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Wychodzi codziennie-po południu, oprócz niedziel i świąt . uroczystych. 
\\r sobotY % dodatkaltli . lIusirowanemidla· prenumeratorów. •• .. Egzemplarz pojedyńc~y 3 kop. lO 

II ~Na stacjach kolejO\ł1ych Skop •. 

-
Prenumerata '" Łodzi wynosi: Redaktor ·lup jego żastępca przyjmuje - interesantów w sprawach redakcyjnych 

od 9 dolw redakcji. -Widzewska 106a. i od 7do 8 w administracji ulica 
Przejazd l. 

Ogłoszenia: Nadesłane. na l strónicy 50 kop, li 

Rocznje 6 rb., półrocznie ił rb., kwartalnłe 1 rł» 
50 kop .. miesięcznie 50 kop. Redakcja. ulica Widzewska nr. !06a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja _ 

wiersz lub jego miejsce, wśród tekst 
60 kop" reklamy po tekście 15 kcp.~ nekrologia 
15 koo., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop; Zamiejscowe 
po 12' kop. za wiersz nonparelowy .. O~oszenia małe 
1 ! póJ kop. za wyraz, Każde. ogłoszenie najmniej 

,Za odnoszenie do doma 10 kop. mIesięczalę" 

Zagranicą miesięcmie rb. 1. 
. . Przejazd nr. l (Telefon 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570. 

. . RękopisówdroonycbredB:kcja nie zwraca. . 
W niedziele i świqta AdJ;ninistracja otwarta od godz. 11 ra)lo do 1 po południu, 10 wyrazów •. 

K:antol" _łasuy. Warszawa, MarsZałkowska 8la. ~ 16.·· Tel; 198-05.. f'Uje: Z8ierz. Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny. .. ZduńsE(aWoła, Księgarnia We1enowskiegG. 

TEA:TR ,POlSKI.WDiedZ .. Jll. ·~:~nr· 
po poło 

Cegielniana liP. 63. .,... 

• 

- _. , 

T eałr' Popularny.' .D,iś 
~. K,nlf~tantynoillrskaUh: . ,Jrle~a Ifli,·;.WJJ iyr. Jutro "Panny'" 

Teatr Wielki· 
.Koństantynowska 52 Uh 

W n~edzielę, 29.b. m.' 

JEDYNV-:-' 
KO_CERT l, . ' J1K 

Szczegóły _ afiszach. Bilety nabyć już 
można ty.ke VI kasie Teatru' Wifdkrego.· . Ił z udziałem ··Wiktora .... ' . Grąbczews~iego barytona·· opery 

warsż.ąwsk.i~j; 

Ostatnie dwa dni 
revietki K. Toma 

"łIU falach łódki" 

~ ." _.-.-.-,,_ .. -.-'" . _" 0_"'''' >,_.c··~. _:;;.-i>-.'",- _, ,.-: .• - .... _~-..~C< ... _~C"~ •. _'O_-=~:~ :'f' ~ .... RE 5 

5. . " czego pogadanka z posłami odkłada .. avoy. się~do c'zasu przeprowadzki premje
, ... . .. _. . ~ ra .do obszerniejszego ~inisterjnlne

.. .. :. ,. go apartąmentjl. . " , .;., 

id 

okazał SH~ bardzo szkodliwym dla 
gospodarki rosyjskiej, gdy tymcza
sęm: ,Njemcy pozyskały w nim Ql-· 
brzyinie korzyści. 

. P. Bark na zebraniu przedsta
wicieli hanków zaprzeczył uroczy-

Dr. B. Rejt, te~:;o'!:'t3:19 jednak jest rzeczą, że nie o nową ście planom nacjonalizacji kredytu, ,Z pism polskich. 
pieczeń chodzi, lec~co najwyżeJ o co w mgnieniu oka wywalało rady-Specjalista chorób: 1>kórnc, 'Wł<OBÓ'W, 'wen eryczne· d .. ę· 

moczopłciowe i kosmet:,yka lekarska. nową o mej przypraw,. kalną zmianę w stosunku' , do niego Krótka hisiorja o wrzeniu na €llimpie 
Wieść niesie, że misją .p. 00- "iśde Tosyjskich'~ organów i ludzi,. warszawskim. Leczenie syphilisńsruv~~~ .606"ii 914 iwśród

źyl nie}. Leczenie elełctIyczno$W!, eJe!aml;2.ą (~wame ~zpe· 
cacych włosów) ~ 1<~ah::l {u!~.o]Jla~ Fr:<YJmu
je' od 9 i tiół u, 1~ il'rn i od ~ \li medziel" l .swlęta od 

1~2 po pol. Dlap.ań oddzieh.a po<:zekalnia. 2031 

·.DtH.IUman itI 
CHOROBY NEREK, PĘCHERZA i CEWK 

Godziny prżyięcia do lOi 5-7 i pół 
. 2493--15-1 

Dr. M. UnnK~WiKI 
KO~STA~'!YmO\\f$~A 22. 

Chofi'A~~y ~~~u, nosa i g~,::-dła 
Przyjmuje od 5-7. 10u8-1 

remykina jako łl prelń jera" jest u je- l. coraz głośniej mówią. ci tym, że Wychodzący w Warszawie o świetnej 
dnostajnie~ie polit.yk5 rzą~owej,. do- nowe 'mianowania są czasowe i przej- tradycji piśmienniczej tygodnik "Prawda" 

prowadzeme roz~uz~lO.neg,.o, ~ llIedo- śdow. e •. że. k.toś. zastąp· i·Gorem.·.yk. ina., ;zamieścił w 'ostatuimnumerze bardzo do-
r< h do ble yv. lołow ski a wcjpną uwage. o wrzeniu jakie powstało wśród pavowanyc SI8 z'. ,:: :. a' kt6ś Barka-;' ,J ednoc:Ześnie. coraz .. . . . b' t (4 d . - . .. . ńa..jdostojlliejszych Ilieb i ll.u (p o te n t e s c o e· 

dapl.C(l~o.SI~ n~~ me u, 9~pOm9- l,lporczywiej krązą wieści o mającej l i c o, a e _ wyrażenie Imć nieboszczyka 
ŚCll sohdarnO~Cl, wytworzelllelcp::'nasbpić wkrótce dymisji ministra Owidjuszn) Olimpu warszawskiego z powodu 
szych sto.sunkow ~zą?UZ Dumą, spraw .wewnętrznych Makłakowa tlciCflznych ;df\vin, 'jakie Z5mjeśc(ło polskich 
pr~ełam~TIle reakcyjnej frondy w Ra- Słowem, sytuacja' wewnętrzna jest krytykadI teatralnych w jednym:;: pism ilu~ 
dZle panstwa. . . . . mglista i niewy·raźna. BtrO\yanych ~tośze' znanyoh scriptorów sar-

t mackich. . 
Z p. BarkIem, Jako mmls. re,m J'·J.ejasna też jest sytuacja mię- NaQlimn1ezawrzało-:-pisze "Prawda". 

finansów, oprócz. p~anu. "otrzeZW.Ie- dzynarodowa, w której ostatnie t y- Wol~o tu wI;;awdzie pomiatać wodzami .po~ 
nia". budżetu, ~]ązą.slę:.pogłoskl 2 . godnie La~naczyłysię zaostrzel]ie'll litycznym', niln si~' nie gorszy, kiedy cfemny 
proJektach ltnacJonahz~c? handlu, antagonizmu rosyjsko-niemieckiego j;{ł;'ś hUmOfjstf! piy więsza Iia najpierwszych 
·b l h . . ·m.udvfllCh opinji, ludzi,e, stojący czę'ito na 

. Z ożowego monbP.o U l mnyc ; epo- j namiętną -polemiką szowinistycz- czdp spohC7.t;lństwa, pionierzy nowych prądów 
kowych refo~~ hna~sowych, z ha- nych : organów prasowych obydwóch pol~tyczuych poziValają, pobłażliwie przed rzeź
łaśliwą radosclą powItanych przez państw, . . niaćsię i parodjować . 'po kabaretach - je. 
czarną secinę.. ~ .. Co. znaczą te alarmy wojenne, den tylko krytyk jest osob~ świętą, niety

W każdym razie, jeżeli takie te pogróżki, które coraz częściej kaJ.nll' 
"""",*"""AAkifAAiii~ ;M»W\.i%#'li!'! l" . '.' ··t· b'" ci •. ' d .. ; KrJtyk teatralny to najznacznieisza UllfiS 

zamiary i 'p any' rZt.czyWlscle 18 me- roz rzmle.wa)ąz Je n~J 1 .r,ug:e] stro· persona. Nftdgłow:!mi różnych naszych zna. 

ł
l71 ~r~;"3~C'c-~"!1f~ifn Hm;litllvi";;.\r~iFi~U" ją, to W wykonaniu ich widać wa- ny? NaJPrawd~podobrueJ J~st to komitości zapabjq się i gasuą przemijające 
\!;~! :';~'(j~:>b',;::i·'tg~~~~ ~~~;~i J~~i §ł,j~rr . hania] nieDewność., ' przygryw l\3 do' targów1'które nieha~,'gIQrie lecz krsty;{ świeciza~sze, jali: sł(Jń~,e. 
~it '~~ L~~k\t;R~i ~~~ ~il:U "iJ li o . P. ,Oo~emykhl_ pąrokrotriie·. kon- wem rozpoczać się maią w Snl":, wie I!Y!1i śmiertelnicy c h o dzą -:- krytyk ki t ą-., . R . J, . Uk . .. .. t wywołuJ'e -ferował z prezesenl Dumy,· odziau- .n:owego traktatu b~ąl)dlowe:~o nie- pa. , .. -tlZaUle SIę Jego W .lieaorze -.-

szmery. . . , . 
P ł 3 t d' . €lo odkąi p.odobno ma zaprosić .członków miecko-n?syjskięgo, ktqry .wygd.~aw Z~tdenai:tyI;:uł pnbl~cystyczny nie jest 

rzesz o. ygo me mm,';.·, Du'my na "filiżankę herbat.ylJ.. dla T.' 1'917 .. :' , , k 
f'"r,~'1 ostatnieO'o . l-:Mi'ZVS!:I mWlster- - z't~\iem na1J:,żeństv.:em c"y.t3ny, ja' spraViToz-
-~(,_. . b ~ ',) " , '1 s\'obodnej wymiany zdań O sytuacji . Zdawien dawna, ustaliło sie 00- dą!1lp. ~ preullery. ',. , . 
ja1r:ego", . ale aotądjeszćze meoa· l't . co ma ur"tow"A drogę '. .. dom'·- J;ą·· y ... t . kt·~t;,· . Kr-.)'~.vk J';:st llt:wet cZ'j'tuny' i.rze3 tycb, 

dl po l ycznej, , ... d •. c<U .,. . ". Wlenl, ze , lnu ;: m . 1'8. •• ,,,t;tn 
g:::dnioną pozostaje zaga \a "nowe- do .stworzenla "zdolnej do pracy"bu\val traktat ros\'jsko.niemi\:cki, co lisiiy f::tEet do r~i,i nle biorą, tylko na-
~o kursu CI. i widocznBm się sta j-e, te ' Jol zajuti'z p:l tel~trz",. Slowamt krytyk - to 
~la\;:et sami .sterownicy jeszozfI so .. rządowej większości. który był wytyczną całej polityki pot~ia, ['':H03ULc metod0 pfjrÓW!Li-WCl~ mO~lla 

k r Ale ciągle coś przeszkadza tej handlowej -zewnętrznej, SkU):l:;.;2l11 śm:d, ;""'ied;;i;.,ó, Ż8 Jad,n :;rytyl;: w Wp.r~ 
bie kursu nie wy t -n~ l. fl'11'z'ance"-podobno mieszkanie .p. całego SZ€1'6'2U nrzyczyn ostaŁEj \l~lk- 13.'[.\''''\'' ,:n,l(:~y 'J'i~, cO U',\u(:zi~stu filozofów, Coś <;:ie 'i:Vr:.fZY, ccśsię smaży" . ~ 1:- - ., l't l;' ... . ~ ,. k' . t' k· tk''''m f"t Nl'emf>'lITll z" ..... nrty ",. 100,·1 ,. 11,,::.,·tn:u!U s:w,i,)logiJw, dzies'ęciu PO! y:QW. 

h . .; t· . , . tą Goremy· ma .Jes· zaC18Sne. S u· 11:: .. z. "' ...... , \.1 .. '" ,' .... v -L L. w kuc ni biurOl\fH yczne], oczyWJS 
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Dr. męd.;S .. Aronson Ustawa parcelacyjna-oiągnął dalej mi~ 
nlśer-będąea zarazem ustaw!! 'lU& keł\Qll~ 
'1$ wBwnętrznej, nie ma na aeintyl1."'6 zapO:
biegania rowabnianiu majątków .ziemskillB., 
lee:z drugiem poważniejszem n'd!łni~m Jem 
takie poparelB kolonizacji wewnętrzlwj w 

" ,"' Vob;o te"Q frakcja. muzułmańab go .. 
rein" go J'nż więcej nJe atakował, gdyż mi- "_r-t ~ 

Akuszer i specjaftSta GłnmJh łmbrecfcb 
powrócił. 

tuje mi- do waIkiF~kO lIR]" OlU p~~ 
njster pDstam :się' o tG,Aby ustawa 'D wY.- woda-Wl2mll prawB.Y., Dollł.Blł ~tem .'Blm,. 
wł.aszru;eniu Z;qUWU .została zastulWwrulL ~II-
nister prosił ..,Ostmark-env.erein". aby tenie \Vied .... 

