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Rok li.
Prenumerata w
Ro~znle
~

6 rb.,

Łodzi:

półrocznie

3 rb., kwartalnie I rb
51) kop.
Za odnoszenie do domu 10 kop. mleslęcmls.

kop.,

miesięcznie

Z

prnsyłką pocztową:

~oczn!e

7 rb. 20 kop., półrocznie rb. 3 kop. GG
kwartalnie rb. I kop. 80, miesięcznie 60 kop.
Zagranicą miesi~cz.nie rb. 1.
Ogłoszenia·

Nadesłane na 1 stronicy 50 kop. za
' wiersz lub jego miejsce, wśród tekstu
60 kop„ reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 l pół kop. za wyraz. Katde ogłoszenie najmnle
IO wyrazów.

Wychodzi codziennie po południu, oprócz niedziel i świąt uroc:zY.~tych.
„„

W soboty z dodatkami ilustrowanemi dla prenumeratorów.

„„

Eg"'emplarz pojedynczy 3 kop.

Ogłoszenia

„Gazeta" drukuje tylko w

Redakcja ulica Widtewska nr. 106a (Telefonu Nr. Z0-22). Administracja Pr z~jazd nr. 1 (T~lefoq 20-30). Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.
Interesantów w sprawach redakcyjnych przyjmuje się od 2 do 4-Widzewska 106a.
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PAL IS DE GLACE

Warszawa, Nowy-Swiat 19, telef. 225-22. .
Sala ogrzana do 15° R.

Wspaniała Halla ślizgawkowa na sztucznym lodzie.

Rei:;ta.uracja i kawiarnia

W połowie b. m. ukaże si~ w Warszawie wielki dziennik poli·
tyczny, społecrny i literacki
.

„Przegląd

'®\
'łi;;il

Codzienny"

w

dwóch wydaniach: ranneru i wieczornem, razem dziennie
10 stronic i więcej wielkiego formatu,
.PRZEGLĄD CODZIENNY" będzie orgnnP.m liberalnym, bezpar·
tyjoym, Btojącym na gruncie równouprawnieniu żydów.
. .l'HZEGLĄD CODZIENNY" szeroko uwzgl~dniuć będzie ruch
umysłowy i artystyczny w kraju, Ceaar;;twie i zagranicą.
.PRZEGLĄD CODZIENNY• posiadać będzie starannie opracowany
objętości

dział przemysłowo-handlowy.

.

„PRZEGLĄD CODZIENNY" będzie pierwszorzędnem

wydawni·
ctwem informacyjoem.
Pro~pekt oraz M okazowy wysyła się na żądanie bezpłatnie •
• PRENUMERATA WYNOSI, -;- w Wnrsza.wie: rocznie 10.20, półroc.znie
5.10, kwarta!. 2.25; miesięcznie 85 k. z orlno~zeniem do domu. Na.
Prowincji: rocznie r. 12-, półrocznie r. 6.- kwart. r, 3.- miesięcnie r. 1.-; zagranic1' mie1ięcznie rb. 2.•
.Adret1: Redakcji-ulica Przejazd nr, 3, Telefony 278·90 i 27 ·91.
Administr,llowolipia nr, 7.
270-92 .
•
Poeztowy: „Przegląd Codzienny", Warszawa
•
telegraficzny „Codziennyu,
Skrzynka poczt. nr. -

„

„

Rasowy szkocki kuc .
z

uprzę*ą

i bryczką da eprzedania zaraz.

Wiadomość: W~:ewsks

Ceaa

ł80

106a.

rubli

Drukarnia.

Dr.
Specjalil!lta chorób: 1kórn•, ~ło!ó . '1': e
/czne
moczopłciowe i kosme;yka lekar ka.. Li: zenie
1yphilisn Salvarzanem Erlich-Hata. .GOS• i 914
(wiródtylnie), Lecunl• ele.ktrycznogci" (elektroliz\) i maldfm wibracyjnym. Pr1yjmuje od
9-1 i od ~8, w niedziele od 9-S po połudu.
DI.. l'ałi oeobn&llOQHblnia.
l~-6-5

"Wieczorem atrakcje i feeries na lodzie.

Do sprzedania zaraz
w

mieście liczącym

30,000

mieszkań.

progimnazja11m żeń®kie
z prawami, f gzystui&ce 2 lata-za Io.ooo rb
Kierownikiem szkoły jest inRpektor mia·
nowany przez okręg. Wymagana połowa
kapitału, dochód pewny.
Oferiy w Administracji, Przej&:;:d nr. 1.
213-3-1

czy jednostka?
„Gromada - wielki człowiek"
. powiada ruskie µrzysłowie, znane
zresztą i na ziemiach polskich.
Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z wnżności, wciągnięcia
ógołu do działalności wszechstronnej w społeczeństwie, wszyscy rozumiemy konieczność rozłożenia cię
żaru pracy na barki jaknajwiększej
ilości uczestników jej, a jednak„.
Polska od dawien dawna urobiła sobie nazwę narodu indywidualistów. Byłaby to nazwa. nad wyraz

zaszczytna, gdyby „indywidualizm •
nasz nie był raczej szkodnictwem lub
lenistwem społecznem.
Dzieje ostatnich paru stuleci
wykazują nam tysiączne przykłady,
że nie
umiemy iść gromadą, że
działalność zbiorow~ jest Vf Polsce
niemożliwością prawie. Owszem, były czyny wielkiej łączności narodo·
wej lub społecznej, lecz zdarzały
się ono jodynie w okresie wielkiego
podniecenia moralnego.
Idziemy zatem w rozsypce, każdy na własną rękę dążąc do ogólnego celu. Jest to tak samo niby
dobra forma, jak każda inna, lecz
dla nas, niestety, zgubna, gdyż mamy stale do czynienia ze zwartą
masą przeciwników, która. rozbija
nasze jednostkowe usiłowania.
Dla przykładu powołam się naniomców. Nie szukając daleko po
za granicami Królestwa, stykamy siQ
z nimi codziennie we wszystkich
prawie miastach zachodniej poład
kraju, w Łodzi zaś mamy do czynienia z całą falangą działaczy nie.

.OAZl!TA ŁODZKA•-9 stycmia 1913 roku.
2.
Mr. 6.
==========================================================================================================--·~-=-=====--=-=--===im---=-===-1
Sądzimy także, że nie od rzeczy hę· źeli rok ten dla nie.!dóryoh b~dzio rokiem
mieckich. Otóż wiemy z doświad korzyści. Zmusi on ogół do wciąg

czenia, że niemcy wszędzie i zawsze
wiążą się w
najrozmaitsze stowarzyszenia, których zadaniem jest utrzymanie łączności między poszczególnemi jednostkami; zawsze i wszę
dzie stwarzają środowiska, w których każdy niemiec znajduje oparcie i pomoc w działaniu.
U nas zaś każdy idi;ie luzem.
Jeżeli nawet powstaje jaka organizacja społeczna, to o g ó ł czynnego
udziału w niej nie bierze, całą pracę zwalając na kierowników. Tym
sposobem akcję wszelką . prowadzą
jednostki, reszta zaś społeczeństwa
bezwładnie pozwala im terać si~ w
pracy nad siły.
W Poznańskiem, które przeszło
JUZ
przez twardą szkołę władzy niemieckiej, natura polska zdaje się być
przetworzona, ogół poznański wie
co i dlaczego robi z pracy społecz
nej, zatem rozbieżność usiłowań w
akcji ogólnej nie jest zasadniczą cechą polskości, gdy można ją było
usunąć, jakież więc przyczyny działały na poznaniaków?
Najsilniejszy wpływ wywarła
szkoła niemiecka. Zła. ona jest i
szkodliwa pod względem narodowym, lecz wysoce dodatnio działa
społecznie przez podciągnięcie wszystkich pod pewien strychulec oswiaty i zmuszenie do karności.
Zarzuci kto, że barbarzyństwem
jest uwaaać za dol>rą, wynaradawiającą. nas, szkol~ niemiecką. Lecz nie
"'łm't szkołę uważamy za jakiś ideał
tylko system oświatowy i wychowa wczy niemiecki.
Przewidzieć można jeszcze jeden zarzut-w Poznańskiem panuje
zupełny zanik ruchu umysłowego,
który tak silnia rozwija sie w rozin·
dywidualizowanych dzielnicach Polski. Zapewne, lecz winną temu nie
jest szkoła niemiecka, lecz przewodnicy dotychczasowi społeczeństwa,
którzy dbali o wszystko raczej, aniżeli o twórczość duchową i pracę
czysto nauk.ową.
Pamiętać przytem należy, że taż
sama szkoła w Niemczech daje
znaczną ilość niepoślednich indywidualistów ducha, można wi~c przypuszczać,
iż umiejętnie zastosowany system dać może i nam znaczne
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cznie(do ogólnego celu, osobniki zaś
silne duchowo zahartuje jedynie i
wyro bi na faktycznych nie samozwańczych przodowników.
Dotychczas żJ>jemy ciągle pod
znakiem njednostki", działającej dla
„ogółu", powinniśmy jednak dążyć,
by ten ostatni nie był tylko nazwą.
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Feralna IS·stka.
Otośmy
przeżyli już dni 8 od dnia,
kiedy feralny 13-stką rok, saczął SWt} węd·
rów kę.
Pocz!ltek roku, który w liczbach ewo·
ich posiada 13-stkę zasmucił nietylko eta.re
panny i młode mężatki, ale i 1zerszy
świat.

Niema pisma., któreby na cześć Dewe·
go roku 13-stego nie zamieściło dowcipnego, czy też pot\ ainego feljetonu, niema na
kuli ziemskiej człowieka, któryby z pewni\
obawą, albo ukontentowaniem nie
epogl11dał w Ztłranie noweg<» roku „
A gdy zadamy s0bie trud przejrzenia
tego kalendarzyka, który niżej zamieszczę,
wówczas dopiero uprzytomnimy sobie, dlaczego tak różne panuje poj~cie co do
13-stki„.
Od dawien dawna wprawdzie już istnieje feralna 13-stka jako symbol nieszczęś·
cia-posiadamy jednak aż zawiele dowo·
dów, że może być odwrotnie, te JIHstka
jest li\lzbą szczęśliwą..•
Lu J~ość przetyła już dwa dziesil\tki
stuleci, obfituj4ce w 13-atki i, dodać warto. że nieszczęścia i odwrotnie - były w
równej mierze po jednej i drugiej stro·
nie„.
A oto maleńki przegląd wy~arzeń
(szczęśliwych i nieszczęśliwych), które mia·
ly miejsce w fatach 13-stycb„.
- W 'roku 313 ogłoszony został edykt
Milański, który oficjalnie ~a wiarQ uznał
chrześcjańską.
613 rok był świadkiem ścięcia królo·
wej Brynegildy, zaś w 713 arabowie wtar·
gnęli do Hiszpanji.
W roku 813 hułg-arzy opanowali .Ad1janopol (o fakcie tym wie zapewne mała liczba czytelników), w roku 1113 zalożony -'O•
stał Paryż.

W roku 1713 podpisano ostatecznie
pokój w wofnie hiszpańskiej, która poderwała interesy Europy„.
Wreszcie w roku 1813 w Europie na·
lll\pił upadek Napoleona.
Co przyniesie rok 1913 - niewiadomo,
spodziewamy się jednak roiwiązania wielu
hąlesn_ych dla nas zagadnień.

dzie zajrzeć, powierzchownie choćby, do
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oto co
widzimy: orzeł amerykańl)ki ·w dziobie trzyma galązk~ oliwną, która ma 13-ście listków, chorągiew amerykańska ma 13·ście
różnokolorowych pasków i 13 gwiazd„.
Prócz tego flota amerykańska posiada 13·
łodzi podwodnych, a główny komendant
floty tej, Dżon PnuJ, z angielska pisze si~
13-stoma literami.„
W liczbie ludzi znanych i wielkich,
k~rym HS atka przyniosła szczęście i roz·
głos-znajduje się Ryszard Wagner, którefO rok urodzenia posiada 13-stkę. linię i
nazwisko tego wielkiego człowieka sklada
się z 13-stu liter, sam napisał 13-ście oper,
13·stego kwietnia ukończył ft Tanhausera•,
a 13-stego marca po raz pierwszy utwór
ten ujrzał światło kinkietów.
Taż sama 13-stka apatyka si~ i w dniu
emierci tego wielkiego czlowieka.
Obawa 18-stki w niektórych miastach
doch0dzl do tak śmiesznych rozmiarów, że
nikt za nic w świecie nie zamieszka w
domu podjNr. 13, albo mieszkaniu ozn.aozonem
t"!l cyfrą„ ..
Za graoicą utworzono nawet epecjalne
kluby znane jako .Kluby lS·stki", które
mają na celu walkę z tym zakorzenionym
przesądem. Do klubu tego może należeć
nie więcej jak 13-ście osób, krzesel nie
może być więcej jak 13 i t. d. ściany zaś
przybrane Sił rysunkami czaszek i piszcze·
li, stoliki jakiemili maskami pośmiertnymi
nie psuje tę jednak wcale humoru panom
z .Klubu 13·&tu • i jak zapewniaj,-mai2'
liamiar długo Jeszcze :żyć ••.
Obawy przed pechow~ 18-stklł nie mogD się pozbyć nawet wielcy ladzie, a do·
wodem tego jest fakt, który miał miejsee
na jednym z obiadów, na który był zaproszony wraz z kilkoma 8enatorami i wielki
poet:\ francuski Wiktor Hugo.
Oto po przyjeździe gości do zamku,
nikt Ich do stołu nie zapratzal, a co ob~c
nego tr.m wiceprezP.sa senatu zaciekawiło
tak dalece, . ze, podchodząc do pani domu
bardzo prosił o wyświetienie tej kwestji.
- Nie przyjechał jeden z za.prouon_ych gości i dla tego czynione l!ll\ posz11kiwania kogokolwiek, gdyż jeden z obscn~·h w gro~·e gości - za nie nie siądzie
d i>tołu w 1. e:bie 13-atu„ . - Qpowiedz.ia·
ł piękna p
i domu.
Wiceprezes senatu postanowił słowa
te powtórzyć wielkiemu poecie:
- Czy wiesz pan, dlaczego nie dosta·
jemy obiadn?
- Dlaczego? - zapytał Wiktor Hugo.
- Dlatego, że między nami jest jakil
idjota, który za njc w 8 Niecie niechce zasiitść do siołu w liczbie 13-stu.
- ldjotlł tym, drogi panie, jestem, ja
sam-odpowiedział Wiktor Hugo.
Jakim będzie rok 1913·sty niawiadomo,
pewnem jednak jest, :że jeżeli dla jednych.
rok ten będzie łaskawym, to nie ulega
wątpliwości, te obtnva Judzi tych względem
13-stki-imiknie jak woń eteryczna, zaś je·

nieszczęść-to n!kt ludzi tych nie przekona
te 13·atka. jest sobie zwykłfł tylko 13·stk~

Jangar.

Akcja ratunkowa
dla robotników.
\V czoraj wieczorem, w lokalu przy ul.
Przejazd Nr 1, odbyło się ogólne zebranie
członków komitetu obywatelskiego, pG~ocy
dla pozbawionych pracy robotników.
Zagaił zebranie j przewodniczył na nim
prezes zarza,du chrześcjańskiego Tow:miystwa
dobroczynności, paator R..
Qundlnch, który
zawiadomił aebranych o zatwierdzeniu
komi·
tetu obywaielalciego priez gubernatora piotrkowskiego.
f~· W celu ułatwienia zbieraniA skład0k i
udzielania zapomóg uchwalono podzielić mia·
ato na 10 dzielnic, które rnowu podzielo110
na 51 rewirów, a te zaś btd11i podzielona ua
podrewiry.
Na przewodniczących pierwszego okr~gn
zaproszono pp.: Besserta i Kokelego; drugie·
go pp.: O. Schweikerta i Wierzbickiego; trze·
ciego pp•. Wunsohe i dr. St. Skalsldego;
czwartego pp·: J. Hedwieha i dyr. Swierczewakiego, piątego pp.: A. Daubego i W. Hor·
dliczk~, 11zó1tego pp.: A.
Ro1u1kowski.ego i
Zierklera; siódmego pp.: W. Karnińslrie&•,
Kirbitza i Szykiera; ośmego pp.: A. Dobunickiego, Majera i Wocalewskiego; dziewil\tego pp.: · E . .fezierskiego i I1'rydrycba i d.zie·
wi11.tego pp.: dr. Gl-0gera., putora Set•in.iaio
i Hali&lera.

Przy organizacji dzielnic p1z~wodnicu~cy121
prawo kooptowaDła opiekuuów i

przyaługuje

podopieku5ów.

