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Redakcja i administracja •Nowego Kurjera t.ódz· I
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6, pół-Cena uyłoszeó; /-sza strona 50 kop. n wierst
11
łlage mWci ~ w lokalu przy ul. Zacbadniej 37.
rocznie rb. 3, miesięcznie kop. SO.
· 1ul>-leg<> miejsce, nactesł'ane 50 kop., ,nekrot• i
lntaaowani do redaktji zgłBSEat si~ mogą od I
Za odnoszenie do domu lub przesy;kę poczto· kłamy 15 lcop., ogłoszenia zwyczajne-~kop.,~Dr•ltM
11 do 1~ w południe i od 6 do 7 wiecz.
_ wą -dolicza sir: 20 kop. miesięcznie.
ogłoszenia 11/ 1 kop. za wyraz.

„

!

'Administracja otwarta od 8 i.no do 1 >#iecz&. · ,··' \ Za przesyłkę zagranicą doł.iaa się 60- ·k. miesięcznie.
Ogłoszenia zamie]soowe: I str.S() kop.,. rekłamy pe
·
ł
Adres telegl:aftany _L6di Kurjer•.
Zmiana adresu 20 kop.
TELEFONU Nr. 253.
20"k., zwycz. p<>J2 k. zawbrsz petitowy;qb ·Jego. młejsa.
Rękopfsóvr nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, l 1 onorarj6w administracja \vypłacać nie bQdlle.
Agentury:

w Łodzi Biur'o ogłoszeń .P-romień", Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński. Zamkowa nr. 23; w Zgierzu: Al. Bielas_ Poczek. Tram. Nowy Ryn.ek,
pnyjmowanla ogłoszeń w Rosji, za granicą i w l<ról. Połskiem, oprócz Łodzi i ol<olicy. oddane jest Ot>mowi Handl. L. i E. Metz! i S•ka.

WYŁĄCZNE PRAWO

-=~~w atdsehlesehen

prenumerowanie i czytanie .zar~i;
za grzech ogłoszone.
Z tej niekonsekwencji .• powszedto1
neg-0" kościoła najwyraźniej wynika. na
jakiej samowoli krewkiego Auguste. łl
••
Kielc i zdziecinniałego arqbiskut>*
~dać wszędze!
główny Pańska
••
Chościak~Popieła opier.a ,.. ~ię ta kh&t\11.łC
TELEFON• 11- 1&.
na .Zaranie".
!i!~W~~~~~~~~~~ ·
l jeśli prasa postępowa polska wzi4'
ła tę sprawę tak -gorąco do serca. to
Generalna
na Królestwo Polskie Fn!JJ
bynajnmiej nie z tego powodu_ teb1i
religijnym.
tym . papierowym klątwom przypisywała
Całą winą •• Zarania• była niejed- wielk'ł powag~, ale dlatego. ie wnosą
„.ookrotne ~y.Yepąwani ·przeciwkG nadw. one waś~ rozkład i demoralizacj1t 4o
Inwentarza j:ywego od pomoru
, .
tyciom i zdzierstwom ksieży. o, gdył>:y warstw tudowych. które potrzebują otuz kapitałem zakładowym 500,000 rb.
.Zaranie• zamiast mierzyć w kieszeń ~był -~ó!n~ b~ o~ąsnąć sit z_zasl?j~
zawiadamia, iż pnyjmuje do ubezpieczenia konie i bydło rogata od -~ ksieżawską, mierzyło w • Wiar~ św.• - 1 pomzema, w 11,1~1m. przez -długie Wt~
upadku wskutek wszelkich chorób 1 nieszczęśliwych wypadKów,
dotychczasby to mu uchodziło- bez- • p~ostawały.
Warszawa, Miodowa 11 1,-te~. Nr. 271-86.-Biuro otwarte od, 10-2
· kąu)ie.
Dzisiaj. gdv energia atła ·ludu win-;
1 od 4- 7.
.
l!Bil
na
być zwrócona ·ku umysłowemu i
Poankiwani q zd:>lni agenci na Warszaw«': i prowiaeję.
H!I
Ale -ono łargneło si<Mla rzecz na~
materjalnemu
podniesieniu słe, wys~
~ i§fi~~~§~~~~~ świętszą, w najczulsze uderzyfo miejsce, poją biskupi i różnią r-0dziny, rozrywają.
ogł<>silo taksq obowiązującą za śluby:
NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
pogrzeby, chrzty i msze;. tam, gdzie małżeństwa, brała c przeciwko bratu Pod-1
szczuwają. całe wsie wprowadzają , W;
usuwa
chłopi czytali _zaranie• - .zmniejszyły
piegi, pr,azcze, opaleniznę,
sie dochody proboszcza, grosz ludu stan podniecenia, który tu I tam poczy"\
wągry,
czerwono•ć twarzy
miast na plebanje ~(i kar<:zmę) - szedł na jut przeradzać się w gwałty.
i wszelkie plamy
jest to zbrodnia przeciwko ludowł)
--do k:>iegarń, do szkół gospodarczych,
i
przeciw
Polsce, a nazwiska t.osińskie-
Próba przemilczenia zbiorowego, do spółek rolnych, do maślarni współ·
go
i
Chościak
Popiela zasługują na to„.
protestu prasy postępowej*) w sprawie ·dzielczych. i to było kamieniem o~
wynalazku aptekarza .
by je obok Krasickiego, Kossakowskie--'
klątwy biskupiej, rzuconej na .zaraRie•, brazy.
go,
Podoskiego, Ostrowskiego, Rybiń
Niwińskiego.
nie udała 'się.
l dlatego właśnie nie padły pierw· skiego, Młodziejowskiego, Skarszewskie..
Dla u1lknl1ci1 n1łll1l11nict11, katdn pud ałko
Pierwszy podniósł ią „Tygodnik sze klątwy ani na .Myśl Niepodległą",
n1patrzuA1 j11ł 1 pJ1młl1. na któraj znat Polski", organ wyrażający opihję tych ani na .Prawdę"', ani na nasz .Kurjer" go, Massalskiego i Poniatowskiego zapi•
sać do czarnej księgi episkopatu polskiego„
dlłjl sit Nm 204 i eazwiakD wynalazcy
żywiołów, które przed rokiem opuściły choć to pisma wolnomyślne i bezwyzna1 jeśli .Słowo" utrzymuje, te wy.
szeregi Narodowej Demoktacfi. Pow. niowe, ch<;>ć nie poprzestają one na
Jan Niwiński.
klęcie zarania~y było tyłlco aktem saw
Sprze~ai w aptekaoh, składach aptecznych ściągliwie i grzecznie, ale niedwuznacz- zwalczaniu nadu~yć_ ksi~żych, ale samą moobrony ze strony kościoła, że miało
nie zganił on postępowanie biskupów, organizacjr: kościelną atakują, dyskredy·
perfumerjach.
na celu wyłijcznie jego· dobro, to droż·
podkreślając, że
zabranianie czytania tują .prawdę objawioną", z korzeniami
szym jest dla nas dobro Polski ucfowej~
pisma chociażby nieprzyjemnego kościo- · zło chcą usunąć•.• ale o nie nie dbają
w któri& akcja biskupia bezpośrednio
ustrzed% si~
łowi, jest równoznaczne z tamowaniem księza, bo któż je czyta?
była wymierzona, i droższym ono Po~
od moll, oświaty i do celu nie prowadzi, tylko
Garstka inteligiencji, która i tak winno być dla wszystkich polal<ów.
niech
Jeszcze bardziej rozdziela zwaśnione praktyk religijnych .nie odbywa, a jeśli
Dlatego te! odezwa prasy postępo
suje tylko
strony.
odbywa, to najwyżej dwa, trzy razy w
wej była tylko wstepem do szerokiej
Wieczorny", cytując ten życiu, która nie stanow 1 takiej stałe i
akcji obywatelskiej, mającej na celu po0-ra WEINREICHA głos, wGoniec
przyl:naje mu racjf;' i zapowiada klijenteli księiy, jak chłopi. Worel~ od
hamowanie zbrodniczych zap4dów e~
własny artykuł w sprawie klątw ńa za· tego nie ucierpi, a o wiarę komuż tam
skopatu. Zrozumiały to już te pisma
raniarzy.
chodzi~ ••
p olsl<ie, które nie zwalczajC\C katollcyz•
Te wystąpienia skłonily do zabra·
Wiec wolno się ' nie spowiadać. wier- mu; stoją przedewszystkiem na straty
nia głosu .słowo•, które po wchłonie• nym, z tego, że czytują • llAyśl Niepo• interesów narodowych, i mimo różnic
ciu „D~iennika Powszechnego• w oso· dl egią
~ • , „ Kurier
· „·, „ p raw de" 1· t. p. p1·
partyjnych, umieją się zdobyć nietylko
bie pana Mie-cznika, czuje sie w obo·
s1~a, .któr~ system~tycznie podk?~Ui'ł na frazes, ale i na czyn patrjotyczny.
wiązku bronienia zarządzeń kościelnych
wiar$: katolicką ludu 1 powagę Kosc1oła
Ale tego jest za mało! w sprawie
z
urzędu.
Dzisiejszy numer składa sle
Swiętego". ale .kt~b~ .zaranie" pren~- · tej nie tylko . prasa polska winna głos
Trudno mu to przychodzi - bo
a 8-m rn kolumn.
mer.ował, czytał 1 • mnym do czytania zabrać, ale całe społeczeństwo. Powi ...
złej sprawy nie łatwo jest bronić to
udzielał, ten ~ope~m g~zech, o~ którego nien sie rozledz głos protestu ze wszy„
.też artykuł jego „W sprawie Zarania•.
zwykły
spow1ed01k me b~dz1e mógł stkich sfer i ze wszystkich zakątków
Kalendarzyk.
jest pełen kretilctw i iałszów.
rozgrzeszy.ć"•
ziemi polskiej.
Tak tte jest zresztą z czytelnikami
1'ysi'lce ludzi powinno złożyć pod•.
Piątek, d~ 7 czerwca 1912 r. r
•) Protest ten zamieściły nastepują.ce pis!J\~
D z i ś: Roberta Op.
"Prawda", „Kurjer Poranny•, "Nowy Kurjer ~Zarania" tylko w djecezji ldeleekiej i pisy pod protestem przeciw antyspołecz•
I;.6d.iki 4 "Gazeta Kujawska", „Tygodnik Suwal• warszawskiej, . gdyt w-.innych djecezjach_:: 11etJ(-~ntyparod9weL alt ej i biskup.oi;. . ,,.
- ' 1utt~r-.o:.-- -Maksyma . B..-,~t~·
ski", „Wspólna Praca„ (Łomiyńska),
Tygod.ni.1'
„. 1.l . ..... "'-: <i ~!.~_,.... :1t- ,. . .
(tubelskięj~" _a:,JJawet:;kujaws~oJkałlsk{ej)<
W. '"611łzyn1k1. -.
Wilcńltki~,~tet~ i „Dz!el\llik Powszecb.Dy".
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.Przepisy Kościoła, pisze .słowo".
wiernym czytania i rozpowszechniania książek i pism niemoral·
nych, przeciw Wierze św. zwróconych•
Otóż właśnie .zaranie• do pism
takich nie naleiy. Pomimo stałej naganki organów klerykalnych, ułtraklery·
kalnych i półkłerykalnych na .zaranie•,
nie udało się im wsl<azać ani jednego
artykułu. ani jednego zdania zwróconew.
go przeciw dogmatom lub obr~om
zakazują

było

2.
Ale nie trzeba po przykłady sięgać
daleko; każdy z nas pamięta te
chwile, kiedy cyklista, wyjt:źdtający za
miasto, narai:ał się na grad kamieni!
Członkowie alcadcmji nie rzucają
kamieni11mi, ale czasem chwytailł za
gardło. Kiedy w r. 1878 Edison przy.
słał do Paryia pinwszy wOj fonograf
01 .ewai zaś tebrania przedwybor- i gdy pełnomocnik jego demonstrował
sta w
stadium przygoto awcie aparat i, przytrzymujllC demonstratora
\1/)1boró , przeto 1 rozprawy aa nkh za gardło, zawołał:
po „nn sie odbywać w języku pań„
"W imię godności nauki nie mogę
stwowym. Niezależnie od tego, dła po- pozwolić na to, teby pierwszy lepszy
licji byłoby rzeczą nlemozliwą stosowanie brzuchomówca drwił sobie z akademjil
pr.zepisu o rozwiązywaniu zebrań przed- Nigdy blaszka żelazna nie może wydawyborczych w wypadkach prawem przo- wać głosu ludzkiejlo! Potrzeba na to
widz1a ły<: • jeśliby rozprawy na tych krtani, j~zyka, pod nil~blenia• .„
zebraniach toczyły się w językach ob·
Jednem słowem, fonograf nie mói,tł
q
t
dl
hej· ui zna.
istnieć, poniewat sprzeciwiał si~ parys·
Z tych wzgl~dów 1 zt.:ządzenie na- kief fiijologji z r. 1878, podobnie jak
czelmka miasta Petersbutga było, zda- promienia organiczne sprzeciwiały się
niem Se tu, prawidłowe i prz pisów tizjołogji i(takowskiej z r. 1909.
Niewiele lepiej był<> i z _telefonami.
prawa nie obraziło.
tyl w że tym raz~m tfafiła kosa na ka·
mień.
.

to rozporządzenie do Senatu, jako bezprawne. Wszelako Senat rzeczon'l sl<ar•
gę obecnie oddalił. podając motywy na„
stepu1ące: na zasadzie art. 3 u ~ taw zasadniczych państwa, czynności wybor·
W pierwszym roku
ego istol-nla cze do lzby we wszystkich swych stud·
4rzecia Duma łia~·ta 442 po·
· ac
inny być prowadzone po rosyj„

Ili DUMA

Prawo finlandzlde

zwieks:cył

w za-

t!adzie liczbę posłów
W chwili obecnej

446.
oma lic~ "lko
•37 posłów, gdyż pięć mandató nie
jest obsadzonych ( •ubernje: J'oati 1erska, tambowska, k1jowsłrn, liflandzka 4
1

.ł<osO'.omska straciły

cieli z powodu
gię mandatu).

sw©K:ll pr~edstti'-'4·
albo zrz:ea.erua

śmierci

Posłowie finlandzcy nie weszli do
W cił@ 5 !At zmarło 28 po-

.Dumy.
~łów.

Związek

30 pa:idzlernika stracfł

Petrowo„Sołowowa i Plewakę; kadeci.Karaułowa i Pergamenta; prawica-hr.

p.os.tępowoy-Sokoło a 1 t. d.
Zrzekło sit: sw te
mandatów 18
~ tych więk ze wraien.ie w;rwar o ustą
\Pte11le posła Dmowskiego„ byłego pre·
\%esa drugiej Dumy państwowej Cioło

Dorrera;

!Wina i hr. A. Bobrinskiego. Z
o.-ów tylko Jedne wstały przez Du
'uznane za · nieprawidłowe. mianowicie
,Wybory osławionego miósłd~o pOSta
Szmidta.
Sama Duma mnnęła ze swego skła·
du skazanego Si&dowoje kadeta Kolub.akina i s.-d. Kosorotowa. Ogółem tylko

111 posłów należało do każdej z trzech
a:>um.

