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Wychodzi codziennie po południu, oprócz .niedziel i świąt uroczystych.
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dodatl<altJi ilustrcwimUtP dla Frencmerałorów.

Prenumerata w . Łodzi wynosi:

zastępca przyjlttuje interesantów w sprawach redakcyjnych
od 9 do l 'W redakcji - Wi~eWSKa l06a. i od 7 do 8 w administracji ulica
. .
Przejazd. 1.
Redakcja ulica.· Widzewska. nr. 106a. ('telefonu Nr. 20-22). Administracja _
Przejazd .nr. J (Telefon 20-30)•.. Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopiśów drobnych redakcja· uie zwraca.
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Rocznie 6 rb., półracznie 5 rb., ·kwartalnIe l (1)
miesięcznie 50 ko?
Za odnoszenie do domu 10 kop. mieslęanł&.
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Egzemplat.,z pojedyńczy 3 kop.
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Ogłoszenia: Nadesłane na l stronicy 50 :;:on.
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wiersz lub jego miejsce, wśród tekst

60 kop., reklamy po tekście 15 kcp:, nekrologja
15 kop.,OgłoszeIlia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe

po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe·
l i pÓłkop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmniej
0 _W_Yf_a_zó_w_._ _ _ __
. W niedzielę! 8w:ię~Ą4~~,s~t?i:a~ąt~~ od ,godz. 11 rano do 1 :.po....;:;,p_ołu_d_nl_'l:::,.•...,;...;....._ _ _ _ _ _ _ _1..
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ficznych"i zoologiczf1ych przedrnio- mowała na dworze stanowisko wyjąt
't0W, które zajmują dziś 26 sal w kowe. Księżna nie tyI,ko używała
~owym Burgu wiedeńskim i tworzą tytułu »wysokość", nadanego jej spe~
nadt'f interesujące, muzeum przyro- cjalriem pismem odręcznemprzez cerlnicz!3. Opis :podróiy swojej wydał sarza Franciszka Józefa ], ale także
Vi dwóchduiychiomach.
posiadała rangę wyższą, fJlliieli wszystQd dłnszegojuż czasu w wielu kie naj starsze rody arysrokraty;::zne
dziedz'inach zastępował cesarza Fran~ austryjackie, z któr.\~ch n~jstarszym
szemą z kolei· bratu c~sarskiemu, eiszkaJózefa, przedewszystkiem zaś jest książę Andrzej Lubomirski, ordy,. P ubl'lcznle,
.
nat na Przeworsku, a następnie naj- .
. l
. k
3ł-cyksiędu Karolowi .L.··ud. wikowi, po.· w d zła ewoJs OWOSCI.
. k··
t
.. cesarza
.. .. FranClSZ
. k a starsza linJ'a książąt;·.Sc:hwarzen"!:Jergów.
smit~rci zaś tegoż (t9:..gocze rwca Ja () ·:zas ępca
•
,1896 r.), przeszłó na syna jego naj-Wystąpił .po raz pierwszy w r~ 1891
Niechęć dla żony następcy tro..
t"
'b'll euszu k ro'l o- nu austr]' ackiego okazywan o też poorkiestry symfonianej ruarszamsklej pod dgro starszego, obecnie .. zabitego arcy_wuroczys
OSClach . JU
p. Bronisława SlUbCfI, priJf. marsz.Tow. muz. księcia.
.
czatkowa
na dworze berlińskim, na
waj Wiktorji w Lon d Y0le.
•
e
.
1421
. . . u- co arc. Franciszek - Ferdynand odpoO d t ego czasu coraz częscle]
Francisz.e.kFer.dyn.·a·nd
l
.ATcyksiażę
t
·
ł
d
'
dl-l
),
'11
" pie był z góry przygotowany do czes D1czy wrzą zemu monarc h'Ją, wiedział niechęcią wobec całej
C po łi~ Q WC
y
rządów monarohją, ale miał najwię- w ~ ostatnich. zaś ]a~ach ~ywjerał tyki ceSłlrza Wilhelma II. . iągnę o
ksze po temu dane ..· ..
...
wpły\v P?waz.o:r na. bIeg po~htyk~ au- się to przez lata całe, wreszcie nie:.:
Widzewska 47.
. Wd
. __. . _
l' _
str?=~ęglerspEJ. LICZDno SIę tez z porozumieniazałagodz6ne. zostaJy po
" e j..lnuść~ sprawy kryminalne, Jiypotec~n·~
kontrakty. akty oraz zestawia różne prośby.
., rzeW*l- {;~~ng!C ......., GZTea:zii:-ęm~1(oronylln~....'.r.ęgWrskiej .uSilI1Y_~lt~ stalitniach. ze._.2.tr..9.1lY_Wil:·
Przyjmuje od 9-1I ra.no i 4-"-1 pp.
1428-10-1
nem? łąC2ącet.n ?W1e naJ~tarsz~ dy- baTdzQ poważnie. Świezocesarz Wil- helma ... Do ostatnich jednak czasów·
UW..A.GA~. We wtorki od 3-5 bezpłatne porady
prawne dla biednych.
l Bur- h l
Wl'zytę w Konopist
nast]e
' k europe]skle:
k ~. Lotarynską
.,d
dk '
e rn Zł oz' v.ł mu
, epo.wiadan. o, że· stosunki arcyks,ęcia
l
b on~,
ą, arey SląZę ws:-o
~r:o ow gdzie ~podobuo bardio obszernie o- następcy tronu z dworem ber ińskim
sW?lch H.czył. 112 ro4owks!ązęcy~h, Inawiano sprawy polityki biożącej. nie wykraczają po za granice obowią.1.. .
.
kowej uprzejmości.
' ,.
Dr. med. P. hAfłGB1ł~O krvlewskH;h·t cesarskIch, mH~dzy Dle- .
mi 71 rodów lliemiechch 20 polW charakterze zastępcy ~t:~clIza
Z małżeństwa księżny Hehenbyły asystent kliniki berlińSkiej.
Zawadzka 10.
Tel. 33.8a~
skich 8fraricuskich, 7" wł~skich i 6 wyjechał te~ ~f?yksiążę ~r~ncjsz~k berg z a.rcyksięciem Ferdynandem poSpecjalista chorób. wenerycznych, przyjmuje od 8-1 . n ' h ·
Ferdynad SWIeZO do BosIH,gdz19
i od 5-8. wiecz. Dla pań od 4-5, osobna pocze.. In yc .
.
.
db' ł'
d . h zostało troje dzieci, książąt Hohenkalnia. Leczenie rzeżączki i syphilisu najnowszyml
jako
12-letni
młodzieniec,
~o
tei
0 , ywa y .. Slę ma.~ewry
W?C
berg, osieroconych przez zbrodniczy
środkamL. Szybkie i skuteczne leczenie chroniCz~
armJl. austrJac\o-v:ęgle:- zamach. Są to: księżniczka Zo~ja ur.
,
nych stanów.
1430-96-1 'wygaśnięciu modeńskiej linji książąt JiO!p.uso,:",
Lotaryńsldch J drogą spadku o trzy- sklej. NIO tylko Jednak. z~uama wOJ- 24 lipca 1901 r., oraz książęta Mamat tytuł księcia Estenskiego i 01- sk?we powlOdł~. a:cykslę~la do Se- ksyniiljan Karol, ur. 29 września 1902
brzymie majątki tego rodu.ra}ewa .. :t:0droz. Jego młała charak- i Ernest, ur. 27 rnaJ'a 1904 r.
.
...
..
'. ter wybltllle polItyczny.
DZlękI te,m.u, był le~ny~ z naJ·
VV Bośni zainicjowano w ostatWokoło małżeństwa arcyksięcią
?ogatszyc~ ~SląZąt austfJ~olnch. A:1ło- nich czasach rządy autonomiczne, Franciszka Ferdynanda 1 jego planów
z kaucją od 200 do 300 rubli otrzyma dy. ar~yks]ąz~ od:I awał SIę studJom powołując do udziału w nich lud- względem swych dzieci, utworzyło
stliłą posadę zaraz.-Zglaszać się: Admi- p::awlllc.zym .1 wOJsk~wym, tym ostat- ność miejscową.' Pobyt arcyksiędasię mnóstwo legend niezawsze wianistracja N. Gazety Łódzkiej. ul. Przejazd mm dając pl~:wszen~two..
: następcy tronu miał ustalić ten kie_rogodnych. Faktem jest tylko, że konNr. 1 od 12 do 2 iub od 'l do 8 wieca
.
W Austr}l uwazany tez, był z.a. 'runek, wykazać życzliwość tronu dla stytucja dynastyczna węgierska nie
Jedneg,o. z paJl~pszych zn.awcow wOJ- . świeżo anektowanej prowincji. a za- uznaje małźeństw morganatycznych,
~k~WOScl.Zołmerzem tez był duszą razem poczynić kroki ku przywią;.. i że z tego powodu pretensje xsiąl CIałem..
'.
źaniu jej do dynastii. Kula morder- żąt Hohenberg do korony węgierskiej
. Przesz~dłszy .wszy~tkIe szczeble cyprzecięłanić tej działalności ar- nie byłoby nieuzasadnione •
.k~rJery. w~JskoweJ, z~l.mował os.tat-cyksięcia.
mo naJwyzsze Warm]l stanowIsko
generalnego inspektora austrjacko-węgierskiej siły zbrojnej. Na stanowiDnia 1 lipca 1900 roku, arcy-:sku tern był najwyższym tej siłYksiąźę Franciszek FeTdynand, . będąc
W roku ubiegłym· obohodzono wodzem. A z tytułu tego nie ko- już następcą tronu, pojął za żonę hraNastęp>:twa zamacIJów serajewskich dl~
uroczyście 50-tą rocznicę urodzin na- tzystał tylko dla formy, lecz fakt y- biankę Zofję Chotek, . córkę starego Austrji i Europy wogóle niflprędko _ oczystępcy tronu austrjackiego, arcyksię· cznie kierował całą armją i flotą, i rodu czeskiego hrabiów na Chotko,- wiście _ dadzą się dokładnie i trafni'.3 ocel
cia Franciszka. Ferdynanda, który do wzmocnienia ich przyczynił się. wie i Wojninie. Małżeństwo to było nić, niemniej przeto już dziś.niejakie wnio.
przyszedł na świat w Gracu 18 grud. wielce, kierując się w swych dąie- morganatyczne; dzieci z małżeństwa .ski .nasuwają odgłosy. doehodzące'z głownycn
dnia 1863 roku, jako syn pierworod- niach ideą,' że siła w.ojskowa państwa tego nie' noszą tytułów arcyksiążę- centrów' polit)'cznych.
ny arcyksięcia Karola Ludwika, bra- jest. najmocniejsząpodstawą jego cych i nie mają praw dó tronU. W·
Zanotujemy na razie pierwszy pogląd.
ta cesarza Franciszka .Tózefa. Matką ro~woju we wszystkich innych dzie- przeddzień zawarcia ślubu arcyksiążę który zasadniczo zgadza się z. tern, COŚ!!ly
mu była arcyksiężna Marja Annun-dzIDach.
_ ' Franciszek Ferdynand zrzekł S1ę tych zaraz po zamachu pisali: że kwestja pOłu
cj ata, córka króla. obojga Sycy lji, .
.zn~ne te~ .było zamiłowa.nie ar- praw za dzieci s~~je akt~m spec.al-· dniowo .słowiańska staje się dla Austro-W {;f'
Ferdynanda n-go, z do·muBourbo-· cykSlfJCIa do nauk ·przyrodDlczych. . nym, a. równoczesme hrabIanka Cho- . gier najżywatniajszam i już bardzo aktualnem
nów. Trzeciin. był z kolei następcą . Był on namiętnym myśliwym, a pa- tek otrzymała tytuł księżny Hohen- zagadnieniem.
. .
tronu austrjacko-węgierskiego· za. ży- sję. do gromadzenia zbiorów dzieł . i . bęrg, .którr też dziedzi~zą. jej dzieci.
Według dość rozpowBzechnronej Qpinji.
cia panujacego monarchy;, po. tragi- sztuki przejął po rodzie Esie. .
Małżenstwo arcykSIęcIa spotkało zamordowany ar!lyksiąźę uchodził za zwoleucznej. a tajemnicznej śmierci jedy- .
W podróży na okóło: świata na, się z wielkim oporem dworu austr~c-nika idei trylllizmu: t. j;kierunkn politycznaka cesarskiego, arcyksięcia Rndoł- krązowniku "Marja Teresa" od grud- kiego, zwłaszcza ze strony arcykslę- nego, który dąży do przekształcenia monatfa (30 stycznia 1889) w Majerlingu, na- ·~ia· 1892 roku do października 1893· żniczek, które· niechętnie spoglądały chji habsburskiej w ten sposób, abyobec·~ą
stępstwo tronu przypadło naj slar- nagromadził olbrzymią ilość etnogr3.- na wywyższenie księżnej, która zaJ- dualistyczlla, formę zmienć na potrólnlł
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za kołni~;z .'.
Ministerstwo handl~ uważa I,zb~k~o
wyrzucić, jedl1awcz& za jeden z n~Jlepszy?h sro .• ?w

Ow porwał majtka anglika
roku poprzei
konieCilnie
ellidał go za drzwi
dnim.
.
.
kowej z krajGw polndniowo-słowiańakicb.
ule pozoatąła pubHc:mośń wzięła anglika w przeciwko rozpowBzechnlenlUsl~ stralk.o~,
Mimo
to
bilans
wykazuje
stratę
240
łfa tej pod,tawieopiera 8i~ koncepcja,
tys. marek spowodowaną trudnościami ru- obron~. Wleny kapitan N. przez telefon za- a dla nadaniaprojektowa.nym Izbom w:ęk
mająca tłumaczyć charakter i cel sarajewszej powagi w oezach robotników proJei'
chu. Sprawozdanie zaznacza, że balony żąd~łJ przyjazdu pTackolilendanta.·

przez utworzenie

odrębnej

organizacji

związ.

o 50 tys. marek mniej niż w

skiegozamachu. Propagundawielkoserbska wymagają jeszcze znammego udoskonalenia.
Rozegrała się przeto. awantura na tle
- mówią - widzillła największe niebezpie- zanim będzie je można uważać za zyskow- nastro'll,' który anglikom ." może się wydaa
ani dość serdecznym, ani też tem mniej deczeństwo dla swych zamierzeń właśnie w liray odek regularnej komunikaoji.
mokratycznym.
tryaliunie habsburskim. Utworzenie mocarstwa, na t&j idei opartego, która zadowoliłoby narodowe aspiracje ludów słowia.ńskich

Z za kordonu.

