Rok

Sobota, 12 Kwietlaia 1913 t.

Nr. 84.

,

n.

===================;:::;11======::111::============~"-='--=-=============-==================!SE====z==========-============:::=======-=-~--....:a

Ptienw:nerata w

Łodzi:

półrocznie
miesl~czn!c 50 kop.

Rocznie 6 rb.,
50 Jap.,

IS rb., kwartalnie 1 th

Za od'lroszenlc do d0mu 10 kQP. mleslt;cz11M.
prnsyłką pocztową:

Z

Roc.mie 1 rb. 20 ki:lp., półrocznie rb. 3 k<>p. s.J
rb. I kop. 80, miesięcznie 60 k•lil·

kwarłałłlle

~ranfcą !Uiesięcznie

=

Nadesłane na 1 stronh:y 50 kop.

Ogłoszenia·

Wychodzi

po

c:odzlen.ni~

południu,

<>:f>r6a

W soboty z dodatkami iłi!smowanemi dła p1'ent1menłorów.

medml

i

świąt uroc:~

l J

pół

kop. za

w~~z. w~~~~. ogłoszenie najmnłt~

Ogłoszenia „Gazeta" drukuje tylko VI języku polskim

::

Redakcja ulica Wid~e·wska nr. l-06a (Telefonu Nr. ~'.f}.·22). A{)ministrn•:ja f!'r;te_(.azd nr. 1 (Telefon 20..3?~\ ~kop.i.sów drobnych redakcja nie zwraca.
Intcres.an1iów w spra.wach redakcyjnych przyjmuje się O'd 2 do ,!_:.widzewska 106a.
~ Wola, Ks~ma Wcłcnowsltiep
ilłń:a~w, skład apteasy J. Aucrilacha .

i'"ilje kantoru: . :Zgierz1 Mtbander La.eh, kłesk k•lportacyjny. ::

.

I"
.Teatr POLSKI w:!. "Plłl
udziałem l~Samtwslóej.
.

Cegielniana

.. ·
wm

z

&a.

. Pani
„~PllLARNY'' ~::.
Teatr
w~. 11
Kansłaałlfnowsłut
J& IS.

::

poniedziałek

nłlm1y"
lh.mnn LUUQll

. nUlBU

KONCERT

.[

dobrze
zgra.nego

trio

pół

,,

c~ć II.
.
f?plonez Witaj Kr6lu
Wafo Moja w:vmarzona
Elegia Solo-Viołollczela
Asama ]ute11t1ezzo
Mazuc Vlod'Lkej

6.
7.
E. Waldteufel 8.
F. Filippi
CJ.
E. Msfyne
10.

OVJ\L"

K. Kurpińi;lci
S. Krasl.lski
D. Popper
E. AlStyne
l.ewandowski

tóllź, ruu fił!Ntni tWinzmvmiei
'l''elefon 2-94.

2~1

ierwszl)ftędna kuchnia.
Wykwintne urządam"e.
11 Tow.•Akc. S-ó'Y K. ANSTADTĄ.

Pl A

11

Oryginalne P1lzne.r i P&chorr.

Właśc.

Dttn lhtttmann

Res a rant~Bar Imperial

cenach.

-aj!

na

llfZedlowmtte

A. Br mb rg

"

o

A Dzielna 18.

~.

PIWO brf>WuU

11.
!2.
13. 14.
15.

CZĘŚĆ m.
F'.atrol Boerów
Walc Marzenia Wiosenne
Solo-skrzypce z op •• Traviata•
Taniec Cieni
Happy Heine T:wo step

K.

CODZIEIHUE
K~k

S. Kr.autstofe
G. Verdi
H. Finek
B. Lampe

•e (IJ·l~P~l„I•

[l~nl

Czytelnikom gazet mamy nader

pocieszający fakt do zakomunikowania.

Epilepsja, czyli padaczka (cho roba św. V.lalentego), ciężka choroba
nerwowa, polegająca na perjodycznem
zjawianiu się ataków konwulsji, derpienie dotychczas uważane za nader
uporczywe i trudno poddające się le10H-2G--3
Piotrkm..vska 17. Tel. 22-3ł.
czeniu stało się obecnie radykalnie
Wspaniale urządzony lokal podług nowoczflsnych najnowszych wymagań.
uleczalnem. Zawdzięczać to należy
nowemu środkowi, który zresztą zann.łrnzsncb
liE" \Umllde mmń\vlenia do domów
znany jest od lat kilkunastu i
granicą
Codziennie KONCERT kwartetu Filharmonji.
stosowany . powszechnie przez ogół leP6łeca się Sminownej Publiczności za zarząJ Józef Palejowski.
k1rzy, mianowicie środkowi, pod na't!'X*W
zw~: „ E pi 1e pt ikon D - r a We i 1a ".
Do dzisiejszego numeru dla prenu- ~rodek ten, wyrabiany przez laborameratorów „Gazety Łódzkiej" dołą torjum chemiczne apteki "pod Łabęczamy oozpłatnio Nr. 7 „Jutrzenki". dziem-" we Frankfurcie nad Menem,
przyjmuje się
jest kompozycją farmaceutyczną, zestawioną na zasadzie najnowszych wyłetnla
ników badań lekarskich. Działanie Epileptikonu" polega z jednej strony na
zmniejszaniu chorobliwej pobudliwości
Skład futer
kory mózgowej, przez ro usuwa się
Pi-Ołtimwska Nr. 31.
czynnik, wywołujący napady drgawek,
1-022
papierosy
a z dmgiej strony na wytwarzaniu
substancji krwiotwórczych, nadzwyczaj
ważnych dla regeneracji krwł i działających ożywczo na nerwy i komórNumer lfzi&iejszy składa
ki mózgowe. Wskutek tego Epileptikon 0-ra Weila jest środkiem specysię z IO kolumn.
T-WA „LA~ERME"
ącznym w leczeniu Epilepsji, gdyż po

wvkonvtvu sie po

jtrJua i iłd".
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JS kop., Ogłoszenia :a~ezajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nooparelowy. Ogłoszenia małe

Egzemplarz pojedynay 3 kap.

::

rb. 1.

CZĘŚC IV.
16. Walc z oper. Romantyi;:zna tona
17. Mazurek, Solo-Fortepian
18. Kołysanka Murzyńska
19. Polka z Wroga kobiet
7D.

X:. Weinbergu
A. Scharwenka

G.H.Clutsaua
E. Eysłer
IC. Komzak

Marsz tyroll:lri

całkowitej

pokuracji,jego
.
przeprowadiremu
na kłlknmiesięcznem
legającej
przyjmowaniu bez przerwy, ataki konwulsji zdarzają się coraz rzadziej, wreS>
cie nikną zupehlie. Dlatego też preparat ten został uznany przez najwybitniejsze powagi świata lekarskiego
jak prof. Erb, Forel, Oppenheim i innych, którzy w pracach swych zalecają
jego stosowanie bez żadnych zastrzeżeń.

Epileptikon D-ra Weila, wskutek
swego uspakajającego i jednocześnie
wzmacniającego działania na organizm,
może być nadto stosowany z doskonałymi wynikami w wielu chorobach
nerwowych, a więc w nerwowem osła
bieniu (neurasienji), w histerji, w stanach podniecenia i rozdraźnienia, w niepokojach sercowych, bezsenności, migrenie i wielu innych. Tak więc śro
dek ten staje się wielkiem dobrodziej·stwem dla wielu ludzi cierpiących,
gdyż po dhtższem i systematycznem
jego przyjmowaniu nikną dolegliwości
nerwowe i wraca utracona wskutek
choroby zdolność do pracy,
Epileptikon D-ra Weila mo.żna nabyć we wszystkich aptekach i więk
szych składach maierfałów-aptec.znycb..
Jenerałni przedstawiciele na.KTółestwo
i Cesarstwo~ Treutler i Bemłiardl,
Warszawa, Boduena 3, wysyłają na
żądanie literaturę -gtaiis i ftanco.
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Że celem gimnazjum polskiego nie
jest więc u1yskauie powierzchownego n·
znania sp<>-łeczeństwa przez O&ium~cie największej ilośe! uczniów, świadczy najlepiej
fakt zmniejszenia się liczby wychowańców

w

Meż~cym rolru.

Do gimnazjum uczę111cza obecnie 284
uczniów, od roku .l!eszłego ubyło więc 36
Mis:ao stule.da tlzieclrn otrzymały czasy wychowańców, których u!unięei~ się ifwiad·
obecne w spuici:!nie po tęsknocie ubiegłe· czy o niezrozumieniu eelów szkoły przez
go wieku, który w ostatnich swych latach rodziców.
przeżywał fazy rozwoju, wymagaj{\ce daw·
Uczniowie, którzy wya.tąpili, zamało
niej całych epok.
byli przygotowani, ażeby bez większego
Szybkość, zmienność i różnorodność wysiłku módz osiągnąć poziom naukowy
przeżywania, usta.wiczoa rozterka i sprzec.z· współtowarzyszy, jednakże przenosió uczność postulatów życiowych, pr.tytem natu- nia w takich warunkach do mniej wyma·
rahrn reakcja wobec poprzedniego reaiizmu gającego zakładu, znaezy wyrządzić mu
i pozytywizmu-to wszystko stało eie przy. krzywdę i nar:lzić na niepowetowane stra·
czyną powrotu werterowskiego weltschme- ty, gdyż młody człowiek zbacza wówi.zas
rzu w zmienionej postaci neoromantyzmu z wytkniętej drogi, która doprowadzić go
i jego n:i.iprzeróżniejszych odcieni.
mogła do celu.
Spolecze11stwo nasze podlegało tym
PrzytAm oddziaływa to niekorzystnie
prądom daleko mocniej pod względem in· na pozostających nad.al w tym zakładzie
tellektualnym, gdyż s.iły żywotne narodu. kolegów, którzy sądzą wówczas, ~e obawa
nie znajdowały ujścia w dziedzinach życia przed ich wystąpieniem skłoni grono nadostępnych innym społeczeństwom.
uczycielskie do ustawicznych koncesji i
Potem przyszła rewolucja, która zo· ustępstw na korzyść (w gruncie rzeczy na
gniskowała wszystkie hasła ostatnich cza• niekorzyść) młodzieży.
sów; nie umiejąc jednakże haseł tych skoW rozmowie z dyrektorem gimnazjum
ordynować w harmonii ny . zespół--wylWO• p. Janem Czeraszkiewiczem, doszedłem do
rzyła chaos, a ten sprawiał ból nieznośny przekonania, że stanowiako grona nauczydomogujący się rozwiązania lub rozcięcia cielskiego jest pod tym względem niezarordyjskiego węzła problematów. Stan du· chwiani.>, a obawa przed pajdokracji\ w
• azy narodu był rozpaczliwy, gdyż jak po- szkołach dochodowych tylekroć obserwowiada d'Anunzio:
wana, tutaj miejsce absolutnie znaleść nia
„Cierpienia dość siły nie mialy, może.
.By tajemnicę pot.onać
To też rodzice powinni pod tym
"Cierpieliśmy ale napróżno.
względem współdziałać ze szkołą, która
W tym chaosie pożąda1i życiowych bynajmniej nie jest surową ani też trudną
ostalo się jedno, niezniszczalne, nieprze· jedynie tylko konsekwentn& w przepruwa·
mijające, bo mjbardziej "wkorzenione w du· dzaniu swych zadań społecznych.
ezę, n::ijbardziej zwirizane z przyrodniczymi
Dyrekcja przestrzega pilnie, ażeby
celami roilu ludzkiego-pożądania ziszcze· uczniowia nowowstępujący, należycie byli
Bin tęsknot starszego pokolenia w pokole· przygotowaui, dzięki czemu wzrósł poziom
niu następnem.
poszczególnych klas w roku bieżącym, a
Ellen Key, wiedziona głęboką mądro· iaprowadzenie egzaminów dla nowowstę·
śeią kobiecą, umiała wyłonić z gl~bi duszy pujących umożliwiło dyrekcji starania o
ludzkiej owo pragnienie stworzenia nowego dostęp dla wychowańców na zagraniczne
człowieka, .który ziściłby sny niesvelnion..r wszechnice, na prawach zwyczajnych słu·
przemijającego pokolenia.
-chaczów. Wniesiono w tym celu pod:iuia
Dziela Ellen Key obiegły calą Europę, do senatów uniwersytetów, krakowskiego
znajdując żywy odzew we wszystkich i;po- i lwowakiego Orl\z politechniki we Lwowie.
łeczeństwach i wzmogły wydajność pracy Wymienione władze uni-;veri;yteckie wyra·
nad wychowaniem dziecka.
ziły opinję, że program egzaminów końco.
Ten prąd wtargnął swym gor4cym wych gimnazjum łódzkiego, najzupełniej
1trumieniem w życie narodu polskiego, a odpowiada programowi eizkół średnich au·
nadarzają.ce się sposobności polityczno- strjackicb. Opinja ta przedłożona zoatała
apoleczne dały pierwszy impul1 do zakla· ministerjum oświaty w Wiedniu, wobec
dania szkół polskich.
czego pomyślne załatwienie proeby jest
Chciano stworzyć nowego człowieka, tylko urzędową formaht(Jścią
lepezego członka rodziny, obywatela kraju,
Uniwersytety szwajcarskie, zarówno
państwa i świata, który byłby szlachetniej- francuskie jak i niemieckie, dały przy·
azym, a przedewszystkiem szczęśliwszym cbylną odpowiedź, tak, że w liczbie zakładów
niż jego poprzednicy.
uprawniających do zapisywania się w poOtwarto wówczas wiele szkół, stara· czet słuchaczów zwyczajnych wezechnic
jfłe się poprowadzić je według najlepszych szwajcarskich wymienione będzie i gimna·
wzoi'ów; usiłowania nie były jałowe, osiąO'· zjum łódzkie.
nięto wyniki imponujące.
1:1
Dzięki uprzejmeśei dyrektora p. Cz-e•
Lecz dzisiaj-zwyczajna to. losów ko· raszkiewicza, zwi-edziłem uczel11it;, która
Jej-osłabły pierwsze porywy społeczeństwa nosi piętno u11tawieznej pieczołowitoici ze
które ~aj ęte sprawami codziennemi żyeia: atrony Zarządu Towarzystwa Uczelni, dy·
zapomma znowu o tern, do czego kiedyś rekcji, groni\ nauczycielskiego i nielicznej
powrócić będzie musiało - do wytężonej niestety, garstki w~ernych przyjaciół szkoły.
pracy nad wychowaniem ·dziecka.
Pomocą dla nauki szkolnej s:t: laboraPrzefo jakkolwiek szkolnictwo polskie' torjum chemiczne, gdzie pracują uczniowie
li!tanęło odrazu na wysokim poziomie, nie w godzinach wieczornych, gabinet fizyczny,
należy zapominać, że każde zaniedbanie, gabinet przyrodniczy, kolekcja modeli gip·
bżde chwilowe -0puszezenie rąk, oddala sowych i innych dla nauki rysunków, bi·
spełnie5ie zakreślonych celów.
blioteka uczniowsb, gruntown'e zreorga·
Ostatnie czasy ujawniły niezrozumia- nizowana. do której p. Edward Heiman za·
łe i nieuzasadnione ·zniechęcenie w epołe· mówił szafy na 7,0UO tomów, szaf takich
czeństwie, które przedtem tak gorliwie od- używają wzorowe biblioteki i czytelnie za
"a wało się sprawie.
granicą.
·
Obowiązkiem naszym jest przypomObszerna eab gimnastyczna '"YPOsanieć znaczenie szkół p0lskich, zwłaszcza żona odpowiednio w tym roku, powiększyła.
w nnszem mieście, tak różnem od innych zasób pomieszczonych w niej przyrządów,
m:ast tak wymagającem s~kół i to szkół sprowadzono bowiem nowych przyrządów
Wzorowych.
.za kwotę 800 rubli.
Przedrr;iotem
uwagi będą
przedeCharakterystyczne dla dzisiejszej pe·
w.szystkiem uczelnie popierane przez c.gół, dagogiki dł\żenie do wszechstronności w
mcdod10do1,e, które mogą przsto lepiej wychowaniu uwidocznia się w gimnazinm
odpowi<'dzieć stawianym przez życie wy· polskiem na każdym kroku. Orkiest.ra ucz·
~nganiom, aniżeli szkoły będące przedsię· niovrska odbywa już próby a zawdzięczać
bwrshvem.
to nllleży hojnemu opiekuuowi szkoły, panu
. r11akich zakładów średniego wy~ształ· E. Heimanowi, który na zakupno instru•
ceura posiada Łódź dwa, a mianowicie gi- meutów wyłożył 200 rubli. Również nie
mnazjum polskie i &zkolę handlową kupiec- można nie ":spomnieó o innych ofiarach,
twa łódzkiego.
jak. np. inż. Swierczewskiego.
Dzi::iaj poświęcamy miejsce pierwsze·
Dla uzupełnieaia dodaję. że w .roku
mu, gdyż jako dające szersze horyzonty bieżącym sprowadzono z Pragi czeskiej
da1sz?mu wykształceniu, jnko kształ~ące preparaty i okazy z dziedziny hislorji na·
wszechstronnie, na pierwsze zasługuje miej·. turalnej, a w gabinecie fizycznym skomplesce, jeżeli już szczupłość ram niniejszego towano dział elektryczności, przyrz~dami
nrtyknłu nie pozwoliła objąć ohyd wóch warszawskiego towarzystwa "Urania".
uczelni razem.
O :i;drowie, wychowanków dba gimnaW początkach bieżącego roku szkol- zjum zawsze troskli~ie. W tym celu po·
nego, koncesja na prowadzldnia gimnazjnm zyskano d·ra Trenknera na stanowisko le·
przes7.ła na Zi\l'ząd Towarzystwa Uczelni lrnrza szkolnego po d-rze Grabowskim, obecfakt ten umocnił gwarancję wypełnienfa. nnn burmistrzu Nowo Radomslrn.
celów wychowawczych, jnkie zakreślaj11: · ŻE>gnając Rię z dyrektorem p. Janem
dzisiejaze wymagania w tym kierunku,
Czernezkicwiczem. wyraziłem wumienie z
GimsaiEim•1 polskie.
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wysyłania prse11 rodziców 1woich
szkół warl!Zawakich, podczas gdy

1ynów do

majit na miejscu nkład tej miary.

