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lu.'· ~ill. 198-65.

Na stacjach kolejowych S kop •

la

Ogłoszenia:

Nadesłane na I sfron!ey 50 ~O!l. z
wiersz lub j~o miejSce, 'Wśród tekst
60 kop.. reklamy po tekście 15 kcp.,nekrologJlI .
15 kop., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
, po 12 kop. za wiersz nonparelawy. Ogłoszenia małe
1 ! pól kop. "wyraz. Każde ogło:u;enio najmniej
10 wyrazów•
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i'ilje! Zgierz. Al~derLac;b, kiosk kolportacyj[l.
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Artstetten mogądost'ojni mał", my o wysłaniu noty, o której wczo·
żonkowie .spoci!ywać rażeni pod ~em raj pisaliśmy, gabinetowi bel gra dz·
spoczną. RQ- kiemu. Nie widać też jeszcze obecnie,
mantyzmowHch wspólnego życia sta· że~y ów. gabinetchćiał wyciągnąć
nie 'się zadość. I twardym, suchym" dalej idącekon$ekwencje z faktu upa,ragrafom statutu dworskiego rów~ działu -w "spisku' majora Pribiczewi·
pież się stanie ·zadość.
'.
Biliński, ktÓry w stosunku do
. : Ale nie: słanie się '.zadość życze- ludności Bośni i Hercegowiny repre-

samem sklepieniem. I
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prowincji, po-
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Wkońcubietącego rokU Ukate,'się ozdobne vyda~ctwo~ęgi a~esowej m.'Ka- : .. ~.kobieTcy: potęgi, i chwałyrakuskiej.stępcy t.ronu.llsza i gub. Kaliskiej nakłademT-wa wydawnlcz~go p•. ~. J:aIlQrodek.1 ~ka... '.
' . Dlaczego tak skromnie, dla c ze-:'
,Tak 'jest jeszcze w czaśie po· " · · : . w księd.zetejllziałinformacY,jny zaWierac 1?ędzl~~ wykaz wszys!kich m.s~yt!1C]l 1 0 - ,
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. sób;urzędowych~:m. Kalisza }'mJastgab. ~~ldeJ, ImIona in.~\Vi~ka: ;właśpCleli ~PIIlÓw c ' j . ,gO,:,t~k~ei,cho ~~bowafą",tęgQ:~Xqyksi~':' g~'6b)l" _11.' jak będZie;~ ,.p.o-srzebie, 'm. Kalisza a takR .~ ,hypoteczne tpołicypre domów. -w I<a1lSzu; .wyka~'W~.yStklCl1 in.,
kt
. :.. 6rego .·.z~.:
ułoży: niewiadomo; fra. wd qpodo ł5n'i'e.iiąd. a u -'
, ' ~tytucji spciłe6:nych, ~CZllYCn. zakładów puemysło:wych, ho~ów, .~rzedSiębiorst:v h ; m · .
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~
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,ł'asię" baf~1i~(Iegenda j~k1jCp~i~ -stt():-~gIe:t:s~~zajmie':przez·:t~ąs'dłu~.
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VI ą.dresl?w:ej księtlze tej uwzględnłony będzi; szer.gko,dział:.ugło~ :Urm ~lY.Y~b __ 1-1 ·"wielkich ,.niez,wy:-kłyOO"C2IyDOW:'C'Z-Y";
'vi' stosunkn doSerbji . pozycję.. i zagranicznyen, wjallyth.sfusunki'bandlow;e.-z· I<rołe~twem,:i Se.sarst~IIJ:.:)V.tn~er~&Ie' , ~ >, /' ~ .' ~.,
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przemysłu i h~d1u,księga ta I?ZPO'iVSZ~aną będzie W. ;vtelk1e) ilOŚCi, l' W R.OSJi; .. dla
~ . now:. kfora ml~łyb.y«:. - 1 me:· bę~ąJ ~yc~ęk.u)ącą.Będzle paraltzował u
tego wydrukowaną .zo~ttnf~w )ęzykurosYlskim i :wpo1ski~..
' . '..
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"
łch domntemanego, autora me- SIebIe Irredentę serbskl1 aw obu
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.. Firmy interesujące sfę t~ wydawnictwem., zec~ 'sl~łaskawłe . z~łaszae w todLf
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do p: J; Grodka uL pIzetazdNr~ 1, a w I<aliSZll:do'finny.Eilerg;a4 uLWrocławska 56;
masz WIęcej naSWIeCIe.
kroles,twclch serbsklch austrofobję
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.,Ta,k ·sobje. ·powt.arzają' ''ludzie,
którzy z istnieniem ziemskiem człó·'
.'.
. . .
ś
.wieka. wiążą. . motywy i efekty rnię~
Teałp·P·rzegląclów :lJr. :BJII ,Rejł,teł:f-:'-:::;i .!!j9 ,dzynatodowejpoIityki, którzy na. tę
·
. Ogród- &rand:-Hotelu..
Bpecjalistaehorób: skórne,\vłosów.:wenerycmapolitykę::patrzą. ze' stanowiska możOd3lipta ~914 r, ~upełna zmiana,programu.
. ' ,moczopłciowe i kośrnetyka l e k a r s k a . · ·
'.' .
DALSZE WYSTĘPY p.p.: .
Leueniesyp1illlsusalvarsimemErllcb;Hafa.606":i914(wśtód.
liwego W .dawnych, lecz jus niemoR"natkłeAft BtUirłlPłewltm ~;~e:~}~s6'!ri~~j~m'~feu~=!~uelie~~:~~~f~;~:~Yi~:' żłiwego w 'naszych czasach.

l:.. ~. ;
, ,.' .

, .

't"'C'lo-Ire'.
,IIJ!
S

_

l lU

i-

1

'c::.

';

niw

,III

. ....

.:

leoa9~.ITti:~ ~!~ilóf)i~~~l7.j~%ieln~~::~t~n1:'~~~tfd

_ a, rt.~'·,k.' .8··P. e·•.k. ul.an.t.' ';', .' , "D"r.
,.~
w
na.

W-'~ F·1'5''CH"ER"

bę~zie

mowa!.

sprawniej niż do tej pory ha-

.

Oczywiśc;ie, mogą

zajść

.
wypad-

ki, które i sędziwego cesarza będl
Vi ,stanie zniewolić do czynów, jak··h d·
. . db
' k ' Al
'. te: , z aJe Się, ri:l . y um -nąc. . . o
te wypadki muszą mieć, i to konieOstatec~nie arcyksią'żęmógł'mieć cznle, .inne sprężyny, .aniżeli te, któ-

przypi$y~a~e
mu powszechnie
ny
.. ?Ie nie, mógł
ich' wedle

p1a· re w Belgradzie lub w Cetynji obswej . myślą·
operetka
1 akcie. osnuta
mo~ch swojskfcb .
wQ1Ln,aczyny: ,zamieniać.
~ Jednem słowem stosunek Austro·
.
przez W.RAPACKIE o ; ·
;.
b;
ordynator,.kłiniki
uńiw·
warszaw.
.
A'
rcyksl·ą.
żęFrancl'szek
Ferdyna.nd
Węgier
do obu królestw s(~rbgkich
Wspaniała wystawa, Chóf~13alet JJSp~źnicmy.tan..
- cer.z"'farsa,w 1 akcie: W. R.apadtiegoz udziałelIl· Choroby wenerycznet~moczopłciowe, skórne był tylko:następ'cą tronu, więc cho- radykalnie zmienić się może dO,lieautora,p. St.-Claire j Innych. ez~ć a.olowa p . u . .
" i ch,irurgiczne.
"R'ozmaitościU' z udziałem p.p.: St.-:~e. Ra- Przyjm. od 10-12· "r. i ~-8w., w Nie,dziele iświętall:-1 ciaż wyposażony .zostałvr dalekosię- fa wówczas, gdy na scenę wystąpią
packiego i Bratkiewicza. {tJprassa się t)wcześ~
ul. ZIELONA Nr. 3
. 14:24-~ "gające . prerogatywy, 'zawsze się mu- wielkie i mi~rodajne czynniki
mięniejsze Zam!lw~:~c~eio~p~i~tcczne}~
siał liczyć z· wolą panującegocesa- dzynarodowe.
rza i króla.
' , "
.
"Mówiono: arcyksiążę thciałwoj
ny,' ale FraIlciszek Józef jejnie chciał.
~:_.
Czy tak było?, Historja' . 'bezstronna
Onegdaj odbywały się uroczy'sto. kiedyś na to odpowie.
ofldestrg symfonicznej warszawskiej pod dyr.
Jężełi jednak ustal,iła się opinja
(lm) Na posiedzeniu piątkowem Rada
p_ Bronisława SZlll!CfI,prof. IDarsz.low. muZ. ści pogrzebowe arcyksięcia Francisz·
,
1421
ka Ferdynanda i jego' małżonki., w o pokojowych dą:tnOś~iach sędziwe •. państwa gloBowaniemswelll w kwestji bUd·
Wiedniu, dziś odbywają SiE2 ·w Art- gq au~tro·wE2gierskiego monarchy w. żetu na rok 1914 stworzyła sytuację, jakiej
"stetten. Dziś teŻ zwłoki obojga zło- całymśw~ecial d.owodzićto moze, że nie było jeszcze w okresie t. zw. ~nO\f<:go
.,..
ł')
żone zostaną na wieczny, odpoczy- istotnie Franciszek)ózef był zwo- porząd~u" w państwie rosyjskiem;
Widzewska. 47.
'k
Konflikt ten nie może si~ równać z
Sp~cjalnośó: sprawy kryń:tiv.!Wle; hypoteczne. nek 'f1I podziemiach arstetteńskiego lennikiem .poojuza życia swego nie- pami:liltnem trzydniowem rozwiązaniem obu
,kontrakty, akty oraz zestawiacltne prośby_ '. kościoła, popie waż talesobie był ży- , sztzęśliwego'synqwca.
Jzb przez Stołypina, kiedy to rząd nacts-'
Przyjmnjeod 9-11 rano l ~1 pp.
1428-10-1. czył dosto,Jny nieboszczyk..
;. ," " , B.• ył,' .\V~~~' prawdopodobnie . ' bę· kiem tym na konstytucję pragnął złamać
uw AGA.: Weprawne.
wtorki od 3-5 bezpłatne porady
" R. ady państwa. Obecnie bowiem rzecz
dla biednych.
Swoim sumptem .kościół W Art- dzie i w tYllł sZ,eregu 1at" któr,e mu.opor
•stetten odrestaurował j" grobow~ec OpatrZJ;loś( z;1l'ezerwowała. Zresztą, ;przedgtawia Bę wręcz. przeciwnie" a mj~·
dla siebie i rodziny ~swoJ'eJ' .naibliż:,: są' czynniki zakulisowe, kfóre:prze. ,p.owicte Ral1ą państwa przyszła rządowi z
J
ł' .
poIpocą w akcji przeci ,!ko Dumie •
_szej zbudował.,
.
.'
"
m'ożni~'wp ywają na taki lub 'inny : ' Swego czai:u Duma palistwowa pri~'t1J
N~··
r.cMiałsię·zą zy'cia . od~ywać~~.i~ ',bieg i Cr?zwÓ,j, wJpadkó w•
.',. jęła budżet. 11abli(lecy~1'01Ye Btanowją jeno
. . , ,: ,':~, nie chce być pochowany w podzie, D~llłoną~~Qje,manifestacje~t i:wy- . część tego zaakce. towanegu prawa. Rada
it
.'. miach cesarskich u. Kapucyn.óww buchy żywiołowe ludności nie ~~ie- państwa ·zaś nie chcia!aprzyjąć pewnego
P"'A" "p' I E''R' '0" 'S·''Y'
!!
" d POl'y
rt k i wi1iepo~ą'dane ustępu
prawa, ustę1'U zn~negoPQd !JaZWą.
«I
..
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"
iilWiedniu,bowiekl1isty
sen jego,bri-rująpl'ąu
'}lpoprawki GodniewaG, a polegającego Ila
l
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państwa" łO·~~~~~~\~~!tl~(~~~~~;liie~'z~~~htl;~;Vs~~~;:t~~

dla
'.,
Pokojowa tendencja Franciszka Czas projekt budżetu, jak jest to \!l·zew:·
.
dzi ille lm:ez ustawę Dumy, przpszedr do
:Józefa już .'się też zaznaczyła po tra- komisji pojednawczej. która t p 7, ',dększoś.
'gicznych. wypadkach sarajewskich. Bo: cią wszyi'lkkh głosl)w przeciwko dwóm,
do tej pory oficjalnie nic nie wie- powtórni~ zaaprObowała budżet w fedakcj4

Nr. 150
jednak ;.zie sposób, dający członkom prawicy. wotr były Pyt~nia i (jakie odpowiedzi.-· niewia'pó'zwoIi to tym, którzy nie hyli dom().
JęCIa us~ępu,,,p':rawa, który'sif}jQź jej swego może tak stanowczymi przeciwnikami języNastępnie prof. Kmety zlłrlał &reyksi!}I
CZ/lSu~"llIe s~~d6?ał. ' , .
'.' .'
la polskiego w sataorządzie,.a głosowali ciu pytanie: ·,.Coby siąstało, gdyby . armja
. . O~ao.mlsja p~jedDawcła jużnfe przeciwko niemu tylko z obowiązku aoli- wspólna podbiła 8erbj~ido kogo nalezsłoby
J?o~e lJ~(} zwolana;.projek~ prawa o bud- darttości partyjnej odda6 dziś głosy swoja· to terytorjum?" Arcyksią.ź~ nato pytanie
zeCle rueotrzynllll apl'obatr jedne.j z izb; za redakcją Dumy. Ci którzy :6 noweml nie odpowiedział, lec~ odpowiedź dał jeden
padł zatem i ~rząd Die poSiadałby' ucLwa- okolicznościami p(Jgodzićsj~nie cbcą ;na~ I pozostałychdwócb kandydatów.

uchwalonej przez

Dumę.

W

piątek

!ta~a,państwa' pąraz: drugi odmówiła przy.ną~ękę.

