa
n008 29 62 112 43 68 233 72 87 323 38 81 (08'9 K dŁ'
nęli kapitan i pięciu ludzi zzalogi.
603 8 66 889 914 80
re ytowego m. OdZl.
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Sroda i Czwartek, 15 i 16 czerwca 1910 r.lpo Sycylii (z natnry). Restauracyjni przyjaciele (sceny kom. Adriana Weny).
H~nlWY[la' 'łntnm~Ul':ł[U nIonr~m W 4-ch ZEMSTA LUDWIKA X/V-go (dramat historycwy). Koniec świata (komiczne).
lluU
J IiHj. Ił J P Y II częściach Rewolwel' pojednał (sceuy komiczne M. Lindem). GŁOS SUMIENIA (dramat).~ '
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Ogród Majstrów Tkackich.

śWIArrLOLECZN+COZY i ROENTGENI)\VSKl GA BINET

I

1

Sroda, dnia 15 czerwca 1910 r.

ROZWOJ. -

W czwartek, dnia 16.go czerwca 1910 r .

Choroby skórne,

włosów,

Krótka

weneryczne

l

~.

moczopłciowe.

CERT

i
zloźony

4.

Leczenie promieniami Roentgena, światłem F'i".ena i kwarcowem
(choroby skóry i wypadanie włosów), prądami wy.o~iogo napięcia (ś\del zb il ,
hemoroidy). - Elektroliz
(radykalne usuwanie szpecących wlosÓw). - Ml.'lIsaż
wibracyjny i pneumllltycZl':lll podlug prof. Zabludow:ll<lego (nil'moc p!ciowa). Kaustyka (nsuWROle brodawek). ~ Endo i cystoskopia (oświetlanie orga'1Ów
moczolJlciowych). - Elektryczne świetlne kąpiele i gor~ce p~wSetS"ze.
Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-9 pp. Dja p1łń osobna poczekal '1 iae

z\

operetl<owych utworów.
Z nszanowamem

2OH~-2

DIll.

16tnlkow niebywe.tl\ okazya!
i-fiO,
mlu'7narkl bajecznie tanIo. Pbtrk\1w'
Piękno peleryny po
również piękna alpl\!.'owo

::lji>llŚ3s2

ska 69 mieszkania 55

D

ziecInne

BuI<IO.li{1
sprzeda ' ę

I

KlI.pUZY

A, BO H ME.

Uli Clio
243
3728-2-1
potr:':tbu; SlllJarZe nA oU'lowlane roboty
Warsztlw d«(\ 21,
przy Nowo Zanewsklei 3703'2 ?
OS~UIó.U)ę illleJsca portY\ll'1\ do
P fabryki
lub kantoru, wlt\dam
językiem polskim. rosyjskltll
I
niemiecidm· Oferty w Ad 'nlnio~rl9bull

