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Nr. i3.

Rok li.

li Kwietnia 1913 r.
VI Łodzi:

Prenumerata

Rocznie § rb.,

półrocznie

se kop„ miesięcznie 50 kop .

3 rb., kwartalnie 1 rl>

.Za odnoszenie de domu lG kop.

Z

mi e sięcznla.

przv:sylką po~zto wą:

R.oc::nle 7 rb. 20 kop., pó ł ro czn ie rb. 3 k~i>- lit
kwartalnie rb. I kop. 86, m ies ięc znie iO l<Gj,)
Zagranicą miesięcznie rb. 1.
Ogło sz en i a :

Wydto4li

codt~nnie

po

południu,

oprócz niedziel i

..„

W soboty z dodatkami ilusbownemi db prenumeratorew.

świąt

uroczystych.
„„

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

N ad esłane
włersz lub

na 1 str onicy 50.ko p. za
jegu miejsce, wśrod tekstu
60 kop„ reklamy po tekś ci e 15 kc.p., ne.k~ol-@gja
15 kop., Ogloszenfa zwyczajne IO kop. Zarn1e1scowe
po 12 kop. za wiersz nM!parelowy. Ogłeszenia male
1 ł pół kop. za wyrnz. Każde ogłoszenie najmnlc.
10 wyrazów.

=====·:::;:

Ogłoszenia

„Gazeta" drukuje tylko w

języku

polskim
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Reaekcj.a ulica Widiewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Prze1azd nr. 1 (Telefon 20-30). Rękopi~ew ~rebnych redakcja nie zwraca.
Interesn.ntów w sprawach redakcyjnych przyjmuje się od 2 do 4-Widzewska 106a.
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i"Uje kanłol'9:

Z9iera, Aleksander Lach, kiosk kolpertaeyjny. :: Zfluńska Woła, Księ~mla WcłenewskiegG ::
...Aleksandrów, skład apteczny J. Aucrbacha.
_

Nr. skrzynki pocztowej 570

ZL« A 4§

Pabjanioa, Biuro Dzienników, A. Watlzyńskiei;;o. Zamkowa 23.
@

Teatr POLSKI
Cegiełniaaa

!Jenem P. M. Monuew~kiei.

W sobotą
po poi.

IL

Teatr „POPULARNY''
Konatanłynowałla

.N! IG.
'bł

Jutro
wiecz.

Dziś

wiec.z.
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KONCERT
~UFET
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~granego
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obfieie zaoJ>atrzony w doborowy wybór przekąsek.
„Waldschlescben•, i pibe.ńskie.
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PI WO browaru

PrZJ Jaiału ma bHarnwa tui~[ gabinetów. ~ ~e:;~~ięd~ ~~;r~ !f:~:::e~~

b_ieniu (neurastenji), w histerji, w stanach podniecenia i rozdrażnienia, w niepokojach sercowych, bezsenności, migrenie i wielu innych. Tak więc śro
dek ten staje się wielkiem dobrodziejstwem dla wielu ludzi cierpiących,
gdyż po dłuższem i systematycznem
jego przyjmowaniu nikną dolegliwości
nerwowe i wraca utracona wskutek
choroby zdolność do pracy,
Epileptikon D-ra Weila można nabyć we wszystkich aptekach i więk
szych składach materjałów aptecznych.
Jeneralni przedstawiciele na Królestwo
i Cesarstwo: Treutler i Bernhardt,
Warszawa, Boduena 3, wysyłają na
żądanie literaturę gratis i franco.
Oryginalne pudełka "Epileptikonu" są opatrzone plombą rosyjskiej
io29-9
komory celm~j.

Rosja i Niemcy o
-:-

W najnowszym zeszycie znanego miesięcznika niemieckiego „Preussische Jahrbiichcr" wydawca i naczelny redaktor, profesor Hans Delbriick, zwraca uwagę na to, że
głównym nieprzyjacielem Niemiec
jest Rosja.
Udowadnia on, że powodem
znacznego powi~kszenia armji niemieckiej, obecnie projektowanego,
jest postawa Rosji podczas ubiegłe
go półrocza.
„Rosja - pisze profesor Delbriick-cichaczem zajmuje obszerną
Mongoiję i wdziera się do Persji.
Równocześnie chce zatwierdzić swoje
przewodnictwo na Bałk.anie w ten
żeń.
sposób, by panować bezpośrec:nfo
Epileptikon D-ra Weila, wskutek nad Konstantynopolem i Dardanelaswego uspakajającego i jednocześnie mi. A na wypadek, gdyby państwo
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wzmacniającego działania na organizm, tureckie również w Azji zaczęło się
m_oże być nadto stosowany z dosko- chwiać, Rosja inż teraz zgłasza swonałymi wynikami w wielu chorobach je pretensje jako spadkobierczyni.
Przez całą zimę armja rosyjnerwowych, a więc w nerwowem osła

Czytelnikom gazet mamy nader
pocieszający fakt do zakomunikowania.
Epilepsja, czyli padaczka (choroba św. Walentego), ciężka choroba
nerwowa, polegająca na perjodycznem
zjawianiu się ataków konwulsji, cierpienie dotychczas uważane za nader
uporczywe i trudno poddające się leczeniu stało si.ę obecnie radykalnie
uleczalnem. Zawdz;ięczać to należy
nowemu środkowi, który zresztą zagranicą znany jest od lat kilkunastu i
stosowany powszedtnie przez ogół lekarzy, mianowicie środkowi, pod nazwą: „Epileptikon D-ra Weila".
Środek ten, wyrabiany przez Iaboratorjum chemiczne apteki „pod Łabę
dziem" we Frankfurcie nad Menem,
jest kompozycją farmaceutyczną, zestawioną na zasadzie najnowszych wyników badań lekarskich. Działanie Epileptikonu" polega z jednej strony na
zmniejszaniu chorobliwej pobudliwości
kory mózgowej, przez co usuwa się
czynnik, wywołujący napady drgawek,
a z drugiej strony na wytwarzaniu
substancji krwiotwórczych, nadzwyczaj
ważnych dla regeneracji krwi i działających ożywczo na nerwy i komór.ki mózgowe. Wskutek tego Epileptikon D-ra 'Weila jest środkiem specyficznym w leczeniu Epilepsji, gdyż po
przeprowadzeniu całkowitej kuracji, polegającej na kilkumies~cznem jego
przyjmowaniu bez przerwy, ataki konwulsji zdarzają się coraz rzadziej, wreszcie nikną zupełnie. Dlatego też preparat ten został uznany przez najwy·
bitniejsze powagi świata lekarskiego
jak prof. Erb, Forel, Oppenheim i innych, którzy w pracach swych zalecają
jego stosowanie bez żadnych zastrze-

p t1p3j

ska, w połowie zmobilizowana, stała
na granicy austrjackiej i na granicy
niemieckiej-·Austro-Węgry tylko z
trudem niesłych;mym i za sprawą
bardzo wielkich ofiar zdołały zgromadEić potuebne na ten cel środ
ki pieni~żne, by- uratować swoją
jako wielkie mocarstwo
powagę,
wobec państw bałkańskich.
Natomiast Rosja przeprowadziła
śpiewająco, }ak się to mówi, swoje
zbrojenia i bez trudu zdołała wytrzymać ciężary finansowe tych zbrojeń, dzięki czemu wzmocniła niesły
chanie siłę moralną państw bałkań
skich do tego stopnia, że nawet
drobniutkie Czarnogórze jeszcze teraz niemal szyderczo opiera się żą
daniom Austrji.
Należy sobie jasno zdać sprawę, że siły gospodarcze i finansowe
Rosji są daleko w~ksze, niż poprzednio przypuszczano.
Ci~żkie straty wojny japońskiej
i spustoszenia gospodarc~e rozruchów
wewnętrznych zabliźniły się bardzo
_
szybko.
Reformy agrarne wewnątrz pań
stwa, jako też kolonizacja Syberji i
Turkiestanu, napełniają sµichlerze
rosyjskie zbożem aż po dach.
Wprawdzie teraz zapowiadają
nową pożyczkę rosyjską 700 miljo-nów franków w Paryżu. Ta pożyczka
jest przeznaczona wyłącznie na budowę nowych dróg żelaznych, które mają terytorja uprawy bawełny
w Turkiesfanje połączyć z koleją
syberyjską, co otwiera szerokie ho.
ryzonty na przyszłość.
Nie trzeba zapominać, że Rosja
liczy 165 miljonów mieszka11ców, a
więc o sto rniljonów mieszkańców
więcej, niź Rzes~a niemiecka.
Armja rosyjska po~czas pokoju
jest tak wielk~ jak wszystkie trzy

armje trójprzymierza. razem, to jes~
niemiecka, austro-węgierska i włoska.
pamiętać o tern,
Należy dalej
że w ostatnich dwóch latach Rosja
nie zaciągnęła ani 1jednej pożyczki
więcej, lecz przeciwnie spłaciła przeszło 400 milionów marek swoich poprzednich długów państwowych. Równocześnie rosyjski bank państwowy
posiada największe zapasy złota na
ńwiecie, tego złota Rosja ma trzy
r-azy więcej, a.niżeli bank angielski,
albo bank Rzeszy niemieckiej.
To fakty dostatecznie wskazują,
z jak niebezpiecznym przeciwniki~m
mają Niemcy do czynienia.

Z Sosnowca.
(Koresponde1)cja

wła11ua).

Sotnowitc s kwietnia 1913 r.
Kiedy, w czasie wojny francusko-ro·
syjskiej, na posiedzeniu jeneralnego sztabu,
N8 poleon był zagadnięty przez ilwoich jektórego z jenerałów rosyjskich
nerałów,
najbnrdziej trzeba brać w rachubę, to Napoleon bez namysłu wskazał nazwisko najgłupszego, a gdy ci bardzo si~ zdziwili,
pośpieszył z wyjaśnieniem:
Plany mądrego wodza motna. przewi9
dzieć, lecz co uplanuje głupi-nikt nie jest
w stanie obliczyć".
Wszystkiego po „Iskł'ze- można się
było spodziewać, lecz do jakich absurdów
d-oszla w artykułach "Odźydzanie kraju"oawet mędrzec Diogenes lnie przewidział
Pisze ona:
„Wszyscy dobrze rozumiemy, lub przynajmniej odczuwamy, że podjęta jednomyśl·
nie przez cały naood kwestja żydowska

musi być rozwiązana w s-posób prawidło
wy(?), jakkolwiek nie wszystki<~b nas je·
dnakowo dusi materjnlnie jarzmo żydow
skie.
Dalej w tymże M 91 (7 kwieiuia) wy•
Iieza "h;kra", mniej lub więcej ujarzmio·
nych i snuje swój prz::idek:
nLudzie zamożni, kapitaliści, jak rÓ•
wnież iute-ligencja s~ prawie niezależni od
h.ye
żydów, a przynajmntsj niezałeżaymi
mogą, gdy chcą. Rozum.na ezęść chłop.ów
na wsi jest także mało od żydó.v zależna.

.GAZETA Ł~DZKA•-11 kwietnia 1913 r.

2.
bo ich produkcja na cały rok wystarczy na
rodziny (Dziwne dlaczego chłop
emigruje do miasta?).
„Jedyna tylko klasa narodu, robotnicy, j"'st tą klasą, klórą w kraju naszym los
oddał całkowicie na łup żydom. Robotnik,
zarabiający jalrnajlepiej(1J, może niedojadać
a rodzina jego może głód cierpieć, jeżeli
żydom przyjdzie fanta.zje. podnieść ceny
artykułów spożywc1ycb w dwójnasób (Czy
to faktycznie zależy od fantazji żydów, czy
od systemu gospodąrczego i z czem należy
wyżywienie

°" alczsć?).

