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polityczny,

przsMvsłowy, SpołBczny
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nt~ł'nckił nustrD~J,mnpo

\\ltorek, dnia 3,· c;zerwcrl 1913 roka.
e!:alillt(l)ll"~awłQSIIII:r

w' Warml:rllwiie,ad. Hoża .M :!lU!,. P-abii;lu,iicaoła:u· p. T4M)4!łolN-ł M!nkę
\III' Zgi&u'''%I!II, IN aptece P. !Patka.

50 kop. Za \\1ier;~--petito\~y,--:z;=;~;;;;:;;~c~~ł';~;:~~:i'~'::~~'~:t~lk~~Łe;~''':;T:~I~;;;'~'~~~;;i-el·S1. 1lonpllrcl~~~Y ta,? jeg;
po l! kop. od 1.Ilyru2u (dla poszulmjQcych pracy po 111~ kop,). NUJJUni,ejsze O\lIOS7,(!Ulf!' 20 kop. Re!l!:lalllllJl ą . Ne"
kll"ohb[jjli po 20 kop. za \ulersz petii;Q\u.Y. Zo dołączenie prospekt6\\J 6 rub. ocl tyS!r~Cil eg:?;cll1plnrzy. Art;w'lu~lty t)I~;':; oznnczenirt hC)llOrat"YC111l

CENY -()GŁ(lS7}:N;:~"-~;~~'d;:~;~'v~;~lt~ic;tetl~
mh~jsce

M.a,It® fJlgłol!'uecmiia

Redllkc:va uwnin za l:tezplatne: l"<;kopisó\\1 dr()!Jnych nie z~m·aea.

Oljłoszcniu, których tel'mIny

Ogloszenia \11 tel;:i;cie 1 I"Cll>. za \UiCI"S'I; petitowy"

.~,-_'="","'~c"=",,,. ~C7:c=··==....J'I.t!P~~l?lfk.,,""~~ ~~t~t~!~~~~~P.:~. Q!:Q,~~~~~r~~~U~}:~S~L~~~~~~.~~~ię~~~,,~~--=-.R~--"-~.~!s:~i=~:-:,=====--==~,="-=""c::""---::-_==--::-~,~",,....._. .--

____ - . "=c.;,,.:=e-, ..•.- ..

Redaktor lab jego zastępca przy.fma.i~ interesantów codziennie, z wy.i~tldem dni świqtecznych, od godziny l-Z,.. ej po po,tadnill)
==,~-==,=====::::::::=....-====-=~..:
-.----=..:=::=:.--____-==..==-.=:._ .
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~. do kla.s wyiszych

11:ł1 M im,~ J.i~1iislyoh oi! 1~go
UJ
IIDJ czerwca o 9 rano.

D2ie8na 1l1.
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mti
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.cyi, pozost~łe J~oCiągi zatrzynmją sl!~ pa wszY.8tkich
stacyach, 1:1), d), g), 11) sąbezpośrednwJ kOlUtllllkncy!.
P«:iągi bez liter nie obowiązuje p02ączenie z pol ciągami kolei., wiedellskiej., i nudwiślU1iskiej
.

skÓrnej

.

UUail'!i~aWa9 ~'o$z,.kowa 1,
~i~611"(Cj ilJhu§owD,ilIne M.AIUIRVCV KA!!ilSTENS.
Telcf. 80-20 l 27-m5.
Telef. 86-20 i 27-1:)5.
FiBimu Piiotfl"Rl!.owsll:Q :i'!lJlrJ.
--.

ro:ddadpochł9ÓW

letni

--

.oql! dnia H.. Oo fI\lUil.ii!łl~

Kolej Fabryczl1o--I:.ódzka.
~r.lqhodząr.:z Łodzl:r:

a) h 12;1'5,

c

~~ 7.iłp,

8.05, 10.00,

d) 12;,>0, e) 1.00, t) 5Al, 4.00, In 5,4b, h) 6.43. 7.33,8.45.
P"zychodzą do Łodzi: 4,37, 7.28, 8.t;5, H.55, i) leJ. 40.
1.00, 5. to, j) 4,3tl, 6.20. 8.08, S.55, k) 11.00.

KoleJ· Warszawsko-Kaliska.
Odohodzą

do Kalisza: o godz. 7.55, 12.24, 4;59, 6.13
2.12, do Warszawy o godzinie: 11.01, 12.54;· 5.50. 2.31 •.
Pl'zyohodzą z Kalisza ogodzillie: 1.21. m~l, 12,22,
5.20, 9.50; z Warszawyog. 12.14, 4.26; 6.0a
Odchodzą do Łpwicza 10.
Przychodzą

z

Ło\~icza

7.45.

Kolej obwodowa.
Odchodzi ze t,tacyiŁódź-Kaliska do Słotwin o goazitll06.03, zeSlotwin dosł.Ł6dź-Kaliska przychodzi
5.27. Odchodzi ze st. Łódi-Kaliska do .Koluszek 1.11

przycll.· z Koluszek do st

Łódź~kt\lisl,a

o godz. 7.46

<lo

Oświadczył

na jeanem
ze Ameryka nie zlęknie się Japonii, że w kaźdej chwili
gotowa jest do rozstrzygnięcia zatargu z bronhl
b. prezydent Taft.

011,

z zebrail publkznychw Nowym J.órku,

w ręku.

Może

chcia,ł

mI'. Taft przez

swoją. wojownicżą

Zub.i

Wstt'zymymal1ie wody za.

l

l

sprawy chińskie.
. ','.,
Ztltarg ze Stanami zaostrza się 'col'az bar~
dziej.' W 'tym tygodniu oliwy do 'ognia dolar
W

jeno· poddać ostrej próbie znany
pacyfizm swego następcy i antagonisty? Moze,
.' ale z drugiej strony i pokojowy prezydent Wilson musi, wjdać, brać na scryo moźliwośewy
. buchu wojny, skoro rzą-d Stan6w zająt się ener"
Tydzień ubiegły przyni6sł nam wiele nie- gicznie fortyfikowaniem wyspy Hawai, tej perły
spodzian~k: Japonia uniknęła wielkiego nicbez" 'Oceanu Spokojnego, po którą coraz pożqdliwiej
pieczeiistwa, na które niewątpliwie zostałaby na- wyciąga. rękę japonia..
.
rażoną przez śmierć swego cesar.c:a. Pogłoska~
W Pekinie prezydent Juanszikaj patrzy na

"

EDWARD iOCHOWSKI i S-ka

1485

rozdwojenie w rz!}dzie i to w takiej
kiedy, JąporiJamado.załatwlenia zatarg
ze Stanami. Zjetlnoczon-emi AnleryJd PółnocneJ,
i kiedy .zabiera się
ewentualnej ihterwencyi

.mowę

Nnjhll'isza i najl'adyol1alniejsza izola...
cyn 'fundamentów. Osuszanie murów
\'\)n~otnych.

konieczności zorganizowania, stałej
j cesarstwem opieki? Powsta.toby

chwjJi~

.......

Uwltgl. Godziny wydrukowane tlttstym· drukiem
oznaczają czas' 04 godz. 6 Wieczol'em do G rano.
Pociągi oznaczone Hten! a) zatrzymują się wAn·
dl'zejowie, b), ci), $J) nie zntt:zymują się na żadnej sta-

I

HYDROfUGE

"C STO

l

Z

cesarzem

conąjlnnie.i

!

. . .lIaalllacłll· w...a.el!llwch :II: Q~.b;uełir.udc;D.. Pri:r()lI:Ok
OPJUU'JiWAlVliA fi PR%EIPRiIlIWIU)Z~B.
.

=

lll~nl'J'lli

rzystając

I nad

Piotrkowska N~H~)' tel 28-90.· •

puszczona w obieg po ·świecie o zgonie mikąda bawj'[łcą się w parlamentaryzm inteligencyę. chitl~
joszihity, oldtzała się fałszywą. Do.noszą, że ską i czeka na got6wkę, , któr,ą mu obiecała doskomponowali ją w Ameryce dla sensacyi. Sen" starczyć Ę:uropa. Emisya pożyczki chińsJ<iei już
sacya była. Tymczasem młody japoński mo- zostata. og.łoszona wed-l'ug znanej. podziałowej- taw
narcha istotnie był ciężko chory na zapalenie belki. Ogłoszono ją i w Rosyi, a więc pośre~
płuc, obecnie jednak ma się już do tego stopnia dąio uznano rzeczpospolitą, chiftską. i. jej przeddobrze, że lekarze nie wątpią 'o kompletnem je- stawiciela. Na co najpierw rząd chiński' użyje
go wyzdmwieniu..
.
pożyczonych milion6w? Oto. pytanie, kt6resoZmiana tronu dlajaponii wsp6łczesnej spo- bie zadają w Europie oględni politycy. I pl'zy~
wodowaćby mogła nieobliczalne następstwa. Tam puszczają, że pieniądzep6jdą, na sparaliżowanie
inne miałby znaczenie okrzyk: .,le roi est mart, agitacyi republikańskich szaleńców, którzy na,
vive le roL" Tam wszakże konstytucyjność pań~ . ruinach odwieczocgo absolutyzmu chcieli wznieść
I stwa nie, jest jeszcze ugruntowana .. Demokracya , jakąś c:himeryczną rzeczpospolitą z prezydetl,tę1l1~
zm~ga Slę.2 arystokratyczry:ym feuda!Jz~nel1l, Prze- !TIanekJ~lemna ~zele.Pewnemw .tej chwili jest
mozna za czasów Mut~uh. lt. y. lira.da n~J?tarszych.:' I J:.1e.. C.lno: ze uanszłkaj akim. manek. inem... nigdy być
zWGln~ .',genr~<I, . słabnie· coraz ba~dzleJ" Słabme n.fe z~chce., Będzie mógł n,ie chcieć, jeżeli· oplar6wmez ~oskl memal. ~utor~tet mlka?ów~tenn6w l CI WOjS}-;:O l.posłUSZl1ą ~Obl~ rzeszę urzędników.
w narodZie••. l:rz;e,ł,~.m I' re\~lzya, poht~czno~sp.o- t Europa, dając Jua~S7,'ikaJow! pieniądże, dajelllu
łeczna na·całeJ ,hl1u. PrZeCI~Jel1stwa. Jeszcze ja- zarazem. mlecz, który .r6wl1le dobrze przeciwko
koś ~ wyrównywa·panujący,. dpjrzałyvyiekiem JltldziąmżÓłty.mł)ak::b~ały;m :mate być użyty..
umy::;łem/ f\leg9yQy. goza~rakł~? Gdyby mie}-, VI kazdym, razlę .wzmocnlente Slę Chin, bez wzglę
sce .j()sZlhlty zajął Jego. Oleletm ,syn,. cpby SI.ę 'dp na"t~l;{ą Jub Illn!J. fbrmęr:zą<i1)w, ·pot;zUjąnaj- .
, stało? Z~wrzałaby pra,wdopo~obl1le znana W hl- p1er'N CI, co s~ panstwa. smoczego najbUiej!· < .
storyl, NIPo~~ wtlI~a rYWi.\lizuJąc~chze~9bą kla~' .+O$kotc!2:1ał gr~mfących na Bałk~'machotI~ .
nów I rodzlI1 . rnoznY,ch~ . Kto, wre, czy. me przy- I w:6cJł .. u;vagę . ogółu od· sprawper~kich~, Rok
IwrÓCQIWbY'zno,\Jfu UlstytUCyl "-szo,gunatu". ko- . cały zdawało Slf,l europ.ie ł że w Persy i juillstaJ.
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mowała R~ na południu Angua. Teraz dochodzą stamtąd głosY, wskazujące na możliwość
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Kompania otrzymała tę nową koncesYę, ale l wnemu załoi~ycieJowi i inicyatorowi

żądanie władz tureckich. mnsiała ją odst~pić
ułatwić

oowydl wybu~ów rew?lucyjnyCh o charakterze
zresztą zgoła mnym, mż dotychczasowy. Teraz
sprawcami wrzenia są. zwolennicy byłego szacha

ktśremu zresztą mIała
flt"LYiściu
świat,.

W,

Wal-

(n)

----~~.''',.,

,!Ił

Mahometa.Alego, niby to spokojnie zjadającego
wOdesie. Dla Anglii w danym momencie
Mahomet-Ali jest niemoiliwy, a' nawet niebezpie~
czny, ,ponieważ opanowanie przezeń tronu wywołałoby w Persyi większy od dotychczasowego
zamęt. O to jednak mniejsza, Anglii chodzi o
coś daleko ważniejszego, gdyż o utrzymanie faktycznej przewagi w południowej połowie Persyi,
zw.ł~cza teraz. po rozciągnięciu swej kontroli
nad turecką częścią n-nbrzeża ,zatOki perskiej.
/"'" ew~otualna przewaga
Mahomet-Ali na tronie-to
r.osyjskich wpływów w calem państwie szachów.
Nie trzeba zapominać, że trójporozumienie,
w .obrębie którego kwitła przyjaźń polityczna
rosyjslto..a.ngielska, już poddane zostało fakt ycztłj:e re"Yj~yi. ~ltaty tej' rewizyi wyrażają się
obecnie VI :z:bliienill się W. Brytanii do Niemiec,
przy rownoczesnem oddaleniu ~ od Rosyi.
J~e moment, a stara rywalizacya obu wiel-,
kich potęg na rożny.ch terenach azyatyckich stanie się wyra.źną. W państwie szachów widać. że
szacbowani>e już sU: zac~na, skoro występuje na
scenę Mah ornel~Atita· Anglią gwałtownie' nalega
na regenta monarchii pęrskiej, by wrócił do Te.
h:erarnu i sparaliżował ruch rewolucyjny.
'.
Anglia nie chce tego ruchu, pOnieważ pra~
gnie mieć swobodne ręce prży likwidacyi całego
kompleksu sprawy turecko-bałkańskiej. A Iikwi~
dacy.ą. ta odbywa s~ iuż w tęmpie bardZo po·
śpiesznem. S;ytuagra staje się też coraz jaśniej~a.'

