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Prenumerata w lodzi:
Rocznic 6 rb., półrocznie S r'b„ kwartalnie J rh
SO kop., miesięcznie 50 kop.
•
Za odnoszenie do domu 10 kop. mlesięczn1".
Z prusyłką pocztową:

Rocznie 7 rb. 20 kop., półrocznie rb. 3 k61"'· Sil
kwartalnie rb. l kop. 80, miesięcznic 60 kop.
Zagranicą miesięcznie rb. 1.
Ogłoszenia:

na 1 stronicy 50 kap. za
wiersz lub jego miejsce, wśród tekshJ
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop •. Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 1 pól kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmnle.
10 ~wyrazów.

Wychodzi codziennie po południu, oprócz niedziel i świąt uroczystych.
„„

W soboty z dodatkami ilusłrowanemi dla prenumeratorów.

Egzemplarz pojedynczy 3 kop. .

„„

Nadesłane

Ogłoszenia

,,Gazeta" drukuje tylko w

Redakcja ulica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd nr. 1 (Telefon 20-30). Rękopisów dr•bnych redakcja nie zwraca.
Interesantów w sp rawach redakcyjnych przyjmuje się od 2 do 4-Widzewska 106a.
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Teatr „POPULARNY''
Konstantynowska M 16.
Stołeczni'

(fta iilynka T ~ rvewym, Telef.a 21.sa;.
Kontra.mar.ti i pll'™3p.!trtout nieważn~.
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wiecz.ore.m
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STOSUNKI
węgiersko-galicyjskie.
Znany publicysta„ p. Władysław
Studnicki, wskazuje w jednym z
ostat.nich swoich rtykułów na obecną
wspólność 1nteresów w~gier
skich i polskich w Galicji.
Zwycięztwo

państw bałkańskich

nad Turcją - pisze p. Studnicki stworzyło dla Anstro-W~er drugi
front do obrony. Mimo zyskania
protektoratu nnd Albanją., mimo powiększenia Rumunji kosztem Buł
garji, przystąpi Ru.nmaja do związ
ku państw bałka.:M.kich, a wówczas
Węgry będą miały do czynienia z
irrendentą rumuńską i serbo-kroacką.
Drugim groźnym frontem dla
rnonarchji b~dzie nadal Rosja, prowadząca propagandę wśród

rusinów

we wschodniej Galicji.
Wówczas w~ łoni się w Europie
nowa kwestja, już nie w&chodnia,

lecz

•

Nr. skrzynki pocztowej 570

austro-węgitirska.

Usiłowania

Habsburgów pójdą w
kierunku pozyskania południowych
słowian katolików.
Koncesje im udzielone, nie b~dą korzystne dla
Węgłer. Przytam staro-.au~trjackif'
dążenia do zniesienia
odrębności
państwowej Węgier obudz1' się na
nowo.
Rózwój ekonomiczny Węgier ucierpi wówczas mocno, gdyt pozyskanie kapitałów obcych będzie utrudnionem wob~c zach wiania samodzielności państwowej.

„Ki~iitur.

''

Jutro wieczorem

wi~to

iory" Jal ~i~ tJl~o iJie"

wiecz.

''
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Jutro py południu

Dziś

Cyrk L. P. TRUZZI

Dlii wi!We 1iłbJwałe w ·e urzm
.

polskim

Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny. :: Zduńska Wola, Księgarnia Welenowskie~o :: P ~ ~Janice 1 BiurG Dzienników, A. Wadzyńskieio. Zamkowa 23.
Alekua11drów, skład apteczny J. Auerbacha.

Teatr POLSKI

,

języku

Jutro

wie cz,

popularn„ zasłużgnego artysty współczesnego komika

.- łl

pokoju"

„~ama ~a ~liowa''
P1 „.n

I.

Dra

~ri'i'iDdfłiw'8
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raa

~

1-uy ral eknuaoriaria. Itapa~ na PD[iąa PB[ltowy, wy~uleienm wagonu, wykon. hedzi2 puel róine lwierzatka.

1-szy raz baneJisant organizuje wRlkq fraucitskl\: z dwoma ka rlika.w i W ańka-Wsta.ńka contra Rochmalin i
Wieczoru tego p. D1iro w wyst ą pi awa razy. Szczegóły w afisza.eh.

KONCERT

dobrze
zgranego

trio

llUFET obficie zsopatr.1ony w d9borowy wybór
11

prz@kąsek.

·

~

PI WO browaru

Wa1dschl1'.'P.chet1", i f'ilv ·.;kie.

CODZIENNIE

Przy łnkafu !Bla bilardawa iPiet gabinetów. ~ ~e:~~~lęd~ ~~7t~ !?:~::re~~
przez wojnę z Rosją i stworzenie
trój-unji, do której przystąpiłaby
wówczas Galicja.
Autor wskazuje na niebezpieczeństwo rosyjskiej agitacji panslawistycznoj, która istnieje j.aż od roku 1831, gdy ruch rewolucyjny polski zdobył tajne papiery rządu rosyjslóego, a między nimi obszerną
korespondencję z agentem rządowym
na Węgrzec b.
Niebezpieczeństwo rosyjskie nie
było więc obcem węgierskim
mę
żom stanu i stąd pochodzi łączność
polsko-węgierska tylekrotnie znajdująca potwierdzenie w życiu
politycznem.
6-a1icja jest krajem oddzielają·
cym Węgry od Rosji, przeto interesem Węgier jest utworzenie Galicji
silne.i i odrębnej.
Również w interesie Węgier Je.
iy wyodrębnienie Galicji jako trzeciego państwa unji, gdyż wówczas,
wspomniane staroaustrjackie dążenia
stracą swój cel i siły.
Powyższe
wskazówki powjnny
.stać się dla Węgier planem politycznym, gdyż _powstanie państwa
ws:lechniemieckiego, aczkolwiek dzisiaj wskutek różnic austro-11iemieckich bardzo wątpliwe, m.oże jednak
kiedyś przyjść pod naporem faktów
polit_vcznych.
Należy pamiętać, że marzenia
Niemc·ó w ·Rzeszy trafiają wprawdzie
na niechęć niemców au.strjackich,
którzy odznaczają. się ogromnem
przywiązaniem do dynastji i patrjotyz.mem, jednakźe nie należy zapominać, te Sł to objawy,
przemija-

- Równowagę polityczną mogą więc
osiągnąć Austro-W ~gry tylko przez jące w
czyntM wystąpienie na Ba!~~!_lach, śnień, które

g

townych

silne placówki pangermań z prasy rosyjskisj, ·w Rosji du~a w rażenie
Piiima starają się tłumaezyó, ~e wyptidek tell
skie na Szląsku i w Czecba<:h.
dla kolonji rosyjskiej w P<nyża i wo~1He e·
Co stanie się wówczas z Wę migracji rosyjskiej nie był niespodziauką.
grami,
gdy osłabiona monarchja Wseys"y wiedzieli, że Chrusblew-Nour wpadł
istnieją

zmuszoną będzie oddać Galicję Rosji,

a prowincje niemieckie Austrji przypadną Niemcom.
Węgry
staną. wówczas między
panslawizmem i pangermanizmem,
stanowisko odrębności państwowej
zachwieje się wtedy, a nawet upadnie.
_
Tak więc jedynie w związku z
Galicją
widzi p. Studnicki ostoję

w środowisko złe
nędzy.
Jedes wlaśaie
o kr1&dzież bielizny

znalazł

Samobójstwo młodego uczonego.

W Pewrsbnrgu popełnił samobójstwo mło·
dy utalentowany uczony inż. Czurin.
Po ukończeniu uniwersytetu kazańskiego i petersburskiego instytuta ę;<lrniczego pośw~cił się
badaniu krajów podbiegunowych i dla tego
odrzucił propozycję uniwers.:rtetu kazańskiego
obj~cia 1tanowiska docenta.
W 1919 r. komitet geologiczny wysłał go
us ekspedycje polarulł! do wschodnieh brzegów
Syberji. Wskutek nieakuratności władz po
przybyciu po ciężkich trudach n.nd brzeg mo·
.r za na Kamczatca, nie znalazł statku, Przeczekawsey 10 doi, powrócił pieszo do najbli?:szej 8;tucji, p1> drodze r.bierając materjał nau·
kowy, który zamierzał opr.aeować w Petersburgu. Po powrocie do Petersburga z prze·rażeniem dowiedzi11ł ei~, że miejscowoeci te
opi11ał właśnie i wydał w czMie j&igo nieobecności Bogd1mowicz.
·
Ten fnkt, jak i niepowodzenie ekspedycji
iak w płynęło na niego, że popełaił samobójstwo.

Aresztowanie Chruatalewa-lllosarja,
Wiadomość o ar<>sztowauiu w Paryżu za
kradzie~ głośuogo rewolucjonisty Chrn-

moźua

się

na

dnte

Z za kordonu.
Re:rygnacja

Z Cesarstwa.

atnlewa-Noaarja wywarła, jak S!ldzić

i

z tej kompanji oskarża go
i zegarka.
Niektóre pisma przypuszczają, że . Chrustalewa·Nosarja
specjalaie wciągnięto w to śro.tewil!!ko, aby
zdrskredytow-.ć wybitn@ge działacza rewolucji
rosyjt1kiej w 1905 r.

państwowości Węgier.

wstrl.ią- drobni\

d jść mogą. Przytem

nowości

illllych

M~lYKA ARIYUYUHA

Bi OO~l. 1Wi!tZ.
I

więle

posłów.

Na tle w11lki o reformę wyborczą złożyli
mandaty poselskie do sejmu galicyjskięgo posłowie: d-r Franciszek Stefczyk i B_t1rnisław
Niezabitor.ski.
Zrzeczenie się posła Stefczyka ma donio·
słe znaczenie polityczne, spotęgowane prze;
to, iż Jednocześnie wyst~pił on za stronuict.
w& ludowego i wskutek tego ustąpił z .Rady
Narodowej.
D-r Stef~zyk wstąpił w roku 1908 do
stronnictwa ludowego i tam odrazu ujawnił
dążeu'ie do n ·formy taktyki i pracy 11tronni·
ctwa. Rychło w~ :~k~e powstał między nim..
a p. Stąpińskim za targ. Różnice zarysowały
się silnie z powodu sprawy uniwersyteckiej,
kiedy Stefczyk w maju I'. ub. występował w
Wiedniu przeciw Stąpińskiemu w obronie
polskości Lwowa i uniwersytetu. JesztJZ~ silniej zuznaczyło się nieporozumieni• z powodu
teg@, to d ·r Stefczyk był jednym z organi~
zatorów komitetu ebywatelskiego przy Radzie
Narodowej, podczas ~y Stąfi!1sl.i ciągnął
stronnictwo ludowe do radykalnej komisji Tym·
czasowej.
Po przejśeiu loonvc6w do tej Komisji i
po postawieniu w sejmie 11a porządku dziennym knywdqeej !lol..'lków reformy wy borczlłj
Stefczyk nie cltciał erlcmó swego głosu za ta·
kim projektem i ustą,pił.
Poseł Nieubitiewski złożył
mandat po
sejmiku w S1n11łlorzie, na którym wyborcy wy-

powiedzieli sit przeciw projektowi

reformy.

sejmowe~ p~._ra'tl.emu prze11 namiestnika Bo·

łn-i:yś.&kiegci.

Po.sat .Ni.eabitowski

n1leiy dt

2.

•

wyb!tnych członków prawicy kons@rwatywnej,
z rami enia iego stronnictwa 11a:iiadał w Ra·
dzie Narodowej, gdz ie piastował got.iuość wi·

ce- prezesa.

Z Litwy i Rusi.
Umce-zenie sprawy

księży

katolichich.