Zdziwi ait pan jesacze bardziej, gdy
powiem, że niejednokrotnie lekko·
myślna oszcz~dność pow1Łrzymuje niektó·
rych rodziców od wysyłania synów do naszej
szkoły, a niech pan przytem nie zapomina,
że Towarzystwo Wpisów uwalnia ozęś~!o·
wo lub w całości niesamożnych uczruow
od opłat szkolnych, powiedział p. Czerasz- ,
kiewicz, kończąc rozmowę, której zawdzi~·
csam możność zaapelowania do społeczen·
atws łódzkiego:
Wobec nadchodzących egzaminów nie
zapominajcie Q polskich szkołach w bodzit
11

mu

Lesław Boroński.

z

p·, s m rosyjskich.

Polaćy

i

Na m1e1sce przybyły natychmiast statki wojenne. Stwierdzono przy pomocy nur·
ków, że łódź dziobem wbila si~ w dno
morskie na głębokości 6 sążni.
O godzinie 9 wieczór zaczęło się wydobywanie z wielkiemi ostrożnościami lodzi,
gdy~ drobna niedokładność mogłaby ló~ź
zniszczyć ze znajdującą si~ wewnątrz 1::1łogą.
, ,
.
Gdy tylko łodz ukazała 119 n!' po•
wierzchni około godziny 1~ w n:CC'J", 1 a.
pokład . skoc~yło trz.ecb .oficerów i t·"y.11
wszystkich sił, aby me dac załodze mozności otworzenia wejścia w chwili, gdy
woda była ieszcze na pokladzie.
_
Zastukano do wnętrza, skąd dał się
ałyszeć sł~by ~dgłos. ~dy wres~cie moż.na

było bezpiecznie drzwi otworzyc, znalezJO·
no tylko 3 marynarzy przytomny-eh z pośród,
16 osób załogi. Reszta z porucznikiem
Garsojewem leżała na podłodze bez przy·

tomnośoi.

Wydobyto ich stamtąd i przewieziono
polityka zaigraniczna Rosji. na l!\d, gdzie wszystkich przywrócono do

W "Russ. Molwie" ks. Eugenjusz

beckoj zamieścił niezwykle
tykuł p. t. „Nacjonaliści a

Tru·

interesnjl\OY ar•
kwestja wścbo

życia.

Pod

wodą

była

„Minoga"

od go<lz.

3 po poł. do godz. 12 w nocy.

,Jest to pi~rwszy wypadek z łodzią
w świecje, że Z!\loga po 9 gorl7,
duia".
pobytu
pod
wodą
została
przy życiu.
Wybitny publicysta rosyjski dowodzi, łe
wytworzeniu się we·
ust~pstwa Rosji w sprawie bałkańskiej, które Stalo się to dzięki
takie oburzenie wywołują wśród naejonaliatów wnątrz lodzi tak zwanej powietrznPj po·
rosyjskich, są włnśuiwie owocem wewnętrznej duszki w chwili tonięcia. Powietne o ciś•
polityki nacjonalistycznej, nie zaś pomyłek dy· Bieniu 2-8 atmosfel' urntowało załogę.
plomatyc~ycb.

Zmuszeni jesteśmy czynić ustępstwa Au•
strji, lecz któż }est winien, h Austrja jest
kra.jem w trzech C?.wartych słowiańskim i ja•
ko taki etanowi dla nas niebezpiecn-ństwo.
Moglibyśmy d,yktować jttj ewą wolę, gdy·
by w starciu 1 nami Austrja opierać 11ię mogła tylko na poddanych
niemieckich i w12·
gier11kich.
Moglibyśmy zupełnie nie liczyć się z nią,
gdyby nasza nacjonalistyczna polityka nie
zamieniła polaków i ukraińców na zaciętych
:caszycb wrogów i wiernych poddanych ce·
sarza anstrjackiego.
W naszej polityce wewnetnUE'j, w bezmyślnem
drażeieniu polaków i ukraińców
tkwi potęe:a tego austro-Hlawizmu, dzięki któ·
remu Austrja uwa.ila za możliv.-11; wall,ę z nami. Któż nie wie, że właśni~ polacy i ukraińcy stanowi!\ główny kontyngens partji WO·
jenuej.
Ileż czytnliśrny w gazetach o przygotowaniach austrjackich polaków do wojny z Rosją, o skierowaniu przeciwko nam działaluo·
ści polskich towarzystw gimnastycznych, o
wojskowych ćwiczeniach młodzieży polskiej
i demonstracjach ich przeciwko konsulatom
naszym w Aust~ji i wreszcie o przygotowa·
niach do powstania w Polsce rosyjskiej.
Kto wszczął tę nienawiść przeciwko nam,
od kogo i od czego zależy wrogi przeciwko
nam nastrój, od ~pomyłek dyplomatycznych",
czy też od chełmskich lnb innych patrjotycznych wystąpień naszej polityki wewn~trzuej,

Z za kordonu.
Zzprowadzenie klasowej loterjl. ·

podwodną

Sprawa „bohatera" Treszezenkcma.
Generał żandannerji Iwanow przesłu·
chiwal świadków zajścia w restau~cji „El·
dorado• w Petersburgu, gdr.ie rotmistrz
Treszczenkow za cyniczne pI'Zechwaiania
aię z rozstrzelania robotników zostat obity
przez pulkownika ln!. N-e.
Książę zeznał, że honor oficerski nitJ
pozwolił mu przysłuchiwać się f.ll'lech wał<'
kom rotmistrza 'rreezczenkow a. Szansonetki
zeznawały, że Treszczenkow
sz„zycił
si~
pową numinacjf}, którą ma w tych dniach

otrzymać.
Genernł

Iwanow zażadnł od restaura•
zapłacił Treszczeukow
tego wieczorn. 'l'ymczasem zaś Treszczenkow osadzony został na odwachu.

eji rachunku, jaki

ł\liel

(J• • ,-;:: lite~atura

we flocie.

Do ·więzienia odeskiego prz/wiezion-0
70 marynarzy fi 1ty czarnomorskiej. Aresztowanie ich pozostaje w związku z wydawaniem nielegalnego zawodowego pism:\
.Moriak •.

-o-

Z Litwy i Rusi„
W obce

Pęce.

wileial~a

banku włoęciańskieg<t
nabyła od Ignacego hr. Konvin-l\Iilewskia·
ga za 2,100,000 rb. dobra „Berezyna." \V
pow. os2miańskim, obszaru 9,600 dzies.,
w tern 5,600 dziesięcin Jasu budulcowego
pierwszego gatunku.
Akt kupna wstał już dokonany i ban~
wydelegow~ł urzędnika do przyjęcia naby·
tego majątku.
Dobra mają być rozparcelow:.rne w roi
ku bież.
Filja

Nowy dziekan.
Jak 1i1J zdaje pierw1ze Cifłgnieni• klaso·
Na miejsce zrrial'łego niedawno dzie-o
wej loterji w Auitrji, odbędzie BiQ dnia 7
kana wydziału.. prawnego na uniwersytecie
lub 8 października b. r.
Jeucze w tym miesiącu utworr:ovy zo- kijowskim prof. N. Oboleńskiego wybrany
stu.nie prnjekt instrukr.ji dla kofoktur loteryj· został wczoraj prof. S. Sadowień.
nyeb .
Zgon C. Sz:lejfer-3.
Srecjalnych kolektur utworzonych ~o
W czora.j o g. 4 m.
po południ11
stanie ckolo 150, a rozdzielone one zostaną
zmarł
b.
radny
miasta
Kijowa.
zgłaszającym się o to bankom i instytucjom
-ofinsnsowym, trafikom albo 11pecjal,nie w tym
celu imjl\eym się zawi!\i1ać towarzystwom z
sąsiedztwa.
o•uauiczon11. poręką, oraz prywatnym osobom.
Pryw11t•1j m ornbore udzielone będzie prawo
Kclej Łódż - Konstaatynćw !przetlaży lOGÓW klaaowej loterji I zastr~e·
Aleksandrów.
żeu_iem_ .i,r.dnak7.a,. że m~~e być on? _cofnięte w
(d) Delegacja mieszczan z Konstantyno
r~z1~ Ja1i1chkolw1ek meformal11osc1 lub nad· wa pp.: W. Matjatko, Bolesław Piotrowsk1.
· uzyc. ..
.
.
. , . , . i ks. von Schmidt, udała się w tych dniach
Blizste. sz~ze~óly 1 ':~runk1 misscic 81 1! do dyrektora łódzkiej kolei fabrycznej z przed·
będą. w proJ~kcie mstrukc11 dla kolektur. lo· stawieniem, aby linję kolejową a Łodzi do

ao

Z

teryJnych.

z

-o-

Cesarstwa.

Dziewięć

godzin pod

wodą.

Pisma petersburskie przynoszą szczeporcie libawskim łodzi
podwodnej "Minoga•.
Łódź ta odbywała właśnie próbę i
znajdowała się pod nadzosem okrętów :-ior·
towych. W pobliżu latarni morskiej lódź
nagle zanurzyła się w wodzie. Komen lant
statku nadzorczego. sądząc że "Minoga"
natychmiast wypłynie, przyglądał się zanu·
rzen.iu łodzi spokojnie, gdy jednakże n~.'.Ii
noga" pozGsta.wała na dnie, za.alarmowttł
władze w porcie.
góły zatonięcia w

Aleksandrowa, na którą powyższa kolej uzy.
skala koncesję, przeprowadzić przez Konstau·
tynów przez co powyższa osada będzie mieói
widoki lepizego rozwoju.
W tym celu obywatele Konstantynowa.
ofiarują na. terytorjum osa.dy ziemię, potrze·
bHą dla linji oraz wybudowania stacji koleJo·
wej, przyczem pozostałe koszta wykupu zi-0m~
pod kfrlej, w razi„ prl"eprowadze11.ia lia.ji przez.
Konstantynów znacznie się zmisjszą wobeQ
muiej;nej w.artości gruntów, przeważnie p~a·
szczystycb.
'
Dyrektor oświtldczył się przychylnie d<J
Jlrojektu obywateli Konstantynowa, za.cboW\l•
)Ile JJewną rezerwę jedynie ze względu na
pogłoski o zamiarach
rządu co do wykupu
kolei fabryczne-łódzkiej na rzecz rzfldu W
pomyślnym wypadku kroki dla Ul'ieczywist.

Nr. 84
niania proj9~u kolei Łódź-Konatantynów
Msm wrałeaie, !1 enegdaj pękły Jody
Aleksaudrów, zostaną przedai~wzifłe w czasie pomiędzy publiczuo,ei„. a teatrem Polskim.
aaj bliższym.
Teatr przekonał lit, że przepełuiona 1ala nie
X lr.onatant~nowsiuej stra:i:y ogniowej. jest nieziszczaluem marzeuiem, a publiczność
(c) Jlłtro w Konstantynowie, w domu zdobyła dowód, że obecny personel teatru
Abta pny ul. Długiej, odbędzie sit roozne Polakiego nie je11t nów tak zly, jak o nim
ogólne zebranie członklhv Towarzystwa sira· opowiadano po kR\l iarniach i inuych kuźniach
plotki i t. zw. „opinji"--ie przeciwnie perao·
ty ogniowej ochetnic~ej..
nel ten s·~ezyci Bię poeindaniem kilku pierStudja kolejłtt.
wszorzędnych talentów,
dla których wartl3
(e) Inżynier Bronisław Ci11owaki, wyde- zajść do Pelskiego teatru.
legowany z ramienia zarządu Towarzystwa
Przemiły gość 1rnsz, panua Lubicz-Sar·
łódzkich elektrycznych kolejek ujazdowyeh, no\vska, która te tłnmy publiczności do tea·
rozpoczął prracę nad przeprowadzeniem 1tu- tru onegdaj sprowadziło, otrzymała rolę, nie
djów lolejki elektryc1nej od Łodsi '°'a Brze· dającą jej wislkieco pola do popisu. Może
ziny do Koluer.ek,
i lepiej si~ stało. Publicznoiić przyszła dCl
teatru dla Sarnowskiej, a zachwyconf\ io·
Z ruchu budowłan090.
stała przedewazystkiem grlł artyBtów łódz·
Wydsiał budowlany p.ioh'kowskiego rzą. kich.
du gubernjalnego, zatwierdiił plany ua budo·
.Mlmowoli kierownictwo repertuarowe teawle następujj\ce:
tru zażartowało sobie z publicznoici. Ale .do·
Józefa Englera na 1 pJQtrowy dom
bry żart tynfa wart". Nie będziemy za to
komórki w Chojnaeh, Adolf a Zajdla na dom
mieli do nitigo urazy. Owszem, winniśmy
partarowy i komórki w Aleksandrowie, eras być wdzięczni,
ż~ d1i9ki przypadkowi zoatał
lrfakaymiljana Ara»owskiego i Aleksandra
rozcięty węzeł gordyjski pytania „ Co przy.
Karno wskiego -pierwszego-na dom 1 pifJ•
czy nić się możo do podniesienia poziomu teirowy i komórki, drugiego-na ofioynQ szop~ atru Polskiego?"
Odpowiedź na tG je11t obei komórld-·w Al1tkiłandrowie.
cmie nadzwyczaj łatwa ..•
Stowarzyszenie „Borutau w Ł•ezy6~.
Publiczność wpływa na dobrą grę arty•
(c) Onegdaj w Łęezyey odbyło się orga· 1tów, zllli dobra gra artystów wpływ!ł DR
nizacyjne zebrP.nie nowozalegalii1owanego sto- frekwenc,ję publiczności. Obydwie strony po·
warzyszenia współdzielczego „Boruta•. Zada- czyniły ouegdaj eoi w rodzaju wzajemnych
niem tego stowarzyszenia jest zakład'anie w ~obowiązań. Oby i• zdołano wypełnić!
Łęczycy sklepów w11półdzielMyćll.
Berłem onegdajszego wieczoru podzieliła
Na zebraniu ontr;daj!!zem, które odbyło 1ię p. Iiubioz-Sarnowska 11 pp. Rodmundem
się priy licznym udziale mie11czan ł~ezyckich i Orlit1skim. Po pierwszym akcie podano jej
i włoś<lian okolicznych, wybrane zarząd, w kosze żywych kwiatów. I swobodnie, słod·
1kł11d ktorłgo weszli p·ni Zo!ja Korejwo, me- ko,
niewymuszenie, uśmiechała 11i9' ir po111a
cem1sow11 Chrempiliska, Zygmunt Rawjewski nich - piąkna i młoda, urooza i tak bardzo,
i Laon mtel.
bardzo dziewczęc11. Jak ten kwiat ..•
Na zastęyiców powołano pp.: adw. ChremI w tem leży tajemnic!\ uroku, jaki Lu·
pińgldego,

Wojciedwv- bicz-Sarnowska dokoła siebie rozsiewa. \V jej
dziewrzęcej swobodzie, w jej pelnej wdzięku
Kn początek stow. otwiera ekłep bława natttralncści, w harmonjl jej ciała i giestów,
tny, który będzie aio mieścił \V gmachu po- w szcr.erości, którą za serce chwyta.
klasztornym przy ul. Pauieusl..ie}. Otwarcie
• Wdzięczna" artystka, jakby powiedział
sklepu nasli\pi wtedy gdy suma udzialłw do· Kochanowski.
•ięgnie 5,000 rb., co nastąpi I.audio p-tę4-ko,
W tantrze warszaweldm jest niezutąpio·
ponievuż suma uclziałów przewyżua już 400 aą.
JP.st djamentem najczystszej wody jego
rubli.
P?.rsonelu. Bo bka młoda, świeża, prostoli·
Dotycbczas zapicałó aiQ na clłonków 1 lllJ na, t:i kft dziewczęca„:
górą 400 osób w tl!j liczbie bardzo włelu
Wios!i'nne słorice wchodzi z nią na acewłościan o.keli.cznyeh. Wysl)kość udzialew wy· P~.
Poezji\ jett kaidy jej ruch i każde jej
no11i l O rb. Niektórzy członkowie akł:ldają po ałowo. Kwiaty rozkwitają w jej uśmie
kilka udziałów.
chu ...
W myśl omówionego na zebr:111iu pnije·
T:iką była teł na onegdajszej prektu, koszty nrządxenia sklepu, majlł być po- mienf'.
kryte z funduszu, jaki utworzy sit} 1 wpisoRol~ miała niewielki\.
Ale uo.1yniła
wego, suma zaś udziałów obróoona 101taoie • niej małe arcydzieło. Bo - była w niej
na irnkup towarów.
sobą.
Partnerem przemiłego naszeio goleia
„Lutaea" konstanł)fn6waka.
był p. Rodmund, Bnrdzo dobrz-e ewojf\ rolę
• T1utoia • konat11ntynow111La uzyskała I"ł zrozumiał i wczuł aię w
intencje autora.
zwolenie gube.raatora piotrkowskiego na ulfo.ł w sobie !!11pał młodości tak przekonyrzą<lzeuie w r. b. 4 'lł;idowisk teatralnych 2
wujący, ~e nikogo Rie zdziwiło jego zwy·
Eab:1w le~uych i 6 wieczorów• 11 tańcami. '
oi9atwo.
Doł9gow~kiego

skiego.