•

PrzewednieZl\CY obradów st:inowil\ komlłeł wykonawczy i wybiorą z pośród siebie
pnewodniozl\cego, k~sjert\ i aekretanu. K!\·
sjera wybrane Zllflll! na wczMajazem zebran9tł.
mia.newicie, uchwalonG powołać na to stano·
wisko p. A. Daubego. Komitet wykonawczy
opraeuje regulamin i instrukcjo dla opieku·
nów i podooiekunów.
Członek komitetu ezyonego, inż, &ow·
ski\ opracował mapki.
Dalej uchwalono udzielić pamoay tylko
tym robotnikom, któn1y utrn.1.1ili pracę, z p-0wodu zastoju w przemyśle, oraz tkaczom za•
robuym.
Spraw12 mhiału \V pracaoh komitefu O•

bywateli -

żydów

bninilrnm Komitetowi.

źydom

i udzielania pomocy raprze.kazano do udzielenia

Nast~pnie postuuowił}U
zało~yć
biuro
wyszukiwania pracy, kt6re ma w3pólnie, dzi&·
łać z biurem pośrednictwa prncy, i:itniejącew
przy Towarzystwie dobroczynności, i przyj~to
wniosek księdza Albrechta, ateby zajq,6 się
zbieraniem odpadków, gdy to może daó prao1
100-130 robotnikom.
Pozatem uchwalono utworzyó dwie ko·

misje:

prasową,

na

przewodniczących

SFPR#IA
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TH. MRNN

Królew~la Wnoko~t
POWIEŚĆ.

Tlumaczył z niemieckiego

nięcia się w
zbiorową pracę,
we
wzajemną zależność, nauczy iść łą

K. HOWORKO.

=
Generalny lekarz opuścił komnatę, CO·
fająć się ka drz.w iom tylem, zgięty w ukłonie. W przedpokoju wzruszył ramionami, czerwony jak rak. Wielki książę spacerowal znowu po pokoju, stąpając ciężko
w swoim książęcym gniewie niela.skawy
~a wszyst.ki.ch . i dl~ każdego, _niedający
się pouczyc i me wiedzący na kim
złość
swoją wylać. Nie wiadomo, czy chciał
swego lekarza przybocznego jeszcze bardziej upokorzyć, czy też pożałował, i.i nie
p~zwo.li się pouczyć .należycie! po dzi~się
cm mmutach stała się rzeci llleoczek.iwana:
wielki książę kazal swemu odjutantowi wezwać do bibljoteki doktora Sammeta.
Otrzymaw'szy wezwanie, doktór rzekł
znowu: „bardzo chętnie„. i owszem„. i zarumienił 8ię nawet, ale później zaehowy·
wał się wybornie. Oczywiście brakło mu
obycia z formami dworskiemi, więc we
drzwiach ukłonił się zawcześnie, tak, że
adjutant nie mógł za nim zaruknnć i mn8iał mu szepnąć, aby poszedł dalej; potem
wszakże staWlł sobie swobodnie i z przyfemnym wyraz.em da wal zadawalniająee odpowiedzi, jakkolwiek mial zwyczaj zaczynać

zdania jakiemiś nieokreślonemi dźwiękami bardzo dobrze. Tak. Jest to przypadek
wahania ezy zakłopotania i powtarzać czę atrofji••.
sto .tak", jakby na . potwierdzenie słów
- Przepraszam pana„. atrofji...?
własnych.
- Tak jest. \\ asza królewska mość
Krótko strzyżone wlosy miał doktór pozwoli •.. · zanik, niedokształcenie.
Tak.
Sammet zaczPsane do góry, policzki jego i
- Bardzo dobrze. Niedokształcenie.
podbródek były gładko ogolone i wyglą Tak jest istotn-ie. Lewa ręka jest niedokdały jakby podrapane po goleniu. Głowę Htałcona. Ale to jut niesłychane! Ja tetrzymał prnechyloną nieco na stron~ a go nie p.Qjmujęl W mojej rodzinie nigdy
spojrzenie jego @zaryJh oczu świadczyło o o niczem podobnem nie słyszano. W oitarozumie i skromności. Nos jego ni~oo przy- tnieh. cżasach mówi się dużo o dziędzlcz·
płaszczony lut nad ustami, pouczał o po- n ości •••
chodzeniu doktora. Do fraka uwiązał su•
Znowu spoglądał boktór cicho i uważ·
bie czarny krawat a jego trzewiki nie na- nie na tego wielkiego pana, o którego u·
leżaly do eleganckich. Jedną ręką trzymąl s.zy obiła się niedawno wieść, że w czasach
srebrny łańcńszek swego zegarka, przycis· ostatnich mówi ei~ dtl.Żo o dziedziczności .••
kając w sk.romaej pozie łokieć do boku, Odpowiedział po chwili:
Cała jego po:.tać wyrażata sumienność i
- Wasza wysokość wybaczy, ale w
rzeczowość i budziła zaufanie.
danym wypadku o dziedziczności mowy byd
Wielki książę rnzmawial z nim nie• nie może.
zwykle la.skawie, niby nauczyciel, który do- .A.eh! Rzeczywiście?-zawołał ksią·
piero co miał przykl'ą sc~nę ze złym użę
nie
bez odcienia ironji.-Sprawia mi to
czniem i oto z nagl& łaakawością zwraca
satysfakcję, ale może mi pan zechce posię do ucznia dobrego,
- Poleciłem pana poprosić, panie dok- wiedzieć, o czern tu wi~c może być
torze„. Chciałbym coś U&łyezeć od pana o mowa.
- Bardzo chętnie powiem waszej kró·
tem, co spostrzeglem na ciele nowonarodzonego dziecka. Przypu1zezam, · że nie lewskiej wysokości. Zdeformowanie ma tu
Rozwój
uazlo to pańskiej uwagi. Stojia wobec zn.· czysto mech1miczn~ przyczynę.
gadki„. bardzo bolesnej zagadki. Jedoem ręki podczas dojrzewania płodu spotkał
slowem proszę o pańskie zdanie. - Ksi~żą przeszkodę mechaniczną. Zdeformowanie
porus2yl się na miejscu i doskonale pięk· takie znamy bardzo dobrze.
uym ruchem ręki dał doktorowi znak, że
Wielki książę słuchał ze wstrętem i
może mówić.
niepokojem; obawfał się każdego no,vego
Doktór Sarnmet przyglądał się księciu słowa, które mogło zadrasnąć jego wraili·
pilnie i uważnie, jakby wyczekni\c koń.ca wość. Słuchał z brwi&rai śeiągniętemi i
nietylko ksi<!ięcych słów, lecz i gestów. rozwartemi ustami; obie rysy zbiegające
Potem rzekł:
_od nosa ku podbródkowi wydawały się przez
- 'rak. W grnncie r&eozy chodzi tu to jeszcze ostrzejszemi.
o przypadek niezbyt cz9sty, ale :ma.ny nam
- Zdef(JrmQwania.„ alo jakże na mi~

któriij
~

łość boską?

Przecie nie mażna !w~tpić, ża
zrobiono wszystko, co nalE"żało, aby.„

-

łiogą

one mieć różne przyczyny-

odpowiedzial doktór Sammet - ale w danym wypadku można z wieh:ą pewności/}
twierdzić, że przyczyną jest amnion.
- Przepraszam„. amnion.
- To wewn~tr~na część łożyska-tak.
W pewnych razach odłączenie się tegoż
od płodu może sie przewlec i postQpować
tak powoli, że całe włókna, włókna awniotyczne, jak je nazywamy, mogą omotać
części płodu. Jest to niebezpieczne. gdyż
włókna amuiotyczue omotawszy jaką część
ciała dziecka, mogą się
że dopływ krwi zostaje
oplątana. moźe zostać

tak

zadzierzgnąć,

przerwany a część
zupełnie amput()-

wana.
-

Miły Boże... ampuiovrana. rrrzeba
aię wi~c jaszcze cieszyć, że do mkiPj amputacji ręki nie doszło?
- Stać się to mogło. Tak. Ale ekoń·
czyło się na omotaniu a tam .samem na a·
trofji ręki
- I to nie dałe aię zauważyć, prz~·

widzieć?

Nie można. było zapobiedz'?
Nie, królewska wysoltośei. Żad.ni}
miarą. Nie ulega najmni~jszej wątpliwości,
że niema tu winy niczyjej. Takii zdefor·
mowania dokouywajl} się w tajemnicy.
Jesteśmy wob-ec nich zupełnie bezsilni.
-

Tak.
-

.A czy rzecz jest nie do naprawieCzy r~ka pozostanie taka. jak jest?
Doktór Sammel zawahał się przez chwilę i spojrzal na księcia ze wapółczuo~m.
nia?
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pp. Daubego i Hordlic1k~ 1 i komi·
•jt zabaw, kt6ro ma działaó, uwzgltdniajl\O
•asady abatynenekie. Oprócz tego postano•
wiono zaprosió do komitetu rob~tników, za·
dzielnicach, któuy
lllieezkałyah w różnych
b~dl\ stwierdzaó, ozy dany osobnik zasługuje
Ba ~apomogq.
Do komitetu 11onorowego f&l'roszono Je•
1zcza p. E. \.Yagn.irs, a do komitetu czynne·
go pp. Wł. Wasuarn, Stilldtową, T. Kiu<ler·
mana i T. Steigerta.
Pierwsze posiedzenie komitetu wykona w·
czego odb~dzie sie dziś wieczorem w lokalu
(a)
~rzy ul, Przeja;i:d 1.

l>Owołano

wych w WarHawie, zoatał oz~iowo pr1erwany, gdył kilku większych fabrykn tów U•
czyniło zadość łl\daniom etrajkująeych, które
wob84 tego przys~piły do pracy. Jednakie
zwil\zek fabrykantów wpłynął na tych, kt6·
rzy nstl\fili, ieby cofnęli 8Wlł 1godę. Jeden
tylko fabrykant, nienależący do zwiipku, nie
sgodził sie na to *"danie i prowadzi dal&j ro·
bo tę.
Reszta fabrykantów nie ehce ustąpió, mi•
mo, że sezon dawno jut siv rezpoor;fłł i Bil
łietne umówienia.

--o-

Ostatnia poczta.

-o-

Z za kordonu.
Ucieczka więźniów.
Z więzienia w Haliczu uciekło dw6ch
tam pod zarzutem
pozostują.cych
\Vięiuiów,
azpiegostwa: arcsztowauy niedawno 11erb, na·
ll.vlskiem Capor i Limanowski.
Śluby aroyk•h!źniczek.

Dnia 9,go b, m. w najściślejszem kole
todzinuem, odbędzie się w kaplicy p11łacowej
\V Żywcu śl ub aroyksiężnicaki Eleonory, cór·
ki arcyksięcia Karola Stefana, z porucznikiem mnrynarkl Yo11 Klossem; w sobotę zaś
dnia 11-go b. 11,l., przy udziale szerszego korodzinnego, odbędzie się ślub arcyksi9·
ła
tniczki Mechtyldy z księoiem Olgierdem Czar•
,toryskim,

-o-

Z Litwy i Rusi.
:Czesi na Rusi.

Choinka.
CARSKIE SIOŁO. W nadwornym
neiu st11jennym urzl\d:iono choinkę dla szere·
gowców własr1ego Jego Cesarskiej Mości konwoju, złączonego Jego Cesarskiej Mośoi puł·
ku piechoty, pierwszego pułku kolejowego,
policji pałacowej, ochrany i innych oficjali·
stów słuiby pałacowej. Na choiuke przybyły
osoby świty Najjaśniejszego Pana na czele 11
ministrem Dworu. Przy był równiei Najja·
śuiejszy Pan z Cesnrzowiczem Następcą Tro·
nu Najdostojniejszymi Córkami i Wieli..!\ Ksiei·

ma·

ną Olgą Aleksandrówn!ł .

StaAowislro Turcji.
KO~STANTYNOPuL, Przed wczoraj wie
czo rem odbyło się posiedzenie rady ministrów

w sprnwie przf'biegu wczorajszego posiedzenia loudyi1skiej konferencji pokojowej. Po·
dobno r7.fid uchwalił ponownie nie ustępo·
wać co do Adrjanopola i wysp Egej'!kich,
b~z względu na kroki, przedsięwzięte przez
mocnrstwa.
Pod Adrj;onopolem.

Wśród czechów na Rusi powstała w
n•iiizku z nowemi prawami niedawno myśl
•przyjęcia poddaństwa rosyjskiego,
Zamierzano. w tym celu złołyć podanie
ibiorowe, leca wyższa administrccja wyjaśni•
ła, że wszelkie zbiorowe wystą.pienia w tym
celu są niedopuszczalne.
RRdzouo tylko, ażeby każdy caeoh zło
oddzielne podanie na Imię Najwyż•
żył

SOFJA 7/1. Na 7.ąduuie dowódcy zało·
gi tureckiej w Adrjauopolu o"bedzie eie pod
miastem spotkanie delegatew tureckich i buł·
Prawdopodobnie omawiane będłli
garskich.
warunki kapitulacji.
Posiedzenie komisji koloniza•
cyjnoj.
POZNAŃ,-Doroczne posiedzenie komi11ji
kolonizacyjuej odbędzie 1ię 20 atyczoin w Po·
&ze.
zuaniu. Na posiedzeniu przn,otowany zostaIniojatMzy , projektu opracowuj!\ obecnie nie meri10rjał dla sejmu.
wzór podania, który ma być zamieszczony w
Pozutem omówione zol!tanie sprawa wywyrhodzą,oym w Kijowie c1aaopiśmie „Czecho· właszczi>nia, i propozy:ije, co do dalszych WJ•
ałowiaoiu".

-o-

Z:Królestwa
Jatka miejaka.
~lagistrat m. Kalista pragnąc unormo•
wać ceny mięsa na targach miejskich, któ·

re podlegają nieustannym zmianom, pro·
•ektuje otworzenie miejskiej jatki mięsnej,
gdzie na rachunek miasta sprzedawane by·
loby mięso po cenach normalnych.
Bydło byłoby sprowacizan e większemi
partjami z Rosji.
Miljonowa

pożyczka.

Płocka donoszą, iż w w tych dniach
ordynf.lcja lir. Krasińskich w Opinogórze
podniosła pożyczkę Tow. kred. ziemskiego

7i

w

~umie

1,300,000 rb.
Jest to największa pożyczka, jakie Tow.

udzieliło.
Na osiągnięcie tej pożyczki ordynat
opłatę rat
llZj'Skał zezwolenie Nnjwyższe,
zagwarantował skarb państwa,

Pożyczki\ ma być wzięta na przepro·
wa.dzenie melioracji rolnych w ordynacji.
Biurokratyczna pomyłka.
W instytucie \'Olniczym w Puławach
jest dwóch nauczycieli Smirnowów o jednakowych imionach własnych i imionach
ojcow. Jeden z nich jest gleboznawc~,
drugi zootechnikiem.
Minister Kasso postanowił gleboznaw.
t~ Smirnowa mianować profesorem, lecz
przez pomyłkę na katedrę gleboznawstwa
naznaczył zootechnika Smirnowa. Po otrzy·
maniu oficjalnego rozporządzenia instytut
w Puławach znalazł si~ w kłopotliwej sytuacji.
Zwrócono si~ do Petersburga. Mini·
sterjum szuka obecnie formuły wyjścia z
pomyłki.

Z Warszawy.
Aresztowanie redaktora.
P. ·Leo Belmonta, sk&aanego na rok
Tygodnik
twierdzy, onegdaj aresztowano.
„Polemista", którego pierwuy numer ukazał
siEJ diiŚ, aadal wycltodzió będzie przy atałem
współpracownietwie p. Belmont11.
Straik kapeluazoio:tek.
Przed kilku dniami strajk 1.nract:ek•
pracujllcyoh w fabrykach, kapelouy lłomko·

właszczeń.
Krwawe starcie z policiat•
RZYM. W miejscowości Rooca Gorga
przyszło do krwawych st11rć mi~day luduośeifł
a policji\. Ludność odbyłn zgromadzenie protestujące przeciw nowym hygjenicznym przepisom rz[\du, których wykonnwol\ ma byó bur·
mistrz.
Po zgromadzeniu zebrani udali sie przed
m::igistrut i powybijali wszystkie szyby, Do
. policji strzelę no z tłumu z rewolwerów.
Dwóch policjantów zost1tło zabitych i 4 rannych. Policjanci odpowiedzieli strzałami. Je·
dna osoba z tłumu została za bi ta, kil kana·
ście osób rannych.
Męczarnie ekspedycji naukowej.
BERLIN. Z Chrystjanji donoszą, łe
niemiecka ekspedycjł\ naukowa na Spitzbergen
znosi straszne męczarnie z powodu zimna, i
Wielu człon·
brnku środków pożywienia.
ków ekspedycji zachorowało na skorbut.
Ekspedycja podzieliła się na 2 oddziały,
uczestnik: jednego oddziału ekspedycji kapitan
Ritscher przybył do zatoki Advenł na Spitz•
bergeń i opowiedział, że reszta członków od·
rozpaczliwej.
działu znajduje się w sytuacji
Wysłauo ekspedycję ratunkowi\. Kap. Ritscherowi odmarzły nogi, Musiano gtopy amputi>wać.