Na zasadzie manifestu jubileuszowego sąd
okręgowy miński umorzył następuja,ce sprawy
ksieży katolickich:

Miłaszewskiego

I) Ks.

oskarżonego o
dług obrną.dku

ochrzczenie

z

Rubieżewics,

prawosławnej

we·
katolickiego; 2) ks. Wróblew•
skiego-wyspowiadanie prawosławnego; 3) ks.
Antoniego Hanic:rn, proboszczii łolrnjskiego
bluinierstwo przeciw „ik6Iłie" prawosławnej;
4) ks. Wojtika, prob. pińskiego-nieprawi1Ho·
wa prowadzenie ksiąg metr) kalnycłl; 5) ks.
Ilczyna z Cr.eezerskn-chrzest syna z matki
prawosfawuej według obrządku katolickiega
i 6) ks. Daleckiego z Starc;.:yc-danie ślubu
prawosławnej p1zed jej przejściem l!a katoli•

cyzm.
Rewizja.
"Kurjer Litewski• donosi, że w sobotę
o god;1i11ie 3-ej w nocy policja. z podofirerem
żandarmerji n~ czele dokonała rewizji u dy·
rektora kinematografu „Eden• w Dy1rnburgu,
Nie znalazł·
szukając literatury nielegalnej.
szy nic 11ieleg11lnego, żandarm wziął jakieś
druki teatralne, tłumacząo, że nie wypada.
mu wyjść po rewizji z pustemi n;kami.

Z
Z

sąsiedztwa.
sądownictwa.

(c) Dodatkowy sędzia pokoju 3 okręgu
piotrkowskiego, r. n. Dcir•Jszpzuk mi11now11uy
został sędzią pokoju m. Lodzi, a na jeg.;i miej·
scl' przeniesiony został dotychczasowy aetlzia
pokoju w Garwolinie r. k. Ratobylski. Sędzia
pokoju m. Łodzi, r. k. Topaczewski, przenia·
siony został na Btanowisko dodatkowego s~
dziego pokoju m. Warszawy.

Okradzenie kinematografu.
( c) Nocy wczorajszej nie wy kryci dotąd
drzwi dostali się do
kiuemat1:1grafn 9 Venus• przy ulicy Długiej w
Z~ierzu i skradli kilka par JX>rtjer oraz gra•

złodzieje. wyłamawszy

mofon z

płytami.

·wartość skradzionych przedmiotów
wyżaza

aoo

prze•

rubli.
l'łeaacizna.

(c) W Karolewie rod M 8, u
Pietrasika, znchorowały konia na
.4: sztuki chore z polecenia władz

Wojoiecha
nosaciznę.

we teryn.a·

ryjno-polioyjuych z11bito.

-o-

To

•

I OWO.

Straszna kraina.

Koresp.crndeut dzienników zagranicznych
prowadzi wywiati z rosyjskim · dygnitarzem,
patrjotą

-

knut. Nie dorósł do tego_ żeby posiadać
prawa. Policjant -to dla niego prawo.
- Lecz inteligencja„.
- Najgorsza jest właśnie ioteligencja.
Sami buntownicy. Lekarze-nihiliści, Adwo·
ka .:i-rewol ucjoniści. Inżynierzy-e s decy ·tStu·
denci bunto wni cy. Studeuci wojenno-medycz·
nej akademjl-nie oddają honorów. Cała ro·
syjska inteligencja-trąci zgnilizną.
olbrzymie
Należałoby wybudowu6 jedno
stuwiorstowe wi~zienie i wsadzić doli oał!ł
ros_yjską inteligencję,

-

'fak, Lecz

znajdujemy bardzo

A u was?

U nas, na Bie11zczęście i1:1aezej.
Niesprzedajne? A to szelmy!
Naturalnie, że szelmy! Tylko my je
podciągniemy. Bez surowości z niemi nie
sposób.
Wywiadowca, jak6 cudzoziemiec, jest
·
grzeczny. C.bce coś miłe;o powiedzieć dygni·
tuzowi.
Lud rosyjski-mówi 11 miłym uśmiecheQl
- j~st bardzo dobry. Ciem ny, uiekulluralny,
jest was:.i
najgorszy ze wszyi,,tkich ludów 1ud, lecz w każdym razie bardzo dobry
lud .•. :
Dygnitarz przerywa wywiadowcy:
- Myli się pan. JJud ro~ji!!ki jest naj·
gorszy. Trzeba go tuymać--ot, tak!
- Czyżby?
- U p-ewniam pana. Zaledwie sił.} odwrócić, a on już zdążył narobić tyle kłop-o·
'f.ów, że w ito lat się nie naprawi, Trzeba
mu dać gubernatorów uzbrojon·yeh w rózgi,
nahaj ki, w oręż wszelaki. Trzeba, żeby Gaczelnik powiattl miał pr&wo wieszać lub do
praw przywrac a ć. Trzeb11-, żel'>y k@misarz był
nietylko komisarzem, lecz i s~dzią, policjantern, ojc6lm rodzonym i starazy1:n bratem, O,
taki ludowi naszemu potrzeb11y jeBt dobry

Nr. 72.
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stwierdza z ńiezaprzeczonf\ stanowczością, że
autor pozoslał nadal lirykiem i „ idealistą, któ·
ry widzi rzeczywistość i człowiekiem realnym
który chciułby świat do gruntu przeisto·
czyć".

Trudno lepiej określić ten przejaw twór·
czości Żeromski.ego, jakim są ..,Popioły".
Głęboka char11kterystyka osób i momen·
tów dopełniona inteligentnem używaniem
ifrodkó\v ekspressji i techniki żywego słowa
stworzyla z wczorajszego odczytu prawdziwy
B.
wzór klasycznej prelekcji.

wśród innych narodów
Polacy, na•
porządne. -

-o-

Informacje .handlowe.

przykłnd ..•

Dygnitarz szybko przerywa.
nie
- Niech pan nie mówi. Polacy
i ekonomiczny państw
naród, lecz clrnroba, choroba nieuleczalna, Stan finansowy
bałkańskich.
która toczy cały organizm.
Jeden z banków berlińskich na zasadzie
- Żydzi„.
- Na litość boską, niPcb mi pan uio specjalusch badań, przeprowadzonych na miej·
nie mówi o tym narodzie. Rewolucjoniści. A· acu, w następujący sposób charakteryimje stan
finansowy i ekonomi.!zny państw bałkań·
narchiści. Trzeba icu wyniszczyć.
skich.
- Małorosjanie ...
W najgousem położeniu znajduje sit
Nasi wrogowie. Marzą o „samoi·
etnej Ukraiuie". Gotowi są nas w łyżce wody Bułgarja. Z wybuchem wojny rząd bułgar
ski pokrywał rekwizycję bonami skarbowemi,
utopić.
których obi<'ga w kraju 200 mil. fr. Po za·
- Ormiauifl ..•
- Zdrajcy. W każdej chwili gotowi tern rząd będzie musiał zebrać większe sumy
dla uowych prowincji i dla odnowienia in wen·
przejść na strouQ Turcji.
tuza kolejowego oraz dla uzupełnienia znpa·
- Tatarzy ...
- Handlarze. OsLukują, nas na szla.fro· sów wojennych,.
Serbja w chwili wybuchu wojny miliła
kach i kazańskiem mydle. Wszystkich do
około 40 mil. fr. woluej got.owi~uy, p"zostałej
więz i enia!
od poprzodnio zaciągniętych' poźyczek, a wraz
- Kałmycy .•.
- c:emny naród o ciemnych . duszaCJh, z dochodami z monopolów - ro~porzf\dzała
W oczy nigdy nie patrz!\ prosto, Lo sumie· sumą 50-60 mil. fr.
W najlepszem położeniu oyła Grecja.
nic mają niecz) ste.
Rumunja wskutek żastliiju w wywozie
Dygnitarz wzdycha i mówi ze smutkiem
zbora i znacznych wydatków na zbrojeuia,
w głosie:
Za wszystkiem należy baczyć i to O• wyzbyła się znacznych sum złota, co zakłóci·
ło normalne stosunki na rynku dewiz.
kiem bystrem, rozi.azującem.
Stan handlu w t.rnń~twach bałkańskich
Więcej urzędników.
przedstawia się j11k następuje:
Więcej, więcej!!
W Serbji wyniLi działalności banków są
A urzędnicy, czy Sl\ zupełnie pe·
pomyślne pom'mo morntorjum, z którt>go zre•
wni?
Hdziei tam! Nie czytał pan o pro· sitą banki nie skor~ystaly. W B11łgarji bances~ch intetJdentów? !lei między nimi łapow ki zachowują wielki\ eglęclność • prn~wirly.
ników? Co urzędnik-to hpownik. Policjan· waniu możliwych niew,n.1łacal11ości. · W Ruci biorą łnpówl,i. W ka!lcelarjach siedzi\ le· munji banki przez wysokie procent.y poweto·
wały sobie skutki zmniejszenill. eię obrotów,
niuchy. Wszystko roa;puszczone.
Dygnitarz wstaje, dając tem pozua6 wy- uwarunkowanego zastojem w wywozie.
wiadowcy, że audjencja &kończona.
Przyszłość bawełny amerykańskiej.
Wywiadowca bie~nie do telegrafu. Na
Wspólczesuy prz P mysł bawełniany pod
drugi d?.ień cnła Europa ze zdumiłlniem czy...
względom surowca zaleilly je11t )d Stanów
ta wywiad z rusyj11kim dygmtarzem;
Zjeduoczonych. W r. 1911 Ameryka Pół·
- Taki duży kraj, jak Rosja, a jaka w
nocna dostarczyła około 60°/ 0 ogólnej kon·
niej zep1;iuta ludność I
Spekulacja i drożyzna basumcji bawełny.
- Dziennikarze-pl!otnicy.
wełny zmusiły przędulników do rozwoju kul·
Inteligencja-występna.
tnry bawe'łuy w iunyth krajach. O\:>ecnie
- Lud do tego stopnia dziki, ie bea
plautacje bawełny ztrnjdują, sit w kilkudzie·
knuta nie można nim rząd21ió,
sięciu krajach •
- Urzęilnicy-łapewnicy.
\Vywóz bt1wełny z innych, po za Stnnn- Młodzież-rozMjuicy.
mi Zjednoci:onemi, krajów w okresie od 1900
160 roiljonów przest~pców.
do 1910 roku wzró:H o 260%, ~mś z11 Stanów
I cała Europa K politowaniem kiwa gło·
Zjeda. - o 17°[0 • Obecuia można 1,800.000
wąi i powtarza ze strachem:
mil. kw. obrócić n11 plaut&cje bawełny: w 'fur·
Struzny kraj! Straszny kraj!
kiestanie, Mezopotamji, Ugandiie, w Afryc•
Rzeczywiście, 1traszny kraj! A ciężko być
wschodniej, Rodezji, w Sudanie angielskim,
dygnitarzem w takim kraju!
Abisinji, Kongo, Nigerji i n!t Mad·ugasli:arl'Je.
lJecz ciężej jeszcze chyb być obywate·
Podatek dochodeYJY w Stanach :tje~no.
Iem takiego kraju.
ca:onych.
„Dień"

O. D'or.

z patrjotów.

- Płerwuym mym obowią1kiem,-mt·
wi dygoitarz,-bttlzie ujęcie w kadry naszych
ozienników. Strasame mamy gazety .••
- Sµrzedajne?--pyta cudzoziemiec.
- O, aieł-odpowiada dygnitarz: Sprze·
dajna 1ohdeuniki można kupió .•.
U was, na przykład, Z'l granicą, dzienni·
ki--jtlk kobiety-na utrzymaniu...
-

GAZETA ŁC'>DZKA•-28 marca i913

z

dowego. Wobec tego Unia uie mogła zrefor·
mowae swych finansów, które opierają si~

sali odczytowej.

