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Prenumerata w

Łodzi:

Rocznie 6 rb., półrocznie a rb., kwartalnie 1 n
SO kop., miesięcznie 50 k1;1p.
Za odnosienie do dllmu 10 koił. miesięczn:e.
Z

przesyłką pocztową:

~ocznie 7 rb. 20 kop., półrocznie rb. 3 ko!>. 63
kwartalnie rb. 1 kop. 80, miesięcZ11ie 60 kGiJ.
Zagranicą miesięcznic rb. 1.

Nadesłane na 1 stronicy 50_ kop. za
' wiersz lub jego mie jsce, wśrod tekstu
iO kop„ reklamy po tekście 15 kcp„ nekrologja
15 kop„ Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamie_}scowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Oglo~zem~ małe
J I pół kop. za wyraz. Każde ogłoszeme nainutle.
10 wyrazów.
Oałoszenia•

-

Wychodzi codzi,nnie po południu, oprócz niedziel i świąt uroczysty~h.
W soboty z dodatkami

iłustrowanemi

dla prenumeratorów.

..

„„

Egzemplarz pojedynczy .3 kop.

„Gazeta" drukuje tylko w

Ogłoszenia

Redakcja ulica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejaz~ nr. 1 _(Te!efo~ 20:30). Ręko.nisów ~r.~b~!ch reóakcja nie zwraca.
Interesantów w sprawach redakcyjnych przy1mu1e się od 2 d-G 4-Wm„ev.ska 106a.
f:ilje kantoru:

polskim

Nr. skrzynki pocztowej 570

23.
Zamkowa
P.&bjanice Biuro Dzienników, A.
----~------~-----------=-----------·

Zgierz, Aleksander Lach, kiosk k<.llportacyjny. :: Zduńska Wala, Księgarnia Welenowskiego ::
Aleksandraw 1 skład apteczny J. Auerbacha.
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Przechowywanie mebli
własnQCh z udzielaniem PDźvczek
wskładach
OPAKOWANIA i PRZEPROWADZKI.

Sprawa Ma.cedonji.
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Piotrlwwska

ich cier0\\'0C ich wysiłków,
pień, ich poświęceń w ciągu 40 lat,

ciosem
został zniweczony jednym
-:przez inwazję armji sprzymierzoOkupacja Macedonji zadowoliła 11ych do Macedonji.
państwa bałkańskie, jedńakże z mniejNie tylko kuco-wołosi są nieszym entuzjazmem przyjęta została
zadowoleni z nowego stanu rzeczy;
przez większą część tamtejszej 1udTurcy, a.lbańczycy i żydzi, to trzy
nosc1, która składa się z siedmiu
żywioły, które wielce ucierpiały od
żywiołów różnych ras, różnych wyarmji sprzymierzonej.
znań i dążności narodowych.
Wątpić nawet należy, czy buł
Pewne z tych żywiołów, jak
garzy, grecy i serbowie są przynajnp. turcy, alba.ńczycy, rumuni (kucomniej zadowoleni ze sposobu, w jawołosi), żydzi, a nawet pewna część
ki zamierzają podzielić się związko
greków i bułgarów, mają poważne
w.cy Macedonją, gdyż w okolicach
przyczyny do zaniepokojenia o swą
dzisiaJ zajętych pr11,ez greków, znajprzyszłość.
dują się prócz gre1<::ów, miejscowych
Rumuni, znani powszechnie w
mieszkańców, kuco-wołosi, turcy, alMacedonji pod nazwą kuco-woło
bańczycy, żydzi i także bułgarzy.
chów, widzą się już dzisiaj szczeNa torytorjach, zajętych pI"zez
gólniej zagrożonymi w swej egzybułgarów, oprócz miejscowych buł
stencji pod wszystkimi wzgJ ędami i
garów i innych, zamieszkują także i
przedewszystkiem pod względem zagrecy.
chowania odrębności narodowej.
r na terytorjach okupowanych
Ludność ta, jakkolwiek rząd o- przez serbów, mieszkają. wespół z
tomański niby się nią. opiekował, bułgarami grecy, albo "zgreczeni"
tak cierpiała od prześladowań grec- tubylcy; -słowiańskiego pochodzenia,
kich, że się widziała już blil!Jką u- wespół z kuco-wołochami, albańczy
nicestwienia.
kami itd.
I obawy jej są dzisiaj o tyle
Przytem bułgarzy i serbowie,
więcej uzasadnione, że armja grec- mimo
współplemienności, nienawika nie miała nic inn(;lgo, pilniejsze- dzą się nawzajem.
go, jak popełnić szereg strasznych
To też skargi są ogólne, a jeokrucieństw na notabl~h kuca-wo- żeli prhycichły, to jedynie dlatogo,
łoskich w czasie okupacji m1e1sco- że zajęcie .i est tymczasowe.
wosc1 przez nich zamieszkanych.
Jednakże kwestja ta wyłoni się
Wszystkit> ich szkoły, wszystkie ich niezadługo z powrotem i jedynem
instytucje religijne, zostały zamknię zapobieżeniem krwawym zatargom,
te z rozkazu 'Władz greckich. Rów- byłoby udzielenie autonomji, postanież wszystkie szkoły zostały zam- wionej pod protektoratem mocarstw.
knięte · w okolicach, zajętych przez
Sandanski, głośny ongiś przyserbów i bułgarów.
wódca czet bt1ł.garskich w Rumelji,

Jntry~a i mił~~r

·

„Zołnier2. ~rólowej
fĄada~as~aru" ..

wiecz.

Wadzyńskie~o.

1
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1
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po
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daje go w dzie1·żawę prywatnemu przedsię
biorcy oo lat 6. Ostatnio został ednowiouy
mło·
kontrakt na nowe sześoiolecie z p. Lullwi·
kiem Solskim przed 2-ma laty. Ostra kamza hasłem panja stoczona wtedy mtt;<lzy Sol<>kim a w
się
Oświadczając
„Macedonja dla macedończyków" zor- pierwszym rzędzie Bandrowskim - jeszcza
dziś stoi w żywej pamięci u wszystkich. Pau
ganizował czetę liczącą pięć tysięcy
Solski wtedy zwyciężył, zwyciężył z trudem,
którymi po to--ażeby po 1 i pół rocznej pr!icy zrzeo
między
macedończyków,

Konstantynopola,
zaofiarować usługi komitetowi
do tureckiemu.

aby

się

wiela muzutmanów, podzielających te zapatrywania.
Zdaje się, że młodoturcy poprą
Sandanskiego nietylko
usiłowania
moralnie, ale i' materjalnie.
Znowu więc, gdy reszta smegów ·stopnieje rozpoczną się krwawe walki, Jocz odwoływanie się macedończyków do Europy będzie. teraz daremne. Błagania o interwen~ję,
jak to było za czasów Abdul-Hami·
da, nie znajdą już więcej posłuchu,
się mogła
gdyż Europa nie będzie
do czyichś spraw wewnę
wtrącić
trznych.
znajduje

z

się dzierżawy.

Poniflwa7. koutrai.t j~szcze obowiązuje
przez lat 4, więc Rada miejska, a właściwie
t. zw. h·misja teatralna miała prawo rezyPan Solski jegnację p. Solskiego odrzucić.
dnak umotywGw1.1ł i popllrł ewoje podanie„,
zaś komisja tea·
świadectwem lekarskiem tralua wzrusl!yła się do tego atopuia krytycz„
nym stanem zdrowia wielkiego artysty, i:ł
bei najmniejszego namysłu, uie vróllując na·
wet stawiać żadnych formalnych trudności
i „~le ... -z gorączkowym pośpiechem rezygua•
cję Solskiego przyjęła, poklóci wezy się jedynie o t.-0, czy przyjąć rezygnację "z ubolewn niem• czy też bez .ubolewauia"-i roz.
pisała

konkurs

momentalnie

na dzierżaw11

teatru.

To
jak

form!cllna

będzie

strona kw es tj i. A teraz,
jej strona faktyczna?

'ń"yglf\da-0

Nikt, ani przez chwilę nie sądził, ażeby mo.
podany przez p. Solskiego odpowiadał
rzeczywistemu stanowi rzeozy. Pan Solsld
(Korespondencja własna .Gazety Łódzkiej.") mimo swoich ~.. z_g?rą knyżyków jeęt )esz„
• cze pełen energJl 1 zyc1a 1 przypuszcz1:1c na·
W przededniu obioru nowego kierowni• leży, że jeszc?.e niejedną świetoą kreację do·
rzuci rl o swego wspaniałego iutystycznego do·
ka teatru krakowskiego.
robku. Lecz o ile p. Ludwik Solski jest
Kraków, 31 marca.

Krakowa.

tyw

o tyle też złym, po·
.vspaniałym aktorem wiedzmy to otwarcie-dyrekton•m.
Jemu to zawdzięczać należy, że wszyscy
lepsi nrtyśei ·opuścili Kraków, po z ostawiając
same prawie wyb-ióki, że repertuar teatru i
wykonanie sztuk zeszły ua niziny, że teatr
krakowski, cieszący się dawniej opiują pier·
wszej sceny polskiej stał się prowincjonalni\
bud&, i zamiast sli:iwy pierwszorzędnej szkonajlepsze talenty,
urabiającej
ły aktorskiej,
dziś cieg:.iy Mię opiuj~ instytucji za g wnżdżają•
sceny w Polsl.le,
cej i niszczącej młode zdolności. Jako fak'
Wypadnie mi na samym wstępie rzucić zuamienny wszyscy podnoszą, iż teatr kra.ko·
troohQ światła na stronę formalni\ tego fa- wski za c1rnsów n:ądów p. So lsk iego nie wyktu, ułatwi to znacznie orje11t!M'ję w !!prawie, ks~tałcił ani jednej młodej s ił y nktorskieil
która, bądz co bądź , zajmuje nie tylko Krarro też Krl'lków dosyć już m i ał p. Sol·
ków, lecz również interesuj e onł ą P o lskę, g d yż ~ kiego i dlatego to Rad a miej~ ka tak pobo·
dla naszego narodu, który pBsiada 4 zale- pule re~y!!'n ae3ę je-e; o przyj ęh1.
dwie wainiejsze plarówki tentralne, każda
.Nłlł eż y 1ef'!11ak o ddać s praw iedliwość i p.
z nich tembard?.4ej n!lbtera znac!!cnia bardzo Sol~kiemu, iż warnnt:i w 1akich teatr się zna•
wa~nego,
la11l w osr.atn fm zwbtszc.z11 rokn. były nad
Teatr miejski im. Juljusza Słowackiego wyra~ ciężkie i trnrlne. \Vi$Zfl;O!l od pół ro.
w Krakowie, jako wfa.suość miasta, znajduje ku aad <illłlł Eurn~a ~roibł\ 7.nwieruchy wo
sit pod zanądem Riuty miejskillj, która od- jennej aro~owała, iź tentr stał ciągle pusł.
Kraków ma znów · nową sensację i uowy
pretekst do ploteczek i dyskursów kawiarnianych oraz nowy, wygodny a niezmiernie
poil\dany teren do eksploatacji materjału do
intryg-ulubionego 1rnjęcia bezmyślnego tłu·
mu .inteligencji" krakowskiej .
Tym razem-cała zasługa etworzenia takiego prec;edensu przypadła w ud?iiHle p. Sol·
w styczuiu r. b. zrzekł Hill
skiemu, który
ostatecznie prowadzenia uad al • pierwszej"
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kami. Nie m'.ał kto d1odzić do tc:-itru, na\';et
i marnego, gdsż nędza to Qgólnu zjawisko
dzisiaj w całej Galicji, a cóż dopiero w Krakowie. Ponadto rok HJ12-l3 przyniósł krakowianom 4 kiuotentry, a w krótkim czasie
miasto jeszc21e buduje 2 kinoteatry nu 3,000
osób. (Ładna perspekty W•\ dla µrz.) szłośd
Ponadto biorąc pod uwagę ldepski
teatru!)
personel nrtystyczny i cię :: kie, jt1 k twierdzi
p. Solski, warunki kontraktu*), nie można
się dziwić, iż budżet teatralny począł cllwiać
się po ważuie i p. Solskiemu nie pozostawało
nic innego jak zrzec się dzierżawy, lub prosić
o zmiany w kontrakcie.
Dotychczas wśród kandydntów, 3 osoby
znsługują na większą uwagę: p. T14rasiewicz,
ceniony i wybitny artysta, który akceptuje
dotychczasowy koutrakt i zobowiązuje się
prowadzić operę, oraz obiecuje własnym snmptem (20,000 k.) urządzić aeenę rotacyjną;
d}l'C:lktor Pawlikowski, posind11j~11y za sobą
cały gmaeh zasług i <łorobku artystycznego a
nadto popc•rcie całej arystokracji, p0uał on
jednak unjtwardsze w1:1ruuki, żądając całego
sieregu daleko idących zmiau; wreszcie p.
'reofil Trzciiiski, młody entuzjastt1 t>ztuli:i, w
pierws;~ym rzędzie muzyki, kierownik od szeregu lat dyrnkcji koncertów krakowsldcłl.
Zapalony melvrnHu obiecuje przy dramacie
prowad11ić również operę i operat. kę w dwóch
st 2 g g i o 11 e r,imowem i let.uiem, trwającem
każde pu 2 miesifłce.
W1rnyscy kompeteuci zgodnie stawiHil\ za
warunek: dymisję dotychczasowej orkiestry,
pod rlyrekrją Czyżowgkiego, która ciesząc się
protekcją komisji teatralnej, u tyle jest mało
warta, o ile bardzo drogo kosztuje.
W sobotę, 29 marca odbyło się, posiedzenie k0111isji teatralnej, w skład której wcłlo
dz<l:: pn.f. Estreicher i hr. Mycielski, jako delegaci Wydziału krajowego i prof. Wasuug
oraz p Szntkowski, j11ko delegaci Rudy mieifllciej, orar. preiydent J,Po, z ur11ędu, jako
pl'zewodnicząey. Komisja uznt1ła 3 wyżej wyn1ienion e kandyd:1tury za Jedynie odpowiednie
do l'LZputrywania, odrzucająe iu11e; µr,;y wyborze jednak kandydata głosy się rozstrzeliły,
wobec czego ucbwalono w imieniu komisji
przedstawić wszystkie 3 kandydatury na plenum Rady miejskiej, która sitil odbędzie S·go
kwietnia.
jeszcze trudno przesl\dzić, który
Dziś
k11nctydat zwycięży. Największe szanse zdaje
Być może jednak, że
Bię mieć Pawlikowski.
głtsy w R·1dzie miejskiej się rozstrneląl
A Krakew tymczasem plotkuje •.. plot·
kuje.„

