Włorek,

Nr. 80.

Rok II.

8 Kwietnia 1913 r.
Prenumerata w

Łodzi:

Rocznie 6 rb., półrocznie 3 rb., kwartalnie 1 rb
50 kop., miesięcznie 50 kop.

Za odnoszenie do domu 1O kop.
Z

miesię czni.a.

prusyłkil poc:złowil:

Rocznie 7 rb. 20 kop„ półrocznie rb. 3 l{op. 60
kwartalnie rb. I kop. 80, miesięcznie 60 kop,
Zagranicą miesięcznie rb. I.

n.Joszenia·

Nadesłane

na 1 stronicy 50 kup. za

=~==='===' wiersz lub jego miejsce, wśród tekstu &O kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrotogja

Wychodzi codzimnie po

południu,

W soboty z dodatkami iłusłrowanemi dla prenumerator6w.

opió(z niedziel i

..„

świąt

15 kop., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersr; nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 i pół kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najtnnle.
IO wyrazów.

uroczystych.
„„

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

Ogłoszenia
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Brak busofi.

iśó

jege marzenia, jakim kieałom powinno służyć.
Tylko ogólnie panujący brak
orjentacji może usprawiedliwiać te
-:Od dłuższego już czasu społe· odruchowa akcje, tak łatwo co
cznc życie oraz polityczna akcja spo- pewien czas przyjmujące się na nałeczeństwa polikiego odznacza się szym gruncio i tak łatwo rozwiewabn1 ki em jasno wytkniętego celu, ży jące się w nicość.
jemy wśród ciągłych zdenerwowań,
Polski „słomiany ogień" stał się
gorączko
stan
w
prżysłowiowyrn, jednakże błąd powpadamy ciągi~
wy j robimy wrażenie człowieka, pełniają ei, którzy usprawiedliwiają
który, stojąc nad przepaścią, zamiast go temperamentem narodowym.
za poręcz ochronną,
się chwycić
Ogień „polski" dlatego szybko
wymachuje nn. wszystkie strony rę gaśnie, że społeczeństwo nasze nieJrnmi dla odzy~lrnnia równo\\ agi.
przygotowane zupełnie do życia poNic mamy wytkniętej drogi, po litycznego niezmiernie powierzchowktórej moglibyśmy myśl n zą swo- nie ocenia wszelkie przejawy tegoż
bodnie puścić i uknzać j0j na krań życia.
cu ~ ą; gwiazdQ przewodui•t·
Zupełnie nie jesteśmy przygoto. szystki0h stron wani do głębszego patrzenia na fakPomimo ze
ciwności błą- ty i
zdarzenia historyczne - nic
spadających na n"s
,
dni
ł
i
)Omacku
p
dzimy
doceniamy wielu użnych spraw, nie
m ż_ ci w ii o pęc li
cz~
zn j .c i!:h przycz)n i ewcutunluych
zo t wiając n. s ciąglu i
w rezultatów - nic nasza w tym tylko
ty'
wina, to pewna- -ale znpełrioj absow lucj1 rÓ\\ nież daó sobie nie mo8 oł f'Zeti t' o ·oz r
rro stu- ~ my.
b eh sz ś"' . :ątych bi
do t j pory 1 io , (o >.1 o siQ
l ~
Fakt m jest, że jedynym „prooju, do gramem społecznym", na jaki zdobyna ~nal~zi ni" l(erun u r
tej pory nic z ało sol>ic sprawy, liśmy si~, była t. zw. praca orgaczogo powinno <lomag ć się w naj- niczna--zas dy, głoszone przez po.bliż~zej przyszłości, po jakiej linji zytywistów na p wien czas przyjęły