Piotrkowska '2 •• Tel., 31-82.. 
za to paparł ll'dtawę pareelooyjaą. ~0.stmar: 
kenverah,- fila nowierzd ~dllllJ;: mnustrowl 

9-11 rnnoi od 4-6, w nielhielę od lG-l2. rlrmlze parcełaeji. Służ,,-ć ma w tJm '\\~ 
_-----..... - ..... ----13..;...,1-8-..-3- rlzieprzede~yBtkiem przepis D pnwie'pi~ 

wolrnpua państwa. I ja miałem powain6 
wą:tplivości !lD 00 tego, czy moZna tak nam
llzaC azyjeś illteresy prywatne, ale przyHre
ułem do wnIosku, że w pierwszym rzędzie 
ch~ o tlnnrCl ogółu, która re'prezen~e 

i dlategD lIwrOOB: a!ę du mńner1l5S-go (t. j. 
do ceEłl.nm) idi1 numeru 61 {do kanclBnal. 

."Doszliśmy do przeknunnis. że, ~pelow~
nie do poezuch~ lOprawiedliwości tej :tgoy Dle 
ma już eeln, ale woboo takiej u-stawy ~pelo
waćbym choiał przynajmniej do pDczuma roz' 
sądku" • 

pięciu członków Bad! P~ń.stwa. niemal tyle, 
co'...:... pół jlrimauunny teatru Nowwlci. lie~1f'O 
od p'<l.B1t UD pl lit 

Jest wif2c krytyk na sze:zycie llaBząj hie
rarchiJ nic te~ dziwnego, że .kąprąe się usta
wiczni13 w swaj chwale krytyk warszaw!;ki 
stał się -"- dziwnie bazkrJty-czny. W~iart 
sowizdrzalski wydał mu się obrazą majesta
tu. Takie czyny wołają o p o m s t ~ dO 
nieba. 

Tedy zebr.ali 'się, lIR 'Qltmpie eonajilo< 
stojlliejsi bogowie j po krótkiej naradzie .za. 
padło takie postanowienie: 1) ukarać śmiałka 
wykreśleniem jegu nazwiska z rouzIiikewTI
terutury i sztuki; 2) uhrac redaktora, który 
UdzJe1ił mugn:Bciny, Dnjkotem wwrystneh je
go sztuk i 3) ub1'ae pllblhl'Znośc premjerowll 
przez puzba-wienie jej widoku dOBtojllych 
niebian i przez pozbawienie zwykłej porcji 
sprawJzdań, pisanych dostnjnymi dłońmi 

Tak sIę też stało. Na ostatuiej l,rem]&
Tze '" Rozmaitościach' ranował nastri'ij wie1ce 
przygnębionj', ZaB ,nazajutrz, nie Zllajdnjąc 

zwykłych sprawozdań, pUbliczność płakała 
rzewnemi łzami, jak dziecko, któremu uia 
dano - cnkierna." 

Ustawa parcelacyjna 
w sejmie pruskim. 

pańBtwo. 
PraWD pia-wokupna ze s-truny rządu ]lm 

bęaziea'()i.ye~lo posiadłości przechodzących 
z njca na syna, Jije :ma narllBZ&óprawa.ro
dziDy 'W tyeh przypudkacn, je'Sli t:re~y sprze-

DalEse rozprawy :zDStały odrooaOl1& 

Informacje.. 
daje .ziemię krewnemu. PraWD Jlie.rwoklłpna Gratyfikacja dla blejarzy. 
zwra~a się przedewszystkiemprzeclw tym po- Ministerium komunika'Cji prz)".-
lJia:dM,efom, łtnre 'CIągle Zffiisnmjt} właści- J 

c-ieli tak,że właści.ciBlom tym,ooojęmej,est .znało na .gratyfikację rlla ,pracowm-
'cz.y ziemia ta się dastani~ osobam l'rywa-ków kolei Nadwiślańskich 316.000 
ilłym, czy pań-stwa. , rb. Wypłata gratyfikacji ~uskutecz
" W dysknsji nadprDjektem przedstawi- mona Eostanm jeszc'be przed świ;ęta .. 
el ele rÓ7.nyc'h stanów unikali poilnoszenia mi wielkanoenemi. <Przed świętami 
sprawy polskiej. Jedynie narodowo-lib:erali k 
silniej ten motyw podkre~lifi. C.enirn..vcy, :pa- Iowniei otrzymają gratyfikację;f s
.stępowcy i .sonj.anściuśwlarlcz]ll ~ prjleciwploatacyjnąza L, 1913 pra.cownicy 
llBtBwi-e paTcelaeyJnej. KoleiWaTSz.Wied. 

, Poseł Trąmpczyńsk!. zabierająQ głos w P-odczas gdy pracownicy-kolei 
lmiNljn K.om pDWciego~ nB:tro xapnrteBtowai • b 
przeciwko przedłożonej ustawie, jako wyjątko- Nadwiś1ańskich otrzymają W r. • 
wej j przeciw polakom skierowanej. ogółem' więcej o 30,000 rb., praco-

-010 w'ywvdy;p. Trąropczyńskiego:wnky :ko1ei Warsz.-Wied. dostaną -o 
~Przeu.ło.bina IillID nstawa p1lTCelacJjIlll 100 łys. rb. mniej nii; w r. z. W 

jest ustawą w-yjątk1Jwą. przy "p9IDocy tPj zwiąZku Z tern na poszezególnych 
ustawy rząd będzie mógł wypędnliĆz krllju ' 
naszego każ'jego, kto mu si~ nie spodoba. pracowników przypadną n1Źsze su: 
Przypominam jednaK znane prZYSłowie: Pra- my: w r. z. pracwnicy ci orr.Zy'ma11 
wami wyjątkowemi rządzić może 'kaMy OBloł, OKoło 6% W stosunku do penSJI ro
pytania tylko, jak długo. Dziwić si~ należy" czn eJ', {) becnieotrz:rmają 4-4 i pół 

W pruskiej izbie JlCIsłów TOZpClCZęło sj~ jak :rząd Viogółii jeszcze mD.gł nas naehorlzm la 
w ubiegły piątekpier'wl:ze czytanie ~'l'oj~ktu 'IHHio-blł& tEtawąwyiątkową. Skargi o hantlla- proc; pracownicy kolei Nadwiś ń-
ustawy parcelaoyjnej. rzacb zieml,~ są zanadto przesadzone. Chłop skich dostaną 5%. 

'Minister rDlniotwa barou ,Schorlemer w nie:ts!.: ł.&1w.o da Bię oszukać.. .Nigdy jeszcze Kobiety Uł"zędaicz,kami. 
l!ługiejnmwie uzasadrtiałwnluselr nątiowy. nie w;działem przedł,ożenia, zbudowanego, na 
Ki d' . k t ' l +- ' Podcza.s. rozważania prttiAktu prawa o 

II :[ ou naCJS na D. ze ee em UIilhl'wy me takich prze:krAceniach logiki, tak sztnc~nie uz,' a- "T" 
; t łra'b" 'Ak e' ł .' Mo "cllow\,<eh etat'<lch denartamellm 1lplat eel-'ł es roZll nUlal!.' Wl .. sa 1 w aSnO'BC1, a,g :sli.uniająaego .r.zeozy :niemożliwe, j-ak prze, alo- .ł-' 
umożliwienie ludności, ,emigrującej za Z'aYc;b- łona nam .uI.awa pv-cOOlacyjna. nych kDmisja wniosków Jlrawmlawc.zycll 
kiem do ceutrów przemysłowych, poznstania Dumy przyjęła wniosek posła Sndjenki, by 
na ziemi i przy warsztacie rolnym. ~Proszę ll~rze,Ć się tylko naprzy.kład kobietom, zajmującym' posady do VIII 

W raohubę - mówi minister _ wcIJodzl} .prze~lso~ o prawIe ple.:wokupn~! ~IZ,e'plS.Y l) klasy wł~zllie, rr:zyznae wszyskie Tli'BW&. 

też poważne interesy narodowe, któm po- pr.aw:e. pleTWQktIpIlll .sWJ' w eałkowrte}-Bpn:e. Ul'z~ldni~ów z wyjątkiem prawa o trzy my· 
przeć chcemy właśnie drogą koloni'Zacji we- eZnOS(H z, usta,!-odawBtwem Rze~z'y, z ~od~. wania ordero\v i stopni; 
wnętrzuej. Już od roku 188G działa komi- ksem~ywllnym l prawem ~ol.noSCl OS?blsteJ,Sbu:y a~(DaiePł"ze. 
sja kolonizacyjna dla utrzymania włościań. stanowią one poprostu polIczek, wymierzony 
stwa, działają w tym samym ~elu różne UBtawoda~Bt~a Rzeszy_ " " ' 

Specjs.lna komisja ukmiezyła !j)zważat 

nie projektu zbudowania śluz na JI p&Tohacn" 
Dniepru. 

< Nalwykończenie stuojów i rozpoczęcie 
prac wstęlH1yeh postallQwiono wyasygnować 
Wf, b. 20.0,000 rb, a wr. 1915 - 3 mil. 
rubli.} 

spółki parcelacyjne, częściowo także ~wiązki "GłOSI Sl~ haam kolQnrzaeJl wew~~tr~eJ! 
komunalne. Działalność ta nie jest bezowo- a zarazem przy pomocy ustawy osaiIntczęJ 
cna, ale im dłużej Towarzystwa te pracują, uniemoźliwia się polakom zbudowanie w~asn~
im dalej rozciągają swe pole dZiałaloGści, go, rlom~u. Nawet nie polakom utr~dUla g.l~ 
tem wyraźniej zaznaczają się dla nich różne oSledlame Da własnym kawałku roll. Skarzy 
trudności, które uBunąe ma te!1l2 ustawa pal'. się !Ul hrak mieszkań i zaprowadza si§ usta~ 
celacyjna. W pierwszym swym rozdziale wę m,ies~k~riiow!}, która j.ednak wobe~ .1lo~a- Muzułmanie o rzeź bydła. 
projflkt ustawy pareelauyjnej zwraCa się ków Istmeje tylko na paplerze, dopókllstme- Projekt 11rawodawczy o zmianie żydow-
przerjw procederowemu hSlldlowi ziemią je ustawaosadaieza. ski ego sposobu rzezi bydła zaniepoKoił mn-
przez to, że zv.pobiegllie me r.(}zdrabniani~ "Chciałbym jeszo.z9 wsptlmnieć -o ~dnej Ilułmanów. J3k wiadomo, muzułmanom "tak 
posiadłośoi ziemskiej, gdyż ka~da sprzedaż rzecay: Minister rolnictWA napisał do ~OBt- samo, jak żydom, Knran ~flbrania apoiywłuS 
ziemi ~'ależt1a będzie od zezwolenia władzy. markefiv-ereinu·prośb,ę,aby ..,Ostmarkenve- m'Ee"o z kp:ią. 
f.#i§i.!i#@#Ai FF/@ml ,;;;; 

A. N. B. 

LILI. 
Nowela. 

= 

Spróbował uśmiechnąć się i usiadł 
na poręczy folelu. 

- Wiesz już, że Agl'Bjewkocha mnie ... 
dawno i bardzo kocha. 

- Dumyśit\łem'się tego... A ty, Lm, 
czy go .• , 

"- Ja? Ani odrobinkę!., Aie -Cb:yCB 
wiesz, że nam, kobietom, sprawia przj1em· 
ność to, że nas kochają, choćbyśmy sa;T;e 
tego uczucia nie podzielały. Sz : zególn iej, 
jeśli się kto kocha w nas dlugo i stale. 
Wszystkie kobiety pod tym względem są 
jednakowe ... 

- Dalej ... - przerwał jej Łudarjew, 
denerwuj~c sięnajwidoczniej ... 

- On koehał się we mnie jeszcze 
wtedy, gdy mieszkaliśmy w Petersburgu. 
A ja •.. czyż ja mogłam go kochać? Sam 
przecie WiBSZ, jaką onma śmieszną twarz, 
jak wiejska baba... A kiedy spogląda na 
mnie, to rubi tak komicznie płaczliwą minę, 
jak baoana pogr7.ebie ••• 

- . Dalej, Lili ... - poprosił ją głosem 
tak miękkim, na jaki tylko zdobyć się mógł 
w tej chwili. 

- Wif2cej nie powi:am ~i nic. 
---, Dlac.zego? 
-, Dlatego, że sIę aenerwujes~. Ot, 

palce Ul zzi~bły, jak lód, a W kl}cikach 
ust masz iski e rkl , jak wilk, pilnujący 'ow
emrni.Myślisz, że nie dO'Btrzegłam~ Wię
eej ci .nie nie powiem. 

