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' ogłoszeń1 I-sza strona 50 k-0p. za
Redakcja i administracja „Now. Kurjera
Prenumerata w ŁodŻi wynosi rocznie rb. 6,
Cena
ł.6dzkiego" mieści si~ w l o ka 1u przy ul.
półrocznie rb. 8, miesi~cznie kop. 50.
wiersz lub jego ipieisce, nadesłane 50 kop.
Zachodniej M 87.
za odnoszenie do domu lub przesyłk~ pocz- nekrologi i reklamy 15 kop., ogłoszenia zwyczajne
Interesowani do redakcji zgłaszać się mogf\ tową dolicza Bi'} 20 kop. miesi~cznie.
10 kop. Drobne ogłoszenia 1•12 kop. za wyraz.
od 12 do 8 po południu i od 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowe1 I strona 60
Administracja otwarta od 8 rano do 7 wiecz.
Za przesyłkę zagranic~ dolicza si~ 60 k. miesl~cznie. kop., reklamy po 20 k., zwycz. 12 k. za wiersz
Adres telegraficzny „Łódź Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefonu .N2 253. lub jego miejsce w te,kście 75 kop.
Rfjkopisów nadesłanych. redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wfpłaoać nie będzie.
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ogłoszeń

Piotrkowska 81; w Pabjanicach A.

w Rosji, za

granicą

Wadzyński,

I w Kr61. Polakiem, opr6cz

Zamkowa 28; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk AleksandraLacha

Łodzi

i okolicy, oddane jest Domowi Handl • .L. I E. Metzl I S·ka

...-------~ nych, wolnych społeczeństwach egzy- su osobistego i w konkretnym czło zaocznych sądów społecznych, stań
'
stują liczne organy słutf\Ce pośred- wieku niema miejsca dla abstrakcyj- my ochoczo ramię do ramienia w
nio dla celów wyrabiania si~ opinji nych poj~ć bez domieszki osobistych wielkim warsztacie pracy narodowej
i obsądzajmy np. najskuteczniejsze
publiczne.j. Są to parlamenty, ze- wrażeń i podniet.
brania publiczne, mityngi, organy saRozró~nienie obrony interesu pu- sposoby . pomieszczenia w naszych
PRYSZCZE,
morządowe, wolna i nie kr~powana 'blicznego od rachunków osobistych miastach pół miljona rok rocznie na
.OPALENIZNĘ. prasa, sądy przysi~głych, a wreszcie nie polega wi~c na tern, iż w jednym obczyzn~ wędrujących braci.
M.B.
cz~~i~YwARZY sądy obywatelskie, honorowe i roz- lub drugim wypadku odnajdujemy
' tWSZELKJE PUMYNAJSKIJ1lCZNlfJ USUW'A
jemcze.
domieszkc<J osobistej animozji, ale rozlR ~J( DOT111R
U nas szereg tych organów nie różnia je cel i wynik zabiegów.
· ·AU lft I ·11111\
egzystuje wcale lub też egzystuje w
Otóż instytucja „sądu społeczne1
.NwvANANLAZJWJKv
APN1:ECRZKJA. E.GD
" • · stanie kaleczym i pocz~ści dlatego go" sądu doraźnego, niezróżniczkoCI
· nasza opinja publiczna szwankuje na wanegb ł .zaocznego z natury rzeczy
DLA UNłKNIĘCIA WLADOWNłct\ll'.UAŻDE PUOEŁKO
t y1u JlllD ktac h .
. ' mo:i.e
. .., od r ó..,:t.Ill"ć t yo h d wuc h t yZAOPATRZONE JEST w Pl.OMB~. NA KiOREJ ZNAJnie
DUJE SI~ N9.204 i NAZWISKO WYNALAZC.V.
W wi~kszości bowiem wypad- pów i przedstawia dlatego poważne
Komisja interpelacyjna Dumy
JPRHOA! wllPTEKAC/t SKł.AOACHAPTECZNYCll
ków zmuszeni J. esteśmy zast""pować niebezpieczeństwo dla ochron• czci
IPUtFÓŃERJACtf. '
-„
'<I
"
rozpatrywała w sobotę interpelacj~
prawidłowe organy surogatami. pojedyńczych jednostek.
Koła polskiego, dotyczJ:\cą nielegalneNajżywotniejszych kwestji nie może
Ideja „sądu społeczeństwa" zro- go postępowania gubernatora sied. · często poruszać licznemi karami i dziła się z dwuch fjkcji - jednej, iż leckiego, który odmawiał regestrarozporządzeniami administracyjnemi lutnie dobrane grone patrycjatu jest cji przejść z prawosławia na katoli·
skrępowana prasa, a prawie zawsze już eo ipso pomimo braku mandatu cyzm.
Referent Ładyżenskij proponobrakuje naszej opinji sankcji szero- przedstawicielem całego społeczeń
wał interpela,cję odrzucić, wskazując,
w Berlinie
·, kiego ogółu, wskutek zakazu mityn- stwa i drugiej, że jako takie ma pra- iż gubernator nie jest obowiązany do
gów i zebrań publicznych.
wo sądzić i karać. Uzurpacja ta jest dawania petentom odpowiedzi co do
··
M 20 pod Lipami M 20 ·
(Unłer den . Linden M. 20)
W tych warunkach bierze na jednak tak potworną, iż nowokreo- regestrac.ji, ma jedynie obowiązek
barki urabianie opinji nielicz- wany surogat opinji publicznej nie zawiadamiania biskupa o zmianie
60 pokoi od 2 do IO mk. . swoje
ne grono jednostek; bez żadnego man- może chyba rościć pretensji na dłu religji.
Dymsza popierał interpelację,
winda dniem i nocą czynna~.oświet dat~ przywłaszcza sobie rezolutnie gie życie i jaknajśpieszniej z obiegu p0wołujl\c si~ na prawo o zmiani~
lenie elektryczne, łazienki. Usługa atrybu~y C"ałego społeczeństwa i two- wycofany być winien. .
wyznania.
polska.
Przeciw przyJęciu interpelacji
' rzy w salonie prywatnym opinj~ zwa- ·
Nie uchroni go od tej zagłady
5-ty iom oa Cafe ~auer Jłowy właściciel. Dl\, szumnie „sądem społeczeństwa". nawet bał.amutna for~uła, iż właści przemawiali: Sefonow oraz Bobrinskij, który swoim zwyczajem poruSąd społeczeństwa, jako surogat wie to jest nie ,sąd, lecz tylko zbiosza stosunki wyznaniowe w Galicji.
prawidłowo wytwarzanej opinji i ja- , rowe urabianie opinji, gdyż żadna
Z powodu zaręczJ'n mego kolegi
Odpowiadał mu Dymsza, wska·
ko
rezultat
samozwańczej
uzurpacji,
opinja
nie
jest
władną
do
naznaczezująo,
iż biskupi prawosławni auP. lsaaka LEWKOWICZA
strjaccy
zaprzeczają stale insynuapowinien
działać
z
podwójną
ostrożnia
kary,
a
może
tego
dokonać
li
tylz Panną IHą FUCHS
cjom Bobrińskiego.
nością,
aby
nie
być
sprowadzonym
ko
sąd,
chociażby
nie
posiadał
materskłada serdeczne życzenie
Po przemówieniach Harusewicza
1020-1
Kaziek WIOllZOWSKI. na manowce. Otóż, już sama zasada jalnej egzokutywy.
oraz postępowca Karaułowa, którzy
sądzenia zaocznego i to sądzenia
Przeciwnie, z uwagi, iż. takie popierali przyjęcie interpelacji, koprzez oskarżycieli jest w wysokim sądy salonowe tak łatwo wpaść mo- mi~ja interpację odrzuciła.
Dzisiejszy numer składa
stopniu niebezpieczną.
gą w sfer~ interesów
prywatnych,
aię z 8 kolumn.
Okazuje si~ bowiem najczęściej, nale~y prawo jednostki do obrony
iż dziwnym zbiegiem okoiiczności zabezpieezyć z większą jeszcze przeKALENDARZYK.
oskarżony o publiczne przestępstwo zornością, nit się to dzieje w sądach
-ojest po największej · cz~ści osobistym koronnych. Formą do tego są sądy
Sroda, 11 czerwca 1918 r.
wrogiem oskarżycieli. W tych wa- obywatelskie i t~ tylko formę rozDziś: Barnaby Apostoła.
runkach odróżnienie rzekomych o- wijać, wysubtelnić i wykształcić naW zeszłym tygodniu w Dumie
Jutr o: Jana Wyzn„ Onufrego. brońców interesu publicznego od leży.
I jeszcze jeden wzgląd. .
ukończono rozprawy nad budżetem
dyskonterów rachunków , osobistych
ministerjum spraw wewn~trznych
jest rzeczą cz~sto nie łatwą i zawiłą.
W momencie, gdy całą naszą przyj~ciem formuły patdziernikowNat~ra. ludzka jest bowiem tego ro- uwag~ skupić powinniśmy na wy- ców, potępiającej kurs obecnej poliI
.
dza1u, Iż jeste~my zbyt pochopni do tworzeniu solidarności polskiej, nie tyki wew .iQtrznej rządU;.
U
j
_:.;__._
•
I
prżypisyw~:pia naszym nienawismom jątrzyć ale skupiać społeczeństwo
F~kt ten obszerill~ komentuje
pobudek ogólniejszego znaczenia, a ' polskie należy. Pezostawmy wi~c spo- · obecnRI~ ca~a prasatroksy1ska. t
d . .
t
b' t
d
h·
„ iecz w . ary u 1e ws ępnym
Wytwarzanie' opinjl publicznej wreszci
,
e. _P~ rnes1ona
emperatura · ry oso is e są om
onorowym, a . zaznacza, że rozprawy nad bud~etem
jest: koniecznością pierwszorzędną dla prze?1ów1en I frazes~ jest nawet w Rp·ory o podkładzie społecznym są- ministerjum spraw wewnętrznych
każdego społeczeństwa, które chce i stame wywołać złudzenie, iż na po- . dom obywatelskim. Czas już zaporo- wprowadziły pras~ parlamentarną na
potrafi prowadzić . Planową i solidar- siedzeniu zasiadają jedynie przedsta- nieć 0 tych wiecznych i nieustan- nowe tory, w .myśl formuły: .nam
ni\ akcj~ społeczną.
wiciele li tylko czystego interesu pu- nych wyprawach na Soplicę które pWotrzebne są me dsłowad, leczb cł·zyny".
.
.
' .
yraźnym tego owo em
y o staOpinja ta jest lfowiem taką sa- bli czne~o b ez wz?1ędu ~a . osobiste
w oczach wielu uchodzą za działał- nowisko zajęte przez centrum.
mą siłą, jak każda inna siła mater- pobudki. Jest to .Jednak JluzJa, gdyż ność społeczną.
N.
· ...
d ·
·
„
•
•
.
•
„ Ie mo:i.na wpraw zie powie· t ś · ·
jalna, gdyż ona to sumuje pojedyn- w rzeczyw1s
o ci_ mteręs pu~l~czny _ . Zamiast potępiać I karać, zadziać, _ pisze „Riecz", _ aby
cze wysiłki jednostek. W norma!- wyprowad,za swój rodowód z ·mtere- miast stwarzać :tiow& koszlawe formy
październikowcy odważyli sii:
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t.
pójść ·
Szydłowskiego
i

faktycznie

za

obietnicą

• wszystkimi
sposobami" wyzyskali swe prawa budżetowe. W cale nie. Odrzucić budżet minlsterjum spraw
wewnętrznych i tym razem -0d:..
ważyły się tylk-0 te grupy, któte
· odrzuciły go 1 w 8·ej Dumie.
Leoz pomimo to było zrobione
coś nowego w kierunku, na. lł:tó
ry wskazywała opozycja. Jut w
komisji budietowej przy · ro~wa
~aniu .budżetu ministerjum sp,raw
wewnętrznych odrzucono
cały
szereg kredytów, nieraz dość
znacznych.
Obecnie minister.j um starało się
wpłynąć na posłusznych nie tak
dawno gabinetowi patdzl~rntk11w
ców by przywrócono odrzuco.n e
kredyty. Lecz nie napróżno Szydłowskij nie powtórzył w tym
roku, M patdziernikowcy „obó\VJąztmi s~ do kotlea prMoWać lJ
rzl\dem".
t
Po wyborach do 4-ej Dumy
październikowcy oczywiście przestali być "obowiązani• i teraż to
pokazali. Ku ~wemu adziwie:iilU
pp. Zołotarew i łJykos1tyn przekonali się,_ te ani wyjaśnienia ani
prośby ministerjum ju~ nie p.o -

z 5,855 do 15,500, personel felczerski
z 16,146 do 34,.800, liczbę akuszerek z
5,500 do 15,500, liczbę łóżek z 200,000
do 585,550 i t. d. Reforma ta wymagać . będzie
olbrzymich
środków,
zmniejszenie zaś cy.fr powyższych Jest
WrflcZ niemożliwe, jeżeli ma. być mowa o prawidłowej pomocy lekarskiej
dla ludności wiejskiej.
Zwiększająca si~

w

10 czerwea. 111 I r.

1'ł

mi Koło Polskie, - to nie tylko
wyrz!'czenie si ę el e m entarnych
żądań demo kratyzmu i sprawiedliwości: to szyderstwo".
I oburzony do

żywego

p. Med em
·
"Kadeci umywają ręoe. Na Polskę wali s i ę projekt, rugujący z
samorządów młejskich całą demokrację miejską, a partja, nazywająca się demokratyczną, usuwa się i nie chce temu przeszkadzać. Ma być wydane prawo,
stwarzając e dla zydów polskich
krzyel!'ląoe ograniczenia* sprowadzające żydów do rzędu obywateli już nie drugiego, ale wprost
dzlMląt"go i'z ę du, i partja
"wolności ludu" podnosi oczy w
gór~ i woła: '»niechaj będzie nie
tak, jak my chcemy, a tak, jak
chcą "oni". "To ich rzecz".