.I odwrotnie:

jeżeli

tydzi zechcą obni·
Żj'Ć ceny produktów do minim:ilnej normy,
to robotnik będzie żył dobrze nawet przy
mniejszych z~i·obkach. Oto, jak daleko się
ga brudna ręka żydowska w życiu sfery
robotniczej 11 •
Jest to kłamstwo wierutne, od które~o każdy uczciwy człowiek powiuien co·
fnąć się ze wstrętem!
bo robotnik nigdy
dobrze nic żył-mówię ogólnie-!\ wahadłow.'.l. norma ceny-iiitnieje wszędzie-na
wet gdzie niema źydow, lub gnzie wpływ
ich jest biirdzo nikłJ' i 1 eirutt.i tego wahania i.rą wszędzie jednakowe-bo istnieje
"s)·stem pieniądza~. Ale idźmy dalej:
„Gdyby rohotnicy · zechcieli
badać
przyczyny drożyzny w naszym kraju (nie11tety! nie w tym kierunku ją znajdą), to
doszliby bezsprzecznie do pt·zekonania, które w tej chwili wypowiem:
"Rola dziesięciu gubernji Królestwa
produkuje tyle zboin, nabiału i mięsa, że
na W\ ż:i '"i en ie dziesięciu miljonów nas(?).
polnków, uietylko produktów tych wystarria, ale byloby aż nadto, to n'etylko nie
wiedz t:l1ibyśmy, co znaczy głód lub nędza,
ril b:; l 1b.) śmy zawsze syci zn tanie pie1dadze.
· Niest~ty, na tej cząstce dawnej Polski
mic>szb, prócz nas, dwa miljony żydów,
je-st. nas więc razem dwanaście miljonów.
Na utrzymanie tej ilości ludzi zaczyna
dlleb:• brakować (tylko dln. ludzi pracy,
grly7. drndzy mają za wiele!). Obecnie do"Y.l iśmy do tego, (i to przez żydów!), że
krnj nasz sprowadza z celilantwa olbrzymie
p ntje mięsa i zboża, b!> własnych nam nie
wystarcza.
,Oto gdzie jest prawdziwa przyczyna
nędzy i biedy &fer priicujących, (Salomon
nie był mądrzejsz1·m!). Usmimy tę przy.
czynę, przyczyńmy się przez unarodowieuie
h·rndlu do ruasowtlj emigracji żydów z kraju
na3zego, a znikną natschmiast (śmiem wąt·
pić) kłopoty robotnika-ojca o wyżywienie
redzi uy, :i; niknie powód, dla którego tysiące rodzin rnbotniczych polskich wyga·
nianycl1 jest przez los do Ameryki, West·
fałji, lub na Syberję w poszukiwaniu lep·
szej doli".
Komentarze zbyteczne, bo podobne
bzdury nie \lymagają komentarzy. Zaznaczę
jednak, - pomimo, że „Iskra" w każdym
anmerze wyłewa krokodyle łzy, nad nie„
dolą robotllika - agitacja jej nie udaje si~,
więc płacze bie<ln.31„.
Robotnik widzi, że fabryki w Sos1'
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Krółew~'a Wnokott
POWIEŚĆ.

Tlurnaczył

z niemieckiego

K. HOWORKO.

A jednak wystarczyło ukazanie się jej
na scenie, aby się cała widownia rozpętała
wybuchami zachwytu: grzmiały oklaski,
rozlegały się Lrawa, dychać było szmer
zadowolenia.
Ta przysadzista, jasnowłosa osóbka
ze swojemi -niebieskiemi oczami i szerokiemi, trnchę za wysoko osadzonemi kościami
policzkowemi, ze swojem zdrowem, ale czę
sto także sen ty 111entalnem usposobieniem
l;)yła krwią z krwi i ciałem z ciała ludu.
Tak długo jak stala na deskach sceny,
uszminkowana i oświetlona ze wszystkich
stron, bvła istotnie ucieleśnieniem ludu i
lud okl;skiwał sam siebie, gdy bił jej bra·
wa i w tem jedynie spoczywała cała po·
pularność i wfadza .Mizzy Meyer nad umyslami.
Klaus Henryk cb~tnie odwiedzał operę w towarzystwie pana
Braunbarta von
Schellendorfo, gdy śpiewała Mizzi .Meyei· i
oklaskiwal ją gorliwie razem z innymi.
Pewne~o dnia miał on spotkanie, któ·
re z jednej strony dawa.ło mu wiele do

Nl" 83.

Z Litwy i Rusi.

nowcu idą całą siłą pary, ~ kopalnie, na·
wet wysyłają specjalnych agentów na wiQI,
Katastrofa kolejowa.
dla werbowania ludzi do pracy i, pomimo
Wczoraj w pobliżu st. Korsuń wykofeił
to, dola ich nie polepsza ti~. lecz posi~ poci!lg tQwarowy M 23. Wykoleiło się
garsza !
Więc zapobiegnięcie, choć w części ó wagonów. Z obsługi kolejowej nikt nie
temu złu - widzą w klasowych związkach ucierpiał.
zawodowych, I właśnie, parę tygodni temu,
Echa nadużyć na kolei. J
otwarto filję łódzkiego związku metalowego.
W zwią~k.u z nadużyciami na kolei i
prowadzonem obecnie dochodzeniem . na·
J. Kulawski.
czelnik kolei Poł.-Zachodniej polecił urz"d·
nikowi wydziału prawnego K. Oatrow·
ekiemu sporządzenie sprawozdania za okJ'es
dwuletni HHl-1912 roku. Sprawozdanie
W sprawie przyłąezenia dzielnić p•d· to ZQ&tało już napi~ane i za parę dni do·
miejs:&:ich.
ręczene będzie naczelnikowi kolei, W swem
W końcu roku ubiegłego, geometra p. opracowaniu p. Ostrowski przytacza po·
Starzyński miał polecone przez magistrat, o· mi~dzy innemi dane statystyczne, rzuca·
pracowanie schamatu planu sytuacyjaego, jące ciekawe światło na stan rzeczy w wy·
przyłączonych do miasta
dzielnic krańco dziale prawnym. Urzędnicy prz~ciążeni
eą formalnie pracą i pobieraj~ nader niewych.
W dalszym zaś ciągu na magistrat i,ipa· wielkie wynagrodzenie, cd 300 do 4$0 !"-l},
da wnżue i odpowiedzialne zadanie uplano- rocznie, Najwya2e wynagrodzenie dla
adwokata kolejowego nie przekracza 2409
wania nowych dzielnic. e:~H +. r-w. $' k~nrta·
'
rubli, większość jednakże adwokatów, pra·
~§w'\
Plan ten, a raczej projekt przyszłege cujacych również przez kilka i więcej lat
miasta, powin.ieu ułatwić rozstrzygnięcie, Wf!· w zarząd~ie, zaclawa1ać 1ię musi 1000 rb.
dług projektu p. Bzowskiego, szeregu zadań: rocznie, a na.wet mniejszem jeszcze wyna·
a) Uregulow11ć poszczególne dzielnice grodzeniem.
Władze kolejowe po wykryciu nadu·
przyszłego miasta w 11posób na9tę.pujący:
1)
Terytorjum domów mieszkalnych dochodo· zyć przyuły do przekonania, że potrzeba
wych. 2) Terytorjcm f11bryozne (pożądane do 'runtu zreformować wydział prawny,
jest wskazać w pobliżu miejsca dla towaro· powięk&zyć liczbę urzędników i pod nieść
wych stal.lji kolejowych, 3) Dzielnica maga· j m wynagrodzenie.
::Ministerstwo komunikacji ma aeygno·
zynów i 1Jkładów hurtowych. 4) Dzielnica
handlowa i rzemieślnicza. 5) Dzielnica ta- wać na ten cel około 80,000 rocznie.
Po!skie szyldy.
nich mieszkai1 na przedmieściach w pobliżu
fabryk. 6) Terytorjnm domów osvbowych,
Nareszcie włndze administracyjne w
will i pałacyków, zdała od dymu i zgiełku fa- Mińsku zdecydowały ~ię ~łaścicielom składu
brycznego. Na terytorjaeh własnych lub na· porcelany i szkła p. f. ,Cmielów• piśmien
bytych miasto może dokonywać parcelacji, nie odmówić pozwoleoia na szyld polaki i
1przedawać działki ziemi, z warankiem niedo- rosyjski zarazem.
puszczalnoś0i zbyt wielkiego rozdrabiania.
Taką immą odmowę pokazano, lecz nie
b) Przeznaczyć miejsca na plantacje i o· doręczono, właścicielom składu bławatnego
grody miejskie, izolować, ile można, dziel· pp. Mar:dewiczowi i Glodkiewiczowi.
nice mieszkalne od przemysłowych i baud le.
O ile wiemy, obie te firmy występuj~
wyllh.
do właciz wyższych ze skargą przeciwko
c) Przeznaczyć odp0wiedni, ilość placów wzbronieniu, j~ko jawnie sprzeciwiającemu
dla następują,cyeh gmaehów i budynków: świą się obowiązującemu prnwu.
tyń, instytueji państwowych, municypalnych,
szkół, szpitRii, urządzeń wodociągowych, dworca centralnego, urzędów polieyjnyoh, straży
sąsiedztwa.
ogniowych, llajazdów, hotelów, łull targowych,
koszar, muzeów, teatrów, cyrków i t. d.
Zebranie człon!tćT.r ksay pogrzellowej
d) Wziąć pod uwagę potrzebę placów
't'I zg:e:rzu.
dla etacji kolei obwodowych, dla cmeutuzów,
(e) W poniedzinłek nadchodzący, o godz.
jarmarków, wystaw, dla wszelkiego rodzaju 7 wiecz„ w lokalu Towarzystwa pożyczk&wo·
sportów i t. d.
oszczędnościowego przy ul. Dłu~iej w Zgiee) Mieć na względzie rozszerzenie istuia· uu, odbęrlzie się roczne iebrnnie ogólne
jących koiei dojazdowych i elektrycznych
członków III kasy pogrzebo-wej,
na którem
wzorem Europy, oraz pu-triebe mieśzka11 w rozpatrzone zostanie sprawozdanie z działał·
okolicach zamiejskiob wzdłuz rozchodz~cych ności kasy za r. z.
aiv w promieuiaeh kolei podja.i:dowych.
Lutemiersk.
f) Uregulować i.stuiającą część miasta i
niewłaściwie przeprowadit»J.e ulice;
(d) W ubiegłt\ uierldelę w lokalu p. Sopodzielić
je na dwa typy: ulice, jako długie arterje ko- kołowski ego, wł;ść. Dom. Lutomiersk, od·
munikacyjne i nli-0e · czysto mieszkalne. było się przedgta wie11i" amatorskie z udzia·
Pierwsze powinny być proste i szerokie; dla łem sil miej;;cowych pod reżyserją p. Kłobu·
drugich prostoliW.jn-0ść jest warunkiem pod- ko wskiego.
rzędnym ..
Dochód z prt.edstawienia imsilił fundusze

lnfomacje
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myślenia,
rowywało

fi#?

• ****
znowu strony

'+W'

?t

miejscowego T-wa straży oguiowej ochotni·
cz ej.
Na program przedstawienia •łołyły sii:
sztuka ludowa „Wigilja św. Andrzeja" i ko·
medja ~Wujaszek Alfonsa". Z wykonawców
zasługują na wyróżnienie znakomitem opraoowauiem ról panna Pawłowska oraz pan Jn·
neezko.
Ze względu na cel ula była puepeł ui-:.
na przez przedstawicieli okoliczne.go ziemi ie·
stwa.
Po pnedatilwieniu odbyły ai~ tańce tnrnj"ce do rana, prowadzone przei d·ra Nejma·
na i p. Romana Płodowakiego.
Sad7 owocowe w okolicy.