Jan Lorentowicz= o „Popiołach" i „Wier•
nej rzece" Zeromslliego.
Wczorajsze przep-ełuienie sali Koncertowej przy ul. Dzielnej etwieriziło dobituia, że
odezyty p. Lorentowicza stały siQ konieczną
i nieodzowną potrzeb~ kulturnłnl\ naszego
miasta.
Ka~dy orlciyt prelegenia gromadzi tJoraz
to liczniej doborową publiczn1ść poc.iągniętt\
nietylko tematem lecz i osobą p. Lorento\"Vi·
cza, który umie z łatweściflt rozwi-ązywać
najzawilsze problematy artystyozae, nie popa·
dajlł'J przytem w popularyzacj~ nieodpowie·
dnią zresztą dla słuchaczów gromadzących ti1it
011 prelekcjach.
Antyteza obu epok, tworzących tło oma·
wianych utworów, dobrze jest znani\ sercom

polsl;im.
To też wydobycie i podkreślenie ćharaktery11tycznych ceen było rzeCZI\ artyzmu, któ·
zawsze &dc.zyty p. Lereutory cedi uje

wicza.
S:r.czególniej&Zf\ uwag9 poświęcił prele·
„Popiołom", epoce itlluiejszej i piękniej.
szej, bardziej epicki~j aniżeli następne. Mi·
· mo 11picznQŚCi samego podłożl\ jakiemi eą
czai>y napoleońskie, u1imo ogólrrngo uznjl.nia
tege utworu 'za epopeję, p. LMentowic!tl tira·
fnie z11jmnje stanowisko przeciwne pogla,dom
Spasowicza i innych krytyków. Prelegent

gent

Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie
pozwalała na wpro wadzenie podatku docho·

„Dziecko" b~dzie czasopismem dla sze·
rokiego ogółu wychowańców - dla rodziców,
a przedewszystkiem dla matek, dla nauczycie·
lek i nauczycieli domowych, oraz dla wycho·
wawozyń i wychowawców w internatach, dla
bon, freblanek i ochroniarek, dla opiekunów
dzieci opuszczonych i członków town rz :·s ~w
wychowawczych, także czasopismem dla b ad~ ·
czy i miłośników dzieci.
Dotychczas przyobiecali współpraco wnie·
two: dr. Sikorska-Karyory, dr. Drabczył-:, <lr.
Cetnarowicz, H. Kuczalska, M. \Vsryho, St.
N o wicka, M. Sadzewiczowa, L K. Cbmiel Pw!!ki, Z. Rutkowski, Ciot.Mazowiecka, Bouffał,
Z. Muklanowiczówna, W. Sterski, R. Rogoże·
wski, W. Żarecki, J. Gatyuska, O. Walski,
Rudolf Czarny, Włodzimierz Marski, A. Szy·
cówna, dr. Brenneisen, dr. Ołtuszew~ki, G.
Tołwiński, F. Wermiński, Kistr.vu, St. Ła·
ganowsl-i, L. Zarzecki, Natalia Oa~crloff,
Glasgall.
Redakcję obejmuje znauy na tern polu P•
W. Osterloff.
Warunki prenumaraty na prowincji rocz.
nie 5 rb,

Ostatnia ·poczta.
KONSTANTYNOPOL-O godzinie I
rano nadszedł telegram ;skrowy z Adrja•
nopofa, że Szukri-pasza będzie bronił twier•
dzy do ostatniej kropli krwi i jej nie od·
da. Rząd "IV odpowiedzi podziękował mu
za bohaterstwo i zachęcał do dalszej
W godzinę później nadszedł
wytrwałości.
ostatni telegrnm, że 3 forty wschodniej
częsc1

miasta

wpadły

w

od tej chwili pełącir;enie
rz rwane.
uł

ręce bułgarów

i .

telegraficzne zo·

w'ia·
NEW-JORK-Najróżnorodniej15ze
domości 7. Ohie i ldjana opiewają, że panują tnm straszne l'ltosunki wskutek kat&stro.
fy wodnej i donoszą, że niezliczone tysiące
ludzi cierpi clód i z~pada na zaraźliwe
choroby. Pożary szaleją w różnych częś
ciach z łasych miast; n:wsy Judzi znalazły
lmierc w nurtach ·ody, ;1 ronajmniej 250
tysięcy jest bez duchn, pró~z t.ego motłoch
plądn1je gruzy d<i>mów; milicja 8trzela do
zlodzi"i. Ruch kolejowy .:npełnie wstrzy.
many. Szkody obłiczają najmniej na 160
miljonów marek.

w

cał.rm

Ulewy deszczowe

trwaj,

krnju.

Wszystkie rzeki wezbrn.ły tak, że jest
ob wa o zalanie całego krlljU, j\tżeli naturalnie pogoda się nie 7>mieni.
RZYM-Stan zdrowia

bno znowu

się

pogorszył

papieża podo·
poważllia

i jest

zagrożony.

donosi z Sofii, ża
wziętymi do niewoli w
znajduje 1ię turecki Dastępcs

PARYZ-„Matin"
pomiędzy ;urknmi,

A.drjanop<Jlu,
tronu 1 4.Q niemieckich

oficerów, którz1
pro'.'la.dzili obronę Adl'juoopol:i.
minister reMt pu•
SOFJA-.Bułgarski
blicznych umianow y został c_ywiluym
gubernatorem Adrjanopola i wyjechał jul
na stanowisko.
SOFJ.A.-Krążą tutaj pogłoski, że król
bułgarski F~rdynand zwróci byłemu ko·

mendantowi Alirj:inop-olll, Szukri-paezy, wol·
nośc, ze wqłęcdu na j ,;o bohat@ntwo.
SOFJA-Woj._ka buł~arsliia zajęły po

dwudniawej walce wieś c~atalcłżę. Wojska
turec;rie, stojące tam, zostały przez uulga•
głównie ua cł11ch.
rów pobite i wyp!i.rte. Bułr:a.rzy znowu za·
\Vezelkie uJiłowania obniżki ceł rozbija· jęli z ptlwr(ltem swo.Je daw:aiejeze pozycje.
ły się o niemożność wynalezienia innaco źró· Turecki gubernator CT.atald.ży i różni dygni•
W ostatnich czasach O· brze cywilni rm~ybyli do· Konstantynopola.
dła docł1odów Uuji.
bie izby uchwaliły zniesienis tego punktu Odwrót wojsk tureckich odbyl si~ w dzi·
konstytucji Unji, który zakazywał p<>daiku do· kim popłochu. Turcy mieli tam tylko jeden
.
chodowego,
Na polu walki
pułk żołnierzy i 8 armat.
ta jedonk musi być przyjęta pozostało 200 nbltych i 74 rannych tur·
Uchwała
trzy czw11rte zgromadzeu prawodaw· ków, reszta ra\owała się ucieczką.
prz~z
czych poszczególnych stanów. Oteż obecnie
Arl'ENY-Zwłoki zamordow:rnego króla
37 stanów, czyli trzy czwarte ogólnej ich licz· greckiego są w drodze do Ateu. Na morzu
by, uchwałę kongresu przyjęło. Kongres za· musiano okręt z powodu g~stej mgfy za•Times• ztt· trnymać.
tern ma obecnie walną rękę,
pewnia, 2e j&s?.cze w sesji jesienn"j będzie
PA RYŻ-Z Konatantvnonoh donoszą,
wBiesiouy do kongresu projekt pod11tku od że are&ztowano t .m wiele o~ób nnleżqcych
do~:hodów.
do spisku przeciwko obec 11emu rządowi. W
-.grnacll11 Wielkiej Porty i w pobliżu znaleziono ~ielkie zapD.lłY dynamitu, który miał
@łużyć do 'YysM.i~oia W. ?orty ~raz rzą
piśmiennistwa,
do w r~a. ·;ma.ehow w p~ ietr.le, rt\ownież w
Od kwietnia 1913 roku wych(:)d.zić błdzi, pobllżu stacji 1'<1lejowej, "N .faielniey Stam·
w Warszawie miesitcznik • Dzieeko", czasepi· bułll 1..ualeziotio dużo dynt1mitu. Wydano
smo poświęczone wychowaniu doiriowemu i odez""ę, w :.tórej w&ka~~ją ~pisko\'l·cy, że,
społecznemu.
groby święte ~ą w rękach niewi6'1'nycb i
Przedmiotem pisma będzie dzieclrn-jego że ~snlttin \fohcmet i ł.hef.lmed-Bzefket-pa~ .
natura, jego potrzeby, jego st~stmek do ro- s~n /. ~ałem otocz.euii:m zamierzaj" uciec
dziny i społecze1\Sotwa, jego wychowanie f{"1!1ł
o Brus~"' ·
nauką w szkole. Zadaniem pi a uę{fzio
LO~bY"C-1 -Dzisiejsza. pnłsa angielska
jak utrzymywać i w11m:iclii:,i.,ć oma win rno i<fę aainistr-a marynarki Hurwi~
wskazywać,
w
zdrowie dzi1Jck3, jak uszlacbe~ć eltarald r i akcentuje 0 ś w i a €l c z e n i e, że
wychowańca, jak przygotowyW!lć d• .eycia p-r.a- chwHi, w której qH1eari!ttwo
jakieś ważyk>
ołecznej ~!'Je poko· by się odelmu! A.nglji przewngę D:l morn:a,
ktyozuego i pracy
leuia 1uuod11.
wojna byłaby niennikuiQna. Powyżłlie. o„
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-Pobicie.
1hdad«enie jest wyraźną groźbą przeciwko iu bez końca, ci~gnącym do okinek pocztowych.
Niemeom.
(ex) Idel Kmin przeebodzf\C w1lzoraj uliWczoraj u czekajqceg_o kolejki swej eą Zawalłzkl\ na Bałutach, napadai9ty zmiltał
BERLIN-Na gletdzie powfitBłA powa- •
żna znitka, którą apow<>d.owllła obin•~. że interesanta, Jana Rosze niewykryty dołi· ·prze~ nieznanego mu osobnika, który pobił go
wzię~ie Adrjau.opola pn~ bułga.rów wywo· niarz wyciągnął z kieszeni pugilares wraz dotkliwie.
łnć mote- poważne powikłania mię<łzynaro- ze znajduj11cymi się tamże 10 rb.
- Przeje6hanie.
Konfiskata.
dcwe.
(ex) Wczor11j o godzinie 10 wieczorem
Wczorajszy numer „Kurjera ŁódzkieROFJA-Bułga.rzy maj.1 wedlug os'a
wezwane zostało Poą;otowie na ulic~ Space·
tnich cloai~1ie11 z Adrjanopola 15 tysięcy go• został skonfLskowany z polecenia in· rowl\ do Adama Arknszewskiego, który pada·
spektora dla spraw prasowych.
z;:ibitych i rannych.
złamanie
ją.o pod koło ci')żkiej bryki odniósł
Łócizka atraż ogniowa ochotnicza.
SOFJA--We<łhig tutejszych zapewnień,
3 żeber, A przewieiieny został do kliniki
W poniedziałek, dnia 31 marca o g. przy ul. Piotrkowskiej M 251.
orecnn energiczna działałeość bułgarów
pod Adrjanopolem i na linji czataldżyńskiej 7 i pół rano odbędą się ćwicząnia IV od- Upadek ze schodów.
jest wynikiem dobrze obmyślonego pla1rn i dzialu przy domu rekwizytowym tegoż od·
(ex) l\brja Knźmierc1.ak schodząo wczo·
ma wielką dulliOBłoi!ć. Bułgimiy zdecydo- działu.
raj ze schodów domu J\! 47 pny ulicy Nowowali się rozpocząć równQcześnie akcję pod
W sprawie administratorów.
Adrjanopolem, Crntnldżą i G1'1Jipoli, to tez
P. policmajster zwróci! uwagę, że ad- Zarzewskiej, upadła tak nieszczvśliwie, ie zła•
równocześnie z atakiem na Adrjaaopol roz· ministratorzy domów zaTJiedbują przepisy muła lewą nogę.
Buł
poczęły E>ię ataki na linji Cut11ldża.
- Głód.
o meldowaniu, wobec c:..ego wydane bQdl} ·
garzy dążą widoczniei da uzylilkania dost~ obostrzone przepisy w tym tVzględzie.
(ex) Wczoraj o godzinie 9 wieczorem U•
pu do morza .Mlttmarn.
ucz• padł bez sił na ulicy Jerozolimskiej nzłowiek
Panuje ególl\ll obawa, że Ufladek W sprawie noszenia mundu.rćw
Int około 50, który wskutek wyazerpania
ni owskich.
Adrjanopola i powodzenie na linji czatal·
P. policmajster rozeslal do komisarzy zupełnego nie był w stanie wyjawió swego
impuls bułgarom do
dżyńskiej mogą dać
nazwiska.
okólnik następującej treści:
policyinych
pokuszeni!\ ~ię o Konstantynopol.
miaulicach
na
cz11sach
ostatnich
W
-oSOFJA-Walki na linji Cz:at:..ldża trwasię zauważyć wielu młodych ludzi
daje
sta
Walczyło tam
ły przez 24, 25 i 26 b. m.
5 dywizji pie.c h oty tureckiej i jedna bry- w czapkach i mundurach szkół rosyjskich
i prywatnych, którzy zachowują się wyzygada kon.nicy. Flota również brata udział
lvająco i uczęszczają do lokalów zakazanych
Teatr Polski.
w tei bitwifl.
'
uczniów.
dla
KOLU\1BIA-Gubernator 6trzymał wia·
Z tetłtru Polgkiego komunikują nam co
Dlatego poleca się kontrolować drogą
że taru
domr1ść :~ Dniten w stanie Ohio,
następuje:
· tnfoiących i bez dotykania god·
plonie Cfiła kupiecki\ cię~ć miasta; miesz- środków
- Dziś w p.iątek po cenach popularnych
ności, ezy młodzi ludzie zachowujący się w
kańcy wyskakują z okien do wody.
powyższy sposób posiadają legitymacje u- .Piet! gończy".
- W sobot9 o godz. 3 i pół po poł.
czniowskie na rok bieżący. W przeciwnym
razie należy osobiście lub za pośrednict· • Kiejstut", o godzinie S·ej m. 15 wieczorem
wem rodziców zmusić ich (}o natychmias• „Swięto pokoju".
- W niedziel~ o . c&dz. 3 i pół po peł.
towego złożenia uniformu i czapki. ·
„Wicek i W11cek•, o godz. 8·ej m. 15 wiecz.
D:ir:iś Jana Kapistr.
Ogólne zebranie - handlowców.
_
Jutro Eustazego Op.
.Swięto pokoju•.
lmi<tna ałuwiańakiel dalś Cseim.isb,.
(n) W sobotę d. 29 b. m. o godiinie 8-ej
- NajbliżliZI\ premłer~ bQ<lzie tragikowa, jutro Szuko&ława.
własuym lokalu (Wólc:.:ańi!kzr. m~dja szlachecka Olectiewskiego p. t. „ Wieś•,
we
wieczorem
Wilchód llłońM o g. 5 m, 46.
23) odb~dzie się ogólne doroczne zebranie która W('hodzi również na reperwar teatrów
„ 6 „ 26.
w
Zachód.
Stow. wzajemnej pomocy pracujl\- rządowych w~rszawśkich.
człouków
• 12 • 42.
Dh1gość dniai.
Teatr Polaki. Dziś wiecz. PPie~ goń cych w pr.zemyśle i handlu m, Łodzi.
Teatr Popułarnr.
czy•. Jutro: po poł .• Kiejstuta, wiecz. ~Swięto
Ponieważ zebranie to jest pr1Jwomocnem
pokoju".
Popularnego komunikujil nam co
teatru
Z
Teatr PopulaPRJ'. Dziś wiecz .• Upio· w pierwuym terminie bell wzgl~du na ilość następujl.!:
ry• Jutro: po poł. ,Raz się tylko żyje", wiecz. uc:ie&tnic-zącyol! w niem członków, zarząd
Dziś w piątek na dochód robotników
.
,Dema. "kame!jowa•.
Stowarzyszenia uprasza za nas~em pośrednie·
pracy •Upiory", wyj!łtkowo
pozbawionych
Dziś
Stołeczn)' C:)'rk (L. P. Truzzi).
twem o juk.najliczniejszy wspóJudział człon
benefis Wł. Durowa. Poez~telt o g. 8 i pół:
IJoże po 2.50, krzesła