Mary.
*! Kontrakt przewiduje: 200,000 koron jako
minimum gaży dla artystów, roc1a:ie; sprawienie dekoracji nowych za lii0,000 rocznie, oraz
utrzymywanie orkiestry protekcyjnej za 20,000
rocznie,

To 1.- owo.
Okręt państwowy,

łamach .Ruska·
zamieszcza obszerny teljeton o
obecnym składzie gabinetu. Na wstępie p.
Doroszewicz porównywa pp. Kokowcowa i
Makłakowa-i mówi:
• To lód i płomień, soda i kwas.
•rakłe „zjednoczone miuisterjum• trudno
sobie wyobrazić .•
Lecz B1l dobrych miejscach w Petersburgu nawet ludzie wprost przeciwnych poglądów
potrafią 7yć obok siebie•.
Następnie autor pl'zechodzi do właśeiwe.
go tematu: do krytyki obecnego składu Ęady
ministrów. Plerw1rne z kolei miejsce zajmuje
premjer, p. Kokcwcew:
."Powoli, lekko kołysząc się, sunie okręt

P. W, Doroszewicz na

wo

Słowa"

11aństwowy.

•

•

po::!łowie,

•

•

Cl

•

•

•

Jest to kapitan towarowo-pasażerskiego
okrętu, który
- Odbywa ewą zwykłl\ drogę.
Uczył aiQ w ministerjum finansów.
Demokratyczny zakład naukowy określa
Jlie wedłag tablic:
Zapotrzebowania węgla kamiennego:
Spławu rudy żelaznej.
Kompasem jego są.
przemysłu„.
- _Sprawozdania o ruchu

Nr. 7"'I

kwietnia 1-113 roku.

Z za kordonu.

prawi, lewi mog11i

wo!ali. t:o im się podoba.
On, minister, finansów widzi, że
W otwarte karty„.
- Pod względem ekonomioznym, finan·
Bezczelność hakatystów i ich be:11w11ty·
sów.} m Rosja rozwija się, rośnie, idzie na·
granice,
dłly cyni:tm przekracza oatatnit, już
przód
„Schulveood11iału
zebraniu
onegdajszem
Na
Kraj wzbogaca się.
A dla miaistrn finansów jest to najwa.ż· reinu • w· Bielsku pnemawiał niej!lki 8onueu.·
berg, nauczyciel w~drowny Schulvereiuu, a
niej8ze.
- W ciąż ten sam kierunek życia dro- więc jednostka bardziej wti.jemn i czo na w istotne cele i zamiary tej or~auizacji. Ot~ż w
żeje„.
' Rozumie się, że to jest przykre, iż życie puemówieniu ilwojem mii;dzy iuuemi oświad·
Lecz ieżeli produkty drożeją, to ezył:
drożeje.
„Niemcy w Austrji mają wsżne udanie
zna0zj-, że zwiększ<l się ich zapotrzebowanie.
Kr:1j żąda więCJej, pon1ewuż zrobił się bo· do spełnienia, t. j. stworzyć mur ochronny,
poza którym mo~łoby si~ rczwijaó potężne
'
gu tszym.
pań.stwo niemieckie.
- Ten s~im kierunek.
Wy11okie to posłannictwo mUBZI\ 11peł·
Weźmy np. st.raty na giełdzie.
w Au11trji, a niemiecki ScbulveNiemcy
nić
R1,z umie się szkoda, iż Indzie tak pt'Ze·
nadal odważttie walczył, ażeby
i
będzie
rein
gr)'" ają. Ale dlatego, Ly prze~rać pieniądze
nai „;,y je posiadać. \Vie ie przegrywają, to zachować spuściznę po przodkacb, ażeby j~
ochraniać i bronić•.
znaczy, że jest wiele pieniędzy.
Trudno o bardzhij szczere i bardziej cy·
A dla ministra finansów czyż nie wHyst·
l!iczne wyznanie u:.jskrytszyeh zamiarów! A
ku jB<ho, kto je ma w kieszeni.
Schulvereiu działa tukże w G~licji, ba ilłyn·
Wazue tylko, żeby były w kraju.
'v\'szystkie kieszenie wszystkich obywa- na ta enuncjacja zostjłła wyrzecz&t;a w gra·
niczącem z Galicją mieś~e, w ałsnnym &rteli-to kieszenie kraju„.
śląsk1ml.„
linie
Byl:I burza.
0?.ięki Bogu nastała cisza. PHsażerowie
obecnie przaką,siii, porządnie przekq,sili i udali się na sp..,czynek.
Należy okręt prowadzić równo.
Nie zboczyć na prawo, ani na l\:lwo, unih1tryga pcła'ltau.
Wszędzie
kać naitlych r.11krętów.
Ktoby przypu~zczał, że polacy podtrzy·
Nie należy nawet :.ibyt palić w piecach.
mują zaburzenia w Abdemji wojskowo-leRówny, spoi,ojny przyfemuy.
karskiej? Odkrycia takie nobila „Ziem- Wolny ruch!
która denuncjuje, że studenci
szci::yna",
Gabinet Kokowcowa nie wnosi nawet do
zbierają ioię w kuchni polskiej, gdzie nawet
Dumy projektów prawa.
Tak, 1odrzuca jedynie drobiazgi, ma- polacy dllją im Ullltępstwa przy tadie. Tarn
omawiane są wszelkie u1.:hwały i tam
karon.
wreszcie postanowiono .nie wstępować po- By kotły zupełnie nie zgaR~y.
do Akademji.
nownie
prz~chodzi do
Następnie 11· Doroszewicz
kosztownaśei Wialcowewoj.
Licytacja
cbe.rakterystyki pos~czególuych członkó~ 11:a·
Pozostałe po Wialcewowej ·kosztowbinetu, mianując ich pomocnikami p. Kozgodnie z test.amentem, zostaną
ności,
kowcowa-kapitaua.
Pomocnicy są niezadowoleni z kapitana.„ sprzedane z licytacji. Gdy otwarto ka&ę
Niema pomoodka, który sam nieehciałby zo· źeiazoą, sp••strze~ono brak w1paniał~go

Z Cesarstwa.
„

naszyjnika brylantowego,
Lecz i kapitan nie jest zadowolo11y z po· rubli.

stać-kapitanem.

wartości

60,000

mocników,

Zudowolor>ych kapitnnów
me

również

iwiat

Z Litwy i Rusi.

widział.

Sęgziai śledczy-choPy 111aychicznie.
'
N11jbardziej przyjemny pomoenik-p. SaDo si:pitalu dll\ nrnysłewe chorych pn)·
zonow. ,Jest tb sternik i zarządza sygnalizacją. wieziono sędżiego śledczego powtatti borysowP. Siizonow jest spokojny, choć nań ze skiego mińskiej gttbernji A. Pf13ffera, którego
Wfzystkich stron wymyślają.
uznano za chorego umyll!łowo.
Dalej idzie charaktocystyka p. Kasso:
Sti•ajk atudencilti w Kijowie.
Jeden z pomocników p. Kauo- zapalo·
Z Kijowa douOSZI\, wczoraj uniwersytet,
ny marynarz, poniewa?. jest grekiem.
politechnika, wyższe kursy haiullowe żeńskie
Stalę jest na okręcie.
były częściowo nieczynne z powodu atrajku
- Robi porządek.
studentów, jako protestu za zamknięcie Aka·
Wśród dzieci.
człowiek demji wojskowej lekarilkiej.
Pomocnik p. Snchomlinow
W uniwenytecie atu.dent Strukowskij,
pokojowy, choć we.i skowy.
rozrzucał proklaUtacj<>, p<H!zem strzelił do sie·
Pomocnik p. Ruchfow wiecznie wi\tpi,
bie z rewolweru, .klery jeduak nie wystrzelił.
Wieczorem cihodzi p«1 polładzie.
Wobec tego Strukowskij cheiał skoczyć z '
- W złym kierllnku płyniemy.
za nogi.
piętra· ale· zd'lłano go zatrzymać
- Pasażerowie uiepokojll Ilię.
Mniemają powszechnie, ie uległ on na3.łem11
- To. jest, jakto w złym kierunku?
- A tak, natkniemy się Ba jakllś wy- atakowi obłędu.
sepkę, dzikusy nas zjedz!\.
• - Bardziej na prawo należy kierować,
·
z gwiazd widzę, że bardziej na prawo.
• Pomocnik p. Kriwoszein. Ten juz dawno
kandyduje na kapitana, tak, że otrzymał mia•
no - wiecznego kandydata.
spożywczych.
Jest w hżdej kajut-komptmji taki obrośniEJty, ponury pomocnik„.
-oZ taką oto kajut-kompanją, kołysząc się
Co jakiś czas pojawia się w pismach
z boku na bok.„
I ni to mknie, ni to stoi w miejscu o· wiadomość, że dokonano rewir,ji na targach
krQt. Lacz maszyna pachnie, kopeć uno· i wylano tyle a tyle mleka, zni&zczono
tyle a t_yle funtów masła, śmietany i t. d.
si się.
W roku 1912 dokonano sześciu takich
Znaczy mknie,
rewizji, których rezultatem było zniszcze-

Fałszerstwo
produktów

nie 5

.
Czy sunie?
Zrana, po przehudzeniu się, zdaje się, źe
~to.imy w miejscu. Nie widać żtldnego ruchu.
Lecz gdzieś, coś morwtonnie szumi.
Czuć przepaloll4 oliwę z maszyn.
W powietrzu unosi si~ kopeć.
- To znaczy, ruszamy się.
Na wz111;eeieniu etoi kapitan. Niewielkie.:
go Wl!rostn, przedwcześnie posiwiały, ż rzad·
ko rozsądnem, spokojnem wejrzeniem.
Nie stary, nie morski i nie wilk.
•

Gazeciarze,

ŁODZKA•-4

tysięcy

garncy mleka,

zawierającego

Lecz oto na pokładzie zjawH się nowy 50 pł'ocent wody. Rzecz prosta, że ćhodzi
marynarz, ubrany podług ostatniej mody.
tutaj o wodę dolaną, gdyż mleko najlepsze
Rz11cił do wody elegancką ezapkę.
i najczyst1łZe posiada już z natury 87·3
- Morski zwyczaj! ...
procent wody. W czasie tych rewizji
Urządził JJTóbną trwogę.„

I

zbałamuciw

szy wszystkich pasa~rów, wpadł do budki ka·
pitańskiej i zawołał do sternika:
- Na prawo!
Do muszynisty zatelegr•fował:
- Pełny bie~, pełrry bieg w tył!
- Zakręt w miejscu!
W około statku zaszumiało, zakipiało„.
- O Boże!

Czy* taka lrn.jut-kompanja

może

si~

trzymać?„.
I s~czury zapiszczały nie napróżno.
Na okręcie coś się ezyknje".