P Plolrkow~kl\

prMUW,ICtKII

tanie
mówna 40
s:z::tucz:nC! od 75 k.
3329 -3~-3
Plomby od 5D k. rn Iii, oficyna.
rawcowa POSZUj;Ulil SZYCII\ pl')na kauczuku, zlociewatnie. może wYjechać na wlej. J straCTI wRozwoju" PO(t N G.
bez wyjęcia korzeni. Ploml>o\\nmie
3702-3-2
zlotem, sl'el>rem, porcelaną_ Wyj .. Oferty dll!. "Wu·szawlil.nki" w
ower do sprzedania w dobrym
3693 2 2
mowanie zębów bez bólu. admiu .• R??:woiu··
stanie za rb. 33. Wiadomosć
Przer6l>ka i reparacye na pocze'"
ód! 10.000 centn&Ców lodu zeKonstantynowq l' a 45. 372ii-'ł-l
kania. Lek...a.ent. S. LlPOWSKI,
adorocznego trwałe'!o grubego
Piotrkowska 92. 5811' jest do sprzedania, częŚCiowo lub SKlep do sprzed_nla kOlOulI,,1no·
dystrybneYJny z powodu wyw większych Ilościach. Wiadojazdu. Ullca Borysla 7. 3717'3 t
mość Srednla 69 lob telefonem
faJ
:li, 854
3713-3-1
sprzedam dom. 2: plelU\rJU~ 1
plac narożny do budowania
loda osoba, przyjeZdn3. poTahsa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. Konsultacra
dla paru uczniów klas wyższych
ilZlIkuje miejsca do szycia w dobrym punkcte wRadogoSlCZQ
bez; iatnie. Wyrwanie zęb .5 kop. Plomba w pobliżu Szkoły Chrzanowskiego z własną m!\SzJn" albo do dzle- na placu Ballmgoldn ZI\ sum,
przy ul Smorn.,.36 m.9, w War- et Z szyciem, mówi po polsku l 4500 rb. Wiadomość ultca Kr635 kop. Sztuczn.· zqb 65 k~p. Przeróbka s~awlo.
20 1 0-11-1 rosy isku. Piotrkowskll 16, Kalewska :Ii 60, u gospodarza.
i r p racye §:ducznyoh zębliw 50 kop. Przy,
3664-3-3
~71ó-l l
wecka
lody człowlelc, obeznllny w S ~arszJ czlowleK 8amu~nJ' po- '
klimoe znajduje się specyalne laboratoryum do wyrobu
trzel1ny do stolarni. MlkoZaprzędly, poszukUje miejsca
sztucznych zębów. - Przyjmują tylkfJ skończeni lekarze
3696-8-2
do skladu lub ekspedyenta.- • iewslra 99
Of"rty w .Róz-woiuw• 36'19- 3'2
dentyścI.
/536d64
warszt.a\ tkacltl ~ cwlerCl ora' ,
z kapltałem od 8 do 50 tys. rb "
szafa do rzeczy do sprzed"· ,1
t\szynę Singera, pięknIe BZyInteres bardzo korzystny l zu
nla. Baluty, ulica Mlcklewlez. i
Jąc~ za 16 rubli I ręcznl\ taSpeoyalista ohorób sk~rnycb, pelnl~ pewny.
Oferty wadmln.
lir. 8 m· 29 Wadzlńskl. 3626p3Ś3 ~
sprzedam. Konstnntynowska
wcneryolnyeh ora!. nIomocy _Ror.woiu w Rub _1!-óO~. 200'1':1 nio
~& 7-16.
3637 - 9-4
Waraz'.' stolarski .zara. do
b. dIngoletni lekarz klinik wledensprzedania. Mllua 34, strói
leezarnta
z
calem
urza,dze~
sklcb ordynuje jako specyal. chorób
wskaże.
3723-2-11
niem
do
sprzedania
zaraz.
4
Wenerycznych, płCiGwych i skórnycb
Wiadomość
Piotrkowska
J6
32
j
po,..odu
wyjazdll
sprzedali ;
