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Prenumerata w Łodzi:

Rocznie 6 rb., półrocznie 3 rb„ kwartalnie l rl>
50 kop„ miesięcznie 50 kop.
Za odnoszenie do domu 10 kop. miesięc:m!e.
Z

przesyłką pocztową:

~ocznle 7 rb. 20 kop„ pótrocz:nle ·rtt. 3 kGp. t;.1
kwartalnie rb. 1 kop. 80, miesięcznie 60 ko~.
Zagranicą miesięcznie rb. 1.

Oałoszenia:

Nadesłane

na 1 stronicy 50 kop. za
wiersz lub jego miejsce, wśród tekstu
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop„ Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 i pól kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmnfe.
10 wy.razów.
-

połtJdniu,

Wychodzi codmtnnie po
W soboty z dodatkami

oprócz niedziel i
„„

ilusłrowanemi dla prenumeratorów.

świąt uroczysty<:h.
„„

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

Ogłoszenia „Gazeta" dru~uje tylko

Redakcja ulica Widiewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd nr. 1 (Telefon 20-30). Rękopisów drob!.'!.ych redakcja nie zwraca.
Interesantów w sprawach redakcyjnych przyjmuje się od 2 do 4-Widzewska lOoa.
Filje k.ateru:

Zgierm:, Aleksander Lach, kiosk kolportacyj-ny. :: Zduń~ka Wola, Ksi~~arnia Welenowskiego ::
Aleksandrów, skład apteczny J. Auerbacha.

Teatr „POPULARNY''

w

języku polskim

Nr. skrzynki pocztowej 570

PabJanioe, Biuro Dzienników, A. Wadzyńskiego. Zamkowa 23.
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vV warunkach tych dopatrzono
zelżenia

mocarstw europt"jskicb,
powinny odpowiednio zarea-

gować.

Irytacja

ta,

zupełnie

zresztą
ża

Związk<Jwcy

~

m
w.

powikłaniach może zależeć.

nie opiera się na
dnych logicE.nych fundamentach.

zrmmmiała,

,. n1'e'
1·1!Jrna.ma
u Uu~ łf L yu

jedynie Rosja zgadza się na te gra·
nice tylko ~aruukowo, czyniąc je
od nowych zwycięstw
zależnemi
Jeżeli przed
źwiązkowych.
państw
zawieszeniem broni związ·kowcy bał
kańscy Skodar zdobędą, Rosja wpły
nąć zamierza na zmianę projektowanych granic albańskich.
Sprawę t~ należy możliwie najrychlej załatwić, aby uprzedzić aldywne wy~tąpienie samych albańczy
ków, którzy ustawicznie są prowokowani i podjudzani do walki przez
te mocarstwa, którym na nowych

Prasa niemiecka i austro-wę
gierska zaczęły bić na alarm, z pow0du warunków pokoju, wypracowanych przez związkowe państwa

które

przyjęli pośrednic

z

.
pism rosyjskich.

Europy, ale nie przyjęli, rzecz
proata, dowolności warunków pokoju. Europie nie pozostaje nic inneIntratne posady.
go do uczynienia, jak pogodzić ze
W gazecie "Wieczernieje Wremia", p.
sobą żądania obydwuch stron woju- Brut, w artykule "Zdjęli maski", porównywa
Powodu do obrazy Europa, generała bułgarskiego, Rud ko Dmi trjewa, z
jących.
rosyjskimi generałami: Mellerem i Briukiem.
jako pośre.dniczka, mieć nie może.
Brut opowiada, żo obaj ci generałowie, po·
Warunki pokoju wypr3cowali i dawszy się do dymisji, zaczęli pracować wa

two

zwią.drnwcy-jak donosz!ł
już na nie od-

':"ręczyli

mocarstwa

depesze,

pow·iedziały.

Odpowiedź

ta

załatwia

wszysto(pozornie),
kie nieporozumienfa.
prócz nieporozumienia, wynikłego na
punkcie otwarcia nowej granicy buł
garsko-tureckiej.
Jednocześnie odpowiedź powyż
nakazujący-z czego mownioskować, że Europa prze-

sza ma ton
żna

kroczyła w

tym wypadku granice októre na ni~ wkłada jej
rola pośrcdniczkL Pośredniczką Eu. ropa. chce byó ty1ko w sprawie granic - rozkazod:nvczynią we wszyst,
kich im vch.
Dyp!0macja europejsl'"a w danej
chwili przedewszysikiem jest zaab„
sorbow<lna ~ z"ma sprawarni: 1 zakoń
czenie WOJ·1i· spór z Sylistrją i grabowiązków,
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CODZIENNIE
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tegoż dnia skazano go na 3 mies.
policmajstra We·
więzienia za dyfarnacj~
liż ko.
Dubrowin, nieopatrznie plując na prawo i na lewo, cisnął potwarz na duchownego i policmajstra, zapominając, że ci nie
są bezbronnymi .inorodcami"

paczem

„.

Z Litwy i Rusi.
Ogłoszenie

manifestu w

kościołach.

Dowiaduj_emy się, że niektórzy naczelnicy ziemscy w miejseowościach, należą
cych do djeeezji mińsldej, przesyłają proboszczom, z pominięciem władzy diecezjalnej, egzemplarze manife~tu w języku urzę·
!lowym w celu ogłoszenia go w kościołach
z ambony.
Strajk jednodniowy.

W

środę w

kijowskich

wyższych

zn·

kładach naukowych proklamowany zost:ił
strejk jednodniowy z powodu zamknięcia

akademji medycznej w Petersburgu.
W uniwersyteeie zaszedł następujący

wypadek: studnet medycyny II kursu, Strn·
kowskij, zncv.ął rozr~ucać kartki · z napisem,
nawołuj~cym do strejlru, pod-pisane iego
imieniem i nazwiskiem. 'Wkrótce potem stu·
francuskiej firmie Schneider, która zabiegała dent wyjął ·rewolwer i strzelił do siebie.
o otrzymanie zamówień na armaty. Brink po- Broń spaliła na pane~·ce. Wówczas Stru·
bierał pensji 60,000 rb., a Meller-55,000 rb. kowskij usiłował z 3-go piętra wyskoczyć
rocznie.
przez okno, lecz koledzy zdążyli pochwyUmowę zawarto na lat pięć. Armaty cić go za nogi. Odwiezionogo zaraz do domu
Brinka na w'ojnie stały się zupełnie bezuży rodziców.
Wedłuż wszelkiego prawdopodobień·
tecznemi, przerobiono je. a następnie zupeł·
stwa, dostał on nagłego pomieszania zmy·
uie usunięto.
· Brink i Meller wielkich armat dla okrę· słów.
tów zupełnie wyrabiać uie umieją.
Sfałszowanie hramoty Cesarskiej.
"Oczywiście-pisze p. Brut-frnncuzi wyW środę ki,iowsb komisja są2owo·le·
r.zu<'.ilją roflyjskim generałom conajmniej 550 karska hadała student3 uniwersytetu
dorwiP.dzę packiego, Edwina Szneidra, który
tysięcy rubli, bynajmniej nie za ich
niedaPrzyczyna jest zupełnie inna: wno zjawił si~ do archimandryty I'.iHVl'Y
technirzną.
generałowie ci przez długi czas pracowali w Pieczorskiej i pokazał
mu niezręczie podinstytucji rozdziE>ln.iącej llamówieuia i mogl\ robioną hramotę Cesarską, polecającą nrrhiwyświadczyć niejedną m~ługę " .
roandrycio przyjM okazicielowi z pomoc!)
materjalną; jednocześnie hram{lta rndziła
archimaudrscie .powolać kozactwo. do O·
brony wiary prawosławnej".
Z za kordonu.
Okaziciel hl'nmoty niezwłocznie oddl\·
został w ręce żandnrmorji.
ny
Jak pisma lwowskie donoszą, o-kazało
Komisja postanowiła odd·•ć Szeeidra
się, że 2'/ aktorów lwowsl~e~o teatrl1 pornieaince pod olrnerw·•dę lekarską
dwa
na
dało się do dymisji. Fakt powyższy jP13t
winnickim 'V i.;e.lu zbadania sta·
'lZpitulu
w
zdaje się ściśle złączony z dymisjami inwładz Utn.)Rlo ych.
jego
nu
nych n , ~01 ów, które udzielił dj r. Hill er bez

•
• czaj wolno postępuje na7
J.
wsze lkkh głębszych przyCZ} n .kilku wy bit·
ri.·. ca dynln1111tyczna, gdyż niejszy
p;7 'id
'11 :Hty tom operetvi i dr,rn1 ~tu.
o ro ,::;u.y i cie sprawy
oct'l
-oal' '1• 1 ich n.') I"OŻe Lvć doz ni r.~ o łęt;eniL~
n.
'I ko-2ie.
D
r

o~ Ml11. 1wl~rl.

EUFE'r ebficie zaopatrzony w doborowy wybór przekąsek.
„Waldschlesche11", i pilzeńskie.
w niedzielę i
n~b1·nnto'
~
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trio
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onegdajszegQ wieczoru. Uslyszeliemy kom·
pozycje oczywiście oryginalne t. j. specjalnie na 2 instrun1enty pisane Schiltta, Areń·
l!lkiel!;O i Liszta. Zaraz na wstępitt warjacji
Schiltta, gdzie w temacie instrumenty na·
przemian się wypowiadają, czuć bylo, że
partnerzy są godni siebiA, We wszystkich
powyższych utworach odtwarzanie myśli
kompozytorów było na wysokości 7.adania
pelno polotu i barwne. Doznawaliśmy nieprz~pnrtej chęci badania ~ry wykonawców
knżder;o z osobna i podziwialiśmy i te fra·
zesy i te tony, splatając z nich wieniec
dla każdego z wirtuozów oddzielny.
Prc,gram rozpoczęli pp. Brandt, Henryk
i Teofil Goeblowie i Horak, kwartetem
smyczkowym BorodiJa, w wykonaniu którego nie było tej nieodzownej łączności i
zespolenia się chóru instrumentów, co po·
woduje, że z11uaony słuchacz przestl'lje pr8.cować myślą i biernie przyjmuje okruszy·
ny wrażeń.
Panna lda Konówn:\ odśpiewała kilka,
utworów, wykazująe ładny materjał gloso-·
wy, którym aooo~utnie władać nie potrafi.
Ztąd rnżące braki w interpretacji i niepewność w opracowaniu zadania.
Programu dopełnila deklamacja pani
Rodmundowej. Ufrr.ująca postać artystki,
ładna dykcja i zdo.ność wyrażania stanu
jej duszy, w miarę zmieniającej się sytui:icji w treści wy.konanycb utworów, zjedna·
ły p. RodmundoVI ej duży sukces u publi·
F. Halpem.
c.zności.
<C'-0-

Wieczory teatralne.
Teatr Popularny.

„Intryga i
Fr. Schillera.

Sobotnie wznowienie hyło objawem dba·
o klasyczny repertuar, jednakże nie by·
tego
Jo on o zdarzeniem nawet w tihistorji
dramatu na scenach łódzkich.
"Intryg i. i miłość" u!lleży do piPrwszyoh
utworów Schillera i posiadn. ta wszystkie wa•
łośc·i

późniejszych

dy, które w

tragedjach

prze·

najwyźsze wartości.
\V!1lha o ideał jf>st osią ws::iystkich utworów Sl.'1 llerfl, wsr.y:>tko co się około tej

mieniły się

w

oai 1q,1p lJB Jest r"ecz& 1.0drzędll:l <lla pis!I•
rzn, l'tóry podporząriht•\ yw.>ł bezw:iględnie
'liki sw im i<l'O n wyoPirzyminją,c te
śr Hlkó 'lł - •ystsczuyoh,
' 1 ·;i/em
t_J)l>rot'lie.
• ~J ·h Hilj
, i n tr ~( • r,, io mieć znaozanie
1

J"t

.1

ry.

uti'>'Ór

ten

111'ramatem ht·
ot; f. w::ru i) ć f'Ublicz·
1 ) i; 1 !".Stów i precyzyj·
tur •icznC'j.
i dr·i
1
Uv.i.r.i źle ll•
\
~. ·~ r,1 tjraJy,
1'

Szczupła g• r t' t1 r1 ''liczn~::l i pr ,ysłu·
chi wała się pr)' l iC10m r" Zn·· I I \/il i
Józefa Smido km r.a d 'Ir: ·n fort. i'i1 r,
których wyst ~:i bj ł kulm.uacyjnyll1 ruokt m

miłość.!~

Nr.