~onJ!f0i zgod~leZ prawem konstytncyjnem,
~ ze U naiażąey rok. Iwóvvczas oboWI}l:zy~ałby , hudżet z roku '. poprzedniego!
kto
przewidywał w sumie w~dat-ol
' g Jednak
O

+

Zabójstwo i samobójstwo z .pO·

wodu . odwisdzinkomornika.. . Onegdaj o
~odz. 12 W poludnie do mieszkania I. F.
Żukowa, byłego kupca, zamieszkałego w
Petersburgu na wybrzeżu Karpowskim nr.
30, pr»ybyI komornik, W celu p~zeprowa

dzenia zajęcia z:adług za komorne. Żu.
kow, który niegdyś był bogaty. i ~Vlko os'

to miast będą mogli, wobec pozosta';ienra~Prot. Krńety dał następująellnofę: n Je.. tatruemi czasy .stopniowo staczał Sl~ w nęgo Wysokość ·areyl>sil\i~.JÓzef Franaiszak na dzę, tak wziął do serca te odwiedziny kopodst'
'h d
. d •. ' '1 ,.
mornika, żez rozpaczy ]"ednym celnym
strizvgana.
-.:
~u kazanej
aWle
SWY6 (} powle ZI l pr nof'C', wy-ol
wciągu
całego roku, jak ró-wniez na strzałE'm, w tył głowy zlbił żon~ RWą, 35
k'ow 04 ~ miljonów mnieJ'", niż teaoro.. N a d ioż d ę, .poIJem
~
~
czny.
. , . Dzienikin petersburskie przypominają podstawie swych colloquinów, otrzymał pro- letIIlą,
zas• s ki etował l u:J.~
. Lecz dYgnitarze zCI~by\vjźszej. nia ;przy tej sposobności, }akaw sw.oilll oZ8sle mocję jednogłośnie z odznaczeniem.".
w usta i równieŻ' ~ołogył si~ trupem na
chcąc pozostawić 'ministrów bez pieniędzy, ,w podobn~m· wypadku postąpJł .. członek
(-) Krajmo.-dercow. Według miej8cu~
wYl~y.ślili.nowe caIkiem wyjście: projekt Rady p.anstwtl, .' Goraz.akow. .,Nle.ch~ąc obliczeństatystycznych,zamordowauo w roOsobliwy zaka:z. W Czugujewie
bUdzfiltll, Jako całoŚĆ. uważany jest za prze- przystąpIć.do k.ampro~Hm,. ant t~z głoso., ku 191,2 w Stauaeh Zj&duo<!zony.ch w Ame- policja zakazała żydom zbierania sie gm·
padły, lee~ sama jeg'o (!zęge_ cSf,!owa, _ w~c. wb~ew ~rzekonanlU" zrzekł Sl~ ~tano.. ryce 9152 osoby; podobną liczbę ~inordestw pami około swych domów i poleciła usukolumny lIczb za kto're . l' k " . . .
wlska członka Radr panstw!ł. Kr{)k ten wykazuje tamtelsza statyatyka Wf. z.j
,nąć W ciągu 12.:tu 'godzin znajdujące się
,
m
ryją SIę potk ł .
.
. .
.
N
"h b
,.. k'
l·t'
k ł d
'
'd
. h ł aw k'l. R 03pO'
tl'zebne ministrom miljard'\T _ została rz _ RpO; a SIę Z: uznamem nawet Je~o przeCll
lema c y a na SWlecle raJu, W ,I{ o- wo o o . omow zy OWSklC
jęta.•
-'.. .
p. y
~llI~ÓW. P?l}t!cz!1!~h. Trudno. Jednak _i'y~by tak mordowa,uoJ~k w. Ameryoe.I ni.ć "rządzenie to nastąpiło skutkiem pewnego
. W tejkomb'
.' tk . 'b
t . '.' Jak., sądzą' dZIennIkI petersbunlne - . przy- dZl\~neg():,gdyżmorderoQw meścigaen6rgt- zajścia ulicznego, ,
jawne zupełnie mae]~
:Vł ez~ą Iuen~a puścić, ażeby za przykładem' Gorczakowa CZnle dłoń sprawiedliwości.
Prowokator Weisman w Peterslejów Dumy ba p:~a C~lepl~W l prZY~l- po~ły dZisiejsze filary reakcji w Radzie'
. W Chicago np. z pośród 200 morder- burgu.W Petersburgtf zjawił się znowu
rokll 1910 jedaego tylko uk&rBno znany prowokator Weisman, o którego dziac~ł~i(>m pogwał~eni: ~asad~Y~zyc~ p~!~af~: J!~n~tw~:. ~~ c~tis~ńscy) D:u'ncwo, Iioby.,. ~ó~
ll'lPJąeego w państwie ustroju. Jest to fakt, Imscł I. InnI p0.JmuJą to-~osko~e, te; z.n.a- smlsrollł.
łalności wiele pisano Bwegoczasu. Alektórego obalić nie. mogą jakiekolwiek komen- czelIle,. lc.h polItye2ll~ZWląza!le .leJEt Sc]B~e..
. ksander Weisman występuje jako przed8tatowanl'", l'stoty'bud' t
. t
P
fi ualezememdo Izby wyższej. ·Ioza n. Ja., '
wicie l j'akichś koncesJ'onarJ'uszów wiedeń....
ze u pan s wQwego. ny· . b
~
. . ."
•
ruMmy nawet, ZE' Duma nie po\vinnabv
n~c,Y}Ile znaezylI~ wo?ec ~zegotr~dno:od.
akich t zawiązuje pertrakacje z przedstat .• rz"'ł<lcz"c.'. do
pr l' kt t. '
. ki mcn pOdobnego zaparCIa SIę oczekIwać.
wicielami petersburskiego świata kupieckie"
~ -: J.
.
o e u. zw. "popraw
lit
ł
.. .
01.- . W'
d'
l
!.lOdDlewa#, jednakźeuczyniła to. Nie zga.
• Znacz
~'. eni ~ poycznecfI
l>go "za~sc}t\
go. . uecms . elsma~na nI ki ka wyjed~~ąc się zasadniczo _z Dum~ w najistot- tego, tkw;r.- pIsze "Gołos ~o~~w -.
Ze Szłąska cieszYńskiego. Przed chał d(}Moskwy. Weisman skazany był
ll1eJszym dla państwa za adnieniu; atakiem tem wła8uw, ,z:. da ono m~zuosc na~zJ - kilkndniami odbyła. się w Trz.yń.cu pó.d Cie- W 1910 1'. przęzwarszawskl:!: izbę.są,doWll
;est budź"t . nad
. gD
. .' ,. tego ocenU~llla wytrwałoŚcI przekonan .o~ azynsffi wielka wszechniemieuka prnso:fHska załajx)wnietwo i popiaraniezlodziejów. na
~
.
". " przeWlmąnla,
. .n:oz~
um~rozwląz~C. wych
izba
. ..... demonstracja Z' PtJwodTlpoświ~cenia.,sztan- paZ'bawieńie
.
Jec~ zadllę
czy przeocz,ema'L . "patTJ'ótów"
. ..
.. "
weo'w'OI.CZ'y~By.
w8zyatlrich praw i przwilejów
llczyni<me przez przedstawicielsiwo naro- ktO,S, weZWa\mh ~a. ~ura~y egzamlll •. do dnru ko,ła ipiewaekiełto.
.'
i oddziały poprawcze na 1 rok l 4 mie"
rlowe, nie. d!lj~ 'prawa rzadowi i Radzie
OI~gO J~.e. zdd alek SH~ m~ są prtygQ~?,"
Ntl tę uroczystość .pr~ybyło .paro goścI siłłce. . '
.
państwa uważać za przyjęte· przei' Dumę ~a~tl... ~z: ~ Je na .prawd1~Rła~:tpal~ austriac1cich.i pruskich; przyhył \&;' Star-osill:
Echa: tragedii Jeńskiej. Dotychto, 'czego onanie aprobowała •. '
.
.'
w,a ~le .~ OZ~ egzamlllu. o}!za 08:1 pC1~-!lieszyń!lki. w..1chowanak'B.kdł galicyjSkiCh, 'ezas nie zdołano rozstr.zyglU\e 'sprawy rOh
Niemoz··n<>
prze l' ' .
'ad
,.... tyczne], utraCI d0Bzcz.ętn 1 e znaczeme poli- p. 8~o.m. eilger j prezydent -Il. li obwodowe- mistrza TrelzC3.enko.w" który w korutlniaeb
.
..
c ez w z nym raZIe. t
kt'
t k' : d .': . . . .
.....
-.
-,
~po:v.iedz!eć,.iż było to, ~zego;w rZ't-lczywis": ,t~~~:,z h ~r~fJ Ił . Jest. un;ua 1 .~!ór~ g.o ~ OIeszy~ie, p. H.arbicfi, '3 więedwajwy- J!'łQta nad Leną w 19'13 r. kazał strzelać
10SU1. me było~A Duma. przecież .~ie
. SH~ ,c.: pl li przy kazde~ nadarzoneJ, bltmnrzędmcy~au8t.rla(.-e~•. Gd'y ..w drzewce, do robotników. Władza prokuratorska ir·
p!zYJmowala budżetu w dwuoddzielny(!h,. Bposobnosct • .
. .' . ' , . '
. .. - BZ: and 1l o fladze pr~Ide} ..,,:blJo.nQ gwoi- kuckiel<izoy ~lłqowei, której polecono roz~llez~leżn)~ebod a.ie~ie, ezęścjach~'cyfrowej . .Tru~ne połoz~me "!V' rakiem zn~l~ładzleo•. le. k. nrz~dn!~y 8u~trJacc,fschyla1i patrzenie winy rotmistrza i sformułowanIe
: opIsoweJ! Pl'zYląC w tych warunkach Sl~ pr~w,lca, m~ ~ tę Jeszcze - 2;adDlY.Ell P?k:o~~le .g'fowę.s~ra~lIpatrl.otyeme. wnecb- jlk~u, .~karaeni:a•. nłe powziąwszy ża-dnej
le.dną część budżetu, odrzucająe: .. jednocześ.: 4tlenn}~Ow rOSYJskICh 7"' qQbl'ą stro~~. i,e lllemuwklS ży(!zem~cytownlI ~ismarek~
det}YZJIJ' przesłała cały materjał odnośny
me drugą _ jest to. p~gwaicenię p~ragrafll pOZ':v~h pra~dopodob~Je :ozstrzygnącaaw:,
Szczy;tem ty.oh. manif,estacjl pruskich był .. do ,ministerjum spraw wewnętrznych,' któ8_6 . us~a ~y (} Dumie' państw:ą'Y~i. zgodnie z '. no JU~, trW8Ją<:e przesrlellle, wj1wołan?:~n" toa~t., na .banldeCle. ,.. 'Ybrew.!wyczajowi re ostąteezniezdecyduje, Cgy rotmIstrz
ktorym zadne prawo nie moze pyć Pr.z'yj~tę tagohIz~m mu}.dzyDumąaRad~ pan:lrtw!I' wllJeslfno llaprz6~ zdrOWIe oesarza:WilheI.,; Treszczenkow ma być Qddany' pod sąd,
bez zgody Dumy.
."
'.""
. AntagonH~m.. ':ten PJ)4.~ycą.ny ))y~;~o.wnte n;a. ,;11 P?~em doplerot?8stA-a czesć Fran~ czy tEłź. unie~inDiony.,
Przewodniczący Izby wy'zeŻ'ej, radca przez pra.wIc~, Ra4y."~}:eze~owJ. ~nll:lter. c~saia ~oz:fa: Aspe~llIałQ: ten toast pruski
Gimnatista:....;:.bandytą· W BieItajayGoł.uąjow, proporiują.eRadzie państwa lum, ~oremY~ln~Wł, ~toxy" GZJa~alno~ć.s:vą kJl~~dzleSJę~l~, ur.zę~nlk:ów austrjackich!
cach uc~ń kl~u!y4 gimnazjum Iwan Gri.
zadecydowanie. za pomocą głOSo.wallia, czy, . oprzec pragmema~~odneJ pracy oDU. mat
, gzy dZIwIC Bl~wobec tego mozna-p~ 'małskij usiłował dokonać rabunku w ap ...
mo~ną oddzielić budżet ,od prawaobudże- ustaw:oda'Ycz:reh~ nastręeza gi~ ~poBobnóśe wiąda .7I>zienllik CieS'~yński· ..:-. że. obecnie .tece ~aruc~!3kiego. Właśdci~l wszczął a ...
cie ._ wy kazał dow()dili~,ąw kwestji tej urzeczywJ.stnJenlą~:tego~ "pra.,gnJenla. . ; .ku!l Wllh?lrnaII tak szerzy si~. n~ S~Iąs~u. ,I~rm I ~mu~nł llieletniego bandytę do uciec.
posłllda pewne' w!!tpliwoości;' Leci Izba
W ;OBtllttp~~CZ:l'S8C,h CO~aKc~~gateJ wldzi sil;}, kl. .Nlezw.łocznie zarządzono. pościg, w
wsże z !ł. zgadzając się m\ propozycję. pra~. 'O'kuacIJ: w~ stawowycu kSIęgarń niemiec_czas.Je.kt~regOGrimalskij· ~eięźko zranił
zesa. lfozwiewa.jąe . wątpliwo.ści jeO'o 'na
Z ·.
'8" W"
·t.a'.
.klcll portte:y Ce:iarZa :Wifhelmaz napisem Btrazmka], przechodnia;
.
8w(}i~ k~rzyść, zaś na. szkodę Dumy. -po.
. _
,,:U~er Ę:alser . (Il~ cesa.rz). .popnlar;Yiuj~
głęQ:la Jeno: ten konfli~t.Samo zaś.głoso..
'"
.'
~!f.J w ten sposób na ąz~Sk~~ .kt?ryw.ciąż
wallle to -: Jest aktem przeciwkonstyt~cyj-.
(-) R~welaCl~~urcewa.Barcew. zło- Jesl.C'z.e nOSI UłlZW~ l\.US."1ilclnegu lde~l)rll6-.
,·1 . I . USI.
nym~ Bo.WIem Rada państwąIł-ie paBiada ~y~. franeuskłeillU m1;nJstrowi I!.prawi~dliw(}:" kI} ć;, Ideę H()nenz/)Ueruow.
. '
pr~w 'północ..n0-~nierykań8kiego "Trybunatu SeI skargę, .l11:GBZąc· ow-vtoezenis, śled~twa . - Wdzięczność moskalofilów. J a k O Tragiczny wypadek. Wczoraj wienaJwJzs~~g\} , me może więc decydować o os~bom~ ~tora ~lU'.C~W, nazywa agentamitiaj.. ,wlad~mo, poseł moskalofilski w sejmie gali.. czore~ na ~ÓIZe Ratyja iw Kjjówia wyda~godnose~ . czy lliezgodnościpostanowień neJ polICJI ~os!Jskler. .....
c'-, ". . . .'Cytsk:mi·~r.Markow, . usiłował najednem r"ył SIę tragiczny wypadek, którego ofiarą
Dumy .2> JeJ prawami.i wo.góle -nie jest po-.
OskaHa ICh osystamatyeznlł ktadziE.'ł z pOIlledzen . sejmowycn przamawiaó po ro-' padł. 12-1e:lliehłopiea) wśród· uas~pujlIcych
wołana do tego, by drogą 'swoistego. ko~llstów, adresGwllnynl1 do. niego i ·innyCłh emi.' '8YJS~U. Przeciw temu załoiyli protest pola. OkolicznoścI.
mentowania: konstytucji zmieniać to, co gr~ntów. BIl.rca~ aświa.~qz8; ,łeJlgeDC;i f r(J~cy i, rnsłnł, a. ówcztmnymaiBzałelo::ś.p. . 8IusarzLeonow chciał wypr6bowaó fu?trzyma~a, J~ko zatwierdzony projekt, od ~Ylscykur~Ją ll~ty(}d t~stmLOszfiW1kopjujlł je Adam. hr. Goluc~o'wskiJ odeGrał mu głos. zJ~.~W~ym. ceJuwybrałaobJ6 ustronne
Izby w~zszeJ.
_
.
a na~tępllle dopIero zwrac~ją.
,Ob~eme mD,skalofrle, ceIem pod~iękowanja ml&JiJCe Da gorce, a mparluy fuzję o dr.ze.
G~oBowanie Rady państwa usunęlo. '. ~urc~~ pr~si a.. pociągn~ęciedo odpł)- p'. Mllikowo~i za' to, ~e .przemawiał w Bej- ~oy pocsął odmierzać pr~estrzeń. Korzysta.
n 1eprzY.loml1Y d!a uądu precedenS, stwa- wle.d~~81n?s'::.1 sąoowe) [naozelnIka' . rosyjskiej ,mJe po r.osY~Bku, .. czylI, Jak to oni, na~ywajl} J~c z oddaJenia Się Leonowa,do drzewa podr~aJąc Jednak Jednocześuie'. Die~ezpiRczny p.Ol~C11 tajne} w" Pa.ry,iu, Krasłloikawa, i ' W "ruskIm ]ęZ!Ku yterac~im", wręczyli mu łJl?~łO. dw?ch chłopców, .. którzy zaczęli baprecedens Dowego komentowama. pmw kIlku agen.to.w....
.
na uroczyst&11t prnnedzemu "NllrodnalJa 80"; WIC Się fiIntą.·NieJpadziewanie psdł strzał.
pr;.leds~awjciełstwa narodowego. Jak jednak ~,( -,..) JA.. ~ybi.kup ,_niebez- wietll" we L~ó:wiepie'rśuień zło.ty. ozrtobio~ Zalłlarmewany Leonowpodbiegł ,do -drzewa.
Oap?Wle Duma na t~ll z~mach na prawa pleczenstwle. Sa~ocbod. arcybiskupa ny brylallta.~I,. optłtr2?n~!Ia'pi8em "za ruską :-:-z8stał jut k(majlł?ego c~ł.opca. Cały nabój
swoJe'? ~uma o~ec~le. me pracuje i. praw- Negre ~Tours zcle~zył .!llępo~cza8 . spąceiu,mowę w 8elmte". Plersclen te~ zakupiono .sI ótowy trafił: meszczęshwemu . w usta.
dop?dob~:e, głowDle spekulowano na jej poza mIastem lJ lClężklm wozem (ładuuko-. ze składek.
8praweawypaQku zbiegI.
o.boJęluosc. Coprawda, Dumapaździerni- wyro.lł.
.....
:..
.; : '
D·P~~ta~owieni8()bowłązujące. (lukow~owa zasłużyła sobie na takie h'akto- .
Samo;h6d nległ zupełnemu . zdrnJgata~
berna tor mJz:sk l . wydał nowa postanowienie,
wame, ale ostatnimi czasy pod wpływem mu, :Arcyblskup ocalał tylko. cudem poddotycz~ce .l!~lerama ofiar pieniężnych przez
opinji. 'public.znej, znika
apatja petera- czas ~dy~ towarzyszący mu ksiądz otrzymał
redakcJ6 pIsm•. Zabronione jest zbieranie
~ursk.leJ I~by gmi?_ .przypuszczać więc mo- ran,y smlertelne •• _
. _
.
składek nastrajkującyob, nB rzecz ze8łazna, ze DIS ZgOdZI SIę ona na takie U8ZCZU'
(-) ZaboJsłwo Siostry. 8piel
nych ora! naz!ł~atę k~r! nakładany eh przez
planie jej pra\~. Jeśli bowiem Rada pań- wac~ka oper.y dworsk::iejw ~drlinje, Denara,'
Sprawa·.mnichaArŁemjusza. 'Od sąd,. lub ~Itr'ybla adminIstracyjnym.
stwa może soble wybierać z, 7.atwierdzonych od>ymzła n~]star8ZI\ chOf~ corkę dO. Włoch, aledmu~ lllt w 8yno..dzi: znajduje. si~ spra'"
,Wy.dame rzeczonych postanowień w chwili
przez. J?umę. praw lylkopewne. przypada" a, ,14 letllleg~ synka. l
iedeuastoletnili .wa.FDl,cha p~~telnt.- Blałoberesk.iej w dje.obecnej...:..;.pisze .. Kur. Li( "-ma wa~ną stroJące Jej do guatu, ustępy. WÓwczas rolacorkę po~ostawIła W domu pod opieklI słuŻ- .CeZ]L orłowskle1, ·kt~rego zwierzchność dUt . nę ch~rakterystycz!1ą. Postanowienie bowiem
Dumy staje si~ istotnie ogromnie dziwaczną. b.r:. D~ieci przeZ' chwilę nie pilnowane, lba- . chown~.zapraPOIł:ow~ła 'synodoWi puzbawIć zabranrateraz dopierO' tego, za co t~n S8m
Czy Duma z,ecnce jednak ~aakceptować t~ WJI}Il SIę, z?alaz!y. w. szufIadce,rewolwer. gotłnoscl du,ehownelza rżekmno os~czer- gUbernato~ Giersprzed'półtoral'-6kiem skaf?lę? Nato prawdopodolmie odpowiedzą ~hłopak, ?L6 wlędząc:z.v.rewql!feJ". był na-; cze rewela~le rzueone przęzeń na władZ'Z~łkB.: Mlłall~e~Bkiego.8amo więo ogłosza.
plerw~ze zara3posiedzenill jej aesji zi" bIt.~. W'ymlerzy~ do sl!\s~rzyazkiJ sttzelił~ mo.na~teru lw.ł~ąze świeckie. Swego czą~ . Dle, ,postllnOWIenla terazatwierd&R niez<7od.
moweJ.
~ DZIewczynkę <Hężko raun~ odwieziono do sUo,z~wI~rzchnoBc.d,llch.owna., chcąc osłabić ;noscz~rawem owej kary, dostatecznie ~re.
~ szpitala,
g.dzis jednakwyzionAła ducb"
. sztą, stwlerd,. zon .. nr~e" ·Izba DI\"n·st.... o\"·,,. .
(E
. . . .'wrazeme
. . . osk~rzen A r t e.Ii1jusza, który po..... J.:'
""'11
" .'
. :-)'. _pamlnfpoliłyczny ar- mIędzy. mnemlprzeB'lałkompfomrtUjąee fn...' d ..0 Pozar .w ~lęzieniu. Wczoraj c goim swobody działania, być rueorecni naptisie.dzeniu, na które m sprawa bAdzie r·."....