codzlennla 8-12; 5-8; pauje-lll-1.
3712-2-1 !
tanio mało używane meble' Ą
Leczenie elektryctnośel~, elek, • I pralnia chemiczna do wydzierNledz!ele i śwlętll tylko przed t1bia·
Nowaka Ilr. '0, wladom,ść i
żawienia. Wiadomość: u1ica Sre
trycznym. ŚwIatłem l masażem
Soba mloda z prowlncyl PO_
-11 uUlica
dem.
X"ótka 5.
1489r
stróia.
3653-3-3 i
dnIa M 79, w sklepie spoiy,..WlbraoYinym.
Bzukuje miejsca bony lOb. goczym. _
200ł-:ł-l
33 (obok Lombar. akc.)
spodynI w przyzwoityM domu w
Specyalista chorób skór- ZachodnIa
Z.gublon.
d.llI
.....
t~.
miejscu lub na wJjazd. OfertJ
Przyjmuje od 9-1 I od 6-8 w.,
pod
W.
W.
w
~Rozwoju~.
nych, włosów, wenerycz- w niedziele od 9-3 Dla pań od
akób J alltekl zagublZ kar~~ od;
DROBNE OGŁOSZENIA.
3602-3I1ś-3
6-6 wlecz·
lUr
paazportu, WIdU, I fabrykl1
nych i dróg moczowych
lt'rancuzKa z chlub
otrzebM osoba do bufetu 11· ej ~elnzla.
3124-1.j
, , • • neml rekomenda ·
PrzYlmuję od godziny 8 - l-ej
klasy, mówl~c& po niemiecku.
Waler y a HledrlJclta lagllbllaj
cyaml, skromnych wymagań, BZU , WIadomość: Lódź·Kaliska.
w połudnlo I od 4 - 8 wieczorem;
kart~ od paszportu, wyd_n,;
ka daml-place lub pokoju za
w niedziele I śwIęta od 9 - 2 .
!lF09-3.-3
z flIbryki Rozenblała. 8711-1 l
lekoye. Biuro Ludwlńskiai, Piotr
w pot
149r
okÓJ umeblowany, osobne we;· Zaglnl\l paupor' na lmł~ Janikowska 92
3664 -3-3
Dla pań osobna poczekalnia'
śele, do wynaj~cla Andrzeja 7
ny Łue&kowsklel, "'Idany
.Potrzebna
dziewczyna
do
Przyimuje od 8-10 t od ~-6 pp
m. 32
3782-1 z gminy
Zagurów, gIlbernIl lI:all• drobnei posługi I dzIecka.
WSCHODNIA M ~5,
29~
sklej.
3721-3-1
WIlldomość Wldzemka 10,\ m· 23 pOSZUKUJe się IIgentó'V do sprzedl\ży nowego wynalazku. MI- łzaginął pauport na Imię Anto'
od t ·ej do 3· ej po polu1nlu
ulica SredRlia M 5.
niego Stodzlaunego, "'ydaoy
;1523-3-3 kolaillWlka nr. 79 w sklepie ko·
37a5-1
z ~mlnv Bró\ce.
3718 -3-1
Meble sprzedam barilzo tanIO lonia.loym od 6-8
~kacze
nA kortowe,
.
• aby uraz: duży kredens, fI..,otrzebnl
warsztaty na nocn~ zmIanę. J zaginęła karta oLt paszportu na
otomanę
dy,..anowĄ,
komodę, Sre,lnfa 60
3705-3cSl ł
imię Apolonii GagIas. wydana '
CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WEkrzesła skóra. kryte. tremo. ze- ~:.::..:.:.:.=...,,=.;:.--,:-:-_-..::.:.::::....~;::;= I I fabryki l. K. Poznl\ńsklego.
Dyrektor Zakładu leczn. ftChoinya
NERYCZNE (Iyfllla) I MOCZOPŁCIO
otrzebny ch!opJec na posyłki. I
11116-3-1
WE (endoskop i OY8t08~Op) I NIE
przyjllluje codziennie w Lodzl od !tu. lampę. Gt6wna 9 -'2. :ł731"1
Zfllasr.ać się do drukarni ~Roz·
