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Prenumerata w Łodzi:
Rocznie 6 rb., półtocznłe S rb., kwartalnie 1 rll
50 kop., miesięcznie 50 ·kop.
Za odnoszenie do dornu 10 kop. miesięcznie.
Z

prnsyłką pocztową:

Rot:mle 7 rb. 20 kop„ półrocznie rb. 3 koi>. 6G
kwartalnie rb. 1 kop. 80, miesięcznie 60 kop.
Za11:ranicą miesięcznie rb. 1.
Ogłoszenia: Nadesłane .na 1 s~r?nicy 50.kop. za

wiersz lub 1ego m1e1sce, wśrod teks~u
60 kop„ reklamy po tekście 15 k~p„ nekrologia
15 kop., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 I pół kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmnle.
10 wyrazów.

Wycho«zi codziennie po południu, oprócz niedziel i świąt uroczystych.
W soboty z dodatkami

iłustrowanemi cłla prenumeratorów.

..„

.„.

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

Ogłoszenia „Gazeta"

drukuje tylko

Redakcja ulica Widiewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd nr. 1 (Telefon 20-30). Rękopisów ~roenych redakcja nie zwraca.
Interesantów w sprawach redakcyjnych przyjmuje się od 2 do 4-Wtdzewska 106a.
Filje kantoru:

Zeierz 1 Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny. :: Ztluriska Wela 1 Księgarnia Welenowskie11:0 ;:
Ale·ksandrów 1 skład apteczny J. Auerbacha.
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wie cz.

nd godz. 1wierz.

zaopatrzony w deeorowy wybór przek\sek.

polskim

PabJaniee 1 :Biuro Dzienników, A. Wadzyńskiego. Zamkowa 23.

„Dama Kam~iiowa"

KONCERT
lłUFBT

••we

YJ języku

PI WO browaru

PuJ laklłtuała iilllll1wa iaiet gabinetów. ~ ~e~~i1~ 'd~ ;~r~ !f:;::r&~~
1

„Zbójcy"
M~lYKA .ARIYUYllttA
CODZIENN!E

Z karygodną i lekkomyślną ogranic systemu „wywiadowczego" w
ogół przechodzi do po·
bojętnością
girnnazj urn.
w niedzielę 6 kwietnia zostanie etwartą w demu Teodora Steigerta przy
nad fizyczną i dudziennego
rządku
Przed kilkunasta ma miesiącami
ul. Piotrkowskiej -Sł. Tełeflłl 31-74 filja sałi Uc)!taeyjne.j Najwyżej zatwierdzieci, ktere
demoralizacją
chową
postawiono na nogi „opinj~" pub1i·
dzenetJO Towarzystwa Petersburskiego
czną naszego miasta sprawą kilku- są męczennikami, czasami już w konastu przedstawicieli łódzkiej „no- łysce.
Rozwija si~ przemysł, handel,
blessy" pieniężnej, którzy przy politeratura, ba! rozwija się
sztuka,
mocy właściciela cukierni i scating·
i _,,kultura" naszapodobno
małoletnie nawet
»uświadamiali"
ringu
ale gaśmie w sercach ludzkich podziewczt:ta.
Filja nasza dokony1.va następujących operacji:
obowiązku, jaki na nas wkła
czucie
Oto garść faktów.
da niedola. dziecięca. Obowiązku, któ1) Pri:-yjmowaule tewarów .,.,. 011łu aprzedaty drogi!! llcyt11.cji.
Oto drobna c~ąsteczka tego pie- rego niewypełnienie krwawo pomści
2) Przyj111.Cłwaaie tewa1·6w na ilkł&d we wł:asnych składa.eh.
3) Przewez rozmaitych towarów J rzeczy na. miej11ce przezaaozenia.
kielnego błota, w którem grzęzną się na prżyszłości naszej.
4J Przyjmowanie rz;eczy w komis w celu wya-yłki do innych filji Cesa.rstwa na
przyszłości
1027-:.!-2 dro bns nóżęta dzieci sprzeiaź lub lic1b.cję,
„Niema już dzieci!" - nDzieci
narodu".
- oto okrzyk, któTy coraz
giną!"
Prowcdzenia przedtiębiorstwa podlega kontroli pańatwowej. w Banku Państwa
Maltretowane przez szkol~, po- częściej, coraz donośniej rozlega si~
prz~d•iębientwo :dożyło tytułem kaucji 16,000 rubli pod nr. l130S59.
zbawione opieki rodzicielskiej, de- w świątyniach i zaułkach bytowania
moralizowane przez „stręczycieli" i ludzkiego.
Nast~pne należą do działu łódz
klijeutów, wyzyskiwane przez
ich
Co mu pr~ciwstawimy? Czy
kiej kroniki miejskiej. Oto pi ercza·
a
biednych,
dzieci
pracodawców,
DoSkcmałe
na to, aby ustąpił miej·
pozwoiimy
.
PAPIEROSY
wsza:
„rosną
rodziców
zamożnych
i
sami
na który stokroć oboję
innemu,
sca
r-"LAfERME
„W czo raj o godz. 5 po połu na kwiat, na owoc"-od maleńkości
tnością swą zasłużymy:
dniu przechodnie ulicy Rzgowprzeźarty pr~z zgnilizn~ współcze
Jan P.
Hańba!
niezwykłe
skiej byli świadkami
brutal·
czernie
pr21:ez
„kultury",
snej
go naprawdt: wypadku. Oto maności i żądzy ludzkiej.
leńki Franio Gołębiowski podW chwili, gdy tyle mówi si~ i
szekł do sprzedawcy pomarań
czy i wziął jakąś pomarańczę pisze o-humanitarności, ideałach spoZ za kordonu.
-:chwili
w
kulturalnych,
i
łecznych
do r€i}ki, za co rozwścieczony
Jerzy Cienciała.
Leży przedemnfł na stoliku egze.m:
sprnedawca kopnął 7-letniego tej w wielkich miastach uczniowi~
czorajeze dapuee donosiły o z~onia
plarz dziennika łódzkiego. Nosi
malca z taką siłą, że ten upadł klasy czwartej są. policzkowani przez 8. p, W
Cienciały, jednego z naJWltoej
Jerzego
da tę 7 kwietnia roku bieżącego. A
truciźnie
w
na bruk ulicy, przyczem od- dyrektorów, uczennice
zasłu*onych działaczy na polu narodow&m.
na jego szpaltach-na szpaltach jedszukają zbawienia przed argusowem politycZłlem i ekonomicznem na Sl~skn. De
niósł złamanie lewej nóżki".
nego egzemplarza dziennika łódzOs:tatnia jest zatytułowana wprost okiem „dam klasowych", o nazwi- pracy tej stan4ł przed laty blizko 50, gdy
kiego - znajduję następujące notat- potwornie-„ Ugotowane dziecko":
sko i pochodzenie nieszczęsnego Jó- wśród ludności polskiej Ks. Cieszyńskiego zaki, z których pierwsza jest depeszą
zia krewni (nobile!) przeprowadzają czął sio bndzió ii.ywszy ruch narodowego i
„ W pralni przy ulicy Piotr- skandaliczny proces, mały synek bie- ekonomicznego odrodzenia.
z Petersburga:
Z rówieśników wymienió należy ś. p. Pa·
kowskiej N!- 82, 2-letni Stefan dnej praczki „rozgotowywuje" się
„W gimnazjum prywatnem
wła Stalmach11 i grollO lnd:ei, gru,pujf\cych 1iQ
Boncik, bawiąc się przy kotła w brudnym wrzątku, inny malec około "Gwiazdki Cieszyńskiej".
Wiedemana dyrektor tego gimz gotując!ł się wodą wpadł do łamie nóżkę, kopnięty przez przeRolnik z Zilwodu i ia-i1iłowania, ~. p.
nazjum pobił ucznia IV klasy.
ukropu.
Cienciała założył Towarzystwo rolni·
Jarzy
snują
wiecz9rami
ulicach
na
kupnia,
Wywołało to wrzenie".
c,.;a w Ch.i.tzynie, utrzymująca żywe i dabre
dzieszpitala
do
Przewieziony
się tłumy 12-14 letnich prostytutek,
Druga jest depeszą z Wro~
stosunki z naszemi krajowemi Towarzystwa·
cięcego Anny Marji zmarł wie- niemowlęta są znajdowane
w ryn- mi. Na czele tej instytucji stał blizko 44
cławia:
czorem".
sztokach ...
„Odbył 'się tu pr(l)ces Cecylji
lat. Prncl\ swoj~ zyskał sobie uznanie ludno·
ści polskiej na Sląsku; mimo przeciwnej agi:
niesię
opiekujące
Instytucje,
inkomentując
rosyjska,
Prasa
Zbighr.
Maj erowej przeci Nko
uzyskał ·ma.odaty do Rady pańetwa 1
iacji,
wzywają
napróżno
niewowi Kwileckiemu o oddanie cydent w gimnazjum Wiedemana, dolą dziecięcą,
sejnrn lua}owego.
jej syna, Józia Kwileckiego. Ma- donosi, iż dyrektor spoliczkował u- społeczE>ń.stwo do ofiarności.
Pełnił służbf;l publiczn11i w szerokim za·
Jednostki pra c ują w tych in- kresie; nie było p1awie mstytucji narodowej
jerowa twierdzi w dalszym cią cznia za odmowę poczvnienia zezgu, że Józio jest jej nieślubncm nań, kompromitujących jego ko- stytucjach - jed1HiStki wspierają je na Sląsku, w ktOł'l\jby nie brał c1ynaego udziału.
rnaterjalnie.
dzieckiem. Dokonana w swoim legów.
Pełnił tea obowrązki członka Ra-dy szkot„
Ogół jest obojętny. Właściwie
Wiedome'<ti" opo,.,Birżewyja
czasie sekcja zwłok hrabiny
nej okręgowej, wyli~t1łu drogowego~ luwatoKwileckiej wykazała, że umarła wiadają o otruciu się młodej uczen- jest ślepy, lub chce być ś11iipym, n.ie ra szkoły roiai'czej w Ko009-odsu i a.koły
ona na atak sercowy. Proces od- ' nicy gimnazjum, która tnr;;nęła się dostrzegając tej przepaści, w kmą roltti-Ozej zimowej w Cłeszylłie. ,
roczono ponownie do 2-go czer- na swe kilkunastoletnie życie z po- powoli, lecz systematycznie p.- z y~
wodu posuniętego do ostatecznych s z ł o ś ć nasza się stacza.
wca".
Ninlejszem zawiadamiamy

s:nnown~ publicz.aość że

„Sotrudnik"

„

wx

Dzieci

giną!

Z Warszawy.