- Lili!.. ja, cię p.ro.8zęl-wybuC'hn~ 
ebwyt~jąc jej ręce. 

, Wtemw9"szłaNatalka. 
'- Panowie W urotow iLubonin. 
Jmdarjew wstał fi poręczy fotelu i 

strzepną:! rękami. 
- Bodaj ich d ... djahli!-s.Jknął przea 

zęby. 
A paru Lidja poprawiła szlafroczek i 

rz~kła! 
- Proś. To wazny interes. Musz!} 

ich przyjąć natychmiast. 
I wzruszywszy ramionami pomyślała: 
- Widocznie sam Pan Bóg ratuje 

mnie od tegG wyjaśnienhi!" ... 
Weszli Worotow iLubonin. Nizki i 

chudziutkI Worotow załugą brodą do pasa 
i wielką gIowąoraz wysoki Lubonin z kró
ciutką i rzadką bródką i maleńką, l!lpła.sz;. 
.cznuą łysą gŁowiną - wyglądali na dwóch 
ludzi, którzy zamienili sh~ po dl'odzegłQc 
wami. 

TI. 

gi~ ,leszcze wtedy, gdy był zdrowym i 
zajmował wybitne stanowiSKO w minisięl'
jum. 

, Mąż Ddpowiedział głosem, przypomi
nającym s.zczekanie psa: 

- Kulawa! Kalawal Pięćl trzy!.. 
, ,I namaI'BZczywszy obrzęk1ą twarz. 

IlBgle rozpłakał się, jęcz~c i st~kając. 
, - 'Ma-"la-waIOchl Bobo. Trzy! 0-

siemi 
Począł jej grozić palcem lewej ręki, 

gdyż prawą miał sparaliżowaną, leżącą 
be~ładnie, )ak kloo drzewny, na pledzie, 
.ktorym miał okryte nogi. 

. - Ach, Bożel - westchnęła Lili 
w.spółcz;uląUc ·w tej chwili męwwi S2iCZ€fze: 

"",:,yjęła ehUl~tkę, otarła muoezy i 
.spływaJące z obwisłyeh warg "Śliny, a po
tem ,poszła w stronę jeziora. 

." - Prosz~ dziedz.iczki, c'l.ymog'ę 0-
deJsc na ChWllt;l?-spytał Kubuś spuszcza
jąc ?czy. ' Jego ładna twarz spłonęła na 
ChWIlę, ' 

- Po co? 
, ,'- Muszę nałamać gałązek. żeby dzie

dzIca z much 'oganiać. 1.~k gorąco, to 
muchy .. 

- Idź, ale nie na długo. 
~ nie 'oglądając Bi~ już, poszła do 

KIlpielI. ' 
Zielone jezioro ,nie próż.uo Bi~ tak 

nazywalo. ~oda w n;em zdawała się być 
napl'awd~ Clemno zleloną, gdyż wokoło 
oył~ m~ogtwo t~zcin, ł~zy. wysokiej olszy
ny l WIerzb. ktorych zldeń pozornie bar
wiła wodę. 'LHi woozła. do kabinki zyzu .. 
uila ubra.nie i wyszła na schodki, ~joda:ee 

Ze świata 
{-Pół miljoua fraakewf za 

nogę. Zll:mB .haiaW>/3!1 msyjsl!:.a PawłDwa 
tań~ DbeelOO: w A:meryoa, ul~a tilUJUi .. 

niu nogi i na omłB ihtższy ~dfie ZIlllllilD1ł& 
pr~ Ewe "1B~PY-

Na starcie jeI1nak .lell!1 pawan tega 
wypru:ilm., I1trzyam p. Pawło-w.a pół miljo~ 
franków, gdyż, jak się okazało faJ;ty?zme, 
IU'tsE!ka każdą ze swych nóżek zabeaplecly
ła w Tow. asekur. na pół miljona.! 

z Cesarstwa. 
, + Sensacyjna rewizja. z Szadr]Dska 
nonoszą 1) sensacyjuej rewi7Ji w miesztanlU 
powiatowego is,prawllika~ !(iriłowa. Rewiąj~ 
zarządził pomocnik pTokurator~ wraz z s~· 
iizią. śledczym, na skuteK B!\nTgl tony Xup~1 
Jefimowej .. jĄ isprawnik i jego iona sj'stema
iy.I!Dta ją, ó·mu1ali., 

W samejl'Z3czy podczas rewizji w miesz .. 
kAniu ięraWallm. .. i~ kmUioH ~ 
na znaozną Bumę. "Rewizja trwała godzin 
12. hlpc.:awłrik zDlliB! poniągui1'}t] d-o ndp1)
wiedaUrlImŚli",ądeWBj.. 
Cilarai~ jest. te KlrikJw 

miał obowiązek czuwania nad praSli miejsco· 
wa i według jego wskazewekTedaklti' dzmn
ntka JfIset". istniejf)C'y dopiero 4. miasiące 
Eostał .sbzany na zapłacenie'1.80U rubli 
grzywny. + PmłsAiMłi·cz dme mO'flll1łułn"" 
~osmi< Par_kiewi~ eprae<TWał 1Pt"ojakt 
prawa -'{) zmanopoli13ows.uiu ~ogloszeń kupiec
ki:eh w gaaete.ca. Pmw'O ~rzyjl\!9Wa111ł\ ~gło
sseń miałń)' tylko rząd. który rozsyłałby je 
tylko wybranym pne4 siebie gazetom. Jak 
mrGml'lłj~ ~j~ktem -BWuimPlłri.a&kI;l3wiaz 
zamierzazaiiać cios dziennikom lewicy. Pod 
~em tym pr!l~w--efiym zblerliue f!.t!, 

petipiBy ~wi'CO'Weów i 1\'&Cjom.łis łiÓw , 

Z litwy i Rasi. 
ORuOOty atesztanooe za kradziei 

kur. Z BiaI~gostokll dono:;zą: 
W tych tłniaeh tymezasGwy qd wnj-en

n'y rozllatrywał .oprawę dwóch arty1ensstów 
fortecy osowieckiej, którzy roąe na ~~ 
runek pochwycil! w drod2e dwie kury, ugo. 
to wali je W ~ku i »jedH. 

Właściciel kur wyśledaił żołnierzy i 
_przyłapał ich na gD1'!ieym uczynka. Przyłapa
ni nie wypierAli Bie i zapłacili właścicielo
wi po 1 rb. En. BstUI.'\}, ł:eez ten nie 1It'I1IltWOI 

lit Bi~ i złozył na nich skarg~ do władz. 
Sąd skazał obydwóch na pOf;bawiauie 

lliBktóryeh prew, .g~i 1hjUowej ~_ 
14 miesięcy rot aresztanckich. 

e j 

migJlliła jej przed re,sami grauatowa 1mrł
ka i błyszczące guziki. 

- Kubuś, Destja, ped~1łI- d6m;y
BUła .się.-Zaw.sze prosi () pnzwo~ lm
łamania. -gałęzi, a potem... Smarkse!! 

Powoli, bez pośpiechu weszła na po
mo~t) prz8ciągnęla się znuwu i pOllz~ła 
wdziewać auranie, 

W drodzed-o dcrmu llfłdbiegła do niej 
Natalka. 

- Psn prosił.zeby obiad mu przy
nieść do -ufłeyny. 

- Pan LeDn?_.-stlziwiła Bi!} Lili. 
• - Tąk, pan rządca, - potwiar4zila 

pokojówka. 
, - Z jakiej racji? - pokr~ciła ,głOWi 
Lili. 

- Nie wiam. 1 prosił, »sby mu 
przynieść tylko f(}ltbef. 

- "Dą5Jł. Bię"-p-omyś1ała.d%iedaieab. 
ltNiech tam kaprssi, wszystko mi jedno". 

Jednakie nie >.!zekała długo i naty(\h~ 
miast po obiedzie upudrował8 si~ lekko i 
poszła do oficyny. 

ŁUdarje W leżał 
jakąś książkę, Przy 
~dwrJ.;:ił tsiko ~łowę 
niŁ • 

na kozetce i czytał 
wejściu pani Lidji 
leez pozy nie %mie" 

Lili IlBisdła obok na bZBselkn i na" 
dęła wargi. 

- Jeżeli pan nie cuce.ze mną roz
mawiać, to natyeh1nia-stpojdę sobie ~ł}d. 
Nio .,..iedzialam, że Z pana jest takiobra
~ISkil-uśmiechnęła. się.-BrzSdki k,lpry
snili! 

Łudarjew od,nóeił k5iążkę i wstał: 
_. Ki-edy to pani ma jakieś tai~mnice. 

a ja wćałe nie je::;t~m WinienI że .• : 

- Kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Pe· 
tersburrru i mój nieszczęśliwj' bio jeŹr1ził do 
m[niste~juru, to Agrejew CZęEto ma,viał do 
mnie: "Posiąść prdlfą ehoćby na jeden 
tylko moment,-to, cel meg,} ,życia!" A jak 
on patrzy.łn!l mnie wtedy, lak patrzy1! .. 

- Dalej, LUL .. 

Na pół godziny przed obiadem (LUi 
bardzo ceniła porządek) pORzła do łazienek, 
które były urządzone naZielonem jezierze. 
Po drodze wBszla na placyk dzieeręcy i 
pobawiła się z ,dzięćmi,z kaidem jedua. 
kawo, aby nie miało ktcke do niej żalu, 
choć chłopca kochała więcej. Na mon' ent 
zajrzała do męża, pocałowała go, jak 2lwy
kle, w głowę i miękko spytała. 

- I jak się czujesz, mój drogi1> 
1J.1ak zwykle nazywała go: »IDój dro-

da czystej i głębDkiej wody. • 

LUi :pr.z~a si~ 1l1bieżnie j I,n;;kD- ' 
czyla duwoay. Gdy po kilku minutach 
wyszła z; niej, usłyB~ała· nagle trzask 1 
szum nadbrzeżnych trzcin; na. moment 

Przerwała mu. 

