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8obota, dnia 22 czerwca 1912 roku.
Redakcja i administracia "Nowego l<urjera t.ódz· 1
Prenumerata w Łodzi wynosi roGZnie rb. 6, pół- ·
ttego• mieści si~ w lokalu przy ul. Zachodniej 37.
rocznie rb. 3, miesil;cznie kop. SO.
Interesowani do redakcji zgłaszać si~ mogą od '
Za odnoszenie do do11u lub przesy;kę poczto11 do 12 w południe i od 6 do 7 wiecz.
wą dolicza się 20 kop. mic:>ięcwie.

Geua uyłu11ze11: 1-szil strona 5.0 kop. u wfetsa
miejsce, . nadesłane 50 . kop.. nekrolC)gi ·i r „
kłamy 15 kop., ogłoszellia :uvycujne 10 kop. O elrn•'
ogłoszenia P/1 kop. za wyraz.
lllł> jego

Za przesyłkę za)!ranicą dolicza ~1 60 k. miesi~nie.
Ogłoszenia mmie]scowe: I str.SO 'kop., reklamy P•„
; Zmiana adresu 20 kop.
TELEFONU Nr. 253.
' 20 k., zwyf:I.. po 12 le:. u wiars-i pełitowy·•1il jGI!() mieJsc~
Hękopisóv. nadesłanych redakcja nie zwraca, za artylcuły nieoznaczone z gór.y ceną, f1011orarjow ad •ninistracja wvptacd nł9 btdtle.
· ·

Administracja otwarta od 8 rano do 7 wieczór..
Adres telegraficzny i.Łódź KCJtjer•.

Agentury:

w Łodzi Biuro ogłoszeń „Promień", Piotrkowska 81; w

WYŁĄCZNE PRAWu priyjmowania ogłoszeń
I

w Rosji, za

granicą i

Pabjanicach A.

Wadzyński,

w Król. Polskiem, opr6cz

Ryn•~

w Zgierzu: Al. Bielas, Poczek. Tram. Nowy
E. Metzl i S•ka.

Zamkowa nr. 23;

Łodzi i ol<oflcy. oddalle jest DJm()Wi łłandl, L. i
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zamiast miłości macierzyńskiej niemowl~

łł,. wzbudza w niej nienawiść i pogard4:
.łil.. zamiast metki ma bezlitośną mścicłclke.l
..-:
To tet niewinne istoty giną w spa-'
~ sób najstraszliwszy w zaraniu dni swe-~
JL go życia, lub porzucone na paslw'l Io·,
>p su, o ile znalazły wychowawczynie Jl'.
~ przelyły wiek niemowlęcy, stają si~

Reims.
~

może wzbudzać litość
ludzkfch dola podrzutków. najnieszczęśliwszych z nieszczęśliwych •

najbardziej

JL sercach

Vve Po m mery,
L.

Wśród wielu-ni:czc:śliwych lst.~

'
fi Is_& e· ~ t ::!·:~~7ii~:~;~:::;:c:·.:~
~r

ofiarami pogardy ludzkiej.
ileż to, po przyjściu na świa•
dziecka, wyrodnych malek zasiada na-~
A

li#_

ławach oskarżonych!

lflł"

inicjator I główny zc1łożyciel
wychowawczego przy szpitalu
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Jezus w
de Cortuneay.
miał

Egzaminy
Spandauerstrasse

28132-Kćinigstraese

załoi.

"~
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<

w

Bielizna damska, m,ska i dziectnna płócienna i wełniana. Gotowe
:: :: :: :: ubiory damskie, męskie 1 dziecinne. :: . :: . :: ::

elr ip eluue, r~kawic~ki. pończochy. chu~tk1 J o" nos1t, Koldr y , pledy
wyroby po cenacti najbard2ie1 umiarkowanych,

1 111.

wstępne

,,T•lmud~Tora" (oddział
tkacki i elektr-0techoiczny) rozpoczynają się 23-go czerwca
0 godz. 9-ej rano.

!\a.i lepn o

2316-2-1

oddziałach •
::Op r zedai. detaliczna 1 h u1towa.-Ek1port.
Bogato Jlustrewane ecnniki wysyła b " zpłatnie na każde i:04 danie.
Mówi~ po polsku.

Wielki wybór we wszystkich

Str~ałki wskazuią. sposób rozcie.

!Ważne

rwa kremu.

l pań

W

Dla .tełniczek!

dbających

o urodą

Oiywajcie jednoc11:eśnie od opalenizny I piegów

.

„TRUBADUR POLSKI"

1 gat.

Prenumeratata roczna :rb. 4. Adres RedakcJi i Administracji, Warszawa, Bednarska 16

.

w

.

Dzisiejszy numer

PIĘTKI

składa się

z 8-miu kolumn.

T~l\1IH
n i~:::~:: Lód~~~i~~~:owska
Pn.n
.f\11.llll
„„
„„
I filJa
li filja

po<l tytułami .dzieciobójstwo", „ wyrod-'
na matka", lub „znalezione zwłoki dziecka", spos1rze2a ·sie systematyczne zwięk•,

szanie;: sie liczby wyrodnych

matek~

za-;

na Jawach oskarżonych i'
coraz więcej notatek w pismach pod''
wyżej wymienionymi tytułami.
siadających

dotkiiwieł

się odczuwać brak miejsc: w:
wychowawezym szpltała Dziecląbtt
ka Jezus.
Zwiedzając w tych dniach szpit~
Dzieciątka Jezus miałem sposoboośl
prz6konać sit;, że, w miare zwiekszam.
~lę drojyzny na najniezbędniejsze po-~
trzeby . życiowe, dola podrzutków staje''

Kram Przaciwpia1owJ dający
Domu
Kram

gat.
UdellkatnlajłCJ
usuwa zmarszczki. Nagroctzone
złotym medalem i zatwierdzone
pucz Rad~ Lekarską. :i:a Nll l!ill Zą.dać wuędzle
i tyl ko z plombą, wynalazcy A. CHAREMZV
wlaśc Apteki i Laboratorjum w ł:.od zi Sredni&. 10
Słei k fiO kop
r1396-0-1

n

Zamleucsa naj świetue nowości z repertuaru teatrów i kabaretów. Portrety artystól", Wyj"tld s oper i operetek, pl<>11nki, kuplety i monologi, deklamacje. satyry. anegdoty kabare·
towe, aktówki 1ceuic1ne, :i:adanla do nagrody i t. p. ~na NW 10 I.op. N abywać mam a we
wazystll:l eh kioskach w Warna wie i u aprzed11wc.ó w gazet na pro winc ji. W Łodzi Biuro
wi'romiel\" Piotrkowska 81. i A. Gąbal.ki Piotrk.owskA 2 1.

,

Badając obecnie od pewnego czasu :
sądową i kronike wy padl\ów,
zamieszczaną w pismach codziennych
kronike

Przyczyn, tego jest coraz

Tygodnik artyatyczn7 dla wszystkich. ·
pod redakcją Wacława Klimowicza. :: Wychodzi w każdą sobotę•.

WARSZAWSK~

wiaśnie

Warszawie dzieciobójstwa.

WJ:11tim------------•m•

·

zakłada j ąc t~ instytucie!

na celu przeciwdziałanie '
czynom zbrodniczym matek wyrodny<:b. :
Cel w istocie został osiągnięly , gdyż po'
założeniu żłobka w domu wychowaW·
czym dłuższy czas nie notowano . w

· w szkole Rzemieślniczej Tow.

11114

1815 r,

dom&l

Dzieciątk&
Warszawie, zmarły już Boduailł!

si~ coraz krytyczniejszą.

Rok bieżtacy odznaczył sie wprost.
zastraszającym brakiem . wychowawczyń ·

dzieci oddawanych pod opiekę Domu '
1

M Ili.
167.
84.

wy~howawczego szpitala

Kalendarzyk .

zus, oraz brakiem

Telefonu 851.
Wykonywa w~~ lkie roboty. w zakres pralni chemicznej wchodzące, szybko
~ !)ie ;1-_tani<>„
r4399-2t-4
~

'

Sobota, d. 22 czerwca 1912 r.
D z i ś: Paulina B. W.
.. lu~t ro:- . hg~pioy. _

..

~

~

Dzieciątka

k~ok <iła

Je-

nietnow•:

Jąt.

Dziesi~ć

lat temu , ··Oddział-; w~bo.
·- •l=S:adcfa.r:-~
*
Dz.i~lltka

. ~w~zy. ·sz_pitalll

„

2.

Jr>rn.

• I( • k
OZłe n WI at a

·- -

- - -- -·

na 1torzy' c T "'" „ Li nas H.1 ch ol 10 • i :Swlic1 1

r

po ło w i cze j o •lll<:1 1.ie sie d 7 Lipca r b o~ ,.

~1 spried11~y
ken-

hy .k llirc c i1co\ przyj .,;c u 11.
w
l;wutka z<!dt t:: I\ ł as k a w1e 1.11.lo.ic ~i e tio
cełaiji T Wfl. Pv łudniu wa 19 od 10-2

ó-9

wał rocznie po 1500 dzieci na wychowanie kobietom wiejskim, przew tnł z
gub. radomskiej i powiatów rawskiego
i brzezińskiego, gub. piotrkowskiej.

Od tego czasu atoli liczba zgłasza
jących się po dzieci kobiel wiejskich
poczęła się znacznie zmniejszać, a od
'zasu ruchu wolnościowego maleć z
kaidym rokiem, jak to wykazują poniż·
aze cyfrowe dane;
~roku 19~i oddano na wych.

•
•
•

1906
1907
1908

•
"
•

„

„

•
•

'*

"

„

950 dzieci

765
645
490

tł

•

„

1909
•
"
342 „
1910
368
„
„
•
• 1911 •
• • „ 361 •
•
W roku zaś bieżącym, do eh wili O•
hecnej oddano na wychowanie zaledwie
- · 90 dzieci. lubo w roku 1910 · podwyżsrono płace za wychowanie dzieci
piersiowych do roku życia z 24 rb. na
36 rb. rocznie i dzieci garnuszkowych
do lat 7 z 16 rb. na 20.
Tak znaczne zmniejszenie się wy·
chowawczyń wiejskich przypisać należy
nie tylko zbyt małej płacy za wykarmienje. lecz w części także odmowom
wójtów gmin w wydawaniu świadectw.
koniecźnych dla utrzymania dziecka na
wychowaniu, w wielu bowiem gminach
zapadły uchwały gminiaków. zabraniają
ce wychowywania podr z utków z tej racji,
że zapisywani oni są jako stali mieszkań·
cy i gminy płacą i.a nich później koszty
'1:1zpitaine.
A ponieważ w samym Oddziale wychowawczym od ' dłuższego już czasu
brak jest miejsc, więc też coraz mniej
podrzutków bywa przyjmowanych na
wychowanie, przyjęcie bowiem zaletne
jest od śmierci, lub oddania dziecka ze
szpitala,
Tymczasem zamiast brać na wycho·
wanie, wiele wychowawczyń wiej~kich
zwraca dzieci~ zrzekając sic: dalszego ich
karmienia, wobec drożyzny produktów
•

Projekty

--· -llA"

spożywczych.

W dniu zwiedzania przezemnie szpila w Oddziale wychowawczym znajdu•
wało się dzieci: piersiowych do roku
życia 194. w tej liczbie 92 chłopców i
102 dziewczyny,czyli ponad etat 4.f. dzie·
ci; garnuszkowych 61, w tej liczbie 81

wiecz.

1

o•

C(Os\UTET.

chłopców

i 30 dziewcząt, czyli 1 ponad
eiat, tarszych nad lat 7 - 236, w te j
liczbie 113 chłop có w i 123 dziewczyny;
chorych izolowanych 44, w tej liczbie
16 chłopców i 28 dziewczy11. Na wy
chowaniu u kobiet wiejskich Oddział
wychowawczy liczył w dniu wcioraJszym
1734 dzieci, w tej liczbie 887 chłopców
i 857 dziewczyn,
Dti:ieci t~ mogą być
zwracane Oddziałowi wychowaw,zemu,
pomimo braku w nim miejsca.
Do ubiegłego roku Oddział wycho·
wawczy posiadał etat na 100 mamek
dla wyl(armiania niemowląt. Aliści brak
mamek spowodował zmniejszenie eta·
tu ich do 60, a natomiast zaprowadzo·
no hodowlę kóz na miejscu, których
mlekiem karmione są niemowlęta. Lubo zmnieiszono etat. nie jest on obsadzony caJ kowicie, bo\\ iem obecnie znajdują się zaledwie 43 :1u1m l1.i i brak jest
jeszcze 13.
Odmawianie przyjęcia
niemowląt
oddawanych na wychowanie niekiedy
dla ukrycia wstydu, a częstokroć dla
braku sposobu ich wyżywienia, sprowadza bardzo złe następstwa i wytwarza
zastęp matek wyrodnych.
Obecnie jak doniosły pisma wcar·
szawskie z rozporządzenia magistratu m.
Warszawy, pod którego zarządem obec·
nie znajduje się szpital Dzieciątka Jezus.
wskutek braku miejsc zamlmi~to podwo·
je Domu wychowawczego dla prowincji.
jak wykazują darie cyfrowe, znacz·
ną
liczbę podrzutków umieszczanyeh
dotąd w Domu wychowawczym sz p1tala
Dzieciątka Jezus dostarcza półmiljonowa
ludność Łodzi i gęsto zaludnione jej okolice fabryczne. Gdzie więc te nit::szcześliwe niemowlęta będą umieszczane wo·
bee braku miejsc w Wars1awie?
Założenie w Łodzi Domu wycho·
wawczego dla podrzutków jest dziś
sprawą nader palącą i kon i eczną, inaczej
bowiem coraz więcej ginąć będz i e niewinnycłl niemowląt i wzrastać liczba wyrodnych matek

celny;;n·•.._

Bałkańskie.