Teatr, muzyka i sztuka.

Handel

kiń

Clin•m•tografy. Odeon, Casino. Moderne, Luna, O"za, The J3io Express, Optique Pa•
r1sienne.

Jutro zmiaua programu.
(Mikołajew•

Bihłjołeka Stabea.łr.ic!a.

aka 59) ot~arta codziennie od g. 9-ej do 8-e.i
vr ifJczorsm, w niedziele i świ~ta od 1-ej ie
_
3-ej pp·

Czytelni•

pism Tow.

„Wiedza 11•

(Piotrkowska 103), otwarta. od g. 6 po pol. dG
JO wiecz., a w nieJziele i święta od godz. 10-ej
rano do godz. 10-ej wlecz.
(l:?iotrkowMuzeam nauki i sztuki.
11ka nr 91), etwarte codziE1nuie od godziny 4-ej
po południu do 10 wiilezorem, w niedziele i
lwięta od godziny 12-ej w południe d.o 10-ej
wieczCJrem.

KRONIKA.
Prawo znoszenia

ceł.

•

Dziennik wielkich przem)slowców
• Utro Roilsfi", nazywa ' _projektem zniss
czenia przemysłu rosyjskiego" projekt, aby
rze,d posiadał prawo, w razie podwyższe
nia pn::ez syndykaty cen na wytwory przemysłu, znosić cła na- towal'y zagraniczne.
,,Utro Rossii" zamieszcza w tej spra•
wie gwałtowny artykuł, w którym dowodzi, ie możność znoszenia ceł wytworzy
dla przemysłu staa niepewności, hamują
cej . jego norm.alny rozwój i ostatecznie
,,cały przemysł ro11yjski będzie pod nieustanną groźbą

zniszczenia''.

Dziennik oskarża rząd, że głównym
motywem · projektu ~st ch~ć ułatwienia
instytucjom skarbowym dokonY'xan1a za·
mówień i zakupów zagranicą.
Święcone.
(P)

Chór

polski przy kościele św. Krzy-

w lokalu majstrów piekarskich
urząrtza
przy ulicy Pod!eśn~j nr. 1 w niedzielę o godzinie 6 ·ej \\ iccwrrn1, tradycyjne "Swi~cone"
tradycja ta za prowadzona w ł;odzi przez

ża

chór polski, cieszy się powodzeniem a wśród
zebranych panuje zawsze serdeczny i miły
nastrój. Po trady~yjaem dzieleniu się jaj·
Idem nast11.pil} tańce.
„Kurjer Kaliski"•

Na rasadzie aktu rejentalnego, sporzą
dzonego przed re.ientem Młynarskim w Ka·
liszu, wyd ,Jwnictwo „Kurjera Kaliskiego"
z dn. 1 k\, iJtnin r. b. przeszlo na włarność
p. Bronisława Szczepankiewicza.
Z pcozty.

(d) W ścisku p:iuując! m
poczcie opernją rzezimieazkowie
bliczności,

na naszf>j
wśród

wyczekującej god~innmi

pu-

w Wf!·

Z

Niewypłacałnolici.

wynoszll 100,000 rubli.
W temże mieście zawiesił wypłaty
Maksim Borysowicz Mintz. Pasywa wyno·
su, 90,000 rubli.
W Elizawet~radzie zawiesił wypłaty ,
M. Wolskij. Paaywa wynoszą 100,000 rubli.\'

Mf

W Dźwiósku zawiesili wypłaty "Bracia
Szmul i Wulf Minkiny". Pasywa wynoBZlł
70,000 rubli.

Z Warszawy.
Gmach hurtwwni.

Warszawski urząd gubernjalny zatwierplany gmachu hurtowni, · która będzi•
zbudowana przez warsz. związek stow, spaisywczych.
Hurtownia będzie w:miesiona w Moko·
łowie na rogu ul. N owo-Alakuncryjskiej i
ulicy bez nazwy ~a rozparcelowanym placu
p. Siedleckiego, u którego związek nabył obdził

uerną parcelę.

okrę~owym

miał wysokości
murowan} 11
będzie

Gmach hurtowni biJdzie
pół piętra. Gmach
podłogami betonowemi

2 i

i betonowemi piwnicami, aby zabezpieczyć je ou myny. Pozo·
atawiono równioż miejsce na chłodnie, któł'e
w

przyszłości,

przechowywania produktów

spożywczych .

być

mają

wybudowane

dla

Nowa kooperatrwa.
Dziś odbędzie się zebranie organizacyjne nowego . t~nvarzyetwa współdzielczego, zazgropocllą,tkowan~go przez urząd starszych
madzeni a krawców,
Własna

aiedziba.

Towarzystwo przeciwalkoholiazne" Przv·
siedzibę,

kt4ra

znajduje sil) w domu pod nr. 56, przy
I.leszu o.

ulioy

pozyskało

ezłość"

własną

Kand7dat na aróybiakupa.

Jak donoszą z Petersbuqia, minister.
cenach 1111.jniższych:
wow119trznych odniosło eię do
spraw
jum
po 50 i 35 kop , galerjs po 25 i 10 kop.,
o mianowanie kil. Kakowskie„
rzymskiej
kurji
balkony pu 35 i 25 kop.
warszawskim,
arcybiskupem
go
Ze wz~IQdu na cel prosimy o jaknajliczfortów.
Burzenie
niejszy uoział Sz. publiczności,
- W sobot-ę po południu po censch naj·
Przy burzeniu fortów w całym paai•

sądu okręgowego,

w piotrkowskim są
w Łodzi rozpatrywane będą
lll\Stępujące sprawy:
l) Stnnisłnw Maje .vsl..i - zabójstwo; 2) niższych danym będzi!ł arcywe1oły wodewil
kradzież; 3) Leon
Wladysław Jnwrosiński w 5 aktach DRaz się tylko żyje". Wiecz•.1·
Mazur~wski-napad zbrojny i 4) .l<'eliks Lerem zaś o godz. 8 m. 15 <>degraną będzie
wandowski-kradzież.
po raz pierwiny jedna z naj~ośuiejszych sztuk
Na zaeadzie manifestu umorzono nastt· Dumna p. t • • Dama kame1j'Ow-a•, która na
pUJąCe sprawy: 1) Bernsztajna, z art. 1001,
wszystkich scenach świata zdobyła niebywa2) Dauow11kiego, z art. 1466 3) Bogusław ły s1.JJ..ces autorowi i artystom odtwArzają,cym
skiego, z art. 1545, 4) Kubar.kiego i in. z art. główme postacie utworu jak: Sara Bernhardt,
1085, 5) StepanoWicl!a, z art. 384 i 6) Zie- Duse i Modrz&i'i• ska; każda r& powyżej wy·
lińskiego, z art. 282 kod. karnego.
mienianych nrtystek wybierała sztukę tę na
popis dla wykazania wazy11t1Hch ~alet i nuanU t-akarzy.
Starszy zgromadzenia tokarzy p. Knap- sów swego talentu w tym efektownym drs·
ka dono11i ·nam, że sesja kwartalna odbyła macie.
wzbudziła i 11 nas
~obotnia premjera
aif,l dnia 26 b, m. o godz. 7 wi-eczorem pod
wi~c nadzieja,
przewodnictwem stanzego w ebecności aseso- wielkie zainteresowani&, jest
przepełniony i Htuka utrzy•
btdzie
że teatr
ra i 18 członków.
przez czas dłuższy na repertuarze w
Wyzwolono 8 czeladników: .Antoniego ma iiie
Łodzi •
Szwedkowskiego, Stanisława Frontc11aka, WaTeatr moskiewski Korsza (w teatrze
cława Padereohowskiego, Stanisława Glucha,
Polskim).
'Walentego Juszczaka, Mieczysława Dawido·
We wtorek, dn. 1 kwietnia, odbędzie sit
wicza, Juljusza Knoblocha i Wjaczya.ława Mb·
pierwsze widowisko, na które w~ brano pełnił
rawkłl. .Wpisano 9 uczni,
Wio:mością głosów przyj~to niektore finezji komedj~ Peillerona "Swi11t nudów",
wnioski Zarządu, rozpatrywane juz na poprze- z udziałem całego personelu.
Bilety du nabycia codzieunie w kasie
dnich sesjach i zsprotokółowano.
teatru od godz. 11 do 2 i od 5 po poł. do
Zredukowanie dni pracy.
(d) Administracja fabryki .Bracia Berch- końca· widowisk.
-()told" (Juljuna 8) zawiadomiła władze oraz
1wycb robotników że wobec zaatoj1~ w prze·
myśle, oraz braku obstalunków ilość dni pracy w tejże fabryce zostaje zredukowana do
Loterja w „Talmud Torze". Proszeni
7 godzin 1ziennie bez ograniczenia liczby jesteśmy o zakomunikowanie posiadaczom lodni.
sów na loterję, urządzonl\ na rzecz zskładów
Miła córeczka.
T·wa „ Talmud-Tora", iż w nad(d) Zamieszkały przy ul. Nizkiej pod naukowych
irwi6'tnia r. b, o godz.
chodzącą środę 2-go
nr. 9, Jan Rutkowski zameldował policji, iż
odbędl'lie się' w kancelarji Zarza,wiecz„
9-ej
córka jego Aniela skradła mu z mieszkania
przy ul. Sredni·ej M 46, losowanie rzeźb
55 rb„ które oddała do przechowania swej pu
przeznaczonych na wygrane rzeczoobrazu,
i
koleżance Rozalii Chajder, wobec tego Rutloterji.
nej
kowską, i Chajder aresztowano i w sprawie
W oznaczonym dniu posiadacze losów
tej wdrożono śledztwo.
numera włożon~ do
będą mogli · sprawdzłó
Roztrwonienie.
urny między godz. 6-ą a 7-ą po poł.
(d) Mieszkaniec Łodzi (ul. Cegielniana
Numera losów, na któi;e padną wygrane,
N 61 ), Aj zol Cała onegdaj dał swemu
będą podaue- do wii>riom(;)ści publiczne.i ~a poszwagrowi, Jakóbowi Laskowskiemu, zaśrednictwem pl'a~r miejscowej.
mteszkalemu przy uliey Ryb11ej, lóO rubli
tódzka Straż Ogru-0wa Ochotnicza, . W
z poleceniem zapłacenia tychże za mięso
sobotę, dnia 29-go marc1t r. b., o godzinie
Ickowi Zybłinowi, rniły szwagierek zaś,
7 i pół wie~z5rein zebranie członków 1, 2,
otrżymawszr t.'lk rzadką pr·zy obecnym za4 oddzit\łu w domu rekwizytowym
3
st-0jn liURH~ pieniędzy nie wiele myśl=lc za- 1-goi oddziału·
brał je i opuścił miasto. Okradzony C. zwró·
cił eię o pomoc do policji, która za Las· "
kowakhn rozesłała listy gończe, lecz jak
dotychezae - beukutecznies
dzi0

prze mysi.