'

• - _______
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czakowi, za jego moz. olną , pracę.
nowemu towarzystwu,
,-"_ _ _
poród
i kt6re prty
na
•• ,.
II.
miało otrzymać, nazwę. "Societe Imperiale OttoProjBkt
91ubsrou
,to
18J.
mane du ChemIO de fer de Bagdad". W ten spo-

ti4'a się martwa cisza, tymczasem tam w dalszym
ciągu wszystko \Wzało. Na północy wrzenie ha-

rent~

". _ _ ~~~ .. _~=.;=':"-:.---:'7''=-::-:==-::=::'

s6b powstala silna kompania" bagdadzka·, która
miała reprezentować w Turcyi niemieckie wpły-

wy ekonomiczne i .. , politycU1e.
Ale właśnie dlatego powstała przeciw kom·
panii cicha ale systematyczna walka, prowadzo~
na przez Rosyę, a Szczególnie przez Anglię.
Opozycya rosyjska nie była uporczywą.
Rosyi szło tylko o to, by zabezpieczyć si~ w
Persyi. Inną była opozycya Anglii. Zgodę swą
na budowę kolei dawała Anglia pod tym warunkiem, by linia biegła głównie wzdłuż wybrzeża nad morzem Sr6dziemnem. W ten spos6b
Anglia chciała ni}~widzialna kontrolować linię
lwIej ową swymi statkami. NastI~pnie Anglia nie
chciała dopuścić do bliźSzego połączenia między
Turcyą a Niemcami.,
Tymczasem rozbicie Turcyi usunęło poUtyczne obawy Anglii, Dziś istotnie Niemcy nie
myślą wcale o wplywach politycznych w Turcyi
'azyatyckiej a tylko o wpływach finansowych i
ekonomicznych"
Gdy więc Rosya przez umowę poczdamską
z r. 1911 cofnęła swą opozycyę i gdy Turcya
straciła już szanse wszystkie, by stać się potęgą
polityczną, Anglia również cofnęła swą opozycyę i ostatec;mie, jak już pl"led kilku dniami donosiliśmy, zawarła umowę .z Niemcami,
Anglia zostawia Niem~om swobodę nadania
linii kierunku, jaki uznają ża stosowny. Nato~
miast zastrzega so.bie wodne komunikacye Ty~
grysu, Eufratu, a w szczególności na SzutalArab'ie. Turcya ostatecznie oddaje Anglii kontrotę nad Koweit.
W przeciągu 2 lat kolej będzie wprowadzoM
na do Bagdadu; jednocześnie ~dzie uko·ó-c.zona.
. linia Bagdad.. Basra.
Znaczenie kulturalne i ekonomiczne nowej
linii bedzi~ olbrzymie.' Firmy niemieckie prz;ęprowadzą także różne roboty irrygacyjnę oraz
kanały wo.ctm. Kapitalir.m d~isiejszy otworty'
dla produkcyi i handlu całąAzyę, Mniejszą,
wciągnie w wir życia ,gospodarczt)go Arabię, a
jednocześnie qtworzy wrota dla Persyj i do
Persy,i.

Projekt gubcrnii łódzkiej wyłania się coraz
. bardziej w sferach rządowych. Obecnie urzędowa Agencya Petersburska wysłała nocną depeszę następującej treści:

"Ministeryum spraw wewnętrznych postano
gubernię łódzką, która obejmie
powiaty ł6dzki i łaski gub, piotrkowskiej oraz
b
b l )' k
. tk'
. l .
o ecną gu. \a IS ą z WYJą wrn pow. wIe UI1
skiego" .
Zanim ten projekt wejdzie w zycie, sporo
zapewne jeszcze upłynie czasu. Musi on być
opracowany j przejść wszystkie stopnie p.rawodawcze, a więc będzie na to potrzeba przyz,wolenia Dumy i Rady państwa.
wiło utworzyć

Projekt ten jednakże zostanie przyjęty, gdyż
rozumie, że dla tak wielkiego miasta po~
trzeba wielu instytucyj, które w pal1stwie zhl"
czone są z władzami gubernialnemi.
rząd

Rząd nie ma ochoty tworzenia w Królestwie nowych gubernij. Po ustanowieniu chełm·
skiei, będ1;ie zniesiona gubernia siedlecka, której
powiaty z ludnością polską zostaną dołączone w
części do gubernii lubelskiej, w C7.ęści do gu~
bernii radomskieJ', Gubernia łódzka pochłonie

w sobie całą gubornif,l kaliską z miastem Kali~
szem, wyjąwszy pow. wieluński, kt6ry zostanie
przyłączony do gubernii piotrkowskiej, jako kompensata za powiat ł6dzki i łaski, które wejdą,
W skład nowej' gubernii.

Zdaje się. że to gł6wnie za sprąwą Anglii
mocarstwa zdecydowały siępoło.iyclto.niec prze,
wiekaniom i "wahaniom przez narzucenie przedwstępnego. pokoju państwo.m bałkańskim. Detegaci ;musielisłyntl'Y jut teraz preliminarz podpi~
Pod względem administracyjnym gubernia
saĆ. bo te~o chciała Anglia,razem z' Niemcami
nie wywoła zadoycl1 zmian w Łodzi.
· . zajmującll się rozciąganiem opieki nad bezsilną
Dawniej o.becność gubGl"natora w mieście
Turcyą·
.'..
' .
,
.i
Tetazwyłpniła się inna spraw~iuż dla An-,
mogła przyczynić si1\l do ~owadzenla peg,lii innie,j watna, a mianow.łde: co u. czynić,' żeby
. wnyc.h reform. zwJ'as.zcu. co do czystości i POM
~apobiedz bardzo możliwemu i to w najbliższej
rządku w mieście; obecnie, gdy lada dzień zo~
,przyszłości, wybuchowi wojny bratoMj~:z;ej na
stanie wpro.wadzony samorząd, odpOWiedzialność
Bałkanach. Ta sprawa obcho.dzi przedewszyst~
dk . ..b"...
•
kiem Rosyę. Na Rosyi też leży głównie polityza porzą i l ........pS7;ema w mieście spadnie na
~ny i moralny obo.wiązek niedopuszczenia pr.zy~,
ł\N
S.fl.
J!~ł.d
I
~ itlstytucyę.
najinniej do krwi bułgarsko-serbsko.-greckiej raza.OW. Sp" ,u,ZI6CZe.
Juźcić, , że wpływ gubernatora i tym razem
lewu, bo o zreaHzo.wąnlu idei związkowego bał----'"
moie być bardzo dodatm. a to w takim wypadkańskiegopaństwa moWy dziś by~ nie m()że.
1 czerwca r. b., o god'l. S-ej po pot., wsa- , ku,gdy bc;dzje cbodziło O egzekutywę postano. ' .. fyta~ie: czy R<?sya z~ot.auratować ' pok6j li jadalnej f-abryki Tow, Akc, Geyera, przy ul. wie/l. Waźna i ta Q kol:iczność, że od gubernatobałkański? . J,eżeli me zeloła, natenczas. pozosta,~ Piotrkowskiej nr.. 1;89, .odbyło się organill.acyJ;n. e
~e, l~d,no w~jście z tego. ca~ego labiryntu spr:z:e: zebranie świeżo zatwierdzonego ,Stow. spoiyw- ra zale.«';y w pierwszym rzędzie zatwierdzenie jeM
~"?S:l ,wplna! I to do. te) Wo.lny, ~t6ra fakty. czego'Po.d nązwą" Wiosna".
Mostki na prezydenta miasta z wyborów.
~me lUZ SIę zaczęła,~jedawn~aUanclł a o.becnie
Zebraniezart",q ks prał'at W Tym'e' ki
Zato iustytuqe takie, jak sąd 'okręgowy,
rYwale,. gorącikQwo Się gotują. Padło ,dopiero
.,
&-'. .
•
ł mec,
d 1 ~ bud I
jedQo urzędo.we z 'serbskiej strony. słowo: 'to re- paczę"?, na. przewo.dniczącego, powo.łano p. Ęr. wy Z,CH ' owany, wydział l-ekatski i t. p. znaj~
, wiżya traktatu zawartego przed wojJUl, . Wyrzekł S7;CZYPlnsklego,. któr~ zaprosił na asesorów p.p. dą się w Łodzi.
· le wswem exposęp. Pasja;, JeżeU ze strony Sto MichałOWskIego IW. Walczaka, a na sekreBrak sądu okręgowego najbardziej uczuć się
, . l>ułgarskiej. padnie urzędowe słowt:rprotestu, ~- tarza p. Jan~. Wawrzynkowskiego. P.o ok?"" claje w tak przemysłowym grodzie, jakim jest
, Nim Rosya~eeydoJe ,się mięcz sw6j położyć nflstytuowalllusl-ę prezydyum, ks: Tymlenieckl w Łód'
, szalę ,wypadków ' uatenczas ~duemy świadkami I krót~ie~ pr.zem6wlenlu wy}aś~J.ł cel i. zadania
., z.
katastrofy ood wuełki wyraz.bołesne; dla Sło.Po.wswląceg? Stow~. nadmieniaJąc, ~ pomyślna
To też pod tym względem dla Łodzi guber~
WiąńszCl:yzny.·
' " ..
'. ,.'
d~ł~blOŚĆ InS,tytuc)'1 \(oope,ratyw~el za~isła od nia przyrne$ie wieJę udogodaietl. Nie będzie ona
Czasy bardzo ciekllwe i bardzo tragiczne. ą_ ,ęJ~tnego .klerown.ict\~a ,lZtlłlJOmoŚ<:1 rzeczy nowym ci~żarem, jakby było propono.wane przez
Pok ój w L.cmdyWe Po.dpisany ale zasiew poq'\ o.radz ~~ ~ohdl akrno.ŚCI st~'!'arzyszo~ycb. NJep~- fabrykantów "g r a d Q n a c 2; a l s t W o", urz!'ld
łlQwąwojgę g o t ó w · ' '
WC;>; zem~01 n e t6rych spVl.ekspozyw~ch me
'J
.. ' ..
• -, ,
należy SIę zrażać, lecz pra<:o.wać wytrwale, dążąc
absolutny, nieznany zupełnie na zachodzie, chydo rozwąju StowarzyszeIlia.
ba w ~ach, kiedy zawie$za się prawo cywilne
"
Nast~pnie Od~~anQ i przyjęto ustawę Stow. i. wprowadza stan wojenny.
oraz uchwalonO: zb ae zapisy członków i u.dzia.Gubernif,: pow.Jtaja obywn,J.~'e ł'.(.I.,.cy nI'e"'''·
.ty do wysokości kapitału .zakładowego w swn.ie
'11
~ \lU..,
"""
5,000 rb., doidnia l Hpcat. 1>.; ~nająć lokal wodnie z zado.woleniem, tern bardziej, jeżeli na
Przyczyna wielu SPQfów"przedmlot licznych na sklepi odpowiednio go urządzjc lub też na- C7;ęle jej stanię je4nostka. kulturalna i uzdo}~ładów finanso.wych i dyplomatycznych. przed- być już urządzony.·
niQna.
· sięwzj~cie olbrz,ymie, ale jeszcze nie istniejące Zaprojektowano, aby sklep mieścił się przy
,_ _ _ _...
, ............_._••_~_ _ _-..-_ __
lwiej bagdadzka ma iut bogate za SQbą dzieje. ul. OlJbernatorsklei, lub w tej dzielnicy. '\Al koń~
KAł,.ENDARZYK. TERMłNOW' y'•
.,
. . . VI roku 1889 powstało "TowaritystwQ ana~ cu zebrania dokonano. wyborów. Do zarządu
t<>Ujskich dr6g żelaznych", kt6re zaczęło od za- wybrani zostali p-rzez aklćlma~yę:p.p. Wo.jciech t ~NĄSł.OW1ANSKIĘ. Dziś Bro.twnU)', Ju.
prowadzenia linii kOlejowej, łączqcej KQnstanty- Walczak, Stan,isław Micbałowski, Wojciech Anr oT
omlla.
.'
..
\ i
nopal z Ang(m~ W AnatoHi, zaczepiając ,podro· ct~yslak, Aleksander Grynberg i! Michał' Marci- dOChó~ĄJo~. ~~j~~(~r;l~f!łna ,6q}. J,' t r o . n~
dte,c Eskl' SZęher., W czteryJatapdżnlej, bo w mak, na zastępców: p.p. Władysław Stokowsld, ' tek o g. 8 mln. 15 VI. ,o ue Ił Imcu>~. POCU!
.r(>kulS93,ta~~alco.mpanla o.tn;ymaładrugą Stanl~ław Szczepfłnfalt. Do rad:y nadzorczej,
TE~TR LUDOWY (Przejazd 5~. lu tr 9 rzedkpncesy~ na Jime . odEski Szeher do Konia w weszli p.p. Jan Wawrzynkowski, Franciszek Sęk I stawlellledl.a dzieci "Kwiat paproci" Iromedyj la Vi 2
polu4nioWo-wscllodnlej ~i Anatolii.. W trzy ·i~ranelszek. K.omo. rawski. DO. komIsyi· r. ew. izyj" li a.ktach i "Wieszczką ląlek", ~ .PieW.~11ti. i tań.lC1l
...ID. i,
Ią,ta p6zniej '~wąbyła skończol1~,a j<ompa- neJ p.p. CzechoWSki, GarduIski i Oorzkiewicz
tw MtUZĘUa.M NAUKI I SZl'W\1 (Pwtrkowtlka nr. 9lo)
i
Il,:ią postanQWl~'~ 401ść doT~rySu. l eufratu, by, jako zastępcap. 50ta.
.
,
~!' ,ewco Z ł!mnie od ~d.z.. 10 fatłO 4Q 10 wk~~
,<1Oirzeć do .MezopotamiI. , .
"
Zebrani wyrJWJi g~ podz~wame głóamu ~$taw. it;,/;!.!!!QW.
.
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l
ski, wikm'yusz VI Kozicglówcc do MrzYf~łocla.
-- Administrator parafii lnowł'ódz w pow,
rawskim ks. Henryk St~niszewski przeniesio~,
ny zosta.ł na taldeź stanowisiw do parafii Sobota W pow Łowickim.
(x) ZOOIl, Zmarl' wczon:lj w naszem mie~cie I
dlugoletni w,taściciel skladll apteczncf~o Ś, p. Jan
Kłossowski, przeżywszy zaledwie lat 56. Znało
'
d '
I~O (ICzrW grono lu ZI i szanOw1Lto, jako poważnego i zacnego kupca i obywatckl. Ciężka choroba powaliła go na .łoże śmierci, budz'lc powszedll1y żal.