.,,G o ł os

Mogkwy" donosi z Sofjl.
ie <.d e m ·podróży kró la Ferdynallda jest
pod zi ał Macedonii. Plan zaś tego pro·
ietnu ma t.>~ć na tepujący:
Bułgarja zawrze z Austro-Węgrami
u godę, na mocy której zobowiąże się
11ie przeszkadzać Austrji
dotarciu do
morza Egejskiego i ob adzenłu krctju na
wschód pasma Bałkanu wzdłuż rzek
~trumicy i Strumia do Adrjanopola.
Austrja będzie miała prawo zatrzymać dwie trzecie z za1ętego terytor1um
wraz z miastem So!unjem, trzecią taś
część wyda Bułgarji.

w

Podział ten będzie hasłem dla Rosji
żeby obsadziła Bosfor, Konstantynopol

z okolicą i Dardanele. W Berlinie ma
się obecnie król Ferdynand · starać • .teby
Niemcy nie protestowały.
Co do innych państw, Istniej
na
d1ieja. że sie równie! nie sprzeciwią.
Wprawdzie Ro ja nie jest jeszcze
dla tego planu pozyskaną, ale Bułgarzy
myślą, że za cen~ Konstantynopola i
Bosforu zgodzi się na niego chętnie.
.Gołos Moskwy• słuty tu widocz.
nie komuś za pole do puszczenia .balonu na zwiady•. Ale komu ? Jeżeli
sen acja wyszła istotnie z SofJi~ świad
czyłaby nielwniecznie o życzliwości wzgl~·
dem Rosji.
N

, Przeciwko przemytnictwu.
-oo-Ciekawy projekt ustawodawczy. tywo obchodzący fabryki haf łów i koronek
w Królestwie znajduje się w Dumie pań
stwowej.
W Kaliszu bardzo sit: wciąż rozwija
wytwarzanie koronek I haftów. Liczba
fabryk tego rodzaju doszła tam obecnie
do 172.
Owót, wedle cłanych ministerjum
skarbu, otrzymanych od komory celnej
w Szczypiornie, jednocześnie z rozwojem
rzeczonej fabrykacji wzrasta przemyca·
nie do tamecznyc!1 fabryk, drogą kon·
trabandy, tiulu i innych tkanin. ria czem
sł<arb traci, podobno, rocznie około 800
tysięcy rubli opłat celnych, a co zarazem szkodzi nietylko fabrykantom krajowym. wytwarzającym tkaniny. niezbędne
d~ wyrobu koronek I haftów, lecz i tym
krajowym fa~rykom haftów i koronek.
lctóre, nie chcilc korzystać z towarów
przemycanych, mają przez to utrudnione współzawodnictwo z fabrykami. posiłkuj'lcemi sie kontrabandą.

ustanowić specjalny dozór
brykami koronek i haftów ' t
· ·· ·
właścicieli fabryk i warsztatów do '"f:.pn:>;:;
wadzenia książek, wylcazuJ11cycb/ .
i pochodzenie sprowadzanych do,Ałab~
k~cji tkanin, oraz ilość w~Jc»~
mch koronelc i haftów.
··. · ~.~· )
Dozór specjalny ma sp<>csywat'f•
r4:kach 4 przeznaczonych dla tych fabryki
kontrolerów przy komorze w Szczypi®J
nie, Za nieprowadzenie lub . wadlhNi
prowadienie projektowanych
ksł;faf.ttl
właściciele fabryk i warsztatów ma.tą : ~
karani grzywnami w wysokosci do
rub.; w razie zaś dalszego ~przokracraru.!
przepisów, oprócz wymienenia kary p~
uiętnej na winno go; nastąpi zamknl:i
f~bryki lub warsztatu, puyczem zamk
cie to do czasu wyroku qdowego ~ m
że być zarządzone, tytułem środka tym.i
czasowego. w drodze admlnistraqjllf~
mo~ą resl'ryptu ministra ikarbl"-l _ _
.

uoe

:100

j

'

!

(Kor. wł. .N. K. Ł. •). .
Miejscowość kuracyjna Spa„ po~
południowego stoku Arden, o~

.tona u
łona

wieńcem lasów szpilkowych I lit-\
ciastych, na granicy Belgji, Luksemburg„
i Niemiec, niegdyś głośna i sławna. po·
rewolucji francuskiej nieco zapomniana,}
przeżywa obecnie .epok• odrodzenia•.i
A przyczyniają się da tego znakomltol
1ei warunki kuracyjne i wyjiltkowo „~
µrzywile1owane położenie.

Kuracja tutejsza polega na tródłi~
! kąpielach telazistych kwaso-węglowych.
błotnych, instalacji radu (allradium), n~
zastosowaniu metody cure de terraiD!
„systemu" Oertla massatu. ~imnastykil
hydroterapji.
Położenie Spa jest o tylłi
korzystnem. że miejscowość ta chroni?;
na od północy stoldem niezbyt wyso-1
kich, ale bardzo romantycznych aórJ
posiada klimat łagodny, powietrze bal.\
samiczne przesycone wonią lasów i buj•I
uej zieleni. spacery w \asach pi~kne'Jił
nieuciążliwe, drogi idealnie utrzymane:?
odpowiadają:::e 1 tym, którzy hołduj~
pieszym ~acerom, iak równiet i zw~
lennilwm wycieczek rowerowych i au-!
tomobJlowych.
Po za t emi naturalnemf zaleta~
tutejszy dba pilnie o rozrywk4= i
kuracjuszów. Sezon tegoroczny zapo.i
wiada się świetnie. W picknej sali tata.)
ca odbywają się trzy razy dziennie kon-)
certy symfoniczne, teatr tutejszy zaang~a·'
żował artystów z Monncfe .brukselak'
i z .Ojzera Comique• paryskiej.
Prócz opery odbywają się w .Ma„1
łym teatrze• przedstawienia dramatyczne~
bale kostjumowe - i dziecinne. w nie~
równanie pięknym parku bywailł n~
przemian lmncerty, wyścigi chartów. za-.'
bawy gimnastyczne, corsa kwiatow~
e. t. c.
zarząd