woła:

przerażający

Bl>ósób śtniertelność w państwie rosyjskiem wymaga, zdaniem komisji,
przedsięwzięcia
iaknajenergiczniej
szych środków. Pod względem śmier
telności Rosja zajmuje piewsze miejsce w Europie. Umiera w ;niej 30,ó
osób ha tysif\C, podczas gdy w Anglji stosunek ten wynosi 13,5 na ty~ląć~ .W Niemczech 16,2, a we Fr~ncjł
17,9 na tysiąc. Opłakany zwłaszcza
ba~dzo w Rosji jest stan rozmaitego
rodzaju chorych chronicznych, pozostających bez zadneJ prawie opieki.
Podczas gdy w Ang1Ji wydatki ha choW,ystąpienie swe przeąfwko karych tego rodzaju wynoszą prl'iecię„
detom
p. Medem kończy następujące
ciowp po - ~ ruble rącz~ie od jednego
mieszkańca, w Ifosji wydatek ,tla ten mi słnwy:
cel wynosi zaledwie 9 kop. z jad.tlegó
„N ' !jeden tysii:tc głosów żydow
ltiiesżkańca.
ski011 d C'stal się na ostatnich wyborach kandydatom kadet ów. 1 cói 1 robią teraz kadeci, zhmiast
wypełnić zobowiązania; których
magają.
się świadomie podjęli? Korzystaw tell sposob więks~óSG Du...
ją z błahego i nies21czerego poke~etom,
my odmówiła minister.jum rótwodu i-sp.rzedai ą żydów .hurtem
nych nowych kredytów, Trzeba
Kołu Polskiemu".
było widzieć zakłopotonie na ła
Z powodu .zeszłotygodniowych
wach rtądowyoh, oraź w szer.e"' rozpraw w komisji nad projektem sagaćh prawioowoów i nacjonali- tnorzątiu .miejskiego, w gazt!ele pestów".
·
terl$b.urskie1 kDiett" uka:imł si~ al'tyD~hmnik komentuj& w kotl~u kuł oskarźający kadetów o ;polonofilp:rzyj~tą przez Dumę fornmłQ i nad- stwo z krzywdą dla tydów. Autorem
miema, ~e uchwalając „votum nieuf- tego artykµłu jest znańy działacz ży- ności** dla rz~au, Duma zrobiła pietw- d.OWEJ.ki ll~ MBdettL
0hocill~
projeki
samorządu
Prezes
ministrćiw
bułgarsklcli Geszy krok, za którym, Jak S!\tl~i .mec!"
9
mi.eJs.k:iego j.est 1:1ie do przyjęoia, szow jeszcze przed swoJą dymisją zapowinny pójśó l da.leze.
-Je~p.ak~e Jeżelł pole.cy chcą g? warł z prezesern mirtistrów serbskich
przyJąć,Je~t ~~ !c4 rzecz". Tem1 Pasiczem układ, mocą którego wysłp'1Y zako~~zY,ł mowę w ko- , Enaczono linję demarkacyjną. Poza
:ni1~1f dum~kiej do spraw sain?- tę li:tiję .<}.ein~rkacyjną nie wolno byrządu mie1skiego w Królestwie ło pl'zMhodz1ć wojskom obu stron.
__ .:,,_
Polskiem przedstawiciel frakcji Dzięki temu zapobieżono krwawym
,
..
kadetów . p. Ałmazow. . W tyoh potyczkom, które się pomiędzy wojtrzech wierszach mieści . się cały skami serbskie.mi i bufgarskiepJ.i ustaW Petersburgu obraduje obP-cnie
komisja międzywydziałowa nad rewiprogram. Możemy powmszować wicznie powtarzały, pot~guiąc, rozgoZjfł ustawodawstwa sanitamo-lekarltade.totn takiego nowego kursu". ryczen~e obustronne. Natomiast nie
skiego, oraz nad projektem ustawy,
A 1ak będzie z zydami?- zapy- udało się obu prezesom ministrów
któraby zabezpieozała ludności niez- tuje p. Medem.
podczas spotkania w Carybrodzie pob~dtlą opiekę lekarską. Z danych - ·
Prtypuśómy,
że
"polacy
się
1'01mmieć co do samego sporu. Prze11
statystycznychr jakiemi rozpotządza
zgadzają. Ale ~ydzi w żadnym ra- silenie gabjnetowe w Bułgarji jest do.komisja; ok1u1iu1e się, w ju.k strasznie o~is się nie zga'1zają. A może „Pol- wodem, że pojednawcze tendencje Gepłakanym słanie 21naJduje si~ w pll'ńs1<a dla polaków"?Njechaj dziedzic szowa nie żnalazły w Bułgarji uznaętwie . sprawa pomocy lekarskiej dla
rozstr.zyga, a ~yd niecihaj b~dzie nia. D~lertnik półtirzędowy bułgarludności.
.
.
ptzedmlotem ptaWodawstwa. - !:!ki "Mir" przemawia. coraz tó barw ealu zap.ewnien]a piesb~dpej
„Polacy ei(f .łlgh.dzają". ~ '11To d~.iej groźnł"~ to~e1n za~ówno pr21~.'Pomocy lekarskiej tylko ludności w1~j, ich rzeo21". Lecz pozostawić de- mwko SerbJ1, Jak 1 prze01wk? Grecp,
11Jri~j Rosji europejskiej potrzebaby
cyzję jedneJ stronie, świadomie mającym na celu wzbudzame w obu
było liczbę okręgów lekarski1:1h zwięstronne), świadomie nienawidzą- przeciwnikach postrachu.
Geszow,
kszyć z 3,804, istniejących obacmie,
ee) ludżl 1 lecz wybrać ~a na)wyz- k:tói·y wł~ściwie j.est twótcą Zwhi,żku
do 16,ooo, liczb~ lekarzy; okręgowych ·
!łżego sęd2llegó w spor~e z tytla- Bałkańskiego. me ~hoe sprawować

ZyDzi przecwiko

Pomoc lekarska. .

,Jan Ca.rHkowakL

'Da1· m'1 usta·
_

.
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Czar nas otaczał jakiś...
, ·
Bezmia.r kwie,oia wokohJ.„ barw.„
odcieni... . pełno aromatu, motyli i
światła...
Słońce, które dotąd po przez liście białej brzozy-na jei twarzyczce
drobnej - fantastycznych koronek
kreśliło desenie - potem z boku na
nas szyderezo. jak na winowaiców,
spojrzało, - a za chwilę objęło blaskiem jej głowę, oddzielając włos
każdy z o.s obna, - mienfa,c złotem
kazdy.„ każdy mój!...
·
Nie mój!Cisza była naok6ł monotonna.i
Ale · w niej nawet, w tej nfonotonji drga coś, dzwięczy„. gra.„ tyłko tak cicho ... tak namiętnie, a jednostajnie-a~ ogłusza, a~ oniemrn. ~. ,
0bojeśmy byli zasłuchani w tóś

nieskończonego,-oczy jakieś dzhynie bojaźliwe, strzegące się przed

spotkaniem, oddech tłumiony w sobie.
Czasem tylko wfatru pówiew
przynosił mi z sobą woń Jej w1ó$óW
~ieplą, sJlnie upa.jającą i zaraz ..znowu do nie:j wracał... miął koronki
przezroczystego 1,a .jej piersiach stanika i tam, kędyś, przepadał...
·
We mnie .krew wrzała, szumiała,
Jakby w niej skorpjon się przewra-

eał-chwilami znów stygła prawie„.
alem milczał.
Raz-aoh, od tej chwili ile~ okropnych dni minęło, dni' clętkich,
bez jej wJdoku, tęsknotą prześladowczą nieslrończonych - :przyrzekłem
jej.„
...... Więc-tak! jMli to prawda, że
mnie kochasz.„ to c~emll tnnie krzyw'dzisz'?.-je,~eli mnie kochas2l1 to czemu .•• ;nie, nie! nie wspominaj jut o
tem nigdy-mó,j d:i:ogi!... nigdyt ja
proszę„. i ... szanuil-mówiła do mnie.
A j~ przyrzekłem nie mówić jej
wUfcei o sobJe-dnia tegó winą i bo-

jaźni4 trawiącym.

Pocałowałem ją wt~dy w usta
same, ale nię tym dwie dusze i dwa
pI'agnłenia kó?ącym :pocałunkiem,
lecz ittk złodziej.„
·
I sam nie wiem już dzisiaj, czy
byłem podły'?

Nie!
Zbyt słabą tylko wolą obdarzony
a-ona-za cudna i nazbyt kochająca„.
.
1 żałowałem wtedy i korzyłem
się, alem si~ nie cżUł. godnym prosić
przebaczenia: nie znałem na to słów.
Myślałem: kocha„: przebacży...
I do dziś jesżcze wrazenie tego
momentu, gdym w oczach jej, strachu f dziwnego obłędu pełnychpierwszą zobaczył łzę-goni za mną
i urąga .. ~
.
Od a ·nia owego tyle minęło chwil,
nim Jeszcze raz wśród kwiecia i aromatów bezmiaru-ujrzał ją, by jeszcze raz oszaleć i widzieć.•• raz ostatni...
~

Oboje byliśmy zii.myśleni, zasłuchani w ciszy.
Mnie coś, jakby zawistna intrygantka, szeptaó poćzęło:
- Kocha„. a jednak-cMmU wtedy była taką be2l duszy, be2J krwi sztywna faka i zimna w moich ramionach, że nawet miłości moiej żar
jej nie rozbudził, nie ożywił? Onakokietkal-prawle• szeptem krzykilą
łem i rzuciłem się na ł11wce osllalały,
d.żiki„ •.
Ona, .J'akb~ · z , męczącego i dłu~

giego )H:iu przebudzona, biał4 ręką
powiód~szy po czole, oczy w górę
wzniosła i tak chwilę zostająo, jakby
tę łzę, co $ię w jei oku opalowym
lśniła blaskiem i bujała mocą w
dawne miejsce w rócić· chciała-gło
sem, pełnym łagodnego bólu i dobroci, spytała mnie:
- Go to?
- Nic-odrzekłem sucho.
- Nic'? a t aki blady,?....
.:.... Blady'?.. mo że ... zląkłem się„.
- Cze g o'?-żarty!
- Nie ż artyl-my sz..
- Mysz'?
- Tak, taki-m ó wił e m prędkozwyczajna polna mysz, zdn wało mi
się, bie gła tę dy.

też

rządów na wypadek, gdyby pomiędzy
państwami
związku
Bałkańskiego
przyszło do wojny. Ale i jego nastę pca nie bardzo ohi;,tnie będzie sil)
chciał zdecydować na wojn", ponie-

waż

powodzenie w tej wojnie jeszcze
nie zatie wnl Bułgarji trwałego spokoju i me da .)ei tych warunków pokoju, których ona potrzebuje. Pomięd21y panstwami Zwjązku
Balkańskiego pośredniczy
nietylko
Rosjli, ale tnkte i Rumun1e.1 Rumunja twiertizJ, źe na wypachur wojny
na Batkanie nie mogłaby zachować
neutralności. Zdaje
się jednak, że
Rumunja wbrew poprzednim wiadomościom wiedeńskim-poszłaby ra·
zero z Serbją i Grecją przeciwko BuJgarji. Prócz nleporoztimlafi pt1mię
dzy Bułgarją, Serbją i Grecją w
sprawie wyznaczenia granicy nastrę
czają si~ jeszcze inna trudności, a
mi<tno""icie Bułgaria nie chce uznać ·
te.j granicy d!ielą0~j ją od TUtcii, jaką naznaczyły mocorstwn. Mocar~bwt}
naznaczyły li nJ~ graniczrń\ Midja-Enos.
Bułgar.ja ~ąda natomiast takiej granicy, dzięlł:i której całe ujści~ rzeki
Matiycy przypadłoby Bułgarji. Dili·
tego nie wyciofałn swoich w.ojsk na
połudńie od lin1i Midja-Enos i domaga się od Turcji, by się ta ostatnia
na jej !l:~dania ~godiila, Równocześnie Grecja ~ąda od Turcji wznowienia dawniejszYch układów, które 2iapewniły
o bywatelotn tureckim rtarodowośc greckiej ńl:tji'o!żmaitsze pi'Z.y·
wileje. Jest to dla greków sprawa
znaczenia pierwszorzędnego, ponieważ przeszło 2 miljony greków mieszka w Konstantynopolu w Azji Mniejszej i w Syrji.
właeci wie

bf

Na Wegrzech - istnieje niezmierne zapotrzebowanie mętów stanu,
którzy jako naczelnioy rządów zuiywają się bardzo szybko i po kilkunastu miesiącach ust~pują miejsc~
innemu kandydatowi.
Oli 1867 roku zaledwie jeden polityk węgierski to jest Koloman Tisza rządził lat kilkanaście. Wszyscy
inni prezesowie ministrów jut po
kilku latach, a czasem po kilkunastu
miesiącach musieli podać się do dymisji.
·
W marcu rn67 roku cesarz Fran·
ciszek Józef I zamianował pierwszego prezesa ministrów od czasu rewolucji w 1848-1849 roku. Został
nim Juljusz hraliia Andraszy. Ten
u_s.tąpił na jesieni 187i roku; by
wziąć po hrabim Beuście tekę spraw
nym. I czemu mnie dręczysz'? To
nic nie pomoże.„ to się stać musi...
nie wzbraniaj się.„ dzis, czy jutro wszystko jedno„. to nio nie pOńioM.„
Przybliż usta.„
daj! daj mi usta
SWOJ6!...

W

głowie

ml

się mieszało.

Czu-

łem falę krwi strumieniem napływa
jącą do seroa, odruchowo, lecz mglisto jakoś, rozumiałem, ~e źle robię,

ale

wmawiałem w siebie:
- Muszę! muszę!... przebaczyła

wtedy, to i teraz. .

.

Przyrzekleś-s2iepn~ł& smutnie i
jednam słowem odtrąciła. moje

tern
ramiona„. i znikła„.
.
I nie Widzę jej dotąd i nie Z-Obaczę może nigdy, moze nigdy!
Jak mi zal! jak mi bardzo tall
Cze:qm ciebie tutaj, przy mnie.
niem a'?
Czemu niema cil\glet zaws.Ze'l
Czemu nie słyszę pieściwego gło
su twego, co
do duszy się prze~
darł świ~tlanym promieniem prawdy~
dziewiczej niewinności'?„.
· Czemu nie widzę ciebie, or świ~
ta, droga, ubóstwiana główko moja

mi

mała!

Niechaj b~d,ę w spokoju„.
Niechai oczy me zamkną się,
bym umiłow any zarys twej twarzy
·było się uprzy tomnił . „

- No, to g łupst w o! I
czego bać„. Taki b lady-mówiła
po c,hwili, } ~k by d o siebie-o Boze) a
Ja myślałam ..
-- Powied z, c o ś my śl ała! powiedz
zaraz .. żal ci był o~ .
- Nie „ tak. .. żal mi było ..
- -w ierzysz wi ęc t eraz, M kochasz!-rzu "'-\;.r z por~-em nami1.2t-

.
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Już cię widzę!

Tyle kwiecia.,. aromatu...
- Daj mi tista SW<lje_
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•
•
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zagranicznych. Jego następcą został
hrabia Lonyay.
W dniu 1 grudnia 1872 roku został prezesem ministrów Szlawy. Od
21 marca 1874 roku do 8 marca 1876
roku prezesem ministrów był Bitto,
który nosił jeszcze na rękach rany,
zadane mu przez ciężkie kajdany austrjackie, gdy po 1849 roku jako wię
zień stanu siedział w twierdzy oło
munieckiej.
W marcu 1875 roku został prezesem ministrów baron Bela Wenckheim. W tym gabinecie Koloman Tisza był ministrem spraw wewnętrz
nych.
Dnia 21 pa~dziernika 1875 roku
Koloman Tisza został prezesem ministrów i rządził na tern s-tanowisku do
18 marca 1890 roku.
Tegoż dnia prezesem ministrów
został hrabia Juljusz Szapary, .który
ustąpił dnia 14 listopada 1892 roku.
Jego następcą był W e.kerle. Ten
dwu.krotnie podawał się do dymisji,
ale ustąpił ostatecznie dopiero 14
stycznia 1895 :roku. Wtedy przyszedł
do steru rządu baron Banffy. Rządy
jego trwały ai do 1899 roku.
Wtedy przyszedł do steru rządu
Koloman Szeli rządził dosyć długo,
ponieważ padł dopiero w 1908 roku.
Jego mie.)soe za,f\ł hrabia Khuen Hederwary.
Był to gabinet bardzo krótki, ponieważ już na .jesieni 1903 r., przegłosowany w pewnej izbie, musiał ustąpić mie1sca Stefanowi Tiszy. Rzą
dy Stefana Tiszy okazały się zło
wieszcze dla partji liberalnej. W lutym 1905 roku została ona pobita na
głowę przez połączoną opozycję.
Cesarz nie zamianował jednak
gabinetu, złoMnego z przedstawicieli opozycji, lecz powołał do steru
rządu byłego ministra honwedów,
Gezę. barona Fejerwarego.
Fejerwary ustąpił jednak w kwietniu 1909 roku miejsca gabinetowi
koalicyjnemu, na którego czele stanął po raz wtóry Aleksander W,eJrerle.
Gdy koalicja zaczęła stawiać pod
adresem korony żądania, niemożliwe
do spełnienia w ramach dualizmu,
cesarz zmusił ten gabinet do -dymisji
i zamianował prezesem ministrów
hr. Khuen Hederwarego.
Ale i ten gabinet nie trwał dłu
go. Hr. Khuen Hederwary podawał
si~ .kilkakrotnie do dymisji, aczkolwiek udało mu się w 1910 r., z pomocą niesłychanych nadużyć wyborczych, rozbić większość koalicyjną i
wskrzesić stronnictwo liberalne pod
mianem par~ji pracy narodowej.
Gdy hr. Khuen Hederwary padł
w 1912 roku, jego miejsce zajął dotychczasowy minister skarbu Lukacs.
Obecnie następcą Lukacsa został
Stefan Tisza, który w ten sposób po
raz wtóry został prezesem ministrów.
Od czasu zaprowadzenia dualizmu, jest on więc ośmnastym z rzędu
prezesem ministrów węgierskich. Ponieważ dualizm trwa. dopiero 46 lat,
przeto ośmnaście gabinetów w tym
okresie czasu, dowodzi, że prezesowie ministrów węgierskich zużywają
si~ bardzo szybko, przyczem trze ba
uwzględnić, że Koloman Tisza rzą
dził lat piętnaście. Po Kolomanie Tiszy najdłużej rządził Schell, potem
Juljusz Andraszy, a wreszcie Banffy.
Inne gabinety miały życie mniej albo więcej krótkie. Wekerle, Khuen
Hederwary i Stefan Tisza, dwukrotnie piastowali stanowisko prezesa
ministrów.
A. N.