ucha ter dO prowadleAla kSia,- WOlU·,
MOCE PtCIOWE.
4 - 7 po południu.
Przejazd 8, II plęko, od
zaglnę!a kaHI!. ort pas~ponu na
żek na. godziny onz chłopiec godz. 8 dn (l raoo.
Ul. Południowa .Ni 2.
ul. Rago.ska .NIt 3 (rog GórImię SIczepana Skrzypek, wy·
na posyłki potrzebni. Ore~ty: B.
danII z fabryki Helula I Kunlnego RynkU)
2251r
powrócil.
otrzebne ~ar&J: podręczne ao I tzera \II' WIdzewIe .
3719-1
PrzYJmuJę od godz. 8-1 r. l od 4-8 ......
ChorobY nerwowe i wewnętrzne. Neu'leblluer, WIdzewska Jfl 127
panie od 5-6 po poło 1420-1'krawlecczyzny. Targowa M n
m ]5
R671i-3csl
"720
1
c
zagInąŁ
kwit
od
paszpor'u,
"
- .
dany z Co.brJld Sehelblera na
~
ChŁopcy portll,dnych rol1ZICOW, m. 12 .
Dr. med. ST. ARONSON
l.,.<).
którzy mILJa, chęć nauez!,ć alę potrzet>ue zarllz zaolne paony
ImIę Karola Kella
3710-1
b. asystent prof. berlińskich: Bum ·
Specyaliata cD1o .. ób
ślusarstwa, moga, się ZgloBić na
I podręeznfI do krl\wieeczyzny
zaglDl\L pauport, wydany z gm.
ma I Diihrssena - osladl w Lodzl.
uszu, nosa i gaD"dła
ul. Mikolajewska, )fi 30. Buhle.
Spacerowa ]fi 11 m· 8
3707-1
Iwr.nowlce, powiatu ltaUsklego
1111 Imię Wf.dysb"a Mot,e~łąl!o.
AkuszerJa i choroby kobieoe. . ulica Kenstantynowska Ng li, m. 5.
3778-3-2 pOLrz9bn y CZell.\Qnlk stolllrslu.
EWANGELICKA Nil 5,
sprzeaaDla magiel. Ul. Lu ·
Nawrot nr. 36.
lł727-1
zagInęła Kluta Ot1 paszportu.
Godz. przyjęcia: 9-101/, rano I od i PrzYJmuJe: środa Isobot", 6 - 8
dwlkl 49, w sklpple. 3669'32 potrzebne zdolne podręczne.
wydana z !abrJkl Scheiblera
5-7 po. w njpd,llelp 11-1 1218r wIeczorem, czwartek l Bledziela
Dom 0.0 sprZeJanlilo be~ pJSNUl. WJdzewsifn 50 m. 21.
na Imię Bronisława Dro~dł\
e
_
9 - 1 UD'! ·
1780-r
dnictwa. O bliższych szczagó _ _ _ _..,...-_ _ _:--...;3:..;7~30.:...-....:::.1
a729-1
pOKOl umeblowany do wynllJę zaglu ą { paszpor', wyganJ z gm.
lach dowiadzl~ć się można na sta.
I cyl w Andrzejowie.
36123-3
ela. Wiadomość na mloJscu.
PtaskoWICIJ, jlowlatu łęczJcChoroby skorne : we~eryczne ł
Dwa mIeszkania do wynaJęcIIL Orla -~ 17.
3655-3-3
kiego !la Imię Józefa Banasla!i:a.
AndrzeJa I.;);.
.Konstantynowsb 11.
od froDtll. UliCa Suwalskl\
369~-3-2
racownia sukien prlYJlIlllje
Przyjmuje od od ~ - 8 po pol. Syphll.a, .~órne, wener., l H 12.
3721\-2-1
wszelką robotę· Ulicl\ Widzew
a'<lut;:la. Kl\rLa od p~s(.pL)r\u na
W niedziele I ŚwiAta od g 10-1.
oho~oby droa moczo~,oh.
Imię Franciszka AndrzeiOll4ka,
't
•
507-d ! PrzYJm. od 8-1 rauo I od 5-8 w.• ' Dom arewolany z olicYll1\ mu- ska 133 m 7. II piętro. 3665'ln