U•

zniszczono kilka funtów śmietany zaprawionej krochmalem, mąką i t. p., naetęrnie
150 funtów masła podrabianego tłuszczem
kokosowym i innymi surogatami.
Jedna ze sprzedaiąccych takie produkty, odpowiedziała na czyni.one jej za.
rzutr, że przecież tych surogatów też darmo nie dają, a za funt oleju, masła koko·
sowego, ceresu, orjonu wegetaryuy i innych
Jeżeli więc
płaci się 26 do 30 ke-piejek.
za • czyste" masło bierze się 60 kop„ to
jest to po pros.tu aarnbek kupiecki, co prawda
wysoki ale nie zasługujący na miano o&zustwa.

Z dokonanych 23 prób mleka okazało
zaledwie 12 zdatnych do użycia; na 111'
prób masła ledwie jedna, na 4. ~1 sera,
jedna zadawalająca, śmietana z kro~hma
lem, mąką i t. p. mleko nie tylko rozwodnione z dodatkiem sody, ale już nawet z
przymieszką wapna.
Dawnymi czasy o fałszowaniu masłn,
prócz za obfitego solenia, sera, śmietany
i t. p. nikt pojęcia nic miał, zwłaszcza
się

ani przez myil przeszło, że
produkty te mogą być podrabiane. Nasze
niewinne i skromne wgoeposie" wie'jskie le·
piej się znają na sztuce fabrykowaniu wymienionych wyżej pl'oduktów, aniżeli wielu
miejskich wyrafinowanych .producentów"
wieśniakom

tychże.

Skromniutlrn mateczka uiejska, z udoju
dwu biednych krówek, przywozi nil targ
kilka garncy śmietany św i e ż u t ki ej,
kilka sporych rozmiarów serów, kilkanaś-cfe
funtów

świeżego

śmietankowego

mu eł ka, trochę twarogu i kilka butelek
,
czyste ~o mleka.
Pr-oducentki te, albo raczej fabrykantki
wyrobów mlecznych przyjeżdżają z dalekich
nawet stron, jak np. z Głowna, Jeżowa,
Oprócz wymienio·
l'odębic, Szadku i t. d.
nych są jeszcze zwyczajne przekupki miejskie, udaj!łce wieśniac,r,ki, które często
krów wcale nie mają.
Ponieważ tałszowane środki spoży\vcze
ezkody naszemu
przynoszą nieobliczalne
organizmowi, należaloby wystąpić surowo
i bezwzględnie przeciw fałsze111twu pro·

duktów.
W tym celu niezbędne są częstsze rewizje, a mianowicie nie 6 razy do roku,
lecz codziennie.
PożJteczne byłyby broszury, iaformu·
jące o łatwych sposobach próbowania na·
biału.

Na :.cakończenie podaję kilka łatwych•
nez prymitywnych sposobów próbowania: 1)
W mlc11.u nie rozwodnionem po~ iuua być
lO·ta cz. śmietanki. 2) Domieszkę krochmalu i mąki wykrywa sie - doda~ąc parę
kropel jodyny do łyżki przegmowanego
mleka. Mleko czyste nabierze koloru żółto
brunatnego, fałszowane koloru niebieskofioletowego. Śmietanę probuje się w ten
sam sposób, tylko że bierze się jedną łyżkę
na 4 łyżki wody - pJ zagotowaniu i os.tu-

dzeniu doda się jodyny, 11.1 twaróg i kredę
bierze s:ę jedm1 łyżkę śmi8tallj', miesza 1
IO·ciu łyż. wody i zosta'ń ia w spokoju, domieszka snadnie na dno.
Prób~ masła: roztopione masło zwol'na
wlać do szklanki i tę wstawić do gerącej
wody, po pewnym czasie uiworzą się dwie
waretwy, górna powinna zawierl'Ć S5 proc.
tłustych części, dolna l 5 proc. ui€liłutitycb,
jeżeli jest więcej części nietłustych, \o mamy
ma!!ło złe, lub fałszowane. Domies.a& mąki,
krochmalu, tartych kartofli wy.kryć można
przez Wl'ZUceuie kawałka m~sła QO gotU·
jącej się wody, następnie odcedza się l!l
wierzchu tłuszcz i wodę, do pozHtałości
na dnie naczynia dodaje się kilka kropel

jodyny,

Skutek taki sam jak przy mleku.

Ha.es.

z

-osąsiedztwa.

19 Czarna kawa" w Zgierzu.
(c) Zarząd zgienkiego Towarzystwa O•
pieki nad biednemi dziećmi urządza w nie·
dzielę nadcbodząc4, w sali Towarzystwa śpie·
waczego „Lutnia• w Zgierzu, wieczór pod
llaZWI\ 9 C1arna kawa".
Program wieczoru ułożono tak obfity i
urozmaicony, iż niewątpliwie zadowolni on
najwybredniejue gusta. Wobec tego nale7.y
mieć nadzieję, iż "Czarna kawa", z · ittórej
dochód przeznaczono na korzyść ochronki
zg1e rskiej, cieszyć się będzie zaRłuzouQrn pewodzeniem. Spodziewani są liczni goście n.ie
tylko ze _Zgierza, ale także z Łodzi i o·
kolicy.
Z „Dzwonkau chojensli:iego.

(c) Zanąd Towarzyatwa chojeńskiego
.Dzwonek" uzyakał pozwolenie władz. na n·
nądz'enie w sali Tow. gimn&stycznego
9 Dą·
brówka• bezpłatnego wieczoru z tańcami.
Oskarżenie o zbrodnię
moralności.

przeciw

(c) Z1lmieszkała w Zgierzu wdowa Z.
zawiadomiła policję miejscową, iż czterej
mieszkańcy Zgier~: A. J., E. B., M. J., i E.
F. w niedz~ ubiegłą wci~nęli przemocą,
K.

córkę Stanisław'}
do.puśaili ałę na niej gwałtu.
Wotrec powyższego oaaarżenia, wymie-

do mie11zk!lnia 15 letnU. jej
i

nieui wyłt!j lU\hi{i zostali aresztowau.i. N ad\o ares&tow~uo w &prawłe powyzsilej zgiel'ZMi: A. W. i K. R., których jednak niebaTłómaczewe powy~ze dowodzi roz- wem uwolni~lło.
O ile askarżenie K. jest prawdziwe,wy.
powszechnienia fałszerstwa, któro petrafiło
znaleźć formułę na obr(}n~ swego mocno jnśni S'ledztwo, które prowadzi naczelnik stra.•
ży zie.tmkiej m. Zgierza.
zakorzenionego iitnieniac

.OAZ!'TA t(5ł)ŻJ(A•--4 ~ia 1913 r.

r 77.
========================================================
Teatr

łódzki

w Zgierza.

(c) Zapowiedziane na wczoraj przed11tawienie tl'UflY łodzkiee;a teatru Polskiego w
Zgierzu, z pewoclu włabeł!'.o pofłytu na bilety,
•ostało w ostatniej chwili odwołane.

KRONIKA.
Dostęp

do

Ł6dkl.

si~ nad
pomocni·
Wczoraj fahrylro Tow. 11kc. R. Kinrl· ka prezydenta Andrejewa, starszego archiJera w l'abjanic11ch zawiadomiła robotni- tekta miejskiego Nebelskiego, architekta
~ów, że po upływie dwóch tygodni liczba Refe-rowskiego, areh. okr. Wąsowicza, biegdni pracy w ll.:alni i w magazynach zredu· łego K. Nowickiego i korn\sarsa I okręgu,
kowaną będzie do 3, w innych zaś oddzia· Dobrotworsł..iego.
lach rlo 4 w tygodniu.
Komisja ogl!ldała zamkn~ty d<>l!ltęp do
kramów na lewym brzegu r11eki, gdyż właś
Kradzież ze sklepu.
(u) N oey wczorajszej niewiadomi sło ciciele placów zwrócili się z proibi\ o o·
kramów,
c!lieje doa~ali sit do aklepul:&!foŻywozego !e- twarcie drogi do wspomnianych
ta Libermana prz.y ul. Konstautynowskiej w motywując prośbę, że przeiscie to łączy ul.
Zgi&rzu i 11kr11dli różDych towarów na znaea· NoKomieJ!!ką i Wolbonką. Natomiast petenci nie wnieśli prośby o otwarcie kramów.
Dl! sumę.
Po dukladnem zbada.ni u sprawy orze·
Echa potrójnego mordu.
kła komisja, że podanie nie może być U·
(b) Sliidztwo prowadioue w sprawie po- wzgJędnione z powodu niebezpieczeństwa
łrójnego mordu we wsi Jagot!nica-Ztotna po·
poża.ru i możliwości zarwa11ia si~ brzegu
ezątkowo skierowane było na mylny ślad.
rzeki.
Jllk Eitwierdzono ślady, znalezione na
War5zawa•Kaliaz.
ini~gu, pozos•awione Qyły nie przez morderZ chwi14 ogłoszenia letniego rozkł.adll
ców, lecz przez biegoących po policj11.
Obecnie aresztowauo kilka osób, na kt6· jazdy zaczną kursować dwa nocne p<>eil\gi
Poeil\g wyj·
pomiędzy Warszawa. a Kaliszem.
rych cil\źą ailne poułaki.
Slecfa•wo prowad:d s9dzia śhldczy 7 rewi- dzie z Warszawy o ll·ej w nocy, a przyby·
wać blJdzie o 7-ej z rana do Kalisza.
ru po w l< t ldt'go p. Kozłowski.

ZmniejszeRie dni pracy.

Wc~oraj w południe udała
Łódkę komisja mrejska złożona z

ewohn u<bwem bal ąRfałó'rt· teałru poł1kiego, odl'HU zapewniła Dieswykłe pow<>·
d1t>nie balu, który c<Młaie rozpoałlie aiereg zabaw wioseanyełl. Ud'łi-ał wielkt.go
artysty icbgn~ 12 b. m. wuyatkich je-go
wielbicieli i cał• Łódli muzykalni}.
Bilety będll do nabycia od poniedziałku
7 b. m. w cukietl\i W. &atomeldego (daw·
niej Roszkowskiego) eodai~nnie od 5 do 7
wieczorem, a w dniu zabawy od 11 przed
południem przez cały dzień.
Koncert.
Wielki koncert Towarzy•twa Muzyczn~go im. Szopena, maj~cy e~ odbyć w 1alł
koncertowej jutro., t. j. dnia 5-go kwiemia
wieczorem obudził w uersr,ych ilerach
muzykalnych naszego miasta żywe załnte·
res()wanie. Przyczynił się do tego udział
wybitnych młodych pi1N1ietów Jerzego Zt1·
rawlowa i Józefa Smidowicza, lrtóarzy odeSchytta,
grają rzadko słyszane utwory
Areńakiego i in. na dwa fortepiany, Mi·
łośnicy muzyki kameralnaj ro1koe..w11ć sH,
smyczkowym w tak wybędj\ kwartetem
bomym ze11pole jak dyr. A. Brandt, H.
Goebel, T. Goebel i G. Horak. Pozatem
świetnej całości koncertu d•pełnią: śpiew
solowy utalentowau~j amatorki ~· łd~ Koh·

du odbywaj.a si, Wi wtorki i
dainie a i p6ł ~łudiu.
flł'i~

Biaro

otwarM

in.tli

o p-'

-

codzMmaie /

f>Pł'ÓCZ niedaiel i iwi~ ed gadziny 3 i pół ,
,
d& ó i pół popołodsiu.
Zgromadzenie "-~ poż.·•-ćL urz:ęd• •
ników poczt i t~lelł"ll,__
Doroezne walne .agromad~ełtr. wy"ka- '
zało liez~ 195 czlonków. Obroty wyni~
sly 35.575 rb. 89 kop., poły41zet udziełooo ·,
w sumie 15.981 rubli. CEyelf iyek 4a~ · rb.
·
87 ko~
Do zarządu weszli pp. ~ak\ .
Prądzyński, Cłnesikowałłi, :Dykow, Cł&plak
i Pieirow; do komisji rewłayjnej pp. Bartoszewitki i Renz.
Z aoapodw •zeladzi etelaralrioh.
Zarząd gospody o~ładzi 11ołankic'h >
pro1i uprzejmie 1wych cdonków o liCZM!

zebranioe

w niedzi•łę 3 icwjetaia 1913 ·
odbędzie się przy ulłcy Wi- 84, eelem ~iąg11ięeia 1kładek

się

ro.ku, które

dzewskiej
szpitalnych.

Ze Stowarzy•••nia d .... karz:~.

W sobotę 12 kwietnia odbędzie si~
staraniem Stowarzyszenia llfflCZJa'\f wieaiór

z pr~fłukcjami Tował'zystwa mu•
zyezno·dramatycznego .Gutenber:"'.