(c) Jak wykazują, dane staty"ltyczna za
r. z., 1ady owocow0 w obrf}bie powiatu łódz·
kiego z11-jmują ogólnej przestrzeni 462 d zie·
siQciny, W stoi!uuku do tak wit1ll;;i11go zapl}·
trzebowania owoców, jak na Łódź i miasti.; ~~ ,
siedn~e. nie łiior-ą; ju~ w rachubę osad i wi;.
&ek, kt6rych mieuknńcy także spożyw&JI\ sporo owooów, obszary sadów w powiecie łódz·
kim są, mało znacz4ce.
Snma Łódź konsumuje rocznie .(za setki
tysi~cy rubli wsr.elkiego rodzaju owoeów, gdy
tymczmiem sady, znujdujllice si~ w powiecie
łÓdZ'kim, dostarczyły w r. z. owoców zaled·
wie Ila 48,863 rb.
Wprawdzie liezhi. sadów w okolioy w~ra·
ata z roku na rok, ale w stopniu bardzo ute·
znacznym, co dowodzi, że mieszkańcy okoliczni nie rozumieh jeszcze jakie to zysk.i fiali\ sady i i(ltki tysięcy rubli idzie zagraoio9
11 mogłyby poz.ostać w kraju.
Joat to tern dziwnłejsze, śe przeciei
drsewa owocowe ais potrzebują jakiejś W.}jątkowo dobrej gleby, leez udaj~ się
prawie
na każdem miejscu byl_eby je prawidłowo po..
aad1ió i umiej~tnie hodować.
Zlllbłąkany.

(c) Oue,daj w Zgierzu zatrzyrunno, błą·
d:z„cego po ulicach chłopca 5-6 lat, blondy·
na, który nie umie wskazać niiejsca zamie·
11kania 1woich r dziców, aui tei nie wie jak
sit nazywa.
Zabłl\kanym e:i.opiekowała si~ policja.
Pałijnnice.

przybyło

105.

Wobec tego, H obrót piekarni To.v. wyno111i okofo ri ,OGO rb. rcczui~, ucllwalono
1.200 rb. na pobudcwsuie 3-go płeurnianego
pieca.

Uchwalano jedr.ogło•uie otworzyć 12 fi·
przy ul. Kou1ta11ty1,1nwsk:ej.
Główny punkt etwar~ia lrnehni współ
dzielczej, refero~11ały panie Łękawua i Pa·
chniewjezowa. w dyakusji zuhieri>li g,.łt.1 pr:iedlję

asa

,,, '

z drugiej
rozcza- stiiwały zwykle wydane drukiem w formie
go Tiiemato. Było to spotkanie książki na koszt nadradcy.
z panem Ma.rtini, z Axelem Martini, autoTego roku wzi!Jil w „zapasach majorem bardzo przez znawców chwalonych wych" udział poeta Axel Martini i wyszedł
zbiorów poezji "Evoe 14 i "Swięte iycie". z nich zwycięzcą: Utwór, który nadesłał,
Spotkanie to nastąpilo w laki sposób.
natchniona pieśń n .1 cześć rndości życia
W rezydencji mieszkał pewieu atary, albo raczej nadzwyczaj burzliwy wybuch
zamożny pa.n, nadradca regencyjny, który samejże radości istnienia. porywajqcy hymn,
po usunięciu się swojem z życia. tiublicz· opiewający piękno i straszliwość życia, był
nego, oddał się popieraniu sztuk pięknych, na.pisany w stylu obu jego keią:iek i wniósł
szczególniej zaś sztuki rymotwórczej.
do kolegjum sędziów rozterkę.
Powołał on do żyda zwyczaj znany
Nadradca sam i profesor f1lologji
pod nazwą "zapasów majowych• będących chcieli się załatwić z tym utworem przez
turniejem poetyckim powtarzającym się · wyróżniająoą wzmiankę; uważali bowiem,
corocznie wiasną. Do tego turnieju wzy· że przekracza on miarę w wyrazie, że jest
wał nasz nadradca okólnikami i ogłosze· brutalny w swojP.j namit;Łności a miejscami
niami wszyi;tkich poetów i poetki kraju.
wprost nieprzyzwoity.
Były wyznaczone nagrody za najtkliwAle profesor historji literatury i feJszą pieśń rniłGsną, najgl~bszy wtersz reli· jetonista _gazety urzędo"Aei przegłosowali
gijny, najpłomiennj.ejszy śpiew patrjotyc:zny, pierwszych twierdząc, że utwór Martini'ego
najlepsze prndukty lir_yczne ku chwale mu- jest nietylko najlepszym hymnem na cześć
zyki, lasu, wiosny, radości życia--a nngro- życia, ale wogóle najle,pszym z nadesłanych
dy te sk:ładaty się z kwoty pieniężnej i utworów. Wreszcie i obaj przeciwnicy nie
wartościowego upominku w postaci złotych mogli się oprzeć potędze kaskady, tryskapiór, złotych broszek w kształcie liry lub jących siłą i werw" słów poety w jego
kwiatu i t. p.
utworze.
Także i zwiel'zchnaść rezydencji ufunAxel Martini otrzyma! więo trzssta
dowala od siebie jednq, nagrod~ a wielki marek, zlotą szpilkę do krawat;\ w kształ
książę przeznaczył od siebie srebrny puhar cie liry a nudto s1ebrny puliur ""wielkiego
.za bezwarunkowo najlepszy ze wszystkich księcia, zaś wiersz jego został wydrukowa·
nadesłanych na konkurs utworów.
ny w zbion:e na pierws.zem miejscu w ar.
,
.
.
tyslycznem obramieniu rysuukowym, wykoTw~rca "zapasow maJuwych ", L:tocy nanem przez profesora L indemanna.
sam najpierw przegladał zawsze olbrzymi·
.
.
. .
.
mate1jał na~es1au~'ch. utw:orów b ·ł . d .
b_t~1at waiakz~ zwscz; J, ze zwyctę~ca
,
,
J
•
.J
'
J Je no w turme1u był prZJJtnow any przez w1elcze1rn1e sęuz1ą konkursowym w czcm do- k'
k " ·
h ·
·
· · ·
po1u:u;nli mu dwaj profesoro\de uniwersy· A1lebgo l·stięciał n~ µols 1uśc. au1_u; pbomewaz :-as
tetu i feljetonista ga3-et urz dowe·
. !"BC 1 c_zu. się w a uie me
rzi;-, \''.1ęc
Y
ę
J.
1 to
prz,r;ęc1e przypadło w ndz1ale Jego
Nagrodzone i wyróżnione utwory .10- bratu.
·

·

W ubiegłą uiedziol~ odtiylo Rię nsdzwyozaj·
ne ogólue zebrnnio Stowanyazenia sp0tywc:ze·
go .Społem"".
Posied:i:enie 111lgaił prezes p. Stępień, na
pnev~oduicząeego
powołano p. Pawełczyka,
na asesorów ztiproszQ.ł10 pp. Jnnkowsk.ieg<t,
Kraja, Wełn('1 i Ehczerkowakit'go, pióro tny•
m~ł p. Dajniak.
,,.
Stkret:nz p. Jakubowski odczytał spra·
wozdanie kasowe i z dziablaości za l k~ ar·
tAł, nowych czlouków przez 3 iniasiące r. b,

Klaus Henryk
z, Martinim.

bał si~ trochę

sp•tkania

- Na miły Bóg, doktorze - odezwał
przy spotkaniu do Ueberbeina -- co ja
mam zrobić z tym człowiekiem'? To niezawodnie jaktś dJikus i nic&krzesaaitc.
się

Lecz dokt-Or Ueberbein odp.•wiedział:
- Zkądże znowu, Klam1ie łh.nryku!
Na co te obawy? To incny i _.tczcinry
człeczyna. Złnm go, gdyż kręc~ ait trochłJ
w jego lmłacb. Załatwisz się pan z nim
ba.rdzo dobrze.
Więc Klaus Henryk przyjął ,..tę ra·
ctości życia a mianowicie u siebie w .Ercmitage'u, aby calej sprawie nadać jaknajbardziej prywatny charakter.
- W żółtym pokoju go przyjmę, kochany Braunbarcie-rzekł do swe~ adjutanta pokój ten w takich przypadkach
prezentuje si~ najlepiej.
W pokoju tym stały trzy pif.kne fotele, które przedstawiały Jiodaj aeł•iększą
wartość z i>ośród mebli całeg11 M9eczku.
B_yły to ciężkie ma.honiowe fotet>e w stylu
empire, obite żółtem suknem x wyttbraże·
niem liry na oparciach. Klaus :n...,k nie
stał podcz~ audjencji, jak to ~ czynił, lecz oczPktwał
na poetę r; }IJ9Wnym
niepokojem w pokoju obounym i wszedł
do żółtego pokoju, dopiero W'ff4.:7" idy
Axel Martini sam czekał był na księcia
siedem lub osiem llłinut. Wtedy wszedł
do pokoju i krokiem żywym poólll&dł rlo
laurnata, któ~y się niz-ko skłonił,

„OA.ZnA lbD?KA•-11 kwietnia lł13 roJm.
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st11wiciele zarzą,du, llnany kooperatysta vbe- w takich dobraeh prowadzi tit jedno nie· w stronę kantoru fabryki, wtem przed do· nieznanych im Di!obni'kdw którą dołłdiwie ich
cuy na ~aniu, p. StlUlisław Wojeiechowski podzielne gospodant-wo, to ni-ema żadnej mam nr. 11 ok1:ążyli i!ł nagle śledzący ją pobili, a jedneg-0 z nieb t. j. Konst-antegc
Frenkowskiego odwiozło pogotowie do szpi·
inni.
trzej młodzi ludzie, wysokiego w~l'Ostu.
przes-z.kody do u~~łehmia pożyczki. ·
Z(:jbrani jedn&głolinia uebwalili otworzyć
PrHwt'<iaje się wy·
współdzieklzą.
awanie z ta.i.:owej naJ:azie po 100 obiadów
lfaicnuie po 15 kop., próc,; tego będą również
ydawane obiady w cenie powyżej 30 kop.
rzewidziaiw obrót roet!ny 6,000 rb.
Koszt wewnętrznego urzą<tzenia 500 rb.,
·tóry to wydatek zl~coao zarządowi.
kuchnię

Kradzież na szo•ie.
(c) Naoy wczorr.pizej na azosta pomiędzy
itierzem, a Oz-orkowem, w p-0bliż11 wai Sło·
wik, dwóm woźułcom, wiozącym cukier z
9
[Jeśmierza do Łodzi, 1krad3'iono z wozów
worków cukru, pned11tawiaj,cych wariość li
górą 300 rb.
Zawiadomiona o tak śmiałej kradz:ieiy
snrządziła
łódzkiego
11tra~ ziem11kn powiatu
usilne poszukiwania celem wyk17uia złoczyó.·

ców.

-o-

Kalendarzyk.

Proce-nt Ż!fdów w gimnazjach.
(n) Miaister oświaty, Kasso, wysłał do
kuratorów wszystkich okręgów naukowych o·
kóluik, w którym przypomina konieeznolie
pilnego przestr1iegani11 normy procentowej
ustanowionej dta uczniów żydów.
Ilolć prayjmowanych żydów ma być obli·
ozonn. nie w stoirnnkn do nowowstl)ptijl\oyeh
ebrześeinu, lecz w stos.unku do łĄe:iinej liczby
wychowańców zakładu.