Pożar z podpalenia.
P. Or!iiil'lki ze awej roli oszuata-finansi·
(c) s>negdaj we wsi Grabina Wola fmi• 1ty stworzył wyłlorny tyJl, pelen życia i hu·
ny Żerom10, w pow. łódzkim, w 1111.budowa• moru. Miał b~o dobr4 maskt. rozum!Ne
n~ach wło~cjanina Walentego Wojtyllla, \Vya eperował gieetami, ni na chwilę nie wkra·
mkł poJ:nr, który, pemimo u•ilnlłj akeji ra· UAjąc w krai119 farsy, mimo ił rola mogła
tunko~ej, o~rócił w zgliszcza faał& zagrod91 Bklltić do tt.'go.
Pr. Wi.r:.ki, Łuezak i inni grkli popraw·
akładnJącą 11Q z domu, obory atortoły i ezo·
•
I
py,. ubezp1e~7.ony;h~ w? wzajemuem Towar:.:y• nie. Ddęki przypadk&-Wi p. Nerow11kiej reży
stwie ubezp1ecwu 1{rolestwa Poh1ldego na o- serii'\ powierzyła rolę babki, stanowczo dla
1tiej n~edpowiedl:łią. za co ueutl\ artyaU..i
gólną eumę 440 rb.
Straty w 11przttA.:ih domewyoh, narai:- winić nie motiin. Po l:.ttaeh kifkunastu p.
dziaclJ rolniczych i procuktach !ywoościo Nerom"lka by.ć Dt&że, 3e rale babek grać bt·
d:iie \\ ybornfo - po latach trzydziestu psru
wycb wynoezą 600 rb.
Pożnr powstał z. podpa-łenilł. O zbrodlriQ nawet rola p.rnbabek. Me dziś jest jeszcze na
tę poszkgdowany podeJrzewa &'lffg'O
zioci11. nie ffaycZJłie za mhdll.
R&zyserju p. Orlińskiego nie stała na wy10„
Sprawę skierowano na drogę 81\dową.
)IQśe! zooauia. Siikoda również, że sufler zbyt
-~
przejął się swem pusłannktwem i „pomagał•
atystom tak neteh!ie, że częato im.„ pne·

Wieczory teatralne.
Tt!tłtr

.Barce nie sługa."-Croiaet'a.

Polski.

Lekka komedją Croisets, wystawiona .,;
nrgdaj w teatrze Polskim, z zajęciem przez
tłumy pubłiczu_.Sei wysłuchnna, dowiodłajesz

cze raz,

że 11a1słabeze

(byleby acenfozne)

S3łu•

berg•.-Dził o g. 8 m.. 80 w lokalu przy ni.
Wólc.zańakiej 23 wieczornica '·Powitanie (wiosny" Stow. wzaj. pom. p.racow. przem. i handlu.
Dziś wiecz. wieczornica art. 'l'-wa Zwol. Ro·

zw"tiu Fiz. w luk. T-wa przy ul. Nawrot 23.
Maskarada. Dziś w Sali Koncertowej
·na otwarcie zielonego karnawału bal maskowy
arty1tów 'l'eatru Polskiego.
Pes~edzanie. Roczne zebranie czł. chóru ~piew. Sw. Krzyila.-Jutro o g. 3 po poł. w
Sah Koncertowej zebranie robotników.
OdczylJf. Jutro odczyt T-wa „Alliance
Francaise• Sto1". Techników Spacerowa 21 .o
Balzacu". Pocz. o g. 4 po poł.
Sport. Jutro o g, JQ rano roatch footbalow1 Victorja-Sport u. Turnverejn ul. K~•·
na ll/13, po poł. o 3-ej match Rraft-Union ul.
Sre brzyńska 37/39.
KinematografJf• Odeon, Ca.sino. Luna,
On za, The Bio .Express, Optique Pansienue,
Nowe interesujące prog'ramy.

Bibfjoteka

Słe!rłclskich.

(Mikołajew·

&ka 59) otwarta. coaziennie od g. 9-ej do 8-ej
wieczorem, w niedziele i świljta od l·ej do
3-ej pp·
CzJfłelnia

pism Tow.

„Wiedzau.

fPiotrkowska 103), otwMta od g. G po pol'.. do
10 wiecz., a w niedziele i święta od godz. 10-ej
rano do godz. !O-ej wiecz.
Muzeum nauki i aztuki. (Piotrkowaka nr 91), otwarte cod.zimnie od godziny 4-ej
po południu do 10 wieczorem, w niedziele i
llwięta cd godziny 12-ej w południe do 10-ej
wieczorem.
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Z komitetu eltywatelakiego,

Wczoraj wieczorem odbyło si~ nad·
zwyczajne posiedzenie komitetu eby"'atel·
skiego pod przewodnictwem pastora Gund·
lacha. Obecni byli radca miejski p. Zyg·
munt Richter, starszy architekt mit"jski p.
S. Nebelski i inżynier m. p. Bzowski.
Odczytano zezwolenie ministerjum na
asygnowanie . 100.000 rubli z kasy miejskiej
na roboty miejskie.
Postanowiono wybrać komitet złożony
1 ó czło!lk6w i tyluż kandydatów z prawem
kooptacji.
Komitet tan ma na celu przeprowadzenie sprawy robót publicznych.
Ostateczny wybór komitetu dokonany
będzie na zebraniu obywatelskiom,
które
odb~dzie sir;i we wtorek w sali koncertowej.
Architekci miejscy przerlstawi:} nowe·
mu komitetowi plany f<>hót. Przedewszystkiem prnj ekto\vane jest połączenie ulicy
Rokicińskiej i Dzielnej oraz pn.edłużenie
ulicy Trembackiej.

wpisowe dla młodziety bez .różnicy wyzna•
nia.
Ciekawy preblemnt poruilZ'ony przez au·
tora, ttm bardziej zaałttguje na tlwagę, że
autor sam jftito "cndowne dziecko• kaztnłco·
ny był na wirtuoza.
Brosznr:i z1Hiiekawia również ze wzgl~
du na 11ie11zczłśliwy 1011 dzieci przemęczanych
przez rodziców w celu zyskania 9..rietnej
przy11złośai, która w rzeozywistości j!łgt
l)e•
złacanq UQdzą.

Z emigl"aCji.

(b) Jak nas informują przez Ostrów Lu•
belski przeszło do tej pory z Króleetwa Polskiego 23,000 włościnu na zarobek do Prus.
W roku ubiegłym udało się do Prus nn za·
robki 22,000.
Emigracja ż:ydów.
Zarząd żydowskiego Towarzystwa emi·

gracyjuego informuje, że w dniu 3 b. m.
odjechala z Bremy do Galvestonu 78 partja
emigrantów żydowskich, złożona z 168 osól>
z tego 28 z K1·ólestwa Polskiego.
Teatr „Luna••.
dziś teatr
• Lunt\ • demonstruje
wspaniały program, który niezawodnie ś cią·
gnie tłumy publiczności.
Na całość złożą się wspaniały dramat
w 3 częściach w wykonaniu pierwszorz ęd·
nych francuskich artystów. Wspaniała ko-

Od

medja .Los.u nie ominiesz• i kronika Gau·
monta-jak zwykle bardzo zajmuj&ca i U•
rozmai co na.
Odpust w Kaliszu.

Od wczoraj przeciągPj~ przez miasto
n81!lze, liczne kompanje wiernych, podąża·
jących na odpust kościoła Opieki św. Józefa w Kaliszu.
Dziś rano wyruszyła z kośeioła św.
Krzyża wielka kompanja z keiężmi,
cho·
rągwiam1, pannami
w bieli, a wspaniale
stroje ludowt1 księstwa łowickiego w bla·
1ku porAnnego słoń'ca podnf}siły uroczysty
nastrój, w jakim opuszeiano mia~to.
(b)

Szosa Konstantynowska.
gubernialny Walińlilki w to·

lużJ11ier

warzystwia io~yniera pow. łótłikiego p. l!'rnn·
ciszka Karpińskiego, stwierdził zaniedbi\nie
azosy KonstantynowiJ.:iej.
Tylko na przestrzeni 2·ch wiorst od Lo•
dzi szos~ jest cOł\ warta, dalsze cztery wior·
sty są zrnjuowi.ue kompletnie.
Z 1hrukow11nie drogi na całej 4 wi orsto·
wej przestn:eni jast niemdliwem, po ni•• \·.aA
w budżede drogowym TZ!\du gnbern ia ln r go
nie przewidzi:ino tak du~ej sumy.
Wobeo tego inżynierowie zadecy low uli,
W spPawie szpitala miejskiego.
Przedwc ~oraj odbyło !oię w magi!tracie te należy zabrukować ~dRj półtorej w1on.Hy
pos;edzeH'e cBłouków komitetu btlóowy miej· w m.iejseach najbardziej zuiszczouych.
Z Tow. muzeum n<tuki i sztuki.
skif go sz !)itala db chorób 7.ak11źnych. Komi·
tet rczpatry vot pl11ny wykonane przez lkomi(n) Zbiery Towl\uystwa mu z .um nauki
sję budo wltll!\ i nz1111ł jo li!& odpowiednie.
i s111tuki powif)kszyly os.tatniemł. czasy c flary
Omawiano również stront finansowi\ bu· następujących osób: p. W11p;ncrnwa zł ożył:\ 4
dowy. Jak wi'ldomo konsorcjum gazowni miej· monety srebrne z 1840, 1837. 1823 1 1 188
11kiej przezuaoza rot roczrrie pewną kwoto na roku, p. Adnmowll Gut&ntag ofiarowal Ll clnp·
ten cel, wobec cugo d<>tychcj)aa pokrywano ~ z Buchary, kilka monet stnrych i Wll chlnn
koszta z tych fund!lfzów.
z kości słoniowej, p. Bronisław Glu hGw!!ki
Pouiewa~ jeduk nie wiadomo czy lion· Wldesłał kolekcję starych monet, p. Ber liner
aorcjum utrzyma 11it nadal przy konceaji, oblig wekalowy z 1850 roku.
~dyż dzierżawa może przejść w inne ręce,
Bazar.
przeto niewiad<>mo na jaka sumQ mt>że lic111yć
Łódzkie Towarzystwo wpisów i zapo•
kemitet budowy i ile pawiłonów można \ pro• móg przy gimnazjum polskiem uosi
się z
,t.l•tować. Poniewat na nosiedzeniu ł.Jrako
zamiarem urządzenb ·w pierwsayoh dniach
wało tyeb ~onk6w kom;tetu, którzy naleiąo
maja „Bazaru" w celu powiększenia fun·
rówuid do konsorcjum gazowego, mogliby uduszów k~a wpisów.
dzielić

odpnwiednich w1jnśnień, przPt<> spra·
do nastę nego posiedzenia.
Narazie uchwalono, te budowniczo.vie
komitetu maj!\ opracować kosztor3 s zniwelowanie terenu przy szosie Karolewskiej, pr:-.:e·
cuaczonego pod budowq a to w ceh przy.
11tqpienia do roWł aiernnych i drenowania.
H~ndel z Mongolją.
(b) Łódzki komitet przemysłu i handlu
otuymał od wydziału informacyjnego w sprawach hnndlu zagranicznego przy ministerjum
handlu i przemysłu zawiadomienie konsula ro·
IJjskiego w Ula1utaju ,„Mongolj11), że wobeo
wynikłych
wypadków politycznych, przywóz
dv kraju tego towarów prze1 chiliczyków zuwę odłożono

MyH

godna

najszerszego

poparcia

spoleczeństvrn polskie, które winno
należyr.ie sobie zdawnć sprawę
położenia,
w jakiem uczelnia polska dzis'aj się znaj·

przez

z

duje.
„PowUanie widsny.

Do szeregu pierm'!zorzęduycli. atrak·
cji, które przygotowuje wydział z~brań toukadzał.
wal"lyskich przy Stowarzyszeniu wzaj emnej
Jan Piotrowski.
pomocy pracujących w przemy~le i h :u1dlu
-om. Łodzi na dzisiejszą wieczornic.ę p. n.
wPowitanie wiosny" przybędzie popis 7gra·
nego k0 łka amatorów, którzy odegraj ~~ O·
peretkę
. t. ~O chlebie i wnd zie" pod art.
Dziś Wiktora M.
kierunk ie m p. Marji Wilkosze ws kiej.
pełnie ustał.
Jutro Hermene~Hda.
Wieczornica odbędzie 2i~ w loknht
Imiona ołowiańa!lie1 dziś PrzemyPodczas fot ubieiłych chhiczycy przywo- &tow. (Wólcziuiska 23) o ~dzinie 6 i pól
1ława, jutro M:y$limira.
sili do ZachodniPj Mongolji, przeważnie tows- wieczorem.
WKhńd &łońca o g. 5 m. 13.
ry
manufakturowe, w dość znacznej ilości.
ZachQd
„
• 6 • 51.
Tow. mu41!\'czno-dramatyczne
Obecnie towary rosyjskie w Mongolji mogły·
Dłngciść dnia
„ lS „ 38.
„Gutenberg".
Towarzystwo przypomina, że dziś w soStan pogody.-Potłłng obserwacji Opty- by znaleźć dość s:ieroki rynek zbytu; do to·
b I?. Rittera, ul. Piotrkowska » 85.
warów tych należ/.\ surowe plOtno, ńie droż· botę o g. 9 wieczorem odbędzie się w loka·
'l'BMOMETR: Rauo o g. 8.
20 zimna
aze nad 20 kop. za ąrszy.n, oraz towary po· tu domu ludowego, Prllejozd 3:1:, wieczór nr·
•
•
P.ioon. o g. U?.
30 ciepła
dobne do chiń1kiej dulamby (półwełniane) nie lystycz11y zakończony t11ńc1.1mi.
Wosoraj o g. 8 w.
Jo zimna
Z Towarzystwa zw9hrnnikóv1 rozwoju
droższe nad 1 rb. 40--50 kop. za arszyn.
Minimum 30 „
fizycznego.
MaximUJD 30 ciepta
Dla łódzkich fabrykantów otwiera Ilię
EAROMETR:
najniżej Towaniyatwo J}rzypomina, ~ł' riziś w eo·
wiec
również nowv ryuek zbytu,
najwyżej 744
botę odbędzie sit w lokalu pny ul. Nawroł
W)fdawnictwo łódzkie.
"Peatr Popularn~. Dziś wiecz. ,Pani
Wyszła z druku i jest wszędzie do na· N 23, wieezo.nica artysiyczna, po której na·
P1:etaeisowa• .. Jubo: po poł. .Intryga i miłość"
'WllCS. „Paru prezesowa•.
11Jcia ksil}tka p. Herma.na Cbajkina p. t. .o. stą~ tańce.
Teatr Polaki. Dziś wiecz.•Panua Ma- 11ary wirtuozowstwa czyli w pogoni za ała
Początek o &Jonzinie 8 i ~ wieezor~

Kalendarzyk.

ki mo~ą być urntownD& prze1 ltosownl} gtt
artyFt ·i w.
. Artyści. teatru Polskiego prawie ws'l.yscy
g~al1 ou(lgdaJ wprost wybornie. Przyczyniła
~ie ~o tego obeonośó ich utalantowonej kole•
zan~1 .z. Warsz~wy, przed · tórą cllcieli lit
P?p1sac, 1edno?zt1~nie (a może i przedewszystk1em) . roz_ogmł ich widok przepełnioaej aall.
Inac~J 8'fJ gra przed l!lmętnie pustymi rzę·
darni k~Hseł, a inaczej wobec kaaowego po·
wodre~1a. Nołbardziej wytrawnego artye~
atreml>Je oboJ~tnośó publio1ności 1 [z drugiej
strony . najswyklejszego 1tatyatt pobudsi da lłczewska•. Jutro po poł. „Dewon .zatopiony•
Zo sportu.
w4•.
owocneJ pracy frekwencja public111\)Ści1 Jri6ra wi.ecz. „Dj&beł i karczmarka"
Cena
1g11amplarza
kop.
15.
Skład
głów·
Jntro
w
ntedzielę
odb~dą
&it dwa ~
za1a_,.. Dt:iś o g. 9 wiecz. w Io.kii.lu
w jakości gry artystów odgrywa rolo jedne·
D)'
w
ksiogarni
Straucha,
Dzielua
16.
Domu
Autor
Lu.do-..go
Przejasd
84.
wieczór
artystyteresujące
ma.tehe
footballowe
o
mistrz~.
10 1 01ynmków deoyduj,oycb 1
cuy • tańcami T-wa mllZJ"ClóllO·dram. • Gutea,- O.Qllf dochód a w,ydawniotwa vrzezunczył ni' stwo łódzkie, a mianowicie: o ~odziłlie 1

Nr 84.