„

winny

PI WO browarll

CODZIENNIE

~~~itlęd~ ~':'~r~ !?:::re~~

tłet

w naszem społeczeństwie, a
nawet porwały za sobą znaczną część
jego.
Ale przyszedł okres t. zw. wolnościowy i obaliwszy wiele „niezbitych" poprzednio prawd, rozbił równarodowej",
„jedności
ideał
nież
przeciwstawiając mu prawdę o róż
nicach klasowych, powstały i rozpartje i grupy i
winęły się różne
prawdziwy.
zamęt
zapanował
tu
Obywatele, nie wiele zdający
sobie sprawę z tego, co to jest konstytucja, zacz~li dyskurs gwałtowny
o miejsce zebrania się konstytuanty,
o granice autonomji itp.
Brak przy.gotowania do życia
obywatelskiego zaczął teraz dopiero
wydobywać się wszystkiemi porami
mięszali prospołeczeństwa, ludzie
gramy z taktyką stronnictw i odwrotnie. Brak światopoglądu politycznego wytworzył olbrzymi zastęp
od jednej do
ciągłych wojażerów
drugiej grupy lub partji-którzy w
końcu przygnębieni, nie zdając sobie
sprawy, że to nie program partyjny był winien nie zrealizowaniu się
ich pragnień, usunęli się od życia
społecznego nieczuli i zniechęceni
do 'Yszystkiego.
I oto obecnie jesteśmy członka
mi społeczeństwa, które dokładnie
nie zdaje sobie sprawy z tego, czego
chce i co robić powinno.
Do pewnego stopnia wina zn. ten
stan musi spaść na Koło" polskie.
Organizacja fo je~t jedyną przedstawicielką. zewnętrzną znnc.,,nej czi Qci
społeczeństwa J.iolskiogo i 3czkol ,· ':
nie przed~tawia dol·ładnogo odbicia
społcczoństwa, aczkol 1iek if.,norujc
ol
w większości swych ' ystapior1
nieroznycłl 1 'ł
bynajm'liej ni
po,~ '·i 7 0,
poglądów . po eczcńs~, a
zn. L.„ió
było
winno
tem nie mniej
jakąś konkretiJq, mę5ką i świadorną
swego kierunku dro'gę.
Czyby ona odpowiadała więk
szości narodu, czyby była uzna ana,
to jest rzecz inna-cho zi o to, że

się

Wspaniale

!111!21-

mlll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dobrze
zgranego

Dzielna •r. I.

przedstawienia nie będzie.
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środę

reprezentacja polska w Dumie przez jasne postawienie swych żą
dań, swego programu miuimum, przez
być
taktykę, po za,
zdecydowaną
dla nas ulgami,
zdo~ytemi
może,
wytworzenia
.iię do
przyczyniłaby
światopoglądu określonego.

Mając konkretne żądania i taktyk~ można być za nią, lub przeciw
niej - a przez to samo stać się obywatelem, zdającym sobie spraw~
z naszych żądań i rozważającym je,
a więc żywym, a nie obojętnym czło

wiekiem społeczeństwa.
De.zorjentacja i obojętność ·
którymi pieczętuje się
klejnoty,
oto
obecnie społeczeństwo nasze, winić
za to li tylko warunki naszego życia
wina leży na
byłoby niesłusznem,
ka.ldym, l>to tym przejawom nie
przeciwstawia się i nie zwalcza ich
bezwzględnie.

L. Chrzanowaki.

To i

owo~

Burmistrz m. Szalupy.
Każdy „Titanic", każdy pancernik, kd·
da barka kupiecka i łódi rybacka ma swego
sternika. Ot.I niego zal eży Ios-ou i c h drogami kieruje.
Miasto S;,alupa posiudalo też swego sternilrn. Był nim , a raczej być raczył snm
pun burmistri, słusznie tak nazwany, gdyż
był mistrzem w znoszeni n zo shiicl 1m spoi· oj em b ur, ja ·iu się ua j g•J glo"'°ę przy lada ok1u:ji sypały,
Dom s'll zawalił. pn)'gniótl kilku robo·
ur mi tr . Ktt ś zi muł norinrzy wrni-i1
r 1 ·t ~' • & rnny zadusił
gę w wilczym etole

s. o lotem ' , tni ti: J >l ur .iwych jenzc:ie
d snwym maht„ · i 111y u 111ł w ka' ; ,
i t t 111- z Iz;', ci, l i wszystkiemu był
wiJie,1 bnrrni rz.
0 'l 'i . I , flc O iJ
triom, o
nazwa 10 bur
I IO

-.u.AZl!TA ·r.onZKĄ•-s
pobłażliwym.

Wyrozumiałym.

Przebaczają

(Nic innego zreszt!\ nie potrafił, a .ja•
kimś" być musiał„.,) Ale nie znosił, gdy mu
jego koleg11 z jakiegoś tam Wacława czy in·
nego Rypina zadawał szelmowskie, cynizmem
ziejące pytania, Bał aię ieh, jak djabeł świę·
cenej wody. A właśnie, trzeba trafu, jakiś
tydzień
temu spotkał się na bruku szalupiń·
akim ze swym wacławskim kolegą, który (uio
dobrego!) zapytał ai~ go skromnie, uśmiecha-:
cym.

jąc się półgębkiem:

- No, jakżeż tam kanalizacja?
- Kanał. .. - powtórzył niep0łne pierwsze dwie sylaby burmistrz szalupiński-ano,
krzycz!ł, żeby im zrobić kanali11ację 1 ale niech
poczekają jeszcze. Poco im zreszt11t kanalizacja? Jeżeli si1,1 na studni napisze • woda
. godnaja dla pitja", to woda staje ~ię niczem
zród]aną. Wszystkie mikroby onieśmielone
tym napisem, nia chcąc dyskredytować ani
t~ż bodaJ poda\' ać w wątpliwość uczoności
badaczy studzien 11zalupińskicb, kończą samobójstwem.
- Taak?-zapytał zdumiony burmistrz
wa cła wski.
- Naturalniel-odparł bnrmh;trz miasta
Szalupy-zresztą,
gdyby nawet i nie tak, to
zastanów się drogi kolego, po co nam dobra
czysta woda? Kto tu wodę pije? Piwo i oczyll!zeaoną piją, wino, jak kto obywatel goduiejszy. A woda - dobra, nie przeczę, ale
do mycia się tylko, W mojem mieścii
nawet. - Nawet'?
- Nawei ulice polewa się wodą z ryiisztoków, Oszczędność czasu 1 materjału„.
- Hm„. taki-bąknął burmistrz wacła
wski-baarrrdzo być może. Ale wieciP, kochany koliigo, za co Ja mam żal do was1
- Żal? Żartuje kolega.
- Byll1ljmuiej. A mam zal za to, źe
wy mnłe tego wcześniej nie powiedzieli,
- No, bo co siQ stało?
- A to si') atało, że ja też chcę ~ po·
stępem naprzód kroczyć.
Do was uczyć ei9
właśnie
bygieuy ludowej wybrał aię ja-ot,
Stłl'ce boli, że zapóźno. Pośpieszył ai~ ia, bia·
da mojej głowie!
- Z czem się kolega pośpiuszył~
- Knnalizr.c~.
- Z czem?
- Z kaaal...
- Z czem?!
- Z ka„.
- Och!
- Tak, dngi kolego. Kanalizację w
Wacławku wprowadzió umyślił, WILI o rad~
nie zapytawszy. I pozwolenie już dostał.
I pl!\ny zatwierdzone. I roboty ladn dzień
sił} rozpoct:nl\„. Ech, że teź ja wail wcuśniej
nie spotkał. Zawszeć wy l:iurmistrz wielkie·
go miasta Szalupy-gdzież mnie małemu wa·
cła wskiemu.
- Kanalizacja, .• j~knął burmilitn szalu·

Ale burmistrza szalupińa.kiego jnfl nie
było w pokoju. Wybiegł na miasto, a te
wła@nie zgasły na ulicach wszystkie latarnie
tilektryc~ne,

mruknął

prz.ez zaeiśui~te zęby:
- Oni jutrll i to na mnie zwal". Kanal.„
I znowu słowa nie dokończył, jako ie
mu koicią w gardle stan*.lło.

Polisson.

Zestrady i sceny.
(Kores.pondencja własna

"Gazety Łódzk. ")

Warszawa, w kwietniu 1913 r.
Miała Warszawa w tygodniu ubieg·
ł~·~ emocję niepowszednią. Grał l'aderews1n. Nie mogła go oczywiście słyszeć cała
Warszawa, gdyż gral dwa razy, a właściwie
-trzy. Bo próba jeneralna, którą mistrz
poleci! urządzić pul>licznie, aby w niej mo·
gla wziąć udział bezpłatnie ta clięŚĆ War·
szawy, która się na próbę tę dociśnie, a
bJłO to nietrudne, gdyż z powodu dnia
powszedniego i południowej godziny, uczestniczyć w próbie mogły tylko osoby nie·
zależne od czasu i obowiązków.
Korzystali więc przeważnie uczniowie
szkół muzycznych, profesorowie i ci co
muzykę miłują bardzo, a sami
nie będąc
przez Mamonę miłowani musieli korzystać
z darmochy.
A wrażeń chyba do końca życia nie
zapomną.
Mistrz był doskonale usposobio·
ny. Grał... grał„. jak mag, jak czarodziej
jak'ś duch uskrzydlony .„
Wprost eh wal:ć
to mało; trteba głowę skłonić przed
gen
jalnym odtwórcą.
Gdy Paderewski gra Chopina, to zdaje się, żo Geniusz artysty zespala się z duchem wielkiego Twórcy; a wtedy slyszymy
jakieś Dieziemskie misterjum„.
Paderewski grał na koncercie symfo·
nicznym ostatnim abonamflntowym warszawskiej orkiestry Filharmonicznej oraz na poranku na rzecz kasy literackiej, która dzię
ki h~jności mistrza, zyskała poważny za.siłek.

Był też Paderewski przedmiotem niezwykłych owacji ze strony publiczności.
Kwiaty, wieńce laurowe i srebrne, adresy,
upominki, które nnpewno Mittrzowi były
droższe nad wszystko, gdyż jak mówi poeta: „Laurów za złotą nie damy koronę" „.

*

Mimo nastrojów wojny bałkańskiej i. ..
domowej (w Wanzawie), tendencja na gieldzie teatralnej coraz mocniejsza.
Operą kieruje wciąż doskonaly jej dy·
rektor p. Metaksjan, który osiągnął wielkie
korzyści artysiyczne, no i.„ materjalne, o·
perując wciąż środkami nie wygórowanymi,
piński.
- Tak, tak-końezył jego kolega-a te· które mogłyby imprezę nat•azić na szwank
raz mi wstyd-ponięwczasiel Dokąd wy, ko- materjalny, a angażu1ąc siły nie po carulego?
sowsłrn przereklamowane, niemniej przeto

powinniśmy
wiedzieć!

-oSosnowice, w kwietniu r. 1913.
Pół wieku upłynęło od tego czasu,
kiedy Karol Marka - twórca .Kapitału~ odkrył proletar}atowi oczy na jego położe
nie we współczeanem społeczeńitwie 1 - na
jego rolę i znaczenie w przyszłości.
Wśród tych wielkich duehów i szlachetnych charakterów, których ludzkość
myśląca czei, jako swoich największych
nauczye.ieli i kierowników, Karol }llarkB,
jako filozof now<X!zesnej myśli społecznej
zajmuje w nowoczesnej filozofji świata
jedno z najprzedniej.szych miejsc.
Mówiąc dziś o kweetjach, choćby najogólniejszego społecznego charakteru. nie
można nie wsp4)mnieć o dwóch, wielkich
postaciach, które dokonały szalonego prze·
wrotu w rozwoju ogólno-ludzkiej myśli s110·
łecznej pehnęły świat na nowo-rozwo·
jowe tory. A temi postaciami były Darwin
i Marks.
Pierwszy odkrył ewolucję w świecie
zwierzęcym, przeprowadiił analizę gatun·
ków, doboru naturalnego i oparł cały roi:·
wój świata zwierzęcego na podłożu żelaz·
nego prawa walki o byt i o zachowanie
gatunku. lnnemi słowy wynalazl on liaijoy
łącznik rozwojowy mifidzy wyższym gatunkiem organizmu a niższym, t. j. między
światem ludzkim i zwierzęcym. Polączył
życie oddzielnych egniwek u~trojowych w
jeden nifn·ozerwalny łańeucb historycznej
ewolucji i stworzył grunt, podło~e, na któ·

znakomite, którym nie płacąc

Nr. 80

Szczegóły _testamen_!!!

bajecznych

h~noFarjów, nie potrzebuje obawiać się de·

ficytów. Dlatego ceny SI\ normalne, wobee
czego sala teatru wielkiego bywa za każ•
dym razem zapełniana szczelnie.
Opery bywajlł wystawiane z przepy~
chem i obsadzone należycie, tak, że żaden
dysonans nie zakłóca harmonji estetycznej
i wykonawczej,
Również operetka warszawska dzięki
takiemu fenomenalnemu kierownikowi, ja·
kim jest dyr. Sliwiński, osiąga wciąż suk·
cesy niebywałe: artystyczne i materjalne.
Ale takich kierowników mamy w teatrnch
europejskich niewiele.
Sliwiński prowadzi jednocześnie dwie
sceny, które stoją na jednakim wysokim
poziomie artystycznym, a stało s~ to dzię·
ki niezmordowanej pracy, wielkiej inwencji
indywidualnej i wprost nieograniczonemu
zamiłowaniu ich dyrektora.
Dyr. Sliwil1ski ostatnio wznowił pra·
starą .Piękną Helenę, to prawdziwe arcydziełko Offenbachowskie. Rzecz ta, pomimo że już trl\ci myszką, stała się istną
zlotą żył!\ Teatm Nowości, a to dzi~ki
wyborowej obsadzie, arcybogatej wystawie
- i choć mimo nie otrzymania inscenizacji
Reinhardt'owskiej, „Pif;kna He!E•na• dłngo
będzie bałamucila„. tysiącznych wielbicieli
nieporównanej Messalówny, która w roli
tylułowe.i święci prawdziwy tryumf:
Piękny talent artystki potężnieje z
dniem każdym; arty8tka wproat czaruje
słuchaczów swoim wspanialym głosem i
niepospolitymi warunkami zewnętrznymi.
W roli Parysa wystąpił z powodzeniem
młody utalentowany śpiewak p.
Prawdzia.
Niaporównanym Menelausem byi' jak zwy·
kle Morozowicz.
Farsa „ Pani prezesowa•, kt~ra jest
grana CCldziennie przy wyprzedanej sali
(dzięki nęcącemu negliżowi p. Bogorskiej
na zmianę z p. Mrozińską) jest podobno
wyreżyserowana i wystawiona nadzwyczaj
pomysłowo przez do&konałego reżysera trze·
ciej sceny Marcelego Trapszę i pisać o takowej szczegółowo jeszcze nie mogę z po·
wodu wyprzedanej codziennie sali, a przez
to niemożności otrzymania biletu prasoweg(),
Wogóle, a propos „kartek" wolnego
wejścia, powinna dyrekcja każdemu z kors·
soondentów teatralnych większych pism
prowincjonalnych udzielić jednorazowego
biletu prasowego, sezonowego do wszystkich teatrów, jak to się praktykuje w tea·
tracll zagranicznych, gdyż każdorazowe udawanie się po bilet prasowy, absorbuje
dyrekcję oraz posyłającego.
Z powodu tego, nie mogłem dotychczas nic pisać jeszcze o .Topieli" Przybyszewskiego.

Zygtnunt Kryger.
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~~rzanowskiego.

1

-opo

w niedawno

zmarłym

ojcu

otwartym
Stasia

testamencie
Chrzanowski ego

czytamy:
"Przedewszystkiem myślę o nagrobku
dla ś. p. drogiego mojego M~czennika Stasieńka.

Nagrobek ustawić należy w koś ci-:ile
naszym w Nabrożu„. Materjsł prop onuję
t-&ki: popiersie ś. p. drogiej dzieciny z bia·
lego marmuru, najpiękniejszego, sportretowane z najlepszej fotogr~fji, wykonane przez
zdolnego rzeźbiarza, może W elońskieg:o.
Cała nisza z białego marmuru. Wgłę·
bienie jednak, na którym popiersie ma być
umieszczone, z marmuru czerwonego. Kon- ·
dygnacja niższa także biała, na niej płas
korzeźba metalowa z podobizną według fotografji ś. p. M~czennika, w trumnie wzięta
z profilu.
Tlo i akcesorja moglyby być mat-zlo•
cone, a podobizna mat-srebrzona, kondy·
gnacja niższa znów biała, orname-ntacje