Dalej zazuacz3 okólnik, że łydzi nc~zdo prywatnych gimnazjów z chwil11i
gdy te ostatnie otrzym&jfł prawa, maj!\ byó
uwriani za nowowstępniących i muszą -skła·
daó egzamin.a -ze wszystkich przedmiotów
oraz podleg!lją ua'1al normie proce-11towej.
Zamówiettia dla armii bułgarskiej.
W tych dniach bawili w Wanzawie
intendel}{!i bułgarscy, w celu pQczynienia
s-amówień dla armji bułgarskiej. Intendenci zawarli umowę z jedną, .z firm war·
1zawekich na dostawę namiotów, których
ozająey

Jeden z bandytów groż!}C pałką kazał
jej oddać pieniądze, E. chciała wówe1as
uciec, lecz bandyci zaciągnęli ją do sieni
i poczeli szarpać, zamknąwszy drzwi od
uHcy. Kobieta prosiła i błagala bandytów,
aby nie odb-ierali jej pieni~d.&y, gdyż jest
wdową z kilkorgiem dzieci i pieni~ze nie
stanowią jej własności.
Na to jedtn z bandytów uderzył jl\
r~ką w twarz, kalecząc liwe ueho, z któ·
rego rozerwany kolczyk upadl na ziemię,
E. z bólu i przerażenia poezęła krzyczeć
„gwałtu, ratunku" na co drugi bandyta U·
derzył ją w twarz z drugiej strony tak silnie, że E. upadła na ziemię zemdlona.
Bandyci porwali torbę i rzucili się
natychmiast det ucieczki ulieą Za.ehodnią.
Po krótkiej chwili E. przyszła do przytomności i pobiegła z krzykiem za napastnikami aż do ragn Cegielnianej.
l'rzechodnie słysząc w.ołanie puścili
się w pogoń co widząc bandyci, rzucili
tor~ przed domem nr. 66 przy ulicy Za·

tala Aleksandra.
- Z nf!łłzy.
(ex) Pozostający czas dłuzszy bez zaJęc111
Altman Majchert, usiłował wczoraj o godzinie 8 rano targnąć się na swoja życie i w
tym celu wypił spor11 flaszeęzkę karbolu.
Pomocy udzieliło mu pogotc>wi• ra tunkowe.
- Głód.
(ex) Wczoraj na ulicy Konstantyncwakie;
pr-10d bramą domu !\! 17 up:Hlł bez sił llkUt·
kiem głodu starzeo 50-ufo letni, niejaki Ku·
śmierowski.
Pogołowie

przewiozło

go do

prz1tulkll

na ulicy Cmentarnej.
-&-

Zawiadomienia.
Odczyt. W nadchodZ'fłcą n ~edzielę, d.
13-go 9. m. o godzinie 4·ej pg południu
w sali Stowarzyszenia Tecłlniltów pr~y ul.
Spacerowej N2 21, odb~zi~ ~ię odczyt µ.

pierwsza partja_ będzie wysłana w piątek
•Przebiegaj!}c około rygskiego Leona Main, Dyrektora Sikoły Be-rłU11ll.,
najbliższy w 15-tll wagonach. Zakupiono chodniej.
Dziś Leona Wielk.
równie.i olbrzymią ilość bielizny, która banku bandyci natknęli si~ 11a grupę inte· licencie es lettres-philosopltie, na temat:
Jutro Wikfora. M.
odesłana będzie do Bułgarji za dwa ty• reeantów wychodzących li banku, którzy „Honore de Balzac•.
Imiona słowiańskie1 d:zi• Lubosła- godnie. Dostawy podjęła się jedna Z firm schwytali dwóch opryszków, trzeciemu U•
Balzak jako przyjaeieł i j-Qgo życie
wa. jutra Przemysła,wa.
eksportowych łódzkich, której oddzi~czynny dało ai, zbiedz.
prywatne. Balzak w walce o Ż\)'Cie i w
W schód słońca o g. i m. 15.
PrJybyla poJ..łcj.a odebrała ~ieni-lłdze I poszukiwaniu bo~actwa. Bll'łzak, jako pijeat również w WaHzawie. 49.
6 •
•
n
Za.chód
" 13 • 34.
»ługość dnia
oddała je do administracji fabryki Dawida sarz i handlowiec. Bałzak Me-ariet-a. PoSzkarlatyna.
Stan pogody.-Psdłu= obserW11.cji Opty•
(n) W domach farnilijnycli Tow. ako Prussaka, 8andytów zaś edeslano pod es- ślubienie pani Hańskiej. Jego śmierć.
n F. Rittera., ul. Piotrko'WSk& l& 85.
Wejście dla człooków TowarzyeJiwa
manufaktury nicianej, pojawiła kort~ do 4: cyrkułu.
widz11w11kiej
~ ci•pła
TERMOMETR: Ran.o o g. 8.
•

Połudn. o f:· .U.
W czoca.J e g. 8 w.
Minlamn

•

20

•

at
2ł

•

Maximum ae •
BAROMETR: 740
Hygrometr 75 proe wI 1 ~ocf.
najniżej

ait

ukarłatyna.

w Teatrze Połekim.
(t) Na wczorajszej premierze komedji
"6
11&jwyźej
_ Teatr Populat"lly. D-ziś wieez. .Jar- Croiset'a „~ree nie ałngaM ula Teatru
ark mllłteiialti". Juti-o: po poł. „Ml!lkbet• Potakiego Heaelnie była zapełnio·aa public.z·
iecz.• P111i prezeaowa•.
Teatr Polaki. Jutro: po pot. „Ziemta• noś-cią. Zatem Sllektakl udał aifl pod ka.i·
dym wzgltdem, gdyż gra artystów z prze·
wieezore111 "Pan:ca ll&liczew-da•.
Zebranie cd:onk~W' T wa miłym gotłeiem uszym pannll Sarnowsk~
~oaiedzenie.
opieki nad zwierz1tami i c11łeak<iw &mbuła.ło·
i p.p. Orlińtkim i Rodmundem na czele,
rjum chruśc. T-wa Dobroczynnośei.
· - łl_ine-matograf7. Odeon, Casino. Luna, hyła '\'fpro11t saakomitą.
011.za, The Bio Express, Optlquo Parisienn•,
Komelłja Croi.set'a posiada (wybornie
·
Jutro zwiao.a pre~ramu.
akt drugi (w pierws:zym i trze·
11bu.dowany
Bibł~teka Stebelaki&ll„ (lfiltołajew•
ska. 59) otwarta codziennie od g. 9--ej dt> 8-&:j cim lłHĆ .robotę" autora), jest pełnił
wieczorem, w niedziele i i\witła od l·ej cie> wdzięk.u i utrzyniuje uwag~ widsa w na3-ej pppi4Jciu aż do ostatniej &eeny.
Czy-łelnia

pism

T••·

„Wiedz.au.

(Piotrkow1d1:0. 1G3), otwarta. od g. G ito p-0Ł do
10 wiece., a w niedziele i świę.Ca od g@dz. IO·•i
rano do getłz. 10-ej wiecz.

Muzeum nauki i azł1111i. ~iGtrkew.
otwarte codzien11ie ad godziny 4.-ej
po południu do 10 wieczorem, w nwdziele i
jwięta od godziny 12-ej w południo do 10-.j

&ka nr 91),

wieczflrem.

-o-

KRONIKA.
llewak•h'I·

Ministerjum komuntłaąi peiitanowiłO
wykonać na koszt rządu plallf nowej kol&i
Tom<i11zowaldej, łl\ezącej Lub1'n z Belicem

przez z„m<1ść i Tomasaów oraz kolejki do~
j11zdowej Cbslm-Zamość.
Koszta studjów mają wynosić e.&om
ł0,000

rb.

memor}ałie podniesio&io fakt, że
grono pnet111:ęłiforców prywatnrch podjęło

W

stndja nad k6le~.ą

z

WMuawy

Koweł11kiej

do granicy auctrjaetiej, jetłmkie stud;@w
!1 eh zanieehano.
Połoieok9 politycsne potwierdziło n·
•
patrywąnta rrądu, .0e budowanie kolei w
Królest" ie Pokkiem a zwłasg-cza w pobłiQu.
granicy jest niepoŻ-fiÓMł•m.
W obee te.go platty kolei tomaszowski.ej

musz:1

być

wykonan.e ko1item

rlilędli.

Nowe fehryld.

(n)

ra
ce

Przemysłowiee

przędzalnię wełny
pr~y Promeuad:Me

p.

Q.

Li>re-ntz otwie-

w odbtt-dowanej faery·

n-r.10.
gubernialny

Na miejsce pr~st~pstwa

Zastosowano ścodki zapo-

Jjechał na·

-czelnik policji śledczej oraz policm.afster
biepjąee ł'Hi!zeuenfa epidemji. ·
„Sere• nie sługau Fr. de Creieet'a m. bode.:i, p. 0-FtHhH>W. Oddzial pol'ieji de·

- szczegółowe epl'awozdanie ze azttilri i
z gry artyMÓ>w podamy jutro.

Bal maałc•WT•
Komitet balu maskowego arłyatów tea·
tru Polskiego otrzymał wczoraj wiadomoie,

k

k 'd

h I

legowany d-0 mienkań bandytów dokonał
rewizti, która odkryła. wiele broni, brauningi, kindżały, sztamajzy żelazne i t. d.

Charakterystycmtł jest, że IlląŻ :Ust-ery
E.iseman, Łrudniąey !!Il~ również wymianą

fabryk, został w 1905
za.bity przez ba.ndytdw.
pieni~dzy dla

roku

W,.ałinowana kradzież.

Jakób Bdeltst, 1,.._l&ini uc-zeń firmy
Hirschberg i .Birnbaum, Spacerowa 21, po·
słany :został wczeraj 0 godz. 11 i pół
pned poł. de pebłizkie-go Banku państwa w
celu zminy ł,000 -,b, na drobfte, pokze·
001 do wy.płat.
Cbłopielł ołnymał w Banku państwa
tyai~c rubli w menecie 11ebmej, pozostałe
banJm t b
bn · ·
•
o ae ,
zas 3 tyai~e w dro Ułjal.)Ch .
poczem 6'pU&c1ł gmach, pod~ajl\C ulic~
SpaterOW!\ do ltantwn.
.. nieznajoCbłOnf'U zeszedł ar~ j;łłei•

.Alliance FraQgaise
po rublu.

b6apłatne 1 -

dla obcych

°"'

ciłooków łó<ttkłego
'11-wa opieki nad zwienętami \Hlbtdd•
lit dzisiaj o godz. 8 wioo11-0rem w sali hote·
lu „Manteutfel" w pferws-z1m termfaie.

Ogólne zebranie

działu

-o-

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Po-Iski.

