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Piątek,

dnia 28 czerwca 1912 roku.
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Rledl1łl;eja

i administracja •Newego l<urjera ł:.ódz•
sit w lokalu przy ul. Zad1odnłej 31. 1
Iaeeresowani do redakcji zgtnzać 5": mogą 00
C1 eto 1~ w południe i od 6 do 7 wiecz.
Administracja otwarta od 8 rano do 7 #iecJr.6o.
,
Adres telegnftc:'zny .ł.6dt ~.
I

ttego•

1

mieści

........

Pre1111mernta w Łodzi wynosi racznie rl>. ó, p()r.
1
rocznie rb. 3, miesięeznie kop~ 50.
Za odnoszen'ii.! do do nu lul> przesy;kę p<>ciro- :
wą dolicza sic: 20 kop. mit!3ieczriie.
Za przesyłkę zagranicą dolicza się 60 k. miesiecznie. :
Zmiana adresu 20 !rop.
TELEFO~U l'łr. 253.

....-.

t;a11a ll!łfU~L611; 1-sL„ arun.t a.Q kc>i). u ww:rss
1111> jego miejsce, nadesłane 5tl ku:i., 1lokrnlogi I rl'•
lda1ny 15 kop., ogłoszenia 1;•111cta111e 10 ko 11. !)mhnt
<>i!łoszenia 11/, kop. za wyral .

Ogłoszeilia zamiejscowe: I str .so l\'.llp., r~ld.aruy pe.
20 k•• zwycr... po t 2 k. za wiersz petit.1w~• ·M ie!~<» tttit!sce.
Rękopisów nadesłanych redakcja nłe zwr~. za artykuły nienz·n .;l'>nt! z góry ce11i\. i•oaor.tr: o N a l 1nin\strac1a wypłacać nis hQdtle.
-- - .__.......~---.-

tury:

·"~

.., Łodzi Bivro ogłO!zeń .Promień•, Piotrkowska 81;_ w .Pabjan.icach A'. Wadzyński. ~amkowa _nr. 23;

WYł:.ĄCZNE

ogło9zeń

PRAWO pnyjmowanla

park Brauna „
·

AKfow.

granicą 1

w Kroi. Polsk1em, oprocz

Łodzi 1 okolmy,

1':• Q /I.
ol'l2 V'"'.:I.

w ~g1er;;u: Al •. Bielas, Po~~~~ frarn N?~Y ~ad
odda la 1ast !hmt>WJ Ha11J1. L. 1 1:.. ,111„tzł 1 !>•.<a.
I

niedzielę dn~I·~~~::: •• odbędzie się

ZABAWA O RODOWA

C1faffe'laorf)
Przę d ze1Illaila

w Rosji, za

aa docbód K u

P o m<.o<.y utrzymywanych pn.u

Stow. KomiwoJaierów lódz. Okręg. handlowo-przemysłowego

Wielce u1o~mi1°cooy program; Pop 1sy l.ó<U. 'i.w. l:lportowego 8Jłłll'
Zjednoc.iooe c;l\óry daieciooe pod dyr. p , 1JłHJl.Otaóskiego At ropl&Jl•pyro.
teclurlosoy. Wsp1nl1ła dekoracja ogrodu. r·a,c rwer ki, Ln mpiouv 4 o rldie9try. W puerwach - wałka kwiatow a. •.c1 pcutyoy i deszcz złoty. Atr.t•
cje - niespodzianki .sala 8ZCZ~śc1a • r. ceuny mi taurami Jo rodoso•~
aia. W ocrodL ie -- restauratcj•, cukic ru .... i mleczar.U..

Począ1e ;, zabawy o godz. 3 po f' oł.
Wejscie do ~odu łi\CZnic z bo nem do .Sali Szuetcia•
SO kop. D~eci i ucząca ai4 młodsiet. płaC\ oołowt;.

UW AGA: Dla wygody P ubłi.;sności 1wił:]rs'IO!la
NllNil 9 i 10 lninowac b<:dzie do p6inej noc„

Ucz.u

tram,,.,..

Mam zaszczyt zawiadomić Sz. i>ubłiczność. ze w nadchodqaa Sob. . .
(29 Czerwca r. b.) w byłej Mleczarni VI. Bałuk• (dawnie1 W. Rydza} zosłlrjj
0

„Iwan Lubimow I S~''

~:BAiff'Poo WIECHĄ"

POCZTO W0-1-'ASAŻEHSKA ZEGLUGA PARO WA

Cod.dennie Ni*nij-Nowgorod·Kaaań•Perm.
•mf Pło•e patóata: Io 1 1epl'od1ody na Woli u i Kamie.
= = = = = = PIERWSZORl~ONY BUFET.=======

przy Jarze 5 gahiut6w i Sala bilarlova. Obialy z5 tai pt SO bp..

oraz wszystkie produkty w zakres mluzarstwa wcbodZllC'. i(uchuia pro.....,_
pod osobistym kierunkiemznanego kuchmistrza p. Antoniego Młchałskfego.

łalhlaków
i galaraJU.i: . mi~zy

pa(ostatkarui, 1pecjaluvm l " ~ tal owych. kadłub~h ciepłOGhodami , barkami
N·. Now1arodeM a Aatracbanlem i do wszyitkieh praystani na Wołd t e
i Kimie, a z chwil, otwarcie ł.egługi na nece Moskwie organlwwani fest własna terminow~
praeayłka ładunków ł.elasoemi berlinkami do lhakwy, Rłazanlit i N -Nowgorodtl.
TraMPOrto. . .le ladtlłlków do Peterab~rga, Mo•kwy 1 Łodzi, aa Ural, d<> zach. Sybcrji i w
.
powrotayia lei erunltu.
Sprzedat aołl kuchennej Permskiej w Moskwie, St.-Petcrsburgu, na Wuldzc KAm ie

Przewóz

w·
T= I
Polecając

si-:

176'-2...:.1

WO

i Wiatce.

Sprsedat biletów pHaierakicłl , bezpłatDe wydawanie r02:kładów jazdy i pr7:yjmowame ładuo•
!rów odbywa de: w łdc»kwie ( B. Zlatoustowlkij pier. 6 '. w Petersburgu (Newskij pr. 8~ )
om wuy1t'lrich agentorach. ]na wnystlrich pri:rstaniach i v11rostatkacb.

12409-2- 1

łaskawym wzgł~1 ~

sł

.

z powtianiem
ZARZĄD.

.

PRZECHOWYWANłE MEBLI z udzialaniam potycze1c

a

w Składach własnyea.
o~anJe 1 Prc.prowads~ f6H, Piotrkowska 69. Jel.
Warszawa,

Marszałkowska •

za.•

104. Tel. Ss.68.

1Waa1 ata .tetnfczekJ
ł

,U

dbających

o uroq

'Uływajcł• feduocsdnłe od
l1?oi111oy i pleców

AKGYJNE TOWARZYSTWO

MJilła iKr~m~ „r~lCHta

Cięstochowskie j Fabryki PaplerDw Kolor011ch i Tapet,

1 gat,

t>lZY ulicy

na

początku

lipca r. b.,

P r~ec1wp;1911J

sa

dom p. Szwełktrta

PIOTRKOWSKIEJ 56

Własny skłaa.

~.ram

gat. Mrem Ude11k1tnl1jtcr
, ,
"'
u.wa zmann:eikl. · Nacrodzone
. ·
1łoły11 11edate11 i satwlerdwu.
fnell Radę Lekar•~
Nll łól 1 Z~dac 'fPU~dzie
i tylko s plomb11. wynalazcy A. CHAREMZY
właśc: Apteki i Labdratorjum w Łodzi · Sredala lO
Słolk 60 kop
·
r1396-0-1

n

w Częstochowie

OTWl€lll\

opa·

tapet.

i) ł

"$ a

hr na wynalaz.ki, marki.
modele etc. .•• ~·.

8'1,.:I

Inż.

D. Fraenkel

Warszawa, Nowogrodzka .Ni 2.1.

Helenów.
„

W Niedzielę 30 Czerwca
1912 roka - -

~

~;tun~i~~~:~; · Wi0lka
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1

w

iedzielę

-

ao czewoa
1912 roku - -

Helenów.

Dzisiejszy numer · składa lłO
z 8-miu kolumn.
Kalendarzyk.

zabawa.Ogrodowa

Pierwszy raz w Łodzi Chińczyk Wan•Czung~Wu przesuwający sie po linie na warkoczu. _· Żywa pochodnia.
Popisy gimnastyc~ne na trapezie. Wielkie wyścigi cyklistów z udziałem
To~. „~nion", „~urora'' i Warszawskiego Tow. Cyktistów. Chór Darqozańsk1ego. Ogme Bengalskie. Confetti. Walka kwiatów.
-

„

fantowa

lote~ja

Połowa biletów wygrywa, wśród wygranych maszyny do szycia, gramofon, serwis porcelanowy,
«agar, samowar, koza eta, Podczas zabawy pnygrywają 4 orkiestry. Cena biletu 50 k. dzieci 25 k.
"roczątek o go{lz. 2·ei Po południu. _..
W raiie ~ili@{JQgody iabaw,a . OlłmżoPa. Żołtii,nie do .dnia 1. Li,p,ca 1912 roku.

Pi,tek, <L 28 czerwca 1912 r.
O z i ś: Leona li Pap. W.
J u 1 r o: Piotra i Pawła Apostołóvl.

.

BeczI{o.

Z drogi !w<lłała bEczka, umknij

się, chłop..

[czynol
Rzekł chłopczyk: Mów, co niesiesz z
[taką hardą miną.

Jeśli koniak Szustowa-ustąpię z oehotą,

Ale jeżeliś próżn~o 1e~i0bie w błoto.

„

~"0\''Y KUR.JER ł: ODZF<J -?.R r.7erwr11 i91! roku.

2.

·=re:-==

;;=z;-

wyrobiony świato·
!Stawia mtode istoty na rozdrożu: nieubłagane, bezgranicznie szare i
prozaiczne iycie, niby wielkie koło rozpędowe pędzi, druzgocząc wszystko, co
pomiędzy tryby iego dosiać się może,
Z drugiej strony pewnego rodzaju
oczytanie i ciągle obcowanie z literaturą odbić się musi na intelekcie czytają
cej, tworząc odmienne pogfądy na rodzinę, religję, przejawy społeczne, wypadki i:olityczne i t. d. Od tej chwili
rozpoczyna się konflikt rodzinny: rodzi·
ce, 1alw ludzie o pogll\dach archaicznych, czasami fanatycznych, nie w sta·
111e i;4 zroiumieć swych córek i naod·
w1 ól. Vv iell{a tragedja rodzinna, którą
tak wiernie w dramat11ch swych obrazują pisarze rosyiscy ostatniej doby.
W ten sposób

pogląd

2613 - ···ol~iustrasse Uj14

r.ain.dauer tra s

l.nlo~.

w

18l!i r,

Bielizna ctamsl\a, męska i tiz1ecmna płocienna 1 wełnlana. Gotowe
:: :: :: :: uii10 y tiams 1, męskie 1 dziecinne. :: . :: _:: ::
thu tkl do 11•.1sa, l'o11ry, ~ledy 1 m,
wytohy !"> cenach najhardil~I u"!.ierkowanych,
·ny.._, 111
o w i.i?y&tkach oddział
::.prtcna~ rletal•c&na . hurt owa.-Eksport.

N• lep,;itt

ka ··lu_ze, 11:ka"J<t '· f·"•l<:zu<.:hy.

~i;lki

:8 11 gato Hiutr<>W•Ul<: e~nn1k1

oh.

wysyla UeipłĄtoie !la kai:d~ i~d1rnic.

Mówi~

po polsku.
·,

Jeżeli

za1ecamy, to

tylko coś znako-

mitego, a tern jest
piwo

Zqdać \vszędze!

Sklad

••
„

główny

Pai1ska 39.

T.b:L.l:!:FON 11 -ló.

1... ,\ \V~J{A

chemiczna
Ilł.tNill i farhiar ia I

P·

ładysława

Lódź,

PIĘTKI

Piotrkowska .M Ul.

„

filja
li filja

u

mł e r fleksje
Zasta11awi1:1jąc !;ię nad ogromną

ilo-

ścią Samohó1stw,

Ja ..ie ostatnio ewolu•
cyjnie wzrJsta'i1, sięgnąć należy do głębi
ich przyczyn, rozpatrzywszy przynajmniej nail>ardziej możliwe i poważne
czynniki.
:.)tatystyka dowodzi, że naj•
większa 11osć samobójstw spełniona bywa latem, a wśród kontygensu samo•
boistw poważny odsetei slanowłą pan1;y w \\ eh.u od ial 16 do 23.
Gdtić tkwl prtyczyna tych wielkich
traged11 dusz? Kto zdoła wniknąć i
określić t 11 bazgraniczny ból istoty bez
punktu oparcia?
Kto zrozumie cierpienia istoty młodej, rozgoryczonej i po·zhawioneJ wiary w iycit:i

Zast1mawiając się

nad p::iychologją

młodych ~amobó1czyn w IWil!J cząśd ab·
.itrachov. ać ją nalezy od czynników elw·

nomkz1,i;go 1 społeczno-:deowego.
Konflikt psychiczny przeważnie polega na jntelektualnem przerośnięciu
swego najbliższego o:oczenia, czystej

OKRUCHY
TYGODNIOWE.
Upal. -- Ojcowie miasta
a hygi.ena.
Brak.
\:ultury. Chyb& dla 1·eklamy. Budka„. z

mleldemJ -

Uf!...

