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Prenumerata w

Łodzi:

Rocznie 6 rb., półrocznie S rb., kwartnlnle 1 rb
SO kop., miesięcznie 50 kop.
Za odnoszenie do domu 10 kop. miesięcznie.
Z

przuyłką pocztową:

Rocznie 7 rb. 20 kop., półrocznie rb. 3 kop. 6(}
kwartalnie rb. 1 kop. 80, miesięcznie 60 ko~.
Zagranicą miesięcznie rb. 1.
Ogłoszenia:

Nadesłane na 1 stronicy 50 kop. za
wiersz lub jego miejsce, wśród tekstu
60 kop., rekiamy po tekście 15 kc.p„ nel,rologja
15 kop„ Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 i pół kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmnle.
1() wyrazów.

Wychodzi codziennie po połudnru, ·oprócz niedziel i świąt uroczysty<:h.
W soboty z dodatkami ilustrowanemi dla prenumeratorów.

E?mplarz pojedynczy 3 kop.

::

::

Ogłoszenia

„Gazeta" drukuje tylko w

Redakcja ulica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd nr. 1 (Telefon 2C-3-&). Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.
Interesantów w sprawach redakcyjnych przyjmuje się od 2 do 4-Widzew_ska 106a.
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Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacy}ny. :: Zduńia!'a Wola, Księgarnia Wel.enowskiego ::
IHeltaandrow, skład apteczny J. Aucrbacha.
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Teatr POLSKI

PabJ~11ioe 1 Biuro Dzlennl\tów,

..•

języku

polskim

Nr. skrzynki pocztowej 570

A. Wadzyńskiego. Zamkowa 23.
±iłfWłSW'f'W

Dziś

W sobotę

wiecz.

wie cz.

Cegielniana 61.

Teatr „POPULARNY''

,,

K1i\llłHll
Dzielna Nr. I.

.,

Dziś

'Wie cz.

„Zbójcy"

KONCERT

dobrze
zgranego

trio

.BUFET obficie zaopatrzony w doborowy wybór

„Waldschleechen •,

Puy l1kalo iala 'namowa iPi~ gabinetów.

Piotrkowska 17. Tel. 22·31.
~

lokal

i godz. 1włe[z.

przekąsek.

PI WO browaru

~ ~~~; ęd~ ~~~rr !f:~:::e~~
1

Zamysłowskij

Jarmar~

1017-20-3

podług nowoczeenych najnowezych

wymogau.

Wszelkie z1Uliel!HI do domów wvkonvwa sie po

cenach.

nruniższvch
Codziennie KONCERT kwartetu Filharmonji.
Poleca się Szanownej PublioZ'ności sa zarz~ Józef Palejowski.
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knj!ł uaa w życiu n11sz1m ze strony obcych
nnszym d"żeniom biurokrntów - nie szukamy nigdzie Baturaluych sprzymierzeńców, nie
1taramy sit dojść da porozumienia a ływio
-ołami jednlfew1J z nami przez biurokracje
Tenlłencj~ wazyatldoh mocarstw &hecnie
uoie1nięia11ymi, lec:i w jakiemś zaślepieuiu karyjt>st wytwarzanie porezumi.eń i sojuuów rov,.
godRem tworzymy sobie w1z~dzie nieprzy.
~i ki•ownicy naw pwtwowych, stal'ają
jaoiół i wrogów.

CODZriENfłlE

zwęża

W ogólnym podmuchu Samumu nacjona.
Jistycza11go, oo pewien czas w iunym kraju
Europy grasującego i naojoualiści polscy wziQli
się do

roboty.
I oto w re~u"Uacie widzimy jedno -

je·
stelimy impełni od-osobnieni, z nik!\d nfo prze·
prowadzaj!\ nasz~j pracy narodowej pnyja·
cielslo:i11 11pojrzenia, nigdzie bratnia dłoń aii;i
ku aam nie wyciąga.
Sfery demokratyczne Rosji, lewica dumeka, wprawdzie popiera nas w walce o refor·
my, ale czyni to bez dawnego zapału i przekouauio, dla zasady.
Lawirują;ca polityka n·deckiego
koła
lllliechęciła ku nam callł lewicę, której sym.

p!itjt;i w zupełnośei utraciliśmy.
najwitcej hgotłtió Bpf'M(!Znośei,
Co BiQ tyczy sympntji prawicy i paźdtier·
Furror nacjonaliatyczny, jaki od pewnego
za!Mt1dz\oo w in.ter.-eb handlowyeb i poli·
nikowców,
to ta była iak eteryozna, łe po za
czasu beH:or11ie hnła wiród wszystkich warstw
tycznych F>d.atw s"aie4łaid1.
granicę lolcalów Cubata i Donona nie minła
odlimaczl\jflcy
sit, jak wszelki
Greiba wyłłucbu wej•y jest obecnie rów· naro:lu,
ruch
nacjonalistyczny
brakiem
krytycyzmu i siły si11 wydostitć.
nie atrur:alł dla przy1usscula910 swyoięzcy,
Minl\ł czas płomiennych przemówień Ro·
jak i lila po~ouaaego, nic więo dziwnego, ze wrzaskliwością - przyniesie nam wiele przy·
diozewa
w obronie polaków, dziś wprawdzie
rzeQzywhty rozwn stantt każe usuwaó ł. zw. krych niespodzian'ik, obfitujących być moża
ienżt! Rodiczew broni nas i gh>suje za ulgami
"kości •ieig•dy•, zamykać oczy na niektóre w groźne nrtsŁępstwa, o ile nie zdołamy go
dla nas, ale już to nie jest to samo, a spo·
rzeczy i wogóle nie pozwalać na lekkomyślue epauować i ustatkować,
ł11ezeń11two polskie miast winić koło polskie
"Podpalacz~" opinji w rodzaju "dwugrozaogniauie stosunków.
za to wyodosobnienie nas w Damie, mylnie
Mamy jeszcze w pamioci zręczną akajo nów.k i", harcują b-ezkarnie i z zadowoleniem
przenosi winę na lewict;i dumskq, mówiąc Żll
. dyplonlMji aagielskiej z królem Edwardem na zacierają ręce na widok powodzenia ogłosze·
sill nu. niej zawiodło,
czele, dl\11~, dla dobra pokoju, do wyoso· niowego, wieńc.z&cego ich akcję.
si~ ac.~iwłe

buieni:& Niemiec.

Akc4a. ta otrzeźwiła wiele 1apalouych
głów w Pru11aeh i du.la rz11,dowi pruskiemu
nauczk~, M nie llałeży lekceważyó drogi po·
~ozuBU8i1 i sojuuów.
Tak 1:1ię dr.ieje na wielkim świecie poli·
tyki największych roooar tw- gdzie polityka
p-oroziunieli i sojuszów zyskała prawo oby·
watelstwa i gostała
a •s wielce poły
ttcznq.
NieAtilty, istnieje moca two: bea zie i.
bez pTllw i bez swoboiJy ruchów, które me·
tylko nie chce szukać ulgi w swem peło~e
nin pr~ez scjuszlil 1 ale wprost przeciwnie aa,.
ruo corar: bardziej WJO b.nia się i przysparza
sobie wrogów. Tem ni~ 1c3~1iwem mooar·
stwem jest społeonństwo polskie wszystkie~
trzech zaborów.
Bez w:z:g1Qdu na utrudnienia, jakie &poty-

Wszelkie głoey

rozwagi,

zastanowienia

To samo mamy " Gllłicji i tam

młi~ń~~i"

MUlYKA ARIYUY[lHA

sie i JSW'fŻR bez
koń11a resz.tki tych praw, jakie nam puyznał
NajwyiszJ Manifest,

estaurant-Bar Im
nrzlłdzony

wiecz.

i pil zeń.i.kie.

a la

Wspaniale

Jutro

nieje-

i rozs!\d:rn obywatelskiego zostah wygwi?.da· dnokrotnie polacy głosovvali tak nieuzasadnie·
na aa jarmarcznych kurl:\skach, burtem zaku- nie, tak niespodziewanie, ~e bynajmniej go·
pionych w całej Polsce i na komendę, rozpo· ?l\O!\ syropatjl\ pozostałych słowiau, zamieszbłych w Austrji nie cieszymy si~.
czynających swoją gł o 8 n Ił akcję.
Na Litwie nas?.a unja polsko-litew~kn
Niestety, minęły ju~ ozusy, gdy kazda

wałoby

BiQ,

'ł-e

doś\vial!czywszy

dotkliwego
polskiej uauki - odczujemy
pragnienie rusiuów posiadania własnego uniwersytetu, nie i tu naojounlistyozua "racja

prześladowania

stanu"

wyatQpowała

wrogo.

Jest rzecizą jasną, ie ut;iwersytet ruaiń·
aki nie mo;;e szkodzić rozwojowi kultury polekiej-prteciwnie, majl\O do czynienia 11 bardziej kulturalnym sqeiadew łatwiej się poro·
zamieć, ui~ z demagogicmie nnetrojonym tłu·
mem, a jeduak przez tak długi okres Cl!llllU
.nie dawaliśmy• uniwersytetu ruais:wm, jak to
w radosnym artykule kon1tantował warszaw·
11ld .Naród" - • Wiadomości codzienne• (patn
artykuł "Nie damy• w lutym).
Naród, z11aJdUjl\CY sifł w tak nieszcz~·
aliwych, jak my warunkach, winien zioby·
wa6 sobie sympatję, a nie tracić jl\, wrn1en
zjednywać
cować

obie sprzymierzeńców, a uie prana nienawiść współobywateli.

Nie mając siły fizycznej, materjaluejpowinniśmy si~ otoczyć tai.ą
śeby każdy wiedział,
słusznej

ia

sił!\

broniąc

moraln",
11as, broni

sprawy.

Pracujf\c nad podniesieniem umysłowem
i moraluem mas winniśmy do tej akcji kul·
tura.lnej dostosować naUł\ "polityk~ zew·
nętrzuf\", gdzie szukać eejuaznikó\T, to nam

samo życie wskazuje: whlzieliśmy, ile w sej·
mia pruskim i parlameneie berlińskim wyprowadzono za {}Omoc& policji posłów niem·
ców z radykalnej lewicy, występujq.oych w o·
bronie na3zej i ostro pif)tuujących wywłasz·
czeuie polaków, pami~tamy mowy Rodiczewa.
Ceretellego w Dumie-Ca więo strona społe
czeństw,