• OAZETA tODZKA•-12 kwietnia 1913 r.
rano rozegrają zawody "Viktorja • i .~port
und Turnverein". Zawody odbędą Słę na
boisku przy ulicy K~tnPj 11/13.
Po południu na boisku przy ulicy Sre·
brzyńskiej 37t39

rozegrają match k}uby
,Union". Początek zawodow o

„Krafl" i
godz. 3 po pol.
Zwracamy uwagę czytelników, że te~
miny i place podane d:6isiaj są ostateczme
obowiqzu1ące a natomiast wczorajsze ogło
szenia tracą swe znaczenie.
Łódzka Straż Ogniowa Ochotnicza.
W niethielę, dnia. 13 go kwietnia, o g.

7 i pół rano ćwici::enie 2-go oddziAłu przy

berfelck.ie. Biura mieszczą się na pinw11zem piętrze, gdzie w gabinecie szefa stei
żelazna ki.aa cgniotrwała. ,
Dziś rano woźny Daniel Herbstreit,

otworzywszy biuro

zcilJaczył,

że

kns11.

11tała

Wynagrodzenie za zaginir:sny

bagaż.

(b) Ministerjum dróg Ł komttnikacji
ie ulgowy por~ą~ek wypł:»ty ~s
zaa-iniony w drodze tiagflz, stesuje l!lf2
tylko do pasażerów pierwszych trzech
wyjaśniło,

klas.
się zaś

tyczy

J) arnżerów 4 klasy,

to preten!je ich rozpatrywane 81\ w ogolnym porządku.
Nowy spoi;ób
Złodzieje

złodziejski.

wyual 0 źli

obecnie uowy
a mianowicie: Onegdaj o g. 4 po
ok~ło poczekalni tramw11jo~ej P:ZY ul,
Zgierskii~j wychodząc-& z tramwaju mieszkau:
kQ Ozorlre111a Ryfkę Ajzen!Jerg, okrążyła szaJ·

pol.

złodziei.
A. trzymała w lewej ręce pakunki, 8
prawą, trąm:iła w kia11ze11i, widocznie
przy
woreczku z pieniędzmi. Jeden ze zLdziei
pluniił Ajzenbergowej na lew~ ramię, drugi
wskazał jej
to że ma rnm1ę oplutE', a gdy
A.. zajęta była czyszczeniem ubrania, tneci
zło<li:iej zap-uścił rękę do jej kieszeni i skradł
wereczek J pienięlllllmi, oraz natychmiast od·

ka

°"'

ciał

czwartemu.
Po chwili

A.

akonstatowawszy brak
lecz rzezimies1·

vieni~zy, p.<!niosła alarm,
ków już w pobliżu nie było.

Rozbicie kas-„.
'b) Przy ulioy Mikołajewskiej pod N 56
dokonano rozbicia kasy ogniotrwałej. We
wspomnianej posesji, ogrodzonej od ul!cy
piętrowym murouansm ptukanem, ~ ~1ęt

roweJ oficynir-t mieazt'Zfl: się składy

1

btW'a

tow, akc, fabryki farb i przetworów che·
micznych Fr,yder:tka B11yer:i. i S-ka yv El~

KAZIMIERZ OSSOWSKI
U ŻYNIE

odstawiona od eoiany i rozbita.
wezwana pollcja zajęła się zbadaniem lila·

dów. Stwierdzono, że złoczyńcy do!!tali si~
do biura, otwierajlłc szereg drzwi podro·
bionym kluczem, następnie odsun~li kas~ i

Ze atow. techników.

się

ogólne roczne zebranie

człouków

~ Łodzi. .
Przewodniczył rnż. Bronisław

rzysr.enia techn!ków

etowa·
.

ChOJllOW•
na asesorów inż. Krasuskie·
wyrżnęli całą ścianę tylną.
Przez otwór go i Dyljona, na sekretarza 11ui pana Froo·
ten wyjęli kasetkę, w której była moneta
nera.
całą zawartość
również i kasetkę,

zdawkowa, oraz zrabowali

kasy.

Rabll.llie rozbili

zapraszaj~a

ald,

17-26-1

OBROŃCA PATENTOWY

(t) W cz<frRj wieczorem w lokalu wła:
Za- 11nym przy ni. Spacerowej
Dr. 21, odbyło

Petersh1u-g- W ozniesienskij Prospekt 20
Berlin - Potsdamerstrasse N 6.

llowy gmafbh'więzienn~.
Zarząd więzień w Warszawie z Nróci t tii.
do włada wyższych o pozwolenie na bt: J ow r;
uowego gmachu dla więzienia etapowego.
\Vedług
propozyeji zarządu gmaeil ten
ma stanąć przy l, Wileńakiej.

Ze 'łpraw"s:dil.nia wiłłać .te przychodu
10,470 rb. 154 kop„ wydatków_ zaś
Zajście na konćercie•
10,228 rb. 74 k., pozostało na rok bieżący
Wielka sala Filharmonji stała się wczo·
241 rb. 8-1 k.1
raj podczas koncertu benefisowego p. Z. Birn·
Wybory dnły wynik następujący:
banma widownią burzliwego 2ajścia. Koncert
Do zarządu weszli p. E. Wagner, Ste· 6w zgromadził licimP. publiczność, wyłt\eznie.
belski, L. Koźmii'uiki, Fr. Ilirszberg, M. Ty· prawie ~ydowską.
ub, Br. Chojnowiiki, J. Bi~elke, W. Kroll
Jeszcze przed rozpoczęciem koucertu
i Edmund K")11ióski; do komisji rewizyjne) K. wiród publiczności rozeszła sie p glo:;J.a, ii
Weil, J. Procner i B. Michalski•.
śpiewak p. Ignacy Dygas w ostatuiej niemal
-ochwili nadesłał list z zawiadornien iem, iż 1
powodu niedyspozycji w koncercie tym udzia·
łu brać nie może.
Opowiadano, ł~ powodem tej decyT.ji stał
11i~
artykuł,
j11ki ukazał się wczornj w je·Teatr Polaki.
dnam z pism porannych, w którym działal
Z teatru Polskiego komunikuj!} nam oo ność p. Birnbauma oceniono w sposób zjadli·
wy, przyczem poddano surowej krytyCf~ za·
następuje:
powiedziany
w koncercie udział p. D~ga~a;
-Dziś w 1obotę o 5-ej po poł, po cenach
Mówiono nadto, iż p. Dygas otrzymał Jak1es
najniższych
sv.tuka Połanieckiego „Ziemia•.
listy z pogróżkami.
Dzi1;iejsze widowisko beaefisowe p. Ma·
Po odegrauiu przez orkiestrę dwuch ntwo·
rji Maliszewskiej z ndziałem znakomitego gorów rozległy się głośne "klaski, a na estru·
ścia p. Stanisławy Lubicz-Sarnowskiej z~~o·
dzie ukazał 1ię p. Birnbaum, dziękując za
wiada się pod każdym

było

Teatr, muzyka i sztuka.

względem

zuakom1c1e.

Loże

i krzesła wyprzedane, pozostała już tylko nieznaczna ilość biletów w górnych kon·
dygn acj ncli.
Benef,u.ntka wybrała na ten uroczysty
wieczór wyborną sztokę Zapolskiej "Panna
~bliczewska.•, w której tytułową role odtworzy p. Ssrnowah, r lę zaś pra.czkirŻelazn_ej•
beuefi<;aotka, która rolę ~ zalicza do naJiapezych krenuji bog:11tego swego repertuaru,
Uroczyste to w·dowislro pod reżyserją p.
Jann&i: Orlió-;kier;e grajl\cego jednocześnie
rolt „Dauma" zapowinda aiQ pod kddym
wzglęrlem znakomicie, J>opyt na bilety lnad·

:nvycz jn"t'.

- w

•

o godz. a 1 pół po poł.
„D?.won zutopionr•. wieczorem o g. 8 m. H'J"

3-ci

niedzielę

poźrg,naley występ

ścia w

• Djnble

utalentowanego

i k,: rozmarce", pod

go-

reżyserjł\

p. Bednarczyka.
Role Karczmarki• gość naszej sceny
zalicu d~ ;rnjcelnieisiiycb w bogatym swym
dorobku artystycznym,
ZaintE'reaowania tym wy tępe'Il wyjąt
kowe.
Powodzenie w_y!tępów zauewnione.
- Odby"ITaj 1 się również próby z najnuwuej orygit1alnl'j tragikomedji szJaeh~ckiej
G. Olechowskiego p. t. w Wieś" i lekkiej komedji Hennequin 1 i Jen.ego Mittchola p. t,
.Ulubieniec kob!et• (benefis p. Rodmunda).
Teatr Popularny.
Z te1tru Popularnego ko.mn.nikują

co

następuje:

nam

owację.

Gdy

uciszyło !ię

nieco p. Birnha1:m za•

wiadornił publiczność, iż p, Dygas udz1nłu w
l..oncercie nie weźmie, pr7.yezem w kmicu dodał ze złośliwym uśmiechem, iż powodem nie·

dyspozycji jest .chrypki\ 1.-arszawsl;.a".
W tej włnśuie chwili jeden z młodych
widzów, Bicdziicy na gnlerji gwizdnął prze·
ciągle.

W od nowiedzi n:\ sali rozlegJs

ki,

i;ię

okrzy·

wśród \:tórych, jak twierrlZfl swiadl.:owie,

rozbrzmiewały

1otuialcs,

mi dzy iunemi słowa .czarna
co w odpowiedzi młody ów
miał
podobno zawołać: .cicho, •

na

e.złowiek
łydzil•.

Nnstępnis ów
mlody człowiek zeszedł
dół, gctzie obstąpiła go mocno podniecona
publh:zność,
która zaczęła nawet szarpad
&prawcę zajścia. za ręclł.

na

Pewne

uspokojeni.a "miosło przemówie•
który Wijzedł między po·

nie p. Birnbauma,

tłuieconą
publiczność,
tłumacząc, iż każde·
mu przysługuje prawo wypowiedzenia swych
uozuć.
Równocześnie p. Birn baum zwrócił Bit
do obecnego przedstawiciela policji, prosząu,
aby nie Hpisywano protokułu.

Re11ertuar
Teatru polskiego w Warszawie.
W sobotę, dnia 12 kwietnia, po poł
o godz. 3 i pół., ceny zniżone „Krakowiacy
i Górale•, wieczorem „Miodowy Mie11iąc•.
W niedzielę, dnia 18 kwietnia, po poł.
o godz. 3 i pół
Krakowiacy i G:ór~Je•.
ceny zniżone, wi.eczorem „Miodowy 1'1Ites1ą1.:•.

- D2iii JIO
południu „Makbet•
po
-oeen1eb najnibzych,
Wieczor1tt11 o godz, 8 m. 15 po raz 1
znakomita komPdja 1. franc. Vebera „ Pani
prezesowa", ktora.. od trzech tygodni gran,
Z teatru Optique Parisienne. · Szajka jest w Warszawift codziennie z niebyw!lłym
ł1el. l!gencji Wat 11 dnia 11 kwietnia.
• Tygrys*, obraz tltti jest wyrazem oetatniu.j 11nkceeem i przy wyprzedanym ,teatrze.
O samorząd ziemsk·•
sztuki i techniki kinematograficznej.
W powyższej premierze biorll udział PP•
Zadziwinjąca odwaga srtyst6w. którzy w
Różańeka i Gryfic2 w tytułowej roli. •
PETERSBURG. Koło polskie
obrazie tym bforą ud:iiał i oszałamiaj4oa mn•
Inne wa7niejaze role w tej aroyzabaw• wniosło do prezydjum Dumy interezynerja niewidzinnycli dotych•zas katakumb
nej &ztuce odtworzl\ pp. Morska, Chrzano •
i zakul~sowyeh tajemnic szajki złodziejskiej 1ka, Koncewicz, Dąbrowski,
pelację w sprawie z~emst?-7 w ~ró:
Kułakowski, Zbosprawiają na widzu do ostatecznych grania
Jestwie
Polskiem. Pierwsi, podp1sal1
rowski, Miciński, Mochalski, Piekorski, J{u.
posuni~te zaciekawienie i zmUi1zają wpro&Jt do
się na interpelacji: październikowiec,
biński, Piotrowski, Puchaleki i J11błoński.
nerwowego oczekiwaufo końca te~o interesuKomedja powy*sza graną, będzie przez Antonow i postępowiec Lwow. Kojącego romansu kryminalno-kinematograficz·
kilka dni z nędu, a więo w sobotE), niedzie- ło podkreśla, iź konieczność wpronego.
lę, poniedziałek i w·torek.
.
wadzenia ziemstw w Królestwie uObraz ten demonatrowaaym był 1 nadJutro w nied?..ieli: po połudmu tra·
zwyczajnem powodzeniem w teatrze .Ca·
gedja w 5 aktach "Intryga i mifość", wieczo- znał komitet ministrów w r. 1905,
sino".
rząd obiecał już kilkakrotnie spraw~
rem po rai drugi "Pani prezesowa.".
Z teatru „Oaza". Obeen:r programftea·
Dyrokcja teatrn ulegaiąc. 7.yc~ni"m Sz. tę przeprowadzić, zaś t~zecia Duma
tru "Oaza• zapowiada siQ niezwykle in tere- publicnośd zaprosiła
ponownie na kilka wy- uznała. ziemstwa w Król-estwie za
sujaco.
stępów gośoinnyrh znakomitl\ arty1tk~ tentra
pożądane. Koło zapytuje, jakie śród
' Na su~zE:>gólne wyrótruenie zasługuje drakrakowilkiego i warszawskiego St a n i s ł amat wstrząsający w 2 eh wielkich częściach
w ę Wy s o c k ą, która przyjeżdża w przy· ki przedsięwzią~ rz~d w celi;i opra:
L.s kobietv-• w wykonso-iu wybitnych sił
l
szłym tyll'odoin do Łodzi i wystąpi po rnz 1 cowania odpow1cdniego pro1ektu
;rtystyc:myoh sceny królewskiej w Kopen·
w piątelt w wielkiej tragedji. Sch~llera .Dzie• kiedy wniesie go do Dumy.
bad ze-.
wicll Orleańska• w tytułowej roll.
Drnmat obfituje w szereg wstrząeającycti
U a
pa
Bilety na to pned&tawienie od doi ~
momentów, przykuwających uwa~ę widza od nabyoin. w kasie teatru.
PETERSBURG. Projekt ustachwili uka:!ania się obra:m na ekrnnie.
-owy
prasowej
w opracowaniu kadeObł~kanie
Klary, haniebnie porzuconej
tów znajduje aprobatę większości
przez jej niegdyś ubóstwialtt!go Jerzego, wywiera potężne wraienie na kai:dy1u widiu,
dumskiej.
Konfiskata•
Pozatcm demoustrow1me b~dl\ obrazy ko·
Dozór nad bankami.
Z rozporzj\dzenia komiteta do spraw pra.
miczne, jakotcż piękne zdjęcia z nntury.
PETERSBU. G. Prezes ministrów KQ·
1owych
nr.
15
wydawuictwa
„Praca
Zh-Ożnn."
Nad program demonstrowany będzi~ wspakowcow w iesie projekt 11rawa o wzmoczostał l!koufiskowauy.
niały drarnat "Aironjn .chwały" w wykonaniefliu
dozom nad iRscytutjamł bank9weOdeltra ie debitu.
niu glośnych amerylrnńi;kich nrtyctów.
odebra·
mi
z
p.oW-Odu
ich częstych krachów.
Wiedeuskjej
.Arbeiter Zeitnng'
-oCiag dalszy na stronicy 7-ej.
•o debit nil Rolj~.