Przytoczone powytej okoliczności
n:iinisterjum pobudką de
Sprawą tą corychlej winni sie zająć
złozema
Dumie państwowej projektu
ci, którym dola niewinnych, a nleszcze,.. środków, mających przeciwdziałać prze·
śliwych od urodzenia istot, nie jest obo· mycaniu tkanin zagranicznych na utytek
fabryk koronek i haftów w Kaliszu i o1etną.
kolicach. ·
Zapowiedziane są również wyśclfi'
Wręb.
~woli temu, minister skarbu pro..- konne concours hippique, ti auxpi·
ponuie, aby w Kaliszu i jego okolicach geons-jednem słowem nie zaniedbana'
stał.Y ~ię dla

~~~~~~~~~9!!19!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!9!!!!!!~~~~!!!!!!!!~
Prócz tego częste sic: zdarza, że stt:ty i to u nas pozos·taje niemal w zuLicznie zgromaaz:enl na targu, ni"'
mieszkanie jest już dawno wynajc:te, a pełnem zaniedbaniu.
mogli się powstrzymać od· śmiechu, nal)
karta, opiewająca; .lokal do wyna1-:c1a•,
Gdzieindziej istnieją Tow.. mające grawania się I rozmaitych lłośłłwych do~
Wisi sobie najspoko1niej.
na celu upiększanie miasta. Tow. te u- cinl<ów.
Niejednokrotnie wdrapiesz się na rządzają lconkursy z nagrodami za najOstatecznie skończyło slQ na ode•
· trzecie piętro po to jedynie1 by się do· piękniejszą dekorację balkonów.
braniu koniowi zdobyczy. któr11 wręczo.
wiedzieć, że o tej porze mieszkania ogląMy takiego Towarzystwa nie posia· no przestraszonej i zawstydzonej wy-.
damy, ale czyi roli iego nie mogłoby padkiem damie.
J'Jaga priy poszukiwsniu niiestklń. ·,.. Gdlllth1d1iej dać nie \noina.
Jeat illaciej.-Konkurs nt ozdabianie balkba6w.We wszystkich więł<szyc:h młastaćh spełnić Towarzystwo opieki nad drze•
Ola ścisłości zaznaczę, te koniowi;_
•11ma, koń i warkocz, - Godne naśladowania,
wdrowadzone jest nawet to udogodnte- wostanem?
nie uczyniono zarzutu usiłowania r.abun<'.
N
ku i niezaaresztowano "O.
•
·· k
6
iewątpliwle nagrody mogłyby za·
Wiecie chyba ci.ytelnicy co to jest nIe. 1~ ażdy rodzaj. przeznuczonego do
wyna1mu loltalu, (sklep, mieszkanie, szo- cht:cić nasze panie do uplqksaania balPrzygoda ta nłec:haj będzie ostrze-.
szukać mieszkania w Łodzi.
py lub piwnice) posia<1a oddzielny ko- konów kwiatami. które do tej pory sto„ zeniem dla reszty łódzkich elegantek.
'' i,<westa· ta pr~ez gosµodarzów domów
lor l<arty. tak te. poszulm}ący lokalu ni sują z zapałem do„, upięksu111a pWych
Kończ11c niniejsze .Okruchr' po-.
łub administratorów lychźe traktowana
potrzebuje napróżno przebiegać z jed· kapeluszy.
dziele
si~ z czytelnikami bardzo mfł21 diw
Jest lekceważąco w sto5unlrn do pul>licz·
nej
strony
ulicy
na
drugą,
gdyż
zdalel,a,
Nie
zawsze
im
to
wychod:6i
·
na
wielu
pomlediy klasy pracuJ'lcej . wlaw
nośc;.
po
kolorze
wywieszonej
lrnrty,
orjentuje
dobre,
czego
dowodem
następujące
zda·
domośc:lą.
Dzieje się to wskutek tego, że ka ...
Oto szereg poważniejszych firm.
n1ienic:micy nasi z góry wiedzą że tniesz„ ię jakiego rodzaju lokal jest do wynR• rzenla, które mh~ło miejsce w Jednym z
dni tar2owych na Nowym Rynku.
łódzkich
postanowiło na czas letnł
kania próźne stać nie będą t.e' wzgł~du i~ci•t.
ł\we
tje
te
dla
ogółu
mlesxlta11c6w
Pewna
dama
z
oranterją
ńa
gło·
wcześniej
zamykać
swe magazyny, aby
na ogólny brak ich w wielu dz1el11lmają
bardzo
doniosłe
znaczenie
i
odwie,
w
towarzystwie
służącej
czynita
w
ten
sposób
zapewnić
choć cz~ściO\\'.Y
cach miasta. Ol{raniczają . się zatem do
wypoczynek swym pracownikom.
wywieszenia karty w tw?ch językach: nośne władze policyjne powinny wydać zakupy prowiantów,
Gdy przechodziła między furami,
Nadmienimy. że admił1istracja .N<>-;
.mieszkanie do wymtJęc1 a" i koniec na odpowiednie przepisy i poledc rewirowym aby przestrzegali by właściciele ozdoba jej l~apelusza stała się przed· wego Kurjera Łódzkiego wprowa.Pzija~
tem.
·domów stosowali się ściśle do owych miotem żarłoctwa szkapiny chłopsltieJ, tę inowację już od maja.
.
Najmniejszych informacji jakie mlesz·
i>rzepisów.
która,
me
mogąc
oprzeć
sle
pokusie
Wyraiamy
gorące
pragnlenłe;
-ebr·
kanie jest do wynajęcia, z jakiemi wy·
Nasuwa mi się tu jeszcze jedna u- sięgnęła pyskiem po „ogródek'". ;aqpjdU• dobry przyl<ład niektórych firm znala_f~.
godami. łub bez tych ostatnich, na ł\t6•
Jąl!y iQ na głowie damy.
.. chetnych naśladowców wśród szerszego-:
rem pi~trze, zn jaką cene, oraz w jakich waga.
godzinach lol<al oglądać moźna naprót·
Miasto nasze posi.ada , tak ma.ło
Skutki ł~lcomstwa końskiego były koła nas~v~h lrnpców i. przem)'.słowcó~~
no . będziesz szukał biedny lokatorze. cech estetycznych.. Iż ważną rolę w tej straszne„ bowiem wraz 1. kapelusl;em
· · '
· 1TaQ.,, ·
aka~any na bezwzgł~dność i lekcewate· dziedzinie odgrywa upiększanie let~ią sz~ape. ściągn~ł!* ; głpwy .da.{lly.~i„~zW.,._
•
'
•
~, ~
1
nie
kamienlcznil<a.
,
.
torą żywem kwieciem baltwnów. _ N.ie-:-.cznY : W,ar~~
'
"
.,
· ·

OKRUCHY
TYGODNIOWE.

„..

J'

+;

:' · : ·

.C l1oc1<iż w

nic ze g1 ;, by obol< uzdr9wotnie11ia l:zycz·
nt~!!O

d.ostarczyć

1w :e1 uzen.u,

że

p. Bel-

kmac1uszom rozrywel<

mont .wielok.rotiqe -:. 11ar<1Leuie1lł \\'i as1i111yslowych i duchowy,h.
nego żyt : a bron i: ~.;p raw s polec.~1 11...: li" ,
Po za tern nadmienić należy te bo· jest wiele rażącej pn:esad), gu1ówbyu1
r.ato uposażone sa!le de lecture posiada był uznać społen.1 1c 1 lile1 ack1e zastu gi
011e
rzeczyw . ście
też ldlka dzienników polskich, ludność p. Belmonta, gdyby
były
większe,
nil
to
sit:
wydaje
gro~
przeważnie walońska . miła wogóle i we1 gµyby p.
soła nadzwyczaj sympatycznie odnosi madce jego zwole1w1kow
sit: do polaków, co rodakom naszym Belmont sam nie pracował nad ob11iie·
uprzyjemnia ppbyt I zachęcać ich po- niem swego stąnowiska.
winno do liczllłłgO odwiedzania tej tak
-. „Przypomnę fakt, znany zapewne
mało u nas znanej a tak uroczej miej„ wszystkim, brzydkie{/.O i
nieetycznego
scowości, słusznie nazwaueJ .la perle wtrącenia sii; p. Beimonta do procesu
des Ardennes•.;
Ronikiera. Na]wybil11iejsi prawnicy polS. L.
~cy zbiorowo pot~1 iii p. Belmonta. Protest ten i potępierne wydrukowała cała
prasa polska, najpos!ępow sza nawet.
„D la mnie, jako dzlenu1karza poste·
powego, obo wiązującem jest stanowisko
prasy postępowei i łączę się z ogółem
tych,l<tórzy w p. Belmoncie widzą 1edy·
Pan M. W. Rudnicki, współpracow nie uoiuwn i ka whl:.uych amb1cyjeK."
nik .Gazety Łódzkiej", pomieścił w tej
A więc: p. Rudnicki gotów iest
osiatniej artykuł p. t.
potrzebach ł a s k a w i e urnać społeczne i liteczytelnictwa w Łodzi".
rackie zasługi p. Belmonta, ale.„ przekonania
jego arystyd esowskie nie po„
W sprawie poruszonych w tym arzwalają
mu
tego uczynić, bowiem „osą·
tykule kwestji, p. Leopold Kwiatkowski
wszechświatowy,
nadesłał do „Gazety Łódzkiej" list, w dzit. (niezachwiany,
którym stawia szereg słusznych zar1u· niestety niezapoznany autorytet wielkotów autorowi wspomnianego artykułu! ści!) że p. Belmont sam pracuje „nad
W końcu p. K. udziela p. Rudnic- obniżeniem swego stanowiska•.
Na dowód przytacza fakt wystąpie·
kiemu następującej rady: .Chce pan M.
rna
Belmonfa
podczas procesu Rom ·
W. ł<., żeby wypożyczalnie pracowały
l\iera.
normalnie 10 niech pan pamięta o tych
Wi:!fUll!<ach;
Tu już p, Rudnicki, powołując się,
że
przeciw
Belmontowi w owe1 sprawie
1) przedewszystkiem nie krytykowystąpili
zbiorowo
najwybitniejsi prawwać „naplewat'~. (wyrażenie p. Rudnickiego, utyte w artykule) gdy pan nie nicy, zdradza wprost „owczy pc:d", który lrnże mu stąpać śladami naszych na;zna dobrze czytelni i wyr>otyczalni;
2) przyjść przekonać się jakie, książ wybitniejszych.
lnnemi słowy -- przekonania „poki ~ypożyczalnie posiada1ą i
3) pracować dla tej sfery pracują· stępowe" p. Rudnickiego nakazują mu
cej, która nie ma odpowiedniego czasu potępić czyjąś myśl, lub pogląd indywiprzyjść raz
choćby na miesiąc po dualny na daną l\Wc:~lfę.
Doprawdy - bodai, że to trochę
książkę.
niezrozum1ala
„postę po wo ~ ć" „.
Pyta się p. M. W. R., co czytelnikom przyjdzie z „ Wolnego Słowa ..., z
Myli się również p. Rudnicki tw ier.Myśli Niepodległe1?11•
dząc, że cała prasa polska, najpostt;„ Odpowiem krótko: • Myśl Niepodle- powsza nawet wydrukowała protest
prawników, p o t t: p i a j ą c wystą·
gła• u nas w Łodzi jest potrzebna, gdyt
· tyle jest u nas poglądów religijnych'" pienie Belmonta w sprawie Ronikiera.
Protest ów wydrukowaly tylko te
tylu rozmaitych nauczycieli powołanych
dz:e11nild,
którym był nades1·any głów
i niepowołanych, te człowiek, pragnący
nie
wyclwdząc z zasady bezstronr.ości
oświaty musi mieć ducha wolnego, mui prawa koriystania :z. łamów prasy
si iść na przód, a nie cofać sie w tył.
•• zamiast krytykować pracuj pan le- przez szerszy Ogół. Nieznaczi,a tyllw
piej Clla oświaty, a tylko oświata przy- część dzienników, wypowiedziała swe
czyni się do potrzeb zaspokojenia mapy zdarne w danej Sf>rawie, oświadczając
sic: · bądź to za Belmontem, bądź też
~zytelnictwa łodzian".
Na list p. Kwiatkowskiego p. Rud· przeciw niemu.

Zprasy miejscowej,
.o

P. Rudnicki oświadcza, iź dla niego,
nicki ogłosił odpowiedź, w której, jak
to mówią, .wykręca się sianem", w jako „dziennikMza postępowego" obojest stanowisko prasy po·
końcu zaś tłumaczy się z użycia wyra· wiązu1ącem
źenia .naplewat'•:
stępowej'' przeµraszam, że nazwę to
.Przedewszystkiem nie krytykować wykrętem.„ - nikt nie posądzi „Gaze„naplewat'•, f!dy pan nie zna dobrze.„", ty Łódzkie/' o przekonania i kierunek
,,postępowy·• ze względu na to, lż ani
ależ panie oponencie trzeba było przerazu w kwest;ach obchodząc ych szczery
czytać mój artykuł i zro1.:umieć, że sło
wo to utyłem dla ol<reślenia działalno obóz postępowy gł os u nie zabierała,
czego dowoaem bodai przemilczenie
ści Belmonta, który jest plagą literatury
z jt:J strony _ doniosłej sprawy naganki
polslue :.
„Co zaś do o)>rony .Myśli Niepod- kleru na Zaraniarzy.
ległej'•

to

spierać się

z p. L. Kwiatkow-

Z

powyższego

że postęp

wynika,

p.

Witold Slomc zy tiski,
~ki,

~tetan

Teofil Wojeń· .dohnie

Szervt1s1<i, E hva rd Clirza„

11 01~ sl<i, K. We!.!nerowkz, A. O.:> tra w słd,
L. PGtli:a z,,o, T adi;; u::;z \V 1cllert, W. Cza.
cliowski„ Janusz Zu.taws1<i, Sl\.: lau Gra~

bowsld, E. Soliński, J. Bratkowslci, Teotil Si!wrsid, A. StodóH<iewicz, A. Dobrowolsld, Józef Kaczyński, Aleksander
Pormeister, Ed. Łagows 1,i , Kl. Wegnerow1ciowa, Z. Szatner, l\. Czepurkow1cz, Tadeusz $zµakows1d, Józef HelbreLllt, Antoni Szyszkowsl<i, Jan Woź
makowsl< i, Dom1anlwwskl, Walerjan l\u·
dła, Jan i(odz1ew1cz, Gustaw A. Misztals1~1, Aleksander Maresz, Jao Łupiński,
Lu~Jctll J\lh1Hszewsk1, A. Orsw, Zdzisław
Zółtowski, Z. jan1:>ztw:3k1, \vacł. Stę
µ1ńs:,i, W. Oboiewslo, Ru111<111 Wegnerowicz, Witolct Pełczyński.
St. Wnuk (instruldor kółek rolni·
czych). Józef Kacer (nauczyciel), W.
Statkiewicz (nauczyciel) Stefan Kompol
lnauczyciel ludowy), Lucjan Rajkiewicz
(nauczyciel ludowy), Feliks Chmielecki,
Antoni Mikulski, Jan Łaćw1l< (nauczyciel
ludowy), Władysława Chmielecka A. Pożytko, Jan Frankowsk.i.
Luuwik Draba, Stanisława Niemojewsl\a.
St. Kośmińs1d , Stefański, Leon Kllmecld, M. Z. Babiński, J. Witoszyńska,
Józef Zagrodzki, Paweł Duli. A. Broniiwwski, j. Gruszczyński, Józef Dzwo11il1owski H. SzulcP, Zotia Szenajchówna,
Kt:wm: erz Dernel, :::it. Mali n owsłd, Bole•
slaw Łopieńsk1, l1. Smiel e ń de, H. losio,
J. S1111gielsld, z. Rajkow:>1,1, 'vv l(uczkowski, St. Nurczynsl<a, Mieczysław Wró·
blewsł\1.

Hry ni~wiecka, Z.
Chylewska,
\Vłodwn1erz Szel1ski, A. Ku, lka, B oles .}ac\ Mrochin, C. Stahińska, j. Bal ń ;ki ,