silnie złocone„. Lilja złamana symbolizo.
wać będzie czyste jak łilja, życie ś. p.
drogiego dziecka.
Przed grobqwcem silna barjera, żeby
się o grobowiec nie ocierano i nie
dotykano.
Po ukończeniu katakumb naszych w
NaLrożu, przenieść cialo z Powązek; prze·
wieźć w skrzyni, z walkami miękk:iemi po
bokach, na spodzie i wierzchu, aby trumna najmniejszemu wstrząśnieniu nie uległa„.

Na miejsce przewieźć trumnę albo
na specjalnie zbudowanym karawanie, albo
na nowym wozie, wysłanym sianem, byleby
tylko powoż~cy nie siadał na skrzyni.
Kata.kumbv na Powązkach po opróż·
nieniu jej proszę nie sprzedawać. Niech
zostanie nie zajęta, a tylko dodać na dole:
.zwłoki tego a tego dnia przeniesione stąd
do katakumb rodzinnych w Nabrożu, pow.
tom:iszowskim".
Gdyby sprzeciwiano się pozostawie·
niu katakumby niezajętej, to darować j~
bezplatnie ntl poehowanie jakiego zacnego.
księdza,
ale tylko księdza, a nie świec
kiego.
Moje starsze dzieci wezm~ srebra,
które przez czas nagromadziłem; mojemu
męczennikowi pragnę choć cząstkę ofiarować; przeznaczam mu zatem do łia.takumb:
dwa srebrne kandelabr)„ na zrobt.&nłe lam·
py srebrnej w katakumbie, (miatępuje wyliczenie przedmiotów); pragnę aby w ka~a
kumbie nie było plateru, tylko srebro„.
W kościele umieszczone być mają
obrazy dobrego malarza: św. Stanisława
Biskupa, wskrze~zając~go Łazarza (?), bliżej
ołtarza drugi-męczeństwo te~oi św. Biskupa. Na obu twarz ma portretf>W»Ć wier·

Karol
Marks diwign~ł, spojony sarjuszem, a w niedalekiej przyszłości ma sywność akcJi. A prawodawstwo r~tuicze
naukowym. gmach swojej filo· on odegrać dominującą rolę.
rozwija ii~ zawsze w prostej załe-.śl;!i od
zofji materjalistycznego pojmowania dzie·
Pomyślałby kto, że to są tylko paro- ~ejże inten11ywności ruchu rol>ołaiczego.
jów.
dokey, lecz tak nie jest! Weźmy do ręki Swiadectwem powyższero jest hisku'ja praRok 1793 we Francji, przekształcając prasę, choćby najskrajniejszyeb wstecznych wodawstwa robotniczego w Zachodniej Eu·
nie tylko Francję, ale większą część euro- przekonań, a zobaczymy, że niema tam rot)ie. A jeszcze bardziej eharakterystycz•
pejskiego kcrntynentu, - rozwala ówczesne, szpalty, niema ~iersi.a, gdzieby się nie nym dowodem tego twier.dzenia je~t „ewo·
feodalne społeczeństwo na dwie bezkształ· mówiło o robotniku, o ~westji robotniczej lucja" ubezpieczeniowych projektów w Ro·
tne, nie uduchowione na razie bryły: 11 bur· i wreszcie o rnchu robotniezym. Tak jeit sji i wreszcie zawodowego prawgdawstwa
żuazję• i • proletarjat".
i to wszystko się robi nie ot tak sobie z robotniezego.
W życiu ludzkości następuje nowy sympatji do ruchu rob'otni~zego, le-ci tlla· ,
·Nic nie jest atałeml Wszystko s>ę zmia·
układ stosunków społecznych, nowa era tego, że ta sprawa jest paląca, że ~aroa nial A w Zachodniej Europie, nie tak jeszżyci.a, która ma wydać z siebie ludzi, czło· wsuwa się na szpalty prasy i żąda swego cze dawno robotnicy żyli w takich warunwieka, który jedynie będzie zdolnym udu· rozwiązania.
kach, jak my obecnie i ewentualnie wszystchowić te dwie bezkszt:.lłne ·bryły i ukre·
W Zachodniej Eur0pie, gdzie ruch ro· ko uległo kardynalnym zmianom, bo fale
ślić ich klasową psychologję, I Karol botniczy posiada legalną robotnic?;ą prasę i życia ply-ną, płyną, podnoszą 1i~ i opadają.
Marks dokonał tego z wielkiem mistrzow- gdzie wszelkie zawiłe kwestje, dotyczące I niosą ze sob~ coraz to nowe zmiany, nostwem.
·
ruchu robotniczego, ~ogą byl jaw.iie oma· we nastroje, nowe dekoracje ...
Będlł:C mężem o wielkim charakterze, wiane, tam ruch robotniczy utożsamia się
Żeby zapoznać robotników z temi zmia·
a zarazem dzieckiem współczesnego ustroju i z wielką łatwością przyswaja sobie wła- nami i nastrojnrai, ponieważ u nas robotni·
społecznego, kt&ry siłą woli pchnął go do ściwe mu ceohy i wyzbywa się niepotrzeb· cy nie posiadają jeszcze własnej c-Odziennej
sympatji z ruchem robotniczym, staje się nych mu przeżytych, a bk bogatych w na- legalnej pra111y więc podjąłem s~ -prowa·
duchowym jego ojcem i odtwarza w owej szym ruchu, naleciałości.
dzenia tego dzialu w ,Ga1ecie ~kiej".
f1lozofji to, co życie stwarzało w społe·
Dziwnem, pomimo to wydać się może,
Wychodząc z powy3ilzych P&ad, w
c2eństwie-jest odbiciem istniejącej myśli ża po półwiekowym upływie czasu, kiedy .feljetonie tygodniowym" postaram 1ię zaświata. Opierając się na „darwinizmie", w ogólnych zarysach nakreśloną była dro· poznać robotnikow, o ile to będaie możli·
przechodzi burżuazyjnych patronów „kan- ga ruchowi robotni-czemu i. pomimo ro?iwo- we-z prawodaw11twem robotnic-Młł!, rutyzmu• i .heglizmu", rozwija linję ewolucji ju u nas przemysłu. który jest podatnym chem zawodowym, kułturalne-oś..t.towym
społecznej, opierającej się na [gospodarczo· terenem dl.a rozwoju czysto klasowej myśli i kooperatywnym zagrHicl.}. w Rosji i w
ekonomrcznym rozwoju spoleczeństw i za· robotniczP-j. nasz ruch robotniczy długo Królestwie.
myka ją kluczem „antagonizmów klaso- błądzi po manowcach i, dopiero ostatnie·
W następnynym felietonie ro;t~ynam
wyeh". które mają zupełny swój wyraz mi czasy daje Hię zauważyć zwrot we wła· swój dział. A dziś, w 80..lt!tnią JQCZnic~
w , walce 'klas•.
ś.ciwym kierunku.
zgonu Marksa, p0żyt~eznem jest p-ueezyTaką ~est w ogólnych zarysach teorja
Dużo czynników złożyło się na to tanie ,Najemnej praicy i kapitału•, '.Mani·
Marksa, kt9rego w tym właśnie roku pro- smutne zja·.~isko, a między innemi ogólny festu komuniatyeznege", „Rew-01~ i kontrletarjat caiego świata obchodzi 80-letnią ucisk polityczny, a tembardziej narodowo· rewoluc~i w Niemczeeh" i t. d., by przyroeznicę zgonu.
ściowy, co wytwarza fikcję S?1tucznej łą· gotować się do .Kapitała•.
Teorja wieku r1>botniczego, która dziś, czności mi~dzy fliłyehołogieznie różnemi
To będzie najlepazy sp()s6b Dtmczenia
prawie że wsz.ędzie, otrzymała prawo oby· grupami.
pamięci wielkiego nauczyciela i wodza
watelstwa. teorja ogólnej ewolucji społecz•
Elwn.omicane pMiłoże jest spójnią je- klaey robotnicznj.
nej i różniczkowania się społecznego, w dnakowych psycholocic.snie jednostek spo.T. S„. Kula.w -ski
której dziś proletarjuaz jest głównym ęmi~ _łecznych i od łego nlejy bójowa inten•
-o-:
rem

O czem

kwietnia 1913 roku.

cł\mentem

3.

• aAZETA tC>DZKA•-s kwietnia 1913 r.

Nr 80.

Z Warszawy.

nie rysy twarzy 8. p. drogiego męczennili:a
naszego.
Obrazy niech będą jak najbardziej "ier.
Repertuar
ne historycznie. W męczeńetwie św. StaTe•tru polslłieoe w W.r••awie.
nieława uwidocznić należy padaj~cy z tyłu
We wtorek, dnia 8 kwietnia "Krako·
cios, ranę ciętą na gfowie, jak u drogiego wiacy i Górale".
Dziecka nasiego, Bolesła\\ zaś ma się za·
W środt:. dnia 9 kwietnia, .Miodowy
mierzać do dalszych ciosów•••
Miesi~c • (premi«a).
-oW czwartek, dnia 10 kwietnia .Miodowy Miesi14e•.
W piątek, dnia 11 kwietnia "Miodowy

Z za kordonu:

Restaur•oja

wieżir

M•rjackiej.

Miesiąc".
W sobot~, dnia 12 kwietnia, po poł.
o godz. 3 i pół., ceny zniżone „Krakowiacy

Z nastanięm wio•ny podjęto dalsze robo·
ty około restauracji wieży M11rjackiej w Kra· i Górale•, wieczorem „Miodowy Miesiąc•.
W niedziel~. dnia 13 kwietnia, po poł,
kowie. Jeazcze w bieżącym miesi,cu 11.a azozy·
cie wieży osadzona b~dzie cbore\giawka i wiel· o godz. 3 i pół „Krakowiacy i Górale•,
ka kula, zdj~ta roku zeszłego. Kulo naiira· ceny zniżone, wieczorem .M~odewy Miesiąc•.
wiono i zalutowauo otwory wybite przez kule
-o11.ustrjackie podczas oatrzeliwania mHłsta w
roku 1848. Do kuli będ14 włdoue ponownie
sąsiedztwa.
znal(!zione tam dokumenty, nadto nowe z obe•
cnej chwili.
Nowe •towaPzyszenia.

Z

Odk•żanie

dywidendy, ezłonko'D uchwalono 1005 rb. 67
kop., resztę 88 rb, 19 kop. przelano do zy·
aków na rok 1913.
Zebranie zatwierc1iło wniosek zarządu,
abJ w razie powitania w Konstantynowie
spółki kooperacyjnej-udaielić takowej H>OO
rb. kredytu.
Prseprowadzono wybory na miejsoe uritpujących 1 kolei członków Rady i zan14du. Do Rady wszedł p. Antoni Klinger i
ponownie Adam Kotwaa. do zarZ4dU p. F.
Paucz)ński, do komisji rewizyjnej K. Rup,recht, St Rodakowski i An.driej Grzelewalu,
aa zastępcę p. Adam Berkowicz.
O g. 10 rebranie zamkni~to.
Wyborr ••dziego gminnego
w Konstantynowie.
(d) Na miej1oe zmarłego s~ziego gminnego 6 okrEJ~ r .o wiatu łódzkiego, p. Sza·
niawskiego, naczelnik powiatu łód1ki~o j polecił pneprowadzić
nowe wybory, wobee
Clego w środę odb~dą siQ zel>rania gminne
w gminach Babice (osada Kazimierz) i Brusa
(Rokicie), a w czwartek w gminach Razew
(w Konstantynowie) i w Puozniewie. Oprócz
wyborów kandydatów na gminnego sędziego.
na zebraniach będą satwierdzone budżety wy·
datków i rozkładów gminnych.
Budżet m. B-;dzin•~
(c) Na rok bieł. 1atwi~rdzony 1oatał
budłet w sumie 91, 716 rb. 26 k.

robotnik6w sezonowych.
(c) Piotrkowska komisja gubernjalna do
Jak. donosi • Karjer Poznański•, w celu spraw stewarzyazeń i związków zareje21tro•
przeszkodzenia zawleczeniu de pań1twa prn• wału. rn1tawy: Towarzystwa teatraluego w Za·
ekiego zarazy pyska i raeić iród by4.iła, za· wierciu, Tow. lekarzy m. Piotrkowa, Kółka
rządziły
władze
pruskie, aby przy aprowa· roloiezego w Knmieńsh, Tow. wzajemnaj po·
dzaniu robotników Hzenowych z Kroleatwa mocy pracujf\cych vr pralniach w Łodzi i
Polskiego właśoiciele ziemsey poddawali grun- Kółka. rolniczego w Resiarzewie, w pow. ła·
townemu odkaża.niu ubrania i wsHlkie inne akim, oraz łódzkiego Towarzystwa esperan·
rzecly tych robotników. Warunek ten sa· tystów, Kółka roluic11e.go w Brsesłoach i łóds
warty jest w tegorocznych formul11rzach dla kier;o żydowskiego Towarzystwa wzajemnej
piśmiennych zobowi,zań ze atrony chlebodaw- pomocy p, n.• Chmiłos-Hoaodim•.
ców. Odkabnie naatąpió muai bezpośrednie
Z Retkini. ·
po przyb:vciu rob(Jtników na m;e;aoe przezna·
(c) Minister.jum spraw wewnętnnych
Dzi8 Dyonize~o B. W.
c1euia, zanim wejdl\ na podwórze.
Jutro Marji Kleofasowej.
przychyliło si~ do prośby, mieszkańców wsi
-oImion• słowi•ń•kie1 •zi8 Dobrosława.
Lublinek, w pow. łaHim wchodzllcej w skład
Jutro
Goryslawa.
Pabjanice i 7Jezwoliło ua wr.iełeitie tej wsi
W aehód słońca o g. 5 m. 21.
do katolickiej p11rafji &.lkinia, w pow. łód11•
Zachótl
"
• 6 „ 43.
Długość dnia
„ 13 . - 22.
kim.
Stan pogody.-Pedług obserwacji OptyPlanJ z•twierdzene.
ŁJżin zachorow•ł•
ka I?. Rittera, ul. Piotrkowska li 85.
30 ciepła
(c) Wyd::idł budowlany piotrkowakiego TERMOMETR: Rano o g. 8.
Głośny cdenek wileńskiej icby s~dowej
•
•
Połudn. o g. 12.
50
•
Łyżin, przeeiwko któremu wytoczono iledztwo rządu guberajalnego zatwierdził plany na bu·
"
Wczoraj o g. 8 w. 30 •
o podrobienie i afałazowanie dokumentów dowie naetęµujl\ce:
Minimum 2•
sprawy „dasznal.ciutiun•, obeeuie w Moskwie
Juljusza Fajgena budow~ 2 pi~trowego BARO METR: 751
Ma:irimum 50 •
zachorował
tak ciożi.o, ie prokurllterja nie domu, ofieyuy, stajni i komórek w Aleksan· najniżej
Hygrometr 65 proc wilgoci.
mogła wzil\Ć od niego zobowillzania, by nit drowie, Franciszka Głowackiego na 1 piętro najwyżej Teatr Pepularny. Dziś wiecz. „Zbój·
wyjeżdhł z miasta.
Wl\ oficynę i komórki w Rudzie Pabjanickiej,
cy•.
utro
wiecz . • Dama ka.meljf>wa•.
Wilhelm" Weertł-na dem i szopa w Zgie·
Nowa manifestacja ałowiań•k•.
Teatr Pol•ki. Dzii "Żagiew"'. Pocz. o
rzu, Leopolda Kl icha-aa 2 piQtrowy dom i g. 8 m. 15 wiecz.
Nacjonaliśei i 1wiązkowcy po11tanowili w
komórki w Ra clogo11zczu, Gustawa LajdentroPo•iedzenia. Dziś w II terminie ogól11iedtiel9 24 b. m. (6 kwietnia) unlłdzić no· stn-na 1 pittrowy
de1n, budki i komórki w ne roczne zebra.ni• II T-wa Wzaj. lKredytu w
Wll llłowiauakl\ manifestację na ulicach Petera·
Aleksandrowie, Jnlju1:za Lajtlota- na parte· lok. prac. handl. Promenada 21. Wlec:r;orem oburga. Manifestanci zamierzailł złoiyć witt· rowlł oficynt i komórki
roczne zebranie Stow. Rz"dców m. Lodzi.
w Aleksandrowie i gólne KinemateprafJ.
Odeon, Ca.sino. Luna,
iJiec na grobie cesarza Aleksandra II. Dla
Rocha Michlllaka na oficynt parterowlł i ezo· Oaza, The Bie Express, Optique Pansiennę.
'IJ11iknięcia
atarcia z policją zwrócooo ei12 do
py w tej~e osałł~ie.
Nowe interesujące prol!'ramy.
miniatrn Makłakewa o pozwolenie.
Bibljoteka Steltelllłlicih. (llCikołajnr·
Benefis drrektora „Lutni" zgierakiej. aka 69) otwarta codziennie od g. 9-ej do 8-ej
lzlla Michała Arch•nioła pr•cuje.
(c) Dnia 19 b. m. nLutnia• zgierska wieczorem, w niedziele i !lwi.ta od 1-ej cl.o
•
fornry Rady państwa, która wnios.ł inurzlldza wieczór na benefis swego dyrektora 3-ej pp•
C•yłelni• pi•m Tew. „Wiełlz•"·
łerpelarję z powodu podrocznika .Now", nie
p. t. A. Mikiuy.
(Piotrkowska 103), otwM"ta od g. 6 po pot d~
!łaje epekoju .izbie Michała Archanioła", kte·
Ze wzg1cfdu na benefisanta, który od 10 wi~z„ a w niedziel. i święta od. codz. 10-•J