Te Ie gr am y,

Zawiadomienia;

tystyczn1'.

(i!)
trick"

obrad.

7.0·

którą następnie porzucili.
domu rek:wh:ytowym te~oż oddziału.
Ponieważ kasjer po zamknięciu rachun·
„Ouo Vadis'?" w Gdeonie.
ków
j kasy wyjechnl do Częstochowy i po·
,fok wsporninttliśrn_,. ''"e wtorkowym
wróci
dopiero dziś wieczorem, nie wiadomo
numnze Gazety, .Quo V"d1s", odtworzone
i!P. pieniędzy zrabow:.rno.
dla kinematogrnfów podhg znakomitej P?JednaJ.;że, wedłu~ zdania szefa biura
wieści H. Sienki e.wicz:1,
orlbywa porhod
łupem rabusiów padło papierów procentotrytimfalny po Europie. Zapytywaliśmy
wtedy, dlacze~o to nasze kinem togrnfy, wych ·na kilkanaście tysięcy rubli, oraz go·
tówką lo:ilkaset ~·ubii, Habusie mieli wi·
choci:iżby ze wz~lędu
na materjalny suk·
ce!', nie poi;tarn.ją się o ~ademonstrowa docznie dużo czasu tio .pracy". gdyż pozostawili dwie wypalone uche baterje do
nie tP~o urcyclzieh w Łodzi?
lampki
elektrycznej, narzędzia zaś. ~t?
Otóż możf'n\y się podziel:ć przyjemną
remi
rozbili
kasę, zabrali za sobą.
Pohc1a
nowi 11ą, którą liczni zwolennicy kinematogrufo zapewnie z zadowoleniem przyimą. wszc.zęla energiczne śledztw0.
Krradzież bielizny w hotelach.
Od dniu dzisiejszego począwszy, teatr
(b)
Wczoraj
wieczorem szw:ijear ho„Od1>on"
wp.tawi c·dy cykl obr~zów!
przy ulicy Po·
odtwarznrzających akcję podlug gemalneJ telu Nowo-Europejskiego,
łudniowej, zauważył na ulicy
Dzielnej
powirś<.:i H. Sienkiewicza.
człowieka., ktory przed kilku dninmi zajął
Któż nie cz\ tał „Qno Vadis?"?
~a ekranie · '' id7.imy falujące, szale· numer w botelu, kazawt;zy d11ć sobie ńwie·
jące tłumy, znakomicie odd:1!1e or~j_e -~e· żą,1.1 po~cieł wyszedł z numeru i wi~eej si~
ro11:1, wzrusz1Jjące sceny cnntn \\ 1nICJU· nie nokazał.
Numerowy zauważył wówczas brak
@zn, grozą przejmujące sceny na arenie cyr·
bieltzny na pościeli, to też s11ntkawsiy
li.u itd. itd.
a w
N : ileży tn :rnznac7.yć jeszcze, że kilka złodzieja szwajcar oddał go policji,
lat tr.rnu demonstrowane r1ł1rnz): „Pe>żar wv1jzinle' śledczym przy pomocy baclnń
l{zrmu" itp. nie ma1n. ni<! \Yspólnego \Ty· d:ikt 'iMTiopfjnych stwierdzono, że jet.t to
.
~
. ,,"\\u
n 1 r ac.is
ł" "
Her~~ Elki n, 33 lat.
.
11t:1"·1:111t>m
o»e<'nie
•
Rlkin początkowo wnierał się zarzu·
O ;dsiaj o godz. 1 nr!hyło się nróhne
przPd!ltawienie dl:i. pra:w, n o zwyliłej go- cnnego mu występku, lecz prz_yciśuięty
dzinie nczn~1 s·ę przedo.tawienia dla pu· do muru przyznał się do kilku kNldzież\'.
pOJlełnionych w ten eposób w hot1+ch, E.
bliczności.
W poniedziałek potfamy więcej szcze- był już kilkakrotnie karany za kradziei:i należy do kntegorji złodziei, zwanych
gółów o wy11tawi(mym obnu:ie.
,,Szczurami nocnemi''.
Z Tow. „Priryszłość.
-Pobicie.
Zwyczajne tygodniowo zebranie człon
(ex) Wczoraj o godzinie 8 rnno na ulicy
ków To\v, Abst „ Przyszłość" odbędzie Bi~
-jak zwykle - w niedzielę, d. 13 b. m. Widzewskiej J\! 232 pobity został prsez go·
puaktualme o godz. 2 i pół w lokalu przy 1podarza domu .Michał Cieślak.
- Przy pracy.
8tow. nnucz., Konstantynowska 5.
Odczytane zostan:~ referaty: „Błę<!na
(ex) Zajęty w fabryce na Zielonym Ryn·
opinja" lDa temat przeciwalkoholowy), oraz Im, Bogusław Pietrzak utracił miły palec u
„Ote toi de la que je m'y melte"! 4la lewej ręki.
, pogn'i'ędki towanyakiej.
- Kijami.
Kaneert w Barze potl „Wieehą"•
(ex) Na przeehodZ!\Cycb wczoraj nlioą,
(d) Ulubieńcy pubUcznoici, ulilci Trio. Konstantynowtk1' Bol~alswa Marszałka, Fe·
wyatępują jutro· z no\.vym 11rtystycznym pro· liksa Lizickowśljege i lfor~la Orzecho'ónkiegramem.
go napadło kilku niHnanych im osobników.
P. Iwanowski wybrał na 11010 fortepian którzy dotkliwie pobili ich kijami.
łeocertowy mazurek Scharwenki, p. Artew·
- Z gfeda i 1111'0ZD.
1Jd wvkaże „ ton• oraz uczuciGI skrzypi ee w
(ex) D„iś o godzinie 5 rano znało.do po·
potpo~ri z • Tra wiaty• V trdiego, a p, Uhl
~otowie ratunkowe
na u-lioy Lutomienkiej
odśpiewa !!oln na CPllo .Elegię~ Popera. O·
trup ko9iety J11t &koło 50, której nazwiska
tr6cz mazurów Lewandowskiego, w11lców 21 nie zdołano ustalić.
najnowszych operetek, trio z koncf'rtowych
Istnieje prawdopodobień~two, te kobieta
utworów odegra • Ta.niec:cieni" Fincka, „Interb zmarła wskutek głt'rln i zimna.
mezzu • Al!tyne'a i t d.
-oPro~ram zadowolni 1mjwybredoiejsze gu•
1ta i da bywalcom baru prawdziwll ucztę ar·

Co

z sali

#
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Materiał woienn~ d~

Czarn•g6•:.:a.

Ostatnie

t

Bojkot nie rozpocznie si~ zaraz, lee•
przed rozpocz~ciem go, Izby handlowe
„Gazet, aerbskie zwrócą się do podolmy.ch hb w
Austrji, aby skłoniły rz~d do z.aniecbania
1wego dotychczasowego stanowiska. O ile
stosunki nie ulegną zmianie, to Izby serb·
trójpilrozu- skie zwrócą 1i~ do pokrewnyek instytucji

gramy.

LONDYN-W zeszły poniedziałek 1tanny był przez naczelnika miaata, Dra~zew· tek grecki w porcie San Giovanni di Me·
rosyjski małierjał (Tełegramy sptecjalae
al.iągo, w aprawte demonstracji antiatRtrjao- du1' wyładował na l~
ł..ó zkiej")
wojenny
pl'Z&Złlaosony
dla
Czarnog6ua.
kłe}, urqd~j ns HWnim mitynp rr.wa&a łon i ki.
nystwa halicko-Nełdego. BobriB.1llij aie mote
wyjśó za śd1iwinia, sdył na te,. redzaju
LONDYN-Tutaja-ze koła bułprskie
WłEDErt. Mo<:arstwa
ile<htwo nie był pr1ygotowaay.
zapewniają, że pomiędzy mocarstwami trój-

J?ETERSJ.maG. Bobryll9kij arwenjo·

Kandydat na tron.

pr.zJmierza oniągni~te zoatało Jlli'J'lłzumienie, mienia wysuwają, jako kandydata na tron
co do prz_yzuania B1il~arji Salonik w za·
LWOW.
Komi-t;}a refo1m,y yyhrozej mian za Sylistrję, która przechodzi p()('l ller• ałbansk~ księda WUhełma szwedzkiego.
przyjęł~ jni 42 artyfity i aakoń'cly praco we ło rumuńskie,
29 letni ksiąź-ę Wiłhełm, ożeniony z
lliepoko"e w Smyrnie.
wtorek. se;m ma być swołalą w końeu ty·
ATENY-Ze ...,myrny donoazą, że wy- księżniczką, ft\arją Pawłóvmą, jest dru.
godnia.
LWOW. W niedzielę odbitUie siQ wiel· buchły tam niepokoje z charakterem wro· gim synem króla szwedzkie~o.
gim dla Grecji, woboo poa:łosek, ie Gre·
ki wiee robotni<lzy w llprawie reformy.
Ofenzywa bułprska.
Narodg.wa dem~racja ma edbyć wiec w cja zamierza ro!eiągn!}Ć swe panowanie
PARYŻ.
Od. cz111u prze.n.iesienia głów·
ratuszu }lrzeciw reformie. Wobec mo~liwości nad calem w~rzeżem morza Egiejskiego.
nej
.kwatery
bułgarakiej
do C:wrlu i prsyb;r·
ro:uuehów w mieście skonsygmnvano wojsko. Milicja turecka została zmobnizowana.
Grecja
zamierza
w_ysłać wojsko do oia pod Czataldżę armat obltżniczych z. pod
Dwaj braOla.
Smyrny.
Adrjano pola, armJ~ bułg-t1r11kll opanował znów
WIEDEN.
„Zeit" d<>nosi, te zeszłego
Oznaki pokojowe.
~iedziałku b. porue:rnik Jaudric:z araeztow11·
WIEDEN-Pedlug wiadomości z Sefji, duch ofenzywy. Generalisairaus bułga.nki,.'Sa·
ay 21ostał przez swego brata, czynnego porn.z· Bułg;arja oświadczyła swą gotowolć do wow oświadczył, że 11ie wierzy w rezygnaoj~
nika, 1111 mocy pochwyconych dokumenWlw, przyjęcia po8red11i<lti.va mocaTatw.
Turcji, ponieważ nowe wielkie tr1rne-porty
dowod..:ić mających udziału w szpiegostwie
Z Aten donoszą, że w greckich afe· armat Kruppa znajdują sio w drodze z Nie·
wojen nem.
rach miarodajnych panuje przekeinanie, iż
miec do Turcji i prosił króla Ferdynanda e
..awarcie pokoju jHt kweetjlł .najbliższych
Reforma -.boro.za.

Odrzucony wniosek

postępowców.

BERLIN,
N a tłzisi11ja~em }IOSied~eniu
komisji agrarnej parlamentu r.iemieckiego od·
rzucono wnioilek i)(Jatępowców, którzy żądali
wya~ygnowania ~OO mil. marek na popiel'a·
nie kolonizacji wewnttrznej państwa, zamiast
rapowiedzianych 250mil. marekdla komisji ko·
lonizacyjnej.
Zdrowie papieża.
RZYM. W Watyhnie zapewniaj!\, że O·
hecne ne..ęśliwe przesile11ie choroby paptda
nie oznacza jesr.cze wyzdrowieuin.
Jelieli
papież nie będzie się strzegł
wszelkich wy·
aiłków, to nastąpić mogą uieobliezalne kom·

dni.

„Niue Wiener Tgbl. • pisze, że cesarz
Franciszek Jólef jest ciągle i;iiezwykle za·
jęty, śli>dZ!\C za rozwojem &ytuacji polityez·
nej i dążąc do Wipółdziałania pokojowemu
rozstrzygnięciu kryzysu bałkań1kiego.
Działacze polityczni słyszeli w 011tat·
nich dniach z uat cesarza, że jego cetar·
ska mość uważa, iż sytuacja międzynaro·
dowa polepszyla !lię.

pozwolenie na zdobycie C:aatuldży.
Echa zepowiedzi strajku.

BERLIN. Kiero\Wlicy par,ji aocjalistycs·
nej w Essen wydali odezwf, wzywsjf\Clł gór·
ników Westfalji i Nadrenji do niepraoowania
ponad normę, aby tym 1poaobern uniemożli·
wió wydanie transportów węgla do Belgji
na czas tnnnia. tam strajku generalnego,
który niaodwofalnie rozpocznie .aię w ponie•

pozolltałych państw bałkańskich

o przeprowadzenie bojkotu ogólnego, który zamknie
dla Austrji w11zystkie drogi handlowe na
całym Bałkanie,
Prz,gnębienio

•'ród

cz~rnogórców.

RZYM. • Trybuna" donosi, że w C~·
tyaji panuje ogólne przygnęhienie z powodu,
Berbja że wycofa.la swoje wojska z armj~
obl~tniczej pod Skutari. Czarnogórcy twier·
dzą, że eami Skutari nie zdobc:dą i uważa·
ją fortecę tę za straconą dla. Czarnogóri.o.,
PARYŻ. Dzisiejszy .Temps" donoei,
.te bułgarski poseł w Cetynji n:tklaniał rząd
czarnogórski do zaniechania oblężenia Sku,
tari, lecz król czarnogór10ki .Mikołaj od·
mówił,

Stt"ajk belgijski.

:BRUKSELA. Rzl\d czyni energiczne przy.
gotow11nia do strajku generalnego, który rozpocznie sit w poniedzialek. Wuysoy nrlupo•
wani żołnier:ie zostali p()wołllni do szeregów.
Posterunki ż11ndanncrji wzmocniono. Rząd za·
mierza pO\\"Ołeć rezerwistów.
Rz~d

a

~zu-iei,

KONSTANTYNOPOL. Wjelld weMON ACHJUM. W urz'łdzie epr:i.w we·
zyr oświadczył, że za 3-4 dni pod· działek. Aresztowanie szpiegów.
wnetrznych zbadano sprawe jezuitów. Okazapisane zostaną preliminarja pokojowe
WIBDEN. Wielką sens.icję wywołało ło l!ię podobno, że państw~ zwi~iikowe Rze·
w
Londyi1ie.
płi!rarje.
tu aresztownnie nadporucznika Jambridz- szy, w których jezuici mają zapełnił swobl>do
Do
prowadzenia
rokowań
z
Buł
SensS11eyjne odkrycie.
kiego i jego brata. Jambridzki po skoń· działaui:!, nigdy nie były zmuszone przedsil}·
delegowany będzie Hakkiprzeciwko nim środków wyJl\tko·
PARYŻ, Jeden z tutejszych organów ga1·ją
czeaiu szkoły w Wiener Neustadt dostał brać
Jportowych ucv.yuił odkryci!', h władza woj· pasza.
wyoh.
się do Wiednia i prowndził iu rozrzutne

skowa i komisja senatu, przy dol<onywaniu
rewizji w wojali:owej szkole lotniczej w Saiut·
Cyr, została \V niewyjaśniony dotqd spoaób
wyv.iedr.iona w pola.
Zdr.nK:lm wymieoionego organu, wszystkie
ap11r11ty letnicze, uawet razem wzi~t~ z temi,
które nie eią wpro t do służb:> wojakowej
przeznaczon&, zamiallt urzędowo podanej licz·
by, mającej wynosić 20 grup lotniczych, wy·
no!lZf\ faktycznie tylko 5 grup.
R.esi:ta znujduje się jed)'nie na papierze.
Tym sposobem, w razie
zmobilizowania
wazysiki~h aeroplanów wojalrnwych, wykaza·
łeby się, że w rzeeiywist11ści jeat ich tylko
SO, zamiast oficjalnie podawaMj cyfry 120.
Z naatrojów chwili.
PETERSBURG - Koła parlamentarne
omawiające

obisdy

politycsne,

WJdan•

przez arubast'ldora auatro-węgienkiet;o i po-

1la rumuńskiego,
łe

te

dyplomaci ci
zwycięstwa.

wyrażają aię

iwięc,

rozmaicie,
w ten sposób swo-

kemunił:atu

Echa

roayjakiegoa

Kanclerz Bethman-Hollweg, chcąc pozycentrowców dla przedłożeń wojennych
Zwrócilo uwagę, że u Jambridzkich
ponclent z Berlil.lii do tutejez~j półur7.ędo· często bywał atł\che wojskowy obcego mo· i podatkowych, odbył konferencjt z przywódwej • Koelni~che Ztg.•, w dłutszej depeszy, carstwa.
zbadaniu okazało się, że upra- cą centrowaów Spanem i ofiarował wzamian

KOLONJA.- Omawiając eprawę ogtat·
niego komunikatu min. Sazonowa, koreil·

życie.