Z Litwy i Rusi.

tuje wprowadzenie do ich Bk~dll obteraDych przedstawicieli roboŁnikow.
_
NatomIast ministerjum spraw wewIlt;:trznych sceptyeznie zapatr.uj.e~ się n~ możIiwoś·ć usunięcia sprzecznosc1, mtere~ow pomiędzy przemysłowoami a. robotnik:,ml, prze~
utworzenie izb pojednawczych; głowme gas,

Austrjr, byłoby dotkliwym, bodaj śmieItelu
k
.O
.. Kara prasowa' Redakto' r wychQ'
- Niebezpieczny obraz~ Dąd
arny w
Dym oiosem dla ideałów i marzeń wielko- OsŁrowip, w W, Ks. Poznańskiem skazał wdzącPj w Wilnie WlfoczElrniej Gażiety" , p.
serbskich. Dlatego spisek serbski .zgładził listo.padzie f, z. za ro.zpowszechnianie obrazu Cbotienko, sa artykuł wstępny w numerze
człowieka. którego uważał za najgroźniejsze- "Droga _ krzyżowa, czyli wyjście lpdu. pol, z dn:a 23 czerwca przez gubernatora w drOA

chodzi ministerium spraw yvewn~t[zuych
o nie wprowadzenie . do tych izb obier~In.y~h
przedstawicieli robotników. PrzedstaWH!le'
li robotników-zdaniem ministerium spra.w

go wrogR.
skiego7. wywłaazczoneiwioski lt , rzek~mo
Te motywy tłumaczą, dlaczego inspiracji podburllającego do gwałtów. b. .redaktora
zamachu odrazu zaczęto upatrywać w Biało- .~'N owego nI" zy'JaCI-el a Itldu· p• NoskowicZ8 ,
Da 500 marek kaTy; właśaieiela zakładu lh
grodzie. Same poszlaki realne nie byłyby tograficzmgo. p. Pllczka z Poznania, orazwystarczającemi.
kupca. p, T. Gódzinę z Kępna, na 150 maPrzytoC7.0ny pogląd ma wlele danych rak, tud~ież akwizytora, p. N. Szmelte'ra
faktycznyCh i logicznych za sobą i może z Kęput>, . na 50 marek kary, ,Skazani ;wnie~
śli rewizję. Obecnie IV-ty senat karny sądu
też IV znaczuymstopniu sI-uayć za wyjaśnie~ Rzeszy w Lipsku rewizję odrzucił i wyrok
nie nastroju, jaki zamanifestował !31ę ...;.. we- zatwierdz;ł.
dług depesll wczorajszych w Stowiań_ Echo ucieczki Gierowskich.
W
szczyźnie austtjackiej po zamachu seraje w- związku z ucieczką Gierowskich' odebrał B!lskim.
DemQllstracje loj.alllości względem bie w Czerni owcach życie doz.orc8. więzienny,
Kaswan. Samo.bójstwa dokonał cn. 23 b.m.
domu panująoego i oburzenie na sprawców na dziedl,iń~u sądu karnego, strzeliwszj do
zamae-hu magli hyć po części odrucbowe; po. siebie z karabinu służbawego. . Na odgło~
części podniet<\ 11 zewnątu wj"wołane-, ale wystrzału pospieszyli na miejsce luukcjonaf1
IDt>g:: hyó także wyrazem świadomości poli- jusze więzienni.
tycznej. Jeżeli chorwaci i lsłoweńcy istot~a~wan . był po~errzanr O uiIzi~ł . w .~'
nie 'myśl ... D t . r
k
d b
bl'"
łatwlenm UCleezkt G·erowsilm.
lIilauowlCle
_.
....
Tya I~ml~, Ja -o o z G yczy .IZ- 7 czerwca,' a więc w dniu ucieczki Giei'owszaJ l;!ll loteresom zyClo.wym t to mogą byc na ekich z więzienia czernio.wieckiego JJolecil
zamach szczerze cburzeui.
jedell z urz.ędników sądowych Kaswanowi
Dnlma~ s"raiewski wi1:łd spl'awę, ala przynieść kilka kodp.Ksów zsa1i rozpraw
· I'ZYSlono-łyc'll
.
ni~ t:Gwillielol jej po.grzebać, Z!lleżne to bę- P
'Co' •
Polecenie to dano mu około godziny 11
dAie:.. prZ.ede \"E!zystkiem od rozumu sianu) jaki przed południem, a więc Vi Ilzasie~ gdy obaj
wykiii!l_1>.ierujący politycy Wiednia i Buda- Gierowcy przebierali się w sali sądu przype-S~tll.
Biegłych. J(aawan nie zjawił się z kodek,~~~
s'em; stąd tcż później zwró'ciło się przeciw
niemu podejrzenie, że pozostawał w jakimś
związku z ucieczką Gierowskich: Na podstawie
tych poszlak miano d.' 23 przed poludJJiem
przesłuchiwać w tei sprawie Kaswana, krory,
j'ak sRdz·", w obawie .. odpowiedzialności 0(-J' Zlot sokołó.w czeskich.
... ..
W Bernie. morawskim odbvwa się· zlot usoko- debrał sobie zy· cie•

rządy fabryk
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łów" c';6akich.Przewidywany jest udział 30
ty!:'_ sok.ołÓw~ Obawiaj-ł się, Że dojdzie do·.~

starć.--1:iniemcami,któr»y z~olall~j~rzdCkon;;-'

dza administ!acyjnejzostał skazany na
rb, kary lub areszt miesięczny.
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'0 Los zapisów pnIsk.ich. Ministerium

spraw wewnętrznych zawiadomiłogenerdgubernatora kijowskiego, iż .komisja bud że
towa Dumy państwowej podczasrozpatry.
wania [,reliminarza mioiBterjum wyraźiła t yczeni.e, aby rząd zajął się k~estją, które»
kapitałów ofrarowsuychi zapisanyeh na rozmait'e cele 'dobroczynne przez osoby prywat-

we.wnętrznych -

wyznaczać

powinny za:
z włailzailll
admiuistracyjnemi danego Wlasta,. .
.

w porózurnieni?

Uznawszy' zasadę obieralnoscl robot·

niczych przedstawicieli w izbach pojednawczvch -

twierdzi ministerstwo spraw we-

wńętrznych -

trzeb:l będ~ie pozwalać na
zebrania wyborcze robotników, a te zebrania - jak dowiodło doświadczeniezebra~
zwoływanych dla obierania pełnomocnII
ków robotniczych w kasa~~~boryc~ nt>,··możnaby przekażać dorozporz~dzenia mogll z łatwościll przeobrazlc Sj(~ w wle~e
zarządów ziemskicbi miejskicb.
lub inne zebrania nielegalne, co znączme
Ministetjumw8.kazuje przytem dwa nadzór władzy ,nad przestrzeganiem poząpisy tej kategoTji: 1) fundusz sapisany rządku i legalnt.ści.
.
przez hr. Branicką nR utrzymanie szkół w
Uzgodnieniem opinji obu mimsterjOW
Stawis21czach i Kozanee, 'oraz 2} kapitał za- -zają6 się tlU\ Rada ministrów.
pisany przez pułkownika Poniatawskiego na
utrzymanie ubogich sierot włosoiańskieb w
niektórych wsiach, jakie niegdyś należały do
ofiarodAWCY w obrębia gubarnli wołyńskiej l
kijowskiej.
D Skarga na kuratora. Kijowscy związP.Fzy licznym współudziale delegatów
k()wcYPo-dali na kuratora kijowski-ego okręgu odbył} si~ lódzkie kursy. paiarnićze~ r?znaukowego Derewiekiego skargę do... Pu- pocz~te w piątek, zakonczone w pOnIeryszkiewicza. Oskarżają oni kuratora
działek.
mazepiństwo i popieranie działaczy u1..raiiip O ze b ranl' U p l' ą.
tkowem na kto'r"<sta
J.
skich w ieh knowan.ial1.h przeciwko Rosji. De-' wili się delegaci W rekwizsŁoj,vym dO~lU
rewicki~zdaniem związkowców-nie li!lzy aif} Scheiblerowskiej straży, na Księżym Młynie,
zupełuie z żądaniami partjt prawicowych i ruzpaezęły się już W sobotę rano prelekcje,
prowadzi politykę szkolną ręka w rękę zpart~ otwarte przemową p. L. Zonera, komendanta
jami lewicowe mi, mianował 5 nieprawomyśl- straźy ochotniczej łód""kiej.
nyeh dyrektorów i 3 uauczycieli,uwolnia.
Dł'. A. Krusehe mówił o ,teorjach ganyeh z okręgu odeskiego i niA popiera bis- szenia i ratow'nictwa pożarnego, przyczem
dnych akademistów ani radą, ani gotówką. zapozn_ał słuchaclÓw z najuowszymi wyniZwiązkowcy proszą. aby l'ur.rszkiewicz zwró- kami JJad,ań i zdobyczami wiedzy W tej
eH cZYJ'a, należy UW!l!!:ę na. działalność p. De- ~-o .ł~l· '6
t1Z1elUl Dl •.
rewicklsgo., który wskll te kjakiejś om'yłd nNalCIe
.. k awszll s t runą tej' pre'1' e k CJI
., była
ważany jest za prawicowca. .
.,
,
p
lnos'
l' g . O'w
częSCOSwlęczona
li . C
az ,. wvdo
• •
o
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pożarnicze.
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. + Dymisja rotmistrza.
D().noszą z
Rygi, iż rotlDistrz 16 irkuckiego pułku ,hu;';'