I

110

i członków.

(n) Jutro w

.

W Moskwi~ zawiesiła wypłaty firQla
manufakturna „Perelin i B·ka". Pasywa

Kalendarzyk.

wieczorem.

3•

sobotę,

Zawiadomienia.

--

fortecznym, okalujj\cym Warszawę, pracuje vt
dalszym cii~gu eetki ludzi.
W murach fortec111ych wybijane Bfł
przy pomocy oskarMw głębgkie otwory, do
których kładl\ materje WfbUcllowe, rozsadza•
jące

mury.

Grunt po fortach zostanie zupełni«
splantowany, a z fortów wal\SZ1łw1tliioh zostanie tylko jedna cytadela, która prze:imaozQnt
będ~e na 11kłady materjałów wojskowych.
Teatru

Repertuar
w W..szawie.

połakiega

8 marca~nKrakowiacy

W pi&tek, dnia

i Górale•.
W

sobotę,

i Górale"·

dnia 29 marca „KrakowiacJ

-

W niedzielę, dnia 30 marca, o godz.
8 i pół po poł. „Krakowiacy i Górale", ceny
zwykłe, o godz. 8 wiecz. „Nowe Ateny".

W poniedziałek, dnia 31 marca, o g.
3 po poł, „Irydjou •. ceny zniżone, o godz.
8 wiecz .• Ifrakowia.cy i Górale".

Szukri-pasza~
Głośny dziś dowódca fortecy Adrja.
nopola, Szukri pasza urndził się w r. 1854
w Hrzerumie. Ojciec jego i prawie wsz_y
scy członkowie rodziny, pochodzącej z Albaoji, byli żołnierzami, więc i młody Szukri oddany został do szkoły wojskowej w
Konstantynopolu, którą świetnie skończył
w randze porucznika artylerji. W r. 1885
wysłanu go dla, daliizego kształcenia się do
Berlina, gdzie wetąpił do 2 regimentu ar·
tylerji polowej,
Wkrótce potem cesarz Wilhelm I pisał
osobiście do Abdol-Hamida: „Jest to honot
dla mnie, że tacy oficerowie służą w mojem wojsku".
Było to odznaczenie niezwykle, więc
też Szukri po powrocie do ojcz;zny zostal
fligiel·adjutantem sułtana i otrzyma! do·
wódzlwo regimentu aTtylerji.
Zdinrnło się, żs nie było celu, któregoby Szukri pay swojej energji nie. mógł
dopiąć. Ale ~wnego dnia popadł w niełaskę wszechpotężny dotychczas koniuszy
dworu Nuri·b-asza a teść Szukriego.
Konilłszy pow~dr?wał ua Wygnani•
4

•
ł.

Nr. 72.

d~ Damaszku, a zięć jego
lrawdzl~ j,uW w
randze generała brygady, ale r<hrnież jflkby na wygnanie do Adrjooop~la.
Tu Szukri-pasza trafił na niezwykłego
przełożonego. Był nim M hmud'"Pfl8Za, były
oficer węgierski, który niewiadomo jakiemi
kolejami życia zapędrony został do Turcji,
gdzie przyjął wpra IVdzie wiarę proroka, ale
turkiem do głębi nie został.
•
Szukri-pasza w godzinach wolnych od
zajęć urz~zal u siebie w d<>mu wykłady
dla oficelów, następnie uczył żołnierzy czy·
tać i pisać, to t ż w pułku było tj·lko 20
proc. analfabetów.
vV szyscy drżeli przed Szukri·paszą,
ale się go nie bali, wiedzieli bowiem, że
jest ogromnie surowy w W)·mag;auiacb, ale
i sprawiedliwy. Nutępn!e Szukri zosta.ł
generałem dywizji i inspekt,orem armji.
W reku 1903 wybuchnęło w Maeedonji groźne powstanie, przycz.em bulgarzy
z dwóch punktów rozpoc~li walkę przed
t:Jrkorn. Jedna kwatera owstańców znajdowała się w Bitotji, druga w samym A.d"jn·
nopolu.
Wszyscy strn.cili gtow~. tylko nie

Szukri-pasza. Zgromadził natyebmiast od·
dział jako tuko zdatny do bitwy i w 12
godzin, zarnlast w 4.8 godzin, po fata1nyeh
d~ogach

zo~lazł się

w
Zanim

eow w Bitoji.

gnieździe powstań·

powstańey

zorjentowali się jut byli rozbici. W nagrodę Bzu·

kri-pasza przeniesiony ZO$tał do Salonik,
gdzie o nim jakoś całkowicie zapomniano.

W roku 1905 wybuchnęl:i rewolucja
młodoturecka.
Przerażony Abdlll·Hamid
przypomniał aobie wówcins nieskazitelne·
~o ólmkriego i natychmiast wysbł go do
Monastyru i wilajetu Kossowskiego, żeby
zor·jentował się w

s_ytuarji. Jeden je·
dyny Szukri-pasza mógł się na to ważyć.
Młodoturcy wiedzieli, że nie jest to ulubieniec lub karjerowiez palm~owy, więc olwucie wyłożyli mu całą rzecz. S:mkri
wrócił do Kom;tantynopola i radził powołać na nowo do życia koostytucj~.
tam

Abdul-Hamid posłuchał tej rady, mło
długo nio mogłi mu zapo·
mnit!Ć sławnego zdania. które Szulrri wy-

tlotnrby jeduak
głosił:

„Wolność

zdobyta, ale armja

prze·

pa dla".

Ufortyfikowanie Wreeławia.

BERLIN. .Ni-emieeki azta' gener lny po11a wzmocnieniem furtyfilr cji Koblencji, Pt·
znania i Grndzią,dza, prsye-tvpuje tnk~ d()
wzmocnienia obrony ·Królewca i do fortyfi·
kowania Wrocławia, który był dotychezas
miastem otwartem. Zamiar ufortyfikowania
Wrocławia sprawia silne wrażenie w kolach
p~lit ?imych i wojskowyoh: ~tycbezas nie· ~
nueck1 sztab geuernlny nie hezył się z moMiwoacią 11kcji zaczepnej ze strouy Re>sji, poniew~ż armja dziala~ca zaczepnie zaatakowA·
na zo~tał~by. z pru~yc.h flan~ó~ przez woj·
ska
n1em1ect1e zaJmuJ11ice z1om1e zachodnie
""' t
· k"
.,-W! wa rosyJs ·1ego.
Obecn:e l!!ztab berlińllki udaje, że jest
u ·epokejony • udi>sl.:oaalauiem" sieci kołejowej w Królestwie Polsidem i powi~kszeniem
liczby mostów na. _Wiśle, a zwłaszcza budow!ł
mostu Iwangrodzluego".
K•ła$łrofa.

PARYŻ.

skut!.iem

Zamach na króla Alfonsa.
MADRYT. W tej chwili rozeszła si~ tu
pogłoska, że dokonano morderczego zamachu
na życie króla Alfonsa.
Dwór hólewski wydał biuletyn, w którym ogłasza, że !..ról Alfons 1odczas gry w
"polo• spadł z konia i potłukł sie nieznacz nie.
Bittletyn ten u11pokoił nieco <>pinj9.
Zatarg austro czarnogórski.
WlEDEN. „Zeit" do11osi: połącione ar·
mje, czarnogórska i serbska, przerwaly ostrze·
liwanie Slrnt:ui,
Serbj a pOBpie8%nie wycofuje ewe wojska
~

ter.rtorjnm

albańskiego.

W!EDEN. • Wieuer allgem. Ztg. • twier·
dzi, że potwierdza się wiadomość o zamiarze
ofiarowania C:iarnogórzu znacznych terenów
urodzajnych na północno-zachód od jeziora
skn1aryj.skiego, fab wy11agroiłzenie za odStl\·
pieuie blmtari na rzeci1 Albanji.
WIEDEN. .Reiclispo1it" uważa obecne
pohżenie u wysoce krytyczne W razie, gdyby Czurnogórz.e nie zaprzestało akcji obl~ini

Był to okrzyk Kas1andry, ma.jąey się
niebawem sprawrlzić całkowieie. W rezui- l!zej pod Skutari, naten~as Anstrja. i Włochy
tacie młodoturey nie wiedzioli co począć zażądają pełnomoenictwa od moo1ustw, aby,
z tym wybitnym człowiekiem. Poprosta jako mandatarjusze Earopy przysf'.tpid do czynr;awadtał im. Z:iproponowali mu guberna· DGj i11terweacji.

W rnzio nie otrzymanie illkiego mandata,
toratwo w Tripolicie-odrzucił, dawano mu
Btanowisko walego-f)drzucił, wreszcie ofia- Austrja i Włochy gotowe aą: przyaU\pió do
rowano mu mało zaszczytne stanowiako interw-encji na własnl\ r~Q.
d<twódcy pospolitego rusnnia.
Walki pod Czataldża,
Nikt tak nie nadawał się do obrony
SOFJA.
Prasa tułe1ez~ utrzymuje, te
Adrjanopola, jak Szukri-pa!!za. Na pięć dni
rówtt0cześKie
ata-ki
na Adrj11.no.pol i Czatal·
przed oblężeniem Szukri stanllł w Adrja·
dżę, s11, wyniki~m dolina abmyilanego planopolu i zabrał się gOJ'~czkowo do pracy.
Z jakiem bohaterstwem walczył pod sztan- nu str11tegicZ1lego i majlł wiełkfl doniosłość.
Wojska bułgars-łde rozpoei:ęły również
darem jest rzecz11i wiadomą, na.jwięksiem
enere;iczną akcję na Gallipoli
dl\żl}O do uzy.
jednak uznaniem dla tego dzielnego oficera
byfo ło, co o nim powiedzieli bulgan:y. akania dostępu do morna !formłlrn.
~ern, jak zapewniaj„ dziegniki armja
.Oddamy mu taką cześć, jakiej nie doznał
bułgarska wkr<>e7..y tło Kon1tantynopoła.
jeszcze żaden genera .
ATENY. Bułguja zażądała pomocy greków dla z~obycia współnemi •iłami Cllatal·
dży. Veniz9}os oświadczył, że przyśle na·
tycllmiast pięć dywizji ped warnnlwiem, że
król Konstaaty XII obejmie naczelne dowódz·
two nad sprzymiersonami armjami.
'l.1el, agencji Wat 11 d11ia 2/ marca.
-:-

Telegramy.
O prawa

włościan.

PETERSBURG. Posłowie włościańscy
wnoSZI\ projekt prawa wyborczego, rozszerza·
jąoego prawa włościan.
Zapytania.

Ostatnie telegramy.

1 ł

'

·

O'

•

iię

ociągać

W

•

•

nie, czy żołnierze, którzy mają być zwol·
nieni w listopadzie, mogą być :utrzymani
jeszcze na jeden rok, zgodnie z nową
aetawi:i,
Konferencja mocarstw.

nych.