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Ogodż: 5'nino potar, umiejscowiono. Rudalfa 8zylego, Ernęsta .Lrb~rta,Lu(l.wl a
t'hllwil',jesł.utepta.wdzJwa;·,:'
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'rzt!ID {Q,.,e}Q~YIP.r·.ę;rzeJ~ws)m. b pią~ejprzyjechaIi też do ognia właści- Mit~e I Ottana Sz,te~:la.
. ~
Z1\rząd.:okr.ęl!nszkolile~o war.szawśkie",: Wysłan0nast~plUą specJalny.poc~ąg. Ciele fabryki. Wysiłki. straty ocaliły od
Tow. łódzko kol~Je~ PO~Jazd.owyc~:.
go ostater'znie: zadecydowaLże B~ikuła ta (t~ ce:le~ zabt:anta ra?nycb, . w p~clągu. ognia piwnice i 'suteryny fabrycz?e. napeł-.
.Ę'rzed kilku .dll1~mJ ~dJjy~o SIę ogol .. e
zw.. gim~azjllm," l~~ J . istnieć' 'będzie', nadal tym 'pojecbał drugI. lekarz koleJOWy, 'nione szczelnie zapasami gotowej przędzy, zebra~ie roczneak~JonarJu~zow ~owarzy
pod ~i~luukiem dyrektora p. Gustaw~. Ko- dr; Kinas. " , '
.
. . . ···przedstawiającej wartość .,kilkunastu tysię- stwa łórlzki~h kaleJek po~]azdo~wych. Ze
śmińskiego. :
.
.. Kilkadziesint osÓb doznało u_cy.rubli.
' . '
sp~ąwozda~ia.z ~~spl.oata~]I kolejek za, rok
§ Wyrodny- ojciec; .NaRakowie
' , : . . ,;
.
'.'
;.
O godz. 6 rano cofnH~to strazeogmo-' ubIegły okazUJe. SIę, ze Dllans roczny zam,
w domuB",lkiego' od 'dłuższego 0. czasu za- sz~~dzen 1.~eJszyc~)ub ~lęz,sz~ch, me; we' ochotnicze za wyjątkiem oddział~, I, knięto sumą .3.801.406. rI>: .
mieszkiwał TQbotnikFranoiszek . Noga mają.. 'gr.ozących ]ednaklllebezpleczt'nstwem Ji:t6ry,pracowaJ przy.' tłumieniu zgliszcza
: Dochód czysty wymasł . 22~.83s rb.
i
cy Jat40;'wj'rodlly tółuoj~iec~ ,jak ,stwi!3 .. dla zycia.
. dogodz; 9 .rano. Podc~as pożaru. ws~u-. 66 kop.•, ~ których wydan~ dywldąndę w
dził protokół 'policji fabrycznej, dopuścUsj~
Zawiadomione o ImtastrofiePo- tek ~apalema przewodmka, uI.egła. ~m~~•. wyę~kOSC1. 1.0 proc.,. to Jest 133.791 rb.
zbrodui lflit'ciw UJoraln.śd na· osobie swej
t'
. ł ł
t · k l 'k' 2 .c?emu maszyna w elektrowmmlejsklej. (kapItał akCYJny-:138.0~O rb.).
.
córki
letniej, je8.<lcze przed ·trzema laty, go ow!e
a ,na s a.CJ~ _ o ej t
przesyłająca tok elektryczny.
.
'.~
UstęPUjący. z kol:>lCzłonkowle zar~ądu
lliedy miała lat 12.
.
. kllretk,l,!doreml po:va~ntel rannych
. Zarówno mury fabryczne, jak te~ 1 Edwar,d ~el'bst l ~talllsław Lorentz wJbraZwyrodui!:.łego ojca _aresztowano i od.,. przeunezlono do szpItalI.
surowa bawełna i gotowa przędza ubezpte- . ni zOstalI ponowm.~..
...
dano poli sąd.
Przyczyną katastrofy była lek- ~zone. były w r.ządow.em Towar~ystwie wza-.
Z eks~l~atacJl od.d~~elnych hn)I podakomvślność zastępcy zawiadowcy sta- Je~nego ubezpleC~ell1a gub. Kroles~a P?l: Jemy następuJllce .w~nIk!., Z"
.•
cJ'i Klarysew Według informacji n-' ~kl~go,:varszawsklem Tow. ubezpleczen 1
Dochody z hnJI Łod~ ~l~r~ :Vln~
. "
.' . . . . .
. 1 kllku Innych na znaczne sumy.
.
Bły ,99 .1°0 rb. ~63 kop., z hnJ~ ~ ~
.
sąsiedztwa.
czest:nlkow . katastro fy pa~ ten wy.
Władze policyjne wszczęły energIczne Pablamce, 235.2<>2 rb, ~3 kop., łi~d~ _
prawił pOCIąg· .Nr. "sa, me zastana- śledztwo,. celem wykrycia przyczyny pożąru.Alpksandrow 101.320 ~b. 37 kop.; ŁoMiX Wspolna kasa oho chw triają'c··sięnad
tem,żeod Warszawy Pr~ ogniu byli miejscowi przedsta~iciele. KOQ,stantynów ~4A5~rb. 56 kop.,
.
ZgierJ!.iI, (eJ. Wczoraj. '0 gO'<;lz.
d
.
'
i
N
7
9
,
zaangażowanych
Towarzystw:
ubezpleczeRuch
pasazerski
przedst~wla
BI~
za
w domu\F, Swatka przy ul.. Zak
ązypo~
ąg.
:'
'
.
.
."
.
.'
nio ch.
rok ubiegły w cyflach nast'tPuJąeye~! ..
uu, pod\przewodoictwem p. A.
POCIąg WiOZąCy ra?~ych pędZIł .' ; wy .
Na linjl Łódź _ Zgie.rz; przewl~zlO.no
obecIlo,śc,. inspektorafabryoz~eg
Z Jak ogromną szybkOSClą,
lZ oba2.178.144 pasażerów; Ładz -PabJamC&
Ilowiat.u ł'ld2k:ego oraz kOlllltet
organizawiano się llowej katastrofy.
2.222.575; Łódź ,- Aleksandrów 1.88.1.4?9;
cyjnego p~Pflizesem St. ii.Mark:
,cZeln,
na.
,
.
Na
stacji
Warsza
wa
władze
żan_
Łódź.....:.Konstantynów ~.143.459 pas~ze~ow.
CZt'lp, odh,r
s:ę ze ,ranię dale:
w
fa ary':'
.
ł
t·
k
.
ł
lt
Dziś Dominiki p. m" Izaj.
Budżet na rok bIeżący przewIduj e "IV
d
~znp:h" w sprawie 2ał(jzell~
. Vi Zgierzu arm~:fJl Spisa y pro o o o ~a a
Jutro Cyryla i Metodego
..'
dochodach 601.000 rb., a W rozchodach
wspóin,ej ka' churych.
strofIe.
słowiańskie, dziś Izasława 46".217
rb. 15 kop., wobec ezego spodzieJutroImi3na
·Krasnoroda,·
a
.z ogó ej bezby 88 d~le
Wschód słońca o g. 3m 43
wana jest przewyżka dochodów w sumie
~tujących
bQtnlkow 32.f
Zachód."
».8. 24.
1
3 1.782 rb.
na:ie.biallie 7.
' ' DłagoM dnia.
• IS » 41
Spra-,,:ę
Hotel '"MaDteufla"" Codzienne koncer
WyŚcigi szoso1llfe oyklistó1IIf..
nsp.-ektpr, .11&.
ty pod·kierunkiemdyr, Bronisława Szulca.
W niedzielę na szosie Z:i;it'fz-Stryków
wniosek któr
ta.W~dł30J1!- '.
Teatr Przeglądów. w Grand Hoteln odbyły się.I W tym sel!:ouie wyśc gi SZO~Il'
ganizufącej· s
iORa ni!!'ktÓN
.
Początek wakacji.
Koncert
orkie~tryFilharmonijnej. pod dyr. we łódzkIego oddziału warsa. cykl. WYŚJ:lg
wąun~j, dat
t.e:J 'iD:s.t)~ taeji
p; Mihna. Rodera, operetka, farsa, balet.
k
_
do ż)'cia..'. ".
He.lenów·. Koncerty symfoniczne pod nie musiały w:6budzie wieI iego Z8mtere!Olu u'liwnie pusto, gdy się wyjdzie rano
dy,'ekcją, A. Sitil'skiego,"
.., . '
waniagdY3 stunE}ło zaledwie 18 ieźdźcó.w..
W'W.'y&1
Na miasto..; CIsza na ulicach leży,~
'wc~l):raiU&m wy"
S!A,ŁA~YST.Ą.
WASZT1!K
:t;IĘKNYCH
Wielką siłę (jako
klub) wykazali
: zg'ers~1,l. wspó
kasa
Duszy .' ulicy zabrak:ło;młodzieży· .•
horycn .obejmJ,łja
E wanglehcka .l, otwarta. codzlenme od 10 -5
łonk ie Resursy rzemieślniczej, 'z którymi
\,w~zsstkie fibry, m~eję
C;; 'ją swym. gwarem budziła zaspaną._
7atrtidid~jąoę
:B1BLJOTEKA' S~En~LSKIGH: (~ikoła ~~uby ~:śie niedługo liczye si~ będl\ ,imoad· 20 do 200 r®otnij{ó i h!~y.e~ b~dide !d
ewska 59) otwarta :codzlennle od g: 6-eJ lo 8' ,
górą 2,OOOu<>z"lnikó
za to się pola rozweselą. rzeczk'.
wieczorem, w niedziele i świ~ta.' od l-ej do Siały_
Ze'b.rimia "Qgólne.
a.ej.pJl.: .... " . , .
.' Było biegów 4 . .
.~. ' .
k, sy skład~ć :si~,tl!uą
Których przejr2ystą. kryształową wodę. .
88. p.eła-&ID(łCników,
. ,CZYT.ELNTA :PISM; TO~..• W:Q1DZA..·.
.' .', l' Gł6wny25 wiorst (S'nagrody); I)ł
W) blerauych Z p0tio i
im~a w zabawa~hćhłopcówcWa mł04e,.
otników i ,.fabry,;Piotl~kow'S.ka 1l1~; '?t vv ":· L~od !t\,6 po pot d~
,-ubył J. Ulankiewicz {T:ow"zw~ sportu)50~
kautów Co(ócznia. ~
W~;ąśię':wćf:;liy' 'bór' gloŚ;;e wYciec;;ki.~.'
10 ·Wlecz., lJ. ~Yn!e:d}>:.l!"l,llc.i_Swl~ta., o.dg<ldz-.. lO-~J.prz.J .. " 2')'Z
ł . p'c t . (R nr li) i Paw:
rano 11 o !!,odz. W-el Wlecz.
. •... .
m. 10 B..
apa a 10 r.,
es B
.
W skład iar
asy.:, ńa Cj'aI.e !rtóre.' :MUZEU:M~NAUKI
licldJan (Częstochowa), ,ił) Geeel
'go stae będą 111;~ż:e
wóch wil'..eprezesów~
Z.aŚ.poprawki.ewicz·,c o z t~wOg\ wymierał, '.',
. ,__
. O·
"I.SZTUKI.' .(Piotrkow~
ł d .
(3 Artur
-- .
"- " -, "~,s""""nr~ł),, tWłU'C8 Je~t :"! ~ " po po u run (Aurora). 2 Juuiorów 12 wlOrst
nagrow~jdzle 11 o3ób,' W
ze stanyro.potników:
I.przeci; ,belfrów· Wykręcił się łaską, "-"".'
od lO-eJ wlec,z.., a W !'wlęta lruedzłele od 12 d): l)' Widuer Balasł. (To·w. W. C~) 31 m.
S I ZJ Btronyfabry
tów 5.
'
Chodzi po mieście, na p6ł ~cyv.il·, z laską,
r~IlO do 10 w~ec.z. .
Y .
,
.
C
•
.
·.•f>65ek-., .2)' PBwłowskt Konst. (T,'
Có się tyczy
ślettia wYS:(ł!tośal:skłll",
Jak iaki stary. na pensji. jenerał.
b W. m.),
3) Kozłowski Czesł. Ł. K. S. .3 . leg .1.11dek i . zapomóg,
w.rńagr8dz~lłia .ctIIl
Ter,sytes.
, członków zaTz~da
omi~ii teJw-izylnej1'~ "t9 ===::"'='=====================
ryBtów 10 wiorst: l)Urbanowlcw Kłamens
(Res.) 21,m., 2) Ka.rpiński Zygmunt T. W.
. sl ira vvę tęjlf'lekaź
iJ' rlecyzi.iogólnego'
zeLrllll'ia pfłnomo
kasy.
....
C. w Ozork'J 3) Laga Jan (Ras.). 4 bieg
klubowy 20 wiorst: 1) No.wicki Wład. (T.
Na: ka pital
wy postana.wrono od ..
Prawa o szpiegostwie.
W. C,) 55 ID. 35, sek., 2) :!fa~cIDan Fra Ile,.
trącłlÓ . odsR:łade
c.
,,-Now.Wrem-."
pisze:
Jaksfyszeliś-3)
Szuajder Jan, 4) FokeZ:y~8k.l. Ja,u. ,
Obrady tr
. odzfny- 12 i pół W
(a), W nocy z soboty d, 4 nanie-.
IDY za przykładem pańo;tw zagranicznych
. Sędziami byli pp.: Kosmlllskl. Clchoc~
południe.
,Ą
•
dzielę - 5 lipca; o godz. 1 po północy wy..
.p;z~dsiębiorących
teraz
szczególnie
ostre
ki
i
Kn~pskj~ Starterem p. Cicbecki Cza...
a
X,Kr 4Eież .' rz:ędzy~ (c} W btlchł .po~arw fabryce Mak~a Rosenblafta
środki przeciwko szpiegostwu wojskowemu, sław.
.
nt ey li· cz\Vartk . na pią k, na sattsie stry- przy 1ł1. Sredniej pod nr. 83.
. '.
. rzad rÓByjski zamierza przystlłpić do reNa
półmetku
startowałi
pp.
W. Bienek
, kowskiej, w li lizu. wsi liuk, w gm. . DobPożar wynikł wskutek niewyjaśnionej
wi;ij
prew
o
szpiegostwiB.
i
Głowiński.
, rej, z woźa 1.
jad~egn il Łodzi prżyczyny, w ?ddziale saUaktorów prz~
KoleJ- poł'udniowo':'syberyjska.
do Strykowa, iewiadom łocZyńcy . skradli dzalni. na 3 pIętrze. Przy wybuchu ogma
Z łódzkiego komitetu giełdowego.
Na' ostatniem posiedzeniu drugiego
Łódzki komitet giełdowy otrzym~ł .za.
400 funto~ą paRę Prz:fJ
~ . warto-ści30o oddziaŁ był zamknięty, pracowali zaś tylko
rubii.
robotnicy nocnej zmiany. W oddziale grem~ departamentu Rady państwa rozstrzygnięto wiadomienie rady zjazdów przed'ltawi<;liell
. X P ar od .,. rUlla. (e) Wczo- pli,mieszczącym się na pą.rterze budynku ostateczuiekwest;ę budowy nowej imaga;.. przemysłu i handlu, że termin skasowania
tralnej liniji kalejowej południowo-syberyj- wolQeoo handlu (bez ceł) z Ctliunmi w ~asie
fllj o godz, 2 po pol. po 'ttS D-nrz,y.
jaka fabrycżnego.
.
przeeiąguęł nad oRolie",
e wsi KQlitro·.
Gdy ogień zauważono, robotnicy u- skiej. Pomimo głosów', pl'zemaw'ających za ]ąd9w;.m szerokości 50 wiorst wzdłuż ro.
prleptowadzeniem budowy przez rząd na sJjakiej. granicy lądowel, oznaczony przedwerBi€~ g
'Nakialuiea,o
siłowali opanować żywioł własnemi siłami.
własne
wlęksL:ością głosów, posta- tern na d. 1 p.llerwCą, odroczonQdo d. 7-go
I!płouęł11
grolla włośela
przy homocy hydrantów fabrycznych 1.:cz nowionoryzyko,
udzielić kOlll'esji grupIe przedsię...
noszą, cOfl rb.
sierpnia tego3 rokiI.
ogień rozszerzał się ~ ~ielką gwa~owno. biorców z senatorem Trepowem na czele.
!f
ści~, wobec przepełmenta wSZystkIch od. o remont szos..
Koncertowy ogród Manteufla.
działów fabrycznych materjałami łatwópalMjDist~rjum. spraw we\rnętrznych zaNiezwykłem powodzeniem i JrekweDllj,
nymi, surową i przerabianą bawełną, a żądało tet<minl1wodanycb, jakie szosy' gu" publiczności cjeszył się wozorajszy kancert .
usiłowania te pozostały bezskuteczne.
. bertJialne w Królestl\ie '>,'ymag:.lią kapital- orkiestry symfonicznej pod batutą świetnego
Zawezwano telefonicznie straże ognio- nego, jakiB śr.ednkg) i jaki.e małego re" jej kierownika p. Bronisława Smlca, tktóregD
we. Gdy o g. wpół do 9-wunastej zajecha- montu. Opr6cz wskazania' przestrzeni żą~ pubJiczi!Ość po każdym numerze' rzęsiści 0-.
ły na dziedzieniec I i U odziały straty.o- dane są -ścisłe obliczenia.· kosztów zupeł.. klaski wała. Szczególnym zaś powodzeniem
gniowej ochotniczej,' cała połowa trzyplę- 'nego remontu, ·co stoi w związku z wyle- cieszyły sial!Sceny nettpolltańskie" Marsetrowego gmachu fabrycznego przedstawiała dna'niem specjalnego kredytu na gruntuw- neta, i Rapl!odja węgierska M 2 Liszta..
I znowu katastrofa kolejolra. szalejące morze płomieni.
ną. reparację.'
DZisiejszy program koucertu,zapowiada
Tym' razem kolejka wiIanowska poZawezwanp następnie oddziały, III
Zniesienie stanu ,mieszczańskiego.
utwory: Aubera, Bilenlarga, Kątskiego. Hezazdrościła laurów kolei wiedeńskiej. strazy 'ogniowej ochotniczej, oddział straży .
Ministel'jum spraw wel\'llętrznych za- rolda, JJchara, Gunoda, Rubinsteina, MascaWczoraj pociąg osobowy pos- miejskiej, 6 oddział straiy' ogniówej ochot~ mierzawnieść projekt zniesienia stanu gnieO'o i in. We środę wieczór "kumpozyplt'szn:r X!! 80 dążący z ChyBa do niczej fabryki Poznańskiego i Grobmana. mieszczańskiegO'. Osoby, nalezące do tego toró~ niemieokich". Symfonja H moll (nie1
Wysiłki straży skierowano ku zIoka- stanu, będą przypisywane do miast lub ~siJ dokończona) Szuberta l w. iD.
Warszawy
o godz. 7 111. 24 lizowaniu
i ratowaniu
stosownie do astatniego
poby.
Z Tow. "Nas:z Dach".
11a stację Klarysewr gdzie powinien hudynków fabrycznych. .
tu,przyczem zachowują wszystkie dotychWczraj o g. 3 pp. odbyło się ogólne
hzyżować Się z pociągiem ~~ 79,
Uratowano znajdujące się w tejże po- cznsowe prawa i pl'z}:wileie, Wszelkie roczne zebranie ezłonkówTL warzystwa współ
idącym z Warszawy. Pocią-g ten nie sesji parterowe magazyny ze znajdującą sprąwy instytucji mieszcznńskh'h obejmują dZJeiczego budowy tanich mieszkań dla nierrzyszedł na' cza~, mimo to zą.stęp~ się w nich znaczną ilością surowego ma.;. władze samorządÓw' mi-ejskich.
zamożł1ej ludności miasta
Łodzi
"NaslI
terjału bawełnianego, uratowauo równiez
Samobójstwo.
Dach".
_
ea zawiadowcy stacji KIarysew wy... mury przylegającego do ogarniętej, mieZ mies.zk:\nia drugj(,-go ! iętru .d mu
BIlans za rok 1913 zamknięto sumą
prawił pociągJ\ll 80 wdrógę.
czem 'ognia, nowopobudowanego budynku przy uJ. NowacegielnianejB8 wyskoczyła 3,39!rb. 50 kop. Po upływie 3 lat od c~a.
W odległości 10 minut, jazdy od fabrycznego .Maxa Rossenblata, wzniesio- słuiaca Janina Tomaszewska. U!,adł~zy na suzaleglilizo wallia Towarzjstwo przys~ępuje
Klarysewa . pocIąg N2 80 żderzył się nego na tejże posesji od strony ul. Polu- bruk ~ uległa pęlmięciu czaszki poczem zmar- obecnie do budowy pierwszegó domu na pla..
Z pociągiem Nr. 79, idącym tyłem. dniowej. Jednocześnie' na budynku tym ła w karetce Pogotowia, przewożącej i/\ do eu własnym wartości 2,657 rb. przy ul. hr.
cały dach został już strawiony przez ogień. szpitala.
.
.
obok rzeźni. miejs'ltiej.
Gwałtowne uderzenie wvvi'ołało 01- Z wielkim trudem przeszkodzono przerzu,:, Odrzucenie skargi na wybór rabina. Krasińskiego
Pl~lU oraz kosztorys' budowy kamienicy
brzyrni popłoch wśród pasażerów obu ceniu się-ogniana sąsiednią fabrykę Lu':'
(z) Senat odrzucił skargę na niepraw- trzypiętrowej o 23 mies\\kaniacb, składają
pociągów. Dużo osób w chwili zde- riego.
ność wyboru rabinalódzkiego.
cych się z pokOju i kuchni opracował iuż.