Teatru

Repertuar·
w Warszawie.

pcłskiego

B. p. J. fl otwand.
W śroJ~. d11i:i 9 kwiotnin, "Miodowy
Zmal'ly w zeszłym tygodniu w \Var- Miesiąc" (premiera).
azawie Ja-k ób l~otwand, by! jednym 'z najgorW CZ\i rtek, dnia 10 kwietnia .:Mio·
liwszych zwolenników idei asymi1acji wśród do wy 1\Iiesiąc·.
żydÓ\\.
W pią1ek, duia 11 kwietnia "Miodowy
Ui. w r. 1818 w Warszawir, skończył Miesiąc".
dawną szkołę rabinów, Wydarzenia w r.
W sobotę, duiu 12 kwietuin, po poł.
1830 pamiętał dokładnie do końca życia.
o godz. 3 i pól., ceny zniżone „Krakowiacy
Po skończeniu szkoly został nauczy- i Górale", wie~zor;em „Mioclo 'YY Mie~iąc".
cielem. a w r. 18-13 objął urząd ówczesneW niedzielę, dnh 13 kwietnia, po poł,
go dozorn bóżniczego, Na stanowisku tern o godz. 3 i plił „Krakowiacy i Górale",
}Jl'Zeprow:1dził zamianę dozoru bóżniczne ceny zniżone, wieczorem „Miodowy Miesiąc''•
go na gminę starornkonuych, a do tej
wprowadził język
polski, gdyż przedtem
wtSzystkie czynności zalatwiane tam były
sąsiedztwa.
w żargonie.
Przed 50 laty zesłany administracyj·
!Studenci w _Z gierzu.
nie do Czelrbińt>ka, przebył tam dwa Jata,
a po powrocie do kraju za pozwoleniem
_(c) Wczor·11, zgierskie z11ldady rrzemyówczesnego generał-policmajstra Ki ólestwa słov;e :r.wiedzat<• w rebch naukowych gruPolt;l;iego powrócił mu· stanowisko sekreta- P•• ~tunentów peternbur2ktego imitytutu terza gminy, które znjmow3ł do r. 187!, po- chnicznego pod kierunkiem dwóch profe·
czem wyszedł do emerytury.
sorów.
Niezależnie
od 1·ełnionych obowiąz
Budowa kolejek porljBa:dowych.
ków ornz szerokiego udziału w żyein fi(c)
L.i·1rządowi łódzkich elektrycznych
ln ntropijnem naszego społecze1\stwa, J;1kób
kolejek
dojazdowych
zakomunikowano NajRohnrnd wjmow:ił się literatura i dziennikarstwem. Wydał ~Imiona żydów w Po1- wyższe zezwolenie na przeprowadzenie
sce", wespót 16 Lebkindem przetłomaczsł studjów kilku wązkotorowych elektrycz·
„His corję żydów" As tri ca, oraz modlitewni- nych kolejek doj:iz lowyd1 między innemi
ki hecrnjskie na język polski, przetloma- 1rn Jinję: orl Zgierza do Ozrirkow:1, od Ło
czył kilka powieśti
Herm1tejua, wreszcie dzi przez Brzeziny do Koluszek i od Rudy
Pahj nn i ckiej przez I~żgów i Tusi:yu do
W) duł sporo książek.
Przy jego \YSpt}luiziale i pracy po- Piotrkowa.
2 ruchu budowlanego.
wstał pierwszy organ polski żydów inteli(c) Wydr.i'lł budowbny piotrkowskiego
get'f nycll „,Jutrzenka\ do końca życia pi·
rządu gu\Jernjnlnego zatwierdził plany na
s_y,rnł du "Izraelity".
Otoczouy powe.zecbnem poważaniem budowle następujące: Edward 1 Szwalbego,
nn bn<lowę 3 piętrowego dornu i komórek
.zmnrł w wieku Int 9-1.
,,,,. Chojnach, \Yladyslaw~ SLH·iiowicza na
!Echa zajścia w fab2'yce.
W związkn z wywiezien·ern dyrektora I piętrowy dom w Zgierzu, Franciszka
Hnlbera z fabryki blachy ŻPlarnej we Wło· Grzee:ora na dom parterowy, stajnię i kochach, o czern przed paru dniami pisaliśmy, mórki w RRdogoszcm, Michała Mikołaj
onegdaj straź ziemsk:•. wolskiego oridziału czyka - na dom parterowy i komórki w
aresztowała 24 robotmków
tej fabryki. Aleksandrowie, Rajnholda Szola-na 1 pię
Aresztowanj·ch umieszczono przy urzędzie trową oficynę w Rudzie Pabjanickiej, Fe·
licj.urn Kaweckiego-na l piętrową oficystraży ziemskiej n.\ Woli.
nę w Zgierzu i Józefa Kołodziejskiego-na
Samobójstwo inż. Ka::z:imierza Mntec•
dom pHterowy w Al~ksandrowie.
kiego.

Z

1

Wczoraj około godz. 10 r. pracownicy
li:antoru fabryki blach dr.iurko~rnn_ycb p. t.
Sito" przy ul.Doln·ej M 5•1 za:ilarrnowani
zostali dwoma strzałamj, które rozległy się
bezpośrednio po sobie w gabinecie dyrek·
tora fabryki.
Przerazeui pracownicy zastali tam dyrektora inż. Kazimierza Mateckiego bez
żadnego mchu w pobliżu biurka, z ranami
9

postrzałowemi czoła.
Zmarły przez długie

lata był współ
właścicielem fabryki
armatur żelaznych
p. f. "Obręb'.>wicz, Matecki i S-ka" i skut·
kiem kryzysu przemysłouego w latach re·
wolucyjnych, zmuszony był do zlikwidowania z wielkie-mi stratami tego przedsię·
błorstwa przemysłowego.

P*f' RM*

Pr

9#4 Sr±HfA +H

--ł2).

TH. MRNN

K·mw~ka Wy~llkmt
POWIEŚĆ.
Tłumaczył

z niemieckiego

K. HOWORKO.

=

Po tych wszy11tkich napomnieniach i
naukach wszystkie dążenia zacnego obywa•
tela były skierowane w jeduą stronę, aby
mianowieie nie wykrocz,> ć przeciw przepi·
som i przyczynić się ze swej strony do
tego, aby rozmowa z królewską wysokoś
cią miała przebieg ladny i harmonijny.
Klaus Henryk rozpytywal go, jak
.zwykł był rozpytywać weteranów, strzelców, mieszkańców spalonej wsi, z uśmie
chtlm na ustach a lewą ręką schowaną daleko za. lewym bokiem; i mimowolnie uś
miechał się także nasz obywatel, prxyczem
doznawał wrażenia, jakby z tym uśmie
chem znikało z przed jego oczu wszystko,
.co go tu sprowadziło i krępowało.
Ten poczciwy, prosty ezłowiek, któumysł nie odrywał się od ziemi i n.ie
zajmował siE} nawet sprawami codziennej
grzecznośei i ogłady spostrzegał tu, że
jest na świecie jeszcze coś wyższego niż
jego sprawa, niż kaida sprawa wogóle i
podniesiony na duchu, oczysz:>zony z codzienności, z okiem olśnionem i zastygłym
rego
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Zapomogi dla

robotników

zgierskich.

(c) Onegdaj w Zgic>rzu w g1r,acha szkol\' handlowej, pod fH'Ze\YOdnietwem d-ra
Hessnera i w obMn08.!i naczelnik.a powiatu łódzkiego p. Makarowa, odbyło się tygodniowe posiedzenie komitetu niesienia
pomocy robotnikom, którzy utracili zarobki
wskutek przesilenia przerny!!łO\Tego.
Stwierdzono. iż liezl>a potn:ebujących
pomocy materjnlnej. zaczyna się <:mniejszać, choć jak dotąd, w stopniu nieznacznym. W kaidym razie nie ulega wątpli
wośd, że wiosna da możność wielu robotnikom wyszukania sobie zarobków jam nie
w mieście, to w okolicy i dzięki ternu sze·
r•gi robotników, pozostających bez pracy
zmniej~zać się będzie stale. Obecnie liczba

•m
nu ustach

w
uśmiechem,

? WMA

wyczekujących romocy komitetu wynosi
jeszcze z górą 300 robotników.
" Sprawozdanie kasowe wykazuje, iż dotychczas zebrano na rr,ecz robotników bezrobotnych 4643 rb. 55 kop., wydatkowano
3166 rb. 50 kop. na dzień 7 b. m. pozostało gotówki 1477 rb. 5 kop. W tygodniu
ubiegłym wypłacono 339 robotnikom 554 r.
Po
skonstatowaniu faktów powyż·
szych i rozpatrzeniu list ro,botników. _za~
kwalifikowanych do zapomog na tydzien
bieżący posied:i:enie zamknięto.
Dodać nalt;>ży, iż działalność komitetu
kończy się za 3 tygodnie • .Po upływie tego czasu robotnicy pozo~tawieni będą wła
snemu losowi.

Aresztowanie

złodzieja.

opuszczal

komnatę

Tak udzielał Klaus Henryk posłuchań,
spełniając obowi~ki swego wysokiego powołania. Mie1:izk2l w „Eremitage'u, w po-

kojach urz.ądzonych skromnie i bezpretensjonalnie, w których . rzucało się w oczy
przedewszystkiem wyrzeczenie si~ wszelkiego komfortu i wygody.
Wyblakły jedwab pokrywał tam ścia
ny ponad białem taflowaniem, z gładkich
sufitów zwieszały się kryształowe żyran
dole, przy ścianach staly prostolinijne sofy
n&jc11ęściej bez ritołików i cienkonogie etażery z parami biało pomalowanych kr~e
seł o owalnych
oparciach obite cienkim
jedwabiem, a w rogach siały także na biało pomalowane geridony, dźwigające świe
czniki, które przypominały swymi kształty
wazony do !.. wiatów.
Takie było mieszkanie Klausa Henryka i trzeba dodać, że godził się on z niem
zupełnie.

Żył on wewnętrznie cicho, bez entuzjazmu albo gorliwości w rozwiązywaniu
spornych kwestji publicznych. Jako zastęp
ca wielkiego księcia otwierał on sejm, nie
brat wszakże naimniejszego udziału w tern,
co się w sejmie działo i unikał .każdego
„tak~ i „nie" w walkach partyjnych; pozosiawał niezdecydowany i bez zapalu przekona1i, jak kto~. koge istnienie stoi ponad
wszelką partyjnością.
Każdy zdawal sobie
sprawę z tego, że jego stauowisko nakazuje
mu rezerwę, ale wszystkieh raziła jego dziwna obojętność, która w dziwny i niemal
paraliżujący spesób charaktel'j'ZOwala jego
osobę.
Wifllu, którzy mieli z nim do czynienia, nazywali go też .zimnym"; a jeśli

kła.

Rozpocząwsiy dzfołalność swoją w e po·
ce popowstaniowej, w chwili zderzenia nawy
życia
narodowego z wielką górą lodową,
przyzwyczaiła
się Orzeszkowa do obejmo wania i do ratowauia sercęm i myślą całości,
wszystkich jednocześnie dziedzin życia na-