Rumunja a Bułgarja.
LONDYN, - Jak donosi „Dai1y Telegraph, pomiędzy Buł~arją a Rumuoją doszło
do porozumienia. Bułgarja odstępuje Rumunji
pas ziemi, ciągnący sit od Olenie wraz a
na mor1u
Silistrją do przylądka Kali ·Agra,
Czarnem.
Strajk zecerów w Amsterdamie.
AMSTERDAM. Wybuchł tutaj strajk
oz~ściowy zellerów. Zachodzi obawa na rozazerzeuie się strajku na wszystkie drukarnie
Amsterdamu. Niektóre dzienniki nie wycbo·
dzl\ wcale.
Zaj•cie serbsko-greekle.
BALONIKI. Serbowie 'wzivli do niewoli
greckiego guberuutora Floriny. poniewał ten
wsbraniał ai~ wydaó im w r~oe administracji
miasta.
Cudzoziemcy na uniweraytetach niemieckich.
HALLE nad Saal&. W Halle odbyła sit
vr tych dniach tajna konferencja miedzy profe1orami medyoimego fakultetu na uniwen.r·
tecie w Halle 1 kilkoma profesorami medy01nego fakultetu uniwersytetu berli4akiego.
Konferencja dotyo1yła kweałji, 011 i któiv

oud1t1itm~1 maj-. by6 w prsyalłośoi dopua~·
esani na niemieckich uniwe1'9Jtetach do klinik. Na konferencji lł1rierdseno, u sprawa
atudjowania medycyny pr1e1 cud1oziei_noów
w Nitnuczeoh pr•ybrała bardzo ostre formy,
wtkutek łytł6w rosyjskich, kłórr;y dopu11cza~i
w ogranic1GDej lfozbie na uniwersytety ro1yJ•
akie kaztałoą sit masowo w Nieruc1ech.
Konferenej1' uznała za sło1owne, wejł6
w porozumienie 1 władami r11yj1knmi. Po·
ałanawiono czynió przed11ławienia, aby etu·
łenci łydowscy, ze względu na brak lekarzy
w Rosji otrzymali równouprawnienie w stu·
djach medycznych. N a uoi wersytetaeh niemieckich bowiem będf:\ Ilię coraz bardziej piQ·
trzyć utrudnienia dla cudzoziemoów.

3.
rozmach, b...
chowała wielka śmiałość i
dllOY odcieniem osobistego charakteru Jaa
Cilłglińskiego.

Delepei o zawieszeniu brólll.
BERLIN. Londyński korespondent. Von
~tg• rozmawiał po konferencji z delegata•
mi pokojowymi Bułgarji. Delegaci bał
garscy oświadc1yli, że nie Hlwali rokowań a to 1 tego powodu, ie jawne urwanie aprowadziłoby równocześnie serwa·
nie traktatu zawieszenia lbroni i Dałych
miastowe prowadzenie wojny. Delegaci
baikańscy chcieli tego uniknąć, ze wsgi1·
du na wielkie mocarstwa. Zawieuenie
rokowań oznacza równieł ~zerwanie rok•
Hl'Wanła
sob"
wań ale nie pociąga u
traktatu zawieszenia broni.
Pogotowie Bułgarji,
Delegat pokojowy tureeki Osman Jl"tPARYŻ. Z Konliantynopola donoszl\:
zami pasza oświadczył, że Turcja uwua
łutejszy komendant wojgkowy, zbadawsiy pozawieszenie broni za odwrót pamiw bał
łożenie pod Konstantynopolem i nA linji obru:i·
kańskich. Osman Nizami pasza ośwtadcsył.
nej Czatald~y. przekonał się, h bułgarsy
dalej, ie obecnie cała kwestja pokoju prH•
sprowadzili na swe pozycje znaczu" ilośó
w ręce wielkich mocarstw.
ula
dzial oblQżniozych najwi~kszego ka·
cię~kich
R6żne.
libru i zd9łali ustawić je na knrzystuych dla
tuteja1a etwi8ł'du, H
Prasa
LONDYN.
siebie pozycjach. Wobec tego, dalslda obro·
na Turcji, w razie wznowienia kroków wo- odroczenie konferencji pokojowej wpłynie na
jennych, nie doprowadziłaby do hduego 1·e· zaostrzenie połohnia i podziała denerwuj,:.
iultatu, a klęska ostateczna byłaby nieuni• na obie strony, oo może doprowadzić do wy·
buch u.
knivną.
Mocarstwa powinny d«>łoły6 wssetkid
&amebójstwo
a~eby doprowadl5i4 do porozumienia,
atarań,
MONACHJUM. W hotelu .Union• po· nie dlatego, deby obawiały siQ takiego si•wiesiła si~ hr. Gabrjela Apraksiuowa, urods~ bezpieczeństwa,
jak wznowienie wojny •urona w Wanzawie;
pejskiej, bo wojno taką potrafią zlo«a1izow00.
ale dlatego, ie wivkue niebezpieczeństwo
Znów poje1lynek polity6zny
grozi Europie, gdy 1 chwilą zblitaaia 11iv 11~a
BUDAPESZ'r. Tisza wyzwiił hr. Sza• nu niepewności rozpoczn~ sio rozruchy w Arobeny'ego na pojedynek, z powodu obrałają· menji, Arabji ,i w innych prowincjach Azji.
cego Jiatu. Spotkanie na nable odb\jdzie 1it
WIEDEN,-Podobno studenci rumuńecy,
jutro.
kształcący sig w szkołach tutejszych, otrzyrusinów.
Postulaty
mali rozkaz powrotu do kraju.
LWOW (Wat.)-Rusini post:-1wili swoja
BERLIN-Nowy B&kretan stanu, Ja.
postulaty w sprawie wyborów do rady gow oświadozył współpracownikowi ,Loc&ł.
miejskiej Lwowa. Żl}dają oni 22 mandatów Anzeiger•, iż nie moie nio powiedzieć o
t. j. tyle, ile rzekomo ualeźy •itl im w sto· pr6gramie swej przyszłej dsiałaiłności, uws·
aunku do ilości ludności xusińskiej we ża bowiem wtSzelkie programy w polityce
Lwowie.
za głupstwo. Polityka nuleiy od tyaiącz
Hr.· Aprakain.
nycb okoliczności.
WIEDEŃ-Koresyodent „Wa t2a" do·
MONACHJUM-Urodzona:w Warszawie
hr. Apraksin, która przybyła tu z Wiednia wiaduje si~ ze źródła b. dobrze poinform•wanego, iż rusioi rozpoczną obstrukcję w
powiesiła sią w hotelu !'Union".
komisji finnusowej dnia 16 b. m„ jak róAresztowani francuzl.
wnież w komjsji wodnej. Powodem obltruk·
MDTZ-Policja tuttaja.ZA aresstowała cji nie jest sprawa uniwersytetu, loez w
onegiłaj 5 francuzów, którzy ped po.zorem pierwuym rz~ozje reforma fmansown i
handlowania perfumami werbownfa ochot- 1prawa kanałów.
HA~mURG-Znany tuta.J notarjua:, cłr.
ników do fraRcm1kiej legji cudzoziemskiej.
ucie.ld po zdefraudowaniu znacznej
Becker
Robetnicy rolni.
sumy złożonej u niego w depozycie. Po
BERLIN - Kongres eoc}ałistyczny zai- lirja rozesłllła za nim listy gończe. Wyso
mował się wczoraj sprawfi robotników rol· kości zdefraudowanej suwy doty<hbzas nie
nych. Przyjęto rer.olucję, aby r"hotnicy oi ustalono.
.zostali równouprawnieni z robotnHrnmi fa.
BERLIN-Wedlug wiarogodnych inbrycznymi pod względem pra\U. koalicji i formacji rzt}d niemiecki zamier3a przy odzabezpieczenia na wy pa dek choroby, oraz, nowieniu traktatów handlowych podn:sść
wszyr1tkie cła o 5 procent.
aby otrzymali sądy rHjerncze.
t'ldroczono do
Nast~pnie konferencję
BERLIN-„ Voss. Ztg. • donosi z Sofji.
wieczora. Dziś na porządku dziennym znaj- że na życzenie komendanta Adrjan~pol '\
dzie si~ sprawa stosunku socjalistów do odbędzie się dnia 7 b. m. spotkanie decy·
„
polaków.
dujące pnrlameutarjuazy tureck!ch i buł
garskich pod murami twierdzy w sprawie
Czas na moearstwa.
PARYŻ. „Matin • oglamza wywiady poddania Adrjanopola.
Telegram iskrowy, nadesłany do wielswego londyńskiego korespondenta z ezarwezyra w Konstantynopolu p;zez kokiego
nogórski m deiegatem Minskowiczem i gro•
polożeuie
ckfm Venizelolłem. Obydwnj oświadczają, menrłanta Adrianopola, określa
beznadziejne.
jako
twierdzy,
wielkie może teraz nadeszła pora, aby
RZYM-.Ambaiador niAtuiecki w lliy·
carstwa wywarły nacisk na Turcj~. Turwyspy mie, Jagow opuszcza jutro Rzym, aby udać
cja musi uatąpić Adrjanopal
się do Berlina i objąć kierownictwo miniEgejskie.; Inaczej niema pokoju.
sterjum apra w zagranicznych.
Kapitulacja Adrjaaopola.
SALONIKI-Serb. wz. do niewoli grec·
·
BERLIN. • Voss Otg." donosi z Sofji: kiego ~ubernatora miasta Florżna, ponieNą ~yczenie komendanta Adrjanopqla Szuważ wzdragał ei~ oddać im administrac~
ekri paszy odbędzie aię dl!risiaj 7 b. m. de- miasta.
cydujące spotkanie tureckich i bułgarskich
BIAŁOGRÓD-Znłoga turecka w Sku·
parlamentarzy, pod murami twierdzy ad- tari nie uznała. dotychczas faktu .zawieszerjanopolskiej. Oczekują kapitulacji Adrja· nia broni i arządza ciągłe wycieczki. Walki
nopola.
· trwają w dalszym _ iągu.
Telegram bez drutu, wyełnny wczoraj
LONDYN-Turcja otrzymała po~yezkę
przez komendautA twierdzy do wielkiego zn1;raniczną w wysokości 7,400,000 frnnków.
wezyra w Konstantynopolu określa położe· Gwarancję łej pożyczki st~nowi specjaln1
nie twierdzy za bnznadziejna.
podatek wojenny.
Jan Cian1lia\ski.
-oZ Petersburga donoezą o zgonie arty•
sty·malarza Jana Ciąglińekicgo. J
I
Urodzony w Warszawie w r. 1859, tu

Handel

też odebrał wykształcenie.

Wkrótce jednak porzucił rozpoczęte
studja dla malarstwa i jako młodzieniec
dwudziestoletni podążył do akademji sztuk
pi~knych w Petersburgu.I
Już pierwsze prace, wykonane przez
Ciąglińskiego w akademji petersburskiej.
zwróciły na si-ebi-e uwagę i młody malarz
otrzymał złoty m11dal za konkursowe płót11<> p. n. „Sfldzawka Siloe•.
W r. 1906 mianowano go protesorem
akade.mji petersburskiej.
s.rietny rysownik, rozmiłowany w t.ywej koloryatyee, był uważany w Petersburgu za impresjonistQ. Obraz1 jego ce·

.

prze1nysl.

Syndykaty i truał~
Ł6dzlti komitet handlu i przemy1ł11 otrzy.
zawiadomienie, ie ministerjum handlu i
mał
przemyełu przygotowało projekł prawa o trn·
stach i aymłykatach, który złoży IV Dnmłe.
Proj1Jkt traktuje wszelkie porozumienia 'lf'1•
twórców, jako .zjawiska nietylko nieuniknione,
ale w wielu wypadkach po!4dane i koray·
atne. Na'Mlt porozumienia spokulacyjoe, o' il•
tylko dl\ŻI\ do uregulowania aprsedllłJ. q .,._
puszozalue. Represje mają byd akiOJHtH•
nie przeciw samym porozumitniom, łeet1 ~...
oiw nadu!yciom, któte mog~ wynikad aa gru·
cie takich porozumień.

Zamówienia r.ządow•.
Ministerjnm komuuikacji opublikawało
zakładów pr:zemyał0wycb 1
listę fabryk i
którym powierzoao zamówienia kolejowe
na rok 1013. W okręgu petersburskim
fabryk takiih jest 42, n w Królestwie Pol·
skiem 40. Z tych o~tatnich 20 należy do

fabrsk wielkich, jak znkłady Ostro'.'.'ieckie,
Huta B::inkowa, Bliżyn, fabr. Huntkiego i
inne.
Słuszne wystąpienie.

Grono kupców i przemyalowców łódzkich
zwróciło się do komitetu giełdowege z .żąda·
11iem euergitzuego wys ~ ąpieuia do mińiste·
rjum w fspra\"9fo zmiany iatni~jących prZi!_pisów co do zawiad miania żyrantów w razi~
protestowania weksli.
Dotychczas pr!lktyl..o v ało się w Cesar&twie, że rejent po zaproteiltowaniu \\akslu
o tero nietylko wysrawci:, lecz
111wrndami11ł
i żyrantów, pobierając za zawi adomienie
żyranta 110 50 kop: A że weksel
obiega nieraz kilkunastu ż y rantów, ściąga·
na przez rej enta suma b_rwa często znacz·
na i obciąża firmę, która daje weksel do dy-

każdego

mowi~ b~dl\CY Biuro Pracy
zamierz~ prze~łać Kornitetowi
Giełdowemu oraz Tow. Prfllrniczemu, w celu
nopiniowanin: czy i jakie nutręczajfł aiłJ co
d'l niego uwagi i wnioski, u wzgl@~U DB na·
sza prawod wstwo i na interesy uaHego han·
Projekt w

Społsc1nej

dlu,

przemysłu

bank po zdyskontowaniu odsy·
do mieje;cowości, gdzie weksel
wystawiony, tak że, gdy takowy odda·
był
ny zostaje do protestu, wszystkie koszty po·
nosi rnowu firma.. dająca weks~l do dy·
skonta.
Biorl\C pod uwagę, te ~ Ce11arstwa, sknt·
kiem krszysu wraca bardzo dużo Wf>ksli protestowanycll, a wyniki nie11h1tności ujemnie
na 1 1rawidłowym biegu inte·
się
v<lbijają
rcsów handlowych, grono kupców i pr.zemyF!owców łódzkii:.h W)stąpiio rlo łódzkiego ko·
m1t E'tu giełdowego motywuj:}c, że cnergi1'7.lle wystąpienie do miuistnjum w tej sprawie co do zmiany zawiadamiania żyrantów
jest niezbędne

Kalendarzyk.

Przytem

~wykle

O

niew~pł'acalności

Mini ter

h~nd l u

handlewej.

i pn.em„słu stożył lzb !s

i kredytu,

Wobec wzrastającego ruchu robotniczego depart~ment policji jak donosi ,.,Riecz~-uznał za potrzebne rejestracje robotników wszystkich większych przedsiębiorstw prze·
mysłowych. Dostarczenie wiadomo·
ści polecono po1icji. Uznając jednak
całą truclnoś6 dnkonania rejestracji,
departament policji zwrócił się do
wszystkich gubernatorów i naczelników mi ast z zapytaniem, o ile za·
mierzony śrouek jest możliwym do
urzeczywistnienia i celowym.

skonta.
ła
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Dziś Marcjanny P. M.
Jutro Agatona. P.
Imiona słowiańskie•
jutro Dobrosława.
słQńca

W schód.

"

Zachód

DłngQŚc

dnia

dziś Władymira

o g. 8 m. 13.
„ 3 • b8.
„ 7 „ 45.

Teatr Polski. Dziś o 8 m. 15 w. „S!\d"
.jutro o 8 m. 15 w. ".Pies gończy•
Teatr Popularny. Dziś wiecz. aLygja.•
jutro wiecz. "Potęga ciemnoty•.
Bibljoteka Stebelskich. (h-Iikotajewska. ó!:l) otwarta. codziennie od g. 9-ej do 8-ei
wi~czorem, -W niedziele i święta od 1-ej do
3-ej pp.

Czytelnia

pism Tow.

„Wiedza 11 •

<Piotrkowska. 103), ot warta od g . 6 po pot do
10 wiecz., a w niedziele i święta. od godz. 10-ej
rano do godz. JO-ej wlecz.