Pułkownik

Redl

Jako złodziej i włamywacz.
Władze wojskowe, - jak donosi
tygodnik poniedziałkowy 9 Der Morgen•, - są teraz na tropie nowej
zbrodni, której si" dopuścił pułkow
nik Redl Jeżeli podejrzenia si~ potwierdzą, w takim razie się pokaże,
te pułJrnwnik Redl był naturą wprost
zbrodniczą, która si~
nie cofała
przed najpotworniejszemi przestęp
stwami.
A mianowicie, mno.tą się dowody, że pułkownik Redl był sprawcą
i reżyserem słynnego włamania, którego w ciągu jednego tygodnia dotychczas niewykryci sprawcy dopuś
cili się w Steinamanger do kancelarji
pułkowej pułku ułanów M 5, prze-

niesionej do Steinamanger z Galicji.
Wówczas w ciągu tygodnia włamano
si~ dwa razy do kance1arji pułkowej
owego pułku.
Pierwszy raz okradziono kasę
pułkową, która zawierała 27,000 koron.
Podczas drugiego włamania
ukradziono wyłącznie ważne dokumenty jak najpoufniejszej natury.
Onego czasu nie umiano odkryć ani
sprawców, ::::ai odzyskać łupu. Teraz
pokazuje się, że pułkownik Redl
chciał dostaó do rąk owe tajne dokumenty poufne i wynajął ku temu
celowi pomocników, którzy dopuścili
się owego włamania do lrancelarji
pułkowej.

Pierwszy raz pomocnicy Redła
okradli wyłącznie kasę pułkową.
Redl, - rzecz prosta, - zostawił pieniądze swoim pomocnikom, ale nakazał im włamać się po riiz drugi i za·
brać owe do.kumenty poufne, o które
mu chodziło. Jednego z podoficerów~
pulku ułanów .N2 5 już aresztówano.
Po.każe się,
czy istotnie pozostawnł
on w związku z Redlem i działał na
podstawie jego wskazówek.

„Temps" o Wyspiańskim.
W ,jednym z ostatnich numerów
paryski „Temps" daje entuziastytjz-.
ny niemal artykuł o Wyspiańskim.
Autor p. Lucjan M!iury tak pisze mię
dzy innemi:
9 Widzimy iutrzenk12 wielkiej sła
wy, wznoszącej się nad światem„.
Przed Wyspiańskim zatrzymują si~
umysły najbardziej krytyczne, dusze,
nie nawykłe do zachwytu, skupiają
się Wyspiański, jeżeli nie był czło
wiekiem genialnym pozostawiam
przyszłości decyzję w tym względzie
- był w każdym razie twórcą o niezwykłej oryginalności; nie tylko pisarzem umiejącym ożywiać potężnie
postacie sceniczne, ale twórcą w najrozleglejszem i najściślejszem znacze·
niu tego słowa.
„Jak Wagner, jak Ibsen, odnawia sztukę, powołując do życia formę dotąd nieżnaną; nie j akąś prostą
„formułę", ale koncepcjE} bogatą i
płodną w nieprzewidziane połączenia,
w odkrycia i obietnice nowych zdobyczy: jednem słowem, jedną z tych
niezwykłych harmonji, w których artysta daje nam złudzenie odrodzenia
świata.

· „Trudno mieć pretensjE} do określenia w kilku wierszach sztuki Wyspiańskiego; dramaturdzy
i krytycy bE}dą studjowali „środki", którymi
wzbogacił technikę teatralną; będzie
się precyzowało, będzie się dyskutowało jego :fiJozofję - i nie dowiemy
się o nim prawie niczego, jeżeli nie
zagłębimy się w tajemnicę jego darów poetyckich.
„Czegóż was nauczę jeżeli będę
twierdził, że jego sztuka. która nie
jest wcale syntezą sztuczną, zdaje
siE} pokrewną jednocześnie sztuce
Ajschylosa i sztuce Szekspira; że jest
w niej ostry modernizm i jednocześ
nie wielkie zbliżenie do nieśmiertel
nych przodków; że Wyspiański zdaje
się być potomkjem w prostej linji
romantyzmu polskiego, a jednocześ
nie Jego antytezą; że jest muzykalny
i plastyczny, liryczny, barwny, malowniczy, pełen myśli. narodowiec, a
jednocześnie obywatel świata, opanowujący subtelnych, a jednocześnie
miły tłumowi'ł
„Jako człowiek, nie był szczęśli
wy; ciężkie życie nie pozbawiło go
jednak wrażliwości na nieszczęścia
ojczyzny, które odczuwał bardzo silnie: rozpacz i wiara są dwoma biegunami jego myśli i nienaruszalną
podstawą, na .której
oparł swoje
dzieło.

\YiaOomości

ogólne.
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C O koncesje na pisma.-

W dniach nai bliższych departament
senatu będzie rozważał sprawę, mającą znaczenie zasadnicze: czy mogą
gubernatorzy odmawiać udzielenia
pozwoleń na wydawanie p.ism perjodycznych osobom nie~rawomyślnym
politycznie. Sprawa została wszczęta
na skutek skargi niejakiego W. Mutianowa na gubernatvra grodzieńskie
go, który nie udzielił mu pozwolenia
na wydawanie w Białymstoku gazety
p. t. „Nowaja gazieta".
W skardze swej Mutianow zaznacza, że pozwolenia na wydawanie
pism uzyskiwane są w drodze zgło
szeń i nie mogą być udzielane jedynie w tym wypadku, gdy ·program
pisma sprzeciwia się moralności lub
praw11. A więc na mocy praw istniejących, gubernator nie jest u poważniony do
oceniania osobisiości
redaktora lub wydawcy, ora:11 ukry:..
tych celów zamierzonego wydawnictwa, lecz otrzymawszy deklarację,
powinien udzielić pozv. olenia.
W wyjaśnieniu swem, nadesła
nem sei1atorowi, gubernator grodzień
ski twierdzi ponownie, że powodom
do odmowy były posiadane przez
niego dano o bezwzględnej nieprawomyślności politycznej Mutianowa.
„Mutianow - pisze gubernatorniewątpli wie był zdolny do rozpowszechniania za pośrednictwem swej
gazety idei szkod1i wych dla porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
( No~.1e szkoły. Ministerjum
oświaty w roku bieżącym zamierza
otworzyć
szereg nowych męskich
średnich zakładów naukowych, głów
nie w gubernjach środkowych.
Otwartych zostanie 15 gimnazjów
i 9 szkół realnych, 6 progimnazjów
przekształconych zostanie na gimnazja. Prócz tego otworzonych zostanie 60-70 szkół miejskich.

Z ~iura ~racJ s~otenznej.
Na odbytem w tych dniach posiedzeniu komisji prawno-sądowej i
prawno-administracyjnej, p. Fr. Nowodworski zdał sprawę z 33 projektów
prawodawczych, pozostających w Dumie państwowej i w Radzie państwa
i dotyczących naszego kraJu bezpośrednio lub pośl'ednio, pomiędzy innemi: o nowe.j ustawie telefonicznej,
o nowych przepisach co do zakłada
nia fabryk, o przelewie własności
:firmowej, o projekcie ustawy szkół
prywatnych, o opłatach od przelewu
własności
„tytułem darowizny", o
trybie obowiązkowych obwieszczeń
przedsi~biorstw zobowiązanych
do
sprawozdań publicznych i administracyjnych, handlo1rych i przemysłowych w Cesarstwie.
Nadto do wiadomości członków
komisji podano szczegóły o przebiegu w izbach prawodawczycli kilku
nowel prawnych, pomiędzy innemi,
o zniesieniu aresztu w Królestwie
i o polepszeniu prawnem losu dzieci
nieślubnych w Królestwie.
Omówiono również główne zasasady projektu nowej organizacji są
downictwa w przyszłej gub. chełm
skiej.
Dalej p. Stanisław Hłasko poinfol'lqował o projekcie wprowadzenia
w życie ustawy o sądach miejscowych i o pewnych zmianach w procedurze cywilnej i karnej dla Królestwa, wynikających z urzeczywistnienia tego projektu; tenże referent poinformował o projekcie reformy kuratorjów trzeźwości, złożonym przez
rząd Radzie państwa przed IPiesią
cem.

i jak oryginalny! - i
9 Malarz muzyk: zdaje się, że był uzdolniony
jednakowo do wszystkich sztuk; jeżeli wybrał teatr, to zapewne dlatego, że uważał go ·za pole najwdzięcz Ze świata.
niejsze do zużytkowania wszystkich
swych talentów.
O Pogrzeb red. Kopern~
„Musiał walczyć za swoją sztukę,
tak nową i tak odrodną; zaznał póź ckiego. W _poniedziałek, odbył się
no tryumfu i zmarł w eh wili, w któ- w Krakowie pogrzeb długoletniego
rej zaczął zbierać owoce swoich wy- redaktora „Czasu", Stanisława Kopernickiego, zmarłego w Alzacji.
siłków".
Na cmentarzu rakowickim, nad
otwartym grobem, przemówił imieniem redakcji „Czasu", znany polityk

•••

konserwatywny, członek redakcji
Czasu", prof. Wład. Jaworski, . a
9
imieniem klubu sportowego „Cracovia", którego zmarły był prezesem,
przemawiał literat Tadeusz Kończyń
ski.
W pogrzebie wzięło udział wiele
publiczności i delegacje wszystkich
dzienników krakowskich".

O Prezes komisji koloni•

Dzienniki poznańskie
prezesem komisji kolonizacyjnej mianowany zostanie prawdopodobnie radca w ministerjum rolnictwa, baron dr. Massenbach.
Nominacja. oczekiwana jest po
powrocie ministra rolnictwa z Wiesbadenu.
O Strajk 30 tysięcy ro•
botników transpcrtowyc;h. Woźnicy tram;portowi jednego z londyńskich towarzystw kolejowych w
liczbie około 30 tysięcy, załatwiaią
cych przewóz towarów na dworce kolejowe, rozpoczęli w niedzielę strajk.
Ządają oni poprawy zarobku o
10 proc.
:zacyj.uej.
donoszą, że

Z Cesarstwa.
t:::. Starania o rozwiązan;;-e
Dumy. „Ruska ja Mołwa" donosi,
że ze brani w Moskwie z -Okazji uro-

czystości jubileuszowych marszałko
wie szlachty z całego państwa, mieli
zamiar poczynić starania o ro.związa
nie czwartej Dumy. Opracowany został już nawet adres odpowiedni, w
ostatniej jednak chwili zaniechali ri.a
razie zamiaru, lecz postanowili przygotować grunt do rozwiązania Dumy.

t:::.

Zakończenie

farmaceutów.

ziazdu

Zjazd farmaceu-

tów w Petersburgu został zamknięty.
N a ostatni em posiedzeniu zakomunikowano, że kasa emerytalna pracowników aptekarskich zostanie zlikwidowana, a prowadzone są układy z
państwową kasą oszcz~dnościową o
prawo ubezpieczenia siE} pracowników aptekarskich.
Równorzf:ldnie powzięto rezoluc~
proszenia o podwyższenie taksy apteJrnrskiej, wobec żądania pracowników
podniesienia wynagrodzenia.
t:::.

buch

Po*ar w

pożaru

Kremlu. Wy-

w Kremiu w czasie uroczystości jubileuszowych wywołał ogromny popłoch. Zawezwano najlepszych strażaków. Z powodu wązko
ści wejścia nie można było dotrzeć
do źródła ognia. Pierwszy rzucił siQ
w kłęby dymu brandmajster, lecz nie
dotarł do drzwi i wyciągni~to go nieprzytomnego. Po nim rzucało si~
dym .kolejno 14-tu strażaków i wszy-'
stkich wyciągnięto w stanie nieprzytomnym i odwieziono natychmiast do
szpitala. Dopiero wtargnil}to przez
wejście boczne i zdołano ogień stłu
mić. Palił się sufit w mieszkaniu komendanta Kremlu. Straty od pożaru
są bardzo nieznaczne.
Na miejsce
wypadku zawezwano wszystkie . oddziały straży ogniowe) w Moskwie.

w:

6

Odwołanie

oficerów.

Rosja odwołała oficerów rosyjskich,
którzy jako ochotnicy, służyli w armji serbskiej. Rząd rosyjski nie chcs
dopuścić do tego, by oficerowie rosyjscy walczyli w bratobójczej s~o
wiańskiej wojnie. · Serbja zakupiła
5,000 koni w ' Rosji~
·
ó. Smiertelność w wojsku..
Według danych o ilości zasłabnięć W',

wojsku, armja rosyjska zajmuje pod
względem śmiertelności 3-e miejsce
w szeregu armji europejskich, pod
względem zaś ilości zabłabnięć-trzy

naste.
W ostatnich latach śmiertelność
w wojsku wzrasta; zwiększyła siE:
głównie (pisze „Rus. Mołwa'") ilość
samobóistw.
6 Tragedja nędzy. O strasz#
nym wypadku, jaki zdarzył SiE} w,
Zmerynce, donoszą gazety kijowskie.
Przy ul. Ucząstkowej, w domu Kuczeninowej, zamieszkiwała rodzina,
składająca się z Ottona P., jego żo
ny i pięciorga dzieci w wieku od
3-14 lat. Rodzina ta wpadła w
ostateczną n~dzę i wskutek
tego
zdecydowała si~ zakończyć życie.

Rodzice oznajmili o tej decyzji:
starszym dzieciom. Najstarszy syn,
14-letni Stefan. nie zgodził si~ zaży6
trucizny. Rodzice wsypali dzieciom,
do herbaty morfiny, matka dopiera
wówczas zażyła trucizn~ gdy dzieci
zaczęły już zasypiać.

________________________________________ NOWY

KURJF:R ŁODZirI-11 ezerwca 1913 roku.

..;...,;;;.._.~

Na drugi d~ień sąsiadom. 'Udała
podejrzana ei.sza, :panują(}a w
nieszkaniu f. Gdy tam weszli, przed\t,ąwił si~ ich o.czom wstrząsaj~cy
widok. Wezwano doktora i po usiln;ych staraniach udało si~ całl\ rodii:~u~" z wyjl\tkiem
najmłodszego
dziec.Ka, uratowa6.
~~

w~-.--

W liście pisze, te zestarzał si~
i czuje zbl\żll.i!'łcą s~~ śmierć, a poniewa!t nie ma !tony, ani dzieci, cały
wi~~ „wói mająte.1', podohno krociowy, odqąje ro(lzjnie zupełnie ubogl&j,
~ ru h• ~.-:tj~o• go w

+

W-rua,.irie„

O~egdaj

zarząd

fa-

bryki Lilpop, Rau i Loewe.nstein wyrobot:pikom; mo.tywując to brakiem robo•y;
brąk ien .}est następstwem strajku
ltotlarzr, .\ttórzy strajkują od lrilku
mówił za}ęcie .kil.lrndziesięciu

Z LltWY i Rusi.
X Wzmacnianie prll!WQCJła•

wi~ w Witebszczyźnle. „Nowoje Wremia" donosi, te w oelu silniejszego prze ci wdziałania \):l;Opagandzie katolickie'j i w21moenien1a pra ;rosławia w kraju półnoono-zachodnim,
synod postanowił utworzyć w djecezji połocko-witebskiej-wikarjat.
x Spr•wa księdza Mike•
łajuna. Dn. 10 b. m., kijowska
izba sądowa zjeMża do Wilna dla
ponownego rolllpatrzenia sprawy ks.
Mikołajuna, proboszcza z Szemiotowa,
odpowiada,jącego za toa !te .jak opiewa
akt oskar!tenia, zakazał parafianom,
pod groźbą ekskomuniki, posyłaiUa
dzieci do szkoły oęrkiewnej. :Podobno postanowiono spraw~ sądzić przy
drzwitlch za-mkni~tych.