szego.
Jak

dowódcy „ Titauica" ani na chwil~
(c) Onegdaj policja w Zgierzu areszto· nie przyszłoby na myśl segregować podróiwała znanego złodzieja Władysława Rasz- nych wedle ich narodowości, jak kierownik
taka.
pociągu moze
ocalić przed katastrof!\ albo
Kradzieże w Zgierzu.
wszystkie wagony, albo żadnego, podobniei
(c) Nocy wczorajszej w Zgierzu doko- i Orzeszkowa, acz kol wiek stała na stanowi·
nano dwóch kradzieży z włamaniem, mia- sku patrjotycznem, dbałn o wyzwolenie wszyst·
nowicie: w piwiarni Daniela Frytza przy kich dusz, to królestwo zamieszkuil\cych.
szosie warszawskiej, skąJ skradziono wę
„Cała działalność pisarska Orzeszkowejdlin i różnych towarów za kilkadziesiąt pisze w świetnej, obszernej (95 stron obejrubli i w sklepie spo~ywczyrn A. Wieczor- mującej) przedmowie p. Aureli Drogoszewski,
ka przy ulicy Wesołej, gdzie •skradziono zależna jest od wetrząśnieri prz6'żytej tragedji
towarów za 100 rubli.
zarówno narodowej, jak osobistej.
Usiłowana zbrodnia.
„ Przedmiotową treści[\ utworów autorki
(c) Ouegdaj w Zgierzu, zamieszkały były zwykle zdarzenia chwili bieżącej, zaga·
przy szosie Łęczyckiej A. J. usiłow11ł do- dnienia aktualne: praca i dostojeństwo kobie·
konać gwałtu na 13-letniej służąrej swej ty, program pozytywnej działalności .społecz•'
Marjannie Podems4iej, córce robotnika, nej, sprawa i położenie żydów, filantroiiijny
która jedna!; zdołała się przed napastni· ideał „Nad Niemnem", lęk przed „Widmami"„
kiern obronić.
. imperatywy etycznlJ-społeczne. .
J. widocznie z obawy przed odpowie·
„Lecz ta przedmiotowa strona cał~owitej
dzialnością ukrył się. Sprawę tę skierowa- treści nie wyczerpllje.
Pilniej si~ wpatrując
no do sędziego ślericzego 8 rewiru powin· w całokształt działalności Orzeszkowej, spotu łódzkiego.
strzeżemy,
te tchnienie przeszłoki i pamięć.
- o niej p1zenika wskroś wszystkie dzieła autorki" (str. 18).
Orzeszkowa była nutorką narodową.
Z wyjątkiem może kilku nowel o treści czysto psychologicznej, cała jej twórczość opart11
-oEliza Orze;:zko"' a. Pisma. Wy- była o tę kardyoduą zasadę es-t.etyki polskiej,;
danie zbiorowe zu1 ełne. Ze wstę wedle której podstawą pit.ikna polskiego jest
pem Aurelego Drogo5r.ewskiego. piękny czyn polski.
I oto racja, dla której dzieło Offle-szko•
Nakła'i Gebethnera i Wolfa. Wari;izawu - Lublin - Łódź - Kr;oków wej uważamy za niezbędne dla tyeb wuyst.:
kich, którzy pragną w sobie wyrobić prawRok 1913. Cena 4.25 kop.
dziwie polskie poczucie estetyczne.
Niejedno ·się ZQrzncało i zarzuca firmie
Utwory Orzeszkowej przypomn'ą im, i1;
Gebethnera i \Volftn, przyznać jednak trzeba, w sztuco polskiej uie tyle może podmiot decyże firmt OW!\ stać tei i na giest wialkopań. duje, ile raczej przedmiot.
ski i na czyr1 obywatelski.
Od powiadający potrzebom ducha narodo·
O ile bowiem inue wielkie wydawnictwa wego temat jest niezbędnym wanm.kiem potej firmy, mogły być traktownnemi, jako in- wodzenia. i poc?.ytności pisarskiej.
teres normalny, kupiecki, u tyle podjęcie się
Znamy wielu autorów a osobliwie autow okresie
.bojkotu", c~terdziestotornowego rek, niewątpli'i' ie utalentowanych, ktt>re za po~
wydawnictwa dzieł autorki, która przez życie minając o doniosłości przt>dmiotLl w literatu-'
całe przyjt>ciól_ką oraz protektorką i orędow rze siły swoje jeno marnują i na śmiesznośd
niczką byfa wązystkich uciśniouych, nie dla narażają.
zysku, ale dlł\ jakicbś innyoh, wyższych muZe stauowi&ka literatury wsz9eb.lwiatasiaJo powstuć pobudek.
wej Orzeszkowa, jakgdyby uzupełniała Toł·
Przypominać społeczeństwu, opanowane- sto ja•
mu przez i11styukty raczej żywiołowe i dema• Ja nie zmieni~ swego trybu iy!.Ua-po·

Nowe

książki.

!9*&

posłuchań.

gogiczne o autorce, której ideałem byla kobieta-auioł i kobieta-mędrzec, to zna~zy dbać
wię:ef o dobro przyszłych pokoleń, nit o po·
klask tłumu.
Orzeszkowa i bojkot! Byłoby rzeczą niezmiernie ciekawą, gdyby ktoś mógł z ry11ów
działnlności
autorki .Nad Niemnem• ci ~
dnąć, coby powiedziała ona o bojkocie? r-i .... n
się zdaje,
że
nioby nie powiedziała, ui„i ·

d

doktór Ueberbf'in giośnemi słowy przeczył
temu mniernatiin, to dla bardzo wielu powst,awała now!i kwestja, czy teu jednostronny
i niemiły człowiek mógł wogóle wygłaszać
jakieś ważne zdanie w tej spra\\ie.
Oczywiście,
zdarzało
się, że wzrok
Klausa Henryka· spoty kal się z oczyma,
które go nie uznawały, z oczyma nachalnemi, ironizującerni a nawet nienawidzące·
mi, nie chcącymi znać i uznać jego wysił·
ków w wykonywaniu wysokiego powołania.
Ale i w oczach ludzi dobrodusznych, poczciwych i usposobionych jaknajlepiej, którzy
byli gotowi jego osobę poważać i czcić,
spostrzegał czasem po krótkiem z nimi obcowaniu coś jakby wyczerpanie i podraź
nienie, jakgdyby ludziom tym przebywanie
w jego atmosferze było nieznośnem; smuciło to Klausa Henryka, aczkolwiek nie wie·
dział, jak temu zaradzić można.
W życiu codzieunem nie miał do czynienia nic; główną rzeczą było to, czy udał mu się ukłon, jakieś miłośeiwe słowo,
ujmujący a jednak pełen godności ruch

.„
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jąc

mu się i rozmyślając. Wtedy przyszła
ma do głowy myśl. je jednak urn.si być
bardzo dobrze mieć jakieś porządne nazwisko np. doktór Fischer i zajmować się ja·
kiemiś poważnemi praenmi.
Reprezentował on wielkiego księcia
podczas uroczystości dworskich, podczas
wielkiego i małego baln, obiadu, podr.zas
koncertów i wielkiego cour. Udawał si~
też ze swoimi rudowłosymi kuzyumi na
polowania dworskie, tak tylko z obowiązku,
jak kul wiek jego ułomna lewa ręka w.trudniala mu strzelanie. Często wid)Wabo go
też wieczorami w teatrze dworskim w jego
czerwono obitej loży między biał.u1i posą
gami o pustych oczach i martwych twarzach. Teatr go bawił; lubił pnnlądae
się aktorom i obserwować jak wywiązują
się oni ze swoich ról, jak wychodzą z za
kulisów i znikają za niemi. N11jcaęM:iej uważał ich za złych wykonawców, !iiiedelikatnycb w wyborze środków 1>ode~ania się
i za niezręcznych w gonitwie za Mturalnością
dał on

i niesztucznością. Zreszt~ ~rzekła
popularne i ludowe rodzaje sztuki
ręki.
nad
wytworne
i uroczyste.
Pewnego razu powracając z konnej
pl'zejażdżki do „Eremitage'u",
spostrzegł
W oper::1e rezydencji wystęJl'O"l'ła}a subna drodze prz1ld sob& źle ubranego mło retka imi~niem łi1izzi Meyer, kW. w usdzieńca z długiemi włosami, wydostającemi tach publiczności i sprawQzdaniaeh iestralsię z pod znoszonej czapki; jegG ręce i no- nych nazywałll się po prostu • nasza• Meyergi byly duże a i'ęlrnwy i nogawki krótkie. kn, a to dlatego, że mali i wielcy kochali
Idąc stawiał duże stopy ku środkowi a pod ją bezgrnuic?.nie.
pachą niósł duży rajsbret z przytwierdzeni\
Nie była ona piękna; nawet mk)bardzo
do niego kartką papieru, na ki.órej widać
ładna, śpiewała głosem piskliwym i wogóls
było plątaninę czarnych i czerwonych linji
trzeba jej było odmówić wszelkiego talentu.

rysunku.
Klaus Henryk przypuścił, że jest to
niezawodnie uczeń szkoły realnej i przez
długi czas jechal u. nim powoli, przy~l~da~

ld.. c. n.).
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it1111:iwia bohater Tołstoja-będę !ył jak dawniej, zmieni!J tylko moje uczucia i moje
!D) śli".

- „Zmieńcie 1wój tryb llycia - woła,
oeobllwie do kobiet, Orzeazkowa-a wówcHs
i w sobie 11it przemienicie".
W ogóle o przemianie zatadniczej, duchowej wewnttrzuej zbyt rzadko wspomhui. auiot'·
ka nad Niemnem a jednak bez tej reformacji du()howej niemożliwlł jeat wuelkR inna reforma.
Duch narodu wymaga głtbi, wyły n i prze·

1trzeni.
Poetów wy!yn, nieateły, daiś nia mamy.
Do apostolstwa w głąłl tłdy Żeromeki.
Poetką przestrzeni i aserokich horyzont6w była Eliza Orzeszkowa.
Dla tego będzie na zawsze 11lobieńeem
mieszkańców pól, stepów, rówaiu i jaeneg~.
11erokiego nieba.
Podobnie jak Si1mkiewics.

-·O gdybym mogła!
Jan

Bełcikowski..

-o-

o gdybym

mogła uciszyć już w eebie
Bunty wewn~trzne, co pied rozpieraj14,
O gdybym mogła apoeaąłw cichym grobie.
Gdzie serca tadn1ch walk nie doświadczaj{\.

Gdybym to

mogła

w niebycie istnieai1,

duchem aa ziemi~ t~ 11arą,
I w nieuchwytnej być postaei cienia
Zaświatów lotną, i powi&WIWl mar,,
Bpoglądać

mogła w martw.ocie zastygnąć,
marzeń i porywów rwl\cyeh,
Z powierzchni Świata UMl}pić, i zcinąć,

Gdybym tak

Wyzbyć się

Nie

pragnąc lłońca promieni pałlleyeh! ••

O gdybym mogła uciszyć na wieki
Głos tan, co z serca mego rwie &iQ głębi.
Pomknl\Ć ze świata, jako podmuch lekki
zdobyć

I szczęście awoje

pod

mociłl\.

li!!CZ pocót marzenia
mogła a śmierci SiE) bo~.
Mogiła DfłCi Przeraża ciało, skonu ból, cierpienia,

O gdybym

Wite znów o

życiu

1!01

na ziemi -

roj~.

fam 1ilu przecież. hmieni1tfł drogą
lśt\ mogę śmiało,

Tr~vogi

nie

pójść potr.Hba

skoro

czuję

zamiecią

przed

arogil,

!111 przed burz11 z pochmurnego nieba,
wołajlł szerokie przHtriellN
szum skrzydeł bijących łysią• .
~egnam was przeto mogilne me cienie1

Tu mnie
Woła

Lecęl ~yć prago~ -

lot rwie mnie -

Ignacja

do

[słoń cal
Piątkowska.

-o-

Kalendarzyk.
Dziii Marji Kleofasowej.

jutro Ezechiela Pr. M.
Imiona ałowiańakiee ds16

Goryaława

Jutro Jaromira.
W schód słońca o g. 5 m. 19.
45,
• 6 •
•
Zachód
„ lS • 26.
Dłngośi dnia
Teatr Popularn~. Dzi~ wiecz.
hmeljowa •. Jutro wie ca. „Zbójcy•.

.Dama

Teatr Polaki. Jutro .Serce nie sługa•
Pocz. og. 8 m. 15 wiecz.
Pesiedzenia. Dziś w Meisterhaa&fe

1

prsy ni. Przejazd Mi I posiedzec.ie Komitet\l obywatelskiego do 1.dest.nia po~ pozostałych
bez pracy. Da.lszy cij\g zebranie pracowników
handlewych w Leazi i ł-!fO T-wa Pożyc:tkow~
oncz., zebranie Bałuckieco T-wa Wz. Kr., zebranie esperantystów.
Kinematogra~. Odeon, Caeino. L1l.Jaa,
0,~za, .Tli.e Bi.o Express, Opt\qlle Partsienne.

Nowe mtereSUJ~Ce pro~ra.my.
Bibłjoteka

Stebelekich.

(Mikeła~w·

1k.a 59) otwarta codziennie od g. 9-ej do i-ej
w niedfiele i awięta od 1-ej do
11'1~ezorem,
3-e1 pp·

Czytelnia piam Tow. , Wiedza"•
(l'iot~kowska 103), otwarta &cl g. ~ po poł. do
IO w1ecz., a. w niedziele i święta od godz. 10-ej
rano do godz. 10-ej wiecz.
Muzeum naułd i aztll'ki. (Piotrkow1ka nr 91), otwarte cod:i:iennie od godziny 4-ej
ło. południu do IO
1~1ęta od godziny

wieczorem, w niedziełe i
12-ej w południe dę 10-ej

11'ttczorcm.

-o--

KRONIKA.
•tniaterjum •

.