ĘlYWają\!y!<4. _ się z._rozmaitycij .. materjałów

jak' np. ha wełny
oraz gaszeniepoźftrów, powstających Z
buchów gaz6w, ,przy pomocy innych gazów
§Tragiczny alarm. Na kordo- przeciwdziałających.
nie 'straży pograuio4nej 'w Sierosławicach' zaP. K. Pączkiewicz po.ruszył interesuzarów Holm otrzymał dymisję za to,.Iź dZię- szedł straszny wypadeir. Straż została zaaT jący temat pożarów. wfabrykacht szkołach.
ki jegl} niewłaśoiwemu rozkazowi podc2as llirmowilna poda~asciemnej nocy. wi\lozteatrach i szpitalach, gdzie panika bywa
przeprawy wpław puezDźwiuĘ} utonęło 6 awupostEjfUnków popędzili ku Bobie dwaj częstok.!'oć przyczynll ogromnych ofiar W
żołnierzy.
konni szeregowcy' straży.
.ludzi.ach, czemu zapobiegać powjnna zimna
PfBma petersburskie i moskiewskie
W ciemnosoi ll!\stąpUo starcie obu.jeź~ :krew straty ora~ umiejętna organizacja przy
ll1wi.
twierd~!l, iż rotmistrz Holro 'przeprawę szwa.,. tlźbów, ~którego skutek był fatalny.. Oba ko- ratunku.
ProknratOlrja dopatrzyła się w ilustra- dronu przez Dźwinę zarządsił o świcie, po. b!e padły namiejs<iu, jeden: z !ieźdź:lów.
..P. Kraft mówił wyczerpująco o draciach i artykułach "Slmplioissimusll." znie- wracając g nocnej uczty, w celu urozmaice- stał zabity, ,drugi walczy za śmiercią,.
binach hakowych i ich' zastosowaniu w
wagi króla bawarskiego i ('ałej jego ro- nia czasU towarl2:yszkom uocnej hulanki.
. § Zabiły pJ"'żez pociąg. W po.poszezególnych wypa.dkach.
dlliuv.
Ruch strajkowy. Ruch ~trajkowy bliżu przyshuku GN\!hów 11.1 12 wiorśoie
Po odczytach, w sobot~ nastąpił
1_) Usuwanie :Ży.dów z Fin- w Petersburgu nie zml1ieJsza się. We wsz}'st- dróżnik obchodowy znalazł z sUnemi potłu:' wspólny obiad, poezem zwiedzono zakłady
landji,,· Dziesięć rod~iu żydowskich, z da- kich więks'<lyoh fabrykach i ltlakładach struj- czelliami .!ałego ciała i w shuie nieprzytom- fabryczne. K. Scheiblera pod przew. inż.
wien dawna zamieszkałyah w Finlandii, zwró· kuje pewna część robotńików,ktOrych liozba nym Wloś'cianina z gub. lubelskiej, Piotra Wagnera, który zwiedzaj-ącym
udzielał
ci.ło się do B~natu finlandzkiego z pro~bą o dochQdzi da 30 tys.~
.'O~ińczykll, 18 lat liczącego, który spadł Z wyczerpujących wskazówek.
poz.wuJenie dałsze-go zamieszkiwania. Senat
Strajki mają Po.dkład ściśle ekonomie,,- pociłłgU.
.
Cwiczenia praktyczne na placu uwio.dmówlł i okólnikiem zalecił gubernatorom, ny. Robo.tn!cy żądają poawyiszenia płacy 8 . . Po przewiezieniu doszpifala O. zaraa czebnyni5 oddziału1uzupelnione fachowq
lI;b~ nakazali wysi:edlenje tych rodZIUli gra· godzinllE'go dnia roboczego..
..
.
zmarł.
.
.. . .
krytyką p-. Gierasiewicza dopełniły progiałlie Fwlaudji w ciągI! mesląca; e\\"entualnie
Zgon miljonera-cukrownika. W ma§ lMowy gmach gubernjalny. mu dnifl pierwszego.
.
...
Iltlwet uciekając się do puymusu.
iątku wł:Jsnym nNataljewka" w gnb. cbar-ProJekt ńndJwy npwega gm!1chu' dla fządu · . W lliedziel~, o godz. 7 i pół rano,
(-) Próby z opancerzonym ko."\vskiElj zmarł nagle wskutek apopleksji' gubernjalnsgo pi{)trkowskiego został' już 0- rozpoczęły się generalne ćwiczenia lódzkiej
samolotem odhyły się -.:... j/lk donoszą miIjoner-cukrownik Charitonienko.
pracowany i wkrótce będzie złozony władzy ochotniczej straży ogniowej. Ponieważ koz Paryża - w cilłgu l1ieząeego miesiąca na
Był on jednym z największyeh cukro· wyzszej do zatwlerdzf:lllia.
mendant p. Zoner zaj~ty był wyjaśnieniami
lolni;:.ku w V.lłaco.nblayw ol-ecności prwd. wuików w Rosji i posiadał 10 eukrowni \IV
Budowa gmat:hu będzl:eko;;ztowała techniczuemi, kierownictwo objął wicekosta.wicieli milli'dttrjum wojny. Do prób tych gub. charkowskief, połtawskiej. ozernihow- 400.000 rb. Nowy gmaoh'stanie przy ul. mendant p. Grohman. Celem manewrów
użyto naprzód dwupłato.wca typu "Durand", skiej i kurskiej,oszacowanyoh na sumę' 60 Aleksandrowskiej, l(1;d~ie obecnie znajciuiesj!;l była rzekomopłolląca fabryka K. Scl1eiblezbudowanego w warsztatach Letorda. Korpus miljonów rubli. Charftonieuko był mecena- gmach izby skarbowej,
fa przy zbiegu ulic Emilji i Przędzaltego samolGtu, posiadającego motor o sile 100 sem sztuki i posiadał godność honorowego
§ 4646 kar po 300 rb. W gu. nianej.
.
HP., oIi;ryty jest pancerzem z blachy sta- członka Akademji sztuk pięknych.
bernji pi.otrkowskiej . skazauo 4646 rodzin
\V akcji ratunkowej wzięło udział 464
lowej. Taki sam pancerz chroni lotnika i
Zajścte W restauracji. W PeterS T zydows-kich za nie~taw~enie gi~ poboro~ych ludzi Z 123 zaprzęgami i całym rynsztuntowarzyszlłcego mu pasażera.
burgu z okazriprzyjmowa.nia mllrynarllyau- do suparrewi.tji na ,1,3"93,800 rb. . kary, zkiem. Akcja wykazała sprawność i doskoNastępnie pr6bowallo iuuego dwupłatow- gielskich zdarzyło s:ę pl'.6ykrę zajście] . któ- -czego zainkasowano ::dQt~d . tylkG138,314 nałą,.orgauizację, którawywolała zasłuzone
ca z motorem o sile 200 HP .. posiadającego re mo ze jasne tło stosunków angielsKo.ro J rubli,
uzna~ie wśród licznie zebranych goscl; w
barrlzo silny pancerz, l.:om!l!etne urządzenie ·syjskieh nieco zachmnrzyć"liczl)l9 ich znajdowało się wielu reprezen.
dla telegrafu. bez drutu i uzhrojouego wk~.
W c2.wartek ubiegły do restauracji 80tantów towarzystw asekuracyjnycb.
1I
rabin Ulaszynov;y.
łowiewa kilku rosjan zaprosHQ-majtkó'V a~.-'Jł'
L
i
Po akcji. ratunkowej nastąpił przePróby te, przy których samoloty osiągły gil;llskich ze statku "K'og Mary".
marsz całej straży w tempie, jakie bierze
szybko.ść do 14.5 km. na godzin~ wypadły
Towarzystwo zajęła jeden, $tół, obok
",Biriaw. Wiedom.· donoszą: Przy .sięw chwili wyjazdu do ognia.
naagół doslwllale.
którego. pny sąsiednim siedział;' nrzędnik z minist~l"stwie handlu i przemvbłu W ostat·
Następnie zebrały' aif,] wszystkie od(-) A Pół miljona na balony. wydziału marynarki; a nieco dalej k!lpi~~n 'nich CZl1Bach odbywają się I'osiedzeoia ko· działy w domu rekwizytowym 5 oddziaIu
Niemie\!ka. "Dei<ig" - • Dentsche. Luftschif- maryvltrki .drugiego stopn:a N. i ,gen.-maJef misji specjalnej, zajmującej się spraw~ 0.- gdzie iuż, T.r1uszkowski wygłosił odczyt ~
furto actiengesellschaft" 'l'owarzystwo akcyj- ·z admiralicji s..
., .,
.'. ftr:1co:w.ani.a sposobów' wa.lki z Co;raz czę- najnowszych systemach s1kawek oraz wę
ne, zajmujące si~ zarobkową komullikacj!\
Kiedy towarzys.two nieco snbie podoiło stilzemi w ostatnicb czasach strejkami eko- Ż?W, łą6Zuik0W i jakości materjałó,v, z japomiędzy kilku większemi miastami nie- majtkowie angielscy zaczęli śpiewać, ,P1'.źy- ' nomiczńj mi.
, .. .
kICh te są sporządzone. Proleo-ent skreślił
miec~!emj za p.orr:ocą balonów Zeppelina.' :zem i. urzę?Dik: z wyd.~jałlI. ~ary'l1'ltl'Iri. -jął -: ,.Na l"'0sie~zeniach. 1i:~misji 'ujawniły . takie '~. krótkich zarysacb hist;rję nurzędzi
ogłOSiłO obecme czwarte z rzędu roczne 1m wt'Jrowac. ~o oburzył() R:aplt!łuaN.. I gao. SH~ za-sadn!~ze·1 ostre -rożnlcez·dań CO do r~t0!yU!ezych oraz omówił sp{)S{)by używa..prawozdaiite~.
R, którzy z.aczęliwin:owaj()ę CO-bnucać wy. roli Izb pojednawczych pomiędzy przedsta. Ula l zasto.sowania hydrantów.
.
Ze sprawozdania. tego Oka&Hło się. że ,rz..utami za uiepoBHanew. anie .swej ;goauoś')i. wiciel.amt ministerstw: handlu.'· i pr.zemYBłu·· p Prz J- łk
k'
'oł
' .
.•.
y a ows ~l mOWi o szkołach
J ruchu pasażerskiego na utrzymywanych Miary uburzenia do~e.łllił. je.de.n a." m~ltków, <l raz ,spraw wewnętrznych. O:l.dzi głów.. st:aż~ckich oraz o organizacji straży proprzez Towarzystwo lin.lach balono'Kych ange.lskich, który !lodał dłon do '1!śoiskup.i1ie. O 'sposób ur~eczywistnien1a pr.zedstawi- WlncJonalnych.
~płj n~lo W ubiegłym roTm Mu tys. marek kapitanowi N. .
't~elatwa robotników w 'ts.chlzbach.·
' I ' . B a k e r omówił ,urządzenię wozów

nycTl s.trzelców.
W ciągu cnłegozjazdu
wojgko trzymane będzie w pogotowiu, prócz
tego prZYWieziono 700 żandarmów.
(-) O . obrazę majestatu. W
MO!1ach)um r01ipoczął się sensacyjny proces
o obraz~ ma.jeBtatu przeciw Freislerowi, redaktorowi .Jdpowiedzinlnemn satyrycznego
tygodnika HUBtrowanegl}
"Simplieissimus"
.uraz rysowmkom Guilbransou'owii Steige,;,
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tOnzI(A·.:....t Lipca

1914 f.

S.

·Po·krótkioh, lecz ciężkich cierpieniach, zmarł we wtorek, On:i.a 30 ozerwoa 1914 r. o godz .. 9xano,
.
mOJ naj ukochańszy mąz, troskliwy ojciec~ syn i siostrzenieo . .
,.

w wieku lat 51, opatrzony

Najświętszymi Salrł'amentami.

WYllfowadzenie zwlok z domu zalobnego :przy ul. Piotrkowskiej 208 do kościola Św. Stanistnva
Kostki odbędzie się dziś, w środę, d. 1 lipca, o godz. B-ej wiecz., slrąd jutro, w czwartek o godz. lO-ej
zrana przewiezione zostaną na stary cmentarz katolicki;
?ogrązona w glęboldmsIDutlru

RODZINA
----

--

PISM 'fOW
WIEDZ.A." l1crua;stra m. Łodzi do. wyda\\al1 a
rekwizytowych i ratunkowych, a in2'. E.
Następnie. policja stwierdziła, że przy'Wagner aparaty oehronne i ratunkowe.
czyną zbrodni była miłość do niejakiej Kinas- Piotrkowska 103), otw".'G~ od g. 6 po pot do kańcom Łodzi j okolic pctszpcrtow zagra. . .
10 wiecz., a w nied70iele i swięta od godz. lO-ej
Po poludniu zapoznano delegatów towskiej, o której względy' starali się mor- rano d o godz. lO-ej wiecz.
nicznych.
urządzeniami

dercy i zamordowani.
straży poczem dokonane iostaly' zdj~eia
Wkrótce odnaleziono KinastowBką i
natychmiast aresztowano, w godznę zaś
fotograficzne.
.
Wieczorny bankiet w restauracji na później ujęto jednego z morderców, AntoKsiężym Młynie, pełen mÓw licznych spea:' niego Szczopaniaka, również osławionego
kerów, nacechowany był przez uroczysty, złodzieja.
Nazwisko drugiego morderoy jest jd
jednolity nastrój nie pozbawiony jednak
znanem policji, jednakże samego sprawcy
ogólnego ożywienia i wesołości.
Dzień ostatni, t. ~. poniedziałek, roz- dotychczas ująć nie zdolano. .
począł się prelekcją p~ inż. Perkowskiego
Na miejSCU zbrodni~ która wywołała oo. zastosowaniu elektryczności przy ratow- .gromne wzburzenie, zebral'y się tłumy prz~·
nictwie. P.ini. Tyluezkowski mówiło chodniów. ,
Przybyła Pogotowie zastało już tylko
taborach straiackich w miastach i po wsiach
a dr. M. Marks o niesieniu' doraźnej po· zimne ,zwłoki, które odstawiono do kostni.
ru'ocy w nieszczęśliwych wypadkach.
cy przy szpitalu ,św. Aleksandra.
Policja zajęła SIę gorliwie wyszukaDr.~ Marks udzielił mnóstwo cennych,
praktycznycb wskazówek,potrzebnych na- niem drugiego mordercy.
wet i dla laików. to też odczyt ten zasłu
-:guje na specjalne wyróżnienie. i jaknajdal-

zamiejscowych

.3

lódzkiej

,Pięć

szą propagandę.

W poniedzialek wi~c zakończono trzydniowe kurs}', których doniosłość nie potrze buje dalszych podkreśleń. Poruszono
bowiem w prelekcjach i w cwiczeniacl1
praktycznych najnowsze zdobycze wiedzy,
przez co dano szerokie podstawy dla dalszego
rozwoju straży. ochotniczych w Królestwie.
gdzie sprawa ratownictwa stała się postulatem pierwszorz~dnej wagi dla bytu kraju.

.7amordoCllODie dwóch
djieióCll.

Na

piornie

Z komisji pobo!'owej •.
MUZEUM NAUKI I SZTUKI. (Piotrkow0<1
• ~1
po południu
Dziś O g,odz. 10 rano rozroczęła w
od lO-ej wiecz., a w święta i niedziele od 12 magistracie czynności swoje kumi"Ja poborano do' lO wiecz.

ska nr 91). Otwarte jest

miljonów strat.

rewizję

przyjechał

urz~du

celnego w Szczy.
delegat ministerjum pan

Bojko.

wydało

KRONIKA.
Zmiany w Radzie

państwa.