J. Kru szew:;id, W. Piekarsl<i, I<. Sos 1 ń
sl< i, D·r W. Radecki, j. Hrymewieclu•,
S. Jaczewski, K. Wieczorkiewicz, A. Nur·
czyri5k i, Berberjusz, B. Swidziński, I.
Gruszczyńska, W. Topoliński, S. Kolski,
łielena Malinowska, L. Mierzejewslrn, E.
Bochwicówna, Koehler.

S.

\Vtadysław Nowakowski, Jan FrancStanisław Rochowicz, Stanislaw

kunas,

Rosia!, , l4nacy Mazurli.iewicz, Zygmunt
Marjan Jaźwiński, Józef Ban•
domir. Kazimierz Biernacki, Antoni Włó
darslci, Józef Stawiński, Józef Szymań
~ki, Teodor Sawic!d, Feliks Supranowicz,
Feliks Choroszak, St, K•1ltński, T. Krzemienieckie, F. Głębicl\i, Józef Rejcho,
Franciszek Pieszych, Antoni Tu tl\ai, J.
furnbielm, Kazimit:rl Gorsl<i, DownaStefański,

.

l<omuald Ziemkiewicz, Kazimierz Hoł0 1A< 
ctyc, Ludwik Sła" ińs!<i, A. Krajewski,
Wł. Karpiński.
Zofja Sławińska, Jadwiga Sitkoxska, H. Wiśniewski, :i. Uziembło, Józef
Kosmowski, Zygmunt Boniecki, Bolesław
Szalczarsl\1, \Vadaw Zięba, .Stanisław

Jan

l.iUCIC)\l •

łecznej

I?rotest~

przeto nasze głosy w
przeciw nagance
duchowieństwa na „Zaranie•, a nagorącym proteście

swój list
adresem p. Rudnickiego.
„Plagą literatury i ogółu są raczej,
mQim idaniem, ci którzy ośmielają się
.rzucać podobne nieuzasadnione oskarżenia przeciwko ogólnie szanowanemu
pisarrowi.
.
• Prosiłbym p. R. aby w najbliższym
nr•• Gazety Łódzkiej", zechciał udo~
wodnić czemu to p. Belmont jest plagą

braciom

ślemy wyrazy współczucia,
solidarności.

z ludu
otuchy i

ogłosimy oddzielną lisię podpi1;ają.
egclł, Protest w redakcji .N, K. Ł".

Wiadomości

ogólne.

:=====

O Sprawa

(Ciąg dalszy).

oświaty. Do mlnistertum
oświaty
napływa mnóstwo
Osiecki, Ed. Potempski, A. To·
maszewici: Dobrska, A. Swiętochowski, próśb, w sprawie otwarcia nowych szkół
miejskich. Liczba próśb docl10dzi do
W. Męczkowsl<i.

s.

lHerat.uryf"
Rozumie się, na tal<ie dictum p.
Ruc'!nickiemu „wypadało• odpowiedzieć.
Odpowiedź tę. jako specjalny do·
kument, cheralłteryzujący zapatrywania
J .przelcon~oiał!: a.utQ@, ~.,P,~,~f{~
.„~ .• . !.P
-.·. '" ' ' l ' ~. "• · . .
:;
.._o<:.rL
-- ~

wyklętym

szym

Mikołaj Zahorski
czy, obywatel z Litwy).

zużytłrnwania

opłat

ubezpieczeniowy~IJ·

do walki z pożarami.

świata.

O Przeciwko zjazdowi w
Pradze. Odbyło sie we Lwowie
zebranie protestujące przeciwko udzia•
łowi sokołów polslcich w Pradze. za
10, że czesi obojętnie potraktowali uroczystość jubileuszową polslciej wszechni•

cy we Lwowie.

O Informacje

dla mia„

dzieżw. Komisja informacyjna Tow.-,
bratniej pomocy słuchaczów politechniki'
we Lwowie udziela kolegom chc•cynł

się udać na studja na politechnikę lwow„
ską wszelkich informacji co do warun•
ków życia i nauki na tejże politechnice.
Adres: Tow. Bratniej Pomocy słu·

chaczów Politechniki we Lwowie, Poli--

tecl111,ilrn.

Z Cesarstwa.
roz111owę w waga1..
tych dniach spacerowym pofiąg1em jechał z Rygi na pobrzeże mo..i
na baltyckiego student politechniki rys••
l'iej I. Sz.
·

Za

l:l.

nie.

'W

W drodze zawiązała się ożywiona
rozmowa z kilkoma panienkami o poił·
tyce.
W tym samym wagonie jechał to- ,
warzysz prokuratora sądu okręgowego
w Rydze, który całą rozmowę słyszałJ
Po_glądy,

wypowiedziane przez studenta.'

przed panienkami. wydały się p. towa...l
rzyszowi prokuratora antypaństwowymi!
i ubJ!żającymi Cesarsl\iemu Majestatowi.
Gdy student na stacji Bilderlingshof wy·
siadt p-. towarzysz prokuratora popro·
sit naczelnika stacji o zaaresztewanie
studenta.

Wiadomości

+ Zjazd

rządu.

kraiowe.
w sprawie samo•

W uzupełnieniu wiadomości ·
o udzieleniu pozwolenia na zjazd w Warszawie działaczów miejsKich z l<rólest·
wa, dowiadujemy sit:. że ziazd te11, sto„
jący

w

związku

z wprowadzeniem samo-

rządu, wyjednany został przez Tow. popierania pracy społecznej i przez wła·
dze tegoż Towarzystwa z udziałem przed- ·
stawicieli społeczeństwa zoq~anizowany

+

Łączymy

na polu pracy spo-

L. Belmonta, kończąc
11ąst-:pu 1 ącyrn
zwrotem pod

literata

z<i1ntere:;uw aly się uc11waiami
niedawno zamlrnietego ziazdu strnży og.
niowych w Petersburgu. Wygotowany
żostat µro ,ekt do prawa o poddaniu ak·
cyJ nych tuwarzystw ubezpieczeniowyclł
kontroli z.emstw.
Wypracowuje sie tef nowy projekt.

Józef Krzewicki, Julian StopcLyńskl,
Mlchafina Dziewulskf', Wacław Jasińsk i,
Marja janowska, Wlalłysław Womoczył, zostanie .
.Leon Sołuba, Feliks Kozioł, Wiktor SoZ Jaa•ej 8óry.
W tych
łuba, Stanisław Kozyrski, Teodor Za· dniach bawił na jasnej Górze l badał
rychto, Aleksander Nowalwwski.
służbc: klasztorną w sprawie funduszów

Wszczynanie walk religijnych
wskrzeszanie
w XX-stuleciu śred•
No - naturalnie.
Do redakcji nauei wielu s
niewiecznego
fanatyzmu
potępiamy,
Ale są Judzie także i odmiennego
czytelników naszych 3glaua 11~
jako zbrodniczy zarnach na zdrowy w celu podpisania Protestu.
zdania.
Zawiadamiamy, ie
podpisy
Jednym z takich jest mianowicie p, rozwój narodu i najcenniejsze zdopr.iyjmuiemy w dals3ym eiągu i
Mieczysław Wajnryb, który stanął w O• bycze kultury.

bronie zasłużonego

() O prawo ogniowe. Sfery
rżąJo\\· e

rowicz.
Zyczeniu sądownika stało się za...
El iasz Lewkowicz, Wiktor Holowdość.
Aresztowanego studenta odesłano
nia, Feliks Zamorski, Józef Słodkowski.
W. Pisarski, Antoni Trepka, W. Czyż, do żandarmerji a stamtąd do ochrany. '
Władysław Stołyhwo, L. Czernikowski,
Witold Wysłouch, Franciszek Wysłouch,

skim nie będt:, gdyż imponu1e mu za- Rudnickiego skazany jest widocznie na l\arbowniszek, Edmund Kan1elski, Józef
pewne sposób traktowania kwestii nau· dożywotnie więzienie w czterech ścian Staniec, Wacław Skarżyński, Ludwik Se•
rafm, jct11 Szymań:51«, Leo11ard Pizu li:I,
lww~1 c h przez to pismo•.
kach za kratą„.
Sta'tus1aw C.mi.>a:szd, ja!l Wteliwpolsk 1,
Co w znaczy?
J. Garlikowski.

jakto więc Belmont jest .plagą Ji..,
teratury polskiej", a .Myśl Niepodległa•
„imponować" może ty I ko p. Kwiat•
kowskiemu, ale nigdy p. Rudnickiemuwspółpracownikowi
. p ostępowej•
(he!
he! .•) „Gazety Łódzkiej", stojącemu o
cale nieoo wyżej od„. pismal<ów w rodzaju Belmonta lub Nie111ojewsldego?

o świadczen ie , 7.e pom: nio prze-.
śl c d iwa ń i re presji polacv ~to : ą z<.1wsie
1rn gru11cie interesów p .1 ńs twc>c1 1 yc h.

(inżenier

górni~

lysią;

flotę Koło

Kredyt na
i
Niewiarowpolskie„
Na
tajnem
posiedzeniu
Duskich Jadwiga Miklaszewska, Józefa ZaZ

klasztornych,

sędzia śledczy

do

spraw

sza:e2ólnej wagi przy sfetileckim
ol<rę~owym, p. Kreczninko.

sądtie

+

Cha111pionat llamski na
ulicy. W Kaliszu wieczorem, mężatka
pam M. M. napadła na ul. Stanisława
pannę M. D., do której żywiła goiewt
za amory męza, dla których przychylnie
odnosiła si~ p·na

D.

Z championatu tego, który był pr&wadzony niezwykle zawzięcie, panna tak
s!loie pobitą została przez rneżatke, że
ją musiano dorożką odwietć do domu,
gdzie pierwszej pomocy udzielił .ieL~.
weiwany felczer •

~o~is w zatfaliziB nanto'ijm..'
__ _

.
danowska, Wanda Lipkowa, Zofia Re- my, Koło polskie będzie głosowało za
Zakoticzeme
r~ku szkolnego "'":'
jewska, Stefmja 09hlanowska. Ryszard wyasygnowaniem żądanej przez rząd
Wafkowiak, Jadw,-(A. ~
-S.tefo'." · sumy na budowę floty. Przed głoso- 8-klaso""'.Y!" .zakł.a~.zte naukowym.• p. Za.\
~ - ~-· KoJQ:. p,glskle"'złQix_mąw.dQ..lłQ·,~·5I44.~Ub.~~~._w~
-~na+
·"'I
··~·,,_ -~
··

•Jt.

~

." ' -.;a;.J.
., -.-

~

sem

pub!it;znym.

u11ądrnnym

1•!

19 b. m. w ::- al1 t.l .inu Ludowe r~o .

d111u nocle11ow\' .

oiaz lllzi\dzone jut zostały

nane

przez pp, E. Pietkiewicza i Szczy-

saic -i'.lik~ ko 1H1tet u 1.rLcc1w?eorac.::go.
gli11slu~go są 1 rdwdzfwem dziełem !!lltuNa 1~ ~ lt;p i;; \I)' 1 <J11ano „Modi 1tv. ę•
O got 1z S i pói popolud111u lebrali ld, Obran ilustrowane są przez koncl!r·
Mo1·1Uszl<1 (z „ riallo~J . Potfm nastąp i ło się w 11ow oll'udovi1 anyin domu cdont10- \-)wy lt\vurtet czesłci, Spodliewamy s :ę,
spra\\Ozda1Pt: µrof. Dollli1t11qewicza z wie 2.artą- ~ u 1 l\onHtclów Tow. dubro• ze taki ogród w centrum miasta będz;tt
dz.1ah1 1 n vśG ~.z lwly. P1C~lc · cnt zaz11aczył, Ctyllno~<.;', 1 rzcdstawiciel.e pr.i.;y mlejsco- mieć powodzenie.
te ,e. L 10 1eue11 z b<traw 1iiewlelu zu- \\CJ 1 ,,1ucujqcy w Salnch za , ~ć. Pri:ewo= tr) T eat.- „Casino". Dzi „
kl<it!ÓW m1u l,ov.·) eh,
UdJ::.tępntaJctC}'th drncz11q w l<omitecrn µrzecl\\·Zt!hruczym, siejszy progrt.1m zapowutda s1i: nadzwylwb1ctom Il db)<:le \\letlLY w zulue;;le I<-. A1b1ech1, dopełnił po8wiei:e11iu sal czaj ciekawte.
2rn1naz1ow ldasycwych.
nocie ,owyc ll 1 utiikaq1 kom1h:tu prz Dramat • W szponach namiętnośei •
l\rótld. lecz naukowo opracowany - c1wtcl.>taclcgo, puc1em przemawiał ~u w wykonaniu arty tów włosk1oh w Rzy·
referat, łączący się
cisie z aktualną zebranycri, 111 osząc o µuparcie tej 111c- mie zasługuie pod każdym wzgltsdem na
~p1 wą przef1rc:1Co.va11iu ::;zlmlnel{o, wy- zbędnej 1 łJOZy leczne1 tnstytuq1, opartej uz11a111 ; gra. wystawa i zdjęcia a natury
głosił µrof. Włodarski.
11a m1łos1c1dt.1u.
wspaniale.
Następnie wybitniejsze uczenice w.\:Następnie prz m11wiał członek l<O"'
Arcyzabawna komedja p1 t! • Wyre..;ytowa 1y: 111ł ?d::.ze - h<trdzo udatme mitetu budowy p. Charemza, proponu- próbowanie małżonka po amerykań·
w11;;rs~yk1 w rózn}'ch Jt;ly l<ach; sta~sze-~ Jąc zaprowadz nie
rói:nych rodu1j6w slcu• (w wykonaniu artystów amerykań
pO\\aw:e·sze utwory, 1ak .Na sm1erc piacy dla pensjonurzy przytułku.
skich), posiada wiele humoru i scen koH. Prnsa" Ur-Ota.
Nowy ten dom kosztow11ł około mlcinych.
. '\l\1~dzy 11111t!llll zadeklamowaną była 16,000 rb, nie licząc nie wyko11czonego
Demonstrowane równlet bt:dtle speI 1 e~11a 'L. P cs111 Ov J~usza w Języku ieszcze w~wnątrz budynlrn na pomlesi:- cjalne zd1ęcle z natury, • Uroczystości ca•
1„c n~1c1111.
czenie wunny 1 uwywalni ogólnych, ldó· łego tygodnia w l<ielu podczas pobytu
urozmaicały popis dobrze iharmo- rego budo ".v a wraz z wewnqtrznem U• cesarza Wilhelma.
nizowa11c chór}' sziwlńe, : piewając pod rządzenit:m
kobztować
będzie olmło
Na zakoflcienie „Tygodni le ilmuro
tiatut;i p. Mil<iny pieśni swofskle, śliczne. 2000 rl>.
wany„, z11wierajiacy 1111jciekaw3ze wypad·
meloaje rodzinne i młode, jędrne głosy
Przytułek ten pomieścić może olco· kl wlotowe osta~nlch dni.
były jał~by odbiciem piękności wiosny ło ~OO pensjonarzy. Na parterze znaj~
µOlslde.i.
du ,•1 ~iG 11 ałe noclegowe: ogólna dla
WYPADKI w LODZI•
Prze.łożona szkoły p. Llbiszowslrn mężczyzn i oddzielne dla mężczyzn przyc: ti>) Utrac nie
v. ygłos1ła przemcwę do konczących za- Jezdnyct1, oraz bezdomnych inteligentów. noioi. Przy ul. Karolapr~ytom•
nr. t 7. ro•
~ład 11aul<0wy, 7.alecając im by pielęgnoDalej, od strony ulicy, mieści sie botmca fabryczna, lat 32, strąciła nagle
.wały ideały dobra i piękna i dzierżyły
wysoko sztandar kobiety • obywatelki.
;słowa kierowniczki szkoły wywarły głi:bokie wrażenie na obecnych; rozrzewJllOlla młodzież dziękowała entuzjastycz·
rne swe1 prze.łożonej.
Popis zakończono rozdaniem nagród i wymieniem promowanych.
Rodzice, opiekunowie i liczna PU•
bliczność wyniosła z popisu bardzo
miłe wrażenie, widząc naocznie owoce
pracy personelu nauczycielskiego i po·
stępy młodzieży: dziękowano więc ser·
<lecznie kierowniczce zakiadu naukowego za trudy i pracę.
(n.).

KRONIKA.

kuchnia, śpiżarnia i kantor przytułku
noclegowe~o. Na I piętrze znajduje się
sala ogólna dla kobiet sala dla darcia
pierza, szwalnia, kantor komitetu przeciwżebraczego, mieszlrnnie gospodarza