.OAZI!TA ł.~DZKA•-7 kwietnia 1913 roku.

2.

tam trudniejsze do wypowiedzenia, ze nie Kuszyński, nie mógł ani podwyżazyć im ko·
mornego, ani też wyeksmitować r;e swoj1'j
mają formy, przeznaczonej dla deklamacji.
„Intryga i miłość" nie odpowiada. już nieruchomości.
Morderstwo to wywolało w swoim cza·
charakterowi nowoczesnych artystów, mima
ieh coraz większej wszechstroirności i zasobu sie ni e bywałe obnrz~nie w szeroki-eh sferacIJ.
\l/ymordowano całą rodzinę: Abrama Silberśrodków technicznych.
Ażeby zrobić coś z tego utworu trzeba- rnaua, Matlę Silbermanową, jego żonę, troje
by zebrać z e spół geniuszów scenicznych, gdyż nieletnich dzieci ich: Łaję, Szlam~ i Lejbuartyś c i nawet utalentowani nie potrafi!\ wy· si u; oualała z całej rodziny jedna tylko oso·
zwolić się z narzuconych przez samo dzieło ba, 3 letnia Tauba Silbermau.ówna, któr~i
niemo ż liwości, nietylko psychologicznych ale i mordercy nie zabili, uważając ją widocr;me
.7.u nie niebezpiecillll\ i tylko dotkliwie pobili
logic zn ych.
To leż po przestaję na wytłumaczeniu ar- ją; w ciałach dwóch trupów, przybyły UB
tystów, którzy mogli by jednakże pam1ęc10- śledztwo sędzia ś!Pdczy zualuł iterozące no·
wewi opanowaniem ról zmniejszyć przykra że·' nor.arni i siekierą hzarąbano wprost nie•
wraż e nit:J, jakie orlnosimy, p~trząo na słabe Ił· szczęśliwych lud;i;i.
Na zasadzie danych, ujawnionych przez
twory wielkich ludzi. K
B.
śledztwo podlljrnenia skier· owały się przeciw
właścieielowi domn Leonowi Kuszczyńskiemu
i krewnych jego Karolowi Nowakowi, Stanisła\vowi Teofilewskiemu i Piotrowi Nowako·
wi.
sąsiedztwa.
Piotr Nowak zmarł w więzieniu, 3 inni
Reje.&tracja honi.
w d. 27 aierpuia 19 ll r. stanęli przed BI\·
(c) W dniu 13 maja r. b. we wszystkich dem w Piotrko•vie, który wazystkich oskat'A
gmiua~h i miastach gubernji
piotrkowskiej żonych uuiewinnił dla braku dowodów.
Instygator założył protest co do Now.a·
odbędzie się doroczu9
sprawdzanie rejestraku i l\uszczyuskiPgo i zażądał ich skazs.nrn.
cji koni, zakwalifikowauych dla wojska,
Oskarżenj stawili się przed Izbą i spraZnaczna kradzież w okolicy.
wa too11yła się w ich obecuości.
(c) Włościaninowi wsi Walentyuów, w
Izba uzm1b\ protest µroknratora z:i słu·
pow. rawskim, Michałowi Rosnerowi niewia· szny i skaznła 65 letniego Nowaka i 36 le'iomi zło c zy1\cy skradli z mieszk~nia 400 rb. tniego Kuszc2yńskiego na 15. lat robót cięż·
gotówki oraz dokumentów pieniężnych na kich, z·1rniejszahe im karę na mocy Mani·
800 !b,
fe stu do 10 Int.
Oskarżeni wysłuchałi wyrok u spoirnjvie;
Psy wściekłe.
(e) Onegllaj w kol. Jagodnioa Złotna w nres?.towano ich b ezzwłocznie.
Prócr, kary Izba nwr.!dędniła jeszcze ak·
gminie Rąbie11, wściekły się dwa psy nalecję cywilną w kwocie ~ODO rb. na
rzecz o·
żące do kolonisty Juljana Sza<lka, z których
jerlen rzudt się r.;n. 14 letn i ą córkę S. Olgę ca louej Tauby, popieraną przez adw. przys.
i rozerwał jej suknię nie tykając ciała. Psów Henryka Ettingera.
-ozabili strn~nwy.

..
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w .strzałach• szwankuje
drużyna
tego
klubu·.
„ W pierwazej pofowie uzyskał .New-Castle" dwie bramki, mimo swej widocznej
przewagi. Druga połowa znacznie więcej i11tere1mjąca, przyniosła rezultat 3 : 1 dla New·
Castle. Wszy11tkie bramki strzelona były ła·
dnie. a bramka zdobyta przez „Union" z pięk·
nej kombinacji.
Ostateczny rezultat 5: 1 dla New-Ca·
stle,
Zapowiedziany bieg rozstawny nie-doszedl
do •kutku, wakutek niestawienia si~ star·
tera.
Sędziował p. Miller z Ł. K. S.
Po południu rnatch p·rzyuiósł zwycięstwo
Łódzkiemu Klubowi Sportowemu w stosunku
2: O. - Nudne i leniwo prowadzone zawody
nie obfitowały w interesuj:\~ momenty, Pod·
nleść należy, że drużyna ~Widzewa" grała
bardzo dobrze, Ł. K. S. natomiast bez
tempa.Linja ataku Ł. K. S. zawiodła wczoraj
zupełnie, a ogólny poziom gry nie odpowia·
dał uzyskanym w poprzednim sezonie rezultatów.
Czyżby Ł. K. S. c!Jciał spocząć na "laurach!"
a zapał był tylko „słomianym".
Pierwsza połowa nie dało. rezultatu.
W drugiej oły-.via się tempo nieznacznie, tra·
fia się od czasu do czasu skombinowany atak.
Drużyna „ Widzewa" s'twnrza. wiele niebezpiecznych sytuacji pod bramką Ł. K. S. atak
jej jednak słabo strzela.Obydwa punkty uzyskał Ł. K. S. z ści·
aku pod bramką.
W biegu rozstawnym zwyciężył Ł. K. S.
w 1 min. 3 3h s. a więc w czasie znaczni!"
lepszym uiż poprzednia, jeżeli jeszcze zważymy, za jeden i,; biega~z9w h K. S. upadł
w e.:asie biegu i obniżył znacznie jego dobroć.

Sęd:&iował

p.

Boroński.

Spłoszeni złodzieje.

(c) Nocy 'nzorajszej do mieszkania p.
Heleny 8wirski ej, z n rządzającrj sklepem monopolowym w Zgierzu na Przybyłowie, za•
kradli się złodzieje , których spło!'!zouo.
,,Cz:;irna kallWau \Y Z1ierzu.
(c) Wczoraj wieczorem w Zgienm w lokalu Towarzystwa śpiewaczego .Lutnia" przy
udziale in tP.ligencji mieja~owej oraz gości
przybyłych z Łodzi i okolicy odbył się wie·
czór p. n. "Czarna kawa" ui-ządzony staraniem .zgierskiego oddziału Towarzystwa O·
pieki na biedn-emi dziećmi.
Zabawa cieszyła <iię ogóluem powodzeniem. Dochód przeznaczono na rzecz miejsco·
w.ej ochronki,
O wy111ordowa111ie „odziny Silbermąnów.

II departament Izby iądowej warszaw11kiej rozważał w instancji apelacyjnej sprawę o wymordownnie w marcu 1909 r. w Tomaszowie Rawskim rodziny Silberrnanów.
Motywem zbrodni, jak głosi akt oskarżenia, było że uhoca rodzina Silbermanów
miała jeszcze na parę lat kontrakt na
mie·
szkanie, wobec czego właściciel demu, Leon
Wł

Sport.
Obydwa niedzielne matche footballowe
do muiej~interesujących, gdyż przed
grl\ przwidywano już rezultat,
Przed południem na boisk11 Łódzkiego
Klubu Sporto\ng<i odbyły się zawody między
klubem .New-Castle~ z Klubem „Union".
Drużyna "N ew-Castle" wys tą piła w nie·
zmienionym prawi3 składzie, natomiast Uili·
on wystl:lwił zupełnie nową jedenastką. Z weteranów piłki nożnej pozostało w ,,Unionie•
zaledwie dwóch: p. p. Dietel i Bernhard.
Nic . też dziwnego, że New-Castle odniosł
łatwe zwycięstwo nad niezegranym i młodym
zespołem "Uniouu•, jakkolwiek podnieść należy, że kombinacja .Uuiou• była więcej celo·
wą i prawidłową.
Brakuje jednak atakowi „Unionn" tej
rzutkości i samodzielności, jaką nabyć można
częst.em rozgrywaniem za\":odów.
Zwłaszcza
należały

5ij

TH. /Y\RNN

Krółew~ka Wy~o~o~t
POWIEŚĆ.

K. HOWORKO.

laną wieś

wyrazić poszkodowanym swego
brata i swoje współczucie, aby nieszczęś
liwym dodać otuchy przez swoją wysoką
obecność.

Zaś

i

w domu u siebie, na zamku .Erepo powrocie sprawozdania

mitagę" czytał

gazet o swoich p6dróżach. Z bjurl:l prasowego, kióre było podwladne ministeijnm
spraw wewnętrznych,
przybywał radca
tajuy Schustermann i przynosi Klausowi
Henl'ykowi wycinki z gazet, ładnie ponaklejane na białym papierze, zaopatrzonym
w tytuły pism odpowiednich z numerami
i_datami.
I ~aus mrnryk czytał o własnej dzia-

Krokiem lekkim i swobodnym wsiadł
łalności, o podniosłych wrażeniach, które
usadowił się odrazu zręcznie i
budził w starych i młodych, czytał o tern,
miło, puyjmując pozycję, przy kiórej nic
jak sobie zdobywał wszystkie serca niby
ju.ż nie było do
poprawiania i ciągle się szturmem przez samo pojawienie się swoje
klaniaj!lc-odjeehał do ratusza, gdzie było
i jak ludziom pracy i trosk codziennych
podane śniadanie.
zamieniał szarzyznę codzienności w słone
Po drugi~m daniu wzniósł burmistrz czność odświętną.
teast za zdrowie wielkiego księcia i Klausa
Następnie udzielał on wolne audjenHenryka, na co ten, natychmiast wstawszy, cje w Starym Zamku, jak tego wymagał
odpowiedział t-oastem za powodzenie okrę uświęcony dawnością zwyczaj.
gu i jego mieszkańców oraz miasta, w któZwyczaj ten ustalił się podczas panorem got!eił.
wania poprzedników Albrechta II i trzeba
Po śniadaniu jednakże udał się do było podtrzymać 1lł'adycję. Raz w tygodniu
pokojów, które były dlań prnygotowane i mógł k a żdy rozmawiać z wielkim księci e m,
położył si~ na godzinę do łóżka;
bowiem obecnie z jego zastępcą, Klausem Henrywykonanie tych obowiązków wyczerpywalo kiem. Czy petent był dygnitarzem, czy
go w ezczególniejszy sposób, a po połud też prostym robotnikiem, czy sprawa jego
niu tegoż samego dnia miał on jeszcze- była d0niosłą, czy też chodziło tylko o
zwiedzić w mieście nietylko kościół.~zkołę wniesienie osobiste jakiegoś zażalenia-wy
i różne zakłady, lecz i &kład serów braci sta rc zylo zameldować się u pana von Bu&lhnke, przyc.zem należało wyrazić się o ehłf1, albo poprostu u dyżurnego adjutanta,
wszystkiem jaknajpochlebniej, a potem miał aby otrzymać dostęp do najwyższej osoby.
przed sobą jeszcze kawał drogi, gdyż trze- Zaiste piękn e i Judzkie zarządzenie! Bowiem
ba było zwiedzić miejsce nieszczęścia, spa· petent nie potrzebował już udawać sit.i na

do powozu,

Dziś Epifaniusza B.
Jutro Dyoi:izt'go B. W.