Prezes Rlldy państwa, A'dmow, otrzymał udop na CzaS choroby. 'l'ymczasowo
przewodniczyó w Radzie będzie dotychcza ..
sowy wiceprezes, Gclubjew.
Jednoc~eśuie

stwa mianowano

wiceprezesem Rady pań..
członka tej
izby, Manu·

china.
ze

Fakty te wywarły wielkie wrażenie
na okoliczności, w j:tkich się

wzg.1ędu

stuły.

omawIaJąc'

petersburskie,

ie,

;ło

się

pod eJ-

zanem dostrzegł natychmiast, źe jeden

2i

mężczyzn oddzielił się od grupy i uszedlr3zy kilka króków w ulicę Widzewską
padł na ziemię. Za chwilę odbiegI od bim..

dy i drugi mężczyzna i padł nieprzytomny
przed domem na ulicy Sredniej M 29.
Strażnik zarządził niezwłocznie pOl
ścig za uciekającymi, pozostawiając na ra..
zie leżących. Przy rogu Północnej znika

kle

do odpowiedzialnot

śei nietylko urzędników celnych, ale i kilku
bogatych przedstawicieli przemysłu włókni.

stego

w

rządu w Królestwie otrzymała

samo-

poważnó

0-

strzeżenie.

Reforma

sądu

Rada ministlów

handlowego.

zatwierdziła

projekt,

następstwem dotyczący reformy wjłrszawskiego sądu han-

sensacyinych wyników,

Qzego jest pociągnięcie

projeKtu

przez powtórne [wniesienie

Łodzi i Kaliszn.

-:-

illoweg~

,

Reforma ta streE'zcza

zajęta ułożeniem

list popisowych na

bieżący.

Z dyrekcji szk.oh'.ej.

Rewizja ta jesł wynikiem otrzymanej przycbodzą do wniosku, że choroba Akimow Petersburgu informaoji, jaKoby na komo- wa przeciągnie bię zapewne ilmrdzo długo
r.ze W Szczypiornie działy się nadużycia, inaczej bowiem nie bjłby mianowany nowy
które wyrazić się miały stratą· 5 miljonów wiceprezes. ~Najprawdopodoblliej Akimow nie
rubli, poniesionych przez skarb państwa powróci już na to stanowisko. Duże znaskutkiem zbyt małegopobierallego przez czenie przypisywane jest także nominacji
urząd oelny wSzczypiornie cła za przewo- . Manuchina,
człowieka dosyć'· liberalnego,
ŹODą ż zagranicy prz~ifz~ i maszyny.
członka centrum, które w ostatnicb ćzasach
.
Do pozaprowadzenia dochodzenia w tej tak często było w opozyoji z prawii!ą. W
sprawie delegowani zostali przez departament ten sposób wysunięcie nblluehina musi być
pól wie- celny pp. B'k
. , ~.. k+'
oJ o 1. Ł a dyzen8~Jj,
,orzy pracę uwazane za porażkę rprawicy, kt6ra juz

w tau' sposób, źe p. Bojko
Na ciemnej, bo nieoświetlonej jeszcze prowadzi dochodzenia w 8zczypiornie i Ka·
ulicy~ pojawiło się na rogu ozterech męż- liszu, sp. Ładyzenskij w Łodzi.
czyzn i kilka kobiet, prowadzących głośną, c
Według krążących pogłosek dochodzerozmowę· Strażnik policyjny, któremu ca.. nie to doprowadziło rewid.entów do niezwytowarzystwo odrazu

rok

Pisma

W czoraj około godziny 9 i
ezorem roz~grała się przy zbiegu ulic Wi..
dzewskiej i Sredniej następująca scena:
swą prowadzili

ła

rowa,

się

W W utwo-

W miejsce zmarł~go s8K.l'etarza d) rekcji
szkol tlej 'l'urnewskie.go, mi;.;uowany zestal
sekretarz piotrkowskiej kallcelarji guberuia}nej, p, I{fllnp:lllzew.
Z miejSkiej komisjj techniczno-budowlanej.,
Miejs1n J;:ómisja technicztlo-budowlana
dokonała oględzin niem homośoi: Br. Dobraniekich, przy ul. Cegielniau....j 89jM. Franka
przy Szkolnej Bursz Br...Bechtolda przy Piotr-".
kowskiej 142 i 15ł.
KomiSja uzuała, że wystawieniu planowanych budowli na wymenionych pldcach Ilie
stoluic na przeszkodzie.
II sprawie utworzenia nowej par~fji.
Prezydent miasta zawiadamia, że w
niedzielę
dzie się

5 lipca o godz. 4 po poł. odbę
w sali jadalnej szpitala Poznań
skich zebranie parafjan kościoła Wniebowzięcia N. P. :Marii.
Przedmioteill obrad będzie utworzenie nowej parafji i \vcielellie miejscowoś

ci. Doły, należącej
Mileszka~h.

obel!nle do
Z

żałobnej

'"nęli mu z oczu ścigani.
Dziś Teodoryka. kapłana.
Zawiadomione o wypadku władze
Jutro Naw NMP. Afartyń.
policyjno~śledcze wysIały natychmiast na
Imiona słowha'ilsklel dzii Kalina
. miejsce wypadku komisarzy, oraz naczelni- Jutro OjcomIła
ka wydziału śledczego Rachmaninowa, tuWschód słońca o g. 3 m. 43
.
dd . ł
l'
Zachód"
11
8 • 24 .
dzież jego pomocmka, oraz o Zla
po lDługoM dnia.
~ 16
41
'.
.
cjantow.
Hotel nManteufla". Codzienne kon~
Pullcja zastała już ostygłe zwłoki.
ty pod kierunkiem dyr. Bronisława Szulca.
Trup leżącego na ulicy Widzewskiej
T.eaw Przeglądów~ w Grand Hotelu
miał ranA w lewem boku, za~aną noiem. Koncert orkiestry Filharmonijnej pod dyr.
't:
,
p. Milana Rodera, operetka, farsa, balet.
Człowiek zaś, który padł na Sredniej ugo*
Helenów_ I<oncertysymouicznepod
dzony zostal w sarno serce.
dyrekcją A. Sielskiego.
Policji udało Bię stwierdzic nazwiska
STAŁA WYSTAWA SZTUK PIĘKNYCH
zamQrdowanych są to znani . złodzieje: . Ewangielicka 5, otwarta. codziennie od 1Q-5
28 letnI Marcin Kleb~attel i 20 letni Ste_BD3LJOTEKA· STEBELSl(IOH. (MikoŁa.
ewska. 59) otwartll.oodziennie od. g. 6-ej do. 8
fan Nawrocki 7 ktbry wczoraj właśnie opus- wieczorem. w niedziele i e~ta od. l-ejdo
cił więzienie.
B-ej t>p.
3

karty.

Wczoraj. rano zmarł IV sile wieku znany w naszem mieśoieprzemysłowiec Ś •. p.
Karol Gampe, syn założyoiela jednej z-.uaj.
starszych fabryk bawełniauych p. f. Tuw.
ska. Gampe i Albrecht.
Pneniesieuje zwłok z kościoła św. Stanisława Kostki na cmellt.:rz klltollcki odbę·
dzie s:ę jutro o godz, 10 rauo.
Zmarły pozostawił po sobie jakllajlepsze
wspomnienie . wśród S1.erOkiCh kół naszego
miasta.
Ze 2W. zaw. rob. przem. włbkn.

(a) W dniu 5 lipca roku b. Vi iokalu
przy ul. Radwańskiej nr. 9 udlJę·
dzie SlIi] w drugIm terminie nadzwycl!ajlle

własnym

mianowa- ogólne sprawozdawcze zebranie czło.pków
nych przez. rZ1}d w celu znElutralizowania ZWIązku zawodowego rob.otników i l'ublJt.nic
pi'zemysłu włóknistego gubernJi l iotrkowwpływów sędziów z łona kupiectwa.
.

rzeniu nowych stanowisk

sędziów

skiej.
dla adwokatów.
_ Z kasy chorych.
Krążą pogłoski,że mi 11 i st::!jum. SpIli wie(a)
We
wtorek,
dnia 7 lipca odbęrlzie
d1iwości zamierza opracować projekt nowesię
zebranie
pełnomocników
kasy . chogo ograniczenia praw dla adwokatów przyrych
w
fabryl;e
'l'ow.
akę.
\\
idzewsklej
sięgłynh, przez całkowite usunięci e od u..
manufaktury
bawełnia:Jej.
działu w sprawach wytoczonych o Bzpie ..
"Nasz dac~"_
gostwo•
Przeni~sienie gubernji.
(1\) Nadzwyczajne ogólne 7ebr.Lnie
..
Do gubernatora piotrkowskiego na. członb:ów Stow. ~Nasz dach" Odl'oCZOllem
deszło urzędowe zawiadomienie gen.-gu- zostało na nadchodzaca niedziele w lORalu
bernatola warszawskiego, że prOjekt utwo. Resursy rzemieślniczej przy ui. Widzewrzenia gubernji łódzkiej, z przeniesieniem skiej nr. 117.
',' .
włudz gubernjalnych z Kalisza, jest na.
Koncertowy ogród Manteufia.
drodze szybkiego urzeOl~ywjstnienia. Po..
Program dzisiejszęgo kuncert!lorkiestr'Y
nieważ jednak po zatwierdzeniugubernji symfonicznej. pod dyrekcją. prof. BrDlti!HaW3
łódzkiej przeniesienie władz ~ubernjalnych Szulca nosi miano • wieczoru kompozyta!ów
z Kalisza wymagać będzie pewnego czasu, rosyjskieh" przedstawia si~ b.. w;em bardzo
prz.etp naczelnik kraju . zażądał od gub er- interes.ijąco. Mię~zy illllsmi wykonana bE}nat~ra piotrkoWBkiegó opinji, czy .nie było- dzie "Suita symfoll1cznaz 1001 uocJ~, I!~che
by.pożądauem upoważnienie czasowe porberezada" Rymskiego-Korsakowa, ,.Kikimo ~
I'łoweograniczenia

. Kalendarzyk.

parafji w

no

T'
~dego, łtMai:'~~a~e:~~~;li:c:~t~~·czej.ene ,D ram
y

,,, &

lrl3-"i'oml." .'N:e;e lIR iyaej

g..:6r:se*,

~

, VI niedzielę, 5 lipca odbędzie się W
Hełenowie wielka .zabawA" DO'l'odmva !łl&
okorzyscJ( łód:z'ldej stra-zy oebotDłc:uej.
Na obfity program składa się między
innenci kl>ucer\ 3 orkiestr i chórów śpiewae:zycb, gry rzymskie z udziałem przeszło
lOIi) mb w kostjumach oryginalnych, ognie
~ztIleZBe, pocłlód z pochodniami a na zakon:ezenie "Pożar rzymskiej osady".
Osobiste.
Profesor muzyki,p. Feliks Krzyżanowski. wyjechał w dniu 1 Lipca na letnie wy-

,

Nr. 14()

4.

«

~ .BUiim ~ł

11'W}'4

nego shmcwiskamooarehji kDła. : -

=S::~eB~~eg~\S:.t~z~:= ;:!~i::r~$:e~~.ttmafzą j;

ze stanowisk niemców, gdyż tylko obsadze- sobie, jakq ,objaw słabosCI. Klero~.
!Ue wszJstki{!h IlOWl1lźniejlizych . urz.ędów
' , ' . k"
V1ł
. ' Dt"'""~ "",';'.JI.r. .boy il"ć. UllITJIl'iO\ni.u·a. limolt1lli':a n:ictwo nrnlitytki austrJac.·l~J . przJy
~~
'''''"''-5''''':T
~ 'C-'
~-, "'T'
~
-t'~
~_;J'
L>
le

"1FI.ar..JII.iiWk

,E;ołej~łUdl'!fCZna
. sz.aar.a
.
Maif:oiuIAeodti.:
PETERSBURG. Na wczoraSM-m \posiedzeniU komisji rozpatrywanoproje'ktbu..
dowy kolei elektrycznej z Warszawy do

j

pfll~dk{l

;W

Ju:aju.

mlilJie tG

PrzedwCzesne pogłoski.