źydzi•pPawniOJ'•

Ministerjum sprawiedlłwośoi zwr6erlo

&1ę do sądów z poleceniem

podania

dokład·

tOnzn•..:;;.g

3.

kwietnia 1'13 r.

d•

W •11rawie lllletew lot...,.layoll.
Li es ba spraedanycb biletów w o~u dwóch
pawnoaó ie bal masko·
Przed kilku dniami z.amiŃciłiśmy wy· pierwHych dni,
jafi.nienia urzędowe, mocą ktÓł'ych sprzedaż vry 1rtyst6w teałra Polskiego sbliży zalotDfl
biletów po wyżuych cenaeh ma być upra• maseczki i tsscerzy bladolieych raa jease&e prsed
tJl'l1 og1omem czasu, któl'y r.ok rocznie mu·
wniona.
Dziwić 1ię jednak należy, że orzecze- karadowiezów rozdJiiela.„
Bal ma1kowy artystów teatru Polskiego,
nie to wydano wbrew przepisom umi111zczo·
nym na biletach, prz-episy te bowiem zaka- dzięki nadzwyczajnej pieczy, )akq rozciąg• ko•
zują wyraźnie .odltępowania biletów po ce· mitet nad programem artysty0r.nym - daje
nach wyższych osobom nie posiadającym pewność, że z całego karnawału i po karna•
wałowego czasu, ten tylko bal pez•taaie w
pateetu•.
pamieoi miłem wspomnieniem, juł chociażby
Pożyt•e•n• w,dawnictwo,
(t) Ksłęgarnia M. Borkowskiego nade- dła tego, że bal ten uświetni I c n a o y D y„lournał g a a I
ełab nam numery kwietni-O-We
Wog6le bal ma.teowy artyet6w teatru
Instructil et Amu•ant" i .Z11r Luat ud
Lehre•, piBm przeuiae..senych d-0 saznaja• Polskie&• btdzie jak powiada główny orgaui•
miani a Herszej publiuno~i z językiem zator p. Wirski - dla wszy1tkiell:
Milelniey śpiewu, słyszd btd" Dygasa.
francuskim i nierrrieclriN. PiMDa powyższe
Koclłliwfl panienki i Hntymntelne panie
odznacnją eię urosmaicol>lt i umiejętnie
dobraną t~e.icią.. Z kd~e numeru widać ujrz!ł na estradzie alubieńca aweco. który o·
starania r~dakcji o gruntewn• 1apozaanie beenie w Wanz•wie przebywa, a którego naczytelnikow z zasadami danegs jpyka, za· zwiska teraz jeucze podawaó nie wolno, dla
o tem dorowne teoretycznie j.ak i pnkłycznie. Na tego tylko, że ktok.ohrnrt choe
treść numerów kwietniowyćh złołyły sit wiedzieć, to n~cffj na nl przybtdzie.
Zwolennicy Boy'a JlOdziwiaó btd~ najbar·
po za zajmująct\ powieścią, ciekawe opokochaną ~rzez .kabareciarzy• - Mery
dziej
przeważnie
anecdoty
podróżnic.ze,
wiadani9
z żyeia znakomitych ludai oraa artykuły Mroziń&k!ł, jednam shwem ~dzie to bal dla
poważniejuej lreśti w :przy1tt111ej tormie wszystkich, b~dzie to cei w rodzaju wielki•·
poda»•. Wzory koreospondeacji handlowej go raju ziemskiego, gdzie każdy coś dla sie·
i pryw1'tnej Maz terminologia kupiecka u- bie zHjdzie.
K\O temu nie wiersy, nit4b sit przekona
znpełniajlł treśd pism-a, które p.nez 3 lata
istnienia wyrobiły aebie prawo obywatel· 011biście.
Te•t" ,,Lun•"•
akie w nuzej praaie.
„Luna• obeenie demonatraje wspalłiały
Oeeltiate.
(d) Prezydent naszego mia1ta udał 1i~ program, który zews11e.'~hmiar zaaługuje na
wczoraj w aprawach ałuibow,e.11 IM Piołr· szczególną uwag~ Sz. Publiczuo!ci.
Na uroz'tnaicon\ całość pro:ramu skła·
ko wa,
dają się dwa wybł.tne dra:m4ltf, komecłja,
N•i•tarasy oech m. Łollzl.
adjęcis z natury i kronika bi:eż·~j chwili.
(d) Do jednego z najltsrazyeh lltOWft·
Dramat .zwierz~ z otchłani• iluatruje
rzysnń i cechów załiczyć nale~y cech
życie w presjach ameł'ykalisldch i obfituje
maj1trów krawieckich, który istnieje już
w chwile bardzo wzruszaj~G. Składa sit
w naazem mieście 05 lat.
z 1-cb wielkich czę8.:i i odegrany jest przez
_Na ostatniem zebraniu ceehu, po1tanajwybitniejsze 11iły francuskie. Wspaniała
now1ono urzJldzić w dzień 22-go l'Uja r. b. komedja
~Kawał 1młżeńsl1~, treści bardzo
uroczyały obchów 95-letoiego jubileuazu.
dowcipnej i za.jmnj~ej, kroDika oatało~j
Eaperanło.
doby - jAk zwykle bardzo urozmaicona i
(d) Ogólne roc.~me zebNDie członków zajmujl:}ca.
Btowarzyszellia E1perautyatttw łódzkich oiZdjęcie z natury-zawieraj,ce pogrzeb
będzie aię dziś wieczorem. w lokalu włas króla Grecji.
nym pny ulicy Południowej J'ł 20, pr1y
Nad program demonstrowan.v jett je1zcze
lokalu Stew. nauczycieli.
wybitlły dramat w 3.eh cZł.ściacb, w wy·
Ze Stowarzyazenia pracownikew akła•
konaniu naj!łynniejaz!'Ch 1ił arty1ty~znych
dów •iiteczn,ola.
potł tytułem ~W 1ta11eżytnej fortecy Dior·
(d) Lokal Stow. pracowników skłalłów born„.
aptec~nyeh cub. piotrkowa~ mieli-i si•
E-0ha aatnGWj~a rewłroweao.
obecnie przy ulicy Piotrkow'lłciei N! 37,
(d) W iwi~ 1 Hmł141Ój8hftm rewiro•
łącznie fl ł"kalem Stow. właścieieli 1kła· weco IV cyrknłu p.łibyjaeso li'ilipowioza,
dów aptecznych. Posiedzenia sar1~du od· który rodrw&nił więłM~ 1u10 pie8"dsy, w
.
bywajJl ai~ we wtorki.
bacel-arji S.llN eyrlrułu za.wief!SGl!o w ozynno·
Zarząd upraaza kolegów dro~i•tów z pn- eeiaoh tymczaaowo J.eneio urztdniłla.
..;ucji e zwracanie si_t do Zarz~u Stow.
S""zel'J peHe,jne.
w. aprawach wolnych pOlrui, peazukiwMiria
(d) Wezłllaj wieeaór, kłłtu apntów po·
m1~.)lc i t.d., oraz aby ro1włnęłi szeroką afiłacJę w celu przyspol'ffllła elłonUw B~o· lią,łn.yub nuwałJ'ło aa ul. Maryaińakiej jut
od dawaa pountwanego Mołliała Leona H•·
wuzysze.t1iu.
DUadiewiOtJ&, k\łrf Da Rok 1>9łiojf pOOl„ł
Z ambullrtorjum ł611a. eh. Tow.......
Poeiedzenie ogólDt człollW.w odb.fldai1 uoiekd.
W pepni dali IJS&ei lcilka atrzał6w re•
się w przyuły ptl}tek, 11 b. m. o godz. 8
ranił• Bunukiewicsa w praw11
wolwerowyeb,
i pół wi•~rem w lobia '.hw. lekankieco
llO&f.
(Spacerowa 21).
RM!ugo · ped 1Hnll Hkorłlł ~dprowad1ono
Z• Stew. majatr6w przam. wł6ka.
Mild P"'"Winioao p;o da sspihla
eyrbthx
do
(d) Wczoraj wieczorem w lokah1 Kkl·
bu rzemieślniczego przy ul. W6łczańskiej św. Aill'lrKBdra. .Podczas strzeleni.ny raniollo
nr. !3 odbyło s1' nadzwyczajne ogól11e 2e- teł 8 ktni„ !heDko D. któ.łlej pogotowie u·
branie członków Stow. majstrów przemyiłu dziolHo pemocy.
włókcłsiego m. Łodzi. Obradom przewod·
- Przeje....11ie.
niezył p. BttaJman.
(ex) Wczoraj o gedz. 10 ruo wpadł pod
Obratło\vano nad projektem utworze· koła dorożki Szyman W egm~etar, który od•
ni~ p~ey B~arzyszeniu tasy asekuracyj· ni"ł mne poranienie lewej nogi, ·
neJ, _Je~n~k~ z po~odn przybycia zbyt

.„

malej 1łosc1 członkow Stowarzyszenia w
celu obszerniejszego opracowania statutu
uchwalono dalszy ciąg zebrania odłożyć
do przy&'..dego wtorku.
Z tow. •migr••~jnego „loa".
Sprawozdanie łódzkiego oddzislu towarzystwa wykazuje, •.że w ciągu roku
sprawozda"\fczego do towarzyitwa zgło11iło
1ię 907 osób, w tej liczbie 528 nieżona
tych i lł19 żonatych. Wyjechało za pośt·ed
nidw•m łódzkiego oddziału 1173 osoby
w tej liczbie 723 ~ż.czyzn, 184 kobiety
26{) drieei.
Przyczyny emigracji. z przyczyn nfttu~ ekono~icznej wyjechało 685 mężczyzn
1 80 koblet, do krewnych - 24 męźc~yzn
i 102 kobi•ty, z motywów ideowych-U
męic~yzn i 1 kobieta, interesownie-a m9ż·
czyzn i 1 kobi.eia.
. Ruch emigracyjny znacznłe li• pe·
w1ęhzył w pffÓ'iirnamu z latami abie.głemi.
Preyclliy~ emigracji jest obecny kryzye.
Oprócz tego 11rywami agenci pruticy werbuit na roboły rolne do Prus r(Jborników 1

i

- Mik•.

(n:} Priecbod~llCY wczor11j ul. Andrteja
Jan Aleitaandrewics., zaczepioav usłał prses
ni&:rnanego mu osobniki', który rozpoctllł 1
nim kł9tnię, po1'3elll uderzył to jakłeml o·
strem uarz1,1diiem w głowe i czolo.
- Nieprz,tomna kobieta.
(ex) Wczoraj 0 godz. 12 w południe we·
swano Po,otowie &a ulicQ Andrzeja do nie·
imanej a nazwiaka kobiety lat okeło 45, która
znajdow1rła sii,i w atama nieprzytomnym. Pogotowie odwiozło ją, do szpitala Aleksandra.

- l'faały zgon.
(ex) We wła1nym mi~szkaniu przy uliey
Dłłłgiej, zmarł w11oraj na &tak eerca Aron
Sz&piro.
- Głód.
(ex) Wczoraj o god,;inie 6 wieczorem
na ul, Piotrli.owskiej zuleiPJiono bez sił, skutkiem gł.au Jcnefa D1mackiep.

-o-

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Polakl.

Z

teatru Polskiego komunik~

nu~paje:J

!!Hl ot

.