otrzebny robotnik, mówiący po wydana z fabr. Jana Odyńca.
-----------=~~ ' dla dam od 4-5. W niedziele I
rowana" rllzem Jedenaśelo
, SW1ę
. . t
lk d 1
746 r
mieszkań,
studnia murowana,
3672-3-2
nlemlecl!u, do zakładu malariii.
Kntz;e~
!
n
a ty JO o lfllno..
ogród owocowy, o~rodzony wyso· skleao. Robert Glels, WJrtzew3ka
n.glllął pastport na ImIę Mlen,,!l
WI U III
klm parkanem, nzem wszystkie Je 102
3691-2-2
In. l' lotkl'l, wJdany z gminy
zatu lowanla z placem do sprze- .Jl&stunka porz~dnl\ z \lODrewl
Kro~oclce, pow. sieradzkIego.
ul. PlOTRKO WSKA 7 1 .
i danIn. Zll sumę rb. 3,50i) W No ł
śwIadectwami - potrzebna od
li68~-3-2
Choroby serca i płuc,
ul. Andrzeja 7
wych Chojnach przy ul. Rysiej ZlIraz
3684,-2-2
aglnąL j{wlt 00 pa~z!l0rLQ, wy.
d
Choroby
akórn.,
.ena1
Bilżsn
wiadomośc
u
Adolfa
Ku1
Z dany z fllbr. Gustawa SChrejera
otrzebna Zl1ol11e pra-sowllczkl
przYJmuJe o godz.
91/~ - 10 /,
r.
'-'- 28'..
~<
rvozne
i moozopłciowe. I' b1ka, ulica Plotl'kowaka ~
I od ..• - 6 PI}.
dł) pralni na ul:cQ Gl'~bową
l1:l Imię Feliksa Fł)eholsklego.
,-, ... lr
II
37?f.-~-1
GodzIny przYJęc: panowie od g. ł
OJ"
Iii 2:{
:1677--2-2
3699 3-2
o SpftCllanll\ res~aurl\Cpl. W
Specyalista chorób wfo .. , 9-11 r· i 1)-8 po pol., panie
l"Klnąl paSGpon na IWI~ Au\ookol1cy fabrycznoJ. WludolllOŚC Olitrzoone poaręct.ue 110 praco·
sów, skó!'nych (plOI.!I I pryszflO poL w niedziele I świętl!.
niny ł'cmYkalsklei, wydny z
w Suchednlow,e, gub. kieleckie. I wnt sukien I Ulica Dzielna 7,
cze na twarzy) i wenQlrrcz8-12 r
146flr
3H8l :~ -'l
magletl'atu m Warszawy 36983'2
przy stacyi u rzaźalkll.. dom 'ro GloglPr.
nych (syphiłis)
!!lR'nka,
i:l70!"l-2 - ,1
otrtebuy uc~t:n uo zad/ldll
l"l>:lIląl RWIL od pa~zpol'\u, Wifryzyerskiego
p:env8zeństwo
dany z fabryki ~ztl\ ) ller\l\, na
Dr. S"
B"·D
o spn:9Ullnl<1. mlyn, GuUl •
tmię AnLonlego JuŻwlkn.
wllll\ dln letników pr~y lesie rmIJa, z prowincyl. Widr.ewsiil\
. SRED.NIA ./II; 2.
IlIIieSZka obecnie !!!!,OLAJEWSKA "" "7
37040-251'1
3700-3-2
z powodu starośel "łascicipla lIy 1 ~6
Leczellle elektrycznoścI", ml\SIl. d 8 9\/
t d
61J
żem j kosmetyczne.
przYJ· o ,r
o. 0- ,pp
Wiadomosć IV SlIchodniowie, gil~otrzeboe s~ TolU\C1:kl na wąSKie
agiU,l pt\Szport na imię .MIePrzyjmu)l) od 8 do 2· ej po pol.! Chorub, wewnętrzne I nBrwow~.
bernli kle:eci<iej, pl'Zy stlleyl u
kolorówki. Prr;lljazd.N\ 33
czysława Bajcarek,
wydany
1 od , do 9 wlocz.
469r'
14-29-t
11671-2-2
li gminy łl.l\dogoszcz.
3566-3-3
rzeźnilrlł. dom Tomllslka 370 l'2'1
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ROZWOJ. -