Czytelnia Tow. ~ultarr polalcie;.
pnust\\·;,wej projekt owych przepisów o ad·
91) otwarta w dni powszedr.ie p1>
mini tracjacb w .spra wnc11 handlowych i pn:e- (Piotrkowska.
godzinie G·ej do ~ej wieczorem, a w niedziele i
myslowycll. Jakko1wielr projekt ten tiie .doty- świ!jta. od godziny 3-ej do 6-ej wieczorem.
czy obowiązujących u nąs przepisów kodeksu
Muzeum nauki i sztuki. (Piotrkow-

handlowego o upadłościach, nie mniej po- ka nr 91), -0twArte codsie:auie od godziny 4-ej
nać go warto, ie względu un ei~głe stosun„ po południu do 10 wieczorem., w niedziele i
święta od goaziny 12-ej w południe do 10-ej
ki handlowe Kró1eetwa zCesaratwam.
wieczorem.
Co wi~c~j zali były jn~ u lłall dwa wy-oJllldki pn:eaiesii!llia Bie<lriby tewar.r.ystw at.·

cyjnyeh do Peter1tinrga, 1cbwalonego umyśl
nie w celu. obejśoia przepisów 1u1u&go prnwa
11kor~:utania · :z dogodupadłościowego i
niejszego dla niewypłacaln~eh <1łutnili:ów
p:rn wa handlowego, obo\vią.zuj4eego w Ce.ear·
Z komisji aakoł„ej.
stwie.
kie
rosyj
ndJowe
łl
Miano'"fioie, prawo
(i1) Po •porz\dzeniu nowego roz.khou
ad· akładki B'Zkolnej na rok 19la, okazało się,
obok uplldłości, przewiduje też. i t.
ministraojQ w sprawach h'Alldlawyeh i pr:zemy- ·łe liczba phcą.cycli akfadJ;e bozie :in21ev.nia
ViTpłynoło r.a
ałowycb, mająca na celu uregulo'\V.llnie stn"'ilil• ruuiej&'Z\, niź w roku ubiegłym.
ków pomi~dZJ' niewyj>łacd11ym dłułniliem, a to zwolnienie od akładk; liZkolnej wielu ro·
jego wienycielami be:i ogłnaani.i npadłoiei, botników, któny wskutek za&toju w fobrykach
a to b!łdź za obustronu!ł i;godf\, b!ldi z deoy- tub pozbawieuia. pracy, nie zsrabiaj4 tyle,
tiji komitetu giełdowego, na jednostronne n~· by mogli bf~ obc1q,że.ui 2k ,lką s.ikD1n~. .Jidanie wierzycieli, w razach gdy idzie o przed· mG to snma akb.dki szkolnej nie będzie mniej siebiordwa wielkie, gdy dane pnedti!}biar· ua• od sumy zeszłorocznej, poniewai rozkład
atwo znajduje się w mie.icie, w którem il!łnie- · sponj\dzony został z r;Mt0:&owauiem odpowieje giełda i gdy niedobór nie przenosi 50 pro· dniej uormy składek do smwO<iów wyzwo-

KA
I
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cent bilansu przsdsiębiontwa. Pnepisy O• lonych.
becne co do administracji .mie24lczą lilię w art.
Z zarz~dzeń policmajstra
392 - 408 Ustawy Procedury Handlowej Ce·
(ra) Wczoraj rano właściciele hoteli i
sarstwa.
nmetlowanych otuymali okólnik policpokoi
Nowy projekt utrzymuje sasadt aamini•
m. Łodzi, w którym na mocy prze.
majstra
stracji handlowej, a nawet jlł roiruerH, a za·
razem przekształca i śei Je U5tala obowiązujfli· .pisów obowi11iznj,cych poleca, aby kantory
tyd1 zakładów nadsyłały dwa razy dzienni~,
ce w tej mierze przepisy.
Nowoprojektcwane przepiay, vn.orowane mianowicie o O rano i 9 wiec~orem wykazy
poniek~d

ua vrawodawstwsch aagranicmych,
administracji, warunki, od któ·
urz11iuzeuia admi·
rych zalety motnośó
nistracji; jej termin, rola sądu, pos6b odbio·
ru admiuil:l ratcirów, uszeregowanie długów ma•
sy itd.
Cel administracji, wedle no wago projek·
tu, ma hyd dwojaki: albo poprawienie inte·
resów przedsiębiorstwa, albo ttt zupełna gego
likwidacja.
Projekt ograuiczania dopuszc:zalnDś6 a·
dmiuistracji do wypadJrów, w których defioyt bilansowy "anego przedsiębiorstwa nie
przenosi 25%; gdy dotąd normą, iaką było
50%.
Z drogiej strony, projekt rozciąga stoso•
wanie administracji;i do przedsiębiorstw mniejszych i do w1rnystkieh mi~st; ogłoszenie ad·
mini tracji ciyni flałetnem od 1goc\y wi~k·
określa]!\ c~l

przyjezdtający.ch do borl.ti, zamitazkałych w
hotelae1' i pokojach umeblowaJ1ych gości, w
4-ch egzemplarzach, 11 których dwa do li:au·

cela.rji odnośnego lromisflI'ZS policji, jeden do
kancefai:ji policmajstra i jeden do .k ancelarji

stawia si~ on bardzo interesujJłCO.

W naj· Dorafoej
bliższyin numerze omówimy obszerniej WY· gotowia.

stawione prace.

Wykryoie broni.

(i) O północy w podwdrzu domu lfr.
policji śledczej dokonali 29 przy uJ. Konstantynowskiej jakiś czło
wczoraj niespodziewanej rewizji w miesz· wiek pokaleczył nożem stójkowego, Adama
kaoiu stróża przy ul. Wschodniej NI'. 27, Góreckiego (27 lat). Poszwankowauego
przyczem znaleziono ukryte w sienniku re· opatrzył lekarz Pogoiowia,
woiwer i ładunki. Stró.i!a .areaztowano.
-(\(t)

Agenci

Po•i,1r.sze11ie etatów sądów pokoju.
W BWoim c:rnsie donosiliśmy, ~e waku·
tek dużej ilości spraw sądowych w Łodzi po•
wstał

projekt powiększenia. liczby sędziów po·

koju o 4-ch.

l•k•r•kie.

Zawiadomienia.
oświaty. Dziś o go·
8·ej wieozorem, w lokalu przy ulic y
Mikołajewskiej nr. 11 prof. H. Wyszn:icki w
dalszym ciągu będzie miał swój wykład z ge·
ografji fizycznej. Odczyt tylke dla o.donków-

Tow. krzewienia

dzinie

Obecnie gubernator 1awiadomił magi·
strat łódzki, !e mluisterjum spraw wewnętrz
nych polecilo do czasu zatwierdzenia 4 nowych rewirów sędziów pokoju powiększyó bezpłatnie.
W niedzielę dnia 12 stycznia, o godz i·
etaty ua utrzymanie kancelarji wszystkich
4-ej po południu dr. Stanisław Skalski
6ie
obecnie istn i ejących sądów pokoju w Łodzi
odczyt • O ospie i walce l!l tą cboro·
wygłosi
l!Q·
i 1340 rb. do 1600 rb. rocznie i zjazda
mówić bodzie o tej klęsce,
Prelegent
bił•.
dziów pokoju z 1l50 do 2000 rubli. Prze·
którn według 11taty11ty ki zebranej prze„ niego
wyżka ta wypłacana ma być z funduszów
zabiera w Łodzi więcej ofiar, uiż w całycla
kasy miejskiej.
Sama istota choropaństwach europejskich.
Z Komitetn przeciwgłodowego.
l1y, cuduwny wynalnzek szczepienia ospy i zwill·
(a) Wczoraj wiec~ol'em w lokalu przy znne ze szczepieniem ~jawiska. SI\ nadzwyczaj·
ulicy Przejazd Nr. l odbyło się posiedze· nie cieka we i 1>ouczaj11ice.
nie komitetu wskonawczego oiesienia po.
Bilety wejścia po 10 kop. dla uzłonk6w
mocy pozbawi<mym pracy robotnikom.
5 kop.
'Uchwalono, aby jakna j więcej ?.aproll\ć
Tow. krajoznawcze. w sobot~ dnia 11
obywateli i w poniedzi1\łek przystiwić
o godziuie 8-ej wieczorem w lokalq
m.
b.
wraz i nimi do zbierania składek.
własnym Towarzyatwa Piotrkowska 91, odbo·
Wyja8nienie.
dzie si') pierwsze w r. b, mlesie(!zne zebranie
(w) Jako dopełnienie do naszej wczoczłonków Tow.
rajszej wzmianki o projekcie bojkotowym
Na zebraniu tero p. Ja.u Liwiński, prssgron~ leka!'zy polskich dowiadujemy się z
wodniczący sekcji fizjograficznej, Tow. kra·
wiarogod1rngo źródła, że na naradzie leka· joznawczego w Warszewie, prowadZl\CY prs·
rzy polskich r-0zpatrywano tylko spraw~ cowni~ geologiczni\ w muzeo.m przemysłu
jednego z członków towarzystwa lekarskie- i tolutctwa, wygłoai odczy~ p. t. _.Zal)a te·
gn. który brał czynny udział ~ walce wy- '-tonicznej budowy ziem dawnej Polski•, ilu•
borczej, jako członek źydowskiego komite· atrowany przenoczu.mi.
tu wybore2ego,..,
Teatr Polski. Z kancelo.rji łeatru ko·
swe
Większość lekarry umotywowała
munikują nam:
owedo
stosunku
w
opozycyjne
stanowisko
Dziś premiera glośnej sztuki Caesławs
go projf'k t n em, ja lekarze vr powyższej
p, t. „Sąd".
Halicza
walce wyborczej \Vy~tępował nie jako czło·
- Jutro .Pies gończy• po cewi.eh p<>o
nek towarzystwa l~l.:srskiego, ale jako OiO·
pula mych.
ba prywatna.
- W sobot~ o g. 4 po poł. po cen.ac'
StanoVll'hsftv żyd6w obćokrajowc6w.
najniiazyob „Pies gończy•, o g. 8 i pół
(rn) Jak się dowiadujemy. prezes nie- wiecz. ~Sąd•.
.miec.ko-ż_ydow kiego „Hilfaverefn•l• w Ber- W niedziel~ o g. 3 i pół po piłł.
linie, Paweł :\athnn, jak równie2 przedsta- • Piea gończy•, wieczorem o godz :8 i {lÓł.
wiciele {Wdobnych stO\Yarzysze1i w Auglji i „Sąd~ po raz 3-ci.
Francji. zwrócili s1ę do jednego ze znanych
- ~astępną premier:} będzie arcycie·
łódzkich ~ziałaczy żydowskich z pro '.b:} o kawa sztuka Bernarda Shawn p. t . • Mozallłldeslanie danych csfrowyeb, dotyczących ljana".
obecnej akcji bojkotowej w Króleshvie r-01·.
Sztuka ta obiegła z nadl!wyczajnym
ski em.
aukcesem artystycl'lnym wuystkie najcelJak nati zape,vniają w wiarogodnych niejsze sceuy Europy, a ostatnio od11ioała
źródłach. żydzi niemieccy, angielacy i frun· tryumf w teatrze krakowskim.
cuscy z.amierznją z-or~auit:ować akcję po·
- Jednocześnie odbywaj~ się próby
mocy db żydów z Królestwa Polskiego, w „Zło\ego runa• St. Pl'llybyszewskiego, w
którzy ucierpieli z powodu obecnego boj· której ro!ę „lreny• odtworzy ulubieńc.a tu·
!.:otu.
iejezej publiczności p. Stefanja Grom·
nicka.
Sp3dki.
teatru Popularnego komunil;oji\ nam
(n) Łó.bki wydział hipoteczny µrzy s„.
dzie pokoju XllI rewiru m. Łodzi, otQ.· orzył co naat~puje:
- Dziś w cswartek • Lygja • sztuk~ w 8 ak·
sp;.\dkvwe I>-0 nast~plljących
postęµ1n~auie
·
tach 11 powi 11 ści Q\Jo '/arlia.
sm11rłyd1 mie~kańcach Łod.zi:
- Jutro wpiąt11k głęboki utwór geujalueg•
1) Ani~li O!l jcwicz, właścicielce sum hipoteezaycłl; 2) Mk hale-Procie Ro.11ickim. wła· pisarsa roayjetiego Lwa Tołstoja w 5 aktac.la
ściciela sum hipotecznych; 3) Chasklu Boru· p. t. ~Potęga ciemnoty•.
_ \V aobot~ po poł. po cenach r:i.ajllii·
chn Haml.';·ze, wlnścicie1u llUm hipotecznyob;
4) Juljuw 1 E chvaril1Je Bramie, właścirielu szych sztuka ze śpiewami i tańcami „Chat:l
nieru'.!homofri; '.i) Juljuszn Anguśeie Hajdry- sa waiĄ•.
_ p 6}ne próby odbywajĄ 11ię i głośniej
chu, wln ś ' i~ielu snm hipotecznycl1; 6) Oska·
rze f 1dolfi.: Szelli>rze, właścicielu nieruchomo- sztuki w 3 częścfach J erome'a p. t. •Tajem·
ś.:-i łódzkiej nr. 80; 7) Uarjania Andrzeju Że- nic.za postać", która obiega w tryumfie wszyst·
lazowllkim , wbściciPln nierucbomości w Ale- kie iCDU:f europejskie.
Symboliczna postać uieznajomego, k'óry
ksandrowie; 8) Rafale Hers1m Herszk.owiczu,
właścicielu nieruchomości łódzkiej nr. 507; zjawia się w.śróu kłótliwych i chorych loka9) Natalji Pa11asiewic.z, właścicielce 11um hi· torów pensjonatu niecąll pokój, nk()jenie ból11
potecznvch i nieru chomości nr. 9 w Bałn· i miłość dla bliźnicll nabeślon:i jest :geujal·
tacb i JO' Hers.r.n K<iel1a11r;kim, właścicielu nym t.'l.lentem wielkiego pisarza; posiciególn•
zaś sceny tej oryginalnej 11ztut..i przykuwaj:}
sumy depov.ytowej.
spadko· uwaię „idza i dają podnioely nastrój -dzieb
Tl"rmin ostateczny zgłoszeń
wych wyznt1.czono !Hl l o.go lipca 1913 rok•. o wysokiej wartoś1i liter.ac.kiej.
Powytazy utwór zdobył ll:\ ws.zystkit.!b
Poranienie przy pracy.
ogromne powodzenie. a to dzil!ki sw9J
scenach
(Długa
fawskiego
(t) W fabryce Wojdy~
113) zdnrzył się wczoraj smutny wypadek. orygiu:\lnej ireici, którł\ utalonto11'any 11utor

z

naczelni.ka policji śledcżej.
W wykazuoh tych winny być wypelniona
rubryki, określ11j(\ce rok urt1dzenia prsy jezdnych, pochodzenie, WJ iJtania i poddań.stwo,
Todiaj z11jęcia. i cel przybycia do Łodzi; przez
kogo, .kiedy i za jakim numerem wydany pa·
szport; Bkl\d i o której godzinie przybył do 37.letni robotnik Wojciech Marct:nk został
za prawą rękę pn;e~ tryby
zamietil.kał. po.chwycony
Ł&d1i i numer lokalu, w którym
·tórei pracowal. Maez~rna
przy
m:uizyny,
rozporz4dzenia
tego
niewypełnienia
Wrazie
urw:-th mu kiść r~ki i połamała kości
grozi kara 500 rb.
Towarz••łwa

pomocy ud.aielił ma iekarz Po-

pszerlramieuia. 1
Pogotowie prze\l iozło

opracował i pogł~bił, dając charaktery() poił·
kładzie psychologicznym; akcj!\ cztuki to1:uy
aię znjmująco Dd pierw1%ej do o:otntniej

sceny.