rn poatanowiła dokonaó icisłej rewizji w111ylat szeregu pracuje dla .Lutni• z prawdzi· rano do godz. 10-ej wiecz.
stkich podrtczników 11kolnycb, używanych
nauki i •złuki. (Piotrkowwym po~ytldiłm, wieczór powyłszy powietłzie 1ka nrMuzeum
91), otwarte codziennie od goainy 4-ej
obecnia.
1ifl niewątpliwie, tembardziej, te program po południu d9 10 wiecz-orem, w niedziele ~
Onegdaj w Petersburgu odbyło aiQ po·
wieczoru zapowiedziano &ieswykle urozmaico• świ11ta od godziny 12·ej w polu.dnie a.o lQ..aJ
siedzenie zwi!łzku pod przewodnictwem Pury·
wiec:sorem.
ny i obfity.
szkiewicza, na którem referowali poseł Ba·
-oOkradzenie magazynu w Ozorkowie.
racz i inni.
Wszyscy ostro krytykowali szereg po·
(c) Onegdaj 1 magasynu garderoby mti·
dręczników, jak np.
.Rodnik• Mironowa, kiej Saloml)D.a Par.zęosewakiego i Chaima w
„N owaja szkoła• Tułupowa, .Is rodnoj lite- Oiiorkowie, niew.Nldemi 1łoo1yńcy skradli gar·
ratury" GModeckiego i inu.
niturów i ubranek d1iecitcyoh na 1um9 [550
Referenci ehvierdzili, że podręczniki te rubłi.
Z 111iasłł1.
wpływają demorali-zująco na młodziez i po·
Deputacja miejska, która udaje 1ię do
Zgierakie Tow. opieki nad lliednemi
stanowili :i!łdać ich usunięcia, lub odpowie·
dziećmi.
Petersburga w Bprawie przyspieszenia i afidniego zmodyfikowania.
(c) W celu 1Milfllia 11c1upłyoh fundu· nansow:Miia kanalizaoji i wodociągów, wy-oszów swoich projeldaj.e lln,dzić w r. b. w ruszy bezpośrednio po świ~tach ro1yjskicb.
różnych terminaeh )ł widowisk teatralnych i W skład deputacji wchodzą prezydent mia4 wieCMry z tańcami, na co pozwolenie włada sta Pieńkowski, 1tarszy archiłekt Nebelski,
dwóch radnych i kilku obywateli.
już pozy11kano.
O nową szkoł,.
„Uri••111ku,
Z „LiryH zgier•kiej.
(d) Zarz&d T-wa „Pom()(:• zwrócił si~
Miński UUl\d guberujaJuy odrlał pod Sl}d
(o) W d!Mach 12 i 18 b. m. Towany• do wyżazych władz naukowych o u~yska
wileńskiej izby li11ldowej byłego uriadnika po·
atwo śpiewacze .Lirn• w Zgierzu wystawia nie sezwolenia na otwarcie l·klasawej
l:cyjnego pow. ihumeńatłege, P. P. Regatakę
siłami własnego kółka dramatyczugo, w lo· azkóły rzemieślniczej dla dziewcząt, z ro·
r.a to, Zlil podczae spełniania obowiązków ałn·
kalu „Lutni", .Karpackich górali• Koneniow- syjakim językiem wykładowym.
żbowyeh zbił asl11chciców Osiewskiego i Wań·
akiego.
Z konaresu chirurgicznego w Berlinie.
kiewicza, bezprawnie ieh areaztował i za ich
Wezoraj powrócił naczelny lekarz
Z Konsłantrnowa.
u,w clnianie wzi'1 od krewn1-0h areaztowan,eh
po 10 rb. łapówki od osoby.
(d) W niedzielę d. G kwietnia o godz. szpitala Poznańskich, dr. Mak11ymiljan Cohn
8 po poł. w lokalu ezkoły nr. 2, odbyło BiłJ z kongresu chirurgicznego w Berlinie.
Za prold•maeje majowe.
Z łódzkich lekarzy brali udział dok- ·
roosne zebranie pełaomoeników KenNa sesji wyjazdowej kijowskiej izby lil!l• oeólne
Goldmann, I. Ei11ner
stantynowekiefłł> Tow. połyoskowo·ossczędno• torzy I. Watt.en, A.
dowej rozważano 1praw9 byłych zee\lrów druśoiowego, przy uctziale M osób 1 liczby 80. oraz wyżej wymieniony.
karni p-iama „Jugo-Zapa.duaja Wełyń" o wy.
Bałuckie Tow. wzaj. kredirtu.
Zebranie z11gaił preaa p. Antoni Bzy·
drukowa.nie proklamuji m!\jowej w tej dru·
(d) Jutro wiees„ w sati tea.tru wFlora"
dłow1ki. na przewodnfeu,cego obrad powoła
karni. Skaz11ni zostali: Giberg na 5 miesi"·
no p. Józefa Sikorfi:ier;o, na aeesorów pp.: przy ul. Zawadzkie! pod J\! 22 na Bałutach
cy twierdzy, Szteju na 8 mie11i~cy, a Zeiger·
Stanisława Kula i Alekaa&dra Waailewski4'io, odbędzie Bit ogólue .11eł!ranie cdollków Ba·
son, który zamówił te proklamncje, na poz·
łuckiego T-wa wzajemnego kr-edytu.
pióro trzymał p. Romaa Płtdoweki.
bawienie wssyidkich praw i be1terminowe ze·
,.Quo Vadisu H. Sienkiewicz••
Odczytane
sprawozdanie
kasowe
wyka·
słanie na Syberj~.
111je ególoy e&r~ za rok ubiegły w sumie
Od1worzone dla kinematografów, pisze
Polskie przedstawienie w Draski4ni• 1!12~ rb. H kop., w porównaniu z rokiem .Karjer Poranny", odbywa pochód tryumfal·
kach.
1911, w roku aprawozdaw-ezym obrM powitk· DY po Europie. Pra11a niemiecka, zwykle wro·
Jak donosi "Nasze Utro", nowy gub•r· 12ył Bit o 811()4 rb. flO k.
go u11posobiona dla polskich utworów, zamiena tor grodzień11ki, Bojarskij, udzielił 11oz.wole·
Towarzystwo lłozy 949 członków.
sz.ou entuzjastyczne artykuły o utworze na·
uia na przedata\\1enie polskie w Druskieui•
Czysty zysk za 1912 r. wy.niósł 1215 azego Ini9t:na i bajecznem wprost wykonania
kach, jeno w ilośQi ograniczonej.
r.b. łO kop., s ez(}go 1O psoo. ł. j. 121 rb oba.zu przez włoskił fabrykt "Cłnes w Rz1·
-o54 k. pr.elsoo na kapilał Ząla&OW'1" łi proo. mie."

Kalendarzyk.

Z Cesarstwa.

„

KRONIKA.

Z Litwy i Rusi.

Zwolennicy kinematografu tryumfu}!\, gdyA
nAwet wrogowie muszą przyz11aó po wysta·
wieniu Quo Vadis, ~e teatry kiuematogra·
ficzne maj4 swojl\ rację bytu, popularyzując
wiekopomne dzieła, nie nadające się lub nie·
możliwe ze względów technicznych do wysta·
wienia na scenach, a które ua ekranie wy·
wierajt\ wprost holosalne wraż~nie.
Dziwna rzecz, dla czego nasze kinemn·
tografy, wys ta wiajl\Ce różnych „Tygryisów •,
nie pomyślały dotąd o sprowadzeniu t11j fil·
my do Warszawy ·i Łodzi, . chociażby ze wzglę·
du na materjalny sukces.
W Krakowie i
fovowie publiczność ~taczała formalne walki
przed kasami teatrów kino, demonstruj!\cycb
.Quo Vadis•. Całe pociągi gości przyjeżdża·
ły .Il prowincji ••
Gabinet rentgenograficzny.
Przy szpitalu Poznańskich otwarty bfł·
dzie drugi gabinet ren~enograficzny dla
calów djagnostyki. btniejąey służył wy·
łącznie do celów leczniczych.
Wymówienie pracy.
Wczoraj pracownicy f. krawieckiej „ Wiha11
i S ·ka• róg Piotrkowskiej i Nawrot wymówi·
li prace za dwa tygodnie, z powodu niemo~
ności
pracowania w tak niebygienieznych
warunka.oh, jakie w Zllkładzie tym panują.
Opróc1 tego żądaj!\ grzeczniejszego obchodze·
nie sit właścicieli z pracownikami.
Pracownia mieści się w ciemnej niskiej
i ciasnej
piwnicy, więc cały dzień praca
trwa przy oświetleniu gazowem, co bardzo
ujemnie działa na wzrok.
Właściciel ńietylko, ie niechoiał uw1glę·
dnić ałuaznych

tl\dań
pracowników, ale ich
jeszcze grubjańako potraktował, co 1musiło
ieh do wymówienia pracy.
Z li łódz. Tow. wzaj. kredirtu.
We wtorek, d. 8 kwietnia r. b., o godzinie 5·ej po poł., odb~dzie ai~ w drugim
terminie w lokalu Stow. pracownikó"' handl.
(Sp11cerowa 21). V zwyczajne ogólne zebra•
nie członków drugiego łódzkiego Towarzystwa
wzajemnego kredytu.
Zebrania jako zwołalłe w dragi m term i•
nie, będzie prawomocne bez wzgltdu na ilość
eseb bion1cych w niem udliał.
Dllczirt Sokołowskiego.
Towarzystwo krzewienia oświaty zawiadamia, że na 1108etę l i i niedzielę 13
kwietnia przyj~dża do Łodzi adw. przys.
Eug. Sokołowski w celu wygłosunia 2 odczytów, a mianowicie: w sobotę o godz. 8
wieczorem .Poezjo wzrusz nam serca";
w niedziel' o godz. 4 po poł. .Religja a

moralność".

Bilety od 10 do 50 kop.
Cechu ozeladzi ketlarZJ miedzian1ch.
(d) W niedziel() odbyło 1ię miesięczne
zebranie członków Zgromadzenia czeladzi
kotlarzy mi~dzianych pod przewodnictwem
starB1ego p. Wickiego, Na zel.lraniu załat·
wiano sprawy bieżące, przyjmowano składki

z

i t. d.
ZlCechu czeladzi stol•rakich.

· (d) W niedziel~ o'1było siej miesięczne
zebranie członków Zgromadzenia czeladzi
1tolarskich pod przewodnictw&m 1tarazego
p. Józefa Różańskiego. Na zebranłu załat
wiano sprawy bieżl}ce, przyjmowano składk42
szpitalną i t. p.
Z Cechu ezeladzi połlczoszni6zy6h.
(d) W niedziel~ odbyło się miesięczne
ogólne zebranie członków zgromadzenia
cechu czeladzi pończoszniczycb, pod przewodnictwem starszego p. Piotra Burggrafa
w obecności podetarazego Stanisława Grabowskiego. Na zebraniu zapisywano uczni
i przyjmowano składk~ szpitalną.
Ze Stow. majstrów przemJMU włók•
ńistego.

Dziś wieczorem w lokalu klubu rze·
mieślniuzego przy ul. Wólczańakiej J'f 23 od•
będzie
siv Jladzwyczajne ogólne zebranie
członków Stow,
majstrów przemysłu włók·

{d)

ni i tego.
2e Sto.w fełczer6w.
(d) Jutro wiecz. w lokalu właauym przy
Kona'8otynow11kiej odbędzie Bit ogólne
roczne zebranie Stowarzyszeuia felczerów m.

ul.

Łodzi.

Ze Stow. Rządców.
(d) Jutro w nli Piotrkowskiej przy ulicy
Południowej odbętłgie &tę ogółne roczne
zebranie Stow. r1Jądców m. Łodci.
Z cechu ozelałlzi rzeź•icz.
(d) W niedzielę o g. 4-ej po południu, w
lokalu gospody pny ul, Głównej M 67 od·
było sit miesięezae zel>rauie członków zgro•
madzenie ceehu enladei rzeźniczych m. Ło·
dzi, w obecaolci ł:O Mó-1>, pod przewodnictwem 1tarsze10 ceelHI, p. Jana Kijaka.
Na cebra11iu była przyjmowana składka
człe>akow&ka, or.az pn~o w poczet człon·
ków T-wa pp. łguaoego Brzęczkowskiego i:
Kazimierza Bendkowski.ego.
Z. Zgrom. Czai. zduńskich•
W nadehodzqcą niedzi~lę, t. j. dn. 13
k~emta o go<hinte 2 po południu, w lokal

•
• OAZf.OIA l.ODZKA·-a kwietnta Bl3 r•Ji:•.

4.

gospody przy ulicy Głównej N U, odbę
- Jatro w Śl'4dQ. 1 powodu wzmgiodzie słę miesięczne zebranłe Zgrom. czela- nyoh prób z premjery '!Vidowisko 1awie·
dzi zduńikich. Na. zeb&tlłtłu bt)dl} pnyj· BZODe,
tnowane miesi~czne elłładki H.piłalne, o
W cjlwutek 10 b. m. ukdo sił) po rai
e.zem ll!awiadamia zarnąd.
pierwu.r łekkt. komedja F. de Craizeta p. ł.
.Serce nie fiłnga", z gościnnym wyatopem
Xall•wa Drukarzy.
który
(n) W przyszlą sobt>tę odbędzie się z~ p. Sta11łełaWJ Lubicz-Sarnowskiej,
wySztuk~
zainteresowanie.
żywe
w.zbud1ił
bawa w dornu ludowym, na którą organicałko·
bierze
udział
Orlł-89ki,
hiyser
1tawia
ri:atorowie porozsyłali następujące oryginału
wity prawi zespół naazego teatru,
zaproszenia:
Nit Wlłtpimy że publiczność nasza sko·
"W ów wieczer - a b~dzie to l!lobota
z ~ściuy wybitnej artystki, ulubienirzyeta
il -go mieeiąca 12-go deia-zbierze aię dz1a·
twa Gutenberga i powołani w Domu Ludu, cy publiczuośai warszawskiej i tłumnie po·
Przejazd 34, aby godnie uczcie nowy zakon śpieszy do teatru.,
Bilety już s~ do nabycia w kasie telJod naz..yą towarzystwa muzyczno-drama·
tycznego „Gutenberg". Na • owych mleter- air u.
W sobotę o 5-ej po poł. odbędzi4l aie
ja~h będą dla wiernych i powołanych wydla młodzieży, wiec11orem zaś o
widowisko
konane: to co usta mówią (delrlamacja), to,
co życie daje (komedyjka), to, co dusza godz. 8 m. 15 benefis p. Ma.rji Maliszewskiej
mówi (pieśń) i to, co nic nie mówi, a wie- z udziałem koleżeńskim p. Lubicz-Sarnow·
skiej.
le obiecuje (taniec). Na początku i na
Daną będzie wyborna sztuka G. Zapol·
ko11czenie, w środku i o lrażdym czasie
niewidzialne Biły na fletniach i harfach bę· akiej .Panna Mali1newska. •.
Pokup na. bilety ząaczny.
dą swymi tony umacniały dusze w nowym
- W niedliel~ poże&nalny występ uta·
zakonie, osłabionych zaś i łaknących uma.·
.Dja.hle i karoz·
cniać będą: r'lsa kartoflana, z grona win· lentowanego gościa w
marce".
nego i chmielu, oraz różne pożywne dary:
i te co eą w ziemi (chleb) i te co chadzaTeatr Popularny.
:ą po ziemi z rogami i bez rogów i te co
Z tea'ru Popularnego komunikują 1111111
latają nad ziemi-ą. Początek ewych godów
następuje"!:
eo
o pierwszej gwi~ździe (godzina w krainach
w ;,
Schill~a
„Zbójcy"
- Dziś
Europy 9). Wcbo-dząey do przybytku skła
dają nr. ofiarę nowego zakłi>llu: wierni no- aktach.
wemu zakonowi mężowie 80 (?:Toszy; wier- W środ~ "Dama kameliowa" Dumaue niewiasty 50 groszJ; powołani na gody sa w 5 aktach.
- W czwartek „Zbójcy- tragadja F.
groszy; powołRne niewiasty
mężowie 150
1no groszy. Czuwajcie więc i bądźcie go- Sollillera w 5 aktach.
W Piątek .Jarmark maHeński" kowwi wierni i powołani.
media Okonkowsl;:iego.
110deon".
Od dziś widzimy na ekranie stała, ulu·
W sobotę po południu „Makbet" po
najznakomitBZI\ cenach najni~s:i.ych.
bienicę Polskiej publiczności,
iutystkę pani Nilsen w głównej roli drama- Najbliżśz-. premjerą teatru Popular·
tu w 3·ch częściach p. t. „ Powtórnie porzu· nego będzie zuakomita komedja z frauc. „Pa·
eona".
m prezesowa", która od trzech tygodni gra·
Przepiękna treść obrazu obfitująca w ma- ną jest w Warszawie codziennie z niebywa·
sę tragicznych scen, znakomicie odtworzouych łym sukcesem i przy wy11przedaoym teatrze.
przez niezrównan" artystkę, oraz bogata i ma·
Komedja powyzsza zdobyła największy
lownicza wystawa, przykuwają qw!lgt wi· dziś rozgłos, a w Warszawie grana od miedza. N astępttie wesoła komedjo-farsa p, t. siąca ści~ga tłumy widzów, którzy t:dmie·
przepiękne wi· wają sit do łez z treści dowcip11ej i [humoru
„Amerykańska Reklama" doki z natury .Okolice Rzymu,• Żawsze nk· tryskajl\ce20 niemal z każdego słowa!
tualny tygodnik Gaumonta i nad program
· Przy 1po1iobuości dyrekcja teatru udramat w 3-ch ci. z życia spirytyliltki z p. p'l'medza, że- jest -to &ztuka cokolwiek za„.