U!Jał, gorąco •••

"' · . ł<Ozma.ite Lodki-podlotki i nie pod·
lotki poodsłaniały gęsie.. przepraszam:
łabędzie :,zy1k1 i \.\ylegają tlurm1ie do
ogrodu 1\likoł'a1ewskiego, aby odetchtiąć
choci aż złudzeniem Ś\~ ieżcgu pt:Wietrza.
Szczególniej iest' ono "świeże" w
jedn~m z kątów ogrodu, gdzie pod osłoną. drzew kryją się pewne pożytecz·
11e ub1kac1e.„
. Nie powim1iśmy się temu dziwić,
porne\Vaz 1c;ki już jest system naszei
gospodarki miejskiej.
Pomimo wszakże, iż gospodarze
naszego grodu jalrnaJwidoczmej czytać
nie umieją, gdyż to co się o porząd
kach miejskich pisze· w prasie łódzkiej
m a. taki skutek jak kiwanie palcem w
buc1~, ialm nieomylny środek na sprowadzenie oświeża1ącego
przyduszoną
atmosfecę deszczu, my jed11Ul~źe pisać
oie 1,rzestaniemy.
Z nastaniem upałów dotkliwie dop.itro daje się wyczuć mieszkańcom Ło-·
dzi ant ::;an~tarny i antihygieniczny stan
n1JSH'J!O 1masta, Możemy się spodzie. '·n', 7r. w takich warunkach odwiedzi
~ia3 Hl"ii~ 111niej::;:rn. lub więksia epłde·
m1Jl~a.

.

sach niektórych pism przebifała sit
wet wątpliwość, er/ posłowie nasi

n•

w

ł?adzie państwa, całkowicie pochłonięci
obroną sprawy Chełmskiej, maJll czas
i możność oa rozwfn14Cie dostałeCIDe)

energji dla przyjpieszenla sprawy
rządu.

Ot6t, na Hsedzlt.

samo„

dokładnej

domości tego, co się obecnie

lwfa·
dzieje w

Petersburgu, możemy zapewnić, ie przed„
stawlclelo nasi w Radzie państwa, nit
szcz,dząc pracy, sił I zdrowia, nie ba·
c~ąc na. naj.eżoną nadzwyczajnemi prze•
c1wnośc1am1 drugę, robią wogóle w te)
chwili wsz~stko, co jest w Ich mocy, by
przeszkodzić sztwdliwym dla kraju pro•
1ektom prawodawczym, a usilnie popiera<! pożyteczne.

W sprawie samorządu w naszych
miastach walczyli w komisji, jakkolwiek
bezowocnie, przeciwko wszelkim poprawkom, a to celem unilcnlęcla przewlekania sprawy ł nieprzekazania jej
.Komisji pojednawczet.
Jeśli wogóle komisja sprawą ł$
przed latem si~ zajęła - I ukończyła
całą robotę, to stało się to tylko dzi~kf
ich tabiegom. Istniało bowiem posta·
nowie11ie - pro1ekt samorządu naszego
odroczyć w Radzie państwa do jesieni.
W tych dniach poseł Szebeko był u pre•
zesa Rt1dy pańslwa z usilną prośbą o
natychmiastowe wyznaczenie projektu
samorządu
na posiedzenie plenarne.
Otrzymał przyrzeczenie uciyntenia tego
zaraz po sporządzeniu referalu komisyjnego.

Pozostawione same sobie młode
dziewczę zwraca się całe ku przedmior4399-2t-4
towi swej mlłości, stworzonej w sferze
wyobraźni~ fantazji i polotu. Nie zna1ąc
Wszystko teraz będzie zalełało od
.dealnej miłości lub niezrozumienia isto- ludzi i życia przeważnie za całą siłę
Ilości posiedzeń, l(tóre zajmie spawa··
ty młodej przez milieu.
swe20 czystego uczucia otrzymuje wza- chełmska-I ostatecznego terminu zam
Dopóki panny nasze zajęte są WY• mian surogat miłości, nie wnikając w
knięcia Rady państwa.
kładami na pensji, pochłania je całko
konseltwencje swych czynów.
W kałdym razie, motemy stwier•
wicie nauka, sprawy szkolne, stosunki
dzić, że posłowie nasi czynili i czynią
Rzadko który z mężczyzn stoi w
z koleżankami i t: d.
Po ukończeniu
wszystiw, co 1est w ich mocy, oy samo„
danym
wypadku na wysokości krysta- rzaid przed latem przez Radt państwa
pensji panny nasze 1 nieposiadaji&ce specjalnych aspiracji lub niemogące wyje• licznie czystej etyki, zgłębiając i anali· przeprowadzić.
zując czyny swe I myśli.
.chać dla dalszych studjów zagranicę Trudno byłoby zliczyć lle kazdy z Ahapozostawione są literalnie s a m e , s O·
swer6w i Pochroniów ma na sumieniu
b i e.
swem ofiar!
Rozpoczyna się długie „bezrobojedyną ostoją Waszą w tyciu, mło
.cie11 i czytanie; czyta się wszystko, zaW głównej radzie .Związku narode
de czytelniczki, powinna być praca, al·
równo jak dzieła naukowe, tak i bellerosyjskieao•
odbywają sio tajne posfebowiem człowiek tyjący z pracy nie
dtenia pod przewodnictwem doktora Dutrystyczne: Szekspir, Nietzsche, Weinlnma czasu ua konflikty psychiczne, wśród browłna.
ger, Forell, Sroko ~ ski, Przybyszewski,
µracy o nich zapomina, zwycięża, a zwyTreścią 1ych narad jest omówienie
D' Annuzlo, Berent, Zola, Zapolska, Wilcięża }edynie silną wolą i nieubłaganą ko• przyszłej taktyki na wyborach do IV
de, Zeromskl, Wyspiański,
Prevost,
Dumy.
niecznościąl
•
Swir:tochowskl, Niemojev.skf,
NowaMiedzy innomi zapadły n11t4puj,ce
Dr. J. Neumark
czyński, Kuprin, Andreje w, Arcybaszew,
uchwały:
,
Maeterlinck, Jaroszyński, l(asprowicz,
l) Na wyborach, związkowcy wy•
Hauptman, Ibsen, Suderman. Irzykowski,
stępują samodzielnie, nie wchodz11c w
porozumienia z nacJonallstamf lub inHaeckel, Baizac i wiele, wiele innych
neml organizacjami czarno seci nnemf.
autorów, pochłoniętych przez młododa
2) Zaleca sic oddziałom, by wes.!•
ne umysły bez żadn~j systematyki i
Wczorajsze .słowo• plsie:
ły w porozumienie z mlejscowem du·
metodyki tworzą w młodocianych du·
Nasza opinja publiczna silnie za· chowieństwem, o ile nie działa ono w
szach chaos i konglomerat myśli o cha· niepokojoną jest losami pro1ektu samo. myśl Skworcowa (redaktora cerkiewn~
rządu miejsl<iego w Królestwie. W gło· go .Kołokoła•) I popa Wostorgowa~
rakterze mocno niejednolitym.
Telefonu 851.

roboty, w zakres pralni chemicznej

Wykonywa wszełlde
akuratnie i tanio

„„ 167.
84.

Przez ciągłe dysonanse ł dysputy w
rodzinie, dziewczyna traci w swem oto·
czehiu punkt oparcia, traci jedyny mocny grunt, jaki miała pod nogami, pozo·
stawiona sobie i swemu losowi. Rodzice nie chcą zrozumieć, te lepiej wycho·
wuie ~erdecznc słowo. praca, cierpienie,
a nawet błędy, niż najrozumniejsza,
lecz przestarzała teorja.

146

.

wchodzące, szybko

Tajne narady o wyborach.

Samorzą8

A wszak podoono istnieje l<0m1s1a
sanitarna, która„. z godnością p1astu1e
powierzone jej mandaty•••
Czorem przed wami przezacni i
gorliwi w spełnianiu swych obowiązi<ów
panowie radcowie!
A tymczasem człowiek poci się,
wdycha parujące pod palącymi promieniami slońca rozmaite "zapachy", wdycha pyl, tUmanami unuszący s1i: po u11~
cach i zasypujący oi.:zy.
Już pod względem tumanów kurzu
I piasku, porywające~o się niby dziesiąt
ki trąb i.;owielrwych to prym trzymają
płace mie JSl<ie.
jeśli skorochody

na

nallście się

o prawdzie

Dosyć

wasze poniosły

Nowy rynek, to przelm ...

was tdedy

słów

moicn.

powiedzieć, że po przejściu

nawet cierpiący na
wszell<ie cechy
tęj choroby i jak o czemś najszczytniej•
szem marzą o ablucji całego ciała„.
Jeżeliby slróż nie polał o ozuaczt.„
nej godzinie wodą ulicy, podciągniętoby
ów wystt;pelc pod odpowiedni paragra!
kodeksu karnego i.„ stroż by poszedł
óo kozy, a właściciel domu zapła (tł
i.iewną ~umr: grzywien.
Ale magistrat to nie stróż 1 a Iem
mniej właściciel domu, wiec ani do ko·
zy n ie pójdzie, ani l<ary nie zapłaci.
Proszą sobie uprzytomnić, że Nowy
Rynek jest miejscem, gdzie zjeżdża1ą
przekupnie z produktami wielskimi: mar m 1 serem, śmiet<iną, ml ki m i t, p.
przez

ów

wodowstrę t.

ryt1ek,

z:atracają

\,)tó! lUIWłny kurzu, .zawlera1ącepO mil•

w Xr61esłwic.

1ardy bal<terjl, osiadailł grubą warstw,
na owych produktach, które nabywane
przez mieszkańców miasta i przenoszone
do do1Pów, s' ju! 2otowyml rozsadnl•
kami na1rozma1tszych chorób.
Niech żyje zatem hygiena, uprawia.
na przez ojców nas1ego grodul
Mamy Towarzystwo opieki nawet
11ad zwierzętami, ale Towarzystwa opieki
nad. naszem zdrowiem nie mieliśmy, nie
mamy i dopóki dotychczasowy system
istuieć będzie, mieć nie będziemy.
Przepraszam! Mamy„. Towarzystwo
hygleniczne, które istnieje pono po to
jedynie, by powiększyć grono utytuło·
wanych prezesów, wice-prezesów i t. p.
Dziwna rzecz jednak dlaczego nas
to wszystko nie razi, dlaczego na to
wszystko nie reagujemy?
I temu jednak nie powinlśmy sie
dziwić, taki rażący bowiem jest u więk·
szości łodzian bratc lrnl&ury.
·
Weśmy bodaj, jako przykład, wy•
mijanie si~ na ulil.:y.
Chodnil~i u nas nie należą do na•
zbyt wygodnych- na niektórych ulicach
nuwet są tak wązkie, ii wyminąć sie z
trudem mog<l owie osoby.
. Zdawałoby się, ie tak jak i w in•
nych miastach, pr;iechotłnle
powlnrtl
trzymać się 1nawej Jtronv t t tej że
strony wymijać inrtych,
U na jednak
dzieje się inaczej.
Kaidy tak ch4cłzi,
jak mu dogodniej, cz~sto a łaaką lub
pafłl alem, ttz_vman)'nt pod łJlłCh'1 w ten

sf)Os6b, te w,vblla ·otxy
Popehnąc kogos,

Idącym

za nim.

nadeptać i

nie

powiedzieć nawet .przepraszam•- rzecz
w Łodzi zwykła.
A mote to Si«: dzieje w imie wysoko pojetej idei- prawa przyrodzone•
g• człowieka do wolności osobistej?
W takim razie-przepraszam.
Zdaje mi się wszakże, że prawa.
strona powinna obOwiązywać wszystkich
przechodniów, a ci, którzy sir: do tego
nie atosują, wystawiają smutne śwlade
cłlwu swej .l\Ulturze.

Słyniemy wogóle z wielu rzeczy: z
plait, pożarów, walenia się domów, ba11•
dytyzmu, nożownictwa, dlaczegót wi-=c
nie.mamy słynąć i z braku kultury?
A może to wszystko dzieje się dla
reklamy bawełniaaego grodu i jego
mieszkańców?

Chyba.

A propos reklamy -

zkąd inąd rz~

czy niezwykle pożytecznej i niezbedne!
w przemyśle i handlu - wyczytałem w
jednem z pism miejscowych następujqce
ogłoszenie:

.Jest do sprtedanla budka z mle11.. klem. Ul. X numer N. 11
No, no! Oryginalna reklama!
Widziałem rozmaite rzeczy.
Widziałem koze z mlekiem, krow'
z mlekiem, nawet kobietę
rilekiem
Wldzl.ałem (rozumie się z mlekhrt, rQoo
znoszonem po domach), ale b ~ d k i z
tp I e k I e m, dalibóg, nie widzlałem
jeszcze.„
·.t'J
Orfginąlna budlial
""'·
Coś niesłychanego; coś cudowrte2ot,
mu1ze spęcjalnie . pólść
obejrzeć.„ ,, ·1 ~· ·

„

J1'

· Yan_.,, ,'

.
."V· 140.
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Na wypadok

gdyby kandydaci
widoków na
prze iście dl) Dumy, zaleca się zwi11zkowcorn demonstracyjnie uchylać sie od
wyborów i wysyłać pod właściwym adrese::m telegramy ze stosownem życze1~1em, że „Duma nam nie potrzebna czy
uie lepiej Ją znieść• itd.
4) Aby obali~ kandydatów paź
dziernikowców lob nacjonalistów, zaleca
się członkom Sojuza głosować na kandydatów lewicy.••
3)

;>:lh 1ąL1wwców

Jak

nie

mieli

młodzież
ma spędzać

wakacje?

Skończył się rok szkolny. Dziatwa
szkolna z westchnieniem ulgi zrzuca z
siebie brzemię obowliizków, z radosnym
uśmiechem opu~zcza mury miasta I dą
ty śpiesznie na wieś, na swoBodę. Oto
są już dzieci na wsi. Stęknione za
przyrodą, z zachwytem witajaa kałdy
krzaczek, katde drzewko. Wszystko je
interesuje, cieszy, .bawi. Odwiedzają kał·
dy Irącil<: gwar ich wesoły dtw~czn11
kaskadą brzmi w lesie, nad rzeczułką,
na łączce. na polu. Mija dzłtń jeden,
drugi, trzeci i dziesiąty, 11 dzieci, upojone uroi( ami natury i swobody, nacieszyć
się wsią nie mogą. A my dajemy 1m
zwykle swobodę post~powania 1 pobłaż
liwie patrzymy na to próżniacze spę
dzanie czasu. N1tcb si~ nacieszą, niech
odpoczną!