Posłów któr~y należeli tylko do
pierwszej i trzeciej - 45.
Natychmiast po zwołaniu trzecia
' Duma liczyła 8 stałych komisji i 21
tymuasowych. Obecnie posiada ona 8
. ~tsły h t 22 tymczasowe.

tak

Pierwsze telefony

EmBfJfUr8

Bella

przywlótł

dzić

oświetlenie

gazowe „

•'•.
w

"' ~

a także niemotliwość kolei . . 'i~
które, według ich obJiczeń musiałyby .„
ślizgać w miejscu na gładkich szynaclłJ
(pierwsza kolej ielazha w Angłji ·~
po szynach z~batych).
i
Wiadomy jest los 0a
tw&cy dzisiejszej dynamiki. Pundame11tatJ;
ne prawo Carnota spotkało sie tet ft)
złośliwą, opozycją, uczonych angfełskictrł
t niemieckich. Ostatni odrzucali ro... 1
nie:l. zrazu epokowe odkrycia Pasteur•.;
części pod wpływem neonofobji pa. 1
trjotycznej. Kiedy pani Curie-Skłodow-1
ska odkryła polon. Niemiec}Oieseł ~
sił, że jest to tylko .indukowana bm.)
mut•, na co Anglik Soddy odpowiedziat
zapylaniem ironicznem; 9 czemu nie in.
dukowana platyna albo pallad•?

w

Nazwę .polonu• Memcy I dzfł>
jes~ze przełykaj4 tyllm z wielkim tru•
dem, krztusząc sie.
Głębsze umysły spostrzegailł same
ten fątalny nacisk rutyny, produku~
neofobję.

.Historja-n1ówi Kstol Rłchet-ucq

do Europy bankier amerykański Roos- nas, źe najlepiej udow<>dnfon nowe odvelt, który sam opowiadał mi następu- krycie spotyka sie z zaciekłą i

·

nauc.zycieli-żydów.

jąc"

historie:

opozycjił

i

że

napaści

rutyny

•'*'

Sił

po-

Zmiarkowawszy ' odraz& praktyczną twierdzeniem zasługi•.
wartość wynalazku, przedstawił on ra ...
Tenże autor ~ przypomina
zdanie
Na rzea istniej4cega od roku 1853 dzle municypalnej paryskiej 1prośbę o Karola Vogta: .Odybym nie był prospecjalnego • .tydowskiego funduszu e• udzielenie µiu . wyłłłcznej koncesii na fesorem; byłbym odkrył prawo doboru
meryta1nego . wszyscy nauczycJele-zydzl zaprowacizenie telefonów w Paryżu.
naturalnego•! Chciał przez to powiei nauczyc1elki-ty\:łówki
niższych szkół
·
.
. .
żydows ·eh płacą po 2 ł pół procent .
.~ada wzruszyła ram1on~m1, me ro- dzieć, że będąc profesorem, był tem
swojej pensji.
·zum1e1ąc, .o co chodzi i zaządała p~ze· samem związany z doktryną szkoły t;
Obe •
ń
i R d de\\szystk1em. żeby Roosvelt przyniósł zmuszony do wykładu prawd ustal°'""
b
,
• ~
cme 1z, a pa stwowa
a a jej opinJę akademji , nauk. Akademia nych, a nie do szukania nowych.
panstwa · uch~ahły prawo. ~Y emerytu• wyznaczyła komisję, komisja zbadała
lY te włą~" do _utworzone) w r. ~ 9 0? rzecz i orzekła. iż .przedstawione jej .a·
ogólno-pf5 t'.-'owe1 ka~yl e~ery~~~nfJ :la paraty są wprawdzie bardzo łnteresuJą·
nauchzydc1e 'kt61 ,nau,czybcle e szdt d u er ce pod względem teoretycznym. ale nie
wyc , o
rei s {ar ma o Ci prze- posladaii\ żadnego znaczenia praktyczłewać 6 _proc. pensji, p~~ieranych .Prz.ez nego•. ·
żydowskich nauczycieli 1 nauc:iycielk1 z
takiem świadectwem
w r~ce

. ~ad pr.oj~k~em .o nietyk~lnt>Ści ~so•.łusłeJ p_racu1• az dwie k<?mis1e, co 1ed~al< 111e posunęło am na krok tej f~o~uszów, vrzelewanjdl do mmlsterjum
csprąwy.
..
osw1aty.
Nowa .k?m1~1a de r~zwaiania u...
Nadto do rzeczonej ogólnej kasy
stawy o mm1sterJum 111c: me zdzłeł.a!a.
emerytalnej będą mogli . takie należeć
_ . Zato zo~tały utworzo_ne kom1~1e o- żydowscy nauczyciele i nauczycielki
ch.r~ny myśhwłtwa. slarozrtności 1 ko- stkćł utrzymywanych przez 'gminy ży•
m1s1a uprawy bawelny.
,.
.
.
W pierwszym rolrn Duma liczyła dowskit!, 0 Ile gmmy te .~hcą wpła~ć
l 1 łral~ćJi, oraz jedną grupe bezpartyjną. „d~ kasy 6 proc. ód PeDSJI nauczyaeł.lr
Frakcja pruwicy liczyła St posłów;, rak·
ich.
cja po~ ytsza stopniowo topniała ł Uczy
46 posłów.
·

z

Z~oretyk anarchizmu.

Roosvelt pobiegł 4 czemprędzej do rady
mlejskieh W radzie przyjęto go z jesz•
cze wi~kszem zdziwieniem: .Ńa cóż paSpr~tyną zamachów anarchistyc..
nu koncesja, skoro rzecz iest bez war- nych urz~dzanych w ostatnich czasach
tości 1 "
na obszarze Francji, jest miljoner - 1. ·.
od kł dealista, postać dobrze znana na bruka
- To JUZ moja strata rze
paryzkim, ze swych dzieł fil ntropfjnycb
Ąmerykan~n.-:- Sk?ro rzecz . bez ~artoś· i humanitarnych, niejaki M. Promentłn.
ci. panowie me me ryzykUJą, a Ja chce
Dobroczynuość jego i otwarta zaw•
spróbować.„
.
sze i wsiystkim lwa weszła w przysłoRozumowame było logiczne. A po- wie.
nieważ . Roosvelt umiał. nale~ał. wuuNikomu nie odmawiał lcatdej n
Grup~ niezaletn~~h nacjonalistów,
•
.szono Jeszcze ru rarruonam1 ~••• dano dzy sp!eszył z pomoai i , roił sobie o
PC! raz p1erwsz~ pOLlaJ<&~ do ogólne,
1łro·'es'or
mu ~je. . .
.królestwie nfebłesklem na demi - gdy
wiadomości swo11l 1.1st~. liczy 17 cdonI 'J
"
W kilka mtestęcy potem utworzyło wreszcie znikną z niej i rwrony panująl<~w. Do .grup~ te1 wchodzą:. Sazano- 0 łiiatoPji gł„poty ludzkiej • . · Si~ Towarzystwo akcyjne,_ któremu spryt- cyc:h _ i kapitał ciemlf:życiel. a tudzw1cz, _l~rup1ensk1J, W. Lw_ow. i 1~m.
__
ny p~edsiebiorca odstą,p1ł swoj prawa kość wróci do pratródeł swego istnie·
• Grupa prawych pazd~termkowców,
.za mdjon franków.„
nia.
tak .~w11na gołGłobuwsl<a, hc:iy 11 cdon· ' ·
W literaturze naszej pro~ Jułjan
w ten sposób powstało, najpierw
Sam prowadził tycie wiece) nit
kó,w.
.Ochorowlcz nalety ~o nalorygmalnleJ- w Paryżu, jedno z najważniejszych udo• skromne, ascetyczne nawet, zdała od
Frakcja związku 30 paidziernika ·szych talentów ~olsk1ch •. W ostatnich godnleń w porozumiewaniu. io łudzi gwaru stolicy rozbił swe rodzinne gniaz•
posiadała w swoint składzie 124 posłów cz~sach rzadlm .kiedy zabiera . głos _pu· między sobą-dzh:ki umlejctnemu WY.-. do i głosił współtycie braterskie na ło·
obecnie liczy t 20.
bllcz_ny, ale kiedy plsze, pióro Jego zyskaniu.„ neofobii! Niemcy po:iłąp;łl me przyrody - podobnie iak kiedyś
Nie uległo zmianie w swoim skł_a · lchnae dawnym temperamentem.
~
jesz'1:e praktyczniej: nie uznali. także Jean Jacques Rousseau.
d~le liczeb~ym Koło polsko.•litewslue, . w nalśwletszvm usiyc:le .Sfłnslćsa" warto~ci telefonu ~~la, ale gdy sic prze· Domy jego~· pałace, włlle. pełne
Koł<? Pols~\1e, gr_~pa muiułmanslHi, tru- _prof. Ochorowh:z ~aqlieszcza nadżWY• konah, te sle omyllh, Siem~ns. ~paten- były mieszicańców i nigdy się nie mógł
dow1ków 1 frakqt s.•d., 1eteH nie liczy~ czaj . ~ryginalny artykuł o .ne9fobji'4 to~ał telefon Bella ~a swoje imię, n~: uskarżać na brak lokatorów - bo oho·
Blełousowa, który opuścił tę ostat- Judzk•eJ.
d~Ją~ ~u kształty. na!o~owe, t. J. clez wiązki gospodarza .pojmował w wyjąt•
~tą.
.
Pisano jut niejednokrotnie historj«: k1e 1. ni~zgrab~e, ·t dziek• temu kultura kowy sposób - i ani nie domagał sle
Frakc1a. wolności ~udu, wl~c kade- cywilizacji, ale nikt je_~ze nie napisał niem1ectta odntosła .tryumf nad amery• czynszów, ani nie słał komorników,
tów. ~hoclaz ~ składzie swym uległa, ntstorjł głupoty ludzk1e1.
.
kańskq.
\ec:z brał to co mu dobrowolnle ofiaro·
in11a11u:. liczy Jak przedtem ól·cb po„
Je t w tem pewnegó rodz~ju wsty- .
Kiedy znak9mity fizjo~og •!1svel~ki, wano. wedle uinani!ł I woli.
Jłów.
.
dliw9śd„ te. nlo lubimy lę gao1ć f p~w- w. Harvey, odl<rył _krąiemu krwi 1 bicie
Ale te .dobrowolne datki. wypłaea, . Bezparty1nych było 181
Ob
nego rod~~Jl1 odwaga w iem, łe lubimy l!erca i ogłosił SWC>Je wiekopomne od· ne w chwili szczególnego sentymentir
nie 26.
·
:>IQ cbwaltc.
· kryc:łe w broszurce p. t• •De motu eor- Jizmu, stanowiły powatny kapitał.
StarsżY włcepl'e!łS Du111y pa(l~two~
Uiprawledlłwip nas to, C<l już zau... ,di• et saoguins" w r. 16811, pewien le~
Sum takłch nie zdołał nigdy obró„
wej, ks. Wołkonskłj, lttóry przeJtem o - watył Splno11a, te 1łtOff1Yłili pobudek kari wło kl odezwał ste o tem odkry~ cić na. swą ~otriebe - wiec nie tylko
:3eż1ł do frakcji nacjonalistów. obecnie na zego postęp owauia nie 1post,ieaarny. c:łU w ten s_posób:
.
przedzielał _Je n~ połowę, a~e zatrzy„
nie zapisał jię do żadnej frakcji,
Nam siQ wydaje ta kadtlmy nie obie,
- Mo1e by4, te w Londynie sły~ mawszy sobie nuzerny ledwie okruch
lec:z; nauce, kult~rie, i::y-wtlizac!f .:..... jak- chat bici" sęrca. ale my tu w W.ene9J - rozdawał w~zystko· bliźnim.
gdy~y te czcigodne istoty kl13dykołwlek 'nłc podob~e~o n.le słyszyiJWI.„.
. A t~ch błiinłc:~ było wiele, bardztł
>stmały na wiecie! No. hny wysoko
R6wn1et epokowego nowatora. <lal· wiele. Miał wa\lę, ogromną, nie do darosztandąr nauki i bronimy Jeł -:- jakgdy- vanleg<;> nazywall ws~nł ~bfm wania. wierzył byle urwipołciowi, byle
1· AZU
by Ona obrony potrieb0Wał11~ Priemll• ranctmlJ&trem'\ ~ tymczasem Z .t~g_o drapichru tom - a QdY łze zobac:eył w
I
czam,y ll8t'?mlast cJyl)kretnle J)(l!JJlł 'ie111· oimie~z:anego tan.ca ~b wyrósł az151ei- oku ludiklem - wJICfągał ostatnłą Pi•·
P
·• wieoe przedwrbo.-oza w Ce• notę, fł n.1elk1nc vróby ułk?wltogo je( szy .galwanizm•.
.
c:iofrankówkę z kiesieni i szczerze si~
•a••twi •
odsłonlecla uwaźamy .~acie1 ią ro<fa•J ·
PierwitY wykład Fnsnkllna ó pió• śumitował, bo mu jut wszystko roze.
--f1lozofl~inego portu, mi ig wyr~z 11aJ runocbronacł) odbył si• wśród nteu- brali.
istotnieJszeJ prawdy. ,
tannego &mieehu ówc:ze1pycb. ełektry•
Wreszcie ożenił się,
- Departament I Senatu 11 tych dniach
Z nastych podrł}czoikdw naukQ• ków.
Wiadomeść te powitali towarąsze
wydał orzeczenie w sprawfe lęzyl<ił. w. ych nikl nie zmiarl<uje, jat mało wł Opowftłdają te Nirotetm ·I uwatał 1 przyjac:lele z ubolewanlf:m i z żałołc!ą.
·uzywanego w rozprawach na zebraniach my; p~zedwnle~ wywołują OM -.vtażenle, P'oultotJa za wariata
odrzucił' itf!()
_Kom~anJa .• ~aków bł~kitnych• Z Rte•
przedwyborczych, Mianowicie, podczas ~ wiemy . jJJi prawio wsiysll<o - ą łerwszy &łatek parowy, QOmfmo wzgr d„ dow~erz~111em 1 ntechęelą _Poczd'a ~·
ostatnich wyborów uwpełniajiłcych do przy~1ujmnto1 1 ~e, co włenw, wiemy 11a• ~ie Domyślnych prób na Sekwanie. Tak az~~1wac ra~ykalnych zmian w -tyciu
lzby państwowej w Petersbur~u, urzci• pewno.
nie było. jak świadczy list N. poleona, m1l1onera I zegnała 1ut minione dobre
Cći dziwnego, że na tern tle egołt· datqwany z .obozu w Boulogne 21 lipca czasy.
dzon0 spec1alny wiec wybon:ow-poJa„
ków dla omówienia kandydatur po el• mu, s'dwlarstwa, · 1 utyn)1, policyjnego 1804 r., rewolucyjny monarchą zrozu·
Nie .zmieniło się jednak nic. Pani
skkJi.
porządku moralnego, um:dowej nauki, miał doniosłość wynalazku, aylko po- Fromen t111 obdarzona była na równi
, -' .Dotychczas na takich ·zebraniach wymyślających sobie stronnichv, spraw pełnił ten l>łąd, że, nie tnając neofobii z męże~ chwalebnymi instynktami spow Petersburgu rozprawy bez żadnej publicznych, zamienianych na prywatne, korporacji uczonych. oddał ostateczną łecznym1.
pr;i;eszkody
toczyły sle zawsze po lrntedr uniwersyteckich, uwużanych tył- decyzj~ w rece instytutu, i teo dopiero
l po staremu niewieit. płaciło ko.
pol:;lw. Tymczasem na owem o tatniem ko za szczebel do wyżsi.ej kariery, Jizg. odrtucił wynalazek, jako „nlepraktycz• morne, tnbryki wykaiywaty stałą równo.
tal, km LCbraniu nacielnik miasta iaka• sostwa i nepotyzmu Jęgnl~ sio zielsko .-iy". Specłalfśeł tet, nie kto inny, głó· - wagę, a saklo z dochodów możliwych
i:ał przemów ier1 w jęl<yku polskim.
neofobJI? Oznac~a ona wstr~t do uty- ·~iti niemoźlfwośł 9 lamp bez knota„ w j spodziewanych, <lawa.to, jak df\w.nieł
Or21wl1i1 'orowie zebrania zaskarżyli . tecznej nowości.
chwili. gdy Leborn s1arał sit _wprawa· zero.
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j e dyną pasją pana f romentina były
<ylko ksiątl~ i o nazwach trochę dziwacznych- o treści ekscentryczno • naukowej
Hermetyka swego
rodza1u.
Wite: „ Trucizna inteligencii", .Mechanika Ili) sJi•, „Stwardnienie umysłu", „Studia nad mozgiem". Z tych <,izieł czerpal
obficie pan Fromentio - i sam przygo•
wwywał dzieło, ma}ąceniebawem w kruch
roztrzaskać podwaliny starego„. niedo•
łężnc:go •.• ustroju niewoli.