Przytułku i od strony podwórza duża
sala, nie ma1ąca Jeszcze przeznaczenia.
W sali tej ma się mieścić w przyszłości
biuro poszuldwania pracy, lub kantor

stręczenia sług.
= (y) Niewypłacalność. O·
trzymano wiadomość, że w Zytomierzu
zawiesiła wyptaty znana tamtejsza frma

manufakturowa Ritacha. Pasywa wyno·
szą 60,000 rb. Wskutek powyższego
bankructwa ponieśli także straty fabry•
l<anci łódzcy i tomaszowscy.

= (h) Wynalazek

łodzianina.

Wczoraj w Petersburgu, w obecności
spec1alnej komisji, z wlce„ministrem komunmacjr, p. Szczukinem na czele, do•
= (r) YJaza polioma;stra. konane były próby z wynalazkiem łcr
Wczoraj, pociągiem w1cCLl)rowym kolei dzianiirn. rnz. Fryderyka Mil<sa.
ab1„łóelzk1ej wyiediai .z Łodzi policmaj·
ster R1ezanow.
Na dworcu zebiali 51 ~
Wynalazł on łącznik automatyczny
v.szyscy komisarze cyrkułowi 1 ich po... wagonów. Próby wypadły doskonale.
mocnicy z pomocnll<iem policmajstra ka„ Łącznik wynelatku p, Miksa łączy wap1tu11em Młaczkowem na czele, starsi u- eony nie tyllco na prostej linji, lecz tak•
rz~dmcy
lrnucelaqi policmajstra, pre· że na krzywizuach.
Obecnie. z rozpozydent miasta i wiei~ osób prywat- rządzenia ministerium komunikacji, wy
nalazek inż. Miksa zastosowany bt:dzle
11 ycll.
eo powrocie z urlopa policmajster na kolei kaliskiej.
zamieszka w charakterze osoby pry·
= (r) Z gimnazium żeńakie
Wt1L111!J w jednym 1domów przy ul. Krót- go.
W roku bieżącym ukonczyly zeń
l\1e„
sk1tt 2imnaz1um rządowe ze złotymi medalami następujące uczennice: O. Korn·
Obowiązki poffmtafstra pełnić be- berżanka, E. Nowa1<owoa,
Starl<ówdzie czasowo kapitan Miaczkow.
na i M. Baumgartenówmi.
= (a) w,;azd prez,denta.
Medale srebrne otrzymały: M, Wre•
Prezydent miasta rzecz.. radca stanu denówna, tl. M1lawska, M. Rabmowr·Pieńkowski w tych dniach wyjeZdża na czówna, N. Nlal\opska, E. Tickówna i
tJrlop za granicę.
NI. Junk1e1ew1czówna.

u.

= (r) P„zyjazd prok.u•• to,_ (o) z polskiego:gim11a:sjum
Pa. W sprawach słutbowych przybył m akiego. l)zl iaj w µolsklem gimwczoraj do Łodzi

przy

pracy przytomnosc. Samowiedz-:
lel<ari Pogotowia.

przywrócił jej

= (p) W kłótni. Przy ul.
Drewnowskiej nr. 20, furman Fiszel
Brandklejew, lat 41, uderzony w l<łótnl

==

prokurator piotrkow-

ol1ręgowego. p. Łanszyn.

ao

==

twierdził plany następujące:

W C h o i n y: S. Kutza -~fit
2 pfetrowego domu przy ulkv

budowę

Dębowej nr. 7, Adolfa

Ottdrjana przy te)-te
ulicy; Walentego Llbertowsklego - na
budowę domu parteroweł!o w kol. Chojny; Oskara Zemerfelda na badow
oficyny parterowej przy ulicy Cmenlar·
nej, f erdynanda He i deka - na bu~
domu parterowego; Edwarda Brendlera
I na buaowe 1 piętrowej oficyny.

budowe 2

p!ętrowego domu

P o d m i e j s le i e : Franclsz•
ka Grodzkiego - na budowę l piętro
wego domu w kolo11j1 Radogoszcz., An·
toniego ttęrgi ra - na hudow~ oficyny
parterowej przy ulicy l..agiewnlckie1 w
Radogoszczu; Emanuela Foerstera - na
budowę 1 pi~trowego domu w Rudzie
Pabjanicluej; Wincentego Marszałka na budowę oficyny w Zgierzu; Marcina
M1ch11laka - na budowę 1 pi~lrowego
domu przy szosie Aleksandrowskiej w
Zgier7.u; l<.e1nhold11 Horna - na budoWQ domu w Konstantynowie I Ou1ta
Bruuela - na budow11 domu _ partero„
wego w Alei' unarowie,
-

Walka z bandytą w
tramwaju.
(a) Bandyci łódzcy

nie pr6innfllt
to na osoby prywatne
instytucje, lub też na kondul~
żeber.
torów
tramwajowych.
== (p) Z 1•usztowania. Przy
Wczoraj wiecz. znowu .1darzył ai•
ul. Północne1 nr. 8, spadł z rusztowanapad
llandyclci na tramwaj.
nia przy pracy mularz Ignacy Wąs. lat
Szczegóły m.1padu przed tawlaią sfe
28. \V. uległ złamaniu lewej no~·, oraz
lak następuje: kiedy pociąg nr. 94, zło·
okaleczył prawą r~kę.
Odwieziono go do spltala Aleksall· żony z wagonów: motorowego i dodał·
l<owego, kursujący od monopolu do
dra.
- Przy ul. Wolborslciej nr. 40, cmentarzy, o godz. 11 i pół wlecz.
spadł z rusztowania mularz Antoni Pru- znalazł si~ n11 krańcowej stacji prz)
szyński, lat 60 i odniósł okaleczenie le· cmentarzac11, do wagonu dodatkowego
wstcoczył 111eznany bandyta r. rewolwe•
Wej nogi i prawego ramienia.
= (p) Prze;echanie. Przy ul. rem w ręce i zagroziwszy nim konduktorowi Stan i 'ławowi , Gęsilmwsklemu,
Piotrkowskiej nr. 11 dostał sie pqd
zażądał od mego wydania pieniędzy.
tramwai strót domu Michał Florczak
l<iedy O. ociągai się, bandyta zerwał
lat 46. F. odniósł okaleczenie lewej no•
mu
z ·zyi torb i r.estrnczył z wa~onu.
gi I głowy.
Odwieziono go w statlle
W tej \\ łaśnle chwili nadjechał
ciężkim do szpitala Poznańskich.
= (p) u.iłowanie ••moboj· wekslujący wagon motorowy. Bandyta
atwa. Przy ulicy Orlej nr, 6 Marta w l<ociył do tego wagonu 11by I tam
Plotrow ka, córka robotnika łąt 17 w ograbić lrnnduktora, Ryszarda Bieder·
Uprzedzony jut o napadd
celu samobójczym napiła się jakiegoś mana.
krzykiem
Gęsikowskiego,
Blederman
płynu. Niebezpieczeństwo usunął lekarz
przygotował się na przyjęcie bandyty
pogotowia.
kiedy więc ten zażC&dał od mego pleni~
= (p) apad. Przy ulicy Nowo- dzy
B. chwycll go za rękę. Bandyta
Sikawskiei nr. 20, na robotnika Stani- wyrwał mu się i rewolwerem zadał ma
sława fryca, lat 19, napadnięto I zada• cios w głowę. Konduktor padł na pono mu toporkiem kilka ran w głowę i dłoa1: tramwaju, lecz jednocześnie zła
ręce, któremi się zasłaniał.
pał bandytę za nogi I powalił na zie·
Ofierze napadu udzielił pomocy le- mię.
karz Pogotowia.
Podczas walki konduktora z bandy.
(a) Kradzież. Wczoraj z ttl zaczęli zbierać się zaalarrnowanl kn:y„
mieszkania A1zyka Szafira przy ulicy Idem Gęsikowskiego przechodnie, co
Szkolnej nr. 28, nieznani złoczyńcy, ot• widząc bandyta wyrwał się z rąk Bie·
worzywszy drzwi po.drobivnym kluczem Elernuma i wystrzeliwszy dwa razy w
skradli różne rzeczy warloic1 20b rub. jego kierunku, zbiegł w stronę „Kozin•,
oraz 40 rub. w gorowiźnie.
unoSZClC ze sobą torbę zrabowaną Gę·
= (a) Na gorącym uczfnku. silwwsldemu. W torbie lej było 1 rb,
Wczorai do sl<ładu ze starem żelastwem w gotowiźnie, oraz bilety.
Zaalarmowana policja wszczęła o..
Heszlika Sztainera przy ulicy Wid.i:ewskiej
nr. 33 zakradł się złodziej lecz spostrzegł neriflczne poszukiwania bandyty, lec:z na
go syn Sz. i przy pomo::y stróta przy- ślad jego dotychczas nie natrafiono.
trzymał i oddał w r~ce policii.
Dziś rano pod parkanem, okalaf1'r
jest to 29 letni Władysław Sowiń• cym cmentarzem znaleziono zrabowan•
ski, nie mający w Łodzi określonego kondu~torowi bilety.
· „ .
mieszkania i zajęcia.
tępem narzęcl'llem odniósł nadwyrętenie

napadając
jut to 111:t

już

=

nazium p. Gruczyka odbył slQ al't oto•
czysty zal·onczcnia rol<u stkolnego. O
•h) Zatwierdzeraie uata„ godz. 10 i pół rano odbyło się nabo·
wy. Piotrkowska l<omista gubernialna zeństwo w kościele św. Józefa„ poczem
spraw drobnego l<redytu zatwierdziła l'srądz prefekt miał przemow~ do ucz·
ustawe lódzkiego Tow. pożyctkowo- niów. O godz. 12 w południe w sali
oszczednościowego. Nowe Towarzystwo rekreacy111ej gimnazjum rozpoczął si~
rozpocznie wkrótce swą działalnośc. popis I rozdawanie patenlów.
.Biuro Tow. mieści się pny ul. ZarzewDo gimnazjum polskiego uczęsa:czasi<iej nr. -4.9.
ło w ubiegłym roku szkolnym 822 ucz„
= (r) Z Tow. Kultury poi... niów.
= <a)
ypadek samooho•
•kiej, W środę 26 u. m. o goazinie
Patenty dojrzałości otrzymało 13, dowy. Onegdaj na !Zosie pabjanłc
8 i pół wieczorem odbędzie się w Io- mianowicie: Jan Gruszczyński, lgn.icy kiei zdarzył się wypadek samochodowy,
lcalu własnym przy ulicy Sredn1ej nr. 11 Wajland, Maqa11 D1etriech. ,\t\arceh War- który o mało nie zakończył S1' kataogólne zebranie członków T-wn Kultury decki, l 1nacy Borowski, Edmund So· strofą. Na wyścigi konne samochodem
. polskiej.
chactu (z: odznaczeniem)• l~oman Koło- jećhall pp. T. i Cz. Kiedy samochód
Porządek dzienny obejmuje: wybór dziej, Hugon MIJakowsk1 i Tomasz Stoź· znalazł się na skręcie szosy pabjanlcldej,
chcąc wyminąć fure, skręcił na szyny
iarządu; wybór komisji rewizyjnej; spra- l<owski.
tramwajowe,
tylne lwła nie mogły od·
wozdanie zarządu za rok 1911; spra= (r) Wyjaśnienie~ We wczorazu
przejechać
szyn i samochód za·
·wozdanie kasowe; sprawozdanie komisji rajszej wzmiance „Echa katastrofy przy
rewizyjnej; wnioski członków.
ul, Widzewski ei" mylnie podano jakoby ctął si<; tormalnle kręcie! na miejscu. Pa•
Zebranie będzie prawomocne bez budowniczy Gorinsohn był poszukiwa- sażerowie powyskakiwali z wozu. Skutki
wtględu na liczbę obecnych członków. ny przez: władze śledcze. P. Gorlnsohn fatalnt', gdyż wszystkie koła u samojaz·
• = (r) Z kolejek pudj•zdo- nie był jeszcze wzywany w spra- du zostały połamane.
Popsuty samojazd na platformie od„
Wych. W środę przyszłego tygodnia wie owej katas1rofy przez sędziego śled·
wieziono do garażu •
. oabędzie się ogólne zebranie roczne czego i znejduJe się stale w Łodti.
ekcjonarjuszów
elektrycznych kolejek
(r) „Zielon L6d:i". Wcr.oZAWllEJ COWA.
podjazdowych. Akcjonarjus~e otrzymać raf przy ulicy Zielonej nr. 4 rag Piotrmają za rok ubiei!łY 8 proc. dywidendy. kowskiej, odbyła się generalna próba
= (x) Zabawa leana „Lutni•
~= (o) Poi ięoenle przy- przedstawień w nowotworzonym i pie· zgierskiej, która w niedzielę przełułku noclegowego. Wczoraj od· nie urządzonym ogródku pod nazwą szłą nie doszła \do skutku z powodu
byfo się poświęcenie nowozbudowanego .Zielona Łódź•. PrOba udała się wyś- niestałej pogody, odbędti~ się jutro.
domu Chrześćjańsl,iego Tow. Dobroczyn- mienicie i ogró4 był zapełniony po
- (z) Noaaoizn
ukazała się
noś~i przy ul. Cmentarnej, w którym brzegi..
Pięknie
pomyślane . dekoracje wśród koni we wsi Kurza lama. + gminy
.~warty
ą_zi~, z. :4..-UJ>.:m.~~~ ~r.odu.,w >.Stylu. ,gieckim,- wyko· ;-Mazur. w powiec;ie łęcz.ycki~·

-skiego sądu

= (z) Z ruchu budowla ....
go. Piotrkowski rząd gubemJalny Złl·

Kronika sądowa:
Z

sądu okrfłgowe110.

nadchodzący poniedziałek przy.a
do Łodzi na czterodnlOWlł ka•
dencję drugi wydział kamy plotrkow ...
skiego sądu okręgowego. W poniedzia-

W

Jetdta

łek hędą rozpatrywane następujące spra•
wy: 1) Janlda Widawskieco I lnnycll,\
oskartonych z artykułu 863 usta y o a•
rach; 2) Edwarda Siendermana-& PoZ•
bawienie życia Stefana Majew9kłego;
3) jakóba Pogody-o nieostroau1 fazdc
•) Stefana Millera i Alberta Kra
-:-<>
nieprzestrzeganie przepłsów budo\Vła·
nych; 5) Mariana Bartczaka i innych -

o zamieszkiwanie za cudzym paszp ,
tern po. powrocie •·z· zesłania; <>) Anielł

Cierpll<awsk.iej-o kradzież; 7) Teofils
Kitla-o zabójstwo swej kochanki J~}
Stanisławy . KocąyóskJ~i>-~

dzimir.;kiej; automobil
odszukano na
granicy pow. bogorodzkiego.
·

We wtorek będą rozpatrywane na· stwa, to było dla kai.dego widocznem.
łt•pujące sprawy: 1) ja11a Hofmana-o Słusznie podkreśla .Arbeiter.Zeitung",
~brodnlt: przeciwko moralności; 2) Ber- że jeśli się w ten sposób nagrudia od 31arda Ginsberga - o p0gwałcenie arty- stąpienle od bezsensownej obstrukc ji, to
4<ułu 118', 14,66, 989, i 1'9ł ustawy o jest to poprostu zachętą tło ob31rui-cii.
ł<arachi 3) Sury f ejwlewiczowej-o prze- To rozumiały wszystkie stronnictwa w
mytnictwOi •) Bolesława Hobucha-o parlamencie i Koło polskie mogło to
napad zbrojny i i!W&łt; 5) Henocha wyzyskać. Ale przez swą niezreczność
Dreslera; 6) Piotra Cieślaka; 7) Maiera dało ono br. Heinoldowi czas na spro•
iszera 1 Alberta Bitne re, oskartonych o wadzenie sobie eto Wiednia swego pro•

Pożaa-.

SyczeY/ka, 2t t6) handlowe.