I dzf ecl cieszą sie i korzystają ze
swobody sielskiej. a korzystają niekiedy
w sposób zgoła niepożą,:tany. Bo czyt
potqdanem fest, by dzieci dr.ień cały
spędzały bezczynnie. wah:sając się z
kąta w k11t, lob teł odl1ając się li tylko
bezmyślnym zabawom? Prawda, ta swoboda bezwzglf:dna i ten odpoczyn1tk zupełny sprzyjają zdrowiu i rozwojowi sił
fizycL.nych, ale czyż tylko o fizycznłl
stronę wychowania chodzić nam powln·
no? Przypomnijmy sobie stan& prawdę,
że bezczynność jest matką wszystkiego
'aegc.
Dzieci pozostawione sobie, zaczną
z nudów dla urozmaicenia sobie czasu
rzeźbić inicjały na korze drzew, ob!lzierać drzewa z kory, łama~ gałc:!ie, niszceyt kwiaty w ogrodzie, chwytać motyle ot tak - dla zabawy, zabiJać t
potrącać ptaki, strącać im gniazda i t. p.,
albo tet zajmą si~ talciemi ..szlachetnemi• rozrywkami, jak gra w kukso lub
nawet w karty.
Czy nie należałoby zatem zastano·
wić się nad tern, jak dzieci powinny
sp~dzać każdy dzień letni, ażeby dwu·
m1esi,czny pobyt na wsi przyniósł Im
d
pożytek pod każ ym względem.
Sądzę, że · zupełny wypoczynek mote trwać najwyżej 2 tygodnie, poczem
porządek dnia dzi&iece~o nowinien być
uj«alY w pewne normy. Trzeba wyzyskać wakacje tale, aby one dały uczniowi pokrzepienie ducha i ciata, by udzie!iły wiele wrażeń miły<:h i potytecznych, aby wreszcie rozbudziły w nim
takie uczucia, jakich sie nie doznaje w
mieście.

ŁODZKJ

drzewkami i krzewami. Układanie zielników ori:IZ kolekC]o11owanie rozma·tych
kamieni. gleb, rud 1 t. p. należy rów111eż
do wielce przyjemnych i pożytecznych
zajęć.

Wielkiem też uruzmaiceniem trybu
życia na wsi s11 niedalekie wyc1eczk1 w
ol<Olice. Przynoszą. one ten pożytek, że
harlują, ciało, dostarczając wiele przy·
jemnych i pożytecznych w rażeń i dopomaga1ąc do poznania kraiu Ojczystego.
Ale, uwzględniając stronę fizyczną
wychowal'lia podczas pobytu na wsi, jale
to już wyżej było po wiedziane, nie moż
na pomijać i umysłowe ; , Umysł dziecka nie powinien pozostawać przez dłu
gi czas wakacji w wypoczynku, gdyż byłoby to z jego szkodą.
Wiemy jadm1lc dobrze o tern, jal{
dzieci niechętnie zasiadają latem Clo
książki, i pióra.
.Nawet p0dcz.as wakacji musimy się 111ęczyć" skarżą się. Tu
też: nie żąd<1jmy od mc11 wiele 1 tylko
godzmę lub dwie dz1en111e przeznaczmy
1m na czytanie, przerabianie zadań lub
pisanie wypracowań,
Treść wypracowań , powinna mieć
związek z przyrodą i życiem wsi. Tu
otwiera· się wdzięcz1:e pole działania dla
wychowawcy, który, lwrzysta1ąc z pobytu na wsi, zechce w nim rozwinąć
poczucie piękna.
Powinien on zwracać uwagę dziec ka na cuda przyrody, uczy ć śledzi ć przejawy życia ws•, kun.ysiać z lrnł:deJ pory
dnia i stanu pugudJ, żeby otwierać oczy na piękno świata otaczcijącego i zachęcać 1e do u1mowania w
kunsztowną formę słowa
jego odczuć
wrażeń.
Mów ' ąc.

o wyzyskaniu wakacji pod
wzgtedem estetycr.nyrn, nie można nie
wspomnieć
o karygodnym zwyczaju,
przeniesionym z gruntu miejsk!e{!o na
wiejski: oto o god1. 9 rano wszystkie
okiennice są 1eszcze pozamykane i dzie·
ci wychodzą na świeże powietrze dopiero około godz. 10.
Wychowawcy powinni zwrócić na
to baczną u\\-agę, gdyż przez takie na ·
duiywanie snu dzieci tracą }JOdwójnie:
1) narażaJ"l na szwank zdrowie, przeby•
wając przez długi czas w dusznej sypia\m i 2) cały urol-. letniego poranka
1esc wteay dla nich stracony.
Lelcarze szkolni zalecaj'ł taki po·
dział dnia podczas pobytu na wsi:
Wstawanie o g. 7 rano dla star•
szych, 0 7 i pół dla młodszych. zaraz
· 1 • 1 d 5 d0 10 ·
po wstamu cąpie (o
mrnut)
lub mny zabieg wodoleczniczy {natrysk, wycierame
rnokrem prześcieradłem.

O g. 8 śniadanie.
Od g. 8 do 10 praca umysłowa na
świezem powietrzu.
Od godz. 10 eto 12 praca w ogrodzie (pielenie, sadzenie, polewa•
nie).
Od 12 do 1 w pot. obiad.
Od l do 2 wypoczynek. Słabsze
dzieci powinny leżeć.
Od 2 do 4 zabawy, gry na świe·
żem powietrzu albo wyc1eczl<a.
O godz. 4 podwieczorek.
O godz. 8 kolacja. Wieczorny powolny spacer, (śpie\'11 chóra111y.
O 9 udanie się na spoczynek.
Może kto z czytelników zrobi U·
wage, że wszystkie te rady mO!.!ą siG
przyaać dzieciom, na których stale spoczywa baczne oko wychowawcy. ale nie
slcorzysta z nich większość młodzieży
szkolne!. która jest pozbawiona tej opieki przez lato i sama sobie porządek
dnia układa, a właściwie spędza dni bez
planu, 0 te: własnie mtodzłeż powinniśmy się troszczyć.
Sądzę, że i na to można znaletć
radę: 010 należy przeprowadzić w szkołach przed lwńcem roku szl<olnego pegadanki o tern, jak może i powinna
<lz1atwa szimlna spędzać wakacje na
wsi.
Przedstawmy uczniom przyjemności
i korzyści, wypływające z ułożenia planu dnia. z rannego wstawania, pracy na
roli i t. p„ zachęcajmy ich, przemawiajm1 do serca i rozumu, a mam nadzieję,
że wychowaócy nasi. zrpzumiawszy. że
mamy tylko ich dobro na celu, chętnie
poddadzq się regulaminowi, jaki sobie
pod wpływem naszych rad nakreślą, i
spędzą wakacje tal\, że nie będą one.dla
nich czasem. przeznaczonym na próż·
nowanie, ale staną się źródłem podniosłych wr@żeń~ krzepiących ducha i

W jaki sposób wypoczynek letni
wpłynąć m oże na rozwój fizyczny dziecl1a 1 Jego zdrowie, zbytecznem jest rozwodz1ć si-: ::.L.eroko. Dzieci bezwiednie,
instynktownie dążą do tego celu, przebywając dzień cały na świeżem powietrzu. biega1ąc. oddając sie grom rucho·
wym 1 ::;ponurn. Ale nie tylko przez zabawi: mużna ten cel osiągnąć. Jest
1edna pod tym względem niewyzysl~ana
placówlca. na którą chciałabym zwrócić
uwagf: wychowawcow.
M y~l ę tu o pracy na roli.
Czyby nie zyskała wiele nasza mło·
dz ież szl<olna. gdyby zamiast przyglądać
się bezmy ślnie trudom wieśniaka na
polu, łące, lub w ogrodzie, ujęła w
swo1e dłonie narzędzia jego pracy i
uznoiła cwlo przy wspólnym z nim
warsztacie? DiNie godziny dziennie, spędzane przy tal<ieJ pracy, nie tylko sprzyjuły by rozwojowi sił fizycznych, ale
zbliżyłyby młodzież szkolną bezpośrednio do przyrody, zaszczepiłyby w sercach serdeczne ukochanie tej ziemi rodziciełłti, pozwoliłyby ocenić trudy
wieśniaka i wczuć się w jego dole.
Lecz praca taka przyst~pną iest
tyłko dla starszej młodzieży szkolnei.
Dzieciom zalecać motna zakładanie ciało.
ogródków, i u~ . . ą1.tanek miedzy ~

Z. .Rogu,ka.
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Prasa o zatargu
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wiedeńskim.

wiedeńska żywo ko men tu je
przez cesarza Franciszka Józefa uzn anie dla klubu ukrai(1skiego za
przerwan ie obstukcji w parlamencie.
„Słowo Polskie" widzi w tym zwrocie
polityki austrjackie1 następstwa austrjack.o
niemieckiego porozumienia, ustalonego
w r. 1908, na którego podstawie Austrja
zrzeka j ąc ::;1ę planu rozsz.:::rzema granicy
połudu1owe1 Od strony Saloni:<, pragnie
zagarnąć Ruś aż do morza
CLarnegv,
Niemcy zas - l(ró.e3two Po1sl<ie do

Pra;;a

wyrażone

Wisły.

„Diło" uzn!:ije za przyczyn(!
średnią zmiany kursu gło;owania

-- ----

gm Przy tulsk', St. Re111 11 a; J'. MJr1a N<>
walc, Bto nisława Nowak, A. i'i uwal(, Sta.
nisław Zarebsld, Genowda Z t1 r~b'5ka,
Tadeusz Pi dr u c łla . Wiktoria J\<,zi .J l, Jó·\
zef l(ar..:zmarzyl<, l<arwowsl,a, l ldl!lla PI.
wow urowa, FrancisLek S · erpińsk 1 .
\\lada w Urban, Jul ian C i eślik, Ale.
ksamier Cwi erc1ekiew1 1;z, Fra nciszek Rę.
balsl< i, Edward Kui111 1 ń s l\1 , A ojzy Czop·
pa, Henryk Jędruci l1 , Wiktór Mitko, Mj,
kolaj Misierak. Antonina de Lorme.
Edward Jankowski, Jan Plak, Szczepan
Przybyła,
Stefan Przyby ła. Wincenty
tiia ly, Władyslaw Bi ały, Józef Brały,
A11tu 1.i Bi a ły, J ;liel Łączkowski, feliks
UJ ia, Anto ni C eś!ik, Andrzej Wilk, J.
Lubidnlo, i'. L. !rbienko, jóLef <.iandziaJe
sio , Jan Nowak, Właaysław Jurecki,
Antu 11 . Gocyła, Ignacy <.iocyłv, Leon
"')· , J .1 11 Karczma1 czyk.
W tadv sław Skrzvpinski, Stanisław
Kordek, Franciszek H0li, M ara Chab•
rzyk, Marian Marcinkows łd, Ludwil'
Winkler„ Dobrzańsk', R. Markow sld, P.
Kocot, W. Otrębsl\i, r. Wasik, Tm:how„
ski. I ~zosiek, A. Mu sz~ ń -, k 1 , A. Koby·
liński, N. Wojciechuwsl<.1, Wojciech Pe•
giel. Wacław januszewsld, l<onrad Pie.
wegod, Jan J(ruko ws ~ i. r\tlam Piwowar,
Ludwika Krąkows 1 ·a, l-'1otr Imał<, Wa.
wrzyniec Nowak, Andrzej Parzt!lsk1, felik:. Lewandow sl\1, N\ar1a 801 od u ' , Jó·
ze( Czap1ca, Mv ria t<.obyl . ń-.k<J, C-::c ylja
L1pslrn, Franc1szel~ Krist\!11, Józt!I l \a«ł•

bezpopola ków w Izbie Pailstwowe1 za kretiytami
na tlotę, co wywo-łało oburienie w ko·
łach rządowych w;edeń;kich . .
W hakatystycznym „Tagu" ukazat
się artykuł p. ·1• • Polnische Wirtschaft",
w którym autor dowodzi, że ostatni
zal::irg wiedeńskiego Koła Polskiego z
rządem nie był skierowany
przeciwko
Heinoldow;, lecz pn:eciwl<o rusinorn.
Pol<1cy ctązyli do nauczenia rządu, aby
nie mieszał się do spraw wewn~trznych
Gallc, i, uważają się bowiem za uprawionych uo prześladowania rusinów. Arty.
kuł zaznacza, że rząd austrjacki
pow1nie11 był być na tyle silnym, aby ztamać
zarozumiałość polaków 1 pol\azać Dh.1goszow1, że n;e jest on mmistrem po- .:,;cl<, A 11.dlll Pegi ~ l,
nisławc1 Szostell.
laków, lecl cesarz:e1.

I?rotest.
Wszczynanie walk religijnych
wskrzeszanie w XX-stuleciu śrcd•
niewiecznego fanatyzmu potępiamy,
jako zbrodniczy zarnach na zdrowy
rozwój narodu i najcenniejsze zdobycze kultury.
Łączymy przeto nasze głosy w
gorącym proteście przec1w nagance
duchołtieństwa na „Zaranie•, a naszym wyklętym braciom z ludu
slemy wyrazy współczucia, otuchy i
solidarności.

8.

VJiad nmości

'""uct ł' ~g1el, Br~

ogó,ne.

O Sprawa o.arazy z mów•
nicy dumskiej. i de 'arta 11 e 11t Ratly µańs twa znowu roz 1ozm1wat sp raw~
posła Kufo iecowa, które ~ o osl<ariył b,
poseł Gołołobow o obrazę z mównicy
na posiedzeniu Dumy państwowej.
jak wiadomo, departam ~ nL wypow iedział się za skierowaniem ::;prawy w
drodze osl<arżenia prywat11e;o do lfl::>tY·
tucp ogółno-sądowycłl:
Decyzia ta nie zo s t ała 1 atw ; erd~on~,
wskutek nalegania minisira s 'raw1edf1„
w aści, który wypowiedz1al się, że ~zyn
Kuźniecowa jest przest~pst wt! 111 si uzbo•
Weill.