KUR !ER

ŁODZlq

~~l~ta c~ntrala fi~an~owa
w Berlinie.
-oo-~Kor„ ~;\\/ł•

.,.N. I<.

Jui od dawna odczuwały tak po szczególne instytucje finansowe polskie
O nic nie dbał, bo wedle jego teorj1 ·we wszystkich trzech dzielnicach, jakoteż
wszyscy ludzie byli dobrzy, niepokalani i prywatni kapitaliści, oraz przeds ; ębior
czyścr, jako aniołowie - co w cheru- ·CY · i. kupcy potrzebę wielkiego polskiego
1Jiń~kich chórach trącają. przed Tronem banku w Berlini~, który miałby za zadaMaiestatu V.: złote arfy 1 cymbały: .
.nie centralizować l\apitał polski na ryn·
Wreszcie dwa_lata temu za~kmęto ·ku berlińskim i zająć silną placówkę
go pod kluczem, ~ego, _wy~nawcę ! apos~ ·J"egułatora stosunków finansowych potoła wol~e] _ woli 1 meogramczone1 .,,mN;dzy kapitałem polskim, a rynkami
swobody zyc1a.
'~iatowym1
Indeterminista„ internowany został ·
t • . h d · h
ł ł i. ś ·
w więzieniu.
o~ atmc . mac wp. yną . W;1a 111e
Bo chodziło 0 recz drobną, nie• ,na . pow1erzchn1ę plan zorgarnzowa111a
wielką, bagatelę pra..wie - 0 spisek na ~ak1ego b~nku, któ~y. oparty na ~1ę~<~
życie ówczesnego prezydenta ministrów, szym _kapitale akc_yJnyrn, mógłby, za1ąc
p~w~zne_ stanow1~l~o wobec bank~w
5 amowładc~ Clemenceau.
n1em1eck1ch, zarab1a1ą~ych na polskich
Pan Fromentin winnym nie był. interesantach około dwuch miljonów
Planów nie układał - nie doradzał ni„ matek rocznie za samo tylko .. komisowe
czego - a g~y ~u _zarzucano, że finan· przy przeprowadzaniu najrozmaitszych
'!>Ował przeds1ęwz1ęc1e mógł wyrzec tranzakcji.
na swe usprawiedłi\Wenie to jedno: .Nie
Pozatem w zakres działalności przyp~tam nigdy, na co. kto. użyje tych _pie· szłego banku musiałyby sił<l rzeczy weiść
mc:dzy, l~tóre mu ofi~ruJc: . - cel mi o- "l"ównież interesy giełdowa-zbożowe, ora.,;
obojętny_. skor~ prost mn~e k_toś o przy- finansowanie rozmaitych przeds1~biorstw
sł~g~, ~1doc~me potrzebuje Jej. odma... w lffaJU
·
w1ac me umiem".
•
Pana Frornentina uwolniono. Pr~y
Poważną, bo do _ćwierć m~~jona ~?sposobności jedPak, w ciągu tej przygo- ch?dzącą sumę zarabiały banl\1 beri•~·
dy, zawarł znajomość z kilkoma woiu- sk~e na na~zych rodakac~ amerykan•
j'lcyrni an&rchistami.
· ~kich, regu~uiących. p_rzy ich pomo~y

w

Wśród

przekazuiące

Naturalnie bank taki mógłby liczyć
na powodzenie tylko wtedy, gdyby w
charakterze akcjonarjuszów pr.,;y ~tą q iły
do niego te banki i instytucje polskie,
które do tychczas pracują z konieczności
z uiemiecl<imi bankami w Berlinie.

Ł. ").

Berlin, 5 maja.

1

-7 C7erwca 1912 roku.

pieniądze.
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Bractwo zwróciło sie z podanłem- o
pozwolenie zbf era ni a na powyższy cel
ofiar w Chełmszczyźnie i na Podlasiu..<
Ponieważ dochód z tego źródła będzte.
mały, bractwo zwróciło się do s~!
prawosławaego o wyznaczenie na~o
W świeżo ogłoszonym biuletynie dowi; cerkwi zasiłku oiepięiq.ogo.j~ z.o.
1
francuskiej Akadem ji medycznej podaje skarbu.
·
prof. Blanchard nadzwyczajne i wprost
zdumiewa1 ące
wyniki, jakie osiągnął
„
uczony, prof. Preverutu z Turynu przez
świata.
zastosowanie soczewki radioaktywnej do
okularów dla cierpiących na osłabienie
wzrolw.

Doniosłe

badania.

Ze

Dotychczas ·nie było soczewki w
okularach, która
poprawiając widok
przedmiotu, wpływałaby zarazem uzdrawiająco na niedokładności wzrokowe.
Badacz włoski wpadł na myśl wyzyskania uzdrawiającej siły promieni radiomicznych do cierpień wzrokowych. Do·
daje on mianowicie do soczewki i szkieł
okularów miniaturowe cząsteczlti soli
radiowych. Tym sposobem oczy pod·
dane Sij nieustannie łagodnemu działa
niu promieni rad ium. Dotyc:hczasowe
doś\viadczenia osiągnęły nadzwyczajne
1ezullaty w poprawie wzroku, Wpływ
dodat111 promieni radiomicznyc11 na oczy
ludzkie dawno jest już znany, nikomu
;eunal< dotąd nie udało się zużytkować
tych właściwQ$ci w 1,ie1unln1 prak-

O

przeciwko

Wielkie oburzenie wywo-

łało w kołach duchowieństwa galicyi•
skiego wystąpienie w „Przyjaclelll",Lu..!
du" przywódcy ludowców p. Stapiń.:!
skiego przeciwko duchowieństwu. .: , '
W artykule swym powstaje o.
piński na duchowiefJstwo galicyjskie, tel
głosi nienawiść w fanatyzmie partyjnym1
i szkaluje ludzi, którzy pracują nad ,wy.:
prowadzeniem ludu z nędzy i poniewier~
ki do zrównania z innymi stanami.

«sta-.

Z Cesarstwa.
t::i.

1y1:rnym.

Recepty na rov'fjsktrló.i

Książe

Mieszczerskij w „-Grażdaninie" .
przytacza szereg wskazówek, l<tóremi się
ki erują rozmaite osobistości dla poi~·
kania patentu na rosyjskość.
„Ruskoje znamia" kieruje się hasłem„
„ bij żyda", Purysz1dewicz znowu l!!łosi:
kto nie ze mną, tego bić należy", Kru-I
pienskij: „kto me nacjonalista, ten nie;
rosjanin '", prasa moskiewska z Wostro•l
gowem na czele: „kto nie z nami, temu~
przekleństwo od popa Wostorgowa• . f
1ak w kółko.
}
Wszystkie te. organizacje
i
organy
.
.
.
.
.
I
prasy czarnosecrnne1 wza1emn1e się menawidzą.„ a monarchjE: podtrzymują okrzykami: .hymn" i wiernopoddanczymi1
telegramami".

Wiadnmnści ogólne.
O

Stapiński

k•i ężom.

Następnie

nich był Dubois, jeden z nie można zapominać i o teal że wiele
łych czteredł, którzy wylecieli w powie· prywatnych osób jakoteż ~ banków
trze. Innych nie znał, nie widział, nie poznań~klch lokuje duże ka p itały nie
rozmawiał z nimf, podobno mieszkali w gdzieindziej, lecz w wielkich bankach ber•
jego
domu, nie obchodziło go to · lińskich, majacych solidną re p utację. Jedwcale.
nem słowem czas 11a1wyższ.y, ahy się
Przypuszczał, ie anarchiści kryją wyemancypować z pod zależności od
się przed pościgiem w jego domenach- niemców i na tem polu, na ł{tórem nat·
fad był nawet z tego, bo jakotnie przy- niepotrzebniej płacimy 11n mil1ony, za··
garnąć prześladowanych i nie. służyć im miast pozostawić 1
.e pieniądze w ręce
!>pieką ?
polskieJ.
w Berlinie istnieją już wprawdzie
Nie Judzka to rzecz-niegodna po·
kolenia szlachetnych!
trzy drobne banki polsl<ie, jednakże ani
Pan Fromentin pisze obecnie dzieło taden z nich z osobna, ani też wszyst- tom spory - o ustroju prLyszłego kie razem nie mogą przyjmować więk
społeczeństwa o ludziach dobrych i bez szych zleceń, lub też przeprowadzić ja·
zmazy - o czasach~ gdy ucichnie- wrza- · kichkolwiek tranzakcji z tego powodu,
wa wojenna, a łudzłcość od granic po że działalność ich ogranicza się przeważ
granice, zamieni się w jedną oazę mi- nie do udzielan a pożyczek we!i;slowych
łości.
drobnym przedsiębiorcom, dlatego też
Tymczasem zaś bawi w Maroku i sprawa zorganizowania takiego wielkie.
opędzić się nie może przed wywiadami go banku staje się poprostu koniecz.
. dziennikarzy ze wszystkich czterech stron nością. Tembardziej, że i instytucj~ poi·
świata.
skie w Księstwie PozHańskiem zaczynają
Przeszkłidżają mu nieustannie w odczuwać potrzebę jakiejś większej cen~racy.
trali finansowej. mającej cel informacyj·
. ny i regulacyjny wobec ich kapitałów.
Zdar.

kościół.

celu uwiecznienia odłączen . a od l(róle·
stwa Polskiego Chełmszczyzny chcłme
.skie bractwo prawosławne uchwaliio
odb u dować w Ch e~ mie przy ul. Obolońskiej cerkiew, która tam istniała doXVIl wieku.

Samorząd

w Radzie pań
Wczoraj po południu odbyło
się posiedzenie komisji
specjalnej Rady
państwa w sprawie samorz~du miejskie•
go w Królestwie Polskiem.
Rozpoznano szereg artykułów dotyczących kompetencji rad miejskich za...
równo zatwierdzonych przez gubernatorów co do spraw 1ak i niewymagają
cych ieh aprobaty.
Różnic zdań szczególnych nie było.
Rozprawy toc~ly się 01ewielk1e. Zmian
t::i. Smutny koniec po•ł•~
w proiekcie Dumy nie wprowadzono.
Według „Sib, M.", dn. 19 maja we wsi)
O Wyłączenie z cerkwi. Chajarino, w pow. kańskim, zmarł po~
Członek Akademii nauk, A. Markow. seł do drugiej Dumy państwowej z gub.
autor dz i eł filozoficzaych, objaśnił spót- wiackiej, W łodzi mierz Szeszyn. Po roz·
pracownika „Birż. Wied.'', że dlatego wiązaniu Dumy trudnił się pracą nau•
wniósł do synodu prośbE: o wyłączenie czycielską na Syberji. Zmarł nagle w
(!O z Kościoła prawosławnego, ~e, jak polu. Przez dwa dni trup Szeszyna Je.J
głoszą, synod zamierza wykląć cały żał poza wsią. Piasek lotny zasypał ca.ł-1
szereg wolnomyślnych pisarzów rosyj· łcowicie ciało. Odnaleziono go przypad-l
kowo. Po zmarłym pozostała bez żad,
Sl{ich.

stwa.

- Na górze, czy na dole, proszę pa.,
i drobnych loka1czyków, wygląd~jących jak
dwie male1ikie odbitki portjera, z których je- na? A może wolałby pan na balkónie? Na'
ARNOLD BENNET.
den uciekł z .Jego paltotem, drugi zaś porwał dwie osoby, tak? Zaraz sie o to postaram.
U nas zaw sze tak pełno! Czy wolno zapytaó'
resztę, to jest kapelusz, szalik i laskę.
I Henryk nagle nczuł się rozebrany; stra • o go dnoś ć?
•
- Knight - odpowiedział Henryk majeszne uczucie przykrości ogarnęło go, gdy tak
sam jeden, bez żadnej przychylnej duszy, po· statycznie.
Kiepsko zaczynał, ale raz zacząwszy, umiał
czul się w frakowym garniturze, po raz pierwiść
naprzód
raźno. Już zaczynał czuć się, jak.I
szy przywdzianym, na .oczach tylu obcych luu
siebie
w
domu,
w książęcym fojer Louvre'u
dzi. Uplynęło kilka minut, zanim otrząsł się
ze zludzeni8, że wszyscy na niego patrzą i patrzeć na nowoprzybywających chlodnym.
Portier Louvre•u, liczący wzrostu sześć i wszyscy · się z niego śmieją. A otrząsłszy wzgardliwym wzrokiem. Nagle jednak z.mą-1
1;tóp i polsiodma cala: olbrzym w granatowe1, i3ię z tego, opadł poważnie na krzesło i pata· ciła mu pogodę ducha obawa, czy aby tylko.
wyguzikowanej libeqi, o twarzy melancholij- 1emnie pomac_p.ł w kieszeni dźwięczne złote , Geraldyna przyjdzie w wieczorowej toalecie.
czy aby tylk.o ona ocenia, czem też właściwi&
nego poety, przeszedł przez trotuar 1ednym suwereny.
jest
Louvre?
krokiem i pomógl Henrykowi wyaiąść z do·
W tej samej nieledwie chwili pochylił się
- Stolik. nr. 16, proszę p&.na - alepn~ł
rożki, Henryk miał zamiar dać dorożkarzowi
nad nim elegancki kelner.
· półtora szylinga, pod wrażeniem jednak wspa.
- Czy pan czek.a na kogo, proszę pana?- mu kelner do ucha ta1emniczo, 1ak gdyby zwie-.
DH:1.re1 apparycji portjera, dał mu wbrew woli szepnął poufoym, &ksamitnym głosem, który rzal ta.jemnicę stanu.
Dobrze odpowiedział Henryk, -<
4\ż trz y.
dawał niejako de zrozumienia: .,.Proszę przei
w
tej
samej
chwili
z1awienie si~ Jej, .jak. wiTeraz wahał się przez chwilę, czy cze- demną nic nie ukrywać - jestem chodz ąca
zja promieuna rozjaśniło f oj er.
tać na Geraldyne w restauracji, czy też lepiej
dyskrecja".
- Czyż nie Jestem punktualna1 - zapyprzed testaurac1ą na ulicy. Trochę się żeno- Tak jest - odpowiedział Henryk śmia·
tala
slodko, zdejmując lekką okrywkQ z ra•
war wejść, zwa·żywszy, ze dot;:td z tak wspa- lo i miał ochotQ dodać: „Ale to nic; nie mam
mion.
niałymi lokalami nie stał w zażyłych stosun- się czego wstydzić".
Henryk zaczął mówić bardzo szybko i· trokach., Portjer jednakże, wnioskując z tego
- Czy pan zamówil stolik, proszę pana7chę
głośno
•
ociągania się Henryka, źe nie chce mu sit sa· pytał da!ej kelner z tą samą cierpliwą słody·
.
Myślałem,
że pani będzie wolała na
memu drzwi otwierać, poskoczył z powrotem czą, pochylając siE) . nad Henrykiem.
i otworzył przed nim drzwi na szerz. Nie
- Nie - odpowiedział Henryk i coprę balkonie - rzekł z miną miejskiego byw&.lcama1ąc tedy nic do wyboru, Henryk wszedł, dzej dodał: - Ale chciałbym dostać osobny to tez tam kazałem uszykować stoliezeli.t,
16, jeśli si~ nie ;nyle.
""
mijaJąc klania.1ącego się z szacunkiem port)e· stpliK.
ta. W sieni - bogato zdobne1 2 a dyskretnie·
Zdziwao go to niepomiernie że ......trzeba
._(C. '..d. _.Dtl~ ,,

4:3)

.Wielki'·człowiek.

nr.

-0.Ś.Wietlone~. opądl0-H~r~-d.~Pi.;,~~Q4bC.ll:::- w -ras.tauraejj_zamawiąć_ stoliki.