Mińska Mazowieckiego. Przedsiębiorcami, ~~--t.J WIEBEN. .

yr.,

GG

ww.uOIDOSCl lWI.... ,

'_

tu VI mysIkultury. euro~eJskiej, jelśi zaznaczy, że mlara Cl&Zdeitll?g" donosi. z pliwości wyczerpała się.
Pr~y5złe

drlala

k"N.
stal'aiąceml się o pozwolenie na budowf;! ~I:';w\l!l" że BUina i OSWla czy~ w rOZllloWJ6
są: Dowbor, Stecewicz i Benzef. Nowa ]!i lk~pondentem tego pisma, iż wszelkie
kolei długości 38 w. rozpocząć się ma. VI ]łl'ą:;toski o jego dymisji należy uważać za
Warszawie od granicy miasta 1, kieruMc plrEoowVczesne. Nie doznał on od cesarza

.

dni i tygodnie muszą wyk~zac~ C.ZJ
uznaje -się wszędzie obowiązkI, Jakie podo boa zbrodnia nakł~da rząr
się przez Gocław. Rembertów i Miłosnę ma wyjątkowo nieprzychylnego przyjęcia. Za: dom zagr.anicznymwDbec. uydentr.wczasy.
fuiić do J\Eimka MazoI1)liłe<e"kiego, pr~ąC stał przyjęty 1Jlat"Ówni ~ :WlJmi m~
~ . noolr l 'Ja.
Z bałJłckiego Taw.wzajem. K r e d . '
l'
P
'ł
stanu
stycznych podburzm 1 sł"':"'"U ac '
Pl'zez mereg etms!k.
o BZcwegO owam
.
Dalsza oo1i*--ka Austro-W~g:ter z.ałeNa wezonJszem poołedzeuiu zjedno- nJi&wate1!l1liu proiektaahmisja uznała, że bu-- Burzliwe posieilzellie sejmulło8lUack.
y - '1.3
_
cZDnrr;h władz z'al'Z'ąIl2ający.eb: po.stallowio- dlnA'a tej kolei je1rlptJ:ządana" przyczem·
•
żet będZie 00 tego, jak :Elę m1ar{}no zniżyć stopę dy-s3mntowl!i o 1 )f'TocenŁ, wVT\!Ti\')Vielhliano z.dan:iie, Ż;e wyklD.l1unie blilBUDAPE~T. Podczas w.ezora,g<egu CaJ'ne P.'!7.vr.rnw wchodząoojw rac. huJII'''V
.;_'!.
posiedzenia sejmu bOOuiackiege" WJlflikły
~-.J· l l'
d
d
er
po-eząWBzy 'o . rua'
lpca.
dow.1 powlilllno by:c dokOll'l'ilne w '2s ;'-'.
P'
11-:08"> ZiilCTanicy, załatwią z tym
ob ~
Posie-mlrenlB komitetu dysksnrowego W pier\ł"'tl:i}e3 ~j'i ł\Obót TIra Jbye ib-m'Ows- ostre ~ li ~urzen'ia. .~8'łowle wzn~- iUI-i:
<t:tlodb'UlA'ać sil> bedll'1l odtlld
dwa razy w t\OJ"
UT
H"
dr o. sili okrzyki potępiające serbów. Jednoczes- wiązkiem 1 i 2adnaprooo zas raszema
'1:
na lOJa n Ul'szawa - JVutosna, W ugleJ, d
h
.
..ze.blr'ał Hi.. tłum.
. dt
b
Ogodnim, a mianowicie w poniedziałki i MiJIOBIma. -'- Yi~}[m'Gwkee'k1..1f(;~t,y tbJ.:u- Jale;p.o, :glD.8lC. ;m seJmn
k
_nie powstrzyma jej u
e~o,
y ~ .•
C! 7. l.\'artk i o godz. 11 prz.eupobd.
dawy całej linji obliczono na '2 i pół mit :wznoozll;c wrogw Beł"~Om o'krzy i : '\IV'S"Jwa cZynie zarządzenia, kto re uwazac
Za j~zł'łt po,lski.
l'ubli.·
. , ' Jąc do. po~:~~nu ~erbo\V~ Następ;le ~~ID0cl; będzie za potrzebn-e dla ochrony
(a) Gnbernaitor pio:trlmw-sJii w 'flrodv,&1\;QlnłDel!l1onsłracjep<l"ZecliwAiemiebllde.
~'m~ .~ , 'b~~~;'hpr~l. 'gifl!l'R,: ~ r :~ą,c :swyr.b lrra~]ńw i-mry~ąćlzeń.
J

'.:.

J

9

nis.tr:aeyjnei

'Wl

zwilłCy'CJl skazał

z~ciga,

!Znsau'S ~stanDw1~ łlłtGWią.~

adw. pl'Zrs • BeI'lJsrda Biren.
jed'llego z organizatorów Towurzy-

•

"'.

LWD\V~ W ..dliliiJil 29 JJ1l. m. OO~fł I:llilty .... CJl -ser Blik"., JJnrząc I em·.,
s'tudellltó-w,na 'którym umaw.iano ViS'Z:rBt:ko, co ~e;zelDd .daw~ p<3'gl'omu
z!ljścia podczas złotu:sokołów w BielSlm fD,&@;stalO. Ped!i.ej.a t;J.r,Zwbj'.d;a 3.a!l?ÓŹThO. lUerl!

się wiec

Policja '- współuczestniczką

'mG1':dersłwa..
d
'
1° °
'I
'BUDAPESZT. ZSaraJ' ewa 0wło.dZ,lll\ zapłacenie 15 rb. ,gnjwuf pLe- gl'upat:h rozeszło się po
st
lUCIU z po lC)ąWle e
oso'b zostało
' . 'ranII ięź n-ej za podanie poJiel!Il~Btrow,im. Ł!!ld.ri th~c ~'yby VI sl;:le,ptru.'h :.llri.e.mie.ć.kic.h j nia- . Dy.ch.
Wybuchła panika.
DOSZą, że wszyscy sprawcy zamachu
ZIl'W1.a-HQmienia na bbnkiecie z nagłówkiem' mie;1dei -ew-an;!"''li-ciki'ej ~ztnle, Po\icj'a T3iJZ1.
Nowy następca 'tronu u ce.sar.za..
na parę arcyksiążęcą mieszkal~ j~
w Jęzj'ku polskim.
pędziła demonstrantów.
WIEDEN.
Ces~rz 'FrantliszekJózef od dwóe'l1 tygodni w Sarajew1e.
Nu l.a rb• .grZIjWlq ;pi.eflłll;ltOO], lub.5.d:m;i
Katastrom ..ko:b:j.cwa.
~y~~ł 'w<e~j :now:S'gt'ł JlftStępe~ it.r.wlB W~ howh!, w którym mmie~
aresztu p'OlieYJoll:egIl
gułler,u,&,tG'f rn-l'lltrko'W:sg
,1.,.,....:1
..,., j ...-.....;(- -"'::r
_
;:..1:._~
'1-_.,
~1..
•
....
EK.A'fERYNBURG. 11'.& ~ll'Sie WiFe. JI!'lIy;KB.
;"1erlJl"ll_u;~ p,re~ ;uo11 tijd~h
~.-jJ",-~;
~ . doo~ nnJl~ lŻ ;za'\;.UOWalllB
8!':a~;-lł 'Wła'śr.nei-elk~ h:~gtI'rnl llTZ1,aL WS'C.
-,.:'1,:; "h...
,""'"
"'~....,
i j"" y_'J.
~
yliwiaiskaifl Raga! ,wgn.n. p'erm:Stlriej dw.a 1>0- g;I-ef'i:>h:l'C., ,111• .:.l:rg:v;ę, Hi. "-3..,.,,:1' ","''3 ·un:l~
!':1~ J'.1'IO:.I'>o ,g,06.-ł,.M
.:v..ll.,"j""mn siA P,Ddniej p.od ,nr. 29, Pes~ Ry'\V~ .snb.erSl:an,
~
~"-J
.7 ~..u'"
~
stW.ll

:miłośników stacJoik1imatycz-nej' m. lno- Po wiecu kilknset studentów

w mnieJ'sz"ch
J
mieście i zaczeło

dziełoznis.'Zczenia bJ'lD jni -wyKona'!'l"e.W

..

!t'-'

UJ',

Ol

.,.......",

za wystaw1·e.nie w w trynae oklJa 'WYS1taWil..Ci~g~ ltowar-.owe zlderzyłY1lli-ę w Jlał.nsm . »JePosł'.ucha.nle komisarza rqd'O:w:ego
dejrzanem~ Za~oomil ją ~ów-niei;,
wego ogłoszenia wyłącznie w języt.:u ]1(11- ga. Zl!llOOt.y~dąll.kt.ur ~ -p-a1lI'(}Z.
Qiężdto
'BośnI.
że 9rotw te l.~ie ebcą pomimo kUkaakim.
r~nll'ycb .5 lu.dzj~ 2D w»g.o.nbwłl:J!e;giD 'TO'Z-·
WIE DEN. Wsp-61ny lil!IiaJił!re-r il1..18.rOO j ,
_i!. .
-. . ,..,..,J".,-e
t
Karazaułl"Z1'm~anie gołębi ,poczt.
bidlJ.
jool~e ;k,omiSllJ',z· ~::I'ąillJ;,vy ,(Ua .BnBni ikrotny.\:ll napOIDn1en W.YVVJ:ul
'1S
(a) Gm,,,!'i!ator pi[Jtrk~'Wsld ;skaz.d 1111
tllDmiH~U fft1'ni.
I{!ereegruenypł'.zyj~ty E\O'S1liał ~vczornj ]ln.ez me1duIlkowyc.h, po1icja nie zwroeiła

r

drodz.e

3<1!niru,strac.rjnej

wł.a'Ściciel'll. Die:ru~

..

JlU\U

I tl1 .1ł1

eesara Uli p~D godz;~m p.6ałłlC8a;am:.

jędioak

na. to napru:ti.ejszej

uwagi,

ch:mlOścL w Łodzi, Alfonsa Kę:rnera, za Demonstracje antiserbskie we Wiedniu. Pcqj~ie łlył-n hał\Q$O .ehł!j.G:Il-tl ł nicltiskawe.nie zainter.e-scwata lSię,bliiej ta.jem-·
utrz;'mywMi.e- ,gołębi pocztowych na zapłaCesarl'l zarzucał Bilińskiernu, że on 1"'ł1ns.i, ruJc",e.mii ug'Gbi...-l-~,!::["","'; i nie nostaraWIE DEN. W'f'ZQlt:a}lk,oło:9, ,\n,e~fi'em
•,
•
r1
.......'
l.
l.
01. ....""
aJU!U
!-"
cenie grzywny pieniężnej 'IQ sumle 100 Tb.~
CłlęB.C 'WIuy .z:a :mm""·uOill7'!fn.ie al'ey,~ęcla, la 'SA O :ihadanie'celn ich pt'zybveia,
lub 30 dui łll't"SZtu policyilleg-o.
.
odbyły się burzliwe .uem0<11:strJJ!C,fe pr:z6li 'p.tł- gmj'.i \GR ~(l !B.lU!Iówił do ~rlsa.ęw.z.i'ł:cJ&
.J
4-..e s:zpitała cu'a cho-rób z ak:a.żuycb.
selstwem serbskim. 'Demonstranoi w oi:al i: dróży do Bośni, płlJlłlfr.ail'!l'O <ostr.rei.eń, 1 Z'aJtl'{;lwJliti acz wieiizitiła" :Ze niebawem ma baSJ1[Wol (J'l.tlaujt\ ra tydz eń od 22 UJ 29
Niech żyje Austrj~l, nie'C11 ~ oyiJ!l'stij-a gtJo lbsiflteuze.aieif;wiie.P.0;Ztat(;llllQ ;e.eurz iSkry- wić w Saraj ewie JUlstepea tronu i.z
z. m, wybzuje, Żd na .tydzień IlAstępuy po- HabBbaf5:Ó'W~ pif~;Z 8Bol'Jyj;ą. p-K\B1l:Z z królem tJik~'IWlł ;o:s\trJil itlllłysy.soom &dmin,i:sotra;ąji 'fR tego powodu przedsiębrano tam
wsl1do c\lilll'J'c11 Iia ospę 5 na SZkarlatynę 10 Pi o1rWJJ , zd.raj.cą imDrdsrr'l. W J!tlavnej Bośni wyraiając ubolewanie, że pQlięja .se- rAz'nD 1300' A1I'-~., h::'Z.·.~f'7, eństwa.· Da4e';
ó' 2 r ze
w'
17.ch
b
chwili po;awHa Wf;) nad głDwami tłumu tri·
,
iI.
• • ~.....
•
v"'.
U:M tr.:l r'-~
,
na .r"z~ . · a ID ;ęc
. .oryc.
kolora "'erbs'-a l' ·żasta. t;l 'momeutaln'i't3TOz- ra.~,e:wiS;.a bJf:a iU i)łe ;lIie-av1~zWł, AZ Błs WIe- sł-.-i:e'rdz.J)n. O. :Z"e VI .,~ili:GjT sr.tnri-ewT.ajemnicz,J stJ"zał.
'"
l\,
dzi1l.ł!ll
Ill1Wilt
<UPOZj',gotlilWlili.sifllłr '..c1o . Zil'
i/W
ł'~
J
W nieilzie-lę, o godz. 11 wiecz-orem; SZtiTpSfi'll w;;;rótll d~i!k!ichoknyk,'Ów ~~t.Y'e;yj" TIJachu.
sklej pełm słuz'hę 2'5 po1ic;jantówprzy uJ. Jltlizy38 wydarzył się, ciekawy wY' ·nych. W poselstwj.e widDeJ:nie -n-ie .byli> lBii-iZ.am.ie'nReDśWia.zenlerz~- .sęr,};).(jW~ kt4tycłl ~w.anie się w
liUdek.
]{ugo. gdyż hiatła Jlieby ly zap!llane..
~
4._~
k ci
Dwócll llieznsnych przechodniów za.·
N ,stępnie demonstranci uilali ~stę pod
du wiedeńskiega..
d1lliu pobytu następcy lur'lJllll, . Je y
trzym.ało trzeciego, -ze słowami - nareszcie pomn'i'k SdlwarhlentHrrga, gd'Z'ie 'Pnygouni:
WJEDEŃ. Z koł miaroda.J·.nych równ-i-ez p,eł'Dill 'Sruźb·ę bezpioo:zeństwa,
marny ciebie-puczem je-den [6 napastników mówey wygłosili szereg płomiennych mów.
było podejrzane.
wy mi e rzył.z f6woLveru.Mlrno okrzyku towarzy- po.clb.u.r..z.aj.ącyelI fr.z.eci:wkoSe.rbii..
wyszła G'Z1iś 'Damępnff~c:a dyreiktywa
E~a 10 nie ()1l;padłEtTZ'!l~,lrt6rynIl.padnie'tego .ozra'
do prasy rządowej.: "Okoliczności, ~v
R8.z:~~lWjt;w Hiszpanji.
lIit VI' 'PoHtz~k. Zranilmy 'Opatrzony przez
. Jak strzela_ 1kJ lWCyksifłCia·
jakich spełniono zamach w SerajeMA"DRYT. Z uowuou podrożenia chla~
ie'knfza PiJgotOWll1, ,wzbraniał B~ę pudue
WlEDE~. Sledztwo potwierdza 'Z!!- wia, wskazu1ą na to, że działały tu- ba~ w.Yb.uc'jmę'łytu'~ l'o:zrucby.3plą1iruwn.swego nazwiska i wsiadłszy w uoroik<ę n-d- ?inuie iedll-eg-o z świjdMw 111loCZ!lJ<ch, że taj wpływy zagraniczne. Ludność Bo- no 4DO pie'karń l' wiele ?i Bic.h s'płllono.
jl'lt'hil4 szybktl.
.
. stnehno ~d-cz;ltB li3Allmae.h.u fIla arceyksJ~.w&
'
POdCZAS .rozruchów 2oo.sół; odnjo-słu {!i~i'Wyjaśnieniem tajemnil1ZBgo. z8j-śc;a.z'!l- F< r.dy.uallda jed[JMZ.eśu.i.e :li .obu .s.tł'on.autoI śnji jest lojalna j okazała też to w Ide nmy.
~ła si~ p1:llicja.
mobilu.
tym momencie. Niema tedy powodu
Walka z 'kościołem.
UsiłOwanie samoltó;słwa.
Wskazuje nato l'ównlez 1<lernnek 'knl..ATe- wobec nowozd obyty cb krajówzrniel'ARYZ. '30 nzerw'CR Tfllds :miui~trow
W mieszkaniu własIlemprzy ulicy Za- . sztowau'O jnt .1i"lw:e't .łll-eja'k'i<t>:g'l) Sennueha, nIania dotąd uprawianej po'lityki. pDlItanowił:a Z'llmk!ląe 15 lt'O-ngTeg!l.'Cj~. jakm,y
wadzkiej28 poderżnął sobie gardłu braytwą llmHy:ka!łUl sąd-o'wego, ~d 'ZJll"fitem. m to Natomiast w-vkazu1e się,
ze," nIe, IO-. nie odpowiauająGyeJi łWk~b<lm społecznym i
26·letui Jof.:.e! Bmuig. Ciężko rannego prze- on :skZflWł d@ {łaTy lIł"qks.iąż~.aj ro1WnO.e.&f}
..,
'J
pozostałe 12.5 zakładów oświatowjch, utrzJwiozłD Pogctowie do szpitllla P.zzEaiis'kich. śnie zPri.ucicelll.
zumieją dotycbczasowegD dobrodusz- myw.8J'l1~i~1' pnrell 1łumgr~e.