która domaga 1i~ rówuouprawuie·
nia
ogólnego,
winna być uaazą naturalni\ BO•
rodzina tworzyła po11zczególną całość i s1ma coraz hard'liej si~ eh wieje, coraz wlębze ry~
wszystko dla siebie była zmuszona wytwa· sy i szczeliny w nillj si~ ukazuj!\, a my miast juszniczkl\.
Nie znprzątajiny myśli naszej i działał·
naó, dzia stosunki ekonomiczne państw i naro· 1turnó się znaleźć jakiś możliwie najznofoiejno.ści
zbył usilnie prowrdzeoiem wojen do·
cMw s~ały sit t k: 1komplilrnwan~ że chociaż uy modus YiVQ di rozpoczynamy walk~ "ob ało n Węg1y dla Węgrów• - .Niemr;y dla bronni\•. jale twiordz& narooowi-demokraci i mowycb, grupuj my koło siebie współuciśnio•
Niemców" &I\ z hałasem wy1uwane prr.ea na· snów zamiast uatural11ego soju:iznilrn. lilpoty- nych, aby wspólnie z nimi domagaó się po·
cjonalietów wszystkich krajów, to mimo to knmy nad br1.egami Niemna znci1ł{;rzewionego lepszenia swego losu.
walki
NieolJaj uasze zupełne odosołmienie do·
mutsą oue pozostać w sferze krzykliwych oacjonalistt l1tewl!kicgo, staj!\csgo do
tychcz1.1sowe zast:}pione będzie pc:1wszechll!\
pnwDAeń, nio wap61uego il prawdziwym patry• 1 nncjonalistll polskim.
jotyzmem nie m11jących.
To samo dzieje się w GaJi.cji z rusiua· sympatją i uzllaniem dla naszych starań i
W myśl nncjonalistów węgierskich gnębi mi, to samo w Irróleshvie z :i.ydami. Zdawa· ukcji-di;iś wrogowie nu zewsząd otaczają, a
aiQ che>rwat6w, w myśl nacjonalistów pruskicll łoby 1i11, że to jeat rr.eCl'll\ tak naturalną i my ziuniast starnć si~ o zmuiejszen_ie ich li·
roz.
wywłanou aiQ polaków, w myśl D cjonaliatów pNlłlł pnyinirnie ru1iiuom uuiwe•sytetu, zda- ozby, i>o<luiecaiuy tylko ich nieuawiśó i
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prastnmy sie w szale nucjonalistyeznym za- ponowałbym pilznusia, prosto z beczułe· kiem dokoła, qda czarnej kawy i coś do wszczyzny: whiścicicieia domu na 25 rb.
grzywny, nauczyc:iela 10 rb. i 7 osób po
czytania.
•
miaat jednoczyć w zdobywania praw do tul· czli„.
~
Kelner smierzył nieufnie gościa i zrJpy· 5 rb. każdego z zamian!łi na areut.
I
nie
czekaj
l\O
decyzji
protegowanego
tur111Inego rQzwoju.
łłiegnie dalej.
Jego frak, jak skrzydła wiel· tuje:
Zakaz odczy'tów w języku polskim.
L. Chrzanowski.
- Czy mogeJ ałażyć„. kodeksem kar•
kiej czarnej muchy fruwają po sali. Już go
„Dziennik Kijowski" donosi, że guber·
nie mil, już znikł... Słychać tylko donośny ńym?
n tor kijowski zawiadomił zarząd zwią z ku
Kelner umia byd grzecznym i pnyje·
głoil:
równouprawnienia kobiet polskich, iź -t:1-„Oko" du~e razi„. „PiJz• pod okno bu mnym - umie j.ednak także pokazywać rogi. r~rnia zarządu o zezwolenie ua wyg ło~::e·
Najskuteczniej można je przypiłowae erebrną
pinnyl... :Papierosy w kąt! ...
nie w języku polskim odczytu „O Sł o\" ae·
Gdy to uie pomaga-to dwoma ko·
Szlachetną odmianą powyźszego gatunku koroną.
kim" pozostawiono bez skutku i ż e n•
Krakowski kelner.
jest 1.::eluer kawiarniany. Odznac~a siQ on ro nami ..•
przyszłość
wogóle urządzauie przez zwią·
Osobnik, którego chcemy opisać, nal&ły angielskim spokojem, francui.ką elegancją i
-o1ek odczytów w języku polskim <loptt·
do wielkiej rodziny „homo saltans" (kelner, niemieckim sprytem. Jegt więc miedzyn1no·
szczane nie bęnzie.
• cizlowiek skaczący"). Zazwyczaj nazywa sit dowym okazem. Zn.a na pamięć wszystkie
Przeciw polskim miernikom.
Pan Maks", może również nosić inne imio· dzienniki i ~ilustracja" i z fizjonomji gościa
Kurs społeozno·ekonomiczny w Galicji.
~a.Najpospoliciej, Adolf, Moryc, rzadziej Roman umie odgadnąć lekturę, jakiej vn. zai;ąda.
„Riecz" douosi, że z rozporządzenia
- Dla pana dobrodzieja. czarna kawa,
lub Antoni, zawsze jednak s predikatem
z iuiojatywy osób, pracujących aa 11olu głównego urzędu mierniczego, rozkazu n o
mocna, i „Bocianka" „.
Ostatni numer jes\ nauki ekonomicznej, zllrganizowano we Lwo- wszystkim miernikom (geometrom) polakom
.pan".
, .
Żyje prawie we wszystkich c~ęl!lClllCh niezły!„.
wie kurs społeczno-ekonomiczny, który odby· w gubernji woły1iakiej podać się do dy- Pan dobrodziej płaci białą. bardzo• wać się będzie w zakładzie fizycznym.
świata, atoli w Europie
doszedł do nnjwięk·
misji·
azego rozwoju. Składa &i~ z głowy, fraka i ser· mleczną. i 6 bułeczek - nieprawdaż!?.„
W tych dniach odbyła się inauguracja
Usuwanie polaków.
wety .•. Na głowie ma (jak sam twierd1li) wszyst·
- Miałem iJięć bułek - prośtuje gość. tego kursu.
W ziemstwie l'Jerdy•c.rnwskiem powia·
- Co? tylko pitć?,„ Pan dobrod21iej tra·
kich gości i cały interes, na fraku z lewej
!mieniam komitetu, otworzył kurs dyretuwem wydalono wszystlrich agronomów
strony swój numer porządkowy, a:pod frakiem ci apetytekl .. ,
ktor Banku zaliczk9wego, dr. Witold Lepolaków. Ponieważ na razie fachowtów ro·
Kelnerom nia brak często i gryzącego wicki.
z tyłu wielką torbę skórzaną.
Nie używa jej jed1:1ak tak, jak kallgur do dowcipu. Jeden z prowincjont1lnych dyrekto•
Kurs oaecny-to nie pierwsza już próba ejan nie było, chwilowo ludność włościań
nosr.enia młodych, lecz wi:zuca w nią i wy· rów teatru "zjeehał" do Krakowa, gdzie za- podobnego zurganizowau!a wykładów społecz ska pozbawion~ została pomocy agrono~
rzuca ze zręcznością żonglera muiejsze i wię· mierzał albo zorganizować włal>Ufli trupę, albo no-ekonomimrnych. Jednym z pierwszych iui· micznej.
W Kamień.eu Podohkiem miJ.ło miej·
ksze krążki metalowe, zwane pienii;idzmi. Jest przynajmniej „starać się" o miejski teatr. cjatorów na tem polu był tyle zasłuzo~y pro··
Zwyczajem ludzi głupich, pretensjonalnych i fesor Ochenkowski. W innych krajach zacho· ace następnjące wydarzenie, o którem doto jego ulubiona :iabawka.
W t~mtejszym
Zwłaszcza przy wrzuoani u blaszek do tor- bez wychowani-a epowiada każ dt:imu, kto chce dniej Europy, jak w Belgji i Francji, stano· nosi "Kijewskaja Myśl".
sądzie
okręgowym
zajmował
posadę pod·
by okazuje niezwykłe zadowolenie, przyezem słuchać lnh nie cbce - o swoich zamiarach wią podobne kursy stałe im~tytuty.
prokura.tora p. Holownia, uważany za naj.
mruczy całkiem zrozumiale: • Cnłuję rączki~, i celach. Chwilową jego ofiar<\ jest obecnla-Kurs ml' na colu objęcie wszystkich bieutalentowanega
.sługa, bardzo sługa• i tym podobne odgło11y kelner w kav iarni, gdzie nastP, pca .in spe" żących kwestji społecznych i ekonomicznych gorliwszego i mjb:irdziej
prawnika.
Ale
p.
H.
był
polakiem,
a nadtq
Solskiego zalew!\ się już piątym kieliazkiem i przedstawieuie syntezy współczeMego rozwłaściwe tylko jego rasi9.
Przy tej czynności myli się często, to „ miętóweczki dwa razy wzmocnionej". Gęba woju gospodarczego, syntezy na wskroś pol- żarliwym katolikiem. Gdy więc wezwano
znaczy wyrzuca blaszki w mlłiejszej wartości, mu si~ nie zamyka. 'N miarę wypitych kieli~z skiej. Poznanie stosunków goapodarcsychjest p. H. w charakterze świadka do izby są·
ni~ jo wrzucił do torby.
Różuica Bigdy nie ków uważa
swoja kandydaturę za cora:.i pe· dla nas obowiązkit!m obywatelskim i dlatego dowei, podczas kadencji w Kamieńcu, pav
wypada na szkod~ „hominia saltantis" (kel- wniejsz~ i prap1ie, żeby i kelner w to u· komitet zorganizował, ł~cznie z bibljoteką słu H. chcąc uniknąć składania przysięgi przed
prawosławnym parochem, zaprosił na swój
wierzył.
nera).
chaczów prawa obecuy, 2-miesięczny kurs,
koszt
lrntolickiego księdza. Nie podobało
Kelner przebywa w kawiarniaqb, restau·
- Bo widzisz p:m-prawi-ciągnąe ofia- którego wykłady będą traktowane 1fohile prze·
aię to starszemu prezesowi izby, Chułodow·
racjach i barach przez cały dzień. Są takte rę swoją za rękaw - ten .porzciwy" Sobki, dmiotowo.
skiemu, który · przewodniczył na r-osiedze·
nocni kelnerzy.
ev.łowiek niezły i aktor niczego, ale brak mu
Nagtępnie inauguracyjny wykład wygło
niu. Zapytał więc „kto wezwał księdza„.
Te stworzenia BI\ wi~cej ruchliwe i od- tego, o tego!. .•
aił
prof dr. Głąbi ński. Prelegent postawił
znacz11ją 11ię Wiikszą chciwości~ owych blaPrzy tych ałowaeh uderza się dłoni!l po sobie pytanie, czy możliwą jest. nauka pol- Gdy p. H. odparł, iż „księdza zaprosił rry·
watuie'", w scrilwym tonie za u ważył. iJ
l!Zek metalowych, zwanych pospolicie "tryn. łysinie.
sk:ej ekonomji społecznej. Odpowiedział na
geldem •. Żywiq. się p~zeważnie pijanymi
- Nie ma włosów? - zapytuje kelner nie twierdząco. Omówiwszy pokrótce rlotJ eh- „wcale to d(} świadka nie należało". W re·
zultacie tranzlokacia z Karnieuca do Wołe><
gośćmi, albo takimi, któny przychodzą w to- nniwnie.
czasowe kierunki ekonomji społecznej, pod·
gdy
na takt!ż poi::.ndęwarzystwie dam, bo przy tych uie wyp1da
- NiP, panie! gor~ej jeszcze!„. rozumu!.„ kreślił mowcu, ż" ost!lteczną jej dewizą jest
-orobić piekła o koronę lnb dwiP, które
nie· Już to sio wi!zyatko zwiettil... Tadziu Pnwli· dojście prz~z dobrvhyt i szczęście poszcza.
potrzebnie wpadły do torby pod frakiem.
kowskiego zatrzymam na drugiego reży11era- gólnych u~rodów do h1umonji całej ludz·
Kelner lepszego gatunku jeat grzeesny. 1iła dobra, tylko trzeba go pilnować!„. Hol kości.
usłużny i przyjacielski.
Lubi swoich gości hol hol ja zaam Tadzia!... Personel powieW sali [instytutu pierwszy wykład wyZastój w handlu.
protegować i adziela im cennych wskazówek k&zę-wszystko mi jedno choćby kosztem ko- głosił d1·. Aleksander Szczepański p. t. ..,Stan
odnośnie do potraw i napojów, przyczem uży lehńiltwa!.„ Pauiel Hellera rozbiję, Szyfmana obecny przemysłu w Galicji•.
W ciąiru pierwszego kwartału r. b. i p.•
wa zwykle zdrobniałych wyrazeń.
roiibijęł...
1ece:Jiil zarządu telefonów warszaw~kich Tow.
-o- Panie Maksi cobym ja zjadł? - zapy•
Tymczasem wal~c pi~icil\ w atół, roibił ·
"Cedergren", zamknięto przeszło 2500 apałoje gość prze~lądająo .menu•.
tylko szkl:rnk\! od kawy.
ratów telefouieznych z powodu niez!1płaceni1
Korzystając z tego, że pan dyrektor 11:a.- Jahym radził panu dobrodziejowi zraDabżueści tt.bcnamentowej.
Za tajne nauczanie.
siki a la Nelsoneczek.
jął sio teraz z cal~ artystyczn'\ gorliwośoią
Aparaty zamkni~te, lub też zupełnie
- Czy tylko świeże?
czyszczeniem 1wyek ineksprymabli z kawy"Siew. Zap. Żiźń" donosi, że guber· zdjęte, dzieriawili przewn~nie drobni przemy•
- Swietne„. Sam zjadłem pned ohwi- kel11er znika„.
nator miński za przekroe,z0nie „paliltauo- alowcy, kupcy i rzemieślnicy. W liczbie tej
1„ percyjli:ę I... Co do tego pan dobrodziej
W kawizuni · zjawia aie jakieś męskie in- wień obtnviązujących o tajnych szkołach jesr p_rzesdo 2000 żydów, reszta innych WY•
pozwoli? Okocimek czy pilzaereczek?... Pro· dywidttum i rzuciwszy niespokojnym wzro- polskich", skaz11l mieszkańców wsi -Sobko· znań.!
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zatem ustawienie przedstawi~ linję zygza- tern miej11cu, gdzie piłka została uch wy- karty vr81 pu ataje się członkiem klubu a
kewatą, którą zaezyna bramkowa, a końezy eona.
zawody tucą formalnie charakter publiczny
'?-tak niema.i przy bramce przeciwnika.
W razie autu bocznego rzuca piłkę i stają się klubowemi.
Srodkowa, " chwili zacz~cia, obiema sto· jedna z przeciwniczek, podobnie jak przy
W .A.nglji jednak postępują wlali.za
pami stoi tuż rmza ohwodem koła. Zupeł_. piłce nożnej. Podobnie ma si~ rzecz na surowiej: rok temu zabroniono matcAu mię·
Piłka koszykowa (bask~t hall). Kilka słów nie analogicznie Htawiona jest druga dru· linji bramkowej z tą r9żnicą, że rzucającej dzy Moranem i Driscollem, oskar.iając ich
o walce na pięści. Uchwały delegatów klu- żyna; czem liczsttji!Zy ekład, tern linja piłką z auta nie W6lno odrazu zdobywać sądownie o naruszenie &pokoju puulieznego,
bów piłki nożnej.
zygzakowat!l, łącząca poszczególne grające, punktu, musi oua naprzód odrzucić piłkę Lord LandsdaJe i wielu aportmanów angiel·
więcej po1iada załamań.
-oswojej współpartuerce.
skich ujęło się za oskarż.onymi, jednakże
Punkt
je&t
zdobyty,
gdy
piłka
zostanie
Grająeym
nie
wolno
opuszczać wy- bezskutecznie.
Podobnie, jak w innych dziedzinach
W Berlinie i Brandeburgji wyizly posportu (z wyjątkiem footbalu, automobi· wrzuconlło do kosza s któregokolwiek miej- znaczonych części boiska, których jest
lizmu i wioślarstwa), przod!ite nam Lwów sca w obrębie pola bramkowego. (Grająca trzy, jak już wyżej wspomniano. Tak więe dobne zakazy. W Wiedniu zaszedł kon·
w sportach dla pań, prewadz~ na boi11kach jeit w półblu, gdy obiema nogami stoi atak i bramkowa mogą grać w polu bram- flikt z wladzą w zoszłym roku; mianowi·
Parku Towarzystwa Zabaw Ruchomych albo na nbwodzie pola bramkowego, albo kowero, poza którem znajdować się muszfl cie chodziło o match zawodowca H•lberga
basket-hall, czyli piłkt koezykow~. Wobec wewnątrz). Jeżeli piłka wrzucona została wszystkie inne grające. Za przekroczenie z amatorami, którzy zgłosili się licznie.
otwarcia u nas kilku prawidłowych parków do keua z któregokolwiek miejsca i1ozą wyznacza sędzia rzut wolny lub karny, Match odbył się dopiero w sali Wiener-atgier (Ł. K. 8. (Touriug-Club), warto wspom· obwodem półkola, wówczas punktu się nie pierwszy za popełnienie błędu poza polem letikklubu, mieszcząc<>j tylko rno widzów.
nieć słów parę o tej grze, cieszącej ei~ od uznaje, grę zał rozpoczyna ei~ na nowo bramkowem, drugi w jego obrębie.
Ostatnie zajścia w Anglji są wynikiem ru·
dwóch lat llDSOZll!ł liczb.!} wśród pań lWOW· rzutem piłki o ziemię w obrębie koła środGra przedstawia się następująco: po chu, jaki powstał z powodu zapowiedzianekowego. Podobnie rozpoczyna się grę na ustawieniu się drużyn, sędzia daje znak ro matchu Jacka Johnsona z angielskim
ski eh.
Gra w piłk~ koszykową jest grą dru· początltu po pauzie i zmianie miejsc. rozpoczęcia gry gwizdkiem i rzuca piłkę 0 championem Wellsem, kapralem armji bry·
tynową, wymagając~ 10, 14 lub 18 esób, Rzut ien wykonuje sędzia lub jedna z grA· ziemię w kole środkowem,
piłk~ chwyta tyjskiej. Również i wówczas wyat,powali
ktore dzielą &i~ na dwie równe partje, jących, lecz nigdy grająca w środku. Pa jedna z grających w środku, p'Odaje ją rzu- sportmani z lordem Landsdale - na czele
Boieko przedstawia pł'Ostokąt 30 mtr. długi, skozłowanfo piłki chwyta ją jedna z środ- tern rezerwie, ta pomocy atakujl\cej, a ta przeciwko tym zawodom.
15 szeroki, podzielcmy w poprzek na trzy kowych I podaje swoim w stronę koszyka rzuca ją do· kosza.
Ductowieństwo brało także uazial w
równe cz~ści, w środku znajduje się kolo partji przeciwnej. Jeżeli piłkę po skozło·
Temu usiłuje przeszkodzić partja prze- agitacji przeciwko ma.tchowi, a nawet zeo promieniu 91 cm.-Na krótszych bok:ich waniu uchwycąi jednocześnie obie środ- ciwna, jednakże gra, choćby najbardziej brało odpowiednią sumę dla. przeds.i.~biorcy
boiska zakreśla się półk9la o promieniu kowe, WÓY1<cza1 sędzia powtarza rzut jeszcze zacięta, w obrębie reguł prowadzona, nie White'a, jeżeli zgodzi
ię na o~hrołanie
6 mtr., są to tak zwane pola brP.mkowe. raz. Grałące w środku powinny w chwili może być niebezpieczna.
matchu. Spotkanie nie odbyło si~ łrn zaPrzedmiotem gry (przyborem) jeet piłka rzutu etać obiema a~pami tuż poza obwoUbranie powinno być lekkie, suknie doweleniu także i 11portowców, któr~y obanożna, ktÓrfł zdobywa się punkt, przt1rzu· dem koła środkowego, twatzą .zwrócone do powyżej kostek, bluzki bez kołnierzy. Przy· wiali się, że champi-Ou angielski, mający
caj~c jąi przez koszyk bez dna, umieszczony aiebfa. Sędzia stoi równiei poza obwodem tern nie wolno używać szpilek, twardych mniejsze szanse, nlegnie w walce.
na słupie trzy metry wysokim, a wbitym koła środkowego.
klamer i odznak.
W ten spesób nawet w Anglji, gdzie
na krótszym boku boiska w punkcie irod·
Piłkę można chwytać jedni\ lub obie·
~Prawidła piłki koszykowej" wydane już Hogarth odtwarzał sceny · boberakie,
kowym półkola bramkowego.
ma r~knmi, odbijać zaś wolno tylko rękami zostały staraniem 'rowarzystwa zabaw ru- powsta)e ruch silny przeciw tem111tHrtowi,
Każda z walczllcych drużyn stara eię i głową i to w chwili, gdy piłka .znajduje chowych we Lwowie. Broszurka ta, infor- mimo, ie walka na pięści jest b~o rozprzerzu.Uć piłkQ przez koazyk umieszczony BifJ w powietrzu; z rąk: nie wolno piłki mująca bardzo · dokładnie o basketballu, powszeehnioną i mi~dzy klMami Mszemi
na. linji bramkowej przeciwnika, przyczem wyrywać. Zabronion~ jest również kopanie kosztuje tylko 30 hal. (13 kop.)
różne zatargi roa~&rzygają się przy )ej pe·
roz'3tawtenie poszczególnych drużyn zależy piłki i rzucanie jej o ziemi~. Piłki nie .
*
mocy, mimo wreszcie że wychowa.Me fizyod liczby uczeetniczek: (lub uczestników). rn0żna dłużej trzymać w rękach jak 3 seM:atche bokserakie publie:mie są za· czne i kultura ciał~ dos.ua do tej •yny,
Drużyny złożone z pi,te'k, m2ją atak, re- kundy, dalej należy ją rzucić z tego m'e.i- kazane w Anglji, na kontynencie i w Arne- że eport choćby uajoiebezpieczniejwly nie
zerwę, środek, reierwę i brnmkową, przy ecłl, w którem się j& uchwyciło. Jeżeli ryce.
od~rasza ani uczestników, ani też wi·
siódemkach a.tak i bramkowa otrzymują dwie grające z przeciwnych partji uchwyc::\
W Ameryce obchodzi ei~ przepisy dzów.
pomoc, przy dziesiątkach pod,vajają się piłkę z lotu równocześnie, wówczas sędzin. wzbraniające zawodów profesjonalistów w
Walka na pięSci nie jest przytem tak
jeszcze oprócz tego obydwie rezerwy, Po- wstrzymuje grę i rzuca piłk~ o %iemi*: w 1posóh bardze pwJmitywny, gd)·ż nabywca niebezpieczną, jak na przykład .rugby", pr~y
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Z za kordonu.

Z Warszawy.

z Litwy i Rusi.
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N:" 82.