.
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4.
łlych

środków

bardzo liczna nia, a. wtedy on sie z nią ożeni i będą
szćzęSliwie żyli w Ameryce.
6. Przyrząd wybuchowy.
List' ten prawie upewnia, le auto ·Na miell:ź.nie 1 tui przy bulwarze Mikoła· - rem jest Załóg.
Jewskim wprost gmachu A!rndemji sztuk
Tymczasem Knyłąnowska zdą'.iyła
pit:l<nych w Petersburgti, znaleziono w zawiązać romans · w wie~ien.iu ze skauNewie wielkich wymiarów przyrząd wy- nym .na" 4 lata otidz1ał6w areszlanckich
buchowy z przewodnikam i.
za szpieg~stwo, wi.ęźniem inteligentnym,
~ Za .dobre sprawowanie Stanisrn~em Zebrowskim.
.
się. W kołach dobrte 1:ioinformowa- . Urmesz~rona w celu_ nie stył<ania
nl;'ch, pisze ,,.Utro Rosji", krąi1l upor· się, z 11my~1 a~esz1antk~m1; w. od~z1elne1
ciywe pogłosld 0 nagrodach, które· ma~ celt w paw_
1lome mest.;1m, !\riyzanowją ~ć przyznane pód koniec sesji Dii· ~!<~, pr~ew!erctta dJ·~te~1 od. robótek
my .szeregowi po~łów z partji prawleow· :i;a.ane '· dawn~ telefonts~tc~, zapro~a·
do

życia

1 C!!!tirwca 1912 r.

/fi 128.

Pogadanki te I czytanki odbywać piotrkowskiej. Najpierw ma być dok~
stale co święto w różnych ?'lana rewizja w łócbkłch Towarzystwach
miasta.
__ .pożyczkowo-oszczcdnościowych. . ·;. }1 ·
Pro1ekt ten uzysl~ał apro~ai~ ze_.
Tow. aze•zeela
?r~nych; zatrz_ymąno· s1e tylko meco dłu· wiedzJ handlowej. Zarząd Tow„~
z.ei nad kw~st1ą ~ogad~nek . ~ zakres.u ·· szerzenia wlediy handlowej , zwrócił '· Ji'
literatury OJczysleJ. M1anow1c1e chodzt• ' do płotrko'Wsklej komisji •· gubernłałne(
~'°. P t-0, czy po~adankł . te mają być do spraw drobnego ktedytu· z prołbła . ą
sc:1sle naukow.e J po mch. z pewną pozwolenie oa otwarcie kasy wzajemoęt
przerwą, mają . br~ urząjJzane czytania „ pomocy nauczyc:leł1 szkoły To~•w•
ut.worów w~t)lt~1e~siycb autor.ó w, czy szerzenia wiedzy handlo~. · ·"" „
si~ będą
punktact~

·rodzina.

te"

(h)

ńa z.a1~a1am1an1e- słucbacz:ów

z

z be·

leirystyk,ą, uia1ą być f>rgJnłzowane „ sp~
= (h). Lekarz •zkoln,. te._
ciatne od,zyiv.
·
karzem mi~JSklch szkół tydoW$k~h, na

, • . . . . .
. .. .
mlefsce llllCdawno imarłego dr. Kr~
_:f>o dosyt ~zyw1_one~ ·1 dług1e1. dy- kowskiego. mianow.any zC!>Stał przu ata·i
A
Starcie z chunchuzam
· 1•• nę. jak przez 1elefon. z li1~dzaicy11\ .s „ ~kus1 1 ,. w l(tQteJ zab1eq1h ~łos, mtęd&Y erelnika łódi;kiej dyrekcji qaukowej dr„·
~
motme Zeb-ro~vski m.
mny~1 oprócz przewodmcz•u:ego P.:1• P• Grossman z pensją 300 rb. rocznie ,
\V Cycykarze chunchuzi· pochwycili per·
_ Ody spostrz.eg.ła to' ~łraż więzie'1ma ~~ w~!~zy~~s:o~~ią o~;~:~:skiur:::::t
skiego kupca i iądali 20,000 rb. wyku·
'"'* (r) W•zeoh„owiań•kl
p·rzeprov/adzono
Zebrowskiego do innepu. Komenderowano oddział wojska w
czytanki litera<:l\ie oddzielnie
łlong~e•
pl'ofe•a~ow łańoa.
go pawilonu. Wówczas .. przejęty ..został
.
•
28, 29 1 30 czerwca, 1 1 :I lipca r. l:łJ
celu wydobycia kupca z niewoli.
Zakres zapowiedzlany<:h pogadanek odbtdzie sit w Pradze Czeskioj 1-szY,
Chunchuzów dognano i IJBStąpiła list Krzyżanowskiej dó Z. pełen porno·
graficznych
wyrazów;
Niezateznie
od
przedstawia
.sie nadzwyczaj obszei:nie I wszechsłowiański kongres profesorów~
trzygodzinna poty:czka. 7 chunchuzów,
zabito około 30 raniono, jednego Wzie· korespondencji, K. podozas Spaceru Zę i sys.te matycinym programem, a miano- tańca, którego cęle,m b~Jzie zneszyC:
br-0wskiego porozumiewała .&,ie z niQl wi~ie proponowanQ . jest; . ódczy.~ów: t profesorów tańea w stowan;ysieoie' a~;
~o do niewoli. Reszta uciekła·
przez okno. czemu z&l~drosn~mi oaamt aslronoruii _- 16, t fizyki 1 ~em11-t3. wodowe w celu wywalczenia odpowie~
R0sjanie stracili: zabitego gefrajtera 11rzygl!ldał ~ił: ze swoi cel\' „~~cła'.
:1. gt1o~afi1. - 14, z bjoło~1l - 20 t d'nich praw, zreformowania . ~, Jarowienko, raniono p-odpntpor!tczyka.
antt:opo~og'it - l_lt z J(rajozna~stwa-7. gruntowania nauki tańca.
·
•
Nie
mogąc
znieść
tego,
Macoch
i · s żołnierzy; kontuzjowany w · głowę
~
łri~orJi
.
polskie)
.._
34,
z
opisów
kraPrzedstawłcfelem
ko~3aa
ł.6dt
wystosował
lisf
do
l(reyżan'ow&l<iej
pesztabs rotmistrz Szpakowsld l<oni za„
łe~ wynutów. naw9łująć ją (f~ pokuty Jów • .natód~w 22. ~ nauk społe_czn.Y~ j członkiem zarządu czynnego fest P4
lłito 10, rao.iono l4.
i zaprzestania .miłostek wi~iennych, 24, z frlozofjł - 8, z lłtttatury pol~kiej Witold Upiński {Widzewska G); dQ
. . 16..:_oraz czyt_anek z utworów. Uterac: którego osoby zatntereSOlr8U ~- ad~
złożył go vi kancelarji wiłiiiennej, pn)1•
40„ c.yh razem wsiystkidl po się .mogą po szczegółowe dane.
. ;
czem opowiedział o rozmować1i K. pr.żez kich
ókno, a oastc:pnie wysłał Ust do o. PJ.u- ~danek ZZZ.
.
.
== (h) OwiGzenia glauaasQ'°!
sa P.rz~zdzięckiego z oświadczeniem, że
_.Ogół ~ł-OAAów. obecnych_ i ut.• ozne uozni6•. Wczoraj:&><> poł~
cały obecny mąjątek Krzy.tanowsłdej, nam~m pr.zy1ął prof(!kt sekcji odczy. dniu. w podwórzu szłroł}„ ocl*·'.t ~
111-ian~wicie: 5,SOO rb~ 'li kasie, 5,0QO rb. t.owe1.
.
twlczenia gimnastyczne uczal6w r ~
na bypotece jej ofca i okQło 7,000 rb.
Do tej pory w roli prele(!eńłów za. handlowej .kupiectwa łódzłdeg!l· · · /' ~
x Napad na dzie11nlkapza~ _w
kosztownościach i rl'IOnetach zł.otych, pfsałj się: pp. Stanisław Ksi'łteif, _Jan
W ś~tczeniach brało udZlłlł ok~
We wtorek w redakcji .Dwugtawawo
stanowi własność klasztoru, skru.dzion'l Garłikowski Konra4 Fiedler Sabina Gon- 300 uczniów w obecnaści d~
Orła" w Kijowie urządzono napaść na
współpracownika
• Poślednich Nowo· przez niego z wiedzą Krzyżanowskie1, tarska, And~zei Kotynia, Zofja Llbinow· sdcoły, ~aaa)ICiełł .i ~ zap~
przyczem radzi, by klasztor p<Nożył sks, Wacław Maciejewski, Stanisław Ma· był takze obeclły polic~ p.J~
'iitiej" p. Pucha~za.
areszt na ów majątek.
jewsld, Wanda Majewska, Karolina Han- zanOYf'.• .
.
.
.
'i!
W napaści przyjmował udział, zna·
Pomściwszy
się
w
ten
sposób,
zenówna,
Helena
Opęchowska,
Józef
\,;w~n!a
.naJr()zmtiłsllgo
t'
~
11y z ostatnich manifestacji kijowskłcb
oznajmił,
że
jej
znać
nie
chce.
Zarząd
Osiecki,
Domański,
Stefania
Trµszkowwypadły
sw1ełnt~
student Gołubiew.
m · (r) Egzamła-popls. ~
Charakterystycznem 1est, iż przed· więzienny, stwierdziwszy niedozwolone ska, Marja Grodzicka, Karol Waleński,
w
więzieniu
zachowanie
się
Krzyżanow\Vładysław
~gocki,
Jan
Witkowsk!.
Lumiesiącu
odbyły słc: egzaminy osła
stawiciel policji wzbraniał si~ przyjść z
skiej, pozbawił ją łóżka, stołu, krzesła cyna Do.manska,, Roma~ Zarzyckt Waa ne i przejściowe na kursach ~
pomocą p„ Pucbaąowi1
i wielu inny.eh rzeczy, znal.dujących sie ciaw P1e.~ho"Yslu, Ka1etan Kędzlers~'." nych dyrektora Antoniego Oradlifudciega.I
w jej celi i dał jej odpowiednie napo~ Andrze1 N1em1rko•. Stefan Gertner, Mar11,
Popisywały
s~ k 1 a s 'I t~
nłenie.
Gertneró~na, MarJa. Błaszc~k~wna, ~„ pianowe. z których łlajłfcznlePm ·ie$ł
Pr1;eclw.ko takiemu ograniczeniu lesław Pterzchlew_skt, Cler~~ns,k1 jadw~ga klasa dyr. Grudzińskiego.
• ~
Krzyżanowskiej zaprotestował, jako na... Kozan_~cka, Jadwiga Rowrns~~· ~dw1ga
W wykonaniu przez uczenie&.~
rzeczony, więzień Zebrowski, który zo- ~rzemms~a. Euge~Ja ~K~emmska. Zo.• rów, widoaoymj był wpływ śwletnegą
stał za to zgromiony. W ostatnich i1a -Soczynska, Zofia, Jelenska.
systemu; jakim ~ i.dyr. Orudzińsld„
Korytar;i: podziemny. dniach Krzyżanowslta otrzymała l(st za
Posiedzenie skończyło się o godz. który od dawna cielzy. ł s~ 5ławą. wy.
Przy rozkopywaniu ulicy Sukienniczej w pośrednictwem kancelarji wi~zieJJnei bd 10 wieczorem.
bornego pedagoga gly'1 ladepianowe},
Kaliszu pod bruk kostkowy natrafiono jednego z maszynistów !\o.lejowych we
(s)
Uczeoice jego grały bardzo aysto_
na wielkie kamienie oraz sklepienie ko- Władywostolm, ros1anina, który ópisaw·
--technikę niakt~o...QłiMy. -~~ dos•
rytarza podziemnego, który niegdyś pro· szy swe curiculum vitae prosi o . jej ręk~
konale.
.,.~.
wadził, jak przypuszczać należy, od ko·s·c1'u z w1· ę„...,-e m·a•
Ze
. Stow. pPaoo•nlkdw
~
po
WYJ
Na
-"""łnłenle
-t-eu11
mysłowa•handlowyc •
w7iv
11'""_ __,n :" --*-1*„_.„y
ścioła oo. ·franciszkanów do kościoła
Onegdaj odwiedzała Krzyżanowską
iiace: Wanda Naruszkiewiecz. 1 Jadwlda
łw. Józefa.
w więzieniu jej matka. Była to 5'ena .
W sobotę wiecz., w lokalu wła- Neugebauer, Helena Link. Maria Oołde,,
Zamknięcie fabryki. W wzruszająca. Matka pl'akała i rozpacza- snym przy ul. Wólczańskiej nr. 23, od- Emina Małachowska, Ma,rta Szycht_
Zduńskiej Woli z powodu braku obsta- la nad wypadkiem córki, córka zaś była było się ogólne nadzwyczajne zebranie Luiza Bernhardt. Btano11 Dancer. ~Iren.
lunków zamknięta została mechaniczna niewzruszona.
·
członków Stow. pracowników pnemy• Głowińska, Zofia Laferslaat.i;"; •· ~
fabryka tkacka braci Przygoda. W fabry$tarczewski umieszczony z.ostał w słowo-handlowych gub. piotrkowskiej. Szperling.
, ·:j!:, !
ce tej pracowało 35 robotników.
c.eli z ,trzema innymi włętniami i wcale Zebranie zagaił prezes zarządu Stow.
Z klasy proL Zarodzińskie~ ":· WaDdit.
na spacer podwórzowy nie wychądzi.
p. FranciS.Zek Nechwila, a przewodniczył Brinkenhof„ Wiera Szolc, Stanisława{
Zycie Macocha w ostatnich czasach na nim p. Brinkenhof. zaprosiwszy na Iwańska, Irena Lułrosillska.
: ":··' -:
uległo również zmianie.
asesorów pp.: Chądzyńskiego i BorteZ klasy prof. Szwart:bacha: '~tefa*
Umieszczono go w ogólnej celi wraz lumusa. Zebranie wczorajsze zwołane Bohte, Małgorzata Reeser„
' · ·
z innymi czterema więźniami i jest on zostało w celu odczytania nowej ustawy,
Z klasy skrzypcowej prot: Brandta_
otlecme traktowany jak zwyczajny wię· która obejmuje 52 pu'nl<ty, podziela- który prowadzi ten dział dosko~
zień. Od kilim dni rozpoczął pisanie nych aa 7 cz~ci. Zgodnie z tą ustawą 7asłużyfy na wzmiank~ Leoo .: Szor~
motywów do obrony w Il instancji.
Stow. będzłe moA?łO zalożyć biuro po· Bronisław Lechowsk4 Eugeoju~~en~

ww

1 nacjonalistów.

,

<Ultfl' rozmowę prze~ przew1~a:o11ą1 _śaa-

i--: •·'

ZLITWY I BUS.I.

Wiadomości

krajowe.