llani Weiae w głównej roli p. t. „Żywcem pieprzna, a więc dla młodzieży w pewnym
IJpalona • dopełniają całość programu.
wieku nie przystępna.
Syatematyozna kradzież.
-o(d) Ze slfbdu starego żelaza przy ul.
Dzielnej N 50, należącego do Abrama
Glilowna wykrytt> syetemstyczne kradzieże
~eJaz11 na sum~ przeazło 100 rb.
Rewizja, zarządzona u m;~cowego Ze Slow. Wzajernnej pomocy pracown.
aptek gub. piotrkowskiej.
l!tróża, Feliksa Tomcza.ka, wykryła u niego
(d) W .µooiedzia.łek, dnia 7 kwietnia,
łańcuchy, wagi a pudy 20 funtów, wobec
czego, „uczciwego" 8tróża aresztowano j o godz. 11 in. 30 w lokalu właanym przy
ulicy Konstantynowskiej pod .N'! ó odbj'łO
mzczęto dochodzenie ś~dcze.
sii: I miesi~c?.ne zebranie członków Stew.
- Oparzenie.
pomocy pracowników aptek
Wzajemnej
(ex) Maleńka Jani11ka Pawlikiewicz, potostawiona wczoraj sama w mieszkaniu matki gub. pio~rkowakiej, pod przewod11ictwem
przy ulicy Kenstanłynowskiej, wylała na 1ie- p. Jozefa Małkiewicza, pfóro trzymał pan
bie ezajnik gor,cej wody, akutkiem ez-ego od- Wysokowski. Na zebraniu odczytano protokuł z poprzedniege wah1P-go zebrania
lliosła oparzenie· iwarzy i azyi.
sprawozdanie kasowe od czasu poworaz
- Dwa pełuazki międz)o drzwiami.
st:rnia Stow. do 1 kwietnia 1913 r.
(ex) Kazio Zawadzki, s.vn robotaika ko·
Wpływy wyniolłJ: ofiar 117 rb. łO k„
fajowego bawiąc sit wc:aernj z drugimi dzieskładek 27 rb. 75 kop., wpisowego 51 rb„
ćmi, wsadait pahrazki między drzwi, które
razem -196 rb. • 15 kop., w wydatkach 152
poilówczaa iamJrnął. 1
.ktoś z przechodzących
rb., saldo na · 1 · kwietnia ł4 rb. ·u, kop.
!Kazio utracił dwa paluszki n prawej reki.
Powyższe sprawozdanie ~ras komisji
l>ogotowie . odwiozło go do szpitala Anny rewizyjnej i preliminarz budżetu do końca

za-

Z sali obrad.

Marji.

roku, przewiduj_ącr w wydatkach i docho·
Atak a1tt1plełlt~ozny.
dach 500 rb., zeltrailie zatwierdziło,
(ex) Wczoraj o god•inie "10 rano, weKwest~ biura pracy, po omówieniu
flwano pogotowie nw11kowe na nliee Cegieł· technicznych trudno3ci z nią związauycb,
doatał uchwalono przekazać do dalszego oprace·
nianą do Stefana Wł<łerskłego, który
bagle ataku apopłe.Uycznego.
wania Zar~ądowi. Kuchni przy Stow. poW. przewieziony został do 11pitala Po· stanowiono n~ otwierać, w tym celu Za·
~nańskich.
rząd wszedł w porozumienie z mleczarnią
-Pobjcie.
„Rogów". która zaproponowała u1tępstwa
(ex) Przecłlodzl\C wczoraj ulieą }ł'ajfra, IO proc. dla człosków Stow.
Sura Prawo, JJObia sosłała przez jakiegoś po· ,
Wobec tegG, iż zaledwie połowa prahcjanta.
cowników aptek łódzkich należy do 8tow.
- Krwotok.
uchwalono rozesłać imienne zaproszenia do
(ex) Janld~l Nejman, dorożkarz, otwiera• pozostałych prac.
Poczyniono kroki w celu zalegali7.0wa·
fąc wezoraj na lłlicy Olgińskiej bu\elk9 spiytusu monopoloweg<>. przeciął sobie •~kłem ·nia i otwarcia bibljoteki przy Stow., oraz
utelki arterje u lewej rtlti, skuikiem cz.ego szeregu odczytów zawodowych.
-

t

łlastąpił poważny

Pomocy

ko we.

krwetok.

udzieliło

mu pogotowie ratan.;

~

-o-

Teatr, muzyka i

sztuka~

Nowe

książki.

(Sprawozdani•.)

ko kreślone było piórem znakomitych uczo· bywającego, a to
l\YCh, łuhiaczy i specjalist6.w w danym kie· aoji poli\yczn~j.

.

ru~~

Ostatnio zwróciła uwagę moj~ rzec1 tak·
że w swoim redzaju dos~onała, a rzecby można, jedna, jak~ dało mi 111ię w literatunr.~ naszej
śwteźo wydani\
napotkać, mam tu n11. myśli
pud N 556. K a i f\ ż e k d 1 a W B z y s t k i c h. .Krótką Geografję Królestwa Pol·
akiego przfolz Leonardo de Verdmon J ac•
ques'a."Podr~czoików tego rodzaju mamy nieza·
przeczenie znaczni\ ilość, ale po części nie odpowiadają swemu celowi, aą one albo za obszerne a za chaot1czne zarazem, albo zbyt
krótkie, i 11ie dające pojęcia o całokształcie
naszego krsju.
W dziełku p. Verdmon Jacques'a prze·
dewszystkiem zasługuje na uznanie, sposób i
forma, w jaką ujął ou swoją pracę, otóż uaj.
pierw przed ozyteluikiem a whśoiwie uczniem ukazuje autcr zarys ogólny, granice
jego-, góry, rzeki, jeziora, klimat, roślinność,
a wiQC flor\) i faunę, atau relnictwa, handlu,
przemysłu, komunikację, a następnie dawszy
całokształt tego obrazu stopniowo przechodzi
do opisu szczegółowego każdej gubernji, z
ważnym naciskiem na stronę historyczną, i
wymieniouych,
pamit\tkowł\ każdeie z miast
nie pomiiaj~ chwilt obecnej i stanu, w jakim
,;ię teraz miejacowość znaj duje.
Opis przytoczonych miejscowości jsat
tylko
zwięzły treściwy i pouczajl\cy, szkoda
iż do dziełka wspomnianl'-gO nie doŁ)\czono
mapy Królestwa składai1ej, a od powiedziało
by ono najśmielszym wymaganiom pedago·
gów, a także w wycieczkach p::> kraju ojczy·
stym, mogłoby oddać niezrównane korzyści

i

przysługi.

Autor znany z wielu prac historycznych,
tylko wymienić przysdo szereg od·
c11ytów po ró~nych okolicach kraju w wydawnictwie Bibljoteki krajoznawczej, nakładem
A. (łraevego, a także monografji miast i mia·
ste<>zek w Królestwie Polskiecn•, dał nam
dowód :ma1omości przedmiotu, i umiejętności
patrzenia na kraj ojczysty, na jego pamil\tki,
zabytki, i potrzeby bieżącej chwiti. Nic dziw·
nego więc, że i „Geografja Królestwa Polskie·
go• skreślona piórem jego przewy~1rnyć :r.dołała inne tego rodzaju prace i 2ałować ty}.
ko naleźy,źe nie pomyślano o tern, aby w teu
sam sposób wsdano całą geegrafję wszecb·
światową, a· choćby tylko Europy, a wtedy
zarówno nc1e1i, jak i samobztałcl\CY się.miał·
lly to wewn9trzne z11dowolenie, że istotnie po·
znał niemal dokładuie ws.tyetko to, co w da·
nym kierunku <Io poznania pozostaje.
Gieo~rafja pana Verdman JaegnP.l'!'a jest
wzorem doAkonałym do tego rodzaju podr~cz
uików całej ogólnej geografji, a chociażby
muiej szczegółowo 1rai:towano · pamiątki ou·
cych nam krajów ,nie mniaJ s-ystem ten jald za.
początkował tu w geografji polskiej autor,
jest znakomity. Dzieło jegf> powiaao si~ tei
zarów·
znaleźć w każdym domu polskim, i
byłoby
~o dl~ dorosłych obok. encyklopedji
po~fłdane aby .Geografja Króleshrn Polekie·
go" L. V. Jaegnes'a stale dopełniała podrę
czną bibljolekfJ ka?dego kto kocha kraj swój
przeszlość jeio i teraźaiejszość.
choćby

it.J ~ _
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I g n a c j a P. i ą t k o w s k a.

daQyła

powodu napręfooej eyta-

Niema jednakże nic bez .aie-. Oto •·
rocze „damy" w salonach gry skaril\ (się, że
obecny sezon ma zadu~o graczy·miljonerów, •
sasady już nie &korych do galanterji.
zn!l CZ·
Zwykły śmiertelnik, wygrawszy
niejszą 11umę, co najmniej połową wygra nej
.za„ila zawsze otwarte ich aakiewki, gdy
tymczasem tamci ani spojrzeć raczą na t ;.1i;,
nęcl\CY kł\sek, przesyceni w domu i ś w ie c i t- .
Nieraz zdarza · si~, że ze sob!\ przywożll ndamQ swego serca", która zre~tą, z dosyć
miernem powodzeniem, odgrywa tutaj rolę
icg legalnej małżonki z krzywdą „miejscowych czynników".
Skąpaae w świetle saleny ka.syna muiej
Wil)cej od 7-ej wieczorem pełne: stoliki w
oblężeniu, a o miejsce wprost walczyć trzeba łokciami.
Ruch i gwar dyskretny, chwifami tylko
wybnchaj4cy silniejszą kaskadą. Zres.ztl\ doskonale rozróżnić mozna monotonny głos
krupierów, warkot ruletki i m~taliczny ~dźwi11k
złota,

Z język.ów obcych dominuj,uo przewa·
angielski-ma prawie równe prawa oby·
watelstwa z francuskim.
Ni<;J brak również i polaków - ei .muHZą" być waz~dzie, a Kraków ma kilku przed·
atawicieli, wśród nich bawił tu znany do nie·

ża.

dawna kupiec p. S ..• , któremu s3c:1ęście stale
dopi11ywało.

Gracze Bił przesl\dni. Ju~ w Nizzy, a
nawet w sąsiednich miastach, we wszystkich
prawie sklepach dostać można najrozmai\sze·
go rodzaju amulety, zapewniające posiadaczowi .oiezawodne• szczęście w grze. - I
dziwna rzecz, ludzie je masami kupują..
W obecnym sezonie najmodniejszym a•
muletem jest w srebro matowe oprawny portrecik „Jaggersa" -w fol'mie małego brelocz·
ka do zegarka.
Prawie każdy go posiada, a nieli.tóre wię·
cej przesądne damy są formalnie obwieszone
niemi, nieraz nawet w ręce ściska w czasie
gry portret nieszcz~śliwe,o gracza, wierząc
święcie w

niezawodny skutei..

Przy tej

sposobności opowiadają

stcrje .,,. .vielkiego

1:1obie hi·
Jaggersa •, j4lk go tu pow·

szechnie nazywlljl\.
Jargers był angiel11kim technikiem, który dawno już, bardzo dawno, przybył pewnego pi~knego dnia do Monte, ot z ciekaworiei
tylko, aby się grze pr~ypatrzyć.
Ponieważ jednak nie wolno siedzieć przy
11tole ruletowym bez~syunle, rzoeał od czasu
do czasu dziel!ięciofrankówkt. Studjując wy•
padająae cyfry, lłJHlliltrzegł, że pew1111. icb se·
rja stale co pewien czas się powtarza,
to
mogłoby
aniżeli
dokładniej,
znacznie
być konsekwencją rachunku prawdoporlobień•

atwa.
Począł tedy śledzić uważnie koło rulet·
ki i po kilkudniowych obserwacj1tch odkrył
w niem niedostrzegalny prawi,, ale przeciei
widoczny błąd techniczny, który wlaśnie posit
syHtematycsae powta.rzanie
wodował
w atałych odBtępach czasu pewnego azerega.

cyfr.
· Na

Jaggera
zbudował
całe MouteCarfo, a nawet alwb.t 01\ły wprow1ulzał w edu·

tej

podstawie

swój system, który awego cza.su
mienie.

Na j a~nym brz~[n.
Monte Carlo,

w kwietniu.

Niesłychana P moo ~kwiecia,

cały lilwój majątek
Btawfał i ryaylrował
wygrywał szalone sumy. Później zorgani·
cały sztab pomocników, którzy grali
zował
liciśle wedle jego wsl.azania.
. Monsieur Blanc, dzierłRwca kaeyna bladł

i.„

1

irytacji i tajonego gniewu. Straty banku
z dnia nn dzień.
Nad azcsęśliwym graczem rozciągnięto

wzrastały

barwne i
o niewidzianych tajny nadzór, który doszedł do konkretnego
nigdzie indl!liej ksztahach, uieskalane lilje, wniosku, i~ Jaggers gra i wygrywa tylko pny
całe grzędy olbrzymich, róznokolorowyoh go• jednym stoliku.
żdzików o odurzającej woni-czysta, nie spa·
Potajemnie przeto przestawiono w nocy
Jona je1zcse _gor11cem słońcem zieleń, w po• atoliki w k.asynie. Ale Jaggere, który .swój"
wietrzu dnsz11ey zapach kwiatów i,.. do1kona· stół ruletkowy rozpoznawał po niadostrzegal·
· łych francuskich perfum - na promenadzie i nJm zreszh 11na.ezku, znajdującym się na je·
przed kasynem tłumy 11trojoych, szeleszczą doej z cyfr tabelkowych, dostrzegł wkrótee
cych jedwabiem .dam•, oto pierwsze wraże zmian~ i dla niepoznaki grał wprawdzie dalej, ale bngatelnemi stawkami.
nie z „jasnego brzegu•.
Wiosua i igezon w całej pełni. Gdzje o•
N1u1tunego dnia odnalazł już .swój sto·
kiem rzucić -tłumy lud..1,i wszelkiej narodo- lik 11 i w przeciągu kilku godain wygrał przy
·wości, w koło słyr..bać języki z całej kuli nim 200,000 frant.ów. Wtedy dopiero, gdy
ogólna wygrana Jaggeraa douła niedycha.·
ziemskiej.
Wśród gości pewnego radzaju sensacj~ nej wprost sumy 5,000,000 fratłków, dyrekcja
indyjski wraz z banku postanowiła dokonać dokładnej rewizji
wywołuje jakiś mabaradia
dworem, roztaczający nieełyebany przepych i wezystk:ich aparatów rulełkowych, przyczem
zbytek, tak iż giną pny nim jacyś dwaj u- ostatecznie odkryto ow~ wadliwość koła i na·
dzielni kaią,ż~ta i blizki lcuzya króla angiel- praw:one ilł·
Jaggerl!, nie wiedząc o tem, grał dalej
skiego, nie mówif\C jtiż o setkach przedstawicieli międzynarodowej arystokracji, której wedle swege systemu, przyczem stracił 1>rza•
przedstawicieli zawaze napotkać IBllżua w szło dwa miljony franków. Wtedy-zabiera•
modnych miejscoweściaeh kl\pielowych, re· jąe wygrane i tak jeszcze trzy miljony, wyję·
stauraeyjnych· i sypialnych wozach poci!\· chał z Mente na lGawsze.
bardziej i
a tem
g6w bł3ekawicznych,

· smukłe anemony, tulipany

M. Arcta przerd
nas zbiorem dzie·
Teatr Połelri.
'łek, iasługu~cych na szczere uznanie, a w
znacznej części dawała możność samokształ
Z teatru Polskiego komunikuj1t nam oo qcym si9 do wzb()gaeenia wiedzy w przerół·
pastępuje:)
nych kierunkach.
tutaj.
- Dziś ·p o l!enacb popularnych oztuka
Nie pomijan-0 więo zar6w:.no działu biało
Sezon dopisał całkowicie _:. jakkolwiek
H. Kistemaeekereu "Żagiew•, o„nuta na tle rycznego, rozwoju literatur wswechświałowych brak zupełnie auetrjaeldego i rosyjakiego świa·
szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
jak dziedziny przyrody, nauk liciełyoh, a wssyllł· ta wojskowego, zwykle bardzo Hcznie przy·
Ruchliwość wydawnictwa

szeug wielu lat,

r;
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Kto jest praco nik:em
handlow·ym?
1

-O-

N a drugiem posiedzeniu specjalnej ko·
misji Rady r· aństwa. rozpatrującej projekt
prą.wodawczy o zawieraniu umów z pracownikami handlowymi, aastanawi ano się
na art. I, orzekającym, że .za pracownika
handlowego uznaje się osobę, która według umowy wykonywa w prze'1ai~bigrstwie
handhwem, przemysłowem lub w aa.kładzie
restauracyjnym polecenia handlow1:i•.
Większość członkew komisji umała tę
redakcj~ projektu za ni-ejaan'ą, bo !lie okreś
lającą ściśle, jakiego rodzaju urzędników