(Ciąg

dalszy).
Stanisław Ratyński. Antoni Koby ...
łecki, Antonina Ratyńska, Wojciech Tro-janowski, Stefan Dziugielt, Zofja Gutkowska, S. Weinkiper, St. Kąkolewslci ,
I(. Kupka, Stanisław Przesł ański, Kazimierz Obersztyn,J anuary, Kołodziejczyk,
M. Poznański, Stefan Grodnicki, Wacław
jeromin, T. Głodowski, Z. Jac:obso11,Cz.
Pajewsk ,, T. Katelbach, Kazimierz CJ hn,
Zygmunt ł{obyliński, H. Gliński, Mieczy.
sław Oajzler, Wacław Ullger, L. Starorypiński, Janusz Kruszewski, E. Kam.Iii,
l:S. !:izna1der, Witold Sosnowski, J. Łagu
ua, H. ~taniszewsk1, H. lforkows lo, Ku"
lesza, Zadarnowsi".
Wucław Kom orowski, S. En~elhardt
C. j. Swit:cicld, Z. Brańsk i , T. Komor...
1~icki, J. Crarn · ,dd, Stani:;ław
He woliń
sk1 , j. Burowsk .• Edmund Tiirk .-, Jerzy
tyc:;zl\iewic1, . z. Borchardt, K<1zimierz
Walewski, J . Siułit1sk1, \\'. Kudliński, K.
\VP,doll<owski, j. D<1browsl« , S. janlkowslu, ArJ am Niedziałlwwsk', l. Dobrowolski, !:it. Maleciński, Zygmunt Mlerzejev.ck1, Zygmunt Roesler, j. Sokołowsk i , J.
Wmiarz.
I. Piątkowski, W. Hollanek, A. Pie ·
czywoda, F. Piotrowski, F. Doh:gowski,
St. Oleksiak, A. Bajler, Z. Radkokowski,
R. St}1 pułkow s ka. A. Głut~yński, S.
Kryński, W. Kryń ;ł<a, E. Jankowska, Z.
Szymanldewicz, K. Rybacki
Cecylja Walewska. Anna Limprechtówna, Antonina Morzlcowslrn, Marja Zaborowska, Józefa D~skur, Scefanja Za·
wadzka, M. Sańslrn, Marja Slizieniówna,
Janina Siennicka, :lofja Wyszyńsl<a, M.
Machowski, H. Hoffmanowa, Ek. Mierzejewska St. Mierzejewski, At. Mierzejewsld, J.' Mierzejewska, H. Liibke, Jan
Lilbke, Jadi.viga Zaborowsku, Wt Chrzauowsl{I,
Tomasz Nocznicki, St. Piotrowski,
D-r Aleksander Kuropatwiński, Stefan
Gliniecki. Fr. Barbachowski, Marjanna
Lenart, Jan Lenart. Mateusz Lenart.
Leonard Jabrzemski, Adam Szyo~
rawski, Józef Borodiuk, Bolesław Kaim,
Mateusz Ma:niński, Tekla, liermanowa,
Franciszek Pommer, E. Ga1ewski, Jan
Osmański . Mieczysław Wielom iejski, Lon-

\V tych dniach wyd ano rozka?. re·
wizji sprawy.
Na posiedzeniu onegda iszem mini~
sler s prawied l iw o ści w wyczerpu1ące1
mowie n alega ł, że iest 10 przestę p st_wo
słuzb o we dlatego I dep"rtame111 w11 11en
postall0\\'1 ć przeprowadzenie . ś ł cdz1"'.a
pierwiastkowego, w celu sli. 1e:rowan1a
sprawy do sądu 11a1wy t.szt;.. O.
Po długich rozorawach wiekszoś~
członków departamentu, uważa 1 ąc, że
dana sprawa będzii: proce<le11se111 dla
szerel!U spraw podobnyc!i, uznala za
konieczne, ażeby wyjaśnien a w te j spra·
wie były udzielone prze7. ll1 $l ~t1 !c 1 t: i<o m.
1- etentniejszą
do kom ~n to „v arni ira w.
Departament postanowił polecić mini.
strowi sprawie dliw ości wyjedna 1: ie N~i·
wyższego rozl<azu, ro do d •.1 l szeł!v sloerowania 1 wni t stenia spra wy na zelJr a•
nie ogólne departame11lóW kasacyj•
nych senatu.
Dodać tu trzeba, iż poseł Kuznle•
cow wraz z rodilną wyjechał na stałe
zamieszkanie do Kanady.

Z Cesarstwa.
A Sprawy

leńskie.

\V po•
medawno patylu robotni·
ków z kopalni leńskich, - odbyło sie
uroczyste nabożeństwo na którtm był
obecny senator Manuchin, deputacje
robotnicze, oraz administracia przedsi~·
biorstw l e ńskich • .
W drodze powrotnej senator Manuchin zatrzymany został przez J:{rono
wdów i sierot. pozostałych po zabitych
robotnikach.
Ze łzami w oczach błagano seoato•
ra o jakąbądi .pomoc materjał11ą. Pła·
kali na wet obecni przy tern robotnicy.
6. Nieboszczyk o trzech
nogach. W tych dniach do cerkwł
we wsi Rodniki (kostromskiej ~ub.}
przyniesiono ze szpitala nieboszczyka.
Do trumny włożono równ iet nog~ amputowaną
innemu choremu w tyrnte
szpitalu, prosza,c pocbować j4 wraz z.?
bliżu miejsca, na kt órem
dło od kul karabinowych

4.

NOWY f< UR !FR t 0f)ZKI. -
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olcboszczykiem. Duchowny kategorycznie
odmówił. gdyż o trzeciej nodze admlnt·
stracja szpitalna nie nadesłała . al\tu zej ~cia „ i odnośnych <lolrnmentów •.•
' . Nigdy nie boszcr.yków o trze1. h no·
~ach nie ch ow ałem i nigdv ch o wać nie
\>ędę!" oświadczył rozguiewany pop.
·Nieszczęsną nog-. musia11u wyn: u cić z
trumny.

Wy zy s k ro b o tnic. Z

~

J ał.

ie pracownice k rymskich
p ł an tttcj i tytoniu zwróciły się z zaiale„
niem do generah1 D umbadze na wlaścl·
!y

komunik u ją,

dela plantacji Mandraży, który
~vyzysk

na

uprawrn

wielką sk alę .

X Kara praeo wa.

Aha, - wiaś nte!•.•-panna t-.dew ocza :.: h. 'l 11kby s i ę chciało
jeszc1..e tu zos tać. Mól Boże, do tego
p i e kła wraca(, ..
1

Al e: kto si:u ży - woln oś ć t r acił
Pan Józef musi potq_!n ać :;ię na
pr-zedost atrnrn 1 n:ystanku tramw;:ijowym

·- 1eszczeby k tO zo baczy ł !„. Caby
na to po wiedz.1a!a„.
-

Do

pąni

widzeula ••. - Diugi, dłułtl
Pan Józ.ef m eśm t ało ca- nią..

uści sk d.ton i.„
łu1e

w

' giczno

niciauą ręka w iczl<ę.

Tylko u mnie-iadnych narzeczonych, kuzynów i t. p. Nie toleruje tego,
Dzieci muszą mieć morniny przykła d l
zastrzegła si ę pani Puffke ąn gaiując
_p-a nnę Adelę do trojga dzieci .z szyciem"
-

całe

5 rubli

mies.ięcznie

i

w

białej

krajowB.

+

kineDlałograf.

poo·

gości.

froczek i nieco z m i ętą fryzurę.
niedzielę panna Adela
W głosie brzmili tłuń1lone pioruny.„
n1oże wyjsć na trzy godziny „dla siebie",
W kuchni, w obecności kucharl\i,
od szóste] ~o dz i ew iątej wiec:tór.
młodszej i lolq1ja, panna Adel.a cała w
- Tylko, broń Boże! nie spóźn ić ponsach st9i pod paląt:ym prysznicem
się! Dzieci muszą póJść sp ać 0 dzie· zlości pani PuffKowej.
ll'Jiątej naj później!~. .
- Tak pani wraca o dziewiątej!
A tu już za kwadrans dziewiąta! Smiałość! Impertynencja!! Zebym ja sa·
Panie Józefie; na m iłość Boską , musu: ma musiała dzieci pilnować, - a pani
Co drugą

~uż wracac!

się

pa,nifl

roz·

imienyw~zy
diiewc~ynę,
maiestatycinyrn .l~tOl(fem

p-rzei:

:i

pogardliwie

I

lorgnon
Klotyld ą

z;ąpłakaną

p'!oi
wy„

71 11auc:zyciel 1: ł\łomll 1 ' w pow~
nowor1tćtomskim p. Józtf Skurzewskl,
mbnowany został rnłods:1,ym nąuc~ycfe~
Iem szkoły łódzk 1t: i 1,

8) młodszy 1m~~1.y -: 1 el szkoly nr. 3
chodzi z kt1 c lł11 i do ponsowego buduan1, na B a łutach p. Wiktor Rokicki miano.
gdzie w krwawych blaskach rubinowe i wany na takąż po .;;:idę Jo łód~l~ i e ; szko-

całko

batyl:)towej, własnor~cznle upnmei
bluzeczce •••
Potem, gdy się zciemnlło, spacero·
wali i pan Józef tyle jej opowiadał o
VJiadomości
sobie.„ ma starą matkę I sze§ćdziesiąt
rubli pensJi„. ale to jut łącznie z do·
datkami... Mówił, te samemu, to się
Dozorca aresztu pod ;tycie przykrzy i„. tyle komplementów
są d em.
O negdaj iiba s~dow a war.
jej naprawił._ Jest bardzo, ale to bar·
szawska rozpatrywała spr we dozorcy Uzo miły„. Znają si~ JUZ od Nowego
aresztu w Suwałlrnch lw1ma Nowotwora Roku, łlle spotykai'ł się bardzo rzadko,
oskarżonego o pobieranie
specjalnej niestety...
opła ty ()a aresztantów skazanych na
h1llcouniowy aresit, za co umi es zczał
Mój Bote, te też Jut trzeba w.-acać
k h w osobnych ceiach, iamiast w ogól· do tego piekła, gdzie Fritz. Otto I Ka·
nei z priestępcam1 kryminalnymi.
rolinchen znęcać się będą nąd jej cler·
Kiedy nieJakl Józef Lewiński odmó• pliwośclą, pneści gając sita wiajemnie w
w i ł zapłace ni a łapów ld, Nowotwór po- dol\u<:zaniu...
- Fraulein, Otto mnie bije I
bił go dotkliwie.
- F r a urein, Ich will trinken I
Izba skazała .przemysłowego" do•
Fraulei11, proszę mi dał ciastko,
zorc~ na 2 m ies iące aresztu.
bo powiem mamle, ze nas F1 aułeln
bije I
- Fritz, a czy to ładnie kłamał,
przecież to nleprawcta...
- Ale mnie mama predzeJ uwierzy,
nit Frauleln, bo.„ Fraulein u nas §łuty J
·
A tak było ładnie w Helenowie:
Dom, dzieci, pani Puffka, cerowąn
, M orah1ość pani Pułfke.
czochy„. wszystko to było takie dalekie,
Panna Adela stanowczo nie może dalekie,„ A teraz coraz bliższe...
,zostać dłużej w Helenowie. Wprawdzie
Jezus, Marja 1- Priegapiła przysta„
·wieczór jest cudny, w parku tak przy- nek I„. w biegu nie wyskoczy .•• tramwaj
'jemnie, ksi~życ••• muzyczka.„
coraz prędzej p1:d:ii .•• Nastepuy priysta·
.
I pan Józef, choć to tylko urzędnik nek dopiero het.bet, daleko...
'\olejowy, taki 1est dowcipny, wesoły„.
Rzeczywiście, at o trzy kwadran&t
Q\Aiły, bardzo rpiły jest pan Józef...
spóźniła sie panna Adela.
Pa1mie Adeli stanowczo nie chce
Zdyszana, zdejmując po drodze iii·
.si~ wracać do domu, gdzie troje nie· kiet i kapelusz, panna Adela cichaczem
..znośnych bębnów panstwa .t'uffl<e, czeka wślizguje się do dziecinnttf!O pokoju.
-na nią.
Dzieci jut śpią. O, źle I W pokojach
Trzeba je rozebrać, umyć, do snu ciemno, t)'lko w buduarze świeci się je· ułoiyć, 11 potem długo ieszcze w noc szcze rubinowa ampla i słychać przci·
(porządlmwać pokój dziecinny. poukła· swną rozmowe „.Pan Puffke pewnie w
~dać bieliznę w szafie, tyle pończoch za· l<lubie, a w takim razie... tirocia pani
'i:erować, tyle guill<ów pourywanych Klótyldu zatrzymała nieco dłużej tego
przyszyć •• ;
t ·
I
p · I I·
przys 01nego ma arza aste s uego...
Panna Adela Jest boną u państwa
Panna Adela poprawia przed Ius.trem
!J>uffke
(przędzalnia
i
apretura
Johann
ł
.
Puffke & Co, Lodz).
w osy rozwiane
przy szy bki m b'1egu.
- Kto służy-wolność traci!- po- Sliczna jest teraz ta jasna blondyneczka,
-wtarza zwykle pani Klodylda Puffke zarumieniona jeszcze i podniecona.
(gebore n Schnautze).
- Panno Adeio I Proszę pójść do
I w drodze łaski daje jednak pannie kuchni, zaraz tam . przyjdę I woła stojąc
!Adeli „wychodn ię" co drugą niedzielę, we drzwiach pani Puffke, majestatyczna
io ile, oczy w iście, dzieci są zdrowe i mimo swój powrewny dekoltowany szla„

ITTiema

mąt

ampli Pąstelsl(i czeka na nią, roiłQtOny ły nr. 19;
wygodnie na wschodniej kozet<;~
9) mlodsz;A na u-czy .;•el ką szkoły nr.
wite utrzymanie.
jest rozgorzały Jak mołn12 po• 24 p, Rom ~na l<a 1l11ow trn przeniesiona
' O, Boże , Bóie! jak ten tramwaj chodnia. silny 1ak dąb,_ a głttkl jil\ zo:HaJa na takąt puna'.i t:; do szkoły
nr. 23,
się wlecze. A tu
już kwadraus po tri dna.