X ~mQ•a fabrykant6w
pądol•kiah. Fabryk•n~ l\Qdolscy

zobowil\zali si~ do ~olidarnośoi w
stosun~u do robotników pr•cujących
w ich fabrykach. PQrozumieniti dotycz1 J>Odobn<> podnoszenia płacy,
fedukch godzin prący i przyjmowania wydalonych robptnik;(lw.
W~zystko to ma pyć wprowadzone nie łnAcz,J, jak ~a w•pólnł\ zgodłł
fabrykantów.

Wiadomości

kraiowe,

+

Ooioie 111rłosoy. Punktem
kulminacyjnym pobytu gośei włos~
kich w Warszawie, było śniadanie,
wydane wczoraj dla nfoh w salonach
Resursy kupieckie.), w którem uozestniczyli przedstawiciele rótnyoh sfer.
Na cześ6 gotłcł toal!ltowali pp.
Gustaw Kamieński i Stefan Lauryslewtcz, odpowiedział senator hr.
Rossi, toastu,jąo w r~oe posła Stanl·
sława Rotwanda, na oześ6 kupleotwa
warsza wl!lkiego.
Zebranie to upłyn~ło w młł~
nastroju.
Po połudnfu gośoie ruszyli w
dalszĄ drog~, łegnani na dworou
puez komitet obywatelski.
Reforma pollojl. Obra·
dujf\CS. w Warszawie komisja speojalna, zajmujl\ca si~ reforma, pollojl w
Królestwie Polakiem uznała obeoną
lloś6 policji
za niewystarezail\CI\
(zwłaszcza wobec walki I?' bandytyzmeJn). Wobec tego komisja opraco·
wuje projekt powl~kszenia llozby
strażników ziemskich w powiatach i
miastach. Również komls1a wyraziła
tyczenie uwolntenla strażników ziemskich od czynności nie ma.jącyoh.
związku z funkcjami polioyjnemL

+

Z

+

Zatwierdzenie zapisu.

WaJ,"a~ ~wy donoszą, że wobec ,zatwlęrdzenia przez minlsterjum f!praw
wewnętrznych

zapisu

ś.

p. Hamburko~cioły Wll.rsząwskie, magistrat polecił
ijwem.u radcy prawnemu dopełnić formalności. c;alem obi~cia całego $pąd
ku po zapisodawczyni.
Ecba ~brotlni w Teresl·
nie. „Warszawska ja Myśl" donosi,
je.koby zbadanie spraw pienię1nyc.h
uwięzionego ordynata Bisplnga doprowadziło wład~e śledcze do prz'ekonania, i~ .j edynym motywem zabóJ$twa ks. Druckiego-Lubecldego, o i e
te1 ,zbrodni dokonał po~ądzony o to
.13isp1ng, był opłakany f:!tan jego in~
teresó w. W razie przym u su li.lrn ldac1J swyc11 jnturesów, groziła rzekom~ ordynnt. Bisplngowi kom{>letna
gerowej

w sumie

200,000 rb. na

+

rum a.

+ Spadek ;i: Oreojl. Do
konsulatu greckiego w W arsza wle
przyniosła niejaka Oytrynówna llst
w J"zyku greckim z prośbl\ o odeiytanie. List ten otrzymał jej 0.1·oiec, czapnik, zamieszkały w Ohęc nach, w gubernjl kiel~cklej, z Aten.
Po przeczytnniu olrn:i:alo si~, . ~e list
napfsn.ł brat rodzony Cytryna, zbie:;ły przed sfużbf\ wujskowo, lat temu
.kilkadziASifit

tygod~u.

Wobec

wymówienia pracy tym
kilkudziesięciu :robotnikom, Zł\Straj
kował ca.ły oddział. liczl:\CY 121 robotników.
~oha walki z ba
Jłami.
W zwij\zku z krawą rozprawą mię
dzy policją warszawak!\ a ba11dytami na statku .Mars", donoszl;\ nam
z Warszawy, te jak si~ oJ,rnzuje, zawia~omiony przez pomocnik~ ko.~i\
sarza. Mąlrowjewa, wydział śle~czy
o przybyciu stat~iem bandytów do
W~rszavvy dal znać o tern straty
ziemakiej oddziałów wolskie.go i zarzecznego, .l\tóre wydelegowały po ~O
§trałiiików. Ci obsad.zUi oba brzegi
Wisły w mięjscacb, gdzie a~.od.ziew~
no sili. i.ę statek :pr+;ysta.p.ie. ~arzą
dze:nia te :pie odniosły $adn~go sk;ut·
.lnl, gdyt, jak wiaclomo, state.k yr obr~bie d.ziałaniłl wzmi1:mkowanycl\ o.~
Qz\!lłPw atraży nie stanął.

+

•

Kron I
u

I

= ('l) Przyjazd wice •pu•
bernatora. Wczoraj wiecz., :przy-

-

M

ra lekarskiego wpłynęło około lp
prośb o pozwolenie otwor;;:>' 1_111
nowych aptek w Łodzi, ins+ o
1,\; 1•óciła się ,do Iµagistratu z ' ~ "· •:t \iu!n,
czy w Lodzi odczuwa ~k p uiT7.f b~
otwarcia nowych aptek 110 llnl:l: ny ch.
= (r) 50-lecie Tow. Brał·
nie.j Pomocy, Ze względu na sprzeczność ogłaszanych w pismach dat
zjazdu byłych słuchaczów Politechniki lwowskiej, Tow. podaje do wiadomości, że obchód Jubileuszowy ·jako
te~ zjazd naznaczono na 28 i 29 czerwca r. b.
= (r) Osobiste. Wczoraj wieczorem w kościele sw. Krzyża, ks.
Ma,cbnikowski pobłogosławił zw)ązek
małMński zawarty pomiędzy panną
Wandą Karwowską i panem Józefem
·
Wolfem.
Pienia religijne wykona~y chóry
„Harmonji" i „'Klubu koleiarzy".

„.„

=

181~

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

(f) Dookołą świę.ła. Słyn
Hę.rry Humphries

na :P,leohu:rlrn m:rs.

wychodzi jutro rano z Łodzi do Pabjanio, gdzie zatrzyma się również
dni kil.ka dla wygłoszenia odczytów.
= (:f) Zat~ier ~enie. Gubernator piotrkowski zatwierdził wybranych na członków dozoru kościelne
go N. }4. P. p. Toµia ię. Ęocheń
skiego i Stanis awa Ęulitowicza.
= (f) Ze związr<u ogrodni·
ków. W niedzielę ubiegłą, w jadal:Qi Tow. I. K. Poznańskiego przy ul.
Ogrodowej, pod przewoqnictwem p. I.

Hejwow~~ęgą odbyłc;i się ?i~P:ranie
łód~ktego 1'oła „ZwiąA:Ku pgrodników

polskich". Przybyło 35 człouków.
Delegat na zepranie ~arządu centr11,lnego w W ąri;za ie p ..Grzędz~i
zctawłlł ~pfawozdani fi obraq w sprawie amiany ustawy związku. Zachowa on jeszcze nadal SW!\ nazwę.
Zmieniono tylko niektóre punkty.
Skasowany został sąd µolubow:n;y-,
miast niego µtworzona ł}ędzie komlsja do rol!patrywania iatargćwj miast
bh1ra pośrednictwa pr~cy, powstaje
.komisja popierajfłca prac~,
Na posit1dzeniu nledzielneµi omówiono ostatemmie program poka.zu
i jarmarku ogrodniczego w LQdzj.
Następnie postanowiono 21) ezerwc uraj\QliUÓ majówkf{.
Po o.mówienJu kilkunastu spraw
~awodowych posil}dzenie zarokni~to.

był do Łodzi wice-gubernator piotrkowski, generał-major Fortwengler.,..
- (f) Z .._agiątratu. Wczoraj. w magistracie tutejszym odbyły
si~ narady w sprawie wal.kl z ospt\·
Przewodniczył prezydent miasta, p.
Pieńkowski. Udiiał w posiedzeniu
przyjmowali inspektor lekarski z
Piotrkowa, p. 'rieplaszyn, lekarze
miej~cy dr. dr. Br!ozowskl, Górski,
Łuczycki i Mączewski, lekarz do
chorób zakaźnyoh, dr. Trenkner,
stąrszy budowniczy mieiski,. int. Ne}>elski.r.. oraz radni: Karol Eisert. W a.tten i .ttlohter.
Dla zwalczania epldemjl osp7
= {?) Na tropje bandytów.
postanowiono:
J Wczoraj po południu policją śledcza
Utworzyć w 12 punktach miasta otriym'ł~ wiadomość, ~e bąndyci,
stacje ospy ochronnej. •
którzy w niedzielE) ubiegłą na p:rzr.Utworzy6 posady 2 lekarzy roie'- stani nad Wisłl\ w Wi\rszawie zabili
sklch, którzy by roztoCZl li ścisłl\ kon- dwuch policjantów i ranili agenta potrolo nad osobnikami, niemającymi licji, uciekU w okolice ŁoQ.zi.
szczepionej ospy. Z11daniem tych leNIL slłutek tego zawiadomienia
karzy byłoby zmuszanie takich osob- nao~alnik wydziału śledczego, jego
pików do zaszczepienia.
pomocnik i naczelnik policji :rezęrNa.jf\ć mały domek o 4~6 polto- wowej, sformowawszy silny oddział
ją.eh na dom izolacyjny.
policji pieszej i konn~j. otoczyli las
Urzj\dzić w podwórzu przy szpi- widz~wski.
talu dla chorób Zf.Llrnźnych dodatkoAresztowano w lesie około 70 owy barak dla· eiiorych na osp~. w ~ób, które dla sprawdzenia osobistoktórym, w razie potrzeby, mo~naby ścl odprowadzono do wydziału śled
umieszczać chorych.
czego. Z pośród tych osób zatrzyRównie!t w razie 11otrzeby posta- ma.no w areszcie 9 ludzi, jeden z nich
nowiono wynająć jeden oddział w meldowany był ostatnio w Warszą
szpitalu Czerwonego Krzy~a dla po- wte, a w Łodzi nie miał dotf\d miejmieszoienia chorych na osp~.
sca stałego zamieszkaaia.
(1) Kon1Jorcjum kolel e•
Obława w lesie trwała od godz,
lektrycznyQh~ Organizuje ,si~' tu 3 do 5 po południu, Nast~pnie dokonowe konsorcjum tramwajów elek- nano obławy w lesie miejskim. Z zatrycznyoh, .lltóre w tych dniach zwró- trzymanych tam l5P osób aresztowaci si~ do ruagistratu z projektem wy- l)Q 38. Są to przewatnie złodzieje zadania mu koncesji na budowę nastf}- wodowi.
pujących nowych linji:
= (o) Pokąeqnl pr ez / psa
Ser1a I: Stacje. towarowa kolei •śoiekłego, Onegdaj, na ul. Noke.lłskiej - ul. Nowo-Cegielniane. waka pies wściekły pokąsał czworo
Cegielniana - Zagajnikowa Trę- dzieci: Kaz.imieri;a Rybickiego, 7 lat,
baeka - Brzezińska - omentarz ty- Kazimierza Mikołajewskiego, 11 lat,
dowski-Francis~kańska-Widzewska Władysława Sobieckiego, 10-lat, Ed-Główna.
munda Stawińskiego, 6 lat.
Serja II: Stacja towarowa kolei
Psa zabił stój!rnwy posterunkolrnliskiAj -- Benedyktą. - Wólczań- wy; pokąsane dzieci zaś magistra~ oską --. cmentarz ewangelicki - No- desłał do lecznicy dr. j>almi:rskiego
wa ulica Geyera - Nowy Rynek w Warszawie.
= (o). Oskarj:enie. Karolina
Gayera - Rzgowska - Nowo - Ze.rzewska-Staro-Zarzewska-cmentarz Poag6rska, słutąca niejakiego SzykatoJicki.
mona S;::wajcara, przy u.llcy .Mikołe.Serja III: Benedykta - Krótka- .jewskiel M 29, zawiadomHa policję,
Mikołajewska Przejazd - skład !Że znajomy Szwaicera, nie.jaki Frenmonopolowy-ul. Nawrot.
·kiel, nocując wczoraj u 8., w nocy
Linie te mają mieć ogółem dłu- przyszedł do kuchni i usiłował dogości 25 wiorst.
Konsorcjum zamie- konać gwałtu.
rza d1\6 miastu prawo wykupienia
Podgórska wszczęła alarm i F.
wspomnianych llnjf po pi~cia latach ratował się ucieczką.
eksploatacji,
W sprawie tej wdrotono enerNa czele przedsi«;biorstwa stoi giczne docbod.zenle.
kilku więltszyoh fabrykantów i kup= {o) Przyjaciels!'a . usłu·
ców łódzlclcb.
ga. Zamieszlrnla we wsi Mory, gm.
- (d) No•e epł;eki. Wobec Nowosolna, powiatu łódzkiego, Emtego. te do piotrkows.klego inspekta- roa SwiJ.ke, zawiadomiła policj~, ż&

wczoraj, b~dąc na W 09.nY!ll Ryn~

povr o~1iła z!lajomego~ Enoot;. Blleblu<
ID!\, aby poJ_>ilnował .jej koni~ i wozlłt
saąi.;:t zaś poszła. Z!l s:pra wun411mi.
~iedr S. powrócita ani konia, ani

wozu~ na miejscu nie znalai~ła.
(r) Aresz :owa~o, Adalll.a
Ocimka, Iat 29, Józefa Pawłowskiego,
lat 24, Stanisława Pr?jebiegłe~o, ląt
19, '.Anielę Ruda, Surę Teitelbaum~
lat 21 i Moszka Festnera, lat 19.

=

Wszysilrie te osoby

kradzież.

oąk~rtone

są

o

Policja aresztowała rt5wnje~ Franoiszka W'o ronieckiego, lat 82, zbiegłego z. pod dozorµ policyjnęgo w
No)Voradomsku.
-

(?)

Pseuda•ągł'nł.

P,~

zbiegu ul. Ogrodowej ' i Nowomle. s.kici, do niejakie~o Il. ,M, poqą21e ł
_jakJś' człowiek i mianując siQ aĘen
tem policji śJedol'!ej, :aafnierzał :poddać M. rewizji osobistej. Gdy M.
nie pPotestowal, „a~entK oświadcz;ił,
że nie podda go rewizji, jeśli otrzyma 10 rb.
W obe~ tego, M. aa~zął wołaó a
:pomoo i :po chwili nadbiegł i>olio.jani,
który napastowanego i napastnika
odp11owadzit do oyrkułu.
Oka.sało się t'q, że mniemany age:ąt, :v.orijer hotelowr, nie słutył
nigdy w v ydziale śledozym. Osa;.
dzono go w areszcie.
- (o) radzieże. Ze skład'b
aptecznego Mendla Gombińskiego,
przy ul. P.iotl'liowskiej nr. 60, za pomocą wybiąia ssyby, slrradziono rótne towary, waPtości 150 rb.
.
Podejrzanego o popełnienie tej
kradgieży stróża domu, Stanisława
Szy~ań.sklego aresztowano.
Z mies~kania Moszka Kaliński6'
go, przy ul. Pańśkiaj nr. 41f, niewia.-.
domi złodzieja s:\rradli garda.robi}.
wal'tośoi iWO

rb.

- Z mieszkania Antoniego Stelmaszczyka, przy ul. Dworskiej nr.
76, skradziono różne rzeczy, wartośol
149 rb.

Zamiejscowa.
Il??