Zwróot4 nde~y uwagę, i.t w liczbie zam·
toiQtycb „„n{ckr telefonictuych j.tst wiele
czterocyfrewych, a w~ takich, kto re były
d11ierżawiaae ed ezaaa dbti.tizegu, bo od 2 lat
t:iwieszoni! Il\ ~p11-raty o 5 vyfrach. Odkl\d i•tnieje stacja centralna Tow. a.kc. "Ceder·
gren*, po nz pierws1y dopiero musiano uoieruchomió tak wielką, lic'lbę nparaiów.
Swi!ldczy to o wielkim ~a1Jtoju w drab·
oym handlu i przemyś!e.
Zebranie wierzrcieli.
W gneaohu sądu l\l\ndlowe~o d, 14: b. m.
odbędisie 11lę
fY upndłołioi

ególM ~rnoie włerzycitli
„ralais de glace".

Wyszedł

ma-

Nowy tł'godnik.
nr. 1 tygodnika • Tygoduik

dla wszystkich".
Jab.o kier. literacki podpisuje
Józef Maciejowaki.

Teatr Popularn7. Dziś wiecz. „Zbój·
Jutro wiecz. ,Jarml'rk małżeński•.
Te-atr Pelsid. Dziś „Serce n.ie sł'uga•
Pocz. og. 8 m. 15 wiecz.
Posiedzenie. Dziś wieczorem posie·
dzenie komitetu I Ochror.ki dzieciE}cej.
Kir.c111atcgraf)'. Ocleon, Gasiuo, Luna,
O:lza, Th P Bio Express, Optique Par1sieune.
Nowe interesuj{\ce projl"ramy.
Bihljotełta St bełskich. (Mikołajew•
ska. 5U) otwarta codziennie od g. 9-cj do 8-&j
wieczorem, w niedziele l święta od 1-ej do
3-ej pp·
Czytelnia pism Tow. „Wiedza".
(Piotrkowska. 103), otwarta od g. 6 po pot. do
10 wiecz„ a w niedziele i świętą. od godz. 10-ej
rano do godz. 10 ej wiecz.
Muzeum nauki i sztuki. (Piotrkow·
aka nr 91), otwarte codziennie od godziny 4-ej
po południu do 10 wieczorem, w niedziele i
iwięta od godziny 12-ej \V południe do lQ.ej
wieczurem.

cy•.

-o-

pism.g p.

KRONll(A.

Konfitikata „KobietJH•

Z polecenia komitetu do spraw pra110·
wych polirja 11konftskewałs wczoraj w • Księ
g1uni Powsz&chnej • pewa(\ li nść egzemplarzy
Uporz:tdkowllnie ulic.
Śwido wydanej powieści p, Marcel-ego SachPrzystąpiono do naprn wy
bruku na
sa p. t. • Kobiet11".
ulicy Piotrkowskiej między Gtówną a Prze·
jazd. W tsru eelu wstrzymano ruc.h wozo·
Z ruchu atrajkewego.
W fab1·yce dywa•ów akc, T<nv. (Marszał· wy na rrzeetrzeni od Ewangelickiej do
kowska 3 --5) porzllCiło pract 22 robotników Głównej, gdzie zdjęto stary bruk.
•Jednakże kwestja bruków nie jest jeś!ldaje,c pod wyisze11ia zapła.ty,
szcze
roz11trzygniętł\, gdyż magistrat nie o·
Robotaicy ci pracmją jako uczniowie,
trzJ
mał
dotąd
przwolenia na urządzenie
wszyscy w wieku od 15 do 18 lat Fabryka
ścieków z kostek. 'ranitowych, ministerjum
zatrudnia 820 ludzi.
odmówilo bowiem polecając wybrukować
Re11ertuar
ścieki zwyczajnym ka.rnietriem jako tań';zym.
Teatru polakiego w Waraaawie.
Magistrnt powtórnie zwrócił ·~ z
W czwartek, dnia 10 kwietnia "Mio· przedstawiaj~c wyższość granitu a prośbą.
poniedowy Mie11iąe".
waż odpowiedź nie nndchedziła zwrócono
W pitłtek, dnia 11 kwietnia .Miodowy się do
minieterjum telegraficznie.
Miet!iąc".
W sobotę, dnia 12 kwietnia, po poł.
o godz. 3 i pół., ceny znit0t1e „Krakowiacy
i Górale•, wieczorem „Miodowy MiHilłC•.
W niedzłel~. dnia 13 kwietnia, po poł.
o godz. 3 i pół "Krakowiacy i Górale",

ceny zniżone, wi&czorem „Miodowy

Mieaiąo•,

-o-

Kalendarzyk.
Dziś

Ezoch.iela Pr. M.
Jutro Leona Włelk.
Imiona ałowiański•t dzi• Jaromil'a.;

Re!damacje podatkowe.
(b) InspektorEy podatkowi ukończyli
rozesłali do odnośnych cyrkułów list!l
pł~tników podatku kwaterunkowego.
Ponieważ zajdą pewno nieporozumie·
nia pod wzgl~dem wysokości nałożonego
podatku, przypominamy przeto, że termin
reklamacji co do nieprawidłowego określe·
nia podatku mieszkaniowego upływa w dn.

Juz i

20 b. m.
Heklamncje podane po upływie
terminu, uwzgl~dniane nie b~dą.

tego

Kaucja przy licytacjeoh.

(b) Zatwierdzono nowe przepisy o obo·
o g. 5 ro, 17.
wi~zkowem składaniu kaucji przy licytac·
Zachód
•
" 6 •
47.
jach, która zac.z~ły już obowiązywać.
D tngośó dnia · " 13 „ 30,
Mano wicie prawo obowiązuje ~ylko przy
Stan peptly.-Podług ohsGrwacji Opty· licytacjaeh
uieruchomoiici, wobec czego
ka P. Ritte1·a, ul. Piotrkowska Hl 85.
przy tlikich lieytHj-ach, w ten sposób będą
TERMOMETR: R&llo o g. 8.
so ciepła
„
Połudn. o g. 12.
60
„
usunięci tuk zwani „słomiirni licytanci• czy.
„
'V czora.j o g-. B w.
{• •
li O!Wby, podst lWiaue ua to, aby licytacj~
jutra

LubosłA.wa.
WsehiH słońca

BAROMETR:
najniżej

11ajwyżej

Miaimum 2•
Maximum 60

748

„

Hygrometr 65 proc wilgoci.

któnm
118i6:ł1fn roku straciło życie w
Ameryce l!wud.siestu lrillm ludzi. Niemniej
w ruchtt aotibGkióe\\'JIU ujawnia aię wysoka kultura sportowa angielska. Pierwsz1'
rol~ gra w nim pecarda dla profe1jonalizmu
przekupnego (iauy jHt bowiem nawet korzystny lila. sportu amatC)ł's\dego, jako two·
rzenie wzerów.
.
DAkJ w boksie celem walki jeiŁ u„
bez\Tladnfonie przachl'Eika, czego w innych
sportach l'łem[l.
Zaintere1owin1ie walką nabiera często
zabarwieni~ narodowefJO lub ra.owego, a
to wyw~uJe przekupstwo i fulu~ ·al•
k~ u zu.w~dowd
i pr fisi iorzów, któ•
rzy pod~uie iak. i przy walce fr:rncuakiej
i catch·as-catch-ean inl!eenizują wygrane na
korHłć 1ymp&tji publtezno-śoi.
W alka ta jest zaś - eo może nsjwnł
niejl!ze-brntalną; łamanie kości nosowych
rzernu ttl~ga każdy priLwie bokeu - ora~
brorzenie krwią, rozflł'ovudz:aa& po całem
ciele, nMee'y rlo zJawisk .normalnych*. W
Anglii, kfłbiet.v nie są wcgóle dopuszczane
na te \4 id()Wiilkn, odbywajllce 11ię w !dubach za \Vysokimi opłatami członków i
wpoowadzon)·ch gości. Sport ten nie pwwi·
i!ien ei~ u llłlS krzewić i przed we z~ana
propaganda jego, rozpoczęta vierwszyrn
matrh~rn tego rodzaju we Lwowie przy·
niosła fiaslco.
m~hwał!ł

•

delegatów klubó~v p\lki nolnej rozpoczn!) się gry o mietl'zostwo dru·
aiei klasy w D jbliżaz!} niedzielę. Gracze:
Andrzej czn~ i: „ 'l'. M. R. F. Wf dze • i
Walmann .z • Tourin~·Clubu" zdyskwalifi·
kowaui zostali ZI\ nieformalne przechodze·
nie z klubu clo kluLu. Pierwszy na j dną,
drugi na sześć · r. Protest Widzewn li'i
J.lOWodu 01tatniej gry z Ł. K. 8. nie zo1tał
uwzgll;Jdniony.
W niedzielę grnjl} "Victorja• z ''Spod
und Turnveręinem" i „Krl:łfl" z "Unionum•.

-o-

B.M.

uniemożliwić.

W myśl nowyeh przepisów, każdy z
licytantów winien iłożyć przed licytacją
kancj~ w wysokości 10 proc. szacunku nieruchomości, wumian ~a to licytacja rnote
1ię o-Ob}"e n:4wet przy atawieniu się jednej
tylko osoby. o ile ta ofiaruje cen~ wy2lszą
nad osznc<>wanie.
Kanejn winni\ być złożona do depozytu
odnośn go !!ądu, nlbo na ręce komornika,
czyni:tee10 licytację w ptdwce, albo w papierach procentowych i pPzez rząd porę
czonych.
Od składania kaucji zwolnione s~ in1tytuC'je skarbt>we, '"łaśeiciele danej nieru·
chorności, a wresz-c!e wierzyciele, których
nalożoeśei pn:ewyżw.:ają \\ yfł41kość kaucji.
Kaucja. zali\!za się nabywcy w poczet su·
my, jaka ma być zap?acona, pozostałym
z;;.ś licytantom kaucje z1...-r-aca się natychmiast po ukończeniu licytncji. Nowe prawo
rozciąga 1ię na c11.łe pai1~two.
Z inspekcji fabr1camej.

(dl) W c,;oraj runo przyjechał do Łodzi
okręgowy fabryczny
inspekter Króli;stwa
Polakiego, rz. r. :.t. inżynier Wnrenc<HV
wraz z guberrjalnym ins:iektorem fabrycznym r. st. in:i:ynicrem Sternem. Ob11j od·
wirclzają kancelnrje mief~cowych fabrycz.
insp., oraz rewidu1ą działalność takowych.
Wczoraj \:ie.::zcrerJ. pod przewodnictwem p. Woreneowa odbyła !ię nurada fa.
brycrn.) eh insp ektorów, na której były
przepro\vadzone obrndy uad urządzeniem
kas chorych i iuuych srraw fabryc:znych.
P. W. zwiedz{\ł również wiele fabryk

w

Łodzi.

Z prasy,
Ukallał

si9 pie1wazy numer "Tygodnika
dla \ 7s:1.y11tliicb,"
Nowe piiiimc odznacza sit ob fi tą t reści!ł
i deborowemi iln&traC'jnmi, a przy11t<;p11:1 ceua
(rocznie 1 I ub 80 ko11.) zacLęrió po„~·.n1 a do
prenur,.crnty.
Adr~ Redakcji i Admini'iltrMji: \Va ·szn·
wa,

,ok11 13.

e to • wa:aj mncgo krcd;.rtu.
(d) Miejscowi żydowscy dzialnczH RPO•
łeezn.i.
rocili .... Z JlrOibl) do piutrkO\\ •
aki~o komitetu dla dr b.nego Jm.d\ tn, al.i..r

3.

pozwolili otworzyć w naszem m1eąc1e no·
we żydowskie stowarzyazenia wzajemnego
kredytu. Jak dowiadujemy si~ z pewnego
źródła, k"' es tj a ta zoaianie rozetrzygnionn
na rrzyszł@m posiedzeniu komitetu drobne•
go kredytu, które si~ odb~zie się w przy·
iZłl} środę.

1111 sprawie wydania peż7czek.

Również omawiano kwe1tjt1 utworzenia
przy Stowarzyazeniu biura informacyjnego,
które ma udzielać członkom różnych infor·
macji asekuracyjnych.
Z powodu spóźnionej pory odłożono
zebranie, które odbfJdzie si~ w przyszł~
BObOtfJ.

Proces 8

ŻJdów.