- W dniu dzisiejszym -viltowi1ko 1~
wieuone 1 pawodu prób ze 11tuk 1 gościa~
nym występem znakomitej arC)Btki teałrów
r2llłdowych warasawskich p. Staułsławy Lii·
bicz-Sarnowskiej.
W azwartek 10 b. m. ukaże sit po rai
pj9rwHy lekka komedja F. de Croize~ p. &.
.Ser~ nie sługa", z goscinnym występem
któr1
p. Btauieławy Lubicz-Sarnowskiej,
w.zbudłlił żywe saia teresowanie. Sztukt wystawia reżyaer Orliński, udział bierze całk~
wity prawie zespół naszego teairu.
- W 1obote o ó·•j po poł, po oenacla
„Ziemia•
DAjniśszyoh sztuka Połanieokiego
.
w1ecsorem 1as o godz. 8 m. 16 benefis p.
Marji MaliBZewakiej z udziałem kołmńuim
p. Lubio1-Sarnowakiej.
Beuefiaantka wybrała na ten 11roe1y1ty
wie~aór wybl)MI\ 1z.take Zapolakiej .Panna
Maliszewska", w której ty tułowi\ ro IQ od two·
rzy p. Sarnowelca, rolt zaś praczki 9 Żelaznej•
łKinefisantka, która rolt t9 zalicza do najlepszych kreaoji boeatego awego r&perłaaru.
Tyloletnia praca na scenie łódzkiej,
1ympałja jaki\ civuy siQ beaefisantka u tu•
ł1j121ych bywalców teati:alnyoh, ora1 atrakcyj·
ay wyst9p p. Lubicz-Sarnowskiej wróżit wi·
dowisku temu 1naozne i zupełnie zaałużoae
powodzenia.
- W nied1ielo o godz. 3 i pół po poł.
.Dzwon zatopiony• 1 wieooorem o g. 8 m. 16
3-ci pożet,na.Jny występ utsłentowuego go•
ścia w .Djable i tarczm•roe",
PowQdsenie Występów Ztlpewnione.
Nie w11itpimy że p111>lfoznośe nas1a sko·
ny1ta 1 goieiny wybitnej artystki, ulubieniey pubłic1uoioi warszawskiej i tłumnie pe•
lpiesay do teatra.f
Bilety ju~ 111 do nabJC1a w ka1ie w.
atru.
Pokup na bilety 1nac1ny.

.

.

Teatr Pepularn,.
Z teatru Popularnego

komuuikoifł

nam

CG naałfJpUj~:

Dziś

-

.Dama kamoljowa•

Duma-

aa w 6

aktach.
- W czwartek „Zbójcy• tragedja F.
Sohillera w 5 aktach.
- W Piąłek „.Jarmark małłeń11ki" ko·
medja Okookowaki8'0.
- Vf aobott po południu ,,.Makbet• po

oenaeh

najniAazyołl.

- Najbłiśizll premjeq teatru Popular·
nego btizie 1nakMDTta kemeója 11 mne. „ Pa·
ni presesow11", IUóra. od trzech tJ«Odnt gra•
je1t w WHnawie c.Uieoaie 1 i»eb:r•ałJm 1ukce1em i puy wy11przsdaeym teatrze.
Komeclja pcrwJiUa zdobyła najwitkny·
młe
d1iś rosgłos, ia w Warnawł• grana od
•i!łta lci11iga łłumy widsów, którzy salmje.:
waj, 1it do łes 1 tmoi lkwełplłej i lhti.wera

n"

try1kajl\cep 11.iieul..t z laldldeif>

ało'Wal

Pn7 1penbtrdtii dywkeia M2trn U•
pnedza, ie jest to ~ cokolwiek u .• ,
piepnaa, a wi~o dla młodzitiy w pewnym
wieku nie przy1tępnn.

-o-

z sali

obrad.

poź,ćzkoweoazca.dnościowego.

Z Vll•go Towarzyatwa

(11) W nłeaielQ odbyło lilit ogólne 11-.
branie VII 'row. pożyczkowo-oszoztjdnośclię.,
wego.
Zagaił prHeR rady ks. Albrecht pnewo•.
dniCZf\OYID obrM10 p. Fr.tTur&kie«o, asesorami
byli PP• Sł. Bud11yński, O. Albrecht, Wł.
Adamski, A. liaffez i J. Zieliński, aekretarzem
p. S. Maciński.
Ze apraw„zdania odoz:;itanego przez p.
St~puiewskiego wynika, że w r~ku ubiegłym.
udziełono poiJc1ek na sumę 100,422 rb. 50·
kop., co wraz 1 pozostałością s 31 ~rudnia
1911 roku 61,914 rb. 32 kop., wyniosło
l 62,327 rb. 82 h.op., spłacono z tego 60,868
rb. 15 kop., pozostało na rok biei. 101,{69
rb. 67 kop.
Z oszczędności wpłynęło do kasy S2,65()
rh. 57 kop., wy1iofono 38,974 rb. 86 kop.
W porównaniu z rokiem- 1911 wpłacono.
o 10,373 rb., wycofano zaś o 17,768 rb.
więcej.

Bilans wykazuje 133,099 rb. M kop.
nyeb. informacji tyczących się liezł>y prak·
Csyety i1ysk wyniód 6 rb. 22 kop.
ly~uJącyc~ adwokat@w pnysięgłycb, porno•
Wybory dały wynik nastnu.}4cy:
en.1kow aaw~katów pn.ysięgłych i pqwał Łod.i.
Do rady J. .Frankowski., J. Buda i S.
„minao;a.
D)ch doraucow nar-0dowości żydowskiej.
Bal n1a•kow~.
Trojanowski..
Statystyka powyższa potrzebna jelt
(sr.) Bal maskowy artystów tefttru Pol·
(d) Nad'etato.wy lekarz Mflzlti.ego ezprta·
Jeko zastępcy A. Orzecbow11ki i Bt. Bo•
dla ,u~oowiellia dopuszczalnego procentu •V.SO, Die wite dmrnego, ~e bilety rozkupy· la iw. Ałetlłan~r11, I'· Henryk ~Go:Mtberg zo· diJyneia.
tydow 1 nowej ustawy o prywatnyeh dorad· wane q pHft IJIW;gentną publiczrudd łódzk,, atał samianOW1WJY u
waknjtpe at11~ko
De Hrządu A. Harasz i F. Pal, Jnko ...
cach.
atępey Wł. Adamski i J. Tarski,
ałar11qo lekana tefroł upttala.
·~~„ebala,,

lnfoma .•

Ni. 81
Do kemilJi rewi:&yjnej wes:li Fr. Tenki,
Zabeąieczenie zdoby~y.
Leonard Kłełbaaiński i H. Gawroriski, jako
SOFJA. Główna koml:lnda armji buł
saatępcy:
K. Krajttwski, B. Kotkowaki i H.
garakiej wysłała rozkazy, dotycz!lce zmiany
W'yiykowaki.
W' rozlokewaniu wojsk w całym kraju, prze·
Zebranie recznc Slow. rządców nieru• suwając
oddziały ku tym punktom nowo za·
chomości 111. Łodzi.
jętych dzielnic, co do których dotychczas nie
(d) Wczoraj w lokalu włat1nym przy uli· zapndło p<>rozumienie pomięd1y króle1twami
cy Południowej or. 18 odlryłe ait ogolue ro- bałln1ńskiemi, do kogo w przyszłości maj!\
c1ne zebranie Stowarzyszenia rzt\drów aiern· nałeieć.
chomości m. Łodzi.
Walka o Skutari
Zagaił p. M. Lewita. Na przewodniczą
cego -0brauo p. H. Bryczlowsldego, 11sesoraBlokada.
mi byli pp . J. Grtin~lllB i Szmara~l'I trzymaWIEDEN. Z Antivari 11-0noezlł, że O•
jącym pióro p. F. Blaazczyk.
kręty. blokujące wybrzeże czarnogór11kie, zaSprawozdanie kasowe za cały czas dzin·
chowują się zupełnie bC!Zczyullie.
Jed.vnie ohlności
Stow. odezyt~ł p. H. Bryczkowl!ld.
kręt auatrjac-ki "Aspern" wypłynął w l.:ierunStowarzyszenie Jici;y obecnie 65 członków.
ku Korfu w cAl11ch wywiadowczych. ·
Dochodów Stow. mi-ało 1307 rb. 60 kop. WyPEl'ERSBURG. Z dobrze poiuformowadatków 1301 rb. 65 kop.
nego źródła dyplomntycznef;O dono&Zfł, że
Do zarządu weszli pp. 1. Gtiinglas (prewiadomości o uzupełnieniu blokady morskiej
zes), Abr. Manela, Z. Brasz, H. Bryczkowski,
Czaruogórza fi.kej!\ lądową, •:} kłamliwe.
D. Szm1'rn~il, Sz. Sz.teinkac, M. Goldman, F.
PETERSBURG. • Wiecz. W r. • zamieści
Blaszczy k, I. Reir:gold i G. Rubinsztajn. Do
ło zdani9 jednego z dyplomlltów francuakich,
komi~ji rewi11yjuej pp. Sz. Gutentag, M. Lewi·
który utrzymnje, iz obecny stan rzeezy jest
ia, A. Rotkopf i L. Forma.
bardzo niebezpieczny. Ządauie Austrji co do
blokady Czarnogórza doprowadzi do wojny.
'ra sam a gazeta otrzymała telegram ii
Londynu, ~e Anglja domagała się, aby wyznaczyć królowi
Mikoł11jowi
termin trzy·
dniowy.
W Loudynie obawiają się, iż Austrja na
'rei. agencji Wat 11 dnia 8 kwietnia.
własną rękę upokorzy Cwrnogórzt1.

Telegramy.

Pogłoska

o dymisji Sazonowa.
PETERSBURG. Dzisiaj rozeszły si~

pogłoski

o dymisji Sazonowa.
Jako następców wymieniają ambasa·
dorów: w Konstantynopolu Giersa, paryskiego Izwolskiego i białogrodzkiego Hartinga.
Echa manifestacji.
PETEHSBuRG. Pisma donoszą.

że

iledztwo przflprowadzone przez wiceministrn
Zołotarewa miało stwierd'lić i;obicie manifestantów pode.tas pierwszej manifestacji
na rzecz dowian bałkańskich.
Spodziewan& jest niebawem rozporzą
dzenie wkazujące udziału wojskowych w
manifestacjach politycznych. •
W.bee

budżetu.

PETERSBURG.

Kadeci i nacjonalii·
ci zamierzają głosować przeciwko zatwier'dzeniu niektórych pozycji w etatach minialerjów: spnwiedlłwości, eświaty, spraw zacranicznycb i spraw wewnętrznych, pragnąc tym sposobem wyrazić protest prze'ciw ko ignorow~niu przez rzucone minii·
łerja postanowień Dumy.
Październikowcy są przeciwni takiemu
traktowaniu sprawy.
Od mewa.

PETERSBURG. Deputacja rady m.
Petersburga, która udała iii~ do ministra
eśwłaty, Kusa, w sprawie utworzenia na
uniwersytecie pełenburskim wydziału le·
bnkiego, otrzymała była odpowiedź niezadawalającą.
lzmaił

Kemal przeciw Au•trji.

Ostatnie tef·egramy.

Pod zarzutem •zpiegoatwa.

Zmi•n• postawy •erllakiej.

RZYM.

doznał

Loterja.