-oOgółem zapatrują, się

tu na sytuacje bar·
straże przednie ar-

dzo powagnie. Ws~yst!.ie
mji tureckiej pod Czataldtą z~stały cofaięte.
Turecki komitet obrony narodowej zapytywał
Zamach ssrrnobójcz,.
wielkiego we11yra l\faehmuda Szefketa-paMy,
Dzisiaj,
o g. 1 m. 30 zostało wezwane
jakie obecnie szanse majf\ turcy i ety sytupogotowie
mtunkowe
nn. ulicę Widzewsk1'
acja pod Czataldża jest już dla turków bez·
N!! 106a, do mieszk1rnia teclJnika budowl •
nad1iejo11.
nego,~ Czesława Chlebowskiego, gdzie młod
Wielki wezyr oświadcEył, źe ni~ma jf!sz·
1za
służąca Marjauna otruła się z powoda
oze
powodów

de tak

w~L:iego

Z ostatniej chwili.

pesymizmu,

bo cboó wieś Czataldź:l zo11tała przez bułga· nieporozumień przy obrnchunku
rów zdobyta, 'o jeduałi. forteca i wogóle po· .kt I. l ,_di 1 'f' l tl I •
1
r ~i' 1'i
zycje tureckie na liuji oza.taldiyńskiuj SJ\ nie· ri~ J}
Szczegóły podamy jutt'o
(d)
do.zdobycia.

u, n

1

K•tastrof~ ż7wioł•wa.

ustaw Czernik
G
ca Kro.dermana.

zgubił hrtę < d
pa~zportu wydan~ :i: fobryl:i F1 an-

!JONDYN. Według ostatnich wiadomości
w mieście Daytou (S'. Zjedu.) pobr przybrał
straszne rozmiary dlat~o. że zerwała się hu-

1(){)2--1

~n ominrioitwo uiłki noinei
Niedziela 30 marca

łódzki

z

komisji budżetowej przyjęciem
warunków państw bałkański-eh,
zninterpelowali dziś
to
państwa
t~ pody·ktują swoje warunki w
Kokowcowa, dlaczego .kan kr6'iytu miejskie·
~o nie jest czyillll', przeszkadzajl\O tero mia· Konstantynopolu.
st~m i ziemstwom.
Przedewszyat\tiem Bułgarja musi O·
Kokowcow odpow".edział, iż to jest rzecz trzymać wybrzeże morza Marmara i, jako
iniemoiliwa i że przedstawiciele łttdności molinję graniczną na wscltodzie Rodosto g1' bronić swoich własnych intereaów.
Demcaenko odrzekł na to, że urzędniey Galtpoli. Rodoeto jest· Bułgarji koniecznie
nie mogą być przed&tawi-Oielami ziemstw i potrzebne, i:d.Yź ~nie ona zawiązać stomiast.
sunki handlowe z .Azjl.ł Mniejszą.
Kokowcow prosił, !aby o takich wypad·
Na wi:~rajuem p<>siedzeniu sobranja
Jrnch w kasach był po.fodamiany.
prezes minUłtrów Geszow wenał deputowa·
Bez skutku.
nych o uezczenie pamięci poJegłycb. Propo:
PETERSBURG. Senat po:rostawił bez
zycję tę przyj~o łmcimemi oklaskami.
skutku akargQ kasacyjną kuratora warszawPo11tanu'iłi-00.o wysłać telegram do ge;
a.kiego okregu naukowego na wyrok warsznw·
,O:iej izby ~f\dowej w sprawie stypendjum To- nerałisimllna Sawowa, w którym imieniem
.karskiej.
narodu wyrllŻOłlo w<lzięcznośó armji sa jej

PETERSBURG.

~i~arew i

obli·

BERLIN. „Lob! Anzeiger" donosi
że po wrl)ozeniu odpowiedzi państw bał
kańskich na. propozycje mocarstw, delegaci pBństw bałkańskich powołani zostaną do
udziału w
konferencji ambasadorów w
Londynie i powi~kszona w ten sputtób konferencja zajmie się zawarciem pokoju, U·
We Wi!zystkich ltośdołach odprawi:ł.ne regulowaniem ipraw bałkańskich i rewizją
traktaiu berlińskiego, który wobec zmie·
są nabożeństwa dziękczynne.
nionej
obecnie sytuacji jest już przest.a.•
KONSTANTYNOPOL - Z:nviadom1 "r o
rzałym.
·
tu wczoraj ludność o zajęci!! Adl'janopola.
Żądania mooaratw co do Skułari.
Wiadomość zos.tab prz.Ji~tt:t ze spokojem.
lecz uczyniła wieikie wrażenie. Miasto o·
BIAŁOGRÓD. Posłowie wielkich mo·
działo 1ię żałobą, ~tóra budzi powszechny c:m>tw wręczyli
rządowi
serbsk~u u
uncnnek.
eh \,\ły ~onferenoji ambasadorów w spraWi.elki wezyr konferowa.ł wczoraj z wie S~nt ri. Mocarstwa żądają, aby rząd
rosyjl!!kim ambasadorem.
serbs!ii zaniechał do dalszych wysyrok
Pod Czatałdżą.
swoich ,, ojsk pod Skutari i wycafs.ł wy„
KONf3TANTYNOPOL. Pn:ez cały dzirń siane już wojsku. Konferencja postan-0wiła
wczoujszy słychać było siln~ kanonado od 1,rzylączenie Skutari do przyszłej wolno
strc.uy Cz11taldży. Wnystli:ie wojl!ka, jakie A.lbanji, przeto wszelkie operacje wojenne
znajdownly się je11zcze w Konetantyuopolu pod Simt:1ri
muszą
być
niezwłoe ·
zo1;tnły
wysłane
na plac boju. Do stolicy wstrnymane. Podobno Serbja postano
przybywaj11 coraz czticiej transporty ran- natychmiast U<'i~yu.l! za-do@ć tym żądaniom.

ustępstw.

będzie

•

wszelkie środki, aby
ludności produkty żywltościowe.
Generał Wuo
zo11tał zamiaRowany ko·
mendatem wojsk Adrjanopolu, a generał Zer•
kowski, komendantem miasta .
SOFJA-Szukri-pnsza, były komendant
Adrjanopola został dziś przywieziony ze
swoim sztabem do Sofji.
Dziś nastąpił u:orzysty wja1.d króls
Ferdynanda do Adrjanopola. S 1 ał radośei
jaki opanował ludHść na \\ ieść o zdoby·
<>iu Adrjanopob, nie minął jes.11cze.

Po zdobyciu Adrjanopola.

·

foż4

'

•

pnedsięwz;ąl

(Telegramy specjałne „Gazety
. .
Lódzkiej")·
.

Jeżeli Tlłrcja

d-0 rza, która roznosi po całem mieśoi.e płomi e
radCłane oia. Panuje przytem dotkliwe trima-0, awięk·

Trzeehletnla służba woiskow:i.
P .A.RYŻ - W komisji wojskowej f ł'Z.\ •
Buło!lrzy wz1eli do niewoli w A~rmo•
szło
wczoraj do zaudniczego grosowani 1
pola 51,800 żołnierzy, 14 paszów, 4 geueraw
sprawie
trzechletniej słutby wojskow ej.
łów dy,.,.izji, 8 ge1 erałów1>~ygad i 1200 ofi·
cerów. Pomiędzy ostatnimi znajduje siQ 63 Wniosek rz!!dowy został przyjęty więk·
i · k. h ( • 'd · 1 E1d
· T oczew· szością 20 przeciwko 9 glooorn. Minister
n em1ec 10 . ~·liro
nic .1 . tn!Ln
i
.
.
..
sky) 15 of1cerow !'llmunsk1ch 1 kłl.ku balgt)· wojny oświadczył, że w ostatnim roku
11kich. Wszystkich generałów prsewieziono służby żołnierze będlł urlopowani, zwłn·
do Se>fji, oficerów zaś do l1'!1ipopoł11.
Trofea szcza zaś ci, którzy posiadaj:\ liczne rowojenue przeditawiają się w liczbach naste• dziny. Prezes ministrów Bart~ux oświad·
.
. ,
puJ!}cycb: zdobyto 52,000 karabtnaw, 6'20 ar• czył, że podczas rozpatrywania proj~ktu
mat i bardzo znaczuq,, ilość amunicji. Rz!łd przez izbę deputowanych postawi zapyta·

1

eg yc 1.

PETERSBURG. Październikowcy złożyli
SOFJA. W kołach dobrze poinfor·
1apytauie pod a.dl'esem ruittit>tra spraw wemowanych
oświadezają. że rząd Lulgarski
,wuętrznych Mak:łnkowa, czy gotewy jest pro5ekt, dający mi:lBtom prawo pobierania po- nie u waha się przed mr.razem na Konstan·
'datków od niernehomości nr.ądowyoh i czy tynopol, jeżeli mocantwem nie uda się
gotowe są projekty o organiza(•ji robót publi·
nakłonić w jakikolwiek sposób Turcji do
e:mych oraz przeciw hultnjatwu.
Kredyt miejski.

łełe:ram

Dumy rosyj8kiej, dzięka~ jej H
przy}ęcie przez nil\ wiadomo-!ei o zajQeiu A- nająo mi,czaruię mi'l!szkllńców.
Dzielnica knpiecka i wialo ineych
drjanopola. Zamykajł\O polieiłzezt.ie zło~ono
jua
w
gruz;ach. Straty ule daj" się
hołd poległym przes powtłałł'ie s miejsc. Po·
słowie wznosili okrzyki pokój duszom po· czyć.

W Angely zapadł ei~ dach te· bałgarski
cz~go około a.OO 08ób odnio·
zapewnió
mniej lub więcej ci~żkie poranienia.

atru,
sło

bollatenitwo. Wydano rówłliieź

Klub Sportofl1Y - UlhtorJa
Nr.
Srebrzyńska

Początek

DemC'.&enko

(JJłdzeCIJ

o 10-ej przed poi dniem.

--- ~ rt und Turnuereln
Kątna

Początek

37-39.

11/13

punktualnie o godz. 2 i
Poniedział

pół

po

południc.

k 31 m .-ca

Touring-Club - Kraft
Sł"eb•zyńska
Począł

.I

Pię naście

37139.

k a go zinie 2 i

pół

po poi.

minut przed r.ozpoczęciem za·
wod 'w bieg p=cztowy na 500 m,

I
r

. Nr. 72.

TH. MRNN

Kró ewika Wy~o o„
POWIEŚĆ.
Tlumaezył z

niemieokiegQ K. HOWORKO.