(d) Pomimo, że gubemjalne komisje
(d) Sprawa kryminalna 8 żydów, askar•
dla dr0bnego kredytu zrzekają si~ wyda· żonych o umyślna okaleczenie się oelem u·
wać pozwolenie żydowskim pożyczkowo chylenia się od słnżby wojskowej, 11łuchana
oszczędnościowym
kasom otrzymywania będzie w piotrkowskim okręgowym •lłiaie w
pożyczki w banku Państwa, piotrkowska d. 16 kwietnia r. b.
gubernjalna komii!ja na ostatniem posiedze·
- Przejethanie.
nin postanowiła, z powodu wzorowego p<r
(ex) Wczoraj o godzinie 10 rano na n•
rządku w Brzezińskiej pożyozkowo- oszcz~
Hoy
Targowej, róg Wodnego Rynku wpadł
dnościowej kasie po.i:wolić wziąć z banku
pod koła doro~ki maleńki Stefcio Wi\kowpańetwowego pożyczkę w 1mmie 15 tys. rb
skl, któremu dorożka przejechała przez
Udział łódz:k. kas w w11it. kijowskiej.
nogi
(d) Miejscowe kaliy pożyczkowo-oszczę
- W pogoni za gołębiami.
dnościowe otrzymały zapro;;zenie komitatu
(ex)
Zapalony „goł9biarz" Robert B'ogel,
drobnego kredytu przy kijowskiej wystawie
aby przyjęły udzlał w wszechrosyjskim lat dwanaście zaledwie liCZl\Oy, ~uganiając ait
zjeździe del. dreb. kredytu, który ma si~ za właenemi gołQbiami na dachu dot1lu J\! 43
odbyć przy wyżej wamiankewuej wysta- przy ulicy Suwalskiej, tak się zapomiał, że
wie. Niektóre kiisy · postaoowiły przyillĆ nie zauwarzył nawet wystającego szczytu
udział w zjeździe i wysłać swych dele· dachowego i oczywiście spadł na bruk, ale·
tak szoz~śliwie, że okaleczył Bill tylko i do·
gatów.
·
snał ogólnego potłuczenia,
Odczrt.
Jutro o godz. 9 wieczorem w lokału
- Przy prac„•
Staw. (Spacerowa 21) pt·ezP.B Slow., ndw.
(e:x) Zajętj pra~ą na ma111ynie t'abrycz•
przys. Henryk Krułrowski wygłoei odczyt nej Roma.n Stodołkiewic:z, okalaozył tak r11kt
na temat .Przegląd porównawczy prawo- swoją, ~e musiano wezwaó doń pogotowie ra·
dawstwa wekslowego w Cesar11twie i Kró· tunkowe.
lestwie•,
-Pollioie.
Spodziewać się należy, że handlowcy
(ex) Ulicą Spacerowi\ prze~hodzili wezo„
nasi zaintereimją się tak cieka.wym tema·
tem i licznie na o.dczyt przybędą. Będa1e raj, (nie spaeerowali) dwaj robotnicy, z któ·
to dziewiąty odezyt z eyklu wykładów z rych jeden uderzył Michała Rogowicza ki·
jem.
dziedziny prawa.
Zranionego w głow~ B. opatrzył lekar•
Wycieczki krajoznaoze.
pogotowia.
Łódzki oddział Tow11 rzyst\'\ a krnjo·
znawczego urządza \V kwietniu i maju r.
-ob. nastęoujące wycieczki.
1) W sobotę dnia 12 b. m. zwiedza·
nie piekarni mechanicznej W. Kopczyń·
skiego; członkowie życzący \VZiąć udział
Teatr Polaki.
w tej wycieczce progzeni eą o zebnrnie
się w lokalu To\v. (Piotrkowska N 91) o
Z Łiatru Polskiego komunikuj!ł nam oo
godz. 7 m. 45 wie~~ór.
następuje:
2) Dnia 20 b. m. piesza w-yciecska do
Dziś
10 b. m. ukaie Bit po rai
Mileszek, przeź Widzew.
<:) Dnia 4 mnja do Konsttlntynowa, pitirwezy lekb. komedja F. de Croizeta p. \:
"Serce nie sroga", z gościnnym wyłt9pf'm
Lutomierska i Kszimierza.
któr,J
4) Dnia 11, 12 i 13 m:.j!l do Lu- p. Stanisławy LubH:z-Sarnowsl'iej,
wisbudził żywe zafoł!tre~ownnie. Sztu-kt
wy•
blina.
stawia
reżyser
Orliński,
udział
i)ierze
cn.łko•
5) Dnia 25 maja !\o Łt1aku koleją. po•
wity prawie zes~ół naszego teatru.
wrót prze z Pabjanice.
Poso11tnła cz9sć biletów jeei do nabyci•
Szczegół}
podane będl} w pismach
w
kasie
teatru.
przed każdą wycieczką.
- Z powoda prób z premjar nastQpnyolt
Eapercnto.
(d) Organizacyjne 7.ebrante nowerowRta· widowi1k, piątkowe przedstaw~nie za'Vie„
łego łódikiego Stowarny1zenia E11paranty.etew, l!ZOlle,
- W aobot'i o ó·•j po poł, po o~nac
nazuaozoue na dzień wct:orajiizy n ie odbyło
nnjni~e~ych
~7.t.ułca Połanieckiego
,,ziemia•,
siQ z powodu uia przybycii członków.
'l\'iec:i:orem
irnś
o
11:odz.
8
m.
1ó
benefis
Ilj
Nfistępue
zebrtmie, praweu'ecne bez
koleżeńslBn
względu na iloló przybyłych o•lbeiłzie si~ w Marji Maliszewskiej z udziałem
następni\ środe dnia 16 kwietnia
Vł leka.lu p. Lnl>icz·S'lrnowskiej.
Benefisantka wybrała na tan nroozyaty
Stow. nauczycieli przy ul. Południowej Ni rs.
wieczór \vybor[U\ sztuk',! Zapolskiej .Pann1t
X I ochronki dziecięe j.
(lł) Dziś wieczorem o godz.inii:! 8
lo· Maliczewsko. ", w kiónj tytułowa. rolę odtwo•
kalu przytułku 1tarców przy ulicy Dzielnt>j rzy p. Sunovulcn, rolę zaś pra-cs1d„Zelaznej•
52 6dbędzie s;ę posiedzenie komitt!tu 1 benefillaatka, ktara rolt ~Q zalicza do najle-.
ochronki dziecięcej, na którem będzie oma- plłzych kreaoji beg.tego swego repertnaru,
'r)lolei11ia praca na 11cenie łódzkiej,
wiana sprawa powiększenia i odnowienia
sympatja j11ką cie1zy sit benefisantka u tu·
lokalu przy ulicy Smugowej.
tejszych bywnlców teatralnych, oraz atrakcyj~
Z ambul~torjum ehrz. tow. debr.
ny
wystę ri p. Lubicz-Sarnowskiej WTÓŹ!\
wi~
(d) Ogólne roczne z~brauie członków
dowilku
temu
znaczne
i
zupełnie
zal!łuźon&
ambulatorjum chrześcijańskiego tow do·
powodzenie.
broczynności odbędzie Bill w· pi11tek 11-go
Widowisko to zapowiada. 1i~ 11nakomicie,
marca w lokalu stow. lekarzy przy ulicy
bilety
wprost rozchwytujq.
Spacerowej 21.
- W niedzielt o godz. 8 i p6ł po poł.
Za Si'.owarzyezenia „Praca".
.D?.won zatopiony", wieczorem o g. 8 m. 16
Zarząd Stowarzyszenia "Praca• otwiera
3-ci
po że~ n al ny występ utalentowanego go·
w Tomaszowie Rawskim filję w dnin 13
kwietnia r. b., wobec tego Zarząn uprasza ścia w • :Ojable i k:uo2marce".
Powfldzenie wyst~pów znpewnione.
o przybycie na Eebrnnie organizacyjne,
Nie 11\tpimy ŻQ publiczność nasza ekO·
które się odbęd,zie w r.t'omnszowie przy ul.
rzysta z gościny wybitnej artystki, ulubieni~
św. Antoniego w Stowarzyszeniu muzyc.zuocy public:mości warszawskiej i tłumnie po·
śpiewaczem "Lira• o godzinie 11 rano.
śpieszy do teatru.!
„Kolarze" w Resursie.
- Odbywaj!\ !ię również próby z najUtworzoną została przy Resursie seknowsze.i orygiuałnej tragikomedji 1zl11checkiej
cja kolarzy. o~łonkowie uprawiający sport G, Oled1owskiago p. t. „Wieś" i lekkiej ko·
kołowy
proszeni są o liczne zaph1y\vnnie medji Hennenąuina i Jenrgo ~rttoh1:>1a p. p.
się do sekcji w pi<!tki w kancelarji Resursy
• Ulubicu iiC kobiet" (benefis p. Rotłmunda).
Widzewska 117 od godz. 8 wiec'l.
Teatr Popularny.
Do kasy pożyczkowej w lokalu Resur11y będą przyjmowani na członków i nieZ teatru Populłlmego komunikuj!} nam
nalożący rto teiże.
oo
następuj.::
Ze Stow. prac. handlowyoh.
{d) Wczoraj wieczorem w lokalu Stow •
- Dziś w czwnrtek„Zbójcy•tr»gedja Fe
rzys:renia prnc. hancll. fSp icerowa 2I) od· Sohillera w 5 aktach.
był się dalszy ciąg ogólnego zebrania.
- W Yiąt&k .Jarmark maHit!fłski" ko.
Przewodniczył p. M.
Saks, sekret rz media Okonk-owskie~.
- W sobotę po połuduiu ,.Malłb9t• po
p. H. B. Zys.
Omawiano kwestję przyjęcia udziału w cenąch nejnl~szych.
- Najblii&z:\ poomjerlł teatru Popubl"'
w1zechrosyjskim zjeździe 1rnbjektów han•
dłowych, który ma si~ odbyć 21 czerwcn nego będzie inakomita kamedja Il !ianc-. „Pa.
w M,oskwie.
rri J}rezeeowa", która od tniooh tygodni gra•
Poatauowiono przyjl:lĆ udział w zje~ 11ą j.eat w W1m1eawie codziennie B niebywmd ·ę,
ł1m sukceBEm i ~!ZV w;y~edrul..JJD 1ea.trzo.

Teatr, muzyka i sztuka.

w

.OAZl!TA tCDZK.A•

Nr.

10 kwietnia 1913 roku.