+

c•ze•

·

+

·1fomanse
JYI acocJ,owej.
.
w ostatnich

czasach w życiu y;ie·
Mac9cha, Krzyżanowskiej i
Starczewskiego zaszły . ciekawe epizody i
zmiany warunków )Vitiiennych. . .
Niezwykle kodlHwa i pożądliwa coraz to nowych ; miłostek 'KrzyianGwśka
vel Macocbowa. jCS'ZCZfj przed wyroltiem
otrzymała za pośrednictwem ka.-icelarji
więziennej list z Ameryki: ńie poĆlpisany przez nikog-0, 'pisany piórem ńie·
· wprawnem i z błędami ort.ograficzw
. nymi.
.
W lfście tym autor lituje sie nad jej
~ położeniem jako podsądnej i NOSi, by
.doniosła mu pod znanym jeJ aar.esem
o wyroku, przyci.em donosi, ż.e 'K.u,pi.r
aobie 300 heKtarów ziemi. Po.nlewaz z
listu tego można .bylo wnloskowa~, źe
pis„J a go osob;i iaprzyjĄźniona z Ktey·
iiennem

·

zanowsl\ą, zna1ąca .życie Rłasz.torne i
~t9sunki mrło~~e K, gayi wspom111ała.1

ze clt1ecko, ktore p,orodz1ł~ Krzyża11ow•

· ika w

wlf;Zle1łi e, ~ayby żyło, byłoby

meszczc:s11we, pr;,eto, )uż wtedy, podej·
izewoino, z~ Hsi pisat Zalog.
W ty_ c_h dniach nadesłano do Krzy...
1.
k
u
_anową 1ei ve 1. „,acochowej dru~I taki
hst z Ame1y~1. w ktbrym tenże sam a.u.tor, czyrn'lc wymówki, że nie otrzyrń.ał
'odpowied~i na !ist pierwszy, donosi, że

··

Ma coc h

·

średniclwa

pracy, kas~ bezprocentową, Jadwiga Jankowska i ~ ~~i<>:.

otrzy... udzielać pomocy lekarskieJ. wynaimować
Orudzińikh-"~n).
i ~.·-,/'--" _
m_uje wiełe korespondencji od różnych
dl 1
2?"::'
lrobiet, przesyłających mu 11yrat.y wsp.ół· ,tanie · mieszlrnma. urządzac
a członKursy RlllZ)'CID& ato6czyl~;paten.'
czucia. Na1częściej nadćhodż~ listy od ków odąyty. .wycieczki, kasi:· dła. c:zło.n• tem: pp.: Wanda Naruszkle.wi~ Zof~
i~dn~j damy z Kralmwa i .dtugi~i. z ,P_e· ~~w.oinw,ailaow 1 t. d. Człon~owie dzte• Laferska, Jadwiga Neugebauer, ·Broni""
tersborga. D.amy te pis.z4 li~ty serdecz- ~ic .sa~ ~Ją . łla czynnych. meczynnycb· · sława M~jewska i Bronisław Lechowsk~
ne pefoe słów 'pociechy i urojonyc~ M- •1 honorowych.
.
(skrzypce). Wszystkie te aczenice<:< s~rpę-;
dZ'iei.
Czynni członkowie wnoszą jednora- dagogicznie doskonale prqgotowatte„' oor
Jak się óka~uje) ponnje mury wie„ ~~w~ ao~ rb~; nieczynni _j~dnorazowo 5 wykładania lekcji g_ry for1epia~ą•Fk'Y~
i:ienn~ nie .wołały cstud_zic ~ądz i . za. tb. 1 rocznie 12 rb. f1ł)Q Stow. bf;d'l· stemem dyr. Orw:lzitisldego. i" ~"'-'·"" · ·
P.edów miłosnych zarówno w sercu ótwieratie w tych miastach gub. piotr..Z
P. Bronisław ~. ~
Ktzytanowskiej, jako teź i Macocha.
kowskiej, w któi'yćb okaże 50 człon• na dalsze studja do Berlina, gdzie zo-,
(w)
l\ÓW. l:'rzy likwidacji Stow. majątek jego stał przyjety bez egmmiau-~do~~
ma być przelany na rzecz jednego z prof. Marteau.
•'
Tow. dobfoćzynności.
Rok szkolny zakończooo.l!OZda~
Żebrańie ogólne zatwierdziło pró• ~ cemur z wykazem posb:pó~ w nauc~
jekf ustawy, wóbec czego zarząd ptieśłe
= (h) Ze &tow. IP8"8119• ,
.
·
··
. ~
ustawę do zalegalizowa.nia
wania ohoPych. Odbyło stę. og.ó~
-=A=.,
·
•
tb.,
ne roczne zebraDie źydowsłdego płelę~~
, gnowania chorydt. Do zarządu wybran~
Z Tow. ,,'Wiedzau.
· zostali: pp.: M. Weinberg (in-ezea)i ~
w środę 0 godz. 8 rn. 15 wie<;IZO•
~ Deja (wice-prezes), Leszay'1w (kasjeP)J
rem w lokalu Tow. oświąiowegó „ Wie}Ollnówer (sekretarz), ~ Izbicki, S.llLlli
dza" P.rz.y ul. Rozwadówskiej nr. 15 pod
m~mowicz, W. Lewenberg.Si. WeiDrautz.;
przewodnictwem p. Maj-Majewskiego
•·
A. Orbach. L. Szajewlc.& i M. Rose~~i.I
odbyło się zebtanie ' członkow f;ektji ód•
a na zastępców, pp.: N. Feder.~.;LL.~0 "
ezytowej.
= (h) Rewizja kas d•obn,e• tówict, l. Szmidt. z.. PoJeciń$k;_~M.'!· a"'}
p
h
;i •
p· · ... pitaltli:l i C. Rogowcr. ·
:. ~
. .Przedmiotem zebrania była ftweśt)a go kredytu. rzyjec a1 ~0
io .... „
Do komisji rewiz)linej · P~ -M!nti
urządzenia w przeciągu sezon.u zimowe... kowba ż Petersdburga głóCwhny re~izórktltaćs sberg. M. Wiener i B. l\Jiner„
·
go popularnych pogadanek 1 czytanelc dra nego kre ytu~ p.
are.nzrn,
ry
,
nauko.wych z wszelkich dziedzin wiedzy, w tych dniach współlli~ z mspektor~'!1
da (h) Z echPODkł Im. ~
oraz odczytywanie publiczne celniejszych drobnego 1,redytu· . z P•otrlt<?~a, p. Kr1• ba i ~nny Hertz6w. W p~złfi
utworó:v literatury piękne.i . ~ całości .• ~tianowe!Il, udaje Sit: ~a. rew1z1ę k~ PC>-\... ,~ środt płołl'koW&ka kornlsia .tub~łnat
.

Od czasu wyro k u ·

r

,_„

Z Sal"I Obr-ad

do_rob1~ s1e maiątku, że z gazet dowie·. ~z1ał się o wyroku i cies~y _się. że ~r~y·
·:·· · can owska -·ntezadługo .. wy1ilz1e i.. .. wu~~1e- ,..,lub WlWltkach... ·

KRONIKA

.

--~~_ko~Q~ ~~~ędno~ą,.V{Y~fi<c..;W--': g#.:do. s~~----· ~

Jlłl
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(Płaiac! b.izie prołb4: zarz~du ochronki
o zplianę ustawy.

= (a) Krwotok.

Dziś

7 rano na ul. Długiej, obol<

o godz.

podeszła

domu nr. i

rządzonej na rzecz nocnego Pogotowia Walerja Nowakowsl<a 15 lat.
ratunkowego przy Tow. ,,Lina5 HaceZawezwany lekarz Pogotowia udzledek• w Helenowie. wyniósł 3000 rb.
lił jej pierwszej pomocy poczem od= (h)
*»dowsk. Tow. do· wldzł do szpitala Alel<sandra.

z

broozynności.

w cią"u

ma1a r. b.

= (p) rodrz„tek.

w podw6-

lstnlt!JćlCa przy żydowsł<iem Towarzy- rzu domu nr. l~, puy ul. ł,.agiewnickiej
•twie dobroczynności kasa bezprocento- stróż domu znalazł zwłoki noworodka
wa wydała 123 pożyczki na sumc: 7335 płci męzkiej z oznakami gwałtownej

rub•• zwrócono zaś potyczek na umą śmierci.
72 rub.
Odszukafliem matki zajcła sic po„
Tania kuc:hnla wydała po 3, ' I 5 llcjll.

kop. 7468 obh1dów; bezpłatnych
dów wydano 915.

Z funduszów Towarzystwa

obła-

dopłaco-

no do obiadów 4'00 rub. Zapomóg je„
;dnorazowych i miesięcznych wydano 471
\na ogólną sumQ 1610 rub. 50 kop.
,
Utrzymanie przytułku dla parallty1<6w 1 kalek wynosiło 139 rub. 60 kop.;
z ofiar i legatów otrzymało H05 rub.
(h) Nowe Tow. gimna·
~tyczne. Z Inicjatywy dr. Sielber~lroma. powstaje w Łodzi Tow• gimna=>tyczne. Ustawa wysłana została jui do
~atwierdzenia.

-= (J) SpPawa o teałP s...
'Ina. Pierwszy wydział karny piotr•
ikowskiego s11du okrcgo-wego rozpozna•
~•ł w tych dniach spraw~ sprzedaży
~leruchomołd Selina przy ulfcy Konw
~ntynowskloj nr. 16, sprlld1nej 1 licy~ u 208 tys.
L
Stad nznał 1~ 11 prawo' I za•
twierdził i•
I
Oblo6c:y

w

apełności.

-

bójce -

(p) B6ikl i napadJ.
W
przy ul. Lutomierskiej nr. 36

- raniono kijem w głowi: Wojciecha
Janczaka, robotnika, lat 42.
Również w bójce - przy zbiegu
rynku Gayera i ul. Zarzewskiej-ranio·
ny został przez towarzyszy w głowę
Zygmut Wilczyńsld, stolarz, lat 18.
Na ul. Zielonej nr. 7 napadnicto i
raniono tępem narzediiem w głowę
Marcina Dudzińskiego, drukarza, lat 32.
Ofiarą napadu stał sie przy zbiegu
uL Nawrot I Wysokiej Juljusz • Baumor,

tkacz, łat 22.
iem w ramię.

Napasanłcy

ranili go nOM

We wazystldch tych wypadkach

wzy~

wano .pomocy Pogotowia.

= (h) Utonięcie.

południu,

Wczoraj po
w Rudzie Pabjanickiej, w pO·

blitu szosy, kąpał się w Nerze 18·1etnl
Ambroty Marek, slusarz. Naraz niewiadomo z jakiej przyczyny. chłopi~c
począł tonąć ~ pomimo ratunku, me

Selloa waOMą aptłacj1; do. :'.Zdołano go uratować.
ilbf ~j.
Wydobyto już trupa.
,
(h~•le•le z gP•nlo Kr6·
Marek .mieszkał przy _rod.dcac~ „ w
~-·· U&nymywany bezprawnie od domu Sche1blera przy ulicy Em1l11, a
lllt pny ut. Piotrkowskiej nr. 37, pracował w fa.bryce ma~zyn Moryca
abłnlł dlntystyany Aug~t Deutsch. Bauera na ul. P1otrkowsktei.

>-&

e

Id

'3.

Wt

do niego średnich lat kobieta
kogo on szuka.

zapytała się

(h) Z Tow. „Lina• Hao&• 29, dostała nagle silnego krwotol\u
dek". Czysty dochód z zabawy, u.. płucnego robotnica fabryki Szlosberga, ie
_c;:

c

3.

u

Z Pabjanic. ;,,. .

miasta L~ odpowiedział,
.... ...
przyjechał dopiero co do Łodzi szu·
<Kor. własna .N. K. Ł. ·>~<
kac zajęcia i że nie może trafić do do· ·
mu. Nieznajoma zaofarowała sie' z poDes!cze spadłe w ostatnich dniach
mocą,
na co L. chętnie się zgodził.
maja i obecnie z pewnemi przerwami.
Nieznajoma zaprowadziła go do domu
wpłync:ły bardzo dodatnio na wzrostzanr. 62 przy tejże ułlcy, gdzie wprowa·
siewów.
dz1ła go do pokoju, w którym siedział
Pod wpływem wilgoci i ciepła. któi.
metciyzna. Ten ostutni na widok L.,
re mamy tu od kilku dni, jarzyny i ozi•
zerwar sie z krzesła 1 rozkazawszy,
miny pędzą w górę nadzwyczaj szybko;
podnieść mu ręce do góry, obrewido·
Zyto już sie wyłosiło i dosyć boj•
wał go i z~brał woreczek, w którym
było 4 rb. 50 kop., poczem uderzywszy n ie wyrosło w słomę. A choć ucier·
go pięścią w kark, wypchncil za drzwi. piało na wiosne wskutek chłodów i su·
szy i jest miejscami rzadkie, spodziewać
Wskutek tego zariądzono w domu sie n a lety za to dorodniejszego ziarna.
tym rewizję i w jednem z mieszkań,
Kartofle powschodiiły i ładnie sie
Lewin poznał rabusia w Oielrubinie. zapowiadaill i spodziewać się naleiy o})..'
wfaścicielu hotelu, mieszczącego sie w
fltego plonu.
tym domu. Przeszłość Gielrubina przed- . - Na jednej z ulic, biegnącej r6wno·
stawia sie dla niego nie w bardzo legie z ulicą Ogrodową ku Tylnej, chopochlebnych barwach. Pociągany był ciaż wprawdzie jeszcze nie zabrukowa-.
on niejednokrotnie do odpowiedzialnoś nej, właściciele. znajdujących się przy
ci za kupno kradzionych rzeczy i no· niej posesji, postanowili zrobić wspólnie
towany jest w policji jako zawodowy własnym kosztem, rynsztok, by zatrzy·
paser.
mujące się na niej ścieki odprowadził
Dorobiwszy się pleni~zy kupił ho· ku ulicy Tylnej.
tel, w którym praktykuje dalej swe rzeKilku gospodarzy chetnie to zrobiło.
miosło. Sprawę te skierowano na dra· a nawet ku wygodzie przechodniów 1
ge Slldową.
własnej, ułotyli .z płyt trotuary.
A znalazło się kilku takich. w tej
ZAMIEJSCOWA.
liczbie jeden fabrykant, który w ostat•
(y) P1•ooeay o garbarnie. niej chwili odmówił uskutecznienia te•
W Łasku, gub. piotrkowskiej, istnieje 36 go, motywując, że jeszcze magistr4t w
garbarni, należących do tydów. Wło· tym względiie nie wydał tadnyc:b roi·
ścianie, posiadlji\CY urunty pod Łasldem, porządzeń.
podali si· argę do s4du, te ścieki z tych
f b 1
·
d
·
A poniewai, spływaj1&ce, nowo-za•
a ry < zatruwa1ą wo ę i psuią pastwi- budowanym rynsztokiem, ścieki zaczęi...
ska. Garbarze, dowiedziawszy się o
·~
tern, zaproponowali włościanom, żeby zatrzymywać się przed domem opornego
im sprzedali swe grunty podmiejskie. fabrykanta. poradzono sobie w ten spoPrawo jednak nie pozwala na sprzedaż sób: przekopano ró\Y ku środkowi uli•
ziemi włościańskiej żydom.
cy i skierowano ścieki na ~rodak, aby tam
OC'lekiwały na rozporządzenie magistratu.
Sąd okr~gowy w Piotrkowie ogło·
Bodajto znać obowi111ki i być posił wyrok, nakazujący właścicielom llkwi- mysłowy m.
dować garbarnie. Garbarze wyst,pill z
_ Odbyło sle tu w niedziel,, dnia
at>elacją, lecz w drugiej instancji rów- 2 b. m. w Domu Ludowym przy ullt"U