--?-,~

pi~y

__

.:::::".~:'.,_.~ . . . '=::-".-.'7:-:-.,.~:7'~:::'::::::::-::-;~,'':"

(ci) PI'ZOWÓZ woliny. Dotychczasowe przeo przywozie :'; zaWilllky wełny s.urowej,

zostaly przc;~ millistcryum spraw wewnętrznych
UJlormowane w ten spos(jb, ;łc wełna myta mo"
~:e b~ć, przywożona ci? pW'lStwa przez komory
hC'1. swwclcctw zagrillm:znych mocarstw, że jest
Jlieszkodliwą

"·fl't:":·",,"'·DBlm'MPjS~' ••l..

::!::.!:-..:==:et.:,\ "1' '

\J',

~ ...

oraz utw<?r7,OllO, (i',vC! 1?~lI1kty nadz(?rcze nad 'pro;
stytutkarlll, Dzwhlłnosc tCf~O komitetu rozc),!gac
się będzie uietylko na ,Łódź, lecz i na przedmieścia: Chojnv, I~okicie, Radof~osZCZ i Widzew.
Uchwalono do czasu budowy ~,pecyaJllego szpitała, wynająć dom. w kWrym llrZqdzOlly będzie
szpital na 50 do 100 ł'óżek. Dotychczas dot!cniQ'
tych chorobami wenerycznerni oJsyl'uj;1 do oddziatu szpitala w ,Łaslm.
Pierwotnie obliczony etat na utrzymanie
biura komitetu i punl<tów nadzorczych na 5,300
rub. postanowiono powiększyć do 7,750 rb, 1'0cznie,Wydatki pol,rywane będ'l z funduszów
kasy miejskiej.

W woJIIa myta. jest to taka wełna, która w jakikolwickheldź sposób oczyszczona jest
(d) Podwyższenie pensyi. Ministeryumspraw
od brudu.
wewnętrznych podwyższyło pensyę miejsldemu
(11) Stawka celna na surowiec, Ministeryu1TI lekarzowi weterynaryjnemu do 1,500 rb. i felcze(x) Choroby lakaino, Według wykazu ,!'ódzhandlu i przcrnyslu opracowało prawidła dla rowi weterynaryjnemu do 400 rb, rocznie.
kiego szpitala dla osób 7,akaźnyc:h za ubiegły
IH\rmalncHo przewozu surowca żelaza. Aby okretydzie!1 lcczy-to się w nim 12 osób: na ospę by,:'lić za każdYli1 razem zniżkę t.lryfy celnej, bic(h) Z ulicy Piotrkowslcioj. Roboty przy lIkła~ .to chorych -- 3, nu szkarJatyn<: _.- ~l i nH dur
rzc siG ró;i.nic{~ ccn rosyjskiego i zagranicznego
daniu bruków drewnianych doprowadzono już wysypkowy - 6,
~llrowca dla danej fabryki, do której dodaje się do ulicy Nawrot, pozostaje jeszcze do naprawy
(a) Nosacizna, Sr6d koni Hc.nocha Wilkra
koszt przewozu od granicy do stacyi najbliższej
część od ulicy Nawrot do ul. Przejazd,
przy ulicy Kamiennej 11\'. 13 w Łodzi SIW\1iitato"
od fabryki.
Spodziewać sie należy, że o ile roboty pój" wano dwa wypadki nosacizny. Chore sztuki za"
Vl Królestwie Polskicm cena zasadnicza su~ clą w tern tempie jak dotychczas, naprawa skoIJ" bito.
,
N
czy się za jakie dwa tygodnie,
(a) Na Kroplę mleka. W celu zasilen~a funrowca z<tgrafllcznef~o, przywożonego Wishl w i e " .
c:zawic wynosi 58 kop., lwlcjq w Sosnowcu 55
(11) Jazda samocllodacl)i, jakkolwiek w Kr6"· c111SZ()W "Kropli mleka", pm:ostajqccj pod opiek<l
kop.
lestwic przYJęła się bardzo szybko, to Jednak nie ł6dzkici~O oddziatu Towarzystwa hYl1.icnicznego
Aby otr;;~yrnać pozwolenie na przewóz su~ rOl,winQl'a się tak, jakby się tego spodziewać na" warszaw:.;kic!~o--odb(~dzic sil.) w dniu 9 i 10 b, m.
rowca ut! warunkach ulgowych, należy przedsta- leżnIo. \Alinę w tym wypadku ponosz'l nasze w teatrze "Od(:OIl" przedstawienie kilwmatogra.,
wil; przez inspckcy(~ fabrycllHl ilość zuiytef~o su- I drof.~i, kl6rc, z wy,illtkiem dróg, pozostajclcych ficzne.
rowca w roku 1912, poświadczoną, przez inspek- pod nadzorem ministerYllln I<ornunil,acyi, pełne
Ze względu nrt cel sympatyczny, nicwqtplicYG fabryczną, ws!;azaC: komorQ, pI'ZC;~ którą su- są wybojów i clziur i temsnmcm zupełnie się wic przedstawienie to dozna rzetelnego poparcia
ze strony ::;zerszej publiczności.
rowiec ma być sprowadzony i nazwG najbliższej nie nadają do ruchu automobilowego, Podczas,
stacyi kolejowej.
gdy zagranicą stan dróg coraz bardziej si~ poT)
I'
,
l
l
lepsza, li 11 as,. ml'lno zn,"CZI1C,(,J,() l)od~ltl\'U cll'oK!o. I
handlo ..
r ozwo eme na przewoz przez wmorę ws (a~'
.,.~,
I (a)N lo Stowarzyszenia
.
'IH'acowników
d'
d
"
' ,
WCflO,
nie
wI'd"ć z-nll'ally O,", lc!,s, ze, gr,łó)wnl'c z' te. wyc I. a wczol'ajszcm pOSIC zenIlI zurzą 'u Sto7,f:\lUl
es
ważnc
przez
3
mieSiące
od
chwili
wy~~,
u
.
•
•
.
'
I
'1
.
I
II
j
t
l '
t~O powodu, że budowę dróg oddaje się róznym
warzyszemu pracuJ<lcyc l w przemys e J lam li,
L <tl1lH.
przedsiębiorcom, którzy licytując "in minus", hu- jakie odbyło się pod przeWOdnictWem prezesa,
(a) Zjazd towarzystw ~mh.Ji·acyjnych. ,ŁóJl- duhA drogi z lichego materyału, lm:l!!, tUle na nich p. Fr. Nechwili, po zal'alwicniu kilku spraw adruiki ()tldział petcrsbul'skie(I.. ~,'() tow, dla uregfulowa·
ll'lttll'y
I)O"dUI'IO"VI'OfIC)
na ""J"I'''I
IJrujaknajwięcej zarobić, przyczem nie 'lll'''tracyj'lleJ'
dbaj.t zupeł.~'
,
;;:l l
•
1 ,,~
nia sprawy emigracyi żydów, otrzyma,y zawiado- nie o to. czy w 'przyszlości nadawać się one cowników handlowych w Moskwie delegować
mienie, że w dniu 25 i 27 czerwca odbę'dzie sit'. będą chOĆby już do .znośnego ruchu kołowego. p. CezarytIS"'1
()pr't"uJ'f>
..
,.( BOI'ys~awsl/I'ego
a t ' . l'tc')ry
\
(," ...
tum zjazd przedstawicieli tow. emigracyjnych. W takich warunkach o szerszem zastosowaniu
odpowiedni rei'emt, oruz pr~yjęto do wiudomo~
(n) Zawioszenie WYili'ut Wecll'ug "Kommer· samochodów w komunikacyj,o ile nie nastąpi ści, że gubernator piotrkowski zatwierdził zna;"mtn" zawiesi,ly Wyl:llaly:
czek korJ)oracYJ' ny Jla stowarzyszonych.
t
lepszy stan dróg, mowy być nie może.
W Moskwie firma "E. Kislyn i Sp." pwwa() C
t
d? LI b 'I' d'
'k
Na Ol'gunilOWalHt dnia 8 b. m. przez lwmidz.)ca handel l)!'zl;dz:.t bawcłni;;uuj, Pasywa 40 tys.
x
ZV l) praw al l c raJ!HI
ZIC!1f11
tet dochod6w nicstał'ych wycieczki' do SulcJ'owa.
że
z
powodu
bC")J'kotll
tlHS,'t'l'I
.
"Hasman"
twierdzi,
rubli.
...
zapisała się znaczna liczba uczestnik6w,
Dalsze
',I! Churkowi~ "P Cl)UrY(i~:ki" -- pa~;ywu 50 I pił roztum między rabinami polskimi a rahina- zapisy uo dllia 5"f~O b. m. przyjmuje kanculal'ya
tus, rb.
mi-litwakami, gdyż pierwsi 5'1 zdania, iż przyczy- ZUrZ1"dLl codzieuni!.;) w ,L.rodzillilCh wiC!czorowych,
J
nij wszelkiego zla są, litwacy,
'ł
".
.
W Batumie "Bracia F. D. Efremiclzi" - pa~ .
(h) Ze sto warz. majstrów przędzalniczych,
sywa 45 tys. rb., oraz ;rStrauwe i Sochajdo« (a) Zatarg w gminie. zydowskiej. Wskutek
sobotę dnia 7 b, m. o godzinie I) wiecl,orem
zaźaJenia, wniesionego do gubernatora piotrkow- . w lokalu własnym przy ulicy Andrzeja nI'. 4 odpasywa 25 tys. rb.
ski ego budżet gminy żydowskiej na rok biieżilcy
będzie się miesięczne wspólne posiedzel1ie za(d) Zobl'ania akcyonaryu8zów. Dnla 10 h.
nie został zatwierdzony.
rządu i członk6w.
..
m. w lokalu zarztidl1tow~ akc.· "S. Szeps i Sp."
odbędzie siQ roczne ogólne zebranie akcyonaW następstwie tei~o odbyło się w tej spraW niedzielę zarzą.d stowarzyszenia Jll'z4dza
ryllszów tegoż towarzystwa.
wic wczoraj ponowne zebranie c?:łonków, na' zabawę ogrodową w parku strzelców nil Wo' k"lej 5ZI«),ł y l1Mdl o~ którem
przcdstawi.r
do sp. rawdzenia ksją~ clnYll1 I::>ynlru
dl"'" cz"'o
1'1 1\'0' w l' Wl)!'owadzony"h
('/r, ł). 111. W Io l<a lu zglers
k
I zar:r.ąd
l
k
'
~
.'1
•
"
wej odb~;dzie się ogólne zebranie akcyona- i j rac lun wwe za ro ubieg,łYi tymczasem kilka gości.
ryuszów tow, ake. elektrowni zgierskiej.
osób z pośród tych, które podpisały zażalenie nie
(x) Z toati'u"Casil1o". Dzisiejsza zmiana
zadowolniło się tem, lecz zażądufo na powyż~ prog,l'f'!l1U !)t'Ócz. dWO'c/l t "l'd".,() ,'nt"l'''''ll,,'ącycll
(a) Z fału"yk. Administracya fabryki chustek S
'ze'II
z('branl'u bez"'arurlkowego
p e d staWlema
' ,u
,..
'" "'"
",..
' ,"
,rz
clramatów arrleryl<<l{lSkl'cll,u.. ot)Cj'I'llU,I'e
3- p kt(}wy
wełnianych A. Czudnowskiego (Zachodnia :N~ 66)
w y 1<""z ów racllunkowych
a
b'
gt
I
t
.
d
,.
,
.
.
.
.1
.
z u Je 'le a Je enaSCle wstrzf.lsaj',:)cy obraz p. t. _Niewinni.e oskarżona"
ł zarobkową o 15%.
podniosła pacę
Zarząd gminy jednak na to zgodzić się nie I
Pr(;~ra.m kończ;!: al'cyweso!'a 1<,omcclYl'ka
lilowa "'nhl'ylta.
Rząd gubernl'alny pJ'otrc!lcJ'ał• . Długotrwałe
pertraktacye nl'e do[)rowa
(?)
,.
j,
'
. ' ,
,
"Kobieca .~ toaleta~ i '1 "Ty t1 odr.lik i1ustrowuny'\'
lcowski zezwolił Chaimowi Szmulewiczowi z ł.o- dzJ'ły (lo ż"dllego
porozulnl'elll'a
ZebranI' opu • przedstrtwlają,cy wypadki. ostatniej
I i < .
a
"
doby.,
dzi na urz<ldzenie fabryki wyrobów trykotażo" ścili salę, nie załatwiwszy sprawy.
(x) Z teatru "Luna", Dyrekcya teatru ko-'
wych, przy ulicy DzielneJ nr. 1210 (hypoteczny),
(a) Selwya biura IJracy. Wczoraj o godziz Wćl l'l.1l1 ki cm, aby zastosowano wszelkie środki
nie 10 wieczorem, w lokalu przy ulicy Space. munikuje nam, ze począwszy od dnia dzisięj~
oSlro;~nośd pod wz,ględem tecllnici.:nym, sanitar- rowcj nr, 21, odbyto się zebranie członków se. szego" ka~dy Icto kupi bilet do "Luny", otrzyl11a
nym i pożarowym,
kcyi biura pracy przy stowarzyszeniu pracownibilet wolnego wstępu do ogrodu majstrów tka~
(h) Ze sz!cół. '\'1 szko,łach średnich odby- ków handlowych m,Łodzi.
.
'
ckich, gdzie od szeregl1 dni przygrywa orkiestra
wają, się od szeregu dni egzaminy.
Uchwalono zorganizować sel\cyę w celu
wojskowa dęta.
wakacye rozpoczną si9 we wszystkich szko- podniesienia jej działall1ości,zaprosiwsży do ko(x.) Z sądu. Sprawa" p, Andrzeja Kr6la, kon~
łach .okol0 .24 b. m.
mitetu sekcyi wybitniejszych członków stowa- duktora tramwajowego o pobicie go w 1911 r.
(a) Pdowa szkoła, Pod przewodnictwem p. !rzyszenia.
przez !', Lipszyca,' zamieszkałego przy ul. Piotr ..
Gulellta~Jowej odbyło się wczoraj ogólne roczne
(n) Waika :z chorobami w6neryc;maml. Wo.. kowsklcJ nr. 108,. weszła tera'Z ponownie na {(a.,
zebranie członków tOWUI'Z. 7"kla:;owej szko~
bec opłakanego stanu zdrowotnego w Łodzi, 0- dencyę.,
ty żeńskiej im. Orzeszkowej.
raz znacznej liczby dotkniętych chorobami welle~.
Lipszyc ukrywał się przed wyrokiem i doPo przyjęciu sprawozdania z ostatniego po- rycznemi, powstał projekt reorganizacyi nadzoru czekał Manifestu. Wyznaczoną karę wczoraj zjazd
siedzenia postanowiono szkołę otworzyć w 10- nad prostytucyą, oraz budowy,specyalnego szpi" sędziów zmniejszył na zasadzie Manifestulla' 20
kalu, który obecnie zajmuje szkotap. Kona- tala, kt6rego brak w tak wielkim mieście odczu- dni aresztu.
rzewskiej.
"
.
.
wany jest dotkliwie.
Poszkodowany ZC7.nat na są<lzie, że Ul)SZY~;
Na przełożoną szko.ły powołano d-ra .fiI.
W sprawie tej odbyło się jeszcze w marcu ca IwidywałwJ:.odzi i-zehipszyc nigdzie nie!
p, Stcfanowską. W koócu zatwierdzono budżet r. b. pierwsze posiedzenie w magistracie na kt6- WYJeżdżał,
.
rem lekarz miejski. d~rŁuczycki, odczytał .ob~
(a) O rozmyśłńokałootwo. W wydziale" karna rok bieżący, przewidujący W dochodach
wydatkach 29,350 rb.
.
szefny referat o statysty~e zachorowywań na nym sądu okręgowego' piotrkowskiego rOipatry., (z) Zmiany wduchowieńsłwie. Probąszczem choroby weneryczne! o brakach nadzoru nad wano sprawę 60-letniego Józefa Kotkowskiego,
parafii św. Mateusza w Pabianicach mianowauy pro?tytucyą w to~Zl; kładąc, przytem g16wny 28~letniego· .. Hersza Gomalkkiego, 34-1etniego
zostal ks. Tomasz. Swiniarski t dotychczasowy naCIsk, na brak szpl~la dla ~horób wen~rycz~ych.. JoskaLiebe~krnda,. oskarżonych o rozmyślne
administrator'pąrafii'·Paszrlo.. . .
koncu. p.r. z.edsta. wIr . prOJek.treo.r.gaOlZaCYI nad. Spo. WO.dO. w
. ,ame kalectwa, w celU. u. ChYlen.ias.i~ .Od
.
.Przeoiesienizosta1i! ·ks~Micbalak, wikaryuśz; prostytucyą. .
służby vtoJskowej~
Pajęcznie. dó>1301eszc;i;yn.a.ks.•.. A. Witczak, wi,Na wczorajszem. P?Siedzeniu utworzonoko. , ~ąd. po zbadaniu sprawy Kotkowskiego
l<aryug,z wRtą~pid9 Paj~ci;:na .i:ks~ Z. .Barątyń.- mltet lekarsko -poliCyjny, na Wz6r Warszawy. ,.lm1eJ.VlOW.{. powstałych, zaś .tr~. po zastoso·
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po 2 mie- ,godz. p6ł do 7 wieczorem nad Tomaszowem
rawskim przeleciaJa sllna burza, powodując przez
(:z) Aresztowanie handlarz)' iywymtowarem. zerwanie mostków i bru.ków i/:oaczne straty w
Poli~a aresztowała Borucha i C111I,Oa Fiszelewi· mieście.
czów~ ćzeładników szewckich, kt6rzy, uwi6dłszy
Jeden z pioru.nów uderzył w wiatra1(, pOdwie nieletnie siostry łt, wywieźli j~dną do Ra- wodując zdruzgotanie śmig, drugi w szkolę,
dCYluia ,a, drugą do Warszawy i tam sprzedali je wskutek czego spłonął dach. Po~al'y wynik.łe
do domu rozpusty.
od uderzel~. w któtkim cZ,asie ugasiła straż ognioHandlarzy osadzono' w więzieniu.
wa ochot.ntcza, ,któ,m f!1H~O ulewnego deszczu
(d} PO$~iIIUdwanie f5.padkobierQÓw. Piotr- zel:rrała Się dośc hczme l stosunkowo bardio
ltQWskiwydzial bypoteC731Y pos~tuje s-eadk.<;>o}erców • szybko.
po nn:s~ęp~jllcych zmarl}'ch: Rozałll Jankowskle) z do(z) Ze ldułlskiei Woli Bezrobocie w Zduńmu LIS1Ckle), Jana Cupa, Krystyny Bastek z domu
. .,
J . " .
""
Milek, Joska Granka, Dominika i MarYanny mat:!:, Bo- slCIeJ Wall trwa w dalszym cIągu I obJęło tabryr6wka, Michale Włodarczyka, Hliny KantoroWi,cz, Jana ki Itelsona, Kohna, Abrama Lewi i Pikelnego.
Różyckie,g~t Roberta Tyma. ~zlal:!1Y Cyperlmg, AlePonieważ zarząd fabryki akc. to w, S. Scheps
ksmldra l N1:aryaunY matż. GWlaźdzlńskich, Franciszka
.
l d 't " d"
b '16
"
'
M.otylewsk. iego, Majera Rosenberga, M.arcillll i \\Tero. r uwzg, ~ nI
zą ania ro otm { w, CI ostatm ponild małż. Kotas. WladysłaWO, DYOl1iziaka, Jana Anto- wrócIli do pracy.
mag<> Gniewosza, Maryanny Krzewina, Madeja Jó- '
( ) Od
k ł'
l.r
d' I~
. śró
ń\1hfka, Kacpra Adamczyka) Franciszka Kisiela, Józefa
• ,a
r~ w ~ o !~y.~ osa Zle ,zgowle
.d
NÓ'\I.licldego. Kararzyny PIOtrowskiej i &ai Jakubo- dZieCI grasuje epidemICZnie odra, która szerzy Się
Wic:2:a.
coraz bardziej. W celu stłumienia epidemii, wła.
. (a}:.Ou-'iłmy ~.omislł'li' 'li ul?ie~!ly. piąteJc ~o" dze policyjno-lekarskie zarządziły energiczne środ
ntISy.8. technJczno-.samtar.lla przy maglstracle fódzklffi,
ki zaradcze
wanf.u NajwyiS;zego Manifestu,