-wY'~katuJąe~ch ~Q~~ał9 1~~Jsz,y:c~ ,dziesięC'
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Nr. 150
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8zeresz8wski.1rosztabuaowY obliezona są nr dołu f przysypalychłopca, ~tÓr~g:o~ł~hy'
na 35,000 rb.. Zebraui upoważnili zarzl\d do i~k- dosłyszeli puechodnie i Datychmillst pod·
zaciągnięcia pożyczki w sumie 15,000 rb.·zajęli akcję ratunkow~. '
,
' " ".
specjalnych fuuduszów budowlanych . "Cl.ę·
Usiłowania przywrócenia. go do,zycia.
I!tocbowskicn'" przy urzędziegubernjalnym okazały się bezskutscznemf;
, ,,' piotrkowskim.
., . .
Szantlilz,"sla,'
W anj~' l stycznia b. r. .Tqw ·.1iczyło
' (o) Do nlejakiego Bernarda" Zagierą.
224 członków i' posiadało 70 rb. gotówką; fryzjerazamlesz:kałeg o przy ul. Oiemnej. ~6;'
oraz 143 rb. nalokat:ie w IT;'wie pozyczko. .zgłosił się nieznany 'mu człowiek. i przedwo-osZiczqdoościówem.·
stawiwszy się jskoajent' policyjny zaofisro~ końcu do z:arządu wybrano na miejsce wał mu się zwyrobienhnD d0kumenfÓwpo.
ustępujących T; Tydy i J. WstliIewskiego pp. trzehnych do otwarcia l'azury,w jrtórym- to
Ludwika PotaKowskiego i Bronisława Szaliii- kierunku właśnie Zagier ozynił usilne' strli;;
skiego; na zastępców Wł. Denela i Piotra . rania.
Bala. do komisjirewizyjilej 'Marsa Drabar·
Uczynny ~jentz8żądał f S pracę swoj!i
ka, Mikołaja MatuszewskiegO i Piotra. Tyd~.200 rubli, kt6re niezwłocznie wręczył mu
Liga przec,i,wg ..uźli~za.
Zagier POZYC~lljąc:nawet W tym celu ·O!i··są(n) Walne dorocznezgromadteuie człon- siad~i Bw~jej niejakiej, Emmy Esse 10O
tów Ligi 'przeciwgruźliczej !>dbędzi.e Bi~ rubli.
.
, ' , ,. "
w cz-w.ą,rtek \} lipcar. b. w saliStuwauy..
~y p~ upływ:enaznaczonego :przez a-·
szeniateoltuikÓw. (S~acerowa 21) o godzinie lenta . ter~lllnu, ~flgler dok~~ent?w me ot~Z!:
9 wieczorem. Poriądek: dzienny obejmnje: mał, zaD1ep9koJony zwroclł SIę do po,h C] I,
1) SpraWOZdanie ,'zarok Hi 13. ,2) wybór ~tóra pr~yłapflła. fałs~ywego,a~wokata, ~'el:tll
ezlonków endy i komisji rewjzyjnej.
. I u~zędnIka, który .rówiloczes1ll8 popelnlł kllZgromadzenie to, jako zwołane w dru,- 1:a Innych sza~t,az,~w,
,
" ,
.
gim terminie, będziep-rawomocllem, bez.
,Jest to llleJakl AntoU1~lernlcb ~at ~40