Nie

znając

i Pl 42\1 MZ

\

---

=

ny mstał wczoraj w towarzystwie
== (p) Z głodu. Na ul. Piotr·
agenta wydzialu jledczego do granicy kowskiej nr. 22, omdlał nagle niejaki
prusklel. Powrót Deutscha wzbroniony Szaja Bornstein, łat 50, pozostaiący bez
losSał raz na za sze.
zaj~cia i mieszkania.
nież przegrałL
„,
wpledlenle. Z ŁoWypadek podobny zdarzył się rów·
- (r)
Doda! należy. żo podobne ogniska Długiej ogólne zebranie członków sto.
'dzl wysłano administracyjnie do miejsc nleż na ul. Piotrkowskiej nr. 59, gdzie garbami żydowskich istniej, w Stryko- warzyszenia spotywczego .społem".
~tałego mnłeszkania 30 osób, skan- omdał z głodu Berek Goldman, han•
· T
- Tegot dnia w goddnach popo-we 1 omaszowie, gdzie równiet fa· łudniowych. na placu straty ogniowej
lł)'di rótoe przewinienia.
d.łarz, lat 42.
brykantom groq procesy.
ochotniczej, odbył sie popis gimnastycz- (h) l(apy •kowzowe. Właś· - Pomocy doraźnej udzie~iłi w obu
=
(z)
Sprawdzanie
rege·
ny wsqstkich oddziałów, urządzony staddel sklepu przy 1lL Pa6sklef nr. 37, \VYPadkach lekarze Pogotowia.
atracjl
*ołnierzw
zapaso·
zakładu niemieckiego Tow ••Tułlenz Szarf, za przechowywanie splryc:: (p) Przejechania.
W cią· wych. jutro przed magistratem w raniem
nerów•
rusa bez pozwolenia. skazany 1ostał na gu dwuch dni ubiegłych zanotowano w Zgierzu. odbędzie się sprawdzanie rege~ rb. ifZYWny lab 1 dni aresztu; za-. Kronice Pogotowia naste:pujące wypadki stratjl żołnierzy zapasowych, zamieszka.
Na zafcoĄezenie odbyła s;e gra w
mieszkały przy nL Łaskiej nr. ,, Fran· przejechania: na ulicy Benedykta nr. 8, ł h
z
·
noln11 piłkę.
- W poniedziałek dnia 3 b. m.
~zek Zgnatowskl, za to samo przewl- przejecba,ny został niejaki August Miller, ~c ~ . 1.g1~rz~. ora~ w gminach Łau ierz.
•
urz~dnik i fabryki Klndlera, p. Cłeplłń·
inienle skazany sostał na 25 rb. graywny lat 18, - złamanie nogi; na ulicy No· giewm u
. = (y) P.oźar trup1arnl Z . ski, idąc rano o izodz. 8 do zafecła, zo„
!ub S dni aresztu.
womiejskiej nr. 84 - Ruchla Onraga,
Piotrkowa
donoszą: We wtorek o g~ stał napadnięty ria ul. Ogrodowej przez
- (h) Listw gończe. Stdzla lat 79 - okaleczenia nóg; na ulicy
3
w
nocr
wybu~~nllł
potar w trupf~rm nieznanego draba, który Jak sio wyja"1edcq 8-go rewiru poszukuje przy po· Skwerowej nr. 16 - Kazimiera Stasiak,
śniło, naiywa sle jałocha, zamieszkały
JllOCY Ustów go6czycb Franciszka Le- ó letnia córka stróta - okaleczenia nóg przy sz~ttalu m1e1sc?wym.
Pozar
spostrzezono
wówczas
dow
dzielnicy Staromiejskiej z zawodu
:andowskiego I Joska Brzozę.
na ulicy Zgierskiej nr, 62 - Moszek
ogarnęły leżące w podobno szewc.
'
Szperling, syn krawca, 5 lat - okale. pier?· g~y pło~ienle
- (h) Łodzianin •• n Tita- czenia głowy i ramienia; na ulicy Ła trup_1arn1 z~łok 1 , l{tóre też zostąły w po·
jałocha, zastąplwsiy drogę p. G.
. •łka•. Okazuje się te na • Titaniku•, giewmckiej nr. 2 - Ludwika Korono, łowie zwęg one.
zatądał rubla. Ody p. C. kategorycznie
który zatonął przed kilku miesi11cami, lat 48, iona majstra fabrycznego - O•
odmówił J. zacz1&ł mu zadawać razy ki•
~ł takie łodzianin. niejaki L. Rappa. gólne potłuczenia.
jem.
port. Opiłuje oo awe przyaody w liś·
Na krzyk pana C , Jałocha zacz,t
•
nadesłanym do redakcjł tutejszego
(a) N• goręcym uczynptsma targonowego.
ku. Do sklepu spółdzlelctego przy
sądowauciekał w stronę ulicy Pabrycinel, edzie
też, i;rzez wyb1egłych mieszkańców ro„
- (r) Zaginiona. w ponledzia· ulicy Rzgowskiej nr. 53, weszły dwie
stał ujęty i oddany w rece policji.
lek, a b. m. wyszła 1 domu córka p. przyzwoicie ubrane kobiety i zaczęły
Edwarda Badera (Cmentarna 21). udając wybierać towary. Korzystając z chwilo114 na u11c4 Milsia m. 44 i dotychczas wej nieuwagi subjekta
sklepowego, Sprawa „&•zety wa„azaw-

„

=

pif powróciła.
Zaginiona Wilhelmina

nieznajome skradły trzy sztuczki towaru
jest na bluzki i, nic nie kupiwszy, wyszły
tłuchoniema.
ze sklepu. Spostnegłszy kradzież, subjekt
wybiegł na ulicę i złodziejki przytrzy.
Ktoby coj o ałeł wiedział, zechce mał, oddając je następnie w ręce policJi.
(J>Od wytej podanym a4resem zawiado· Są to zawodowo złodiiejki, Helena Brze·
19lt strapionego ojca.
zińska i Anna Nawrocka, karane już
WYPADKI w LODZI
niejednokrotnie H ltradziete.

&der

-= (p) Zam•oh •amob6jaą.
Waoraj zawezwano Pogotowie do do•
mu przy uL Srednlej nr. 23. gdzie w
'celach samobójczych napiła s1e jodyny
;walerja Szostak, słutąca, lat 23. W sta•
nie groźnym odwieziono ją do szpitala
P0&0a6skich.

. „

(p) Pod k~łami tramwaNa ulicy Zgierskiej nr. &ł, dostał
\ię wczoraj pod koła tramwaju Hil Li-

i•·

powskl. ll·letnl syn woźnicy. Skutki

wypadku były fatalne; L. uleał przy„
tnieceniu brzucha. co spowodowało
\rwotok wewnętrzny.
Nieszczęśłlwe&o chłopca odwieziono
~ 5tallie heznadz~~ym do szpitala Poz)16ałdcm.

(a) Na tejte nicy, obok domu nr. 8,

Kronl._.ka

•

skiej1".
Departament kryminalny

s11dowej

warszawskiej

osądził

IV izby

Z

sprawę

~OLA.·

redaktora .Gazety (Kor. wł•• Nowego Kurjera Łó dzkleeo•)
Warszawskiej", p. Stanisława Kozicl<iego, oskarżonego o umieszczenie w Nr.
316 „uazet)''' z r. 1911 artykułu p. t.
W niedziel~ dnia 2 ~'lerwca Koto.
,,Rozprawy .finlandzkie''.
obchodziło .śWieto polnej różyczki "
= (a) Kradziei:e. Wczoraj w
był pra:etnaczony na
W artykule tym prokuratura dopa- którego dochód
noty nieznani złoczyńcy, wybiwszy O• trzyfa si~ cech przest~pstwa~ przewidzia- korzyść Istniejącej tu ocb_ronkl dla dzieci
twór w ścianie, dostali sie do fabryki nego w ustępie . 6 l ·ej części 129 art. wyzn. chrześciańsk. już o godz. 8 rano
wstążek S. Czamańsldego przy ul, Kąt· nowego kodeksu karnego, orat w uste· nasze panie kwestarki w towarzystwie
nej nr. 12-14, i skradli wstązek jed„ pie 3 art, 1,034 kodeksu kar głóWn}'Ch panów zajęły swoje posterunki, a o godz
wabnych na sume 350 rb.
10-ei przed. poŁ nie można było ~au
I poprawczych.
Ze sklepu Wiktora Bekermana przy
Izba sądowa, łagodtąc kwalifikacje ważyć osoby nie posiad11j'c e1 kwiatka.
ul. Nowo·Zarzewsklej nr. 11. nieznam zarzuconego czynu, skazała p; Kozickie· Przez cały dzień przygrywała jeżdżąc
po mieście orkiestra kolskiej straży
złoczyńcy, wytłoczywszy szybe w oknie, go na grzywny w l\wocie 3ÓO rubli.
wystawowem, skradli towary galanteryj•
jednoczesnie izba nie uznała w da· ogniowej, a ku wieczorowi w miejsce•
nym razie powodów do dalszego zata- wym parku, gdzie zebrało lit: mnósK'o
ne wartości 75 rb.
Z mieszkania Wolfa jankielewicza mowania wydawnictwa .Gazecie War• publiczności.
przy ul. Zgierskiej nr. 15, sl"adziono sza wskiej", które mocą decyzji przedsta.
Wogóle 9 Święto polnef róiyałcf; zanowczl!j, było zawieszone od listopada równo w mieście jak i. n1 przed mieś•
iowary, wartośd 122 rb.
- Z mieszkania Jankla Mintza przy i tym sposobem naistarsze to czasopis- ciach miało dość pomyłłny przebieg.
ul. Widzewskiej nr. 31, skradziono rói· mo połsltie mo:i:e obecnie wychodzić na WszQdzie ch~tnie kupowano kwiatek.
nowo.
ne rzeay wartości 266 rb,
Czystego dochodu było 580 rubli z cze·
go
też przeznaczone została 10 proc.,
Bronił
adw.
przys.
Pranćiszek
No•
= (e) Rabunek. Zamieszkały
dla
biednych m. Koła, wyz11.. mojżesio·
wodworski.
chwilowo w domu nr. 51 przy ul.
weJLO.
W sprzedaży .kwlltka• brały
Wchodnief Szoel Lewin. 20 I., stały