śledztwo.

j\(ój

j4tro

mówił

Red aktor dziewiątej... Zanim dobiegnie z pny•
Gro dnie stanku do domu, potem schody - po•
dziennika rosyjskiego „Nasze U1ro • z:cr trwa jeszcz~ parę minut... No-będzie
5 t~1ł skazany administracy jnie na 300 rb. burzał
ka ry za artykuł w numerze 2 o pobycie
Panna Adela cała zapłoniona ze
w Grodnie hr. Bobrinskiego.
zdenerwowania, wtula sic; w l~ąt tram·
X Tr u p w k os~u. W Mohy- waju i myślą przeżywa raz Jencze tych
towi e "-' j ednej z ll:amienic wynaj ęła so- cudnych pllrę godc:in, spectzohych z pa~
bie mieszkanie małżeńska niby para, po-o nem Józefem. Najprzód spotkali siq w
czem przemiesi;kawszy dni kilka para cukierni, potem byli razem w ldnema·
m~łżeń ska zaginęła. Policja otworzyła tografie •.• śliczne były obrazy„. Potem,
zamkni ~te mieszkanie, w którem znale- w Hele.nowie piH l'awe w mleczarn i.
i iono wiell<:i kosz ze zwłokami zaduszo- k upił jej róże.~. o, tę sam'l··· już troch~
nej młodej kobiety. Wdrożono ener· przywl~db, aie łłH1nie wyghada przy

od 14 1na1a

m 146.
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-

la m a hy

za

ZlllVłY I RUSI.
wycho dzącego

28 cze rwća 19 t! r.

będzie pensję brać?I Zreć i pićl Cały
- A szkoda, bo tak tu teraz ła- dzień próżnować a potem z chłopami
,ldnie„. Eh, co tam, bębnom nic się nie się włóczyć?l Myśli pani. że nie wiem!
!Stanie, jak poczekają! A my.„ dopiero ·A le powiedziałl.1m pani: ja tego nie toltza dwa tygodnie się spot kamy.;, ca.łych lerujęl Rozpusty, brudów nie chce mieć
':Czte rna ście dni.„ a może i dłużej!.„ w domu! Nie mogi: powierzyć moich
fa_
u Józef mówi to takim dziwnie smut- diieci osobie niemoralnej, lekl<lego pro·
111ym gł·osem .•. -Co tam! Niech pani zo· wadzenia. Tu nie pub!!c;m y do m, moją
\Stanie ieszcze choć godzinlH;:l Dadzą so· •panno! M usi pani szanowac czy,; tość te•
łlie- raue bez panil . go domul Na _d:!isia ~s-koflcz:v~am -7. {>il•

Pożcidą miło~i,

cze... potnebi•

mu

ale b~rdifeJ f@ii
na iutro dwustu

lU)

in.łod3zy

l l p. Alett$ander

11uuc;:~y c i ~I szkoły nr.
Zyc.zhow~l(i m:n11ową.

zU$ lął t1l <1!'$l!:)'l'tl

rubli.
Dostanie

uy

noc w klub ie-jest cż-as •.•
A potem pani Klo~ia po.tye~y bied·

Uo~eij.

nntu; ~yct e 1 (ll111 $i lmły

ieduo i drugie; poaagryci· nr, 35.
ny pan Puf fke bedz!e do plerw~Hl w
(h) Z Litti
artyście głupie

nemu

dwi& setld

zę ~wych

osiciędności...

pra:: ~ oiw g raot ·
On ~ gdaj wl t:i.·;;,i r em w 101\alu

przy ulicy Spactrowci

nr.

l l, oe ;yło 'ł'

posięclzienie nrz.ądu Pr~ychodol dla cb°"
rycłl na arnii ic~. fn:cwodnk ył na po-

Panna Adela w swym p.Ok<lju dtu„ sledzeni1J c)r, Sewer~n St ~ rli1 ~·
go jeszeie wtula głowe w mokrą od
Na}piorw winowiono ··.,i n. w~ lokłh•
łez poduszkę, by nie słysl!~ł $~~ptów. Dr. H. Tranlmer iawfador i,! 1:e wyoaśmiechów i µodejrianych odgłosów, do• jęly- iostąl nowy lolrnl 1i 1łl Prieychodnł
latających z ponsQwego budouru.
w dornu nr. 9~ pn.y uli~ P-lotrko'fl ...
·
Panna Adela nie śpi, < Nie dąle jel sklej!
spać m o r a I n o- ś ć p a n l P u f,.
{.olu11 tan mld ~i gj~ na 1ą parterie
f k e„.
w popmm:nei oficynie. !' nn 1- wąt nowy
Onole Thom.
lokal będzie nieco mnie1 :;zy 1d lokalu
nriy ulicy Si1 l1Cerowei nr, I t, ibiory
Ligi przeciwgrutłtciel tm: bą li 1d e prie~
nleśt do lokalu Muzeum 111w 1, I sttuki

KRONIKA·.

~ tr) $pr••3' mlajakle. l(o.,.

ml$ja,

powołana dla

Plolrnow~!<!e ~ nr. 9.'.
dr. Lewtnson zJa wa l ;prawe 1
mchu chorycł1 w Pri)1chod11l i:. 1 ubległ7

pn:y ullcy
Na~tepn!e

lnvurtu.ł.

opracowanio instru•
Otót 1ilwier<i1ono. łe ruch · '" 11t11l~
kcj1 oszac0wa11ia plaeów w mieście I
przyłączonych do miasta przedmieściach. 1i~ Wiom11a11, wobeo 'ie 0 łlllH.:„ _,t ę sh
iwic:~s-iyła 1ii:;~ba bon<'i w, wyai wanyen
ukończyla jut iwo pnu:e,
Wydawanie potyczek na te njeru• bezpłatnie n.a mlelco, !<efir I rnai ' '·
chomośd rozpocznie si~ w miejskim
W ostl\tnic:h dniac\ na1'n~·k! „ !, wy„
Tow. Kredytowem dnia l llstopoda dawano po 160 kwart mlel<;i dzle11il it.
Wobec te!!q, ii fun dusze U~i ;lrieprzycum po.życiki wydawiine będą wy.
1

ną aomy pu.y ure~ulową.nycn ciwgruźlicie~ są bardrn sz.ci.upk, _u·
chwalono nastc:pnle skróc i ć cw s 1 ,)leki
wybrulcowanycb ulfcacll.
= (y) z iłdł» lutrbowej. nad c:horymi przyi:}lodolmi i trzech d~
I pół mleslf:cy, oraz ~\.l&cydow~1ll 1~ te
Piotrkowska izba sltarbowa roi:osł•łą 0 11 2
posledHnla
i:an:qdu ma i 'ł slQ odb) 11.'ać
kOJnik do wszystkich priedilęblorstw,
tow. akcyjnych, wzajemnych kredJtOw, ra2; na dwa mielłiące, ą n lę rH na ;nic·
si,c, Jak było dotychcu .
kas potyczkowo - o:azczednośł:lowych, z
- ( ) Z łall.-„k. Admlnłstri.: i a
wezwaniem, aby pn:y pn;esyłanlu spra•
wozdań do Izby ska.rbowei, zllłąCJono fabryki Perdynanda Pnu ta przy ul. n a·
śwładectwa przemysłowe, lub kh -kop)e, wrot nr. l o, wywiesiła Q{!łosi enię. 2 •
zaświadczone przez odpowi~doie - wł•dze. wiadamiaJące robotników, ie s dniem
_ (o) Nowe szicołJ łydow· dil1I j iym fabryka czynn~ bęcble tylko
skie. Wczoraj, komłaia specjalna, etc-. ' dni w tygodniu.
legowana prz~i magistrat łódtld, doko(r) O•obiste, ArtystP•małł
nąła o~lęd~io uowego amacllu, zbudo· la.rz łod~ianin p. Max HM1 e 1111:1n powró.
wanego przez d-ra Dawida Rab111owicH, c1l <to ł:.odii 1 Kritkow1:1, gd ~ie odbywa
przy ul. Magistrackiej pod nr. 5, w któ· ~tuója artystyczne pod liieru11kicm prorym mie~ch~ sit: bed-ile żydows1de gim· fesorów: Axentowici11, Wycićłimwskiog o
,
nazjum męskie. Lokal ten uinano H i innych.
odpowiedni na pomiesiczenle neeionej
.-. (r) Z-jedaooir:enl tokarza •
instytucji.
Sesja kwartąlną Zjednoci:onych to·
Taż sama komis} dppohliła rów· kany odbyła 1lę w lokalu Staw. maj~
niet ogled;cin lokalu w domu Jankla strów fabrymty~h przy Nowym ~yoku
Szamowicz8 przy ul. Cegielnianej pod nr. &, pod przewodoJclwem starsze.1?0
nr. 52, priei11aczonego na pomfesicze- majstra p. A. Konopki I w obocnołci
nie jcdnol~lasowei szkoły żydowskiej i asesora p. St. Boeheń~kłego Ol'H 22
uznała lokal za odpowiedni.
cdonków.
-w poczet maf$łrów przyjeto: p.
(o) Ze azkół miej•ldoh
pe1cząłk.01111yoh" NacHlflll< dyrek· szarego Ber11harata.
Cli- n11ut·
Wyr;wolono na czeh1dzl: f'lJ', Br. Ta„ I\· owei· •~ 0- „.-1'•.M\1..iej zatwlerd,,.ił
„ n„st„ .- ci1mowskiego,
J. Lisieckiego, Em. Pol11
pujące zmiany nauczycieli i naUCillY'"
eocbat
J.
Sadłowskłego,
W. l(itla, S.Du·
clelek w łódikich polskich szkołach po~
ł-ącinla

już i

==

ee.

=

czątlmwych:
l) młodszy

nauczyciel łódtklej
szkoły nr. 2 p. WładysłaW._Danee
ki mianowany został na . posadę starszego nauczyciela szkoły nr. 84-;
2) nauczycieł szkoły w Rosprzy. Vf
pow1 piotrkowskim, p, Wincenty Oardulsld, mianowany młodszym nauczycie·
Iem szkoły nr. 2 w Łodzi;
3) wdowa po riauc:zycielu tócłzkiej
szkoły nr. 8 p. Jadwiga Wojciechowsk&.
mianowana została nauczycielką rob6telc

dzłńsklego

i Ad. Kubial<a.
21 uczni.
W końcu zgromaazeola licznie
Wpłsapo

ie•

brani majstrowie uchwałlli jedn'?myitnle
wziąć czynny udział w wystawie . Rz~·
mieślniczej i zaakceptowali odpowiednią
sumę na budaw«i; kiOiltu.
-= (r) Ze Staw. Drukar•V•
W nłed,iele, dnia 1 lipca r. b. o go~;i:.
10 rano w h;kal u własnym przy ulicy
Przejazd nr. 12, odbętJa.ie sic: .~adzwy•
czajne ogólne zebranie w kwestJ• kurna
działu ziemi dla inwalidów i choryrJt.
rt:Cznych w szkole żeńskiej --Dr. l3;
Zaruad Stow. prosi usilnie członków o
4) młodszy nauczyciel szkoły nr. 10
Uezne
pr~ybycie.
p. Antoni Ur:dowski mianowany został
~
(r) Ze zt111iązku toka•-.!f·
starszym .nauczycielem szkoły nr. 27;
W
niedzielę
80 Il, m., o godz. 3 po PO·
5) nauczycielt<a robótek ręcznych
szkoły teńskiej nr. 13 il· ' Lµdwika Ozie„ łudniu, O<lb~dzie sie w lolmlu wias'!y~
nlsiewicz, przeniesiona została ną talu\t ptZ}I' ul. A11~ze.ja nr. tl4 zgromadi~n1e
cdonkót' ~ ''Vku czeladzi tokarskich.
posadę do szkoły nr. 24;
_, (r);lir.słedlenie. ·LR ro~ma·
5) młodszy nauczyciel szkoły nr. 1
p. Aaam Wilczyński, przeniesiony na ta- tte pmwinie.Qi-t wysłano · z todz1 do
--kąt JłOsade do szkoły- nr• .U;_
mittiec 1łałe® _1101ieszkąnla 38 osób.

t<tJt\'l"
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,t\1!>

=
~~or

(o)

u.

Z Tow. zwal nnik.ów
Jutro o godz. 6 ramo wy•

·r-urm~1r;ron'Ll\r
,,

·- :ts -c1ii1·.-11

napad&io

z

wiadomił

oruai

W fabryce

alła„
Komiwojate-

Sceptyków niechaj przekona

rów.

Na miejscu - restauracja, cuki r•
i mleczarnia.
Dla wygody ppblJ"noścl bf:dll
wzmotony rucn tramwajOw · do póin1f
riła

nocy.

Początek
południu.

zabawy o godzinie I po

- (r) Zabawa na „Byll-.„
Cbolim". W nadchodząc" niedzieli;
łódzkie Tow.
pielęgnowania chorych
.Bykur Chollm• urządza w Helenowie
wielk, zabaw«= ogrodową z mas" pferwszorzedoych atrakcji oraz loterllł fanto•
Wił, na której liczni wybra6cy fortuny
.(połowa blłetów wygrywa) majll snnsc
wygrania: massyny do szycia, gramofo„

"1u, serwisu porcelanowego, zegara, ty,wej_ kozy oraz mnóstwa drobulojuych
:wartościowych przedmiotów.
Szczegóły

w

ogłoszeniach.

Nalety spodziewać słę, te publłcz·
~ tłumnie p0prze gorliwe zabiegi
..organizatorów i w niedzłelca rojno ilł

ldzłe

L..

w

c:::

Helenowie.

(r) !Zabaw, w

Wenecji.

parku • Wenecja". przy szoskł Pabja.
.fl ej w sobotę dn. 20 i w niedziełł
~ b. m. ~ ~ dwie wieUcie zoa-

(W

(a) Smi ró pod kołami.

.„.;;;;s-..,

; •

chemicznej

„Stren1" w

zniszczył

zupełnie

prawie

cierpiały.