Łódzkie

.~ 13ł

Sroda, dula 15 czerwca 1910 r.

Towarzystwo

Konnych

Zachęty Wyścigów

S E Z O N 1910.
W środę, dnia 22"'go, niedzielę, dnia 26~go i w środę 29"'go Czerwca odbędą się na torze wyścigowym Towarzystwa ~ Budzie Pabianickiej

Wielkie Wyścigi Konne

nll.grody w wysokości przeszło 12,000 rabli, przy udziale okolo 70 pierwszorzędnych koni. - DOGODNY DOJl\ZDn - WIELKIE HO\llE TRYBUHY DU\ PUBLICZNOŚCI
CZŁONKÓW. - POCZl\TEK BIEGÓW panktaalnie o godzinie 3 ... ej po pot. - CEHY l'1IEJSC: Loze na tryba nie: w dnia 22 Czerwca 10 rb., Loze na trybunie \l? dniach 26
i 29 Czerwca 15 rb., I miejsce t prawem wejścia na trybanę: 22 Czen"ca 2 rb. 26 ... go i 29.. go :5 rb., II miejsce bez trybany 1 rb., III miejsce bez trybany i totalizatora 30 k.
Bilety sprzedają się od poniedziałka, dnia 20 Czerwca, w cakierni W...go 1\. Roszko\\lskiego i \\l kancelaryi Towarzystwa w lokala Klubu Cyklist6w, al. Przejazd Na 5,
od godz. 12"'ej do 2... ej po pol. i od 6..ej do 8... ej wieczorem. - Loże na wszystkie trzy dni wyścigowe w cenie 30 rb. sprzedają się w cukierni W..go 1\. Roszkow'"
ski ego od środy, dnia 15 Czerwca. - BILETY WJl\ZDU POWOZEl'l LUB 1\UT0l'10BlLEl'1 w cenie 1 rb. sprzedaje Cakiernia W... go 1\. Roszkowskiego, a w dni wyścigowe
na Szosie Pabianickiej przy skręcie na drogę, prOlJ1adzącą do toru i winny być noszone przez woźniców i szoferów na widocznem miejsca.

?
l

A W I Z II W
o czem

pią,ek, dnia 24-go i SObotę, dnia 25-go czerwca odbyt się mają

WZLOTY SlYNNYCH AWIATOROW NA AEROPLANACH

nastłpią- oddzielne ogłoszenia..

W dniu 25 czerwca odbędzie się na torze wyścigowym

~~.e.]I6._. ~O. ._ ~ "łłlI. =r8
zn pisy do kt6re/!:o -pr2yimu.ie kancelarya Towarzystwa do

piątku

24 czerwca

~ godzinie

=

. . 1ł .....:iie_. . ~

12-ej w

południe.

1938

BA'tUCKIE TOWARZYSTWO I' :~I:~:kkn!d~::!~~Ih ~~~~o;~ Kamienica frontowa
U
G
O
R
D
WIIIZBllłutacb
YT
N
E
K
E
AJ EM
pod łOdzlq, Dl. Z2ierskll M. I _~~:_~1ka_'r._Ia:_,o:o_:tró~~8~~:_~; VI Łódzki Tow. Pożyczki-Oszczędni
nych, ziemia przeważnie pazenna
31/~ mili od Łodzi,
mila od Lutomlerska, przy
Kwlatkowlcaeh, z 'wolnej r~kl do
i sprzedania w calościlub na parI

z budynkami,

1

i

J'ednopiAtrowa i dwie oficyny murowane, z obszernYm ogro't
J
dem Qwocowym i szparagarnią do sprzedania. we Wloclawku.
Cena 20,000 rb. Bliższa wiadomość w księgarni R. i L.
Erdmann, Piotrkowslta. 157.
1964-3-3

___

Dobrze wprowadzony

salatwla następujące, ustawą przewidziane, operaćye bankowe:
a) dyskontuje cslo.nkom Towarzystwa wekale handlowe;
b) udziela członkom Towarzystwa pożywi pod zastaw papillr6w procentowych publlcmych;
e) uskuteeznla kupno l sprzedaż papierów pllblłanyeh;
~ Inkasuje weksle, wylosowane papiery I kupony~ e) wf(laje
.ptakaZ} na rÓŻne miejscowości Rosyl I zagranicy;
f) przyjmuje wkłady pieniężne od cdoaków Tow.arzystwa t od
osób obcycll I p:!Mł od ł% do 6.10,
g) asekuruj. 60(. rosyjskie pożycskl premłowe od aZ1)rtJIIIoCJt.
Biuro otw&I1e w dni powszednie od 10 rano do. 3 pp. 1564.r3