~czony

Wieczór, zakończony taiicamł, oobc:nówuy oraz deklamacja wybitnie wdolah>·
lilię w sali Domu ludowego przy ulli:y
dzie
nej artystki p. Bronisławy I(9dmundowej.
Przejazd nr. 3,, .
Nowe koleje.
Biklty nabywać mo~na w ka~ n1i Ge·
-oSłow. 11K1j9trów prz•d•alniczyoh.
Ze
Ministerjum komunikaC"ji zmie.rza prze· b.ethuera i Wolffa (f>iotrkoweka .N! gs) a w
Jutro w sobotę o godzinie 8 wiec~.
praedws~pite, na terenie dzień kollcertu od gedzin.Ht 6-ej wieczorem
prowadzić badania,
ŚP•
odbędri'e 1ię w lokalu własnym Jłrzy ntiey
2 zaprojektowanych n6wych irog ż.elaznych, w kaeie 12li koncertowej.
Andrzeja nr. 4 miesięczne posiedzenie czł&a.
z nich dwie posiadają waglJ powatniejszlł dla
L8110wani• dzieł aztuki.
ksiądz Paweł
ków Stowarzyszenia.
Królestwa, a mianowicie:
W dniu prsedwczorJ1.ttzym • g.odzinie
Ze Sto•. m•J•trów fabryczniroh.
1) Równo-Kielce (4'10 w.) kelej ta ma 9 wieczorem w kt\ncelatji za.rz~ towaŚmierć ś. p. księdza Pawła Wró- znaczenie podwójne: zmniejs11y pr:wl:} prz&ła·
sobot~ o godzitiie 8 wiec:r.
Jułro w
» Talmutł-Toris" w obec»OŚci wła·
blewskiego wywołała żal ogólny po- dowattyab linji, łączących Zagłębie Donieekie rzystwa
odbędzie się w lokału wla1rnym pr~y No·
day, czło.tlrów zarządu i lrnmiteta docho·
śród mieszkańców Łodzi.
g_,11to dowego, odb-yło aię losowanie dział aztuki, wym Rynku nr. 6 miesięezne posie~nie
l! Warszawą oraz odpowie p<)traebom
Ksiądz Wróblewski zamieszki- znluduiouej i u przemysłowionej miejsCtiwcśei, przeznaczonyeh na YfJlgn.cę Iot~rj._\' dobro· członków.

róblewski.

wał

w

mieście

naszem zaledwie od
lat trzech i w tym kr-ótkim czasie
zdobył sobie ogólny szacunek i miłość wszystkich, którzy go znali.
Jako prefekt szkól łódzkich i
bahtckich był ojcem młodzieży
szkolnej, którą wspom:Jgał niejednokrotnie materjalnie, a dobroczynność
jego przeszła. niemal w przysłowie.
Mądra dobroć zyskała mu, zwła
szcza wśród szkolnych kolegów„
zadką w stosunkach zawodowych
sympatjfJ.
Szersze wykszt.a[cenie pozwoliło
mu skutecznie, pracować nad podniesieniem poziomu szkół normal·
ny\ h łód~l·dch; to też ksiądz Wróblewski wiele w tym kierunku u-

przez

którą będzie

przecboezila.

„Plackar~u

czynił.

Trzydzi stotysięczny orszak pogrzebowy najlepiej opowiedział o
zasługach zmarłego, który był osowyjątkową w dzisiejszych
b:istością
czasach.
Tłumy szkolnej młodzieży opła
kiwały gorąco śmierć swojego kierownika.
Cześć jago pamięci.

-o-

czynnej.

R~zbę

Kuny

..Ir~djon• wygrał

Mogilow·PoniewiM, z od!tt>ga. na Dy- nr. 4980, rooabę Aront!lobna „Cbłłlpię" wynaburg (590 w.). Od Poniewieża is~nieje już grał nr. 1777, o.braz 1al W.inlesa "Wizja•
ltu;!\ do Libawy. Kolej więc zlłprojektowana, wygrał nr. 3ł7i.
3kiernje ładunki z Białej Rusi do Balt:fłro.
Po odbytem logowaniu api:nno odno8·
Prócz tego, odnoga na Dynebgrg skróci drO· ny ptotokół. 1ttV1'y przez w11:uy11tkich obecg~ do Rygi.
_nyeh podpisany zoai.'\ł, Wygr1me lf} do
Kołejka Struga-Zagroby.
odebrania w kancelarji zarządu codziennie
Rada ministrów udzielił& Towarzystwu w godzinach biuro.vycll.
kolejek podja11dowych w Król. Polskiew, konOdsłonięcie pomnika.
cesję na budowę i eksploatację nowej kolejki
(b) W ozoraj na cweata.rzu iydows~im od·
od st. Struga do miejacowuści Zegroby dłngo· ałoni~ty został p.omn.ik praedwcseśnie zgasłe·
ści 16 w.
go rartysty muzy~" b, p. Stanisława Tau•
Dla budowy tej kolajki Tonuystwu po· bego.
zwoloao wypuścić niegwarantowane· al..a,łe, na
Eoha naduż7ć w kaaie poeagowej.
rb. 102,200 i ó proc. obligac}e ua 204,000
(łl) Wobec wykrytych 11adużyć w byłej
w
rub. Od grudnia r. 1933 ra~ ma prawo
kasie fl&B~wej (Juljusza nr. 11),
każdej chwili wykupió Jinj~ Straga·Zagrl>ł>y łódzkiej
i całą kolejklJ Markowski\.- Niezbędne dla obecuie prowadzi eię Śledzwo, kcz większość
nowej lioji grunty, powinny byó nabyt& na dość wa&uych świadków, były.eh człoultów tej
ka~y, nie jedt znana władzom, ani 1 nazwiaka
własność Towarzy!!.twa.
2)

dopłata

do
Od dnia 18-go kwietnia r. b.
~plackart• b'dv.ie nasiępu~a: dla paWerów
l·szej i 2-iej klasy zn prz-e-jazd do 650 wi-Ol'et
pobierana b~dzie w stlm1e rb. 1 kop. 5Q; od
1551 do 2250 wiorst - dodaje się za każde
200 wiont po kop. 80, od 2220 do 4250
wiorst - rb. 3 kop. ~O dodawać sil} bt<łtli•
po 20 kop. za kaMy przejazd powyłej 4250
wiorst pohier!\Ua będaie opłata rb. 6 kop. lO.

am z adre.o..
·
• d

-o....,

Z tow. enrigr. „lca".
(b) Łód-zki oddział towanystwa ami·
gracyJuego ulca" ..twrócił się ao :6al'Ządtl
głównego o wydanie 11ubsy~1tm na wspgrcia dla bieduych emigrantów na koazta wy·
robienia pauportów zagr.auicznycb,
iię do p1'()1iby od·
przycbyłłł
Zarząd
dzialu łódzkiego i s!Mllłttdettnit, aby kdde·
mu biedriemu eniigra-ntowi wyda~:lllO 15 r.
zapomogi, któlie to fnndusztl g#wny ZP.TZl\d
będzie

zwracał

rachunków.

oddziałowi

p-0 przesłaniu

z 4 10 tow....ź.-o•zcz 12 dn.
(b) DoiS11y Cfl\i o&óln~o HbraRia 4·gB
łódzkittgo towarzystwa pożye;i;kowo-oue'l.t·
dnościo'Hło WJn6Ci1!0t1y .w~łat na najblii'sz"
!rod~ w !Mlłi Victorja~ prJJ ul. Dłttgil"j M
"
45 na a;odz. 4 po pE1htdni11.
Chór &piewa•z:~ prz• lilłrłie. sw. Krzyża.

I

J. Knmmckieg?, J. Drymer~, ~· .szłezyn~.e- telakiego rozdzieliło Zyd. Tow. D4lbroczyD•
r~, ~·. Bad6wsk1e_go, H. 8iemtńllłri8!, J .. ~111· . ności 692 rub1e m~ 265 rodri'n tkaczy, I
n~t~ . M. &ert«a_, S. E<iml~-ows~teJ, F. pozbawionych pł'aey.
Pr2eCNvżeDie terminu.
.
.
L1aek1aw1cza, G. T1eca, J. BJelecldego, J.
RobotniCGr•. kasy ubezp1eoz:en1owe.
K
~·
, ·
S dk
1.
Ministerjum kom.anilłacji ok.ólnilrowo za. K aaz„·e,
·
ł
·
.
W
•
za owa k'1eJ,· J • L eaui-ewa&.tego,
czoraJ 1 przedwczurf\J o~by y się Wj
.
wiadomiło tutejs110 zarzł\-(iy kolei, że usianowio· Kepe, J. Kejla, J. Czajkowskiego, s. Guy·
wielu fabrykach wybory robotmc2!ych deny termin 3 miesięczny na wydawanie bezpłat· bowski&go i H Koeakowakiego

·
.
nych biletów na puejnd ur~dników kolejotz•targ.
wych, translokow&ny<!h na iue koleje lub U•
(b) W sprawie zatargu mi~zy gminfl *Y·
walniauycłi. H służby, okae&ł aio1J w prll-ktyce dowsh i tydowskiem Towarzystwem dobroDziś Izydora.
Jutro Fi~iszka.
11ie wyetarczający, poaiewaa w tym okresie czynności dowiadujemy się, że zatargu, jak to
l~iana ałowiańalde1 dziś B<>żywója · C:6MU unridniey nie mDgą zlikwidować swych
faktycznie nie było.
podaliśmy,
płłeaątkowo
jutro Swiętobóra.
lpł'aw domow,ycb. Z iego w~du mhiisler- Gmina
śydowaka zapomóg świątecznych To·
W Ech ód słońca o g. 5 m. 30.
jum pnedhżyło rzeczo y termin do roku.
• 6 „ 37.
•
Zachód
wany1twu nigdy nie wydawała.
7.
• lS „
Długość dnia
Towarz~atwo wagonów aypiałnycłl.
W · roku bieżącym do Towarzystwa do·
Stan pogody.-Podług obserwacji Opty.
zgłosiła aiv ogromna liczba ol!!ób z
tyo~eas
z
łącznie
banków,
pehtrsburskioh
Grupa
kn. Jł. R:ittera. ul. Piotrkowska Ni 85.
zapomogi lwi 4 te~R:ne. Ponieważ
prośb6'
0
!rancu11kłm ayndykatem finansowo·przemysło·
100 ciepła
TER.MU.METR: Rano o g. 8.
„
l 70
wym, zakłada towanystwo 1tkeyjne z kRpita· ToWM"zystwo nie pcsiadn dmlyeh funduszów
Połudn. o g. 12.
•
Wczoraj o g. 8 w. 110 „
„
łem 6 1ni1jonów rublt, ce.łem ekaplont.ncji wa· swróciło się wiec do gminy 0 imbweaeję,
•
Minimum 90 „
gonów sypialnych na kolejach w Państwie lecz ta początkowo otłmówiłu,. po bliższem zaś
Maximum 170 •
::B.A..ROMETR: 758
igtniej!loych i budowne sł~ majfł• rozpatrzeniu sprawy wyaBJiD&wała us zapo·
Resyjskiem
najni:tej
Hygrometr 60 proc wilgoci,
najwyźej _
megi do rozporzą,d11etiła Tow. d(}ł!roczynności
cych.
rb.
5,000
to•
dotyehezasowego
koncesja
Wprawdzie
Teatr Polaki. Dziś wiecz. „Aszantka".
Jµtro: wiecz. „Kwio.ty na tapetach*, po poł. warzystwa mię1izynnrodowego, końeay si~ do·
ego.
Z gimnaziwn źydow
„Swięto pokoju•.
Władze ł6'dzki~go g;mtlllzjum żydnw(b)
t&r•
tego
do
co
w1:1zelako
roku,
1918
w
piero
Teatr Populara„. Dziś wiecz. Źoł•
nierz królowej M dagttkarn". Jutro: po" poł. miuu zach~fai jeszcze si1'5r, gdy zd11.1.iem no- alriego zwróciły sio do JIU · t..!rj\łm oświaty
weL?o towarzy11twa, upływa ona w roku bie- • prośbll o udzielenie gimHzjum temu praw
•Upiory• wiecz. „Intryga i miłość".

„ ·

związku tk~y wstą.U..wyoh.

Zarz:ild zawiadamia, .że jutro ódb~Jzie
1ię w lokalu wbenym pny uli.!y Zielonej
N 32, posiedzenie kwartalne.