Pozar, jaki powstał wskutek wybuchu, gas;;:ono clo południa. Robotnicy
·aczepan1ilH i Qadzik ponieśli okrooną
sm1e ć w płomieniach. Robotnik Qoź·
oz1k zmarł po prz~wł ilenlu iO do si.pi·
talu.

c~warta ofiora, robotnik Mal. leży
szpitalu ciężko popąriony. Straty spo-

w
wodowane
tys. rubli.
.

katastrofą,

przewyższaj1&

&Ja11od n1aioH ·iap1 1uia1oiłnłP Ałi\q ·1~ IJł•
~1
·a ł•!qo 013J.OH ~lc\'t'Z~3lZG

u•r

100

,

z adv P•ń•tw •
Petersburg, 27 czerwca.- l\ada po'

Onegdajsz.e głosowanie wniosku przewodnictwem Akimowa przyjęła bez
prze1,dzllo los projektu debatów 8 drobnych projektów w redakchełmskiego I pozbawiło dyskusję dzicji Dumy. Projekt prawa o dopuszc:ze·
siejst:i\ prawie wszelkie1 ciekawości.
kobiet 11
łutbc <to rołniciy h ia„
Allimow, nie krępując sie nlczem, nlo
kładów niiukowych oa wnlosel\ Omilrie·
stara sie )aknajpredzej zakończyC dys- wa odesłano do kom1sJ1 w celu porów•
Taj!ancew

kUSJf:•

nania z prawami is~nieJ'łcem1.
W 1prawie 11mortyr;acjl cztłcl bilemową wystąpił Bagalej; mowa pyła dłu
letów
skarbu I wypuszcicoia nowych
gs, nłe:rn}mująca, pn.ytem prrepłatał ją serjl, co do której komisja l.;om ;, romipowolywaniem sie na nieznane prace i
ow ole do ~ł do poroium1e111il, przewyci czkami w obsiary historjl i ludo- ma~lał
Wltte.

Wcr.orai,

i obszerną nłby naukową

znawstwa.

Przez

głosowanie

1n1cini\

Słuchaią łabo. Dla wszystkich n;
•cha głQsów Rada po1ostała
czą jest jasną, I! tadne mowy zwolennijem po haoowieniu 1 projekt
ków projektu nie przekonaJlł• Co
meprzyj ty prz:el obi izby,
dlłe? ..... z góry wiadomo.
rzucony.
Ołizar i Szebeko u Iłuj zrobił, co

ber·

mogij, l>olemb:uj!Jc z katdym punKtem
twoich prieclwników I pro tu)ąc wszeloskarżenia polaków, ale ·- próżne
wysiłki.
Ak1mow prierwał wl>r w rqul ml·

nowi mow

zeb

io

ldł

~·

Wybuch.
21 czerwca. W obro·
bie tanicy krymsl<iej w kopalniach mafty isl<utkiem wybuch Il gaió .v iabity 10'
Ekaterinod~r,

stał jeden robotnik I
Uezblą intynier

, iabraoiajiac mu w t j

mówić dłużej nad 6 minqt.

\\ięl<szo•

priy 1..vowu:c Jlłk<>

r1nlo11ych pięciu.

M 11si1n,

goha wybuchu.

Tulon, 27 ~r:erwca.-Z Jieiby ci~tko
W Radzie ogóln'ł uwagę zwraca ?~
ranionych kutld m wybuchu ładunku
chow nie Sffi hr. Witt go.
11
imarł
Chełmszczyzna test sprow• drazllw4. na kr11townlku .Jule& Mlch~let

uw11tA więc JO właściwsze
dąć się.
Podczas

głosowa11ht

·nte wypowla· porucznik Hiaux.

nad

przejściem

Praga, 27

Skon.

czerwca.-Zmarł

poseł

do czytaniu · ąrtyl~uł~w projektu, hr. Aniz, gtówny redaktor gazety .Narodnt
Witte c1y11i wn1ieriie, it jest poehłoJ1i•• l.i~ty-.
· „tkl b ~ro' oci .
ty priez 1tłłnoar1m, który pilni ceyte. i
Monreal, 27 czerw.c11.
k utklem
pozostał w pozycj( siedz11cej. taksamo
bezrobocia robotników dokowych w
jak inni zwolennicy odłączenia.
Londyt1ie w porcie leżą 3 u11l;ony buszli
Posiedz ni wieczorne.
zboi11
niewyładowunej!o.
Pricwodnlczy Aklmow.

gzekuoj :
Mul<den.
21
czerwca. lostali strace.
nad artyl<ułaml projektu chełmskiego.
ni:
dowódca
batalionu
l<onnego i Inni
Ag. pet. donosi, źe bez dyskusji w
trzej
dezerterzy,
którzy
qsiłowal i s~awić
rcdąk<;ji Dumy pri.y1ę10 rozdziały Ili i
cxcnlu.
opór
ibrpjny
podc„as
cześciowego roz·
IX, pr~yciem odriu(ono poprawke ze„
;::; (ą) Tyłu• plamistr. Z na· beki do ro;,;itziału Ili, by zamiast pro- bra}ąnla wqjsłrn. Oazety ehiń~kle l.lonostaniem dni gorących iączyna slt1 !ze. 1ektowanego skasowania, pozostawić szą, ~e wimaga si~ d~iał11ln 5ć chun·
nyt w mieście naszem tyfus. Codziennie gub. sicdl ckaa, przyłączyw iy do nie1 ChULÓW.
Padró k•. WaldamaP•.
kroniki notuj11 ~ wypadki iapadnięc!a na pawi ty: miń 1,0-m zow1ecl I i radir•
Pekin, 27 czerwca. Przyuył
lij Inc~
to straszn chorobę.
.
miński.
gnito ks. Waldemar prusl~1.
Wczoraj ma ql. Wodnej nr. 24, zaDo rozdziału X Zinowj w łl wniósł
padła 1111 tyfps plamisty Marjanna Załe·
poprawi<~. proponując oddać pod zapińska. O wypadku b zwłocznie z:uwia
rząd nową gub. chełmski\ generał-guber
domiono lelrnr:u1 cyrkułowego.
własne
natorowi waritzawskiemu. Szczegółowo
~ (p) PodeJ„zane objawy. rozwlj11Ji\C iatote poprawici, mówca był
\lrje„a t.od:z:llie a.••
Wezoraj rano wezwano Pogotowie na powstrzymany prz~ prezesa, który go
róg Brzezińskiej i Łagiewnickiej, gdzie prosił, aby ni~ powtarzał tego, co wyKostiewicz.
Tocią

ale w dalszym cl1tgu obr dy

--Te 1egramy

handlarz Chaim Goldman, łat 36 i Ber- powiedzielt poprzedni mówcy.
Berlin, 27 {6)- Sprawa aresitowa•
ta Mantaj, Jet 26, bez zai ęcia - zapaZinowjew, mówiąc dalej, dotknął nego pod zurzutem szpiegostwa kaplta•
dli jednocześnie na jakieś podejrzane
ogólnej sprawy, lecz wobao uw gi na Kięstowlcza nie pocią~ni
za sobą
kurcze żołądka•
prez aa, że odebrany mu bę· tadnych skutków powatny~h.
Po zastosowaniu śroaków u mle...
d&le głoa, mowę przerwał.
rzaJących pozostawiono oboje na miejscu.
Wybuch.
Przeciwko rozdziałowi X wypowie.... (p} Smi rtelne kopni - dzieli się Bałaszow i Godlewski, radząc
Berlin, 27 czerwca.-W fabryce ma.
cie. Wca;oraJ, o godz. 3 i pół po po· przylłłć poprawkę Zinowjewa.
terjalów wybuchowych po1 Schoene•
łudniu przy ul. Kamiennej nr. 16, czter·
W głosowaniu rozdział X priyj~to beekem nad Bibą nustąp~h et<splozia,
nastoletni chłopiec nieznane5CO nazwlskit w redakcji Dumy.
wskutek której część by.dynków łabryc:•
został tak fatalnie kopniQty przez konych wyleciała w powietrie. f rze~t, r°"
nia, że uległ p~lmlc:ciu czaszki, oraz
Rezultat
głt:bokiemu poranieniu twarzy.
Projekt chełmski Bada botników zabitych, killrnnaslu rannych..
W stanie prawie beznadziejnym Po•
Rabunek w zamku.
państwa przyj.la.
odwiozło
Poznańskich.

gotowie

=

(a)

go do szpitala im.

Kradzieże.

Z mieszka-

Barana przy ul. Piotrkowskiej
fwY z ~er urozmaiconym programem.
'W letmm teatrze odegrani\ zostame szhJ„ nr. 163, meznaui zloczyńcy, otworzywka w 5 aktach ze śpiew. i tańc. p. t. szy drzwi połlro.bionym lduczem, skra•
.Chata za wsią• z powieści J. I. Kra- dli rt>tne rzeczy warto$ci 241 rb.
nia Jana

4>zewskie20, dawno nie gren~ w tockł,

cłesqca 114 :iawsze wiełklem powodze•
:mem.~

Wybuch

llil.

l'h

tatem pe>plsy

tona sława zabaw Stow.

'

budyn l< fabryczny i maszyny, a i są
siedme zabudowania fabryczne silnie u-

cyrkuł poli- l I

WczoraJ wieczorem ną ułley l<iełbacha
tódz. obok domu nr; 12, ładowny wói po
Związku sportowego „Slla•, usłyszymy wotony przez Józefa Kola ~ nai hasł na
chórf I koncert 4 orkiestr. W progra• 5 letni" Frafd Brykmar.
mlo jest niewyczerpane mnóstwo nłespo~
Dziewczynka dostał11 it; pQd ltoh'
~zlanek: fajerwerki. aeroplan, desicz zło wozu, które imlatdtyły jej &łówkę, poty, walka kwiatowa, serpentyny itd.
wodując śmierć natychm1a:5tową.
Za 50 kop. publiczność prócz bil „
Nioo~trotn go wotnice
resitowała
ta wejścia otrzyma bony do .sali szczę„ pollc:ja;
&cła•, której podwoje na dany aygnał
- (p) Barbar2:yńełwo,Wci()!.I
otworq s o god&lnio 10 wieczorem, a
szadlJwl wygl}'Ya.ć będą cenne przed- raj o godzinie 10 rano priy ulicy DzfctmJoty, obecnie jui wystawione w wltry. nej nr~ 47 przechodnie I lokatorzy bylł
nach maguynów Fraget'a, .Cmielowa • łwiadkaml b11rbarzyńskl go zajścia.
Stróta wymienionej 1<amienicy z nieWaru w. Labor. Ch m~znego i Innych.
wiadomego powodu bez litości zbiła ro·
· Nłe chcemy dzfj Jut zdradzać, wszy. botnica Jó>:efa Duda, lat 82, bc:dqcfł w
lłkich niespodzianek, jakle czekaj• ło p~źniejszym miesiącu ciąży.
dzian w czarodziejsko udekorowanym
Roa:wydrz;<.'nej baby nikt nie odwa·
parku.
tył sic; powstrzymać w h niebnem tdziZobacąmy

$

gęst- W~łąGl6nlB ~~~m~Z~ZJZHJ UG~Wafona.

- (r) Wielka zabawa Stow.
Mnóstwo świateł elektrycznych na·
komiwoja*e•ów.......Szynkarzom daje tej zielonej oazi wygłąd prawdzł·
.świeżego luftu• w Helenowie musi s~ wla cnrodzlejskl.
wyszynk tęgo opłacać, skoro za jeden
Zamiast w dusznej sali, publiczność
dzień na ur.iądzente zabawy na cel do- ma m<>*Rość priepędzenia wieczoru na
broczynny tzadaj'ł 19500 r ....li.
powietrzu w zielonej ukwieconej łodzi,
Stow. Komłwo1aterów łódzk. okre· na fałach diwieczncj muzyki.
gu handlowo-przemysłowego celem zaTo też cały łódzki .beau mond•
silenia swych kas pomocy urządzając jciąga tu co wieczór, pewny, te znaJ·
wi lkq nba-. oarodoW1ł zwrócił aie do dzle ciekawy program ułożony ~mlej~ta:arzijdu HelenoWłl o wynajecie mu par- 11ie i pomysłowo.
lrn helenow 'ki ~o na dzlefl 1 lipca r. b.;
WYPADKI w LODZll
włdclcick& zażądali ni mniej ni wl~cej jak
-=
(h) N11pad b nd,oki. Wczo
póho
·
bli.
raj wieczorem przez las l<onstantynow.
Unt8* to ~nie za conaJmnlcj_ ekl przechodził Henryk Studniarek. Nie.
bezczeln , komisja rozrywkowa komiwodaleko pl ntu kolei kaJI kl j otoczyło
jaterów, l<tóra nieraz jut dała dowód Studnhuka czterech bandytów I pod
swej sprctystokl i znakomitego zmysłu groźb1& śmł rei zatądało od niego wy„
organizacyjnego postanowiła Hbaw4 sw, dania pienledzy. Gdy Studniar ~ pocziJł
urządzić wbrew wszelkiej tradycji łódz
sie opierał, bandyci zabndl mu 7 rb.
kiej nkt w .drol(im• H lenowie, lecz w i zegarek, poczem zbiegi!. Studniarek o
pll'kn Brauna (Przędzalniana 64), znacz-

Dll rO.!nłq zaś, zaoszczedzon na wyna,J ciu oerodu przanae.&o o na ro11ze.. c1Jny.
neale proanma.

s:

Stri ·mie!iz}cach wczoraj o godz. 2 w
11ocy, w wielkiej kadzi wybuchła benzy-

„

~~I~~

'·

1.