Podmyoie plantu.

tektora, namiestnika Czech ks. Tlmna,
który czechów I niemcJw przekonał o
Na środc wyznaczone z01tały spraniezoc:dnośc1 br. Heinolda przy ugodzie
łJy: l) Wlcent go Kaczmarka ....:. o kraczesko·niemieol<iej.
dzież; 2) jakóba Głogowskiego-o kra-

kradzlet.

fałszerstwo i oszustwo; 3) Wła
dysława Tarnowskiego i innych o zadanie ciężkich nm; 4) Antoniego Jurka-o

J<radziei; 5) Ludwika

Łaszewskiego i
7) Stanisława

bazar)

Tyflis 21
czerwca. St{utkiem siJ.
nej ulewy na odstępie Besłom-Naeran
Slepcowslrnja, kolei władykaukaskiej, został podmyty plant na długości 46 wiorst.

f

<lzlei,

Palą słe

·

Ruch

wstrzymano.

utonęło

Według

pogłosek,

'40 ludzi.

B ndytyzm na Wsohodzle.

Charbin. 21 (6) MiE:dzy stacjami
Gaolincy I Szitouchenczi do wagonów
nienie. Pierwsi .bracfa• czesl opuścili
wtargn~ło cz:terech chunchuzów, którą
Koło polskie w tym zatargu. Narodow· l!Ja1tOd n1ałOH "J~PI !Uł0IO~nłP A.fAq 'PISIJ!S
ograbili 11 podróżnych chińczyków. pl'l)'ut?f ·d łłl!qo D13!0H ~h:\vz~mza czem
cy niemieccy również stanęli po stronie
poranili sstyletami trzech.
br. Helnolda. Chrześcjańsko-socjalni od
Po zatrzymaniu pociągu napastnlcr
początku zajmowali stanowisko wrogie
zbiegi i.
polakom. W ten sposób Koło polskie
Koło polskie znalazło

się

osamot·

·n

nnych - o kradzież;
~tampińskiego I innych-o nieostroin2'
~az~ l 8) Franciszki Andrieiewskiej i
stando bezradne I
łnnych-o fałszowanie plenledzy.

bezsilne.
W
parlamencie
wielonarodowym,
We czwartek bcd1t rozwatane apra- jak austrjacki, trzeba być bardzo prte.wy: J) jakóba Krakowsklejto-o UfZa\- wldu1ącym, nie motna w beztroskiej pe·
dzenie bez pozwolenia parowej farbiarni; wności siebie zdać się na falc: losu, je-

Aresztowanie dziennlkarlla.
Zagrzeb, 21 czerwca.-AresztowaOG
tu łiterata Marianowicza za artykuły klJ~

TELEGRAMY.

tyczne przeciwko Cuvajowi.
Rooawelt i Teff.
Chicago, 21 czerwca.-Roosnłt olola.
żeli &~ 1rie chce być narażonym na nie· Prz,ję ole w Cer•klem
świadczył wczoraj, te przy pewnych waspod&iank1.
Petersburg, 21-go czerwca. - W runkach gotów 1est opuścił partJ4 •
Niezręczność kierownictwa Koła U• wielkim pałacu z powodu ukończenia
publikańską l objąć kierunek nowet ,
wydatniła się w tym wypadku jaskrawo. okresu prawodawczego lłl·ei Dumy, 260
partii
postepowej. Komitet sprawdzaj~ ~
Wszelka p6tniejsza łatanina - to członków Dumy państwowoj : październi
pełnomocnictwa ogłosłł, te p0 u .JO

~) Zelmana Połczyńskiego-o otwarcie
bez .pozwolenia piekarni; 3) Kornelego
Piotrowskiego I innych-o urz dzenie
be& pozwolenia fabryki tektury; 4) Joska Sielberberaa - o urządzenie bez
pozwolenia tartaku; 5) Arona Hofmana
1..-o niewypełnienie rozporz,dzeń policji; .dowcłp

na schodach•. Zadna plato· kowe),

'r>) Stefana Pamuły-o samowolny po- nlczna .sat)'sfakcja• nie zatrze wrażenia
rót do kl'łlJu, uuad był wysłany; 7) klęski Koła. Audjencją p. Lea u cesa·
Ale u'ł.brama Utmaaowicza.--o pozbawianie rza może sii;: Koło pociesz&ć.
trata
polityc~nego
wpływu
Koła
jest
faKtycia dwuch uieJetnJch dzieci i 8) Wulentem niezatartym.
&yny l.SarczyóskfeJ-O pobicie m1:1tkl.
Słowem: wyszło Koło polskie w
(h).

Z Dumy.
P e t e r s b u r g. 21 (6).
Posiedzenie wieczorne. PrzewodnlRodzlanko.
. Dalszy ciąg rozpraw nad interpelale]ą co dó nieprawnej działalności kati. asklej.
·
Po mowach Gegeczkorego, Nowie' iego li i Lislczkina, Duma przyjęła
~formuł• październikowców, według któtrej należy niezwłocznie wyznaczyC rewi\zJc senatorskii co do działalności admi;n.lstra_cji obwodu terskiego oraz przed„
e-!ewuąć pewne reformy lokalne i oddać
~ukaz pod zarząd radzie ministrO\\.
Dalszy ciąg obrad nad interpelacją
.co do socjalno-demokratycznej frakcji
Ili Dumy.
t<zący

Mllukow odczytuje
ołwiadczenłe
kadetów - odnośnie sprawy o zabójitwo Juszczyńskiego, proponuje prząść
«oraz do rozpoznania interpelacji w tej
sprawie, inaczej trzecia Duma przejdzie
~o hlstorji z piętnem moralnego współ
uucia dla ohydnej legendy o mordach

~tualnych. puszczonej

w kurs przez za.

.wodowych zbrodniarzy i podtrzymywa„
:ne1 przez zawodowych pogromców.
(Hałas, protesty na prawicy, oklaski na

iewicy).
Dalej
.Czcheldze.

przemawiali: Zamysłowskłj
Pcryszkiewicz (prezes ra~

przywołał go do porządku !·odebrał mu

Oeiteczkory. Bułat
1 głos),
wołał go do porządku).

(prezes przy„

Wniosek o wniesieniu

na porządek

dzf~nny

Interpelacji co do sprawy o za.
Juszczyóskle~o

bóJStwo

pnyj~to

152

;głosami przeciwko 21.

Dyskusj

rozpocznie

sit:

jutro po

eferatach komisji kompromisowych.

tmzatarta ~l~s~a ~oła ~olstia~o
w Wiedniu.
Z zatargu z ministrem Heinoldem

iwyszło Koło polskie zupełnie pobite.
Błędy polityczne mszc:t11 się.
Takim
błędem byłe stanowisko Koła poi kleao
a:a~te wobec

wpływem

4<ratycznej.

umwersytetu rusldeeo pod
demaeogji :narodowo-demo-

T~n błąd pociągn~ł za Sobfł

błędem było niewyzyskanie sytuacji odrtWl i danid cza•

«onsekwencje. Dru2im

,u br. Hein ldoWi do
pozycji.
Ze

or

dżte

umocnienła

swej

wreczone

anolda Rusinom było

przez br. He.
szkodliwem ze

~1iQteraów ~damentu i pań-

Tel. Ag. Pet.

nacjonaliści, prawicowcy,
leżni nacjonaliści i bezpartyjni, z

d1um

Dumy na cz:ele,

NaHaśmeszemu

Panu.

niezamandatami
prezy-.

przedstawiało się
Członkom Dumy

zakwestjonowanymi

reszta jest prawomocnL
Chicago, Zl czerwca.-Senator

Roosvełla.

praz
Diłi

wyborcq na ,
towarzysLyl1 z Petersburga przedstawicie- korzyść Roosvelta, oświadczył,
ie 1troo- ,
le wydziału ceremoniału zarządu Dwo· nicy tegoż nie uznają konwentu za
ru. Po przybyciu do Carskiego Sioła, prawnie istniejący, dopóki zakweatjonoWiedniu na lojalizmie austrjackim, jak członkowie Dumy w ekwlpatacn dwor· wane 78 mandatów nie b4;d' przyaoana
sl~ich poJecllah do pałacu. dol[lad teł
Zabłocki na mydle...
i
na Ich korzyść.
przybyli prezes l{ady ministrów i miniBaltimore, 21 c:zerwca.-Stdzła Pa.ster Dworu.
ker wybrany został na czasowe11<> pre.
O godzinie 2 minut 40 po południu zesa mal,cego ~yć zwołaneao w przyu.
Najjaśniejszy Pan wyszedł do sali. Roz·
łym tygodni u
narodOWliO kOlllilałU
legły się entuzjastyczne .hura t• Najjaś
partji demokratycznej. Wvb6r ole bJł
niejHy Pan, w towarzystwie ministra
Dworu I prezesa Dumy, obchodził po- jednogło!ny.
Kataatroła kolejow„
Słynny poseł Włodzimierz Pury- słów, zaszczycajfłC ich łaskawemi zapyLondyn, 22 (6) - Ekspres Manch„
szkiewicz wydał tom poezji swoich. taniami. Członkowie Dumy ustawieni
Występ ten powitały .Birżewyja Wiedo- byli według gubernji, a przedstawiać ich ster·Loyd wykoleił si~ około Totmordenu.
Trzy wagony rozbite. Zabite -•
mosti• wierszem &atyrycznym, w którym miał szczęście szambelan Rodzianko.
osoby
ranionych
około SO.
_,
czytamy:
Następnie Najjaśniejsly Pan zwrócił
si•
do
członków
Dumy
paAstwowej
W
Chlnaoh.
.Pięć Jatek bawił Dumę, pięć latek
Mukden, 21-go czerwca. - Załott
wykrzyl<iwał, a teraz będzie śpiewał••• w słowach nast4;pujących:
Goethe, Byronie i Shakespearze! Puszki„
„ W ciągu pięciu lat ja uwatnie zbuntowana rabu1e miasto.
Mukden, 21 czerwca. - Jako ~
nie i Mickiewiczu! Oto przybywa do śledziłem za przebiegiem prac Dumy
was Włodzimierz Puryszkiewicz.
I to państwowej i nie będę ukrywał przed buntu w trzecim pułku skutkiem oieo-J
nie byle kto, lecz poseł prawicowy i w panami, że niektóre sprawy otrzymały trzymania żołdu, spalono bank ~·
.
·
randze generała! O Akademjo nauki gotuj nie ten kierunek. który Mnie wydawałby cjonalny i kilka domów.
1
'
' "·
wieniec laurowy!'"
się pożądanym •
\ . {.
• orażdanin• przy tej sposobności
Uważam, że rozprawy nie uwsze
przypomilia karjerę um:dową nowego miały charakter spokojny, a dla sprawy
poety.
główml rieczą 1 jest spokój.
Z drugiej
P. Włodzimierz Puryszkiewicz zja• strony ja rad jestem zaświadczyć, że „Now. Ku•i••• Lódakieae.•.
włł sic w Petersburgu dopiero w r. 1901 włoiyli pp. wiele pracy 1 starań do
Kunetyoke.
jako nlemaj ący rangi urzednic7ek wy• rozstrzygnięcia głównych według Mnie
działu ubezpieczeń w ministerjum spraw spraw: urządzenia gruntowego włościan
ubezpieczenia 1 opieki nad rodzinami
Praga Czeaka. 21 czerwca. - s.t-·
wewnętrznych. W roku następnym, prze-robotników,
oświaty
ludowej
oraz
wszy.
nowlsko
księcia Thuna, namiestnika
skoczywszy cztery stopnie hierarchii
biurokratycznej, został asesorem kole- stk1ch spraw, dotyczących obrony pan· Czech, który nie chce wyda~ certyfl~ ·
poselskiego wybranej na posła pani Kiagjalnym i .naczelnikiem stołu•. W roku stwoNtj.
1904 jest jui radcą Dworu i nadetatoWczorajsze głosowanie o wyzna~ netyckiej, zmusiło wydział krajowy Ciewym urz~dnikiem do szczególnych po• czeniu wielkiego l<redytu nu dalszą bu· ski do zajęcia się tą sprawą, dla któref1
leceń ministra spraw wewnętrznych. W dow, okrętów, sprawiło Mi prawdziwe najwyższą instancłą jest sąd państwowy
r. 1905 zostaje radcą kolegjalnym, „W zadowolenie. Uwatam z kolei najblii· w Wiedniu.
ciągu lat czterech z niemają.:ego rangi szej za pożądane zwrócić uwagę na Mój
stac si radcą kolegjalnym-rączość zdu• spadek po gorąco ukochanym Rodzicu
Obława n• bandyt6w•
miewająca i dawnemi czasy niedościgła• szkoły cerkiewno-parafjalne.
Zyczc:
Berlin, 22 (6)- Ubiegłej nocy urq.
-nadmienia ks. Meszczerskij.
panom szczęśliwego powrotu do domów dziła policja obławQ na dwuch u1brojoW r. 1906 składa urząd przy mi• swolch, a tym, którzy powrócą do IV
nlstrze spraw wewnętrznych, aby wejść Dumy, spol<0Jnej i owocnej pracy ku nych włamywaczy, których ~cigała po
jeden z nich
do Dumy i pracuje z chwał" dla tegot MoieJ radości i pożytkowi drogiej Rosjj. dachach i po piwnicach.
Oo widzenia panom".
raniony w głowę kulą rewolwerową po.
młnlsterjum, jako poseł.
W roku 1912, z okoliczności stule·
Miłościwe słowa Najjaśniejszego llcjanta, dostał sie bardzo prtdkO w
cła zawojowania przez Rosjan Besarabii. Pana przyjęto entuzjastycznem .hura!•
n;ce policjantów, druaiego. niejak~
z radcy kolegjalnego prieskakuje na rze·
Po. godz. 3 po poł., Najjaśniejszy Wójcikowskiego, schwycono na strycbo
czywistego radcf: stanu.
Pan, poiegnawszy się, powrócił do
Biada teraz temu, ktoby go nie komnat wewm~trznych. poczem przed- Jednego z domów.
nazwał .Jaśaie wielmożnymi• Zatem stawiającym się podano herbate i o•
tronnioy Rooawelte,
konlduduje ks! Meszczersldj-w ciągu lat 1warto bufet,
Prezes Dumy wzniósł
Nowy Jork, 21 czerwca.-Jak do-;
jedenastu-dzlewi-:ć rangi
entuzjastycznie przyjęty prze1: członków noszą z Chicago, w sali obrad konwenZa synem poszedł w góre ojciec, Dumy toast za zdrowie Najjaśniejszego
Drugi toast, przyjęty równie tu zapanowało niesłychane zamieszanie
W roku 1908 zjawił się w Petersburau Pana.
entuz1astycz111e,
za zdrówie Najjaśniejszej w obo:iie stronników Roosvelta po proMitrofan Bazylewicz Puryszklewicz f od·
razu został członkiem rady do spraw Pani i Następcy Tronu Cesarzewicza, jekcie wyboru senatora Radleya, na pre.
gospodarstwa miejscowego (jako podu- wzniósł wiceprezes Dumy, ks. Wołkon• zydenta. Gdy jakaś dama na g-1erjł
padły obywatel demskl). Teraz jest jut skiJ.
Huczne .hura• 111e milkło przez rozwinęła sztandar Roosve1ta, rozpocąły'
__
asesorem kolegjalnym i urzędnikiem do cUugi czas. O f.!Odz. 4 po pol. człon~
szczególnych poleceń ministra spraw kow1e Dumy w ekwipażach dworskich się niesłychane owacje na ~eo c~
odjechali z pałacu i powrócił do Pe• Ową damę zaniesiono w tryumfie na
wewnętrznych.
tersburga.
podjum. gdiie wśród gwałtownych okła;
AIWci pomimo to wszystko niewdzię.