,D-

-.:

,

"

l,.
i

Przy.ezyną rozpa~2liwego

1;:1''Otu

_~ 6J-law: stróż l. Fes:słer

była nędza.

11 uI.O:ri.ej
snbi-e żyeie :pl'z.ez po.Po udzieleniupi.erws2.13j ll'GIDOey

'Usiłował odebrać

Tesiam.ęnł a.l"qłcsi.ęc:h

()twarm tu W'cżornj testa-!,f.eroyuJlu*
Bzpit~ja Alek~odra.
da, który cały swój .tnllj.ątek ,osobIsty ,złożony ~ dób:r KOIlOpist, Ch'luniewice l • Artstret.
Zaginiona dziewczynka.
ten
ogÓlnej wartości 'koło 30,000,'0['>0 korol!
Policj.a łódzka 1-oszukuje 12-ietniej prwka'Z'Uje
d'~ecj'()m.
Jauinki Paradeckiej, która w dniu 12
Konferencja w sprawie zamachu.
czerwca opnściła bezpowrotńie dom swoieh
rodziców w Piotrkowie.
WmDE~. Wczoraj odbyła się tu kon·

5,

wieszenie.
przewiezilmogOrlo

Zachodzi podejrzenie,

że

dziecko

WIEDE N.

mBtlt ZflIDlll'dDW.llUeg.o :m~yks.i.ęciol

padło

fereneja. PO'ml-ętlf:y 'n'r. B::nmwldem, 'Kl'oh.
ofiarą handlarzy żywym towarem.
tio'6'm i RB.-etz.e~,n'r€'l'l'l. H'l'. "BilrelrtQlldw:apro
Przykra niespodzianka.
panował, aby wezwać rzą·d serbski tiii --dlliZamiesz'lrala przy ulicy Konstantynow- szego 'łlnel["gicZTIegG~prow1'!.d~lli:a .s~eGlitwa w
skiej 69, wdowa Marianna Jus?;czyk, udała sprawie ~-amaeb'a iw S-e'l'!lj'ewj;e. Pe·'mi~'tG·
si~ do
banku Pailstwa w celu pudjęeia Bt{YS'Owną ll'Chwałę, gpuwa.rniajł't' B-emItol~a
kllku rubli·~ kSląi€czki O:6Z !zęuności-ow ej, do jej wy k:o'll'8ult\
'
na której złożone było 120 rubli. Z przePrzed pogrzebem.
rażeniem -d~wied.r.lała s:ę
cała

kwota .'Została jai

Juszezykowa,

że

podjęta.

BERLIN.W,brew

i-lłuym .don.i.eaie1.i,iD~

Podejrzenie flada nu ł:j'110 wą !loszko- wj{l"domo 3esi nal)lewoU'G, ze CLl&\lii Wllhelm
dowlluej więc policja wSZ{'zęht j«2 dochQ- udaje si~ w piJit.ck dD Wiea.aia .na. pogrzeb
pary .arcyksiążęcej.P,o pogrze.b.ie nalyclulIlias.t
dzenia w tym kierunku.
.

Obiecujący

syn.

ZamieslkRły pPy u 1.Po'l1uiniowe.j 38,
kupiec
x~wi~d{)mił :poUcję,
że 14 lew

w.

81U. jego pnywlas2iezywszy Bobia 142 rubla,
znikł 11 domu.
Obiecującego młodzieńca znale '.ono, 'W
W6llDłem WW.aTZy.stwi-e, przy bH

W :kościele ŚW.
łJliątelr ..aGiŻeństwo

wróci do Berlina,
odb~i.e

:aie w

za rluszezamordowil:urycb.

Jttdw~i
żałobn'G

Ohaw na niem
'iJl-

Bajecznie lania

IDgprzedai letnia
o

Schmechla i Rosnera
Piotrkowska 100.

Palta letnie
teraz
dawnrej

))~pr.z.edstawjci~w władz j ~ .ciał!)
plnmaty.e.zDłl.

MONACHIUM. !{;ról
oozestnjezyćłJędUeł1a

bAVi~xsld,DSo;biście
ArcykB~

:pPgCrebi.e

FI.aBCiszk~Far.d:Yna.nda..

. .

. Pp;a:em_k:D Siiii:skiema.

BUDAPESZT...Paster Ii!:oyu'" ·a~b.jB·
bardzo ostro wspólnego nU'Il1's'trs ~.arbu
Bi:linskiego i przypiEuje mu :głównlł >l'i1łę.
ze zama~h mógł 'Si~ ud'l'le, C'Ily·s,ystem
adminisll1lcji w Busuljest ,niezm'iernie w.ad"

Garnitury
teraz
.daWBIiej

ee

Nr. 14&

Nowa, ·ustawa;

*

U<itawy.jest ta,źe ll!~kazujeóna, ażeby we}ekO~idzami ... FinlaudJa składana jest" wCo- sady mo*na powiediieć, ze nadspodde,"ani«
wszelkich" szkołach prywatnych zakłatja~ f.erLa panom Bałaszewnwym.... Podobny za- dobrze. Nie będziemy· nawet i w tej grza
ycb , u~rymywanych lub wspieranych przeZ' mach na 'Finłalldję test - OiŚwitldcują .,Birż. ro-spatrywać poszezególnych wydarzeń~ Ma-

:r

,zkolnictCdo. IJlYwatnego.
-.-

Przyjęty zgodnie przez oba;. ciała pra..
wodaweze projekt ustawy szkolntctwa prywalnego, po uzyskaniu ~nkcji Monarszej,
wkrótce będzie ogłoszony w"Zbior~e Praw
i Rozporządzeń" i stanie. się; p~awe,mob~.
wiązującem w całem panstwlB l Krolestwle
PnIskiem. O treści ustawy otrzymujemy
od Biura Pracy Społecznej naBt~pującą in·
formację, .
. Dla. Króleśtwa nowa uatSwa ma do..
niosłe znaczenie dlatego, że polep$zy ona
niewątpliwie Btan prawny szkolnictwa polskiego. Zamiast przepisów tymczasowy:!h,
na których mocy dziś prywa.tne szkolnictwo
polskle istniBje, gruntować się ono będzie
na całej ustawIe; wzamian zaJeiności nanczania po polsku J)d ptZwolenia na to mi..
nistra lub p01władnj'ch mu organów, zało. l
J... '1.
k'
,
d
ŻyCIe e SZ1\.Ol. zys nlą wyrazne prawo 00bierunia sobie ]'ęzyka w\'ldadowego z wy- .J
jątfdem jedynie przedmiotów czysto rosyj'
skich (jętyka ros"J'skiego,
historji i geografii
J
Rosji); wzamian wymaganego obecnie przystosowania się każdej szkoły do programu
odpowiednich szkół :rżądowych, nowa ustaWit ·pozostawia do uznania założycieli wybo' l' przedmiotów i dowolne układanie pro~
g ram u', wzamian przedstawiania nauczycieH
do zatwierdzenia władzy szkolneJ', załoi.·
J
ciele szkół będą mogli sami bezpośrednio
mianow-ać ich, byleby z pośr6d osób mających

z

odpowiedni cenzus

wykształceniowy~

obowiązkiem
tylko kulliunikowallia wła_

dzom naukowym o przyi~tych naucz:rci~
lach.
Obok tego nowa ustawa usuwa dzisiejszy zakaz nauczycielom Pvlakom wyładania tak zwanych nr"edmiotów
rosYJ'"
'"
l.ich, to jest języka rosyjskiego, historii
aosji, {)raz zwaJnia histprję powszechną i

,eografię

powBzechnąod dzisiejszej' ko~
wvkbdll.llia ich po .roE\,)'sku.

niecznośCl'

.l

.

J

Wszyiltkie przepisy powyisz.e rozciąać 'Się mają na wszystkie szkoły prywate, zarówno wyższe jak i średnie i niższe_
'{)dać należy, że do ustawy. nie wprowa.
ł
lono ograniczenia, które isŁnia o w pier. k .
.
ł......~
·rszym proJe me rządowym, a KWre wy;,.
.. ...
..
ł h
'nal!:ało," ·aż.eby' . w.' w"ższveh szko acpl:jA
J
J
Jatnych językiem wykładowym -był język
rosyjski.
.
Natomiast niedogodnl! stroną nowej
· ó .

.

Instytucje samorządowe, językiem wykła'"
dow~m. wszystkich przedm otów był język
ros.Hakl, z wyjątkiem reJigjl i języh ojczy~
ste~o. Uniemożliwia to subwencjonowanie
szkol pulskich przez przyszły samorząd
miejski
.
Po za tem nowa ustawa, które-j tekst
ukaże się niebawem w wydaniu BiuraPracy Społeczn jt zapewnia szkole jlrYWatuej
stałe i trwało st:11l0wisko.
.

Wiad." -prz!3dewszystkialYl. uiosem dla pań- simy jednak r,fLzua1l:1iyć, 'Że halftime 2:0 był
stW\)wości rosYlskiej'której iinieniem zasła. J5aszez.Ytnym dla Łodzi. Pierwszy gosł pll?ł
ujają s ę pos!i:rnmiciełe spokiJjneg<J k>!~ju... dopiera pu dwudziestu minutucb i gośoie me
mogli absolutnie nzyskać więkllzego wyniku.
To co zdobyli było lliaxmum, na jakie zdo- .
·r".
być s;ę potrllfiłi. Gra i\:h była w tym dniu
. . .•. ' .
niepozbawionapewnego 'nadmiernego użycia
Sparta _ Łpdź.
siły, mimo. ża właŚciwie n:e można im uic

S PO t .