•
• d....:...r.
Mtę zy . rnnerm. -_.. WMM n!1lJą znacza~
Jutro w sobotę odbęd•łe ei~ dorocime
1ne zezulllłla. nas~fl)UJący.cll oi.ób, _były-911 •
OJJ!oitków te1. ka_11 Y· -F. Kt~N, A. Pntr~w· walne zgrornaórt:enie pny 11łicy Przejazd nr.
ektego, .I. . F1k8leena, A. Lm~ra, A. Jnmka, 13 0 iodz. 8 \Vieczorem bez względu na
F. Ut1ta11.~1ego. S. 'YtclaPBk~o, T. &Mn, licztlę pi z_ybylych.
Zapomegi dła ttcaclfy żydows!cich.
M•. ~ylekłej, ~· _KraJ, A. ~w-1al.łl, Pttlw"r·
Wczoraj z fundu~z<>w k<>mitetu ołiywa11k1eJ, Se_bc~ynsk1eJ, K. Cłł111dera, F. Eacła,
.

Kalendarzyk.

inematograf7, Od n, Casino. Luna,
O:lza, The Bio Express, Optique Par1sienne.
Jutro zmiana programu.
i ljotek Ste etsk ioh. (lHkołajew·
59) ot\varta codzien nie od g. 9-ej do 8-ej
wieczo1·em, w niedziole i Ś'I\ • ta od l·ej do
•
-3ej pp·
dzau.
Tow.
is
Czyt Inia
(Piotrkowska. 103), otwarta oo g. 6 po p.oł. do
10 wiecz., n w ni ziele i 8-wi~ta od godz. lO·eJ
rano do godz. ]{}.ei wiecz.
Muzeum na i I szt Id. (Plotrkow·
łlka nr 91), . o~wa1·to cod&ienuie od godziny 4-ej
po. południu do 10 wieczorom, w niedziele i
i~1ęt& od i'Odziny 1'2·ej w południe do IO-ej
Jneczorem.

Ze

Żf\cym.

okół rządowy-eh.

·

Tował'zystwo Międzyn-arodowe

zd~je lrie

legatów do zarz:}dów twmzącyeh stę w myśl

nowej ustawy kas ułte:;pi~zeni-o-wyeh fa.
brycznyeh.

Rozdawanie odaieży.
(b) W nadebodzllCY wtorek w sali • Vie·
torja • przy ul Dług,iej N! 45 ro:adane będ11
ubrani1i. 120 ohłopcom pnea t&warzyslwo rozdawnictwa odzieiy biedaym dzieciom żydow- 1

skim.
Xezwolenie na powrót do kraju.

, .''b) Generał-gubtm1ator warszawski ze·
zwoiił . na powrót d!> kraju 11e&iańc?m polityczuym Ickowi Brodzkiemu i stałemu mieszkali.·
oowi Warszawy Ickowi Janklowi Daucygie·
rowi.
Kara administraorjna.
~ Z

rozpOrZi!idzeuia gubernatora piotr•
kowskiego Józef, Baczyaski za. 1.1ap11d na JuJjaoa Munda z llrągmu żela'!Wym skazany
został admiuistra.cyi111e na trey miesi:\ce are·
eztu polkyj&tigo.

Rewizja podwórzy,
Obecuie otrzyma o tutaj zawiadomienie,
(b) Oue&daj policmajs\er p. Gruziuow
ie ue 2 elni iej praw
wybttdow nia gimna1.jum rz!ldowogo, temh:mlziej, że j~zy- dokonywał rewizji N pot.kvórzach dornów
sprzed way kitmJ 'ykładowym w •i jest j~łlyk ro- przy ulicy Piotrkowakiej.
Samobójstwo z n12dzy.
zakupiouy w tym celu przed lały obszemy syjBki.
plac na pls~u Micha a.
(b) Wuoraj przy 111. Dołuej N 7 ode·
łódzkich.
Ze związku z:aw. kei
lgnaoy DJ'e- w Łodzi.
brał a iti 7.y i~ 42 .teUii f1'aj-wol Sztlltleuder.
Now~wybrany zarz~d
tkacz bez ttcia. Pny-~Z}'tl.t\ - bTDk śrou•
Ignacy Dygae, artyt1tl\ opery wanza.,,... crowego kelnerów łódzk"
akiej, zawiadon1ił wez-0r.aj tel-egrafrcznie ózłonk6w o uregulo
ie e głycb tłib· ków do wy•yw~aia licznej rodainy.
komitet ursft(lzający w d. 12 b. m. wielki dek miel!!ięc:rnych, ~ ·
U towat1a.
ież prosi pp.
bal masko , że w dniu łym prz1jed1ie kelnerów nie nale ' h ~ 1 "tlł$ku o ?:a·
(b) Stri\811 y wypad@k :id1m:ył się w<-zo.
do bodzi i bę<12ie śpiewał na balu. Wia· pisywanie się do
s~łkich in· ruj w clamn 11r. M przy ulicy Piotrkowskiej.
ego.
domcńć, że znałmwii1 śpiewak uświetni formacji udziela. nrz~d, poafodzenia z~ 14 C6T ·..:.zku woźnego 2-lewa Stefan~ Bera~
względem
także mieć pod. tym
albowiem oclstl\piło od ~amiuu
wi~lkiego hotelu w Peteniburg

wątpliwośc;,

ie wkrótce nastlłpi udsiel

„

~dXZtl'A

wpadłal do baJji fl 1JQtowanlł wodit. Zanim djum, w jakiem znajdowała się zaraz po
po11pieuooo z pomOCI:\ biedna dziecina ugoto· wyro.ku aądu okrtgowego warszawskiego.
wała ai9 f-OTmalaie.
skazujf\cege Ronikiera na 16 lat robót
Zawezwany 1ekarz Pocotowia udzielił ciężkich, postanowiła polecić are11towani~
nieszcgęśłtwemu dsiećlm
pittrwnej pt)mocy, akaz-anego.
poczem w 11talł'iu be3tladziejnym odwiózł Jl\
Odpowiedni rozkaz wydano prokuratodo szpitało dla dzieci Anny-Marji.
rowi, który polecił niezwłooznie wykonanie
Areeztowanie rzezimiee:ska.
postanowienia lzb.y połicji.
Władze policyjne od dwóch dni oByni(b) Otegdaj w lesie widzewskim stój·
kowy zauważył podejrzanego młodzieńc&, ły za Ro11ikierem pos:mkiw1mia w 'Waraza.witi, które j~dnak nie dały żadnego wyniku.
który na jego widok zaczął uciekać.
Ronikiera władze śledcze poszukiwały
Podczas pościgu nieznajomy r~cił rewolwer, systemu. "buldog", chc~-e tem w obranym przez niego mieszkaniu matki
ten widocznie zutrzyma.ć stójkowego, lecz przy ulicy Służewskiej, gdzie go przecie~
go dopędził i ari&Ztował. Aresztowany nie znaleziono.
jest to le-letni Otto Zbrożek, nie mająoy
Podczas świllt wielkanocnsch Ronikier
określoDegt> mieszkania i zaj~cia. Osadzo· .znajdował się w swym majątku Łuezczewie
no go w więzieniu.
w pow. hrt1bieszowskiro, gdzie zapadł na
Syatematyc2na kradzież.
bronchity1m i dokąd z tego powodu wzy(b) W fabryce Ludaua przy ul. Pań wał do siebie lekarza z Hrubieszowa d-ra
skiej Joł 106 ujawniona zolttała kradzież to- Szaneckiego.
warów. Straty wynikłe wynoszą kilkaset
Wcioraj w 1:iocy władze żandarmskie
rubli.
kolejowe zawiadomiły władze śledcze, .że
Winnego kradzieży robotnika Oskara Ronikiera aresztowano na stacji Nadwiilań·
Paula aresztowano i osadzono w więzieniu. skicb w Sobolewie.
Sprawę skierowano na drogę sądawj\.
Aresztowanego około godziny 11 w no·
- Gł'ód,
ey przywieziono na dworzec kowelmki do
(ex) Chemia Taniec, tkacz baz .zaj~cia, Warszawy, skąd karetką więzienn~ odstaup~dł wczoraj bez sił przed domem
nr. 2 wiono go do więzienia śledczego przy ul-

przy ul. Sredniej.
Pawiaj.
War1zawski wydział śledcBy otrzymaw(ex) JJudwik Haiateudorf również tkacz,
upadł wc.wraj bez i.;ił przed domem nr.
25, szy polet.enie co do are1ztowania Ronikiera zwrócił aię do naezelnika żandarmerji.
przy ulicy Auny.
(ex) Marjanna Kowalc?lyk, pozostaj~ca koltijt>wej na dworcu Warszawa-Kowelska
czas dłuższy bez mie1rnkania i zajęcia, upadła z prośbą, by telegraficznie polecił wszystwczoraj bez sił przed brami\ dGmu nr. 49, kim żandarmom • stacyjnym zatrzymać w

przy ulicy Piotrkowskiej.
(ex) Marja Bartkiewicz upadła wczoraj
bez &ił przed domem nr. 8 pray ulwy Olgiń
akiej.

-o-

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Polski.
3 i pół po

-

Jutro o
nach najniuzych
ma ua.
-

"Swięio

pot. pe

ee-

pokoju" G. Haupt·

W ni-edzielQ o g. 3 i pół po poł. po

cenach popularnych .Swi~to pokoju", a 8-ej
m. 15 wiecz •• Rampa." (na scenie i za &Ce·
ną), sztuka barona Rotschilda., po genach .zniionyeh.
Gościnne

-

wy1tępy

p. Staniała.wy

znakomitej artya\ki tea·
trów rn»,dowych warsza'l'skich rozpocznĄ sit
Jlicodwołdn.ie we czwartek, d. 10 b, m.

Lubiaz·S1m1owikiej,

razie przejazdu poszukiwanego Ronikiera.
Ż1rndarm w Sobolewie otrzymał depe'szę o
godzinie 5 i pół, a znając osobiście Ronikiera począł zwracać uwagę na wszystkie
przejeżdżajl\ce pociągi, nietylko osobowe,
lecz i towarowe.
O godzinie ·7 m. 40 przybył do Sobolewa pociiu; wojskowy, wiOZl\CY rozerwistów.
Wśród nich żandarm spostrzegł Ronikiera i aresztowal go, a o godzinie 11 w
nocy przywiózł do Wariłzawy.
O aresztowaniu Ronikiern zawi~.do
miono władze sądowe. Na dworzec pnybył niebawem wice-proku.rator Deuisow.
W kancelarji nae11ełnib żandarmów
dokonano rewizji przy a1et1ztowany111. Zna·
leziono przy nim obfitą korespondencję i
różne papiery, o:czem spifJano odpowiedni
protokół.

Przed udaniem aię do więzienia Ronikier prosił, by pozwolono mu zjeść kolację.
- Dziś w Piątek .żołnierz królowej Po spożyciu kolacji o godz. 1 w nocy RG·
Madagaskaru•, St. Dobrzanakiego.
nikier sam uybko wyszedł przed dworzec
- W Bobo.tę po poł. po cenach naj· i wsiadł do oczekującej już karetki wi~niższych „Upittry" Ibaena.
zienuej.
- Wieczorem zaś o g. 8 m. 15 poraz
pierwszy ukaże sit wielka tragedj& w 5 ak·
Sprawą Ronikiera ponownie przez izb~
taoh 8 otłsłolłłłeh "Intryga i miłoeó" Fr. Scbil· sądowi\ rozpoznawana btdzie, jak mówią
Jera ze w11rtółn<t1tiftłem pp.: Rtltańakiej, Bi· w koła.eh s11dowycb, w m•ju, a trwać mu
1Jrupskit1j, Borzew11kiej, Kułakow11kiej orai miesiąc.
pp.: Miełewski.&go, Ilole1ław1kiego, Kułakow·
Jak już pisaliśmy, oskarżać b~dzie
1kiego, Orlika Zhorow1kiego i Jabłońskiego. podprokurator Cbohzezewnikas, akc.ię cy·
-owilną popierać będą adwokaci Fr. Nowodworski i Karabczew1~j (s Peteraburga).

Teatr Popularny.

•

z Warszawy.

Repertuar
w Wara11:awie.
W p+ątek, dnia 4 kwietnia "Krako-

Teat•u

PDł•kie„

wiacy i Górale".

-o-

_Telegramy.

W iohotę, dnia 5 kwietnia, o godz. 3
i pół po poł., ceny zniżot1e, .Kn1kowiacy
Tel, agencji Wat 1- dn.ia 3 kwietnia.
i Górale", wieczorem o godz. 8-ej .Nowe
Ateny".
O mowę Rcnliczawa.
W nietłsiełę, dnia 6 kwietnia, o god:a.
PETERSBURG. Posiedzenie jutrzejsze
3·ej po pełudniu, eeny zniżone „Irydjon", niewątpliwie rozpocznie Bię cd zajść, które
wi!'czorem o gocdzinie S·ej „Kruowiacy i mogą zakończyć się kryzyaem prezydjal·
Górale•.
nym:
.
-oWIceprezes
Dlłmy, Urwow, oiwiad·

Aresztowanie

etył posłom:

-· Jeżeli RQdzianko zaproponuje większą karę, kryzys jest pewny, gdyż zrzekn~
się godności wiceprezeaa.
p
rzestra.szeni b} pogrłżką październikowey postauowili wpłyn~ na prawicę,
aby zadowołila się usunięciem Rodic11ewa
Izba sądowa warszawska na sesji go- na 5 posiedzeń.
o~a.rczei, zważywszy, z.e sprawa Bogdana .
Ponieważ nie podano w sprawosda·
oni k·1era,. ~o. 11 k aso.~anm przez sen~t wy· mac h. z .Dumy ~n k ryminowanych ełów z prze·
rok.t drng1e1 mstanCJI, weszła w takie 11ta- mów1ema Rod1ezewa, reelakcie więc prsm
1
~~aa-

Bouana Ronikiera.