łmi:>na słowiańskiec

jutro

Dobrosława.
W schód słońca

Zachód

dzia Radosła\V11

o g. 5 m. 25.

"
6 "
4!.
" 13 " 16.
Stan pogody,-Podłng obserwacji Opty.
ka B. Rittern, ·uL Pioti-kowska ~ 85.
TERMOMETR: Rano o g. 8.
70 cieph
„
Pqłudn. o g. 12.
90
„
\V czoraj o g. 8 w.
70 „
!finimnm 6• „
BAROMETR: 'l40
Maximum 90
•
najniżej
Hygrometr 70 proc wilgoci.
najwyżej
Teatr Popularny. Jutro wiecz. „Zb6jcy". \V śr o dę wiecz .• Dama kameljowa«.
Posiedzenia. Dziś o g·. 4 pp. w lokalu
gospody przy ul. J uljusza 22 kwa.rtalne zebra.nie Czeladzi krawców.
n

Długość dnia.

Dziś

wiecz. posiedzenie

UJieslęczne

Staw.

Wzaj. Porn. pracowników aptek.
Kinematogr2fy. Odeon, Casino. Lun&,
O::tza, The Bio Express, Optique Parisienne.
Jutro zinia.na programu.
lłibljotek:a S~~belskich.

!fMlVMfiRd
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Tłumaczył z niemieckiego

Kalendarzyk.

:Mistrzostwo piłki nożnej: New•Castle-Union
5: I (2: O) Ł. K. S. - Widzew (:2: O)

(O: O)

B. M.
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wątpliwą drogę próśb piśmrennych w smutnem przewidywaniu, ze prośba jego zoatanie pogrzebana na zawsze śród gromad

'rn

ska. 59) otwarta. codziennie od g. 9-ej do tf-e,
wieczorem, w niedziele i iwil}ta od 1-ej do

a-ei .PP'

Czytełaia
piam Tow. „Wiedz::t"•
(Piotrkewiska. 103), otwarta od g. 6 po poł. do
10 wiecz„ a. w niedziele i święta od godz. 10-ej
rano do godz. 10-ej wiecz.
Muzeum nauki i sztuki.; (Piotrkow·
1ka nr 91), otwarte codziennie od godzin.v 4-ej

po południu do 10
święta od g1Hhiny

wieczorem, w niedz ie le i
12-ej w południe do IJ -aj

wieczorem.

-o-
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====================·

Emigracja,
(d) Gabernator piotrkowski polecił wszyst;.
kim naczelnikom {)owiatowym gubernji piotr•
kowskiej, aby wzmocniono nadzór na emigra.·
cyjnymi agentami, którzy najmują robotni.ków
do robót ziemnych za granicę.
Zawieszenia wydawnictwa.
Z rozporządzenia władzy zawieszone ?:O.
stało wydawnictwo dwutygodnika niemieckie·
go w Łodzi Textil Markt",

„

Wycieczka.
{d) Wczoraj przybyła do Łodzi ekskursja
studentów warszawskiego weterynaryjnego in·
stytutu z profesorem Bala na czele. Ekskur•
sja ma znmiar zwiedzić zakład p. Gundelach1
jak również inne zakłady.
Po'l.'Vrót do pi"acy.
Robotnicy fabryki braci Kochańskieb, po
porozumieniu si~ z dyrekcji\ powrócili w duh
dzisiejszym do pracy.
7-ldasowa szkoła technićznm.
(d) Inspektor szkoły Aleksandryjskiej
w Łodzi, p. J. Aleksandrow czyni starania
u władz orhviatowych o zezwolenie na
otwarcie w Łodzi i ·tlasowej szkoły technicznej.
Pracownicy handlowi.
W sobotę vdeczore.n w lokalu własnyll!
Spacernwa 21, odbył się dalszy ciąg zebra·
nia Stowarz. Prac. Handl. Obradom prze·
wodniczyło prezydjum, wybrane na p0przed·
niem zebraniu. Przewodniczący z11wiad~1mił z<>branym rezultat wybnrów członkó"
zarządu do któn~go wes1;li: Adw. H. Kru·
Jrnwski (prnzei), I. Berlinier (sekretarz~
M. Schon\vitz, N. Eogel, L, Epstein, A. Ro·
sontb1tl, I. Librach, M. Fr::ienli.:el, S. Fin,
kandydaci; W. Seni9r, I. Weinstrin, M.
Brouiatowski, I. Nirenstein i Ru binstein,
do k')mi.sj1 rewizyjnej iaH. Tygier. I. Kope·
lewicz, A. Abramowicz i I. Jaszuuski.
Ponieważ porządek dzienny nie został
wyczerpany dalszy ciąg zebrauia odlozonc
do środy .bieżącego tygodnia.
Bal maskov1y.
Rozwleszony w lolrnlacb publieznJcb
afisz balu ma!kowego artystów teatru Pol·
skiego z wyszczególuieuiern niezwykłych
atrakcji zrobił S\\ oje. Liczne zapytania o
bilety, których sprzedaż rozpoczyna się dzisiaj w cukierni Roszkowskiego i w kawiarni
hotelu Savoy wskazuj!\, że cały beau monde
łódzk..i będzi~

AA

na lym balu.
SS

masza<.:h i prowadził go do dużej iiby parter@wej, w której rogu stała podstawa dla
licznych sztandarów i gdzie dużo innych
papierow kancelar}·juycłl.
petentów, p~łnych gorączkowego wyczeki·
Trzeba oezywiśrie nadmienić, te osoba wania, prowadzHo z sobą urywaną rozmo·
najwyższa nie mo.gła zajmować się każdym wę tłumionym półszeptem,
przypadkiem gruntownie, badać każdą spraAdjulant z listą zameldowanych, wcho·
wę i wydawać odpowiednie rozporządzenie, dził tu od czaan do ezasr.i, brał na. stron~
lecz ża oddawała ją jedmik do kancelarji tego. na którego była kolej i szeptem pouwłaściwej, gdzio ją „grzebano". Pożste<JZ· czał, jak się zachować należy. Zaś w komność tego zarządzenia by la jednakże duża, naci€! obocznej, nazwanej .,.komnatą WO'lnych
chociaż nie w sensie ordynarnej celowości. audjencji", stał Klaus Henryk w mundurze
Obywatel-petent przybywał do pana von wojskowym z~ srebrnym kołnierzem i kilku
Buehla z prośba, o posłuchanie i wyzna- złotemi gwiazdkami pny stoliku na trzeclt
ezono mu dzień i godzinę.
nóżkach i przyjmowal.
Nie bez radosnego wzruszenia wyczeMajor von PJatow informował go po·
kiwi1ł taki petent swego dnia i godziny, wierzchownie co do osoby petenta, prosił
rozmyślał i układał sobie w głowie piękne potem aby petent Wf!zedł i po audjencji pozdania, w których sprawę swoją wyłoży na wracal, aby księcia przygotować na przy·
naj wyższem miejscu, kazał sobie zawczasu jęcie następnego.
odprasować surdut i cylinder, przygotował
Obywatel proszący wkraczał tedy do
czystrt kcszul!;J i przysposabiał się na wszel· komnaty audjencjonalnej; mocno zdenerwo·
ki sposób.
wany a czasem pocący si~ stawał przEld
Ale już te uroczyste przygotowania Klausem Hemykiem.
nadawały się do tego, że odprowadzały
Nakazano mu, aby się do jego krÓ•
umysł petenta od właściwej sprawy i przed- lewskiej wysokości zbytnio nie zbliżał, lecz
stawiały mu samo pojęcie jako rzeez głów-· by stanąl w pewnem od niego oddaleniu,
uą, jako cel wszystkich jego zabiegów i aby nie mówil póki nie zostanie zapytany,
starań.
a i wtedy nie powinien wygada<! wszyst·
Gdy wreszcie nadchodził a nr-0czysta kiego odrazu, lecz odpowiadać krótko na.
godzina, obywatel nasz zdobyw a ł się na postawiene pytania, po,zostawiając spo~ób
c o ś, czego zresztą nigdy nie r ob ił: siadał ujęcia swej sprawy księciu, że wreszcie
do doroż k i, aby swoich piękni e wyczysz- ma się cofoąć tyłem ku drzwiom nie ubra·
czonych butów nie zaniecz yści ć . Przej e ż- cając się. broń Boże, plecami do jego kró·
dżał pomiędzy lwami bramy Albrechta i lewskiej wysokości.
zarówno warta jak i odźwiemy nie czynili
mu żadnych przeszkód.
(d. c. n.).
Na podwórcu zamkowym pr zyjmował
go lokaj w burym fraku i vopielatych .ka-

li.

-;OAZ.pA l.O'DZXA•-7 kwietnia 1913 rok•:

,

Budowa felar~k1.
T-wo sosnowickieh zakładów rur że·
laznych, w którym głównie zarntemsowane
1ą kapitały
niemi·11dde, ' zamierza podobno
przystąpi ć
d&
budowy fabryki,
wyasygnowawszy na len cel około 6 miljonów rubli·
Zmiana własności.

Cegielnia A. Schiieidrn i A. Fred&~o
w Rudzie-Bugaju pod Aleksandrowem, przeszła wraz z wszystkiemi
aktywami i ~e
wyłlłtzną.

sywami na
Schneidra.

własność

Augusta

-o:::

Ostatnia poczta.
Pobicie uoznia.

PETERSBURG. W gimnazjum prywatnem Wiedemana dyrektor tego gimnazjum pobił ucznia IV I.lasy. Wywalało to
wrzenie.
Przeciwko reformie wyborczej.

LWOW.

Na d2i1iejs.zem

posiedzeniu

sejmowem Koła poJakit>go, poseł Jabłoński
oświadczył, że opozyeja

chwyci się

naj-

energiczniejszych środków, auy przeprowadzenie reformy wyborczej nie doszło do
skutku.
Odrzucenie apelacji.
PARYŻ. Francuska izba kasaeyjon
odrzuciła wszystkie 9 wniosków o :rniesieniu wyroku, postawionych przez uczestników "rozbójniczej bandy samojazdowej ".
Pomiędzy wyrokami są cztery skazujące na
~mi c rć.

Olllpowłetlź

na

notę.

SOF.TA. Odpowiedź króleslw bałkań"
Rkid1 na zbiorową notę mocarstw wręczona

Ruchy na morz.u.
WIEDEN. P.-s·owitlc Lloydu a.ustrj~ckie
go • Albauj11.'', jacł>\.C z .Antiwari do Katraro
spotkał po drodztl H) okrtt~ wojennyeh,
których 2 były pod fłag!l włoską, 2 rod tran·
cuską, i1.>de.ll pad :11jt1mieekiai. a p.ozostałe pod
austrjac1'14, ~leJ „A lb:u:ij"a'' ąoika.ła 13 próź·
nych trans.p c:.rt()woów grec.ikich w towarzysi·
wie okJ'1tu woj.eunego, ktlke wracały do Ra·
lonik po wylf\dowuiu w Sa.n Giowanni di Medua i Dulciguo 12'000 Z.l)ł:o.ierzy serbskich,
800 koni, 600 wołów i wielkiej ilości materjałów wojennyeb.
Demonstracje.
WIEDEN. W Palato, w Dalmaeji d-0szło
do nowych demonstracji przeciwko Auatrji,
na rzecz ludów bałkańskich..
Wznoawono O·
krzyki na cześć .królów ZWill:iiku bałkańskiego
aresztowano 20 011ób.
„Zeppelin".

PARYZ-Ageacja Hawa.sa dooesi, że
ponieważ eleaztwo WJk:\'Zł&ło. iż „Zeppelin"
jest prywatną własnością. a oficerowie,
lttórzy przyjechali n.i nim nie pełnią służ
by C'Z)'nnej, po2tanowiono balon wróeić z
powrotem i oficerów Gd-eełać.
Mowa Weiskirchnera.