82

W roku sprawozdawczym 5 proc. dywi- dnym z najcenniejszych klejnotów.~ skarbni- wa dla niego krzywda i wielkiej jego taHzydendy na wniosek rady po dłuższych deba- cy u01ysł0wości polskiC'j, w!llmaenrnJąc n~sze wi•tej tragedji prayćmienie.
Tę ti3dy należy poznawad i · ayta~ I
tach !llebrani uchwalili przelać na rachunek go ducha w dobie ciężkich przejść i naWll\ZU·
jąc nió dawnych tradycji w sercach młodych znać i dlatego czytać należy dziełe Askeua„
kapitału ,.;apasowego.
Budżet
• zego.
na 1913 rok pr?.ewidujący wy- pGkollłń.
J nko wz6r opinji i ll'łdów wy11złych o teJ
datków 55,000 rb. z prawem przekroczania
Potocznie dzieje te kai~cia aą opcwietakowego o 10 proc. jednogłośnie zatwier- kSil\żce, przytaczamy tu z jednej strony powa- d:11iane.
Szybko i mimo wielu szczegól6 w
tny głos znsłntonego dziejo~isa erudy~y z. dru- r;więźle i jas~o.
dzono.
Wdowie po zmarłym dyr. Zylhersztajnio giej zaś krwią 1ierdecznl\ I nerwa?11 p1san~
Że rys niepominięty bden i ruch żaden ,
poetl\nowiono w nku bieżącym z:ipomogę wy. refle~.i::je najgenialniejszego z puetow Młodej a całość uj!\Ć łatwo i do końca tclMttn jednym
płacić w stosunku 5 proe. od Jlozo111tałości Polski.
czytając, nie przyjd11;ie zaznać znużenia i jesl
Aleksander Rembowski: .Pisma•, tom 11ię wszystkich księcia trosk i Bkl\pyeh rado·
po potrącel'iu 5 proc. dywidendy-minimum
Ili, Warszawa 1906, str. 817-828 pisze:.
1,200 rb.
ści tryumfów i rozpaczy i wyczekiwań nęka·
"Prof. Aakenazy„. przetrz~snął„. archiwa jących i błyekew genjuszu świadkiem i paUchwalono też udział edonkows.ki Townrzystw:i. w Banku ceutr11lnym Tow. wzaja· pnństwowe czy ro<binne w .Petershurgu,.War- trzy się w tę postać wielki\ z drżeniem i umnego kredytu w Plltenburgu z 2,000 rb. ezawie Jabłonnie Krakowie, Krzeezow1cacb, miłowaniem zapałem i trwogi\ przez czas
Wierlnlu Barlinie i Paryżu i wszędzie szukał czytania ka;t ostatnich o dniach kilku pod
zrtduko\ruć do 1.000.
Do rady wybrano: M. Pruesalca (pre,;es), hietoryc~nego światła, nie gardza,c najdrobniej- Lipskiem-by- ostatnie cz~tnjąc wiersze, Louis Banasera M. B:1ut-ro, S. Ei.men, inż. B?:ym sirnzegółem, zastanawtaja_cym nau nroylł, ujrzeć ilł olbrzymią, zapadnJf\Cll w mętu!\ io- .
I. Margulieso, .J. Paperuo, Clemiine Oelmera, czy oi.o.
piel wód wezbranych.
-oPlon też pracy prof. Aslrnuaz.ego, ~ plo~,
M. Semmla i B. Wienem.
Mówiono i powiedziano ju~ u.pewne włe·
Do zarządu: pp. A. W,tlfisza (prezH), <J. naturalnie, źródłowy, okazał się UJezrn1ernie Je, piękuie i czule o Poniatowski~ księciu i
•
•
bogntym, cennym i prawie., rzer. mo~na bez pięknym jego zgonie, ale może nie dosyć. po·
Kohm1, J. Rozeublatta i H. Neamarka.
Do komi1ji rewizyjnej: pp. H. J111Jrblu- pm:~11ndy, pełnym. Jukh:olwiek bow1~m .w wiedziano i nie wyrHźuie zadośó, za eo gmął
"Powitanie wiosny" u handlowców. mn, M. Lllnterbneha i adw. przys. Pawła Ro· przyszłości moio być wydobyte z ukry~1~ nie- i ozem żył.
jedno źródło i w ten sposób zdoby~y nieJ~d.en
Z'.lpowiedziana na sobotę tl. 12 b. m. wie- ?.Puthnla.
Jaki\ to w sobie święt!\ miał moc, dla
Na zastępców: pp. St. Heimana, Romana szczegół z życia księcia Józi>fa. 111emnieJ 1e· której i przez którą źył i dla której ginl\Ó
czorni.:-u arty!!:tyczna p. n. ,Powitanie wiosny"
dnak na podat!lwie zdobytego p.rzez prof. był gotów i walczył i dla któr~j ginął.
ur7ącz~na staraniem wydzinłu zebnti1
towa- Neumana i J. Prusickiego.
.
Askenazego materjału, lil\d histor1ozo~iczn.y
T?:yski<~h przy stowarzyszeniu wzajemnej poMówićby chyba kto nie umiał, gdyby me
Z fcomitetu obywatelskiego.
jego o księciu Józefie będzie ep.o~oweJ soh· znalazł stów dla księcia Józefa, a duszyby
mocy pracnj~cych w przemyłilo i handlu m.
(n) Wcv.oraj odbyło si~ tyg:odniow~ ~o dności, stanie 1i~ trwalszym od iipliu- .u.era chyba nie miał, gdyby ku niemu ze wruszeuiem
Łodzi, obndzi!a wi:?\kie zainteresownnie.
/
Cz~ść :ntyl!tyezna, ze w1ględu ua
wy- siedzenie komitetu obywatelskiego dla mesle• perennius".
nie pogll\dał, gdy ryc~nę jego prz~dstawiaj~C!\
uia pomocy bezrobotnym.
Dzięki skarbom archiwalnym, pub!iczo~m lub portret gdzie dojrzy, - ale niechże ksu\t•
jątko":o dohrana siły wykonawców
ora~ n.a
Przewodnic?.ył dr. 8kal11ki.
i prywatoym, autor nie potr~ebow.ał 11ę uc1~ kę tę Askenazego czyta, to dow~e ' się, ~ak
nrozmaicon) i obfity program, przed1>taw1a się
Uchwalono
uie urządzllć dnia kwiatka, kać do przypuszczeń, domn1emau, ~ .~o. na1- jak bardzo człowiek ten kochania godzien
wproRt imponująco.
l
gdyż i tak komitet nio;mdługo zawiesza swe ważu1ejeza,
do indywidualnych opt~JI 1 po- godzien uwielbienia i jak dalece stał straszno
Za?.uac?:yĆ 1rnlety, iż w sobotę jest pie~w
czynności i wsparcia udzielane bQdtl tylko do glądów, jak
to czynili ~byt czę~to ,tego po· samotny.
S?.Y wystJp .druilyny śpiewuczej\ zło~oneJ z
konca
pnyszługo tygodni9.
przednicy, ale przemł\wiał fakta~1, ~tóre. mó30 człouków Stowcrzyi;zenin. Drużynr. odbyTo co było jego tajemnicą, to sumienie
Do dnia wczoujszego 7.ebruno 95,055 rb. wiły za siebie, a raczej .za .1anęc1a Joz~fa,
wa jnż orl 3 mir.sięcy próby, pod kierownici honor,' a jedyny ku temu cenzus znajdywał
twem swego dyr~ktora, rówuież członka rvzdzielono dotychczas 6J.,560 rl.J, pozostaje wymowniej i wierniej, ~niżell ~a.~gor~t7ze 11w1el· jedJ ie w sobit>.
więc 30,495 rb. ·W ezom i wydano naczelnikom hienia, spowite w kwltlty naJpiękmeJsze retostow., p. Stanh;ława Kotl:o'i':!"J...iego.
Na rae.cs jedną, znamienną zwróciłbym
o~ręgowj'm 6,000 rb
rycznego frazesu.
.
w
Wi eczornica otibędiic się we wła<inym
k i-.żee wagę i wdzięczność naleiy si~
Bezpłatnych
biletów kolejowych wydano
Do wszystkicb epok życia ks, ~6ze.f .A: enaz u za te, ie tak t~ książkę ujął i
lokalu stow. przy ul. Wó'ezntl!!ldcj nr. 23,
ze w1ględu zaś ua obfity program, po~zątek dotychczu 50, paszportów zagranicznych prof. Askenazy dorzucił wiele cenn~ch l cte- i.bj\ł.
.
kawych szczeizółów, a we wnydk.1ch . stad·
noznariono pun ktualuie ua godzin9 8 i pół 112.
04 młodości d po zgon ływot Jest enty,
z bałuckiego Tow. wzajemnego
jach życiowyoh awego bohatera umiał aię ~o a nareszcie raz uie spotyi;Rmy BiQ z galerjl\
wieczori:m.i
kretlytu.
R?.ukać owych cech znamiennych,
atWl'lTHJą· kochflnek i miłostek katalogiem.
Po wyc;mrpaniu programu :odbędą sit
A naresz(n) Wczoraj odbyło ai~ cloroczue walne rych prnwy i nic7.em niez.1ehwiauy cha1'J.-ter
cie raz nie ao i d · J ait nigdy, w kim si~
tańce.
.
Tow.
wodza i ohywatel:l„.
k&il\~e 9 Pepi'" 'koel a dziś, w kim kochał sit
Ze stow. robotników chrześcjańsk1ch. 1gromadzsnie
W obecuości 102 członk6w aagaił zebraz
przepys7.nego portretu księ<li~ Jós.efa, wozoraj, miesiąc temu it.d.
W niodzielę dnia la b. m. Koło drnm. ato·
·
nie prezes rndy p. Wh1.dy11ław Kaczmarek. jaki nam dał prof.. Askenazy! w1daó. _Jer;o
wnrzyszes:iia robotników chzześcjau wystawia
Widocznie interesują te sprawy autora
Przowodnicz'łc.}'m obrnuo p. Erlwurda Sonnen- przymioty
niapo11pol1te, czy to 1ako ministra iniejszej· książki tyle, co inbreso\ aly i aa·
ll7.tukę .Z•bobon• czyli Krakowi.acy ~ G~ra
berg~.
ase11oumi 8yli pp. Sz11fr11u, Lipow- wojny. czy to· jako naczelnego wotlza.••.
,.. •. Zabawa. dram. :i:e śpi Gwarni 1 tancam\ w
mego księcia Józefa. Tu i owdzie je~t wzmianski i Sowiń1ki, sekretarzem p. .Ż·:lkiewiez.
Prnca prof. A~kenozego uwydatmła w ka, ale właśnis dosyć, by wlltnotić jej zro~ l.::tach J. N. Kamin~kiego.
Sprawozdrmie wylrnzuje liczbę 191 człou równle mistrzowski sposób uit>zwykłą prawość
zumieć.
-o.ków z 10-proceutowemi wkładkami w wyso- ch:uakteru bięcia Józeta •..
Zalto pomini~to. oo z~o}a żadnej nie mia·
kości 37,440 rubli a poręką do 374,400
Portret hist;iryczny ksi"cia Józefa, jaki ło mieć wartości. Jeat to z:item ksitiż' Jórubli.
nam dał prof. Askenazy w awojej pracy po- zef odkryty i zro:mmiany i ~ezja o ksi~ciu
Obrót wy1101i 9,951,920 rb. 86 kop., czy- mimo bog11ctw11 wielu nowych i wielu •_PraW·
ryeerim prawdziwa.•
.
sty zysk 3,33 4 rb. Z6 kop.
• Ksiąźt Józef" prof. Ask~nazego, dzieło
Ze zgrom. starsz. felózerów łódz"ich~
Na wniosek sał'ZłtdU uchwlłlono naat~pu- dzogych szczegółów, nie pr,;eistoczył się W
misternq, moza.it.ę, lecz pozostRł portretem które spotkało si~ również z gor\eem uzna•
(d) W cz or aj w lokalu własnym od by- ju,cy podsiał zysków:
historycznym w pełnem znaczfniu te'o wy- niem naj witkszych powag w 4ziefilliaie dz ie·
ło się pólroczne ogólne zebranie członków
Na kapitał zapasowy 333 rb. 40 kop.,
jo-n watwa no oc anego zng,ranic~, wy11zło
7.2romadzenia starszych felczerów łóJz.kicb. · na kapitał rezerwowy 300 rb., dywidenda razu. Nie szczecóły imchwycają
czytelnika,Jec.r; niedswno w etłyeji nit>mieckiej u Perthesa w
P.-zewodniczył iekretarz magistratu p. Sta- 5-prooentowa 2,016 rb. 25 kop., dls komł.!l}i
cała po1i1tać, którl\ autor przedstawił premi~n Gethcie, n w r.b. przygotowuje się jego edycja
niaław Loga w asystencji starazego p. Fer- rewizyjnej 60 rb., resztQ 624 rb. ()1 kop. Jllnie i prawdziwie, uniknjf\O JJO mistrzowskUJll· francuska w Paryżu.
dynanda Zajączkowskiego i podsbrazego lrn pozostałość na rok nastouj\cy.
skrawości chwalc21oj i B7.tuczneiro, efektowneObecnitt ukazuje iQ ono w HI. edycji
Kazimierza Nakonie1..znego, pny udziale 58
:Budżet wydatków uo rok bieżlłOY oehwa· go
u11St.roju. JeżE>li z Thorws.ldsen?wskiego polskiej, w postaci przejrzanej }lrz.ez autora,
człooków. Na zebraniu sprawdzono księ~i louo w wysokości 11,UO rb.
posPgu k&ięcia przemflwia do w11iza z1m~a pokuowe z dnia 23 października do 8 kwiePowtórnie wenli do rady pp. Miliołuj stać rzemiosłow~go wadza, to z poatac1,którą poprawionej i znaczni• rozs."erzoueJ zaró~~o
w tekście, jak i w przypisach, zu.kl)m1c1e
tnia HH3 r., znaleziono saldo w HH2 1·ok.u Kopczyński i Gotlieb Lange, do zarz1td11 p.
nam Askenuzy odtworzył, wyat~puje .w.ódz:o: wzbogaconej w caęid ilustracyjnej. Cena za
870 rb. 68 kop., w przychodzie 308 rb. Herman Zybert, do komiaji rewizyjuj pp. bv-vatel, złączony
terni 11ainemi nadz1P}am1 1 gotówkę Rs 7- franko.
Nakładcl\ jest p.
75 kop., wydano 218 rb. 50 kop., poiostaje Stanisław Kuzitowiez, Wejcieeh KuiAk, Wilp~agnieni11mi z każdym szeregowcem. Jeg~ Karol Rzepecki w Poznaniu, wspólnik ksi~
obecnie 960 rb. 93 kop.
helm Weodland i ich z811tnoy pp. Wlady- postać podnosi w żołnierzR.ch
.sl:lrcs,, ~rzepi garni Zdzisława Rzep ckillgo i Ski tamże.
Zebrani ucnwalili, Rby hłczerzy miej- 11ław Schossland, Bolesław Kopciyński i Bowiare i budzi świadomość kou1eczuosc1 po· Wysyłka dzieła rozpoczęt11i będzie w końcn
scy obowi14zkowo zdawali w końcu każ~- lesłJlw Pietrzak.
święcenia siv.
bież miesiflca.
go roku relacje przed nrz~dem zgroma·
-oW końcu wojsko ślepo wierzy, łe jest
--odzenia o ilości szczepień oobroanych oapy,
on uosobion1' prawości~ i że Digdy ufo pooraz postanowiono zwrocić się do władz s
zwoli utouąć honorowi rycerskiemu w
rgo·
proibą o zaprovvadzenie acisłej kilntroli nad
wickiej otchłani. W przy.;iiłości będzie P.raw•
llie-.płacał oM>i~
szczepieniem ospy, by zapobiedz dopuaz-o~
dopodobnie odkryte niejedno źródł_o ~rChl\~al•
W
Mińsku
zawiesił wypłaty Lejb Fu·
rzaniu do ezezepienia 011ób, nie posiadają
ne i skutkiem tego monografja księcia JozeKsięże Józef Poniatowski.
właściciel wielkiego składu manufakturocych patentu felczer1kie:go.
ur,
fa będzie wzbogaconft nie jednym szczegółem.
(Wy•auie jlll9ileusz1two).
Uchwalono, aby pp. felczerzy przy
wego.
Wiarz~ jednak w to mocno, że głó~ue ~·ysy
Dr.
8zymoR
Aakenazy.
przyjmowaniu uczni natychmiast ich zapiPasywa wynoszit 40,000 rb,
psychiczne księcia Józefa w po~trec!e histo- W Kijowie zawiesił WJ!tłaty Isak
sywali w księgi uczniowakie, gdy.IS ustawa
- iyciorys k1ięcia Józefo Pouintewekie- rycznym Askenazego utrzymaJI\ s1~ na za·
MOS!'lkowicz Wolper, właściciel magazynu u·
zabrania zapisywania tychże uc.zni dopiero
go pióro Szymona dr. Aa~~mazego, profesora wsi:e.
biorów damakich.
przy zda waniu egzaamhrn felczerskiego.
dziejów newdytoycłł polskich na uniwersyte·
Takim, Jakim ge przed11ta wił Askenaz~,
Pasywa wynoszą 30,000 rb.
Wreszcie uchwalono, aby nie pr~yj
cie lwowskim, czh>nJ.a krakowakiej akademji pozostanie w dziejach onzych ~ nie . ~tonie
- W Bobrójsku zawiesił wypłaty lElja
mować na praktykę uczniowską chłopców,
umiejętuoeci, ofilłt'ujemy obecaie ogółowi pol- nigdy w niepamiQci, czy niewdz1~cznosc1 na~
nie posiadająeych minimum 2·klasowego
Trepter.
skiemu w nowem wydaniu jubileuszowem.
rodowej.
wy kształcenia.
Pasywa W) noSZJł 25,000 rb.
Stanisław Wy11piański: Wiersze frsgmen·
Rzecz ta Juil w poprzedaich dwóełl wyWłaicicieJ411 niĄrl~wno temu otwartególne roozne zebranie CzłonlJów li-go dauiacb1 od pierwsuj ebwili swego ukazania ty dramatyczne, uwagi, Kraków 1910 str.
1
go maga11ynu w Miń11ku 1 O G. Blumin i G.
TowaPZJełwa wzajemnea• kredJtu.
się, odMzu uł'ÓWDll trafiła do serca narodu, 220 do 222 pisze:
R. Kazackaja zawiesili wypłaty.
(d) Wczoraj odbyło si~ ogólne roczne jak i zdebyła eatuijastyczne uznanie krytyki
Ukończyłem włllśnie czytać ksifł*kt As·
Pasywa wynoBZI\ 25,000 rb, Poszkod<>zebr11nie II-go Towarzystwa wzajemnego kre- fachowej.
kaua:ego o księciu Józefie Poniato.~skin:1, wane prawie i;s wył . •ie łód~kie fł•my
•..
dytu.
Swietlaua poatać jednego z u11jdr(iżuych Jakte ueromna i tragiczna dola rozw1Ja Sit;}
- Zawiesił równid wy~łu.ty w KtJOZebranie zagaił prezes r11dy p. M. · Pru1- nam wodzów, prowadz!\cyeh naród w trudnej w tej księdze o wielkim rycerzu: B~z s~owi~
łaśaieiel
wielkiegQ
1ak. Na przewodniczącego zebr11Bia obrano dobie wielkich przełamów dsłejowycb, w je- krzywdy dla nikogo-w umkmonGJ p1ers1 wie J:inkel Khnelfelcl,
mae~zyuU gotowych ubrań 'lltZkioh.
p. Pawła R02:enblata, ase11or11mi byJ.i pp. B. den z nnjciemniejfizyeb i najmniej zbadanych tłumi~c ból ducha-dla Polski tylko i n tej
Paaywa wynoszą 25,000 rb.
Cha.wkiu, M. Klicki, Leda1m11n, 1ekretar1em okresów jego bytu porozbiorowego, wymaga· tylko Polski służbie, w~zędzie i zaw1ne dla
-0-p. H. Ne mark.
ła zarówłlo
rozległych ltadań, jak i 1erdecz- Polski honoru i sumien111.
Zyctki 1a 1912 rok wyno1zące rb. 28,442 nej iut11it>ji, któraby oświeciła postać promienMożna ai~ było domyiilać, można było
.kop. 50, podzielono jak następuj~: po odpisn- nego rycerza wolnolci i honoru, uwydatniła zgadywuć z portretów jego,. z miłości na~<>.du.
niu na kapitał zapasowy, na podatek od ka· to, eo w niej jest syntezą duchn polskiego, do jego imieni1t, z le;eudy Jego ryce~k1eJ, 1
pitałów i dochodu 1912 roku, gratytikacji pra- to co w nłt>j streszcza d11ieja naszej martyro- śpiewać o nim, że tajemnice w nim ą i.ska.r·
RZYM.- Włochy piH1tanowiły nie pocownikom co wynosi 18,992 rb., prze:maczo- Jogji, nasaych odkupicielskich porywów i ca- by w tej duszy wi&lkie i tar, oo H śm1ercll\ rnolić Grecji na Z!ljęcioe
alony. Otlpone 4 prec. bonifikacji od wniosków odpisa- łopaleń,
wiednie opuqlikowanie nastąpiło daiś.
nie stygnie.
DVQh-1,403 rb. 58 kop. oraz na cele dobroWIEDEN. - Z Salonik donotizą, żo
Ale dop·erQ po pnecsytaniu łej kail\Zki
Kei!\hka prof. Askenazego odpowiedziałll
52 l rb. 26 kop.
obu tym kierunkom i dlateiO dziś jeat je- wie ai, o
,
do yłł i prs
to 110· znajduje się tam 17 1transportowców grec-

W powyższej premierze biorfł udział pp.
Ró~nńska i Gryficz w tytułowf'j roli.
Ko.medja powyższa zcfobyłll nnjwii:k~zy
dziś rozgłos, a w Warszawie grana o<i
m1e1h\c11 ściąga tłumy widzów, którzy i::asmiatvają się do łez z treści dowcipnej i lb1.1moru
tryskającego niemal z każdego słowa!
Teatr warsza weki grał wczoraj po wy~1zą komedję po raz 35 z n:ęd1~ przy wyp!ze•
danym widowisku, a publicznosć rozbaw1on.a
urząd z iła owRcję artystom po skończonem w1uov. i~ku wywołując ich kilkakrotnie przed
iarnpQ zasyJJaną kwiatami w podzi1:zkę za tllk
wesoło spędiony wie<izór.
Je~t więc nadzieja, że i u nas
utrżyma
się dłu:,;o ca re 1 ertuarze, zwłaszcza, że dyrekcja i artyści nie szczędzą pl'a'ly, ab~ komedja tu zualnzła guduą siebie oprawę i wykouunie pod każdym względem wzorowe.
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kich, które mają pnr,ewieźć wojska serbak.ie
na pomoc qzarnogórzu.
.
KRAKO\V. - Na 'wczorajszem pos1edzeniu rndy miasta. Podgórza 18 rndnych
oświadczyło się za połączeniem Podgórza
.z Krakowem.
WIEDEŃ. „Slidslaw. Koresp.• do·
nosi z Biało rodu, że panuje tam rozgoryczenie śród ludności w sprawie oblężen111
Skutari i .że czarnogórcy t:\k niedołężnie
zabiernją Bię do rzeczy. Twierdzą, że cznrncg6rcy nie umią się obchodzić z ciężkiemi
armatami serbskiemi; z drugiej strony
twi erd zą, że jeżeli Skutari tuk długo się
trz) ma, t-0 przy~łisać uależy temu, że akcją
wojenną w h\ ie rdzy kierują oficerowie nu·
strjaccy.
,
WIEDEN - Dzienniki donoezi4, że Czarnogóra ogłosi aneksję Skutari bez względu
ua to, czy ono upadnie lub nie. Serbja
ma również ogłosić aneksję Durazzo.
WJEDEN. -·
Antivari donoszą, że
okrf}ty międzynarodowe zachowują się tam
zupełnie~bezczynnie, jedynie okręt austrjacki
Aspern udał się do Korfu w podróż wy·

z

wiadowczą.

RZYM. - W czornj po przybyciu pielgrzymki lombardzkiej o gudz. 8 wier.zorem
zemdlał papież. Przywołano przybocznego
lekarza i siostrę papieża. Przyczyną omdlenia, jak twierdzą, jest zapalenie nerek.
W nocy papież miał 39 stopni gorączki;
dziś nieco opadła, lecz stan chorego jest
po\rniny. W "\Vatykanie panuje wielka
ob:iwa o życie Dostojnego Chorego, Dziś
przed południem przybyły do łoża Dostojnego Chorego siostry Jego. Wszystkie cudzozi~ms.kie aurljeucje i pielgrzsmki, a także
pielgTzyroka polaka zostały odwołane.
PA RYŻ. - Jutro przybywa DelcaBse
z Petersburga do !Berlina i weźmie udział
w konferencji, mającej okre@lic dalsze stanowisko w sprawie bałkańskiej.
WIEDEN. Minister spraw zagranicz·
nycb br. Berchtold i dr. Biliński byli na
długiej . audjencji u cesorzt\ FrnnciszJ;a
Józefa, na której omawiano sytuację mię-

LO. TDYN. - Dotyezas nie nadeszło
potwierd.zenla wiadomości, że Czarnogóra
godzi się na rezygnację ze 8kutari, wzamian za odszkodowanie pieniężne. Roz·
etrzygnięcie ma nastąpić w lnajbliżs~ym
czasie, gdyż wiceadmirał angielski Burlui
dał Czarnog:órzu 3 dni do namysłu, które
już minęły i blokada się dziś rozpoczęła.
PARYŻ. - Z Kaeublanka donoszą, że
pretendent Elhibn przygotowuje wojnę
świętą. Wysłannicy jego werbują lud-zi i
proklamują świętą wojnę przeciw niewier·
nym. Podobno już 20 tysięcy krajowców
ma pod bronią.
BERLIN. - Centrowa Germania oma·
wia l!tanowisl·o polaków w sprawie zbro·
jeń niemieckich i twierdzi, że stanowiako
to jest tiieurnsRdn;one. Dowodzą, że po·
lacy motywują je stanowiskiem kanclerza
wobec nich, lecz zaprwniają, że zbrojenia
niemieckie nie są osobistą spn Wll kanclerza, gdy chodzi tutaj o całość państwa .i
obronę jego. Centrum rz tego punktu Wt·
dzenia godzi się na zbrojenie. Również
zarzuca Germanja posłowi Seyd;.:ie, że U·
rządził w parlamencie dzień panslawi·
styczny przez wyrażenie swego zadowole·
nia ze zwycięstw państw bałk~ń!!kich, a ~ed:
nakże powinien pamiętać o tem że SerbJa l
Czarnogóra znęcają się nad katolikami.
BERLIN. - Na giełdzie pojawiła się
pogłoska, że Francja zaciąga pożyczkę na
nowe zbrojenia w wysokości 625 miljonów
franków. Pożyezka ta ma być zaawizowana
w Londynie i Paryżu.
Niemiecki bal•n wywiadowczy.

Czarnogórze odmawia.
WIEDEŃ.

Pod zarzutem szpiegostwa.