4zarzuoie.
• :0
~hO
Nie powt'irzamy nazwisk gości. Są, to
Dzien trzeci
bowiem imiona zbyt ~tlane w świecie sporZ
przyniósł po raz pierwszy pra~;;i<.,' emu- W~yIDJ ~ pl'Zjt,em S~arta ~est grużJDą, ~ J~t6:
.
ł
zjllzm, zainteresowanie i !,!hwUami rozgorf\ez. reJ nazw181~a me graJ!łt r~ll. To (:0 pokazali
. , " . kow~nie licznych widzów w Helenowi!,'. Gra r~zkła~a ,SIli} ,u,a całą ~ruzynę, ~ solowe poonegrlaisza była wwiam . niezwykle eie l\ll wa . Pl~J nIa Jst01ellł dla mch z chwilą, gdy abo. Wobec przYJęCIa przez naradę spee"jal- i naprawdę godna placu metroptllji eurooej- dZl o l'ellu~tat. , . .
.,
.
Ilą do spraw ~finlalldzkich programu "re1 ski ej.
, ' W dmu dZISIejszym ukazt} SIę Spartame.
form" w W. Ks. Ftnlandzkjem,opraoowanego
W tym bowiem dniu. czerwoni absolu- Da p]ac u w parku AgrykoI! .w Warszawie_
przez komiSję p. N. Korewyo - ,.Birż. WieI tnie nie mogIi uzyskać nic więcej ponad to PowIększy to rezultat WywleZlon,Yc~ z K~ó'
domosti" piszą:
.
co rzeczywiście uzyskali, a jeżeli już mówić lestwa ?ramek~ .a praNć?po~ohUle zadna lm
.." ł,V imię czego lI11iuicjoWRllO tak o braku szczęścia, - to przeciwsbwić mu na- ~a pamIątkę, nI.e pozostaUl:. cJadna~~e tournee
leży niesłusznie podyktowany przez palla Ioh. Pl'ZY?ZYlll ~lę w.wysoktm stopnIU ,da pu~poważną reformę, w imię czego pro- o"hlo-:s'ser" rzut karnv.
wYl'iSZelll& pOZ1omu footballu w Krolestwll~~
jektowane jest pozbawienie Finlanrlji łV~
'"
W
k
.
K
k 1 O
Gra od 1:1am. ego" pocz<>tku 'prowadzoua
,sza, że I w, r~l;:.·owle w r..().'u ,9.I. uzy :
tyth rr 'w i swobód, z którycb kraj ten
..
k l
l' 1
d '
Ckorzystał dotąd? W odpowiedzi mówią była bezwzględm9 i można nawet llowie.. · l! a.t czer,,:o~l iJ: Ja prZeele1i ZUI.<\ł • ra
qzieó, iż b5dź ·prędzei ..weszła. w. gr"''', ni- c~vJa ,zwy.CI~za p,l~rw.Bzo- klasowe !:!Uz.fuy
często; wymagają tego
interesy obro·
t "
d k
b I' ....
ny państwowej. Zrozumieć nie może. zeli przeciwnicy, Przedewszystkiem .temp:o od Wje ens ne l al IUS .. le.
my, w jaki sposób można wywnios.ko- pierws?iej ehwili zostało wzięte tak' silnie, iż
Opfnjagości.
wać, na przykład, konieczność ogrnnr-' obawia,no sif} {} niedotrzymaIiie go ze strony
. Opinj3 gości ograniczyła się WłcHHwis.
czeuia wolności słowa, lub rozszerzę- łodzian. Obawy okazały się płonne i to mo~a
d - d d' t r '
W
'1'
.
bod' t
. . , ' ..
. h ł "to.
Je yme o ma zeclego.
yraz\ I SIę Oni.
Bia terenu .działalności rosyjskiego ID.h
.
al s anow1 DSJWlę:"SZą poe Wli ę l saS1U- żedruŹfnę ostBtnil'l!miało zaliazyć moźna
.
,."
gę łódzkiei reprezentatywnej', a urazem mo"ll
nIsterjum
oswlaty •
J"
ll.o pierw8'tOklasowych
drużyn ozeskich, zwłsże stanowić zarzut
i! przy taL:
eJ' ~"t,..,.,,
.15.1
"" ".1szcza :zaś nłJ.ronę. O środkowym pomocniku
Finlandja, zdnje się, dostateeznle do- małości t niepGddawanin się do Olitatlra, do- wyrazili Bię~ jako O graczu znakomitym. Gdy.
wiodła. swej niep0l'zlakowanej lojąlnO"Śai j w tschczas. osiągnięto moła zbyt małe naogól by druźyna mogła wytrzymać tempo (tak,
roku 1812 i w czasie wojny krymskiej. R·)o wyniki w grach innyeh.
. nle'
'd
' dy poi rze by u t rzymy·
W każdym razie Łódź. .."~hIIWy"""łD
l' 4- •• 1. jak umi.ała do końell grac zznpałem) m()gła'BJa
{) ctuwal
a Ulg
1lQ
" ... u
UlI>.
hy .śmiało liC'Zyć na rezultat 4:0.
wauia zhrojul! l"ęk~ swej powagi w Flu- Jak w poprzednich .dnIach Sparta, tak teraz
Opinja ta, bynajmniej nfe kurtuazyjna"
landji.
ona była przedmiote:m obserwacji (jak: wiado- przynosiprawóziwy zauezyt łódzkiemn foo~
~JeZeli nie wystarIJza, powoliwa- mo zawsze jednostronr.e}) pUblioznośct Obro- ballowi.
na spi.sywała się znakomicie, grając ostro i
nie sie na interesy .obro·ny",wówezas t· d
l
. h t"J'
p. n '
.•
4<
ue~ekah lJf~ do zwracania uwagi na
war 0,
acz me rn a me.
p. L'illpińskli'
Steuzel nlG maj~ sohie nic. do wyrzucenia a
.
budzące się w Rosji poczucie .naroA d .
k
. ..,
ł'
' ,
Poza ugólnie znanemi nazwiskami gra.
dowe", "Gołos Hnsi· tym·~ właśnie ar- p.
n n:e}cza' . rOWfilez zas uguJe na uzna- czy łódzkich, stoją wskramnsm ukryciu orgumsntem operuJ'e Lecz znowuż czy~. nie. ~imo dwóoh niepotuebnie puszczonych· garu· .... tol"7V.·• kw·. ryeh n· sl'lne}' pracy i śm.iałeJ·
" . '
7>
alow• STO dk owym pomoe"m....
c...
--J,
by od chwili połączenia Finlandji lil go.
•..rem był pan inicjutywie
.zawdz.i~cz.ae należy pierwszą tego
Rosją do dnia dzisiejszego polityka Miililu, którego nazwać, trzeba osią całejdnt- rt){!1iaju imprez~ spUrlGwą W Królestwie Pol·
r06\"jska byłaniedośó narodowa'? C. zyź_ żyny , boczni pomocnicy również wywiazali k
J
sir;! doskof1ale z zadania. Atak, aż do lewe- s .em.
by monarceów Mikołaja I i Aleksan- go skrzydła, ' miał ch"ileiiwietne, zsrzhcić
Przedewszystkiem wymienić tu należy.
dra II, możua oskarżyć o kosmopolił
p. KahnlJj jako niezmordowanego prncownity ko można poniekąd hrak współdziahl'
tyimr Nie. w i:Bto-«ie "sprawy" fin- mu
.
.
kli, którego zasługą jast w znacznej mierze
Dla 11 pomocą, mimo rzetelnych 'tV tym k. ie. k
Iandzldejiiadue źmiany uie zaszły".
ł
,przeprowadzenie pertra taeji :łe Spartą_
runku usi owali. Bzczegtiln.i eJ" wyróżniali sill'Il
.
Liczba wid .. ów. w trzech dniachdosi~głlł"
Tylko "nacjonalizm" -j reakcja, opano· pp. Zakięwiezr Mi1leri Fisaher•. wały· wszystko. tv Rosii i znómlły'oc!zy tych
Mimo braku strzałów, atak prowadzony 8.200 osÓb,
d.T; ~-którzy z r..howiąhlm s"'''glJ. powinni hyć da- był chwilami zachwyetłląt'O. Wprost bez prze- .

16·0

Rusyf" kaCJa
· FInIan d···JI

11.
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"HELEłłÓW" •. W niedzielę, 5 Ii]?6R r. b.. "HELENÓW". ~

ł

ielkalabawaOgrodowa i

,.,

~

W

: ~r~~!;:'~'!.tś~:~:: łódzkiej Straży Ogoiowej Ochotnicze'
lł\.i chórów

I.ł\ Koncert 3 orkiestr

i.&

strażackie i t. d.

fiftY . H.IV

I

i~

~.t

r.~

I
I.ł~

I.ł~

l'.IIIIlr

.Bez tarcIa..m "JA-GA"
.
..

Na' torze: WSPArclAŁE DEKORACJE.

Prosię się prze:"olł~Ć.

•

,leż cię±1dejpracy i kosztów każda skrzętna gospodyni ponosi., aby mieć
.adnie i pięknie wypraną oieliznę! A przecież cel ten można osiągnąć
at:g ej i-taniej, bo kupując za 20 k. paCzkę preparatu .. Jaga" .oszczędza

sobie przy praniu połowę tej ciężkiej i mozolnej pracy i kosztów,
a rez.ultaty będą wspaniałe. Naj brudniejsza. nawet stara z.ż6illa bielizna
będzte jak nowa o śńieżno-białym wyglądzie, Ryzyko żadne. próba
sowicie Pani się opłaci. Dla bielizny .,.Jaga";esł: absolutnie

.~

śpiewaczych,. róźne zabawy i niespodzianki, karczmy

niesz·

'"
'\II

odłiW'a.-Z;płacę500rub.temlllrtowykrtew .Jadze"

ohec-

cnOś.ć:

chlorku, lub jaki,chkolw. innych szkodliwych dJabiełiznykwarow.

p-

II

Jeneralny przedstawiciel

- . . ~"

:J?ł

as c h <> 1 c z y k .

lłenedykta

41,

~K.
Wł \fi
~
" łf (przeszło
.
Pozę.r rzyms.kleJ osady! .G •... 'd "

tamź~ skł~ gł6wiJy.

ryg
y
100.
OSÓb.W k.ostiuma.Ch. o.
ina1n
ch) . 'eczorem ŚWietne. De SZTltlłłE.i be~IDł~kie oświetlenie.
.

'Wf

Właz.

"

'

.
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-

a

~D[~Ó~ l DO(~o~niami· P~~~~~~Ś~i.
i~:!;:r:~;~~i:~:~
dn·

szezego'ylW
'·
-pfogranlach'•

t ..

\Vejście

P ocząt ek o go d'·
2 :QO:POlfi lU .
Zlllle

\łInie
Qł

I

dorówna ~!tdna Z past kraj 0wych i zagranicznych •.

50 kop'J dzieci i uczniowie 25 kop. . 2899-3.~ 'Żądaćw~ędzianf

~" .P"."""".~.L.~."".AI!':.~."",--.~~.~.~.Lo~~~.~.!L"-~.~.~."""'~.~~~~.L.-"".L·~'~L"-/.fli
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d t'

F~e~~~~~l~a;;~

.,.
.

I

Zarząd
El<spło-atacji
.,

Introligat'r
.nia
i fabryk

Łódzkich Rzeźoiiejskich

~~i~~;:

Tamte Sk:d gMwny,

B. BiBonf

lIhe~!a~~ftl~~ D!!~~.r!eiJ

I

Bez pracy!!!

.,

Ul..

Inżynierska

telefon

ł6

li1ydzierimuiaprzedlii:Iłg

M ••
46 i' 14-65

do prrechowYUJmIrn mięsa
i wyrobów masarskich, jak 'rómmeź speqalne ubikacje do przedIO'
UJgUJlmła fgb.
I?ołern róumi{:ź lód sztuczny po-.15 kop. za pod mI miejscu,
bez odstIlwg.

Łódź,

chłodnicze

es.

k§

~~
;

;::

e

I
I

uł. Lipowa BO

Telefon l5,W .
Najmodniej

nl11piękniejsze

latarki,

::! E
czapki papierowe, balony,
''''!chorągiewki, confetti, gir-

~;Po

;.-..:1
~ ł
::l,;!.
N

.;:'1;;':a

:::::e ~

landy, ognie sztuczne. niespodzianki dla dzjeei i t, p.
Dnży wyb6rI
2862-6
CeDy Diaklel

Benedykta N!! 41

załatwia punktualnie

inspektor

M.Szajnberg
Łódź,

Konstantynowska NQ 38.

Przyjmuje od 4-6.
Za polisy na zycie można dostać
pjenilłdze, jezeli polisa jest meopłacona i n.awet umorzona.'
2811-1Q.;1

Ogloszeuia drohne.
chJ:opiee do stolarza. No· ,
Potrzebny
6.
.. ,
2842-3_
wała

tanisławRa.jszgubił kartę. od pasz.
S
. port!! wydanlk z fahrykiGótJa, ul

Cegielniana. 15

.. ·2846-1

Nr.I·L

NOWAOAZETA tODZKA---J Llpcał9gr~

---_.- --

-

.. _._--.. -

-,
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'. -

'

Ą,...,;:r:.;~

co•

•

12 i pół

6-7

11 i

12 ~ 1
2-3

12 ,i, pół

pół -

7- 8
'7 -

8

10 -11
12 -1

e

Lemoni.ada OWo.c.QWa
~

e

••

,

l:

CI

e-

..J

I

,.

Kantor:
,,',......

fD

O

»)

iiL

-~

-

pod gwarancją·

Wyrób dobry i czysty -

Główna

•
O

"

O

fl
C

'51; róg Widzewskiej, telefon 15·69
.Dostawa do domów.