widocznie przez dyplomatyczne sfery berliń!kie inspirowaoej, daje wyraz uznania
dla tnk jasno i szczerze wyjaśnionego sta·
nowiska poli 1yki ros 'jsldej w 11tosunku do
kwestji bałkańakiej. Komunikat ministe·
rjalny przyczyni się niezawodnie, zda11iem
korespondenta, do złagodzenia położenia
na półwyspie bałlrnńskim. Spokojny i ot·
warty ton komuuikf:ltll w2budza. zaufanie
dla zamiarów urz~dowej poHtyki roeyj1łdej.
Korespondent konkludui•, że stanowisko,
Zl'jęt~ przez roayj5kiego ministra spraw
zewnętrznych, wpłynie dodatnio na u1po·
sobienie opiuji w Auglfi. która teraz dopiero nozumie, ie zaufanie, jakie miał lord
Grey tło polityki min. 8azonowa, jest najzupełniej uspra ~iedli wione.

oni na wielką skalę szpiegostwo wo- sa popucie reform wojskowych, zniesienie
jenne i otrzymują za to olbrzymie wynagro- U11tawy o jezuitach.
,Biiurische Vaterland", organ centrowdzenie.
ców
bawankich pisze, że centrowcy kupili
Szpiegostwo obejmowało cRłą monar·
sobie
jezuitów za półtora. miljona ma·
chję au&tro-w9gierską. Nadporucznik Jam·

1k11ć

ro

wiają

przez władze woj- rek.
Fu:.duaz łaski.
skowe, a br ta jego out+ano pod sąd kra·
8TRASSBURG.
Sejm nlzacko-lotaryń·
jo wy.
Dap:ad na pociatl.l•
1ki przyjl\ł w oetatnim czytaniu ~fundusz ła·
NOWY JORK. Na pociąg kolo Santa aki" dla cesarza Wilhelma wil}kszością 27
Audra napadli bandyii i ograbili podróżn.)Ch głosów pn:eciwko 19.
z kosztowności oraz pienięazy na sumę 60
U•zkoclzenie torpedowców.
tysięcy dolarów. 8 pasażerów zamordowano.
BERLIN. Ze Szczeoiua donoszą o nsz·
kodzeniu łodzi torpedowej • V 3 • i torpedowZawieje ćnieżn•.
\VIEDEN. Cała prasa tutejaza
POZNAN. Z całej p1·0,„incji nadcho· ca „Wirtenberg• podGzaa nagłej burz_y śnie·
wyraża ~ywe zaJowolenie z powodu dzą witt.domości o wielkich zawiejach i sil- tnaj na
morzu. Zdogi udałe Bil) uratokomunikatu 'ministra Sazonowa w nej śnieżycy. W ałektórycll miejscach wać.
sprawie stanowiska Rosji wobec kwe- śnieg leży na metr wysekg.
bridzki

e~dzony będzie

Dzi ś w przedsionknch Dumy posłowie
obszE!rnie orn:nvif\li komunikat rządowy.
P11!yna.jmniej wiemy teraz, jaki jest
hrs polityki Sazonowa-mówi:\.
Uważają przecież,
iż Sarzonow popel·
stji bałkańskiej.
n i ł omyłkę, ogh.::zając komunikat, zamiast
Wiener Allgem. Ztg."
·· •~ tił " .ć z odpowiednią enuncjacją w Du-

Bojkot.

„

nazywa
BlAŁOGUOD. Serbska izba handlowokomunikat aktem urzędowym µier- przemysłowc-rękodzieluieza. odl>yła posie·
wszorzędnego znaczenia, dochodząc dzenie, na którem uehwaHła wobec wroSa11dżzk nowobazarski.
można k
owego
PETERSBURG-„Birż. Wien." donoszt\ do konkluzji, że teraz dopiero nie- giego zachowania się Austrji wobec Serbji, kupić
.ie dalszy upór Cznrno~órza wywoła zaję'-!ie bezpieczeństwo wojny może zostać przeprowadzić bojkot towarów 11.ustrjackich z małą bryczką i rolwngą-\Vidzew
Jl!7.ez 11u11trjnków s:rndfaku no,-.obz<-1r~kiego. stanowczo zażegnane.
ska X2 106.
na całych Bałkanach .

uca ras

TEATR

TEATR

włącznie

·demonstrowanym
będzie między innemi

'

Na

„Oła

całość złożą się

dramat w 3
w wykonaniu

pierwszorzędnych

fran•

cuskich artystów.

Lsu nie ominiesz

onta

'

•

f __ :a_ i Q

,,

TE TR

róg

Wspaniały
częściach

Główr. ej

i p· ll m rnwskiej

e

są+

Dziś,

';;i·

w11aniałJ Jro~ram
Wspaniała

komedja.

ostatnie nowiny świata.

„ ..
_ _ <ff54"SLWWW

jutro i pojutrze program

g

:w

nadzwyc:zajny-.łiędzy

w wyk. wybitn. sił artyst. scen)' Królewskiej w

„\.

innemi demonstr. będzie dramat z życia współczesnego w 2 wielkich częściach
Poza tern mnóstwo obr. komicznych, ja.ko też piękne zdjęeia z net.
lllad program:

Kopenhadaie.

„1\ G O N J 1\

Wspaniały

e Ji W~ b Y''

dramat w wyk. wybitnych amerykunakich artyf>tów.

Nr. 84.

.Mżt!'M.

„

TEATR

TEATR

Jeden

Monopolfilm

Opti ue Parisienne
Piotrkowska M 15.
-

t1'Y!PlKA•..:.f2 tWietilia 1!!3 r.

Największy

Piotrkowska .M 15.

ZŁODZIEI!

NIEl\'lA

„T PEDO"

~~llRAW

00" - ostr~eoacz wybuchowy
przeciw kradzieżom. Opatentowany na wszystkie Państwa. Każdy, kto za·
stoaaje „Torpedo" udAO"'emni wszel•
kie pokusy kradzieży swego mienia.

MAtlK ~1uikTiinknie

hurtowo i na arszyny -po cenach
fabrvcznyeh a także

ni.Ilota l~.l~filon 1~1-ll. resztki, fartuchv alpataroe

tytko u mnie.

i inne poleca

LINDEMAN Wól131, wejście z Nr. 129 II p.
m. 19. Handlująrym rabat.

czańska

1217-25-3

.M 3414

Zarz,ąd Ekspłoatacji

~

Dne~[ia Iowanntwa Krennowe10 m. todli Łódzkich Rzeźni Mie1skich
Obwieszcze-nie. ·

Ul.

Pod N 57flcp przy ulicy Pustej, przez Adolfa i Otylję
MARCINKOWSKICH, pierwotna Rub. 40,GOO.
2. Pod N 54b przy ułicy Długiej przez Wolfa i Gltlę mał
żonków JEDLICKICH, dodatkowa z przeszacowania i na nowe bu1.

małżonków

dowle Hub. 30,000.

Pod M 1845 przy ulicy Konstautynowslriej i Ekaterynburskiej przez Hersza GOLDENRATA, pierwotna Rub. 30,000.
3.

Inżynierska

.M I.

skóry W1Jłowe, krnwi@, rielem, kOń!kie :~f!~e~ lói i
um~er łupiony, do n~~;~;c~.ch- Krew ~uuona ~:t~~~~~y r~auke

W zastosowuuiu się do § 22 Ustawy Towarzystwa, Dyrekcja po~aje do po:v~zechnej wiadomości, że zażą.dane zostały poźycz
ki na meruchomosc1:

Poleca

tanirnnki oelJn·
w kilku wyborowych. 'l[lnr·1ue suchą to• d 'ltnrzny
leko many
"
jakościach i kolorach a
mokrą.
!1 ~ Ut

I

J.178-2-

952-

B

„Oziris i Gumgalin"

szc:J.:"lński,

.-

Widzewska

łem. państwie

8-ci GĘ MBIC.K ICU
B8t'"

50 °·1 o

oszczedności

ELEGANCKĄ
Damską, męzką.,

Rką.

wstosunku do kokurencii. -.a

Gotową

wyprzedaż

•

&9

LI

H'

f"*

w.
12C

es•

I

Cl

~lłlłMS .
~'łi\11

Pi@łrłtowaka

120.

~
44ffSł'M'

WYNA.JEM

1141;;;,!2-3

Za.wiadamiam niniejsz&m Sz. Klijentelę. żo ot~orzyłem odd_zia. ;,
chemicznej pralni i prżyjmuję wsBelkit garderobę mę,ska, i damski\:,
W
Q> tukże firanki, portjecy, dywany, w<>góle wszystko w z&łi.l-es che.miezny '»
~ wehod~ee po cenaci. bardzo prro~~pnyeh.
(il
~
Z szacuii.ktem
tł

Piotrkowska 88, w

padWÓl'ZUo

.z

kuchnią do wynajęcia. Młodym pa.nieukom zape,vniona opieka. .Adresu
udzieli Administracja..
1091-6-1
bę
n1lł.

nożna

i

r~czna

10b8-3-1
Ułody

sabjekt restauracyjny poszt1-

niemisckim. U czci wy.

Proszę a.dreso
~ać: Łódź poste-restantę "Ludwik".

Pracownia P

otrzebni dwaj chłopcy do kan toru
ul. Milsza. 4 m. 6.
109-9--2-1

Zgłosić się

SUKIEE\!

uczenlce do krawieczyzny
oraz kostjumów Potrzebne
Piotrk-0wska 176 m. 33.
100.2-3-1

P tykułu

oszukuję

ajentów do sprzedaży arCl)dziennt1j potrzeby, na prowizję, z ka u.ej lit rb. 25. W idzewske.
82, Błaszczyński, od 1 do 4. 1082-3-1

11awijacz do towaru.
do fabryki „B.cia Bukiet•
Benedykta 58.
1080-3-1

ta

,,PER F fE K yua

}feuman

ul. Piotrkowska .M 119

Zn~ '!1 Sf~zj PRALNIA BIELIZNY Z.w.;ma w ł..odz:i \
llL Cieś1ak, Piotrl<owslta H2 ·18. --W!

~ 21-104.-18

ca.ło

we dworze, pokoje z
Letnisko
dziennem utrzymaniem, ora.z pokój

m kuje miejsca. Włada językiem polKapuściński skim
i rosyjskim gruntownie, troch41

karet i pow-ozów

~-

M. Cieślak

wszelkich przy borów
kamasznictwa.
Piotrkowska 27, w podwórzu

M.

krajowe i
wyborze,
sprzedaż
gotówkę i na. raty, za.mia.na, wynajem, strojenie i reperacja.
Grzegorzewski, Piotrkowska 117, telefon 14-02.
1022-02-1
dużym

2 Singera. prawie nowe
skór Maszyny
benkowe maszyna.
16
sze-wckich
10 rubli. Piotrkowska. 103-5.

~

Telefon Nr. 10.53.
chce z maleńkim kapitałem
przystąpić do wspólki w celu fabry·
kacji doskonałej złotej farby do
wlo6ów, a, z większym kapitatem
do fabrykacji kilku drobnych kosmetycznych artykułów, lub też objąć
wyłączną sprzedaż na całe cesarstwo
niech złoży piśmienną ofertę: Juljusza. 19/4. Również poszukiwana
wspólniczka. z kapit. 5000 i udziałem
"W pracy do interesu już egzystującego.
Kto