(f) hJ1apek.to„

fto nege

edytu. Z Piotrkowa donos~ą. tt
były inspaktnr do spraw drobnego
kredytu p. Eugenjusz Por1diajew, który na własne ~fttdani6 praenieaiQDJ
był do Radomia, obecnie wnoa na
takie sall}e jak poprzednio stanowisko do Piotl'howa.
,..::::- (r)
towęr.z. spo*y•oze
w A e " n r.o ' • W dniu 8-go
c21erwoa l'. b. w lokalu Tow. śpiowa

ozego „Lutnia ~ odbyło się piorws1e
organizacyjne Żebranie 8towarzysz1t-:nie. spotywcr;ego w Aleksandrowie.
Zebranie Qtworzył z ramieni11. .,,
łotyoieli p. Al. Nąmyałowuł i po
wyjaśnieniu oelu i kor~yśoi stowa.rzyszenia, udriiielił głosu p. L. Wy„
aockiemu, który odozytał i objaśnił
najważniejsze punkty ustawy.
Po wyczerpaniu tych dwueh punktów porzl\dku. dziennego, pr1ewo„
dniczący ogłosił 20 minutowi\ przenWQ dla skompletowania listy ozłon„
ków i danla czasu na opuszczenie sali osobom nie tyczącym zapisa6 sł4
do stowarzyszenia..
Po przerwie przewodnłoZl\OJ ~
wiadomił, ta łącznie z poprzednio ..-.
pisanymi jest 62 członków.
Poniewat z listy zfl.pisanyoh m..
sali było obeonych 61 t. j. wl~oej nit
jedna piąta ogólne.1 llozby członków 1
przeto przewodniczący ogłosił zebr... ·
nie za prawomocne, zaprosił na ase-sorów pd.: St. Gałeckiego i K. Szaniawskiego, a na sekretarza p. K. Radomińskiego i otworzył dyskus.1~ na(
postawlonemi na porządku dziennym.
sprawami.
Postanowiono sprzedawat towa?J
tylko za gotówkę.
Postanowiono 10 rublowe ud:złały
wpłacać rataml po rub. 2 kop. 60
miesięcznie, aby tym sposobem uprzystępnló należenie do ~towarzy
szenia mniej zamotnym.
, Przed przystąpieniem do 1f'1b6rów ustalono Ust~ . kandydatów, następnie rozdano kartki wyboreze.
Po zebraniu kartek i obl\czenltl
głosów okazało słę, te do zarz!\d(;
weszli:
Pani Julia Szanie.wska, p. Lud~
włk Wysocki, p. Juljan 'Kopczyp.skł,
p. Teodor Szulc i p. Sti'..onlsław Ga~ .
oki.
Na zast~poów Pl>·= W. Garbwl°"
i K. Radomiński.
I
Do koroisjl :rewizyj.nej pp.: .A.Io_). ,

--°'*- u;...;1;,;.·--------------_,;,;......;;;.;N,2!"!_!„TI.!!~.~! fiODĄ_,F,,......._~cz~;:!:~1...'-1._1_r;.;,..·-----------·--------'3-..
~y Namysłowski, Wiktor
i Teofil Bełdowski.

Zda,nowicz niła. Wyrok z motywami ogłoszony
bedzie 26 czerwca.
" Jak słyszeliśmy, obrońca Lamerta podaJe skarg~ kasac;v.jną do senatu. Po odczytaniu wyroku, Lamerta
natychmiast odstawiono do więzienia.
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Zabawa zwol~qników
vV niedziele, 15 b, m. w

ogrodiil' „Wanecia" przy szosie Pabjanickiej odbędzie się zabawa ogro~
dowa na rzecz Towarzystwa zwolenni~QW sportu,
Głównemi ą.trłtkejami iahawy bę
dą: tUl'nie,j zapaśniczy o pas honoro-

wy '!1owarzystwa, oraz

popiąy

styc~ne ~espołu 'rowarzystwa.

gimna-

IJ:onoert oPkie•'trf \V. $. O.
Koncert jutrz.ejszy ś6jąg:nfę nie!awodnie tłumy słuehaczów, sądz11;c
bo'Yiem z powodzenia ,ja.kjego :na popr~eQ.nich dozni:iły występy orkiestry
mandolh>istów, przyznać pp.ląży, ~e
s~ one CZ«2ścią programu silnie atrakcyjną.

Ale bo też, z&łoż;y:ciel te.1 orkiestry i kierownik A. Sielski wydobył
11 niej efeki'y wpl'ost f eno·manalne, tak
pod względem pi~kności brZf!lfo!lia,
ją,~ frazowani&. i cjeniowania.
_
Cał& c~~śó $rodkową jutrzejszego
prog:ramu wypełnią mandoliny, a w
tej bezkonkurencyjnej doskonałej interpretacji usłyszymy: Arję z opery
9 Violetta"-Verdi1 „Preludjum A-dur"
Chopina; „Serenadę wiejską" z op.
"Verbum Nobile"~1foniPsiiiki.
W pierwszej i trzeciej części koncertu, gr!J. orkie ·tra dęta, - a. wiQc
znowu wspaniały Jrnncert dwuch orkiestr ;którymi dyryguje A. ,Sielski.
---,.,

Repertuar teatru

olskie~o

w War~i:I t"Jię.

- W środę, po raz drugi „Lilje".
~ W czwartek, piątek, sobotę i
niedzielę „Lilje".

Z Pary ta do Warszawy

na

ePopla~ie

w C4 godzin.

Wmmraj po godzinie 7 wieczorem uwagę Warszawy zwrócił krążą
oy nad miastem aeroplan, nadzwyczaj głośno turkoczący i kołyszący
sl~ silnie. Na tym to właśnie aeroplanie dokonano wczoraj przelotu z
Paryża do \.Varsaawy w eiągu 14.tu
,
·
godzin.
Rano już nadeszła depesza z P.s.ryża, że o godzinie 5 ra.po wzbił się
tam. w powietrze znany lotnik fr1141cmski Marcel Brindejona, aby prze·
lecieć do Berlina z jednym tylko lą
dowaniem, między wsohodem ą zachodem słońca, a to w zamiarze zdobycia nągrody 100,000 marek.
N11stępnie telegram z Biterfeldu
donosi, że lotnik wylądował tam o
godzinie 10 minut 30, przebywszy
bez lądowania 600 kilometrów.
W Berlinie, lot.nik wylądował n.a
polu lotni czem Johp.nn1stbal o godzinie 12 w południe.
Zu-tył tedy na przelot z Paryża
do Berlina zaledwie siedem godzin,
zdooywa}ąe nas·rodQ i bijąo re.kord
szybkości.
Po pat•u god1innym wypoozynlrn Brindejoc o godzinia S po
połudt1iu wzniósł si~. znów w powiatrze, aby dotrzeć do Wal'szawy.
Przybywszy do Warszawy, po
okrążoniu ltilłrn.krotnem miasta, 1otni k francuski wylądował na polu Mokotows]dm o godzinie 7 i pół wieczorem. „
.
Dzi~lny lotnik franouski podróż
swą srms:a.cyjną a zwycięską odbywa
na aeroplanie. systemu Morana.
Jutro p. Brindejone zamierza lecieć do PetaNburga.

--

Niby anegdota.
Rzeczyw~stoś6 rosyjska. daje ci~
kawe obrazkJ, którym w1e~·zyć s11~
nie chce, aby nie były anegdotami.
'Stt•awa Lshmerta.
Oto, naprzykład, gazeta „Russkaja
Motwa", w dzi1:1le korespondencji z
(f)Wczoraj, jak już. donosiliśmy iz- prowincji, pod nagłówkiem: „Na,si naba sądowa zaczęła rozpatrywać w uczyciele religji", opisuje wypądek
magistracie łódzkim sprawę Lahmer- nastfipujący:
ta, ośkarMnego o deflorowanje ma- .
„ vV .jednej ze szkół kolejowych
łych dziewczynek.
l I · 11.r l N'"
i I l'
-Po odczytaniu proio'!rnłu nierw- rn e1 111os L- i.,.egor., nauczyc. e re I"
gji opowiadał o tem, jak wieloryb
szej instancji, skargi apelacyjnej os- połkną! Jonasza, i ten żył we wnętrz-.
karz.onego i protestu wjce-prokurrtto- nościach wieloryba 8 dnL Wysłu
ra sądu okręgowego rozpoczęto prz&- chawszy objaśnienia, jeden z uczniów
słuchiwanie świad1'óvł'.
izauważył, ż~ jest to niemożliwe, poDo godziny 5 )10 południu zba.- nieważ 1rnl1czyclolka. opowiadała na
dano 5 świadków; nasiępnie po przer- ie1rnJi. przyrody, ii> ,wieloryby z truwie 1 i pól godzimlei rozpoo~ęt9 ba- dnośmą połyka.Jl\ gatunki drobnych
danie ZDO'Wu i zakończono )e o go- ryb. Odpowiedź ta doprowadziła do
d.zinie s wieczorem.
· kł ś i
· 1
li „ •
,
vV dalszym efo.vu 1zbn w~słu- wście o c nauczycrn a ro gJ1 i poQ
~·
ciągnął on ucznia do żandarma miejohiw~ la el~sper~ów: _piotrk~ws ieg~ scowego d,la spisania protokułu o
leka 1i11. m1e;skrngo. ~r. St.ancera, 1 tem, żtl nauczycielka bud.zi w UC'1<~ó4~J~IGh d-rów Ję1(11o)r1e1go i Cader- ni11.ch niewiąrę i ątąizm.
l'ikiego. .
.1
,,,.
. •
Nauczycielce gl'ozlły wielkie nieWJcepr~.<;µr~tQT
,N~ei,h,~wjecki przyjemności, wyratował ją iednak
łVY~!osił .mo„~ ę, -w i;tófęJ ;;,ąd~~> z~- zawfadowca. Zwrócił sil:Z on do dus~otsowa1i1tt do osko.rzonego 15- .1 art. dhownego z pytaniem:
kod. k~rn~
t
.
A czy wypadek z pr-orokiem
~me pro~ura~o~ skoń?.z~ł swą Jpua,sz~m jest „cudem", czy wypad~
mowr, p godz1 n1e O
~ levzorem, kiem zwyldjYm'ł
.P.oczern. yirze\~ odn czą _J, zamknął po_ Oczywiśei.e cudem-odpow1ada
s1edzeme.
.
nauezycjel reliO'ji
.
(d) Obrady w. ~p:·1;1.wie Lahmerta
Przytomny t;> zawiadowca oświad·
izba rozpoczęła dz:a~a1, o ~o~::i:. 9 ~· czył wówcząa, że gdy'Qy wsz;ystkie
15 rano, mową obro~cy osll.arżon~go, , wieloryby mogły ·swobodnie łykać
~dw, P,fllYS· _Bo~ri;zcztw-Pustikrna, ludzi - to wypądek z .Jo:o.aszem nie
k~ól'(I. a 1 ~ pr.z~ciąg ę a ~ 0 goóz:. ll byiby cudem leąz zjawrnkiem pospo„
ranoN t. · · b
d ł
·
litem.
'
as ępme rn Ił u .a a. i.llę na naDuchowny nie umiał dać na to
1
11
0
~ół. .głoszono odnowiedzi i protokół podarto
.rady. O godz.
wyrok. Izba sądowa zm1erna1ąc wy„
·
·
rok sądu oKręgowego, biorąc pod uwagę protest prokuratora i odrzucając skarg~ apelacyjną podsP.dnego
skazała go, po zastosowaniu Najwy~
szego Manifestu, na 8 le.ta i 4 miesiq- ł?'
ce rot aPesttanckich lzi pozbawieniem •arm·w.teldlll
1

f 1,.,.ró!

szczegóbiych

wszystkich
przywifojów.

p;raw i

?ierwsza instancja skazuła Lahtnerta. na 4 lata. rot aresztanckich, z
zaliczeniem więzienia prewencyjnego,
~ zaś tego zalio:lte.nla. nie uwigledA
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(Tel. Ag. Pet).

r'.lkiego do pa.rl&ment.1l nięmieokiego,
Ha.nssena, i posłów do sej:nru Jilruskiego, Missenn i Kloppenborga. Na
złeździe tym pos21ozególne ~arzĄdy
Tow, 21dał~ sprp,w~dąnia z czynnm'tci
i rozwoiu TQW I tą]\ naprzykł~d r.{1Qwarzy§two, mająca 1ła cf)lll o@ron~

.
Powrót Na.:H•śniejszy'ch
Pa~stTl!f'a. , , .
. ; - czyętoś~i .J~zyka du:tiskiego~ powięl\PĘT:łlJR~BDRQ-, .1,0 ~zen' c~. l_)i1s szyło się w r. 19~2 Q 449 nowych
r~no raczyh powr?m0 ~·~ Cars1nego oYdonków, obecnie raMih' poai'~.ida
S1_oła Ich Cesąrskie1 .Most:I. z C;.esarz~- 6, 113 czfo.nk\lw. W r„ rni2 nlhił!l q; 9 •
w.rnzem ~astępeą .'Ironu I Na1dosto1- wąrzystwo ~8,2&4 m~ d,ochodą ffow.
mej~l'leml Oó.l'kam1.
_
pomocy lll3-Uł\owęj wys~~ł\l w l!ll~ :r.
Mowa, ~osła Parc~ewskreg~. do Danji 3Q4 uez\}iów na nat1.k;ę,~ PoPE rERliSBUl\,G, 10 oi.erwc.a., Dzrn, między studentąu1i uniwer$y~~oldmi.
po~czas rozpFll"Y W :qµ~rn . f>&nstwo- któr-zy pobier~ją .zapomogi~ o~yli styw~.1 n.ad b~dzetem mm1stequm spra~ pendta z tego 'l1uwal\z,ystwa~ ilflaJd\łjQ
w!e~hwośc1, pos,e} Alfon~ P.arczewsłn sł~ 70 :parobków i H5. .dziewcfąt słu
oswrndc~ył, ż~ 011oh polJCyJny, który żących 1 na co w r. 19'\2 wydano
owładną~ ~szy~tkrn zai•ządy" !\ ~wła,s~- 42,000 U1aręk. - Bohaters,lri n~róqt
cza
m1n1ster1um
aprp.w,ad!Jwosc1,
szczególnie odczuwa ~ię w Królestwie
Polski em.
Samo istnienie narodu polskiego,
jogo kultura i Język wywo)ują przilciw<lziała:nie we wszystkicb ga,lęz~\iich
życi~ pa{tstwow~go, w tei Uczhie ' w
serbsko9!1aldgarska.
za).rresie są(lu. Wśród pęrt.1onelu v.rzędnikóvv
magistratury w Króle,
BIALOGROD~ 10 ~zerwclł,„
Na
stwie Polskiem polaków zupełnie nie· wozorąjszem poal~(\iauiu rądy mh1ima. Instytut sądów pokoju ,iesi ob- strów obecni byli: woiewoda Putnik
cy dla ludnośol, w są!lach gminnych i poseł w Sofji Spalajkowicz. Jak kogwa.łCo:fla jest zasadą wybial'a1ności,- w,yni)n:\h\. Pqtnik. oświąq~~ył A gotodzienni.lr\ J\'arane są ie.a drukowa:Qi-e .wosci ąr.~}\ ~o a.Im.ii wojellRAi, Na
mów posłów w D1:1mie. . _
posied11api~1 qc~wa~Qf\O lnit~go~1ęznie
Ueh wała komitetu numstrów co_ ~a.ll.(\Q&ó odpowltlOBl o.d Bułga~.Jl. Zą
do opracowania ustaw, dotyozących danię t() pęd~ie miał() fol'mę °"lt\mł\
utworzenfo w Królestw\e Pol::ikit}lll tum. Po posit}~,~f)JłiU P.~aiQz, ~łr"1QZnl\ł
posad honorowych sędziów po1W.jll, {lrzywódoów ~tronni.ctw ~ ~ar~ł\tl~i
otwafcją w Warszawie . rady adwo- piąmi rz&dU 3 p:rojektow!\U~I!li wQp~c
katów przysięgłych nie je&t wy kona- zatargu ~ Buł~l\rją. Wo.}ewulla P\ltl\ik
ua. Wobeo tego wszystkiego Koło pi·zyj~ty zoatiu przM króla na ł\lł
polskie głosnwae b~dzie przecłwko djenc,ji, Koła wojskowe wyra~~jf\ nuąrtykułowi bud~etu o wyznacli'i!lDiu ra!'i więlisze niazado.wol~:Ptfl :pod (łdr(l
kredytu na. u.trzym1:1-nie i"Qstytuc}i sem l':&ądu, u.znają~ Ea SerbJąt przez
centralnyc,h ministerjum.
swą powolność dopQm11gł\ qp pn-

Wolna

Powrót ministrów.
PETERSBURG, 10 czerwca. Powrócili do Petersburga: prezes rady
ministrów, ministrowie: spraw wewnętr~nych, 13praw
~agraniclilnych,
wojny, min"YlHHki. komunikacji, oświ!łity, hp.ndlu i przemysłu, n!ldpro.ln1ra.tor św. synodu i kontr9ler państwowy.
·
Rewb~Ja kałoPg.
PETERSBURG, 10 czerwca,
Nowy naczelnik główne~o zarz{\du
więziennego w b. m. udę.ja się w ob,jazd, celem ogl~dzin amurskiej i innych katoPg.
Podróż ta ,jest w tzwiąizku z opracowaniem projaktq p~awa o reformie
katorgi, jaki ną jesieni b~dzie wniesiony do Dumy.