Zabawa w Domu ludowym.
go do szpitala . b. m. o godzinie 1-aj wieczorem

(a) Wczoraj wieczorem odbyło sifl
ogólne zebranie członków towarzystwa le· Czerwone.go Krzyża.
Kurcze żołądka.
karskiego w Łodzi.
uości wł ścieieJi; ogr.uiicza role &!\du ao kon·
wzywano po·
dwukrotnie
Wczoraj
(t)
Skal1k1,
Przewodnicyył dr. Stanisław
troJi legalności formalnej; lizieli pretensje na po odczytaniu sprawozdania okazało się że gotowie clo nagłych zasłabnięć na kurcze
1por e i ~sp~rrne, przyznając przywilej je- towanystwo liczy 95 członków, przyczem żołądłra. W fabryae przy ul. Anny Nr. 9
dynie długom, zabezpieczonym aetawem oraz dol>:onano wyborów.
zacborolvał 24·l~tni Marjnn Zawillza, a przy
1obowiąran1em, zaci4gniętym ju! przez admi- ·
Nr. prezesa wybrany został dr, Alfred zbiegu ulic Targowej i Nawrot zachorował
11.istl'&Cję; uadllje sądowi pr:nro przemia.uy a- Krusche, na wiceprezesa dr. Seweryn Ster· ~8-letni roznosiciel gazet,
Władzsław Ko·
dmi~is~acji na upndłość na tądanie 2fa wie· ling.
p1chow~ki.
rzyc1el1 maay ltib chwały ssnąda admini·
% głodu.
P'o!rn:1 pr c ucs:niowakicłl
atrnc.ji, a takte w razie nstalenfo, 1.e deficyt
(t) Dzisiaj po południu w szkold han•
(t) ... n ul. Cegelnianej obok domu Nr.
przenoai 2ó proeut lub wykryoia cech p:Jett· dlowej kupiertwa łódr.kieg.o otwarto pokaz 47 uełabt z g d 45-letni Michał Witczak
pu itd.
prac gzkolnyd1 uczniów tej szkoły. Przed- Od dhri:!zego ez:llU pozba ionv zajecia.

Dnia 12
odbt;diie
się vrzedstawienie sztuki lutlowej p. t • • Kra·
•
ko wskie Zuchy".
Związek zawodowy pracowników pie·
karskich uwiadamia, iż zebranie kwartalne

Ddbęd.zie ai~ w

l•l.::Alu Resursy nnmie$lniczej
pny ul. Widie•;nld.ej nr. 1U w nied:iielo du,

12-go b. m. o

go.d~nie a-ej

po

Bal maskowy w „Lirze".

południu.

Łóuzkie Te>warzystwo śpie acie .Lira• w l~k:aiu wła·
snym Piotrkowska nr. n. :w llObOltJ nadcho•
dzllClł dnia 11-go b. m. urz"dza. „Bal masko·
wy• dla członków, ich rodzin i wpn:wadao•

n1oh

ttośoi.

.OAZETA ł..ODZKA•-9

Nr 6.
Obowh,&kowe sdemaakowauie nastąpi o
godzinie 2-ej po p6łoocy. Zabawie pnygry•
wad będzie orkiestra pierwazoriędna. Bufet
i cukiernia bogato zaopatrzone. Cena wejść
balu o godzinie 1O-ej
Poc1t\tełc
pnyatępna.
wieczorem.
W nadchodzącą sobotę, 11 b. m. w
sali Stowarzy11zenia Domu Ludowego przy ul.
Przejłł'ald .Nr, 34 odbędzie aiQ wielka sabawa
koleżeńska ogrodników łódzkich.
Poczl\tek zabawy o godzinie 9 wieczo·

rem.
-o-

Zkolejek podmiejsk. dojazd.
Oszćz41dności

D7rekcji.

się zimy konduk·
torzy i motorowi tramwajów podmiejskich
znów zaczną odczuwać skutki tejże.
Dyrekcja tramwajów np. nic dotąd nie
zrohila dla zabezpieczenia motorowych od
'viatru, jaki przewiewając z obydwu stron,
lukami pomiędzy stopniami wagonu i
drzwiami, nawiewa zaspami śnieg na nogi

Z powodu zaostrzenia

motorowemu.

A propos; kożuchów dyr. wydaje takowe pra·
cownikorn w tak lichym gatunku, że np.
kołnierz przeciera się już w pierwszym ro·
ku noszenia, tyrneiasem termin uży wal no·
śoi kożuchów dyrekcja przedłużyła z lat 3
<lo G.
Czyż zdrowie

pracowników tramwajo-

wych jest tak błahr;, rzecz 1 że może być
zupełnie ignorowane?
Pozatem zarząd powinien wydawać
motorowym ciepłe r~kawice i buty na sezon zimowy.
Co do wypadków, jakie zwlaszcza na
linji Łódź-Konstantynów mnożą się w zastraszający sposób - również odpowiedział·
ność spada na rządy dyrekcji.
Na lej linji lampki u górnych reflektorów przy wagonach molorowych aą starego
systemu, 20 kopiejkowe i IJardio zużyte, a
dyrekcja ze względów osiczędności kopiejkowych nie zamienia je na normalne 50 kopiejkowe - następnie za każde stłuczone
szkło przy naftowej lampi~ w dolnym re·
fleklorze motorowemu wytr,cają 3 kop. z
pem,ji, woLec czego lampki te są stale przykręcone, a słabe świa.tło niP. pozwala moto·
wemu nic widzieć na linji.
Do tego motorowy odpowiada za szkła
przy tylnej sygnałowej latarce - to rozpo·
rządzenie już doprawdy wkracza w kminę
humorystyki-prowadząc pociąg, maszynista
mD. kontrolować niewidzialną dla niego la·
Ecco.
:unit.

-o-

Bitwa pod Kra~owem.
Czytamy w pismach krakowskich:
Za Dębnikami nad Wisłą między Bo·
dzowem a Kostrzem, naprzeciw Bielan, stoczono w niedziel~ „krwawił" biiwę. Trzaek
strzałów karabinowych, j~ki rannych, krzyki walczących, głosy komendy, dychać by·
ło z daleka w okolicy,
Do prowizorycznie urządzonego lazare·
tu polowego prz1wożono eo chwilę rannych,
gdzie ich opatry"°ano. Krwawa ta batalja
irwala przez kilka godzin i zakończyła się
zdnbycit>ro atakowanego wzgórza.
Wszystkich, którzy się lękają grozy
wojennej, u·pokoić możemy, że były to ćwi
czenia polowe sam11rytanek krakowekicb.
.lak wiadomo, za\viązało się niedawno w
Krakowie towarzystwo .Samarytanin polski u, którego celem jest przygotowanie pań
do uiesienia pomocy rannym na polu bitwy.
Utworzono kilka kursów, na których leka·
rze wykładają stosowne wiadomości z za·
kresu unalomji, chirurgji, pielęgniarstwa,
transportu rannych, pomocy w pierwszych
wypadkach.
Jeden z wykladających lekarzy krakowskich, znany chirurg dr. Mieczysław
Staszewski, na którego kurs zapisalo się
o kolo 100 uczenie, chcąc wypróbować praktycznie nab.yte przez nie teoretyczne wiadomości, zorganizowat owe ciekawe ćwi
czenia polówe oddziału swoich samarytanek. W tym er.lu porozumiał się z kierow·
nietwem krakowskich skautów i praktyczna
ta lekcja odbyła się w niedzielę na krakow·
skich polach.
Na placu boju zjawiło się okolo 200
skautów pod komendą prof. Wyrobka. Samarytnnb przybyły na teren wojenny przed
południem n:i wozach cblopskich, wioząc
ze sobą cały z1~11gnyn b:rndaży, narzędzi,
lekarstw i t. p.
Komendant O!Mzialu sanitarnego, dr.
Staszewski, przybył w karetce pogotowia
ratunkQWf'io. Trzy plutony skautów urz'i·

stycznia 1913 r.

5.

dziły atak na wzgórze ! doliny z odległoś- Na cel~ antipolskie budżet przeznacza tę, jaki\ 111miersał 1łołyó auatrjackiemu ml·
ogółe111 101,0G0,009 maarek.
oi 600 kroków.
n!atrowi apraw zewnętrznych, hr. Be.rehtoldo·
Samarytanki, ubJ'ane w. charakterystyPozatem wyznaczono znaczne fundu· wi, do przyszłej wioaoy, motywufl\O ło trwa-.
czne białe płaszcze i czapki, z lekRrstwa· sze na instytucje listów zastawnych. dla. za· jąoem nadal napręłeniem atoeanków w poli~
mi w rQkU, ustawiły eię w tyle po za lini~ kładów, udzielających pożyczek m~m~ec· tyce europejskiej,

bojową. Walczącym skautom rozda.no kartki
z napisami, określającymi rany, a wi~c np.
postrzał w ramię. rana cięta, złamallle no·

kim

właścicielom

kamienic w poznansk1em

i prusach zachodnich.

K•61 WJlsOPClf.

oaoby króla na listt
posie•
polemiko. Pra•
o.tywionlł
wywołało
wyborozfł
gi, wreszcie zabity i t. d. "Zabity . niech
Mizerskiego.
przewodnictwem
pod
uwala u
rlzenie
monarcbistyo1na
i
prawicowa
sa
się nie rusza", lub "zastrzelonemu nre wolno mówić", wreszcie „umierać tylk~ na Dyskutowano nad budżetem oraz nad sta· niestosowne dla gednośoi królewakiej WYliłt·
suchej ziemi• brzmiała oryginalna kome_nda nowiskiem, jakie Koło zaj11ić ma wzglc;dem powanie w roli wyboroy, pral!ll. saś demokra·
tyczna twierdzi, te król, jako obywatel, po·
naczelnika i plutonowych P'.zed atak~e~. budżeiu.
panu·
nastrojem,
z
zgodnie
Uchwalono
winien również k.orsystać z prawa wyborcze~
linJa
gdy
a
padali,
skauci
bitwy
czasie
W
jącym wśród ludności, znj:\Ć stanowis.ko go i pogll\dU tego broni zawziteie. K&miaja,
bojowa posunęła się naprzó?, pod~hodziły
samarytanki w towarzystwie sanitarnych opozycyjne i głosować przeciwko budze• która w tym wzg~dzie interpelowl\ła króla,
otrzyruałtl odeń odpowiedź, że poddaje si@ w
patroli skautowych, wyszukiwały rannych, tow i.
na
Seydę,
prawu.
wybrano
zupełności
1-go
mówcę
Na
opatrywały i odstawiały ich do bojowego
Korfantego.
ewentualnie
2-go
O reformy w Armenji.
lazaretu, urzqdzonego z boku na odległem
BERLIN. Z nzd socjalistów pru3kich
wzgórzu.
KAIR. Odbył si~ olłtnymi wieo kolo•
Tutaj badał dr. St~szcwski, cz~ ra~a powziął na posieclzeniu ~zi~iejszem ucllw~ nji ormiańskiej. Kiero\'ł nicy telegra!foinie
hyla opatrzona należycie, pouczał l .udzie· łę, potępiaj~cą bu 1 barzynsk1e pos~ępowame igłosili protest do sześciu wielkich mocaniw
lal odpowiednich wska~ówek. Zale~w.1e tyl· rządu pruskiego wzgl~dem polakow.
przeciwko ułudnym reformom w Armenji,
ko kilka opatrunków me było własc1wycb.
O zdrad~ państwa.
przy których pomocy rzl\d turecki z3mierz11
Atak nn. odle"Je wzgórze wykonali skau·
SARAJEWO. P. Ar~ztowano 8 11tuden· zapobiedz interwencji mocantw. Proull oni
ci z brawurą i oc~ywiscie zdobyli pozy~je~ tów, oska1·żonych o zdrad~ panstwa.
o polep5zenie bytu ormiau,
Imitacja tej bitwy wypadła efektowme 1
Nie bfldzie wizyto~ał.
LUBLANA. P. Aresztowano w S.·Pe·
malowniczo.
oskcHŻOnego O agitację weród
studenta
tar
Z11prr:ecr.ono doniesieniom pism.
'l'OKIO.
Po powrocie zdali plutonowi raport o
i w Sinle jakoby ceann mi!lł 11rni11r po keronnrji zło•
stratach, poczem nastąpil dłuższy odpo~zy żołnierzy· w Splecie-! studenta
O'!lkar~onych o zdradę pań tyć wizyty dworom zagranicznym.
nek. Skauci rozbili obóz, rozpalili ogniska -4 stud~ntów,
stwa.
i spożyli sporz~dzony przez siebie .. obia?.
No""' kraj.
Polityka austrjaćka.
Każdy skaut musi umieć przyrządzie sobie
BUENOS AIRES. Wedłcg <foniesienia
PRAGA P. .Prager ~.Tgbl." donosi, niemieckiego Towarzystwa kablowego, dr.
przy ogniu pożywienie. Karność i sprawność tycb rumianych, opalonych, • zdro· że rząd austjack:i zabronił fabryce tryk~ta· Filehuer powrócił tu z podróży do bieguna
wych chłopców budziły ogó~ny. podziw. . ży w ·północnych Czechach wykon~ć ob· południowego. Odkrył on uowy kraj, który
Po odpoczynku ro.zbiel.';11 się harcowm· stalunek SerbJi, zezwalaj~c natomiast na nazwał ,Krajem króla JJuitpolda•, i barjarQ
cy po okolicy szukać zaginionych, rannych. dostawę 40,000 koszul trykotowych dla lodową, któr!ł nRzwał „Barjerlł cesara Wił·
Z daleka sygnalizowali za pomocą chon\· armji bułgarskiej.
helma ll".
giewki o pomoc, poczum natychrr:iia~t wy~
Według doniesień gazety .Kas" 8 żoł·
-oruszyła ekspedycja „Samarytanek 1 p&troh nierzy 29 p. piechoty, za wrogi~ wz_ględem
sanitarnych na ratunek.
rządu okrzyki porlcz.1&1 \vysyłania ich .na
Kiedy już pole bitwy i okolicę oc~ysz· granicę południową, alrnzano na zamkn1~·
czouo z „rannych i itabityeh•, nastąpił ~o cie w twierdzy na czas od I do 2 lat.
godzinie 4 powrót. Cwiczenifl powiodły ~1~
(Z dnia 8 Grudnia).
Nota złliorowa.
doskonale, panie okazały się sprawnem1. 1
4
pielęgniarkami i dawaly sobie
zręcznemi
PARYŻ-Z KonstantylłOpoiA telegrafo·
KOLONJA 8/1. Wbrew różno
radę nawet w najtrudniejszych wypadkach;
rodnym wiadomościom ze źr~deł pry-. jll: ~.nernł hulg1mki . Sawow. ud.awszy. •~t
sporządzały np. same prowizoryczne nosze
watnych telegram z Berlina. do na lmJ!: Czataldży, ~uzi<i o~było s1~ spotka~1e
z karabinów i dl'zewa, a z wikliny szyny na
· K 1 ; h tg " po-· z Nazime'11 bfts:r.ą 1 OabrJelem Nowaduugia.
· ł . d'
złamane nogi.
nem baszą. powrócił napowrót do t)Gfjl.
:. '
po m.zę owe1 n o~ n.se .
Czas na świeżem powietrzu upłynął ruszając spra~vę ~b1orowe1 akc]l . m?·
rJONDYN,-W praaie tnteji?.ej 11twiardza
zdro\VO i wesoło do wieC70ra. \Yracano carstw, rnaJąCeJ na celu skłomeme eie coraz b1mh:iej przekouanie, ie Buł1arja
w doskonnłych humorach, eies~ąc się z re· 'l1urcji do ustępstw, dochodzi d_? prowail~i bezpośreduie rokowauia a Tqrcj!ł
zullatów, które wykazały <lobre postępy U·
zbioroweJ, ~zieuniki twierft4, *o ro.k~nia i. dos~ły
czestniczek i z mile przepędzonego cza, u przckonania, że forma
1u~ do puul.:tu umotliwinJ\cego pornzum„.
zredagowanej
noty,
jednobrzmiącej
na oryginalnej i pożytecżnej majówce grud·
ni owej.
w tym cel u, byłaby krokiem dypl o- uia, PARY2, - Prze1Mawiciel Bulcarji, DaPogoda była jakby wymarzona. Wkrótnietylko pożądanym, ale uew; rozpoc:rnł w duiu dzisiejszym rakowania
rnatycznym
ce odbęrlą się dalsze tego rodzaju Ć\~icze
dla interesów z rcpreze11tant1W11i kilku ..,ybiu~h rranclUI•
korzystnyn1
zarazem
nia na wielką skalę, organizowane przez
się tym soo- Jnch grup fin1msowych, )ra~uĄe zapewuie ukt~raby
Turcji,
samej
dr. Sta!'zPwskiego.
sobern przekonała, że wspólną wolą dział kapit;iłów frau\!ualdcli i trancuskie:o
mocarstw jest, ahy nie dopuścić do przemysłu w przyazłyµi rozwoju ekonomi·
cznym nowych terytorji, ktilra po akoa·
odnowienia kroków WOJ. ennych.
czeniu wojny pnypadJllł Bułgarj1 w U•
Co do rozpoczęcia bezpośred- dziala.
LONDYN, - Potwie.:tdzaji\ sję pogłoski
nich układów pomiędzy Bułgarją i
Turcją niema dotychczas żadnych iQ.- o trwajfłCycl1 nadal układach ?Otlli~d~y przed·
atawicielami Bułgarji, a komendantem załogi w
formacji faktycznych.
(Tel. różnych ajencji z 8 stycznia)
wł.) G rey wy- Adrjanopolu o kapHnlacj~ fortecy.
(Tel.
8/1.
BERLIN
l Sprawa uniwerayteóka.
BlAŁOGROD, - Rząd 11rbskl oliwiadstąpił z projektem zneutra1izowani:1'
KRAKOW•• Nowa Reforma• otrzyma· AdrJ· an opola i wysp na morzu Ege)· c1ył urztdowo przedstawicielom moeantw, ie
ła z Wiednia telegram z naatępując& wia·
gotów jest uatychmiaat po zawarciu pokGjU
wycofać 11we wojska z nnd wybneiy m. k
domością:
skiem.
Mocarstwa porozumiewają się co drJ:.tsckiego.
Rokowania w sprawie uniwersytetu
ruskiego doprowadzity-jak się dowiadu- do tej propozycji.
Rówuocześuie jednak wyrflżił UL\d sarll-'
jemy-do następującego porozumienia:
aki nadzieję, te krok tan zadowolni j11! prsy·
Pejedyn•k. ·
Orędzie cesarskie zawierać będzie od·
zapew·
jaoiół Serbji w Europie, ,którzy
BUDA.PESZT. Pojedynek Tiszy 1 hr, nie dalszych ustępstw nie zechcą wyma·
razu kategoryczne i bezwarunkowe postanowienie, że z d. 1 pażdzi.?rnika r. 1914 Szecheny'm r.a pałaua odbył Bit dziś o go- gać.
utworzone zostanie prowizoryczne studju m dzinie 6-ej wieczór. Zar:iz przy pierwszym
Rz!\d serbski 11amiena
BlAŁOGROD, akademickie ruskie i że z tym doiem ję złożeniu sio otrzymał lir. Szechenenyi cięcie natychmiast po zawnrćiu pokoju 1rncią~:t:1ii
~yk ruski straci ~a obecnym u?iwersyt~~!i przez g-łowę, które się obsunęło d przez czo· pozyczkę w wysokości 500 miljonów franków,
lwowskim ws1elkie prawa. Rownoczesme ło. Rana choć nie jest ni;:łbezpieczną uznana pneimaczoną n11 polepszeuie ekonomfozn9 uowniesiony będzie do parlamentu projekt jednak została Jirr.ez lekarzy za czyniąc!} wych terytorji zruj11owanych pnez go·
niezdolnym do dalszej walki. 'l'isa nie· spodnrk~ turecli:ą, a nakoniec przez wojnę.
ustawy o utworzeniu uniwersytetu.i
LWOW. Dzienniki donoszą, że konfe· tknięt'r.
HZYM,~Półurzęriowo potwierdia się, żg
Tisza otr1yruał uowe we~wanie ze 1trorencja rninistr:i. oświaty, Hussarka, z preaby 6 wysp na morzu Egejskio::1,
propozycja,
zydjum Koła Polskiego i klubu ukrni1iskie· ny hr. Dezyderego Polonyi, syna byłego bur• znajdujl\eych się w pobliżu cieśniny Dard:mel'
aa,
str
mi
go nie doszła do skutku. Panuje przekoakiej, minuowicie: 'l'azos, Samotraki, Lamno~
Kredyty na wojsko.
nanie, 7.e sprHva unhHrsytetu jest spóź
Imbros, Tenedos i Euatr ios. a opróer. ttF:~
niona i odłożona może na uieoiraniczony
BERLIN. • Post" donoai, że rz"d nie- wyspy polo~oee n~łnia bliako wybrze;:a },_,
czas.
miecki zatą.da od parlamentu kredytów na zji Muiejazej, mianowicie: Chios, 1'.Iitylene, Ko~
Defraudacja.
i Rodoe pozostały nadal pod rządem turec·
wzmocuienie piechoty, kawalerji i iutylerJi.
JJ'WOW. W Sokalu zbiegł mzędnik
kim, jednak pod waruukiem udzieleuia it:i tn.c
Bankructwo.
podatkowy, Goettlich, po zdefraudowaniu
morzijdU.
1~ tysięcy koron z funduszu emerytalnego
BERLIN. Dwsj bnnkieny berlińscy, MitzPo zerwaniu rokowań 1
nauczycieli.
latt i Kaever uwięzieni zostali pod sarzutem
Tel. wł. Według d<ini~aie:i
PARYŻ.
oszuk:ańe:iych operacji finansowych.
101,000,000 na cele antipolskie.
• Iatin •, delegaci tureccy .&amiere:ają opuś~ić
BERI.iIN. W dniu dzisiejsr.ym frozda·
Zniknh1cie 100 1000 marełl:.
niebawem Londyn, bez csekania na nowe lll·
no posłom projekt budżetu pruskiego na
Przesylkll kolejowa fl Borlioa strukcje i ucfadzq się do P.aryża lub Berliuu.
BERLIN.
r. 1913.
do Hamburga w sumie 100,000 marek w zlo- Gdyby nia specjalne p1·zyjecie u arubastidorl\
Budżet zwiększa znacznie wydatki na
cie zusfała w drodze skrad.ziou!\ w sposób franc1111dęgo, byliby już opuścili atolict
cele antipolskie, a mianowicie; etat komi·
tajemniczy i tak zręczny, źe dotąd nie natra- Anglji.
sji kolonizacyjnej zwiększono, \V porówna· fiono na żaden ślad sprawców.
\Vedłng- zaoewnień dziennika, ostatni ~
niu z ro\dem zeszłym, o 300,000 marak.
z Kong ntynopofa do delegatów tu·
legum
wi:Jty.
Od'°oczenfe
zwiększono o 2. i
Fundusz gadzinowy
b zmtał dosłowaie, )ak nastQpuje:
reckich
obecn111
on
wynosi
że
tak
<iwier~ ruiljona,
RZYM. Włoi;ki minister spraw zewnętrz.
prawie 5,ooo,ooo.
nycb, Giuliano, odłotył projektoWlllllł rewizy· Zerwijcie i·okownnia!
Polskie