J{afa:iłrofa w f\opalnL

Slow. robotników chrześcj<1ńskich urząoza
zahawę ogrodową, n 1 i\tóreJ publ1czoo:ć

1ez0ia ao Wurszawy 32 członków Tow. znajdzie wiei atrnl<c11, mi dtY innem::
t\'> o lenników
portu w celu wzięda chór Slow., wyścigi p1ed1urów, wyśc1 ~ 1
udziału· w popi ach gimnastycznych i obżartuchów 1 pried ·tawieoie magicwe
atletycznych na placu Wys1awy sporlo- p. • Pineti le Ma q ue•, I onfettl, balony,
w~i w parku „Agrikoia•.
Popis łódz;• ognie sztuczne i r. p.
Początek o l!Odz, 2 po poł.
ki J drużyny gimnastyczn J oabędr;ie się
na placu sportowem Wystawy 1utro o
= (r) The Bio Ex:press"god,. 6 po pol.
(11Zielona łód*>· Nazwa letnie1 sie\V niedz:iel~ członkowie wycieczki dziby "The Bio Express• - .Zielona
zwie d zać będą cenniejsze zabytki War- lódi• w iupełności jest usprawledli·
szawy i wyjadą z powrotem o godz, 12 wlona.
Istotnie w centrum miasts, ho na
m. 15 w nocy,
Tow. twolenoików sportu w Łodzi ul. Zielonei, tut przy Płotrkowsklei, w
powstało przed trzema łaty 1 liczy 310 cieniu gęstych drzew i krzewów mieści
cdonków; prezesem Towarzystwa jest sie artystycznie I ze smakiem urządwny
p. Flach.
kącik, gdzie mile spędzić można wieWczoraj o godz. 7 wiecz. odbyła czór na prz.edstawlenlu kinematografu,
się w lokalu Tow. przy ulicy Plotrkow„ pr~y dtwh:łlach doskonałego kwartetu
skiej pod nr. 108 próba jen ralna z smyczkowego
muzyitów wt1rsz. kon·
popisów wystawowych, która wypadł& serwatorjum. Wazony, figury 1 sfmksy,
bilrdzo dobrze i wykazała, że aekcja imitujące wykopatiska zdob11:& ogródek.,
gimnaslyczna Tow. Jest znol~omicle wy&ff: dyskretnie w zielonej
zkolona.

H11?.

-~~;&

ZA IE.JSCOW •

(X) Nowe 'Pow. śpiewa„
cze. Piotrkowska komlsfa gubernialna
c= {r) Zabawa Stow. robotdo spraw stow. i związków zarejeslro•
łkłłw ohrze•ojan. Jutro w p r- wała ustaw~ Tow. chóru kościelnego w
~ •• „Zr6dli$:Jo1.• przy Wott~m rynku Al~k:s~ndrowie D· n.... Lutnia•.
r::::

Głosowanie

w

odbyło sio

o godz.

12

nocy.

Większość
przedstawicieli lewicy,
macb.Bąwszy reką, widząc, że sprawa
została przegrana, opuśc1ł'8 sat~ pried
&łosowaniem.

Polacy

rwali do

końca.

Projekt utwor~enia g.qbeP..
nii chełmskie; z odh1czeniem
jej od Królestwa Polskiego
Rada państwa przyięła w redakcji Dumy państwowej, bez
poprawek.

Cassel, 21-go czerwca. -

Uoiegłe}

nocy nieznani złoczyńcy iakradłi. s!ę . do
zamku Wilhelmshohe i zrabowali w1elo

cennych przedmiotów.

W Chinach,
Undy,a, 27 czerwca. .Excba~g&
Telegraph Company" donosi i Pekmu.
te stolica Chin znajduje ~tę w przcded•
niu strasznych wydarzeń. Ruch antiea<
ropejski wzmaga sie z każdii ch~ilą;
cudzoziemcy s, przedmiotem cndit~

,,.
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nych napaści. Z prowincji nadchodzą
alarmujące

równiet

więdomoścl.

Rząd

jest bezsilny.

p. M. W. Rudnickiemu.

na Wegrz
„
eeh (po„ st ye"' n)'

.Gazety Łódzkiej• i swe1 osobi-

we wczoratszym

oświadcza

;tumerze .Gazety".
Zwykły

to rezultat, stosowany wów·

czas gdy„. nie staje argumentów.
Na zakończenie nadmienię, te dta

Czarne ocz9

-.: Dramat

g

!.l

W uazawy 16
godz. i Krakowa
8, do W iednla 3,
d• Peestlt 3 i pół
god&, Wazelkiąh
informacji udziela
lekan ukbidowy
Dr. Aleksander

·ient.
J. 6arfikowakl.

„

wyj,tkowo komicsuy.

;·•

Pragnę

Zakład cały

Koosiantynawska Ni 50

E. lweniold.

•

i•c hiaa.
______________________________________
______________

CAILLER
Skład·Łódi,

w

rok otwarty.-Frek:wencja t8,000 osób.

Złamania, zwichnięcia,

poł•iowoj ~i

Diet- ..,.__,

1tncJ1

Kv)era

Pod

Admini-.

młaata.

Pośred·

„

Oferty

100.

B Pragnę nabyć-

.•

niewielki pusty plac,.

,

hlb 1 małemi ublldow.ulami śród mlHta
Oferty w .Ad.mi•l~Ji. Kwrjera pod St..
1751-6-1

odnowić prenumeratę.

Czas

n~-10-1

powa*niejszłl •amłł

a•

Wolaka IO, lat..

CZEKOLADA

kupić

DOM

Pfmeu111 V i 1 l«
Tria-.

Hotel Termia Palaee.

wypadki 01tatnte1 chwi11

Sztuka zawłahięcia kobietą

TełchMan
~ Jtcaków

.Najlepsza szwajcarska

historyczny w kolore.ctt
w 2-ch częściach.
:-"

.

- Dzimt pathe

1

współpracownika redakcji-dość że był
odbiciem przekonań i kierunku redakcji,
krórej p. R. składa w ofierze swój ••• ta-

wyj,urowo komicnr

i Nieślu~n~ s~n Karola a-go

Nowe połącze
nia kolejowe:

obojętne

-,

Sobota, Niedziela I Poniedziałek
Okolice Grossetu w•pauiał• aateni. •

czano-ma.łowc

jest czy ełaborat p. t.
• W sprawie naszego stanowiska• był
napisany pr%ez p. R., czy tet przez innego
mnie

PRZEJAZD•·

najsilniejsze w E'Uropie termy 11ar
vrr wysokim stopniu
rndioaktywne (temp . zródcł 67" C. ) Znakomite wyniki lecT:nicze w ci erµieniach sta
wów i kośc:i, w reumatyzmie, po złamaniach, zwichnii:ciac!!, zapaleniach stawów, artriti•,
nerwobólach, zwłaszcza w rschi:as.
Stosowanie kapicli i okładów błotnych.
1
Urzą.dzeuic tak co do mieszkań jak i ką.pieli od najtańszych az Jo luksusowych . Wykwitnie urząd'lony Grand Hotel Royal, winda osobowa rlo wbctinia wóz.ków z chory1n•.
W r. b otwartym został zbytkownie urzitdzony Hotel 1:ermia Pala~e (na ~
osób) połączony korytaaem z nowo·Wystawiouemi łazienkami vmo kabin). Pokoje
złaitienkami z woda termalna. Instytut teupeutyczny namlcj9Cu.

się można było domyślać, p
Rudnicki... zemdlał, czyli lnnemi słowy
Laniecbał polemiki w sprawie postępo

jak

wości

y

PISZCZ

Odpowiedź

stej, o czem

„ODEO

Złamania, zwichnięcia, iachiaa.
~j;jSllłm!:miimli!lm„11111.1mmmmr.r:mmm...m11m11.n„a.„ma11m._111E~--

Park Wellecja s! ::~::~~~~.~:;~ Park Wenecja
2Wielkie Zabawy 111~: : ~eu:!~i ~Kot ~p!~'w~!sotn~ci
l{obietal
-1•
0

W sob~ dnia lt i w nieckieł4 80 b. m. z nadzwyczajnym. programem

0

1- -

Chata za
sztuka w 6

Mkiutry wojskowej i właanycb Reciaurac111. 11:
pac::tóek o pcłz. 2 po popoładniu

tr-Umł ku&nła

wy.borowa ~y

ai&~ Wstęp

wsią

aktaełl

20 kop Ddecl 10 kop,

OGŁOSZENIA ZWYCZAJNE~ .

. „„. „ .„••• •••„•: S. Gerszum
. . . ·D!

~

+
~
+
~
+
~
~

+
+.
~
'+

Zyran d0Ie eIekt ryczne •
•ajwiększy

wybór.

••jnowaza modele!'

1: 11

SpBCjałne składy

•

Telefonu:

42·46, 84.i66..

•

+
+

b. P. Czyz.y Rozenth·.a·I

.n etyka

~117 pnyj'łd; ad8-l ~ I od 4-8
wł~a. W niodalełe i 'wł•• 9-2 po p

+ -------------

:

Dr. Stanisław
LEWINSQN
. .
ul.

Choroby wewnętrzne. W schod·
nia 53 róg Ce !ielnianej. Przyj·

muje od 8-9 rano i2~g6s

1~!P1

Dr DHelman H Granas
•

powrócił

lekarska) weneryczne,

moczopłciowe

skórne

l

k

prayjęć

od 9 do 12 . od 4 i pb
do 1 i pól w„ w Niedziele i hrięta od
9 do 12 1 pół.
r3'16 to

Goda

DENTYSTA

I

.

wener
·
Mtkoła1ews a N!
Telefonu .Ni 2060.

choroby

powrecił

odbędzie się nabożeństwo żałobne w Synagodze przy Nowym
Rynku .M 10 o godz. 9 i pół rano, na które zaprasza krewnych,
Pl'.ZYiaciół i znajomych.
rl 77 4 1 1

.!·

przyjęć: od s-to i +--7!
Lekarz-weterynarj i

Godz.

żylnie.

$&temp~~~ri~~~mW~i: 2.

0" E Sz\/ldkret
J
1"

Wolma~

Szymon

Piotrkowska 145. Z:el.ZMO
Od 8-10 rano - 2-4 p. P· Dla 1timotnyoh od 10-12 p, p. Latomle~
21 (Bałut1)
2208-o-&

9

"'eneryczne, ptci·owe 1 skóry odi
w
I
10_ 1 6_ 8. Niedziele i śwłętai
'
od 8-lDla

Dr. -S. Sznitkind

•

Akuszerya i choroby kobiece

PnyJJDU !e chorycb od 8 - I iano i od Zac_~odnia 36 m. 7 takze .weiśc~
i4 - ti po pot„ paoie od ' - 6 po pot z P1otrkowsk1e1 3 (Hotel 1->01sk1
1

~~'J~.j~J~~Y.~'" 'f'~~.!;,l_9~l~l~„l~ll0)4 la-:-?-"'·

Dr. Eugenja

~ ~r~r-gerszuni
~ wyjechała.

-

-

Pań 4-5.

Krotka

poczekalnia ~
dzielna.
5 1 tel. 26-50.

SPECJALISTA ,

ul.Srednia nr. 2.

Chorób skórovcb, wanarycznyci ~

Kosmetyka lekarska (piegi, pryszcze, włosy etc), choroby skórne. weneryczne i moczopłciowe.
Przyjmuje od 8-2 po poł. i od
4! do 9 wiecz, damy od 41/ 1 Przy

do 6 po poi.
i niemocy płciowyjechał,
Piotrkowska ~ 124, róg Nawrot
wej. Leczenie syphilisu Salvarsa~
rl759-2-1
Telef. 29 14
-----------nem „Ehrlich-Hala 606" wśród-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Leczenie elektrycznością i ma-

·

••„ ••••„.Dr.med. Z. Golc Dr.v~~~

.

Ch.oro.by skórne, wws()w, (kos-

nie 5ypbilisu SalTarSanem ,.,ER-

izem) i masażem wibrccyjtlym·
Dla pall osobna poczekalnia.

Telefon 14-40.

ff~+ttttt+~•+
Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Pielęgnowania Chorych
. ··
·d · ·
N' d · J d
„JOBCzerwca
y k ur Ch o r1m" 111me1sz~m
za'-':'1a .amra, ze w 1e z1eę •
r. b. 1ako w roczmcę śm1erc1

} 1 k•
Dr. L. Pryou
,
powrócił„ s l

+

.A. LICH-ttATA 606" wśród.żylni e.
T Leczenie elektrycznością (elektro-

• t k
k 125
t.6dź 9 P IO
r OWS a
·

·

Srednia 5.

Cłloroby skórne, wenerycz..,. ne, kosmetyka lekarska. Lecze-

BRACIA: BORKOWSCY
Warszawa, Jerozolimska 56.

+

..A. Sp.:

artykumw elektrotechnicznych

KPl>t„. •••

wyjech~L1_1 er:;:rl~~=i•

+ Dr. RE.JT

ample, lampy stolowe, kinkiety, figury wszelkich stylów.

Litmanowi~

i niemocy

Dr.

płciowei

LEWKOWICZ~

syphilisie stosow.enie 1 pre,

„&o& 0

elektrycznaśoią

, · · Leczenreiem wibracyjnym. i ma&
r •M•Pap1erny
~chodnia N!ł 33
D
Akuszer i speoialiata
pań
-

h

c h or Ób k o b 1ecyc •

od 9-1 1 od 6-8 dla
w niodslcl~ o4 9 do 1.

od 6--6
r. 1109 O 1

_.„„6.-L-•„ ......