;':

::.,

skazał

~e więzienia każdego.

pod . pr~ewod~twem wic~p.rezydenta, p. Andr,ejeW'n, .
dQłoonała oględzln nas:tępu}ęCJcl! nierUChOmoś,Cl:

$a.

~e!a Herman1:l"pr,zy al. ~ieh)neJ . nr•. 29, g<;lzu~, .Wht:
Ś<).lC!el proieldttte ttrządzlć farblarmę dla lstme)ącel'
tapt Wlasnej pończos2:arni. Komisya orzekła, iż budOWa
far1ldami nastąpić może wówczas, je~li p. Hetman
zgpewni, że zaprowadzone będą filtr)', odprOWadzające,
czystą WOdę.-"Baumgm"tena i Glltermana" pr7:y ~hcy
Zakątnej nr. 11, g~e zamien:ollQ W)'bud'Ować t. zw.
trzęplllnię, t. j. fabr~\:.ę d,o oCz~szc7:allia ro.zmaltycll
oopadlt6w j sztnat. Komlsya WYdala opktię, iź w myśl
o.lxm'iąz~jących p. rzeplsów . ~So rodz~jn ~a])t9ki, jako
pr:zycZ;y'mając~ sllf do ,szkodlli\1~go, dZiałam,a d~a zdroWla mlesz~ąl~CÓW, me mogą lstmeć w mIeŚCie. lecz
tylko za miastem. S. Weilbacha, domu mleszkalnes:to przy
ul. Zakątnej nr. 64. POlliewaź budowa nie Dyla p1'O-

wadzona wedltlg

~1;ltwiel'd2;Onego

planu, komisya od.

· mÓv.>ila przyj~cia AOWU.
, (p) %. I>IliQłowani,. @mu: przy nI. Lipowej nr.
55 .Ęlpa,.dl 'Wczoral.·z wysokości J piętra 54·lemi l'obotnik budowlanj1,Soleslaw Wawrzynkiąwiczi prócz licznych obrażeń, doznąl: nadwyrę:!:enia klatki piersiowej.

••

' . •

(x) Z Piotrkowa. J.:~E. ks. bIskup ZdZltOwlecki dokonał tutaj w Llblegtą niedzielę po_
•••
b d
I
I ó
sWlęce~Ia nQWowy U. ow~nego gmac lU, 'wy <t ry:u mleć będą swe sledZlby StowarzyszenIe rze- .
l1l1eślników i Towarzystwa muzYczne i gimna.

styCZI~e

'T'· d'

.

i'
tr· . , ! . .
h
nt~ m eJscowa s al. ognlO'Ya oc ot-

egoz
okhodzlla uroczystość 25 -lecia swego
istnienia. Po nabożeństwie w Jwściele Po-pija,rskim straż udała slf; do koścloJa Po-domioiJ 'k'
d' . JEb' k
Zl
.,
\.ans lego, g ZIĘl '. ..' IS up
czltowJeckl podczas sumy wypowiedZiał podniosłą mowę oko.

nłcza

,Ilcznościową.

(a) Siła

Tegoroczne egzaminy na k~!sa~h mLtzy~z
nych dyrektora Antoniego Grudzll1sloego POWIOdły się znakomicie. Ze względ6w pedagogl~zl1yeh
dyr. Grudziński urządza co dwa lata pOpiS publiczny i co rok egzaminy przejściowe i ostateczne, kładąc nacisk głównie na rozwój duchowy i techniczny swoich uczenie i UCZ!1iów. To
też w roku b. szkolnym przygotowarue to było
aż nadto widoczne.
Wszystkie uczenice i uczniowie, chociaż wię ..
kszość z nich są to gimnazistki lub też pensyo~
narki, które zbyt wiele czasu nie mogą pOświę
ca.ć na studyowanie· muzyki, jednak pomimo to,
każda z nich zrobita duźy postęp.
Z pośr6d nich wymienić możemy w klasie
dyr. Grudzińskiego, następujące: Wiera Szole,
Joanna. BentJer, Helena Unk, Marya Golde, Irena GłowIńska, Julia Kalinowska, Małgorzata
Szulce, Anna Neufeld, Eli Szwajkert, Maryn
Ricbter, Jadwiga Biberstein, Jan Niteeki, Edward
JQkiel.
Z klasy prof. Natalił Zarodzińskiej: Wanda
Brinkenhoff, Helena Jezierslm, Zofia Drozclowska, Janina Kopczyńska, Felicya Blnibaum i
Zofia Zinger.
Z klasy profesora Szwarcbacha: Małgorzata
Reesef, Erna Miihle, Eugenia Rotman, Stefanin
Robte f Stan/sław Nitecki.
Z klasy prof. Brandta (skrzypce): Edmund
Płuc!ennik, Wiestaw Borkowski, Leon Szor i
Józefa Kopczyńska'.
, Z teoretycznych przedmiot6w: Halina Starowicz, Andrzej Lutrosfński, Irena Planer, Murya
Beninsohn, Anna Proppe i Helena Górnicka.
l<ursy muzyczne ukońCZYły pp.: Zofia Szperling i Zofia Kłokocka,

POdw;as. burzy, jaka szalała
w Ra.
dogoszcZt1, opodal remizy kolejki' z~letskiej piorun
uderzył. w elką o,lcI:ę, którą rozptntaf na dwie równe
c;.r,ęśc! 1 śCIął z pnta Ja.kby toporem. Na miejscu oka.
z;alego drzewą pozostał tylk9 pleń,
, ' (ą) POi~l· Qd I/lliorijln~. Onegdaj podcza.s l>tł~}..
Jaka w godz1l1ach POITohldOlQW,YCh przeciągnęła nad
ZKRAKOW A. Napad b a n d y'cld .
"Okolic.ą,
we Wsi Topo l Kantowej pod Łf,)czycą wynikł W ubległ~ sobotA dol~onano pod Tr"eb;.... i'" na
!?<,żar od· pior~na. Dzięki u,silnej akcyl ratunkoWej po..
~.~
... "'''''
. ~ar. s2.:yl>k() Ufmęjsco. wlono. $płQuęly tYlko: jeclen dom urzędnika kopalni galmanu w Sierszy, Leona
1 S7:01'a. Przy po~arze cZ)1nna była straż Ogniową t~ , Sliwińskiego; niezwykle śmiałego napadu .by;l.ndyczycka. .. . . . .
cJ<:iego. Bandyci, dowiedziawszy się, ze Sliwiński

w nocy

pirlllil"lIllli3ll'a.