)afechana została przez tramwaj 2-letnia
~ Lesaczyllska.
Wypadek ten
)llał jednakie mniej smutne •kulki~ Ofia· mieszkaniec miasteczka
Kartus·Beresa
Ja n~, uderzona stopniem wago~ pow. prużańskiego, zawtadomił policję,
)u tramwa1owego, uległa tyl~o niem ac~-. że wczoraj o godzinie l O wieczorem
~~~,iałA.rf-1 ·1•
1 '.lla ,,_,..uJ... ~- Wschqdqlei, obok do~- "~· 28,~

prasowo-.polltyczną

•••

udi1ał

osoby bez

różnicy

WJZnClt'lia.

Staraniem kolskiego mazyc:zno.dra•
ta
w s;obote koncert misty~f...~Jtf61'!'l~

lmatycznego towarzystwa o~dzie si~

e.

~OWY

l'rogram złożą się utwory Beethowena
Griega, Mendelsohna i innych.
'
Naczelnik powiatu p. Postowski
k~óry prz~d ·kilkoma tygodniami uległ
meszczęśhwemu wypadkowi, przy któ•
rym z~stał Z!:mionym, powrócił już do
zQrow1a I ObJął swe czynności.

Dpozycja na

WęgrzechE

·

l<URJER ŁOt>ZKl

7 c1erwc1S 1912 r.

Opozycj a postanowiła także towarzysko bojkotować • Tisze i 'Lukacsa
~r. Mi~hał ł<olaryi, który został z po:
s1~dzema wykluczony, ma zamiar posta·
wić w kasyn ie narodowem wniosek o
wykluczenie hr. Tiszy i wdrożyć agitacje
o zerwanie
wszelkich
stosunków towa, rzyskich
z Tiszą
i Lukacsem.
Wczoraj zawołał Koloryi do Lu·
kacsa
T · t ś b
I
.
:
Y . 1es e
ezcze nym iotrem
metyl!w politycznie, all! i osobiście!
---

M 1?8.

·
Kara adminiatr„cyjna.
nej
t k
Odesa, 6 czerwca. Za namawianie
1l: e
zn~ 1ez1ono odciski palcó~_.;;
do bezrobocia naczelnik miasta skazał 5 które natychmiast odfotografowana.
robotników na areszt miesięczny kat·
Rozruchy w Balgji.
dego.
Bruksela, 6 czerwca. Wskutek zwy•
Ucieczka więźniów.
cięstwa partii klerykalnei· powstały licz-i
. Ty fi is, 7 czerwca. Z aresztu onii·
sk1ego do gub. kutaiskiej zbiegło za po•
mocą podkopu 6 katorżnil<ów.
Czterech z nich pochwycono. Pod·
~za~ pościgu jeden został :i:abity, jeden
ramooy.

Wiedeń, 6 c.i:erwca.
Po6cig.
. Przy
posiedzeBaku, 6 czerwca. Trzech ludzi
n1a Izby
odczytano ,
I!anych µrzez
czeski ch soqahstów, protestującą w wy~trzatami P~licja_nta, drugiego zaś po·
ostrych . słowach przeciw sposobowi u- ramło. Zostal! on_• pochwyceni.
chwa~ema _usta"Yy wojskowej w parła~ton•ęcie 22 os6b.
menc1e węg1erslrn11.
Tok jo, 6 czerwca.. Podcza's lądowa•
M inister spraw wewnętrznych Hei- nia podróżnych statku .surugamaru" na
nold protestuje przeciw wmieszaniu Ko- południowym Sachalinie przewróciła się
rony w osnowę tej interpeiacji.
łódź, przyczem utonęły 22 osóby.

tkońcu wczoraj~zego

posłóv.:

~e. rozruchy kierowane przez socjalistów
liberałów, tak w Brukseli, jak i w L Ul.•:

I

lichu, Vervters, Brugge, Geut

Loeben.'

1·

W Luttichu napadło koło 4000 ludzi~rui
ratusz miejski z trudem tylko obroniooyJ

przez tandarmów. Później tłum ucqł~

śd· bombardować tramwaje, kawiamie i re:~

interpelację

policję zabiło dziesięcioma

dało

stauraCje, eo
pów6d tandarmoaJ
do strzelania. Padły na miejscu 4 0 . )
soby, w tern 2 dziec~ 19 zaś osób cid<
1
. ko raniono. To wywołało jeszcze gwał„
· .
.
.
.
l
towm_eiszy .wyouch _wśc1ekłośc1 tłu~
tak, zi: musiano dopiero uz.yć pomo4J)
; ~OOO żoi'ni.~rzy, gwardii obywatelskieifij

Odczytano następnie interpelację
O uniwera,tet ru•ińakl.
zandarmęrJt.
(:
pos. ~eitza i_ tow. z powodu konfiskaty
Wiedeń, 5 czerwca.-Klub ukraiński
W lllacedonjl•
• Arbe1ter Zeitung•, która podała mowę w parlamencie ąustrjackim postanowił
I.o 'kl 6
pos. Seitza,
w komisji wojprojekt reskryptu cesarskiego,
. a nt '.
czerwca.-Dowódca
skowej o zajściach na Węgrzech. Pod- jako nlernożh..vy do przyjęcia, gdyt w recki
fadtlbasza
donosi, iż · około
czas odczytywania tej interpelacji przy- reskrypcie utworzenie uniwersytetu obie· 4,000
miasto'
s~ł~ do burzliwych scen. Ze strony so· cane zostało w ciągu 10 Jat.
lpek i zaskoczyło znienacka drobno
c1ahs~ów ~~noszono burzliwe okrzyki
Wiedeń, 5 czerwca.-Klub rusiński oddziały wojsk tureckich. Rozpocz~
pr:i:ec1w m1mstrowi sprawiedliwości.
p_ostanowu ~ozesłać ode_zwę d~ w~zyst• sic: gwałtowna bitwa w czasie które~
Choc i Breiter w zapytaniu kich . stronmctw
'torockim
do prezydenta protestują przeciw s 0 • w~nc11 w spra~1e umwers~tetu r~s1 .
. , ~ -:- _. --wi
sobowi uchwalenia ustawy wojsko~ej sk1ego_ we Lwowie~. motywu,ąc tQ inte-=: <i~· batal1ooy. Doty~mc Uo;łaa~
przez parlament wecJierski. jest to nie· . resam1 lmltury powszechnej.
· obbczyć strat obopólnych. 1,
:
bezpieczeństwo dla 0 całe110 parlamenta•
Niebywałe gradobic5e.
Konatantynopol w ptomte·.-1
ryzmu i może prowadzić wprost do
Symbirsk. 6 czerwca. W cztere,ch
nlach.
:
anarchji.
gminach . powiatu ardatowskiego sp~dł
Konstantynopol, 6 czerwca. Don~
Wiceprezes ~ogacznik odpow;ada, grad wagi półtora funta(?), który zmsz·
.
."'
0
Izba
111e ma prawa za 1mo•
wszystkie zasiewy.
wiele
potarów;,yJ
wać legalnością uchwał ~ejmu węgier- bydła.
róznych cześc1ach miasta. Policja stwiepi.!
~kiego.
Są ofiary i w Judziac;h.
dziła, że ma si4: do czynienia z podpa~!
Poseł Adler w zapytaniu do prezyMarszałek szlachty powiatowej sta· · niami. W jednym z domów-: -znałM:i~
denta wskazuje na zajścia w .:>ejmie wę· ra sią o natychmiastowe wyasygnowanie . pałmły napojone naftą.
~ - ·-~m1
i polemizuje z ministrem Hei- SO.OOO rubli na ponowne zasiewy.
•
; - · 1.
noldem, który odpierał wciąganie Koro2.aaresztowana redakcja.
ny w osnowę interpelacji. Wreszcie p't'o·
Pekin, 6 czerwca. Z rozkazu mioitestował mówca przeciw konfiskacie mów stra spraw wewnętrznych aresztowano
poselskich.
redakcje gaz. "Tszun· jansin-Weń•, <>Wypadek tramwaJows.
Wiceprezes Pogacznik oświadcza że skarżoną o rozszerzanie
fałszywych
z~ada tę ostatnią sprawę. Dalej p~dał wieśct o spisku przeciw rzeczypospoliw1~epre~ydent do wiadomości, że poseł tei, przygotowywanym przez 4udu madDziś w południo aa ołicy 'Ozi-ełrief)
Re1zes 1 _towarzysz cofnęli interpelacje żurslcich.
przy zbiegu Widzewskiei. tramwaj naje.i
w sprawie postępowania banków wie·
Strajk.
chał na Annę Rogalską. 31 lat. · i Wo~
deń~k~ch. zwróconego przeciw przemysMadryt, s czerwca. _
w Oviedo ciecha Wojtczaka, którzy ulegli •. cięi~
łowi 1 handlowi w Galicji.
(Asturja) nastąpiło starcie miedzy straj- obrażeniom całego ciała.
-• '
Następne posiedzenie w poniedzia· kują~ymi górnika~i i ~~n~armarni. ~eden
Pierwszej pomocy udzieliło fm
łek o godz. 11 przed południem.
· górmlc został zabity 1 1eden ramony.- Pogotowie.. poczem odwieziono kh\
• W różnych miejscowościach zastrajko- w .stanie : ciętkim do szpłttła , p~ań#
wało 15 tysięcy górników.
skich.
: "' ~.., IX

wygłoszoną

s

odrzucić

~1

powstańców napadło nagłe

Poseł

że

~omag~1ącą stę mt~ńr· nadeszły oddziałom

posłów

czył

Zginęło

sz~

z~

wybu~hu ś~ietych

giersłdm

TELEGRAMY. ;~
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Powstanie w Persji.
T ebryz, 7 czerwca. Władze perskie
otrzymały z Ardebilu wiadomość tełe
graficz11ą, że d. 4 b. m. w nocy oddział
rosyjski pod dowództwem generała Fi ·
derowa wyruszył nagle na slcutek a•
larmu przeciw szachsewenom i że na•
stępnego dnia o świcie rozpoczeła się'
wymiana .strzałów powyżej Seraby. Wed·
łl;g relacji otrzymywanych bez przerwy
z Ardebilu bitwa toczy sie w dwuch
miejscach: w wąwozie Simrin z Zochrabem i w okolicy Kenreka z Hodże, synem Bechrama. Po stronie rosyjskiej
poległo 8 ludzi i kilka koni. Straty
szac11sewenów są niewiadome.
Tebryz, 7 czerwca. Do Serabu ścią
gają z okolic mit:szkańcy.
Gubernator
i mieszkańcy zwrócili się do Sudiy-ud
doule z prośbą o posiłki i ładunki, któ!Y_ch. brak w Serabie. Sudża wysłał 100
1ezdzców z . Karadżadagu. Kupcy oha·
wiajq się, że w razie zajęcia-przez szachsewenów . Seraby, zamknięta zostania
droga handlowa Ardebil-Tebryz.

i

)
' i

Odpowiedzi Redakcji) .'.

z.

Pani
Ł. Prosimy o cierpliwość.i .
ministrów.
Musi Pani oczekiwać swej kolei. ZawiaPe-tersburg, ó czerwca. Minister
domimy wkrótce w .OdpDW. redakcjl•~
wojny powrócił' z Krymu.
Do Sewa ...
P. B. Km. Listów, nie podpisanyct(
stopola wyjechał minister komunikacji.
całem nazwiskiem, z podaniem ·adręu
Konfiskata.
(dla wiadomości redakcji) uwzględnia"
Petersburg, 6 czerwca. - Dzisiejszy.
nie możemy.
•
· '
numer „Rieczi" skonfiskow.aoo. Redaktor
pociągnięty został do odoowiedzialności
sądowej z punktu 3 art. i034'.
Napaść na pedagogów.
Inspektor Pawlik wystosował
DO WYNAJĘCIA
. l(ijów, 5 czerwca. - Dyrektor gim·
posłów wezwanie, by sale: opuścili, gdyż naz1um w Czerkasach, Leplinsk.lj i inzostali przed południem wykluczeni.
spektor Karpow, po wy1ściu z egzamiPosłowie z oburzeniem na to od· nów z gmachu gimnazjalnego ulegli na
Ważne dla lekarzy.
ulicy napaści tłumu, przeważnie żydów,
parł i.
Inspektor widzcac, że prośby nie przyczem rzucano w nkh różne przedPałac z
pięknwm ogrodem 1
po~agaj.ą, kazał policjantom posłów z mioty. Tłum. korzystając z ciemńośc1,
na sanatorjum, klinikę chirurgiczną,
sah wyprowadzać. Między innymi hr, rozproszył s i ę.
lub ginekologiczną, również przydat•
Karoly'ego który nie chciał dobrowol ny
na lokal dla stowarzyszeń, e leganck<l
Zab ójstwo z zasadzki.
nie iść, wypro w adz iło 2 policjantów. Po
restaurację-blisko od centrum ii. iasta.
Kijów, 6 czerwca.-W ogrodzie miej„
wydaleniu tych posłów ·inni p osłow i e skim znaleziono ciała zabitych z zaopozycyjnj salę opuścili.
sadzki rewirowego i policjanta, których.
O godzinie pół do 6 prezydent hr. onegdaj wywołano z cyrkułu pod pozo„
Tisza otworzył posiedzenie~
rem dokonania śledztwa w sprawie
„Now. Kurjera Lódzkiego."
Dowiedzie ć się można ul. 1Jz1elna
W izbie są obecni tyl1<0 członkowie rzełwmego samobójstwa w lesie.
·
Nr. 9 m. 8, od 10-12 rano i od
z partji pracy.
K oniec bezrobocia.
57 ofiar :Jałrutego mięsa.
2-ó p. P•
r2292-10-1
Ryga, 6 „czerwca.~!~obo lmcy z fa.
Opawa, 6 czerwca.-Wskutei\ spo ....
. Zjednoczona opozycja Odbyła wczo- bryki „ ~ei11x . powróc11I do pracy. 11a tycia zatr,utego mięsa zachorowało w
rai konferenc1ę, na której pr;r.edlożono poprzeamcb warunkach, prócz oddztąłu , k r
~7
ób
i tó h 1
ł
uchwały komitetu wykonawczego co do stalow111.
O o icy g os , z < ryc
zmar a.
da!Szego postępowania.
.
Miasto bez wody.
BWl~k~adzenie pDlanów.
Komitet .wzywa posłów opozycyj.
Kazań, 6 czerwca. Slmfaiem braku
er in,
czerwca.
otychczasowe
•
nych, aby nie opuszczali Budapesztu wody wstrzymano prace: w browarach, śledztwo w sprawie kradzieży tajnych
?raz aby zbierali sic: przed posiedzeniami niektórych w~rsztatach i , łaźniach. . Na- rysunków z archiwum !artyleryjskie~o w (b. prof. Ces. szkoły muzycznej w Ro•
1 korpo_ratyw~ie udawali do izby.Uchwa· prawa ~odoc1ągu ma byc uskute,czniona Szpandawie, przyszły władze do . prze·
stowie nad Donem)
łono między rnnemi wydać proklamację za 3 dni.
_
••
.
.konania, że złodzieje musieli być znako- udziela lekc1·i wyższe1· gry foltepianowe}
. i plakatami
.
.
micie obznaiomieni ze stosunkam·1 · ·w tn· 1
·
·eb'
d
do wyborców
1·„
::1 ogłos1'c'.
Stra1k w Be~J• ·
. Wczor?J opozycia zwracała się głóBruksela, 6 czerwca. ieciorem na
.
. .
. . mteJ pry a _ie
u si ie w .omu - przy•
wme przeciw Lukacsowi, do którego stąpiło starcie między man ifestantami i scowym1 •. O kradz1~z posądza1ą 1edneio gotowu1e do kenserwatonów Warszaw,
wołano: .
.
żandarmami, w których rzucano kamie i: urzędmków wo1słcowych, który •w skiego i w Cesarstwie. Mikołajewska 1'02
„Ty! l~~ś .;;:wJ~SrYP.J:-.....- łOirem.-Diż-., niami. ZandarmLd~li ,s~lwe__. Lranili kil· czasie dobrania się do sl<rzyni archiwal- ~ m -23 - (róg Gubematorskiej) i>soh~1
· 1 : • -; >" •
•.
, ;
-0sób. . ·
-<::: ; ··
•.
: Ptych
:na "urJppie
•._
·, - ·'
tf ~
,
~
~..,..:~ 11 ~/i • .J • , .
Podróże

do

Telegramy

Benedykta .NQ. 15..

3 minut9 drogi od

własne

Grand Hotelu

.
E Sn1idowicz.

„.tsia~~~;

4

~-

-~

"""~~

,..Qył

N~sP.fl~~11otL:"".;" .

·od..,-~i-i.,rt,_.„t10ff&~ ~'
I

'
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Swiatloleczniczy i Roentgenowski

STACJA DR. Ż.W.WIED.
POCZTA I TELEGRAF
NA MIEJSCU, POŁĄ·
CZENIE TELEFONiCZNE Z W AR S Z A W Ą
IBI
I Ł o lJ z I Ą. :.

l'NSTYTUT D~ S. K/tNTO· lcSpecjalisty choro tl '3 kór11ych, wwsow, , •. tmerycżnych

Krótka N9 4. Telefonu . n 19-41.

ulic

„.

i moczopłoiowych

o o

172

Leczenie prom ie iami
o stt ena, światłem rFinaena i kwarco~e!"
(eboroby skóry i wypadanie włosów), prądami wysokiego nap1ęc1a
(świe!ba, hemoroidy) elektrolity (radykalne usuwanie szpecących wl~sów)\
ma•a~
lbraoyjny i pneumatyczny n odług J?,rot. Zabludo"'._skieg!> (~1em~c
płciowa), kaustyka, (usuwanie broda:we~ 1 • nd~ • cysto•k'!,pJa (~świetlame
organów rnoczopłciowych1. l:lektrycane 8w1etłne kąpiele 1 gorące
powietrze. Leczenie syphilisu .fhrlich·Hata 606".
Pnyjmu1e od 8 - 2 i od 6-9, dla pań od 5 - 6. oaobna poczekalnia.

„

na

WY~L.AOY

LETf4IE

języków nowojyt11Jch

ZA

ZNIZONĄ OPŁATĄ

_._._.l:śil_._._._._._.._

1pmejszym

GAZałó;;.

'

gotajde, prmjdt, r66de

k~piel wyqcznlt u

NOVIOSCll

t
i't-

lnat•akoje i Informacje udziela codzien. ~
e.e. i wyjątkiem niedziel i świąt. od 8 ej do 6-ej ma. J.#gazyn Gazowni miej•idch w Lodzi przy )F
· al. Targow~j Nt 34. Telefon 18-35.

!J;. "

-._.„„„.-.-1.i•••••if~

]fatychmiasł

potrzebni sa

wszęizfe

.

agad - współpracownicy

bez ponoszenia kosztów j ryzyka na stałą pensj~ i procenty
Szczegółowe informacje wysyła sie bezpłatnie. Irkuck. Kantor
gazety "Sybi•akij torgowo-prom7szlenn7j Wie.
stnik" Pocztamskaja :Ni 14.
r2153-o

ra o mistrzowstwo w piłk

erkel~

Zdllllliewają.c:y

'.

akt. gin:m. (wb!llle
dekeracje ) ,

T. W. Voos

nożną.

Le Luce Yol•
fran~uaki.

lckowicz

a

Howarth
K:omicuy

akt.

TPIO

aaerykańska

Budapeat.·Orfeum
Zimt und Leiser oder der Doppelte BuchhaJter

Dla Fań! Oo wynajęcia

SPECJALNY
f RYZJERSl<I SALON dla PAN 2 ładne frontowe pokoje na f-e
piętrze w cent.-nm miasta. Wla.
domoś6 w Tów. Ubezp. „Salamandra•• Zlełona a.

„EUGENJA"
·- KARTO WSKA.,

.

lódt, Konstantynow ka 5
Te;etonu N!! 28-0ł.

Poleca Szaa Panbm

W :t:.odzi i

NAJPIĘKNIEJSZE

olr•l icaob

CZESANIE

a yołe głowy :s ntlJllłurłia towym wysu.
a:eniem (MIIliclłr} cay&JUeulo paznogcl
a.rbo.irranle włosów i '!VSleRrie ..eoty w
aakres perukaratwa wchod~oe jał:<1 to

'loki turbanowe warkocsc i postisch, za
wsze w najnowsiym stylu wykonyw11.~
11od moim kl-klem. W7eesam
' ·a ia. Hjnewuyeb f,,.zur w 6 Jebja.ch
• ~t H młejaou i • &-mllCh

•pi•••

2 8-8-1
"'r'~"!9'r~~~~~\1!"'9

I)

Orygjulu jedaoaktówka w Dietniec
ko tydowakim

„He

języku

SPECJALl_
STA

•erceae.s

Włoska

Chorób skórnvch, waneryczoych
i niemocy płciowal

iplewac:ska

Altre ... o et 1'"..,,.in_a
__
Koni.lczay

akrobatyc:~y

akt,

Or. LEWKOWICZ
Przy syphllisle stosowanie prep

Urania-810
Nowa tcrja obrasó_.
W otrodlki 1'0Acert7 Wlcd. ort,

.

Dr. ROTWAND

G6rskiego

PO.El.JE, Seria III. Wydanie 3-cic rb. 1.-,W o&d. opr.
POEZJE. Seria IV. Wydanie 3·c:le rb. 1.-. W ozd, opr.
POEZJE. Setja V. Rb. 1.~ W ozd opr
POEZJE. Scrja VI
Rb 1,20 W ozd opr
WYBOi POEZJI Rb 1,60 W ozd opr
W wytwornej 01w-awle w ~łakótek
J>o ubJCia - wa7atkicla Juicganaiac:A

Georgette Havrey

Splewaczu

.

Tegot autora p<ipnednlo wydano:
POEZJE: Serja I. Wydanie I cle rb. 1.-. W osd. opr.
POEZJE. Sorja Il. WydaAle •·te r1t. 1.-. W ozd. opr.

Ser•a

Tan~1ki

M-lłe

~~ .,

Serja VIL
Cena rb. 1.20, w ozd. opr. rb. 1.60.

1

humorysta.

myzylraln~

einal

układzie Arłu•a

li.'

POEZJE.

bialrajakie.

żydewski

/ /. ,· . ., ·

Kazimierz Tetmajer

<nygbuilDy akt na dosee reklamowej

prolon1owally

NQWOSCll

Cena kop 90. W Wytwornej qprawie w skór~ rb. J.

koraio10ny . manipul8ior.

Duet

Juljusz Slowacki

W wyborze i

Rolf Holba
Ory~oalny

" &06" , . .1 masa
Leczenie elektryczn1101ą

~~

Ważne

1J

:.

· K 1: ,·:.-·.
L I Ry

PROGRAM od 1 do 16 czerwca r. b

Tańce

gazie.

STACJI.

WY DAW ICTWA GEBETHNERA I WOLFFA

La Valancia

~

•

Ładny park, l<anallzacja. światło elektryczne. ogrzewanie centralne. Kuchnia własna i dyetyczna. Leżalnia i kąpiele słoneczno-powietrzae. Nowa instalacja
hydro-terapeutyczna. Kąpiele świetlne, 4·komorowe,
sinusoidalne, gazowe z płynnego C02: 1latryski z go.
rącego powietrza. Masaż ręczny i wibracyjny. Mecłla..
noterapła. Cena od 3 rb. 75 kop. do ó rb~ Prospekt
i cenniki gratis I łran..:o.
l{ierownik zakładu
Dr. Bronisław Malewski.

2296„

The 5

i najwy-

li!J

%aĄłaa %.eeznie~y ~ Cały rek otwarty.

Teatr „~RANIA".
__________
.....,......______

O.... Kummere
Piotrkowska n 79.

Najtańszym, najhygieniozniejszym

LEJĄ OD ŁODZI,
5 MINUT SZOSĄ OD

~~~~

p•zwjmuje iułPo o godz IO r. do IO w.
K811CelarJa Kdl'tóW Jtzyków lowożytnych

_.