Z teatru Polskiego

komunikują,

nam oo

naat~puje:

-

Z powodu pró'b

widowisk,
1Zene.

dzisiepze

li

pr&tajer uasttpnyoh
znie·
W'ldowiako

-Jlłl,ro w 1obot9 • 5-ej po poł, pe eeuaeb
„Z-temia•,
najniższych sztuka Pok\-tt-ieokiego
wie«lPJor~m aaś o gotlz. 8 m. 15 benefis p.
Karji Maliszewskiej li udziałem koleżeńskim

gna·
ie w li k.te przesz o repertuarow-ye
·
p. Lubio1-Sarnowikiej.
""
...,...,.
rey Dygas do Łodzi ni• moś1 przy'by&. Aby nie było luki w doborowym progra· my, tnymajllCY w rtku pertmon&ikę. z lb Benefisantka w,.brała na ten uroe1ysty
wieezór wybornąi s11tukt Z&polskiej .Panua
mie, komite~ uprosił wakomit- pr-imadonnt ktdrej wyjmewał p~e.
W trakcie teao tajemnic.zemu panu l'łłaliozewska", w której tytułllWI\ rolę od two·
epery wara:aaW!kiej pani!\ Hannv Skwareck~
i w;elka śpiewaczka przyrzekla swój we~u· UJ>Adła 20-kopieJkówka. i poto.cz,W. a~ pod rzy p. Sarnowska, relt aaś pracliiki „Żelaznej•
która rolQ t9 zalicza do najledział. Pftni Skwarecka. o~iewa arjt z To· nogi.U Mnieeha.J"~ si• n-nmme zach~cił b&nefiaanłka,
bogatego swego retJertnaru.
kreacji
p1zyoh
„~
~
piM.i.
Hereg
i
Chopina
Hey•,
1oi, „Ci&10
Tyloletnia pnca ns scenie łódzkiej,
Ketaitet podajllc to de wia.domo!oi jest niezna.jómy m1u e~o t:JC21lia do podniesiepuekonaay, że nasi melomani na tak!\ zmia- aia monety, a Kllłę:pni1 podziękawał H aympatja jaką cłet1zy sit bellefisautka u tuW!'konau.i.e tej prą.sługi.
tejuych bywaleów teatralnych, oraa atrakcyj·
· 1·
1 b
ć ·
k
Wkrótee .....1..... Jakób Hdełis-t sposłrz,uPł ny wy.st,p p. Lubica-Sarn<YWskiej wrót!\ wi·
Dł B ar~ ait n e tdą mre 1 powodu.
..,,
f"'....,
Z Tew. Krzełllienła OMiaty.
'J;'ow.anJńwo Krzeiwi2n.i&Oliwłaty przy· brak poo~ki z 3 ~i~~i ~nłiaotó~, je- dowisku temu znaez11e i zupełnis za11łużoa1
pomina, u Jtttro, t. j. w ~tę 9 godz. dookże nie2na-j;!I&)' n._\oedił ~ bez sladu. powodzenie.
Uroozyate to widowłsko pod reły-eerjl\ p.
Zawfa.doml'oaa połit}a rc;mpo~tła po-,,
8 w~e~,ein w lokalu puy ulfey MikołaOrlińskiego grajlłetto jednoueśnie
JanU.tH
!!o-- 11ukiwama.
BuuenJ"usz
is.\wsłriei• ~ 11 adw. prz"s.
Kradaieże.
a
J
J~
rolt „Dauma• zapowiada siQ pod kaaaym
(e) ~or!M. 0 g.odz. 2 _ noł. z niękołowwki ....,,głosi odczyt p. t. nPoezjo,
wzghadem 1nakomioie_, popyt na bilety 'nad·
r~ l'
..,.
wzrusz WWl 1erca", w ni'e-.dziełę, dnia 1a,
jny,
SWfCZ
przy
K11sztala
leka
młeezłiJJnia
zamknięt81D
reUgja".
i
o goos. 4-t'j po poł. .Moralność
- W niedzielt o godz. 3 i pół po poł.
ulicy Pu-ejazd nr. 7'8 akl"a'dstono towarów
Bilety ;vefśtia od lO do 50 kop.
na. sumę Ji-00 rb.
„Dzwon zatopiony", wieczorem o g. 8 m. 16
Kry.szła! pelłejrZ0W11 o k.Ndzież doroż· k i pożet,nalny występ Dtalelłłowanegę aeZebranie rolaotni'c:ze.
Robotnie1 ł6dzcy, zainteresewaui oóe- kaFza z ul. ~et"owej &, Jakóba Wi'fme- śeia w .Diable i ka11Czmarce", pod reźyserj'
cnym hezrobGełem, wysłali do gMematora de· ra, któreg..o po-li~j,a poszukuje.
p. Bednarozyka.
putacjt z pro~ o zezwotenie na aebranie
Powodzenie występów zapewnione.
źualezione patrony rewolwerowa.
:sobotl'lklze, ajt\ce sie odbyó w .niedzieli) dnia
Odbywaj!\ sig również próby z najWczoraj w p-0łu1łnie atró~ domu nr. 42,
13 b. m„ 0 godz. 3 po poł., w sali Koooer·
towej przy ul. Dzianej nr. 18, dla omówie· przy ul. Piotrt:ow1kii!j, znalaał na s~odllch nvwszej orygi ualnej trag!Jtomedji [szlachookiej
G. Olechowskiego p. t. „Wieś" i lekkiej ko·
•i11 sprawy n~enta pl}:rJ>'CCy bezroootuym. pudełiro z 3o patronami rewolwerowymi,
Rewraje pneprowadzane w miesnaniaeh medji Hennequina i Jerzego Mittchola p. p.
Porządek dz-ient1y zebrania upowiad a:
„Ullibienieo kobiet" (benefis p. Rodmunda).
nie przyniosły żadaego rezultatu.
l) przye&yny beHt>-bocia;

Jutrzejsza benefisantka.

2) stosuook roboklików do k6miteta o·
- Zaniemówił.
byw<lt&hki'ego;
Z1nn.łeszbły przy nłio7 Bz-ulca Bo·
(u)
niemieckiemu poddauemu p. Oskai·owi Busse
3) wybór d'1iegatów;
Jutrzejsze benefisowe przedstawienie w
na ur : ·ądzeuie mecbaoic1nwj fabryki giłz, w
4) opracowanie itr3tmkeji na zebraniu rnch Frajs-tkind, snbjakt &kłepo.wy lat 19, tea.trze Polskim zapowiada s~ świetnie. Os~·
w&kutek nagłego ałaku histerycznego - za.
oficyuie domu przy Pcom~nadzie nr. 9.
dla d61egatów.
b& benefisantki, udział w eztue~ młodej i aym-.
Z komitetu ohywaleł•kiego.
W .irebraariu km poimłany je.et o~ywi· niemów ił.
patycznej znakomitości warsri:a.wskich teatrów
- Przeje6hanie.
(n) KL mitet obJ1 watelski otrzymał wczo· &cie jal'rnajlićzni11jszy współudział :rołJoiników
p. Lubicz·Sarnowakiej i wybór satoki SI\ w&(ex) Wczoraj o godzinie 8 rano wezwano bikiem, któremu dopraw.dy trotlno się o„
raj od p. Rorzewakiego z Byp±na, gub. pło· i osób intereanjąeych ai~ sprawą pornttoy dla
pogQtowie ratwikowe na ulic„ ~erską, do przelri.
eka, telegraficzne zapytanie, czy można~y bezrobotnyob.
Chai Stempa, która wpadła pod koh doroilipozyskać 40 d~i-ewc/óąt i 10 cbłopcow do
ltapad bandycki.
Benefis p. Marji Maliszewskiej przypria
taft nienHęsi'iwie, ze koła zgruchotały jej ną. dwud?iiastą -pierwszą ro-ezniet jej p~yłu
hf
robót rolnych. Komitet dał odpowiedź od(dt) Wczoraj dobmmo nie~wyłde śmła·
mowni\ :.: powodu braku zgłc.saeu.
lego napadu bandyckiego na Bftte~ Eieenman prawili nog9.
na scenie. Przez lat dwadlrieśet& pMe1'Wałai
B. prz.e.wiózł pogotn-wie .satuukowe. do p. Malis·.:ewska jedyttie na scenie łódzł>:i(lj
Pożyczki 11a aedy wł'ościańa ie.
udni się zmil.lłlłl pie·
wdowę 38 lal, która
rzpitała. Poauańskml.
Jedna z D.rr.ekcji Szazegti'łowych Town• niędzy dla wypbt a ycznJ(!h.
to też zna j!\ i ceni plł!tlfosuość i!aua. Cen.i
- }Mozy pracy.
rzy stwa Krooytow go Zie skiego zwróciła
Wczoraj. E. wsjailła ł\o tramwaju nt.
za szeiery talent, za 11at1u·alnoió i starauno!Ó
(ex) Z-aj~y praCI\ na drabinie mularz gry, za gorliwość, z jnką siil •1łużbi.e Melpo~
~ię do D yt\!koii Gło wnej o wyjalinieuię 10 na rogu Północooj i Nowomiejskie;,
-wątpli wc&c i udzfolenfa p-0~yczki dla osady wioząc w torbb b-iizko 1000 rb. tlrobnej Józef Weł001łki sp:>dł z ruszio ania i złamał meny benefisao.tka prze21 lat dwadzieścia od1\lo ś ci::niskwj. DyrekrJ•l Gł6wna przet1tala monety dla iabryki Dawida Prussaka (li-e· I-ewą. llog!J. Pogotowie odwiozło go do szpi· dawala.
oz.na:ila-kich.
tuła
sprawę do Kom-it„-tu, który na 01tatniem łona 15).
Wstl.\piła na seeitę p.. l\faHsa.ew111t6 w r~
7.ebraniu wyj aś nił, że w razie przyjętych
-Napd.
W tramw ~11 zaobse'l'wowali i'ił: podejku 1892 Zt\ dy,-&kcji Janowskłe1'<J, pooz~i
w akcie wyi> tąpienia, zobowiązań wzglę· rzani jacyś l~ie. Na rOiJU Zielouej i Diotr„
(u) Pnedrodzą-0y wczuraj ulicą Główn~ jako pierwszorzędna wykon~wtzyui ról s~
tkm Tow. Kr"<l Ziemskiego przez wszyst· kowskiej E. wysiadła z tramwaju sc-howaw- Itomł&nt.y ~.kowtii:i, Włady ław Woszczyń nowych i cb!lraktru-ystycznyeb, praoewała w
łri.c.h ~' ~'. !:.Hifo heci.cieli oMtłv~ iakotęż ifśli azy orb.e. z .12ienie.tlzmi _
..PO<l futro i )lOB;Zła aki. i ~ Afillcr sus.tali uapadruęei przez łódzkim teatrz~ za dyrekcji M. W llłowsłdeS@,

Pi1;trkow11ki

unąd

ze~wełił

~

Nr 83.