WIEDEŃ-Na zebraniu wyoorczem buromawiał po1itykę zagraniczną i orh'liad~zył, oo pt}lityka hr.
Berchtnld~ budr.i poważne niezadowoltinie.
Albo Aust1ja stworzy wol~ Albnnję i ma
inter.;osy na Bałkanie, albo ich nie ma.
Rozstr?.ygnięeie mu'1li nal!!tąpić. Dnłsf.:e•
go oczekiwania zwłóczenia nie zniesiemy,
zawołał Wei~.kirdme1·. Mm1inłem to wypowiedzieć pod arir~en~ Berchtolda,
aby

mi11tn; Weiskirchner

zmusić go do energiczniej:szej d:i1iałałn-0ści.

dnni" w ~obotę.

WIEDEN. Z Białogrodu tP1egrnfuJą,:
Z powudu koniecznych zmian w lekscie od·
powierlzi na zbiorową notę mocarstw, wrę·
czenie tejże odpowiedzi, zapow1E>dziane na
utro (sobota); ule~nie nowei ~włoce.
Agitacja

Telegramy.
'l1el. a,;encji Wat

przećiwrosyj.ska.

11

dnia 6 kwietnia,

c:!ych, ani tri nie zgodziły ·~ na wejście
układy z oddzielnemi org-aołzaqalłli gór-

w

nikó.w.

PETERSBURG. Dzia od wczesnego
WIEDEN. ~N· W. Ztg." dzi11iejszy za.
mieszcza ostry artykuł przeei'<\ RosjL
rana ambasada au.stro-węzierska ochrania·

towa jest

ekasano administracyjnie od 2 -

7 dni

aresztu,

Walka o Skutari
Wezwanie i

odpewiedż.

demonstracji.

Komentują tutaj bardzo ży·
''o pismo R~ji, w :którem tnkowa pro.si Fran·

LONDYN.

cje o wzitcie

ndzialu w demonstracji floty.
Rosja pragnie w ten sposób zapobiedz da1eko
id!lcym wymaganiom A.ustrji. Tutsjsze kuła
polityczne twierdzą,, że demonstracja nie bę
dsie miała rezultatu. An1'1ja i Francja tylko
clla tego 8łorą udiial gdyt nie chcą, abJ trójprzymierze Rwoją akcją ognuiczyło prawa
państw bałkański-cb.
Zgoda mecarstw jest
tylko JlOzornu.
Klęska

czarnogóro6w.

WlEDEN. Z Kataro
telegrafujll do
9 Neue freie Preue":
0(}eracje wojenne czarnogóroow i serbów pod Skutari zostały ckwilowo pnerwane
poni~ waż wojska ,oblegające poniosły w oatatnioh walkach eięzkie atflłty, które r <łbli·
.ezajlł w przybliżeuin na 4000 poltiłych i
ran.nych. Żołnierze zajęci "' pogrzebaniem

ła do zapobieżenia

wrg;gioel manifestacji.

połndniu okolo świątyni
Wniebowzięcia polfłczyły s!ę· dwie grupy z
białymi sztandarami, które miały napisy:

O godz. 2 po

Sktttari dla czarnogóreów~ i .Krzyż na
świ~tej Zofji", śpiewając hymn narodowy.
W pochodzie bralo udział kilka tysię
cy Judzi, w tej liczbie generalowie, pł·vfo

sorowie i deputowani.
Po zlączeniu ej~ obu grup

ze

Dowiaduję 8ię z ubolewaniem, że
pancernik
francuski „Lunete'' bierze udział
Ped zarzutem szpiegostwa.
w
demonstracji
przeciw Cza.rnogórzu, nie
BIAŁOGROD.
W Cetynji ansztowano

małżonków

neutralności.

bach Cesarzów:
dra lli.

Aleksandra lI i Aleli.san-

·

Stamt1ld manifestanci udali si~ przed

domy,· w których

się

mieszcz~

posellitwa:

bułgarskie i

serbskie.
Ruch kołowy watrz1many byl przez

armji serbskiej.
WIEDEN.

Pod Skutari.

nięcie

antagonizmu

rosyjsko-polskiego, to

jedyny prawdziwy klucz do zapan·o wania
nad Dardanelami i do rozstrzygnięcia sprawy bałkanskie; w duchu interesów sło
wiańskich. Na.cjonalizm rosyjski, to opora
niemców przeciwko Rosji.
Niema i nie będzie zjednoczenia wszechsłowiańskiego, dOJ'Óld polacy w pań~twie
rosyjskiem uważam będą za obywateli drugiej klasy. Jełel1 Rusja uwolnić się chce
oe resztek jarzma niemieddego, musi raz

ponownie

Z

moc Czarnogórzu.

jaką

Francją

sądów.

O kościół w Lesznie.
Izba sądowa warszawska przystąpiła wczoraj powtórnie do sprawy grona ma1jawitów,
oskarłou1ch
o dokonanie w Lesznie w roku
Fhtła niemiecka.
1906 napadu na katolików.
KILONJA.-Kr"żowniki niem. „Straa·
Sprawa ta pneuła już raz przez wszyet•
sburgR i • Dresden • ot..rzyn111ły dziś ~ po- kie inatancje Słłdowe.
łudnie rozkaa
udanie 1i~ na morze SródWyrok prawdopodobnie !apadnie dzisiaj
ziemne, celem rozciągnięcia opieki, a w wieczorem.
danym razie wzięcia w obronę obywateli
niemieckich, przebywa.jtłcybh na terytorjum
turecki em.

r"lt •

Ostatnie telegramy.

panowanie Rosji.

Zapowiedź blokady.
Wczoraj wieczoreln ·TOll•
bombardowanie Skutari.
PARYŻ.
Temps" donosi, ze
Ciężkie mnropnybyłe armaty aerbskie ostrze·
wielkie
mocarstwa powiadomiły Czarliwają gwałtownie Tarabosz i Brdicę.
nogórze, że jeżeli w ciągu 24 goO Józi• Kwileckiego.
dzin nie zaniecha oblężenia Skutari,
WROCŁAW. Odbył się tu proces Ce·
eylji Mnjerowej przeciwko br. Zbigniewowi
to nastąpi blokada wybrzeża czarKwileckiemu o. odd1mie jej syna, Józis Kwinogórskiego od Spizzy do 41 stopleckiego. M11jerowa twierdzi w dalszym cią
nia geograficznego. Przeciwko temu
gu, ie Józio jest jej nieś1ub1Hnn dzieckiem, na zawsz~ zerwać z nacjonalizmem.
oświadczyła się Anglja, żądając, aby
Dokonana w swoim ezasie s€keja zwłok hraStrajk górników.
~
Czarnogórzu
dano conajmniej 3 dni
biny Kwileckie.i wykazała, te umarła ona
WROCŁAW. Zarządy górnośląskich
na atak sercowy. Proces odroczQ110 pono- kopalń węgla postanowiiy odrzueić we-zyat- do namysłu i, aby blokada nie obej·
wnie do 2 czerwca.
kie ż'l}dania ze strony organizacji · rob~tni- mowała. tak wielkiej przestrzeni.
BlAŁOGROD.

poczęto

neutralność,

przyrzekła.

Król upoważl)ia redakcj~ d()
ogłoazema światu, że Cz.arn-0górze nic odWIEDEN-Blokada wybrzeży cza-rno· stąpi od swego stanowiska pod żadni\ pre'
górskich już się rozpoezęja.
ają, chyba tyłka przed gwałtem. Europa.do
Przyrzeczenie Serbji.
swojej niesprawiedliwości J.D-O~e dodać je·
WIEDEŃ-Z IJondynu telegrafują do
szcze
limieszaość gwałtu,
„Neue Freie Presse•: Ze mony nądu eerbsldego złożono w Londynie przyrzeczenie,
że Serbja Die wyśle wi~cej wojsk na po·

,
wydarzyły się sajścia, wśród któryeh kil• Wiener all~. Ztg. • . donosi: lmnastu manifestantów ZOi!tało poszwan(Telegramy specjalne „Gazety
czarnogórcy ponieśli podcsas szturmu na Ta- kowanyeh.
rabos:z; daleko więka:ze straty, anUeli poc~t
Łódzkiej")
Do dem<>nstracji przed gmachami: mi- ·
ł:-0wo donoszono,
nislerjum spraw zagraniel:nycb, ambuadą
Wstrzymanie akcji.
Skazanie aufrażyatki.
austro-węgiersq i ambasadą niemiecką--po·
LONDYN. Skazanie anfreśystki palli łicja nie dopuściła.
SOFJA. Urzędowo komunikują,
Pankhurst wywołsło olbrzymie wratenie, paNaogół manifestacja ni~ wywarła te- że wojska bułgarskie wstrzymały ak1mje jednak przekonanie, że zostanie ułaska go · imponującego WTaźenla, jakiego się po
wiona, ponieważ w przeciwnym razie sufra· ni-ej spodziewali nacjonaliści, którzy ją zor- cję wojenną na linji pod Czataldżą.
SOFJA. Nadchodzą tu groźne
iystki sapowiedaiały n11jokropniejs11:ą działal gunizowali i gorliwie za nią od tygodnia
ność niszczycieiską tak długo, dopóki 1'14d agitowali.
wiadomości z Armenji, gdzie przynie ustą.pi.
gotowuje się powstanie. Ze wszystGłos ks. Trubeckoja.
Przed strajkiem geńeralnym.
PETERSBURG. Ks, Trubeckoj za- kich stron Armenji nadchodzą wiaBRUKSELA. Grożący wybuch strajku mieiieił w dzisiejuej gaz. „Raak. Molwa• domości
o wrzeniu wśród mieszkań
generalnego oddziaływa już ternz w straszny niezwykle interesująey artykuł p. t. „Nacjoców,
którzy
chcą wydostać się z pod
eposób na handel i przemysł. Gorzelnie i naliści, a kwestja. wzehodnia".
jarzm~
tureckiego
i dostać się pod
wiele fabryk zawiesiły swujf\ pra-cę. Bankrn·
Rozstrzygnięcie sprawy polskiej i usumuotą się.

ua

Simmer pod zarzutom szpiegoatwn uważając

Kwestja Syliatrji.
po~bód
WJEDEŃ-Według informacji dzisiejśpiewając naprzemian hymny rosyjski i buł
garski. pny okrzykach .hura", ruszył dó szych pł11m wiedeń11kieb, potwierdza &ifJ
twierdzy Pietropawłowskiej. gdzi~ del~aeje wjadom•IŚĆ, że Sylietrja ma zostać oddana
.złożyly wieńce z żywyeł1 .kwiatów na gro· Rumunji.

dwie godziny.
l'rzehieg manifestacji wypadł szczęś
trupów.
liwie, z wyjątkiem prospektu Litiejnego,
Podllzas ostatniego szturmu w zeszłą gdzie manifestantów rozproszono.
środ~ poległ szef sztabu generalnego drugiej
Wieczol'em <>koło &Qborn Kazańskiego

ctwa

straty, że żołnierze wzbraniali lilię juz iść do
trzeciego ataku. Niektóre bataljony eą zdziesi11tkowane, w bataljouie Wiri Bazar co trze·
ci żołuierz zabity. Wobec oporu żołnierzy,
minister wojuy Plamnenac zawołał: ochotnicy
naprzód. Wówczas sgłoaiło 11ię bardzo wielu
oebotaików, którzy z szaloną rezyguacją rzucili sio do trzeciego ataku na Tarabosz, lec1
artylarja turecka poczęła ziać takim morder•
czym ogniem, że szeregi zostały form&lnie
zmiażdżone.
Podc:i:as tej walki padł 11am m~
nister wojny, rażony ~ kulami.
RzyM. a Trybuna• donuai, że 7 fortów
pod Skutari wpadło w ręce czarnogórców.
Upadk11 pozostałych fortów należy się spo•
dzłewać lada chwila.
Wojska oblężnicze zaciskają coraz bdrdziej pierścień. koło twiord;>;y„