z piątku. na sobotf,) zeszłego tygodnia

:vi

"',

z dzielnic

&Jo

Po udzieleniu mu dQrninęj P91ll0Cj1 pr;cez lękar2;fl Po~
gotowia, .pfl!:eWieziollo .!to dQ szpltąl.a. . C~rwonego
Krzyża;
..'
. (p) Z.lm~cb· s3/unDb6.i!':z:r. W mieszkaniu WIns.n·em, przy ul.Zgierskiej nr. 20,t}-silo'}'st otruć się a1l10nialdetn Stefan K.l\1.imo energIczne) pomocy lekarza
Pogotowla, W $łanie cięż'kll'\l pnr.eWięzjQno go 'de) Sz.pi':'
tala. P02,ną\leki{!h,
.
(p) Wypalllek PS'3:lf pracy, W fabryce Grah ..
mana, przy ul. Emilii nr, 24, Helena \Ililczyll~ka, 1'0wiezie na wypłatę robotnik6w około 6000 kot'. naSZTUK1\.
hotnlc~l, pracując przy maszynie, doznała złamaniu
.'
padli
n'a nl'ego W lesie niedaleko PSHt'6w. Sliwjń~
ręki powyżej prawego lokcia.. Po nalożeniu jej prawi(x) Teatr PolskI. Przypominamy, że wd. ski początkowo wzbraniał się wydać pieniądze,
zoryc2:l1e~lO opatrunku przez .lekarza PogotOWia, pr;;;e.
· wieziono ją do kliniki dr; Watteną (.ltzy ul. Podleśnej. jutrzej~izym t. j. w środę "Teatr lVlaly'" z Warnie mając jednak przy sobie broni, nie mógł
szawy odegra w teatrze PoIsldm przy ulicy Ce- stawić skutecznego oporu. Jeden z bandyt6w
.. (a)®Qll31·zenie. Wczoraj, O godz. 2 po pqłudniu,
W mieszkaniu· .przy ul. LipOWej nr. 82, po(lc:?;as zapa- ,[!ielnianej. 63 na rzecz Tow. opieki szl\Olnej przyłozył mu brauning do głowy, tymczasem
lania maszynlr.i spirytusowej nastąpiła eksplozya. Sto- l,Pleszczoszkę" znakomitą farsę francuską w 3 .
dwaj inni, zrewidowawszy go, zrzucili wraz z WOŹ~
Jąca \V pobllźlt50-1etnia PQttlina Rudnicl{aal(!~ta sil.która w \lJarszawie do dnia dzisiejszego nicą z bryczki i szybko odjechali. Zawiadomio~
nym oparzęnioll1 twarzy, [,nowy, piersi j rąk, Po udzie- a~tach,
leniu jejpolllocy przez fekarza, . chorą w stanie Qj~i cles~y Się ogromnempowodzeniem.
na o napadzie iandarmerya rozpoczęła szybką
Biol'ąC pÓdllWagę sympatyc~ny cel wido- pogoń. Koło Dułowej natrafiono na ślad ban·
Kim od",leziono do szpitala Czerwonego Krzyża.
'. (a) Wyp:!lulek ..:I!;ni.otDcJlldem. Wczoraj. wie- wiska, nie wątpi1TJy,te p1lbl iczność łódzka, poc?or€rm QI(otOąOlUl\ nr. 6 na ut. Piotrlwwsldej; skuto zbawioll~ . od . dłuższego czasu tak szlachetnej dytów, którzy opuścili bryczkę i uciekali dalei
Idem pęl<nięciaapara,tu przy motocyklu i 7:ep$ucia się ro~rywkł, Jakq Jest teatr, szczelnie zapełni wido- pj~chotą, porzuciwszy po drodt:e około 1,600
. koroą, które im widocznie ~nadto clężyly i u·
maszyny. spadt 21.\-letni Gustaw Mlsbetzke, odnos:z;ąc
rany twarzy i 1'11,; Okall1czonego odwieziono do domu WOl~~
trudnrały przez; to ucieczkę. Zarówno sposób
Bilety wcześniej ilabywać można w cukłerni w j~!d dokona~o nap~dlJ, jal, i cała taktyka ra, ~rzyul.:wólczal1skiej nr. li;!!')..
.
,
Gostom'3~ie~o (dawni~j Roszkowskiego) a w dniu
. (a) Z II"O~PółQ;Il':Y. Wczoraj wiec.zor.em. zamIeszwskaZUje to, IZ napadu dokonali rabusie
kały przy ul. Piotrlcowskiejnr.. 280 Roman Lambrecht,
przedstawlema w kasle teatralnej począwszy od zbU$IOW
Królestwa.
ftyz,yer, WPfl/:ystępię rozpaczy otruł .~~ kW9,$cm siar- godz, 5 PO pot
.
czanym Gdy we!,wany lekarz uddelil mu dórainej pomo.cy, L. schwycił te~llcą na sfolebrzytwę i ilsUoWat
(g) Wiecz,ór p~pł$owy.. 'W sali .koncertowęj
llią. poderzn~4 l.\QPie ~aralQ, . Zamiar. ten /ednak.1tda-.
n: 1II 11 i 6110, Chorego odWio2;iol1Q do !>Zpita a św. Ąle prz:f. ulicy D:tael,nej odbył SIę w ubIegłą niedzje~ ,
I~ wI~ąór pOPiSOWY szkoły muzycmej J. Wi..
kŚ~ndra.

poisldeR.

.,....,."