LONDYN. Z Kardiff donnszą, że wiol·
BERLI~. Student niemiecki, Duerre,
kie \vzburzenie wśród ludności wywoła został aresztowany w poreie
wojennym
ło ukazanie się tam przed godziną 9-tą
Spezia, jako podejrzany o szpiegostwo.
wieczor~m balonu sterowego, który na
Bojkot Auatrji.
znacznaj wysokości szybował z szybkością
100-11 O kilometrów na godzinę. Panuje
BIAŁOGROD. Nietylko w Białogro·
przekonanie, iż był to statek niemiecki.
dzie, lecz i w Atenach panuje agitacja za
bojkotem towarów austrjackicb.
S~rajk bruki;;elaki.
BRUSELA. W roniedzrnlek ma si~
Austrja ma wolną rękę.
rozpocząć nieodwołalnie strajk generalny,
WIEDEN. ~Reichspost" donosi w
W całym krP.ju panuje poważne zaniepodzynarodową.
kojenie. G_.n·nizony wzmocniono. Szkoły bę- depeszy z Lond,ynu, że wczora.j!łZa konf e·
KRAKÓW. 14 i 15 b. m. odbędzie dą, zamknięte, . a gma~hy szk~~ne l.Jędą o· rencja ambasadorów dała Austrii wolna r~
się posiedzenie rudy miasta Podgórza, hr?c.one na mieszkania gwardJI obywatel- kę do wysadzenia wojek austrjackich na
terytorjum czarnogórskie.
na którem zapadnie ostRteczna decyzjs w" sk1e1 i flandarmerji.
Fpra \\ie
połączenia
Podgórza 1 Krl\•
Odczyt hr. Bobrrnskiego.
Zataro o Sal"niki.
:kowem.
WlEDEN. Odczyt br. Bobryńakiego
PARYŻ. „ Temps• donosi, iż BulIH?AKOW. Dnia 13 b. m. stronnictwo o uc12ku rnajnn w Galicji wywołał tu garja wyalała 10 tysięcy wojska. do CavaU,
demokrlltyczne zwołuje olbrzymi wiec w wielkie obnrzenie.
zaś Grecja-trzy dywizje do Salonik.
r ,.,.
sprawie reformy wyborczej do sejmu gali·
Pieniądze zamiast ziemi.
cyjskicgo.
BIAŁOGROD.
W tutejszych kołach
WlEDEN. Wiadomość o zamierzonej
politycznych panuje przekonanie, że pań·
abdykacji czarnogórskJego króla Mikołaja
stwa bałkańskie zgodz~ się na propozycj~
wpvoł ła tutaj wielkie wrażenie. EwentuSerbji, która żąda 130 miljouów franków,
1\lna abdykacja króla pokrzxżswołaby plany
jako kompensaty za wyrzeczenie się tety·
.Austrji na Eał1ranacl1, SerbjR bowłem
torjów albańskich.
przel przyłącHnie Cnrnogtiry wzrotłaby
Ttl. agencji Wat s dnia 9 kwietnia.
:Z:Uflcznie, tworz11e tym sp-e..obem poważne
Choroba papieża.
Telegram dzi1tkozynnJ'.
niebezpieczeństwo d~a Ausetji.
RZYM. W stanie zdrowia papie.ta
PETERSBURG. Izba poselska grecka Piusa X, nastąpiło nieznaczne polepszenie,
Ostatni e&łuNll na ór~ Taraboa:s.
pny1łała. na rtce prezen Dumy, Rodzianki,
pomimo to sfery watykańskie są silnie zaDzitmniki włedeli1kie opiBują na pod·
telegram z podziękowaniem za objawy sym· niepokojone.
~tr1wie relaeji z A.ntivari ostatni szturm na
Lekarze starają się przedewszystkiem
S ,odar i na górę TarabOl!Z w sposób nastt:· pa tj i.
Sili•trja.
pujący:
wszelkimi środkami wzmocnić siły cho·
ttOstntni szturm trzyd&iowy wojak
PETERSBURG. Ze źródła kompetent- rego.
RZYM. Lekarz oczekuje jutro kry·
czarnogórakich i 11"rbskich na Skodar, od- ner;o zapewniają, że konferencja w epuwie
znaczał się niedych&nfł g;•;ałtowuością. Naj- sporu łlołcarsko-rumuó.11kiege postanowi po· zysu w chorobie papierza. Panuje pesymizm co do motliwości wyzdrowienia.
krwawsza ·była wałka o górę Taraboaz. dział Sylilłrji mię.dzy Rumunii\ a Bułgarją.
RlYM. Stan zdrowia papieża jest
Król Mikołaj nakazał wziąć to stanowi1ko
Kolej z Za1Reścia de Toma•zowa.
za każdą ceuę. Szef sztabu jenerała Marbardzo groźny. Oczekują tutaj rychłej kaPETERSBURG. Minister komunikacji, tastrofy.
tinav_ića, pułkownik Pla.menac, sformował
Rochłow,
Wllióeł do Dumy projekt wyal!y·
oddział, złożony z 600 ludzi, którzy na je~o
Walka o Skutari.
wezwanie wystąpili dobrowolnie przed front. Knowania !0,000 na przeprowadzenie stadjów
Dlokada.
Nazwaeo ten oddzinł „bataljE>Dem śmierci". do budowy kolei 1 Zamościa do Tomaszowa
FRANKFURT n. M. Do .FrankfurNa czele tego „bataljonu śmierci• Plame· lubelskiego. W wyjaśui(łniacb zał~czonych ter Ztg." donosi w telegramie korespondent
nac rus~ył do szturmu, przygotowanego do projektu powiedziano, że rzf\d 11.wab za. berliński, widocznie natchniony ze sfer półpoprzedmo przez silny ogień artylerji. niepożądane, aby kolej te by!a pr.zedsiobior- urzędowych, co następuje; ·
Strnceńcom czarnogórskim udało się znisz· stwem prywatnem.
Potwierdza się z wszelką stanowczoś
czyć, dwie linje z drutu kolczastego i doZiemia na kresach.
cią wiadomość, że wojska serbskie w Satrzec bezposrednio do wojsk, broniących
PETERSBURG. 24 prawicowców wło· lonikach gotowe jut do odpłynięcia na
gó9'. Ale turcy rzucili 5ię z nieiłychaną ścian wniosło do Dnmy projekt gruntowy. statkach greckich do Albanji, zostały na
furJą ~prost ~a szturmujących. Byli to Wedłu' projektu nabywania przez obeople· rozkaz rządu białogrodzkiego wstrzymane.
ocbotmcy albanscy. Walczono pierś o pierś. mi11ńców ziemi na kresach, z wyjt}tkiem Pol- Fakt t~n nastąpił niewątpliwie pod wpły
Ochotnie~ al_bańsc.v mieli działa maszy- ski i Finlandji ma być zabro11ione.
Projekt wem energicznych przedstawień mocarstw'
n~we, ktorem1 posługi wali się wprost po ustala makaiumm ziemi,
którq mogq nabyć poczynionych równocześnie w Białogrodzie
m1s~rzowsku. Tymczasem czarnogórcy po- obcoplerniońcy.
i w Atenach, a pozostaje w związku z blos.łah .swemu „bataljonowi śmierci• posiłki w
kadą wybrzeży czarnogórskich i części alAresztowani
ezwedzi.
J1czb1a cztere~h bataljonów, Ale artylerja
bańskich, która dalsze wysiłki wofsk do
PETERSBURG.
turecka na gorze Tarabosz, obsługi wana
Po1elstwo
szwedzkie Albanji uniemożliwia.
wy?or~ie, zrządziła wśród nadchodzących wszczęło sprawę z powodu aresztowania w
Korespondent mówi dalej: postanopoa1łkow straszne spustoszenia. Pułkownik l\lo;akwie bl'l6ci Nordinich pod zarzutem eks· wieni~ rozciągnięcia blokady aż do portu
Plame~ac padł trupem, trafiony kulą w priopracji. Posełstwo twierdzi, że aresztowa· w San-Giovanni-di-Medua, jest dowodem,
c~oło. Tl'Zy bataljony cz:p·uogórskie uleR;ły ni byli niewinni i przytem odra.zn stwierdzo- te mocarstwa wobec trwającego oporu ze
memal. zu~ełne~u zniszczeniu. Do Podgo.- no, te są fabrykantami mebli.
strony Czamogórza, postanowiły akcję florycy 1 C.:etynJl . przybywają tranaporty
Narada.
ty 2blorowcj, trzymaną dotychczas tylko
rannych.
M_ n os t w o
zabitych
Jeży
WIEDEŃ. Minister spraw zagranicznych, w formie demonstracji, wzmocnić i nadać
przed atanow1skami tureckiemi. Przed Ta·
jej charakter silniejszy.
rabo~ze~ serbowie. ustawili nowe baterje Berehtold i BiliA1i1ki byli deisi&j na· długiel
BERLIN. W tutejszych kołach dyaudjen~ji u ccsuza.
Omawiaao
sytna.cj9
hnu b1c 1 &prowadzaJą tam świeże posiłki•.
plomatycznych obawy, wywołane ostatniemiędsynarodow4•
.wrna~~N, - w śledztwie w sprawia
mi zawikłaniami, ustó\piły. wobec wiado·
Memerjał komisji kolonb:ac1jne;.
manipulacJt co do reformy wyborczej skom·
mości o wstrzymaniu w Salonikach posił
~rom1towans~h je.st wiele osób. Sędzia
BERLIN. W komi-1ji budżetowej parla· ków serbskich, przeznaczonych dla wojsk,
sled(·zy zgłosił wniosek do prokuratorji o men tu niemitieki~go 6dbywala się dziaiaj dy· oblegających Skutari i wobec tego, te lonare~ztowaniu księdza Łukaszewicza, ponie- skusja nad memcrjlłłem komisji
koloniza- dyńska konferencja ambasadorów zgodziła
wnz t~n n~kłaniał świadków do fałszywych cyjnej.
!
~
się na przedsięwzięcie blokady wybrzeży
r:eznan,
Rozprawy trwają w dalszym oillglL
czarnogórskich.

elegramy.

Ostatnie telegramy.

„Zeit• donosi: Czar·
(Tełe ramy
pecj•lne „Gazety
nogórze ostatecznie i stanowczo odLódzkiej")
mówiło wręczenia
komendantowi
.Przed szturmem •
Skutari Essadowi-baszy, dokumentu,
BIAŁOGRÓD.
Odstąpienie ocl
w którym rząd turecki daje swe
zezwolenie na wypus~czenie z obł~ szturmu generalnego na Skutari nastąpiło na skutek zmiany w głównej
tonej twierdzy ludności cywilnej.
kon:iendanturze wojsk obl~tniczych.
20 miljonów odszkodowania. Głównodowodzącym mianowany zoPARYŻ. Do tutejszych agencji stał generał serbski Boiowicz, który
telegrafują w formie pogłoslci:
z niezwykłą starannością przygotoW sprawie Skutari, Włochy i wuje szturm ostateczny, lecz rozpoRosja zgadzają. się na następujący cznie go dopiero po nadejściu poprojekt: Komendant załogi w Sku- siłków serbskich, które, wobec blotari otrzyma od zarządu tureckiego kady wybrzeża czarnogórskiego,
rozkaz ustąpienia z miasta i wydania przybędą drogą lądową.
go w posiadanie wojsku, złożonemu
Szpieg na wieży Eiffla.
z mięszanych oddziałów międzyna
STRASSBURG. Wykryto tu tajrodowych. Za Skutari otrzymać ma
ne
połączenie
telegrafu iskrowego
Czarnogórze odszkodowanie w suwieży Eifla w Paryżu z domami
mie 20 miljonów franków.
prywatnemi
firmy Oolmar w StrassPogłoska o abdykacji„
burgu. Zajął się tern szef policji tajWIEDEŃ. Wiadomość o za- nej i złożył już odpowiednie akta
miarze króla Mikołaja czarnogór- ministrowi. Podobno za pomocą teskiego zrzeczenia się tronu, wywo- go połączenia uprawiano szpiegołała tutaj wielkie wrażenie. Ewentustwo wojenne.
alna abdykacja króla powikłałaby
Odszkodowanie dla Czarnogórza.
plany.
PARYŻ. Dzienniki dzisiejsze pot,wierdz!\ją wiedomość, że Czarnogórze otrzyma
wzamian za odstąpienie od oblężenia Bku·
tari porl San Giovanni di :Medua, jako· od·
szkodowanie terytorjalne i odszkodowanfo
finansowe w wysokości 20 miljonów lirów.
Oddanie portu Czarnogórzu nastąpi tylko
pod warunkiem, że natychmiast po jego
zajęciu wycofa swoje wojska i posiłki serlJ..
skie z pod Skutari.
Wol.Jec tego blokada wybl'Zeża czar·
nogórfikiego okazała by się niebawem zbyteczna·

Z Sejmu pr11•kiego.
BERLIN. Na wczorajszem p<>siedzeniu
komisji budżetowej w sejmie pruskim w

dyskusji nad memorjałem komisji kolo-niza•
cyjnej minister rolnictwa SchOrlemer za·
powiedział, że ustawa parcelacyjna będzi<
niebawem przedłożona, lecz przestrzegt
przed sku~czności11 tej ustawy, gdyż parcelacja zmniejiizyła l!ię zuac1nie wskutek
zastosowania noweli osadniczej.
Majątków właścicieli, bawi4cych za·
granicą obecnie nie wywłaszcza się, po·
nieważ nie odpowiadają one przepisom ustawy. W wyjl\tkowych razach dozwolone
będzie satrudni&aie robotników polskich.
Centrowiec Praschrna odpowiedział,
że zapowiedziana ustawa będzie dalszym
ogniwem w lańcuchu prześladowa11ia polaków i oświadczył się przeciwko ustawie.
Poseł polski. Trl}bczyński, oświadcza,
że tylko z uczuciem najwyższego obrzydzenia zabiera głos w komisji w tyeh spra·
wach i rozprawi się z niemi w pl•rnum.
Od 20 lat komisja kolonizacyjna tumnni opinję publiczną kraju. Wydała ona DOO
miljonów, a ma tylko 1 proc. dochodu.
Mówca określa stan posiadania komi·
sji kolonizacyjnej, jako weie potem kin owskie". Wywlasz.zenie mówca nazywa roz·
bojem na równej drodze. Taksatorzy nie
mają pojęcia, jak należy taksować majątki
wywłaszczane. Następnie mówca zwalcza
w d. c. ustawę parcelacyjną.

„

Demonstracja.

RzyM. Na wyspie Korfu ludność grecka urzlldziła demoratrację na rzecz Czarno•
g6rza i prze'1iwko Włochom.
Układy.

SOFJA.

Bułgarskie

koła.

miarodajne u•

snają, że

podpis1JDie preliminarji pokojowych
nie napotyka żadnyeh tcaduoici, jednak.że de·
cy.zja ostateczna spoczywa w ręku państw
nłkańskioh, a na te Bułgarja wywierać wpły·
wu nie może.
Konferencja amltasador6w,
PARYŻ. W kołach urzędowych 01iwiad·
czają,

noty na odpowiedź państw
u.a onegdajszem po1::1ie·
dzeniu konferencji ambasadorów w Londynie
•ie odznao.za się jasnością i ścisłością, lecz
należy go przyj!lć z ndowoleniem, jnt choć
by dlatego, że wogóle został ułożonyc
.ta

tekst

bałkańskich,

nło!o11y

Nr 82•

• OAZBTA l.CDZKA•-IO kwietnia 1913 r.

6.
15109 16521

Nota nie zawiera wzmianli o odaaodo·
waniu wojennem, któr!\ to 11pra..v-ą zajmie •it
osobna komi•ja fioa11s<>Wa w Pary~u. Nota
nie porus~a d11lej sprawy granicy wschodniej
tylko gra.nica
Enos-Młdja i ustala
Bułgarii
pólnoen11 i południowo-zachodni!\. Granica
&acbod11in nie została uregulowana, juk równie poruszono sprawy wysp na morzu
nif!Ż
Egiejskim.
LONDYN. Według autentycznych informacji, konferencja. ambasadorów w Londynie
oznaczyła graułcę wacbodni!l Bułg&rji w myśl
r21fldU bułgarskiego, Nowa granica
pragnień
oiągnąć 11i~ będzie od .Mi.dja do ataoji kolejo·
wej Muradli, gdzie krzyżuj!\ się liuj e ko lejo·
we z Konsłtmtynopola i Adrjanopola. Od stacji Muradli zatoczy luk, a nadepnie w prG·
stej linji poprowad:ii do pewnego punktu na
wschód od Enos.

90'J'U :11298

Strajk tramwajowy•

StrajkujlłC.Y etrz11lajlł

z rewolwerów.
Skondensowano 3,000 żołnierzy w aelu
utrzymania porządku.
angielskie.