E

"

•

E~~~

Lemoniady Owocowe.

t

::
ar

,,'-oków na wodzie destylowanej.

Cena flaszki S kop.
~
~~~.,

F

!

';'0 też proszę żą,dad ,;vs~ędzie' ~lko lemQni~dy: wyro~~ fab~:k
K. CHĄD=YNSK~EGO
wpatento,?anycn ±l~",;
l.
I
,kach oplombowa.nych:

~

Q,I'

~

J"

D 11 tUl'3'l n yeh

z

"=fi

Porada 50 kop.

.
'-

, . Naizdrowszymnapojein jest dobra -

II-

Dr. Kerschner. Choroby-dżiecięce i wewnętrzne: 12 i i pbł-l i póŁ
"
Fried. ,Choroby wewnętrzne i dziecięce, 7-8..
"Rożaner. Choroby sKórne i weneryczne, 3~.
'11 Trachłenherz. Choroby skorne -i weneryczne, 3--=-4.
"
Go(dstein~Polak. Choroby oczu, 12 i p6ł-l i póŁ
"
Lewitan. Chirurgja, 6-7.
'
łJ
Stankowski. Choroby szyi, gardła i uszu, 6-7.
J1
Lejbovicz. Akuszerja i choroby kobiece, Wtorki, Czwartki i ' Sa,"
boty, 11-12.
"
FrJde. Akuszerja i choroby kobieoe.

::;;::·'-.,t',,·-....r

C

Q

lI, i pół -

~'<'/'':''

..,...,.".., Lemoniady' Owocowe.

.--"'"

Pierwsza lecznica "lekarzy specjalistów
dla przychQdzących chorych
__

Piotrkowska 45 (róg Zielonej).

45.

Telef. 30-13.

-..

Wewnetrzne i nenrowe Dra: l SZWARCWASSER at! 10 - 11 i 41/" ~ 5 1/1 codziennie.
•
' W ' niedziele 00 10 11.
.
, Choroby si:6me. i _eBeI"YCZRe Dr..: l~ PRYBm.SKr. W ruedziele,' wtorki, czwartki, pią~ki ?d
_
. 111,:""": 21/'1. & Poniedziałki,. środy, _soboty od 8 1/ 2 - 91/ 2 WleCZOr.
"
.,
Dr. He SlUMA&HER. W niedzielę od 2- 3 pop., wtorek, czwarfek"piątekod8Vf do9l.f% wieczór, w poniedziałek, środę, sobotę od p/2do· 21/ 2 'po poł.
Choroby Ilzieci ,miejsce porad dla matek szczepienie o~p~ Dr. ł . .LIPS.ZYC c~dzie:"nieod 1-2 pp.
Choroby chirupgiczne Dr. M. KANTOR od: 2 - 3 l 7-,-8 Wleczor codzlenme.
Cboroby łt:ohiece Bre M..PAPłERNY od s: - 4. codziennie.
,
Choroby acZUI Dr., .a IfONCIł18 Codziennie od 9' - 10 rano.
Ch b,
"
' ' : ' atdIa. D ,.. BLUU1 Poniedziałek. wt?re~, środa, czwartek od 1-2. pp.
oro y - .... IISZII ł, g
,rl' III
Piątek, sobota. uledzlela od 9 _ .10 rano. '

Analiz," "'~.»dzie~ moczu.:

Badaaie ma~eka

_ubiorów męzkich

!:- fran[i~l~a H[~~I
ul.. Andrzeja N2 B.
Telef. 31.76.

Porada 50 kO~h

Poleca

-SDetialisła ClIdi

-man1JtIr.. skórnQCII I dróg moclowh
D-p .5. KA.TOR, (Piotrkowska 144),
róg Ew....iełiCkiej, Telefon 19.41.

"

PmśwfetJa:me JfofggrafQW3Bic wnętrzności ciała promieniamiRoelltgerr~ aa:'f.
&et 5wiatłalecznIczJ' (t:horobJl skóry, i włosów) i elektroterapeutyczny (niemoc
'[4dowa). Codziny pnyjęcia: 8'-2 rano i 5--9 po południQ. Dla pali osabu3

'

'=

poczekalnia. '

Choroby -sk.cm~ .wene-'Yyczne i niemoc płciowa

Dr.

Lewkawicz

Leczimie

trypra bez
wań.

SZJU!Tl:O-

Tir!.. 35-44

Przy ayphilisie st:05aw~ep.rep...606
i .914." Leczenie elektryCZIIoŚtlilłi matsaźem wibracyjnym.
Konstanłynowska 12

obok teatru Selina.
od 9-1 i od

6~

S;, dla

p6ń (liI 5-6'.
. TeL 85-44.

w niedziele od 9 -3,.
Dla Pan osobna poc-zeklflnis.

Ur~Sonenbero
Choroby skóry, dróg moezoWych

PRZE~RO~W.DZIŁ
SIĘ
na
8.
Zieloną

od 11-1 i 5-7

1
/ 2, "

Dr., H. SZUMACHER
Nawrot 2-.

Choroby, skórne i weneryczne.

, (przy syfilisie 606-914)
Przyjmuje od 8 do 10 i pół i od 6-B.
Panie od 5-6;
2740--0

1975

-i)r~JEhNI el{ł

IIDr. LPRYBULSKI

I

Wlreneryczne, skór"
drógmocz.owych

ul. ANDRZEJA N2 7

9-12 i 5-8, w niedziele i święt.a 9-4Telefon Nr. 170
410 1

przep,:owadził

na ul.

Srednią

się

Ns 3.

Specjalista chorób wenerycznych,
Ikómych z kosmetyką lekarską. (twarz
_ włosyetć.).
Przyjmuje od 9-H i pót i od 4, i pół
,
do 9 wiecz.

LaboratorjaUm
."

Magistra N. SCHAfZA

SY7tblIls.

choroby skórne,wtos{)W;
lekarska) weneryczńe.
moczopłciowe 1 nIemocy płciowej:
Leczenie syphilisu salvarsanem Er.
\kOsllletyka

J~

Piotrkowska 35 (w Jak. zajm. da.wniej

przez W. Sznycera).
Leczenie zębów bez bólu elektrycz
nością· Plomby i sztuczne zęby wszel
kiego systemu. Prostov;:anie krzywych
zębów. Masaż wibracyjny. 1719-0

Dentysta

Dr. A. ·Grosglik
Choroby skórne, wenerltc::.ene i
dróg mOczowych. Instytut Ront_
geno-Ieczadczy.

wiecz., dla. dam osobna poczekalnia

ZACHODNIA NQ 68 (przy Zielonej).

Dt. D. ALTERMAN

QU 4-5. W niedziele i święta tylkO
do l rano.

Dr. W. DUTI<IEWIGZ
przeprowadził

się

na
rógpiołrkoWfkiej"

nI. Hawrot 1,
ChorobYł "skórne,

weneryczhe
i moczopłciowe.,
.
Przyjmuje od 9-:-12 1'. i od 5-8 ....
Panie od 4-:-5 'po pol:.
20
Wl'daweal Jan Grod,ek.

Godziny przyjęć: od 8 i pół-li i pół i
od 6-:-8 wlecz. ' Panie od 5-6 po poło
W niedziele i świeta od 9 - 12
Telefon 35-16.
•
2851

Dr. Ma PAPIERNY

Choroby wewnętrzne,
spe~. serce i płuca.
Godziny przyjltcia b~7.

Tel. 34.10

'Nowomiejska Ha 6.

Dr. Zygmunt ługowski

Ąkuszerjai
ChorOby kobiece.._
b. ordynator warsz. uniw.klin;a,&us-z. ttb
.KOllłtąnnrnowska
b' lI.Młt ."1131

oro V

Władysław Romiszowski

Dr.- 'D. Helman
Piotrkowska 68
Cborobl1 USZU, nosa, gardła i krtani

J. Zgierska
_Byte6s~i
20

LECZENIE SYPHILI8U
EHRLICH-HA'rA 606.
Prsyjmnje od 8-1 fano i od 5-8

KONSTANTYNOWSKA 11.

Łódź, ul.Piotrkowska H! liG, I-sze piętro, front

, mieszka obecnie

vis a. vis kościoła N. M. P.
Najlepsze i najładniejsze zęby sztucz
ne i plomby po cenach umiarkowa
nych przyjmuje od 9 rllJJo do. 8-ej
wieczerem.
,
2706

5yphilis, skórne, weneryozne
choroby dróg moczowych.

.E,óżekmełalowych,wóżilów

- HABERFELD

E. Koprowski

Fabryczny

i welocypedów dzieCił!cych,
kołysek, wanien zWy'k.tych
i żpieoami, lodowni, maszynele dD robienia lodów,
'mebli' gił!tycb p atentowanych. ,Poleca pD cenaeh
najniższyCh ••• Wynajmuje,'
zamieniaJ kupuje. W niedzielo i śwj~ta magaz.n otwarty od I do G Pll

LekarzmDe"i:ysi:a

Gabinet dentystycZqy

Choroby skórne, ,weneZ'ycżne,
dróg _ moczowycb, kosmetyka
lekarska.. Przyjmuje od 8 i pół do
l i pół: i oa 5-,9 w. Panie od 4-6. Dla.
pań osobna poczekalnia. Krótka 4.
Teł. 35.35.
2662

Skład

(b. zarządzający i 1ektor szkoty den.
tystycznej). !::lpecjalista: chorób zę.
bów, jamy ustnej i sztncznych zębów.
Piotrkowska M 79. Przyjmuje
. od 9 i pół do 2 i oi 4 - 8. '

Telefon 26-8L

były asystent kliniki berlińskiej .

I

Dr.me~.Zacbarow

Badanie krwi na syfilis..
miczne: moczu. plwocin (gruźlicy)
krwi, wydzielin dróg _ rnoczopłCiowych, wody, mleka i t. d.

dzie,;.;-~.-.

Pierwszy dentystycZny gabinet

Lódź, ul. Piotrkowska NQ 37.

W szelkie analizy lekarskie,i che-

sezono-

=

mieszka obecnie ul. Andrzeja M 2,
róg Piotrkowskiej, losze pi~tro
Przyjmuje jak dawnIej.
Telefon 17-BL
1951 -22

Dr. med. P. Braun
Dr. L. Klaczkin

Ulica Południowa .Nil 2.,
Telefon ił 113-59.

lich-Rata ,,606"-914 (wśródżylnie).
Leczenie elektrycznością, elektroliz~
(nsuvanie szpecących włosów) o·
świetlenie kanałll (uretroskopia).
Przyjmuje od 8-1 r: iod 4-9 pp.,
panie od 0-6. pp.
Dla pań oddzielna poczekalnia.

ćhcroby

Dr. J. IlninkiRd

nowości

we: ulsiry, couwer .. cod
gJalta, garnitury marynarkowe, jak r6wnież
uczniowskie i dziecinne.
Wielki wybó..-· mate-rjam
- łów krajowych i zagra. nicznych zawsze.na skła-

"

przjmuje 10-12 r.-5-7 po pDt w
nieilzielę od 10-12
Telefon 18-0[1.
2540-30-1

Dr. med. Bolesło(ł) Kon

Dr ID nd '1
•

Piotrkowska 56.'

Dr. MedIO

Aleksander Margolis

Telefon 32-62.

Dr. med. I. IZYKSON
Aleksandrowska M 37.

Chor~by
... w~wnętrzne
• dZieCinne

Prz:yjm.ujeod 10-~1 I'anCJ i 'o,d, 4,.ipół' ",
~Vłll8te IIłlDSZerJIl Przyjmuje od 10-12 lod ~7
oł
do 6 i poł po- poł.'
Przy,jmuje: do 9 rano i od 2 _ 5 . '
.
2537-P il
Południowa 20. Telef. 16-85.
~. 36
,-)
Tel au li' .:4&.
.. '
~53yO 1SEł€l?€4S€€.:>....""....t'ft~~E:El€€~')t;:~~E'~

n1l1'H1[1~'·fj\:lI"D
YLr~Mn Wiłl~tił

Pit t 'kawsna iB.
Choroby wewnętro:ne i nerwowe.
Specj~list:a chorób~ żołądka, ki ..
szek I J;,rzerniany m ai:erji (cukrowa. lloaagra, otyłości i t. d. Nie.
~będne dla djagnozy analizy chemiczne
1 bakterjologlc7.lle wydzielin i krwi
w laboratorjum własuem.
Przyjmuje od 11- l i od o - 7 i p.,H:
po południu..
1\131

Choroby us::.eu, nosa, gardła
i chirurgiczne.
-

Godziny przyjęć: od 9-11 -rano i od
4-7 po połndniu. 'W niedzielę do 11
rano i od 2-4 po pał.
419

[j..

Zielona 6.. Tel. 6-13.

Choroby żołądka fi kis2e~(

PrzyjmuJe od 9 PO

połt,dniu.

r'

l i r.

. ','

KaHgraf

j od -1 _ 7
-:952 :21

--,

IJ"UUłłł,
Befm~n pnłndn4-1'nm~'~
m')~ ~
li U"I uHu, LJ • LU

I

P?praWiam wsz:e!ki brzydki charakter

pIsma ~ P,~ZCCfągu, 2D lekCiit:jNC
wszystkrca !ę;tykacl1. Ceny przystęp.
ne. Zasiac można cały dzień.

,

:

.