-ile'
II Ia I e I ni OW

"I!I

s~I~~ ~alantBrlJ

zawiadamm swoich czlonkÓ'\\1, ze od dnia 1"90 czerwca r.b. czynności
biurowe załatwiane są: w poniedzialkl, środy i piątki od godziny
1().ej do 3><ej po południa, a we wtorki, czmcrtki i sobotę od godziny
z powodu choroby ZMaz do spno, 1().ej do 3><ej po poładnia i od 6... ej do S"'ej wieczorem.
Przyjm{J,je wIdady od 4% do 6%.
daBła. Dzielna Ó.
1968-3 2
Lokal przeniesiony zostaje od 1..gb lipca na I-sze pi,.tro
_EBLE
Przejazd 14, oficyna środkowa.
1916-6-5
I kilku pokojów sprzedam za bezcen: garnitur .aIonowy; 2 trema,
kredens, 12 krzeseł, . stół. slaty do
ubranIa, otoman., 2 lóżka z materacami, umywalnia z marmurem,
"blelltlllarka, 1I!alkf nocne, łosietb, mała Bzafeczk., blorko, eia••
żerka, lusko wisn,ee, pa.fll.wanlk,
obrazy oleJne, gramofon prawie

DzIś

~

powiatowem, nad rzeką, przy kolei,
sprzedania lub za_any na coś mniejszego

do

dom murowany

dwupiętrowy

się zgłosić.

suchy i ciepły, z murowaoemi oficynami i takiemiż gospodarskiemi budynkami i ogród kiem,
przynoszl}cy dochodu rocznie 2000 rubli. Plac jest na tyle
obszerny, że można pobudować fabrykę. Bliższa wiadomość
ul. Widzewska N! 75 m. 10.
1974 3

.&PRZECIW GONORREI

-.. e

fD '-

--

;;

!t uj

Znane ze swej dobroci soki fabryki przetworów owocowych STEFANA FRICKA w Radomiu, jak:
Malinowy
Wiśniowy

EW

Skład: PetersblUg, Rozjez1aj a ]i, 7,
apteka B. KOllohejma. Wysyła się
za zaliczeniem. Przesyłka podług tllryfy poeztGwej. Posiadllją aklady
apteczne; Ludwik Spiess i Syn, 616

,,' I

'~

1996-3

Cyil:rynowy i

(Trypper)

Jednakowo dobrze działa \11
wypadkach ostrych i chronicz~
nych i \11 krótkim czasie asuwa
najbardziej poważne powikłani a

1006 24
...

78.

t

=-=
lI ----------e

~ ii I ~r.~!!~~~~C!lt

o godzinie 8.aj wieczorem.
Q_bAli

Pomarańczowy

W

"F;~;~i~;;k

i ll'b. 80 kliP.

I

mosill!żnemi

>ł

działa prędko i radykalnie i podług
opinii lekarzy jw racyonalnymśrod
kiem. Przepis przypudeł1to. Prawdziwy tylko w metal. podołkach pol rb,

s

JrD 1ID1ł .;at -& ił. JD. e

I

najnowszy środek - salo
"PICZYUl\I"

och. aniacZ8 obcasów (gumki)

z gwiazdkami

J, Namysłowskiego.