Zbrodni ozy wypadek 'I
sków i okrzyków zebranych, ucałowała
czna Besarabja odiegnywa się od Wło
dzhnierza Puryszkiewićza, i ten, aby
Moskwa. 21 (6) - Na śzosle wło• portret Roosvelta. Obok niej posadzowejść do IV Dumy, stara się o mandat dzimiersi<1ej
znaleziono
samojazd z no delegata Keyesa, sobowtóra ROS'lłli
od 11iGbl:6W_• z gub. kurskiej. . .
przestr.zelooą
karo~er1t,
bez
podrótoych ta, gorąco oklaskiwanego.
'!4)
,
I
,'t1 palacza.
Sa.moiazd był wynajęty z „
'( •
garażu francusko-rosyjskiego.
bandył6w.
,. ·
Moskwa, 22 (6) - Zwłoki szofera i
Bruksela, 21 czerwca.
W mte~
·mechanika znalezionego.. ną.rSZOrSie , Wlo-~ści .~b~~ ~~
c:
son, kieru1ący

kampanj"

Tole gramy

własne

u„

•••

••pad

6.

NI 141
W pierwszej walce zwyc.iężył

n ntjera Ransoneta, zamordowali go w
okrutny sposób, zrabowali wszy s tką, bę
1
fdfłC4 w mieszkaniu gotówkę i pq~p_aHw·
~- dom zbiegli.

przak, w drugiej -

„ODEOfł"

Kas-

Cylke.

Eros.

Odpov1iedzi Redakcji.

Ze spot'tu.

łf szystkim

PRZEJAZ

„Protest" w sprawie „Z aran ia" w naszej red akcji. Pod•

· Turniej atletó~ amat orów.

pisy z Ło dzi
oddzielnie.

2.

PROPONUJE OSOBOM

Z natu1 y

PŁCI

LUKRECJA BO f~ GIA

W trzecim dniu turnieju zapaśniczego
P . J. Br. Za stabo opracowane;
odbyło się 13 walk, z których dwie nie nie do ci rnku.
zostały. rozstrzygnięte; Tomaszewskiego
ętefanji Lichtenstejn.
z Wątczykiein i Kłoczkowskiego z Pro· Z}~
1· ani s p ełniliśmy. ,
-kopem.
.-• i.i. Helmanowi; Sprowadzi...
Szereg walk rozpoczęła para Ritt- liśmy. Kwestia µrzedstawia si~ inaczej.
man - Broszek. Zwyciężyl więcej wy- Nie wydrukujemy:
szkolony Br:oszek pe 22 minutach dość
P. W. Z. W sprawie ulgowych pazajmujących zapasów.
szpo1tów niech się pan zwróci do biura
Zmaganie Szorra z Kasprzakiem powiatu przy ul. Zielone) róg Zielonego
•trwało 14 minut i zostało zakończone rynku.

Littl uczniem Nick Wintera

zarządzaj,cych magazynami, akładam/"1
biurami i t. p. -z.:głosić się pod

ko medja

rutet

Nad program.

Ta jem nica noc9

!

J
• I

. ,.>

J, „·

• ";_,

wskazany adres.
Przyjęcie do Związku
wymaga:
wniosku członkowskiego w sumie rubl~
3000 i referencji z poprzednio zajmowanych posad.
Na odpowiedź i ustaw~ 4 mll"kł
7-mio kopiejkowe.
Oso biścio: Nowo-Zarze w.ka 20 m. W
w dni powaednie od godz. 7 wiecz..1
w św~ta do godz. .of po poł.
-f
Adres Zarządu Związku: MOSKWAJ

dramat.

l

CZEKOLADA

CAILLER
Skład·Łódź, Konstantynowska M 50

E. Iwanicki.

SZCZURY
i myszy tępi szybko i pewnie pasta przygotowana w aptece A. Zalewakiego
w m. Rawie gub. Piotrkowska. Cena funta 1 rub. 20 kop. z przesyłką t rb.
45 kop. Prób.ne m11.łe pudełka są oo nabycia w aptekach i składach aptecznych.

Miaanioka M 27.

1817-2.\-1

·2158-10-1

OGŁOSZENIA . ZWYCZAJNE~

A.

;l'.,

Najlepsza szwajcarska .

OBOJGA

pragną.cym w krótkim czaaie otrztaiać1
posady: Buchalterów, Pomocników b~
cha_ltera, Ka~jerów, Rz,dców domów lu ·
ma)'ltków ziemskich, · prz~dstawicieli t:
pełnomocników różnego rodzaju firm J

w 2-ch aktach ze słynną
Lep~nto w ro1i tytułowej

Dramat

\porażką

Kasprzaka.
·
·Inne walki zal<eńczyły sie szybko
Linder zwyciężył Krumbolca w -4 minuty
' Winkler - Sztrinkego w 3 minuty, Pi'kel - Dyrca również w 3 minuty, Kern
- W. Millera w 2 minuty, Rajsz '. Michelsa w 9 m inut 10 sekund, Kajnat
- 5ztajnkega w 5 m. 9 sekund, Wucke
- Ulmera w 5 minut 45 sekWld.
Najkrócej jednak trwały walki Kasprzaka z Ziebartem l Cyłkego z Buchholcem, zakończone zaledwie w minutę.

Odpowiedzialnych Pracowników

Polowanie na oposy w flusłralji

będą ogłoszone później

Moskiewskiego Związku1
(

Giełdowego

Poniedziałek

Sobota, Niedziela l

podpisującym

Pełnomocnik

'

Dr. Leyberg
Od Srody 28 ozePwoa

Od Srody 28 ozerwoa ·

towarów

Zpowoau przeprowaBzki Uprzątnięcia

) l _ .P;O~LI . ~~ pnerwy w handlu, ur~dzam.y celem wpel11e10
I

• .,

-

..-..:.;_

--'-'·

powr6clł
Weneryczne,
Dla

•

.,

)racia

Majówka
tobotniJrów fabryki Steigerta zestała od.
lozona " powodu niepogedy na niedzielę
dnia 23 czerwca.
Zabawa od~.i:ie si ę w lesie kon.
1tntynowskim na ,ZDROWIU•. Dojazd
- miej- tramwajem kenstanlynowsklm
Wejście .20 kop •• dzieci 10 kep.
W l'Hie niepogi:>dy majówka odbę .
d&ie •M: w Dledzielę d. 30 czerwca.
1679-2-1

~-[!]~

Przeciw Rzeżącz~

·1·

Najnowszy środek

' ' „Salo ~. ·PichiUn"
wynalaz~k

aptekana

B. Konheima w Petersburgu.
działa

szybko i radykalnie przez lek.
jest u 'r'ąt.any za środek ; acjonalny
Działa

1

r ó wnież

skutecznie w
prsypadkach ostrych jako też i
cbron.icsnych i w p r zeci~gu krótkiego czasu usu\Va najuporczyw·
sze wydUeliny
'

dc;r~~e::::Ciap~~~~:~;~ doty~~~

; ~u::::::::':::~:. ro.
R.

i ·)ł. Szwalbe

Dr. S. Sznitkind
uł. Sredaia IW'. 2.
Kosmetyka lekarska (płegi, pry•,
szcze, włosy etc), choroby skór-1
ne, weneryczne i moczopłciowe. I
Przyjmuje od 8-2 po pol. i odi
<tł do 9 wiea, damy od -P/,J
do 6 po poł.

WRudzie Pabjanick iej
jest do wynaj ęcia

PO KOJ

przy rodzinie dla inteligentnej
kobiety. Wiadomość u Saurera „Willa Ela"
1651 3 I

roóczoo~~ isKar~~I

zaliezenicm

Przesył-

przed

Dr. RE.JT ·

Mt@A

oENTYsT•

•

.„g

·

Srednia 5.
Sp.: Choroby skórne, wenerycz.
ne, kosmetyka lekarska. Leczenie 5yphilisu SalTarsanem ,,ER~

LICH-HATA 606" wśród-tYlnłeJ
Leczenie ełoktryczności11 (elektroJ
izem) i masatem wibracyjny111·
Piotrkowska ~ 124, róg Nawrot Dla pań OiObna poczelcalnia.
God:&.iny prsyji:ć: od 8-1 rano l od 4-1
Telef. 2e ' '
wiccr.. W niodzlcłe i świ,ta 9-2 po 4

,

Szkolna 23• 5 wteczor.
-----------------------CIECHOCINEK

SPECJALISTA

na 1 ·ej wystawie
zdrojowej

Nagrodzone

Chorób

Sanatorium dla dzieci
D-ra MARGULESA.

Lokal fabryczny

skłm1ch,

I nieląocy

wueffOznych

płł)iowej

Dr. LE WKDWICZ

2005-7-1
Przy

syphil!:=o&~anie

Dr. L. Prybulskii
poW1"6oil„

Choroby skórne,
111 etyka

u!ona,

N~z~~o!~Yfs.u~~i:~~:~:

Zielona

6'99-10-1

.

BUDOWNICZY

i technik ubezpieczeń'.

Biurze

Ogłoszeń

L. i E. Metz!

0d

9 d0 1-

r

•

(kol-<

mo <.:Wpłciowe i niemocy płc:bt
wej.
Leczenie sy.phiłisu SaMarsa~
prep

centrum miasta 36Xl7 łokci Leczenie elektrycznaśoią i masa
1ikuszerka-masażystka
kwadratowych, wraz z alektryczżem wibracyjnym.
z dyplo~eh\ Cesa rsk:iej Akadcm ji me- nym motorem, transmisJ·ą i lam•
d
3
<l ycznej w Petersburgu, pra ktykują.ca
Zacho nia NE 3
20 lat przyjmuje nlas11i, poroliy w no- pam1 kompletnie urządzony do od 9 _ 1 i od ó-8 dla pań od 5-1

cy zamówienia na ałabość podskórne 1e- wydzierżawienia od zaraz łub od w nic
- d 110
- 1<:
strzykiwanic wedłrg rady doktorów u - Października. Gdzie'l dowie- I
d
k t
hd dzie
a pora se re nyc
ysKrec1a zapew- dzieć sic: można w Centralnem

włosow,

lekarsk'8) weneryczne.

nem .Ehrlic:h-Hata

6()6• wśródi(

żylnie.

w

Leczenie elektrycznością i
wibracyjftym, ułica.
POŁUDNIOWA NR 2.

ma,

sażem

1109 O 6 Prz11·mur_c chhPyoh od 8 4 -

Lekarz-weterynarj i

-

6 po poł•• pHie !>d !i -

Dla

pań osobna

1 raao i

~.·

6 po;;....11

.r-

poczekalnia.

iS-ka. Piotrkow•ka 102. Szymon Wolman Dr. l. Klaczki n

Dr. med. z. Golc Piotrkowska 14-5. Z:el.29·00
choroby skórne i wener.

Mikołajewska re

W ykonywa w szelkie proje kty pl any ul.
sporząd za i siacuak i budowli i prowadzi
T l f
.,.„ ZOóO
dozór budowlany tak w ł.od~i jako też
ee onu J'~
i w innych micjscowofoia ch. Biuro w Godz priyjc:c o d 9 do 12
od 4 i

.

4"ykłada

są
tyłlto
południem~

Karol Sapiński H. ·~!~łnas

Nawrot 4.

~!~~·,::·~·;.,;;,, ~~·:;.·'" Inżynier R. Puciata

Wysyłam
za
k
dł

mowani

Adwokat

POLECA
' (do lat' ,15)
pracownia wyrobów pończo•
szniczych.

JULII MACHER.

przyj-

Przekupnie

PIOTRKOWSKA .M· 83.

1-

~,
· ~ '~~0~1~'~1 '"""~,

'

y.

oc*

llPMka 8, tel. R8-SO.

Ceny częściowo nii:ej kosztu, wymienione czerwonym napl•em.

Tylko za gotówkę
i bez wymiany.

od\

d.sieloa. ·

yprzeaaż

.1

I

od 8-1.
poczekalnia

Pań łt-ó,

<.~ ;<'

...

płciowe 1 skóry

1o-t, 5-s. Niedziele i śwlE:tal

-

Sypb~::.·~k1::.::w:n~r~czni,
h

b d

I

b

2-4 p~ P· Dla _nlezaO OfO Y rog mOOZOWYC •
mo1nych od 10 - 1~ p. p. Lutomierska Przyjmuje od
8-1
rano i od
21 (Bałuty)
2208-0-1 S CS
dl
, d 4 ó po
Od 8-10 rano -

-

po

w1ecz.
a.pan o
południu.

71 !3-0'

c~~Z~llEMU . ~~~·~~:i~:·;;~~~:; ~ :; :,~~~ia. "~~~;-~~;;:il~~ u~Wi~~Q N !~•:~~~~~ ;~~~~~~~

}Kerature I konwersację
•
powroc1ł
i 2 przcdp&kojów . a wermdaml, ogrodco(
niemieck ą.
Akuszerya i choroby kobiece
kobttCe.
Q1oroby wewnętrzne. Wschod- i ~~~«ow„niam.i do w1na;i:eia od .1? .Pat
l ' " kł
.
.
. 53 ó c - I - : p , dzumuka r. b. Wladomośc:; u wfa,c1ciela
. od L'l
. .. Ofe
, r IY P
• 1 era urt1 5 _a- Zac~w1.liii a 3~ ~1. 7 taK~e wejśc~
Ulica Piotr k o wsu.a 12i rna .
r g e{le n~aneJ„ _ .rzj .- t, _ B~IJ.Viń8kie~o w Lodd Pkltrkows~
Dac,~-.~~·_;_~r~~~dzk. 1e- z P1otrk?WSl\lej 3 _(Hotel Po~".,przyjmu)e od 3 do 6 po~ w niedziel ~'!J~,,,o~~ -&!<ri?· ran~1l od 5 l PP\ .. -,w~..f~~'~\f)

~

Choroby

'\_~~~~~~ł!WIYt~~4.;_g.--f49:-.:Ji,°'~~~~~..1 1 ,

.'

_I_

I

~:r;?~·

-.

. _'

'I~ · ~ ~~~

111 I
Ili
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nec,. a.

-

~!

Wen ec a•
'u
programem „

Jow. Wzajemnej
Pomocy oatewników m. f oazi
ur1,dia w Niedzielę .inia 23 Czerwom 1912 r.

piar~!!f,~"n~~ ludową zabawę
PIERWSZY RAZ VI

·z niebywałym

ŁODZll

1·

ŁODZI!

Kollk'lll'll pomiędzy aeronautami o wysokość, skok z spadochroaem, p •• ELLI" mii:dzynarodowa Czeska ~e r o " or ka. wy1ywa u konknn w m. ł.obl p. W. FIDURA znanego w kroju aeronaut1;:. który tego roku pobił rekórd na ,,; y soko'ść
w Warszawie. NAGRODA 500 franków.

J A N I N A''
''

..!!

...

r.:a

I=»

o

=

:;'

.
I Kawiarnia

RUDA PAS JAN I OKA

IQ.I

N

>\

t

Dwa balony ,,SOK O Ł''

~

~

PIERWSZY RAZ W

7

aerwca l t:11 ! roku.

Mleczarnia

2i
...

~

-...
-·....

mieszczącci się zeszle~o sezonu w

Wili Saeura a obecpoczekalni Tramwajowei,

nie dom Neumarka obok
wydaje jak dawniej śniadania, obiady, kolacje i potrawy a la carte codziennie świeże nowalie
z CT.em

~

~

się

Helena

2932-3-1

o
o

4...

poleea Sz. Gościom
Gruszczyńska.

s:r

pod kierunkiem
p. GORDONA.

I wiele innych atrakcji. " ' ejfo e do parku 20 k,, Dtił!ci I ucz. 10 k, do Jat 5 bezpł. Bulet z mocnymi trunkami. gi>rl\Cll knclrnle
I cukiernia na. miejscu. Począ.tek muzyki o !l• 8 r!łnG. Poctątek prsodsławień o g. :i po poł. W ruie nlepoitody zlibliwa
io•tanle odłożoną, do nastepnej Niedzieli.
r2391- 2- 1

Swiatloleczniczy i Roentgenowski

INSTYTUT D-flA $, K/tNTOfł/c,

Spec1allsty chorób skórnych, wrnsow, Wfmerycznych l moczopłciowych
ulica Krótka N9 4. Telefonu N; 19-41.
. 172 o o
Leczenie promieniami Roentgena• światłem Finsena i kwarcowem
(e~oroby skóry i wypadanie włosów)
prądami wysokiego
napięcia
{świe?ba, hemoroidy) elektrolity (radykalne usuwanie szpecących wlosów)i
~ masaż wibracyjny i pneumatyczny podług prot. Zabludowsk1eg0 (niemoc
płciowa), kauatylta, (Usuwanie brodawek), Endo i cysto&kf!p)a (oświetlanie
organów :r:noczopłciowych 1• Elektryczne świetane kąpiele i gorące
powietrze. L~czenie syphilisu .Ehrlich-Hata 606".
od 8 - 2 i od 6-9l dla pań od 5 - 6; osobna poczel<a~nia.

ra o mistrzowstwo w piłkę
niedzielę

W

UNION - WIDZEW

I
---~ Newcastle -· Victoria
1-----tN
na placu sportowym Fabryczna 418

W najlepszej i

pod kierunkiem

Teak ,~~RANIA".

Piotrkowska 157, telef. 858.

Programy i warunki do nabycia w księgarniach po 5 kop.

PROGRAM od 16 do 30 cT:erwe& r. b.

Internacionalne Tancerki

M-lle Lotta Lehman
Splewao:tka operetk. i subretka