o wyjdz ie r. I&
J
sji co de Albanji jeat uałfp~ A.lbauja
stanowi pHwi.ucj tureck!ł. w Jr.łi6i;eJ majdo- łódzkiego tygodn ika humorystycznowieza.
wać tit btilł wojMa tareekie ~eł roska1a ·
satyryc znego
Z 1łówniej11zyeh r61 jutrzejue j benefioficerów ro11Jjakiell. Qnher.wńota pro•wincji
santki wy mienić naleiy rol~ Dziurdaiuliu11kiej
mianuje rqd turecki, cała ni prowmeja po·
w • Klubie kawaleró w"• prac1ki tela:mej w
101tawać ma pod prc.tekto ratem wielkich mo·
„Pnnnie .Maliczewskiej" 1 mamy Dulskiej, ie·
carat w.
buczki w .Sobótka ch• Hauptmu a, 11zy11karZdl'owie Papieża.
iej
Dobrójsk
Rittnera,
ki w „Głupim Jakóbie"
RzyM. Sten zdrowia Papł·tś polepsza
w „Slubach" Fredry, Tante Salome w „CySorł\CZh nie wróciła. Krpy• mkl\ł
Bif.
ganerji" Nowaczyńskiego, podatolioy w „Zem- Mi~iąc".
o
ie. Obaw• re(lydywy mała. Leka· Cięta, bezpa rd
azeztśliw
poł.
po
Wy·
,
•
w
kiej
kwietnia
12
Korewid1
dnia
W sobot~,
Fredry, panny
ście•
ii Papie! wy~drowieja
„
k
IO
z
pl
zwaniu" Gorczyńskiego, matki w .Sieci" Ki- o rodz, 3 i pół., oeny zniżone „Krakow iacy n• wyrazili u.daiej9,
Egzem
i Górale•. wieczore m nMiodowy Mieii!iJlc• Siły choremu wr1H.111jl\.
aiele.,. skiego i muóitwo iuuych.
Żądać wszęd ie.
Europ a i Czarn ogórz e.
Po dwudzies toletniej pracy obchodzi p.
W niedzielę, dnfa 13 kwietnia , po poł
Maliszew ska jutro swój jubileusz owy be· o godz. 3 i pół •Krakow iacy i Górale•
gale.wu kl'óla miko•
ceny zniżone, wie czo.rem "Miodow y Mieaiąo" • Dl• złagodze11ia łaja
uefisl.
Cholera .
W teatrze będzie pełno. Pełno b9d1ie
LONDY N. W sprawie indemniz acji
-oSOFJA. Wś ód oficerów tureckie ,
publiczności i-kwiató w„.
dla Czarnogó r.za za Uiltlłpienie Skntari, tn·
do niewoli w Adrjan~polu i przeTeatr Popular n7.
tej'lze koła polityczn e byłyby skłonne pod· wziętych
do SofJi, zaszło wiele wypad·
ch
25
do
wieziony
20
BERLIN -Na dzisiejQZem posiedze niu wyżazyć sumę odszkod owania z
Z teatru Popularn ego komuniknjtt nam
przełatwiej
tem
a}1y
ków cholery.
sejmu pruskiegc . w dyskusji nad etatem miljonów frank.ów,
ro nnstępuic:
króla Mikołaja i złagodzić ja.
opór
łamać
Konfere ncja w sprawie albańskiej.
wygłeaił
ński
TFlłpczy
poseł
pruskich
szkól
koi"
mał!eńsk
- W Piątek „Jarmark
Euro.pie.
o
przeciwk
gniew
go
zabiera
te
on,
WIEDE N-Nacze laik prowizor ycznego
ł
znakomit~ mowę. Zaznaczy
media Okonkowskiego.
ropełne bankruc ·
że
donosi,
Times"
•
opinj~
mić
powiado
aby
dlatego,
tylko
po
r,łos
rz\dU albańskiego, limail Kemal hej i
- W sobotę po południu 9 Makbet•
e Czarno~órca, oraz- gotowość
finansow
two
n·
do
ministra
zmusiła
któraby
ą,
pubJiezn
cenach najniższycb.
albańczyków Issa Bolctinac od.,
Austrji do zgody, mog, doprowadzić do przywód ca
Wieczorem o godz, 8 m. 15 po raz 1 aunięcia 1ka.ndalicznegG a.tosun~u, jaki pa·
i G·
na kresach za.łahvienia &pOru anstrjack o-czarno gónli.ie· bywają szereg konferen cji z wybitnem
11akornita komedja z franc. Vebera „ Pani nuje w szkołach pruskich
ma 1obistościami w sprawie alba.ńekiej.
órze
Czarnog
Slmtari.
powodu
z
go
prezesow a", która od trzech tygodni gran11 wschodn ich.
dzenia za ustfl·
W Albanji panuje wielkie niezadowo.
Szkoła pruska to narzędzie, podtrz.y- otrzymać tytułem wynagro
jest w Warszawie codzienn ie z niebywan ym
franków.
miljonów
ló
Skutari
pienie
nie
dziecka,
umysł
e
sztuczni
tylko
mujące
lenie i brak zaufani.~ dla przywód ców, któ·
aukcesem i przy wysprzed anym teatrze.
iają, te
zawiadam
o
Unędow
.
WIEDEN
·
prawdzi
i
zasadam
żadnemi
ona
się
rzy, zdaniem ogółu, mają prywatę aw_i;iją
W ·powyższej premierz e biorll udział pp. kieruje
y c~megórekieb, zaczywybuei
bl~ada
Rząd
poliki.
język:
rugvje
iki,
pedagog
wej
roli.
Ró~ańska i Gryf1ez w tytułowej
nając od Antivari , a kończąc na ujściu na wzgl~dz.ie.
Inne wa7niejsze role w tej aroyzaba w• wprawllz ie głosi zaaady, że mowa ojczysta
Od ępne z• Skutari .
lee~ ratki Driny, rozpoczęła ai~ dsłś ed godz.
nej śztuce odtworzą · pp. Morska, ChrzaDow- najlepiej rOZ\'\'ija zdotności dziecka, kre·
- „Eeho de Paris" do.nosi, żt
PARYŻ
r&no.
na
zna szkoła
8
akn, Koncewicz,' Dl\browski. Kułakowski, Zbo- oświadcza, że dwujęzyc
kwes.tję Skut.ari na.leży uw~nć za rozwią·
Układ pomiędzy dwoma kr61ami .
em mzyst·
rowski, Miciński, Mochah1ki, Piekorski , Ku• sach je&t nonsensem, A tymćzas
m
ojczysty
języku
w
dzieci
UCZ!l
nar6dy
kie
Mocarstwa postanowiły odstąpić na
san!ł.
biński, Piotrows ki, Puchalsk i i Jabłoński.
LONLYN . Pi1m11 tutejsze potwierd zaazkoła zaś pru1ka
Turcja,
czyni
to
nawet
przez
Komedja powyższa graną hędzie
do wzajem· rzecz Czarnog órza wzamia.n za .:>kutari
na kresach wschodn ich nie jest wycho· ją dawmej~e wiadomości eo
niedziesobotę,
w
więc
a
rzędu,
z
pomię· wHystlti e terytorja , znajduj11 ce się pomię·
kilka dui
wawczym instytute m, ponieważ w szkołach nego układu, jaki Httał zawarty
J cby je.~.iorem pod Skutari i pn.wym brze·
lę, poniedziałek i wtorek.
jednej
z
Piotrem
tyeh szeny aię szpiegos two polityczn e, dzy królem 2erb~kim
Komedja powyższa zdobyb najwiekszy
dragiej
z
rskim
czarnogó
m
Mikołaje
królem
&Pem rzeki J3ojany. Pozatem mocarstw a
mie- szpiegam i zaś q nauczyci ele.
1,1ś roEgłos, a w Warszllw ie grana od
nie chcą strony. Celem płlł~ezenia 1ię Czarnogó- udzięlą Czarnog órzu pożyczki w znaczn ·
polacy
że
się,
dziwi
Rząd
którzy :.:aśmie·
siąca ściąga tłumy widzów,
zrsec 1ię ma
obierać zawodu nauczyci elskiego , lecz to rza z Serbją, król Mihbj
wają si!J do łez z treści dowcipne j i humoru
dyna 'i WJilOkości na bardzo dogodny ch warun·
czyli
Piołra,
króla
i·zecz
na
nie jeet wcale dziwną rzeczą, bo musielib y tronu
eł1twa!
każdego
1
niemal
go
trya!>ając
k dynaatja czar- kach.
si~ 1tać zdrajcam i naiodu polskieg o, albo Karadzordżewiczó .J.dnnk
Jest więc nadzieja, że i u naa utrzyma męczenuikn i. Że n~ ze względów tech· nogóuka Neguszó w, której głowił j t obe·
Wedłui ostatnich wiadomości,
P ' długo na repertuar ze, zwłaszcza, że dyr•·
. ni1 ruguje j~zyka polskieg o, leci cny król Mikołaj zatrzymu je dla 1iebie czarnogóreki przyillł już wamnk.i co de
nh.rmycb
rai artyści nie szczf.)d~ praoy, aby kome• 1 inayeh. to jest jasna, a dowodii fakt, że praw dzie1faiczenin. trnnu serbskieg o,
k
terytorja lnego'
wyko•
łt tro il warunkó w o zkodow ani'
ia
zrzeczen
lub
qcia
WHt!iŚnl
• • Li~ znalazła godną siebie oprawt i
zie
j~zyie
prywatn
ia
Qdsielan
zakunj.e
nawet
·vjellllej pod
akcji
ie
trzyman
sara~dził
aanie pod każdym wzgl~dem wzorowe .
ka polskiero . NadużJcia w 1zkołach prus- przez Karadżordżewicz6w.
B ut;&ri.
-okich na kresaeh wschodn ich są o wiele
Seirbja cofa aię a pod Skutarl .
rów
podofice
a
nadużyci
strasmie jue, ani.żeli
ż7.
Czatald
na
Walłci
BIAŁOGROD. Potwierd za. się tu wiadtobec .iołnierzy. gdyż tutaj dopu11zczaj2'
KONS'I'ANTYNOPOLWedług otr1yma J><lstauowila wyeofać swej
1i~ owych nadużyć ludzie wykształceni.
że Serbj
linji cza· mość,
Mówca wzywa w końcu rodziców do nycb tutaj wia.d'>mości, na calej
lliew7pła6alaość.
wojaka z pod Sltutari. Pr.zypi1ać to n leżJ
talazkiej rozpoczęły się dz.iś. walki.
języka pobki&g o prywatn ie.
:"
nauczani
wy•
pływowi, ja.ki wywarł na Serbję poseł I
W Rybnicy (pcdolska gub.) zawieaił
Dzisiaj przywier ione tutaj poci~iem
BIAŁOGROD. ~ 1erbski oświadczył,
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Syatem ten utr1ymywany jest w naj- biająey 1ię maAłtu handlan nierogacizny,
9GSG 250 813 45 4.88 48 76 560 94 662 86
większe} tajemnłoy, a nawet W •it nazwisko człowiek bH wykeztalcenia, kaltury i uie 705 37 50 60 81 852 900 27.
10004 08 55 124 66 286 397 408 45 57 72 75
jego wyn-.Iazcy, ohctle mu daó czas i 1upeł· cieszący si~ najlepszlł sławił wśród 1wyeh 507 13
21 99 607 92 718 24 28 800 32 73 SO 86 89
ny spol.:ój w udoitk:oaał&nkl Jntody. ~o współ<łbywateli.
910 66 84.
1e·~
11035 238 58 57 58 62 72 96 312 8'l 423 ł2 111ożna
tłwu jego kolegów bieu• udti&ł w doświ:Mt
Ten, na wiadomo•~ G wygranej, do•upić
~'llll
aeniu, profesor Mmerburg, nef wyd1iału znał tak silnego watrl!lłłŚaienia mózgu, iz 52 75 546 83 609 59 709 76 83 854 950 78 91.
12084 88 111 232 382 95 428 70 533 93 96 z małą bryczką i rolwagą-Wid~w
p1ycholegiczaego uiwer&ykłłu h11r dzk~ i
traeił przytomność, s kiedy go ocueono- 6M 90 712 835 40 93!.
ska ]& 106.
Hoston dyrektor upita.la pą®opałyozn„ uległ pomie1zaniu zmy1łów, tak, iź musia.13032 39 74 133 98 232 59 72 84 832 43 438
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75 93 927 55.
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16014 114 50 212 23 51 60 314 18 26 78 484
Mimo tajemnioy jaką si4 O'łae.ea wiad-0· jonera Herriisona., samotnego, bezdzietneTurcji i na Bałkanach. Dlatego tez najmo, iż wynalazek jego pelega na konstruteji go 11tarca, cierpilłoego od lat kilóu na eho· 517 39 48 613 801 03 60 89 95 950 78.
popularniejszą i najciekawszą książką, pełną
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fotelu, który pozwala ciału zupełnie wygtid· robę ookrową.
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czenie niezmiernie sensacyjny romans p. t.
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Trudno tylko poj!\Ć, w j&ki •posób mózg grana?
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moźe beii przerwy prac-0waó.
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czyli 674
Nie Wiaderno, o ile un wynalazek mo• zostały z ostatnią ćwiartką, należącą do 52 8822016
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11
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pióra popularnego w Europie historycznego
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Nie sypiał też tygo<lniami pracująo upiJanstwa.
slawieznis.
Nad r<1.nem, w ezasio eprzeezki z ko·
Jeśli z11aypłał, to na trzy kwadnnse, chank:iem -padła· amiertelma raniona przez
ujwyzej na półtorej godziDy i to bardzo rzad- niego. W lilka godzin później zmarła w
ko, a mimo to był sdrów, a nawet zdolny do
władania

broniJl,.