można uważać za 9 pracowników h!lndlowychu. Naprzykład, czy można uw~ać
za pracowników handlowych buchalterów,
agentów handlowycti i urzędników banko·
wych.
Wobec poruszonej przez Radę piiństwa
!>.prawy, kogo należy uważać za pracownika
hanrllowego, nie od rzeczy mo»e będz~
przytoczyć zapatrywanie znakomitego komentatora prawa handlowego niemieckiego,
Stauba, który w najnow-azem wydaniu ko·
Tllentarz_a. swego do prawa handlowego,
w !miema następujitct:i katego-rje pomocnikow handlowych:
Akwizytor także akwizytor anon·
sciw - ksillżkowy,
BufetQwy-restauracji. szef biura, dyre~tor domu handlowe o, d)·sp-0nent, zaku·
puJący towar. ekspedjeut, spnwdająey bilety w przedsiębioretwie kolejowem, f?.kto·
rzysta, pełnomocnik bankowy, przewodni·
~zący filji banku. lub jakiegokol iek tO'.varzystwa akc)'jue~o lub tow. z o. p., o ile
nie jest członki@m zarzlldU odnośnego przedsiebiorstwa, dyl'ek-tor hotelu, sekretarz ho·
telowy, kasjer, konfekcjoner; także kobieta
zatrudniona w interesie konfek~yjnym,
kontroler tramwajów, ko1·u1H>ndent, panienka zatrudniona w interelilie, chociaż nie
ekspedjuje, lecz nalepia etykiety, sortuje,
do .wysyłki przygotowuje, załatwione zie·
cema do księgi składowej zapisuje, równie?.
ekspedjentka w ,interesie rzeźnickim, magazynier i magazynierka w skŁadzie gar·
deroby.
. W p~kowni d~mu towarowego zatrudniona panienka, ktora także kontralnje karteczki i bloki sprzedaży, prekUl'zysta, skoro
angażewany jest na podiJtawie łrnntrakio,
dyspode11t kawiarni i reetauracii dekorator
okien w;rstawowych, pomocnik ~at:-udniony
u optyk11, jeśli oprócz prac czyste fachowych, technicznych, t11kże ekspedjuje i
sprzed1'je, pomocnicy księgarscy skoro wyk~nują ~nkże kupieckie czynn<>śei, N:1tomrnst me są pomocnikami handlow · rni~
redaktoray, korektorzy, kereepondenci do
gazet. ·
Panienka truduil\Ca się w restaunrnjacl
automatycznych zmianą pieni~dzy i pisaris
w arszt:\towy.

Pr·: wnie wątpliwq je1t kwestją, czy
Btenografa i piszącego Ila. muzynie .zali·
cz:1ć do pomocników handlowyeh.

Ostatnia poczta.
Pr•sa o radzie nar

owej.

POZNAŃ - .Kurjer Poznański" zarniemzc.iul auykul o zalożeniu rady narodowej
ł pisze: co dawno było gorącem pragnieniem społeezeńetwa polskiego, 1tało się
l!lareszcie rzeczywtstością; d(}konany został
doniosły, wielk.i fakL
„Kurjer Pa.inański•
\Ut.rzymuie się cd krytyki ujemnyeh stron
Ul'tawy w niełrterych punktach, je nak pochwala, że komitet centralny i oba koła
pos~lskie uzoały się sa kompetentne bez
dalszych
.
d inst'lneji, znaniem ga.ze-t~·· założe·
01e ra. y narodowej stanowi olbrzymi krok
naprzod w społec?.e1l.stwie narodu połsłi:iego.
LONDYłJ-Według zdania dzienników
tutejszych, koła p<Jlityt.zne angielskie Bił
p~·zekenanl!', ?e demonstracja moraka. przeciw Cznrnogorzu nie będzie miała wyników r~alnych. ~ngłja i Francja tylko dla~ag? b_1orl\ udział w demonstracji, poniewaz ll!e chcą, aby trójp"zymierze działa·
łąc. na własn~ rękę . ograniczyło prawa
p,1.m1tw bałkanskich do zdobytych terytor·
,ow. Zgoda mocar!Uw, wedłllg opinji tych
samych kół, jest tylko pozorna.

„,

Telegramy.

WOJNA NA
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BAŁKANĄCH.

wojsk ami łuretkiemi w sile 8 b1..taljon'°"'.
Serbowie wzięli do niewoli 1,000 żałnieKy
Grey'a.
LONDYN. W Izbie gmin oświade.1ył, i 18 oficerów. Próa::z tego w lazaretach leły
minister mar) n arki, lord Grey, że dotych· jeszcze 500 rannych żołnierzy, kilku efil!:wów
'Pel. agencji Wat z dnia 7 kwietnia.
czasowe utrzymame pok1>ju europejskiego
60 unvdników.
Mity11g antiauotrjacki.
i zlokalizowanie wojny na Bałkanach, U·
Odszkodowanie.
PETERSBURG. W klubie szlachec· trzymane zostało ddęki zgodnej akcji
PARYŻ. .Ecl.io de Paris• donosi, .Ze
dyplomatycznej ze 1trony mocarstw.
kim odbył się mityng antiauslrjacki.
pomi~dzy
rzl\dami włoskim, czarnogórskim i
Rosja oświadczyła, że zgadza się na
Jako mówc y wyst~powali: Bubrinskij
zbiorową demonstrację fl(}t,
która niewąt· roayjskim tocz" się rokowania w sprawie od·
i Sawienko.
pliwie przyczyni się do powstrzymania sskodowania terytorjalnego i materjalnego za
Sympatie dla s ł owian południowych.
Czarnogórza od posunięcia Bię zbyt daleko ewentualne odstąpienie Skutari.
PETERSBURG.• Birż. Wied. ~ w dzi· w swych zamiarach, nie licujitcych z wol~
siejszem wydaniu wieczornem piszą z po- Europy,
Wrażenie mowy kanclerza.
wodu wczorajszych manifestacji w Petere·
Turcja i mocar•ł••·
LONDYN. Dzienniki angielskie przyn<„
burgu, że "wrogowie słowiańezczyzny przeJ\ONSTANTYNOPOL. Prasa urzędo· szą dokładnie mow~Jkanclerza Bethmana Holl· ·
konali si ę wczoraj o żywości i trwałości
sympatji Rosji do słowian południowych". wa i półurzędowa, mówiąc o odpowiedzi wega, jednakże bez w11zelkich komentarzy•
Organizator demonstracji, gen. Skugnrew· królestw bałkańakich na z biorowq notę 111.mieazcusjl\C jedyuie krótkie dopiski kores·
sldj oświadcza w wywiadach dziennikilr· moc:ustw, uważa , że fldpowiedź ta, nie pondeutów berlińskich. „Staudardt" w arty·
skich. że manifestacja urządzona zgstała. modyfikując zasadniczo w niczem awyc.:h kule
t. "Pegotowie wojenne--Niemiec" ptid·
sposobem meldunkowym bez uprzedniego poprzednich warunków, jest równoznaczną
kreśla
butę kanclerza i jego pewność zwycię·
z odmową.
pozwolenia wladz.
„Tanin" zarzu<'a dyplomacji europej· stwa. Ga3eta płsze, że i Anglja musi dbać
Skugarewskij, jest przekonany, że ~a·
ma zapowiedź manifestacji wywarła wielki skiej brak stanowe1ości, która w nastfJp· o awo}e siły wa-jenne i chociaż nie posiada
wpływ na kierunelc
polityki rosyjskiej, a stwie staje się dla królestw bałkańskich dość silnej arwji lądowej, to powinna wzmoe•
odmowa rz?t-dn rosyjskiego wydania pan· środkiem najbardziej podniecająeym, a zmu- nić swoi!\ flotę, uy jej morska potęga sli:ru·
eernika do Aritivari jest właśnie skutkiem szającym Turcję do prowadzema walki do
szyb nadQtą butt 11iemieekl\.
ostateczności.
manifestacji.
O trjalizm •
. Wogóle dzienniki dzisiejsze przedadzaCzarnogórze nie ustępuje.
W1EDEN. W kancelarji arcyksięcia
ją ogrom demoustracji, za:rnaczHiąc, żebra·
WIEDEŃ.
Pomimo odmownej od~wie
następcy tronu noi11wił dę memorjnł, uło
ło w niej udział 50,0oo osób . Tymc7asem
dzi na ilotQ wielkich moearetw, C.llarnogórcy
żony
przez
wybitnych
polit.yków,
którv
w rzeczywistości w ciągu całego dnia ma·
nzas·1dnia, że obecny stO!IUnek Austrji do nie ro:r.poczęli dotycbczalł ponownego bombunifestowało maksimum .okolo 8 OOO osób.
ludów słowillńskich nie da Bię długo u- dowania Slmtari.
Podobno Czarnogórze nie
Samorząd
miejski.
trzymać.
1.1zyskało jeszcze pod Skutari
powazniejszyeh
Większość sławian otwarcie ciągnie
PETERSBURG. K&misja finansowa
placówek.
Szturm
naetl\pi
w
najbliższych
R !\dy państwa irnt.wierdzHa projekt kredy- tlo Serbji i możnit się nawet przygotować
dniach.
na.
wybuch
rewolucji,
tów w związku z urzec:aywistuieuiem samo•
Starsza generacja jest jel!zcze wierna
Wrzenie wśród oblegając7ch.
rządu miejskiego w Królestwie
Polskiem.
monarcbji austrjackiej, lecz mŁodsze poko·
WIEDEŃ. DonOBZ'I\ tą, że pomiędzy nie·
Bhmliietr atestatowe.
Jenie
niedwuznacznie
objawia
swoją
którymi
!bataljc>nami czarnogórskimi psnuje
PETERSBURG. Celem zapubieżenia przychylność dla Serbji.
wrzenie
z
tegD powodu, że Ilf\ one ustawiczMemorjał kończy się twierdzeniem, że
fałszerstwom świadectw ;i; ukotłczenia szkól
jedynym
środkiem ustrzeżenia monarchji nie posyłane do Mtak6w, podczas kiedy iune
średnich, ekspedycja papierów pau stwowych
od poważn_vch zaburz-eń, jest oderwanie jeszcze wcale w oguiu nie były.
drukuje blankiety na atestaty.
•owy dyrektor teatru krakowskiego. Ohorwacii tJd Węgier i utwouenie monarlłhtkada.
I\HAKO W. Na dzisie !szl'm posi e dze- ohji trialistycznej.
PARYŻ.
Dzistejsiy
"Ternps" donosi, ie
-oniu rada mi e jska przez oddunie 58 głosów
wypoYriedziała się za oddan:em
teatru -..v
rzf\dy francuski i angielski wysłAły kom en·
dzierżawę p. Tadeuszowi P a wlikowskiemu,
dantom swoich okr~tów, biorĄcych udział w
h. dyrektorowi teatru hrnwskiego.
demonstracji następujlłce, jodnobrzmi~a roz(Telegramy
specjalne
„Gazety
Za p. Trzcińskim padło 11 głosów,
kazy:
Lódzkiej")
Gabrjelskim-3 i T:mu1iewiczem-l.
1
1) Wybrzeże c~arnogórskie bloksdowaP. Pa \ikowski zaprosił p. '1 rzciń11kie·
Udział Anglii w demonstracji.
go do wspólµracownictwa.
ne będzie od portu Antiwari do ujścia rzeki
LONDYN. Minieter sir Edward Grey aa
Zgon posła.
Dryny. 2) Blokad-a polega na tem, że o·.
interpelację w sprawie udziału Aui;:lji w nkeji
crnSZYN. Zmarł byly. poseł Jerzy
kręty będ(ł przeszlrndzać
}~owaniu
wojsk
dęmon1tr11cyjnej
przeciw Czarnogórzu, ocl poCienciało, wybitny działacz narodowy.
aerbskich i materjałk woje11nycb, które nwiedział, że 2 okręty angielskie wra11 z ohę·
ważać mo.żnn za kontuballdt wojenną.
Przy
Katastrofa kolejowa.
tami włoskiemi i franc11skiemi biorą udział
BUDAPESZ'l1. Pociąg pośpieszny, idą· w demonatracji floty na wodach czarnog6r· wykoilauiu blokady okr9ty mocarstw powinny
cy z Budap~sztu do Rjeki (Fjume) wpadł
powstrzymywać się od wszełid.:h
gwałtów.
akich.
pod stacją Oguliuf'm na ptteiąg towarowy.
S) Blokadll wymienionych powyżEij wybrzeKomendę objął najstarszy wiekiem adZatknięcie 111po odowało straszną katastro·
~y rozpocznie siv po upływie tr1ecłl dni od
mirał
angielski oraz drugi :i; rzędn najstarszy
fę. Dotychczas wydobyć miano z pod gruzów potrzaakanych wagonów 33 podróżnych wiekiem admirał jednego 11 państw. Bes in· chwili za.wiadomienia. o t~m nr.du carJJO·
górskiego.
zabitych lub rannych.
1truk'.lji mocarstw wylądownnie wojska„m:.
En•er•bej.
Odpowiedź Ser!!)ji.
ląd czarnogórski przez które~olwiek mł,IC&r•
KONS'rANTYNOPOL. Euver-bej
BIAŁOGRÓD. - Rzlld aerbaki wr~
etwo nie może nastąpić.
wzniósłszy eię aerQplanem I przeleciawszy
A.ngłja bierze ad?.iał w demonstracji na rzył odpowiedź awojl! na ponowną notę
poHd całą linj:\ obronną Czataldży zdołał
miQdzynarodowej, według mocari!iw w sprawie wycofania <rojsk z
atwierdzić, że buł1tarzy pós un~li już więk skutek uchwały
szą część swej armji z pod Adrjanopola ku której Skutari ma należeć do wolnej Albanji. Albanji. Rząd oświadcza. że wyc1>fanie
Cwrlu.
ltieszka.ńey
Albanji w swej olbrzymiej wię wojsk nie może nast~pić przed zawarciem
Pod Skutari.
kszości tworq jeden naród, jedni\ cnłoeć pod pokoiu z Turcją, zaś co do specjalnej
BIDkada.
względem języka i obyczajów, to też ałutznie opieki nad albańczykami. to 1>pieka taka
WIEDEN· - DziennHd zapewniają te
sprHciwiałaby sit wyr·aźuie konstytucji
blokada międzynarodowa rozchu~nięta 'zo· im si~ nlłleźy aa modzielność, dlatego mostanie na wyllrzeża albańskie, między in- carstwa postanowiły dać wolność Albanji. serbskiej, która pr:i:ewiduje równouprawnemi na San Giovani di Medua i Durazzo. Bkutari ma należeć do Albanji, bo taka łeat nienie wszystkich narodowości,
Oświadózenie

p.

)

Ostatnie telegramy.

Niemcy i

.w tym

Włochy

propozycję

względzie przYJęły.

Odpowied:ii palistw
jeszC2e nie nastąpiła.

Austrii wola mocaratw•

trójporozumienia

WIEDEN.-Admirałowie eskadry mię
dzynarodowej nch walili obsadzić Antivari,
blokować całe wybrzeże albań..tde i areutować tran&J>6rty wojsk, wysyłane ciąO'le
0

przez Serbię.

KI.LONJA. - Stoaownie do wydanego
wczoraJ l'ozkazu przez admiralicję, dwa
niemieckie krążowni i
den" i „StraHbarg-,

opan~erzoBP,

~nśclły

„Dres·

dziś port

tutejszy, udnjąc się na morze Śródziemne,
aby się połączyć z flatą demonstracyjną
u brzegów czarnogórskich.
BERLIN.- Dzisiejsza „Beri. Ztng. am
Mittag" pisze, te demo11Btraeja mi~dzyna
r~dowa wobec Czarnogórza zakończyła się
mrzem, a blokada roEjątray tylko CzarnoDemonlitracje prz ciw z•roje11iom.
górze, które nie zastosuje się w żadnym
BRRLI~. Seli:Jahii demokraci urząi· razw do życzeń mocarstw. Zs śladem Czar~hili tu wczoraj 50 ZJromadz&ń, protestu· DQ~9ry ~jdt1J irrne państwa bałkańikie.
ttrót Mikołaj.
1ącyeh pi-zeciwto .orrji zbrn.feń•.
'lfłEDE...~.- Z Cetynji telegrafują: król
Iiiczba uczeff!Jł~ b~l bardzo wielka.
"ko i cz oogórski udał się wczoraj z
Cet.y~fi d.o Aritivari, _gdzie przebył więk,zą
eaęsc

cim&,

o-bserw&Jąc

dzy na rod o w11-

z Lrzegu

flotę mię·

Niezadowolenie z mowy Bethmana.

Jeżeli Czarnogórze walczy z albańczyka
dąży

mi i

do

można

uważać

zwi~zku

z

zdobycia Skutari, to tego nie
za walkfJ z Tnrcją, będł\cą w

wojną bałkaśsk'-

Albanja ma być państwem eamodzielnem
na zasadzie ugody mie,di-ynarodowej, która
przyszła do skutku po długich mozoluych na·
radach. Również po długićh naradach posta·
nowiono przył"czyć Skutarł do wolnej Albaaji.
Czarnogórze nie może eię skadyć, że
moearehrn. postępują z nim niesprawiedliwie,
bo zcodziły się oue na oddunie lpeku, Pryzrentu i Djakowe_j )Mlń1twom bałkańskim