d. c. n.) 

~~~ ...::::::==.:::..n 
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NOWA- GAZETA ŁODZKA" 26 Marca 1914 roku. 

Stanisław Koszułski 
adwokat przysięgły z Wars~~wy 

otworzył kancelarj ę w Łodzi. 

Jliema. Jlio wspólnego z bandytami i źeprzyl: 
szedł tylko zagrać w karty. Nigdzie jednak 
poduzas rewizji kart nie znaleziono. - Z teatru 

Sprawy cYwilne, hanłłłowe, kryminalne. 
Hotel Victorja]'i 4 i 5. 

Przyjmuje od· g. b do 8 po poł:lldniu. 

Skon ',Mistrala. 
-:--

Wczoraj zmarł słynny poeta pro
wansalski, Frederi Mi~traI, w 84 ro
kU

4 

~ycia: Sk?ll nastąpił w jego wsi 
rodz1Dn~J Mall1ance1 niedaleko Mar
sy lji. (F ra ncja). 

'* 
Frederi Mistral, ur. w r. 1530, 

poświęcił się naj pierw studjom pra
wa na uniwersytecie w Alx, ale 
wnet powrócił w swe strony rodzin
ne, oddawszy się specjalnie poezji 
oraz studjom nad ukochanym przez
siebie językiem prowansalskimt bę
dącym ojcem języka francuskiego. 
Po kilku próbach wydał (185.9)słyn
ny poemat liryczno-idyliczny t%Mir
eio", tłómaczony później na:· wszyst
kie języki europejskie, a przez OO'J
nod'a podłożony pod muzykę, jako 
popularna swego czasu opera. nMi-
reille". ' 

Już w r. 1861 przyznała Mi
stralowi akad€ mja francuska wi.elką. 
nagrodę poetycką, a ówczesny rząd 
cesarski udzielił mu (1863) orderu 
Legji honorowej. Przypomnieć też 
należy, że przed kilku laty otrzymał 
Mistral nagrodę Nobla. Kiedy Mi
stral rozpoczął swą. karjerę poety
cką, język prowansalski uchodził za 
narzecze, używane wprawdzie przez 
klika miljonów ludności na pornd
nil,1 Francji, ale od średnich wieków, 
od CzasÓW trubadurów, kiedy był 
w najwyż:,zyin rozwoju~ tak zanied
bany jako język iiteracki, że nie po
sio dAł 1l a wet określonych form pi
śmiennvch. 

,Je-in u Mistralowi dopiero za .. 
wdzięcz"" język prowansalski swe od-
życie. . 

Z Warszawyc 
(:) Zgon 'Jułjana Kosmskie

go. Du.a 2';' b; IIi. z..końez}ł ż,lIcie w sę
dziwym wieku, przeżyws3y lat SIt znakami .. 
ty chirurg polski, prof. .dr. Jnlian Ko
siński. 

Kosiliski słynął, jako jeden z najbieg
lejszych chirurgów nietylk!l w Polllce, lecz 
w całej Europip. Dzięki tej sławie wszech· 
światowej, został w r~ 1900 wybrany na 
członka honorowego- kolegjum chirurgicz
nego w Londynie. 

Kosiński zmarł onegdaj po dłuzszej 
chorLbie, pozostawiają.c cblubną pamięć r 
zaszczytne imię w nauce i praktycJJnej ;m~ 
dycy nie polskiej. _. 

(:) Echa manifestacji. Z ogol .. 
nej liczby 64 studentów, aresztowanyeh 3' 

powodu manifestaoji pued konsnlatem nie
mieckim, uwolniono z aresztu policyjnego 
trzech studentów medycyny i studenta po
litechniki. 

Przeoiw po?'ostałym w areszcie wj to
czone będzie oskarżenie z art. 261 kod.~kar. 
(obraza urzędnika dyplomatycznego), niezale
żnie od skazania aresztowanych na hrę ad
mju;stracyjną, na mocy "postanowienia oba
wiązują(·f:go". 

I:) lit łaściciel domu bandytą·, 
Sród m:eRzkmi,ów Woli sensację wywołał 
fukt za.lresztowani3, przed kilku dniami w 
"gni. ;Hr-ie D&1.ldytów" na Pradze lllięliz} in
nymi Leona Soehackiego, właściciela domu 
li:1 Woli. . 

S. kuDi! tam dOUl przed 2 II aty. 5Zna• 
jomym, UÓrzy go wypytywali zkfłd wziął 
pjeDj~d;;y, odpowiadał, ~ wygrał ZDaczn.ą"sn

mę w karty. 
:\ustę:,uia S. kU[iił drugi dom W Prusz

kowie.:"V demu na Wali zachowywał się:hllr
dzo przp,'.\oicie. Co . rewienezas jednak 
:znikał na kilka dni, powracB.jącpraw18 zaw
sze ze znacznemi snmami. Żonie i ~krawnym 
mówił, że wygrywa duże sumy w lIarysto

Z sąsiedztwa. 
Teatr Popularny. 

"Hiszpańska Mucha". ]i'arsa, 
w B-eh aktach,· Arnolda i 
Bacha. X Kasy chorych w Zgierzu. 

(c) W myśl rozporządzenia inspektorafabrycz- Jak6.b", Klapsoll, fabr.y.kant 'musztard"', za-
nago 6-go rewiru łódzkiego okręgu fabrycz~ . b t k J n.a l.ego I ra, człon oWle Tow. uad podnie. 
nego, w t} ch dniach w Zgierzu odbędzie się sle.nle.~ moralności, ~zwagier _ p a t e r fa. 
,zebranie fabrykantów w sprawie zoro-an'izo- m J l I a B - oto grono cnych oblr~Jateli sze-
wani.a wsuólnych kas ohorych w tych "fa"bry-' .J 

k rz. ącycll Bred społeczeństa, ad maJ' orem e:lo-
ach, które zatrudniają mniej niż 200 robot- ~ 

ników. • nam - musztard~ j sanacJę obyczajów. . 
Córka Klapsonów, Pola, kocha młodego 

X Rozwoj ,Zgody' zgierskiej. I?e~e~asa, .[ł're?a: Miłość swą pragnęliby u. 
(c) Wczoraj w sali .TJutfli" w Zgierzu, pad SWlęC1Ó - Illllłzendtwem. Rodzice kflteO'oryćz-
przewodnictwem p. Ii'. Le brech ta. odbyło si~ nie sprzeoiwiają Się temu .., 
nadzwyczajne ogólne zebranie ·ctłonków Traf sprawił, że do rąk adwokata dó. 
zgierskiego Stowarzyszenia spożywczego "Zgo- stają się dohmenty, stwierdzające, że zacny 
da", na którem uohwalono 1 piętrowy dom fabl'ykant musztardy za cza",ów młodości na
stary przy ul. Dłogiejpowlększyć przer. nad- wiązał ,'omans z tancerką, Hiszpań~ką Mil
budowanie 2 piętra, a nadto odrestaurować chą. Wynikiem tegoż był synek, który nie 
go gruntownie i pokryć nowym dachem. Je- omie~zkał .ojcu swemu doręczyć swej foto
dnocz"śnie z qdno,\ ie'niem domu starego; graf]l Z wierszowaną dedykacją. a musztar
ma być otynkowany, wzniesiony przed kiJ- dziarz p r o p e (lor a i u v e .ut a t i s musiał 
ku laty dom 3 piętrowy, należący do Stow. się opłacać złotem. Fotografję przypndj{owo 
Zgoda"". spo~trzega pani Klapson i nie podejrzewając 

X Z 2gielis~dego Tow. poż.- o nIC swego męża, jako członkini Tow. czu
oszczędno Cc) Onegdaj w lobla szkoly wsjącego nad podniesieniem moralnośe.i
handlowej w Zgienu, odbyło się w drugim ~t~ra się o odszukanie HiszpańSkiej Muchy i 
termllH6 rOC2ine :.ehranie ogólne zgierskiego Je~ syna. Tu okaznje się, że ojcem tego~ był 
Towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowego, metylko Klapson. lecz takżĘj szwagier Wen
Zebnmie zagaił O godz. 8 wlecz .. prezes rady ten, członek Tow. czuwania "-ad podniesieniem 
F. l. Hordnczka,~, Prz,ewodlliczył obradom moralności, 
pr~y c2terecn asesaraeh p. A. Lorentz, pióro Obaj padli !'fiarami pomYSłowego szan-
trzymał D. J. Swiercz. tazLl HiszpańskiPj Muchy. 

W.ed-ług sprawozdania z d:>liałalnośri za . Nateoczas prZYJeżdża syn przyjaciółki 
l"_ z" w dzień 7.l'mknięcia rachunków Tow. pani Klapson, Henryk Mazgaj, młodziau o 
liczyło 1300 cl!łO-I1kówJ których udziały wy- nmyśl~ ograniozonym, starają.cy się o rękli! 
nosiły 66893 rb. 64 kup. Wkłady na pro- panlly Polio Monstrum owo pan Klapson i 
c:pnty wyunsHy w tym czasie 197,283' rub. Weutell przyjmuj1J. za swego syna z niepra-
15- ko.p .• -snma pożyczek zaś - 185,381 rb. wee:o łoża .. Następuje gmatwanina i rzecz 
67 klłp , cała wyjaśnia-się dopiero w końcu. 

C3YSty zYsk w 1". z.. wyniósł 3,726 rb. . Zywe tf\mpo sztuki dało okazje zespo-
59 kor. n sumy tej Tow między innemi, wy.- . łOWl do okazania wytrawnej techniki scenicz. 
płs;!j 5.$ dywidendy od udziałów. nej w zakresie komizmn. 

Sprawozdanie pawyżs'lie. oraz bullżet na P. Wzorczykowski był arcy-komicźr,em 
r. b. w snmie5000 rb. zatwierdzono. Na- uosooieniem mu~ztardy. _ 
Btępnie zgodzono sięna1eżenfe Towarzyst- Niezrównany w roli kretyna był D. Cor
wa w charakterze członka CO zgierskiego nobis, p. Sokolicz dała . kreację jednolitą i 
Tow. wzaj. kredytu.. Wniosek, dotyczący re- przepl'owadziła swą rolę bardzo umiejętnie. 
gulam~nll udzielania POŻ) czek pod zasta\V. Reszta zespołu wiernie podtrzymywała 
produktów rullly~h oraznhrzędzi i maszyn całość. 

rzemieślniczyrh i rolniczych, pozostawioJ\o do. Sztukę wyreżyserowano nadzwyczaj sta-
uznania radyi:zarządu. rannie. (K. !::Iw.) 

Na porządku dziellnym były też: projekt 
zmiallyniektórych pnnktów ustawy oraz wpro
wadzenie oszczędności warunkowych, le~Z 
hr~k dostatecznej liozby członków nie pozwo· 
lił powziąć w tych sprawach ostateci'lnych 
decyzji. _. 

Przeprowadzone wybory nie wprowadzi. 
ły źadnych zmian w dot) ohczaaowym skła

dzie rady i zarządu. 
X Kary administracyjne. (c) 

Gubernator piotrkowski skazał: mieszkRńców 
Radogoszcza Józefa Frontczaks, Karola Nycz. 
ke i Cezarego Nyozke za zadanie ran nożem 
na a. miesiąoe aresztu harnego oraz łodzian: 
Wojciech;), Nowakowskiego, Czesława Nowa
kowskiego, jak również mieszkańca Andrze· 
Jowa,' Witolda Kolubińskiego, za nielegalue 
utrzymywanie floweru na zapłacenie 10 mb. 
lub 2 dni aresztu każdego. 

X Tramwaje., Zgierzu. (c) 
W poniedziałek ubiegły, na .specjalllem po
siedzeniu rp-dnych magistratu w.Zgierzu, po
między zarządem miasta a dyrekoją, łódzkich 
elektrycznych kolejek dojazdowych zawarto 
kontrakt na prawo przeprowadzenia przez 
miasto linji tramwajowych. 

·W myśl kontraktu tego, Towarzystwo 
kolejek dojazdowych przeprowadzi przez 
Zgierz linię kolejki Ozorkowską ulicą,~Łódz .. 
ką, S~lirym Rynkiem i ul. Łęczyoką, a tor 
kolejki zgierskiej pr:6edłuży od Nowego Ryn
ku-ulicą Długą-do zbiegu Starego Rynku 
i ul. Łęc7-yckiej. Staoję obu kolejek powyz
sZJch rozlokowane zostaną na Starym Ryn .. 
ku obok gmaohu ratusza. 

Za prawo korzystania z gruntów miej
skich Tow. kolejek płacić będzia kasie mlsj
ski&j-w pierwszem pięcioleoiu po 600 rb. 
rocznie, a następnie co pięć lat sumll ta 
powiększona będzie o 100 rb. a3 dosiE}gnia 
1000 rb. i norma ta utrzymana zostanie do 
końca koncesji, t. j. do roku 1975. 

Roboty budowlane na terytorjum miej. 
skiem mają bye ukończone przed 1 lipca r. 
1915. Również w poniedziałek inżenierja 
kolejek. dojazdowy en dokonała oględzin teJ 
renów, . któremi prKeprowadzone tzosta-ną no
we linje oraa zbadała m6sty i bruki [na uli
cacb Długiel i Łęczyckiej. 

Z chwi!" uruchomienia pooiąg.6w na 
ulicach miasta, ustanowiony iostanie kurs 
miejski, który rozpoCBynać się. będzie przy 
lesie pod Chełmami i dosięgnie płlltoonycB 
granie miasta. Opłata Z'5 kurs ten wynosić 

Kalendarzyk. 
Dziś Luagiera., RTekli 
Jutro .rana Damasceńsk. 
Imiona. słowiańskie, .dziś13ohcla-

na. bl. Jutro Krzęsława 
W schoid słońca () g. 5 m. . 54 
-Zachód.. "6. 19 
Długość d~ia " 12" 25 

, Teatr :PolsJri. W niedzielę po pot. 
.Asekuracja wierności~ wie cz. "Królewski je
dynak" 

-. T;eatr ,PopuJa .. ny. Dziś "Trzeba umrzeć, 
acyzyc- Jutro "Panny·' .. 

. . Cyrk ".Collissee,". Sportowe przedsta-
WIem,e. WalkJ. - . 

Bibljol:eka Stebelskich. 
,ska 59) otwarta -codziennIe od g. 
wieczorem, w· niedziele i święta 
a·ej pp, 

(Mikołaj ew 
6-ej do S-e 
od l-ej do 

. Czytelnia pism Tow. "Wiedza" 
PlOtr~owska. 103); otWli! ra. od g. 6 po pot do 
10 ~wlecz.,a. w niedziele i_święta. od godz. IO-ej 
rano do godz. lO-ej wie cz. -

. Muzeum nauki i sztuki. (Piotrkow. 