Il

------------

Pokój„
I ;E, jle~iDzRZ ~oJo~:~ ,I

ZAPISY
. ._

"

•••••••

2 GODZ. JAZDY KO-

Agarase
113, rue da
Paris

Teąlple,

aa zasadzi• agąr..as-r i b'Ołgal
ld•goo łer111t:lltu. Nie wywo.
łllJ• prncsyt1e1eal& a11l r•a
-lnl~ła. :Re~]• ezynno•ti·
JdKtk. Uływ• i. pray l i ·
tw1rd1eulu. kon11otlaeb, ka •
tarso tołll.dk•, ohorob.cb w4.
trob..r, prz:r ohronłownych 11łe
domapiii•c:lt llcpej kiukl, be·
morchl•c:b ł la.

Agaraae

iPodek popularny
CO•~

flakonu & 90 tabU.czk11J1
2 rb,
»hyota 1'• wnystkleh
•t>leboJt.
1'2~7-6-1

.

I:: p~~

iem wibrac;yjnym.

~C~do~a

od 9-1
w niediłelę od 9 do

od 6-6
r. 1109 1 o

•
O Litmanow1cz
t.

R

-

Kratka 12.
Gboroby dróg !Jłoczovqc•
(pec:herza I nerek)
Cystoskopia I zgłebnikąwaala

moc:zowódów.

Oodi. przyjeć: od s-10 i i-7

Dr. L

Klaczkin

K1n1taatv••w•kl 11.
Sypblli•, 1k6r t, wenervo11ł,

Dr .M. Papłerny
Akuszer i speojalista

ohor6b kobieo7oh.

Przyjmuje do 11 r&Do i od 4 i pół
do 6 i p6ł po pohadniu.

Ulioa

~

Południo.wa 28
Nlł 16.8i 26-40

T•lefonu

Dr. L prybulsk•J
I
powr6clł„

Choroby

1neeyka

kórne, włosów. (kos.

~et<ars~a). wenerycz~~

mociopłciowe J memoc:y pł~
wej. L.eczenio syphilisu Sałftrsa~

notr1 .Ehrlicb-tłat4

6Q6• WŚIÓll;

łyłnie.
•
Leczeme ełektry~a ma
Htem wibracyjnym. WICL
:

~ Z
ł _..ref
od r. - 6 po pilił

POtUDNIOWA

Prs)'jmu{e ohor)'ola ~I 4 -

6 po poi., pule
Dla pa6 oeobna J!C>C*blnla.

Dr. I.

Słbarstrom

mlOJzka obecale na Z• •llłl•
choroby dróg moczowych.
klej Ni
Choroby slcór!
Przyjmuje od 8-1 rano i o<l włosów, i ~eneryczne.. Radyk•
5-8 wiecz. dla p~ Qd 4-ó po ne usawame szpecących wło
południu.

D .!!. ...
·~-

71 !3-0

'fi'T

1E))E
.
Jr\\
WJ

1a.

sów.

fnyjmuje1 od 11 i p6ł. od 2 ł ~
pO poł. "
fl i p'ł. do 8 I ~ . i .
Dla pań o4 oł I pół. do 6 I ~ W nłl
sl•le do 8 po pot.

Srednia 5.
Lekar~ DentWata
Sp.: Ch0roby skórne, weneryczne kosmetyka lekarska. Lea:eni~ &yphilisu Salvarsanem „ERLICH-tiATA 606" wśród-żylni e.
Leczenie elektrycznością (elektro·
izem) i masażeru wibracyjnym- przyjmować bi:dzie od połowi
lipca. Rozwadowska 6a I piętro
Dla pań osobna poczekalnia.

Janina TomaS'lews~:

Godziny przyiee: od 8-1 rano 1 od 4-8
wiecz, \V niedsi eJc i iwięta 9-~ po p

ftl77-4~

DOM HANDLOWY

L. i E. Metzl i

s~

Łódź, Rzeźnia

I)

~skwa,

Peterbsurg, Warszawa, Wilno,
Berlin, Paryż, New-York, Boston. Buffalo
zawiadomić, że otworzył

Łodzi>

składający

sic; z dwuch sal 30 11 z tremplem i elektryczne m

Pro-

skórne, weneryczne ~ stud~nt 8 kursu matem~tyk-:
i moczopłciowe.
;~mwersy~tu peters~k1~0-. .
udz1tła lekcji, k011epetyCJ1. W1a,1
Przy1mu1e: od 9 - 11 g: r8!1o
domość: Poczta główna. m• .M;,;tt '

Choroby

s~~pł~t:ni ęe

4 - 8 g. popoł. W med.ziele
święta od 10 _ l g. rano.
Telef. 22·66.

~··~~~~~

Mieszkania
wszystkie pisma,
- 6ci61e,

. można w

według

cen redakcyjnych

„PROlVIIENIU"
1200.

Piotrkowska 81,

Niepodległa•,

.Tygodnik Mód i Powieści", „Przyjaciel Dzieci•, Gazeta
Swillteczna•, .Trubadur Polski•, .Goniec Poranny I Wleczemy• • Nowa
Gueta•, .KtrJer Poranny", .Kurjer Polski", Wladomokl Codzienne•
•Mllc:Aa• i t, d.
2969-0-i

„

Księgarnie Gebethnera i-Wolffa polecają

I/jl ~fil~
~
L::.I
~

w Rzeżączce

fl9wość !
Nowość!
JORDANA (JULJANA WIENIAWSKIEGO).

Il Hartki
1

z

Najnowszy środek
wynalazek aptekarza

B. Konhe1ma 'v Petersbu!'gu.

obrazy z okresu przedpowstaniowego,
==.z powstania 1863 r. i .z emigracji.==

~zlala szy~ko i radykalnie p.r~ez lek,
iest u wazauy za środek raCJonalny

Cena dwóch tomów rb. 2.40.
Czysty dochód z tego wydawnictwa przeznaczył autor
na korzyść Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy oraz Kasy
Literackiej.
538-3-1
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

;::======================:::::::=====~s

„HANDLOWIEC"

JEDYNY NIE SUBSYDJOWANY ORGAN PRACOWNIKÓW
HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.

''

cennych dzi eł naukowych.

,,Handlowca"

prenumerować można we wszystkich kani

sztalśrubyi

- ·-~,,-,

muterśruby.

2918-l
od l lipca czak.

Jest do wyna1ęc1a
na Bałutach . Aleks~ndrowska
37. lokal składający się ze skle-

Łu·

2921-1

Młoda zdolna krawcowa

poszukuje szycia w domu prywatnym Łaskawe oferty pod „K.

Spoiób utycia dołą,czony do kat
dego pudełka. Prawdziwy tylko
w puszkach metalowych po r11. 1rb 1 kop &::>

ra Łódzkiego.

R. 13"

Uprasza

się

sktadać

w adm1'n1"strac1·1· ,,Nowego Kur1'e·

Z

aginął'

paszpon wydany '.I. gmi·
pow. raw•
b
· k
k
l\JI amKa poszukuje zaj~i.:1a, tam Sl<iego, gu • p101r ows 1e1 ?,~ na
1'1 też do oddania na własność imię Berka Nussbauma.
'\ ..'·
Do nabycia w apt-cce
2·tygodniowe dziecko płci męz•
2898-3
R. PREISMA'NA, w Warszawie,
kiej Zgierska 10 U stróża.
zagm4ł paszport Wy<laoy Z ma•
Freta Ni 16 telefon 40. 63.
2892-3
.gisłratu m„ Zgierza na >imit1
Wywyłam za zaliczeniem Przesył·
QICazyjme do sprzedania orkie- Anny Kowal.
2891-J
';,r'~·· :uyfy , · · · · · ·.~.· Wiadomość
strion szafowy restauracyjny. zagmClł paszport, ~dany~ g~i~
Dzielna N2 44 resta•
ny Doleck powiatu sk1erme?tł.
uracja.
2909-3 wickiego, gub. warszawskiej, na
t.=.I
imlf~ józeiy PastuszyńskieJ.
":"
d l lipca ao wyna1ęc1a oa1ewz905...::..3
nia metali i ślusarnia, filja
<1
piekarika, 1 pokój z kuchnią i 2 'I agmąt paszport wy a.ny z ~m1~
p
~ ny Gostltów_ pow. ł~ąyc"I
pokoje z lrnchni'l·
rzejazd ~O. kieoo gul>. kalt~eJ· na imiP'.!S\n•
:.!886-3
b
... ,
tomego Kwiatkowsl{iego. · \.
iesek biały. żółte laty, zag1~881-i..:.l
nął prosz~ oaprowadzić Szkol·
N@ 19; nieprawy właściciel 'J ag,in'łł paszport wydany z
Pracownia Sukien Damskich na
pociągnii:ty zostanie do odpo· '-' gminy Sójki, pow. kutn.a.w•
wiedz1alności, tam tei do sprze- s1eiego gub. warszawskiej na :imię
dania dla piwiarni trzy nowe Właaysława Pietryl<owskiego..,.
szyldy.
'2900-l
2~1-1
aginął' paszport wy(Jany z gm1·
Łódź, Zachodnia 30
lac trontowy 70X40 z szopa·
ny 1<adziejewice, pow. błoń•
(róg Konstant.) m.10
mi do wynaj~ia zaraz. Leś 
sldćgo,
gub. warszawskiej '~.na
(2-gie piętro)
na 32. Wiadomość codziennie
im~
Jana
Jankowski11go.
wykonywa suknie balowe,
od 6-9 wieczorem.
2894-3
2895-3
wizytowe, kostjumy i t. d,
okóJ fro ntowy duźy,
Po ceni!lch bardzo
widny z meblami i utrzyma• zllgmcir paszport w~aaay z gmi•
przystępnych
niem ·lub bez do wynajęcia za'
ny Radogoszcz pow.)ódzkie•
1
raz Piotrkowska ' 209 go gub. piotrkowskiej , na łmię
1111 li I
f! m. & 11 piętro. 2aso-0--t _c_cz_ara._B-imb_1_er_a._5'_ _4_
·2_s1_9-_s
ny Czerniewice,

' -'•

1111111111ll11i1I

P

ft. jóreef{iej

P

przez T-wo pra-

Z

P

cowników handlowych (t)liska .J\]9).
Kierownik literacki K. Hoff11nan

l

O

CENA: rocznie · • • Rb. 5.- )
kwartalnie • • „ 1.25 ) z przesyłką pocztową.

Karasiński.

płaskiego)

Heihtzla na imię Agnieszki

.:łl:łł„~..

Adres Redakcji: & arszawm, Miodowa 3.

J.

(okr~gł'ego„

baumaszyny, śrubsztaki, kowa•
dła. gwoździe. ~1i1y, holcśru~J

W

Działa .równlet skutecznie w
pr zypadkach ostrych jako tel: i
chronleznych i w przecią,gu krót.
kiego czasu usuwa najuporczy"·
SIC wydzieliny

S

torach pocztowo·telegraficznycn.
Numery okazowe gratis.

Redaktor

żelaza

pu narożnego o 4 oknach, pokoiu. i kuc~ni . zdatny n~ restauraC]ę, p1w1armę lub duzy sklep
kolomalny. Wiadomość; u gospodarza.
2901-4

r

zawierające

Wychodzi I-go i 15-go kaźdego miesiąca
Handlowiec'' broni praw i interesów wszystkich pra.
"
cowników handlowych i przemysłowych
uHandlowiec" zamieszcza stale wakujące posady.
Handlowiec" zamieszcza sprawozdania ze wszystkich
O
stowarzyszeń polskich w kraju i zagranicą
„Handlowiec" udziela bezpłatnie porad prawnych.
Handlowiec" daje BEZP~ATNIE premium w postac

l

"saIO- P1Ch'II"IDn

Pamiętnika

Prenumeratę wnosić również mo~na

żelaza ~
~ołud~10we1 22. Rózne punki 'długiego

JCursy

przedstawicielstwo prawie wszystkich czasopism
warszawskich, jak:
•Tygodnik lll..U-Owany", .swiat•, .Nowe ż7ci e•; „ Wolne S łowo", .My śl

f

dr.obne.

------~-.----;...,..--

D
__

telęfon

Główne

.1eo1e.•.

Ogłoszenia

Wicika
wyprzedaż
. składu. przy :vL

z J·ch lub 4-ch pokojów z kuch·
2802-2$
nią. potrzeba zaraz lub od 1-go
arsztat Slusars1<1 do sprze·
Lipca. Stajnie w podwórzu po•
om z morgą ziemi iio sprz;e·
dania. Wólczańska .N! 166.
żą.dane. Piśmienne oferty z cen(\
dania w Ozorkowie. Ul. Wiadomaść: u stróża. 2877-3
przysyłać: Grand-Hotel Ni 416. Szczebla ~ 327. Cena przystęp2304-3-1 na. Wiadomość: na miejiCU.
zaginął 5-cio letni chłopiec
2906-3
na imic: Stanisław, blondyh,
Zatwierdzone przez Okręg Nano_w_y_n_a-1ę-c"'!"ia_o_d_l'!'"'"'!'lt-pc-a-s-1<-le-p oczy czarne, ubranko cajgowe
kowy wieczorne
nal'Ożny. Wiadomość. róg w paski, w czapeczce granatowej,
Długiej i Kostantynowskiej.
boso. Ktoby wiedział o takowym
przygołOWiWCZe
2901-3 zechce zawiadomić ojca Antonie•
na świadectwa nauczy-D
__o_s_p_r-ze-d'!""a-n-1a-ka_w_1'.a_rn_i_a_t-an-i-o,
!""
go Kowalczyka. Karola 26. ·"
cielskie, ucznia apłebyle zaraz. Rybna 18.
zaginąl paszport wydany z
karskiego i. t. p.
2904-3
gmmy Koźmin, pow. kolskie.-'
O t warte codziennie od 1 do 10 wieez, Dom uowy o czteracn mii::sz- go gub. kalisklei na imię lgna•
Mikołajewska 22 m.10.
kaniach z placem pod,budo- cego Kukuły.
2920-3
aginęla .Kana
oo paszportu
wę zaraz do sprzedania. Radowydana z fabryki juljusza
goszcz ul. Złota Ng 30.

D

--

r2236-f

Dr. Feliks
Skusiewicz P'=!~~a':i:,~~~~;
Andrzeja 13.
kolady.
2891-ł

Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism w świecie.

Prenumerata pism po cei:iach redakcyjnych.
jekty ogłoszeń, tłomaczenla, kosztorysy

fabr9czn9
X

mana Piotrkow•ka 89.

przy ul. P ·i otrkowskiej Nr, 102

ogłaszać się w tychże

~

połączeniem oraz różne mieszkania zacaz do wynajc;cia Lipo·
wa M 71, rog Andrzeja. Bliższe szczegóły u H. Neu•

w domu barona j. Heinzla.-TELEFON 15-70.

oraz

t

Włosień tapicerski. Sł) Krew suszoną •.~~·

~ol{al

Centralnego Biura Ogłoszeń

w

·

3) Mączkę mięsną.
·;
4) Kupuje i sprzedaje sk6ry surowe,,. mokre i suche.
1 b82-20

F][~.JĘ
swego

Miejska.

5. ,

poleca:

(istn. od r. l8f8)

niniejszem ma zaszczyt

Przedmlełcie

Warszawa, Krakowskie

I

b

111 I

I
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