~

II

za11y11ywane Sl4 pytaniami o ich treić, ale
spotykaj!\ si~ z odmOWI;\.
"Dziennik Petersburski", za przytoczenie owej części mowy Rodiczewa, został (Telegramy specjałne 1.Gazety
Łódzkiej")·
skonfiskowany.
W sprawie Rotliezewa, konwent senioWIEDEN. W mieście Bu·
rów przyjął wniosek postęµ.owców, miano·
almacji nad gr arr~~„
wicia Urusow oświadczy jutro na posiedze· dua, w
niu Dumy, iż B<>diczew wygłosił zdanie cą czarnogórską skonce :;~ ...
niedopuszczalne, vnkutek ba.łasu frazes nie trowane wojsko austrjacki ~,
został zrozumiany i nadano mu znaczenie
oczekuje w pełnem pogołc•

Ostatnie telegramy.

większe, niż należało.

Urusow będzie prosił o zatwierdzenie
Ui!IUDięcia Rodiczewa na 5 posiedzeń.

@

~

plomatyczne.

w obawie pewałaaia.
.
PARYZ. „Temps" don()ld w depeazy z
Białogrodu, ie wł!leze wojskowe aerbakie Iiczą 11it powatnie z mttżliwo~ilł powstania
Judoości w zajotych prze1 ~ terytorjach

albańskich. Wszystkim serboJJJ, mieszkającym
w Ałbanji, ro,:dano !Jroń.
-0-

Wspaniały

'lP

dramat krym. w 3

częściach

z p. Arturem Johnsonem.

S.

Śliwiński.

pomimo n1t1tj mgły system Zeppelina.
Miniaie:rjum woj.uy Wy!!łało ap.e.ejalnego
delegata dla zbadania zajścia ż niemieckim.
statkiem nai}owietrznym w Lunewille. Prasa
francuska niemiłoaiernie drwi z Zeppelinów
·
1 wynydta ten eystem.
Prasa berlińska jest niezmiernie obu·
rzona i twierdzi, ie system Zeppelina nie
ma najmoi.ejsHj \"'Jartości praktyczne.i.
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llakseut Mack w ~łównych mhlclt

~'!"' ZLPI!f kE. LI

Szczyt sztuki kinematograficznej

Dyrekcja

Rada n21rodowa.

BERLIN. Zebranie połączonych k6ł po·
PETERSBURG. 8win.domi rzeczy po.;
aelskich
i ceutrnlnego komitetu wyborczego
słowie zapewniali dziś w
pri:edsionkach
Dumy, że pr3ewi<lywane jest ustąpienie pnyj~ło jednogłośnie atstuty Rady Narodowej,
prezesa rady minietrów Kokowcowa oraz która przez to samo we1zla w tycie.
ministrów Makłakowa i Kaeso.
Skutari.
Nowy premjer ma zajmowal stanowi·
WIE.DEŃ. .1:iudalav. Koreep." donosi n•
sko ministra spraw wew11ętrznycb.
Kandydatura Durnowo nie znalazła podstawie źródłowych informacji, że Czarnopowodzenia·
górze nie zgodzi 11!iEJ poct hduyrn warunkiem
•
„zeppelin" uwif!ziony.
na wcielenie Skutari do Albanji. Skutari je~ł
PARYŻ_ Jeden „Zeppelin0w" niemiec- 11patrsone na stolicę Czaruogórza.
kich, z kilku oficerami niemieekimi w munPowhtk•zenie armji.
durach, opuścił się, sk.tttkiem zepsucia ei~
WlEDEN.
W kołach po-litycznych utrsy·
maszyny, dzil po poł. p~ Luneville'm (dep.
Meurlhe'yi Mozeli, na połudKie od Nancy, mnje się wiadomość, że na'Czelna komenda
o 15 kilometrów od granicy; przyp. red.) wojskowa armji austro węgierskiej opracowu·
Lotnicy oświadczyli, że zabłąkali się skut· je przedłożenie wzmocnieni~ sił armji o 15000
kiem mgły. Bal&n &terov;y _ zostal ujęty i na
atopie pokojowej.
zatrz.ymany przez włai'lze francuskie. OfiOdrzucenie funduszu.
cerów lotniczych pozostawi0uo na. wolno·
STRASSBURG. Sejm alzacka lotaryngeki
lici, jednakże nie pozwol(')no im wracać aż
do dalszego postanowienia.
odrzucił znacznfł większością głosów t. zw.
fundusz
łuki dla cesaria (Gnadenfond). Pod·
Katastrofa na łodzi p•dwocłnej.
TULON. Podczas przeprawy łodzi czas tej demonstracji częśó posłów ceniro•
podwodnej „ TurquGise"' z Tulonu do Bizety wych opuścHa salt.
Skonfiakowar.ie „ZeppelinaH.
w Ameryce, fala morska zmiotła z pokładu
5 ludzi z zalogi, którzy zatofięli.
LUNEWILLE-Przebieg wczorajszego
Oświadczenie Jagowa.
.zajścia .z balon. uiem. bJł następujlłcy: na
BEl{LIN. Na dzisiejszem polłied1enin placu ć1iczeń znajdnwała się bryglldll
komisji budtatowej piułamentu, oświadczył francuska, zaj~ta strzelaniem, kiedy na
sekretarz stanu dla sprnw zewnętrnyeb, Ja·
znacznej wysokOt\(.:i ukazał się niernieclij
gow, na zapytanie peufue. co aastępuj@:Niem·
kra.żownik
napowietrzny, Zeppelin lV J
oy pozostały wieruemi A\łstrji podcZ11t1 kon·
flikt bałkt1ń&kiego. Jaka sytu11.cja Wj'tworzy opadł na plac ćwiczeń. z gondwi wysiadło
ei>,J aktHkiem oporu Czanogórza, na razie po· 3 oficerów niemieckich, którzy zostali nao
wiedzieć nie można-jedn,akże Niemcy oka:ta· tychmiaat zbadani przez
znajdującego sit
ły i w tym razie gotaweść aby na
iyczeniu
na placu gM. Lescl)t. Powodem wyl:tdo·
Anstrji wziąć udział w demon!!traeji flot.
wania
było zepsucie 1ię śruby i gęsta mgła•
Mocarstwa przeprow&dZI\ wszyatkiemi
siłami swe z11idania., aby Skutari wcielió do wyll\dowauie było wi~c przymusowe.
Albanji.
Okazało 1i~ dałej, .że Zeppelin lV wyMiejscowoliei Prisrend, lpek i Djakowa rotzył wczorai o godzinie 6 z Fridrichahanależeć b!Jdl\ do państw bałkańakich.
w.eu i stracił kivrunek wekutek gęstej mgły,
W •prawie zat11~u rumuńsko-b:iłgar
Po
dokładnem zb ... daniu oficerów, ani przy
skiego starać sit b~dą Niemcy, aby sadowol·
nió słuszne Żl\dania. Rnmunj'i i doprowadzić nich, ani na pokładzie statku nie znalezio·
do porozumienia. K wedja wysp na morzu no nic podejrhnego, wobe-0 ezego oficerom
Egiejskt.m przedstawia dotf\d znaosne trud- pozwofono przebrać Bię w lltrój cywilny j
ności do uregul&wa.Rta..
odjechać, leez statek skonfiskowano.
Sprawa cieeiny Dardanelskiej nie była
Tymeusem wiadwio&ć o zajścia lotem
dotl\d zasadaiezo ponm1ans pnez .hdne 1 mo·
błyllkawicy uzeszła Bię po mieście i za.
cantw europejski-eh.
aJ-armowała 1udnolć. Olbr.zymie tłumy ze.
Walka o Skutari.
brały się na placu ćwiczeń, saeh-Odziła ol.Ja·
P•d Skutari~
wa demOłlfftracjifantiniemieckiej. Dla u trzy.
WIEDEŃ. „Zeit" d1111e1i, łe eaturm generalny 11a Slł•.tarł zutał odłoiony; jednakże mania perządku skonsygnowano bataljon
prawdepodobieńaiwo upadku lkutari wzrastać piechoty i natycbmiaat z&rz~dzono wydru·
si~ zdaje z każdym dniem.
kowanie specjalnych odezw, wyjaśniaj'4C)"tb
Czarnoł(erze aat.pujeT
zajście. Odezwy te roz.raucono pomi~dzy
PARYŻ. · Do tutejazej - agencji donOSSlł ludność.
niesprawdzeni\ chityehczas wiadomoś.ć, jakoby
Niebawem generał Lescot otrzymał
Czarnogórze okazało w ettatlłiej chwili 11klcm• telegraficzne i telefoniczne zawiadomienia
nuść do układów na podstawie zmiany swych z departamentu Saony, że ludn&ść tamtej·
pret.ensji do Skutari na purt Sun-Giovani·di- sza wid~iała l!zybui1otcy w stron" Wogezów
Medua nad morzem Adrjatyck:iem. W 11pra·
'"'
"
•
•
•
k
d
statek napowietrzny, w któr.y m poznano,
wie tej i<>czy„,L sifC
m~JI\ chw1lewo n łady J·
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Dziś w piątek 4 kwietnia 1913 r• ostami raz
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wiu wojennem rozkazu za•
Antivari.

jęcia

Pogłe•ki.

Dramat tyciowy w 3 częściach z Haani W.tae
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nlbiewlka Wnolmtt
POWIEŚĆ.

niemieokiego K.

BOWOlłKO.

Burmistrz z !ańcucbem na fraim, o·
go w t-0warzystwie sześciu czy
siedmiu innych osób urzędowych. Stacja
była przybrana licznemi jodflłkami i gir·
landami. Przed dworcem, na tle zieleni,
ustawione były popiersia gipsowe Albre·
chta i Klausa Henryka,
Publiczno"ŚĆ, stojąc-a poza kordonem,
wzniosła trzykrotny okrzyk na cześć do·
stojnego gościa. Dz\vony dzwonily.
Burmistrz powitał Klausa Henryka
k rólką przemową. Mówił, że składa mu
dzięki i przy tych słowach burmistrz potrząsał prawą ręką, w której trzsmał cylinder-za wszystko, co brat Klausa Hen·
rska i on sam raczyli mia'Stu wyświadczyć
czekiwa.ł

dobregll i życzy jednocześnie dlugie~o szcz~

śliwego panowania. Powtórzył reż prośbę,
:.by książę .raczył uwieńer.yć dzieZo. które
pod j~go flTotektoratem tak dalece dokona·
nem zostalo i zechciał wystawt rolnicz~

najmiłośdwiej otworzyć.