TElEG

nIeckiego•.
. Popisywali się uczniowie i uczenice klasy
. . •. .(3) Z· fabryk zglerąkich; Fabryka Bredsznaj- skrzypiecpróf. J.Wi~ieckiego ,i fortepianu prof.
<tra i Brodacza W Zgierzu od dnia dzisiejszego Nassberga•. Szczególme cklasa pierWSza zaznaczy~
cZYflnąbędtie na dwie zmiany: pierwsza będzie ,ł~ się bardzo dodatnio,. Wychowańcy wykazali
pracQwał'a, od godz. 7 rano do godz, 6 wieclI;d- ll.letylko do.brze wyrobioną technikę i śmiałe
rem, druga zaś od 6 wieczorem do 3 Po pól- .pociągnJ~cle smyczk:a,ą.le i dużo uczucia. Dało
nocy. . ..
....
'.'
się to zauważyć zarówno li starsZych jak i młodRobotnicy tkalni mechanicznej Ąbrama Szlu- szych skrzypków, świadcząc zarazem dobitnie o
mięja, przy ulicy StrYkowskiej z~ądali wczQraj jednolitern l. wzorowe~ p~owa~eniu szkoły.
podwyższenia płacy od tkania towarów, zawia~
Z pomIędzy Qczeme l uczm6w na szczegół
dąmiającrównocześnie, że O ile .po upływie niej ehl~hn.ą wzmiankę zasłużyH pp. Zeligson.
d~óch.tygodni i:ądaniaichnfe "ostaną spełnia-. ZeJazo l PIetruszka.
.
n.ej zaprzestaną pracy.
.
. Z ,klasy prof., Nassb~:rga bardzo sympatyczne
Pooi.ewai rue. b I1a . wrażeme grą sWOJą zrobIła panna CzóśnJak. .za
. (.ą) %., kolejki zginkł'Ai...
..,
co obdarzo.noją burząok1asków.
kolejce zgier$kiei wgr.naga si«; ~ dniem .kazdym,
Publiczności zebrało sic: bardzo wiele. N".te'przeto dziś .,.urU(lhomiono tam pOCiąg dodatko- którym uczenicom i uczniom wręczono po grze
wy,który :będ~ie kursował w dnję PQws~ednlę pęki żywego kwiecia, co jednak z wjelu' wzglę
~~~or~~odż.. 9 i od tp/, PO POłudniu dQ9 d~wbyło . zbyteczne. Na wleranie laur6w.· pu/- lWI."...
. ś"'"",*"> k.
'.' . ~~
. . .J.......... :... 8 po;. Wlcznych Jeszcze czas...
. . .W. m'ed'
Ziele
mSUJft
.
CiągÓW. .,'
· .. :' (Jt). i TlOlD8ltowa ~egu. 'licwrajo" .
"'
.>

l

Rocznica urod:dn•
., RZYM, 2 czerwca. (wł.) Papiet ukonczył
dZI~ 78 lat. W Watykanie zebrało się dużo do~tqlnik6w

k?ś.cielnycb i. świeckich, aby uoiyć

zYC2ienla Paple?:owi.

Spotkania monarchów.
SOFIA, 2. czerwca. (wł.) Dzienniki tutejsze
donoszą, że 28 b. m. podczas uroczystości 5-setnej ro~znlcy bitwy na Kossowem Polu, nastąp(
spotkame króla PIotra z carem Ferdynandem i
królem. Mikołajem. Na Polu Kossowem odb~
dzie się pr.zegląd wojska serbskiego.
Narady delegatów.
. LON~YN, .2 czerwca. (wł.) Na dz.isiejszem
p<?su~dzemu delegat6w państw bałkańskich oma~

Wlano

sprawę

naturallzacyi

mieszkańców teryto~

. ry6w, odebranych Turcy!. .Uchwalooo amnestyę
dla OSób, które cbcą ~ osiedlić w ziemiach
tych państw, prxeciwko którym ~4. Poza ..
tern ollNlwiano tęż spraWy ~onsulatów. JatrQ Qd~
~dzle s1e nasteone ~ delegatów... •
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Wyj!l7.d delegata.
LONDYN, 2 czerwca. (wL) Delegat bułgar
ski opuścił Londyn, udaj,!c siG do Sofii, ' gdzie
wezwał go X'z'ld.
/Podstawy IIOtwjU.
WIEDEN, 2 czerwca. (wt) .Siidsl. Kor."
donosi, że na spotkaniu w Sokowie P,lsicz za··
proponował Ge:szowowi dwa sposoby do rozwik1'ania nieporozumienia serbsko-bu.tgarskiego.
t. j, albo zawarcie nowe~:.o traktatu sojuszniczel~(), albo też odwohlllie się do międzynarodowe
f!.O sądu rozjcmcze!~o.

Pertl'alctacYG.

SOPlA. 2 czerwca. (wt) Spotkanie się Pasicza z Oeszowem odbyło się w wagonie kole-

=

),ź

.'

I

konwen<"YJ wOJskowych.

Narady l) granice Albanii.
.LONDYN, 2 czerwca, (wt) Komisya pak.o,iowa odbyła dziś nowe posied.zenie. Najpierw
odczytany został protokuł z historycznego posiedzenia piątkowego, poczem konrel'~ncya pr7.y~
stąpił~. do obrad nad kOllstytuCY<l I granicamI

Albam1..
Dwa jubilousze.
L\lTOW. 2 czerwca. (wt) Zakład im. 0550lii'lskich obchodził dziś uroczyście jubileusz czterdziestolecia pracy na stanowisku dyrektora mu,
zeuro Wojciecha K~trzyńskiego.

'ti

.......

~1t'.,.....:...:.

.... :*:..~~.:.::!!~~_''*tl(ól~
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Spl'<JIwy PQIslde.

Sokowie, ma objćlć w gabinecie Geszowu tel<ę
Wczoraj dalszy ciąg
ministra spraw zagranicznych.
zjazdu przed~;tawicieli Polskiego ZJednoczenia
Rady Rosyi.
Zawodowego. Poseł' SOSi(ISki w p6łtoragodzin
nej przemowie z,tożył sprawozdanie zarządu cenBerlin, 3 czerwca (wt) "BerI. Tagebl." do~
tralnego. Mówił pomi<:dzy inncmi o strajku górno- nosi z Petersbul'J:~a, ie Rosya sprzeciwia siG konI szląskim. Strajk na Górnym Szląsku, zdaniem I ferencyi premier(~w czterech P[:(I~tw ba~:\:Clńskich,
! posła, aczkolwiek nic powiócU' się, nie jest hy- , Rosya domaga Się od Bułgarył I SerbII dcmo
l biony, ponieważ przyczynił' się do wzrostu po- bilizacyi. a dopiero wówczas obejmie roli: poczucia kulturalnego i narodowego górników. '
średniczki. Gdyby Bułgarya i Serbia nie zgow
dziły się na pośrednictwo Rosyi i udały się do
Polska ziemia.

Berlin, 3 Clerwca,

(wł.)

w

I

7

P~~nUll,.

,~"

"

"

I

v

.41

handlowych

N

R.:zym a czerwca. (wł.) Tutejszy poseł bUI-'
garski Rytow; który uczestniczył w zjeździe w

czerwca (~.t.) .. \\Tywłaszczone ~ojowym w pobIilu ::,;!acyi Sokowo i trwa1'o 2 go- bra Llplcukl, w pow. śWleckllll w Prusach Zadziny t. j~ od 9 do 11 wieczór. Wynikiem o~ chodnich, rozdrobnione zostały na małe w,J'Ości
brad senior6w jest, że prezesowie ministrów
rentowe. We dworze urządzono szkol!,).
pallstw związkowych bałkańskich zebrać się mali!
,
aby wspólnie obradować o wszystkich sprawach ,
Protest.
dotyczqcych sprzymierzcllc6w.
WiodO'r1, 3 czerwca. (wt) Wczoraj przyszło'
Nowy sojusz.
na grobie Redla do burzłiwycll zajść. Zebrani
BIAtOGROD. 2 czerwca. (wł.) Obiega tu" założyli protest u zarządu cmentarnego, aby ich
taj pogloska, że Pasicz zaproponowal Bu.tgaryi krewni i blizcy mieli być pochowani w to warzyzawarCie ~OW(!go sojuszu sel:bsko-bułgars~\.iego. stwie cz1'owieI<a, który tylko dlatego uszedł'
Nowy sOJUSZ prz~dewszystl(l~lll ~otyczyc lila stryczka że odebrał sobie iyde.
~;,praw

'_

wielkich mocarstw, to Rosya radzi
do mocarstw trójporozumienia.
U!.\(lOkajająee

zwrócić

siG

wimici.

Białogroo, 3 czerwca (wt). Jak donoszą
dzienniki dziSiejsze, w Sokowie omawiano także
kwestyę demobilizacyj serbslw-bulgarskiej.
Serbia oświadczyła, że gotowa je$it demobilizować się pod wantnkicm. że i Bułgorya uczy~
ni natychmiast to sumo.
Spotl~unic się premierów czterech p"lI'istw

w ci 'U!; u 2·ch nadchodzl}cych tygodni. Jako miejsce spotkania wymienia.
Ostroini niem~y.
•
. ją Saloniki, albo Petersburg.
Sarlm, ~ czerwca (wł.) Z~przeczllJq tutaJ,
W Biarogrodzie panuje przekonanie, że do
urz dowo, Jukoby POdpu~k()w~lk . Redl . wy.dal konfliktu zbr()jl1e~~o nic dojdzie w żadnym razie.
oścIennemu pastwu plany l tajemnice nIemIecZachowanie elę armil.
kiego sztabu f~cneralnego. Pomimo ścis.]ego
Paryż, 3 czerwcu. (wt) Przyd:dclony do mi·
zwilkZIcU pomiędzy armiL! nicmiecl,q i austryacką,
nistra
wojny Etienna, kOluisan!: rządowy !!.cncl'ał
zażyłość ta nie jest posunięta tak daleko, aby
Pau,
nie
przyzwyczajony do rozpraw parlamensztaby goneralne zaglądały sQbie wzajemnie w
tarnych,
nie
m61;l znieść, gdy deputowany Chauplany wojskowe. Tajemnice niemicckiCl~O sztabu i,4eneralnego zniJne są tylko szclupl'emu. wy- temps l<rytylcowal gcncralicyę i nawat sztub ge·
branenm gronu najwyższych generałów niemiec- neralny i, szepnqwszy kilka stów na ucho mini"
kich.
strowi, wyszed,t z sali. W izbie zauważono to i
przywódca socyalistów, Jaures, natychmiast zgaPorlojrZUi'l0 osobistości.
nił ten postQpek Pau i zażqdl1ł od ministra woj~
Wladell, 3 czerwca (wt) Policya wiedeń" ny, aby ten nauczył komisarzu rządowego resska dol\Onała spisu rosyjskich poddanych, prze- pektu dla pl'~edstawicjeli narodu. W obronie
bywających w Wiedniu. Wielu z nich nie ma,
Pau stanął Bartou, zaznaczając, że !;(enerał Pau
jak się okazało, ;i;adnego stanowiska. ani zajęcia nie obyty jest z Obyczajami parlamentarnymi i
El otrzymują oni pjcmi.ąd.ze z Rosyi i utrzymują
wobec tego w zachOwaniu jego nie należy upamieszkania czasowe w Wiedniu i jenocze{;nie w trywać chęci obrazy lub lekcewIlienic przedstawiPradze. Policya obserwuje pilnie działalność
cielstwa narodowego. Generał Pau, jako oficer,
bałkaCisldch

nastąpi

I

7

l

tych

osobistości.

Odwołanie

kf,msu!a.
Praga, '3 czerwca (wł.). Konsul rosyjski.Zu~
'kowski, został odwołany.

Wywiad z PasiClem.
Paryt, 3 czerwca. (wł.) ..Matin" zamieszcza
wywiad swego korespondenta z Pasiczem, kt6ry
właśnie powrócił z Sokowa. Pasicz oświadczył,
że premierzy czterech państw ba,łkańsldch spot~
ltają się w Białogrodzie, albo w Salonikach.
, Konflikt pomiędzy Serbią i Bnłgaryą da się usunąć na drodze pokojowe,i. Pasiez potwierdził
~ogloski o demobilizacyi serbskoftbu,łgarskiej.

Oświadczenio

"nie m6g,ł znieść tak ostrej krytyki HI'mii. Izba
Qświadczenie to przyjęła h u c oZ n y m i o k I t"

skaml.

Nowy port.
Berlin, 3 czerwca (wł.) Przyb~,ł do Helgolandu niemiecki minister marynarki adm. Tirpit7
celem otwarcia nowego portu, wojennego
zbudowanego wielkim kosztem na wyspie.

Przeciw konserwatystom.
Berlin, 3 czerwca (wt) Dziś odbywają. się
właściwe wybory do Sejmu pruskiego. Partye Ji~
beralne wydały odezwy, aby ich ZWOlennicy szli
ręka

w

rękę

z socyalistami, przeciw

konserwa~

tystóm.

Pasieza.
łf t t .fl kl'
.1.1l as rOla o Ulowa.
3 czerwca (wł.) Wczoraj po po..
.. ~
,
.ł d .
6"ł P " , \St k
Oś . d ł ~
Bruksela, 3 czerwca (wt) DZISiaJ nad ranem:
,u n~u po.wr CI aS1CZ z~. o owa. .. WI~ czy 'zderzył się pociąg osobowy, dątący z Brul<sell i
on,
ze'
dZIęki spotkaniu Się w Stokowle, mebez- d G da
t ' . O'lb k
.., .
l k I
.
,'
..
.
o an wy na s 'aCyl l e z manewrUjącą o o~:
pleczenstwo WOjny serbsko-bułgarskiej nalezy
t ..I
Zd
.
bvło t, k 't
•
k'lk
'
. •
.
.
..
·'1·' mo ywą·
erzeOle ~. a SlI:ne, ze I a wo· i
uwazac z~. zazegn.ane. Poro~llm~enle,. na:tąpI ozów zoS'.tało zdruzgotanych. 40 os6b odniosło:
tyl4:o CZęsclowe,. me r~zchodzl Sl~ JUZ Je~nak rany. Ruch kolejowy został na .dł'uższy przeciąg I
o całą. Ma~edoOl~, lecz t~lko o niektóre rolast~ czasu wstrzymany. Powodem l(atastrofy wadli~.
z okoltcaml, a mlanowlcl~ o .MonąsterJ ~eles ,l we nastawienie zwrotnicy.
Ochryd~, Bułgarya ustąpiła JUż w kwestyl PfI~
,, .
BiałoOI'ód,

Dżuma.

lepu.
i·

S;t:cl&góły układu.
s~

Konstantynopol, 3 czerwca.
Turcy! do Bułgaryi należy

dokonany.

(wł.)

Zbliżenie

uważać

za jakt

Rokowania toczyły si~ jut

od d.tut~

szego czasu. Turcya iobowią2'.ahl się wrazie
wojny w Macedonii ~hować lleutralAość..

ma

Baharz, 3 czerwca. (wł.) Turbeti..szeih",ftfi;V
wHorosanie (Persya) ogłoszone zostały iak~

dotkni~te dżumą..

która

zagraża

spijskim.
c

zIemiom zak.

fJ'l

ROZWQl ~ Wtorek,' dnia; 3 ··czerwca
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W ł10niedziałek, dnia 2-go
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0
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godz. 3~ej i pół po poh~dnilft, po długich
cim~~;ml~8łGh, opata~zony św. SaJu'am;antami. o zma~~ł w Bfi 1) U, p~'zej!17WSZI Jat 56
C:Z9t'"wca (]

cięźłdch

I

I

prowizor farmacyi

aŚ'cicielskł,adu

9

aptecznago VI todz~ przez lal 261

. Wypro:wadzenie zwłok 2: domu przy, ulicy Piotrkowskiej NQ 88 do kościoła św. Krzyża
nastąpi dziś, o godz. 8~ej wieczorem, następnie jutro t. j. w środęd. 4.. go b. m., o godz. 10 .. ej
ra:no~odbędzie się nabożeństwo lałobne i wyprowadzenia zwłok na Stary cmentarz katoHcki.
Na smutne. te obrzędy:zapraszają krewnych, przyjaciół' i znajomych, pogrążani 'tV głę ..
bokim smutku
'

Żona,

dzieci, ojciec, siostry i bracia,

ZWAHSZAWY.
,