RZYM. Kwestja Skutari ma być ure·
gulowana w ten 11posób, te Czarnogórze
otrzyma za zrezygnowanie ze Skutari od·
szkod<>wanie materjalne w wysokości 20
miljonów franków i odszkodowanie terytorjall'le, które jeszcze nie ZG&tało oznaczone, punieważ kwestja ta nastręcza znaczne
Bombardowanie.
trudności, spowodowane przez żądooie CzarWIEDEN. Późnym wieczorem roaeeały nogórza zbyt długiej pu:estrzeni wybrzeża.
8if2 tutaj niesprawdzone wiadomości, iż rozł'ARYŻ. .~cho de Paris" donosi z
pocz~te
zostało
gener:.olu& bombnrdowauie
kół
dyplomatycznych,
że Czarnogórze jest
Skutari i ze jakoby Tarabon zostął do reszzdecydowane odstąpić od oblężenia i posiaty zdobyty.
WJEDEN. Według intormacji, jl\kie O· dania Slrntari wzamian za odszkodowanie
trzymuje „Zeit" 7. Catynji, dr.iś rozpoczął się pieni~żne i terytorj alne.
ponowny szturm g~neral11y Ha Skutari. SwieKonferencja ambasadorów.
że posiłki &erbskie już nr.deszły.
LONDYN. Konferencja omhasadorów
Pod Cz•taldżą.
odbyła VI czo raj 2-godzinne posiedzenie. ObKONS'l'ANTYNOPOJ1. !JQtatoy tureccy,
którzy dokonali kiłkn wzlotów ponad łinjf\ rado warno nad odpowiedzilł państwom bał
fortów Czata}dży, pctwierdzajlł 11iedawne re· kańskim.
lacje Enwer-ueja, który pued kilku dniami
W kołaeh dyplomatycznych mówią, że
odbył lot JIO nad łinją fortów, że
llłldz~o
z konferencja nie zmieniła swoich dawnych
ruchów armji buqariikiej i puybywaj,cycll
posiłkew z pO'd Adrjanopola, bułgarzy
przy· postanowień co do pośrednictwa pokojowe.·
gotowuj~ siQ do atanowozej bitwy, maj„cej go mocarstw.
Na wieczornem posiedzeniu rozważano
prawdopodobnie na celu przełamanie ostatniej
linji obronnej.
projekty fin anso wego odszkodowania dla
Wbrew Bwoli mocarołw.
Czarnogórza.
LONDYN. Z Cetynji te~grafnilł do • Ti·
Zamach na Enver-beja.
mesa".
.
KONSTANTYNOPOL. System szpie·
Obecnie wa,tpliwoici ule~nć się nie zdaje,
Ile Czarnogórze trwać b>d~ie da.lej w oporze go wski doszedł już do zenitu. Nikt nie jest
przeciw zbiorowej woli Europy, ingnorując zu- powuym Żj'cia. OnegdaJ dokonano setek
pełnie demonslrllcję flot.
aresztowuń. Na Enver-beja, znanego przyCały naród czar nogóraki
wyraża 1it o wódcę młodoturków dokonano zamachu z
demonstracji z zupełnem lekcewllżeniem, u- fniojatywy spisku antimlodotureckiego.
ważajl\C jl\ za ilrodek bezeelowy. Blokada sa·
Położenie w Konstantynopolu jest comych wybrzeży nie dotknie wcale Czaruogór.151, które zaopatruje 111it w ~ywność na dro· raz groznleJsze. W. wezyr Machmud Szefdze l\dowej, gł6waie przez Ka.taro. Depiero ket be.sza dąży do jaknajrycblejszego zaprzerwanie komunikacji i d@wHU na 1,dzie warcia pokoju.
mogłoby wywrzeć akutbk dla czarnogórców

AreS1towauo tnbj rzeWIEDEN-Z Salottik teleirafują: Część
.komego nauczyciela j9zyka BB!ielskiego Mi- wojaka serbski~go, przezuaczona do Albanji
błaja Brawurę, pod zarzutem szpiegostwa na
i już znajdująca się na pokład:iie okrętów
rzecz państwa ościennego. Jest on podobno ireckicb, otrzymała rozkaz powrócenia na
oficerem ntabu generalnego. Znalezłouo prz1 ląd. Rozkaz natychmiast. uskuteczniono,
niBl depesze cyfrowe i siczegółowl\ mapfl
KOLON.JA-Telegram z Białogrodu do
Węgier.
tutejszej ,Koelnische Ztg", omawiając poPrzekupatwa wyborcze.
łożenie obecne w Serbji, przychodzi do
BUDAPESZT. Organ Kossutha zamiesz- wniosku, że sądząc z różnych objawów,
eza 110we eeaeacyjne rewelaeje o suży ·u 10 nastąpił w ostatnich czau.ob zwrot w
mil. z funduszów skarbowych ua przeprowa· opinii i postępowaniu gabinetu serbskiego,
który po głębszym namyśle okazywać się
dzeaie ostatnk:h wyberów do sejmu.
zdaje więkaz!l skłonność do ust~pstw. W
Cheroba papieża.
PARYŻ. Z Watykanu telegrafują: Stan związku z tem odbyły sit w 01tatnich cznldrowift papieża budzi obawy, zwłaszcza w 1ach po~iedzenia miAistrów, po których
rozchodzić &iię zaczeły wie9ci, że pomimo
aa.}bli~szcrn otoczeniu i 1ióstr papieskich. Ledługich
przygotowań, maj~ych na celu
karze obawiaj'\ się r&Cydywy.
Bazpośrednim
zdobycie
połączonnnai
siłami Skutari. zapowodem Jal!łabnięcia było to, ż'1 papież pomimo, iż ju~ po pierwazej audjencji pielgrzy. padła nagle uchwała, aby od pi>nownego
mów nczuł ait niedobrze, nie kazał przerwać 1zturmu generalnego 04łst1tpłć. Na tę zmiadalszych przyj~ć, po których zaraz popadł w nę postanowie»ła Wf>łynęł, wz~lędy głębomdlenie. !Jt!karze przedsięwzięli sztuczni\ 1zej nl'tary, Wfłżniejaze od :idooycia twier·
dzy dla Czarnegi)rców, zwłauc11a, Ile wyalimentację.
iiłek ten mógłby P<>'.IO•tać bez istotnych
Szpanioli.
MADRYT. Rząd hi11zpańaki zamierza następstw.
Kandrdat aa aałtana w ał"eszcio.
lc.łągftll-0 do Hi11zpHji
wszystkich „upanjo•
Jów•, reBSiauyeh na terytorjum tnreekiem. BERLIN-W KoHtao~ynopolu wykryto
DotyełłCHi zło11ić się mi-ało 80,000 k11ndyda· apisek antidyn:~t.ye212v. Aresztowano hię
tOw, zgadzn;jąc)'ch się na projekt rz!\dU hi- cia Wahid-Edditla, który chciał si~ proklaISpańskiego. Nazwa ~szpanjolów• określa mować na anłtan eraz 250 oficerów, naIJ'lt)w biupaiłskich, którzy różnymi czasy leżących do &pisku.
emigrowali z Hiszpanji, osiedlając aię na wybrzełach mora Bródziemuego,

be!po!red-

Diej etyczaości z Papieżem.

Wc11oraj pó.źno w nocy papież
nowei:o
ataku omdlenia. Tym rtizem
Łódzkiej")
udało sit jeszczo środkami rzetw~cymi doAINlykat:ja króla CraPnegór~.
prowadzić go do przytomnoiei.
Stan dost rij.
PARYŻ. Z Cetyaji telegrafujlł, !e nilla beznadziejny. Weiwano do ło~a choreg:.i
przedstawiciele wielkich moearstw w Ce- oałtt rodzint.
ty1:1ji otrzymali wiadomość o zamierzonej
abdykacji króla czarnogórskie.go.
Król chce w ten sposób odpowiedzieć
na gwałt mocarstw. Ust~pUj:\C, król zaleci
Dziś w
pierwszym dni11 li!\gnien!a
swoim poddanym poł11iezenie aiQ z Serbją.
200 Ioterji klasycznej Królestwa Polskiego
Przypuszczają, iż jest to mądry
manewr wyszły nasttpujlł,ce główne wygr&1&a.
króla, obliczony na wywareie naci1ku na
~
Rub. 5 9000 16885.
mecantwa.
Rub. 3,000 6469, 2aut.
W razie urzeczywislnitrnia zamiaru
Rub. 2,000 12912.
abdykacji, na tronie zasiadłuy następca
Rub. 1,000 14434.
tronu Danilo, lub członek dynutji Petrowi·
Rub. 5,00 21020.
Rub. 2,00 203, 69'Mi, 137lt
czów.
l600g, 21925.
Odszkodowanie za Skutari.

(Telegramy specjalne ,,Gazety

WlEDEŃ. Z Rzymu d6noli „Zeit•: przy•
Zakaz miniaterjalny.
wódca aH1ańczyków bmail Kemal bej, wystll- wyl!loce niewygodny i niepot~dany.
pił na zgromadzeniu ałeańsldem,
zwołanem
BERLI"ł.
„Lokal Anzei~er• donosi •
Blokada wybrzriy .swruoa 11ię w pierw&becaie do stolicy Włoch, z oatrymi r;arznta· azym rztdzie przeciw wojskim serbskim, zao- Pecersburga, że miniaterjum wojny wyna
111i przeciw AuBtrji, mianu}l\c.l jej polityk~ je· patrywanym w znaezneJ ezttści na drodze
niebawem tozporządzenie, zakazoj~ce woj·
deostronaą i ~goietycną.
morskiej.) ·
skowym brania udziału w manifestacjach
BUDAPESZT.

kaau osobom, które ni.e maj•

W chwili ebecnej rozgrywaj4 się
krwawe, pierwszorzędnej wagi wypadki w
Turcji i na Bałkanach. Dlatego też najpopularniejszą i najciekawszą książką, pełną
nieprawdopodobnych intryg miłosnych i poli·
tycznych i rewelacji na tle bytowania muiuł·
mańskiego Wschodu, który 1111 drodze swej
spotkał cywilizację Zachodu, jest niezaprze·
czenie niezmiernie sensacyjny romans p. t

„SUłTAft
-

TURECKI''

czyli -

"'a Jem nI ce
dworu konstnntvunpolskiego"
pióra popularnee:o w Europie

historyczłiego

powieściopis:irza

JERZEGO BORNA: =
Z górą 1000 stron ścisłego druku widkiego formatu na pięknym papierze.
Z powodu, iż n:ildad tej ciekawej powieści jest już na wyczerpaniu, radzimy po·
spieszyć się z zamówie11iami na tą ksiątkę,
którą wysyłamy n•ty~bmiaat po otrzymaniu a rub. (z 'zapakowaniem i przesyłką)
lub za zaliczeniem pocztowem w sumie I r.
(można poczt. i stcmpl. markami). Bez zadatku zamówień nie przyjmujemy.
Całą korespom!encję: rekomendowamt.
pieniężną

i zwykłe należy adresować:

S-t. Petersburg
Petersburskaja Storona, Bolszoj prospekt

J. K. PETERS• .J!i

.N! S& A.

I·sze zaeczne

kułinor~

knrsv

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

pokarmy. napoje, ciasfa, kompoty, konfitury, pierogi, legummy. l'rawic 30t.l siren śeisłcgo druku. Cena z przesy~ za zsficzeniąm poczto·
wem 2 rb. 60 kop.
Rady I wskazów'<!, jak prawidłowo prowadzić
gospodarstwo domowe i przy~otowywać smaczne, tanie i po.tywee obiady z dodatkiem o krajaniu mięsa i o estetycznem ujtłększalliu stołu
i dań, 100 stron, z rysunkami. Cena 1 r. 20 k.
Obydwie książki razem-3 rb. 35 kop. (moma
markami).
Zamówienia wysyłać nałe.ty tylko do J. K,
PETERS. Petersburg, Petersb Storona, Bołszoj
,
prospekt 56-261.

antisłowiańskich.

Wizyta w Londynie •
BERLIN. Książę Henryk pruski udał
się wczoraj do Londynu w nader ważnej
misji politycznej.
Delcaaae.
Pogłoska,

BERLIN.
lłerlinie

w

że

na narady w

spra1'łie

dalszego pol!tępowania
mocarstw wobec Czarnogórza z ramie11iu Francji ma przybyć Delcasae, który już w tym
celu opuścił Petersburg, wywołała iu przygo~biające wrażenie, Delcasse uchodzi bowiem
za najzawziębzego i zaraaeoi najzdolniejszego
wrogi\ Niemiec i trójprzymierza.
8&1łgarja

Wyszły

IUłRMTJUCIE

SOFJA. "Wieczorna Poczta" donosi,
postauow1ono, iż Bułgarja połączy aiEl
z trójporozumieniem.
Niebezpieczny stan

Papieża.

RZYM. Ostatnie wiadomości o etanie
zdrowia Papieża są groźne. Zapadł on na
ciężkie zapalenie nerek, do którego przyłączyła się zadawniona choroba sercaWczeraj chory zemdlał kilka ra:iy. Zda
niem lekarzy przy bocznych, dni Papieża
są policzone.
Wczoraj lekarze przyboczni długo badali Papieża, a 11.astępnie odbyli godiinną
•naradę z sekretarzem itanu, Merri del
Val. Naat~pnkt ziakazano wstępu do Waty-

to-

POŚMIERTNE

UTWORY f\RTYSTVCZNE
GENJALNEGO PISARZA

L. M.

TOŁSTOJA.