LONDYN. Wuystkie okr~y. stoj(\ce na
Malcie, otrzymuły rozkaz trzymauia s-iEJ w
pogotowiu do wyru11zenia nu wody czarn.qgór1kie,

Loterja.
D1i~

w drugim daiu ciągnienia 200 lota·

rji klasyezuej Kr~atwa

oastfi!pUjl\C•

Polskiego

wyszły

główne wygrane.
Rub. 10,000 nr. 12321:
Rub. 1,500 nr. 15180.
Rub. 1,000 nr. 6695.
Rub. 500 nr. 4223 18000.

Rozmaitości

Madryt 81 marea.
Przed tńtejszym sądem cywilnym ro·
zegrał się przed kilku dniami nie:::łwykły
proces, w którym wszyscy biorący w 'lim
udział, zarówno skarżący, jak oekarżeni i
świadkowie byli głuchoniemi. Ju~ pierwsze
doprowadziło do ciekawych
11 przesfuchanie"
i niezwykłych rezultatów, peniewRż pisarz
sądowy nie był w stanie protokółować ze•
znań, a sędzia wogóle nic zrozumieć.
Wobec tego zawe:.::wano pośpiesznio kil·
ku profesorów z instytu dla głuchoniamych
kt6r7,y odegrali rol~ tłomaczów.
Powodem procesu był!\ skarga rozwo·
dowa, wniesiona p1·zeciw żonid i jej kochankowi przez głuchoniemego mężt\, Żona
również była niemą, a ponieważ tównrzy·
stwo ich codzienne i najbliższe otoczenie
ą na,vet kochanek cierpieli na to eamo ka·
lectwo, nic dziwnego, że 1 wszyscy świad·
kowie byli głuchoniemi. Nadzwyczaj oryginalnie wyglądały "zaciekłe" spory rozwo.
dzącej się pary, toczone na migi, przy pomocy gwałtownyćh gestów i ruchów rąk
ornz muskułów twarzy, a przecież wśród
bezwzgtędnego milczenia i gre>bowej cif.zy,
Sensaeję jednakże całego procesu staktóra
nowiły zeznania wiarołomnej żony,
zapytana przez s-ędziego, ("jem ją tak
że dla
współoskarżony zdołnł ująć sobie,
niego-nawiasem mówiąc, człowieka zna·
cznie starszego od jej męż~ i wcale nie

Żarty pprilisowe.

Z okazji .pierwszego kwietnia" przypominaj:} dzienniki szereg udanych i dow·
cipnych żartów okolicznościowych, z któ·
n
rycb kilka najciekawszych pl'zytaczamy:
W połowie m·1rca w kilku dziennikach
mediolftńskich ukazał się inserat następu
jącej treści: .Bogaty, !>ympatyciny i niezależny młody ezłowiek poszukuje w celach
matrymonjalnych :r.n~jomości z piękną i
cnotliw:} damą, chociażby bez posagu".
Listó,~· i zgłoszeń z f,Jtografjami, nadeszlo
bez liku. Autor anonsu przez dni 14 odpowi::1dał UR wszelkie ziz;łoszenia, aż w dniu
31 marca przesłał każdej ze zgłaszających
się dam dwa wolne bilety wstępu na przed·
stawienie w dnin 1 kwietnia w teatrze
La Scala". (Będąc bogatym. rnógl sobie
pozwolić na tego rodzajuwydat.ek). Do każ
dej z dam przesłał równocześnie list z
prośbą, by do teatru przybyła w białej
toalecie z czerwoną szarfą, matka zaś towarzysząca jej, aby była ubra.na czarno.
W ten sposób ba:dzo łatwo pozna wśród
innych widzów narz~czonę. W dzień przedstawienia połowę publiczności w teatrze
stanowiły biało ubr:ine panny z czerwoną
szarf:}, drngą połowf; mniej lub więcej
czarno ubrane mamy. Mimo to wszystkie
wytrwały na lstanowisku, zwrncaj:ic swe przystojnego-poświęciła ~wą godność ko·
oczy na lożę prosceniową, w której wedle biecą i zdracłziła mężP, Jdpowiedziała, że
zawiadomieni!) ttk;izać się miał pan młody! • wprost oprzeć si~ nie mogła jego poetyJakież jednak było ich rozczarowanie, kiedy c~nemu spoeob~wi „prowadzenia" rozmow miejsce oczekiwanego i wymarzonego wy•!
młvdego magnata. zjawił się w loży szpetnie brzydki staruszek, który otrzymawszy
anonimowo bilet do teatru, nie omieszkał
z niego skorzystać. Kilka z zawiedzionych
dam zemdlało,· inne wpadły w spazmy i t.d.
50 kr.
Dla najbiedniejszych od M. W.
Żart jednak udał się całkowicie.
W Turynie otrzsmali wszyscy właścicie
le peów urzędowe, najformalniejsze zresztą
Ili
wezwania, aby dnia 1 k\fietoiu wraz z psem
17-26-1
, INŻYrłlER
pod grzywną 25 litów stawili się niezaPATENTOWY
OBRONCA
wodnie o ~odz. 10-ej rano w Magistracie.
Petersburg- Wozniesienskij Prospekt 20
Uożna sobie wyobrazić, co Si"' działo w
można
Berlin - Potsdamerstrasse N 5.
"'
.lłJ.
UC
Magistracie, gdy w oznaczonym terminie
kupić
~ta\
z małą bryczką i rolwagą-Widzew- snalazi:o się tam z górl! tysią-= psów!
~
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ska X2 106.
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TEATR

Oryginalny p•ooe••

18916 19708 20312

Ofiary.

41111111 KAZIMIERZ OSSOWSKI

rasowego

Po rubli 80 wy~ałjr numery:
3~ 18.38 2364 2967 3092 3438 5475 5580 5873
7404 7839 911H 9650 10983 13921 rn976 84331 14507

TEATR

lSłl'.7

ok azwJn•e

nr. 15128 15142
Rub. 200
16411 17789 22719.
Wczoraj w pierwazym dniu ciągnienia.

.:: -

J8196

ti5ot 21729 22009.

Po rubli BO wy;gra ły nn:mery:
s n 1s ma 003 95 łDB 49 77 732 807 35 80
907 16 23 80.
fG17 124 46 ~ 52 63 68 86 208 54 305 93 96
4f36 529 564 71 77 604 07 15 51 725 863 66 74 99
913 21 89.
2152 72 77 92 202 32 325 5~ 547 73 96 614
41 57 7fi 706 21 32 4~ 4B 52 G7 73 846 78 82 920.
aoas 93 138 st 2os 12 21 84 331 08 78
451 524 51 91 93 660 91 90 714 15 29 66 74 827
36 4,4 61 8 t 913 30 42.
4083 102 39 52 80 200 343 471 90 509 600
61 7G 701 82 873 78 85 98 93i 59 G2.
5029 31 37 41 91 2Jf> 70 305 14 f:O 88 436
63 65 83 5!'i8 69:J 703 52 53 8~1 67 909 17 72 77 !)9.
6Gl2 51 118 29 403 20 59 64 93 510 761 80
84 816 35 71 904 09 94.
7021 31 49 129 90 98 324 37 61 424 731 91
835 88 905.
8054 77 91 105 82 339 75 503 24 49 68 78
84 96 U4 758 75 858 995.
9008 46 86 137 łO 261 312 414 16 25 40 44
58 60 569 640 73 837 58 916 24 26 55 67.
10091 224 37 45 300 01 91 473 97 549 54 85
95 G21 43 646 705 33 37 38 50 63 82 86 88 863 97
931 39.
11058 83 100 58 86 95 325 26 29 49 59 69
459 77 506 21 678 94 758 813 92 004 18.
12025 27 28 76 99 110 27 201 23 30 34 50
65 343 ó7 456 68 530 32 57 77 627 707 76 89 807
44 51 66 916 32,
13018 29 44 67 234 50 65 82 309 83 465 557
62 87 607 636 47 846 90118.
14015 38 53 147 98 256 38 53 366 72 408 509
'3 47 687 ~ 45 57 82 860 920 35 39 73.
15010 55 94 124 78 82 238 72 79 83 99 840
466 83 582 651 701 11 58 99 817 76 84 948 62 96.
16086 182 256 338 58 404 8G 509 46 93 632
55 61 63 72 679 701 818 94 !>23.
17041 50 62 150 65 201 95 303 28 83 400 86
88 500 646 41 54 61 713 852 62 63 97.
18'921 62 65 69 112 22 28 261 337 87 411 605
06 743 55 782 839 56 911.
19036 102 33 40 47 239 353 400 09 15 97
513 29 67 668 892 9M.
20000 li 74 154 72 76 86 288 354 406 43
49 92 542 70 598 G23 764 81 96 824 28 4.4 91G il3 68.
21042 105 2'1 46 82 286 394 428 31 95 570
72 78 705 59 77~ 842 73 89 9!8 58 83.
22006 35 60 108 96 ~ 32 35 99 366 509
77 82 625 26 637 83 85 88 734 80 814 23 912 15
19 43.
23012 79 123 SG 229 45 48 54, 78 323 58
448 76.

NOWY JORK. Strajk tr.smwajowy trwa
w dalszym ciągu i puybiera ostre formy.
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r-Og Gtównej i Piotrkowskie)

,,PE

uznany przez najpowatnicjszych che·
mików jako nieszkodliwy i najlepszy
śrndek do prania bielizny. żądać
Pac ka I& kup.. Zawszędzie.
stępcy we wszystkich mfastach poskład: Karola 2&
szukiwani.
Łódź, fi, K!!APSKI.
52-2

Drukarnia Akcydensowa
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PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY W ZAKRES
DRUKARSTWA WCHODZĄCE, JAKO TO: ..
TABELE, KWITARJUSZE, RA·
CHUNKI, AFISZE, KLEPSYDRY,
PLAKATY, ZAPROSZENIA, BILETY WIZYTOWE, BLANKIETY.
·•
..
.. i t. P·. .•
..
..
DLA DUŻYCH NAKLADÓW-maszyna r tacyjna.
~

~ Cęny

umiarkowane:

FE K T".

Ceny umfarkowane.

·

o'ćl
n
a
polua naj11ow&:11y
I przetworów chemieznyelt w
fabryka
nagrodzony o a ta t n i o
PERBOROL'"
p:oszek do prasrebrnym n&·
1 medalem
"
ina pod
Pożą

Łodzi

mydła

nazw~

Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi. „Perberolu zastę
pn.je w :anpelności chlorek i sodę w praniu, oszczędza ell!łls, prae• i my
db. „Perilerol" nadaje bieli.tnie inieżn~ bia.łoM, iezyufek•j• j11i I
e:BZezł}ciza łknnin •.

L. Schroter

Pańska

r. 54)

we wszystkich mydlarni!lch i

ł(

(Zebrał i stre~cił

M. WIELKOPOLANIN.)

TWORZENIE się ŚWIATA l UKLAD SYSTEMU
PLANETARNEGO ~D~UG POJĘĆ STARO·
ŻYTNYCH, WIEKO W SREDNICH i CZASOW
::
.•
:: NOWSZYCH. ::
::
::

ł(
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WYKLAD POPULARNY.

WVKl..AD POPULARNY.
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Łódzkiej• ~

U'" Dla prenumeratorów ,Gazety
po 15 kop. Do nabycia w Administracji, Przejazd 1.
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,
UKIEN
oraz k słjumów
dam~ ich

I. i f. falk ·wski[~
8.
Pierwszy

chrześcjański

Skład różnych

skór

wazelkich przyborów szewcldch
karnaszni 'twa.
Piotrko aha 27, w podwórzu

M.

Kapuściński

bo bez nauczyciel&
ezpłatnie,
się knżdy sam łatwo, pr~d
ho. gr~townitl na Samouczkach Reus-

B nauczy

snera po angielsku, francusku, nie
miecku. rot1yjsku. Nakład autora. Zło
składach apttćznych:
w:rsyt& 6, WaTszawa. Ze~zyt 1-fizy
1001-23-2
.______.___________ _ .„______74_4_-_1_oo-_„5·_.... 1a. sił! be:.pl:amie.

.Ządać

y

ieiUO\WŚ[ U"llY!la. mka. las. Il~
„.
Bliższa wiadomość u WEDLA
ulica Piotrkowsk:i, róg Zawadzkiej,

o o -..• ~

~

o z w or z J n. "''
w majątku
ł{
stacja. ROGÓW

i

Pre z z chlorHc:i m!

4~~~~~~!!!~S?:~9!:~~~~~~~!t•~~~~

.zkład

R

•
OCB

ow.

simowy od dnia 1-go października.
Kolej .Fabryczna-Łódzka.
Cdchodza. z lodzi: a) 12.i5, b) 6.ri5, c) 7.20, d) 10.00, e) 12.50,f) 1.05
g) a.4.5 h) s.10, i) 8.55.
Przychodzą

do

Łodzl:

j) 4,37, k) 7.22, 1) 9,35,

ł)

10.40, m) 1.00, n) 4.85

o) 5.15, p) 8.08, r) U.OO.

Kolej Warsrawiko-Kaliska.
Odchodzą

do Kalsza: o godz. 7.!ri5, 12,24, 4.39, i 6.13, do Warszawy

o godzinie 11.01, 1~.34', 5.30.

Przychodzi\ z Kalisza: o godzinie 10.51, 12,22, 5.20, 9.50, z War·
szawy o i'odzinie !2.14, 4.26, 6.03.
Kolej Obwodowa.

Odchodzi ze stacji Łódż..knlial::o. oo Słotwin o ~od.zinie 6.20, ze
do st. Łódź-kaliska przyallodzi 7.12. Odchodzi ze st. Lódt-kaKoluszek 1.11, przychodzi z Koluszek d.o e.tacji Łódź-ka.li11ka
o godz. 7.46.
UW AGI. Godziny, wydrnk-0wane tłustym drukiem oznac~
czat! od godr.. 6 wieczorem do 6 rano.
Pociągi oznaczone literami: b), e~ h), ł), o). r), SI\ bezpośredni•J
komiunikacji z Warszaw~.
Poci~gi oznaczoiw literami a), ~h), k), m), p). ł$kCza., się z p-Ocit1gami kolei Koluszki--Skartyeko.
Słotwin
lłska. do

•
Nr. 82.

• OAZETA ł.~DZJ<A•-10 kwietnia 1913 r.

Wstrząsv.jący i

senncyjay dramat w 3 aktacb, w wykon. najl. artystów

włot>kich

Akf I. Sekret wynalazcy, Akt II. Anonimowy list, Akt III. Straszny wybucb.
Debry pastor -

wspaniała

N~d

lut~k ~om~inator
piątku

li kwietnia

włącznie, między

amerykańska.

komedja

program

Wyborna komedja w wykonaniu art. teatr. Warszawskich R3ądowych z
• FiERTNEREll na czele~

innemi

Orkiestra Koncertowa „SEXTET''
et·

"'

alenty Kopczyński

•

ł.ódź,

ulica Juljusza M 84.
Telefon 10·80.

została

oraz reperuię, jak w
B domach prywatnych
tak i n siebie
Widzewska 73-28, Konlrnwska.
ieliznę szyję

SZEWC

1090-6-1

32.

kUjenłeli ebuwic wykw'intne w widkim
berze po cenach przystępnych.

Firma nagrodzona wielkim medalem
1238-15-1

otworzona,

Ogloszenia drobne.

• G
Poleca Sz.

złotym

• mieślniczo-Przemysłowej

wy·

na wystawie Rze-

w lodzi.

la :wężczyz11. piekne peleryny bajecznie tanio.
Piot1·kowska 128
mieszkania 18.
1094-3-1

D

i pialilin•
Fortepiany
zagranicz11.e w

krajowe i
wyborze,
sprzedaż za gotówkę i na rnty, zamia.na, wynajem, strojenie i reperacja.
Grzegorzewski, Piotrkowslra. 11_7, telefon 14-02.
1022-.52-1
dużym

4 do & twsi~cy
Odulokowallia
na

rubli jest do

Dla ułatwienia realizacji li'1tów zastawnych
iasta Łodzi i ku•
ponów od tychże, płatnych w dniu 18 kwietnia (1 moja) r. b., Dyrekcja
Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi, tak w interesie pmliadacz}'
pomienionych papierów, jak w celu umożliwienia kontroli kasowej, po·
daje do publicznej wiadomości: ·
I) li11ty za11tawne i kupony mogą być składane do kasy,
Towarzystwa, przy odpowiednich l!lpecyfikacjacl1, poczynając już
od dnia ló kwietnia r. b.
2) papiery złożone wcześniej, przed terminem płatności„
realizowane będą w dniu ich płatności, t. j. 1 maja, 1 b najdalej
w pierwszych 3-ch dniach mieaiąca maja r. b. o. s. koleją porz„d•
kową kwitów P.rzez kas~ Towarzystwa wyd ych.
3) listy i kupony nie przedstawione do kasy Towarzystwa·
pr.zed terminem płatności - realizowane b~dl\ kolejno, po zała·

w Łodzi,
na !>.atutach, Chojna.di h'} w Rudzie
P11.bjanickie,j. WiAdomość u S. Przed.eckiego, KonatantyDow&ka 59.

wcześniej złożonych papierów;
wypłata gotowizny za listy i kupony odbywać s]ę bęcodziennie od godz. 9 ej do 2 i pół po południu.
1185-3-3

twieni11
4)

hypotek~

dzie

3-2

Zarząd

ucz•nice do krawieczyzny
P"'inebne
Piotrkowsk:i. 176 m. 33.
1002-3-1
sprzedaży

arPo11znknjtJ ajentów dopotrzeby, na pro-

tykułu endzienn~j
wizję, z ka.ncjl\ rb.
82, lHai.zczyński, od

Doskonały

25. Widzewska
1 do 4-. 1082-3-1

zgubił. kartę
wydaną, z fabr. Dro-

Zaranie le
W:owrzyniec
od paszportu,

I zdowalr.:i•go.

w s111aku

,,Konia.k Imperial''
Żądać wszędzie.