Priyjmuje do 11 rano i od 4.' pól pop ..............
do 6 1 pól 110 poludo1u,
~~~~~-t:'-1'.!'~

Ulica Południowa 23,

• ·

'Ieleioln&.NL·l6.i6-a6ł-•- ''

. , , .....

~„

•

t v 49 .ff; 11
,-

~!=-,;>

NOWY

KU~ fER ŁODZKt
-~

~-

28 czerwca 1 ~12 r{)ku.

-

'

:

.

7

_.., _

...

....

a mD 11 a ~ 1111 m ma&» a •MW tli me a 11 IJ a D

~
mm

2aklad prawdziwego leczniczego .

.- -KEFIRU

WODA

H. SIGALINY

llNERALNA

mle9ci

WYBORNY

się

obecnie przy ullow

Zawadzkiej N2 21.

KOWYOH ZATWAROZENlACH

PRZY STALYCH l PRZYI'AD

r767-:""l6-l

NARZĄDÓW TRAWIENIA, CHOROBACH W4TROBY ft.p•.

-

PRZEWYżSzA WSlYSTKIE

NAJLEPSZY ŚRODEK PRZECZYSZCZAJACY.
•

Swiattoleczniczy i

llVSTYTUT

tona

&".

])ańsJra

.

Willa

z pięknte :urżądzohym ogródem, zawierająca H pokojów, kuch· ;
· nia„ ze w~ytkiemi wygodami, kąpiel, dużemi stryc:ho\\'.emi i piwnkzn_emf pomieszczeniami i t p. jest natycnmłaat efa ąprzedania
w cehre war.toścl. Bl•jsze wiadomości ud&iela Ał<Cillif'J<T
HEINR. ZłEGER, ZłTTAU i Sa. (Niemcy) .
1~

Roeątgeno~ski

D-łli\

S. f<ft?lTOfłft- ,

Specjalisty chorób skórnych, wrnsow. wenerycznych

1 moczopłeiowyoh

ulica Krótka -U 4. Telefonu 'M 19-41.

o

172

O

Leczenie promieniami Roentgena, światłe"! f'insena i kwarcowe!"
(ehoroby skóry i wypadanie włosów) prądami wysokiego naplęo1a
(świetba, hemoroidy) elektrolity (radykalne usuwanie szpecących wlosów)~
ma••* wibracyjny i pneurnatycznr podług prot. Zabludowskieg~ (niemoc
płciowa), ka11atyka, 1usuVt1anie brodawek.). Endo i cystoakopja (oświetlanie

Z WIBCZNBGO

GRODU

Pan mój

organów moczoplciowyob„ l:lektrrczne świetlne k piele I gorące
•powietrze. Leczenie syphlłisu .Ehrlich·Hata 60ó•.
Przyjmu,e od 8 - ! i od tJ-9, dla pań od 5 - 6; osobna poczekalnia.

PIĘKNA,

CAZlhlł

ŚLB WIEŚĆ RADOSNĄ:

IDSZCZYCOBY ZOSTAI
NaJwy~ ugrod'

Il NADZWYCZAJNE

ł61zka

.. .......

JD11••łe

„p.1., eal&llków,

~ALETY

Ztll\NEGO POWSZl:(tffflE

lasa Fozyczkowo • OszczęBnaśclowi
ł.ódź. uL Staro-Zarzewska

•

W najlepsz.ej i najspokojniejsze! częłcl miasta Zittau poło.

a·w1nc1lł.

IDE ŚRODll TEGO RODZAJU.

.

~•'*''PM lllłliaaci;ta·

DO llABYCIA \YB WSZYSTIOCłł APTEKACH
I SR ADACH APTBCZNYCH W CAł.YM

~EęlOUTNIA PRAKTYKA DOWIODŁA,

• iE WODA IMIYAOI JAN0S

,
11

Kr muCAZIMI:

Jt 49.

JllBT 41lORllOZA. • ·

11d*'1a polyosek do aoo rb. na IO&platy

TMitr „~RAN~".

Blwo eł'ftlte od 10-1 w poł. I od 6-8 wleozór.
Ogólae Zełlrule Orgaai.sacyjM w data. 8 Lipca r. b. o 1od&ioio
~ ~ • klłi:ala To-uyatwa.
Z pow11Zailiem
.

.Komitet O rgan1zacyJny.

PR~ od lil do

'"'·

ao ozenroa r, b.

Duo L•Lo

LaterucLOMlae Tncetld

M-lle Lotte Lehman
Spiewaoska operetk. 1 •ubNtka

.

The Flelts
Elw:ontryczny akt z U.o>OA.J'll
psem

M·r Ekla

UWADZE CHORYCHI

Zontler komiczny

=-~~,= Rzerzączką (tryprem)

I

jalco 1imiej-wiona, leczy sic tylko pt'HI en•rgłctnle działa! •ce szprycowanie
a satem jeśli kto. to aby, Ila nwsie "'7lectyó ati: z tel choroby; zaleca słll
UlJełe aspry· URETRYNEM, który wedfog świadectw i ob111nvaojl, lekar
-la
L M..i11....,1
sklej w klinikach jeat istotnie pewnym środ
klea w walce s rterz:4czk' tryprem, ottrą. I ehronlctn•, oraz pr:1y opla
'INell. kobleoyeh. ])o w.upełnego wyleo1:enla potrzeba 2 dó .+ flakot1,6w. Cena
flakon 1 rb. 60 kop. bet prz„ylkl ekapedyeJa 1a sa.llezeniem. Skład Glowny
Moskwa Balszaja Jakimianka, w domu Lebledlewa m.. li>. Ad.res dla listów;
llłotkwrt W--r J, Mo1gow0l. Reprezentant na Rosj~ Poiudnlow-, Dom Han·
dlowy .J. Huławski 11 , Odt1a, Puatklnska 11
Sprud.at.. we wszy1tkicl aptekach I składach •ptecznycl:\ w Moskwie w ma·
gazynie T-wa R. Kellera, i Sp61ki. K. Erm1ns11., O• .Brnns11. Matejsena, W. K
.l<'errejna I w, innych skl•dach ' aptekach.
r27'1--0

flatJchmiasł

potrzebni są wszęBzie
agenci - wsp6łprKDwnicy

bez ponoszenia kosztów i ryzyka na

stałą

pensj~

procenty

i

lckowioz

„Lutnia'' .Konstantynowska

z nowym npertuarom.,

Otte and Sony
Nowy a.kt gimnastyczny
Trupa znan. art z Carl Theatru
Wiedniu, wykOllll

w

Urz~dza

Zabawę ogrodową

Die schiine Galathee
Komłetna . tnitologiozrut operetka

w )e

dnym •kcle

Uwaga!

W ogrodzie

po kaidem prudstawienha w teatrze
będz;ie odegranll przez arty1tów

dnia 29-go Czerwca w Sobot~. a w razie ntc
pogody "!' Niedziel~

strażackim.

w parku

czlonków i

Badapestu Orf.um
.\Aarku Solu.cłłerl ais Dienttmann
Nleiaieck~·i.Jdow'lka jedllOllllt "Wka

na którtl zapraszr
gośei.

KoncertY salonowej orkiestry
b~e bilety do Teatru 1a
wejMie 4cJ OlfOdll ale płac.t.

O.Oby

Szczegółowe informacje wysyła sł~ bezpłatnie. Irkuck. Kantor
gazety .,Sybil••kij torgowo-promyszl ennyi Wie„

atnik11 Pocztams!<aja .N2 14

53 0-1

Zatwier. przez Minlsterjum Handlu I Przemysłu

SPB. Kursy Politechniczne
obojga).
Profesorów I Nauczycieli

TECHNIKUM (dla osob

T-wa

płci

Załolooe ptzt?ll profe~oró~ ln•t1tutu 'r•chnolqgłollU!go: H. V. Deppa~
M. Q. Ewangułowa, i I. Cłlolmogorodowa, b. kuratora Ryskiego
Okr. Nauk. D. M. LE.WSZINA l lnJ:..teebn. N. O. Porakowa. Oddziały:

~łlaniezny, eJektrotechniczny, budowlany, i handlowo-ekonomiczny. Uu11odt0Jle apeojaime pomleucteole, h1b11ratorja 1 1abinoty. Słu

chacZe 111ogl\ korzy1t11ć 1 praoowD1 Wy~ Zakł. Nauk. Cen1u1 naukowy
do pnyj~da· szkoła miejska hab .,. kl, 'reda. zakł llllUk, Prospekt WJ•
syła sitt sa ó marek 2 kopiejkowych,
Tam równłlll aulęgać można 1n.
formaeJi o kursach elektromonterów. P•te.-aburg, Razjedaja
N'1 40, tęl. 142-19
1·239)1-6-l

Wa~ne
-

dl&

pa]~cych ~~~

ZNA"WCY I· AMATORZY -

pll\ GlLZY l PAPIEROSY tylko t prawd.dweJ hattcuskleJ

btbułk I

U uznanej przez Chemicz. Laboa-ator.
ff
·
Warszaw. oesars. unłwersyte•
tli za· na:-aepszą; Dostać można w głównych składach

CARTOUCHES

~~~~QJ.~ ; ·. '-""

,r1'81i-JO-,l.

Jf ml[!](•~l
w Rzeżączce

Najnowuy środek

„Salo - Picbilin"
wynalazek aptekarza

B. Konheima w Petersburgu,
dlłala

jest u

srybko I radykalni• priez lek.
w~tany za śr11dek raoJonalny

Działa
równlti •kuteo~le w
puypadkaeh ostrych jako tel I
chronłetnych ! w przeclą,gu krótkiego czasu usuwa najuporczyw·

ate wydsiellny

.

Sposób uiycla doiitczony do kat dego pudełka. Prawdziwy tylko
w pllHkllCh metalowyi:h po rb. 1rb 1 kop 8)
Do nabycia w aptece
R. PRKlSMANA, w Warszawie;
Freta ~ 16 telefon - 40·611.

o

ftOftC•

w'>;~~~·:!~fy~~„~~
~

r;:i
4

L!!J.

~·
~

Kursy Handlowe
w·

•

rlliUJ.11iuli5
· u-11e"ńQ po d k"16fUD,kfem
n.
»Ulif n &.ui

·śta.nista wa
··-··

Lipińskiego

·
Piotrkowska 157, telef„ 868.
·
.l?.rogramy i wa.runki do hal>ycia w księgarniadl .P() 5 kop.

The Sio-Express

Letni kinematograf -w ogrodzie.

~endez

„Zielona f óaź"

Program artystyczny.
t, warłet kencertowy.
Przedstawienia od zmroku do godz. 12 i pót w nocy. W ogrod~ie elegancka cukiernia. Zmiana
programu w Soboti: i Wtorki.

ul. Zielona róg Piotrkowskiej.

Ważne

dla kalek

cierpiących na rupturę

i

krzywiznę.

O

Od 4 l{op. łol{ieć

J. S. KOCH, ortopedysta, ·)~ tasy

twarzy i
Zaka.*e~ie
czenie1 Na wsi, \\' po.
na wycieczkach. zebra.

dróży,

Parcelacja majątku Rąbień w powiecie Łódzkim. Wiorsta
c d przystanku Tramwaju Aleksandrowskiege.

zagaje i poi~ na letnie lub
mieszkania.

z Warszaw~

wyk~

gorMty,. aparaty na krzywe nogi, pasy brzuszne, nogi
sztuczne 1 t. ~· Na1w14=kszą rupturę zatriymuje specjalnymi ban•
dazami. Łódź, Mikołajewska &I.

WARs-::'wsKA

Szkoła

Bardzo dogodne waninki dla

„

Rllbień

Dentystyczna

wynajęcia

Do

składającv sic z 6 dużych pokojów
odpowiedni na interes, na żąda
nie może być podzielony na mniei-

szy oraz duża Rturowana remiza
i wspamały lokal. skład. się z 6
pokojów i kuchni ze wszelkiemi
wygodami. Tamie do wynajęcia
oddzielna mala oficyna, skład.
sie z 2 lokali po 5 okien każdy
odpowiemn na małą fabrykę'

warsztat> skład i t. p. Szczeg6fy
r2.of.14 5 1

u rządcy domu.

„~----mllmlll11131UZ1B9

rozpłaty,

Wiadomość o cenach i warunkach
pod Alekaaodro~em u właściciela

z wspaniałym

skutkiem jako
uzupełnieni.: µłynu-krem' boro•
a:vlowg.
"3 .!7 -1

kupna oa miej5CU w maj,tltu.

S.

Gałeckiego,

1~78-3

z urządzenrem
Rutynowana nauczycielka P iw~arnia
mczem do Si:>rzedania
poszukuje kondycji na łato na

ag1neto 6 wet<sli: l) luO rl>I.
wystawcy Hersz
ici
Z
i Berek Turski na zleczenie M.

rzeź-

Rubinsteina płatny ljlO 2) ~
rbl. wystawca Zarsyns1<i na zfe·
bardzo tanio Ul. Przędzalnia n~ cenie M. Rubinsteina płamy 15j9
wsi. Łaskawe oferty w admini· M 30.
1765-2 8) 100 rbl. wystawca S. Gebel
stracji pisma dla S. C.
vmpKę ręczną ao po1ewan1a na zlecenie Edwarda S1;Uica, płat.
2418-2-1
ullcy sprzedam Benedykta 6: ny w łipcu t9j3. 4) 100 rbl.
1773-1 wystawca B. Fogiel na zlecenie
_o_t_r-zi::_o_n_y_u_c_z_en-.....
do...;_s.;..!<l;;..a_d..;.u S. Rostnzweiga. 5) 27 rb. W,Y•
aptecznego Rzgowska 5.
stawca M. Matczal( ua zlecemt.
Na~rodzon~ lid 1-ej · wy:;taw.e
1767-3
S. Rosenzweiga płatny 16 1isto_ __ zdrojowej
zaraz

P

•

wrożka

D. .Zonand

od 1-go lipca r. b. przy ulicy
Piotrkowskiej .Ni ió-38 lokal

stałe

Wołkow

J•

Znana chiromantka

na

wpływom potu, kurzu i słońca,
płyn .Boro::cyl" wspaniale ode
.śwłe.ża i wybieła cerę, chroniąc
Jlł od pryszczy, wągrow, liszai.
!..ów i wszelkich zakażeń. Spec·
jalnie przeciw piegom stosUJł

malownicza pośróD lasów. Wyborowa glina na cegielnię lub kaflarnię.

,

WARSZAWA, Marszałkowska 138.
Przyjmowani~ próśb rozpoczęto. Dokumenty bezwa
runkowo w oryginałach. lnformaeje ustne i piśmienne.

kupują.cycn

niach. kiedy cera podlega szkodl.

)łiajscowość prześliczna

S. Tamarl{ina i I. Eisenberga
I

świata

Vous elegancl{iego

CIECHOCINEK

P

~p-o-t~rz-e~b-n-y_-p_o_m_o_c_n"'!'ik:_d_o_z_a_K-ła.;.- pada. 6) ~ rbl. ·~ b!anc? wy•
stawce .Reae~we1g I paszpor
wydany zgmmy Radogoszcz: pow
1-ue piętro, odga•luje tycie katdego
człowieka, przeezło~ć
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.1
\
dy
inkasenta,
ekspedjenta
lagmął
weKsel
111 • blan<.:o na
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.
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5 8 24
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tanio
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agmęła karta
od
paszportlł
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liakiej na imi~ Adolfa W1ze.
klep do sprzedania z powo·
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