BERLIN. Z Kataro telegrafuj11: Pod
przewoduictwem wiceadmirała angielskiego,
Burney'111, .któremu powieuono dowództwo naczeJoe nad flotą demonatrująeą u wybt'.Hźy
Czarnogórza, odbyła aię wczoraj
narada
wszystkich admirałów co do dalsz~o programu postępowania. Uchwalono wysłać tele·
gramy pod adresem króla Mikołaja i rz~du
czarnogórskiego, wzywające do uszanowania.
zbiorowej i jednomyślnaj woli mocarstw i do
zaprzestania obl~żenia Sli:utari.
Rozoholizi się pogłoska,
w razie, gdyby wezwanie to nie z08tało uwzględnione, na•
tsuczas przeniesioną zctstauie akcja przeciw
Czarnogórzu na drog:_, ll\dową. Gtły-Oy zapo·
wiedź ta zmieuić si, miała
w czyn, natenOdmowa Serbji.
czas groziłaby Czarnogłrzu klęska głodowa,
BIAŁOG&OD. Rzl\d serbski dał odp0<
p9uieważ ezęić kraju, a przedewszyetkiem
wiedź odmoWDlł na ponown111 notę wielkich
stolica jego, Cetynja,
z~atrywana
jest
10ocu1hv,
iądających zaprzestania
wyayUd
wyłącznie w żywność z Austrji, idącą przez
dalszych
wojsk
p.gd
Skutari,
(czyli
że
depes~a
Katar o.
,
WIEDEN. Na wyRłane s Kataro przez wczorajsza je11t niezgodną z prawdą, gdył
komend'lnta tlety · demonatrnj„eej mocarstw, twierdzi, te THCZ się ma przeciwnie. P. R).
*ądanie, zwrócone do Czarnogórza, nadeszła
Liat króla Mikołaja.
od powietłź f!łl1iu czarugórskiege, ie {) U.·
PARYŻ. Król czarnogó1·ski, Mikołaj
przestaniu olłłężenia Skutari mowy by6 nie przesłał
do redakcji „TemB!l" list następu·
może.
Uln1zanie się floty zbiorowej mocarstw
j
11icej
treści:
pod An ti wari uważ a Tli!ł\d czara ogórski zn 1'0•

Dziennik oświadcza dalej, że polityka na byla przez policię. Ilfa.kość domu, w na rzecz Austrji.
·
Rosji jest dwulicowa.
któl'ym mieści się misja bułgarska, skłoni
Blokada Czarnogórza.
Dokoła

Warunki IBułgarji.
Bułgarja oświadczyła, iż gozgo.dzić się na liDJł granic~łlą.

SOFJA.

W dniu dzi11iejszym odbywają ai~ liczne którab) ciągnęła się o S kilometrów na
zgromadzenia górników w całym górnopołudnie od Midja, obejmowafa doliny rz~k
iłąsk:m rejonie kopalnianym, celem narady
Maricy
i Erge ce i końc?.y.ła aię o 15 kil onad zorganizo\ivaniem strajku powazedlnego.
metrów
na północ od Enos.
Deputowani polscy, Dombek z Bytomia
i Sosiński z Katowic mieli posłuchanie \l
, Pod Skut•ri.
pruskiego ministra handlu.
WIEDEN. Z K11ttaro donosz11, łe hi:-ey
Ukaranie demon•trantów.
odpnli z powodzeniem 2 szturmy na SkutaWIEDEŃ.- U.ezestników demonstracji ri, zadając wojskom poląor.onym tak wielkie
w Splicie na rzecz pAństw bałkańskich,

gwafoenie
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„

rozgrywają się

chwili obecnej
krwawe, pierwszorzędnej wagi wypadki w
Turcji i na BałlumaH. Dlatego też naj-

popularniejszą

i

najciekawszą

książką,

pełną

nieprawdopodobnych intryg miłosnych i politycznych i rewelacji na tle bytowania muzuł·
mańskiego W schodu, który na drodze swej
spotkał cywilizację Zachodu, jest niezaprzeczenie niezmiernie sensacyjny romans p. t.

"SUtTAft TURECKI"
-

czyH -

„T oJemni ce

dworu konstontvnOIJOlskiego"
pióra popularnego w Europie historycznego
powieściopisarza

==- JERZEGO BORNA.

=

Z górą 1000 stron ścisłego druku wlel·
kiego formatu na pięknym papierze.
Z powodu, iż nakład tej ciekawej powieści jest już na wyczerpaniu, radzimy pospieszyć się z zamówieniami na tą książkę,
którą wysyłamy natychmi•at po otrzymaniu 3 rub. (z zapakowaniem i przesyłką)
lub za zaliczeniem pocztowem w sumie I r.
(można poczt. i stempl. markami). Bez za·
datku zamówień nie przyjmujemy.
Całą korespondencję: rekomendowa:1ą,
pieniężną i zwykłe należy adresować:

S-t. Petersburg
Petcrsburskaja Storona, Bolszoj prospekt

M
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J. K, PETERS.

A.

lat 18
Potrzebnydo skra.du apteezs.ego.
chłopiec

czytać,

szać się

adm. Prrzejad 1.

$ii

Ul.1!!1~ący
Zgła

1W5-&. l

Teatr POLSKI
Cegieł111iao11

·, ,Z A G IE W ''

Jutro
wiecz.

&3:

tej nocy śmiechu i za·
do Francji. Wai.ystkie
firn1)• szampańe,•te wys)'łają swoich spe·
cjalnj eh J>ł'Z6dstawieieli,. a Leon Uh~nd.on
zawiadołllH, że ws-trzytnu Je ekspedyCJfł 111·
nych L.uttw}\fień, byle tylko 12-go b. m. na
ba 1u maskowym szampana nie zabrakło.
llJstawa sztychów .
'row. Muzeum nauki i sztuki wniosło
prośb~ o pozwoleni e otwarcia wystawy sztychów.
Zgromad zenie robotnik ów.
W ubiegłym tygodniu przyjął guberMtor
piotrkow11ki deputację robotnikó-w, przybył!\
z prllśhą o pozwolenie na :i.:gromadzenie dla
omówienia icodków pamooy dla bezrobotny ch.
Gubernato r przyjął depntacj~ przychylui e, H·
żądał tylko ~awiadomieuia o wyborze lokalu,
poczem Ullstąpi oficjalae pozwoleni e.
Ze szpitali.
(c) Wy11ukość płacy w prywatnyc h azpi·
talach, gub. piotrkowik iej za utrzymani e i
leczenie żołnierzy i innych o~ób, pozoataj"·
cyoh na służbie rz~dowej, Cokreślon(ł została
przez władze odnośne na 89 kop • . na dob~ od
osoby; za pogrzebani e zmarłego 4 rb. 47 k.,
za postawieni e na grobie krzyża 4 rb. 89 k,
Balon nad &.odzi'I•
(n) Wczoraj przed południem unosił sio
Prawdopod obnie jeał
nad miastem balon.
wojskowy.
balon
to
Zatwierd zone plaa,.
Wydział budowlan y przy piotrkowa kim
rządzie gubernjal nym zatwierdził plans:
Artura Sauera na budow~ 2-piętrowego
domu mieszk. przy ul. Senatorsk iej nr. 10;
'Andrzeja Respond eka-3 piętrowego domu
pr-zy ul. Jesionowe j nr, 9; Abrama Salrno·
uowicza- 4 piętrowego domu _przy ul. Karola nr. 28; Adolfa Neumana, nadbudow a·
nie drugiego pi9tra na domu przy zbiegu
ul. Długiej i Cegslnian ej nr. l; Augusta
Wichllna -na budowę jednopiętrowegó do·
mu przy t.:.1. Warszawa kiej nr. 11; Florjana
Na.tj:;szcz~1 ka - 2 piętrow~go domu przy
ul. Nowy·S\vi at nr. 11; Sta.ilsława Czernego-2 pi~trow~-.ro domu i 1 piętrowej ofi·
cyny przy zbiegu ul. Nowo-Kol ejowej i Ro·
kiciń sk i e j Ul'. 106; Józefa Ostroweki ego 2 pięt:·owe go dornu przy ul. Rokicit1sk iej nr.
108; K aro l'\ Leniga -- 4 piętrowego domu
przy ul. Łomżyńskiej nr. 17 /19; Kazimie·
rza Konop•kie g9 na nadbudowę 2 piętra
przy ul. Wilanow& kidj nr. 25; Pawła Szul·
ca lltl nadt.mdowę drugiego piętra na domu
przy ul. Za Wlldzkiej nr. 16; Wilhelma Mettnera na budowę dwuch dornów 3 piętro·
wyclt przy ul. Cegelnian ej nr. 75; Mendla
Nowrkłl-3 piętrowego domu i 2 piętro
wych skł!idów przy ul. Rzgowskie j nr. 2.
aa tle miłości.
(d) Z :1 mieszknły przy uiicy Zakątnej
nr. s:1, JóżPf G .. 23 lai, poznał @ię przed
rokiem i uroczą Kazimierą S. Uodzice je·
dnakże obojga sprzeciwia li się polączeuiu
młodych, którzy poŁączyli si~ potajemni e

Wiado11111ść o
bawv dotal'ła aź

węzłem miłości.

Odt "ąceni przez rodiinę, osładzali ży

cie swe prneą i wzajemną miłością, jednak-

że o negdaj lrncłszedl cios losu-młoda mał
zo~1 k a p o w iła dziecko, jednakże cierpienia

m ord ne i niedostate k tak ją wyczerpały, że
~raz z dzieckiem zmarfa.
Śmierci ukochanej nie przeżył mąż, i
ujrzawszy jfł mal'twą, padł u jej stóp bez
życia, Dziś p ró ż no zawodz~ rodzice nad
trzema trumnami .
Wczoraj sza ulewa.
(n) Gwałt owny deszcz wczoraj8zy wykazał znuwu, po raz zresztą nie pierwszy i nie
ostatni, r.gnbue skutki braku kanalizacji w na·

szem

3.

• OAZl!TA tODZXA •-7 kwietnia 1913 r.
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mieście.

Pot0ki w0dy zalały piwnice wielu domów a przy ulicy Konstanty nowskiej pomię
dr.y Długą i Pausl.ą woda wdarła się do

cztera.d1 sk1e1,ów sięgnjl\C wysokości blisko
I ó! ło 1 •uh
\V ·"elu r.1ie,jrJcach przerwały się kahle
elC>ktr,r-czne i i•oC'ZflWSzy oo godziny 7-ej aż
do t 0cy gasło światło w różnych stronach
mia ta.
.L1!,k1 lwie!< naprawy uskuteczni nno szyb·
l , I ' . \ -y qwwodownły znaczne straty . w
I iPf · r ~nfoch i i'-:..Fh etabliss11rncnts, gdyż
lubi· 'll~c 01 uszczała. lokale irnieoierpliwio1;a l t" 1 k;Łlll światła.
"1re~.:ciomr~1:1ie szar.'.l:a;żys'iy.

\Virdze policyjne łódzkie otrz,rmały za·
•d ''T n 'P, że w Ko ~tantynr·polu ::.r •szto\ . 10 lodz'111ina leka Rnjzenberg a, u którego
7 l' 1 ' "'" rn.ooo rh. rosviski<'h, 500 lir tul'ec l:i :h, 8000 franków w· ·złocie, 1000 fr. w
i1n11· ·ach i Liżuterję wartości 5000 rb, HajKonstantynlJpolt1
z, 1~J erg zomi,,,szkiwał w
Aizenberg.
Gitlfł
z zawodowi} prostytutk i\

R. nie mógł wytłumaczyć l!lif,! z po·
siadania tak wielkiej sumy pieniQdzy, władza
tureckie wydały go władzom rosyjskim w 0desie; istuieje przypuszcz enie, że R. jest je·
daym z głoinych wszechświatowych szantaży·
stów i złodziei.
Aresztow ania.
policji doke·
oddział
silny
sobotę
W
(d)
nał licznych rewizji w oko~icaeh ~licy ~i~o
łajewskiej, Pfafelłdorfu, Widzewsln m leste 1a.k
Are·
równit!ż w trzecim i e~óstym rewirze.
Rztowano 139 podejrza.aych, których pod 11iln&1i
odproV'ł$dzoso do wydz'iału śledtlzego.
strażą
Pomiędzy areRztowanymi znajduj!\ się prze·
stQpcy, od dawna poszokiwa m przez policjt.
Amatorzy „ledówu .
· (d) Na gorącym uczynku kradzieży „chło·
dnych lodów pnyłapanlł Władysława Matusiaka i Aleksandr a Furmana, gdy nocną po•
rą zakradli siQ do składu Aleksandr a Burkina
przy ul. Składowej pou M 10.
Na gorącym uczynku.
(d) Na wyprawie złodziejskiej przy ul.
Piotrkowsk iej pod Ni 42 u Wady Zor pnyła
pano 19 letuiE>go Aleksandr a 1::>zumlera, zamie·
a1kałego przy ni. Sredniej J\! 51.
Od Sznmlera odebrano stosy pokradzio·
nej bielizny.
Kradzież w Benku Handlow ym.
(d) Jalmbowi Kaban skradzion o w Banku
Handlowy m por~fel, \V którym znajdowało
11ię .1200 rubli, stanowiących własność fh-my
RotbaJ"d i Silberszatz.
Ponieważ

łłapad.