Podz~ękowail1l ie_
* Bufety kolejowe.
Liczi1e skargi podr6źnych, wywołaly, pisze I
Wszystkim tym, którzy raczyli oddać ostatnią pos.rugę
,;Russkoje Słowo", rozporządzenie od ministra f,
ś. t p.
:kpmunikacyi,. Ruchtowa,by wszystkie bufety kol!=jowe i wagony restauracyjne w pociągachzo
stały zrewidowane i doprowadzone do należy tegostallu. •
,.
.
'.' Hewizyę zaCięto oddwOf'cawai~szawskiego
prz.edewszystkfel11 Duchowieństwu składa serdeczne "Bóg zapJać".
. koJeApetersburskiej. Jak . się okaza16 .kuchnia
tam iest brUdna, bufet obrzydliwy,upotl'awy
Rodzina ..
gotowane są ze, zgniłych artykułów•.
. ..... Ziałobnej karty,
,
W ubiegłą niedzielę zmarł w Warszawie I T ł;' L - d
.
.
-, p!,zezywszy lat 60 ś. p. Jan .owidzki, znany i ce-j ea r
UJ GWy
Teatr Ludowy (PrzoJazdN.ą
mony artysta-malarz.
W śł'fJIc11ę 4"00 ozerwca &9«31 roku.
I

•I

J

, I

,

~~;~~~~l~C~~~~~r~i~nitó.ej wi.eczor~m, mie~.z-I':'Na korzyś·ćb.iednyoh
dzieciR Prz.edstaw~enie
reżyseryą~ iWa •
k"

,

t<ancy domu MlchClla Paradowsklego, w pobhzu
cmentarza prawosławnego na \-IToll, ujrzeli słup .
og~Jia: i c[ymu, . unoszą~ego się· nad okalającym

"

4
3 ).

cmel~6;~jr~~~:~~:~
na ml~jsce, mieszkańcy . po~.
mienionego dOl11u,znaleźli leżące w rowiei~vłold

K lat. . nan
.J.'
J

l.

pod

l1li

.:

. .•. .

,.}I'

roma

It!l

Dziecinne

192G

'SI 2ews Hege.

I I!b
°g·zc'·zk'a Iał(ek
n.

IIII

,.lPI
b

'. w',l
lwbiety
na.
1. {tóreJ. . kt"
płonęło ubranie.
Qgi.
I' .. KO. l.n. ed<i)'.k.a
w. 2-.c1.1. akta. eh
przez. "I· '. K.ruk
KOmedyjkn.·. fnntllsty.cznll w 2-ch Ill~tnch ze Iipiewllml i tnv.Cllxul.
J"
d·'··
t ł
t e.fl slra"
....1.,
J.
.
,.
,
a.
pl'LeZ WncłnwQ WaSIlewskĄ,
.•J ~z, O Zle~1 Z .orc]. ~ozos a y s rzępy me- . Cony mle1sc: Krzosła. l, 2 i 5 rząd 90 k 4 5 i 6 rząd 75 k7 8 i 9 rząd 60 k 10 11 i12 rz d 41) 1{ .15 14
hJ.~skle] bluzkI, ,czarn~ sukIenna peleI:'yna,z ;a;~sa-' , ' .
, ! ~5 rząd 50 lt.,: 16 i 17 ~z'ąd '~ k., stoją,ce 15 ·'k. ',Balkon l rzędu '50 J~., Q rzęuu 20 ~c stoją~e 15k.
. mlt~ym I<oJnIelzem. Na poparzonycb .plelSlach Bilety wcze~nleJ nabywać tYłO,zna Wkstęga.rlu W-go Ciota, Przejazd 14, a w dniu przed3tawlcnia Wknflie Domu
. zawleszony:by.f'sżkaplerz, naokoło ręki owinię:.: ,!:oCZątok !.godz. ~ m. 30..!'le~:. ' .
Ludowego.
Początek o godz. ~ ITI; 30 wiecz.
. ty był różaniec· i sznurek z medalikiem. Znale- pt. ff/lłl\krn~k ...-;.1J'A/J'iJ"I'ent'~n J-nt'>~ l/ł"'l1ftbn~;~et l" ..~
~.
"'" ........
Zi.on? l6~I~iez.' 0. bok ,trupa. zwę.gIOn~nie.m. al. c. ał~ U- UUU ..Yw.tll . '.1.119.8 11 11"'11 1I:i~1 llll.iltinu. A~U.ii • ~owlcJe cWlartl(ę .papIeru,_ nakt6reJ mozna byto
•.
"
"
Ję$Zcze odczytać nr. 79.. . .
..'.
. '. Dowodów' legitymacyjriych przy zwłokach
nie znaleziono, wobec czego narazie niepodobna
;ustałić osobistości denatki, młodej kobiety, liczą
.cej.~ajwyżeJ.l? lat. Ogiell nie uszkodz.ił ciała,
opahłtylkó Włosy. '
.' ... ,
':'Det1atl~anlewątP1iWie padła ofiarą zbrodni,

ik\6;t;~ pr.aw:dopodobni~"wyjaśni śle'dztwoprowa~
d~ne

II

.

przez strąż

',..

'.,

ziemską.
•

.

.

"

j

. '~ynnapOWieŚć apologetyczna z :źyciaPana jezusa p. t·

-~łtiDOWSI(IE 'I» US Z En
. '.

Str. 500. cena

rb. l; poleca

,",'i~~.Enia. Fr:::l'.ltl!l'JthIlBCatoUoldeao

' . "

_

J

Fabryka. czekolady i kakao
'franciszek
fuchs . I1547
SvnOt~iet t!!1afsZaW!t
, . '"
.
'.
.0

Sp. ~horoby skórne, WTosów, Weneryczne mocz6p~clo ..
I kosmety.ka lekarska. Leexen!e syphilisu
salva,rsanem Ehrhch"Ha.ta 606 i 914 (wśródtyln.le). l.e.
We

Dr .. mad.. S .. AROMSON,
, były aeystęnt klinik berlińskich.

Piotrkowska U!~. Tel. :':U .. 02. .•

czeme elektryC~no.!lCI9~ eleld:!I'oU:am (USUWą.nie'szp,e..
cącYc,h WłosóW) l OŚWietlenie kallulłl!l(ur~ttnako"ia);
dZlll9 przYjęć: od 9 I pół do .12 ł pór I. od 5..ej do.
6l WI69 z.; W niedziele od 10.e} do 2.eł ])01)01.
Dl PW
a • p nil' olli\obwia lItOo2!1!11kahthlll.
128l

?i

AKUSZERYA i choroby kobiece
1'1',yJlIł\ljłl do 11 rtllI"tlł oU",:,Gpo pol, W 1l1or.l~lole od 10-13,. 1,"7

powrócił
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W biurach wielkich przedsiębiorców. W Więk-I Następnie' przygotowany w ten

~~·~pH. szych ilościach
~

..

--:~-=";'

eksportuje

się

granicę,

za

je

Immfeńl

sposób

przechodzi do szlifierni, w której przez oszlifowanie płaszczyzn czyli ścian, (fasetek) otrzymuje'

przeważnie do Ameryki, Niemiec i Francyi.

W kOrlCll "Bort" jest to pośledniejszy gapołysk i życie.
tunek dyarnc;ntu surowego, który z powodu
Szlifowanie brylantów wymaga wiele trudu
swych wad przyrodzonych nie nadaje się zupel- i cierpliwości, gdyż kamiel'i niczawsze "poddaje
nie do ~;zlifowania. "Bort" IIzytlmjc się, tłukąc się" szlifowaniu z powodu wyjątkowej często
~~o w specynlnych moźd:r.ieźnch nu proszek, któtwardości lub nici żyJ'owych, zwanych techniczry nast(;~pnie zmieszany z oliwą służy do szli- nic "Nath".-Karnfcnie .dobre ",lecące" to jest
fowania dyament6w.
I -łatwo dające się szlifować, bez trudu rozpoznać
,
Ceny pierwszych dwóch gatunków są z po- moze każdy fachowiec, alc też 51.), one znacznie
~ wodu najrozrnaitszcj .iakości bardzo różne i tak \ droższe.
"brntt" za jeden karat pluci się od 5-200 franW Antwerpii i okolicy znajduje się okolo
ków, ~aś szlifo,w~flY od. SO~:-3,OOO fr.; ".bort" . 12,000 sz.1ifierzy, prze~n~llie !lamandczyków, 110~Htomw'st płaCI SIQ na gleldzle od 3 do 4- fr. za
JC!ldr6w Ipolak6w, )Vsroą I1Ich snmych krako:
Jeden karat.
Wian do 3~OOO.
Ogolna Itczba po!altów wynosI
Zanim dymnent znajdzie siQ w warsztacie, do 65,000, w tern okol'o 40 tys. os6b z Galicyj~'
przechodzi różne koleje. Materyał surowy na- a przeważnie z Krakowa. ,
desłany wprost z kopalni do syndyków w Lon. Najlepszy materyałdyamcntowy dostm'czają.
dynie i Berlinie, w zapasach do miliona franków kolonie niemieckie w Afryce, najgorsze Australia,
zakupują co tydzień, na podstawie wyjątlwwych . a to dla nadzwyczajnej Wpl'Ost twardości,. bo
praw i przywilejów milionerzy,
którzy
po jakkolwiek australijskie kamienie są piQlmci,;duH
przesortowaniu towaru w wiQkszych partyach że, w żaden sposób nie dai,ą~ę szlifO'l.VaĆ.
sprzedają go wi(}kszym kupcom "Bruitu" a znoBrylanty oszlifowane sprzedaj11 fabrykanci
wu "Brutt" ten w partyach do 10,000 fr. odstę- na miejscowej gic.tdzic Impcom szJifow,anego 10-;
pują drobniejszym kupcom lub szlifierzom.
waru, później zaŚ towar, prZeChOOl<1C przez kilka
. Skor? "Brut~" u.znany został za zdolny do . ~ąl~ j~szczc; ostatecznie l'Ozchodzis:i~,po ctdym
szlJfowama, oddaje SIę go do spccyalncgo war~ !:'WJCCIC.
.
, sztatu" gdzie zostaje zaokr<1glony i otrzymuje·
I

Powszechnie znaną jest n:cczą, że ca.ry przemysł obrabiania ~yumcnt~w koncentruje ~ię
gMwnie w AniwerpIl, malo J.ednak. kO!I1.u WJadom o, że spoczywa on w WIększe] CZ(:SCI w ,i'Qku krakowian dalej polaków ze wszystkich trzech
dzielnic. a nasU~pnie dopiero i to w drobnej t,Vlko cZG:Ści w ręku przedstawicieli innych nnrodowaści.
Emir1f1mci z Krakowa przed 30-40 Jaty,
po przyt~ycill do Antworpii, ujęli w swe r.ęce
przcmyst obrabiania dyamcntów i to z takI cm
powodzeniem, że dzisiaj skupia,il.! W swych warsztatach i kantorach .światowy przemysł szlifo~
wania dyamentów.
Emigranci nalorni~ts.t z lat ostatnich z . trudnościq już tylko ZarablH)<l na chleb codZienny,
trudniąc siC; przeważnie zakupnem i Sp.Flccta.żą
tanich odoadków dyament{)w.
Właś(;iwy przemysł dyal11entowy dzieli siG
na trzy p;Wwnc clzialy: 1) "Brutt", 2) Jland,el
knmicni szlifowunych i dyarnelllu surowego, 3)
"Bort".
"BruH" jest to dyament, który po kilku
technicznych zabiegach zostaje tak dalece wyszlachetniony i wykwalifikowany, iż z niego wyrabia się pierwszej jakości dyamcnt lub brylant.
Kamienic szlifowane sprzedajc się partyami
na tamtejszej f,(ielclzic lub w klubie dyam,entowym,

thoróbzęb~w ~

I

I

I
I

l wJ'aściwą fonnę. Manipulacyę tę załatwia się
I w ten sposób, że za pomocą maszyny nożnej.
l lub elektrycznej 't1'l~e się jeden kamie/l' o

.lamJ ustnEj W"todzi, I~~pióirkowska H~ 86; tal. 14M79~

majątk:li przy stacyj Stotwiny,

Taksanadzwyqoj c1ostQPIH1 dla Wszystkich. KONSULTACYA BEZPLATNIE, WYRWA-

NIE Zl~BA 15 KOP. SZTUCZNY ZĄB GG KOP. PRZERÓBKA i REPARACYE ZĘBÓW

. .v piWiarni.

alenty opczyóski
TeBeiow UB .. :J;G.ł..ódi,JhdiIl.lGztll

JVil:

. dla

14.

18 b.mQ z~st~ła otwarta ~ow~ filia przy unc,Z~włidzRi8l i'r~ l'~
..._ _.._ ....

:Szkoła KoedukacJjna I· ~::~~:bl' ::~::lc~;::

HELERY
.CHOLE
I.CHIE11
p~~b~~~~~~~ł~~~~~
Ewangelicka
I-sze
18~

p~ętro,

I wiecz., kobiety od 4-5. 1551-r.

przysposabia chtopc6W i dziewc~ynld do t;zkót średnkh m~skich
żCl'iskiCh. Cel i zadania szkoty:. 1) \y'\"z(,~chstronny rozwóJ młodocianych tt111ystl3W, 2) Wychowume: a) f~zyezl1c, h) etyczne. c) ~:;.
tetgczne. Egzaminy w5tepne 5 .. go i G.. go cll:erwca •. ZapIsy
codziennie migdzy 10 n ;f-tą. Przy szkole zaktn.:~. rreblowsltl. 1017,
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natychmiat tts11Wn "M/iliore!l1lo~lMe"wos;lłIIu
!Jczwux'l1nkoWo peWny i nieszkodliwy 1'0ślinny środek. Są ]Cłli: fablyflika~y.• •
Wiqc żądać W nptcl~ach l sktndoch optecz.
nych proszkóW wyrabIanych ~l1n:o.w p·ltocku i z podpisem wynalazcy A.Gqscckve.. .

go na knźdym. Pi"o$ze~ .HA I!!:°IP·
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AKUSZER i SPECYALISTA

C H O RÓB K O B l E C Y C f-l
Ill1liica !Połudmiowa 11\1... 28
TeUefon 8.... S5~
Przyjmuje dei 11 J;'ano l od 411

do 611~ po pot,

.

W' 'ł'w ~~

-

chorych '

Wewnętrzne

i nerwowe

dr~ S:a:W8rC1$1aaao.·

od 10 -

11 i 4- il

codziennie ..
(fhor.oby skórne i weneryczne da>, L. JPllI'Y~lIiJ$fęi niedziela,· wto •
rek, czwartek, phltek od PI, - 2'/~, sobotu, POllloilzlllk, (il'oda, (Hl

8 - 9 wieczorem.

.

i;fjł;&

Chorovy chirm'glczne «11..-. M. gq;"mhn;'od 2':"5 i 0<11--8 w. coda:.
Chorpby kobiece ClI ... M. g:talpiell"lI1lY od ;) - 4 codzl-ennie.
Choroby oczu d.'. B, DOl1lOhin. POllicc1zinŁek, wtorek, środA.
c~W!lrtck od 9-10 mM. Niedziela, piątek, sobota od 1-2 po pot,
Choroby nosa, uszu i garcll'n da·. C. F.Uul!n. Poniedzinłek, wtol'ok,
t.roda, czwartek od 1--2. Piutek sobota niedzielo. od 9--10 r!llm.
Choroby dzieci, miejsca porad" dla'11lntclc ~II". ł..B1fł$:a:J'C codz. od 1-..·~
IAl'uillb:a krwi, WYll:a:icUG, mOClI:u. sa:CZQpnoll1l'ie OSP:i
.
011 I _ .. 2 po pc,tl.lldnilJl~ !BadanIe. mamek.

-

POl'aua. dla niozamoznycb50 kop.--

----Prz-eclui\vanie mebli
(składy wł'a.ne)

555

Przeprowadzki i opakowanie
a
rnar PIERWSZY VI ŁODZI ZllKŁA.D PRZF3\ifOZOVlY

I r alnia· · · · '
I
~

przychodzących

Phltir'kowska 45 (róg Ziehmej)•. TeJ. SHt3 .. a~.

POLECA ZNANE ZE SWEJ DOBROCI PIECZYWO, 3 RAZY DZIENNiE ŚWiE:ł:E.
...... u....

18G~

·~.k'arz" sp'ecy •.lii·sł6w

PierWSZD Łódzku PiJekarłmSa ~ec&Dall1liozna

zloty

obok Kd1ttszelt. lna}~,6itmt

nlOrgów gruntu, na którym siQ znaJdcl}ą dwie dreWl:liano, })1I~
dOWie przy lesie, z wszystl~iclnl wygodami, mog(!ce Slu:i;yć ,za
Re'tlJll~s~o. Cena bar<lzo przyst<;:pnll. DoWiedz.ieć sj'ę tn(~1.;!1a
na 1lI1eJscu u JÓ4!e.f.a Johmk~, albo ul. Andrzeja .M Hl,

50 KOP. Przy klinicc znajduje siQ specyalne laborntorym do wyrohu sztucznych ~Oów.
Przyjll1!tjQ tylko s];:o(lezeni lcJw:t'ze cli:.llltyści,
747r

D~y

drugi.

..

CHOROBY W.EHER.Y. CZHE, .
SKORY, DROG: MOCZOWYCH

Skwerowa N218.

Konstantynowska

Telefon 18-08.

Telllfon13~36ł

14.

Spacerowa.NI 40
przy Andrzeją. ,
5-7Y•. w.)

9-121/, r. i

Choroby uszu,

Dr. B.

gardła

i

'.

"

'.,

CZAPLH~KI

. ordynator szpitala Anny-Maryi