skl!.I1X. 91).~ Otwarte jest od 4-ej po POłlldniU 
do lO-e.J mecz;. aw święta. i niedziele od 12 
raIlo ,dą.1O wiecz' 

KRONIKAe 
II sprawie kanalizacji i wodoeiągów. 

We wtorek wieczorem W kaneelarji 

magistratu odbyło się posiedzenie w sprawie 

zaprowadzenia kanalizaCji i woduci::}gów. Na 

posiedzeniu byli obecni: pregydent miasta, 

stnrszy architekt miejski, Nebelskl, inzynier 

miejski, Kuckiewicz, mz. Witkowski, dr. 

Trenkner, Karol StE!inert, G. Lehman i R. 

Schweikert. Inż. Witkowski odczytał refe .. 

rat w kwestji dotyohczasowych robót kana

lis30yjnyeh, prowadzonych przez wytielego

W9.uego dO- Łodzi przez. inź.. Lindley<a z 

Frankfurtu, geoioga Konrada Erda. Ten o. 

atatni wniósł do projektu Lindley'a różne 

nznpełnienia. 

kratyc: nym" klnlJie. 
Gdy go , aresztowano, oświadozył, łe będzie 5 k~ 

P. Erd pozostanie tu jeszc\le 4 tygod

nie i pneprowadzi badania w okolicach Ło. 

dzi i Łęczyoy, poczem zwołane i,bEijdzie pOl 

Downe p<lsiedzenie komitetu; 

3 

Dzień k_iatk~. 
Gubernator piotrkowBkj w ubiegły wt.Of. 

rek udzielił zarządowi łódzki"fW Tow. pIeł 
lęgnowllnia chorYtih 1tBikur Holim" zezwol?
nia na urządzenie w maju roku biez. "d!lla 
kwiatka-; . 

Z l-go ŁÓdzkiego Tow. Wzajem. Kred. 

W środ~ dnia 24 b. m. odbyło się W 

Sali Koncerto wei ogólne zebranie człon
ków Łódzkiego T;)\\'arzjstwa Wzajemnego 
KI' dytu.· Jak to zl'eszt~zgóry można by
ło pl'zewidzil:;ć, nie. różniło się' ono swą 
stron~ formalną niczemod innych tE'go 
typu zebrań. Na przewodniczącego. wy
brano jednogłośnie mec. Dobranickte/!'o, 
który z kolei z~lprosił na asesorów pp. inż. 
Dyl)ona, A. Bryska,M. Kohna i WiesIa 
oraz na sekretarza p. Leopolda Rosenba .. 
urna. . 

Po prZyjęciu przez: ogólne Zeoranie 
przepisów porządkowych, sprawozdania cało 
kowitego za rl)k ubiegły, podziału zyskó\v 
(8% dywidendy do wypłacenia, zaś 1% tej~ 
że oraz' premjum operacyjne 2, 32%. wł!! .. 
czono do kapitału rezerwowego), zatwier, 
dzeniu budżetu wydatków na ro~ 19 (4 
i t. d., przystąpiono do wyboru CZhiDków 
Rady Zarządu i komisji rewizyjnej n.!. miej-

. sce występujących. 
Długie debaty, jałowe dyskusje dały 

zgory spodziewany wynik, a mianowicie 
ponowne wybranie wszystkich występują" 
cyeh. Wybrani zostali do Rady~ pp. Jul
ju<;z Aszer, M. L'Jewenstein. Józef Rich
ter, do Zarządu pp. MaksWilczyński i B. 
M. Pereistein, komisję rewizyjną, stano
wią pp. Fr. Czamański, S. Herszlik, Leon 
Nowiński, Ad. Goldberg, L. Neugebauer 
i S. Samet. 

Pumiędzy innemi ogólne zebrania 
zatwierdziło tran-zakcje kupna domu. przy 
ulicy Dzielnej róg MIKołajewskiej do litó· 
re go W przyszłości przeniesioną zostania 
instytucja, rozw4jająca się stale i oddają
ca wielkie uslugi swoim członkom. 

Ze Stow .. majstrów fabr}'cz:nych. 
W ,poniedziałek dnia 30 marca W lo!m!u 

własnym przy Nowym Rynku nr. 3 odbędde 
się kwartalne zebranie członków Stowarzysze
nia rua;strów fabrycznych. 

Porządek dzienny obejmuje: wpis ucz· 
niów, wypis na czeladzi, wpis na majstrów. 
rÓżne wnioski. 

Majśtrowiemający wyzwoleńców niechaj 
Się zgłoszą na 14 dni przed wyborami U 
Btllrszeg(l~ 

Ze Słow. prac. składów aptecznycla. 
(a) Dnia 22 marca 1914 rokn odbyło

sią ogólnl'l roc.tnę posiedzenie członków Sto
warzyszenia pracowników składówaptecz
nych w gub. piotrkowBkie-jw obecnośoi 24 
członków. 

Zebranie zagaił w nieobecności pJ:ezesli 
i vice-prezesa p. A. WOjcieuhowski, poczem 
na przewodnicząoego wybrano p. A. S .. ymko·. 
wSkiego, . który powołał Da aseSorów pp. S. 
Kotkowskiego i· B. Piltza, na trzymającego 
pióro p. J. RUlera. 

Odciytano .. sprawozdanie za ubiegły rok 
tlziałalnościStowarzyszenia, które wyfazało 
w dochodach rb. 425, w wydatkach rb: 323 
kop. 1, pozostało gotówką, na rok 1914-15 
rb. lOl~ kop. 99,e zalegle:składki członkow
skielwynoszą rb. 182 kop. 50, ogólna suma 
dochodu rb.' 284 kon. 49. 
. Zastanawiano 4si f,l na tern zebraniu, ja~ 
i na poprzedniem nad słabym rnchem praco
wników, pracujących w składacb aptecinycb" 
Łód~ przecież lic:ćy około stu skł"aQów spe .. 
cznych. zati'udniajl\cych sporo pra(lowników~ 
dziwną przeto się wydaje obojętność pozosta
łej liezby (b. dużej). 

Praoowników nie należących .d&tyehczas 
do Stowarzyszenia, aczkolwiek Stowarzysze .. 
nia ma cele bardzo pożyteczne, jako to: roz .. 
powszecbnianie zawodowego i ogólnego wy
kształcenia wśród swych członków za pomo
cą odczytów i pogadanek, założenie bibliote
ki i czytelni, pośredniczy w dostarczanin prn .. 
ey Bwym ozłonkom, pozostających bez zaję~ 
oia i wiele innych. 

Sprawozdanie przyjęto i zatwierdzono bu .. 
dżet, przewidujący w docbodach rb. 600. W 
wydatkach rb. 500. 

Postanowiono zmienió § 12 ustawy, \'lo' 
myśl zmniejszenia składek członkowskich. 

Postanowiono ur>lądzić W niedzielę dnją 
29 b. m. o godZinie 10 i pół rano w lokaja 
Stowarzyszenia prKy ulicy Piotrkowskiej Ilf .. 

56 wykład z dziedziny chemii dla człon· 
ków. . 

Po dokonaniu wyborów zarząd podiielił 
mandaty w sposób następującS: prezes p, A. 
Wojoiechowski, wice-prezes Stanisław Hej) .. 
barn, skarbnik S. Kotkowski, zastępca skar .. 
bnika A. Szymkowski, sekretan M. Troja4 

nowski, zastępca sekretarza Stanisław KUm .. 
kiewiCll. 

Do komisji rewizyj nej weszli pp. Wiktor 
Pietrzak, Hugo Gihtel i J. Hi 11 er. 

Przyj~to dar byłego prezesa p. A. Wo.j 
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tył~ie~ w pGstuicilri1kWlftStu wmó\v kedl\- - O dziurę w brukIl. 
źel> ąila bibliote:ld. Kore- .dom'Q nr. 6 'Przy tlł. Brzezińskiej 
. Bi:,m 'i'yBzn1h.vaIllta pracy B<lzieliło te- Ajzyk Bergiel', ! upiec lat 40, potknąwszy 
kO',yej 12kDleg.01n. .się o dzjll~ w hruka, upadł i złamał pra-

Za~:J.rto umowę z prof. 9'hemji p. K. W1\ U0ltę w kolanie. 
'sJl.OHylisiciw .co .00 .. w,ykladDw. chemji. dla . Ddw.i:zj.ono .go Ido szpitala . Poznań-
tziouków. ' skich. 

Jmiaiice FlI"aD~aise. _ Bójki. 

Iealr, 
~łU11l Teler. lS.a" 

b§W;Mt#$ ~'!*t. • 

Nr. 69 
: 

~ajd.a;rn ak.i 
-Dzis w czwarteK, dnia 26 ma1'ta 

II 
.operaw w 3 UK!uch 
mnzylmDżonsa, trOlli. 
Rajua;maki. 
W I-ym fi b'je 
taniec ,;MZ:t r110 • 

Stcał'auiem sekcji :łódzKiej TDW. "Al- Przylul. W:Olhl}Iskiej 19. został na.pad-
n~nre F.r~' c '~:3J" d. 27 b. m. o godZinie nif;lty 38 letni :krawiec NlI.BJilR łLessigman.. H. • ł .. , 

11 j .. ~ l' -k' l >qnacero' eJ< ił .• ł ~-Ię"" p .... n chCla Wywc>:: ';" 8. 2 W :~;2 l "eCll1I ow przy U. 0..t' w uderzony f;nnem narzf:ldriem .o mos rany ,,'Iir@ " .... 
. k f 4 "'''' T I "ft""ruchy ułsterczykó\i'!'!'i .nr. 21f'tlb~l:izie Ble on erenc.jA 2llanf'g~gł{)wj'. . 'u e D r·a m y II .... -

l t·, '11-1 f TyskiegD 1 41yrektora 13ibljoteki - F.rzy uL .Do-loej OUo Rogasz .. rvhotm . ~ " t,h~. LDNDYN. Wczoraj przyszło w 
Ars-r~'.llR (HiliTlatheque de 'l'ATseu1I) p, nik Jat 17. w Mjce pehlłi~ty IUl:iiBm, odniósł . h - O 

l' B t t J ".A .. Izb;;e umin do bUl"r.Hwyc zalŚć. d Fu' "1, ,J - rp.n cl1tlO P. • " o-auna' G re .rany głowy rlerDw j rąk. łfel, T. W~ A.. ~ i -wł8l!uę.. b 

Kfl,;f""reu-~ja o\ZQ.zi.e il11-~TnwallIl obr.azami- .f'\1"V'zątku p:Os1edze~ia p"l'l110wał :na-
- Pe sęSieu"u. Polityka _..ęgierska. r- - "li eony Trnhnny P'Gis.!tie ·TGiIIt. ~r$ZD.H!IIGZe. Przy ul. SpaeBTDwej lO, Jih;efl :Stefa- 'Strój wys'Oc€ pO' me. 'l u 

\V .nienzielę d. 99 b. m, o .gm!.::. 4 niak, i~Im brtlkar~. ntlpadu.i~ prV;B~ sąsia~ BUDAPESZT. UspnsJbioiHI ~EYjBź!lie przepełnione. ,. 
lH'JI'"!'l4umm'll «Albęili(ice m-ę 'tlTremęe'Zne zebra- llłU, .adniiJBła runę głowy, l:'lldll'łlą 'Wpem na- d'arząilu gazeta ... Bnd'l'pffilti-RirlRp"l!iluli:!~!l, ZaraZ po zagaJem~ posiedzenia 
[J e 'lH'i(iiiału ~·ódzk.reg(\) 'poIsk. 'raw. Kraj 0- rzędzWm. . że pnd :egidąKaralj'~'go .:praw311fj~D'l Je~ przyszło d-o gw~nQw~e! 'S~eny wsku-
7.~';iWC''Y.~N'lroihiięcriY,fle 'zudllurom TI.!lltlko- _ PIZy nI. Wscbodnie,] 14- również ll~it'aeja }l!Zooiw trójpn:ymłeTZll .,., m~r8Słe tek OŚWi1ł-dcz-sn"Hl mInIstra TIłtrryoar
wJItl ii iS'P'I'R"WCWI '3.dmirrfstmeyiHSill lbie- p-rzez sąsiada ZDstała 1'obita 30 letnia Szaja Rmiji. k- Churchm .. , że nt"7ea 14 dniami 
1'i\{'ym, Kleczewslm, 'żona 1umdlarza. X. edniOE;ła Gllzeta piszf:': "Nie będąc 'SłDwmuami t .~ a r--

~b.t:a'll1'fl tro i(lJdlbę.driesj.ę 1Wl:oika1.a '} prllwosh vruymi my marzymy o "Z~awc~~ To'Zka~'al wysłać na wody szkockie 
'\da-sllym (}'(if<doz1l1lflJód'z'k1€'g'I!) raif ulicy ranę ~ owy. 'l. ilk '" .... 'I 1 "ar'" 'r:os"",,sk:cn. Na~za pu1ityka opozyeYJu!\ jeM ł:>~'1'adT'P '«1flienn~~ e:dV2; na wyorze-. ~. ""any W OlJi1 wypa aou O'pau~J'~ e,.." _eJ _ .... ~ '''t ~ -J '% ~J .I 

Pi"tl"kol1\'!5mtlj il1l!'~"9IJ.,W Thewej i)J.łeymeIHl Pogo'tuwia. lek'komyś'niezgubua tłli! węgier. fiitrhYllda- . :Zach S-zt'0eii m;-ały się rozp<H:ZąĆ 
2 'pł'ęU"'le, . . lo się zniwB6zj'Ó tro:'-rzymierze.to ma'\1,>ze- zamieSL1d VI razie wybuchu powsta-

Na z·brnnhl tem 'P. Euward Kcr.o.r ni bvlibyśmu dn 'broniEnia llOiliadł,ośd króll ł ł 
n, '!'/T, rn ,J'l • a.... .,3,' d ł- ..J' eJ . D]'''. ~. :adczenie tu wvwo ':1 'O wiel-·ezł~'fl-e'l\ n'aT'-E'ą'il"Jl <vitJ.'li;l'thU, 'Wj'~;g:Sl O czy.Io L. węgierskiego. W zarlnej ~R1ns nle 'Sttncimy Gl V;'.W1 :J •• 

'P. 'f. ~O ow;aćiire'h" {(Oz~ H-~a, bogato, Teatr, muzyka i SZm1\a. tyle, ile w proponowanej 'z 'Peter.-;bn:r7:l 'S"a- Joe "ZaniepOKojenie. Uls!erczyk krzf-
'ih!'St.ro'1\';a;;)' !PJ7i.5il'Rcvumi. mouzlel11ości, ltofq Jlropaguj~ Dśleptsm przeJ bał: . Więc pan, pam.€ Chur<:hIlI 
·T.~'W.p~·ptJ'l'rlm1L. 1:2 'ilu 5 ~iel\;nia Teatr ;p,ę,palaruy (KORSłał!łtyeswska llij-', hrabiów 1{'!i.r'0U''"-egn j 'PtrkmYBgO ~jaci'Ble cl1dał ~'WDla6 W Szkocji roz-rm:hy 

f. b. n:d!!~ę;tll'ł:iit: ;S'fęW5-eieezka ~łtmk{)u;Oi- "<Wre ... zw",-n"l, '1-I'o'~o(,'hwila satVl'P"ZU3 mailziarsev RO.BJ-i", . .-1..' "Ut N CI. _,Apn . 
. <9 - fi 3'" - ~1 YV.....l ~"I!. I!. ~ II :.I'.J'" J nlsteJ"'l:'!'lJ':"V.r.O'Wr". . -a co li. 'U'U ."wl.e-

dz1:?i11, Aiv P'i'Ol'r'Emw:'fI.. i.,.n-Il'ISj 2", . 'J 11'" _ Trzeba umrzeć. ah" żvć". Gazety ó"'nzy,c'u'Tne''ń1''1ttk1aśkłU~ ·wyjaz.- -..1 . d 
n '1--'1 m :r g _.d ~11 811 - J >J ł' '.4J ~~1 ~ _:;.,.'3< ...., Baj' wvłszem roz rażt1'emn: m'llrco-aw ~I:fn.a' U ,i· .. 'ft·SOu \JUZ.I 2 - 1:2 'W lii?!tet:-QBta:tni raz W sezonie pięk- nowi Karoly'ego dD AmHrYE, i!clmn z.Qrga- UZ1c(1 '4'~ •• ol -

it\.ieC'z{mem. na komed)'a Pium-.a WOlffR .1lPanny....· .nizowlUrl .. madm.r.ów Jl.ID.eI.Yka.ft,skmhw ducha ."JBst to dj'abelsKa im5ynua~;a~. Pow. 