~

brinoWieza' wniesIe~ -'prokurator' o ~arę ~a'

eo~ie będzie
karany $mier~WQbe~fPripcica, wniesie

munlerzoD& skrytobójstwo, sa

•

mu runęły, grzebiąc pod gruzami
przeszło 50 osób. Dotąd wydobyto
9 trupów i wielu rannych.

jednak o karę za rożmyślne.dokonanie skryTuroja i Gl'ecjIL
.kQdek,s karny przewiduje'
. "
'
ATENY. Telegrafują fi wyspy C~iOH, że
_
torpedowiec tur~oki poCbwyoi~ ~~ec~l statek
żaglowy, który przewoził U(Jlskmlerow, . na·
odcz_'~,s
a.,
_
stępuie iaś bombardował. monaster. Rybacy
Wśr~dhukugrzmotów i błyskawie twierdzą że widzieli pochwycony przez tur·
odbyło się dzisiaj ,nad r~nem przewiezienie ków stat~k żaglowy beźpasderów, których
zwlok aroyksięcia Franciszka Ferdynanda tnrcypodob;to potop.ili.
.'
PARYZ. Bawiąoy tu tureckl miniater
i -jego małżouki z. ostatniej stacji kolejowej
Poechlatn do ArŁsŁetien. Burza była g.wał marynarki ·DŻemat pas7Ia oświ~dezył, ź~, nie
towna' i przeszło-pół godziny czekano ha wier~y znpełnie w wybuch WOJny pomIędzy
wynieSienie z.wł()k z wagonu; cała świta. Turcią- i Grecią. Os-tatnia zajśoia i nieporodueh o,wIens
" t wo 1.
' gOBc1e
" za
. ł o b111' cze kfill' na zumienia Bil to tylko ostatnie podrygi pr~
żytego przesilenia, Qbeeni.enie ju~ ~ie, grozl
perollle~,
..
.
"
Wedlug' programu pOkropieuiezwłok i niema powodów do worny, ktorej mebez,miało :się odbyć. na peronie,Okazałe si~ pieozeństwo istnieje . tylko li s Dujna} wyoto jedńak niemożliwam, wobec czego prze- braźni korespoudentów pism europejski ob. '.
ATENY, Z Chios donoszą, że kanonierniesiono zwIoki do małej poczekalni gdzie
kiturenkia ostrzeliwały pewien żaglowiea
dokommo ceremonii pokropienia zwłok..
Tymczasem burza na chwilę si~ uspo- grecki, wiozący emigrantów. Zaglowie? mukoiła.' Skorzystano z te,go icheiano prze. siał się poddać. Podohno tnrcy potopill całą
nieść'zwłoki na prom. który miał je prze- załog~ żaglowca, złożonl\ z rybaków.
względu.Im liczb~ obecnycb.
..
z8.mles,~kały prz!., u.l •.D ębowe)?1. Kle:n!ch wieźć d_o Artstetteil. Błyskawice jednak i
:Marjawici w .f.odzi.
~nanl,le~ P~hCJI .lako °dszust 1 wyłudz]Cl~l, grzID().ty były jeszcze tak silne, że konie,
(z) "Warszawska Myśl~ w nr. 46 i 82 ol" ez ezw OCZlll8 osa zono go W Wlę· które
ciągn~ły karawan. musiano wy.:I
",
"
•
k'
BIAŁ OGROD,'. 'p
, ser~
t.-ka prawsI!
uODOSI.
JZ marJawltoww
oncu" 1913 roku- z emu,
ilrzą d z~. '
,ol'lCJa
w Łodzi było s górą 32,000.. Obecnie; po
. , Dopiero gdy burza . ucichła, podj~to dzi dalsze śledztwo, celem wykrycia wspóldokonaniu B:clslego obliczęnia przez władze
dalsze- uroczy6tości pogrzebowe. ,
ników .zamachu w Serbji i zapewnia ur15~
l1 p
. adminiatracyjnę, .1lkazuje Slę; iż w rQku 1911
!J 'I::
!J
dowo, je dótychczasuie 'znalazla nikogo.
Łódź miaia.wyznawców marjawitpmu 3,000.
Tł"
BUDAPESZT. Gazeta "Az.Est" do9becnie lit;zba ięh zmniejszyła siEj do 2,000.
I"
nosi z Białogrodu, że tamtejszy poseł au·
ZllpytYWl!I.ł,Y w tej .li:westji biskup ma. (Doniesie/lłia sędzi,egośledczego i po..',
'.
strjacki miał oświadczyć, iż rządu serbrjawitów~KGwalski,
motywuje, iż dane
kuratora).
-skiego nie można oskarżae o spółwin~ w
Warszawskiej.
M"Iii'll'". S!ł.
spr
'd'I'lw. e, t y l'k'~ c, ,
, '
,bsdający sprawę za"lir'
0"0
• .
','"
" :', ,J
,~ .
. ~wle,
Sędzia
śledczy,
Sejm finlandzki. , z a m. s ch u. ,D
a]or p,rl'b'lcew I'·cz lll'e J'est
,
., ..
~lele .lego o~lecze~,n!echclł Sl~ przyznac machu na parę- areyksią~ęcą, opowiedział
PETERSBURG. Na futrzejszem po~ b:Btością urzędowo odpowiedzialnf!I tylko
10 Wj inaW8nlll malJa.wltyZi~U. .
. • • . wsCółpracownikowi "Pesti Hirlap" niektó. siedzeniu w spr!,lwacli finlantlzkich DeHrieh zwykłym oficerem serbskim. '
o umu>nduro~ame.«».f~~erow POliCJI, re szczegóły z dotychczaaowegow'ynikll będzie miał referat o konieczności rGŹwiąW ,,\vjener Allgemeine Ztg."ogłasza
(7.) Depar~ament polICJl rożeilłał do gu· śledztwa, Powi-edział ż.e śledztwo stwier~zaoill sejmu flnhllldzkiego. wobec wrogiego major Pribie...wiez pismo, w którem kate.
bernator~w okóinik, w którym poleca, aby dził.o, iż bez wątpienia. chodzi o zamach sh:Qowiska tegoż do potrzeb rosyjskich. gorycznie zaprzecza, iakoby., utrzymywał
oflce:owle"poliCj,i" ł. j~ komls,arze, i ićh. po- ,spi~kllwców, dokładnie obmyślany. PrincIc Deputowani jedna.k fmlandzeyzapewniają, stosunki ze sprawcamizamaenu;
.
m~~U1cy nIe uosrlI formy wOJenneJ, mIano- i Cabrinowicz prerwotnie wypierali się t~ie żadne zarządzenia ,nie wplY-ll1ł na zmia.BJ.A.ŁOGROD. Dzioo vi ,dzień przy·
WICIE': 'p~długow~tycb ko~l,tfd na czapkach i go, .Jakoby byli działali w porozumieni'u, n~ osób \V sejmi~
bywają wysyłani z Wiednia robotnicy
~zeroklchepoI~towJ tylko kokardy okrągłe później jednak przyznali się do tego zaserbscy, którym wlaŚciele· f.ibryk odttm·
I epolety wllzkle.
lzutU. ~ -'
'
Marjawici.
wiają pracy j~dynie z powodu ich poeho~
Upadłość.
PtJllreważ chodzi O spisek,., dlatego
PETERSBURG, BisKUp marjawicki dzenia~
Sąd handlowy ogłosił upadłość . Fajwill nazwisk uczestników wymienić nie mozna Pró'chniewski znalazł gorliwego protektora
Dochodzenie.
Ajzenberga, właściciela skladutowarów ma. ·bo gdyby to uczyniono, wspólnicy by 11' w ~Bobie 'ministra spraw wewnętrznj"ch
RJEKA. W Rjece i SisekuTozpOClęa
nuf~ktllrowych ,przy ul. G~siej Jlf. 7 w. War- ciekli, TOlllogło .by sięatać tem ,łatwiej, Makl~kowa, od którego takie wyszła ini- to dochod:l.enie W związku zzabó.istwem
Bzawje~,
. . - że Sarajewo jest tylko o dwie godźinyod;. cjaty.va audjeneji dhiPróchniewskiego.
W serD&jeWie.
't
'
Ai.zenberg zawiesił wypłaty jes.zoza' dalone 'ud granicy serbskiej,. Po drugie
Jak zwykle, PrÓchniewskiemu chodzi
okonano OSIemnaS u aresztowano
w listopadzie 1911 r;; obecnie zbiegł przed $y~azałośledztwo, że nie chodzi -tu ani ,o o za,sjłki . pieniężne, przyczem. stara si~
ZAD.A.R. Władze śledcze oświadcza,.. .
wierzycielami.'
ta~ zwany zamach anarchistyczny. tylko dowieść,' iż marjawityzm nie jest zbyt ją, że .ostatnie wiadomości dzienników ""~~
Kuratorem. npadłości mianowany ~ostał , przewoduią myślą sprawców była' idea na.- oddalony od prinvosławia, a marjawici są gierskich o wynikach śledz wa i przyznaadw, P' rZ 17. s,Bronisław Perl, s"dzi".k~, omisa- roąowo-serbsh. Czy wynajęci zostali w wzorem IojaIno,ści. '
niu się aresztowa.nych są zmy!lone.
oJ,
-.:
'S
S' bj'
d ~ł
k
Protest przeciwko zajściom w Bośni.
fzem-kupiecK. QajsIer.
er J, czy też zia1,.-flla własną rę ę,
StraJ-k.
BIAŁOGROD. Narododo;.va organiza.
U padłośai żądały łÓdzkie firmy.
stwierdzić jeszcze nie zdołano. Podejrze..
.
nie. wzbudza okoliczność, że wmieszkanfu
PARYŻ. W okręgu górniczym - cla_ serbska "Omladina" odbyła wczoraj
>, - Bankructwa podstępne.
Princica znaleziono HIOO koron,· p'r.zeważnie S· t Et'
t '1' b . k
zebranieprotestułąceiprzeciwko zajściom
aml - 000
lenne s raj {Uje o ecme b 0- w Bośni, PrzvJ'ęto szereg, rezolu,c.,ii prote.
W Łodz-i ,zbankcutow!lła firmll Joehel w . złocie. Ś ledztwo . stwierdziło,ii-obaj
J
~
Goldberg, posiadająca składy towarów ma. sprawcy.
.
·górnik 9.w • ,
stują\!\.·c,
h nrząciw,ko
t,olero.,waniu, i popieratak G abrinowicz,_jakPrincic, lo ; 8,
ol
ł'
nufllkturowyeh. Pasywa wynoszą 100 tysięcy
Kopaln·a od
d
niu przez rząd austrjacklwan<ializlllu ludP rze, kr.oc,iyli 20 r,ok żyCia,' zatem ukarani
rubli, Goldberg uciekł z Łodziniewiadomo zOBtaĆmQgą śm' ercią."
I
P
wo ą·.
ności austrJac,kie"ł . wobell, l.udn,ości,
serb..
,
dokąd. Wywiózł on przedtem wszystek to~
TAGANROG. W kopalni "Niż~ sklej.
.
Prokurator. Svara wobee tego same.
war tak, iż w składzie nic nie znaleziono.
k
d t
"d
ł
niaJ'a Krynka" woda zalała szyb.'·
. Oskarżeme.o
współudział.
go oraspon en a OSWla czy. co następu~
BUDAPESZT.
Pisma tutejsze nie prze,
.'
Zawieszenie wypłat.
je: Gaj:)rinowicz przyznał się, że już od Istnięje obawa o2ycie 13 górników. stają oskarżać,' pomimo wielokrotnych zat·
..
p.rzeczeń ze strony ·prasy i d~'plomat"c2i'
Otrzymano tu wiadomość, że w Tasz- dłuższego czasu' przygotowywał się do za- II
emons ..acJe 'p"zeCIW-Ole•
ol
tiencie zawiesiła wrpłaty firma manuf,k- machU. Chciał się, tyJkozernścić za nie.
sprawiedliwe obchodzenie się z nim. jakiem
i
e
c
k
i
e
.
·
nych or%anów serbskiell rządu serbskiego
tOTowa "D. Bekchiunow"'~ PasywawynoszJ}
LWO' W- D
o wspołudl1fał w zamacbu sarajewskim.
150 ty", rb.
. go rzekomo doznał w Bośnji. Bośnia jest
;lłgO" ojczyzną} powiada, a musiał znieść
• . emonstracje przeciw- Równocześnie 'dzienniki ostro nal?adająna
I'ła ,ulepszenie. plantacji fflieJskich.-,
tę sromotę,ż3_go z tej ojczyzny. od rodzi~ niemieckie. ponowiły się. Studenci rząd ipras~ rOB}'jską. które rzekomo bio·
Ministerium spraw wewnętrznych zgo- ny wypędzono. Bombą. którą rzucił na znowu
powybijali szyby W kilku rą Yl obronę sprawców sttaszllejzbrodni.
dziło &ię na wydanie z łódzkiej kasy miej. arcyksię.cia, chciał zniszczyć panujące rzą-- sklepach niemieckich.
Ostrza bagnetów.
skiej 1Qtys. rb. dodatkowo do rozporządze dy Powl'ada z'e W ar k l'ACl'U F d
W
P
.
W,
JEDEN.
Pjsmo hia,łogr.odzk,ie ,,0,
"
' , "
.' Oj" B...
er ynan·
, rzerrwśh.l demonstracje 'przy- d
nia komitetu .robót pUblicznych na pokrycie dzie
w}dzial główną ostoję owych rządów
J
~
l~W·. zaprzecza, kategorycznie, na poąsta!'l
wydatków, związanych 3 projektowanemi i dlatego jego w pierwszym rzę.dzieposta· brał,y groźne rozmiary, Policja była WIe, Jak zapeWDla informacji z kÓł rzadol
robotami około ulepszeoiaplauŁaoji miej- nowił .zgładzić ze świata.
zmuszona dobyć broni. Aresztowa-wJch, wiadomości 1 jakoby rząd serbski
skich. .
'.,
,
princiczaś oświadczył prokukurato~ no 20 studentów.
. mbł zgodzić si~ nil przeprowadzenie ~bdzWydajanie robotników.
rowi, źe już od wczesnej młodości przej-,
P •. orun.
. twa ~:.\ terytorjum austrjackiem przez u(a) ZfabrykilJraoi Seibert przy ulicy. mował się ideą narodowo-Serbską i uwarzędmkow serhsldch. Fakt taki Uw łasz·
Bnwalskiej pod nr, 6, wfdalono 5 robotni- żał za niesprawiedliwość, że Bo~nia znuWENECJA. W gondolę, wktó- czuł?y godnościna.rodowej i państwo~ej
ków, ~~ nieJ! jednego członka komisji rewi- sić musi cudze rządy, zamiast należeć do rej. siedziało 8 ludzi,
u, derzył pio- ~er~jl, D!aurzędników i żołnierzy austry.
2yjnej kasy chorych, l zast~pcę członka za· Serbji, Aus:trja prz~laduje serbów, a głó~
lackIch, pl.sze "Odjew" my, serbowie, j ed~
rządu J3 pełnomocników. Wymówienie na- . wnym sprawcą tych prześladowań byZ ar~ run. . Wszyscy ponieśli śmierć na no mamy tylko przyjęcie - ostrze bao-ueł
stąpiło nagle, be? wskazania powodów,
cyksiąż~ Francis;ek Ferdynaną" następca miejscu,
,
tów.··,
1:0
W. Jdlka dni potemd.vóehz wydalonycb tronuj śmiertelny wróg serbów ! dla tego
Straszny wybuch bomb-.
robotnIków znalazło pracę w fabryce braci ślub.ował sollie. zgładzić go ze Ś ;viata.
IT
MM
2AGH
Samet priy uT. Widzewskiej pod nr, ISS.
Prokurator Svara zakvńczył swoje oświad, NOWY JORK. '. Wybuch bomby
Po przepracowaniu doia jednego, na na- czenie. doniesieniem, iżdctąd aresztowa. W domu prywatnym przy LexingS\ęplly dzień. oba] robotnicy wezwani zostali nych ż.ost.alo jedenaatu serbów, którzy są ,town. Avenue zniszczył 2 piętra J' enagle do kantoru fabrycznego, gdzie zarzą- podejrzalli, iż z wszelką pewnością brali
50 l d
można osiągnąć piękność
dZfljąCy oddał im paszporty i wj'phlcił ia. udziaF w zamachu na parę arcykSiążęcą. s~cze, pt"zy?zem
zi straCiło źy
twarzy, biustu i rąk?
robek, kODmuikując jednocześnie., że pomimo,
Owych u.tu ludzi podzielić należy Cle; a pomIędzy mml głośny anar___..~ .Jedy~ie u,zywająe RRE M. U
iz są oni zdohlymi tkaczami i jest z ich na trzy grupy. Do pierwszej grupy nale- cbista Carson.
pJ;zeCIW pIegom. opaleniźnie,
pracy zadowolony, lecz pracowllć nadal wfa- ży dWÓch, lub trzech lud 'd, kfóq:y .brali'
,NOWY JORK.. Szczeg6ły wypla~om, wągrom i liszajom,
kupwllego ty łka w skład.2ie
bryce nie, będlt dla przyczyn, któryoh on im czynny udział w za'Ilachu, ,. Do drugiej buchu W domu przyLexington Ave,
nD, Nawrot 54,
wyjaśnić uie może,
.
grupy należą ci; którzy z góry byli wta.. nue nas, t,ępU]'Ace:, Znany" 'anarchl'st'a
Cena za słoik 50 kop,
Samobójstwo. brała Daniela Steffera."lł jemniczeni w sprawę zamachu,a do 3,ej
'-1!
mocniejszy 75 kop,
(o) W ];omórce, w domu przy uL Gu- grupy ci, którzy po. zamachu okazali swa- Carson, mieszkający w. tym domu'
,
Nowość!
bernatorekil:j 14. powif'sił Bi~, stróż . tl:góż ją Solidarność ze sprawcami.
. zaj ~ty'był fabrykacJą bom, przvcze~
Specjalny łUI E.: M J'il 4 llS
domu Micbał Steffer, rodzony brat słynnego
. Ptinci.c przyznał się,ie plan zaml;\,- jedną.z nich,
u,Jadłszy na 'z1emię,
porę wiosenną, zapobiegajacy
opaleniu. się.
' '
bandyty.
clm omawiano w pewneJ belgr~dzkiej ka.. wybuchła. Skutek .straszliwy. Carsoll
Cena za słoik Nł 4 I rb.
Zasypany.
willl'lli. Gabrinowfcz i Princic otrzymaU .i 2 kobiety· znaj' dUJ'ące SiA w miesz(o) Wczoraj, olroło 6 po po. poJudniu, swe bomby z arsenału w Kragujovxć w
.
"
OSTRZEZENIE: . Kto kupił
krem w innym składzie, ten
do dałn wykopanego 'koło cegielni Banmgol- Serbji, a potrzebne do wyprawy pienilldilekaniu;
prawdopodobnie spólniczki
bezwa.runkowo otrzymał co inda, przy ul. Głowackiej, li\" szedł 12 letni olrzymali'z sel'bskit'go narodowego.lowa- przy fabrykowaniu bomb, rozerwane
nego,
C;(el!ław Kozioł. Wówczas obslluełv sie Beia- r.z.vfltwaNaJ't1dD:>f1{!Jmm~"
WnhpI>· elli-na dr7.f'.nv rałp3 rul.rna oia.t.r;l cli)
tobóist~~J~a co
karę śll;1ierc("