1968-3-3

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIEf

99

MJkolajewska

pod dyrekCJI}

Początek

oHnllijmleni z blldoWIl maszyn
l'IzaJlowych i szuflowycb - mogą

5 lat temu budow&nJ -

Angielskie
pałentow.

z patentem

ZQ~lli ~lul,rzl

jest

dnia 15 czerwca I codzIennIe koncert,

tJAUCZYCIELKA

l kUkoletlll~
praktyką pOllzukuje lekcyl r08yJ·
lIkiego, geograllf, historyl - na
pensyl lub w szkole prJwatnej
męskiej. Adres: Plock, DobrzJń
SKa Ji 11 m l.
1666-6-6

znane ze swej trwałości i wybornego smaku, w różnych
gatunkach, z dostawą na letniska - poleca Skład Masła

Otylia Taucbert, Piotrkowska 117.

Hoteln".

słynnej włościańskiej or~iestry

płytamI.
kredens
kuchenIł m.
3. 1830'10·5

I ny.
nowy Nawrot
z
rOSJanka

mieście

'n~

Ogród przy "Grand

li I

MASŁO

W

Przejazd 14,

i

G'l'ugla

Ł6dź, Południowa

Telefonu

Jł!

Ni 28.

817.

I

2008-5

?

d 4

f

Ogłoszenie.
Naczelnik

łódZkiego

biura pocztowo-telegraficznego %awladamlr.

w laściclel1 solidnych interesów asenizacyjnych i wJwózkl nleczJsto-

ŚCI, że

jest do oddania z IIcytacyi

oczyszcza.nle a.senlzacyjne I wy-

.śmlecl z całego gmllcpu pocztowo-telograficznego W Lodc!.
ZJc zący podjąć się tei wywózki, %echc~ zgłOSiĆ sl~ w dni u
(21) czerwca, o godz. 12 w peludnle, z plśmienneml deklaracyaml,

wózka

8
opatrzoneml odpowiednim stemplem, do Naczelnika pocztJ.
W deklaracyl ma być wymieniona suma, za jaką deklarujący
do
podejmUje się uskuteczniać żl\dllllą wywózkIl, oraz 10% od zadeklaj do przędzalni Haeblern, DąbrOWA rowanej sumy - jako kaucya.
Łódź,
:1990-2-2
Po zlożen!u deklaracyi D&aląpl przetarg ustny, który rozpocznie sill od najwlllkszej z :tadeklarowanych sum. Umowt. blldzle zaII Do 11 letniej dziewczynki, uc~e wart. na trzy lata.
III 4
nicy 2-ei k~asy pensyi lmlenill
Sz czeg-óły, dotJcząee Wjwózki, mOŻna wcześnie; przejrzeć
Orzil3zkowei, ZMllieizkliolej na Wiś w kancelarvl pOllztowe l ,
2016-1
niowej Górze, potrzebna jest nau
czyclelb
(polka,
bez
różn
ICy
wy.
uznane powszechnie za najlepsze, be najłr.ahłZ!ll2
znania), zlUul eszkaln lIR Wiśnio
Z powodu pojawienia się na rynku hanllowym ochra ·
WeJ Górze lub IV sąsiedztwie, W
niaczy. naśladujących nasz wyrób, zwracamy uwagę na I c~lu udzielania Jednoll;odzlnnnych
napis " DEamATU\iE" , pomieszczony na l,ażdym ochraniaczu. I lekcyi po dczi\s wakacyJ. Laska- kredens, stół, szara, kanapa i t. 1'.
do wynajęcia.
we reflektantki zet'hcĄ się zl{l!l.- Benedykta 37. m. 2. Od godziny l!
The Dermatine Comp. l-ład w Londynie.
szać do M. MorawskieJ, Łódź, 12 do S.. ej.
Wiadomość w adm. "Rozwoju-.
1996-3-1
2014-3-1
Przedstawiciel: P. Rl\JHER, Ł6dź, Wólczańska .Ni 21, telcr. 1327. Zielona 5.
1994-2-1
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Redaktor oilpl)wiedziaJny

s,t.

Łąpiński.

00 sprzedania

'IN tloczni .,Rozwoio'·

Przejazd X2 8.

I
I

L~tni~ mi~~z~ania

Wyd9.wea

w.

CZQjew.~i.