Prawo głosu.
P ARYZ, 10 czerwca. Rada miejska jednogłośnie zaaprobowała życzenie nadania ko bi etom prawa głosu
prn wyborach.
;iąbnr~enia
Hi•~pąnjj.
LOGlWNIO, (północna Hiszpanja)
10 czerwca. Po wiecu w Kuzkurricle karliści strzelali do mieszkańców
K1,1.z1:1la1nmu. Siedęn:i osób ciężko rannyoh; pi~ó aresztowano, W mieście
silne wzburzenie.

Tajemnio~e ltarabiiny.

LONDYN, 10 czerwca. Skonfl.skowane niedawno w Dublinie i Bella...
ście ktn•l\biny dostarczone były ze
r:ikła~u w Hammersmith na, 2'110hodniem przedmieściu Londyn'\l, i:lokąd
zostały przewiezione. ~e statk~, ~tojącego w doku. Polrn}a dow1adz1ała
slę. o tern,
ustanowiła nadzór nad
akładem i .zawiadumia policje irlandzką o dostawie kłlMej partji. W akładzie znajdu.je si~ jeszcze 4,50~ karabinów.
Skł11d wynajęty
został przez
kilku · p1•zy~woicie ubranych mę~~

c.zyzn.

Pod.a••• poioipq.

:myślnego slronc.antrową:p\a W{:\j~k: ln1łgar~kicb. Pociągi doo}lodz.ą tył~~ do

Canbrodu.
WIEDEN, 10 011Jerwca, (wł.) w·
Il
·
t · ~
l'
Iener a gemerne
g. ~o wię:r ....~il
wiadomość, ie pod ValandonIJ>.
przys:?;ło do fo:rma.lnej bitwy pomiQd3y wojskami bułgarskiemi i s~rbskiemi, skutkiem czego na pła.au bo, ·
ju pozostało około 100 21abitych i raph
n;rc ·
BIALOGROD, lO t'Zftrwo", (wł.}-,Według. doniesleii półUl'Zfł~Owtrj .Po~
lity.ki", pol;łeł serbski 2l SofJł, Spal"'jk ·
d ł
st ł dl t
t
owicz, 0 wo auy zo a · a ego, . et ,
już jest r"'ecz~ wia.domf\1 iż Serbja na
not~ Bułgarji da odpowiodt
od· -

zt •

mowną.

WIEDEN, 10 czerwca. (wł,) ,.,.,.
Pisma dzisiejsze dom>sz~, ~e stosu.n.,.
ki dyplomatyczne między Bułgarj!\
i Serbją już zostały przerwane. Bułgarja spowodowała równiet przerwanie komunikacji kolejowej VJ Sęrbjl\
na Carybród.
Włądze bułgarskie. ·
aresztowały na stacji pogranicznej

serb13kioh ur~f)dników kolejowych.

„Złlit" clonosi: p?OjektQwąny ijazd

pr~edFitawioięli 4 państw bął.kań&~oh

w Salonikach stanowe~o
d!?'ie do ak;utku,
•

nie przyj•

BERLIN, 10 CZ6l'WOB. (wł.) ~

Ze

źródeł zupełnie wial'logodnych donoszt\ tutaj, że nad granieą bułganką

stoi

w zupełnem

pogotowiu wojenb k h N d
nem 22o,ooo wojsk ser s ie •
a
I"Z6ką Sliwicą stoi 66 pułk pieBhoty,'
wsławiony bohaterskiemi
walkam ,
podczas zdobycia AdrjanopoJa.
ATENY, 10-g1;1 ezerwc1;1., (wł.) - .
ł
k
ki h
Liezne oddzia y wojs grec ·e znaj.dują się już w drodze do Macedonj\
która będzie
według
wszelkiego
prawdopodobieństwa, teatrem wo.jny

BATUM, 10 czerwca. _ Podczae
pościgu za bapdą rozbójników, .kieruiących się w stronę Tow. „Czakwe"
podczas wymiany strzałów I'aniono
pomocnika naczelnika okręgu pod- między państwami bałkal1.skiemi.
pułkownika Pieremieniua i ~abito
PETERSBURG, 10 czerwca, (wł.}.
strłlżniko,.
Tutejsze koła polityczne są zdania,
że wo,jna między Serbjl\ a Bułgarjl\
jest niaukniona.
Zapowiedziany akt aneksji zdo-..
duń~zyków z g e;rmanizac:ją. bytego obszaru pPzez Serbj~ z chwilą ogłoszenia go uwa~any b~dzie za
W Bredl, małej wiosce w Szlez- wypowiedzenie wojny.
wiku półpocuy;m, odbyło si~ w so boKONSTANTYNOPOL, le> czerw·
tę i
nied:r.1e1ę walne zgromadzenie
zjednoczou_v •lil Tow. duńskich
w ca, (wł.) - WyehOO.ząoy \u.af dzienSzlezwilru, ~rz,y udzjal.e po.sła duń- nik- -~cki ,111N~g,os.:,.=--„"!111.~~~~e? ~

Walka

fł.

.f(QWT KUltJElt ŁÓDZKI -

---------------------------------------riie sesji, która

11 czerwca 111 I r.
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kończy się

14 b. m„ dzie berlińskiej spadły o 3 proc. kursy 23 31 57 s1 615 39 711 2s 46 48 802 18 M
945 67 g~
uchwa- akcji hut górnośląskich, aż do 5 proc.
7 4 67 97 149 63 65 71 200 14 15 96
kursy Tow. żeglugowych, około 2 350 512 47 656 77 79 96 741 85 813 73 935 39
proc. kursy banków rosy.Jskich i t. d. 75 919
Propozycje Grecji.
Na giełdzie londyńskiej nieomal wszyst8009 49 67 148 246 69 74 77 91 36' 18
21 i8 88 95 538 57 638 44 58 121 805 .\3
PARYZ, (wł.), 10 czerwca. Z A- kie papiery wartościowe również spa- 423
67 939 51 62 70
9000 63 so 125 75 n at 95 95 201 14 15 20
ten telegrafują: rząd grecki chcąc, dły w cenie, chocia~ nie tak raptownie
jak
na
gi9łdzie
blil'lińskie_j.
Zno26
62
388 455 508 24 92 647 56 708 12 61 9'6
aby nie przyszło do zbrojnego konwu spadły głównie kursy amerykań10074 75 114 73 200 28 30 36 49 67 72
fliktu pomiędzy sojuszPikami zapro- skie. Giełda wiedeńska znalazła siA w 85 314 43 87 99 407 58 531 ó80 732 f>1 85 816
"
61 84 955 14
ponował Bułgarji i Sf'lrbji aby kwe- podobnem położeniu. Zainteresowa11021 60 171 330 87 401 12 13 46 47 53
stje sporne przekazać sądowi rozjem- nie było słabe, spadły głównie ceny 5fi9 607 7:.!4 83 864 66 81 84 90 919 85
za akcje ·przedsiębiorstw hutniczych
12003 101 79 88 206 48 12 78 97 316 20
czemu.
i fabryk dla wyrobów ~elaznych. 22 34 92 424 33 47 49 12 75 sr> 537.86 638 41
Piaw8l ency~Plika.
716 74 834 952 88
Giełda petersburska jedyna przed13070 75 81 131 39 55 &a 211 52 62 890
BERLIN, 10 czerwca, (wł.) Dono- stawiała obraz nieco weselszy, spe- 414 40 510 790 s11 44 48 96 906 16 60 91 95
szą tutaj z Rzymu, że papież przy- kulacja
toczyła
się
w normal14023 !Il 109 50 73 s1 245 66 393 435 42
gór- 47 48 60 550 84 653 M 65 88 706 65 86 87
gotowuje encyklikę o ruchu społecz nych wanmkach. ProdukcJa wPgla
r
8ó0 87 902
15008 31 4ł- 91 121 61 84 207 86 342 56
nym. Encyklika potępia E'ocjalizm, e nośląskieqo wynosiła w pierwszym
także i ruch chrześcjtu?_e k c-społecgny kwartale r. b. 11,168,000 ton (w tym 80 ł-09 10 30 53 77 78 93 ó46 77 88 613 52 as
samym cza~ie r. z. 10,143,000 ton). 737 45 59 814 73 83
o krańcowych tendencjttc-h.
w ar t ość węg1a wynosi'ła 98 mi·1·JO- 55 407 16007
13 51 52 98 234 39 58 97 305 9 2<;
62 67 so 537 628 80 712 68 98 824 7S
~~Hry ga~i!!!et.
nów 61 tysięcy (w r. z. 83 mil. 79 81 902 11 57
WIEDEN, 10 czerr.cn (wł.).-Ce tysięcy). Produkcja żelaza, cynku i
17010 12 19 65 194 232 45 65 73 325 36
również podniosła się znacz- 82 90 405 35 63 ó07 78 618 79 97 102 3 21 62
sarz Franciszek Józef przyjął na dzi- ołowiu
.
81 806 17
siejszej au~_jencji przedetawiony mu me.
18041 141 42 200 s 25 37 5ł- 87 92 307
Sp6łl"a zjednoczonych bank6w prus- 38 64 70 78 93 ł-25 60 92 555 65 613 52 69 so
przez Tiszę, który dziś rano przybył kich
(Zertralgenossenserafoskasse), 122 34 49 64 aoo 22 41 60 929 52 87 98
19026 43 59 99 134 39 46 73 227 76 351
.Smiel'Ć
.Seofła. do Wiednia projekt składu nowego do której należy 10,911 spółek z
39 ó7 82 503 21 38 780 844 76 993
gabinetu węgierskiego.
1, 284•760 cz ł on k ami. 1. k ap!•t a ł em za- 67 42720021
32 63 80 91 116 18 45 rn 90 203
kładowym 76 milionów, miała w r. 21 34 42 400 3 34 39 83 519 ro 64 78 662 724
Zeppelin.
Uczestnik wyprawy antarktycz- WIEDEN, 10 czerwca, (wł.) - obrachunkowym 191211918, tylko 3 i 807 10 53 61 89 973
pół miljona zarobku.
21108 18 27 40 240 324 37 97 402 39 65
nej kapitana Scotta, Evans, przed pa- Dziś w południe przyjmował cesarz
~owa kokj w, .Rosji~~udowanąby_ć ~~88~o~i,91~52~05;68r b0636 71 78 78e
ru dniami zdawał z niej sprawę w hr. Zeppelina na osobnej audjencji w
ma mebawem, m1anowrn1e ważna 1122068 100 4l 5o 71 76 256 66 96 466 534
Londynie w królewskim Tow. geograficznem. Opowiedział historję podró- Schoenbrunn'ie gdzie później odbyło nja z Kazania do Jekaterynosławia, . 50 79 630 58 62 122 53 86 so2 9 62 974
23049 71 95 108 53 82 230 328 98 422
ży statku „Terra Nova" w r. 1910, się śniadanie, wydane na cześć Zep- którą zbuduje Tow. kolei moskiewsko-kazańskiej.
iaznaczając, że Scott chciał pierwo- pelina.
Rosyjskie Tow. naftowe bracia N otme iako podstawę operacji eksploBalon „Sachsen" nie mógł na poel
wydzierżawiło od rządu rosyjb
racyjnych obrać pr~ylądek Crozor,
t · d d
k k"
ponieważ jednak nie znalazł tam od- wro neJ ro ze, s ut Iem wiatru, pa- skiego 60 proc. całego terenu naftopowiedniej przystani, wjęc .odpłynęli nującego w Niemczach północnych, wego; będącego własnością fiskusa.
Akuszerja i choroby kobiece
Ceny za iboże nie uległy zmianie
do Ziemi Mac Murdon i za główną wylądowaó pod Berlinem, focz był
kwaterę obrali przylądek, ochrzczony zmuszony dolecić aż do Friedrich- i pozostają niskiemi z powodu po- Piotrkowska 120 tel. 31-82
myślnych widoków w dobre żniwa.
nazwą przylądka Evansa. Mieli spo- shafen, gdz;ie się szczęśliwie na ziesobność obserwowania tam pingwi- mię opuścił.
Ceny targowe.
nów. Siadywały dniami całemi na
Monety. W Berlinie płacono: 9 czer. "/ czerw.
małych odłamkach lodu, poczytując
Zaprzeczenie.
były asystent klinik berlińskich.
je za jaja. Evans opowiadał o złym
RZYM, (wł.), 10 czerwca. Urzę- Bankn. austrj.zalOO k. 84,70 m. 84,70m. Przyjmuje: do 10 i pół rano i od 4-6 po poł
~31-0
funkcjonowaniu motorowych sanek. downie zaprzeczono wiadomości, po- Bankn. rosyjs. za 100 r. 214, 70 m. 214,75 w niedzielę od 10-12.
Motory rozgrzewały si~ nadmiernie a danej przez „Temps" jakoby kardyCeny zboi:a.
potem zbyt szybko ochładzały, tak
ł M
d 1v 1
· d
ł b
Z dnia 9 czerwca (za 1000 klgr. w
iż przestawały działać. Niepomyślne na
erry e
a oświa czy iskumarkach).
warunki atmosferyczne opóźniły wy- pom albańskim, że w przyszłości ka·
Pszenica Zyto Jęczmień Owies
ruszenie ekspedycii. Dopiero w li- tolicy Albanji północnej będą się
Szczecin 180-193 150-l~
150-162
stopadzie 1911 r. straż przednia do- znajdowali pod opieką Austrji, a ka- Poznań 190-191* lM-159
143-158 150-H>2
tarła do 80°32 południowej szerokości tolicy Albanji
południowej - pod Wrocław 196-197
152
152
160
ka wyjazd na wieś do wyrabiania ce·
i 169063 1 wschodniej długości Dnia opieką Włoch.
gły prasowanej za pomocą kierata.
3-go stycznia 1912 r. do awangardy
nonnego i wypalania w piecu polowym
Sprawa Kwileckiego.
przyłączył się pQrucznik Bolvers. NaZgłaszać si~ ul. Składowa .M 12 stró~
zajutrz obie grupy rozdzieliły się, nic
WROCŁAW, 10 czerwca. (wł.) wskaże.
nie wiedząc o dotarciu Amundsena, Dziś zapadł o:5tateczny wyrok w głoś
do południowego bieguna. Byli prze- nym procesie Majerowej o wydanie
konani, że oni pierwsi zawiesili na
Dziś w drugim dniu ciągnienia
nim swoją flagę.
Na zakończenie Józia hr. Kwileckiego. Sąd żądanie V klasy 200-nej loterji klasycznej
prelegent oznajmił, że naukowe re- Majerowej odrzucił.
Królestwa Polskiegó padły główniej
zultaty wyprawy Scotta są znaczne.
sze wygrane na następujące numera:
Stanowisko mocarstw.
Dbznajmi z niemi uczonych na naPARYZ, 10 czerwca (wł.).-In
Rb. 75,000 na nr. 4,217.
qtępnem posiedzeniu.
formują z kół dobrze powiadomioRb. 20,000 na nr. 7,887.
Pensionat zdala. od ulicy w ogrodzie, nowo
Rb. 15,000 na nr. 11,290.
nych, że mocarstwa oświadczyły poumeblowany, caly rok otwarty. Położenie po·
Rb. 4,000 na nr. 5,453.
łudniowe z widokiem na Gewont-'fatry, kuch~
dobno w formie nieoficjalnej pań
'
ni& doborowa tylko na maśle. Telefon, pianiRb. 2,000 na nr. 9,019.
stwom
bałkańskim, że nie życzą sowłasne.
Rb. 1,000 na nr.: 11,249, 11,614, no w miejscu. Ceny od 8 Kr. Zgłoszenia
wcześniejsze• przyjmuje .craćovia" uL
bie załatwienia przez nie sporów z J 1,848, 13,522, 16,510.
„ 'W ow. Kur. ł.ódzk."
Krótka 8, II-p. Kraków.
rl00--0.&
bronią w ręku. Ponieważ jednak oRb. 400 na nr.: 29, 2,679, 9,864,
świadczenie to nie odniosło skutku, 10,446, 12,317' 18,573, 16,356, 18,131,
Zajście z hakatystami.
19,011, 20,928, 21,800.
KRAKOW, 10 czerwca (wł.).-Z przeto mocarstwa zamierzają wystą
Rb. 200 na nr.: 320, 6,690, 7,521,
Białej donoszą, że grupa uczniów pić z notą oficjalną.
14,101, 14,310, 17,346.
Stanowisko Rumunji.
tamtejszej polskiej szkoły przemyPo rb. 100 na Nra1 1180 2725 3978
P ARYZ, 10 czerwca. (wł.)
słowej, pod prztJwodnictwem kate3483 5506 6921 6952 7068 7317 7615 8372 8771
chety, ks. Mączyńskiego, udała się Rząd rumuński przygotowuje notę 9410 10612 10871 11915 14218 16365 16670
w której oświadcza, 16821 17380 18869 19072 19769 19984 20750 rolny (mnte,iszy') 1 leśny duży z inwentarza,.
wc~oraj na wycieczkę do Lipinki. do mocarstw,
22491
im oraz kamienice w Krakowie i wille w Za,..-że
w
razie
wojny
serbsko-bułgar
Podczas odpoczynku w lesie napadli
kopanem, Rabce -Krynicy, do kupna, sprzeda:t7,
Po rb. 80 w19rały R•ra1
na uczniów turyści niemieccy, ob- skiej, Rurnunja nie może zachować
12 27 99 107 16 49 55 68 71 238 60 313 dzierżawy poleca.: Cracovia Konees. Biuro pośrednictwa Kraków Krótka 8 Il-p.
455
ó8
517 49 71 72 689 778 96 884 99 990
rnucając
ich kamieniami. Kilku neutralności. Rumunja nie zadowoli
1046 134 228 68 325 86 436 71 75 533 Poszukiwani kapitaliści do afinan~
oania terenów naftow]rch węglow]roh ·
aczniów, a także i ks. Mączyński o- się temi ustępstwami, ktore otrzy- 55 87 636 63 730 48 83 827 35 43 930 54 60
48 58 165 91 99 210 26 348 99 418 wraz w]rnalazków opatentowan]roh. .
trzymał o r <
rnJ . Zarząd szkoły prze- mała dotychc3as, lecz postawi nowe 67 5182045
41 80 608 90 847 61 71 941 76 80
my-słow ei wy sto s o w ał z tego powodu żądania terytorjalne. Uchodzi · tutaj
3003 5 11 43 143 4 ~ 72 294 308 81 421
energiczne zażalenie do namiestnika za rzecz pewną, że wystąpienie to 91 526 58 81 610 41 97 706 16 60 85 820 902
Korytowskiego, protestuj ąc p rzeciwko Rumunji jest inspirowane z Wie- 35 83 4039 121 24 54 308 12 22 93 422 76 82
94 51~ 43 93 609 15 710 60 836 56 63 9Z8 33
tego rodzaju wybrykom hakatystów. dnia.
w Krakowie ul. Krupnicza 22 I-p..
84 93
Serbia bez morza.
T rzyletnia służba.
5047 49 51 66 73 136 52 67 76 9S 310 urządzony z komfortem i oświetl.
LONDYN, 10 czerwca, (wł.) - 427 62 79 81 507 14 18 ,6 53 63 86 616 37 94 etektr. Łazienki. Telefon. Kuchnia wy•
PARYZ, 10 czerwca. (wł.)
866 80 958 74
borowa. Ceny przyst~pne.
.Skrajna lewica przygotowuje obstruk- Agencja Reutera donosi, że na ostat0046 138 39 76 200 44 302 401 5 81 503
cję podc7ias obrad w parlamencie nad niej konferencji ambasadorów omaproi.ektem trzyletniej służby wojsko- wiano kwestję dostępu Serbji do mowe j. Przywódca socjalistów, Jaures, rza. Konferencja niedoszła na tym
o ś ydadczył, źe b ę dzie mówił trzy punkcie do por'ozumjenia.
dni, aby umożliwić przyjęcie projekna Węgrzech (P6styen)
tu przed ukończeniem sesji.
na1silniejsze w Europie termy sia.rcza.no-mułowe, radloczynne
przeciw cierpieniom stawów, reumatyzmowi, artretyzmowi, ~ew
Wobec
zam:erzonej
obstru~ji
Dział
ralgii, zwłaszcza ischiasowi, po .złamaniach i zwichnięciach.
przez skrajną lewicę• gabinet miniUrządzenia mieszkań i kąpieli od najtańszych aż do luksusowych. Hotel Termia połączony z łazienkami otwarty cały rok.
strów odbył specjalną konferencję,
Berlin, 9 czerwca.
Frenkwencja 18,000 osób. Z Warszawy ló godzin, z Krakowa 8,
w celu obmyślenia środków zaraddo Wiednia 3. Wszelkich informacji ud.ziela lekarz zakładowy
Położenie było dzisiaj na gieł
Dr. Al. Teichmann, zimą Kraków, latem P iazczan~,
czych. O ile obstrukcja istotnie wy- dach, jak zazwyczaj w poniedziałek,
willa Pannonia albo drrekcia zakładu.
bu.chnie, zamierzonP jm p:rzP<lh'\t~ wowu bardzo niejednolit4. Na giel-