"po,gr,z'"ebu'" . '

Bur·za, "P'

Echa;zamachu.

Jedenastu spr-z slo z'onnch

e eg a,my

mSerajemie.· .•.

Jakim sposobem

.'!1

o

,o

Nr. ,-150

5.

=

J'"

~~u';i~l za!ończónę,'~~ttWą'z'~r98:"
Bl~w--bYl'm~~em-J8.,'llwieeiakian&
Wyrobnicy w 'nieblełlkióh Spodniaeh..
_me! charmeuse. I j€sźCze z tejże charmeu· jeślim poz~ał '.~ęlelllej od niego na lłateu- nadzy do pasa;,· -IsypywaIi gow dnżeko"
se Jest stanik otwarty w forBlie krótkiego szowej,j()t~~ti temu.-:;<'~ ~iałem nad nim szyki.
,
Sprawa 'Ord.BłSJtinga'h?Iera "gll;imp'1" z pTŻezroa,ystej mousse- przewsg~ jedną: Ja. pamą 'Nfateuszową. kocha_ Pani Mateuilzowo, po co oni to robią?
,. Motyw] wYroKUj :~iaŚlliaj.rłce, na1n9: ,~tfe .Sl!le. ~af~ow?nej ~.łote~.: Gii!o§~ teL:łem,~' J4lU8 ml1łe ~~~a~.
·· ..... pyłałem, poeiągal:ł<l·. za; perkalową spódey jakich podstaw sąd okręgowy u~iewjn:ó . s~ety podmeslOna k.~mlzeIką ~ h.aftu,per:
Ojcem kierował tylko rozum, mnie zaś nicę.
'
nił ord, Bis~inga od. zarllutuusi~owa~jao~ . s~ego w· kolor~cb . z~tycł1. me~les~.Ich!.rlo:ajrzel}ia ~ głl}b jej. duszy. pomągało fiNie byłoodpowied,zi.
,
trucia księCIa Druckiego-Lubeckiego l -Ulilr- ~ . arych, z, pod,kamlZEmd .~zer?kl _młę%lri· llEU1'l19B6rHeezl1ą,.
~P8ni MateuSiowo CO li tego będzie</~
duz premedytaeją~skazał:go zaś'za:zabóJ- drapowanybialJ pasek obeJ~ułe b:0d:.a~
Mój Djciec~zregztą nie zarlaWlll saąie·tru- pOD owiłem pytanie. . . . . '
'. .
'
stwo w uniesieniu i sfałszowaIti6' weblu,
. O:to,~ugl model sukm strojnej .po- dn upatrywać ".palliMatellB.zowejwłilściwol .
Milczala. Nacbylona~I1ad piaskiem przy..
ogłoszone będą przez człori.kaB~du()krą- {)?łudn,loweJ, z crepo~ ~maran!owego ~t~~· ści, ukrytych ~łioktr."
.
brzeżnym, szukała czegoś zawzięcie.
gowego w ;łJadchodzący·wtorek. Niewąt- ru~!}lznY"dr?po."!any w, fo!nl1~.~a1u, ~a:-,
P.alruó na.nIą nie lubił, Więo}latrzył
Byłem pewien, że szpilki.
plhvie ord. Bisping, któreg-osmn zdrowia ko~~{)llY tIule~ CIemno meblesklm, rękawJ; przelotnie. Dlatego nie zauważył, ze ta s~-Mu~iBła ood)lień .znaleźć za trzy szpilki
przedstawia slę wdąż jeszce mepomyślnie;' kro1kie. do,.lokw ~bszyte. falban~1 ~oronkl rowa twarz ma nos okrągły, do'brQ~UB2iDYt oonajmujei. Wpinałaje sobie w stanik. Po
nie b~dzie obecny przyogłoszeniil wyro.ku•. w tym samy~.t~me FO tiul. Spodmca :er~łllgodzącj jej ostrość, Ja go dostrzegłem.
co? Do dziś dnia nie wiem.
Jak wiadomo, ord~13jsping b~dzieapelował. sta,. pt)k:pa tl~n~ką ol z~kofIczona'p~~~, '. A >J1Qslo był tak mały, że saledwiebyło
. Aieow,mrazem-tonia .była szpilka,
C,zy ~askarży wyrok prokurator, dotychczas :a~~e~:=u.11lebleSkiem, deseme w ro: gą widB~ .. W~rt bJł zas~~n.owienj~:
. .. lecz duzyscyzoryk blaszany Z kolumną Ven..
lllewIad~mo.
. 1 Ot , ' d l J,!;-~~ Pa' · ' i
,o ilesob18Z lat· .<U1eClDuyeh przypornI- dame na 1rzOn1tu.
'
k' o l~zsze mo:
V.t.aA
qUlB MnBDl; ~z~ł :mni~ wyrazem dobl'f>!luBJlUOśei ~. - .Pobicie mi tennój. pani Mą,teu...
Anarchiśc"'mści.cie1e. '
su me z. blał~J kor?~k~ p rzel?8sana. szarfą szczEmj a bolslinej.
~
szowo! Dlac~ego mi nie dajecie? - pr~si.
IV departaI1lent karny warszawBkiejc~amą, drugI str°truel~ZY z JedwabIu z!0:
. 'Byłem, zdaje. się. jadJn~ istotą na świp.- łem.
Izby sądowej' rozpoczął czynności przy" ~:!!~rebrzystego z tuniką drapowaną 1 ; ~i.e.któranato zwr~ciła. uwa~.Dodam, że
Znierucn<lmiała, sztywna, wpatrywała
d'"
1_
'.
.,
. ..
"
,wyraa tego n!Jtm zT<numiałamdołliel'O Z od- się·z natężoną nwagą w ten trzonek. W jej
go t owawcz~, poprze zające l'ozpnznsmeo~ ,. .,Sukn,la.. ta odznacza S1ę plękną h.ar- ległośol' wsp'·omnl'en'. A dZJ's' roys'IA o. nl'm ze
brzymiej sprawy szeregu osób, oSKarżonyeh mon11nn l nI
t
Q
d
tk
...
oczach by lo coi takie.goJ co mme przejęło
.
. , "I
1. ą, o o czeg prze ewszys lem wzruśzeniem
nagle strachem.
'
z .a,rt. 102 naw. kod. krym. o nałeŻ6nie·do SZ1l~a~tizeba, pięknej !inji,. b? wsz:yst~?,
'Aclil p;ni M!lteńszowo, llobYnl ja dał,
_ Co wam jest. pani Mate.uszow,.)? PO"
partji t. zw. anarchistów mścIcieli. Banda co lInIę zatraca szpetne Jest 1. często Slll1e-~ gdybym mog'ł ci.. "obacizVJ.. ...:; sl·e..z....... nata grasowała przed dwoma laty w różnych szne
... .u
-Je
u ... ~..
wiedz1ii~l- prosiłem.•
. ,
.' h b ."
t kI' . d
"
.'
,·przedw DJnie . zpońclocbą w ręku. oZ drutem,
. Głosem tak słabym i eiDhym.c jskie.gom
IDleJscowuB613cgu erup plO r 'OWSKleJ, o=> ... ]w:orca tych~ mod~h J(}~e~ ~~q.um ~- zasuniętym za ucno. Na ~ałym nosku miała . j,e.szC'..Ie nigdy w jej ustach nie słyszał, mOkanjwując napadów;na osoby prowatne. ka p.rzedew,
. SZJ,stkie!R.. pIęknej lm]1.1 mOJelI! tak duże ok ul''''''. że "..Dledwl-e mógł J'o ustacje'kolejowe, urzędy gminnej. t. d. W zdani
st t
ł'
k b b -"
-'"
wiła;.
".
.'
..
op"swieteipociągnję'to do odnowiedzia1.. ' em ,.re ' O g owny warune , a y je dźwigną,ć.
. - On miał taki sam - ~upełnie.
"'..
.
~
1"
dobrzęubraną i wyStrzegać si~ wszelkich
. ." .
,
ności 57 osób, w .telJi~?bie ki1ka.na.$cie krańcowości, w które, niestety; tak często
B~adfl,łYClągle. Pam MateuB~wa ~.le- Kto7 Kto misł taki sam, pani, Ma-kobiet. O.:lkarżenCod'powiad.aj~ źWię%ie- obecnie popadamy
.
wał~ iłU;! saWdym:raZ$m, . b~ ~le ~ml~ł!l tenszowo?
.
nia,
•
L R
brJlc wesoło drobDy~hutrapl€n 1. llBJHlUlll]Ciągnąłem iłł za spodniaę. SpoJrz:a'ła1l8
. .'
sza llVJykrość" dopl'owal}zała ilł do r .. z- mnie ~%fwjona. jak gdyby Iliewiedziah, Ze
Spralllra fabrykantów łomapaczy.
s nią jestem.
szowskich"
Ach! pani Matenszowol Pani MateuswKtóźbv.jsk nie Mateusz! - odANATOL FRANCE.
i <Job'
b.tn.:ł'
J
Wkrót<!e' odbędzie ŚięBPTa.wafałlfj~
,'Wc
ym Ja dał,gdy ym mvóJ!obaclJC rzsłła..
.
.
kantów tomaBz~~skieh: Halpema. Bern.st~j,'.
_,cl? iad~ jaką byłaś - ZB wBzystkiemi twoje~ Kto" to Mateusz? - spytałem.
na, Millera i innych w liczbie 27, o za,niea' łe'U~IOWa
mI . esperacjami, z twojem zrzr;Jdzeniemf
PrzeaUDr;Jla dloń po [znużonych powie.
.,
..
•
Prz€d laty' irzydzfestu opuściłaś na zawsze kacb, owinęhl scyzoryk w ehnstklil j schowała
czyszczellie
ście kaI;[) i , fabucznemi·, r z e k i .
.J.
,.
,.(
,
•
J
MeIl SWIat w kwrym za]mowałas tak malę, .go do kieszeni;, potem dopiero spojrzała na
Bhmstówk5_
. ' •.
tak malutkie mieJ'sce, a który ci był JOednak mnl-e i DdrzakłB~
. ," -'WsPrawie tejiltaje 17 adwokatów.
w tem kilku z Łodzi.
miłym i drogim;
- }{aleuSlI. ta mój mąK•
.. : Wczóraj.zwróei1i:się,' I}Dizpetycją
Pani .yatenazo~a była nia~h i szafar~
Bo~ ty lubiła Zycie i 19nębś doń z zapa-Wyściamieli ,m~za,pani Mateuszowo'ł
,
d'
k
k
.oł
t,
ką.. Surówatw.ar. z za,pewn.iała jej ogólny P.o· mi12tałośei ludzi nieszczęśliwych.
zdziwiłem si"'.
'
z lJlorową o pIOtr -ows "jego sąuu ołl.ręgo":,··
.
D
' 'l."_'
....
'.
słuch i szacunek. .
;.
r.oga panI iYwteuszowo, pamIętam jak
- Na mOJ's, Jlloeszcz<>ście ....,. tak ..,...od.w:ego- o odroczememe , 'sprawy na' trzy mie.
.
"
.
"
jej' opiekę, gdy pewnego WIosennego
poranku,
w Bkromnej rzekła,. _ Byłam bog.a ..-,•. · W Aunot, Tlod
_ Rtldzice oddali ·m. nie pod
I