JIIi:ecz.ór Ka.nmralmy.: Ządano co ' W sobotę popiJ!. po eenaeh naJlliz~ llar:lji ultZllle.ZlIDŚci. . 'stała straszna wrzawa. • 

Przypomhlllmj", że jutro ostarnniem -szycn -efektowna i niezwykle 'interesująca BUDAPESZT. Grga-B Tisllj ,p-~ JOWoj- in1Bc1alv'Cb wyrazów. Ostatecznie 
torn1tetu o:z\knł.,r m'Łl'zyczn\"l jlrz'y ilJ\maI'Zf- utulrn ,,~,Jlęezennice·. . na :pa:!tier.owa m'>l}dzy R~ ~ .NWmc~m __ Ol;r:cbii;f "1U'Odził Się''CDfnąć wyraz 
-st,,;e hnjp:n:i;a Vł1'13'Jll'llil ndbędZie E1ęlll'ugi Wui~(hjelę po f.ol. ~L1St zelAZllY· • k . _" ~b 

• 11 ' , .a . ł . WBta.b z m~'liGw.e'jHlO~'y-In1. _11"''l-....JI~'k....u~ \\1;>('1'00' 'K·,'lli'?l~l1lny ;pcswrę'c'trny 'Z1'8 om fChłD~t:. 1 syn) sztuka hisloryczna. Antonie-- iA_' ~_l.:':m:cw .... ,u.,J"d.JOl:>h.<1 
'"' '" \ t'U - n.uEja nie Ź".Y$Y _.e w;loI-Jlry.. a. ' Kl·.~y ll""'!':t~nlło pewne u13poko. Mozarta 1 'u f>F't'!:Gven:a. go Mnt-ec'klf'ga. zabezpieczyć swoje intel'!l'ByekDłl:0m4una cu u_ 'U'. 

Irnwdz1w1 :miił!:}E1iicy tlobHrj 1 poważ- Wtibec powodzenia jakiego doznała :pnyżu'Wfi:reiu 1l1}W~(}tfBbt>tn 1łłIlmfiltH\E~D. jEnie, 'ID'inisłerwojny Sely złożył 
ue muzyki niew-ą'tliiiw'ie }}oióp'ies'7.ą 11",- tą gł08llil farsa .H.łs2'paiiska muclla'\ reżj'8~r Wyzyw!tjąepg:i> 1ionll l"TlUl.Z 'fl'irnii,'Ł'kJeJ 11~ ~'PTa.woulani.eze . zarządz'eń, jakie 
tl,'l'lfię 'Jl"tys Ttr'".nl'1" Halicki zntrzyrnujB lę szluk~ jeszcze w m~rnł RUWOO dyplflmll;ty(,Yłlr:w. 1'OOfHlWQ nakaz:ał w oczekiwaniu rozruchów 

~'li~ez@Jr Kame-r.<>..Jlly M;f;ęd.si9 się o sobotę i niedzieję na afts7.n·rla~ lH'znć innym :rRflll.tWdJm ł:f' wMiiikes.trA-- IJI 
f!;(}rlz~m.e S li pl ~"e;e2D1'6m w .sali -Tow.. Na wcto1"ajs:zem przedstawieniu pu- "'- ~ tó }l' 'Ul. -ster.zB. 

. C' l "', '. ' ty. jkjp J on~ząiikn..,.,ii!"m tr;:a w:z lem· T .. .J'l\1' 1PI."TT\V'lI.T. 'Ml'n;ste' r Wl)J'ny Sely ~m.zJenle,gQ am,' '-'0'ptłla przy ll. 'H' O;l;ezan- bliezność licznie zapełniaj·ącawidowni,e. LVl'tlJ ll.~ • 
...l - A • ffiil ~ c.an\ł. 

sUej Jtf. 23. ;~.am.te \0'\1 g-uuE. 11-1 l znśmi;ewata Bię. nie pozwalając arfystom Musimy sie j 1iZYZ1lfl4, ZB ~~tDw~Url.i:l. pDdał się dodyiTIlsji. 
4-'! ~wxmntlna.lililet}"_ Bi-Ba-Bo. praw1'e mówic - :przypuszczać' n'aleiy. że Rosji on zawarci" nOW~D tral;tam ognmn~ Wczoraj 'Odbyła 'Się z tego po. 

tarsnta nie prędko zejdzie z repertuaru. nail niepokoją. wodu narada mlnistrów z prezesem 
Przypominamv, że Vi lfIsdchodząeą GroŚnll. fIz'tutę wę~ieTskiego autora Altlk· ~ W f. by 

J 'l: ;()!2<l\Ylamy się, żenssZ9 SZB.ltSB z:aaezm& A<:nul'+l..em na czele. . ynt-r .. it'm _ ~obot'ę 'mfbę'dzl-e :się ibenens bnwińskiego, sandra Brudy'ego "Nauczycielka" odło-zono t._rl • \ł "u _ 
1I1ubienca łriz:ml {'Przewsini-e ł~dzian-ekl'!, do przJszłago tygodnia. filę l'{}glJrs-;;;dy, zmusze~ii lrow1e~ u;u~Iemy ID, ie Asquith nie przyjął dymisji 

Przy odnawianiu tr.aktatu Tosługlw.RC "Się t,,- d l . 
\Y ... ·kwirrtnego piosenkarza, ktńru na swoim - Se"v 1- prO"'l' go O ~ sze zatrzyma' 

J -OJ nem -nrzyjllciełilkim, COOC13Z ponOl!1wy ogro-. 1..,. . l:I wie:e;zM7Je VII l!!l'tH!l;WtID3'lleJ >,.oli, ~harakterss' ~ łJ[aweckiej.!' , - t ki 
' IDne stmty i mfimy taki~ JHJWedy rl~ me!?a- me e • tyc.ru~h t:rpÓM'~ :jak0 PierrDt, odsplewa W zapo\vled&ia.nym na sobotę kon.- dow;ołB.nia jak R;o!lja; &lp nie mamy śm-i::ło- Kultura niemiecka, 

eyld 1m:ill'l\'jdl IDiiamallwch piOSEnek, -!lo ee cl-e ~ imaoou-y WiktoTji:' Ka \\"ecI" ej l ek 
i, .. 'I;-,,, _m.'t·.,.. ...... ca Cl> .. ..:JA<WiV. " w"gt......,; ... ...,·oJ·9. sła- r I' 11 \. ti& po d krsś li d tD j.llkimto wi argnmell.. Kr\NSTA1\TY:\OrOL. "-t dług windo-.r'"''''.'''~'.:L'''''' ..".ll'u ... .;] J a ........ :IN' 'f> przyjmie ,udzial świetny barJ'ton 0lery u 
w~ "'l'li;B!lifr~ u:tntlS$W:Rlnowę ooroń- warszawskiej Wiktor Brąbezewski. Program' tem, mosci I".aaeFlłyc'h z Alepł'() rnięt!zy rnb~tni' 
czą w Jmieniu skazanego na mw.ere f}rze- :knnearm Mldzo zajmuj:ą('y. K.oncert (,bA- Napad na pocztę_ karni kurdami i uf!cjalisttJ.mi n<emioox,ml nl 
irtęper· dził w mieście ««że za~ł100reso-wanle. NOWOCZERK ASK. Wrzoraj, raun 10 kolei bagdadzkie1 Wyl1ikly powużne star, 

,0ał5 ~fID~m lJob;otlil! Będzie 'oowy, 'Vięt~ą c'ZęMbiletów juź rozprze- uzhroionvcll bandytów napadło na kan.or .. da. 
Ba solo z-e lpliY-Cfd'UL-ktjje :Z~ 'Się niemane danO. p.oczt~w~.te1egraflCzllY. 'tV króregD fiil:arbou Na 'łmdnj.ąeym ;si.ę ;mś::ia przez Eufrlll 
ntwm'Y~ a IW ;Z.e~. wystawlO1:l5ffi ,z~sta- Pngram :z8.pawiada: ,znloljdowHło się podówczas :rb. 100,000. inżynier V. elłmu.Il pobii robotnika. Tłu~ ro: 
lnie .,Slk.emch"' . lK.. 'Toma 'w 'wykOlłan1u Bandyci rozhroili w41rto'D/uika, 1:wreg'D Jm. .. a~ii:~w ElihUl·.s:IH1,clł Ul .IQ :trattowame l 
wsz'yBtkichartystów~ . I. razem g trzema urzędnikami uło..zyli t\~fU'Z'!l- nifs:,ra.wieElli~ wy-płatfi 2urDuków zur~ł ro?!. 

Ze .z~u włók. . .,Praca..... 1) uRze:ZęBeie mDjBM-m. W. Szpaczka mi .do podłogi. zabrauiajllo poruszali s~, ll~hl.e kBmimiami bar.nłd. lnżYJliernwie i o' 
~:ne lHM',z·l.};6 .r..ebrJ;l;Jltle a.łoILklów Zwil}' 1!łcwa W_ RapackJ.ego. urz~duicy jeduak zuołtili wa:zcząc alarm wu- fl'l:!:J'3lirei lIłMn:iooey str.zel-ali :z tarabinów, 

~ku :zaW.lii.Gow.e-go,!frhłJiIlUik.ów .i I.O,oo.t.n-ic prze- 2) Z op .• Louisel'-m. G. Cha.rpentier boo .czego balluyci .zbiegli, pozostawiając na. zubili ;ednego r.obotnika i kilku rauiH, 
IDj;słu wiló:l;,aisJie:g..o",Pj'acR" w ŁodEi .QQhędz.i.a ~OW1\N.N. rzędzia. Straźllik, UDry pogonił za n:ml, D) ,AJli:'~ 'Wyjechał g~nnrai:gub6ruab: 
s~ 'fil mielilBe.l-ę 'ki ';2.9 'b. m., G go-d-z. l})e '8) 3> 'S'lwwron€.Cze'k śpiewa" -m.i :słowa zili!tał ciężko raniony. Roibójllioy .zbiegli, Z teł1l1erZllmi i areSlt1oW-ił wielu robotnl' 
'poł, 'iN ilflbJ.U ID.0w,.~'wołena:j,b}w il"J)l\W-Dju fi.. Z. Noskowsldego. imw. 
l!ycznego przy nil .l~]l~.roi ~~. Aresztewaaie łlziełHlikał'lZa. 

II d JJBia- Wilk" .. O ile mbi-.allie ni.e 4łill~ Jloskutku w . WBLA.NA.Pulieja 5l'BSztDwała zieJł. "'3 
ltf'rmim.e, tG,w ]I ter.m:i.Bi.a .r.oep.oemie ~ 1) 1,C.l.yłiż było wartl':r"-m. P. Tasti ni'ltarza Zaiam, wyrlłlweę m:ająeego się 111 tych PEKIN. Bandy ..,Białego Wifkau na-
tes",i.d'illa t9 ~~d"L :a @.G 'p~ł. słoWa W. Rapackiego. dniłle~l ukazae Drganu rułoozieży 1l-a..ł!jOll:alisty- padły na miaEł..eezw Lungt.llhaj. 

- Z .lma" 2) ,,'Ozy jasnośc dnia" -lD. P • .czJik. ~zn€j. ·Podezas :rewi~jiskontiskowUiO 1,000 d{)~ilł'y 2!W mieszk.aiiww, kilkuset 
fu:.v ;ui.. ~b 25 ChaJU &Sgelr 

iflłil1~", hi~, ~c \Ok. llHłlarterze, 
wypadła ;na 'br.u'k l _~mn~a 'PJ"'!I~lI"i<> 'fltzed. 
1r:am;~ , 

stowa. p. Wel'theim. br08ZIlX JiKliclli HospoBwety", wsk.a1luj"i<'aj slD- el.ęU:o~]l poZ'OB~.f.c.h .zabrały do 
3) "Otwórz, Janku

4

-mnz. 'i Bfuwa. -weńoo:m, że jeaJTI& dr.f)og/ł do wołn1lIicl j nu.. Los misjonarzy niewiadom] 
St.-Ni-e-wiadomskiego. wego życill-to Zjłldn~ :połud!llilw,o-sło-

Whllis"k '.p. 

Zarząd 
, 
O Kr 
'Piotrkowska Nr. 43111 

.,. 'II ..... ..J! ,. d ,. d . r III ft m; k -fT T JI.-__. ł Ji. iI_ 
nlnfjejszymp~uaJe O wla omoscl "'~1tOn OW. o\i1fapzl1s,,*~~, ze wyp a",CB ajCi'iJ'i!~~:lI 
lonej pE'lilaezDgółae Zebranie ,dywidendy :za rok ubiegły~.f wJ1snk;;ś~i 8 I!r'c@>! 
orazp:rcc'llI od funduszu rezerwowego w wysokości fi prc~1!I l1JJS~~~~~~ecznik:j!']ą 
będ.zie , począ~~szy od dnia 4-gG~' KWł€TpłIAplI bil przy ;ok~eftkfa~h lłł I~m 9 6 łUI!! 



Nr. '{)9. 

Poczta K.ras~ewice, Dominium KUŻWC3 GT'~::diowskaJ 
staCJa kolei Kociołki, ma do sprzedanial . 

wagi sztuk.o.od 10 do 18 fnniów po 50 kaJliejek fu t, ·co stawy. 

po odu 
5 

uiMdu JJ 
. Wiadomość: Administraćja, 

.AWi#htPI ili 

do lPnmlanił ~lEHlE ~ILDłłOWE 
fantazyjne, kryte różowym plu
szem i obrazy olejne Wywiór~ 

skiego, Jasińskiego i t d. . 

ul. Przejazd N~. 1. ~3 

cd dnia .!5i28~aździern!ka. 

(Cmspełenbm:skI raUlks.31: H •. W!ZeŚmej) 
K () l e j F a bryqn o-te dzk:a 
Odcbodzą z Łodzi:. .' at 12J5, b) 7.20 

1000, dJ 12.;5
'
), e) l.aO, f; 3.45, g) ~.;!l) llr-S;.43. 

8.45.' . 
Przycbodzą.do .' Łodzu,4.,'ł7, 7~22 

9.35, j) 10.40, 1.00, j} 4.36; 3.G8, !f.55, k) n.ou;, 
Kolei Warszawsko:Kalisk.a. 

Odcluub:ą tło KaHsza! o godz. .. 7.5 
12.24, 4.3f~, 6~13, ~.12. 

. Odchodzą do Warszawy o godz. l LOI. 
12.34, 5.30. 2.31. ;..... .. •• 

j karty. adresowe 
w wiełkim w"ybm-ze 

wykonywa szybko i łanio 

DRUKffRnltl 

J.GRODKtI 
lj)jdlemska 106a .. · 

Do sprzeda,nia 
kiłkillseł łokci 

'. pięłrnetJo. buk.U• 
Wiadomośd w .SmardzewIe,jłoc:ata. Sieradz. 347 

Pasta do wło~ówJ wzma
. miaje ichronl.od po~
tÓ.f;zef.f1-3 5ię łupJezu. la1e-,' 
ca s~ę do' codziennego 

uzytku. 

CeRa "'bp" 

Żądać wszędzie. 

'Wy~.,.z, .ikuku zajm'łłj~po:-, 
wieść Ch. Dickensa pod tyto 

' . 
) 

'DDORAH D aU[,", rOR ~~~~h ~u2:rz;~(~ unu. Jł Ił B.I\ I U JU Ił czynnego wspólnika 
. 1 if 

'Caia20, ;1fiftłp •. 

,Nabywać m~ w Admi
nistraQji "'.",N. Gazaty Łódzkiej u 

z ,kapl~ałem od6-cm tysięcy :rubli. -Zgłaszać' się codzien
nte od 6 ·dQ 7 wiecz., ul. 'Vidzevyska :N2 106A. 

Czytujcie 

JJI1E(jH'~ 

W razie nieregularnego 
.doręczania Gazety SZa ~re&l 
ftume1"atorom przez rOZłUlI
sicoieli, prosimy o zwracanie 

. sięzrekhunac::jamii do Ad .. 
_ Egzemplarz 10 kop. 
dać wszędzie. 

Żą- mW5słracji;,. Pr~eja'zd H! l. 
Teł .. 20",30. 

f Telefon }f2 1147. 

~1łNTOl1 OGLOSZEN. 

li. T UBEK! 
Wilno, Dominikańska d. 12 m. 18. 

Jeżeli chcecie 
l'ozsz:-erzj'ć swój lnteres i tnaleźć kupujących, 

Jeżeli chcecie . 
rozsprzedae towar prowinejonalnym handlarzom, 

Jeżeli chcecie 
znal'pić rlziein:veh i dOlhd'8dlzanych pracowników, 

.Iezeli chceci~ 
ZDHleić do 8W€gO' illter&EU onpowiedniego. wspólnika. 

Jeżeli chcecie 
Bprzedać i kupli na dDgodnycll warunk.acb, 

.Jeżeli .ih -..e t.:ie 
.. wOg'r)Je zająć się jakimkol wiek interesem i DOPIĄĆ 

REZULTATU to proBzę _ ogłaszać o tem 

:: 'VV a...A.~E:T .A..O~ :: 
Pił ZEZ KA~TOR 

K@ TAUB-ERA 
Wilno, Dominikańska d. 12 m. 18-

Telefon ~~ 1147. 

'Je; też FTOFZę t!l,Cać ;,sz;:dzie tylko lemoniady wyrohu fabryk 
~t CH ~ ft7y~~~~ng:('!:o w p.atentowa:nych flasz 
L. IióI1~ba ,Hi~;,,~lw,,:HJ, .kaelloplombowanych: 

''\Yl'óbcolrry i czysty - pod gwarancją. 

Kantor: mówna 51, róg Wldzewskrej, telefon li)'·69 
CEna fiaszki Skop. Dostawa do domów. 

We wszystkicilKsięgarniachspJze 'a' 
ją się dzieła pedagogiczne Reussne

... a do bardzo prędkiej i llajłatwiejszej 
nauki J ęzykew ObClfcll WIr !' z~u.ł~ 

i Domu bezp-łatnie, bo 
bez nauc:zycieła z objaś
nieniem wymowy i kluczem 
pod t. 

amouczek 
Polsko -Niemiecki kurs 
wstępny{EJemen:tarz)-po 
kop. 5, 12,24i4D;-kursI·szy 