(d) Na ulir.y Kelbacba na Bałutaeh na
przechodząeą Walerję

Rogalski}

napadł

An-

toni Wojciaaze k, uderzyws zy ją w twarz,
zdarł chustkę z głowy, a następnie zaczął
uciekać, jedaakte przechodn ie przytrzym ali
go i oddali w ręce policji.
Ugotowa ne dziecko.
(d) W prnlni przy ulicy Piotrkows kiej
bawiąc się
nr~ 87, ~-letni Stefan Boncik,
przy kotle z gotującą się wodą wpadł do
ukt-opu.
Przewiezi ony do szpitala dziecięcego
Anny Marji zmarł wieczorem .
Kradzieże.

(d) Ze składu C. Jakubsona przy ul.

Mikołajewskiej 22, złodzieje skradli towaru
sumę

700 rb.
- Przy pracy.
(ex) Zajęty pracą na stacji towarowej
kolei kaliskiej Francidzek Przyk przyguieciony został paką ciQiką wskutek czego odniósł
złamanie lewej D('lgi.
Pogotowia odwiodo go do prywatnej kliulicę Podleśnfł,
ria
niki

na

Pożar.

(d) W sobotę o g. 12 w nocy z nieznanej przyczyny powstał pożar w drewnianej szopie Heronima Wlazłowicb, przy
końcu Lu tomiersk* 'i ul.
Straty spowedow ane pożarem wynoszą do 1500 rb.
Przy gasll~niu ognia były czynne od·
działy łódzkiej mP&jskie straży oguiowsj.
- Pobicie.
(ex )W sobotę o godzinie 9·ej wieczo•
rem przy zbiegu ul-ie Zielonej i Lipowej spo·
tkali się Aleksande r Siwka i Stanisław I Wa•
nicki. Obaj przywitali się tak, .*e poranionych i pobitych dotkliwie odprowadził stójko·
wy do kancelarji II cyrkułu, gdzie opatrzył
ich lekarz Pogotowia .
- Porznien ie.
(ex) Przechodzący w sobotę o godzinie
12-ej w nocy uliną Ewangelicką Józef Antczak napadnięty ::ost ał przez nieznanego mu
osobnika, który uderzył go nożi>m w plecy.
- Krewki sprzedaw ca pomarańcz:r
(ex) Wczoraj o godzinie 5·ej po południu
przechod11ie ulicy Rzgowskie j byli świadkami
niezwyklt>go tlSprawdę wypadku. Oto maleń·
ki Pranie Gołębiowski podszedł do sprzedawcy pomurańczy i wziął jakąś pomarańczę do

z co rozwści-eczony sprzedawca kopnął
7-latniego malca z taką, siłą, że ten upadł

ręki,

na bntk ulicy,
prawej nóżki.
-

przyczem Odlliósł złnmauie

E:ujlka.

(ex) Ubiegła niedziela jak zwykle nie
obeszła S<ię bez bójek, jedna z takich od-był::.
się właśnie wezoraj na placu Bałuckim w
której Andrzej Wędzi U.ski odniósł ranę nożem
w lewy bok i pierś.
Rannego ni1ellezpiecznie odwiozło Pogotowie do „zpit~la Poznańskich.
- Prz<aiecłu.inie.
(ex) Wc::i:vraj o godzinie 9-ej wieczorem
wezwano Pogotowie na ulicft Długą do Jana
Orlińskiego, który wpadł pod toczący ei~ ul.
Zieloną cię-iki wóz,

-o-

W
po cenach
popularn;

prze dsta wie•
nia nie będzie.

środę

cz ki Żelaznej olłtworay benefisant ka, , która
za dyrekcji Zelwerowi cza z
nadzwyoza jnym sukcesem arty1tyczn ym co jeprasa tutejsza jak
dnogłośnie &twierdziła
Z Tow. abstynen tów „Przyszłość".
i rosyjska za gościny teatru łódikie•
równie*
(d) Wczorl.łj w lokalu przy Stowarzysz a· go w Kijowie.
niu nauezyciel i cbrześcjau przy ul. Konstan·
Bilety już •Ił do nabycia w kasie te·
tynowskie j nr. ó odbyło się pod vrzewodni- atru.
ctwem d-ra Stauisława f3kalakiego tygodnioTeatr Popularn y.
we:Zebi:anie członkóvłaTow. al!siynentó w .Przy·
We Wtorek "Zbójcy" Sehillera w 5
szłość".
Wygłoszono dwa referaty p. 8kawronje · aktach.
- W środt „Dama kameljow: l" Duma·
ka: .Każdy kraj ma llwój obycz11j", ilnstru·
5 aktach.
w
rÓź·
w
aa
u
alkoholizm
jl\CY pogll}dowo rozwój
- W czwartek nZbójcy• tragedja F.
nych krajach i U irOdeł zbrodni•, wykazu·
jl\CY wnływ alkohołn na umysł zbrodniarz y. SchiJlera w ó aktach.
- W Pil\tek "Jarmark małżeński" ko·
Na te~at do pogawędki towarzyllkiej pollłu·
p. i. „Kochaj bliźniego llwego medja Okonkowa kiego.
artyku.ł
żył
- W llobotę po południu „Mllkbet" po
jak siebie samego".
najnitszye h.
cenach
11twosprawo
ciącu
Rozważano w dalszym
- Najbliżśzlł premjerfl teatru Populllrnenia mapy szematowe j m.:Łodzi z nwzglę·
dnieniem zttmieszczeBia w niej istniejl\oyc h nego b111dzie smakomita ko medja z franc. „ Pa·
ni prezesowa ", któu od trzech tygodni gra·
obecnie zakładów picioda-jnyeh.
Dl\ jest w Wanzawie codziennie z niebywaZe Związku zawellow ege paezkar z,.
łym sukcesem i przy wy11przedaeym teatrze.
( d) Wczoraj wieczorem przy ul. Cegieł·
Komedja powyższ.a zdobyła największy
nilrnej ur. 67 w sali pietrkowskiej odbyłe sit dziś roz1ło11, a w Wanzawie grana od mieogólne roczne zebranie członków Zwil\ZkU za- siąca ici~ga tłumy widzów, którzy 11aśmie·
wodowego paczkarzy m. Łodzi.
waj(ł się do ł!.'1 z treści dowcipnej i hllmoru
Zebrnnie zaga-ił prezes p. M. Garnek, tryskajfłcego niemal z kddego słowa! ·
przewodniczył obradom H. Prager, sekreta•
-:rzował Lipman.
Pan Witkłnd ~aznaczył cltikie pvłoże•
nie paczkarzy wuoec ogólnego zastoju i kry·
Warszawy~
zysu przemysłoWl!go.
Wskutek przeprowadzonych wyborów do
i ru6hu etrajkow ege.
11:arządn weszli pp. H. Prager-pr ezes, 8. Zyiku w r. b. w odlewni
październ
W
skiud wice-preze s, B. Szaphir kasjer, M. Szul·
Włor:hy zastrajkow ali robotnicy,
akc.
tow.
zynger, Józef Wulc, M. Garnek, M. Weil·
1tawiając ż~dania ekonomic zne i usunięcie
kopf, M. Jakubowie z, Sz, Kożuch, M. Frydyrektora S. H. , Po miesiącu, nie • ~~gąe
dman i D. Kopl!lwicz-czło11kowie.
dłużej przetrwac , robotnicy p-0wroc1h do
Staw, kupeów rn. Łedz:i.
pracy, nic nie uzyskaws zy. Obecnie dy9·ej
którego robot.aicy chcieli się po.zbyć,
godzinie
o
rektor,
wieczorem
( d) W czo raj
w sali angielskiej przy ul, Pasaż Szulca nr. wydalił 9 z na.jsta~sr.ych pracow~ikow,
2 odbyło Biff orgal'iz11.cyjne zebranie Stow. uważając ich za ,;Łownych przywo<~ców.
Wobec tego porzuciło prac~ 30 robotnikó w,
kupCÓ\' m, Łodzi,
Zagaił posiedzeni e p. H. I. Berman, na a onegdaj o godz. 2 po południu, gdy dypowolano adw. przy11. Sta· rektor wchedził do fabryki zarzucono mu
przewodniczącego
a na asesorów J. Cha· worek na głowę i wywiezio no w taczce
ego,
nisławn. Dobrsniilki
zina. I. Hutnagla, T. Rotbarda, J. Littanera, do głęb<>kiego dołu przed fabryką. DyD. Grosberga, M. A. Cem&cba, M. Schl01>se- rekt0r wvdo&taw szy ilię z tego miejsca,
ra i Józefa B. Resenblatt a, pióro trzymał p. zawiadomił policję, któn dołrnnała rewisji
w fabryce, nikogo jedaak nie aresztowa no.
J. Kuperman .
zaniu
Repertua r
P. Dobranick i w sweia przemówie
e w W.-rszaw ie.
polsłrieg
Teatru
Tozadari.iach
i
celach
o
wiadomił zebranych
warzystwa .
dnia 7 kwietnia "Kra.·
ek,
W poniedział
Wnioski członków przekaaano zarządowi, kowiacy i Górale".
który wybrano na 1 nk w następujl\cym
We wtorek, dnia 8 kwietnia „Krako·
składaie:
wiacy i Górale".
Pp. adw. Stan, Dobranick i, J, Paperuo,
W środę. dnia 9 kwietnia, .Miodowy
.
.
.
Józef Rstbard, Cłl. J, Bermeł!, Grolilajt, Ku· Miesiąc" (premiera} .
·permau, Jóief R. RoBNblatt , Chazin ~ Soł~
W czwartek, dnia 10 kw1etma „Mio.wie;j-ezyk, kandytłaci SztyHer, Kapo1owsk1, dowy Miesille".
.
.
.
Grave i Grosberger, do komisji rewizyjnej T.
W piątek, dnia 11 kwietnia „M10dowy
Hu-fnagel, M. Ch. Cemaeh, M. Schloesser i A. Miesiąc".
Pikielny.
W sobotę, dnia 12 kwiet~ia, po poł.
-oo godz. 3 i pół., ceny zniżone „Krakowi acy
i Górale", wieczorem "Miodowy Miesiąc•.
W niedzielę, dnia 13 kwietnia, po poł,
o godz. 3 i pół „Krakowi acy i Górale",
Teatr Pełski.
ceny zniżone, wieczarem „Miodowy Miesiąc•.

Z sali obrad.

kreowała tę rolą

9

Z

· TeaJr,

muzył<a

i sztuka.

do przewidzen ia występy
gościnne p. Stanisławy ·Lubicz-Sa rnowskiej
obudziły nader llnaczne zaintereso wanie.
Wobec tego, że znakomity gośó zajęty
jest w piątek w Warszawie , repertuar obec„
nłe układa się jak następuje:
W czwartek 1 O b. m, ukaże się po ras
pierwszy Iekkv. komedja F. de Croizeta p. ł.
"Serce ni8 sługa".
W piątek widowisko bez udziału go!lcia.
Nie wti.tpimy że publiczność nasza sko.
rzysta z gościn y wybitnej artystki, ulubienicy publiczności warszawsk iej i tłumnie po·
śpieszy do teatru.!
Bil~ty już są do nabycia.
Benefis Marji Maliszew skiej.
W sobotę 12 b. m. odb~dzie się benefisowe widowisko pierw!lzej charaktery styezno·komic11:nej artystki nasze) sceny, p. Marji
Maliszews kiej .
Od 20 lat bez przerwy pracuje w teatrze łódzkim za dyrekcji Jan owskiego, Wołow~k:ego, flrubińskiego, Gawalewic:za, Zelwerowicza i obecnie wybijając się na coraz to
wybitnejsz o 8tanowisko, a katde jej p0jawh1nie siE;J na scenie, w najróiuorodni1;>jszych ty.
pach komicznyc h pobudza widza do humory·
cznego śmiecliu.
W uroozyatem tern widowis~u. na którą sympatycz na benefisant ka wybrała wyborną sztukę G. Zapolskiej p. t, .Panna Maliczewska", Pr'lyrzekła łaakawie wRpółudział
koleżeński znakomfta artystka sc11ny warszawskiej, p. Stanisław"' Lubicz-Sar nowska,
która wystąpi w roli tytułowej, rola -zaś pra-

--o-

Jak było

Handel

.
I

prze mysi.