aD't' 'M'

S:4<:8,

motywując

to tem,

że oskarżeni

•

.

roz-

.

. . '

..

"'"

l:'

. l ,.'
",btłem maTutkim bąkiem. Wszysoy na3ywali trumIence zanlesioao <Ulilna c}Ilsniarz.
.
Chsrtres., IIll'ałam "'uz'y' młyn .... · On z ap rz'e.
i już budowę fi trow, ;których. wyJ
~
_
u
·
d
.
ją po'(:rostu "panią Matenszową", to też gdy'
CzytaM,
gdzieś jest . teraz, pamitltasz p.a s' c. ił. m"-k.p. - mly'n--:-. oda. W.szyst~
lW!lczeme .wymaga łUisJ;~gQ cz~su, !lo wy'"
-.: '"
ro.k sąclQwy może. wyw-ołać zamki~ćiefa- pewnego .dn,ja ~słys.aałem, że una .ma 'hni~ i naszew!łpolnespaoory.·
ko. Przez niego .zeszłam na dziady.,.
A
bryk.
·nazwisĘo;. P;(!J,'W!ł.ze hl'imiałoWirginla, a dru~
Codzleń, poobiedzie.wyćhodzi1iśmy na jak mi wszystko :stracił, to mnie porzucił W
gIe - Danton -:- zdziwiło mnie to niaDo- bulwary, a latem na pala, po' których wiatr dodatku,.. ByłgreIiadjerem ce,sarakim- ramiernie.j)uwiedziałemsięw następstwle, bus7.0wnł bez'przeszkodr.JakŹl:iaię czu- niODY pod Wąterlo~o~ ~!}llŚJl1"o~~--:''-:'-7-'L.-•.
ze.na llanilj,.MatensZDWl\._, SDlldłó dnżo ,nie- łem bezpieezny, gdJśmoJą małą rl\czkę W obozie.' , . "'-/"ł
.. b
IiI~ĆI:';'a.o 9..n.tUUla j~ ~:dzięJtli.e T Dum.lliEi•. trzymała "fuo.eni}w . Jw..lmJQt .8!lr.s,C'O"'...rl • .Jo:tunurrettl:To wszystko dZ1WI l;> mntą ar·
:zParyża.OjQiee jlL c.nH•.ale jej rliehibU: vraznr- fiionI.
.
dzn. Zamyśliłem się chwilę.
~.
(Od własn. korespond.),
ta· gi}ej tWaTZSUiilWIl, jei zapadłe policzki,
DOlIkonała harmonja panowałamięrlzy'
. - Wasz mąż, pau i Mateuszowo, nie był
W maju i czerwcu aż do początku bezzębne usta. l wystająca broda. Drai!1iło zwawJ'm'małym chłppczykiem, starą. zn~kaną taki, jak rnójps}JR?CO? - spytałem.
lipca sezoDparyski~,!całej pełni, bywamy go·jl'jlńilczeDie••:kobietą asmntnym' krajobrazem.
Matenszowa podniosła głowę dumnie.
na wyścigacll, .na bazarachdobroczynnycb~
Mama pny:mawala wręcz.żjJ jej się boi.
Okurzone drzewB. czerwone gOilpody
- Takich ludzi, jak Mateul:lz, na świt!mamy niezliczoną ilość przyjętpopołud- Ja jeden wćałym domu nie bałem się "pani przydróżue, inwalidzi, kt6rzy nas mijali co cie już niema - odrzekła, - Jemn Pan
niowych i garden parties a więc myślimy Matenazowei" a.ai trochę.
chwiia, pnekupnie' tanich ,łalioci i przekup- Bóg dał wszystko:był wysoki, piękny i zgraO naszych s1rójachwięcejniźkiedykolwiek.
OdCłóuwałaID, ze je8t~słabą.
ki, 'Btojllce za przenośllemi Bzrnkfasami - to bny, i miły..
To był człowiek nadzw.Y';'
Tego roku kiasyczny gładki kostjum
Istotnie. Ta kub:;eta, patrząc na świat byłoiowarzystwo, w którem pani ~f8teUB%OWa czajny! - orzekła z westchnieniem gł~bo·
taillenr nieegzysfu:je, . WSZJstkie kostjumy o~amir~zjuszonejwilczycyj hyłA w gruncie czuła si" najBwobodniej.
kiem.
tail{eur są strojne~ skompIikowane w linji _ łagodną.isłabą.·.
. ' Pani MAteuszowBbowitłm. była z ludu. - - - - - - - - - - - - - - - - i W przybraniu. Najmodniejsze 'są w koW ósmym roku życia potrafiłem lepiej
Pewnego dnia letniego' pr()siłem ją. by
Główny
lorze granatowym z białemi kamizelkami. jej duszę przeniknąć o.d ojea, który miał· mi pozwoliła dołść do samego brzegu SekBiały kolor prym trzyma; zeszłej niedzieli ,wtedy lat czterdzieśoi był, myśłi1lieiem i "nal wany, 1- przyjrzea si-ę, fak dClby,.wają piasek.
w Chanti11y prawie wszystkie tualety były się-nafizlognomjach czerpiąo t~ znajomość
~'Pozwalała mi 'zawaze na wszystko,. bo
Qiałe, mi~dzy innemi ogromnie mi się po- wprost od LIivatera.
" m n i e bardzokoóhała i była dla,mnia słabą. pierwszorzędnej instytucji tutejszej sporzą
dobała tualeta z białej;(;harmeuse przybraPamiętam. jak duio i rozumnie miSwił o
Otóż staliśmy nad wodą, Trzymałem sil} dza bilanse, ekspertyzy ksiąg handlowych
na białą moussewze de soie. Wyobraźcie masce .N1łpoleona, przywiezionej z . wyspy moeffO perkalDwej, \\"Z'o"ystej spódnicy mo- it, p. Przyjmuje' też na sŁałe prowaAzenie
sobie mGje miłe czytęlniczki śłicznyefekt, św. Helool_ Gipsowy odlew tej maski' wi- jej'kocbanej niani i przyglądałem Bi~ cia- buchalterji i korespondencji w godzmaeh.
poczę

List

,.

bu.chalter -korespondent

na spodzie biały charmeuse. długa powie- łńał w jego pokojn ~ialnym' i B~ach we kawiemaszynie,windnjąeejpełne Koszyki wieczol'owych.Listowneoferty Bub, "Bank~a tunika z mousseline de soiewycięta u mnie bńdził.
,.
piasku.'
.
buoh" w Adm; "Gazety", Przejazd l.

II-gie

Drukarnia Akcydensowa,
WicIzewska
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Ceny

Jakóba. Widzewska,l8D.

.-- ,

..,.:-~

Czytajcie "SMIECH"

--._"

.~.

2681

okal słoneczny, składający się z 2.
. pokoi i kuchni, przy ul. G1:ownej
li 26, do wynajęcia od (1) 14 lipca b;

l

r,Wladomość na miejscu.

ł!
umiarkowan"l

od 4 procent do 6 proc. Biuro otwarte w dni powszednie
. od godz. 3 po poł. do 7 wip.cz.
...
.

'

portu. wydanlk z fabryki Steigerta

5-I

ateusz Mareini.ak .zguhił paszport;
M
. wydany z gminy Tom, powiatu ht-

\;I.

ja.k członków 1'0-

' • 286{)-1-2

J ""Gr&OZYbg.'il.k':7.d:~'-

~.'

::

lir. 29, (Rynek Bałucki)

Udziela pożyczki do Rb, 600. Przyj-

warzystwa. tak tez i osób p( s~ronnych. i . liczy od takowych

!'Olwaga i fur gon piekarsk
Dow·sprzedania
dobrym stanie. ul. Milsza 57,

e
se
e

DLA DUŻYCH NAKtADÓW-maszynarotacyjna.
umiarkowane.

Skwero,wa 22,

I

TABELE, . KWITARJUSZE. RA
CHUNKI, AFISZE, KLEPSYDRY,
PLAKATY, .ZAPROSZENIA, BI
U!fYWIZYTOWE, BLANKIETY.
•.

lustra. fotele, 'plater, BZyldy' it,

Łagiewnicka

muje oszczędności począwszy od I rb.,

o sprz6t1a.nia tanio' fryzjer,-slde
D.utensylja
j.ak: forjer . wejściowe

'IL______~

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTYtW'ZAKRES
,0: DRUKARSTWA WCHODZĄCE, JAKO TO ::

Ul.

Przyjmuje cz!Lnków.

c

BOGa.

•.

101. POI,nkDWO-~U[l~dnoi[owe

• Agenc', młodzi ludzie' (mog~ być
. uczniome) potrzebni są zaraz do
artykutu ood.zienńego użytku, Zara.
bek dziennie 2-3 rub, Zgłaszać się
osobiście: JuJjusza17.m. 5, pomiędzy'
12"7'3 po połu.dniu.
2862.

J.GRODKA
~I
e

Bałuckie

czyckiego, guD. kaliskiej;

;! LE'CZNICA ZĘBÓW
1I::ł

.::r::::

S

Cli)

~

Pl

ombowRnie i specjglne laboratorjum zębów sztucznych i złotych koron.
Reparacje i przeróbki Bztucznvch zębów na poczekaniu.
J
Wyjmowanie zębów bez bólu przez lekarza;.dentystę

.l=.·
~

Mil Lerner8.

Ceny' bardzo przystępne.

2851-3· • • • • • •

Uaszyny 2 Singera bęben:k:owe praIłl wie nowę, z powodu wyjazdu tanio sprzedam:lllkolajewska. 59-fi.
.

-

2B&~-8-1

kolonialno-dystl'ybllcyjny w doSklep
brym punlroie do sprzedB.llia Zaraz.

Ul. NowaJ& Ba.
SiefM!

l(acim~rek zgubił

~dany

2853-S .

paszport wyz-gmin:J Ł3giewniict. ~(-B-l

.·.prenumeratę

134.9

N~.

.6.

150
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Zawiadomienie.
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;Niniej~zem, m~mzaszqyt . .zakomuni~ować . .sz. PubFC2:n~śd·m~ I..ocln

. okolićy, if' nJój ,
".

-

.

, .' .
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' , ' ' ; .,....;.....'
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"k,ł:~",.~1~n..." 1,~ .de,~dS(a.,&i<~~·~::·
przeniesiony został Z uL Piotrkows1d~j69~a ~t'Piótrkow.ską :118, .d~OEw:.-łi

·1i.p.'ezl\wi~QOw..'

.FILJE:

'1) Piotrkowska 193.
2)

, TaJef. 21-14.

·Piołrko1!U'skaI7.