k.80;-kurs ll-gi k.1.60-Rusko-ifie
mieckik.5, 12,24, 40 i 2 2D.-~sko-

. Fral1lcuskikursI-y k.1.20;kursI (·gi k 
B.2Cf-Połsko-Angiełskikurs l-y k' 
75; kurs H-gl k. ~20 !Polska-Ruski 
Elementarz po k. 5. 1~, 24, AO,-kurs 
I·y k.1AO;-lrnrs II-gi kop. ISO. Nukład 
autora (Reussnera), ul Złota J\i! &, 
Warszawa, który wysyła I y zeszyt 
Samoucżka gratis, po otrzymaniu 

=ki poczt. za 7 kop. 

Buchalterji 
podwójilej 

raebunkowolki handlowej, ko
respondencji w 5 językach, 
stenogratji etc. wykłada. grun· 
townie M. Stein.b.auer, dyplo
mowany nauczyciel buch.alte 
rii, Łódź, ul. W idze \Vs.ka. 82, 
oficyna 2 wejście, III piętro 
na. lewo. Godziny przyjęcia 
od 2-3 po połuduiu i 8-9 
wieczorem, Oddzielne grupy 
z wykładem w polskim. i w 
memieckim j<ęzyku. 2414 .. 15-1 

2290-24-1 es 

Przejazd ·Nr. 1. . 

"Niemlecki.1<ll sHa łowJU 
na język pOlilki. przełoził Tadeusz Zborowo 
ski, radca sądu 'W InoWTtJeł-awiu, Do naby . 
cia w księgarniach M. Niemierkiewicza VI 
Pozn:a.niu i Wład)'słll wa Nitton w Łodzi. 

. ulica Pioh!mwska 1-62. 
Cena 1 rb. 50. '317-10.1 

oM 32981 

D-Y-Fł..,f!~CJ..A. 

lU iD YnAKRiUlJłffi~ 
TD~ ~0d.2i.3 

pyrekeja Towarzystwa Kredytowego miasta ŁodZI 
po~]e do pows:ecbnej w!adQn1Dśd, że termin zwyczajnego 
ogolnego. z~brama cz~on~ow T~warzystwa wyznaezony zos~ 
tał~a dzieu 8j21 kWletrua1914 r., na godZinę 4-tąpo po. 
łudmu, w dOillll'przy uL Ś~ed!liej pod Nr. 427119. 

Porządek dZIenny pmmemonego Zebram8:Dbejmnje: 
1) Spr~'Wozdanie Dyrekcji za rok iinansowy 1912113; 
2) Pr~ekt do etatnna rok~ na rok finansowy J913)14; 
3) Wmosek Władz Towarzystwa o uzupełnienie paragra. 

fu lO-go ustawy: 
4) Wni"OsekWła:dz Towarzystwa ouzupełnienieparagra

fów 69 i 88 tejże ustawy; 
. .5) ~~niosek 20 .stowarzyszonych, w kwestji konwerto
wan~ pozyczek, ~dZlel?nych w 5 . proc. listach zastawnych 
ternunowych serYj IV l V 5 proc. listami zastawnymi bez
terminowymi serji VII; 

6) Wybór dwuch Dyrektorów, w miejsce wychodzących' 
po trzechletn~ej .kadencji-E~ Herbsta i M. Sprzączkowski@go; 

7) Wybor Jednego Zastępcy Dyrektora, w miejsce zmar
łego Michała Cohna; 
.. 8) Wy~ór ,trzech członków Komitetu Nadzorczego, w 

~lUe]SCe wychoazących po trzechletniej kadencji: D. Lande, 
1 J. A. Wolanka i na miejsce zmarłegD R. Zieglera. 

Na p0'wyższe zebranie Dyrekcja zaprasza wszystkich 
~złon~ów !o w arzystwa , to jest osoby, które otrzymały po
ZYCZkl w hstach zastawnych, o ile PJillże służy prawo swo
bodnego ro~porządzenia swoim majątkiem. 

Współmcy nieruchomości, obciążonych długiem Towa
rzystwa, mogą upoważnić'jednego z Dośród siebie do ucze-
stniczenia i głosowania na ogólnem ~ebraniu. . 

Sprawozdania za rok ubiegły dostarczone będa stmva
rzyszonym w swoim czasie, bilety zaś wejścia przesłane zo
staną tym tylko z nic.h, którzy są w'Yłacznymi właścicielami 
nieruchomości. 

. Bez biletu wejścia nikt do sali zebrań wpuszczonym nie 
będzie. 

Upoważnienia do głosowania w dniu ogólnego zebrania 
przyjmowane nie będą. 

Łódź, d. 26 marca 1914 r. 
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• 

i derpien!a nerwowe, nlemoc: płdował newralgja, zanik mlecza pacierzowego, paraliże, 
c:horoby serca, uwiąd starczy, wyc:ieńc:zenie i katheksja leczą się skutecznie Sperminą 
Poehla, czego dowodem są liczne w literaturze srudja sfynnych lekarzy świata calego. 

I Spermina Poehla jest jedyną prawdziwą. ws~echstronnie zbadaną i wJpróbowaną Sperminą, wsku
:tek czego należy zwracać baczną uwagę na nazwę "SPERMINR POEHLR" i odrzucać wszelkiefalsy
fikaty, płyny Lekstrakty gruczołów nasiennych, jako bezwartościowe naśladO'l.vnictwa, nic wspólnego tak 
pod wzIędem shladu, jak i działania ze Spermin'i Poehla nie mające, a zawier2.jace częstokroć szkodliwe 
dla zdrowia sktadnikL • 

. ~a żądanie wysyłamy bezphtnie książk~ ,,Lecznicze dzia~anie Sperminy"; tym zaś. którzy inte
resupl: SIę organoterapją wogóle, wysyłamy za cztery:"1"-kopiejkowe marki świeżo wyszłą z druku książkę 
.,Lecznicze siły organizmu". ' 

Spenninę Poehla dosłać moina wszędzie. 

lecznica. lekarzy specjalistów 
dla przychod'zących chorych' 

~ PiOfadla-.sb· 45" (róg: Zielonej), Teief. 30-13& 
Wewnętr~: f mmw~ nt.,· 1: SLWiARtWAS8.ER' od 10 - 11 i 41/, - 51/ 2 codziennie. --

2519 7 

w nieUZieł.e od 10 - 11. 
Choroby sió1tJe;; i~~ Dr: L .. PRYBllLSKl~ W niedziele, wtorki, czw;Irtki, piątki od 

11/2;- 217, a; Poniedziałki, środy, soboty od 81/ 2 - 91/ 2 wieczór. 
Choroby dńec:i:: miejs~ gora:d:dlamatek szczepienie ospy Dr. LLlPSZYC codziennie od 1-2 pp. 
Choroby dD""'gia: E' IlE, .~ KA'NT.rur od 2 - 3 i 7,-8 wieczór codziennie. . 
Choroby ~ nr~; IIi ~NY od·3 - 4, codziennie. ' 
Choroby 8ilBZU Dr. &. DnłłCHJ1ł: CoozienI.1ie od 9 - 10 rano. 
Ch b _. " ',n:~ D .p'" DI}t .. ~ P~:miedziatek. wt9re~, środa, czwartek od 1-2. pp. 

oro y ---,- usm- lia--"'r. \h, J.RoUIII Piątek, sobota, nIedZIela od 9 - 10 rano. 

!petjaIisiu t~ \uen~~ słtórn9[' i dróg mOtllPJ9tb.\ 

D-r s. ~ EwangieiiCkiej', 2!~-t:!~~ska 144), . 
Frześwietlen!e i f6tograf~ W'nętrzoości ciała promieoiami Roentgena; ~m. 
net Ś'WiatłolecznicZT (chentby, skóry: r Włos6w) i elektroterapentyczny' (niemoo 
l'ldowa): Godziny pnyi~ia:,c8--2. rano i 5-9 po południu. Dla pań osobn,. 

pOCzekalnia. '1975 

~. Irat f[ GABINET DENTYSTYCZNY 

ur. LPRYBUlS Ki 
Ulica Peł'udniowa-.N2 ~. 

Teiei'on ]i 13'::5-9. 
Syphills. choroby skórne, wło3a'."" 
\1{Q~metyka lekarska) wencryczil3, 
moczopłciowe i niemocypłci9wej. 

ul! Zawadzka ~s, teL 34-713 
b.asystent' petersłJUrskiego =pitala 
miejskiego, speejaliś:ta'. choci'b: welfe;i·· 
rycznych, skórnych.. E IIieraucrn.łeio,,-
wej, 1688"--lEK 

Dr.mcd,Zacbarow 
(b; zarządzający i lektor SZkoły den
tyst ycznej). ::lpecjalista: chorób zę- . 
bów, jamy ustnej i sztucznychzębó\v. 
Piołrkews9c:a .Ni< 19. Przyjmuje 

Le('zenie 8vpni!isu salvarsan"!lU Er· 
ich-Hata -.. 6Otj~-9a (wśródżv!nte). 

c;'enie elektryc:moscią, elektrolizą 
U~I"Yallie szpecących WfO:;"W) o· 
~wietienie klUlału: (uretroo;kopia). 

°aYJInnje oa. 8-1 r. i ou '4-' 
r,anie (lU ,,-6 pp. 

1.1a pań oddzielna poczekal., " 

Przy leczenia syfilisu zastosowanie' pJ7ep-a.ratu 
ER,L1CH-HATA 606-914. Lecunie' ZlI . p~ą 
elektTycznoś<;L' Godziny przyjęć od' 8-2 LOlit 6"-9,,' 

Dl,. paJ> .od·4-5 oddzielna, poczekalnia., 

Dr. nmd. , rg; 
Kró;tka. 5~. 26'..s0 

Choroby skóry weneryczne" i, płciowe. 
Przyjmuje od. 10-1 i od 6-8. Panie od 
4-6. W niedziele i swięta od 8-1; 
Dla. pań oddzielna poczekalnia. 2286 

Br. 1. 
przeFowadZił się 

na ul.. SredUią" oM 3. 
8peejaHst~c' choró b weneryezn ych, 

skóro.ych zko~etyk:l.i lekarski!. (twat:Z· 
. włosy etc.}. 

Przyjmuje oaS-H i póŁ i od 4 i pół 
do 9 wieez-.· 

Dr. Sonenberg 
Chqroby skóry, dróg l moczowych 

i weneryczne. 
PRZEPROWADZIŁ !iDĘ 

na Zie»~ilą Sm 
od 11 -l i 5~71/2' 

Dr. Klaczkin 
KONS'fANTYNOWSKA li. 

Syphm~, S~Ó~:r;;2, "n.,2li"YC:Z:l1!le 
ch~IP~;;:i' as-og !nr::r;s~2;~:;_",;J,cn. 

LECZENIE SYPHlLE;D 
EHHLICH-HATA 6Do. 

Przyjmuje od 8-1 milo i od 5-8 
wiecz., dla dam osobna poezeka1nia 
od 4-5. W niedziele i święta tylko 

do l rano. 

Choroby ózie3i. 
Przyjmuje od • .1, - 6 popołudniu. 

Nawrot 7. 
Tel 3:?-42. 2460~ 

wydawGB: Jarl Grodek. 

od S i pół do 2 i 0:1 4 - 8, 

GABINET DENTYSTYCZNY 
Lek. &lent. 

Roj~omdzkn-Obod6(tlskn 
Piotrkowska 37 

Leczenie plombowanie i usuwanie 
zębów bez bólu. Przy gabinecie spec
jalne laboratorjum techniczne techni
ka dentystycznego Mo Obodowskiego 

2·,SB 

. Lekarz-Dentysia 
J~ . ~iABERFELD 

mieszka obecnie eał.Anui"zeja.M 2, 
rÓfl! Piotrkowskiei, I-sza piętro 

Przyjmuje jak dawniej. 
Telefon 17-3L 9151-2 

Dr. mede BołesłufJJ n 

Dr. Karol Bium 
. Specjalista c.h9rób 
Gardła, nosClIJ uszu i ·zboczeń 

, "mowy 
(jąkanie, seplenienie i t. iL) 

podług metody 
Prof. Gut .. mana z Berlina.. 

Godziny przyjęc: od 10 i pół do 12 
i pół i od 5 do7-ej wiecz. 

Piotrkowska165 (róg ŚW. Anny) 
Telefap 13. 52. 

Dr. M. PAPiERNY 
Akuszarjai . chnrcbykobiece. 
b. ordynator warsz. uniw. klin.akusz. 
Przyjmuje od 10-11 ralIO i od 4 i pór 

do 6 i pół po poło -

Południowa' 2$. Telef. 16:"85.· 
.. 1766-0 

€a~ł!1;l!"oby uszu, nosa, gaFfił~ 
. i chirurgiczne. Starszy Felczer 

Piotrkowska 56, Telefon 32-62. P"ol 'G !li r km Godiiny'przyjęe: od 9-11 rano i od I r o.ans I 
4-7 po południu. W niedzielę do 11 . Byty etatowy felczer Sz·p. Dz Jezml 
:rano i od 2- 4 po poło 419 w Warszawie, 

2ó długoletnia. praktyką, 

mieszka obecnie 

Piotrlunr;fff;kom 68 
ChorOby USZU, nosu, gardło i krtani 

.". Wykonywa. wszelkie, czynności 
- wzakresfelczetstwa weh!Jtlzące. 

Codziennie s;::ez:epieniie oapY' 
!Śwież:!" k!"owianką. . 

Pzgowska 33, l-sze piętro. 
'2bl6-3-1 

przjmuje 10-12 r. 5~7 po pot w ~ t b ' \\lI' 
niedzielę od 10-12' ~~ rl~ nJ JO~f;i~~~ł ~ Te§ef~mTi 16-0J. , 2540-30-1 '. • ,', ł li! ~ ~r,' ~ '. . ~ I . ~UiiH 

DrG osen bla tt 00. wYB~imn letni[D mieUKHń. 
ChO~i)br ~szu, nosa i gardła. 
PrzYJmuJe oa. 10-11 r. i 5-7 po poł, 

w niedziele od 10-11 r. 
~Ieca idinłrkowska J~ 35. 

'l'elefon 19-8J, 

Bliższe szczegóły wAdmin. 
~ Nowej Gazety Łódzkiej". 

C23'f~tO ~pządzo~a . 

KAVJIARt~;A 
FuGELSAfłGA 

Od pewm~go czasu uk~}ą. się w h:md1u 
falsyfikaty i naśladowmdwa og6łnie od 

15-tu lat znanego środka 

stosowanego z: wielldem powodzeniem 
przy leczeniu 

ZE c 
III 

Ostrzega się przeto przed nabywaniem 
tych nic nie wartych preparatów~ 

sprzedaje się woryginalnem opakowanitr 
po 50 lub 32 ~psułki. Pudełka przewią
zane są zaplombowaną wstążką w kolorach 
rtiebieśko - biało - czerwonym,. z wetkaną. 
ffrmą fabrykanta: J. D. Riedel 1\.-0.1' Berlin 

TOWARZYSTWO _cyma 
Ja D. RIEDEL 

LONDYN BERLIN lIaWY;..J;ORK 

- Stacja I' ł ' d d 
Klimatyczna noW' O Z na rZII Pilicą 

l~tnie ml~~IKania nenio ane 
w lasach Spalskich-Ie~ .. arz apte~a, restauracja-dwa pensjonat, 
poczta, tełegl'af na mi2jscu, fOl'tepi'ln, CZYTelnia, lawn·tennis
kąpiele ci2p-S'e i rzeczne. Pięć pocia~ów do 'Tomaszowa-sześć 
w powl"olnej drodze.-5zosa do scamego miejsca-lando, powozyS 
omnibus. Wiadomość: Adw. przys. Birencweig, Zielona 11, m. 3-6 PP'. teL 12-t 

= 

K"I'ka sklep r dobrze prospe-
1 . OW rujących sprze-

da. .. , tamże _ piwiarnie do odstąpienia. Zimsll 
.! St. Zar.:ewska 39. :2606-6-1 

.: . Dla p:,il. .nieuywała okazja! Po zlikwi 
, 4=- CD- ,,\.2 do 't'"1"aneJ· fabryce pie.k,ne mater.ia-ły 
~~~ ~.r . ...., a N na suknie i bluzki, bajecznie tanio. 
~ ,: --;;; ; Piotrkowska. 145 :niesz. 3ł _ 