Koło

sejmowe

odbyło

RZYM,

Wpisanie

Wojna, czy pokój?

z

Telegramy.

2"C. 6 .

• OAZETA tCDZKA•-9 stycznia 1913 roku.

6.
LO~lDYN.

Mimo optymistycznych zat-.t:-.rw~ń ni:ok t..li'!Q4 dsicnu1ków 1 po~o~enie
liie z1oitmi1o i;ig we· ~ nn łaps..-.
.A•1 Buł•
gt\rja ani T;.:roja nie cb~ uatiipió, aui nie
prou:~ o pobreo:.iictwo
mocar~tw, 1.tóre wy·
stł\pirv dopiero wówczM, guy będa. o to pro·
&ZCl~.;>.

Lm~DYN'.

Dclegaoi tureccy oświadczyli,
pogłoskom,
uowych
Instrukcji ze strony rz;ą,du tureckiego oczeki·
wać iu* nie należy.
PA HYŻ.
Konstantynopola donoszf\:
podczas mających się nieba wen~ toczyć ukła:
dów pomiędzy przedstawicielami mocarstw t
turl;!ckim ministrem spraw zewnętrznych po·
stawiony zos~anie ze strony mocarstw nastę·
pujący projekt: fortyfikacje
w Adrjanopolu
będą zupełnie zniszczoue; na powatałem tym
sposobem uowym terenie zbudowani\ bfJdzie
nowa dzielnica miasta, aby tym sposobem U•
możliwió podział Adrjanopola ua. dwie części,
każdy pod osobnym,
autonomicznym zarz!\·
oem, jedn!ł bułgarskim, druga tureckim.
·celem wybudowania i urządz~nia nowego miasta administracja minsta zaciągnie

ze wbrew wczorajsiym

z

wspólną pożyczkę.

\VIEDEN.

Z

tutojs~ych

kół

dyplomatycznyeh informują, że mocarstwa. gotowe są,
zagwarantować Turcji posiadauie
Konstanty·
nopola, skutkiem c11:ego fL•rtyfikacje Adrja·
nopola i cieśniny Dardanelskiej były zby·
teczne.
LO:JDYN, - Ministllr spraw zewnętrz
nych, Grey, przedstawił tutejszym am ba sad o·
rom projekt noty zbiorowej mocarstw, która
ma zo>:tać wystosowana do 'furcji.
Notu składa się z 6 pun I.;tów, dotyczą·
cych Adrjanopola i wysp na. morzu Egej·
skim.
Równocześnie
przyrzeka nota, w ragie
2godzenia się na nią, :finansową pomoo dla
Turcji.
Na posiedzeniu ambasadorów zgodzono
się w zasadzie na projekt noty jednogłaśuie.
Pozostaje kwestja co do formy, w jakiej
nota ma. byó
zredagowana i przedrtta•
wio na..
Co do tego ambasadorowie oczekują in·
etrukcji od swych rzt}dów,

-o-

Ostatnie telegramy.
)Telegramy specjalne „Gi.lzety
Lódzkiej") ·
Dookoła

rokowai!il.

IJO.NDYN. Przerwanie rokowań wyzy·
skują
delegaci w cela<Jh dyplomatycznych.
Tewt1k-pasza odbył Haradę z miuiatrem Gre·
yem. Delegat buł~arski. Dauew kooferował
z 11mla~11dorem Benkendorfom. Drugi dele·
gat turecki, Osman Nizami·p&sza oświadczył
~e
sprawa Adrja.nopola jest okrncieńatwem,
albowiem w twierdzy Adrjanopolekiej znajdu·
ja. się w wielkiej ilości kobiety i dzieci.
LONDYN. Urzędowo donoszą, iz mo·
carstwa r.oatały powiadomione przez Serbj~,
te Serbja w iaterer11ach pokoju gotowa jest
wycofać swe wojska z nad Adrjatyku.
Ser·
bja oświadcza dalej, i~ Europa nie mołe WJ•
magać dalszych ofiar, bo byłoby to ju~ dla
niej niemożliwem do przyjęcia.
P ARYż, Gazety francuskie donoszą, ze
na. dzisiejszem posiedzeniu konferencji amba.sad orów omawiana będzie kwestja wysp Egiej·
ekich, kt-Ora komplikuje sio coraz bar·
dziej.
WIEDEŃ. .Zeit" donosi z Białogrodu,
te za sprawfl bar. Ugrona odb~dzie się spotkanie Pasicza z Berchtoldem.
WIEDEN. Donoszą, że Bułgaria chce
wyczekać zawarcia. pokojn i w tym czasie
zreorganizować swoje siły zbrojne, aby naetQpnie przyśpieszyć rozwiązanie zawikłań
z Rumunją. Stosunki Bułgarji z Rumuoją
stajii siQ coraz bardzi1'lj naprężonemi.
BERLIN. n Voss. Ztg." donosi z Wied•
nia, że wspólny krok dyplomatyczny mocarstw nastiipi w piąteli..

KONSTANTYNOPOL. Donoszlł tu, iż
angi~lski minister spraw zagranicznyob
Grey wystąpił z nowym projektem. aby
Kretę i Adrjan-0pol uznać za terytorj• neu·
tralne. Urzędy mają pełnić turey.

Ma byó U1ypana tama. na 72 metr~ w~
BO"ka i w utworzonym w ten s~o~ób 2b1orn1·

kubicznych wQdy, zbierać BIQ będzie woda po·
rą zimową, którfl potem na wiosnę odprawa·
dzać będl\ osobnemi kanałami na 300 kim. w
gh\b kraju.
. .
• .
Wojna CJałkańska (WAT.)
Zbiornik to będzie na1w1okezym na sw1e·
WIEDEŃ-.Reichpest" donosi, że woj· oie, i obszar jego większym będzie, niż cały
eka serbskiia zosiały odcięte przez bandy ma- port Sydney.
lisorów.
Kiedr kobieta jest najpiękniejsza?
Połozenie serbów jest krytyczne.
Jedno z pi&m ame1ykańskich, mają·
LONDYN - Nndesda tu wiadomośó, łe cych dużo czas~, pien!ędzy i. miejsca na
serbowie opuścili Duraiir.o. Z różnych stron ankiety w kwestJach naJrozmaits~ych, . za·
wyrażają przekona.nie, ~8 S~rbja musi UStl\pi6 dal o czytelnikom swoim pyt_a.nie . p~~yzsze.
Oto kilka ocpowiedzi naJwyb1tme1szych
11 PryJrend i Djakowej.
przedstawicieli tamtej$zego...- świata lite·
LONDYN, - Późną nocą racko-a1·tystyc~nego w tej sprawie.
Znana powieściopisarka, Ełla Wheeier
krążyła tu wiadomość, że
Wilcox, rozróżnia dwa typy piękności ko·
kapitulacja (,) Adrjanopola, biecej. Zdarza się nieraz, że dziewczyna
nastąpiła podczas ostatnie• jest prześliczna do 14 roku życia, lecz od
tego czasu zaczyna nagle brzydnąć i gdy
go apotkania się parlamen• dojdzie
do dwudziestki, staje si~ typem
tarjuszy bułgarskich i tu• przeciętnym; inne znowu zaczyn~Ją prze:
ciwnie pięknieć około roku czternastego 1
reckich.
choć jako dzieci były brzydkie, dochodz~
SALONIKI. Cała grecka VI dyw izja po dwudziestce do niezwyklej nieraz urody.
odeszła z Salonik pod Janinę, gdzi e grecy
w tern kształtowaniu się kobiecej pię·
koncentrują znaczne
- według amerykańskiej
siły i przygotowuj!\ kności od.,.rywa
0
autorki - niepoślednią rolę i miłość i ma•
szturm do twierdzy.
J,O~DYN.
„Times• donosi•, ze w o- ciorzystwo. Ostatecznie kończy sw~ odpo·
wiedź p. Wheeler ustaleniem wieku, w któ·
bJężonym Adrjanopolu znajduje się nast~p·
rym :1,wykle kobieta dochodzi do szczytu
ca tronu tureckiego.
urody, na rok 28.
Strajk krawieoki.
Amerykański rzeżbiarz Rorglum jest
NOWY JORK. Wczoraj przyłączyło zdania, że piękność kobiety trwa na. ogół
się do ~trajku robotników krawiecki ch jesz· tak długo• jak jej macierzyństwo. Na ogół
można przyjąć r1>k 14 i 40 jako słupy gra·
cze 9000 osób.
niczne piękności kob-iety. Inny rzeczoznawStrajk rozszorza si~ gwałtow n ie. Do· ca, malarz Fisher Harrison odróżnia, po·
chodzi ciągle do u.rd ulicznych.
dobnie jak p. Wilcox, dwa rodzaje: t.rp
dziewczyny, uosobiony w podl-0tkn, smukły
Polskie stronnictwa.
BERT1IN,-.Tagl. Rundschau• ?.amie3:r• i szczupły, oraz typ drugi, właściwy kobiecie dojrzRłej. Fhher twierdzi, że kobieta
cza długi artykuł o utworzeniu siQ dwóch jest najpiękniejsza w 29 roku życia, dodaje
nowych stronnictw polskich w Po :m a ńskiem jednak na pocieszenie, że jej uroda trwa
i twierdzi, że zaró•vno centrum obywatelskie tnk długo, dopól,i ludzie nie zaczną zga·
w Poznaniu, jak i Katolicko-Polska PHrtja. dywać jej Wif!kU.
NajcieknwilZ!l jest o~powiedź Liljany
Ludowa, stworzoua przez posła Kulersk1eRussel, znanej amerykańskiej pjęknoś('i i
go powitały pod wpływem konser watyzmu divy operetkowej' liczą<'ej już 50 lat.
.
poznańskiego.
W teorji-pit~ze ona-rok ~5 pzzynos1
Artykuł awój koiiczy organ hakatystycz· najwyższy rozkwit piękno4ci kobiecej, CH·
ny twierd:reniem, ~e pomięnzy polakami na· go dowodem jest Wenus medycejsks, kobieta w tym włnśuie mniej więcej wieku;
nuje ustawicznie IUlJ v i~ksza niazgoda i że nie
w praktyce jeduak-dodaje p. Russel-jest
1ą oni zdoJn,: nawet
stworzyć Ra1ly Narodo· kobieta piękną tal\. dłngo, jak
długo raejowej.
nalnie pielęgnuje pleć i zdrowie, czego
Podróż Sul}homlinowa.
dowodem jest jej własna, znakomicie za·
PARYŻ.
Suchoinrinow przyjed zie do cho wana uroda.
Pośród fr:1ncuzów. sędziwy pejsażycta.
Paryża. i będzie p rzyjęiy przez Poincarttgo,
Harpignies, który w ciągu długiego ~ywota.
poczem odjedzie do Patcrsburga.
oglądał nie tylko same piękne krajobrazy,
Przygotowania w.;enn9 1
uważ~okres mi~dzy szesnastu, a dwudziestu
BERLIN. Dzienniki douoszą, z Wiedu ia, laty za najpomyślniejszy dla piękności ko·
te ministerjum wojny zamówiło w Liberca w biecej.
Czechach 40 aerophsnów, które maj1i by ć wy·
kończone przed k o ńcem kwietnia..
Wyszła z druku zajmująca poP ARYŹ. W i adomość o nowym po wi ek·
wieść Oh. DickP,nsa pod tyt,
szeniu armji niemiec:Ciej, wywołab tutaj o·
żywione llomentarze.
„Echo de Paris" pi·
sze: 25-cio letni jubileusz panowania cesarza
Wilhelma ukoronuje krwawy wawrzyn.
Panuje przekonanie, że wojna w roku 1913 jest
Cena 20 kop.
bardzo mo1rnwa. Z faktem, że Nj emcy po·
Nabywać można w Admiwięksr.aj!l swoj1' a.rwjł liczfl się także fraucunistracji „Gazety Łódzkiej"
skie sfery na.dowe. Było by zbrodnią , gdy·
Przejazd Nr. 1.
by okłamywano naród francuski - wojna
jest ba1·dzo możli Wfl i naród fraucuski powinien wiedzieć o tam.
Nie powinno siQ ufuó
zapewnieniom Niemiec, ~a nie pragn!ł one
wojny. Francja musi byó do wojny gotowa.
.Artykuł swoj gazeta kończy konkluzją,, źe
Francja. nie jest bezpH!czna.