przez co wielki Hm11t ~iemi przypadnie Serbji i Czatnogórzu.
Mocarstwa, a w szczególności Anglja,
wzzczynnją,c akcję pMeeiw Czarnogórzu, czy.
ni~
1o w imi~ 1prawielłłiwości i wolności.-

PARYZ-Mowa kanclerz:\ nierr.ieckiego
wywołała tu fatalne wrażenie. ~właszoza
nieradowolenie budzi c:i:ęść mowy, poświę
cona azowinizmowi fra.ncuakiemu. Prasa
francnakct pisze, te kanclerz wy~unął na
pierwszy plan }Jatrjotów francuskich. aby
wskazać niebezpieczeńatwo wojny dla niemiec. Ogółem mowa kanclerza uspoeobiona
jest pokojowo, pomimo to jednak musi wywołać prowokar.ję Francji. Zwłaszcza nioprzyjemnifl uderza buta kanclerza i pewność zwycięstwa w razie wojny.
Zltt-ejeni• f •cuskie.
PARYŻ-Minister wojny Etiem1e na
bankiecie w Roin popierał gorąco przed·
łożenia wojskMre. Etienne
wskazał, .ze
zbroją się nid:ylk&--Niem~y, lecz również
.A.ulrirjR i Wł~, wobec ca~o i Fraucja
musi być w us:ławłc2:Uam pocotowiu wo·

jennem. Nut~-mf.aister, maj,e Mpewne
na mylili mew-ę k~~Ea Dłemieckiefo,
pod Liumny wyetąpił ~o · przeriwko zarz.utom IZ-O•

Walka 11od Liamny.
BIAŁOGROD.

w Albanji

•toczyły

l)onoszą, że

wejaka serbskie

\!llU~o a

winiz~
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Rozmaitości.
-o-

Jak

śpią

królowie1

Ci :>.e zwykły " h śmiertelników, którym
wydaje się, że panujllry śpią lll jakichś nad·
·zwycznjnych łożach - myl!ł sit niejedno·
krotnie.

nia znajduje s~ na najwy:llszem piętl'ze p11ła·
cu i zanim aiQ kto tam dostirnie, musi przejśó
cały szereg pokojów. Przez ca1' noc stoj~
na straży lokaje, którzy ocbraniaj!ł spokojny
aen miljardera. Prze-a olllłą noc w pałacu
dzisla i pali ai• elektryecność. W ogrodzie
również chodzi straż, a prócz tego jest jesz·
cze dwóch ludzi, jedea irlandczyk, drugi zl!Ś
szwajcar, którzy zd~ydowali sil) oclmmiać
swego chlebodawcQ za en~ \łla.snego życia.

Cesarg Franciszek Józ ef śpi na prostem
teluznem łóżku.
Cesan niemiecki śpi na łóżku połowem. Pół t:r•iąc• petycji do Paderewskiego.
Znakomity mu7.yk Ignacy Paderew·
Król Wiktor Emanuel na zwyczajnem
łóżku żelaznern, w bardzo skromnym po- ski, bawiąc na ziemi pohkiej, nara.liony jest
na mnóetwo udr~cze1i, naprzykrY.ań aię i in·
koju,
W najoryginalniejszy sposób spQdza no· nych nieprzy~mnoici.
Paderewski, jak wiadomo, bawił obecce król belgijski, gdyż c1u~sto sypia w ha·
nie we Lwowie z dw<>ftła swymi koncermaku.
Rekord prostoty w tyciu zdobył mikado tarni, mało jednak brakawało, by podobao
japońeki: ten sypia wprost na dywanie, po- Lwów zupełnie Paderewskiego nie Hid7-iał
i nie słyszał,
słanym na podłodze.
Oto - jak donotz~ tamtajsze dzien·
W :rnpełnie odmieuny sposób od tych
iłów korouowanyclt śpi niekoronowany król niki - zaledwie tyMrn rozesPrła się wiadonaftowy, Rockefeller. Jego wsp:iuiala sypiał- mośó o zamierzonym przyjeździe Pnderew--;;e,7:?~F3FJ'f?!i-w•,,...,.s$pgFt3 -

-

skiego do Lwowa, równocześnie zaczęły
napływać grnmaduie na ręće artysty eupliki
o w§parr.ia, zapomogi, zasiłlo:i, jałmużny etc.
Wtajemnicuni opQwia.dają, że ogółem Paderewaki otrzymał z snme~o Lwowa coś
pól t,rsiąea t&kiich petyt:ji, a drugie tyle
z innych i> tl.'OO Jn·aj\l. P1<tlerewski jeet c.uło·
wiekiem wielkiej ofiamoici i ma zawsze
otwa r tą rękę i kiel:lzeil tam, gd~ie albo nie·
doli trzeba ulżyć, albo obowiązek obywatelski spełn~. Na tt>mnt jego ofiarności i
uczynności możnaby tomy całe napisać.
Ale w:.:izystoo ma swoje granice z1daszcza, gdy w grę wchodzi już najpo·
spolitsza chęe wyzysku, juk okazywało si~
to niestety z przeważnej c2~ści pism do
Paderewlilkiego wystosowanych.
'l'o też łatwo pojąć, ja!.'. niemiłe \\ ra·
żenie wywohwy na PMlenwtkim tego rodzaju supliki. Mużna także pojąć, czego
mlfgł się on spodziewać pe aweu1 przybydu
do Lwowa, jożełi przed przybyciem jak tak
go nagabyw~ zacaęto. To też nie d7.i·
wimy się wcale artyście, że zawahał się

łW'EW&W

- - !Mi

zwrócić

Ofiary.
Pp. Bolkowscy z Granicy na pozbawio•
3 rb.
nych pracy -

Okazyj.nie
-::~

kuca rasowego

z małą bryczką i rol wagą-Widzew~
ska Jf2 106.

I

-

-

##&&

pojech:miem do L.wowa 1 . chciałi
ws1ystkie koszta impresą.rja, byłe\
t) !ko zyskać zwolnienie od kone·el'tów lwew.1
Depiel'o pod wpływem gorących nałega6. \
ustąpił i dzięki temu tylko wystj\pił z lion·
certem we Lwowie.
przed

2 wybitne dramaty i:.n~':!f:0;~y 2 wybitne dramaty
11

•

ZĘ Z OTCHŁ~

Z

•

••

Sensacyjny, wspaniały dramat

....

w a eh częściach w wykana11iu 11ierwszorzędnych Artystów.

W starożytn j fortecy Deorboru
Wspnuły dramat w 3 częściach

~......,;;;.;.i_..-

Od
J

zii wto1ku ~o piątku '
WłlłCZnie

w~łkt W!Paniały program

zdjęcie

~

II

do

'ne~~tawi~niu ~la ~li!li
wejść

k111iec e 5 po poł
5 i IO kop. dla dorosf»Ch IO i 20 k.
pół,

PROGRAM:
I) Szwajcarskie Alpy-natura.
"
2) Lodowe góry Alp
3)
.ł)

··. -

Łodzi)

pojedyńcze

pokoje z
balkonami i 5 mieszkań po
2 pokoj~ z kuchnią-w lesie.

Trzy

Uł&I-

te

1183-2-2

\llSlJUki[h,
1 29

m. IS.

Ubranie można nt1sić 5 lat, łok. od 40 k.
plusz 70 k•p.-Tamźe ~otowe spodnie.

Resztki.

1234-1

Pię~Re ma~

na damskie suknie l blttzlri bajecznie tanio.
128 m, li.
Piotrkewaka

•r.

- -- • „

.

'·

Ul.
Poleca

„

„

.__

•

--

.

-

.

~

._ - .

-- -

-

Eksploatacji

Inżynierska

N! I.

lkótY wołowe, kt1wie, fłtl!t!, koński! :~f~e~ łJjj i

umał!t- topiony, do n~~~~;c~~h- HIBW SlłUOilą ~:t~:;l~~y
mie~·klłńlłą ~~ !~~u dlatr~)~~,y~UCZ· WłoiieR

I

Maake

tapir.tuki DlYil-

;lt~!~~:c:r:~:;a~ nrierine ~UO~~~. LM utnuny
ltkowany
952odstawy.
po 15 kop. za pud na miejscu
bez

lłowootworzonv FABRVCZllY Słltln DY\UAllÓ\JJ
Łedź ul. Piotrkowalul 56, d. W-go Szweikerta. Tel. 3l-06.
.; ., ..-

-..

prawdziwą .Skórę angielską· można do- ~
Piołrkow~ t~o :

..

Łódzkich Rzeźni Mi~skich

Letniska w Głownie
(Godzina dPOgi od

~

Zarząd

Dzielna Itr. 13.

n.tr

Tygodnik H-trowany „
„ Cyganka Kassilda-melodramat.

5) Sen wigilijny-fantazja.
6) Wilcza przyeługa-komiczne.
'7) Odziellziazona pantera-łtomiczne.
· 8) Zemsta-komiczne.

.•

poleca na nadcbodz~cy sezon wielki
wybór parasoli i lasek, oraz wykonywa wszelkie rep•ra.cje su.rannie i
1237-16-1
&kuretnie.

po jednym

Cen,

Ceny popularne.

llajtali&za firma
parasoli i lasek -.t
R. Outmana, Łódź,

LUNA
dziś piątku włącznie
o 3 i

z natury.

Program trwa 2 i pól godziny.
•

Początek

w wykonaniu najwybitniejszych artystów.

l>OGl\l~'a _V\ ÓU~ Gl\~C\\\~GO

demonetrow11nym będzie ·

Od

11

Poleca

w największym

/6

wy borze i po n a j n i ż s z y c h ce n ach·

~ DYWANY krajowe, francuskie, czeskie, perskie, smyrneńskie od Rb. 1.25 k·
.5. CHODNll<I dywanowe, pluszowe, wełniane, kokosowe i jutowe • • - ~ •
3 • •
MOKIETY i materje jedwabne, pokrycia mebli
1 ~ firanki, STORY BONNES, PEMMES, BRIS·BISES
Tiulowe, i pluszowe Kapy na łóżka.
_;l
3 c SERWETY sukienne, pluszowe, jutowe, gobelinowe i t. p.
• • 15 J;l DIW ANDEKl, plusze nwhairowe lniane
"' BOBRIK-SUKNO do wykładania podłóg, w kolorach bordo, oliv,
6 •
zielonym electric. Gebe\iny tylko francuskich fabryk.
:;]
PORTIERY szerokie i wąMic kantoniery sukienne, gobelinowe,
wełniane, pluszowe i t. p. SZTANGI metalowe do portier
·;o
Z KOŁDRY atłas. i watow. od Rb. 2.50. SZCZOTKI do czyszczenia dywanów
Przyjmuje się na przechowanie i do reperacji i czysżczenla dywany.
Upraszamy o łaskawe obejrzenie bez obowiązku kupna.

g

:a

[~reiyt

robi

[ete1yt

czyni wilgotne piwnice i
mieszkania absolutnie suchemi

-,
o

O'
~I

~I
~

~

~.

·

I

·

zapraw~ cementową

absolutnie
nieprzemakalną nawet prly najwyż
szem ciśnieniu wody gruntowej.

Fabryka Cerezytu, Warszawa
-,1na 7, tel„ n„99.

1133-2-1

Prmlllkł9 1Qłnh11!. ttuJJęsze referencJt

eeeseeeee w

•

7

,OAZETA tC:DZK.A•-s kwietnia 1913 r.
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l
Wstrząsający i

I

sensacyjny dramat w 3 aktach, w wykon. najl. artystów włoskich

Akt I. Sekret wynalazcy, Akt II. Anonimowy list, Akt III. Straszny wybuch.
Dobry pastor - wspaniała komedja amerykańska.
N~d program

ADtet kom~inator

Wyborna komedja w wykonaniu art. teatr~ Warz

szawskich.Rządowych

A. FERTNEREM na

Od dziś do piątku li kwietnia włącznie, między innemi

masy

upadlości

Dawida Wienera

Syndyk Tymczasowy Antoni Żelazowski
Adwokat przysięgły
ł:.ódż; Mikołajewska 21.

1235-2-l

meble
Af•tanio.

sprzedam z 4 eh pokojów,
24-14.

Drukarnia Akcydensowa

Południowa

o sprzedania. 6 morgów ziemi wlościa1iskiej z zabudowaniem w dwóch
kawałkach, ziemia szczerkowa, ogrodowa i torf, z zasiewami i obsadzeni.em, t.11iędzy Łaskiem i Zduńska, Wolą, od Łasku 4 wiorsty, od Zd. Woli
8 wiorst, blizko szosy. Gmina Pruszków wieś Maty Okup nr. 17 u gospo1084-1
darza.

D

Widzewska

lie

zgubiła kartę od paszporwydaną z fabr. Ramisza. 1088-1

Ktu,
paszport,
Just
Jangminy
Kociszew pow.
lara Hiler

SZEWC

zgubił

Mikolnjewska 32.

e
s
e
e
~

wydany z

łęczyckiego.

1081-'l-1

Poleca Sz. klijenteli obuwie wykwintne w wielkim

W.)•

borze po cenach przystępnych.

Firma nagrodzona wielkim medalem złotym na wystawie Rze
mieśłniczo-Przemysłowej w Lodzi.
1238-15-1

nawijacz do towaru.
Zgłaszać do fab1·yki "B- cia Bukiet"
1080-3-1
Benedykta 58.

P

otrzebny

lat 18
Potrzebnydo sk{adu aptecznego.

czytać,
1zać się adm.

HANDLOWIEC (izraelita)

branży 7.yra?:doli ~o o~~ietlen_ia. . gazo we go i elektrycznego, dobrze wprowadzony u li:liJenteh mieJscoweJ i Cesarstwa-potrzebny do fabryki tychia
wyrobfiiw.
O~erty tylko pow•żnych re:tlektantów z referencjami i ż~danym wynagrodzemem sub .• Lampa• do Biura ogłoszeń d. Eiseaberga w Warsza.~i•
'
Muranowska 14.
1232-2-1

I

umiejący
Zgła.-

chłopiec

1080-2-1

Prrzejad 1.

os:rnkuję ajentów
tykułu c0dziennej
wizJę, z kaucją rb.
82, Btaszczyński, od

P

do sprzedaży arpotrzeby, na pro25. Widzewska
1 go 4. 1082-3-1

Sta.churski
Wojciech
f&szportu,
skiego.

.. DRUKARSTWA

krawcowa poszukuje szycia
Zdolna
w .domach prywatnych po 4 rb. ty

„

TABELE, KWITARJUSZE. RACHUN?\I, AFISZE, KLEPSYDRY,
PLAKATY, ZAPROSZENIA. BILETY WIZYTOWE, BLANKIETY.
..
..
.. i t. p. ..
..
..

DLA DUŻYCH NAKl.ADÓW-maszyna rotacyjna.

Ceny umiarkowane.

Ceny umiarko„ane.

w

Zakład

Administracji
, 1084-- I

fotograficzny

„ Othełlo''.

fotograficznych powiększeń
ŁÓDŹ Rzgowslfa 2 (przy rynkn Gcyera).

Oddział

chłopiec
16 letni
w drukami.

poszuku_js miejsca
Wiadomość: w .Adm.
Gaz. Łódzk. Przejazd 1 dla S. P.

;-

wydawnictwa

„GAZE'I1Y ŁÓDZKIEJ•

Kto chc11 z

objaśnieniem.

Album Jana Matejki stanowi zapowiedzla·
ne premjum dl& pt·enumeratorów

„Jutrzenki",

opłacili całoroczną iprenumeratę
w kwocie rubli 2.

za

Album Jana Matejki
Łódzkiej'',

maleńkim

kapitałem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~PIERWSZA ŁÓDZKA CHRZEŚCJAŃSKA~ł

do współki w celu fabrykacji doskonalej złotej farby do
włosów, a z większym kapitałem
do fabrykacji kilku drobnych ko11metycznych artykułów, lub też obj~ć
wyłączną sprzedaż na całe cesarstwo
niech złoży piśmienną ofertę: .Juljusza 19/4. Również poszukiwana
wspólniczka z kapit. 5000 i udziałem
w. pracy do in tere su już egz:ystującego.
przystąpić

Wyszedł z druku album Jana Matejki, zawiernjący 30 reprodukcji celniejszych obrazów wraz ze

ministracji „Gazety

JAKO TO:

Gotowe powiększenia fotograficzne retuszowane lub bez retuszowania, po wyjątkowo nizkich cenach. Próbne zamówienia zjednywają mi stałą klijentelę.

1070-3-2

stos-ownem

WCHODZĄCE,

w

WAŻNE DLA PODRÓŻUJĄCYCH,
fotografów i ajentó ,

zgubiła kartę od paszporwyda.n~ z fabryki Gustawa Ga.
1087~1

powodu wyjazdu do spr2edania
Zsklep
kolonjalny. Ulica Placowa 9.

nakładem

:::

kart€) od
z fabr. Libiń.
1086-1

Szeja
Zo±ja
tu

Oferty
godn.wwo.
pod lit. A. B.

1:

zgubił

wydaną

jera.

IO&a.

~----·
PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY W ZAKRES

ornz reperuię, jak w
prywatnych tak i u siebie
Widzewska 73-28, Kunkowska.
1090-6-1
ieliznę szyję

RSKI

GRODl{11

J1lN1ł

B domach

W.G

„SEXTET'~

Og·Ioszenia drobne.

Syndyk tymczasowy
Stosownie do art. 512 Kod. Handl. zawiadamia wszystkich wierzycieli wspom_nillnf'j masy, ż_e Piotrko~ski Sąd Okręgowy wyznaci1yl ostateczny mie•
••.ęczny termin, rachuJąc od d. 2/15 marca 1913 r., do sprawdzania
wie1·~ytelnoś~i wobec czego wierzyciele, którzy przed upływem powyższego
termmu .ll&lezności swych do masy nie zaprodukują, podlegań !Jędą skutkom,
w art. 512 i 513 kod. Handl. przewidzianym.

Orkiestra Koncertowa

czelę.

którzy

„Jutrzenkę"

nabyć można w ad-

uL Przejazd Nr. I.

„Oziris i' Gumgalin"

ł{
ł(

ł(

'4

Elektryczna Fabryka Cukr-ów

}G

Nagrodiona Wielkim Srebrnym Medalem na wystawie Rzernicśln!czo-Przcmysłowej w Łodzi

T.

t<
Al

Dąłlrowski i Smka
w Łodzi, Wi-dzewska 104.

'J~eleca swe wyborowe wyroby codziennie świeże.

765·-00-8

-.J

"11„••••••••••••••••••:$• • • •