- To, co d ch~iałem t:aproponować
-zaczął Albrecht, sto~ przed biurkiem i
bawiąc się niBświadomi-e z nożem do pa·
pieru w ksztaloie szabli kawaleryjskiej-jest
związku z naszą dzisiejszą roz·
mo\\"ą poobiednią •.• Nadmieniam, że sprawę
tę omówiłem już tego lata w Hollerbrunnie
z Knobelsdorffem. On się zgadza i ieśli i
ły się zgodzisz, o czem nie wątpię~ to mo·
gę swój zamiar natychmiast ur1.ecz,> wiatnie.
- Mów. Albrechcie, o co ci idzie rzekł Klaus Henryk, stoją,cy przy stole przed
sofą w postawie woj1kowej i 1łuchający u-

w pewnym

ważnie.

książę

marca

.OAZETA tODZKA•-28

Zdrowie

ciągnął

moje -

dalej-po4ostawi.a

wielki

w ostatnich cza·

sach coraz więcej du życzenia.
- Bardzo mi pr~ykro, Albrechcie.
Więc w HollerbrunJ1ie nie wypGcz~łeś na•
leżycie?

odemnie wymagają. Mówiąc o wymaganiach, mam na myśli przedewszystkiem O•
bowiązki repre.zeutacyjne, ktkre ·są z mo·
jem stanowiskiem związane-i tu oto jest
ów punkt ł~czny z rozmową. którą pTowadzili:śmy \1 łaśnie u Ditlindy. Wyl;.onywanie tych obowi11zków moźe nszceęśliwiuć
kogoś, kto ma pewne pokrewieństwo z ludem, pe111ne podobieństwo z nim i odczuwa
jego wzruszenia. Dla mnie są te obowiąz
ki torturą a fałszywość mojej roli męczy
mnie do tego stopnia, że muszę przedsię·
wziąć środki zaradcze.
O ile wchodzi tu
w grę moja strona. fizyczna, to jestem w
zgod:tJie ze swoimi lekarzami, którzy mój
zamiar popiera.ją. Słuchaj mnie więc. Jestem nieżonaty i nie noszę się z zamiarem
ożenienia się ani teraz, ani później. Dzieci mieć nie będę. Ty jesteś naat~pcą tronu
.z racji 1wego urodzenia a jeszcze bardziej
z racji popularności, którą cieszysz się
wśród ludu.
- Ach, Albrechcie, mówiez tak często
o mojej popularności„. Nie wierzę w ni!}
W{lale. Z daleka, być może.„ Tak już by·
w.a. z nami. Jesteśmy lubiani zawsze tylko
z daleka.
- Jesteś zbyt skromny. Słuchaj dalej. Byleś czasem taki łaskawy zastępowa·
nia mnie w 1Mich obowiązkach reprezen·
tacyjnyeh. Otóż pra.gnąlhym, abyś te obo.!!iązkj wziął na siebie wszystkie i na zawsze.
('.
- Ty myślisz o abdykacji, .Albrechcie?-zapytał Klaus Henryk przerażony.
- O t~m mi myśleć ·nie wolno, ale
wierz mi, że pomyślałhym o tern bardzo
chętnie. To, o czem myślę, nie jest nawet regencją, lecz tylko zastępstwem. Może

- Dziękuję za współczucie. Nie wy-·
począłem. Czuj~ się źle, a zdrowie moje
»ie stoi
żadnym etosunku do teg,o, czego
b*§
i 9
i 4 #& E!WllB.tiilKlititt&Jii& 22 4U•

w

r:
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sobie przypominasz który z wykładów prawniczych o tych prawno·państwowyeh róż·
nicach. Chodzi więc tylko o trwałe i urzędowo usta1011e Zll.stępowanie mnie we
wszystkich moich funkcjach przedstawi·
cielskicb. Konieczność tego kroku uzasadnia slabość mego zdrowia, które oszczę
dzać należy.
Cóż ty o tem S!}dzisz?

-

Jestem na twoje rozkazy, Albrech·
Ale nie wszystko jeszcze rozumiem.
Jak daleko ma iść to za.siępstwo? ·

cie.

- O, możliwie daleko. Chciałbym
je rozciągn~ć na ws:iystkie okoliczności, w
których moje osobiste wystąpienie jeet wymagane. Knobel~dorff wymaga tylko, abym
zagajał i zamykał posiedzenia sejmu i tylko
w razie konieczności przekazywał tę czynność tobie, Pozostańmy więc przy tero.
Ale z resztą przekazał bym ei wszystkie
r prezentacje przy uroczystościaeh, podróże,
odwiedzanie miast, zagajanie publicznych
festynów,
inauguracje bal11 mieszczań
skiego.
- Nawet to?
- Dlaciegóż nie i to? Mamy tu nadto tygodniow" walne audjencje, które są
niewątpliwie miłym obyczajem, ale które
mnie zabijają. Te aud}encje odbywał byś
za mnie. Dalej wyli-0zać nie będ~. Przyj·
mujesz moją propozycję?
- Jestem na twoje rozkazy.
- A więc wysłuchaj mnie do końca.
We wszystkich razach zastępiltwa będziesz
miał do dyspozycji moich adjutantów. Da.·
lej zdaje si~ być koniecznem przyśpiesze
nie two1ego wojskowego awansu. Jesteś
porucznikiem? Zostaniesz mianowany rotmistrzem-albo wprofilt majorem a la suite
EH

*SkłS

'

swego pułku: Wydam odpowiednie polecenie. Po trzecie chciałbym naszemu ukła·
dowi dać odpowiedni nacisk i dlatego u·
dzielam ci tytulu „królewska wysokuść•.
były do załatwienia pewne formalności„.
Knobelsdorff już si~ z niemi uporał. Decyzję swoją ujmę w formę dwóch pism odręcznych do ciebie i do swego ministra
stanu. Knobelsdorff już je zresztl} obll uło
żyl... Przyjmujesz?
- Cóż ci mam powiedzieć, Albrech•
cie? Jesteś naszego ojca starszym synem
i zawsze spoglądałem na ciebie, jak na coś
wyżstego, bo ozułem i wiedziałem, że jesteś wytworniejszym i wyżej odemnie stoją· ·
cym a ja jestem tylko plebejuszem w porównaniu z tobą. Ale jeśli mnie zaszczy•
casz pozwalając mi stać przy swoim lx>klł,
używać twego tytułu i reprezentować cię
wobec ludu, aczkolwiek nie nadaję się do
reprezentow.lnia, ile. że mam tę zdeformo·
waną rękę, · którą zawsze musz~ ukr:ywać
to dziękuję ci i jestem na iwo.je rozkazy.
Mog~ cię więc

zostawił

teraz

samego.

prosić, abyś
Potrzebuję

mię

spo-

czynku.
Bracia pod~szli ku sobie aby się z
sobą pożegnać. Wielki książę podał bratu
rękę-swoją chudą, zi.mn:} rękę, nie wyci~
rając jei bardzo przed siebie. Klaus Henryk poehylił się z uszanowaniem ściskając
dłoń brata i oddalił siQ, aby powrócić d1>
Eremitage'u.

td. c. n.}.
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robi

zaprawę cementową

nieprzemakalną

szem

chce z maleńkim kapitałem
przystąpić do współki w celu fabrykacji doskonałej złotej farby do
włosów, a. z większym kapitałem
do fabrykacji kilku drobnych kosmetycznych artykułów, lub też objąć
wyłączną sprzedaż na całe cesarstwo
niech złoży pisimienn!\i ofertę: .Juljusza 19/4. Również poszukiwana.
wspólniczka z kii pit. 5000 i udziałem
w pracy do interesu już egzystnj!lcego.
Kto

absolutnie

nawet prLy najwyż
wody gruntowej.

ciśnieniu

wilgotne :piwnice i
mieszkania absolutnie suche mi
czyni

Fabryka Cerezytu, Warszawa
•1tna 7, tel. 271·99.

Prospekł9 bezpłatnie. tłajlepsze

w

l.ł~

ra nma

'.ł\.

w
W

Telefon N2 14-99.

,1~

FILJE: Spacerowa NQ 13.
Zgierska NQ 7.
Główna NQ 51.
Piotrkowska NQ 76.
Piotrkowska NQ 306 (Górny Rynek).

1.6~

l.ł\
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Dzielna .M 4.
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f:awiadamia, że cennik na&ion na sezon bieżący opuścił pra.sę I
wysyła. się każdemu franco. Nasiona warzyw i kwiatów najśwież.
szych zbior6w. Cebulki i fla.nce do wiossnne~o sadzenia w d1> borowych od.mia.nach.

.:a~

W
\ł/

\łl

z calem urządzeniem, maszynami
l.ł\
Z szai:unkiem W• Salwa.
~/
do prania, suszenia, maglowania i
~,,.
Ceny
nizkie.
Ceny
nizkie
~
prasow11onia z wyrobiOn!\ klijentelą
\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
do wydzierżawienia od za.raz. Wia~· '-'~ ~
"'""'~"'"".~"'"'~""ęt
domość: Hotel
Impeijal - Piotr·
kowska 17. 1188-3-1

referencje.

. . . . ...................."'. . . . "'.

Letniska w Głownie
(Godzina drogi

GĄRrłlTURY

ołl Łodzi)

Czy chce pan powięk
szyć swój zarobek?
Z prima szewiotu

Reklamowa garnitury
Z najlepszych mater.
wykwintne

T.

Trzy pojedyńcze pokoje z
balkonami i 5 mieszkań po
2 pokoje z kuchnią-w lesie.
1183-2-1

· Poleca gotcwe obuwie w wielkim wsborze: męskie, damskie,
oraz dziecinne, włatmero wyrobu z IU.jlepazych materjaJów, podług najświeższych fae~uów. Przyjmuje obatalunki, które wykonywa starannie i punktualnie.

Ceny konkurencyjne, bardzo niskie.

zara:& zwróci do
korespondencyjno-informacyjnego biura: llli.koła•
jewska llr. 59 m. & od IO - I i.
od 3-5 pp„ gdzie pana objaśni11; o
pierwszym źródle każdej żądanej
branży, pomoiz-ą do poinformowa.nia
się z samym fabrykantem, ofiarują
panu z!Wtępstwa na Rajlepe:zych wa.
runkach. Nn. artykuły chemiczne
konfekcji damskiej i t. p. tylko ludziom z pierwszorz~dn11i g·warancj.a;.

w;ykończellie.

1088-10-I

Drukarnia Akcydensowa

J1lN1l

Załatwiamy korespondencję, tłuma

czenia w rozmaitych jElzykll.ch i t. d.

SCHMECHEL i

Skorzystajcie prędko z
tej dobrej •posobno&ci!

ROSlł'łEB

że prawdziwą .Skórę angielską" można
stać tytko:

,fa~~~~e9~~~$~~~~~~e~~9~s~eee~~eeeeE€eE~eee~EE€~~
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PRALNIA BIELIZNY Znana w Łocłzi
M. Cieślak, Piotrl<owska N2 88.

Znana w

Łodzi

.

·,~

~
~

~

Zawi11damiam. niniejszem Sz. Kli,jeutelę. że otworzyłem oddział
IO ehemicznęj pralni i przyjmuję wszelk~ garde1·obę m(!skl\ i damaką, a. ij)
tł takie fil'&nki, portjery. dywll.uy, wogólą wszystko w zakres chemiczny \il
wchodzące po ceu&ch l>ardzo przystępnych.
·
w
~ 5zacunkiem
«i

fft

w,:i;

do-

Piot„kowska Jl! 128 m. 13.
Ubranie można nosić 5 lat, łok. od 40 k.
plusz 70 kop.-Tamże ~otowe spodnie.

Reszłki11
Piękne materj.ały

na damsłtie suknie i bluzki bajecznie tanio.
Piołrkewska riłr. 128 m~ IS.

f

et
3ł

\!, ~l-104-18
~

Pio

IVI. Cieślak

kowaka 88, w padwórzu.

Widzewska

•

Oituemiy W!lYlłkich,

.

G~ODK
IO&a.

978-4'-l

P_iotrkowska 100.

if

OBRĘBSKI

ul. Dzielna Ni 5 •.

To niech si~ pan
pierwsllorzędnego

185 0 2150
1250
32 2650

*91

MAGAZYN OBUWIA

i

• !&

Zgierz, uł. Wycok Nil 29.
Robota solidna.. Ceny umia.rlrowane

I

WCHODZĄCE,

1

w

ZAKRES

JAKO TO: ..

TABELE, KWITĄRJUSZE. RACHUNKI, AFISZE, KLEPSYDRY,
PLAKATY, ZAPROSZENIA, BILETY WIZYTOWE, BLANKIETY.
..
..
.. i t. p. ..
..
::

S

~

9
S

~

łf

PRZVJMUJE WSZELKIE ROBOTY

.. DRUKARSTWA

DLA DUŻYCH NA KŁADÓW - maszyna l'()tacyjna.
Cęny

~R
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umiarkowane.

*

I
I

~eny umiarkowane.
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,, ciENiE.uZŁEGo
Sensac. dramat w 2 ·wielk. akt. w wyk. najlepsz. art. wloskich.
Akt 2
Akt t

Straszna noc.
Ucieczka do Ameryki,
Motor milo „ ci wspaniała komedja.
Orkiestra koncertowa „Sextet".

koncertowa „Sextet".
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Śliwiński

s

Ostatnie nowości!!