w głównych zarysach plan wspólnej
akcji wojennej Serbji i Grecji przeciw Bułgarji. Według gazety Serbja ma działa~ na lewem skrzydle
armji, Grecja zaś na prawem.
PETERSBURG, 10 czerwca (wł.).
Dyplomacja rosyjska przypisuje pierwszorzędne znaczenie projektowanemu
zjazdowi w Salonikach przedstawicieli rządów 4 państw bałkańskich i
~amierza . przedsięwziąć kroki, aby
zjazd ten doszedł do skutku.
PARYZ, 10 czerwca (wł.).-Pi
ehon oświadczył dzisiaj poufnie p osłom przed posiedzeniem parlamentu,
2e nie tylko Rosja, ale i Francja starają się usilnie o to, aby nie dopuścić do nowej wojny na Bałkanach.
Rządy rosyjski i trancuski poczynią
odpowiednie kroki w Białogrodzie
Sofji i Bukareszcie.

aby w ten sposób
lenie projektu.

umożliwić

ftapifana

Dr. med. S. Aronson
Potrzebny zaraz
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Analizy produktów spożywczych.
,
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Biuro porad technicimych dla przetny~

Włóklenrtego. Porady chemićzrt~. PrUl}:>lsy.

lfiMi
t!3il

~

„Kur)e•

w ·.todzl

przemysłu włókiennego.

~

, rbb 5.50.
abajrzeł:
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ul Sredn2ia 2d, róg' !'i&l nei '
pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWICZA / :·

warszawskie)

Album
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l fizjologf czne

•
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I

w opracowaniu Ernesta .Łuniń ski ego
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m „Zjeanoczonych chemik6"t r
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wspaniałego
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I

(Udżielanle porAd od g~dz. 4 do a po pol)
niedzie\ę laborat. otwarte od 12 .do 2„eJ.

W

~us--·,yensjonał ala bied i ,młolztdy
)

Dr. B. RQj~

Pen~jonat ~la ~ziem 1młoOz1eż~ ~·iUl~r;~::::l
w Stacji klimatyczno - leśnej

OTWARCIE 1 Czerwca.
Wiadomość

lnowłód~ nad Pilicą.
·stały lekarz na mie1scu.

Łodr;i

Zielona 11, u właściciela Inowłodza. 3 - 6 po
Telef. 12-18. Prospekty 1111. t4óanie.

.w

966-6

poł.

I
Nowoll'i5eJska

r.

•

Największy wybór
męskiego
damskiego i dziecinnego obuwia
własnego wyrobu z najlepszych za~
granicznych skór, najnowszych fa'sonów, po cenach najniższych.

.

Wialkl "fffb6r petersburskich
P„dszę się przekonać.

$aftdałów

11_. I

po cenach fabr.

h~Ea

.„u

:a

kuźnia

·garnizonu i lekarza wet. S. Wolmana

„"

w.,;• · LESZNO 34.

·

====

Otwarta od 10-ej do 1-ej i od 4-ej do 6-ej

r. Lewkowicz

sażem wibracyjnym.
Konetanłyinow1ska 12
O.iJO.i<

t ałru Se Bi aa.

od i.!-1 i od o-8. dla pań od 5-6
w niedziele od 9 do 3.
2701-'0

SjJecjalisłów .

· dfa przychodzących ehorych

45.

P~otrkowska

45 (r6g Zielonej). ·

Wewnętrzne

1 nerwowe Dr. I. Szwarow111a&er od 10 - 11 i 4 1
pót-.a i pół. w niedzielę od 10-11.
Ohoroby sikórna t weneryezne Dr. L. Prybulski W niedz., wtor.
ozwartkl, piątki od 1-2. Poniedziałek. środa, sobota od 8-9 wiec.z.'.
Choroby dzieci Dr. I. Lipa.zyu. Codziennie od 1-2 pp. Choroby
chirurgiczne Dr„ M. Kantor. Codzidnnie od 2-3. Choroby ko~
biece Dr' M.
pie·i"ny.„ Codziennie od 3-4. Choroby oczu
Dr. 19. Donchin Poniedziałek, wtoreir, środa, miwartek od 9-10
rano. Niedz;ielt\, piątek. sobota od 1-2 _po południu. Chorobynosa, uszu i gai:dla. _D.t'• o. Blum. Po.nied.zla:l:ek, 'vtorek, liroda.
czwartek od 1-2. Piąte.i<. sobota, niedziela od 9-10 rano
'

An lizv krwi, wydzielin moczu. 8adarHe mamek.
PoPada .dla niezamożnych kop. 50

w Górkach Tworzyjańskich został otwa.rly.
Troskliwa oplekll, doskonałe odżywianie, gry l nbfmiy to.
warzyskie, prowadzone przez rutynowane osoby, Blitsze iJl..
formacje codziennie ul. Juljusza 37 m. 8 Od 2-4 'p. p.
i 7-8 •j, wiecz. w Niedziele do 3 p. p. Prospekty na ~danie.

".
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eaman. Dr. L. Kl8Cn1'.lll
db•

W

Mikołajaws'ka 4
·
powrócił;

,

Konstantynowska li.
tel. 16-00 Syphllis, skórne, weneryczne,
·
ób.oroby dróg moozowyoh.

·

Przyjmuje od 8-1 rab{) ł od 6-8
wiecz. Dla pań od 4-3 po połBdni•

. . ~ 0000

or. M Pa.pi· e.rny D- L-·p
li

r

Akusze.r i sp~cidHsta
chęirob kob1eCłfGlt
Pzyjmuje do 1.1 raoo ' i oo 4 1 pól tiod
_

Uha

~·~~11:;31~d~.e1

do 6 i pót po ~ołu<lniu•

Połudn1dwa 23
Telefonu M 16-85. '
·

~

•

.

ry.bU}
. skI

_

POŁUDNIOWA
Telefon 13_69

·

B.
·

Choroby _skórne, włosó•,

Ckoemebb
płciowej. ~ ąphl

- lekarska) weneryczne, Illóesopłofowe

~~~~J~l.o::::N ~~~~'Mln1tuł~

i niem-0cy

~~~~~~LmUM lisu Salva.rsanem ,Brll

Dr med.

.
f iervsza. t1cznka tekarzy

D

Choroby sl{6rne, wene•'
• •
ł. i
.
r.,.cz1:1e 1 niemoc p c ~wą. -OOOO~OOOOUl»OOO
1

'
pod' kierunkiem lekarzy-specjalistów tuteiszego
to

do 2-ej po poł.
,
w. Pań:
osobna poe.zekalnla.
~~@U~J~~~

t•
Sble)
U
ft

A D

pod
kierunkiem

Dla

rr~y
pr~P-,.~ł}"·
„91411/.Philisie
. Leczeniestosowa.nie
elektrycznością 1 ma ·

I

.tecznica i wzorowa

powr6cil.

SREDNJA M !"J.
Sp. choroby skórne, włosów, weneryczne, moczopłciowe i kosmetyka
lekarska. Leczenie syphilisu Se.Jvarsanem Ehrlich-Rata „606" i „914•
(wśródzylnie). Leczenie elektrycznoś
cią (elektroliza) (usuwanie szpecą
cych włosów) i oświetlenie kanału (uretroskopia). Godziny przyjęć~
od 9 i pól. do 12 i pół. i od 5-ej do
7 l póŁ wiecz.; w niedziele od 10-ej

·

-11Ma. 606 i

9U." wśr&li ~

Henrv~a Rozenolatówna SLe'tarz-we~~/~larli . ~~~!f~iLi~7:
tł--1 ~~
0

zym.on

J
Choroby . dzieci

·s,Plcerova Z7. t e1ef. ' 31-69.