2907,-2'

KalKioDO\UBY Komil0Wo-Relom2Uda[YiuJ JanłłJr

F. PACHOLCZYKA, ul.l:-ip,ow~ 3~, rOg ęe~ed,kJ~

., Pierwsza leczoicalekarzy specjalistów

I

dłaprzyc~odząC}ich chorych

'-7dzieUfttt ....cż..

.Bad••ie·mamek.

Porada 50

Ni -4996.

,

,·Drrel[iBloWBUJ1twaKrefJlOllo ',m.lo~i.
: ; : ··Obwieszczenie..
WzastoBo~aniu

daje do'powllzechnej

a

kPwi.

robotników rolnych.

J

__________------~

.

,
~.
\V niedziele ad 10' -:.. 11.
.
.'
Chowby skórne i_eaea-yczne Dr. L ·PRlBUlSKt W ruedziele, wfor.lcf, c~artki,pią~~'?d
.
'
. PI" - 21/~ a PoniedzIałki, .śro~Y, soboty od 81/ 2 - 9 1/ 2 Wleczor.
'o:fI.
..
,.,"
Dr. 'Ił. SZUłlA~ Wmedzlełę od 2-3 pop., wtorek, c~ar·
fek"piątekod811~ dOl91/2i ·wieczÓ1,. w pom~_alek, śmdę,sobotę od P/:i do. 21/, po pół.
Cłoroby' dżieci m~~sce pomddJamatek szczepteme~py Dr. ł. ~IPS?YC c~dzię,nnu:od 1-2 pp.
Chorohy ~hi"'UPgiCZllłe nrE li.. KANTOR od: 2 -'- 3. ~ 7~ Wleczor cod:tieswe.
Choroby łtebiece Dr. IL PAPiERNY od 3 - 4- codzIenme..
.;
" Choroby oezliDr.-' OONCHJlł Codziennie' od 9.-"';' 10 'rano. '
.
,
"'.
. . ....
'.' Poniedziałek~wtorek, środa, O!wartek od 1-2. pp.
. C~oroby ..o~ ,1lSm Jgardła Bre CĄ. ęWlł· oPiąte1Gsoboia, uiedziela od.9 -'-,!Orano.

. Analizy

tIJW

~l~-a

45. PiołrkD••ka45 (póg Zielonej).. Teleł. 30-13.
\\Tewn-ef~zne f JrefWowe Dr.. I;. 5Z.WARCWASSER od In ~ 11 i4t / 2 - 5t/ J. codzi.eonie,;

lJ!l!Ilir

Dostarcta w miejscu i 'la, wyjaza ~ur.alt.8tów,bi,,!ra,1,8tki. .kaSJB!0w, J",-ajer
ki sklepowe bufetowe, na'UCzyciel1, nauczycwlki, frdJla'ł!ki., bqny, ~elęgmayki, ~'!'"
,ki,'gospodtPtie., stróży i wogó~ 81~ibę W8Zitkjego-f·oaza.1 K picI obojga, oraz ofSCjalt.S-

.

się do § 22 Ustawy Towarzystwa, Dyrekcj~ pa.

wiadomości. że zażqdane .zostały pożyczki

na

nieruchomości:

. 1. pod ,Nr. 705a przy ulicy Wólczańskiej przez Adolfa Schopk~, .
odnowiona z konwersją Rb. 12,000 i dodatkowa z przeszacowarua
ina nowe budowle Rb. 25,000;
.
2. pod Nr. 1076-1 przy ulicy Oube:natorsrdej pr~ Moszka~
Dawida Kałuszynera. odnowiona z konwerSją Rb. 9,000' 1 dodatkowa
.i przeszacowania Rb. 6.000;
,,
.
.: . 3." pod Nr. 4279 p~zy ulicy Prywatnej,. przez Ignacego i Annę
.małż. Płuci~ru~, pierwotn:a Rb. &,000; .' ,
4. p~d
272a przy ulicy Cegielnianej, prze2iRozalj~ Oold- .
man i Chanę~Fajgę· Zauslller,odnowiona z konwersją Rb. 26500 j
. dodatk-()\Vaczprieszą~o\Yania:Rb~ll)jBOO.-" .
'
.'
, .,
'-:.>
pod Ńr.'2033 .'p~zy uiicy Źieloneti Luizy przez Banę Wiślicką, ,pierwotna Rb. ,30,000.
.
- '.
.
--

kO]h

Nr.

s:

",--"

'" _-llr~~'wŁ
.RelHro," ,• "n"" : , ,Ii'
::'~~ ·U'Ifłłd~
.~.; -.
awrooywefffii'Y~e7:~~"brocź~~ -IJł~ 11 '.
:

'-;

_

~

'

...
.'
,
.,"
~.e;' ;~"_4 :nr"''', • •
>~,
apąc~"'Dw••,OJp~.!,!nd~iej~r' --p1-"-p.·~___ d_U "~:4- ,

•• , o. ",

,n
.•·-w. 4tredni=-.:.Ni
.. 0:3.
"T

.1'r:ąfiriuj~ 9'- l :i P--"- 8. 'wnł"edzrela
i Nięta. l'O~,L " .
194.7-200'

.
..ępe,cj!Llista

__

choI:.ób.owJ!lllll'Yczny~

>'~,: Łdót.~. ~~ Lipca

l:

k·' .'

Pie"mzy 'de.ł;st_

.do 9WleC:l;,;

gabinet,

teo~n1o .;..~-O~~La.borato.rJ·.um llr.mB~zacHar~w

Fny sypbili-sie stosowanie prep. ';606'
i ...914~ LeC2ienie elektrycznosciąi ma,..,
. sażem wibracyjnym..

Konstantynowska .2
~., b O k . teatru S e I"Ina.

M·ag·lstra. N•..S.CH, ATZA'
l.o'dz·, u'l.· PI'otrkow'ska No_ 37.

"". '

2910·-1

' . '" '..

W gór~

za.r*ądząJącyi.lektor~~ołN dęn-

(b.

1914 r.

'14 ód

eeaeeeeeeeeee

,

'G~oróhy sk~[ne!. wene~,. EJt~mYcIlZk°:fu~7~~j~r~,(~~rJO
ryczne i niemoc płclQwa. l'r.zyjmujeód9~U,~ póło! ocL4i'pół

D

"Wszelkie zarzuty- przeciwko udzielenfu iisżądllnych, pożyczek:

~towarzyB~enizeehclł 'prze.dsta.wic.. DyreJicji. W przeeiąg~::dni'
daty ,W.vd-rnl=~a.. jQ . nilli<.jszeg[J obwieszćzeniil.

w.ychl skó.ry~

Lo.

tystycznej);' Bpecja.lista.: cnorób ~ę-

bów, jamy ustnej i sztucznychzębow.
Piotrkowska M 79. Przyjmuje
. nd.9i pół do, 21 oi 4, _ R .
L-.;;..-.....---~""'!'-____~____

I

pod górq

Telefon 26-8L
ou.9-1 i od 6~8, dla.pań od 5-.6, Badanie krwi na 'syfilis.'
w niedziele od 9 -3.
TeL B5-44-. Wszelkie analizy. lekarskie i cheJ;..ekarz-Den'lysta
Dla Pań osob~a poczekalnia..·
mic.zne: mQćzu, plwocin (gni#llcy)·
11.
krwi, wydzielin dróg moczo';"
tI _
płciowycłJ, WOdy•. mleka i t~ d. mieszka obecb.ie ul. Andrzeja .M 2,
.
róg Piotrkowskiej. l-szę piętrQ

r.-,·

.J' '. HA.B.ERFEL.D

H., S'Z', U'M' ACHE'R

~~robys~ó;:;it!neryczne. ,Dr. Ą:" GrosgJik .*~I~!~:;i1r~~ ~ak,~awni~i9i)I~22

, (przy syfilisie. 606~914) .
Choroby skórne, weneryczne i
Przjjmuje od 8 do 10 ipM i od 6-8. dróg moczow,.cb~I,nstyłutRont'!" .,;..
~ Fa.nie od 5-0. ' . '
. 274Oc-O •
.
geno!"lecznicz:r.
,

Dr. med. Leyberg

,eLek. dent.

,

. ,ZACHODNIA ti'!! 68 (przy Zielonej). ~,Raj2ofodZk~~:ObOdOfIJSka;'

Krótka. 5 tel. 26-50
Dhoroby skóry weneryczne ipłciawe.
Przyjmuje od 10-1 i od 6-8, Panie od
~6. W niedziele' i. -święta od 8-1;
JJ la pań oddzielna. poczekalnia. 2266

--

GABINET".. DENTYSTYCZNY
...

-

L. KJaczkin

-r{ONsrrANrllYNOWSKA~ 1·1.·
Syphiiis, skórne, weiJeryc.2:nei
..borohy dróg ·moczowych.

LECZENIE SYPHILJ8.U
EHRLICH-HA'rA'606.
Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
wiecz., dla l'iamosoolla poczekalnia
od 4-5. W'niedziele i święta tylko
do l milo.

Godziny przyJęć: o,d 8 i pół----:-lli pół i '
,
Piotrkawska 37
od 6-:-8 wiecz, Panie go. 5-6 po, poŁ
W niedziele i swięta od9 _ 12
Leczenie plombowanie i usuwanie
Telefon 35-16.
.
2851
2ębow bez' bólu, Przy' gabinecie specjalD.e:. laboratorjum. ,tecąniczne technika dentystycznego M. .Obodowskiego .

Dr.,med.

P.BIłAUN

2B83

Gabinet d~ntystyczńy

E~'-'K.op~pwąki

były asystent 'klinikioerłtńskiej- .Piotrkowska 35 (w tok. zajm.

Choroby .skórne, wene .. yczne,
dróg moęzowych" kosmetyka
'''arska •. '. Przyjmuje odS i pot.q(j
l i pół i od 5....:...9,w...Pan-ie oil4:':"6. Dla,
pań osobna pocze-kaluiac Krótli34.

n

h·

o
••

h

26&9

. ,,:

.
dawniej .

przez c 'W.8znycera).

.

Masaż

.

Leczeniez~b6w bez- bóJu elektrycz
IrOącil!!.: Plomby i. 8.ztuczne:zęby wszel
kiego sy'st.e,m1i1.:Ę'~~tQ'Wą.nj.ekrzyWych
zębUw.

wibracyjny. 1719-0

pojedzie Pan najlepiej na naszych

I'Tel.

Q

LEOPOLDPLADECK ~:ó~~a :~3 ~

"Dr. 'lIlel 1. ~lWAR[WAmB

Ur.ro(uł@ou@n, s~:;~;l:;~~a:-:::::';:'~7i.I. Dr m"d 'Bol"sła rw1 Kon
o

rowef'ach.

Dwuletnia gwarancja•. Składowe części do rowerów,!ńajtrwaIsze pneumatyki I
.
,.
znalle z dobroci, po wyjątkowo tanIeb cenach poleca
. •~

śzękiprz~ruiany
newa,

Dr. Roman
r

Sobański

ul. Zawadzka. 6, tel'j34-76-',,,:
materji (cn•
(j.
ti
W .
ćhoroby weneryczne, skóry b. asystent petersburskiego szpitala
"'pódagra, otyłości i t: d. Nie. .:.Choroby uszu, nosaJ gardła
S· t
.
dróg moczowyohmiejskiego, specjalista ehorób ,welle.. ,:zbę,~e.!1~1L(ljagl}.ozianalizyehemiczn\ł-"
i ChirurgiC?zne.
'.' .
pe.c]a IS a chorób ocznych.
ul. ANDRZEJA N!! 7
rycznyc~ skórnych i niemQcy pldi~' ii: "bllilftjológicżrie? wy.dziel:lĄ i krwiPlotrkowska 56.' Telefon 32-62. były I!rcfYI1~to"', kliniki ocznej
~12 i 5-8, w niedziele i święta 9-40 w e j , '
1688-150, " w laboratorJ-Y-m. własnem. '
G d'
.. ć d ... '
,
.' '"
,mos.~le.wsk~ego uniwersytetu:,
[,
Przy leczeniu syfIlIsu ustosowaJlia preparatttPrzyJmuje ,ód.li c.·.•Ii.odo -:- 7 i pór, ~ Zllly przYJę. :. o 9-~1 r~no i od ~rzyJmuIe od 8-10 i od 5-7. Prz~
. Te efon Nr. 170
410 1. JmHCH-HATA
600-914. Leczenie :za. iiombc4"j "0
1931
,
,
4
7po
poludmu.
W
,n
..
,do
11
.Ja.zd. 14....
1""9
eJeki:rycznoścl. Oodzlnyprzyjęćod 8-2 i od 6-9.' r
i d 2 4
ł
..
"'"
Dla pań od 4-5 Odd.Zielna pOCZekalnia
,
.
" rano
o - . po po. , .
.
419 s~sseeeeEeeEeeeeEeeeeeeEe

Dr. W. DUTKIEWI·CZ.

przeprowadził się

na

połudm'u.'

U~dzlel"

Dr. L GUNOLACH Aleksa~d'e~Margous: LDr. Rosen~latt 'I: Kan9~af
Zielona 6. Tel. 6-13. . . . : pCho~oby uszu, nos.a ł gardła
'
d . .- . , .
l"ZYJmuJe od 10,-11 r.!. 5-7 popoł
bor~IłJ:żęłiil, kal klszek ..L _ w niedziele Ód lo.:..li r:' ....

ul. HOWfot skorne,
l;.róg Piotrkowskiej.
Choroby dzieci i 'wewnetrzne -.
weneryczna .....
h d . 57 ó' C . ~I
~ C

ChorobYI
i

.moczopłciowe.

5~'~

l'rzyjmufeod .97'-12 r.,(' 'od
Panie od 4-5 po pol. 20
·WydawioBI Jan Grod-eke

"ac ,0,. ,1U.a,
r, g egle .niansJ,
" ,Telefon BB-B&. , ' . '
Przyjmuje od 5-6 po

poŁ

p~.,jm..

uJeoo9---·'i:J. c -l'o' '1-'.0.d 4.:--,7· U.bcaP
.. i.otPkowska
2560-100 pO,połudń1u.
.,..
,1952: 21 ",_,
",Telefon 195U
. W tłooz1iCJ~G.i,;l4.ka,-:Wi~waka,* 106a , - ' " " ... , .. ,:-v-z, .

oM 35.
'

•

'.

"

-,

lBennan, PołndnlOwa l~ m.li I

PopraWia
eI •
.
; .. ~. _,' m. W:~Z ..lu brzydJn.~~akte(
IW! 20 .lekCJi we
,SZ.r~...IZCh.P!zec.
Ję!ykach.
Ceny prz~stęp. ue.
,lł§tac m0Źlllt calydzien., .

I~lS1ll~Tr!V