I
a

~~~~eeeee9&~~~~~9&~$~~~~e$~~~e~....-

uznany przez naji.><>ważniejszych chemików jako nieszkodliwy i najlepszy
środek do prania bielizny. Żądać
wszędzie. Paczka
kDp„ Zastępcy we wszystkich miastach po·
szukiwani.
skład: Kall"ola 26
52-2 -:t.~tilź, \':J, IU~APSKI,
w*A
ants'
mnwwe

rn

Zgierz,

ua.

Robota solid:rn.

Ceny umiarl>0wane.

letnie mieszkania
Rozworzyn
stacja ROGÓW

ftl WlllA~AtKl iłODEtf i MARKi FABR'fi:ZHE

GOLDMAN'iELLENBAND
WARS1AWA..l!SZl!n 15.Telafon

226.

Dcszuku.je chłopca do posyłek na
I\ miasto, wiadomość w kantorze p,
I Smitowskieg·o, Piot1·kowska. 88 w
niedzielę 13 Kwietnia. od 10-ej do 12
w połuduie.
·
1110-1
zgubił

Tokarski
paszport, wyStefan
d11.ny z gm. J iurar.zew, pow.
Koń

1096-3-1

skiego, gub. radomskiej.

S

zkoła

4·klasowa :oi:e'nska, 2-kl:i-.
sowa. męzka i zakbd freblowski
z kursami dla freblanek Karola Weigelta, Nawrot 12. Telefon 24 05
81-ł
doluP. krawcowa. poszukuje szycia
Z
domach prywatnych po 4 rb. ty
godniowo.
Oferty
w

Wysoka Nil 29.

w majątku

W

~

Skład różnych

piąniną

w

otrzebny

~~&~~~~&~•~~~ss~ea~s~~~3$~~~~~E~€e~ee~~

ii

na.jpr.eystępnt.ejszych

chrześcjański

-

i
Fortepiany
zagraniczneza

Zgłaszać

Pracownia gorsetów
~!~L~!~!rs~~!
w!adańok!o. „
J

/g

najlep·

Pierwszy

piekne peleryny batanio.
Piotrkowska. 128
mffiszkania. 13.
1094-3-1

I. i f. fal~owskil~ P

Ło~zi

POLECA noj""1o<m fo"ny pary,kio i

firma

damsk~cG1

Wf N

w

podług miary, z
szego materjału

~

Na.grodzona wielkim medalem srebrnym n03 wystawie
lłzemieetniczo•Przemysłowej

dziecinną

i

poleca,

~. Baum. Wólu~mo ~~. IDi!to.

IW@#

i

cenach

90

wszystkich zna.jdu;,ącyoh a1ę na składzie resztt1k na ubrania, ż~
kiety, bluzki, ubrania dl!lie~ięce i t. d.
Nsdzwycza,ina okazja ianitigo nabycia towarów na płaszcze, kostjumy letnie. ubrania dła chłopców i t. d.
Wełniane muśliny p-o 40 i 50 kop. arszyn, aż do wyczerpania
.zapasów, znajdujących się na składzie.
Materjały aa kostjumy i ub.rani a ze sztuki po bardr.o tanich cenflch.

iiWWWllilr.r::l!l:!ISl!lill-Cll!l!llllZ'a:5mllll:l&CllllSJ!ll·Ellll!li!4!8-lla'Z:ł#lli!DIE;S;A!!;lllllmBrnELlllmt*' ?*

uczniow-

KONFEKCJĘ

Mi&h?P'*MW

Tania

Najtańsza

Dzielna llr. 13,

Nr. 30.

Widzewska 73-28,' Kvukowska.
1090-6-1
mężczyzn

polece. na nadchodzl\cy sezon wielki
wybór parasoli i lnsek, oraz wykonywa. wszelkie reperacje starannie i
akurstnie.
1237-16-1

wszelkich wymagań wiedzy technicznej
w niezbędne w tej branży utensylja, r-ozpoczęła od niedawna
swoją działalność. Poleca wszystkie ariykuły po cenach konkurencyjnych i w najlepizym wykonaniu.

bez nauczycieln.
sa.m łatwo, pręd
ko, gruutownio na. Samouczkach Reussnera po angielsku, francusku, nie
miecku, rosyjsku. Nakład autora Zfota G, Warszawa.. Zeszyt I-~zy wysy;p1. się be1,płatnie.
1061-23-2

Dlajeczu ie

parasoli i lasek - . .
R. Outmana, Łódź,

według

ezpłatnie,
bo
nauczy się każdy

najlepsze wszechświatowe pasty do obuwia; !21ąda6 wszę ieliznę szyję oraz reperuję, ja.k w
dzie. Reprezentant M. Bła• B domach prywatnych tak i u siebie

Jedyna, najwydajniejsza · mechaniczna fa·
bry ka szczotek i pen~złi w Łodzi i \.Y ca•

Zaopatrzona

Ogloszenia drobne.

[i

po 15 kop. za pud na miejscu bez odstawy.

Nr. 82.

Mikołajewska

Bardzo ważne!!
:Mam zaszczyt podać do wia.domości S?:;
P., że przy.iecha.tem do :Lodzi na kilka. dni' i zatrzyma.Iem się w hotelu
"Centralnym• przy ul. Piotrkowskiej
X& 8, pokój ». 20. Kupnję tylko do
18 kwietnia. stare zęby sztuczne, całe,
lub połamane, a. -na.wet bardzo zuis>1:czone, oraz szczęki sztuczne. Przyj·
m uję interesantów codziennie od g.
10-2 i od 3-6. Tylko do 18 kwietni:i.
1247-4-1

mieio·koiłna ~~ il~:~" d/atr~~~y~UCZ· Wło!ień

Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu .laządiaoych pożyczek
stowarzyszeni zechcą prz"dstawić Dyrekcji w przeciągu dni 14 od
datv wydrukowania niniejszego obwhlszczenia,
Łódź, d. 12 Kwit~tnia 1913 r.
1255

ul.

tylko w teatrze
Optique Parisienne

detektyw-Szlager od czasu egzystującego kinematografu w ' aktach.
Obraz ten od początku do końca wywiera potężne wrażenie.

Wszyscy niezmiernie wdzi.ęc2tni będziecie
za nieoceniony mój wynalazek „TORPE·

Sprzedaż

MonopoHilm

Szajka „TyErys'~

tylko w teatrze
Optique Parisienne

~-~·~=========================================

egzemplarz w t. od z i.

Mieiuowntt giunta. neka, las.
Bliższa wiadomość u WEDLA
ulica Piotrkowska, róg Zawadzkiej,

pod lit. A. B.

Do

w Administracji
1084-·l

wyimajęcia

2, 3, 4 pokojowe

MIESZKANIA
komfortowe ze wszystkicmi

wygodami od 1 lipca

Zawadzka 9.
12-1.6-3-l

.OAZETA Ł~DZKA•-12 kwietnia 191~ t~

6,

Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów

Gabinet dentystyczny

E. FUCHS,
Łódź,

Benedykta N!! 2

'

far

dom W-go Rozenblatta.

Engla w Berlinie po 1O-letniej praktyce
(Berlin, Londyn, N-Jork, Filadelfja)

osiedlił się

w naszem

przycho·dzących

dla
45.

zagranicą
mieście.

Leczenie zębów bez bólu pJdług specjalnych
metod i przy zastosowaniu specjalnych aparatów.
426-10-10

Piotrkowska 45 (róg Zielonej), Telef. 30„13.

Analizy krwi, W.Jdl!ielin. moczu.

. -

r

Pierwsza

I Okulista Dr. Hugo Goldblatt
---

·I·

chorób zębów i jamy ustnej.
Łódź,

ulica Przejazl'Jl 8.
szbczne i plomby.
Porada 25 kop. od 10-7 wiecz.

Najlepsze

OPIEKUŃSTWA OCIEMNIAŁYCH

Telef. 9· 70.

od 12-1 i od 5-7 wiect.

[bfl2i[jań!ka łennirn

ml•

KLINIKA CHOROB OCZU

AIWDRZEJA .Ni 4.

755-156-65

ZĘBY

B2dar1ie mamek.

~r. Ar~. ~ol~en~ern

Nawrot 38, teł, 20-10
akuszerja, choroby wewnętrzne
od 9 i

pół

rano i 5-7 po pot.

I

-.&

.N'! 2952.

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowa~o miasta Lodzi
podaje do po,vszechnej wiadomości, że niżej \Vyszczególnione nieruchomości w m. Lodzi :polozone, z powodu niezapłacenia raty listopadowej 1912 r. wystawione zostały na s_przedaz
przez pnblir.zue licytacje, odbywać ęię n1ające o godzinie 11-ej z rana, w kancelarji Wydzialu Hy:potecznego, przy ulicy Sredniej, l_)Od ~ 427 w m. Lodzi, przed wyznaczonymi
notarjuszami, a mlanowicie:
1) pod Nr. 54d przy ulicy Zawadzkiej i Pańskiej, obciążona
Towarzystwa Rb. ~8600; od któyej zaległośc wynosi Rb. 1425
kop. ·ss. vadium do licytacjj z'ożyć się mające wynosi Rb. 5720; licy·
iacja rozpocznie się od sumy Rb. 42900; termin sprzedaży - wyzn11·
czono ua dzień 1/14 Lipca 1913 roku przed notarjuszem Eugenjuszem Trojanowskim.
2) pod N2 57 prźy ulicy Aleksandryjskiej, ob~iążona pożycz·
ką Towarzystwa Rb. 15000; od której zliległość "'J'UOsi Rh. 658 kop. 52,
vadium do. licytacji złożsć się mające wynosi Rb. 3000; lil!ytncja. roz·
pocznie s.ię od sumy Rb. 22500; hi!'min sprzetfaży wy7._.naczono na
dzień 1/14 lipca 1913 roku przed notarjuszem Juljanem Ł•1dą.
3) pod N2 75 przy ulicy Podrzecznej i Stodolnianej, obcią
żona pożyczką Towarzystwa Rb. 14.000; od której znleglość wynosi
Rb. 903 kop. 45, vadium do licytacji złożyć s:ę mające wynosi Rb. 2800
licytacja rozpocznie się od sumy Rb. 21000, termin sprzedDży wyznacżono na dzień 1/14 lipca 1913 roku przed notarjuszem Walerjanem
pożyczk&

Ryfińskilll.

4) pod .N2 14bao przy nlicy Rybnej, obci~żona pożyczką Towa!'zystwa Rb. 4700; od której zaległość wynosi Rb. 228 kop. 22,
vndium do licytacji złożyć się mające wynosi Rb. 940; licytacja roz·
pocznie się od sumy Rb. 7050; termin sprzedaży wyznaczono na
dzień 1/14 lipca 1913 r. przed notarjus~em Józefem ~yżniewskim.
5) pod M 250a przy ulicy Cegielnianej, obciążana pożyczką
Towarzystwa ~b. 30000; od której zaległość wynosi Rb. 2803 kop. 57,
vadium do licytacji złożyć się mające wynosi Rb. 6000; licytacja
rozpocznie się od sumy Rh. 45000; termin sprzedaży wyznaczono na
dzień 1/14 lipca 1913 r. przed notarjuszem Janem Nieznańskim.
6) pod M 2-70il przy ulicy Zachodniej, obciążona pożyczką
Towarzystwa Rb. 34800; od której zaległość wynosi Hb. 1523 kop. 45
vadium do licytacji złożyć się mające wynosi Rb. 6960; licytHcja rozP-ocznie się od sumy Rb. 52200; termin sprzedaży WJznaczono na
dzień l/14 lipca 1913 roku przed notarjuszem Konstantym Mogilnickim.
7) pod .N2 336e przy ulicy Północnej, obciążona pożyczką
·
Towarzystwa Rb. 14000; od której zaległość wynosi Rb. 933 kop. 74,
vadium do licytacji złozyć się mające wynosi Rb. 2800; licytaeja rozpocznie się od sumy Rb. 21000; termin sprzedaży wyznaczono na
dzień ?/15 lipca Hll3 roku przed notarjuszem Eugenjuszem Trojanowskim.
M 8) pod M 337cd przy ulicy Solnej, obciążona pożyczką
Towarzystwa Rb. 11000; od której zaległość wynosi Rb. 612 kop. 38,
vadium do licytacji złożyć się mające wynosi H!J. 2200; licytacja
rozpocznie się od sumy Rb. 16500; termin sprzedaży wyznaczono na
dzień 2/15 lipca 1913 r. przed notarjuszem Juljanem Ład!\.
9) pod N2 395 przy ulicy Sredniej. obcią,żona pożyczką Towarzystwa Rb. 27,000; od której zaległość wynosi Rb. 1678 kop. 62,
vadium do licytacji złożyć się mające wynosi Rb. 5,400; licytacja roz·
pocznie się od sumy Rb. 40,500; termin sprzedaży wyznaczono na
dzień 2/15 lipca 1913 roku przed notarjuszem Józefem Grabow-

skim.

1O) pod M 7 45-a przy ulicy Rozwadowskiej, obciążona poży·
..czką Towarzyslwa Rb. 35,700; od której zaległość wynosi Rb. 1,620
kop. 70, vadium do licytacji z1ożyć się rnająee wynosi Rb. 7,140· licytacja rozpocznie się od sumy Rb. 53,550; termin sprzedaży wy~na
ezono ua dzień 2/15 lipca 1913 roku przed notarjuszem Konstantym
Mogilnickim.

Porada 50 kop

:e
00

~r. ~. n~nrurn
specjalista

chorób oczu

....

Lódź.

chorych

Wewnetrzne i nerwowe Dr. l. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 4 1/ 2 - 51/ 2 codziennie.
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-2 po poł.
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
_
Choroby kobiece Dr. 1\1. PAPIERNY od 3 - 4 ćodziennie.
10 rano.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Niedziela, piątek, sotota od 1 - 2 po południu.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
.
Choroby nosa, uszu 1 gardła Dr. C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.

B. główny asystent nadwornego lekarza dentysty
-

Nr. 84.

69. Piotrkowska 69.
Tel· 28-39.
stałemi
.
łóżkami.

Lecznica ze

Godziny przyjęć w ambulato1jum od J0-12 rano i od4-7
po poł. Przyjmuje się cbo!'ych
850-52-31
n a stałe.

Dr. L.

ł<laczkin

KONS'I'AN'l'YNOWSKA 11.
Syphilis, skórne, weneryczne
choroby dreg moczowych.

LECZENLE SYPHILISU
EHRLICH-HA'fA 606.
Przyjmuje od 8-1 rano - i od 5-8
wiecz., dla dam osobna poczekalnią
11) pod .N2 78Hcf przy ulicy Benedykta obciążona pożyczką od 4-5. W ni-edziele i iwięta tyBr<>
Towarzystwa Rb. 23,300; od której zaleglość wynosi Rb. 968 kop. 78
do 1 rano.
vadium do licytacji .złożyć się mające wynosi Rb. 4,660; licytacja
rozpocznie się od sumy Rb. 34,950; termin sprzedaży wyznar.zono na
dzień 2/15 lipca 1913 roku przed notarjnszem Wiktorem Sarosiekiein.
Ulica Południowa .Mi 2.
12) pod M 803E przy ulicy Lipowej, obciążona pożyczką To·
Telefon m 13-59.
warzystwa Rb. 30,QOO; od której znleglość wynosi Rb. 1756 kop. 09, Choroby skórne, wło!iiów, we•
moczopłciowe i nie•
vadium do licytacji złożyć się mające wynosi Rb. 6.000; licytacja neryczne,
mocy płciowej.
rozpocznie się od sumy Rb. 45.000; termin sprzedaży wyznaczono LECZENIE SYP1HLISU EHRLICH·
na dzień 3/16 lipca 1913 roku przed not11rjuszem Juljanem Ładą.
HATA 606 (wiródżylnie) i 914.
13) pod N !W5e przy ulicy Andrzjeja i Lipowej, obciążona 'Przyjmuje od 8 -1 r. i od 4 - 8 pp„ ·
pożyczką Towarzystwa Rb. 3\1,000; od której zaległość wynosi Rb.
pa.nie od o - C pp.
1844 kop. 75, vadium do licytacji złoiyć sję mająt:e wynosi Rb. Dla pań oddzielna. poczeka.Inia. ló2·f:
6000; licytacja rozpocznie się od sumy Rb. 45,0óO; termin sprzeda·
Dr. med. Wincenty
ży wyznaczono na dzień 3/16 lipca 1913 r. przed notarjnszem Walerjanem Ryfińskim.
14-) pod N2 826a przy ulic:y Rozwadowskiej, obciążona pożyczką Towanystwa Rb. 14,000; od której zaległość wynosi Rb. 958
b, kliniczny dr, w Petersln:u:u.
kop. 66, vadium do licytacji złozyć się mające wynosi Rb. 2800; licy·
Długa 19.
tacja rozpocznie się od sumy Rb. 21,000; termin sprzedaży wyznakobiece, dzieci.
wewn!}trzne,
Oh.
czono na dzień 3/16 lipca 1913 r. przed notarjuszem Józefem Gra4-6 wieczór.
od
i
ran-o
10-21
Od
·
bowskim.
1018-10-10
15) pod M 1054k przy ulicy Łomżyńskiej, obciążona pożscz
eeeeeeeE~~~~eeeeeeeeeeeEe
ką Towarzystwa ·Rb. 8500; ort której zaległość wynosi Rb. 635 kop.
88, vadium do licytacji złożyć si~ mające wynosi Rb. 1700; licytacja.
rozpocznie się od sumy Rb, l 2, 750; termin sprzedaży wyznaczoao
na dzień 3/16 lipca 1913 r. przed notaduszem Józefem Zyźniewskim,
16) porl N 1060a przy ulicy Kruczej, obciążona pożyczką
Średnia .M 2.
Towarzystwa Rb. 12,000; od której zaległość wynosi Rb. 719 kop. 10,
vadium do licytacji złożyć się mające wynosi Rb. 2400; licytacja roz- Specjalista chorób skórnych i wenelekarska twarzy
pocznie się od sumy Rb. 18,000; t"rmin sprzedaży wyznaczono na ryeznych (kosmetyka
i włosów).
dzień 3/16 lipca 11.113 r. przed notarjuszem Jt~nem Nieznańskim.
Przyjmuje od 9-2, od 4 i pól do 9 w
17. Pod M l 109a przy ul. Mikołajewskiej, obciążona pożyczką
Towarzystwa Rb. 48,500; od której zaległość \VJllosi Rb. 2010 kop. 37,
vadium do licytacji zło~yć się mające wynosi Rb. 9700; licytacja rozKrótka 9, telef. 23-78.
pocznie się od sumy Rb. 72, 750; termin sprzedaży wyznaczono na
cI1orób wenerycznych,
Specjalsta
Sarosiekiem.
Wiktorem
dzień 3/16 lipca 1913 r. przed notarjuszęm
sl<órnych moczopłciowych.
18. Pod N!l 1120 przy ulicy Widzewskiej, obci~żona pożyczką Gabinet Reentgenowski świa11
Towarzystwa Rb. 50,000; od której zaległość wynosi Rb. 3315 kop. 49,
tło·leznicży
vadium do licytacji ?łożyć się mające wynosi Rb. 10,000; Iicyt~cja Godziny przyjęć od 12-2 i od G-1'
rozpocznie się od sumy Rb. 75,000; termin sprzedaży wyznaczono na wiecz.; dla Pań -OO 5-6 p. p. W nie.
dziele od 10-1.
dzień 4/17 lipca 1913 r. przed notarjuszem Eugenjuszem Trojanowskim.
19. Pod M l314b przy ulicy Naw1ot, obciążona potyczką To·
warzystwa Rb. 15,500; od której zalJgłość wynosi Rb. 792 kop. 90,
ZIELONA 19.
vadium do licytacji złożyć si~ · mające wynosi Rb. 3100; licytacja Choroby skórne, weneryczne i
rozpocznie się od sumy Rb. 23,250; termin sprzedaży wyznaczono na
moczopłciowe.
dzie1i 4/17 lipca 1913 r. przed notarjuszem Józefem Grabo-wskim.
:Przyjmuje od 8 i pół do 10 i pół i
20. Pod N2 1433a przy ulicy Widzewskiej, obciążona flOŻJCzką ed 4 do 7 i pół wiecz. W niedziel•
Towarzystwa Rb, 53,800; od której zaległość wynosi Rb. 2124 kop. 14, od 9 do 2 r.
202-11vadium do licytacji złożyć się mające wynosi Rb. 10, 760, licytacja
rozpocznie się od snmy Rb. 811,700; termin sprzedaży wyznaczono na
dzień 4/17 iipea · 1913 r. przed notarjuszem Wiktorem Sarosiekiem.

Dr. L PRYBULSKI

ŁUKASZEWICZ

Dr. 1. ~zniUtin~

Dr. ABRUTIN

Dr. W. DUTKIEWICZ

nym,

Wrazie, gdyby dzień wyzuaczony dla sprzedaży
sprzedaż odb~dzie eiQ dnia następuegoc

dnia 15(28) marca 1913 .rokult'

b,>'ł świątecz

Dr. M. ~romi~
Chorol;ly dzieci

Przyjmuje od
Widzewska 104.
fr-7 po poł. w niedzielę od 11-12
1172-6rano.

.OAZETA ŁODZKA•-12 kwietnia Ht3 r.
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Nowe

spółki.

(w) Na mooy aktn, sporZĄdzonego przez
rejenta Ryffń1kiego, mi~dzy Abrsmem Waj11·
richem i Gda"U\ Skebeł~im zawartą została
spółka pod firml\: „G. Sk:ebelaki i A. W&jn·
rich" w et-lu fabryka<'ji w ł.Htdzi pluszowyoh
i różnych manufakturowych towarów.
lat, li·
Spółka została zawartą na pięć
coąc cd dnia 11 lutego r. b.
Kapitał zii.kładowy spółki wyneei 8,000
rb. wuieaionyeh prz~z stowarzyszonych w równych cu~śc~8ch.
Weksle i wszelkiego rodzaju iune zobo·
wiązania w imieniu firmy powinny być pod·
pisywune przez obydwech stowarzyszonych
pod firmowym stemplem.
- Na mocy aktu, sporząlizonego przez
piotrkowskiego f!'jenta Zarskiegg, mi~dzy Józefem Piewskim. Stanisławem Roz&11towskim
i Leonem Grnbi1'1skim zawarta r.estn~a spółka

pod firm": "Stanisław Rozen\owski, Leoo
Grabióski i S-ka" w celu prowad.Haia w o·
lllldzie Kamieńsk. handlu kolonjalnymi, manu·
fakturowymi i innymi towanmi.
Spółk11 została zawa1ta n•tM:y klta, łiczqo
od dnia 1 m1uoa r. b.
Kapitał zakładowy lłpółki wynosi MOO
rb. wniesionych przez PK!wskiego i łłrabili
skiego w r~nych częściach.
Weksle i wszelkiego rodzaju iane ~obo
wiązania w imiauiu spółki p~wiooy byó podstowarzyazowszy11tkich
pisywane przez
nych.
- Na mocy aktU, aporząltonego przea
rejenta Ryfińskiego, mi~zy Eue;ienju11zem
Gundełaohem i wdową Wiktorją Zachert zawartl\ została spółka pod firmą: .Eugienjusz
Gundefaełl i 8-kA" w celu prowadzenia na•
dal l\.ależ11cegi) do Gundelacha w Łodzi o·
grodu i czterech. zakładów o-gredniczych.
Spółka została zawarta na trzy lata licz,c
od dnia 1 słycznia r. b,

Kapitał zakładowy apółki wynosi 4,500 wi11izania w
rb,, 1 których Gundelach wnióal 3000 rb. podpisywane
(ogrodem i sklepami), a Zacherł - 1500 rb. nych.

1m1eniu firmy~ powinny być
prze1 obydwóch stowarzyszo-

gołówk,.

Weksle i wszelkiego redz_11j11 inne zobo·
wi4i:anie w imieniu firmy powinny być pod·
stowarzyezo·
pisywane przez obydwóch
nyeb. -

Dziś wyszedł
łódzkiego

llr. 16

tygodnika humorystycznosatyrycznego

- Na mocy aktu, 11porzf\dzonego przez
rejenta Nieznań11k'ego mitdzy Michałem alias
Michelem Gordinem i Kadyuem Kadyszswi·
ozem zawarte zastllła spółka pod tirml\: "Gor•
din i Kadyszewicz, w celu prowadzenia w
Łodrd fabryki pończoch.
Spółka została zawartą na trzy lata, li·
u?.ąc od. dnia 8 lutego r. b.
Kapitał zakładowy spółki wynoai 5 OOO
a satyra.
rb., z których 4000 rb. zostały wniesiolle Cięta, bezpardonow
Kadysze·
przez
rb.
1000
przez Gordina a
Egzemplarz IO ko-p.
·
wicza.
Żądać ws~9d_~~e.
Wektł" i wszelkiego rodzaju inne ir.obo-

"ŚMIEłJB"
Lokalne aktuaua.

.
Dyrek cja
IL czni ca Wid zew ska ł~ Towarzystw
a Kredytowego
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lekarzy specjalistów dla

Główna

fil

przychodzących ch„rych

ID
Kerschner od 10 1/2-12 1/2
% Choroby dziecinne i wewnętrzne Dr.
1
~li'~ Chirurgja Dr. Kaufman od 3-4 /2 w pe pełudn.

\

iti

~

$
:~

Choroby
Choroby
Choroby
Choroby

~
~

JV2 51, róg Widzews kiej, tel. 30-83.

miasta

~

w południe.

~

_

~-

Dr. Fried ·od 6-8 po południu.
kobiece i akuszerja Dr. Szyldkret od 1-2 po południn.
weneryczne i skórne Dr. Langbard od 11/,-3 po pGłudniu.
oczu Dr. Goldstein-Po lak od 6-8 do południu codziennie.
wewnętrzne i dziecinne

itli

W

r.

Szczepienie ospy.

~
!I~

Analizy krwi,

n

wydziełłn

Badanie mamek.

i moczu.

Porada 50 kep.

t
,u

0~$3:~ "'9~·:;.:~;;i~~s;~~~~~~~~~rt

Lekarz weterynarji
S. Wolman

Piotrkowska 145. Telefon 29-00.

WAŻNE DLA PODRÓŻUlĄCYCH,
fotografów i ajentów,

Porady w zakres lecznictwa vrcbodzące, dj:ignostyczne szczepionia
290--20-6
e1kkspertyzy.

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

~$~~~~~~~~9EeEE~E$EEE

fotograficzny „Othello'' •.

Zakład

Dr. J. ~il~entrom

fotografkznych powiększeń
tCDi Rzgowska 2 (przy rynkn Oeyera).

Oddział

Zawadzka 12.

Ch.oroby akóry, włosów i wen.sryezne.
Kosmetyku lekarska.
Przyjmuje Gd 12-2 i 5-8 Panie od
4-S (osobna poooekalnia), w niedzie.łq
do 4 po południu.

Precz z chlorkiem !

•9~9~S~!$*~sae5'9:t~~~e!l9

Pożądana nowość!

Dr. Karol Blum

1'abryka myała i pnetwordw chemicuych w Łodzi poleca ll&jiunn.,.
n~oib:ony o 1 ta t n i o
p~ogzek lio prasre'łlrnym naJ medAle.m
:us pod na.zw~ ff

PERBOROL"'

gardła, nosa,
zboczeń mowy (jąkanie,

Specjs.lista chorób

uszu i
seplenienie i t. d.) podl.ug metody

Wy1tawie Rztm.ie&Jn.ieze-Przomysłewej w Łodzi. „P•rlterelH zut•
puje w zupebieliiei ehlonk: i 110d~ w pr:i.niu, oezc2a1d:i;a czas. prac• i :ay
dło. „Perlaorol" :udaje Meiiiinie >lit,1.ieżnl\ bi11.łol~. d.ez711.fek11.j• j" i·

r&v. Gut.o::manna z Beriina,
Godzwy przyjęć: od 10 i pół do 12

oszcądza tka.n~.

i od 5 do 7-ej wieez.
Piotrkowska 165 (róg św. Anny
Telefon 13. 52.
i pół

L. Schroter

~SS~~~$~~~$~S~~S9~

Dr. Snenberg

choroby shóry, dróg moczo·,„ych
i weileryczne,

Łódź,

Największa

szemi nagrodami.

Reprezentacj e i

towy

Skłąd

Tow. Kololijalnych.

K

1040-12

uszu,

Glów-1łłe 42, m. 2
przyjmuje panie z poradami od 3-ej
do 7 po połudtiliu i na czas słabości
tro~kliwa opieka, dy skrecja ścisła.

Poleca papierosy:

Skład=

Cykorji Ferd. Bohm i S-ki w Włocławku egz. od 1816 r.
Herbat, Tow. „Karawana" w Moskwie. Biszkoptów Cze:kolady i Karmelków F. Anczewskiego w Warsmnvie.' Krochmalu ry~owego i „BJyazczu" To1v. Akc. Hoffmana w
Salzuflen. Swiec B-ci Krestownikowych w Kazaniu. Hur•

Telefon 19·84,

A. Lelewska

Hra[i ·P li łf Wl[l

Handlującym

Wyborne Kawy Palone i Ka Mę Słodową n TRYUMF"'
odznaczone na Wystawa.eh Krajowych i Zagranicznych naJwyż

!Piotrkowska M 35,

Akusze;·ka dyplomowana

1086-7-1

ŁÓDŹ

••
••

28

rogatów poleca p. p. Kupcom, Cukiernikom i

Dr. Rosenblatt
711-2-4

owa

••
Telaf"on Ne 817•
••
lódzl<a Elektryczna Fabryka Palenia Kawy i Su-

Połndniowa

Pi'otrkotiwska 18.
Choroby wewnętr:.me i nerwo•ve.
Specjalne: choroby, żołądka., kiszek,
przew.iany materj,i, (~u.krowa: podag.ra,
otyłose l t. d,)
·
Niezbędne dla djagnozy analizy chemiczne i balrterjolog. wydzielin i krwi
w laboratorjum własnem. Od 11-1
raao i od 5-7 i pół po południui

dziele od 10-11 r,

Dyrektor Biura 'l.. Gajewicz.
dn. 2 Kwietnia 1913 r.

Nr. 54.

..
i ze- Glugl a
Franc
.

Or. med. J. Szwarcwasser,

no~a i gardła,
Od 10 - 11 r. i 5 - 1 po pol', w nie-

obwieszczenia swego z dnia 12 marca