Przyjmuje od ~ po ,pot

vr.0 man 4--0,~ ppa°i' ~~ :.61..=:s.. poł

Nawrot 7, tel.

a„

1 tt.sr:1~anan

Porady w takres leczrMtwa wołior770-:ł7 dzące, szczeplonki d,Jagnmitj"tWie-·ślt

~~
.

~~~©Il~~~ Dr. ~~:..!a~!lleder
•d
Dr. S. Szn1•tkIn
Dokt6r Me •
Naw~ół 1.
n-a.

PrzyjmUJe od ł do 6 po połDltnll
TeJebl

Bolesław Xon '· ~.-- -

ul. Sradnia nr. ·l,
choroby skórne,
weneryczne,
moczo;płcioWei
włi;isów i kosmetykę le.karsk~,
Choroby uszu, noaa,
Przyjmuje od 8 1/ 2 do 2, od 4-e
i chirurgio21t1.e
do 9, damy od 4 do 6.
ul. Piotrkowska 56.
Specjalność:

gardła

~00~~00~00~~
I

Dr. Feliks Skusiew·cz
Andrzeja 13.
Choroby skórne, weneryczne
i moczopłciowe.
1

Przyjmuje: od 9 / 9 - 11 g. rano
5 - 8 g. popoł. W niedziele

święta

od 9 1,
1

-

12 g. runo·

Telef. 26-26.

Dr. Rabinowiez

CHOROBY uARDIA. NOSA

a.

... telefonu 32-&2.
Przyjmuje do 11 rano i 4-7 po p

i

USZU.

Zł.a....

&;

®u©J~~~~ Lft.12~~

O'"R L'tI manowlcz
"
i·
·e

Krotka

Ch

1a.,

:Piegi, opaleni.Z% pł&llQ' ~
szcze,
USUW& tady"""ktiinie W(\gry
i udelikatnia
0~

K R E M•

(tel. 18·81)
oro Y~ nerek11 PCI• Cena za słoik

b

żądać

60 .kop.

i 76 kop.

tylko -w składach ap.
do to rano tacznych. Nawrot 64 i KoAo<

cherza, cewki 11. d.

Piotr OY.tsica M 14 ~· , ró
Ew.ąugelickiej
Telclon 19-41.

Choroby uszu, nosa, i gardła. p.
odz. przyjęć: 10 - 12 r. ó - 7 p

Gibinef Roentgeoowslli (Prześwietlenie i fotografowarue wnętrzności ciała ·proimeniarm Ron gena), Swiatłol~czntc_z~ (cl10roby skóry i włosów) i Labaratur;um

~i.0000~1.-~ht~~(!@l( ~~~5i!~ ~~lf!~~~

iekarsko·~osmetycżne. Badanie krwi 1 a Syuii5 ·, le·
czenie Saivarsanem (Ehrllc;h-Hata 606.) Gabinet elek-

troterapeutyczny (Masaż W1b,racyjny , 1 pnenmatyczny
podług

prof.

Zabluctows~ieg o

-:- niemoc ptciowa).
pp. Dla µan
r2521-0-1

GocJziny przyjęcia: 8-2 rano i 5--9

osobna poczel<alnia.

.

Godziny -przyjęć:
i Qd 4 _

stantynows.k:a 76. , ,

7•

r. Bogusławsk; Dr. Leyberg
·„

ó

'!~~~~!!~„'-1

WyJeezytem sie ble, znajGlllJch ·IDO'1
b. ordynator szpitala S-go Du \ ·. •::i~rvcr.ne,
, "k ~l' ,o'-' ic;h, środkiem domowym, który poi.,.
cha w :Wausza wie :przeniósł J-0-,, 0-8. N1.edz1t:1e i SW1~ia cam cierpiącemu ogółowi,. Kto pnyśla
od 8-1.
adres swój i rubla n~ezwłoc.mie ~
się z Warszawy do Łodzi
Dla Pań_..:..5 poczekalnia od śl~ recep_tę tegoskute~mego środka.
choroby !<obęee przyj'.
Niech kazdy przekona Się BSCZ6rej pra!:rnje od 4 do 6 po pomdniu
dztelna.
wdzie. PrzP,kazy adresować, Kielce.
~rótka 5, tel. 26-SiJ
KOSKO.
2233-ł
Prze ~ z::zd ~2 30
,, .

.

, t.
.
D 1 C ~ow~

_ •.

NOWY KURJER ŁODZKI -

8

Wydawnictwa GEBETHNERA

Zygmunt WasDewskl

Towarzystwo Rolnicze Francuskie, opiekujące się Robotnikami Rolnymi, (załotone i znajdujące się pod protektoratem Ministrów Rolaictwa i Pracy), p o t r z e b u j e natychmiast 2[> Robotników Rolnych.
Można zgłaszać się i pisać po polsku pod adresem:
Soclete Nationale de Protection de la Main•d'oeuvre
Agricole. PARIS, 178, bourse de Commerse.
1017-2

przebudowy

Rozmowy z

mł'odym

przyjacielem.
działalności wychowawczo:polltycznej, mającej na celu prZN"Obrażenie narodu i wzbogacenie
Jego moralnego oraz materjalnego dorobku, skreślony świetnym
stylem 1 odznaczający się zarówno niezwykłą przenikliwością sądu,
jale 1 tratnością wskazań.
Cena rb. 1.20

Jest to jakby program szerokiej

-

w., prof. dr.
Wychowanie człowieka.

Łódz,

l?olsl{a literatura

przypisami polstronic tekstu

_

współczesna.

(Tom I 1860-1890), Tom li (1890-1910).
Dzieło ninie. sze zostało na rodzone rzez Kasę im. Mianowskiego
1 funduszu im. PUeeldego )alrn praca „ku pożyt owi publicż'IleiiiU
drukiem ogło~.
Pisana z wielkim talentem, tywo i barwnie, ksl!łźka ta czyta
slę nie jak suchy traktat naukowy, lecz jak dzieło, stanowiące samo w sobie cenny nabytek literatury pięknej w najlepszym stylu.
Cena 1& 2 tomy rb. ó, w opr. rb. 6. 60.
782-2
Do nabycia we wszystkich kslęgarniacb.

)

.&:
g
;.,

".A. WYl'IA!.AZKI 1100flE I l'IARKI fJ8RYCZ ,

GOLDMANiELLENBANb

•„
o

WARSZA\o/A, LESZNO

Ni

a.•-o:i
Cl. = Cgło:azenia arobne:
E~
r. =

na

Sląsku

~ om murowaiiY2 piętrowy w ceD
nie 14500 rubli <Io sprzedania z

powodu wyiazdu właściciela. Do kupna potrzeba f>-6 tysięcy rubli. Wia
domość Skwerowa ló, Koperski.

2311-3

ilja piekarska dobrze prosperują
ca z powodu wyjazdu do sprzedania. Staro-Targowa N! 28. 2292-3
okale na piwiarnię i pralnię w
dobrym punkcie do wynajęcia.

godz. koleją z Katowic
na Dziedzice.
·
UZDROWISKO KLIMATYCZNE i l~tnisko.-Słynny park· .

z~~t~u Hrun~r~1r~l~f 1~~rlf l~W~-Lt~l~l~H
D-ra z. CZOPA.
976-10
mies~kania

dla rodzin w willach
Ceny niskie. Stacja
graf, apteka publiczna W' miejscu TELEFON m.
chowitza przez centralę Bielsko. - Informacji i
Skarb. Zarząd letniska w Jaworzu lub
Pokoje i

pracy.
posa.:ly,

sk. i prywatnych:
kol., poczta, tele.
m w hotelu Simaprospektów udzielaD. CZOP.

dziennem utrzymaniem i usługą,
oferty z oznaczeniem warunków i pun·
' ktu, uprasza się składać w Redakcji
„Kur.jera" dla „Elba".
2'.>la-3
Mi'ogę się za,ją.ć wychowaniemdii'eClrl ka. Ogrodowa ó4 m. 9.
t! 1-go lipca sprzedam piw1armę
w aobrym punkci1i. Konstantynowska 80.
2293-1
ianiiio nowe, lni.tro dębowe,-kO
setkę, łóżko dębowe, biurko, i
różne naczynia kuchenne sprzedam.

słuiby,

W najlepszej i najspokojniejszej

·miasta Zitta

poło-

Wi/la

j)ańsl(a

iona

dzierżawy.

części

ogrodem, zawierająca 14 poko;ów, kuch
nia, ze wszytkiemi wygodami, kąpiel, dużemi strychowemi piw
nicznemi pomieszczeniami i t. p. jest natycnmiast dD sprzedania

z

Kto potrzebuje:

pięknie urządzonym

w cenie wartości. Bliższe wiadomości udziela Ai{CHlTEKT
HEINR. ZIE GER. ZlTTAU i Sa. (Niemcy)
1

lntynieróW.

urzt:dników
techników,

Stowarz9szenie

pomocników,
pokojówek.

.,

-

·

t

w

Kto ehoe:

Łodzi,

(Nowy Rynek :M 6). Tel. 19-74.

rekomenduje fachowców

nająl mf~nłe,
kupić lub sprzedać
ziemię, handle,

"

do wszystkich

gospodarstwa.

potyczyć pieniędzy

działów przemysłu

Godz, biurowe od 9 i

i t. p.

pół

( I

Pl'ecz z chlorkieml

najlepiej I najtaniej

I

Fabryka

mydła

nowota
Łodzi

poleca najnowszy
p~oszek do praoeoRQDQ'~''
na.grodzony ostatnio
n1a pod nazwą ,,1'
A\9 A\ J.':J ' medalem srebrnym na
Wystawie Rzemieślniczo-.Ę'rzemysłowej w Łodzi. „erborol" zastę
puje w zupełności chlorek i sodę w praniu, oszczędza czas, pracę 1 mydło. 11 Perborol" nadaje bieliźnie śnieżną białość, dezynfekuje ją

OGŁOSZENIA

1 „~owjm [1trjerze tó~z~im".

i przetworQw chemicznych w

południe.

.

"

·Poi:ądana

uzyska to przez

fabrycznego.

rano do 12 w

lub podać cośkolwiek
do wiadomości ogółu
~

i

'5-100

oszczędza tkaninę.

L. Schriiter Pal'iska Nr. 54.

Żądać we wszystkich mydlar~iach i składach aptecznych

Dokt6r

lecznica Widzewska -~::.:at:::.::~; B. Oonchin ,
.

'

Gł6wna

crch ohorrch.

511 róg Widzewskiej. Telef. 30-83.

Dr, lle...chaeP od 10 i pół do 12
·
1 pół rano
·
Choroby wewnętrzne i dzieci Dr. Fried od 6 do 8 pp.
Chirurgja Dr. Kaufman od 3 do ł 1 pół p.p.
Choroby kobiece i akusaerj& Dr. . Sqldkret od 1-2 pp:
Chorob7 weneeyc.me i skórne Dr. Langbard od 1 i pół do s pp.
1
i w środy 1 soboty od 8 i póŁ wleca
Choroby ocn Dr. Goldatela•Poljak od 6 do 8 pp.
.Anaill7 krwi, · wydzielin i moczu. - Bzcsepienie osp7. - Badanie
mamek.
,
Choroby dzieci 1

P

~kta

10-2.

2283-3

sprawy karne, apelacje, kaP sacje, kontrakty, korespodencje
różnego rodzaju do instytucji rządo
wych i Jtrywatnych. Dawid Maków
Widzewska 36,
2627-ł
i wi!V'nia do sprzedaniania. w do-brym punkcie, lokal tani. Wia·
domość: ulica Fabryczna Jti 18 róg
Zelaznej.
2200-3
otrzebny uczeń, (braełita)°dO
składu apt.ecznego Aleksandrowska lf>.
· 23lf>-6
otrzebny strói. Rozwadowsk&lłll
2298-2
Óźne mieszka.ni& do wynajęcia ta•
leże stajnie i llJ'lOPJ dla doroikarzy po tanich cenach. Suwalska aa.
rośby,

P
P.

P

2263-S

Majstrów Fabrycinych

służby„

I

O

R

leśniczych,

kucharzy,
kucharek,

mafzeństwo poszukuje od
Młode
ló Lipca dutego pokóju z

cało·

pół

(Ernsdorf) 2 i

L

Franciszkańslia N! 30. Wiadomośó:
Północna 6 u Wembluma.
2309-3

w Beskidach.

2 restauracje i pensJonat.

' mieszkania.
zbytu towarów~
reklamy wyrobów,

Meble z kilku poko1ów, wy.Jeż

A

a dżając, rozsprzedam za bezcen.
"
...o E
Zawadzka 40 m. 17.
2301-2

JAWO ZE

Kto szuka:
)

N!ZZO

F

----·--------------------------------------------------

i

N! I~ Teletu

Cll

Absolwentki pierwszorzędnej angielsko-francu•
skiej Akademii krawieckiej.
Wiedeń, Praga czeska . (Nauka kroju artystycznego).
Każda z uczennic w ciągu miesiąca obznaJmia się z na.jnowszemi piędziesięcioma modelami. Fachowcy zdolni, wyuczają się kroju teorytycznie moim systemem, przez kilkp.naście
godzin. Po ukończeniu wydaje świadectwa i dyplomy z prawami. Przy zakładzie naukowym znajdo.Je się, pierwszorzęd
na pracownia sukien i okryć damskich. Pod kierunkiem
K. Zd7bicka i H. Borowska.
rf>32-r>2-l

wychowawczą,

Antoni Potocki.

- ·-- ~-.

111'4

K. ZDYBICKA
ul. Spacerowa
37.

Kai11żka dla radzio6w1 nauozyolelł I kapłanów.
Rozgłośne 1 wyczerpujlle& dzieło to ;najznakomitszego peda-

współczesnego stanowi niejako encyklopedję
niezbędną w każdym domu. Przełożone i opatrzone
skimi przez prof W. Osterloffa, obejmuje około 650
większego formatu. Cena rb. 3.50 w opr. ł-.20.

---

Pierwsza Nowoczesna
Fachowa szkoła kroju i szycia

Foerster. Fr.

goga

M 181

r.

Dla Robotników Rolnych.

WOLFFA.

------------------------------------------------NOWOSa
NOWOSa

Myśl

11 czerwca. 1918

wewnętrzne

Porada SO kop.

-...

l'

specjalista

-chorób oczu

~

•~

69. fiotr kowska 69.
Telefon 28·39.
Lecznic a:e stałemi łóż•
kami.
Godziny pr.t.yjtić w ambulatorjum od 10-12 i od 4-7 po poł •
PrzyJmllj& chorych na stałe.

2 klacze wierzchowe 4 letnie l skaro-gniada, 4 wierszki, druga kasztanowata 3 wierszki, krwi anglo-arabskiej,
doskonale ujeżdżone.
Do obejrzenia w Lisowicach stacja Koluszki, informacji
udziela
J. GllłDZ Wschodnia M ó9 między 2-3.
2210-5

„Do

...8

T
CA>

wydzierżawienia

folowanie

32 włóki lasu, i zagaju
dębowego 22 włóki, od kolei wiorst 6
stac.Ja Sędzice. Z;wierzostan obfity
rozmaity. Wiadomość u właśeiciela

przestrzeni

.klep w dobrym punkcie 1 powodu otrzymania posady, bardzo
tanio do sprzedania ul. Lipowa 87.

5

2308-1
czeń 1 jedlloklasowem wylcsz\ał
cenlem poszukuje Jakiejkolwiek
bądź posady
wieczorowej. Oterty
proszę składać w „Kurjel'Z8• pod lit.
„.R. Z."
araz wfjeźdżając muszę wypn&dau w ciągu dw~ch dni meble li
4 pokoi, otomanę 1 lustrem, biurko,
fotel, maszynę. Piotrkowska 192 m. ó.
2301-2

U

Z

ołądkowo•chorym, w różnych
obJawach ich dolegliwośai (katar
żołądka i kiszek, obstrukcja, zawroty
głowy, gazy, zgaga 1 L p.) wskaź12
skuteczny środek domowy. Zapytania
listowne z dołączeniem mark! na odpowiedź, nadsyłać do Biura Ungra, Wierz-

Z

bowa 8 w Warszawie sub „!Gdrowle•.
aginął bilet loteryjny J'i 1282
Łaskawy znalazca raczy zwróció
Abramowiczowi, ~achodnJA 30.

Z

2307-1

aginęła .kSiążeczka

legitymacyjna.
Z wydana z magistratu m. Łodzi,
na imię Jadwigi Pasikowskiej. 230!:!-B
aginął paszport wydany z m. Turek, gub. kaliskiej, na im.i~ An·
toniego Zommera.
2310-S
zaginął paszport, wydany z magistratu m. Łodzi, na imłę -wła
dy sława Kowalczyka.
2312-8
"2fag10ą! paszport,
wydany przea
komisarza 10 cyrkułu m. War•
•
szawy, na imię Stanisława Maciejewskiego.
2.'ll3-S
aginął paszport, wydany z gminJ.
Oporów, pow. kutnowskiego, gub.
warszawskiej, na imię Stanisławy
Kopińskiej.
2266
a~inął paszport, wydany. z gminy
Zychlin, pow. kutnowskiego, g.ub.
warszawskioj, na imię Janiny Rótal·
skiei..
2316--ii
aginął paszport, wydany z gm.
Krzykosy, pow. kolskiego, gub.
kaliskiej , na imlę Jana Zasadzińskie
go._
.· .
~42
aginąCpaszport, wydaµy z gm.
Głubka, pow. włocławskiego, gub~
warszawskiej, na imię Dominika Orlińskiego.
2280-!

Z

..Z
-·
Z
Z

Z

domu. J asionna, poczta, tel. BLASZKi '!.

W drukatnY-St. Ksia.~ka. Za.chodni~ 37

Redaktor~ Jan '1arli&aws&i

....=