Piot..kl\»wska .MI UU.. '
TeRełon. 32"33~
PriyJt11~jeod g.1....,;12rano· I'. .
"5--6 1/. 1'- p, WIedzieli, ś\)lli.'ltąa

.

,od 10:- niU ra4 ół174u

MlilItII:Jf!1I'n3 do m1es:a:ania behlllrAu (rę~l1I:na)
" \
Rury botonowe średnh:y' 30~ 40J 60, ,aoo can. .
Formy do rur .. łJletc.nowych. śreunicy 100 cm. .
Konie'
....
Słoły rysunkowe
. 1575 .

tanio do sprzedania.
Wiadomość:

Wayss i FraytauT. A.

Zakątna

115181.

ROZWOJ.-, Wtorek. dnia, 3,czerw'ca .1913
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nirrlejszem zawiadamia wysyłarncych ładunki, że na stacyi kuły lniane, S. Kotlicki, zaliczenie 1'08 rubli; Warszaw a
towarowej Łódź-Fa br. w dniu 4/17 czerwca 1913 roku ó Kow. Nad. 975478, 975477 pakuJy lniane, S. Kotlicld, zagodzinie 10 rano, • na zasadiie § 40-90 ogólnej ~st~wy liczenia 105 i 106 rubli.
'\rszawa M. Nad. 561426 zam ki
Rosyjskich dr6g Zelaznych, będą sprzedane z gJośneJ IlCy~ żelazne, Unger, zaliczenie 70 rubli; Warszawa m. Na d.
tacyi nie wykupione przez odbiorców towary przybyłe 560165 papierosy, Czyczotka; Warszawa m., Nad. 55717 5
W miesiącach październiku, listopadzie j grudniu 1912 rol<:u
wafle, Michalski, zaliczenie 60 rubli 75 kop.; Warszawa m
za frachtami; Rewe! pót. z. '194580 szuwaks, G. Mirme; Nad. 554354 wyroby miedz., Dawidson, zaliczenie 37 rub li Miikołajewska STa
Gapsal ,Pór. Z. 1978 szuwaks, Matwiej; Rosławl R. Or. 60 kop.; Warszawa m. Nad. 553854 wyroby miedzian e, Przyjm.: od 8-9 i pół rano i 5-G
96181 sznury, T. I. Koztdin; Dźwińsk Pół. Z. 212109 śrut, Diament, zaliczenie 74 rub. 36 kop.; Warszawa m. Na d. i pór. po pol. Wniedzielę I ~więtll
G. 1. Rejser; Petersburg P6!'. Z. 776275 perfumerya, T-wo I 553616 narzędzia chirurgiczne, Kizelsztein, zaliczenie 22 rb
tylko rano od 8-10
Pętersburskie Tęcbniczno-Chel11icz. LaboratorYllm; Peters- 50 kop.; Warszawa m. Nad. 553557, 553121 żelazne i dre bu;rg Pół. Z.771485 szklane apteczne wyroby, T-wo szklan. wniane wyroby, Diament, zaliczenia 88 rb. 92 kop. i 66 rb
me~.
wyrobów I. Ritinga, zaliczenie .3 rub. 90 kop.; Kałkuny Pół. 36 kop.; Warszawa m. Nad. 552592, 552849 narzędzia ch iZ.,31776 maszyna, do szycia,' Aroriowicz; Grodno P& Z. rurgiczne, Kizelszt,ejn, zaliczenia 27 rub. 50 kop. i 33 rub Oh. skóry, weneryozno I moozopło.
143197 deseczki olszowe, Szochnierowicz, zaliczenie 29 rub. 71 kop.; Warszawa m. Nad. 553073 rogoże, Treqler, zal j- Godziny przyjęć: 10-1 i 6-8
80 kop;;, MarmyieM. K '\!l. 1664 tkanina sukienna,
czenie 155 rubli; .Komarowo Nad. 11611 drzwi~ki ,d9 pie Dla pą115-6poczekalninoddzielna
W niedzielę od S-l-ej.
Baszkltow, dla l. S. Hojemana; Timirjazlewo M. Kaz: 5082 ców surowcowe, R. Kruch; Chęciny Nad. 1659~ katniem e
prólrki 'manufakt.,Mazo; Głuchów M., K. W. 4442 towar żarnowe, M. Chant, dla D. Boka, zaliczenie 30 rubli; Prag a ~u:ótka 5. 'alei. 26-50. 188T
galanter., E. M!tulewicz; Moskwa m. M. K. W. 151926 Nad. 74058 szkło lampowe, I. W. Sawicki, zaliczenie 53 rb tI
szpuUc! papierCjve, M. Pappie i S·ku, ' dla Krystyana Begi, 42 kop.; Tomaszów Nad. 90693 podpory drewniane, Szaj a llbr.. L... PRYBULSIU
skórno, włosów, (kosmetykII.). wo
zaliczenie 3 rub. 20 kop.; Twer Mik. 57956 próbki, I. Hal· Qutmanj Skarżysko Nad. 59706 formy kowalskie, Fab r. IIChoroby
oryczno IIllOClOO\lłCJowo I nJolllooo piciowo
lislIlmRr.ICH-HA'rA
pemi Szuja Pól 35887 tkanina wełniana, N. Karpienkow; "Skariysko"iWierzbnik Nad. 32506 fornier dębowy, B-ci a Loazeule 8yph.6QO-9U"
Petersburg m. M, W. R. 8927 herbatniki, czekolada, mar- Lichtensztejn; Kowel Nad. 63082 smar do obu wia, A. Łan
Południowa NQ 2, tolof. 13·59
molada i karmelki, Bligken i Robinson; Gorochowice M. daj Smyrna R. T-wo L... i Handlu 30/29 figi, "The Smyrn a Ul.
f'rzyjmuje od godz. H-,1 r. 10d d-U w
Nii. 87499 nozestalowe, S-wie I. D., Morozowa; Rostów~ fig. Pacl<iersa Lid"; Kremleńczug Pot 75553 bawet manuf., palii" od !l-G po pot. lJla pIli' osob~ ,
!,o~zoltlllnl.
,
n.<!
, Jarosławski Pół. .20887' groszek zielony i mąka kartoflana, N. J. Fiszman; Baku m. Pot Ws. 22651 tkanina wełniana1
Dom HandJ. Uchałow i Zawiałow, zaliczenie 35 rub, 55 , Ogansanianc, dla Fausta; Tyflis Zak. 528 szuwaks, Zarząkop,; Mińsk AleJe 2545 tkanina bawełniana, Z. M. Raskin; dzający centr. składem dla Mllgroma i Lewi naj Pol<rowsk a D~HGI
Mińsk Alek. 135 tkanina weJniana, Z. M. Raskin; Mińsk,1 Słob. R. Ur. 1553. manufaktura, Zawiadowca stacyi dla I.
NaWi'ot N2 1.
Alek. 24482totografle"Olinkiewiczi , Sudża M. K. W. 3188 I Czerniaka; Pryszyb Poł. 1139 szyld, Emil Drat, dla FJegla;
tkanina wełniana, Jakób Gałuszkin; Czerepowiec Nik. 2377 Jekaterynburg.l Perm. 96534 próbki manu'f. , K. A. Spiry
Choroby wewnętrzne.
tl~anina wełniana, '\!l. A. Szmulewicz; Odesa m; PoLZ. 3120 donoWi Taszkient Taslfk. 228240 szyszki, Golberg; Moskwa
5820
wino ruskie, Kiwa Gorodecki, 'zaliczenie 7 rubli 85 kop.; 'm. R. Ur. 89795 krochmal" F. Pramme i Fogel; Charbi n Przyjm. p. pot. 4-6.
Odesą':plDrt Poł.Z: 272153 korki, Arlonimowe T~wo,kor- Chiń.-Wscll. 12219 pr6bki manuf., A. I. PolakowjProśnic a
koWychYlyr.Obówi Odesa tow. PoL, Z. 723236 kufer z do~ Perm. 2288 tkanina bawełniana, Zawiadowca, stacyi dl a
mQiVemirze,czali1i, Teodor Curkanj Odesatow. PoLZ. Margolisa i S-ka, zaliczenie ;ą20rubli 90 kop.; Aleksandrów
nÓ734 chustki wełniane, S-wie W. 'T, Ptasznlłmwa; Ode,sa I Warszawsko-Wied. 221250 stall. Kuźnicki; Aleksandr6w $pCllcyalnoś6u choroby skórne
tQw: Poło Z. 732168 tOWar galanter., skł'adzalegttowar6w, ' W. W., 221114 cegta, cegielnia "Kuiawall ; SosI10wice W.' weneryczne
8 I f2-lO l t. rano I Oel
I
4
_7
j,
w.
Wnie<lziele
-12
dlą:A,7,,»7>~If1~rzi}~icfel1i~ ,~S, kOp.i Odę,s~;t{)w. po,~'Z.. 7321531, 128096 pudełka '. bla~zar1e, . ,Fabr. "Dekorum"; GranJca W rEUo. Zielona BO. od 9547r.
olel;$kb,ur'zaległycn "towarów 'ChemH:lz., Fabr. Swełan";·, 74626 żelazne CZęŚCI maszyn, Ooldmost i S~ka.dla Rel1era•
"
Kij6wm. oddział Pod. Pot Z.57303, tkanina bawełniana,
Kalisz W. W. 61"0 laki, D. Zelllianowicz, zaliczenie 46, rb
Dr. med.' W. KOTliN
Barag; I<ij6wtow; Poł.Z. 596441 chustki wełniane,G. U./67 kop:; Wąrszawa W. 147017 meble, M. Rotwand, diaS
Ul PIOTRKOWSKA 7l
Barag; Waskaucy Poł. Z. 5812 chustki wełniane, l. Cukier, Rotwanda; Warszawa W. W. 146739, 146738 wafle, G, Mi l1l ®blY 80IPC:9lI li jIIhJ.Il(J,
OhoU
zaliczenie' 1 ro,19 'kop.; B~rd'yczdw Ppr. Z.1884:77 kro- I chaIski, zaliczenia 58 rb. 90 kop. i 59 rb. 40 kop.; War chmal, D. MarguT1Cj Nowoslehca Pot. Z. 36601 orzechy, I szawa W. W. 148943 mtynek do kawy, B-cia Jtlroccy, za - p rzyjmuje od godz. 10-11 rano
i od 4-6 pp.
27651'
Ab'ram Szor; Dondziuszany Poło Z; 9297, 9298, 9279 ma-I liczenie 40 rubli 75 kop.; Warszawa W. '\!l. 148905 książki ,
~~~2_1_~_"9________
nufalstqm! A: M., ~raul1Sztein; PopiejI?ia 2!593 manufakt~ra, i Kleinsinger, zalic~cl1i.e 15 r~bJjj . Warszawa W. W. 1 +8789
S.,ł\rymll1skl:zahcz~nie12 .rubll; .LlpO:W1ec Poł. ?; 2.6416 I kawa, L. B. Janklewl7z! ~ahczeme ~S rb., 90 kąp,; \lTarsza
Pr:.ll:ojazd Nil S.
(ijtnra~y)
Te.nf. l1.. a4
tkal1l,I,18.', wełmana, L,' eJba ~ROSICZ,' zal!cz, ęn,l,e, ,2,4,5 rUb, 1.1; U, pka- 'I ,wa, w. W,', 147028, .k51 '11::/\1 , R, ozenwel,n," zal,iC,z~nte 18 rb. 60
DIl'~ FUA,iWCaSZEK
~y. Poło Z. 4456 manufaktur~, I: Gm~burg; Zytomierz Pod., lmp~i Wqrsza~a W. W. 149091 trzewiki wOJ tokowe, Gul ·
110Ia 1~019. szuwaks, Torc:lynskl; RózyszG~e Poł.,Z~2t250, m~n! . zallczęl1le 54 ruble; Warszawa Kow. Nad. 118720 KOZU:n:. KlE ~N H)Z
koszyki ~ozll1owe,lcko Gotllb, dlaOelbat<ta;Noworadomsk I kSlązkJ, , f. Rozen, zaliczenie 8 rubli; Radom Nad. 10700 mieszka, obecnie PrzejaZd Ns 8,
W.W.J12254,1l4842, 114225, 114509, 114226 meble gię~ ogłoszenia drukowane, J. Grodziński j dla W. A. Czecho
front, l~e pietro.
te, ]3-cia Thonet; Nowora<lomsk, w;, W. 112285 skóry wy- wic~aj Jeja Włk. ?36 tlcanina wet, T. Zacharow, dla I Przyjmuje od 9'1.-121 od fł-Bw.
prawnę, Rpz~nberg;Kutn9 W. W" 201?6,s~óry wyprawn~," Kurcman.~; Srietieńslc Zab. 969 ksią.zki kancela.ryjne, D. Liń
El~p, Tqwa,row,ądla M. Wolczyl~a1 zaliczenie, l rb~ 7~ kop.; kow; KIJ6w Pol. Z.,647365 książki drukowane, dla T~wa
~zęst?chowa W;W.333287 galanterya, H, Weksehl1an, za-!L. M. Fisz; Kii6w Poł. Z. 640577 poctuszka, Zawiadowca
Iiczeme .8 rb~~Oko~.;, Szęstochowa W. lłI. 333090galan~ s.tacyi. dla !(l'eiT1et'~j MoskWa m. M. W, R. 9092 skóry sa - CItoroby skórne i weneryczne
terya,,., L Kap{ąn, ~lcZ~J,1le 43 rb;,~.kop.j Cze~tochowa ~.fla~owe! ,Bachr\1mm;Wilno Pół. Z, 202803 książki, Mac,
ud. Miikołaje'i!lf&ka 18.
W.,3.:>60S9 stołQwe szklal\enączyl)lai: Huta szklana »Pauh- zalIczeme 22 rb. 69 kop.;, ' Wilno Pół. Z, 20236:3 ołówki , God:z:iny przy)'l~: od 1\" 0-1:l i od <f. l p6ł
W!qOTo •• w Il.it\dzlolo i świqta
na ll ; ,Częstochpwa W. '\!l.' 334999 ,pierniki, F. Michotek; Landsman, zaliczenie 76 rubli; Petersburg Pół. Z.' 206049, d;)od7 lUpót
do ;t.~ l !lół. rololaun Nt lIQ.ao.
,~ars~awąm.ł;.. F. 31534 grafit Ył Pfosz:ku', I. MajUler~,za- 205909, 205454, 205232, 204809, 205103, 204643, 204196
l1czemę 21 ruble; Warszawaw. Ł. F.30Q63 myd;t:o,tuale- 203451, 203133. 202674, 202468, 201798, 202090, 201256, Dr. LITMANOWICZ
tp~e;c Herrtlah;Warsza~arry.; .t.' P" 2781 &,meble ,drę- 201496, 201012, 199867, 199594, 202901, gazety M. W
Krótka 12.
WllIane, A. Grmelą, zabczen1eSO rb.; "Warszawa m. Ł. L.urawlewa, dla Dobużyńskiego.
C
horoby
ne.'ak, pęCherza,
F. 27377 przędza baw~t, U. Engelman; ::Warszawa m. Ł. F. "
Nastacyi Ł6dź·I(arolew dnia 8/21 czerwca t913 roku
cewki
i t. p.
2S540p~ędzalntwełn\ana,M., Ra~eld~. -', :Warszawa m• .t. F. o. gOdzinie 2 popołudniu: Skariysko Nad. 9106 kuchnie
24774plzędz.a wet, Sz.E~ge!maniWars~awa W.W.~11465 su~owcowe, ,Fabr: ~liżyn"jMarki Pół. Z. 643 szl<ło do Prżyjmttje do 10 runo l od 4-8.
Telefon 18-61.
5011
towar bakaleJl1Yt W. MatYJewlcz,zaHczen/e 165, rllbJ,; War- okien' H;uta ,szklana Targ6wek"
szawa W,•.'i(5.11l45 wyroby miedziane i .łopatkiŻelaznęt .. ' '.'N '.', '. Tl6r1~:C .,
.'
,
,
J., 0, . Di?ment,zal1cz,,en,ie, 7q rb.; w,ar,szawa, W. W.'S10991
',"~, ;S.,taCYI "-' .1.11. " h, ~J~y dOla 11/24 czerwca 1913roktl Dr. S. SZNITKI ND
pierniki, 'Al'eksandrowkz. zaliczenie 48 rb. ,59 kop.; 'WargodZInie 2 po połudmu. Warszawa In. Pot-Ws. 119433
Ś ..ellh1ia 2.
1117
ązawa W. W. 507607. knotki dO lampek, Jan Błaszczyk, zaosmet: towar, L~ufer;" Wloclawek W. W. '87791 piasek C
ho
roby
skórne,
(Włosy), i moliczenie 1,3 rb. 10 kop.; Warszawa W.W. ,505917 czekolad~ ,zwyczaJny, Golde, dlaG. Golde.
,<:zopkiowe, kosmetyka lekarską
LZawisto:Wsl<:i iM. Starorypinski, ,zaJiczenie5S rp. 09 kop;;
'Wrazie,; gdybylicytacya, w dniach wyżej oznaczonych Pr
WenerYczne
od 8-aJ d, 2-0] po poJ. i pd
Wąr.s~awa m: Poł. Ws.1125553 papier, S. Hercfeld,zalicze-' do s~ut~u medoszł~, to ~owt6rna ostateczna sprzedaż od- l i:.:yJulUje
pół do 11 'v., ,<lllruy od 4. i 'DÓł do 6-e
Ille' 20, rubIi;Warszawam. Poł., Ws. 1291,05, kasy surow- będzie SIę: ~a. stacyj Ł6dz-Fabr. 5118 i 6119 czerwca 1913
~owe,,,Trud\ zaliczenie 42 ruble; Warszawa Kow., Nad. roku, o godZinie 10 rano, nastacyit6d~-Karoleww dniu
977258 wyro.by żelazne, I. G. Diament. zaliczenie ,25 rubli; 10~23. czenyca 1?13 roku o godzinie 2 po południu i na
Warszawa Kow. Nad. C)':/7608 pierniki, S. Wakarecy, za1i~ stacyl Łód~~CnoJny 12[25 czerwca 1913 roku o godzinie 2
częnie 19 rublj95.. kop.;·' WarszawaKow. 'Nad. f}75419 pa-. po poJudmu.
.
1436
l1iea2ika obecnie
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