_ r- N 262!J-4-1 
t'~tIl .. () 
~~ d • & 

",= __ .,..' ~:=. ~ .r;- ,, le'opold Rud_ła zgu~ił kar~t< od pasz 
portu wyaaną. z fabryki Hnfnagla 

::!6HO-l 
.r-; ;... c: f.r 
.~ ~ ~o;":;" 'N 
.. ;::: ~ ~ 

~ ~ ~~ 
..- c ce·"""": 
~r:: ~ ~ 
:= ...: 1. ~ 
~~ 00'0 

~ ~. c; CO 
'\:' i-" r:: 
c c·""", 
.fi;:; ~ 
~~~ 
~~ .~ 
[ .. ~o 
(!: ... -

:;=.~~ 
c: ~ :z.c 

t óźka .żelazne. materace, .umywalki. 
~ wyzymaczki, wynajem łt\źek 

Zakład reperaeyjny. CenynaJlIiż~zĘ\ 
na raty. Chodko·"ski. i Lenk, Ąiikoła-
jewsk.a. 25 262"1-)3-1 

cii pianina nowe, używane, forte-
pian nROllisclla~ Ceny najlliższe 

'N na raty. Strojenie, wynajem, pl'zewó~ 
';. ZaktHd repemcyjny. Chol1kowski, 
/II Aiikolajewslm 26 l'eJefvll 2·155 
m 2~~6--3--1 a: 

-----'~~-=~--=-=-----------SZBf~, {ljżka; stół. kł"Zl'sła t biurko: 
lu.str,) ot,manę, bieliźniarkę, kre

dens Ruchenny i iUlle dr:,bi:1Z'c'i: 8mz&
~an) na.tyelunhist Wyjt:i~t']ŻH'ł;~C ~ \Vi-
Uze\Hi;a iW-a -. ~G:::;"':":::-l 

~~~~~~a~~e® 

Oglo8.zenia . dl'obue4 