Wysyłamy

za zaliczeniem pocztowem zamiast
3 rb. 50 kop : tylko za 2 rb. 50 kop.: albo po
otrzymaniu całej należności, można markami.
Zamówienia przyjmuje jedyny skład na całą
Rosję.

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

!,'<N 03( HN U!ł CU N Q!lt(~

i trójporozumienie.

że

Z DIUUIU

z druku i s.:i do nabycia 3 wielkie
my, z górą 800 stron ścisłego druku

łO

Dftl

BEZPŁATNIE!

Jeżelj w ciągu 40 dni nie nauczycie się płyn·
nie mówić, czytać i pisał po niemiecku, po

francusku, po angirlsku i bcinie z naszych samouczków, ułożonych wedle najnowszych systemów

pieniądze

zVJracamy.

Cena samouczka w jednym języku z przesyłką
za zaliczeniem pocztowem 1 r. 10 kop.: dwuch
1 r. 90 k.: trzech 2 r. 80 k.; czterech 3 r. 65 k.

Zamówienia

pHyjłllJlj.e

jedyay skłarl 'la całą

Rosję: PETERSBURG, Petersb. stc-.,,;a, BolszoJ prospekt 56-567.
J. K. PETERS.

-
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Wstrząsający i

I N

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.
Nąd program
Wyborna komedja w wykonaniu art. teatr. War-

Antek kom~inator
Do

piątku

li

kwie~nia włącznie, między

Rządowych

szawskich

z

A. FERTllEREM na czele.

Orkiestra Koncertowa „SEXTET''

innemi

~ese~~~~~~ ~~~a~es~ee~ee~eee~6'eeeSJ
~
Do Piątku 11 kwietnia 1913 r. Dwa wspaniałe dramaty

Z

II

i•'{\N C~lł\ Sl> ~UOtt l

*

Śliwiński.

Dyrekcja S.

TaJ"emn1"cza
podług

- - · N•il'P"Y

·

Hann~i~=i~:n~h g~t~:2eJw.roli

UWAGA' Codziennie od 4 do 5 po poi. pr-l dla mto"'1"Y·

"k•tet mouymy. - -

tl)
@)
~

i

I

eseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~

~~V
uczek hypnotyzmu

.

·

.

częściach

3
dramat
Wielki
z p.
firmy wVitoscop
wyk. art.
w

s1"ła

suggest'i1""'
'J • • •

Flauera i Tarchanowa.

otaczaj~cych do ?Od·
Zm~ści~
się wasze] woh. S3mo-

dama
Cena 2 rb.

5~

kop.

Hypnotyzm i suggestja (leczenie chorób). ł~~~Ł

Grosse. Tłumacz. 0-ra S. Jerszowa Cena 2 rub. 50 kop .
. . . Powyższa książka prof. Grosse, znakomitego francuskiego neuropatologa, zawiera sc1sle naukowy wykład nowoczesnych poglądów na hypnotyzm, praktyczną ocenę
faktów i zjawisk w tej dziedzinie a także szereg osobistych spostrzeżeń i wniosków.
Podręcznik do rozwoju okkultystycznych sił człowieka.
Cena 1 rb.
•
I!.
Języków francuskiego, niemieckiego, angii:tlskiego i ła·
ciny, każdy bezwarunkowo ma możność gruntownego nauczeni~ ~ię (czytania, pisania ! biegłej konwersacji) bez pomocy nauczyciela w ciągu 2-3
miesięcy, a nawet prędzei (zależy to od pilności i zdolności), stosując naszą metodę
nauki i używając naszych samouczków. Naukę gwarantujem:1! W przeciwnym
razie zwracamy pieniądze po upływie truci! miesięcy. Tysiące osób, należących do
najrozmaitszych sfer towarzyskich nadesłały nam Wyrazy uznania i podzięko\llania.
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.

OkkUlty"lJm

Słownik wszystkich

.

cudzoziemskich słów,

.!!
N
'U

k_tóre przedostały się do języka rosyjskiego. Wielki tom duż~go formatu. Paręset tysięcy słów. C. 3 rb. 50 k. P-0dług gazet "Nowoje Wremia i „Swiat" Książka• ta jest
cennem wydawnictwem w językoznawstwie ·1 powinna znajdować się na stole u każ
dego .in.teligentneg~ czł?wieka; .stosunkowo do objętości tego pięknego wydawnictwa,
cenę Jej można zal!czyc do wyjątkowo nizkich.

wa

N

Ił

il

Poradnik-apteczka. Przyjaciel domu~ ~;~~en~~~~~

bez pom_ocy l~karza. Hygiena. Alfabetyczny spis ważniejszych ogólnie znanych lekarstw, srodkow lekarskich, sposoby użycia i przygotowania. Książka ta powinna się
znajdować w każdej rodzinie. Cena 1 rb. 75 kop.
piakności· ~ztuka, Jak .b)'.ć pięknym .• R~dy po!)'.teczne
• 1 wskazowk1, Jak zachowac ptęknośc 1 zelroY
~
wie. 1 rb. 50 kop.
C? t? jest piękność? !~alefa kobiety światowej. Wanny. )\'\asaż. Kąpiele. Hydroterapia 1 przyrządy ao meJ. Obmywanie twarzy. Liszaje. Srodki kosmetyczne,
perfumy i t. p. Bielizna. Obuwie i odzież wogóle Kilka uwag specjalnie dla dam.
Prze.w~dni_k dla gc~podyń. Podręczn!k jak
Ksi~żka
• zmmeiszyc wydatki w gospodarstwie do'ł
mowem. Przeszło 3000 przepisów przeróżnych potraw mięsnych i jarskich. Tom dużego formatu. Cei;ia 3 ruble.

Hyniena

kucharska

Droga do szczęścia. Jak należy żyć. 1~:~łl~F~i<~:c~:

nera. Cena 1 rb. 75 pko. Popularny ten profesor usiłuje nam dowieść, jak pogodzić
się. z życiem, kiedy i w jaki sposób korzystać możemy z uciech i rozkoszy życiowych,
ktoryc~ dostarcza nam przyroda, sztuka, literatura, przyjaźń, ogn.isko domowe, religja,
praca 1 odpoczynek, malując jednocześnie jasną przyszłość człowiekowi. Całe to dzieło
tc~nie pogod~ i podnosi na duchu. Trzeiwe poglądy autora wypowiedziane są w formie destępną Każdy, kto tę książkę przeczyta, osiągnie wielkie korzyści.
po
•
.t-.•
ri '6
czątki o elektry:
US łUUI WSZJS alC • Podstawowe
I
WSZQuLle
fiuSu
cznoś.~i, elementach i ~-. p. ~rzyg?iowywanie aklrumulałorów, elemftlt6'.ił, suchych
baterii.. Jak zapro~adm: eśw1etleme elektryczne przy pomocy elmentów, mzędzenie
te!efonow, dzwonkow elektrycznych. Drobiazgowe obłiczania, rysunki i t. p. Małe dynamo-maszyny, elektromotory. Galaanopl.astyka. Złocenie, posrebrzanie. Urzą
dzanie telefonu domowymi środkami. Cena 2 rb. 50 kop.
wzo~r p~óśb,list?w,po~a~ it.p K-siążka ta po·
Dokładny
winna zna)d0wac się u każdego na stołe.
. \Ą(zory i f?rmy próśb, podań, ogłoszeń i odezw do sądów okręgowych, sąd@w
pokoju 1 t: p. 1estamcnty, akty kupna i sprzedaży, zapisy na cele ogólne, umowy,
zast_rzeżema„ kontr~kty, w<irunki, pełnomocnictwa, świadectwa, weksle, listy, zobowią
z~ma, pokw_1towama handlowe, korespondencje i cyrkularze. Zbiór wzorów wszelkiego rodzaju. ko.respondencji ~wyczajnej i handlowej, listów i t. p. Cena 2 rb. 50 kop.
Zam&w1ema wykonywu}ą się po otrzymaniu należności, albo za załiczeniem
1175
pocztowem.

Elektrycz

na

'