The Fleits

Z WIECZNEGO

Ek~cotryezny

G R OD U P I Ę K N A,

pięknie urządzonym ogrodem, zawierają.Ca 14 pok.of ów, 'kueh„
nia, ze wszytkiemi wygodami, kąpiel, duiemi strychowemi 1· piw~
niczneml pomieszczeniami i t. p. jest natycllmiast dB sp11zedania
w cenie wartośoi. Bliisze wiadomości udziela Ai<C.HITEKT
HEINR. ZIEGER, ZITTAU i Sa. (Niemcy)
1804-0

akt

tresowanym ·

i:

Fi I ie:

fabryka

BRUNO
EMDE
.tuDwiki ·

Piotrkows~iej
~ro-.Za

16 42
Tel. 27-94. ..__ _ __

W Zgte~zu.:
}ćg 'Wysokiej

psem

ŚLE WIEŚĆ RADOSNĄ:

Z.ongler komiczny

ZRSZCZYCOUY ZOSTR&

z nowym repertuarem

II

KremuCAZIM
METĄMORFOZA.

dnym
t

•

W ogrodzie

„
„

cherl ala Dienstmann

'"

Niemiecko.żydowska.

„

iednoakt ~ ~1r~

-

Ci)

(p
Gil)

T.l

o

(I)

lf

KEFIRU
H.
mi.Soi

(/J

:>.
N

~OJ'"

SIGAŁINY .

się

przv

obecni.e

61

•a

W &~ne
~

8.
co

ulicy

zawadzkiej- N2

Ol

UJ

.....CD~

21~

mo.Ze każdy

dzjc,

23

kupuj~c pastę

do

obuwia

:o

Perchalin

- r767---t6-1

•

zaoszczcr

•

dl8ł, p~l~~yoh 111

firmy: GE:RMANJA w Wit„
tenbergu Saksonja

(pa~ GILZY i PAPIEROSY tylko z pr~w411Weł ftallo\iOdeJ bfludkl

Reprezentant na Królestwo polskie Herman

n

ka

ZNA -W:CY I AMATORZY -

uznanej prze~ Chemioz. 1'aborator.
CARTOUCHESU Warszaw.
oesara. uniwersyt

tu za na·jlepszą. Dostać możq,łl

w. głównych

~a~~~~~~."':·
I

I

"

składach

d&l.&.20 ._ t. „
'

.

·~ .

Weylandt Lódt,. Zawadzlł! 38.
r2316-.10

• • •
SO kop.
• • od 2 rb.
matinki • • . • 75 kop.
spódnicy dams. od 1 rb.
'
garnituru inezk. od 2 rb.
spodni
• • • • 50 kop.
kamizelki • • • • 30 kop.

---....... ........... --.......,.._,,....__________
- -

·'

•

,
•.

wą fllję

~

leczniczego

I

Z dniem 1 ,maja r. b. otwieram noprzy ul. Piotrkowskiej 189.

Koncerty salonowej orkiestry
Osoby blor!lA bilety do Teatru sa
wejśole do ogrodu ale płac&.

' ,, .

,

Wypranie bluzki
„ sukni

po katdem prz~dstawieni11 w teatrze
będr.i• odcgran-. pr1ez: artyst6w
Budapester Orfeum

i. arku Sch

Strykowskiej

Kosztuje u ntnie1

ą.kcie

Uwag'a!

47.

urządzenie maszynowe
zredukować ceny o 30

procent.

Trupa ~natt. art z Carl Theatru w
Wiedniu, wykona
Die schłine Galatbee
Komie~na ·mitologicr.na operetka w je

POWSZE:CHf'llE:

. . -

Zawiahmienie.
Najnowsze
mi

Nowy akt glmnastyezny

~ws}\a ·

I

umożliwia

utto and Sony

Najwyższą nagrodą

I

1

rog

t

lckowicz

ZA NADZWYCZAJNE ZALETY

}3enedyl(ła

przy ul.

M-r Ekla

Pan mój CAZIMI

.:

Wiiia

ŁÓDŹ -·--
======
farbiarnia i chemiczna pralnia parowa

Duo Lo-Lo

Z"'ł\NEGO

miasta Zittau p<>fo-

z

Stanisława Lipiń~kiego

.

na Łspokojniejszej części

:Pańsl(a

iona

Keno. W. KUJAWSKIEGO

d. 23 czerwca r. b. o goaz. 81/, rano

na placu sportowym Faltryczna 4j&
o godz. 5ł po południu

-~-;:

Kursy Handlowe

nożną.
_...__,.....

..

__

._...

~
.
~

-

l\10WY KURIER ŁODZKt -

8

ódź

,,Ziei na

Dziś

11

22 czerwca 1912 reku . .
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otwarcie !! ...etniego kinematografu
w ogrodzie.

ul. Zielona róg Piotrkowskiej.

Pierw, zy "'' kraiu 11rtystyewie un~diony kinematograf na świdem powletrrw

Nad

-

Od

fóDzkie psy policyjne

dziś

do

Poniedziałku

c~wyłające banaytę.

24 Czerwca

Wyprobowanie

małżonka

Komedja w wykonaniu

płci

w Rzymie.

amerykańsku

po

artystów.

ł\IEL U żdjęcla

Orkiestra

TECHNIKUM (dla osob

włoskich

Amerykańskich

U ~OCZVSTOŚCI W

I sPB'.er. ~rz~r;;t•rj•m;iit;~h~i~~ne

własne.

włą.cznie1

Dramat w 3 aktach w wykonaniu artystów

9

zdj-:cie

namiętności

-W·szponach

--

Obfity I -cyjwy prosr-

koncePłowa

z natury.

„SEKSTETY"
)

Jlałychmiasł

obojga).

T·wa Profe•orów i Nauczycieli
przer. profesorów Instytutu Technologicznego: H. v. Deppa,
1 I. Chołmogorodowa, b. kuratora Ryskiego
Okr. .Nall!k. D. M. LEWSZINA i iut .. techn. N. D. Porakowa. Oddzlaly:
mecharnczny, elei<trotechniczny, budowlany, i hand1owo.ekonom1czny. Urzą.dzone speoialnie pom 1 eszczenie, la.borato1ja 1 gabinety ~łu
chacze mogą. korzystać z pracowni Wyż Za~ł. Nauk. Cenzus naukowy
do przyj~la· ukoła mie jska lub 4 kl, średn,, ukł nin1k. Prospekt Wf•
syla si4= za 5 marek 2 kopiejkowy ch. Tam ró wni<:i zasii:gac można m.
formacji o kursach elektromonterów. Petersburg, Razjeztaja
N12 40, tel. 142-19
1239ó-6-l

Założone

potrzebni sa

wszęDzie

.

do
1 lipca ulica
S
rói!
przeoa1e
Szbierane
po 17

.

iep narotny

·a

di·obne.

Dołoszenl
Do
od '1 lipca
11
.ie::-.zkanie
4
z
A przedpokój, napokoje
parterze,
1

wynajęcia

1

kuchnią,

z małym ogródkiem przed ok •
nami. Dom cichy i spokojny

sprzedania

DłUia

agenci - wspołpncown1cy

od)

J\i 10)
1711-31

Konstanynowskiet.
nowe, polerowane,~'
orzechowe szafy do rzeczy ·
EO
rubli z odesłaniem Rybna 13. Gościnnyi

bez ponoszenia kosztów i ryzyka na stałą pensje 1 procenty
Szczegółowe informacje wysyła sie bezpłatnie. lrkucl~. Ka~tor
gazety „Sybirskij torgowo-promyszl~nny1 W1estnik" P ocztamskaja .M 14.
53 0-1

M. G. Ewangulowa,

\

dwór, stolarz.
708-1.•
kr0mna pamenka pragnie wy·~
Lokale 1abryczne, z elek1ry~zne!11
jechać zagranice do dzieci. 1
oświetleniem, komumkaCJa lub do osoby starszej.
Oforty 1
IrJmwajowa, do wynajęcia zaraz. Kurjer .B. R".
1695-11
Wiadomość Lipowa 78 u gospo- wieika wyprzedaź żelaza zo.;
darza.
1676-3
składu przy uL Południo.I
i\/i aszyny 2 Smgera prawie no- weJ .22. Róine i•funki dłt..igiegoi
1'.1 we do sprzedania bębenko- tełaza \okrągłego, płaskiego)\
we i maszyna pierścieniowa za baumaszyny, śrubsztaki, k.owa•

S

J\l! 3. Wia„ lt5. rnbli Piotrkowska 103-5. dła, gwoździe, nity, bołcśrub;.
u stróża.
1678-3
1700-3 sztalśrubyi muterśruby.
Meble z 3 pokoJóW rozprze- ----------~------~~
asz.yne bt:oenkową .p1erśc1emagie nowe oo sprzedania i
• dam tanio oraz maszynę
niową i za 16 rubli sprzeUl. Nowo-Cegielniana .Ni 29.

ul. Ekaterynburska
domość

Wskutek ogromnego wzrostu robót instalacyjnych, związa
nych ze znącznein powiększeniem się liczby odbior ców gazu,

Zarząd

2

M
dam ulica

A
nozn a.

Południo va 24-14.
Złota Ng 3 m. 47.
1690-2
.
1707-3
2933-8 zagraniezne paszporty wyraoi~
. 1r-o~te-c-:oh""'n""'1t-,""."p""':rą~ct~u
tanio i prędko Józef Cho.r
o sprzea,in1a canwwue ur.t:ą· _M_e_c_h_a_n-1l(-:E:"!'-1~e-tK!"'
dzenie poczekalni dla lekarza.
silnego, lat 32, żonaty po- nacki Cel!ielni:inia 66.
dentysty lub magazynu, składa, szuku1e posady.
Swiac.lec.tw~ zpowodu choroby do sprzeda•
jące się z
garnituru czarnego- nrm poważnych długoletnie '
nia tanio całkowite urząd.z~
(Targowa 34, telefon 18•35),
dobrej stolarskiej roboty, duże. solidne. Oterty
składać pod nie pralni firma i szyldy arty·~
go lustra, słllf)óW, gzemsów .Elektroiechnik" w
Redakcji stycznej roboty.
Wiadomość:
czuje się w obowiązku prosić najuprzejmiej P. T. KonsuTamże umywalnia z kranem i Kuriera Łódzkiego.
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Kuriera".
1703-3
mentów, którzy z początldem przyszłego kwartału mają zam'ar
1
stolik do narzędzi chirugicznych.
uuciyc1el przyspasab1a
do
b
zmienić mieszkanie, aby byli łaskawi zawiadamić go
stkich
zakładów
nauko·
zaginął
W
tramWf!JU
pa
JafllC•
Wiad. Wschodnia 69 m. 3.
Wszy
kim weksel na 300 rbl. wy•
jak najwcześniej o dniu swej przeproom do sprzedania z jedenasto· wych w Łodzi. Nowy - Rynek stawiony przez I. Hagendorfa i
wadzki, a to w celu ułatwienia zdji:cia i Lałożenia we
ma mieszkaniami przy ul. 9-6 Zastać można od 3-i> p.p. ldt: Hagendorf na zlecenie M.
właściwym czasie liczników lamp, kuchenek, pieców gazoKrótko-Drewnowskiej M 6. Wia1675- 6 Myśliborskiego, płatny 101s. 1912domość:
Ul.
Piotrkowsl<a
1ł!
225
cberche
unt:
rrarn;a1se
en Weksel powyźszy uwazać za
1
wych i t. p.
r238l-3-l
u
Józefa
Golca.
1631-3
demi·place.
Zavadzka
18
log.
nieważny.
Łaskawy
znalazca
' tmm:i!MR 4 rl weg :a;5,iii6fa+;;;;i$14§W3sraitifiwtm&*E!{j 11
'.~
sprzedania tamu
czarna 6. Alparter de 1-3 h. 1694-3 zechce go oddać: Rzgo~ka S
koronkowa, CLarna_ moro~a
1114 L1pc.a do wyn~1ec1a do M. Myśłiborskie;!O. 1699-1
suknia i jedwab~e bluzki. ~ takze
2 I 3 pokoje Z . kuchot~ Z zagmąl btJet WOJSKOW)' Wydany
wełniane suknie mało uzyw~ne w5zelkiemi wygoda~m ~ekt. 1 gaprzez naczelnika wojennegoUrządza dnia 29-go Czerwca w Sobotę, a w razie niedła osoby dużego wzrostu 1ak zowe światło C~g1elmana 114 m. Łodzi na imie. Franciszka

Gazowni
M.iejsl{ich \V ~odzi
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D-0

od

,,Lutnia" Konstantynowska
pogody
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Niedzielę

równieź wełniane towary w reszt- vis a vis Parku 1 Szkoły Hankach. Długa 103 m. 12; front. dlowe•.
168_1 -i
-----!'"-~~~~l-7~02~-~1 pralma w d?brym punkcie Clo
o wynajęcia od 1114 Lipca
sprzedania. Ul. Zawadzka
1912 roku ~ pokoje z kuch· 1122, 1:3ałuty.
1680-2
nią przy. ulicy Andrzeja 26. oraz uotrzeuny J6St j)atacz ao KC?2 pokoJe ~ kucheią, mte~zkania J. tJów pamwych. Zgłaszać s1q
z w~godam.1, sklep na w1_ktuały Piotrkowska Manufaktura
w
z m1eszkamem. Oraz spichrze. Piotrkowie
169'3-3

Zabawę ogrodową D
w parku strażackim, na którą zaprasza
członków

i

gości.
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Ważne

M ł'.ł X

dla stolarzy i tapicerów!

L ·U .B . L I fi E lł.

Konstantynowska M 7.
Tel. 22·48.
poleca po cenach możliwie nizkich:
Okucia meblo we od najtat'.lszych do najwykwitniejszych,
Sztabiki perłowe, mosiężne i drewniane,
Kapitole i kopytka mosiężne do krzeseł,
Zamki meblowt>, szaruil!ry, zapinacze do szaf,

Sztangi portjerowe, oraz witrażowe,
Maszyny do szarpania włosiny oraz wiele innych artykułów dla stolarzy ,i tapicerów. ·
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•

·

l]L~UJ - •OłłO~YL, ,trze- ·pokój umeblo~~ny przy 1z~a.f ~1 ~repa~at gruppy n Boroelickiej i:cd~mte od 1-go ~1p-

Leszczyńskiego.
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a-ginął paszport, wydany z ~m.
D~rowa Rusiecka, pow. ~a~·'
ki, gub. piotrkowska, na 1m1ę
Wacława Karczewsldei!O. l677·l
zagmął' paszport, wydany z gm.
Rc:c:mo, pow; i gub. piotr•

Z

kowskiej na imi~ Marjanny Woj•
· h
k' ·
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:;,.;;;a;;g,;,;in;;.;ą;;.;ł'~p;.:,asz;;..·-p-o-rt_w_y~a~a-ny~z-m~a•
Łodzi na imię
byc. z, Juhusza Botke.
' 1691-3

'l gistratu m.

;i;._yt • (i<ł6r~1 płyn 1 ~r-em do ca do wy:na~c1a. mot~
p~elęgnowa.ota. ct:r~ zdobyły s~- 'dałodziennem utrzymaniem. W1a- _
·
rtu
b1e t1,1~ ~ntuz1astyczne ~znan.1e domość: Piotrkowska. 124 od zagmdeta
~'\,!~~~ie•.
w kraju 1 zagramcą) - Jest me- 1-3 i od 8 do 9 wieczór.
Wll .an~ z a ry
.
.
jako kwintesencją wszyst:<iego,
•
1655-3 go na 1mu:., Józefy Ku~ła.
.
d , .
h
1701-!
cokolw1eł, nauka o aosnie c .owmk z gruntowną zna10· --.---~-~-~~~
rób wJo~ów (ł'~p.ież? swędzenie, Ry~ością robót szacunkowych zagm~ła karta ~ pas&d:~'"
przedwczi;sn~ s1w1eme _oraz wy~ do ubez ieczeń rządowy-eh po-_ wyda~z fabryki Pozna tep~danie) ~dz1_ał~ła. .Nie mydli. trzebn • POterty • Y" Redakcja. ·.go. na im~ .~atalji Radke.
nte smaruJe, JUZ po k1lka~~tne.m
Y
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t7oe...:..:i.
1698-1
· natarciu głowy daje wymk1 me.
~
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. b.ywałe, wzma~niając włosy, oraz sltlp

kOlomatno-'1ystrybUCYJn.Y
.
.:- przywracają~ . ~ naturakJy. ~~oraz. sz~pa .na s~ad . ~gła" S~eintraub.Łódź.Eołudmo.wa'~~
rost i jed.wabistą_ eła§tY~nosc. do s~rzedama od. l lipca. Zi7lo-.'iiiyra1>1a. do i:~.~ ~
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