-ó-

Że nadzwyczajny,

a nieeczekiwany i
nagły uśmiech szcz~ścia ml.}że być nieb-ez·
pieeznym, dowodem tego następujący fakt,
który wczoraj zdarzył si~ w miasteczku

Fr~derieia, tuż

nad

granfcą niemiecką.

Wczoraj odbyło się w Kopenhadze
ciągnienie losów loterji kla-sowej. podczas
którego główna wygrana padła na los %llajdujący aię w częściowej roz11przedaty w
miasteczku Frederi-efa.
Kiedy wiadom~ć o tem przflsłano w
drodze- telegraficznej do głównej agencji

ł-Oieryjnej

we Frederieia, urzędnik telegra·

ficzny, przyjmujący tę dapeuę, a będący
przypadkiem posiadaczem ćwiartki wygry·

wajqcego

losu,

padł

trupem na miejscu,

1 ażony apopleksją.

Zabiła go nie~podziewane szczęście.
Drugą ćwiartkę losu posiadał <lora·
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tylko

rb. 50 k. w wytwornej złocone; oprawie 1 rb. 58 kop.
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Telefon N! 14-99.

Główna N~ 51.
Piotrkowska N~ 1s.
Piotrkowska 'i'Jg 306 (Górny Rvnek).
Zawitdamia, że cennik nasion a sezon bieżs,cy oputieił pras~ t
wysyła się każdem11 fra:u.co, łb.siona warzyw i kwiatów najśwież..
szych zb1or<łw. Ceb:u1ki i fh1•ee do wfos,e1meg-o sadzenia w d-o
bo;;owych odmianach.
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druku i są <lo nabycia 3 wielkie tomy, z górą 8()0 stron ścisłego druku

POŚll'\IERTNE

UTWORV RRTYSTVCZNE
GENJALNEGO PISARZA

L. M.
Wysyłamy

TOŁSTOJA.

za zaliczeniem pocztowem zamiast •

3 rb. 50 k'Op: tylko za 2 rb. 50 kop_: al\le po
otrzymaniu całej należności, można ~Jllami.
Zamówienia przyjmuje jedyny skład na całą
Rosję.

Petersburg. Petersb. Stor,»na, Bo!szQj proJ. K. PETERS.

s ekt 56-1,

.·

W. Salwa.

Wólczańska

Kra

męski

Krawiec

o

Nr. 113/115.

łO·ej

przed

południem~)

W R. Outmana,

Łodz,

~)

Dzielna Hr. 13.

~ł:.

poleca na nadchodzący sezon wielki
wybór para1mli i lnselr, oraz wyk<mywa wszelkie i·eperaeje starannie i
akuratnie.
1237-16-1
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Mularczyk
Aleksy
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zgubił
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Wólczańska

Zgierz, ul. Wysoka M 29.
Robota solidna. Ceny umiarJrnwane
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~~ 8'lt llajtańsza firma
QI p· arasoli i lasek ~
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Ceny nizkie ~fi)

.""""'"'Oili;~

dnia 13 kwietnia
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a~ W. BUGALSKI

FILJE: Snacerowa NQ t 3~
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I.I\

HORZYS TAJCIE Z OKAJIH

J. K. Peters.
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S-t. Petersburg
Petersburskaja Storona, Bolswj prospekt

łliedziela

do

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

O

Całą korespondencję: rekomendoweną,
pieniętną i zwykle należy adresować:

1
r.
rn . łF t
~n kun. WJ 0mJ~ul0~ W~ lił~i

Dehlen zbioru utworów, orawie 5, stfłłlic dlliego farmatu
GUY ł>E /Vl1lUP1'~\<\liT'1ł

plow~mi)

'•~

a

lub za zaliczeniem pex:zfowem w sumie I r.
(można poczt. i stempl. markami). Bez zadatku zamówień nie przyjmujemy.

pokarmy, napoje, ciasta, kompoty, konfitury, pierogi, leguminy. Prawie 300 stron ścisłego druku. Cena z przesyłką za zaliczeniąm poczto·
went 2 rb. 60 kop.
Rady i wskazówki, jak prawidłowo prowadzić
gospodarstwo domowe i przygotowywać smaczne, tanie i pożywne obiady z dodatkiem o krajaniu mięsa i o estctycwem upiększaniu stołu
i dań, 100 stron, z rysunkami. Cena lr. 23 k.
Obydwie książki razem-3 rb. 35 kop. (można
markami).
Zamówienia wysyłać należy tylko do J. K,
PETERS. Petersburg, Petersb Storona, Bolszoj
prospekt 56-261.

jest autorem uwielbianym nietylko przez francuzów, lecz i przez świat cały.
Wystarczy zwrócić uwagę na apiuję wypowiedzianą o nim przez J. S. Turgienjewa i L. TQłstoja,
aby zdobyć i><>Kcie e tern wysokiem stanowisku, jakie Ouy de Maupassant zajął w historji wszechświato
wej literatury. Pomnik Gny de Maupassant'a w Paryżu jest najk,szym dowodem sympatji, jaką go darzy
naród francuskL Utwory jego w różnych odstępach czasa rozcsdy się w zgórą 3!łO wydaniach, katde w
kilkuset tysięc.ach egzemplarzy i tłómaczone są na wszystkie j~,zyki kulturalnego świata.
Dzieła te -przedstawiają olbrzymią wartość w czasach obecnych, w których tak wiele umysłów, zajętych
roztrząsaniem kwestji stosunku fizycznego mężczyzny do kobiety. W jHlwicściach Maupassant'a czytelnik
znajdzie rozstrzygnięcie tych zagadnień, przeprowadzone w sposób, zgodny z rzeczywistości<\. Książki
wysył~e są za zalic~cniem pocztowem: przesyłka na rac~unek ·kupującego podług taryfy pocztowej, opakowarue bezpła1ne. Zadatek w '2 ria. 50 kop. wysyłac nalety (moZna markami pocztowemi lub stem-

i

zwracamy.

1-m zaoczne kulinarne kursv

Ouy de Maupassant

•

Z powodu, il nakład tej ciekawej powieści jest jut na wyczerpaniu, radzimy pospieszyć się z zamówieniami na t~ książkę,
którą wysyłamy nztrchmiast po otrzymaniu
l"Ub. (z zapakowaniem i przesyłką)

Pełny komplet lekcji dla samouczków „Kuchnia
mi~~;na i postna", Z górą 1OOO przepisów na

łDm6\v

JO rb.

~

górą

1000 stron ścisłego druku wielkiego formatu na pięknym papierze.

~li'\NtJ8! ntiPBCxO'iD!!lCJl<ti~

!!WYPRZED ·AŻ!!
zamiast

JERZEGO BORNA.

Z

Cena samouczka w jednym języku z przuyłką
za zaliczeniem pocztowem l r. to kop.: dwuch
1 r. 90 k.: trzech 2 r. SO k.; czterech 3 r. 65 k.
Zamówienia przyjmuje jedyny skład na całą
Rosję: PETERSBURG, Petersb. St0rona, Bolszoj prospekt 56-567.
J. IL PETERS.

Przez krótki czas po znizenej c:enie

15

==

i

llMIA!I

11 r.

dniu ciągnitinia.
Po rubli 80 wygrały numera:
137 1822 2630 3259 3617 3849 3945 4258 4455
4491 4983 5495 6018 6132 7795 7902 7906 8021
8535 8558 10100 122S3 12566 12987 14234 14302
14674. 14810 15718 15789 16582 169"28 174.02 1'1739
1R315 18969 20040 22078.
Po rubli GO wyg-rały numera:
115 83 228 '2 318 401 46 535 85 653 77 87
766 77 94 872 79 914 68.
ID52 280 98 99 320 450 ó2 66 551 60 608 27
35 782 90 847 61 79 96 944 66.
2006 80 145 ł8 59 243 52 313 53 610 51 77
98 760 8.3 840 57 91 932 ~7 91.
3047 4tl 142 268 301 24 4.3 72 426 67 85 501
03 19 48 630 49 70 733 68 837.
4005 29 189 236 310 28 S7 89 99 413 93 97
515 47 95 700 31 815 23 915 26 32 43 79 97.
5959 110 23 73 211 27 35 47 95 320 28 450
536 40 !lS 59 572 606 56 75 720 77 85 98 808 20.
6035 53 59 91 93 100 06 17 51 65 66 82 85
S45 414 564 574 619 25 30 97 720 82 810 38 67 68
83 85 953 56 85,
7035 77 79 196 99 206 48 56 81 91 367 4B2
531 34 92 612 676 726 802 43 64 71 959 79,
SOIS 44 127 29 69 232 48 61 371 79 89 408
26 74 504 518 47 616 25 97 766 824 73 92{, 49 55
86 87.

dworu konstuntvnavolskieuo"

-nru BEZPtATlłlEI .

pieniądze

Wczoraj w drugim

Niebezpieczne szczęiH>ie.
Kope.tłh gll, 2 kwietnia.

''1

w ciągu 40 dni nie nauczycie się płynnie mówi:ć, czytał i pisać po niemiecku, po
francusku, po angirlsku i łl'lcinie z naszych samouczków, ułożonych wedle najnowszych systemów
-

_Loterja.

Rozmaitości

„T Jemni ce

Jeżeli

szpitalu.

TURECKI"

ed

fabrykę

1097-1

Początek

Piętnaście

n
113jll5

o g9dzinie 3-ej po

minut przed

połudn.

rozpoczęciem

maichu bieg rozstawny na 508 m.

Nr. 83.

6.

.

u

.

l{A Pl. AN
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1en1acyjny cłra.mał w 8 aktach, vr wykon. najl. artystów włoskich

W1łrząsając1 i

m.

Akt l Sekret wynalazcy, Akt II. Anonimowy list, Akt

Straszny wybuch.

komedja amerykańska.
łł~d program

wspaniała.

Dobry pastor :-

Wybo1na komedja w wykonani u art. teatr. Warszawskich Rządowych z

Antek :koiinator

A. FERTNE RElll na czele.
Orłdestra

K.cncertowa „SEXTET''

ji!!! ~::i:c~~ę0 ~~~;~1c!~.0 ~~«!:
Tajemnicza siła i suggest
Flauera Tarchanowa. Cena 2 rb. SO kop.
uczek hypnotyzmu
Hypnotyzm i suggestja (leczenie chorób). 1~~~
podług

Pierwsza Lecznica lekarzy specjał' stńw
dla
..-

45.

przychodzących

Tłumacz. D-ra S. Jerszowa Cena 2 rub. 50 kop.
Powyższa książka prof. Grosse, znakomitego franCltskiego neuropatologa, zawie·
ra ściśle naukowy wykład nowoczesnych poglądów na hypnotyzm, praktyczną ocen~
faktów i zjawisk w tej dziedzinie a także szereg osobistych spostrzeżeń i wniosków.

Grosse.

chorych

Okkuł'Cyzm.