Niewypłacalności.

W Rostow~e nad Donem zawiesiło wy·
płaty Tow. A, Zukowicki j i P. Zasławskij".
Pasywa wynoszą 130,000 rb.
- W Kiuirach zawiesiło wypłaty
Tow, "A. S. Sziworina i S-wie".
Pasywa wynosz~ 125,000 rb.
- W Feodosj i zawiesiło wypłaty Tow.
~Bobkowicz i Syn".
Pasywa wynosz~ 70,000 rb.

Ceny kawy.
ł1ankructwa brazylijsk iego
Wskutek
syndykatu , którego rezultatem było wypuszczenie na rynek całego zapasu kawy w .
ilości 900 1000 worków, ceny na rynkach
hurtowych znacznie spadły. .Miejscow e jetluak zakłady palenia kawy oraz składy
kolonjalue przy sprze-daży detaliczne j, upor·czywie trzymają się d~wnych ceu.
Cegła.

Cegła, które.i cena w roku zeszłym
wahah si~ rb. 19-24, prasowan a zaś rb.

spadła znal)zoie, gdyż w
os-tatn1ch dniach zakontrak towano w kilku
cegelniac h w okolicach Warszawy dosta.wQ
cegły po rb. H za tysiąc eztuk, z przywo•
zem na mi~jsce budowy.
. Zniżenie ceny na cegłę wplynie nie·

20-28, obecuie

wątpliwie

dowlany.

dodatnio na tegoroczny ruch bu·

eł

Ze

Władze alediize 11ajęte I.i}
sprawców tajem.niczej zbrodni.

świata.
Praca.

Niezwykłą s&nsaejQ wywołuje łu

zaik-

22-letniej służącej Marji Pawlikówny.

Pawlikowa

ałnżyła

n

żyda

We-jsherga,

który odtio·
pelH:iemu •. Pseudo~

„Pisarzowi

pieniądze

KORZ91'WCIE Z OKAZJI!!

POŚfY\IERTPIE
UTWORY ARTYSTYCZNE

i pr1ywódcl\(!) partji tle·

fJk11lu.j ll

GENJALNEGO PISAR.ZA

Ksi11dz Racbow1ki

protestuje przeciw
drastycznej
natury, W czasopiśmie "Cl'Iech" ks. Ra·
cbowaki oskarża pnhłie:mie żydew o popeł

L. M.

wszelkim insynuacjgm pedobaia

TOŁSTOJA.

za zaliczeniem pocztowem zamiast
3 rb. 50 kop: tylke za 2 rb. 50 kep.: albo P?
otrzymaniu całej należności, mcżna markami.
Zamówienia przyjmuje jedyny skład na całą

nega.
kto

mu

miał jaki•

małą bryczką

i rolwagą-Widzęw
ska '}(g 106.

H N U'l'.l

1-sze zaoczne kulinarne kursv

oorłł

INŻYl'łłElll

17-26-1

Petersburg- Wozniesienskij Prospekt 20
Berlin - Potsdamerstrasse N 5.

kl.llwiek 1te1unek a Pllwlików111\ otrzyma
od niego w nagrod~ 3000 k. i bib]jotekę,
liCZl\CI\ 500 dŚieł.

pokarmy. napoje, ciasta, kompoty, konfitury, pierogi, leguminy. Prawie 300 stron ścisłego druku. Cena z przesyłką za zaliczeniąm pocztowem 2 rb. 60 kop.
Rady i wskazówki, jak prawidłowo prowadzić
gospodarstwo domowe i przygotowywać smaczne, tanie i po.żywne obiady z dodatkiem o krajaniu mięsa i o estetycznem upiększaniu stołu
i dań, 100 stron, z rysunkami. Cena 1 r. 20 k.
Obydwie książki razem-3 rb. 35 kop. (można
markami) .
Zamówienia wysyłać należy tylko do J. K!
PETERS. Petersburg, Petersb Storona, Bolszo1
prospekt 56-261.

Sensacyjny dr. w 2 akt. z
serji dram. detektywnych
w wyk. najl. artyst. Ame-

Kobieta etektyw
Ante~ ~o ~inator
w

poniedziałek

wykonaniu artystów

A. FERTNEREM na czele.
program

Komu ~mie[~, 1u fiY

ostatni raz

rykańskich.

Wyborna komedja
szawskich z

łł~d

Dziś

k uca rasowego

Pełny komplet lekcji dla samouczków „Kuchnia
mięsna i postna", Z górą 1000 przepisów na

OBROŃCA PATE~TOWY

Petersburg. Petersb. Storona, Bolszoj prospekt 56-1,
J. K. PETERS.

U·

z

.idli KAZIMIERZ 9SSOWSKI

Rosję.

Oświadcza pożatem. iż trui,
dowodni, iż od 13 wrztrinia z. r.

~p~

zwracamy.

~ U1L1!!! r: "rj@ił ( un 18 c

Wysyłamy

rytuał·

można

Cena samouczka w jednym języku z przesyłką
za zaliczeniem pocztowem t r. lO kop.: dwuch
1 r. 90 k.: trzech 2 r. 80 k.; czterech 3 r. 65 k.
Zamówienia przyjmuje je~y skład na całą
Rosję: PETERSBURG, Petersb. Storona, Boi·
szoj prospekt 56-567.
J. K. PETERS.

z druku I są do nał>-ycia 3 wielkie tomy, z górą 800 stron ścisłego druku

Wyszły

Okazyjnie

Dni BmtATnlE!

Jeżelj w ciągu 40 dni nie Mttczycie się płyn
nie mówić, czytać I pisać po niemiecku, po
francusku, po angk'łsku i łacinie z naszych samouczków, ułożonych wedle najnowszych systemów

nim.

włikówna ntnymywała Jw.rdzo bliskie etosnn·
ki z kaiędzem Racb9waklm, proteaorem tułej·

nienie na osobie Pawlikóway merdu

łD

P. Annie K. Ton sam,

wietlział

Wyszła ona podobno
dnia 8 marca z
domu i tłolychczas aie p~wróeiła. ~lki ślad
p.o iiiej Hgiollł. Mnożą: li~ pogłoski, iż Pa-

~ej szkoły reałnej

wykryciem

Odpowiedzi Redakcji.

Sensaoyjlt7 mor„
nięcie

=====·==i

Arcyzabawna kcmedja„
Orkiestra Koncertowa „SEXTET''

~:~~~Daslt~e,~l(ft~K~~W~~Kel~~-~
••

Znakomita polska arty· tha

-

•

w dramacie zyciowym w 3 cz. @)

„Tragiczny • oma
i TNiele innych obrazów

w sobotę i poniedziałek

Nad program: Tylko

Dramat w 3 częśc.

Dyrekcja S. Śliwiński.

-

-

\T

wyk. artystów Król. teatru w Kopeuhadze

Najlepszy sekstet muzyczny.

-

-

"I
@
@
@)

J' Z n je p r a W i 9 hi'' •
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.

1eeeeee<~~~~e~eeeeeeea~~~~~~es.,

1

Zdrowie jest najcenniejszym skarbem dla wszystkich!
Słynna w całym świecie

lAMIAIT

mr.

Przez krótki czas po

zniżonej

1r.

cenie

!!WYPRZEDAŻ!!
15 tomow

IJełneua

zbioru utworaw, Dl'lwie 5.DID

strlłRic dużego

HERBA"'JA z

formatu

~O kOD.

GUY DE JVI1\UP1'.SS1lHT'1l

zamiast

ta rlL tylko ł rb. 50 k. w wytwornej złoconej oprawie '

rb. 50 kop.

Ouy de Maupassant jest autorem uwielbianym nietylko przez francuzów, lecz i przez świat cały.
Wystarczy zwrócić uwagę na opinję wypov;iedzianą o nim przez J. S. Turgienjewa i L. Tołstoja,
aby zdobyć pl'ljęde e tern wysokiem stanowisku, jakie Guy de Maupassant zajął w historji wszechświato
wej literatury. Pnmnik Ouy de Maupassant'a w Paryżu jest najlepszym dowodem sympatji, jaką go darzy
naród francuski. Ut~ory jego w różnych odstępach czasu rozeszły się w zgćrą 300 wydaniach, każde w
kilkuset tysięcach egzemplarzy i tłómaczone są na wszystkie języki kulturalnego świata.
.
Dzieła te przedsfal\iają olbrzymią wartość w czasach cbecnycb, w których tak wiele umysłów, zajętych
roztrząsaniem kwestji stosunku fizycznego mężczyzny eto kobiety. W powieściach Maupassant'a czytelnik
znajdzie rozstrzygnięcie tych zagadnień, przeprowadzone w sposób, zgodny z rzeczywistością. Książki
wysyłfille są z.i zaliczeniem pocztowem: przesyłka na rachunek kupującego podlug taryfy pocztowej, opakowanie bezpłatne. Zadatek w 2 rb. 50 kop. wysyłać należy (można markami pocztuwerni lub stem~
plowemi) do

Jedynego składu na całą Rosję: Petersburg
Peterb. Storona, Bołszoj prospekt 56-1.

Hłf

u·~

' kI·
aIen ły Konczv
ns
J
ł'

Gaz. Łódzk. Przejazd 1 dh. S. ~·

potrzabny

.

'

(

Pierooszn
łódzka Piekarnia
Łódź, ulica JuljHSZa ł1ethaniczna
M 14.
Telefon

nawijacz do towaru.
do fabryki „B-eia. BukfotM
Benedykta 53.
1080-3-1
Zgłaszać

·· · ~-- - ·

J. K. Peters.

lłll-130.__...

tMa ul. Zawadzkiej Am 14 została otworzona,
dnia 9 kw~ e 1I5tti~, nowa filja.
chłopiec poszuk11jł miej$C&
16 -letni
w drukarni. Wiadomość': w Adm.

gór Harcu

(Dr. LAUER'S HARZER GEBIROSTEE).
ialecana przez najsłynniejsze powagi lekarskie, zatwierdzona przez ~e
parlament Medyczny przy Ministerjum Spraw Wewnętrznych w Petersbur~u Jest
jcdgym z; najniezbędniejszych środków dla utrzymania zdrowia .. Napój ten,
przyjmowany w ilości 2-3 szklanek tygodniowo. le~zy:. wyrzuty, I~sza1e, uderzenia krwi do głowy, hemoroidy, reumatyzm, c1erp1ema żołądka 1 t. p. przy
wraca apetyt i prawidłowe trawienie. Działa skutecznie w wypadkach zapa
lenia płuc, influenzy i choleryny.
C•na pudełka rb. f, pół pudełka kap. 50
UWAOA:. Każde oryginalne pudełko zaopatrzone jest następującą etykietą;
Jedyny reprezentant na Królestwo Polskie i Cesarstwo:
Józef Groasmann, Warszawa, Złota 16. Tel. 184-44.
Zamiejscowym wysyłam za zaliczeniem od 1 rb., z; doliczeniem na koszta
presyłki. Wystrze2ać się falsyfikatów i podrabianych ety ki et!
z
642-52-5

Jan Just zgubił paszport, wydany z
gminy Koeilizew pow. łęczyckiego.
1081-3-1

~

ltF' Hygjena twarzy i rąk. - . .