Burmietrz ów miał tytuł radcy ekonomji, o ('.'lem Kl_ausa Henryka w _vorę za:::; '
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Informacje handlowe.
Przesilenie w

i lnu. Były tam dob-0ry świeżych i przechowywanych jarzyn, masy jagód, konfitur
i soków. Nie brakło też oczywiście maszyn
i narzędzi rolniczych, wystawionych przez
różne firmy, od skromnego pługu aż do
wielce zasłużonych młock14rni i lokomobil,
od· prostych zrozumiałych p1·zedmiotów aż
po rzeczy złożone z masy kół i kółek, try·
bów i pasów-cały świat pożyteoiuych wynalazków.
Z szablą przy boku chodi1ł Klau&
Henryk od oddziału do oddziału i wszystkiemu się przyglądał. Pan we frnkn i Liałych r~kawic~kaeh kroczył po jego pn.wej
stronie i zwracał uwagę, na eo należało a
kei~żę czynił to, co było jego obowi~zkiem:
wyrażał się o pokazach w słowach pełnych
uznania.
Czasem przystaną! tu i owdzie i w
sposób ujmujący wdawał się w rozmowę z
wystawcami, niernz prostymi wieśniakami,
którzy odpowiadając, drapali si~ w za kło
potani u po głowie. A chodząc dziękowal
ukłonami rozdawanymi na prawo i na lewo za boldy składane mu bezustannie przez

tytułować ~o
przemówieni~.

lł\J\NN

Tlumaczył ~

Przy bramie miaata zo!M.ł książę jedlałego nie omieazUł ktiąt~
tak w s·wajej odpowiedsi na szcze raz zatrzymany przez gromadę biało
ubranych, z wiell.ea~i na ghnvacb, dziewic
Powiedział, że
mi'lo mu słyszeć, iż honorowych. z których j-edna, córka bui·dzieło 1ej wystawy rolniesej pod jego pro- mistrza, podala mu bukiet w białym atła·
tMoratem tak pięknie się udało. (Wlaś sowym mankiecie, za co ot.r-zymala c.>d ksi<;:·
eiwie teraz dopłaro prz;:pomniał BDbie, że cia na wieczn~ rzec.zy pamiątkę · j.eden z
objął byl protektorat nad wystawą). Przy· tych cennych precjozó1v, która Klans Henbywt• tedy, aby uczynic dla wystawy krok ryk podczas swoich p@dróży zawsze z sobą,
ostatni i otwtlrzyć ją. Potem dowiadywał woził.
się o czterech r6żnych rzeczach: o gospoByła to broszka, ułożona w pudelku
darczych i!łesunkacl1 miasta, o podniesieniu wysłanem aksftmitem, a w sprawo~da.niac~
się liczby mieszkańców miasta w ostatnich gazeciarskich otrzymała miano złote&o klt>J·
latach o r.rnkn pracy (ehociaż nie miał notu, ozdobionego drogocennemi kamie·
najmniejszego p4tjęcia o tem, co to wlaści· niami.
wie jest rynek p-racy) i o cenach produk·
Na ł~ce wznoaiły się namioty, pawilotów sptJżywczych.
ny i baraki. Na dłu.gim szeregu maaztów,
Gdy się dowiadywał, że ceny to są połączonych z sobą girlandami, powiewały
wysokie, to przyjmował to do wiadomości chorągiewki. Na drewnianej trybunk, oz .powagą• i to było naturalaie wszystkiem, wieszonej flagami, między draperjami, fesco "' tej sprav. ie mógł uczynić. Nikt nie tonami i dwubarwnymi masztami, z których
oczeki~·ał od niego czegoś więcej i już to, zwieszały się także fla.gi, odczytał Klaus
że odpowiedź o wysokich cenach nast1·ajała Heuryk mowę inauguracyjną. Potem za·
go poważnie, zadawalnialo wszystkich.
częło się obchodzenie wystawy.
Potem przedstawił mu burmistrz miejByły tam wspaniałe egzemplarze byskich dygnitarzy: wyższego sę-dZ'iego, pew- dła rogatego, poprzywiązywane do grubych
nego szlachcica i właściciela majątku ziem- belek poprzecznych, starnnnie utrzymane,
skiego z okolicy, pastora, obu lekarzy, eks- z tabliczkami przymocowanemi do potężpedytora i Klaus HBnryk zwracał się do nyc~ łbów_.. I?alej ~arskały i r~ały .konie,
każdego z nich z zap-ytanitim, poczem podzaro"'.n? cu~zk1e kome robo~ie J.ak 1 szlacza.11 odpowiedzi jednego układał sob.ie w chetmeJsze: , n~r:vowe k?nie . w1erzchor.~.
głowie pytanie dla innego.
Oprócz tego Były tam_ 1 swrn1e z obw1słym1 brzuchami,
byli tu obecni: weterynarz rządowy oraz owc_e z biel~tką :vełn~ oraz }rozy ro??tP,.
rządowy inspektor do spraw hodowli byeła. ZnaJdowa! SI~ tez
na wr~tai.~1_e, hałashwy
Wreszcie powsiadano do p-0wozów, aby przy oddztał drobm z pr~e.rozne.~1 .odm11rn1u~J
okrzykar.h tłumu mies-zkańców, między kur, kaczek, gołębi, J~Ja św1eze .1 sztucz111e
szpalerem dzieci szkolnych, strażaków i przechowywane. DnleJ był oddzrn.ł produkstow'arzyszeń udać się poza przssłrojone tów rolniczych z różnymi gatunkami żyta,
minsto na łąkę wystawową.
pszenicy, jęczmieniR. owsa, grochu, krirtofli
wiadomiono i
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przemyśle bawełnianym

w Austrji.

MS*SS RtitM

zebraną ludność.

Szczególniej dużo zebrnło się ludu
przy wyjściu z placu wystawowego, gdzie
C?.ekały powozy. Droga do jegQ powozu była
wolna, zebrany tłum rozdzielił się ua dwie
połowy, aby książę nie potrzebowal: przechodzić przez tłok. Szedł t<Jdy z ręką przy
, hełmie, kiwając bezustannie głową, szedł
sam, odosobniony od wszystkich tyL!h ludzi,
których prace głów i rąk oglądał przed
chwilą, pracę, w której sam nie miał naj•
mniejszego udziału.
(d, e. n.).
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są nieliczne
stąpi rychłe
i jeśli zbyt
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i szczupłe. Jeśli też nie na- p:'ofesorowie wstąpią na. i.katedrę. Tylko
Jutro wyjdzie Nr. 15
zawarcie pokoju na Bałkanach Wlilzyscy będą mieli trochę mniej włosów,.
za granicę nie ożywi się zna- niż przed laty. Prsmusem 9wej-g5tatniej łódzkiego tygodnika humorystyczno,
cznie, niejedna fabryka lrędzie zmuszona klasy był obecny prezydent Republiki,
satyrycznego
zupełnie przerwać produkeję.
Rajmund Poincare.
Handel jajami w Niemczech.
Powtórzenie ostatniej lekcji przed
egzaminami dojrzałoici wyzntlczono na
Zl\potrzebowanie jaj w Niemczeeb, jak dzień 13-ty kwietnia. Jako nl\uczyciele
wiadC\Tl1o, zntt<'znie przewyżs~a miejscowąi zgłosili się p. Lafout, który do dziś dnia
produkcję.
Oficjalne dane statystyczne w tem gimnazjum wykłada i p. Marehal,
olueślaja, wywóz jaj z zagranicy w ciągu już emeryt. Obaj w roku 1876 pełnili
11 ostatnich miesięey roku ubiegłego iloł- obowiązki pedagogiczne w gimnazjum w
cią 1,585,881 cet. za sumę 172,861,000 mk., Bnr-le Due. Uczniowie rozproszeni są po
a poniewaź w t.ymż-e okresie czasu w 1911 całej Francji. Nie potrzebujlł się obawiać Cięta, bezpardonow a satyra.
roku wwiezi<rno 1,497,658 cet. za 163,245,000 "przesłuchiwania", gdyż w takim razie
m:nek, przeto wwóz zwiększył się o 88 · mógłby się „obciąć", sam nawet prezydent Egzemplarz IO kop.
tysięcy cetnarów.
Republiki, dawuy prymua, z pyłu gimna·
Żądać wszędzie.
Mniej więcej 4/ 5 ogólnej ilości wwozu zjalnycb archiwów zosta.uą wydobyte eksprzypada na rańsiwa aust1jackie i rosyi· temporalja uczniów z r. 1876. Profesorowie
ekie. Do 1910 r~ku Rosja :;mjmowahl pier- Lafout i Marchal odczytają je, wykazując
Wyszła ri druku .zajmująca powsze miejtice, ale począwuy od wsporn- omyłki. Nie będą też dawane cenzury,
wieść Ch. Dick~nsa pod tyt,
nianego roku wwóz jaj z panstwa rosyj- lecz na pamiątkę tej lekcji ma być wmuskiego atopniowo malejP, ·a natorr.iast wzra- rowana w klasie -tablica pamiątkowa, Co·
sta z państwa anstrjackie.go.
lJrawda taki wykład odpowiedniejszy na
-odzień 1-go niż 1J.go kwi~tnia.

„N. Fr. Presse" zamieszcza artykuł
prezesa związku austrjackieb. tkalni baweł·
ny w obecnem prz~sileniu w tym przemyśle. J~go" zdaniem, główną, przyczyną te·
go przesilenia byla nadprodukcja, jaka poWliltała po wojnie rosyjsko· japońskiej VI sku·
tek znaczniejszego popytu za granicą n!\
amitrjackie wyroby bawełniane.
W tym krótkim niei;tety okresie wysokiej konjun~tury powistalo dużo nowych fabryk, a atare powiękBzyły swoje wi<rsztaty.
Wkrótce też. już produ~cja przewyższyła
znactuie z•potn:ebownnie, które 11zybko
zmniejsriać ai~ zacz~ło.
Na dgmiar złego,
wojna na Bałkanach zatamowała zupełni~
niemal eksport w tę stronę, do tego zaś
prnyłączyły się re1trykcja kredytu i zastój
wewnętrzny, spowodowany ob.awą wojny.
Wskutek znacznych strat, jakie ponioały fabryki te~o pnemysłu przy licznych
upadloeciacb w detalicznym, zwła1zcza. na
Węgrzech i w GaUeji, nastąpiła także redukcja udzielania towarów rui kredyt. N~
'.Poincare na ławie &%kolnej.
stępatwem tego jeet ogromne przepeł nie11ie
magazynów wszy1t1dcb fabryk, co .znów
Byli wychowańcy gimnazjum w Bar-le
mnusza ja do ogranic%enia produkcjij do Duc urządiaj11i niezwykłą uroczystość; nn
wydalania 1naczD.-ej części rob11tnik.ów.
całą, godzinę jedna klasa w tym zakładzie
Pokup D:'\ towary ba wełniane jest w o- ma się c-0fnąć o lat 37. Ci saUii ucznia-wie,
góle mały; to tE>ż nadclrndzące zamówienia co w r. 1876, Z!lsiądą nn. ławkMh, ci sami
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Lokalne aktuaua.

Rozmaitości

Cena 20 kop.

Okazy jnie
można

•upić

k uca rasoweg o

małą bryczką

z

i rolwagą-Widzew
ska N2 106.

Nabywać można w Administracji „Gazety Łódzkiej''
Przejazd Nr. 1.

•

Czy chce pan powięk
szyć swój zarobek?

Drukarnia Akcydensowa

się pan
pierwszorzędnego

To niech

Wyszedł

z druku album Jana. Matejki, zawierający 30 reprodukcji celniejszych obrazów wraz ze
stosownem objaśnieniem.
Albu
Jana Matejki stanowi zapowiedzia·
ne prerojum aia prenumeratorów „Jutrzenki", którzy
opłacili całoroc.zu.ą ipTenumerabł za "Jutrzenkę•
w kwecie rubli 2.

Album Jana Matejki
milłisiracji

„Ga.zety

Łódzkiej",

nabyć można

w ad-

ul. Przejazd Nr, 1.

Cena pojedyńczego egzemplnrza rb ..2.

Dla p12nnm2ratorów „fiazety

tótt~@i" m~. 1.

zara"' zwróci do
korespon-Oen eyjno-informacyjuego biura: Mikoł •
jewsk 11'1". 59 m. & od IO - I i
od 1-5 pD., gdzie pana objaśnią o
pierwszym źródle każdej ż;ądanej
branży, pomOg'IJ: do poinformo1'Vaniu
się z samym fa bry kantem, ofiarują
pa.nu zastępRtwa na najleps.zych wa·
runkach. Na artykuły chemiczne
konfekcji dam1;kiej i t. p. tylko ludziom z pierwszorz~dną gwanncj~.
Załatwiamy korespondencję, tłuma
językach i t.

a.

czenia w rozmaitych

Skorzystajcie prędko z
tej dobrej sposobności!
973-4-1
Ji 4 pertmoZnalezionoz parutramwaju
rublami
z
w

netJcę

i

fotop;ntją. Wiadomość

cji, Przejazd !& 1.

Krawiec

maleńką

w Ad:ministra.1075-2-1

męski

W. BUGALSKI

Zgierz, ul. Wysoka M 29.
Robota solid.nar. Ceny umiarJ;owa.ne

eseeee~~

J1lN1l
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lie
e
e

e
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G~OD~1ł

Widzewska

·-·-&- - ·

•

IO&a.

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY W ZAKRES
.. DRUKARSTWA V/CHODZĄCE, JAKO TO: ;:
TABELE, KWITARJUSZE. RACHUNKI, AFISZE, KLEPSYDRY,
PLAKATY, ZAPROSZENIA, BILETY WIZYTOWE, BLANKIETY.

-·

'Nr.. 77.
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Pewnie 1.vybróbow anym bezwuruak owo hiezawoun ym 5

!::~:zwonnym środkiem

na mole jest

D-ra Weinreicha · ,,Mottenaethe ''
Pharmakon tow. z ogr. odp. Berlin S. W. 29.

W

Łodzi

skł:Jdach ::Jpłeczny~n

do nabycia we wszystkic h aptekach i

Taj"ett1n1'cza
n u
uczek hypnotyzmu

C horoby

'
'
. Badanie

mamek.