~~~9~~~~~~s~~~~~~~s~~~s~&~~9~eeeee~

I

@?

i

najlepsze wszechświatowe pasty do obuwia; żądać wszę
\li
dzie. Reprezentant M. Bła_• ~
szczyński, Widzewska ...,.
!!$
Nr. 82.

:i.i
~
\

„
}O

PRALNIA Blf LIZNY Z11u11lllla w .t.adz:;
M. Cieślak, Piotrkowska H2 88. ~

Znana w

Łodzi

Zawiadamiam niniejszem Sz. KHjentelę. ie otwOł"zyłem oddzia
chemicznej pralni i przyjmuję wszelka.i garderobę mij.Skll,i i damską, a
także firanki, portjery, dywany, wog&le wszystko w zakres cb.em.ł-Jany
wchodzące po CH.a.ch. bardzo przystępnych.
Z sza'<nnckie;rn

21-104-18

Phat„kcnieska łl8, w

m. cieśłak
i;uuh:irtkozu.

~

-:

i

W
~
...,
'11

~·

!

~

~$~~&~$€~~9-9~w@~~"~~~~~~$~$~~ił--:.W~~"'!'ffS~

Nr. 80,

,OAZETA tODZKA"-8 kwietnia 1913 r:

8.

na mole

Pewnie wybróbowa• J'm bezwarunkowo niezawednym i bezwonn„m

e n eicha ,, o
•

-ra
W

Łodzi

r"

ae

Pharmakon tow. z ogr. odp. Berlin S. W. 29.

do nabycia w e wszystkich a ptekach i

skła dach

aptec znych i perfum erjach.

-~„~~ ~~~=-=~~~~~:- ~~~~~~~~ ·~.

~9 ~~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~

t«

·''

I.I\

~

i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 2 - 51/ 2 codziennie.
Choroby skórne i wenePyczne Dr. L. PRVBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-2 po poł.
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
Choroby oczu Dr 8 DONCHIN Pc;>nie~ziałe~,._wtorek, środa, czwartek od 9 - .10 rano.
Niedziela, piątek, sotota od 1 - 2 po południu.
• •
dł Dr C BLUM P~niedziałek, wtc;>rek! środa, czwartek od 1-2. pp.
Choroby nosa uszu 1•
'°i-Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.
gar a • •
•
Badanie mamek. Porada 50 kop"°
A n al izy krwi, wydzielin. moczu.
Wewnętrzne

*

Dzielna .Ni 4.

i~

....

~

~: Telefon N! 14-99.
FILJE: Spacerowa N2 13.
Zgierska N2 7.
Główna NQ 5 t.
Piotrkowska N2 76.
Piotrkowska NQ 306 (Górny Rynek).

l~

Piotrkowska 45 (róg Zielonej). Telef. 30·13.

\11

~

dla przychodzących chorych
45.

Salwa iw

~~W
. •
w

Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów
flSF9

~

i.I\
„..

,.~

~

Q1

'1
\9
,.~

Zawiadamia, że cennik nasion na sezon bieź~cy opuicił pra.s• I

wysyła si„ każdemu franco. Nasiona. warzyw i kwiatów naiświeź-

'-"

l.ł\

W

~

Cebulki i flance do wiosennego sadzenia• w d9
borowych odmianach.

uych zl>i;rów.

l~

~
~

Z ezacunkiem

\9
~fJ

W. Salwa.

Ceny nizkie ·"
Ceny nizkie.
~e~~~
~~~~c~~~~~~~c~~~~~c~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~-

Materjaly na

~łlllki

Specjalista chorób wenerycznych, skórnych i dróg moczowych

hurtowo i na arszyny po cenach
fabryczny~h a także

Dr. S. (autor

fartuchv alpa2o'°e
resztki,
LlllDEMAN Wólinne
Nr. 129 II p.
m. 19. Handlujr\eym rabat.

2ądać wszędzie.

......... ;....,............................. ~..........
~~~~~~.,..~~

KONS'fANTYNOWSKA 11.
Syphilie, skórne, •-eryczne
chorolty drtig moczowych.

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-RATA 600.
Przyjmuje od 8-1 rano i od

do 1 rano.

Choroby
n e ryczne,

M 2.

13-59.
w.f'osów, we•
i nie•

mocy

llkiowei·

0

Piotrkowska 165 (róg

lekarz weterynarji
S.

m n

Piotrkowska 145. Telefon 29·00.
Porady w zakres lecznictwa wchodzące, djagnostyczne ezczepionia
290--20-6
ekkspertyzy.

św.

Anny

Telefon 13. 52.

Piotr k o wska .Ni 35,
Telefon 19-84,

Chor6by uszu, nosa i gardła.
Od 10 - 11 r. i 5 dziele od 10-11 r .

7 po

p o ł,

w nie711-2-4.

~S$SSsess~e9s9s9~~~s~~~

Dr. Snen erg

Krótka 9, telef. 23-78.

oraz

Specjalsta chorói> wenerycznych,
skórnych moczgpłciowych.
ent no SO{i ś ie•
t
iił

•leznic.J:Jf
Goc i y przyj ć -od 12-2 i od G-S
z.; Jla l:'n.n od 5-G p. p. W niei
dziele od 10-1.
;:;S9~Sl9

&S!s~e~e;:.&).

.):..,...

"':€€E~~3ss;;s9

Dr. med. J. Szwarcwasser,

Pi trko ska I .
Choroby wewnętr•ne i ner'wowe.
Sp cjalne: choroby, żołądka, kiszek,
przeroio.ny m t rji (cukrowa: podagra
'
otyłvśó i t. d,)
Niezbi;dne dla djagn zy analizy chemie ne i b kter„olog. wydzielin i krwi
w labor torjun1 wł snem. Od 11-1
rano i od 5-i i pól po południni

l.ł~

kostjumów
damskich

t. falkow8.ikilb
iNawrot
P ierwszy

chrz eścj ański

Skład różnych

skór

wszelkich przyborów szewckich
kamasznictwa.
Piotrko ska 27, w podwórzu

M.

Choroby skóry, dróg moczowych
i weneryczne,
od 11-1 i 5-71/'J•

'-':it

su KIEN

c

=
1\1

u

'lii::·C~~~~

hurtowo i detalic.1nie

Piotrkowska 115. Tel. 21-79.

p~~tf~~~:=

przygotowałem wielki za.pat

2) Alpejski fijołek
3) Violetta de Parme.

Skład główny

Masy do

i

i.ł)
•

;; :

fi ~
I.~

11

::

PudrJ.;~t~ i :::1~~t~:~·
Wodyk k "'!iakt~we.
Wody o 1 oas ••·
9łońóa 11•

podłóg

„Jaaniej
do prania.

Mydła
CENY UMIARKOWANE.

POLECA

SIĘ

Szanownej

Publiczueści o.

L
stacja ROGÓW

, I !.

u WEDLA
ulica Piotrkowska, róg Zawadzkiej,

/.~

~t
l~

.t:it

/.~

l.ł\

I.~

Markus.

.~

~~~~,,.~
~~";C;-etC;:C:;:C:~~~~~~;:C:~L·,C~
'~~~~~~~~~~~~~~~~ę~~~~ ~~~

Precz z chlorkiem!
nowość!

Pożądan

!'a.bryka myilta i przetworów ehemieznyck w Łodzi p oleca B.aj11.cw 1Hy
nagrodzony o s t a. t n i o
proszek do prasre~r11yrt1 naI m e dalem
nia pod n a zwj\ "
e rbo.-ol" za.•t4!
Wy1t1nJie R:&ellliealniczo-Prz e myałowej w Łodzi.
puje w z upełno ici chlor~k i so dę w praniu, oszcz ędza ezo, wa.c41 i my
dło. „Per boro lu nada.je bieHśnie śnie żn~ bial:ollć, clezynfek:uj• j l\ i
01zez.,a.za. tkaniuę.

PERBORQ L"

L~
.Żądać

Schroter

„

Pańska

we wszystkich mydlarniach i

Nr. 54.

składach

aptecznych.

7.1.4.-100-5.

(Zebrał i streścił

M. WIEL 'OPOLA

Tl~

TWO ZENIEsięŚWI TA UKLAD SV T

.)

U

PLANETARNEGO WED ...UG P JĘC T
ŻYTNYCH, WIEKÓW Ś "DNICH i CZASO
::
..
NO ~SZY H. ··
„
..
„

W mająt1rn

u ·u t , n

l.ł~
JA.

I!~•~

li

uznany przez najpoważniejszych chemików jako nieszkodliwy i najlepszy
środek do pnl!1ia bielizny. żądać
op.. ZaPac: .;i ł
wszędzie.
stępcy we wszy~t ich miastach pa·
2
skład: Kar i
szuklwani.
'J.
Łó ',
52-~

Bliższa wiadomość

*~

Perfu-m erja ..._

Na wiosenny sezon

1)

WIOSNA!!

··

~,~~~.ill!!:4!!!~~4

~~~~~~·7

UIF'

...................-.

~

apuściński

ul. Ce _ielnii~na I

li

4

~~

p r a c o w n I•a tI.~

Dr. Rosenblatt I.

Przyjmuje od 8-1 r. i od 4- 8 pp~
panie od 5 - 6 pp.
Łó dź,
Dla. p ań oddzielna poczekalnia.. 152 G
S~~SSS99~S$~~S9 ~ ~999

nosa,

rof. Gutzmanna z Berłifta
Godzi~y P,rzyj~ć: od 1-0 i pół do l i
i poł i od 5 do 7-ej wiecz.

moczop.łciowe

LECZENIE SYPHILISU EHRLICH·
RATA 606 (wśrótliyłnie) i 914.

gardła,

uszu i zboczeń mowy (jąkanie,
seplenienie i t. 11.) podług metody

I.~

Godziny
rjum od J0-12 rano i od4-7
po poł. Przyjmuje się chorych
850-52-31
na stałe.

••

..........

. . . ~~~=!:I'~~~ ~~~

_J,))
.....'!l!o..~·"!!!..~·........ ~·~~,

~~
l.ł~ 5!

:r~~:J'~i;mbulato-1 ~~

poł.

Dr. Karol Blum

l.ł~

OCZU

Tel· 28-39.
Lecznic:a ze stałemi

20-IO

rano i 5-7 po

Specjalista chorób

Dr. L PRYBULSKI
Południowa

pół

'-'·

69. Piotrkowska 69.,

akuszerja, chtroby wewnętrzne
od 9 i

•~s9••ga~~~~~~~~eeEe

Tełefon ]i
ałl:órne,

teł,

chorób

5-8 eeeeeeeeeSEeeeeEEeeeeeeee

wiec:i., dla dam osobna poczekalnia
ed 4-5. W niedziele i świtta tylko

Ul i ca

~r. lrt ~ollenlr~
Nawrot 38,

Ił~
Jj

887-20-27

,~..........

~

~ 0 WIOSNĄ!!

SpecJ·a11·sta

•

Dr. L. Klaczkin

„Koniak Imperial"

1217-25-1

Telefonu .M 19·41.
Gabin.e~ ~oentgeno:ws~i (:Prześwietlenie i fotografowanie wnif
trznosc1 ciała prołllYC1am1 Roentgena). Światło-leczniczy (cho·
ro by włosów-) iLa.bontorjum lekarsko-kosmetyczne. Badanie krwi
na. syfilis i leczenie Salvarsanem (Ehrlieh-Hata 606). Gabinet
elektro-terapeutyczny (Masaż w i bracyjny i pneuma.tyczny podług
prof. Zabłud •wskiego-niemoc płciowa). Godziny przyjęcia: od
godz. 8-2 rano i 5-9 ł)O południu. Dla. pań osob:na poczeka.lnie.,
od Ewa.11gelickiej Xt 2.

I

Doskonały w smaku

polecą
czańska 131, wejlicie s

i

Piotrkowska N2 144, róg Ewangeltctiej,

wejście rewnież

i nknie

WY LAD POPULA NY.

;,:::

YKLAD P PULARNV.

Dla pr num ·atorów 1tGaz ty Łó zkiej"
kop. Do nabycia w Administracji, Pr!:e· zd 1.