„Miłoit i POiWi!rnnie"

-o-

Rozmaitości.
Największy zbiornik
na świecie.

wodr

Roloictwo wahlz;> w Australji z niezwykłemi trndn<Jieiami, ho wielka część Australji
KONSTANTYNOPOL. Nowe instrukcje, z powodu brakn worly nie nada.je się pod u·
dane delegatom tureckim w Londynie prawę.
r.rylko góry und wybrzeżem morskiem z
proponuj& państwom balkańskim nowe upowodu parowania morza od czasu do czasu
łożenie granic w Turcji. W instrukcjach otrzymują, nieco deszczu.
tych nier.la wzamianki o Adrjanopolu.
Rzeki po większej 02'8ci Die dopływaj!l
ArnbaaaU.orowia wielkich mocarstw U• "do m~rza, bo po drodze wysychają, oprócz jesiłowa!i ptseJS cały dzień wczorajszy wpłJ· dynie rzeki Murray.
Aby wlęo dla rolnictwa stworzyć grunt
n'6 JłA TurcJt:, aby oddała AdrjanopoJ, podatniejszy,
postanowiono w Nowo-południo
hlM o."'tłarrwnia te nie odniosły sku'"im.
wej W&1ji utworrtyć olbrsymi zbiornik dla
W 'f'ILDl:ii {nP:iła nast1 ój wojeaay.
rzek, 1pływa~f0ła 1t 1:6r.

Wyszedł z
ŻAezek do

ku, ~ogflcym pomieści& je~en m1l~rd metrów

druku dl'Ugi nakład kBillnotowania wydatków do·
mowych p. n.

„Wydatki w gospodar•
stwie domowem"
Poleca się również wszelkie roboty
w zakrea drukarstwa wchodzące, gotowe druki i książki dla inspekcji fabrycznej, druki dla akcyjnych tow~·
rzystw, księgi handlowe i wszelkie
materjały piśmienne.

A. I. OSTROWSKI
DRUKARNIA i SKŁAD PAPIERU
ul. Piotrkowska &G.
Znane ze swe} dobroci

Łowickie

mi ody

-i-

I

Wina owocowe
nagrodzone medalami na wysta·
wach w Częstochowie i w Rosto.. ~
wie n./D. i w Lodzi poleca 1
0

T.

jak

Kędzierzawski

Brzezińaka N§ 2.
również, wódki i likiery z

renomowanej dystylarni

I. LiPifnki i l. R~~lieuawski.
w .t.odzi.

W pi~wszych dniach s.tycznia ~!H_3 r.
zacznie wychod.z~6. w Łodzt tyg:odD.Jk 1lnstrowany, objętosc1 16 stron procz okład.
ki pod tytułem ŁÓDZKI

SATY Łd"''

zarówno w
o zt, J~
'Wszystkim,
'
"k"1
na prowincji, pr11ogna,cym zapoznać 111ę z
tem pism.em, przesyłane będę przM st:y-·
czelt za wniesieniem 1& kop. wszystkie
numery wraz z numerem noworocznym
(zamiast prospek~u) .
.
.
Zapisy przyJmUJI\ się coduenme w
kanto1·ze drukarni J. Szcześniewski.ego,
Piohkowska li ll8: oprócz niedziel i świąt
oraz w księgarniach i kant<!rac~ P!llm .
Preni1111erata wynosu miesięcznie
40 kop., kwartalnie 1 rb., p~łrocznie 2 rb.
rocznie 4 rb. Za odnoszome do domu 5
kop. miesięcznie.
13f>-6-l
Rellktor i wydawa
Wł. GUTOWSKI.

Poszukuje się wspólnika lub wspólniczki katolickiego wyz_nania d~ prowa.~ze
nia instytucji z wy~ob10ną soll?-ną kltJentelą. Zyski zapewnione, dobre 1 pewne.
Kapitał potrzebny do 10..,000 rb. zapewniony na ~i~ruch~mości. Oferty na~;
syłać do adm1mstraCJ1 .Gazety Łódzkiej
ul. Przejazd NQ 1
~
,

pod „ZRODLISKO"
Bliższe szczegóły-listownie

803-10-2

za gotówkę bilard pi•
ramidkowo • kręglowy u:zy•
wany, w dobrym słanie.
Oferty w. administracji, Przejazd 1.
~upię

..J minietracja „Gazety" pro•
s. ~ ..::. prenumeratorów o płace•
nie roznosicielom tylko za kwi•
tka mi.

Rlbum Jana Matejki
Nakładem

wydawnictwa ,,Gazety

Łódzkiej"

Wyszedł z druku album Jana Matejki, zawierajS}cy 30 reprodubcfł
celniejszych obrazów wraz ze stosownem objaśnianiem.
Album Jana Matejki stanowi zapowiedziane premjum dla prenumeratorów "Jutrzenki•, którzy opłacili całoroczn~ prenumerat~ za "Jutrzenkę" w kwocie rubli 2.
Album Jana Matejki nabyć można w admiaiatracji .Saaeły
Łódzkiej", ul. Przejazd Nr. 1.

Cena

Dla

pojedyńczego

egzemplarza rb. 2.

mnumeratorów „fialeU
.

ł.ódlkii

11l l

przedpłaty

r
l!~l~ł~UJ~~~!.
KUM 'fift[~\t
ŚWIAT TEATRAlNY I

Zaproszenie do

g

16\
~

~
~

Rozpoczynając li rok wydawnictwa redakcja rozszerza
znacznie treść i rozm1ary pisma, przekształcając .je z mie-

sięcznika

na dwutygodnik, oraz
Przez to pismo staje slę

wany.

największem

pismem

Ilf. także

całokształt

wprowadzając dział

teatralnęm

~
~

ilustro ·

®
e

polskiem

jed1ncm, które obejmnje

zjawisk i spraw teatralnych.

Na treść pisma bowiem składa.ją się a.rtykuły naukowe i literackie o teatrze i dramacie, sprawczdania i korespodencje nie tylko ze wszystkich teatrów polskich, ale i
z zegnrnicznych, plany i projekty inscenizacji, pami(}tniki
i wspomnienia, b1'letrystyka, obszeni.a. kro:aika rn.chu teatralneg0 polskiego i obcego, przeglt\d prasy i t . a.
l~ ismo jest zarazem organem Związku Artystł!iw i Artystek 'l'eatrów Polskich i specjalny dziat poświęcit oma.wianiu zawodowych i organizacyjnych spraw aktorstwa
polskiego.

Członkowie

R-0cznie
Półrocz. Kwart.
Zwiazku
W Warsznwie 4 rb· - k. 2 r. - k, 1- k.
otrzymuj~
Na prowincji
4 rb. 80 .Ir. 2 r. 40 k. 1.20 k . pi1>m<> bezZagranicBJ
6 rb. 4.0 k. 2 r. 70 k. 135 k.
płatnie.
Za odnoszenie do domu 10 kop. kwartalnie.
Pojedyliczy numer 20 k.

Adres redakcji i administracji·
)fa

I. Zalcman,

®

Z

fi)

rocznie . • 6 rb.
półrocznie . 3 rb.
kwartalnie . 1 rb.
miesięcznie rb.

~

e

dokładnie

~
~

nie

Hf§@

*fil .
w

takż~ firanki,
wchodzące po
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rr zyjmuję
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(Zebnł i rlreścił

M. WIELKOPOLANIN.)

TWORZENIEsięŚWlATA i UKtAD .SYSTEMU
PLAMETARNEGO WE11tUG POJĘC STARO·
WIEKÓW ŚREDNICH i CZASOW

ŻYTNYCH,
;:

··

..

NOWSZYCH.

.„.

··

„

·•

~

~

f'I

~

)ł

ł{

WYKLAD POPULARNY.

WYKtAD POPULARNY.

)ł

ł{

..,....
Dla prenumeratorów „Gazety Łódzkiej"
po 15 'kop. Do nabycia w Administracji, Przejt1.zd 1.

)ł

~·

zwy~zajnf'j
wt:iętości
zja"'lriły się od nijakiego
CZJlSU
n11ślado'9>'1lictwa.

Pan szuka posady?
lub chce %mienit obecną?
W takim razie zainteresuje
Pana fakt, te Dwutygodni~,In
formator Przemysłowo - nandlowy" w Sosnowcu, który zostaje stale rozsylanym w tysią
ca.en egzemplarzy do zakładów
przemysłowych i handlowych
całego Królestwa uroieki bezpłatnie 3-krotne Pańskl"e oglo·
uenic wielkości ca. 30X60 mm~

Adres: fnform11tor Przemysłowo
ł,łandlowy1 Sos:noi.vice, Gló·w na 22.

••
•

tego preparatu, wskutek
c7,ego za opu trujen1y obecu'ie każde nasze pudeł
ko puwyż-ej umi~szczona
xnuką fa bryc=ą.
-

~.

~~·········~············~~

do nabycia w administracji :i.JU'I1RZENKI"
i „GAZETY ŁODZKIEJ" 1 ul. Przejazd M! 1.

eeeeeeeeeeeeee~eee®eee

Pralnia chemiczna

zb1owy od dnia I-go października.
Kolej .Fabrycmo-Łódzka.

i FARBIARNIA GARDEROBY

Odchodzą

z lodzi: a) 12.15, b) 6.55, c) 7.20, d) 10.00, e) 12.50,i) 1.50,

g) 3.4.& h) 6.10, i) 8.55.
Przychodzą
o) 5.15, p) 8.08, r )

do lodzi: j) 4.37. k) 7.22, 1) 9,35, ł) 10.4.0, :m) 1.00, n) 4.86
11.00.

męskiej

Kolej Obwodowa.

kc:::.,."t:.Uka.cji s \YllriM'.a'l'f~•.

Poci~gi oBna.r:-e J;t..ra.mi a), c), h), k), m), p). łłlcz~ sif! z po·
ic11,g!Dllli kolei K9lu„zkc-!:.h1.Y.,:n:lco.

....

..___..,..____________..._

__........_....~---------------------------

fabryka mydła. i przetworów chemicznych. w Łodzi poleca. nainowi:Jy
proszek do pra.nt1.grodzony ostatnio menia pod nazw'li "
I m.edalem
nebrn:ym. n„Wysta wie Rzemieślniczo-Przemydowej w Łodzi. „Per.barol" 1:utę
pnje w zupełności chlo1·ek i sod~ w pn.nin, ouczęd:ira czns, prnc~ i my
dło. „Perborol" nadaje bieliźnie śnieżną białosć, dez:rnfeku;e j(\ ·i
ouczędza. t.kanini!.
"

PERBOROL"

Zieliński

zgierz ul. Zielona nr. 1.·
588-1!3-

Kolej Waruawsko-K.aliska.

Odchodd ze stacji Łódź-kaliska do Słotwin o godzinie 6.20, ze
Sł:otwin do st. Łódż-Wiska przychodzi 7.12. Odchodzi ze st. Łódź-ka
liska do Koluszek 1.11, przychodzi z Koluszek do stacji Łódź-.k:alislta
o godz. 7.4.6.
U .AGl. GoG.ziny, wydTukowane tłustym drnkiem oznaczają.
cza:; od. god~. 6 wieczor6~ do G rano.
Poci!!_~i (:•:.m:tCZOlle li tere.mi: b), e;, h), :t), o), r) ·~ bezp osreduiej

Pożądana nowość!

dywanów i fira·n ek

Odchodz~

do Kalisza: o godz. 7.55, 12,24, 4.89, i 6.13, do Wanzawy
o godzinie 11.01, 12.3~. 5.30. ·
Przychodzą z Kalisza: o godzinie 10.51, 12,22, ó.20, 9.50, z War·
6Zawy o godzinie 12.14, 4..26, 6.03.

Precz z chlorkiem!

i damskiej oraz

Antoni

L. Schroter

R

oznosiciele• inkasenci potrze-

bni do tygodnika "Satyr~. Kaucja.
rb. 10. Wynagrodzenie od egzemplarza. lub pensja. Mikołajewska 22 mię
dzy 10-12 rano. Nl l wyjdzie w sobote.
887-1-1

121v

'1912

podczas po~aru we
ws i St~powizne, spaliły si~ Broni11ła ...vowi Kosiorowskiemu papiery czeladnicze, wydane przea
Stowarzyszf>nio Czeladzi rzeźniczych
w Łodzi.
876-3-1

1

KOMPLETY

„JUTRZENKI"

918-1

Rozkład pociągów.

PRE NIJ A •

Cena „Jutr.!enki" z przesyłką rocznie rb 2, półr-0cz. rb. 1,
kwart. 50 k- Adres Redakcji: ULICA WIDZEWSKA Ji 106a, admini·
stracji:: ułica Przejazd Jl1 1, w Łodzi.

zupeł·

&atrzeżen5e.
Wobec wielkiej skutecznosCi foczn.iczej kapsułek
KUBEłlOL
MedycznoFarrnaceutycznego Towarzystwa oraz ich nad-

mote oU°Zif·

4

o możli
wofoi wvleczenia sie z
tej uporczywej choroby,
natenczaR polecamy Panu. kapsułki fil:.UBEł\IOL,
kto.re zyskały już sobie
bardzo wielkie uznanie.
Najbard:dej zaniedlmne i
zastarzałe, jakoteż najciężi;ze formy rzeż~czki
(try p1 .), oraz jej .komplikacj e i irnstępstwa, lecza.
się radykalnie za pomocą kapsułek KUBEN.01.,
znrówuo u mężcz.yzn jak
i koJ..iet Knps~łki KO· •
BE lłGL ulecz!\ Pan-a
nieza.wodniP, bez wzglę
du nn. to, jak długo choroba juz trwa, o czem
świadczą odezwy le karzy ·Spec,iałistów 01·az nasza wieloletnia prnktyka.
Cena 1 pudełka Rb. 2.2:5
Wysyłka z• za.liczeniem.
Skład główny:
St.-Petersnrg, Sktad Medycz110 - Farmaceutyczn. Towarz.v stw:i, .A1·tyleryjska Nr. 2, Oddział N. 042
Sprzeda.Z we wszzstkich
apwkach i składach aptecznych..