Specjalista chorób wenerycznych, skórnych i dróg moczowych

Dr. S. a tor
Piotrkowska N2 144, róg Ewangelickiej,
Nil 19·41.

wejście r0wnież od Ewangelickiej 1i 2.

Telefonu

Gabinet Roentgenow11ki (prześwietlenie i fotografowania wnę·
trzności ciała promieniami Roentgena.). Światło-leczniczy (cho·
ro by włosów) iLaborato1·jum lekarsko-kosme tyczne. Bada.nie krwi
na syfilis i Jerzenie Salvarsanem (Ehrlit1h-Hata 606). Gabinet
elektro-terapeu tyczny (M?-sa:T. wibracyjny i pneumatyczny podług
prof. Zabłud •wsklego-Dlem oc płciowa). Godziny przyjęcia: od
godz. 8-2 rano i 5-9 po południu. Dla pań osobna poczekalnia,

Laboratorjum
Magistra N. SCHATZA
Łódź,

ul. Piotrkowska NQ 50.
Telefon 26-81.

Badanie krwi na syfilis.

Wszelkie analizy lekarskie i che•
miczne: moczu, pJwocin (gruźlicy)
krwi, wydzielin dróg 1noczo•
płciowych, wody 1 mleka i t. d.
283
SSSSE!SE:E:9~S~S!.lE!E!E:E:~!Mt~Sllł9

Dr. med. J. Szwarcwasser,

Piotrkowska 18.
Choroby wewnętn:ne i :nenvowe.
Specjalne: choroby, żołądka, kiszek,
prze?Aiany mat-erji (cukr'tlwa: p{Jdagra,
otyłość i t. d,)
Niezbędne dla d,ja,gnozy analizy chemiczne i bakterjolog. wydzieliu i krwi
w laboratorjum włąsn.em. Od 11-1
rano i od 5-7 i pół po południui
~s~a~9SSSSSSSSSSS~~sssa

Choroby uszu, nosa i gardla

Dr. B. ·Czaplicki
Ordynator szpitala Anny-Marji.
Piotrkows ka .N! 120.
Przyjmuje od g, 11 - J 2 rano i od 5
do 6 i pół po poł.
w uiedziele i święta od 10-11 rano
9SSSSSSSS9~sw~se~s~~SS9

Dr. Rosenblatt

Ulica. Południowa .Nil 2.
Telefon 1,\ 13-59.

Choroby skó1•ne, włosów, we•
neryczne, moczopłciowe i nie•
mocy

płciowej.

eeeeesesceee~€€€~e€€~eeee

Dr. L. Klaczkin
KONS'fAN'l1 YNOWSILi 11.
Syphilis, skórne, weneryczne
choroby dreg moczowych,

LECZENIE SYPIHL18U
. EHRLICH-BATA 606.
Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
wiecz., clla clnm osob!la uoc:r.ekalnia
od 4-5. W niedziele i ś~ięta tylko
do l rauo.

dania się waszej
Cena 2 rb. 50 kop.

, niemieckiego , angielskiego i
• ' fralicuskiego
Języi\OW
!::'s•y, każdy bezwarunkowo ma możność grun~ownego_ naucze2-3
bez pomocy nauczyciela w

ciągu
się (czytania, pisania i biegłej konwersacji)
miesięcy, a nawet prędzej (zależy to od pilności i zdolności), ~tosując naszą '!1etodęi
nauki i używając naszych samouczków. Naukę gwarantu1em y! W przec1wnyllll
razie zwracamy pieniądze po upływie trzech miesięcy. Tysiące osób, należących do,
najrozmaitszy~h sfer towarzyskich nadesłały nam Wyrazy uznania i podzięko~ania.
Cena z przesyłką pocztową: jednego Samouczka rb. I kop. 27; dwóch Samouczków

nia

rb. 2 k. 23; trzech Samouczków rb. 3 k. 16; czterech Samouczków rb. 4 kop. 4.

~

00

(Godzina drogi od

Łodzi)_

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

słów,

wszystkich cudzoziemskich

Słownik

Letniska w Głownie

które przedosfaty się ro ,ęzyka rosyjskiego. Wielki tom dużego formatu. Paręset tysięcy słów. C. 3 rb. 50 k. Podług gazet ~Nowoje Wremla i „Świat" Książka• ta jest
cennem wydawnictwem w językoznawstwie i powinna znajdować się na stole u każ
dego inteligentnego człowieka; stosunkowo do objętości tego pięknego wydawnictwll/
cenę jej można zaliczyć do wyjątkowo nizkich.

Poradnik-apteczka. Przyjaciel domu.

~;~~en~~~~tb

bez pomocy lekarza. Hygiena. Alfabetyczny spis ważniejszych ogólnie zn~ych lekarstw, środków lekarskich, ~posoby użycia i przygotowania. Książka ta powmna się
znajdować w każdej rodzinie. Cena I rb. 75 kop.
sztuka, jak b;y:ć pięknym. R~dy po!J'.teczne
pi"ęl<nos'ci·
• i wskazowki, jak zachować p1ęknośc 1 zdro~
wie. l rb. 50 kop.
Co to je.st piękność? Toaleta kobiety światowej. Wanny. Masaż. Kąpiele. Hydroterapia i prz) rz ;ll y do niej. Obmywanie twarzy: Liszaje. Środ~i ~osmetyczne,
perfumy i t. p. Uicliznd. Obuwie i odzież wogóle. ~1lka uwag spe~Jalnie dla . da_m.
Prze_w?dm,k dla gośpodyn. Podręczn.1k 1a11
kucJ~arska
l 'si~.;;f.•a
zmmejszyc wydatki w gospodarstwie do•
1
\.I
8 ą&. ~
\
mowem. Przeszło 3000 przepisów przeróżnych potraw mięsnych i jarskich. Tom du·
żego formatu. Cena 3 rubie.

Hygl·ena

żyć. 1~:~fj fr~i<~:c~:
Drona do szczęścia. Jak należy
usiłuje nam dowieść, jak pogocU~
1

maleńkim
przystąpić do współki w
kacji doskonałej dotej

Kto chce z

kapitałom

celu fabryfa.rby do
włosów, a z większym ka.pita:tem
do fabrykacji kilku drobnych kosmetycznych artykułów, lub też objąć
wyłączną. sprzedaż na cale cesarstwo
niech złoży piśmioni1 ą ofertę: .J ulj us za. 19/4. Również poszukiwlłna
l'l'Spólniczka z ka.pit. 5000 i udz1n tom
w pracy do interesu już egzystuj!!:,
ce go.

.

nera. Cena ( rb. 75 pko . "Pnpularny ten profesor
się z życiem, kiedy i w jaki sposób korzystać możemy z uciech i rozkoszy życiowycl\
których dostarcza nam przyroda, sztuka, literatura, przyjaźń, ognisko domowe, religia.
pr:ica i odpoczynek, malując jednocześnie jasną przyszłość człowiekowi. Całe to dzieła
tchnie ;-io~odą i podnosi na "Gl.uchii. Trzeźwe poglądy autora wypowiedziane są w for<
mie do , tę ;m.j laż r! y, kto ti; książkę przeczyta, osiągnie w:elkie korzyści.

Elektryczność wszędzie i

na

usługi

wszystkich.

~~~t\a:~:i~k~

clem~ntów, suchych
elmentów, urzędzellio
telefonów, dzwonków elektrycznych. Drobiazgowe obliczania, rysunki i t. p. Małe dy,
namo-maszyny, eJektromotory. G•h11anopiaa t•ka. Złocenie, posrebrzanie. Urzą.
czności, elementach i t. p. Przygotowywanie akkumulator<i~
b~terji. Jak zaprow a dzić oświetlenie ~!ektryczne przy pomocy

dzanie telefonu domowymi

DOkł adny

„Oziris i Gumgnlin"pa-

środkami.

• .A.·
rOSYJS1d

Cena 2 rb. 50 kop.
próśb, listów, podań it. p

o'

Książka

ta po·

WZ rwinnaznajdowaćsięukażdegonastote.

Wzory i formy próśb, podań, ogłoszeń i odezw do sądów okręgowych, sądów
pokoju i t. p. Tcstamrnty, akty kupna i sprzedaży, ~apisy na cele og?lne, umo"'.y~
zastrzeżenia. kontrakty, wRrunki, pełnomocnictwa, śwrndectwa, weksle, l!sty, zobow1ą,
najlepsze wszechświatowe
zania, pokwitowania handlowe, kon:spondencje i cyrkularze. Zbiór wzorów wsze!~
sty do obuwfa; żądać wszę kiego rodzaju korespondencji zwyczajnej i handlowej, listów i t. p. Cena 2 rb. 50 kop.
Zamówienia wykonywują się po otrzymaniu należności, albo za zaliczenie!ll
dzie. Reprezentan t M. Bła• ·pocztowem.
1175
szczyński, Widzewsk a Skład książek i wydawnictw 1. I. Wańkowicza, St. Petersburg, Ital<

Nr. 82.

LECZENIE SYPHILISU EHRLICH·
HATA 606 (wśródźyluie) i 9H.
'l?rzyjmuje orl 8 -1 r. i od 4 - 8 pp„
panie od ~ - G pp.
Dla pań oildzielna poczekalnia. 152 Il

do pod-.
z.m~Sci~ otaczającyc~
woh. Samo-

ła•

Porada 50 kap

.

Dr. L. PRYB UL SKI

Flauera i Tarchanowa.

•••

ra
faktów i zjawisk· w tej dziedzinie a także szereg osobistych spostrzeżeń i wniosków.
~~~~ęc{~~ do rozwoju okkultystycznych sił człowieka..
Okk~ltyzm.

Telef. 30-13.

11/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-:---2 po poł.
dla
dzieci miejsce porad
chirurgicz ne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
oczu D B DONCHIN Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 - 10 rano:
Niedziela, piątek, sotota od I - 2 po południu:
r. ·
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp
.
1
·
nosa, uszu 1 gardła Dr. C. BLUM Pi(!tek sobota niedziela od 9 _ 10 rano.

Analizy krwi, wydzielin. moczu.

j

I.

Tłum~cz. D·ra S. Jerszowa Cena 2 rub. 50 kop.
Powyższa książka prof. Grosse, znakomit ego franL11skiego neuropatologa, zawieściśle naukowy wykład nowoczesnych poglądów na hypnotyzm, praktyczną ocenę1

1
1
Wewnętrzne i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 4 / 2 - 5 / 2 codziennie.
czwartki, piątki od
wtorki,
niedziele,
W
PRYBULSKI.
L.
Dr.
e
weneryczn
i
skórne
Choroby

Choroby
Choroby
Choroby
Choroby

sg1ggestf1m

Grosse.

dla przychodzących chorych
Piotrkow ska 45 (róg Zielonej).

s1"ła

Hypnotyzm i suggestja (leczenie chorób). ł~:L1

Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów
45.

po.dług

i perfumer jach.

jańska

ulica NQ 15}220.

1215-10-1

ssa~se
Ogłoszenia

drobne.

A'A'A'
• • •
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Meble używane ·i no- ~
we najtaniej sprze•
daje1 Magazyn lnebli Władysława
Romiszewski ego, Łódż, Piotr•
kawska 117 I piętro. Posiada w · •
dużym wy borze całe urządzenia po- l.ł~
kojów i pojedyńco;e meble jak rów- I.~~
nież urządzenia kucnenne, meble gię
te, łóżka żelazne. Okazyjnie do sprze- I.~
dania prawis nowa fisharmonja, róż
ne zegary, lampy, gramofon. Zamie- a..·••
niam stare na nowe i kupuje. Łódź, '.ł:'I
1071-4-3 /.ł~
Piotrkowska. 117 I piętro.
akób Dutka zgubił kartę od Jlasz- Ił\
l)Ortu, wyda.nil z fabryki Heinzla.
~
1074-1

.

Ili

Dzielna M 4.

otrzebny jes:t czeladnik do krawca.
Andrzeja.
Zgłosić się:
męskiego.
1073-2
Ni 31, Lewkowicz.

P

używanych

megarnitur,
Sprzedam
li, nie drogo. Widzewska 82 m. 11.

1076-3-1

&

Telefon N2 14-99.

FIL-JE: Spacerowa N2 13.
Zgierska NQ 7.
Główna NQ 51.
Piotrkowska N2 76.
Piotrkowska NQ 306 (Górny Rvnek).

li\

J

W . Sa lw a

cennik nasion na Hzon bieża,cy opuścił prasę i
franco. Nasiona warzyw i kwiatów najświeżs:.sycb. zbiodw. Cebulkbi i flance ddo wiosehunego sadzenia. w d<>
orowych o 111.ianac •
Zawiadamia,

że

wysyła się ke;~demu

Z 1zacunkiem

W• Salwa.

~

~
~

~
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Ceny nizkie .~
Ceny ni~kie.
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