1093-1

11:!.U let•i
w drek&rDi.

ehł~piec

G&z.

811-20-27

poszukuj~

Iowanntw1 Wrniemnna Krnotu
Łódzkich Kupców i Prz
S WCÓW
Piotrkowska M 17.

miejsca

Wiadomość: w Adm.

ma Z1lSZCzyt zawiadOliliĆ :p, :p, CZlOilkÓW, ż 0 na
~ił!'J\..~i®\I& mocy postanowienia Ogólnego Zebrania z dnia
'+rJ~~~"id 19 marca r. b. wyplata

Ładzk.

Przejazd 1 dla S. P.

t~EEE~:;Ą:~ffEEEEEE~A:~EE~v:EEEEO
· :~ffy~E;·:' 5~o
.!"'

zawiadamia, ż.e w dniu 10 lutego r. b. otwonył własny dział

Iw

yr

W

w
~ł1

\91
\01
\91

•

Cl
~

·a·

:t;

\t1

~

~
~

CD

c• ·. km · rniczych ·

ciast, tortów, bzumkuchenilimill cwkrów i t. p.
CD

L

Dział ten prowndlGny jut pod kiernnkiem wybitnych &pecja.listów, tak, że zndowala natwybre<lniejsrn gusta,
h ,cu~enida do&tareza wi!zeblkiego rodbzai~ ciast, torthów, ~ukkrów, lodów, baumlm·
c enow I t. . trn. wese1n, za r.wy i ze r1i1111a po cenac umiar owanych.
Zamówienia przyjmuje siQ telefonisznie.

.

dywidendy za rok 1912

o lł\
. się
. w b"inrze Towarzyst wa za oka.
B=
i.6 uskut eczn1a
- I.i~
zaniem kwitu członkowskiego.
1242-2-1
.A\.

kawiarni hotelu ' '

~"'·

.., '· ~

•
nie.

Piertvszu ·łódZka Piekarnia Methoniczna

ul. Zawadzkiej .N! 14
dnia I

Mikołajewska

• ~

?.

r..1!'

1R

~

ił\

~
I.~

~
~
lł\

~
•

·

I.~

Telefony J(g 12-72t 12-74 i 30-73.

~łAŻNE DLA PODRÓŻUJĄCYCH,
fotografów i ajentów,
Gotowe powi~kszenia fotograficzne retuszowane lub bez retuszowania, po wyjątkowo nizkich cenach. Próbne zamówienia zjednywają mi stałą kUjentel~.
1~akład

_Oddział

~

fotograficznych

„Othełlo' •
1

powiększeń'

· ŁÓDŹ Rzgowska 2 (przy rynkn Geye::a).

!'}

~~~~g~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -

fotograficzny

we&'

...

se u

PE 'FRW*"

.o~A~A-~_-t~O~~~~ia;-~191;;;3~,~~=====================================N==r.=8=2=.==

o

Gazowe kuchnie C1J (l)lelkim wYIJorze

I•

na

li

skład;ie.

czysto,

Z

f®!Ddnle,

hvtlenicznle,

_.. tanio.

Targowa 34.
wier „

Przedsiębiorstwo

dJa
45.
Wewnętrzne i

przychodzących

cenia i. budowK studzien
artezypkich i płytkich

spe~jałlstów

Pierwsza lecznit:a lekarzy

chorych

Piotrkowska 45 (róg Ziei.onej), Telef. So-13.
nerwowe Dr. I. SZWMłCWASSER od 10 - 11_ i ~ 1 /i - 51/ 2 • codzie~ie..

.
Dr. L. PRVBUS:.SłCI. W medzrele, wtorki, czwartki, pi.ą~k1 ?d
11/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - !J Wteczor.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek Dr. I. LIPSZYC. codzłennie od 1-2 po poł.
Choroby chiPUPgiczne Dr. M. KANTOR od- 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
,
Choroby kl biece Dr. M. PAPłERNY od 3 - 4 codziennie.
1O rano.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Niedziela, piątek, sobota od 1 - 2 po p~udmu.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
.
~
Choroby nosa, u.szu 1 gardła Dr. C. BLtiM Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rałło.
Porada 50 kap ClO
Badanie mamek.
Analizy krwi, wydzielin, moczu.

Choroby skórne i

Wenef'YC21!1H!

Dr. Ark. filłllmir~

chorób wenerycznych, skórnych i dróg moczowych

S~cjalista

Nawrot 38, te!,

a1cuszerja,
od 9 i

Telefonu .M 19·41.

hbinet Rol!ntgenow11ki (pn~raietlenie ,i fotografowanie wnę"
iunośoei ciała prom.iea.U.mi Roentgea~. Swi:atlo•ł602,Jliei!iy (cho·
r•by włosów) i Laboraterjum lek&l"iko~etycz.ne. :Rada:ai0 krwi
li.A syfilis i leczeni& Salvarsanem (Ehdidł-Hata 600). Gabin&t
elektro-terapeutyczoy (Masaź wihrac;yjny i" pneu~atyczn:y podług
prnf. Za.błud •WfilH~iemoc płciow~. Goch!;iny pt>:1ll)1'~ia: od
~odz. 8-2 rano i 5-9 po południu. Dla pań osobna poczekalnia,

Ord;nato; szpitala Anny-Marji.
r1&. fftft
_... •'-1:0
. t r k DW-a
P 10
.co•h

Ja.
'-" ••

.K.rae•uieeGmę•słiiKI
W
Robata. solid.na.

Ok lista Dr. Hugo G·oldblatt
KLINIKA CHORÓB OCW
OPIEI<UNSTWA OCIEMNIAŁYCH

.

Warszawskie

Akcyjne Tewarzy.

LOMBARD
Odd.ział

765--156-65

umiar~owane.

stwo Poiyukowe
Oddział

Telef. 9·10.

Ceny

I ul. Zachodnia N2 31
II

uł. Pasaż-Majera

NQ t 1

zawiadamia, że w miejscowej sali licy·
tacy.tnej :przy ul. Zachod:niej Mi 31
w dniu 7-go m. a .i a (24 kwietnia.)
1M3 r. i dni nast~pnyeh odbywać się
będzie

KONS'fANTYNOWSKA 11.
J,ECZENIE SYP-HILIB U
EHRLICH-HA'fA 606.
Pnyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
· wiecz., dla dam osolma poezekalniu.
od 4-5. W niedziele i święta tylko
do 1 rauo.
ss~~~se~s~~,~~*~*~e~e

Dr. 1. ~nin'ID~
Średma .M 2.

Specjalista chorób skórnych i wenerycznych (kGsmetyka lekarskti twarzy
i

Dr. Sonenberg
Choroby skóry, dróg moczowych
i weneryezne,

ul. Cegielniana 14
99S9~9SS~~a&~$~~~~~$9~~~s

Dr. ABRUTI
Kr6tka 9, telef. 23-78,
Specjalsta chorób wenerycznych,

Gabinet

moczopłciowych.

Roenłgenowsld
tło-leii.!:niczy

LI CYT AC JA
sp..Fzllda.ż zastawów z
oddo&fałó'~ we właściwym
prąlongowa.nych. P@dczas

obydwóch
czasie nietrwania Jicytacji, prolongat!\ zMltaw-Ow na
sprzedaż wystawionych, miejsea mieć
nie bę.i!zic. Wykaą; .Nl!J\11 zastawów, pona

dleg.aj.~ych sprzedaży będzie ogłos:rn

Dy w gazecie .Rozwój".

Włafłerjał:r

od 11-1 i 5-7 1/ 2 •

skó~nych

świa

Godziny przyjęć od 12-2 i od 6-8
wiecz.; dla Pc,1\ od ó-6 p. p. W niedziele od 1Cl -1.

włosów).

1222-3-2

na

~luzki i iuknie

hurtowo i na arszyny po cenach
fabn·czny0h a także

'~\

a

Dr. l. PRVBULSKI Dr. Karol Blum
Specjalista chorób

Ne 2.

Telefon Ą]i 13-59.
Choroby ekóMMl 1 włoaóv-.i 1 we•
neryczae, mc.cz:opłciowe i nae„
mec!:

płciQwej.

LEC?iCHE SYPHILISU EHRLICH·
II.!.'l'A G06 (wsródżyluie) i 914.
ł'rzyjrnuje od 8-1 r. i Gd 4 - 8 pp.,
pil.nie od o - 6 pp.
Dla. pań oddzi$lna p©czekalnia. 152 6
Redakt_Qr i

\~da"2i:Ciiil- .,.._.._ ....

galf'dła,

nos~,

USZf.il i Z:~1!1CZeń r.tCJW)' (jąk.ar.ie,
aepkr.i.,,~fo ~ t. d.) podług metody

~oi. Gllłicz:man111a z Ser!sl!ła,
Godziny Jin:yję-0: od 10 i pół do 12
i pół i od 5 do 7-ej wiecz.

Piotrkowska 165 (róg
Telefon

„-. . . . . .

I~.

św.

52.

~~

&

Ił

~

Anny

Piotrkowska 115. Tel. 21-79.
wiosen~ sezon przygot.:=:.:u :Wielk!kzapas ~

Na
fijołków1

t , ~ Viri~:t~ d~ k

;arme.

Ji'ti..

t

~ Ił\

,_ ~
k" : : il\.

'-''

~~·

w:~d::.:::~=:·

i.6

t

Wody

kolońmkie.'

~

•

lł\

"Jaśniej ałeńo•"·

'6\"·

·

Mysi.fa do prania.

'-'~

Il '-"

l.ł) P~ ro~ne r {)lłfilh)I 1.

Skład główny Masy io pGdłóg

~:'4

/.ł~

~

CENY UMiARKOWANE.
POLECA

SIĘ

Szanownej

Publiczności D.

~j

Markus.

·~,L,~-C:P!Z.·A!·~~·~~·~~~4':'-~~~d'!'Jz.d:;.~4;.~&
'li:· fC: ......„~~~~~ ........
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/l"'!;;"iil"'~f:P· :;:~51r:;;1r.:;,._.._ ~:;;J1„'7'7·~:jp";;;;Jł·

·, . Salwa
W
.

i·\tłi.~

~
w
~

Dzielna M 4. :~ Telefon N!! 14-99.

I.~
l.ł~
• 1~

I.~

,,....

~~~o~~~

Z szacunkiem

J&'ti..

A

w'

\fi
Qł

Zawiadamia że een.aik uasfon na lll!ZOR bieżący opuścił prasq i
wysył-a si~ każdemu fraueo. Nasiona. warzyw i kwfatów ?-ajśw4eźszyic.b. zbiorów. Cebul.lei i flam.ee do wioHnnego sadzenia w do

'

'.fl

\łl
'"~"

FILJE: Spacerowa Ng 13.
Zgierska NQ 7.
Główna NQ 51.
Piotrkowska N2 76.
Piotrkowska Ng 306 (Górny Rynek).

I~

i.6
jpi. ,

..:a-;;

:'fi~
, f

W

..:~;,.

W. Salwa.

"'
. kB1e ,tJ)
c eny n1z

Ceny nizkie.

·~-..L,·Jl/!!!·~·~4':4!;-'-"L."~~~~~~~~~~d:;4';d:;.~b
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eis
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ktoiik

w

............... '°""'" ...... ._. . . . . . . . . " ..............

FN~1rws1•

Pracownia

+

a

Poń~zoch

•mwam

AAN#

i Trykotaiy

B. - ł>UfJ~JVi\l\ffN
Rr. 3 -

i inne poleca IL&~DEMAN 'Vólczań slrn 131, wt:jście i Nr. 129 II p.
m. 19. Handlująl?ym rabat.

;vbs•:w, a z większym kapitałem
do fabrykar:ji kilku d-1·ob:nyoh kosmetycznych :!riyh„rów, lub też objąć
wylącznt>, sprzed~,~ na. cale cesarstwo
niecl1 złnży pismisnn~ ofertę: Juljusza 19 /4. Ró" n i cż poszukiwana
wspólniczka z kapit. 5000 i udziałem
vr pracy do iuteresu już egzystującego.

~,':P~=~~*\
·'·
~- -

lwrtowo i detalic..znie

~jj\ ~~ Y~łs~i/ijre~

mztkl, fnrtuthY alpa2owe
Kt1> chee z maleńkim kapitalem
prnysr~pić do wspólki w c~lu fabry·
kacj i doskonalej z lotej farby do

....... ~.~~·""""-~~~

~EE~~ • 1.t\
~~~~~~~i~~
Perfumerja łD AA.

'"""

'-'·

ł.ódż

An~rzeja

Łódź

Poleca wielki wybór pończoch i skarpetek, dama kie z p1·z~dz,Y. Fil-de~Cos
daiecinne i wnelkie mne
łrykotoW"<1e1
Ubr~n!c:a
i jedwabne.
1210-1~--l
wyroby trykotowe.

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

Połudnww-a

Wóluama Zlł
tódt
telefon 13-13.

,.;,.1.,

~ n•j

i 1217-25-S

Przyjmuje od 9-2, od 4 i pćł do 9 w.

Ulica

nkitein

5''"!!1...~·~...,,..~~~~~...

't -·

Przyjmuje oli g. 11 - 12 ra.no i od 5
do G i pół po poł.
w uiedziele i &więta od 10-11 i·ano

1134.-52-ł

ołowiem za pomocą specjali
nych aparatów, podług ostatniego wynalazku
techniki. Armatury z miękkiego i twardego <>
łewiu. Szybkie i ::.kuratne wykonywanie robó'
z dałeko idącą gwarancją.
~feFencje pierwszorzędne. K,ositorys•
I prospekty bezpłatnie.

Dr B Cz ap Ii ck1

Zgierz, ul. Wysoka .M 29.

Syphilis, skórne, wenery-ez:ne
cherobJ dróg moc.icowych.

.inko osobliwa speCiul1

ołowinne,

2.0·łO

.

od 12-1 i od 5-7 wiece.

\UvrobY

Lułowanie ołowiu

B~

1

Al\IDRZEJA M 4.

Budewa wszeikich aparatów, kotłów, węzy, <1.l
miedzianych i żelaznych, jak również wszystki1
w zakres wchodzące wyroby

5-7 110 poł.

i

_--.:;._'

Fabryka wyrobów miedzia- .
nycn, żelaz. i metalowych.

• ,,,

Piotr wska .N'2 144, róg Ewangelickiej,
r&wnieil od Ewangelickiej Ni 2.

Max Bfmiumrurg

c::;:b7u==1::n: 1;~::.:;~-1

Dr. S. Kantor
wejście

Kornp •.:•ne urządzenia studzien z popędem. silni
kowym, IT.b ręcznych, dla ażytku
fabryk i domów.
Najnowsze urządzenia wodociągó\\
elektro-autom»tycznych .Hydr o·
p ho r• słynnej !inny Tow. Akcyj~
~
_
w Berlinie
Skład fabryez. i domowych pomp. '1~~~~~~~~~~~~ lb

choroby wewnętrzne

pół rano

1241-10-1

=

Przyjmu~ Gię iiJO:ilczoc.~'7

CA i;; ::t;e-»·s;et16;a ...,4$ 2A4f4.M

S~k*&ifriW:

do na

A~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jł.l
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•węg:;j&-"%)4@?$t#§i
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Ó D Z K A C H R Z E Ś ~ J A Ń S i< A ~
)ł
EBe!dryc21.111a Fa~r17iiu1 ~u~„r~w.

lf P I E 3 W S Z A t
O{

a~iama.

N ne;mmeiS&Wt

„
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