~

Cieślak

Piotrkowska 88 1 w podwórzu.

i

znajdą wynaukowych,

Kto wniesie bezpośrednio do Admi.ni.strncjl .Jutrzenki• (uL Prze
Jazd x~ J, w Łodzi) roczną J>lenumeraię 2 rb~, ten otrzyma bezpłatnie:
„z~rys kosmolegii" (wykład popularny) i Wspaniały album
celniejszych malarzy Polskich, składających się z .aa-tu obrazów.

próżno różnych środków
wewnętrznych
uie zwątpił już

8M*M#P1i1WflW9

KJijeutelę. ż& otworz yłe m oddzi:i.ł
wszellrą garderobt: m ~ s k l!i i d a mską, a

....

~~~
Tf;'~

Jeżeli Pan leczył si~
bezi;kt.tecznie zastrzyki·
waniami. iryg:icjami,
przypiekaniem i t. p. jeżeli próbo,•rnł Pan na-

portjary, dywany, wogóle wszystko w zakres chemiczny w
cenach bardzo przystępnych,
;
z; SZl' C' UDkiem
w

\\l 521-104-18

jaśnienia rzeczowe we wszystkich sprawach .finansowych,
śpo.łecznych i prawnych.
Kto oobie życzy i>renumerować Sllfill\ .JUTRZENKĘ',
mać ją na niżej podanych warunkach.

(Tryper)

Zawiadamiam niniejszem Sz.

I

w .Gazecie

W odp(}wiedziacb od Redakcji caytelniey „Gazety•

RZEŻ~CZKA

~

U> chemicimej pralni i

zagranicą: miesięcznie

kop.
kop.
kop.
kop.
1 rb.

dotyczące bytu robotników, są zawsze specjalŁódzkiej•.
W Wolnej Trybunie każdy z czytelników może wypowiadał
opinje, checiażby takowe różniły si od poglądów Redakcji.

uwzględniane

swoje

(#EEEiEeeeEeE€€€€~€$eeeeeeeeeE:€ff€S€€€€€~:Ji1SSSSSS.3e~

w

7 rb. 20
3 rb. 60
kwartalnie. 1 rb. 80
miesięcznie - rb. 60
półrocznie.

Wszyskie spmvy,

s@

PRALNIA BIELIZNY Znana w Łod%1
Cieślak, Piotrkowska N2 aa. ~

przesyłką pocztową:

rocznie .

o wszystkich zagadnieniach chwili bieżącej.
Łódzka" posiada korespondentów własnych
w wielu stolicach Europy i w większych miastach Króle•
stwa Polskiego.

~
®

tJf Znana w Ładzi

kop.
kop
50 kop"
50 kop:

„Gazeta

@

tel. 280-92:

-

„Gazeta tódzka" informuje czytelników swoich prądko

,e e
a

dyplom. naucz. tańców.

821-12-n

@

IL

które czytelnikom swoim daje bezpłatnie dwa dodatki: jednego tygodnia - beletrystyczny, pod tym-że tytułem
„Gazeta Łódzka", a drugiego - dodatek popularnonaukowy pod nazwą „Jutrzenka" (w pierwszym rzędzie
niezb~dny · dla samoukąwl). Jakkolwiek dwa te dodatki
pomnażają koszty nakładu, to jednak cena prenumeraty
.Gazety tódzkiej" nie ulegnie podwyższeniu, a pozostanie
ta sama, jak dawniej:

I

Przedpłata na „Świat Teatraly" wynosi:

Warszawa, Smolna 34.

,,Gazeta Łódzka"

Wyuczam każdego nowych modnych
tańców teoretycznie i praktycznie,
bez względu ll!t zdolności, w przeciągu 12 lekcji. Przyjmuj~ także
na. tańce charakterystyczne. Zapisy i informacje codziennie od godz.
7-11 wieczorem.
Program tańców bezpłatnie.
Z poważaniem

~

Kopczewskl•ego.

w Królestwie Polskiem

Ro'ttiWY'

~

w

Władysława

Jedyne pismo codzienne

na rok 1913 na

DWUTYGODNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM TEATRALNYM
h d
d d k
wyc o Zl\CY w
arszawie po · re a cja.

~

7.
_...,

„GAZETA .t6DZKA•- 9 stycz~ia 1913 r.

Nr. 5

Pańska

Nr. 54.

.2ądać we wszystkich mydlarniach i składach aptecznych.
7tł-100-5 .

1

Doskonały

"

w smaku

•
,,Koniak Im era
Żądać wszędzie.

787-20-23

Nr. I;.

„GAZETA lvDZKA•-9 stycznia 1913 r.

8.

I

Pierwsza lecznica lekarzy specjalistów
dla przychodzących chorych
Wewnętrzne i nerwowe

Dr. I. SZWARCWASSER od 10 -

11 i 41/ 2

51/ 2 codziennie.

-

Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
1 - 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-2 po poł.
·
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 codziennie.
Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
D B DONCHIN Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 - 10 rano.
Cho ob
Niedziela, piątek, sotota od 1 - 2 po południu.
r Y oczu r. ·
dł „ C BLUM P?niedziałek, wt?rek? środa, czwartek od 1-2. pp.
Choroby nosa uszu 1·
Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.
gar a 0 • • ·
,

Porada 50 kop.

Badanie mamek.

Analizy krwi, wydzielin• moczu.

Dr. M. Papierny

Specjalista chorób wenerycznych, skór·
nych i dróg moczowych

Akuszer i specjalista

chorób kobiecych.
Przyjmuje do 11-ej rano i od 4 i pół
do 6 i pół po połud.n. Połndnio"Wa 23
907-12-2
Tel: 16-85.

()r. S. (antor

€€€€~9a3~~S9E€€€€S~~~€€eE

Akuszerka- masażystka

- Piotrkowska N2 144, róg Ewangelickiej,

z dyplomem cesnrsklej akademji medycznej w Petersburgt1; 20 lat praktyld. Przyjmuje porody w nocy
zamówienia. masaży, podskórne zastrzyki według wskazówek lekarzy,
udziela porad. Dyskrecja zapewniona,
przyjmuje od g. 1-6 popoł.

wejście również

Telefonu M 19·41.
od Ewangelickiej >ft 2.
Gabinet Roentgenowski (prześ w ietlenie i fotografowanie wnę·
trzności ciała promieniami R ocu tgena). Światło-leczniczy (choroby włosów) i Laboratorjum l ekarsko-kosmetyczne. Badanie krwl
na syfilis i leczenie Salvarsaneni (Ehrlich-Hata. 606). Gabinet
elektro-terapentyczny (Masaż wi bra cyjny i pneumatyczny podług
prof, Zabłu d owaklego-niemo c płciowa). Godziny przyjęcia: od
godz. 8-2 rano i ó-9 po połuduiu . Dla. pań osobna poczekalnia.,

polityczno-społecznym lite~acko.-artys.tycz

]JOilwięcony

i
sprawom
mi toll i.;cznit
ny m, wychodzi rok XIV w Krakowie. Programem 11 Krytyk1u, moza.w1słoaó
i t w órcc:ość uarodu i jeduostki. Idcom tym daje wyraz w artykułach zaró·
w n o filozoficznych, jak i p1>lityc:.:~ych,, wytwarzajl\C jednolity po_gl\d na świ~t
i dr ,g~ ,fo czynu. VY polityce • Krytyll(a", nie bądl\C .org~nem zadnej paX:tJ1,
służy sprawie pn is k iej, ili~żąc do wyw:i.lczeuia. nieza:w1słosć bez kompromisu.
Feldman, dr. WŁ
::a ~rern poli tyk i prz ema wi11ją z h.mó"! .Krytyki"
Gump lowicz. B. K ostecki, dr. l\i. Kr~kiel, Bol. Lima.~owsk1, St, P?sner, ~: Srokowb ki, dr. M. Sokoln icki, K. Stefanski, Wł. Studnicki, L. Wo.s1\ew&k1 i grono w ~ półpracowników z zaboru rosyjskiego. Wolność prag?ie .~yty~a." "Y'i·
dzieć w połącz1miu z kultur11i myśli niezależnej od przes!\dow l przezytkow
duchowych (artykuły prof. l3a.udouina de Courtenay, Jana. Hempla., d-r~ M.
Janika) i z obroną interesów klasy ~racującej (prace Edw. Grabowskiego,
dr . .lleleny ...,andan i in.)
Pogłębienie filozoficzne pogh,du na. świa.t stanowi, karcl;vnal~y puu~t. „Kry;tyki"; zaznajamia tedy z obecnym stanem myśli filozof1c.zneJ obc~J 1 sw:o~
skiej; dyskusje, jakie .Krytyka• niedawno przeprow11dz1ła w naJży-y;o~meJ
szycp sprawach filozofji współczesnej (dr. ·wróblewski-K. Błeezynsk1; c!r.
Sobeski-J. Wł. Da.wid), na.leżą do najważniejszych, jakie w Polsce vr ostatnich czasach drukowano. Poezje, nowele, artykuły o litera.turze ~ sztuce
pol:skiej i obcej dajfr wyra.z twórczości- szczególnie sił młodych, i szybke
.
informuj!\ o najżywotniejszych rjawiskach piśmienD;i~t~a.. .
W każdym numerze .Krytyki": eharakterystyka nowosc1 i_ k1er~nko'!
literackich., artykuł o wybitnym artyście-plastyku•.• przegląd filozoficzny
<K Bł„szyńskiego), sprawozdania ze scen polskich 1 wystaw, rzecz o ~zkole
i wychowuniu (K T. Brońca)-i Dodatek a.rtystyczny.w f?rm1e ra.
produkcji dwóch wybitnych dzieł malarskich lub rzeżbiarsk1~h.
Z beie~tryki będzle .Krytyka.• w r. 1913 drukować utwory <2-. Da.mlowsktigo, Czesława Halicza, Jul. Kadena, Zygm. Kisielew.skiego, YJ~· .0.rka.n'l., W.
Sieroszewskiego, M. W Walewskiej (hr. W1elopolsk1eJ) 1 m.
Roc11nie daje .Krytyka~ ł tomy lektury i dwadzieścia kilka reprodukcyj
artystycznych.
W ostatnich trzech Jatach drukowała "Krytykr.• prace przeszło 19.0 współ
pracowników.

W.··

z

Piotrkowska 45 (róg Zielonej).

45.

„KRYTYKA", KRAKÓW. ul. ill!lKI ~

Andrzeja 39 m. 13.

„Krytyki~

Prenumerata

wynosi:

za granicą
fr. 24
Mk. 20
• 12
• 10
• G
ó
„ 2

w .Austrji
K. 20
rocznie
„ 10
półrocznie
5
kwartalnie
N1-, pojed. „ 1.75

w Krolestwie i Rosji
rb. 10
5
•
• 2.50
„ 1.

Dol. ó
2.61)
•
• 1.óO

„

Adres redakcji i admiu!stracji: Kraków, ul. Staszica I. ~·
Z Królestwa i Cesarstwa najlepiej przesyłać prenumeratę w zamkn1~tej kopercie na adres wydawnictwa.
Prenumeratorzy „Krytyki'' maj!\ prawo do nabywanta znacznej licaby
książek nuukowych i beletry11tyc7inych po zmżont:1j cenie.

Prosimy zażądać numeru okazowego.
Abonament przyjmują wszystkie księgarnie i agenc. czaoopism.

871-10-4
99SS~~aoE€EEE~~·S~SS9€€Ge

Ir. U. ~olden~~rn

Nawrot 38, tel, 20-10

Okulista Dr. Hugo Goldblatt

choroby wewnętrzne, akuszerja ·
od 9 i

DYREKTOR KLINIKI CHORÓB OCZU

Telef. 9·70.

od 12-1 i od 5-7 wieci;.

rano

5-7 po

i

poł.

Dr. Sonenberg

OPIEKUŃSTWA OCIEMNIAŁYCH

ANDRZEJA .M 4.

pół

eeees~s9~eeee~~ss€eeceeee

powr'cił

765- 15G--o

Choroby skóry, dróg moczowych
i weneryczne,

Dr. L. Klaczkin

Dr. L. PRY8Ul SKI
Ulica

Południowa

Telefon ::'li 13-59.
Choroby akórne 1 włosów, we•
neryczne, moczopłoiowe i nie•
mocy płciowej.
LECZENIE SYPHILISU EHRLICH·

HATA 606

(wśródżylnie)

i 914.

Przyjmuje od S -1 r . i od t - 8 pp.,
pA.nie od 5 - 6 pp.
Dla pań oddzielna poczekalnia. 162 -6

$yphilis 1 skórne, weneryo.zne
ohoroby dróg moczowyoh.
LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-HA.'fA 606.
Prnyj muje od 8-1 rano i od 5-8
wiecz., dla dam osobna poczekalnia
od 4-5. W niedziele i święta tylko
do 1 rano.

WIĄZA~KI PODROŻNE, BUKIR'l1 Y, KOSZE I WIEŃCR

l.ł\
\f1
l.ł\

Wykonanie gustowne, ceny nizkie.
FILJE2 Spacerowa NQ t 3.
Zgierska NQ 7.

~.·~\.
'

Główna N2 51.

l.ł.

Przyjmuje od 8 i

pół

do 10 i pół r.
W niedzielę
202-11-5

~tł

~•;,
'''

,. """'~""""'''• ""'"""""'' ""'."""' . . . . "'. ~"""·""„"'' .._.._.~. . . .-~~~~~
,.....„ .......,„............„ ...________

~...__-~---=---

„PREZERW ATYWY"

898-25-1
Gwarancja trwałości, towar świeźy.
IO kop. za tuzin
CEN A: „Ramzes•
„
80 „ •
„N overip"
• „
„Radium" 1.25 „
„ „ i t. p.
•
.Tamson• 1.HaJnowsze prezerwatywy damskie. Najnowsze zagraniczne środki
lecznicze dla wenerycznych chorych.
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COHNA Mikołajewska -Nr. 29.
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R•dakter i WJ'dawoaa Jan Grollek.

Skład

Chodkowskiego
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Piotrkowska N2 309 (Górny Rynek).
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uży

nach najniższych, za gotówkę
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Piotrkowska N2 76.

~Pole c a

w Łodzi, Widzewska 104.
swe wyborowe wyroby codziennie świete.

~

J. Fogelsang
ZIELONA 6.

Poleca w wielkim wyborr.e gotow
otomany solidnej roboty.
11 P
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uznany przez najpo wa żniejszych chemików jako nieszkodliwy i najlepszy
Ządać
środek do prania bielizny.
Paczka 16 kop.. Za·
wszędzie.
_ stępcy we wszystkich miastach poGłówny skład:
szukiwani.
Łódź, ul. św. Karola 26
W. KNAP S KI.
733-52-2

Zakład
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705--00-8

PISMO OGÓLNO SPORTOWE ILUSTROWłłNE
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Wydawnictwa IV rok.
każdego miesiąca z

redakcją

C."QRf"
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·dodatkami w sezonie

ALEKSANRA DRACA.

poświęcony jest wszystkim, bez W)"jątku, odła~
mQm sportu, w pierwszym jednak rzędzie uw·

zględnia automobilizm, sport konuy, wioślar11two, lotnictwo, cyklistykę,
gry ruchowe, sporty zimowe i t. p. Jest organem od niko~o nieza.
leżuym, stoi na straży korporacji sportowych, wypowbda swo zdanie
śmiało i od ważnie,
Artykufy wstępne, powieści sportowe, feljetony, korespodencjo, bo-

gata kronika sportowa, satyra i humor i t. p.

Wezyecy prenumeratorzy „SPORTU• w r. 1913 otr1ymywać będą
co miesiąc jako premjum pismo

„lotnik i Automobilista"
stronach•

.

tapicerska-dekoracyjny

kilkudziesięciu

bogato ilustrowane o

Pozatem wszyscy prenumeratorzy .SPOH.TU• maj!} prawo uczestniczy~
w konkursach organizowanych przez Redak ej~ z nagrodami około rb. 500
Prenumerata wynosi: Rocznie rb. 5 r-r. odno&zeniem do domu f z przesyłq
pocztową).

Pó:trocznle rb. 3.

Redakcja 1 Administracja w Warszawie, Nowy-świat Nr. 38, telef. 230 88

Biu ro

ogłoszeń przy Adminiatrncji

.SPORTU"

przyjmuje

do wszystkich pism na najdogodniejszych

ogłoszenia

warunlrnch.
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RZEŻĄCZKĘ •

krawiecki

J. Kozłowskiego

gonoreę, białe upławr

w ostrej formie 1zybko i radykal-

środek

'55-30-21
nieszkodliwy
medycyny gene\n_k~ego
unrwersytetu GorochowskieJ. -Cene. flakonu na 10 dni l rb. 75 k., podwójnego 3 rb. WydAwanie
lekarstw od 9 ra.no do 7 w,-Osobiście przyjmnje siq od 3 do G po
poł. Zapewnia się dyskrecję w korespondencji. Przepisy m~ycia
przy każdym flnkonie. Wysyir. się za. zaliczeniem. W razie gdyby
środek nie pomógł wraca się pienif\dze z powrotelll. A.dres: Moskwa,
Strietenka, Daj ew Piereułok :.li domu l/28 m.18. Dr.med.Grochowsltoj.
nie leczy,

TIELERI

do~tora

został z Benedykta n•
ul. Mikołajewską 1' 22 parter.
593-20..,.

przeniesiony
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25. Telefon 24-55.
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moczopłciowe.

wane, gramofony, płyty. Strojenie, pr.tewóz, reparacja po ce-

"'

T. Dąbrowski i S·k a

M

Choroby skórne, weneryczne i Wychodzi 1 i 15

Pianina, fortepiany uowe,

Dzielna .N! 4. :: Telefon }fo 14-99.
Poleca KWIATY ŚWIE~E CIĘTE I DONICZKOWE.

Elektryczna Fabryka Cukrów

ZIELONA 19.

i od 4 do 7 i pół wiecz.
od 9 do 2 r.

ŚCJAŃSKA ~

CHRZE

A

Nagrodrnna Wielkim Srebrnym Medalem na wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi

Dr. W. DUTKIEWICZ
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od 11-1

ŁÓDZ

tfPIERWSZA

ul. Cegielniana 14

KONSTAN'J.lYNOWSKA 11.

Na 2.
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W t1:o~,irli Jana Grodka, Widzew1ka •lOia