fL' h

rosyj· ski

Skład ksiązek

i wydawnictw I. L
jańska

Wańkowi~za,

St. Petersburg, Ital-

ulica N2 15/220

.
~~~~~~91*)~9eee~~$~S&99

Ogłoszenia

drobne.

'meble sprzedam z 4 eh
A•tanio.
Południowa 24-14.

1086-7-1

ezpłatnie, bo bez nauczyciela.
nauczy się każdy aam łatwo, pręd·
ko, ~rllutownie na Samouczkach Reus-

B

snera po angielsku, francusku, nie
miecku, rosyjsku.. Nakład. au.tora. Zło
ta. 6, Wan;zawa. Zeszyt I-szy wysy{& aię bezpłatnie.

1061-23-2

oraz reperuię, jak w
prywatnych tak i u siebie
W idHwzka. 73-28, Kvnkowska.
ieliznę szyję

B domr.eh

Poleca papierosy:

1090-6-1
o sprzedauia 6 morgów ziemi wło
ściańskiej z zabudowaniem w dwóch
kawa.tkaeh, ziemia szczerl.:ewn, ogrodowa i torf, z zasiewami i obsadze·
niem, aiędzy Ła.skiem i Zduńską Wolą, od Łasku 4 wiorsty, od Zd. Woli
S wforst, blizko szosy. Gmina Pruszków wieś Mały Okup nr. 17 u. ~po1084-1
darza.

D

zgubił

paszport,
Just
Jangminy
Kociszew pow.

wydany z

łęczyckiego.

1081-.1-1
całe

we dwone, pokoje z
Letnisko
dziennem utrzyma.niem, uraz pokój
lllodym pa-

nn letnie przechoflmnie

A. Bromberg
Skład

futer
Piotrkowska Nr. 31.
Tel efor.i

rzy~łąkała się

Zgierz, ul. Wyaoka M
Rebota solidna.

29. '

Ceny umia.rlrowaae.

„Ozlrts I Gum ·alin"

najlepsze wszechświatowe pasty do obuwia; żądać wszę
dzie. Reprezentant Ma Błaa
azc.a:yński,

Witkewska
Itr„ 82.
\215-10-2

K r aj o w a

Fabryką

pokojów,

KORONA_, DERBY IOIO szl
kep.
sztuk
MASCOTTE IOIO kop.
N2 11, .N! 18 no6 szt.
kop.
Żądać wszędzie.

z kuchnią do wynajęcia.
nienkom zapewniona opieka. Adresu.
10\'ll-6-1
udzieli Admin.istracja..

się

1

llli!ljstarsz,a

g_czonice do krawieezyzuy,
Potrzebne
1002-8-1
Piotrkowska 176 m. 33.

przyjmuje·

M\1
'W

WAŻNE DLA PODRÓŻUJĄCYCH,
fotografów i ajentów,

żółta,
Odebrać można

P ogon i uszy obcięte.
za zwrotem kosztów. Citmna 25. Fraszsuka buldoczka

czeński.

Gotowe

towant.
11awijacz d»
Zgłaszać do fabl'yki nB· ci:i. Bukiet"
1080-3-1
Benedyktll. 52.
utrzebny

P

Zan11.„ek zgubił kartę
W;.wrzyniec
wydana, z fabr. Drood
1093-1
::dowskieg-o.
chłopie.c pesznku.}'! miejsca
1.6 letnidrukarni.
~iu.domość: w Adm.
pasąortu.

w

_Gaz.

Łódz.k. Przejud 1 dla S. P.

powiększenia fotograficzne retuszowase
wyjątkowo nizkich cenach. Próbne
dnywają mi stałą klijentelę.

w.ania, po

Zakład

fotograficzny

Oddział

fotograficznych

lub bez rehaszozamówienia zje-

„ Otbełło".

powiększeń

LODŹ Rzgowska 2 (przy rynkn Oeyera)-
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SPRZEDl1
SEftSACYJftA
19-o rublowy Bon Francuskiej

lAfłlft~T

1.

Prasy z r. 1887-go*);
najpiękniejszych
Paryża (9Xl4);

2. EO

widoków

1~ r.

3. 12 bitew z epoki Napoleona I 2.e
wspaniałym

portretem

tegoż (28X54).
wartości

4. Premjum warunkowe
10 frankciw.

Wszystko za rb. 10 (t. j. 26 fr. 50 c.)

wysyłaj!\ Gerard i Fialkowaki
w Paryżu, ul. La Rochefoućauld 27,
Korespodencja polska. - Adresować
można również popolsku.-Przyjmują
się pocztowe i stemplowe marki.

Bony Francuskiej Prasy z rokll 1887-go przyjmuj!\ udział vr 75 losowaniach, których
główne premja przewyższo.j11t 4. mil,iony franków. Każdy Bon, vr naibnrdziej niepomyślnym wypadku,
otrzymuje obowi!l;zkowo óO franków
t. j. około 19-tu rubli. Gwarancja:
10 milionów franltcrw eałir.owicie
wp łnconych i deponowanych we
Francuskiem Towarzystwie Kredy·
towem Ziemskiem.
M·an Gerard a. Fialkovaki, Paris, 27, rue La Rachefollłtauld

Przez krótki czas po

''GUY

zamiast

*) 19-o rublowe

pełnega i

cenie

PRZED AŻ!!

••

15 tomów

zniźónej

Nr. 81.

ioru utworów, prawie 5,000 stronic

dużego

specjalista

~~ kOP.

formatu

chorób oczu

JVi1lUP1\&e1-\HT'~
10 rb. tylk o ~ rb. 50 k. w wytwornej złoconej oprawie ' rb. 50 kop.

~

Tel· 28-39.
stałemi
łóżkami.
przyjęć w ambulato- ~~

Lecznica ze

Ouy de Maupassant jest autor em uwielbianym nietylko przez francuzów, lecz i przez świat cały.
Wystarczy zwrócić uwagę na opinję wypowiedzianą o nim przez J. S. Turgienjewa i L. Tołstoja,
aby zdobyć pojęcie o tern wysokiem stanowisku, jakie Guy de Maupassant zajął w historji wszechświato
wej literatury. Pomnik Ouy de Maupassant'a w Paryżu jest najlepszym dowodem symp11tji, jaką go darzy
naród francuski. Utwory jego w różny ch odstępach czasu rozeszły się w zgórą 300 wydaniach, każde w
kilkuset tysięcach egzemplaf2.y i tłómaczonc są na wszystkie języki kulturalnego świata.
Dziela te przedstawiają olbrz y m i ą wartość w czasach obecnych, w których tak wiele umysłów, zajętych
r-oztrząsaniem kwestji stosunku fizycznego mężczyzny do kobiety. W powieściach Maupassant'a czytelnik
znajdzie rozstrz y gnięcie tych z~g a dn ic i'1, przeprowadzone w sposób, zgodny z rzeczywistością. Książki
wysyłane są za zaliczeniem pocztowem: przesyłka na rachunek kupującego podług taryfy pocztowej, opakewanie bezpłatne. Zadatek w 2 rb. 50 k•P• wysyłać należy (można markami pocztowemi lub stemplowcmi) do

8

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

69. Piotrkowska 69.
Godziny
rjum od J 0-12 rano i od 4-7 ·
po poł. Przyjmuje się chł'rych

na
8

stałe.

850-52-31

Choroby,..,,uszu, nosa i gardła

Dr. B. Czaplicki
Ordynator szpitala Anny-Marji.
Piotrkowska N! 128.

J. K. Peters.

Przyjmuje od g, 11 - J2 ra.no i od 5
do 6 i pół po pot
w niedziele i lwi~ta. od 10-11 rano

~~e@eeee

Laboratorjum Lekarz weterynarji

Pierwsza L znica lekarzy specjalistów

Lódź,

Piotrkowska 45 (róg Zielonej),

Porady w zakres lecznłctwa wcho·
dzące, dJagnoatyazne ezcz"1J1onfa
Badanie krwi na syfilis. ekkspertyzy.
290--20-6
analizy lekarakie i che·
W izelkie
miczne: meczu, plwocin (grutlicy)
krwi, wydzielin dróg moczo•
płciowych, wody, mleka i t. d.

Telef. 30-13.

Wewm:trzne i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 2 - 51/ 2 codziennie.
Choroby skórne i wenepyczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
Choroby dzieoi miejsce porad dla matek Dr. I. UPSZYC. 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.
10 rano.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Niedziela, piątek, sobota od 1 - 2 po południu.
Choroby nosa, uszu i g•rdła Dr C BLUM Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
10 rano.
Piątek, sobota, niedziela od 9 · ·
„
,_
. '°

Badanie mamek.

Analizy krwi, wydzielin. moczu.

ul. Piotrkowska NQ 50.

Porada 50 kop 00

~~~~~~.

~

~

i W.Salwa i
Dzielna .Ni 4.

'.U

~

1.6\

/.&

/.&\

Z szacunkiem

~'l

chorych

KONBTĄNTYNOWBKA

Dr. M. Papierny

11.

$yphiłis,

skórne, weneryczne
choroby dróg moczowych.
l1ECZENIE SYPHILISU

Akuszer i specjalista
Chorób kobiecych.
:Przyjmuje clo 11-ej rano i od 4 i pół
do 6 i pół po poł'udn. Południowa 23
907-12
Tel: 16-85

EHRLICH-IUTA 606.
Pnyjmuje od 8-1 rano i od 5-S

wiecz., dla dam osobna poczekalnia
ed 4-5. W nied.zieie i święta tylko
do 1 rano.

&~~S~&SSS~S~S~~~S~SS€3S~

Dr. W. DUTKIEWICZ

S&9&~~•~s~&a~~~~~~~~eeEe

ZIELONA 19.

~r. ~. 1znin~in~
.M 2.

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

Średnia

Specjalista chorób skórnych i wene·
rycznych (kosmetyka. lekarska twa.rzy
i vrlosów).
Przyjmuje od !l-2, od 4 i 11ół do 9 vr.
•~939~~sa~a~~s~~g

Dr. Ark. ~ollen~ern
ed 9 i

peł

Ulice

Ni 2.

Telefon 1i 13-&9.
Choroby skórne, włoaów, we•
neryczne, moczopłciowe i nie•
płciowej.

LECZENIE SYPHILISU EHRLICH·
HA'fA 606 ~wśr.OOliylłłie) i 914.

nętrzne
rano i 5-7 po poł.

~rzyjtlluje

od 8 -1 r. i od 4 -

8 pp„

p1mie od 9 - 6 pp.

Dla.

p11.ń odlizieł:&&

~-~~~-~~~~~~~~~~~

Redakte„ i wyllawea1 J!.! '

Połutlniowa

n1ocy

Nawrat 38, tel, 20-10

akuszerja, choroby we

Dr. L. PRYBULSKI

~l.'.'odek.

poczekalnia.

152·6

~

,,
~

\fi

Ceny nizkie ~fi)

KTOSIEc..-------adrea z (7 m. aa odpew.) te prs7ezlemy nasi
prospel<t WYJ•śnłajl\•7 jak zarobić

50·100 r&. i

wyprzedaż

Tania

1083

Dr. med. J. Szwarcwasser,

Piotrkowska 18.
Choroby wewnętr„ne i nerwowe.
Specjalne: choroby, żołl!<dka, kiszek,
przeUJ.iany materji (cukrowa: podagra,
otyłość i t. d.)
Niezbędne dla dja.gnozy analizy chemiczne i bakterjolog. wydzielin i krwi
w laboratorjum własnem. Od 11-1
rano i od. 5-7 i pół po poł:udniui

więcej miesięcz

u siebie w domu. F1<ehow. wykszl zl>ytecz11e
Odle&'ł. zam.łeszkan. lli• zawadza.
Towarzystwo THOMAS H. WHITTICK-KUNAU iK8 •
Peterabur~, N ew ski 4114!. 3101\
praelljąo

na składzie resztąk na ubrania, ża_
kiety, bluzki, ubrania d~ie~ięce i t. d.
Nodzwycz:ajna okazja taniego nabyci~ towarów na płaszcze, kostjumy letnie. ubrania dla chłopców i t. d.
Wełniane muśH11y po 40 i 50 kop. arszyn, aż do wyczerpania
zapasów, znajduj.ących się na składzie,
Materjały na kostjumy i ubrania ze sztuki po bsrd~o tanich cenach.
wszy1tkich

Dr. L. Klaczkin

.:a:.

Proszę przyalać

Badanie mamek.

....

Porada 50 kop.

..-

W. Salwa.

Ceny nizkie.

Choroby dziecinne i wewnętrzne Dr. Kerschner od 10 1/2-12 1/2 w południe.
Chirurgja Dr. Kaufman od 11-12 1/% w p.ołudnie.
Choroby wewnętrzne i dziecinne Dr. Fried od 6-8 po południu~
Choroby kobiece i akuszerja Dr. Szyldkret od 1-2 po południu.
Choroby weneryczne i skórne Dr. Langbard od l 1/~-3 po południu~
Choroby oczu Dr. Gohlstein•Polak od 6-8 do południu codziennie~

Analizy krwi, wydzielin i moczu.

~

W

~,,.~
~~~.c:~~~~~~~~~~~~~4~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.M! 51, róg Widzewskiej, tel. 30-83.

Szcz1pi111ie ospy.

~

Zawiadamia, te cennik nasion na sezon bi~ż11rcy opuścił prasę l
wyayla sią kaidem.u franco. Nasiona warzyw i kwiatów n11.jśwież·
111ych zbiorew. Cebulki i flance do wioeennego su.dzenia w de
borowych odmianach.

••
/.~

Główna

!~I?w

~~ Telefon N! 14-99.
FILJE1 Spacerowa Ng 13.
Zgierska NQ 7.
Główna NQ 51.
Piotrkowska Ng 76.
Piotrkowska N2 306 (Górny R.v~ek).
.

~tł
~

~

przychodzących

~~~~~~.~

~~~~~~~~·~·

~~~~~~~·":i>'·.,..~~~~~~~~~~:.:P'~~~~~

;.6

lekarzy specjalistów dla

S. Wolman

Piotrkowska 145. Telefon 29·00.

Telefon 26-81.

chorych

dla przychodzących
45.

Magistra N. SCHATZA

znajdujących 1ię

1i~tro.
I
~~,
Wółuańita
Banm,
o.
......„ ...„..:„„„„„„...-.;i:i-.„...1ai„„„...„ ...

„„11ms:i! '

Dr. J. ~il~entrom
Zawadzka 12.

Choroby skóry, włosów i wenarycime,
Kosmetyku IeJ.ritrskn..
Prz:rjmuje od 12-2 i 5-8 Panie od
4-5 (osobna poczekalnia), w 11.iedzielq
do 4 po południu
~$@~~~9S~~9S &~~~S~~~~S93

Dr.ABRUT

Krótka 9, te.J.ef. 23-78.
Specjalsta chorób wenerycznych,
skornych moczopłciowych.
Gabinet lloentgenowaki

tiwia•

tł•·lezniczy

Godziny przyję6 od 12-2 i od G-8
wiec:z.; dla Pań od 5-6 p. p. W Di.adzi1le od 10-1.

Zarząd

Eksploatacji

Łódzkich Rzeżni
Ul.

Inżynierska

Miejskich
N! I.

!kóry VIOłDW2, krowie, tielern, kDń!kie :~f::e~ tói i
u ale[ tomonyłdo n~~~~;c~~h- Hrnw !UUODa ~:t~~:~~y Mątzłe
mieio-kmtna ~ :ra:~u ~ atr~r:dy:ucz· Wło~ień tapirenki dezn·
Poleca

1

tek8wany ;k~~~:chw1b :~~r.:~
0

izueline !~~::. lód llłUUllY

po 15 kop. za pUd na m1ejseu bez odstawy.

1

952-