Tylko dziś Piątek d. 28 Marca ostątni raz

~eeee.~~~~~~~~·~1eeee~eeeeeeeeeseee;e:e®eeeeeeee®eś®Mse~ee®M~

agubiono świadectwo zaliczeniowe za 1ł 410 na sumę 150 rubli z
Pietrkowska 18.
za.
Łódź, fabr.-Suchona
przesyłki
Choreby wewnętrzne i Derwowe.
Xl 415598 wydane przez ekspedycję
Specjalne: choroby, żoł:!!,dka, kiszek. towarową, drogi żel. Fabr. Ładzk. w
prze!Ai&ny materji (cukrowa: podagra, dniu 16/I 1913 r., które należy uwa·
otyłość i t. d.)
żać za bezwartościowe. E. B. Wig1051-3-1
Niezbędne dla djagnozy analizy che- dorschyk.
miczne i bakterjolog. wydzielin i krwi
reperacje
używa.ue,
nowe,
ianina
w laboratorjum własnem. Ocl 11-1
gramofony, -płyty, najtaniej na raty.
ra.».o i od &-7 i pół po południui
Chodkowski, Mikołajewska. 25, tele1048-4-1
agubiono świadectwo zaliczeniowe fon 24-55.
za N2 949 na sumę 140 rubli z przezkoła 4·klaaowa żeńua, 2-kla·
Fabr.- Wielikaja za N!
syłki Łódt,
so,va m~zka i zakład freblowi1kl
28,1051 wydane przez ekspedycję towa·
z kursami dla freblauek Karola Weirową drogi żel. Fabr. -Łódzkiej w d. 12/1
1913 r. które naieży uważać za bezwar- gelt:i., Nawrot 12. Telefon 24-05 843
1058-3-1
tościowe. J. Helman.
coee~esee~

Z

Dr. med. J. Szwarcwasser,

Pierv. sza Lecznica lekarzy specjalistów
dla przychodzących chorych
45.

Telef. 30-13.

Piotrkowska 45 (róg Zielonej).

Wewnętrzne i

P

Z

51/ 2

41/ 2 -

codziennie.
nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i
e neryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
dzi ci mit"jsce porad dla matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-2 po poł. •
ch irurgi czne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór cedziennie.
k b i ece Dr. M. PAPJERNY od 3 - 4 codziennie.
oczu D i DONCHIN Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 - 10 rano:

Choroby skórne i
Choroby
Choroby

Choroby
Choroby

Niedziela, piątek, sotota od 1 -

·

r.

Choroby nosa, uszu

.
1

~ardła Dr. C. BLUM

An lizy krwi, wydzielin. moczu.

Ułica

ff ctłułlniown .M 2.

Telefu Jii 13-59.
leherMJ akórne, włosów, we•
neryc11:ne, moczep.fciowe i nie•
mocy

płciowej.

Łódź,

czwartek od 1-2. pp.
10 rano.

Piątek, sobota, niedziela od 9 _

Badanie mamek.

Or. L. PRYBULSKI Dr. Rosenblatt
Piotrkowska M 351
Telefon 19-IU,

Choraby uszu, nosa i

gardła4

Porada 50 kop

eeeee~€E~E;E;~e~eeeEee

Dr. L. K aczkin
KOMS'fĄ.N'l1 YNOWSliA 11.

Syphilis, skórne, weneryozne
choreby llr„ •ocz•w:rch.

11~~~~~~~!7!7~.

(Mr

Chort:tby

uszu, nosa i

gardła

Dr. B. Czaplicki
Ordynator szpitała Anny-Marji.
Piotrkowska ». 120.

Przyjmuje Qd g, 11 - 12 rano i od 5
do 6 i pół po poł.
w :1.1iedziele i święta od 10-11 rano
~$99~: ~~~~~~·9~~~~~~~~~

Laboratorjum
Magistra N. SCHATZA
l.ódź,

ul. PiGtrkowska NQ 50.
Telefon 26-81.

Badanie krwi na syfilis.
W szelki• analizy lekarskie i che•
micz.ne1 moczu, plwocin (g;ruźlicy)
llrwi, wydzielin dróg mocze•
płciow)'ch, wotl~, mleka i t. d

- -- - -
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llF' Perfumerja ,_.

/.ł\ flł e
LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-JUTA 606.
/.ł\
Przyjmuje od 8-1 raBo i od 5-8
wiecs., dla dam osebna 1ieczekalnia
1)
l.ł\
od 4-5. W niedziele i iwięta tylko
2)
l~\
do 1 fitllO.
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Na. wiosenny sezon przygotowałem wielki zapa.s
/ł\
kosmetyki.
i
różne
Pudry
fijołków:

Polski f1jołek
Alpejeki fijołek

I.I\
i.t\
}6\

~
VjoleHe de Parma.
Masy do

i.6
iii

Mydła toaletowe.

Wody kwiatowe.

~.'li.

Wody kolońskie.

podłóg „Jaśniej ałoilcau.

Skład główny

l\1ydła do prania.
CENY UMIARKOWANE.

Orosse. Tiumacz. D-ra S. J>'!rszowa Cena 2 rub. 50 kop.
Powyższa książka prof. Grosse, znakomitego francuskiego neuropatologa, zawiera ściśle naukowy wykład nowoczesnych poglądów na hypnotyzm, praktyczną ocenę
faktów I zjawisk w tej dziedzinie a także szereg osobistych spostrzeżeń i wniosków.
~~~~ęc z~~ do rozwoju okkultystycznych sił człowieka.

nia się (czytarua, pisania i biegłej konwersacji)
miesięcy, a nawet j)fędzej (zależy to od pilności i zdelności), stosując naszą metodę
nauki i używając naszych samouczków. Naukę gwarantujen1yl W przeciwnym
razie zwracamy pieniądze po upływie trzech miesięcy. Tysiące osób, należących do
najrozmaitszych sfer towarzyskich nadesłały nam Wyrazy uznania i podziękowania.
Cena z przesyłką pocztową: jednego Samouczka rb. 1 kop. 27; dwóch Samouczków
rb. 2 k, 23; trzech Samouczków rb. 3 k. 16; czterech Samouczków rb. 4 kop. 4.

Słownik

do 9 vr

flj /~

hurtowo i detalic.znie
a-iotrkowska 115. Tel. 21-79.

się

Okkultyzm.
1
AZ ko'W francuakiega, niemieckiego, angielskiego i ła•
Jy Y
ciny, każdy bezwarunkowo ma możność gruntownego nauczebez pomocy nauczyciela w c i ągu 2-3
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Średnia .lfi 2.
pół

Sl"ła

podług

Specjalista. chorób skórnych i wenerycznych (kosmetyka. lekarska twarzy
i

„„i:ml„Z::ii.m.mn..m„....-„„„ms„.

ll!:l!llm. . . . . . . . .

do podZmuścl~ otaczaj~cych,
SUggeStj"I"'''
Taj·emnl·Cza
waszei woli. Samo• •• dania
Flauera i Tarchanowa. Cena 2 rb. 50 kop.
uczek hypnotyzmu
Hepnotyzm i suggestja (leczenie eh rób). ł~~~i

Dr. i. 1mittkin~

Od 10 - 11 r. i ó - 7 po poi, w ni~
i włosów).
LECZENIE SYPHILISU EHRLICH· dziele
711-2-4 Przyjmuje oi 9-2, od 4
od 10-11 r.
RATA 600 (vrir6cU~·htie) i 914.
Trzyjmll,je oci S -1 r. i ed 4. - 8 pp„
panie od 6 - 6 pp.
.Cła pań oicl111;ieb.a poczekalnia. 152 6

...„ .....

a~·i.;;&Ylllml„

2 po południu.

Poniedziałek, wtorek, środa,

S

'-'li

1.6\

I.~
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wszystkich cudzoziemskich

słów,

przedostały się do języka rosyjskiego. Wielki tom du.żi;go formatu. Paręset ty·
sięcy słów. C. 3 rb. 50 k. Podług gazet .Nowoje Wremla i „Swiat" Książka" ta jest
cennem wydawnictwem w językoznawstwie i powinna znajdować się na stole u każ·
dego inteligentnego człowieka; stosunkowo do objętości tego pięknego wydawnictwa,

które

cenę

jej

można zaliczyć

do

wyjątkowo

nizkich,

Poradnik-apteczka. Przyjaciel domu.

~;~~en~~~~ti;

bez pomocy lekarza. Hygiena. Alfabetyczny spis ważniejszych ogólnie znanych lekarstw, środków lekarskich, sposoby użycia i przygotowania. Książka ta powinna się
znajdować w każdej rodzinie. Cena 1 rb. 75 kop.
sztuka, iąk być pięknym. Rady pożyteczne
pi·ęknos'ci·
• i wskazówki, jak zachować piękność i zdro·
wie. 1 rb. 50 kop.
Co to jest piękność? Toaleta kobiety światowej. Wanny. Masaż. Kąpiele. Hy·
droterapia i przyrządy do niej. Obmywanie twarzy. Liszaje. Środki kosmetyczne,
perfumy i t. p. Bielizna. Obuwie i odzież wogółe . Kilka uwag specjalnie dla dam.
Prze_w_odn~k dla go.śpodyń. Podręczn_ik jak
Ks ·1ąz·
• zmmcJszyc wydatki w gospodarstwie dopotraw mięsnych i jarskich. Tom duprzeróżnych
przepisów
3000
Przeszło
mowem.
żego formatu. Cena 3 ruble.

Hyg ·1ena

ka kucharska

Droga do szczęścia. Jak należy żyć. l~:~~A°F?i<r:c~:

nera. Cena 1 rb. 75 kop. Popularny ten profesor usiłuje nam dowieść, jak pogodzić
się z życiem, kiedy I w jaki sposób korzystać możemy z uciech i rozkoszy życiowych,
O. Markus.
Szanownej
POLECA
41\.
których dostarcza nam przyroda, sztuka, literatura, przyjaźń, ognisko domowe, religja,
!I
.
'··~
praca i odpoczynek, malując jednocześnie jasną przyszłość człowiekowi. Całe to dzieło
~~~~~~~~~~~#C:~~~~~~~.~~~~!·
tchnie pogodą i podnosi na duchu. Trzetwe poglądy autora wypowiedziane są w for~~""'""'""'"~""'"""'~~~~ę ·~~~~~~~"""'~~
mie dostępnej Każdy, kto tę książkę przeczyta, osiągnie wielkie korzyści.
Podstawowe po
łk'
ł
l
rycZOlłSC wszę Zie I na US DOI WSZJS IC • czątki o elektry:
ib
czności, elementach i t. p. Przygotowywanie akkumulatorów, elementów, suchych
baterji. Jak zaprowadzić oświetlenie elektryczne przy pomocy elmentów, urzędzenie
Padajcie mi swój adres tyllce w zamknię·
telefonów, dzwonków elektrycznych. Drobiazgowe obliczania, rysunki i t. p. Małe dynamo-maszyny, elektromotory. Galwanoplastyka. Złocenie, posrebrzanie. Urzą
tym liście i wyślQ Wam dla obznajomienia ei~
dzanie telefonu domowymi środkami. Cena 2 rb. 50 kop.
bezpłatnie lnie przy11yhjcie ani płeniędzy,
próśb,listów,podańit.p Książka ta poDokładny
ani marek) mój krótki samoUOłiek o hypnotyzmie,
winna znajdować się u każdego na stole.
chiromantji, fizjoaomj!, frenologjł, grafołogji i astro·
Wzory i formy próśb, podań, ogłoszeń i odezw do sądów okręgowych, sądów
pokoju i t. p. Testamenty, akty kupna i sprzedaży, zapisy na cele ogólne, umowy,
logji z ryeuukami w tekście. Z tej kliitżki do·
zastrzeżenła. kontrałdy, warunki, pełnomocnictwa, świadectwa, weksle, listy, zobowią
wiecie sio dużo zadziwiajlłcego, nowe10 i ważnezania, pokwitowania handlowe, korespondencje i cyrkularze. Zbiór wzorów wszel·
go o sobie, o blizkich przyjaciołach i znajomych. Za pomec~ej ksią~.
kiego rodzaiju korespondencji 1wyczajnej i hand-lowej, listów i t. p. Cena 2 rb. 50 kop.
ki łMwo określió jest charakter, pne1złośó, teraźnieja2olć i przyelłość,
Zamówienia wykonywują się po otrzymaniu należności, albo za zaliczeniem
1175
pocztowem.
-Adresujcie: Psycho·Frenolog Ch. M. Sz:rller•Szkolnik,
Skład ksiątek I wydawnictw I. I. Wańkawłcza, St. Petersburg, Ital·.
1084
Wii11rezawa, · kna 25.-15.
---iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii~iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;~
jańska ulica ~ 15/220

Radakblr i w~llaweai_J_ llrellek.

SIĘ

Publiczności

Drogocenna

książka

darmo.

E 1,f

''

d' •

rosyj·sk·1 wzór

'

h