:15 Wszechświatowej
I
sławy
''

SIMI" (P LY N)

Cdelikatnia sk~rę:
leczy radykalnie i
~
'.liuwa waigry, piegi, liszaje, krost.,-, oraz połyi;k twarzy.
<O
Nadaje twarzy piękn-0ść I urok młodości. :: Cena. flakonu Rb. 1.70.
Pn:edstawk:iel Józef Grossman, Warna.wa, Złota 16, tel. 184-00. Próbny
flakon wysyła. lli.ę po otrzymaniu rb. 2,25 k. z przesyłk~-moona ma.rkami.

Nr. 19.
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jest

Pewnie wybróbow anym bezwarllllko \WJI\. niezawodn ym i bezwonnym

D-ra

Pharmakon tow. z ogr. odp. Berlin S.

Łodzi

W

her"

en eicha ,,Mo
f}

w.

29.

aptecznyc h i

składach

do nabycia we wszystkic h aptekach i

perfumerjach~

~tas~~
Q1
Tylk o dziś osta tni raz
.Znaklłłłłtta artystka JENN Y PORT EN w głównej roli Q)

li

wsłrząsaj;cego

dramatu w 3

częściach

m

tytułem.

pod

CO RK A PASTORAm
do pod-i
' Zm~ści~ otaczaj~cyc~
St"ła SUQQ0SłJ"I""
wasze) woh. Sam°'
• • • dama
TaJ"emn•ICZa Flauera
i Tarchanowa. Cena 2 rb. 50 kop.
uczek hypnotyzmu
chorób). ł~~
Hypnotyzm i suggestja (leczenie
50 kop.
się

~

podług

Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów
dla przychodzących chorych
45.
Wewnętrrne

Okl<Ultyzm.

i
Choroby skórne i weneryczn e Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-2 po poł.
dla
Choroby dzieci miejsce porad
Choroby chi•11rt1iez ne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby koltiece Dr. M. PAPfERNY od 3 - 4 codziennie.
Choroby oczu D 8 DONCHIN Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 - 10 rano.
Niedziela, piątek, sobota od 1 - 2 po południu.
r. ·
BLUM P~niedziałek, wt?rek! środa, czwartek od 1-2. pp..
C
Dr
dł
Choroby nosa uszu i ga
"'
Piątek, sobota, medz1eJa od 9 - 10 rano.
r a • ·
•
.....
Badanie mamek. Parada 50 kop co
Analia:y krwi, wydzielin. moczu.

Okulista Dr. Hugo Goldblatt.
KLINIKA CHORÓB OCZU

AllDRZEJ A .M 4. Telef. 9-70.
od 12-1 i od 5-7 wieci.

Dr. L.

l<łaczkin

. 755-156-65

I

Dr. L. PRYBULSKI

11.

skórne, weneryczne
choroby dróg moczewych.

Sypbiłis,

Ulica Południowa .M 2.
Tełeicn ~ 13-59.

Choroby akc>rne,

włosów,

we•

neryczne 1 moczopłciowe i nie•
LECZENIE SYPHILISU
mocy płciowej.
EHRLICH·HA'fA 606.
SYPHILISU EHRLICH·
LECZENIE
'Przyjmaje od 8=-1 rano i od 5-S
HATA 606 (wsródżyluie) i 914.
wiecz., dla aam a.obua pocz.ekalnia .'PHyjmuje od 8-1 r. i od 4 - 8 pp.,
od 4:-5. W niedziele i święta· tylko
·
pitnie od 5- S pp.
Dla. pań od~a poczekalnia..

do 1 ra_n o.
9~~~~~~~~~~~s~~ss~s~ee

Dr. med. J. Szwarewass-er,

Piot rkowska 18.
Choroby ~ewnętrz~e i. nerwowe.
Speejalne: cho.roby, .żołądka, kiszek.
przeUtiany materji (cukr_owa: podagra,
otyłość i

t . d,)

N iezb~dn e dla djagn.ozy ana.lizy ch em iczn e i baJrterj ol og. wyd~ i e.Jin i krwi
w l~boratorJum właRn em, Od 11-1
ra.10 i od 5-7 i pó ł p o południui
Ee::(~~ c~~~E~E'~~~eesSG€:S$~€€S

specjaliG~a

ób obiecyc.1.
Pr jLlllje do _ll·ej r. no i od 4 i pół
do li i p '! po pol'.udn. Południowa 23
907-12
'l'cl: 16- r

152 6
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Choroby uszu, nosa i gardła

Dr. B. Czap Iicki

moczopłciowe.

Kto chce z maleńkim kapitałem
przystąpić do w.spółki w
kacji doskr.małej złotej
włosów, a z większym

celu fa.bry·
farby do
kapitałem

do fabrykacji kilku drobnych ko11m11tycznych artykułów, lub też objl\Ć
wyłączn'li sprzedaż na całe cesarstwo
niech złoży piśmienną ofertę: .Tulju·
sza 19/4. Również poszukiwana
wspó"lniczka. z kapit. 5000 i udziałem
w pracy do interesu już egzystujitcego.

i Gumtałin"
„Oziris
panajlepsze
wszechświatowe
wszę
Bła•

sty do obuwia; żądać
dzie. Reprezentan t M.
szczyńfiki,

Widzewsk a

Nr. 82.
1215-10-2

Ordynator szpitala Anny-Marji.

P iotrkowsk a N! 120.
Przyjmuj e od g, 11 - J 2 rano i od 5
do 6 i pół po pot
w niedziele i ś włę t a. od 10-11 r:mo

•

· zer ii

Choroby skórne, weneryczne
Przyjmuje od 8 i pół do 10 i pół i
od 4 do 7 i pół wiocz. W niedzielę
202-11od 9 do 2 r.

OPlEKUŃSTWA OCIEMNIAŁYCH

KONS'fA.i~TYNOWSKA

DUTKIEWłCZ

ZIELONA 19.

~a.

aboratorjum
is ra tt SCHATZA

~~~~ęc z~~ do rozwoju okkultystycznych sił czlowieka.

1

francuukiego , niemieckiego , angielski„o iła·
Języko ciny, każdy bezwarunkowo ma możność gruntownego nauczenia się (czytania, pisania i biegłej konwersacji) bez pomocy nauczyciela w ciągu 2-3
~W

Piotrkow ska 45 (róg Zielonej). Telef. 30·13.
nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 4112 - 5 113 codziennie.

Dr. W.

Tłumacz. D·ra S. Jerszowa Cena 2 rub.
Powyższa książka prof. Grosse, znakomitego francuskiego neuropatologa, zawie·
ra ściśle naukowy wykład nowoczesnych poglądów na hypnotyzm, praktyczną ocenc;
faktów l zjawisk w tej. dziedzinie a także szereg osobistych spostrzeżeń i wniosków;

Grosse.

miesięcy, a nawet prędzej (zależy to od pilności i zdolności), stosując naszą metodę
nauki i używając naszych samouczków. Naukę gwarantujem y! W przeciwny~
razie zwracamy pieniądze po upływie trzech miesięcy. Tysiące osób, należących dg
najrozmaitszych sfer towarzyskich nadesłały nam Wyrazy uznania i podziękowania,
Cena z przesyłką pocztową: jednego Samouczka rb. I kop. 27; dwóch Samouczków

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

wszystkich cudzoziemskich

Słownik

dego inteligentnego człowieka; stosunkowo do objętości tego pięknego wydawnictwa,
cenę jej można zaliczyć do wyjątkowo nizkich.

Poradnik-apteczka. Przyjaciel

domu.

;;~en~ii~~ti;

bez pomocy lekarza. Hygiena. Alfabetyczny spis ważniejszych ogólnie zmuwch le•
karstw, środków lekarskich, sposoby użyda i przygotowania. Książka ta powinna si~
znajdować w każdej rodzinie. Cena 1 rb. 75 kop.
Sztuka, jak być pięknym. na'dy pożyteczn~
p"ęlm
OS • i wskazówkf, jak zachować piękność i zdro-i
I
wie. l rb. 50 kop.
Co to jest piękność? Toaleta kobiety ~wiatowej. Wanny. Masaż. Kąpiele. Hy·
droterapia i przyrządy do niej. Obmywanie twarzy. Liszaje. Środki kosmetyczne,
perfumy i t. p. Bielizna. Obuwie i odzież wogóle. Kilka uwag specjalnie dla dam.
Prze~v?dni.k dla go~podyń. Podręcznik jall
Ks "iąz·
• zmme1szyc wydatki w gospodarstwie do,
·
mowem. Przeszło 3000 przepisów przeróżnych potraw mięsnych i jarskich. Tom du.
żego formatu. Cena 3 ruble.

Hy.g "1ena

'C•I

ka kucharska

r~i~~c~:
Jak należy żyć. l~:~;fi
Droga do szczęścia.
jak
nam
ten profesor
0

pogodzić
dowieść,
usiłuje
nera. Cena l rb. 75 pko. Popularny
się z życiem, kiedy i w jaki sposób korzystać możemy z uciech i rozkoszy życiowychi
których dostarcza nam przyroda, sztuka, literatura, przyjaźń, ognisko domowe, religjaj
praca i odpoczynek, malując jednocześnie jasną przyszłość człowiekowi. Całe to dziełct
fohnie pogodą i podnosi na duchu. Trzeźwe poglądy autora wypowiedziane są w for,
mie dostępnej. Każdy, kto tę książkę przeczyta, osiągnie wielkie korzyści.

_ Elektrycznołć

wszędzie

i na

usługi wszysłkicłt ~~~~\a~ ci~kfr~~
0

elementach i t. p. Przygotowywanie akkumulator6~, elem,ntów, suchych
baterji. Jak zaprowadzić oświetlenie elektryczne przy pomocy elmentów, urzędzeuia
telefonów, dzwonk-ów elektrycznych. Drobiazgowe obliczania, rysunki i t. p. Ma!:e dy.
namo-maszyny, elektromotory. Gahwanopłagtyka. Złocenie, posrebrzanie. Urzą,
dzanie telefonu domowymi środkami. Cena 2 rb. 50 kop.
próśb,listów,podańit.p Książka ta po.
Dokładn
winna znajdować się u każ'liego na stole•
Wzory i formy próśb, podań, ogłoszeń i odezw do sądów okręgovych, sądó~
pokoju i t. p. Testamenty, akty kupna i sprzedaży, zapisy na cele ogótne, umowyi
zastrzeżenia. kontrakty, warunki, pełnomocnictwa, świadectwa, weksle, fistf, zobowiąj·
zania, pokwitowania handlowe, korespondencje i cyrkularze. Zbiór wzorów wsze!
kiego rodz'aju korespondencji zwyczajnej i handlowej, listów i t. p. Cena 2 1b. 50 kop.
Zamówienia wykonywują się po otrzymaniu należności, albo za zalicz.cn;ern
U75
pocztowem.
Skład książek J wydawnictw I. L Wańkowicza, St. Petersbm·g, Itat.
jańska ulica NQ 15/220 .

.czności,

y r OSYJ.Sk"I Wzo'r

Ogloszenia drobne.

A'meble
•tanio.
M

sprzedam

Poł udniowa

z 4 eh pokojów,

a_

24-14.

ał:y skl epik z olejami
P r zęd t>1 a.ln i nni~ 3\l.

do s przedania

1(172-3-1

aszynę do szycia, nowego systemu,
sprzedam tanio. Widzewska 119- 14.
1079-2-1
rzybłąkała się

M 14-93.

żółta,
Odebrać można

suka buldoczka

ogon i uszy obcięte.
za zwrotem kosztów. Ciemna 25. rraszczeński.

;i)

otn~bny

je&t czeladnik do krawca
Andrzeja
Zgłosić się:
Hi73-2
;i;. ill, Lewko\ i•·z.

P męskiego.

n

Z
~

coł:a Jl"' 2 •
Ceny_ ur.ii rlrn o.ne

słów~

przedostały się do języka rosyjskiego. Wielki tom dużęgo formatu. Paręset ty.
sięcy słów. C. 3 rb. 50 k. Podług gazet wNowojc Wremia i „Swiat" Książka• ta jest
cennem wydawnictwem w językoznawstwie i powinna znajdować się na stole u każ·

które

S" C

n''

:-1

nek).