11/ 2 -'l,l/2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
matek Dr. I. ł.IPSZYC. codziennie od 1-2 po poł.
dla
porad
miejsce
Choroby dzieci
Chorqby chirurgi czne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczó1· codziennie.
Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4: codziennie.
9 - . 10 rano.
Choroby ocz D B DONCHłN P?nie~ziałe~, wtOJek, środa, czwafłekpoodpołudmu.
N1edz1cła, piątek, sorota od 1 - 2
u r. ·
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
dła Dr C IL
Ch-Oro,.... n
1•
~
sobota, niedziela od 9 - 10 rano.
Piątek,
UM
•
•
gar
uszu
osa,
"'

Badanie mamek.

r;~·be:szc;; i1i;i<l Dr.

Dr. L. Klaczki n

KONSTĄNTYNOWBK.A 11.
S:nthiłi9, łllllV-e, wen&ryczn e
chor"'37 dróa mec-zowyc h.

p
•n.

Ordynator szpitala. Anny-Marji.
Piotrkcni rmka N!

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-RATA 606.
Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
wieez., dla dain 01obna poczekalnia
od 4-5. W nieMa.ei. i iwięta tyłke
cło 1 uno.

Przyjmuje od g, 11 - 12 ruo i od i
do 6 i pół po poł.
w uiedziele i świ~ta od 10-11 ra:a.•
eeE=EEeeEse~Ee~eeeeeeeeee

Laboratorjum

Dr. L. P 18UlSKł

Uli- PDłua.ia a Nil 2.
!l'ełelon li Jl..t&.
Choroby ałlórne, uaosów, we•
ner1czne, mocZ011.fe iowe i nie•
moc.y płciowej.

Magistra N. SCHATZA

LECZENIE SYPillLISU EHRLICH·
Il.ATA 606 (wśród-żyłnie) i 914.

Wszelkie analizy lekapskie i che•
mic=zne: moczu, plwecin (gruźlicy)
krwi, wyGkdalin ~ moez••
11łciowych, wody, mleka i t. cl.

l.ódż,

'Przyjmuje od 8 -1 r. i od 4. - 8 pp.~
panie oEl 5 - 8 pp.
Dla pań oddzielna 11ocze-ka.l.nia. 152·6

ul. Piotrkowska N2 50.
Tel&fen 2&--81.

Badanie krwi na syfilis.

ee@~aeeeee

Zarząd

Iowauntwa Wrniemne10 Kreotu
Łódzkich Kup.ców

i Przemysłowców

Piołri•kowska

N! 17.

ma zasiczyt zawiadomjć :p. :p. członków, że na
mocy postanowienia Ogólnego Zebrania z dnia
·
19 marea r. b. wyplata

5° o dywidendy za rok 1912
uskutecznia się w biurze Towarzystwa za oka·
1242-2-2
zaniem _.kwitu członkowskiego.
Redaktor i

wyłlawca1 Jan

Grenk.

Perada 50 kop

i--.
00

M. Papierny

Akuszer i sp.eojaiista

•heróh kobieeych.
Przyjmaja do U-ej rane i oi 4 i pół
do 6 i pół po pol-ud.n. Połu-dniGwa 23
907-12
Tel: lG-85
$$9~~~~ge~s~~SS$SS9SE~99

Dr. med. J. Szwarcwasser,
Piot..kows: ka

łB.

Chorołly wewnętrzne i nerwowe.
S):eejalne: choroby, żołi)!d..ka, kiszek.
pni;eIAiany materji (cukrowa: podagra,
otyłość i t. d.)
Niezb~dne dla dja.gnozy analizy chemiezn.e i bakterjolog. wydzielin. i krwi
w laboratorjum wł.:iisiJlem. Od 11-1
n.u.o i od 5-7 i pół po pQludniui
ff.E:(efł.<::E:e~e€1iPeeeeseE:.eeeee

Dr. Rosenblatt
ł..ódź,

Piotrkow aka Ni 35,
Telefon 19-84,

Cturroby uszu, nosa i gardła~
Od. 10 - 11 r. i ó dziele od 10-11 r.

7 po

poł,

w nie711-2-4.

Kto chce z maleńkim kapitałem
przystftplć do współki w celu fabrykacji dosk.e.nałej złotef farby do
włosów, a. z większym kapitałem
do fa.brykacji ki1ku drobnych kelllmetyeznych artykułów, lub też obja,ć
wył11icznl\ sprzedłl.ż na. cał«Hrnsentwo
niech doży piśmienulłi ofertę: J11ljuposzukiwana
Równieź
11za. 19/4.
wspólnicZ<ka z ka pit. 3900 i udziałem
w praey do interesu już egzystującego.

,,Gzirłs

ciągu
sł~ (czytania, pisania I biegłej konwersacji)
miesięcy, a nawet prędzej (zależy to od pilności I zdolności), stosując naszą metodę
nauki i używając naszych samouczków. Naukę gwarantuje my! W przeciwnym
razie zwracamy pieniądze po upływie trzech miesięcy. Tysiące osób, należących do
najrozmaitszych sfer towarzyskich nadesłały nam Wyrazy uznani.a i podziękomnia.

nia

1
1
Wewnętrzne i nerW-Owe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 4 / 2 - 5 / 2 codziennie.
Choroby skóme i weneryc zne Dr. L. PRYBULSKI. W n-itd.ziele, wtorki, ezwartki, piątki od

Aaalizy kPWi, wydzieli n. moczu.

go, niemieckie go, angielskie go i
Ję&"'YkO•W francuskie
cinJ, każdy bezwarunkow e ma możność gruntownego naucze2-3
bez pomocy nauczyciela w
ła·

1111

Piotrko wska 45 (róg Zielene j). Telef. 30·13.

~~~ęc{~~ do rozwoju okkultystyczn ych sił człowieka.

I Gumgalht"

Cena z przesyłką pocztową: jednego Samouczka rb. 1 kop, 27; dwóch Samouczków
rb. 2 k. 23; trzech Samouczków rb. 3 k. 16; czterech Samouczków rb. 4 kop. 4.

wszystkich cudzoziemskich

Słownik

słów,

przedostały si~ do języka rosyjskiego. Wielki tom dnżęgo formatu. Paręset ty·
sięcy słów. C. 3 rb. 50 k. Podług gazet "Nowoje Wremia i „Swlat" Książka• ta jest
cenncm wydawnictwe m w językoznawstwie i powinna znajdować się na stole u każ
dego inteligentnego człowieka; stosunkowo do objętości tego piękn~go wydawnictwa ,

które

cenę

jej

moźna zaliczyć

do

wyjątkowo

nizkich.

Poradnik-apteczka. Przyjaciel domu.

~;~~en~~:~żb

bez pomocy lekarza. Hygiena. Alfabetyczny spis ważnJejszych ogólnie znanych le·
karstw, środków lekarskich, sposoby utycia ł przygotowania. Kshjżka ta powinna się
znajdować w każdej rodzinie. Cena 1 rb. 75 kop.
Sztuka, jak bY_ć pięknym.• R~dy P?!)'.teczne
p"tęknos'
• i wskazowkl, iak zachowac p1ęknosc 1 zdro... \:i
wie. 1 rb. 50 kop.
Co to jest piękność? Toaleta kobiety światowej. Wanny. _Masat. K'piele. Hydroterapia i przyrządy do niej. Obmywanie twarzy. Liszaje. Słodki kosmetyczne,
perfumy i t. p. Bielizna. Obuwie i odziet wogóle Kilka uwag specjalnie dla dam.
Przewodnik dla gośpodyń. Pooręcznik jak
"ą
zmniejszyć wydatki w gospodarstwie do-U
SI Z
mowem. Przeszło 3000 przepisów przeróżnych potraw mięsnych i jarskich. Tom <lutego formatu. Cena 3 ruble.

c"t

Hyg-"t"'na

K

•ka k Ch ars ka.

szczęścia.

Droga do

Jak należy żyć~

'1~:~~fF~i<~!c~:

nera. Cena 1 rb. 75 pko. Popularny ten profesor usiłuje nam dow~ść, jak pog{)dzić
się z życiem, kiedy I w jaki sposób korzystać możemy z uciech i rozkoszy życiowych,
których dostarcza nam przyroda, sztuka, literatura, przyjaźń, ognisko domowe, religja,
praca i odpoczynek, malując jednocześnie jasną przyszłość czrowiekowi. Całe to dzieło
khnie pogodą i podnosi na duchu. Trzeiwe poglądy autora wypowiedzian e są w formie dostępnej Każdy, kto tę książkę przeczyta, osiągnie wielkie korzyści.
Podstawowe po·
łk'
ekł ryCZflDSC WSZQ Zie I na US Ugl WSZJS IC • czątki o elektryczności, elementach i t. p. Przygotowyw anie akkumulatorów , elementów, suchych
baterji. Jak zaprowadzić oświetlenie elektryczne przy pomocy elmentów, urzędzenie
telefonów, dzwonków elektrycznych . Drobiazgowe obliczania, rysunki i t. p. Małe dynamo-masżyny, elektromotory . Gałwanopłestykai. Złocenie, posrebrzanie. Urzą
dzanie telefonu domowymi środkami. Cena 2 rb. 50 kop.
p~óśb, list?w,po~a~ it.p. Książka ta po·
Do il(ładny rOSyj"Ski"
wmna zna1dowac stę u każdego na stolt!.
Wzory l formy próśb, podań, ogłoszeń i odezw do sądów okręgowych, sądóv~
pokoju i t. p. Testamenty, akty kupna i sprzedaży, zapisy na cele ogólne, qmowy,
zastrzeżenia. kontrakty, warunki, pełnomocnictwa, świadectwa; weksle, listy, zooowią'
zania, pokwitowania handlowe, korespondencj e i cyrkularze. Zbiór wzorów wszeh
ki.ego rodzaju korespondencji zwyczajnej i handlowej, listów i t. p. Cena 2 rb. 50 kop;
Zamówienia wykonywują się po otrzymaniu nale.tnoścł, albo za zaliczenien1
1175
pocztowem.
Skład ksiąz&k i wydawnictw I. f, Wańkowicza, St. Petersburg, ltat.
jańska ulica NQ 15/220,

''
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Og·Ioszeniu drobne.
reperuję,

jak w
u iiebia
Widzewska 7.'ł-28, Kvnkowska.
1090-6-1
·o-1'"'a...m-ęz-·c-z-y-zn--pł-.e_k_n_e_p_e]""'e-ry_i_iy-baszyję

oraz
Biellznii
doruach p.i:ywatnych tak i

jecznia tanio.
mieszkania 13.
łody

Piotrkowska. 128
1094-3-1

subjekt restauracyjn y poi!Zu•

&F\iSNi<itl

ajentów do sprzedaży arc0de;ienntoj p0trzebv, na pro.
wizję, z 1taucją rb. 25. Widzew1kq
82, Błaszczyński, od l do 4. 1082-3-l
oszukuję

P tykułu

stefaa Tokarski zgubił puzport, wy·
dany z gm. Duraczew, pow. Koń.
1096-3-l
.kiego, gub. radomskiej.

chłopiec poszukuje miejsca
16 letni
w drukarni. Wiadomość: w .A.dm.

Ga,z.

Łódzk.

Przejazd 1 dla S. P.

najlepsze wszechświatowe pa- M k11je miejaca. Włada. językiem pol- dolua krawcowa poszukuje szycia
w domach prywatnych po 4 !b. ty
i rosyjskim gruntownie, troch41
sty do obuwia; żądać ws21ę 1kim
Oferty w Administracj i
niemieckim. Uczciwy. Proszę adreso godniowo.
dzie. Repre21entant Ili. Bła. wsć: Łódź poste-restan te „Lndwik•.

Z

&zczyłudd,

Widzew ska
Nr. 82.

otrzebne uczenice do krawieczyzn y
PPiotrkowna
1002-3-1
176 m. 33.
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