~~~[!iiiii~m==~~--=""""'*'8=~™~~~~~~~g~~~-~-~~§~§~~~~~~-:E,·-2•~0:~==«~1 ~=·al~~

ad 11-1 i 5-71/2 •

Choroby

uzupełnieniu

za Nr. 2827, Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego m.

Żąda.ć we wszystkich mydlarniach i składach aptecznych.
7'-4-100-5.

ul. Cegielniana 14

ł..ódz,

Pańska

0 b W i 9 5 z Cz 9 n i 9

Lodzi podaje do publicznej wiadomości, iż wskutek złoże
wniosków, na
nia pPZez stowarzyszonych , dodatkowych
1
Kreowarzystwa
'1
zwyczajne Ogólne Zebranie Członków
dytowego miasta Łodzi, odbyć się mające w dniu 2/15
Kwietnia 1913 r., o godzinie 4 po południu, w domu przy
ul. Średniej pod Nr. 427 /19, porządek dzienny tegoż przedstawia się ostatecznie jak następuje: 1
1) ~rawozdanie Dyrekcji '1 owarzystwa. za rok
finansowy 1911/12,
2) Projekt do etatu na rok finansowy 1912/13.
3) Wybór jednego Dyrektora w miejsce wychodzącego po trzechletniej kadencji - S. Rosenblatta.
4) Wybór dwóch zastępców Dyrektorów w miejsce wychodzącego po trzechletniej kadencji-Leopo lda
Zonera. oraz wskutek śmierci Karola Wutkc.
5) Wybór trzech Członków Komitetu Nadzorczego w miejsce wychodzących ~o trzechletniej kadencji: Karola Klukowa, Engelberta Tischera i Jakóba.
Hirszberga.
6) Wniosek 23-ch stowarzyszonych w przedmiocie
zmiańy ogólnych zebrań członków Towarzystwa przez
zebrania reprezentantów,
7) Wniosek 39-u stowarzyszonych, aby wydawanie
pożyczek na nowe budowle wstrzymanem zostało na
pewien czas, wobec nadprodukcji nowych domów i
znacznej ilości Io kałów niezaj Qtych.
p. o. Prezesa: Mi1. 5przączkowski.

~
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b~

Łodzi.
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ŁÓDZKA

#(PIERWSZ A

Elektryczna Fa bryka Cukrów

ł{
ł(

t

Nagrodzona Wielkim Srebrnym Medalem na wystawie

T•

'f~Oh:c a

I\zemle.łłnlczo-Pn:e-

ii i S•ka
Dąb;~:;;_k
Łodzi, Widzewska 104.
w

AL

swe

~b_o:~we wyN~y

„)';• • • 6"„

.-.

CHRZEŚCJAŃSKA ~

codzienni:_:wh:te:,

.

705-00-8

)ł

)3
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RONĄ,

DERBY :g ~!;·

IO sztuk
OTTE
MASC
IO kop.
J\(g 1, N2 11, N2 18 IO& _szt.
kop.
Żądać wt1zędzie.

· ) kz

••

• •

'• •
•

il

Wstrząsający

Od dzi' do

Poniedz·ałku

wlącznie między

dram. w 3

innemi

w wykon. znak. tragika

IŁO

MRKS

14 Kwietnia

częśc,

Ermette Cacconi

I

Komedja w wykonaniu ulubieńca lllak&a

prog am
Wstrząsający

Orkiestra Koncertowa „SEXTET''

Pierro$ZU

łó

zkn Piekarnia Mechaniczna
N!

ł.ódź, ułica Jułjusza
Telehan 18·80.

iej

_Ng
ieł~

14

została

ia, n

dramat w 3

lał.

otworzon a,

a ft,ja.

częściach~

i wKn'!i~•~!..:"m~~!o~!~~~ w~!~ ..t:.:J.:i:!. I

l.
j

l
1

.Miejscowość ładna.

i zdrowa: stary las sosnowy. Wilja.. CENY NIZKIE.WARU.L'TKI DOGODNE. - PROLONGATA WYPLA.TY. Wyj~tkowo
wygodne i tanie działki nad rzeką. - Rozmiary działków według życzenia. nabywców. Zwracać •ię do biura pośr.-sprzed. działek. 735-10 2

WILNO, Zwierzyniec, ul. Gedyminowska 32. (róg Sosn.) Tel. N2 46.

.
,
ZIS
'
s i ato a Sensac·
Jedyny egzemplarz w 6 częściach
Dyrekcja S. Sliwiński.

2800 metr. długości
D mo strow anle trwa 2 godz. 30 minu t
·

Najws:panialszy dramat ldnematograficzny wszech czasów!
podług powieści

Orkiest a 12 o ób.

Henryka

Początek przedstawień
•

•

r

ane.

O kop.

o go~. 2-ej, 4 i

7-ej i 9 i pół w.
Kasa otwartn, od 1O do 12 rano i od 2 do 9 wieez.
Pass

pół,

.artout nie

ażne.

j

.
\i!J

ro.

Nr. 84.

'
PathefOn
I

najlepszą atrakcją zebrań

jest na;dmlmllalszym In·

atrumentem doby wspól·

WARSZAWSKA
KONKURENCJA

czesnej. Zada.da Dftjwy·
bredniefsze wymagania artystyczne. Je6l najlep·
szym.przyjacielem rodziny
towarzyskfch.

Gra ntezmcrdofdanie i ł1n przerwy
* • • do tańca.· • • •

Przysłowie mówi: Kt-0 kopiejki
uie szanuje, ten szeląga nie wart
Dlatego kupujcie obuwie tylko
w znanym magazTnie obuwia

~

W naizapadlejsze zakątki kraju wnosi świeży powiew wysokiej
· , a każdemu dostępnej kultury i w obrębie ogniska domowego
-;;ozwala cieszyć się rozrywkami, dostępnemi dotąd tylko dla
mieszkańców stt>lic.
z

Pathefon
grają

tubą

igły,

Płyty

nie

niszczą się

łona

5. '11am zawsze można do·
najtrwalsze i najwynkwit·
niejaze fasony obuwia po ce·
nach niżej podanych:

stać

l

zawsze czysto.

Co miesiąc nowości!!

lfszełłcie

1110-S-l

ul. Piatrkofl)Ska

Sprzedaż

•

•

" 3.50

hamburskie

obetalunki i reperacje

wykonywują się
prź:ystępnyćb.

i po cenach

!:50

~~i:;~e

•

starannie

Katalogi darmo!!

Specjalny Skłd P~thefonów
łódź,

Cennik:

J

szafirem.

Zielona 5.

Buty z cholewami lakierowane ~b. 8.• •
• szagrynowe
7.Kamasze męskie lakierowane
• 5.25
gemzowe
• 5.chromowe
• 4.75
•
• hamburskie
• 4.25
Damskie buc i ki lakierowane • 5.-

Warszawska Konkurencja, Zie-

lub bez tuby, gra bez

z.miany

Ź

L

Ziele a 5.

nr.

ANGIELSKIE i KRAJOWE

Nowości

118, 1-sze Pietm. Telefon 19-09.

w

na raty na warunkach najdogodniejszych.

wuelkm muaratie naitaniei i naiakuratniei.

[emdki i reuetllłary iądat dmno.
jak

również

na damskie kostjumy
~eSIDSS~:S~@S~S~®a

@

~

B·cia

-

U

LE

I

la~ład

leps&ycb

stoła~cb robót,

@

kompletnych urządżsń pokoi, również pajedyńczych mał>Ji podług danych i własnych rysunków

8

Wielki wybór stołów rozsuwanych, automatycznych z żełazną konstrukcją wy•
kcnywa się na maejssu.

~

~

są

ID

Łódż, Zakątna 45,

®

w dobrym gatunku, wielkim wyborze i po przystępnych cenach

01
·~

1019-50-9

~

G. A. RESTEL i S-ka

I

100

ID
ID

.,,.

„
i

W Salw a i

·QI
QI

•

lł\

•
Dzielna M 4.

~! Tele:fon N!! 14-99.
Fit.JE.a Spacerowa NQ 13. ·
Zgierska NQ 7.

il\. .

'.O

/.ł\

Główna NQ 51.

~

,_.,
lł~

.

~

. .

Piotrkowska NQ 76.
P~otrkowska N2 306 (Górny N.ynek).

Zawiada~1a, z? ce.mlik nasion na sezon bieżący opuścił pras~ ,
wysyła s1ę krw&d.emu franco. Nasiona. warzyw i kwiatów najświeź-

P..t!'

I.~
,.„

nych zbiorciw. Cebulki i fln.u ce do wiosoonego aadzenia w do
borowy~h odmianach.

W

l,ł\
(ł"

"'

~

Ceny nizłde.

fi 1zacunkiem

W • S· a I Wa.

Cen~ nizkie

"°'W"

QI

e

1

A'1~
~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/.4

,. ""'·"iiió.:·"""'"""''""""""'" ........ .......:.~ :,.~~'"~.......:· ....... ,,..."'ę;~~<::

' Oso 'by uaługujl\<ce 111u!alli& znajdą na
cały rctk przez nas gwe.rantowany za·
rol>ek, pracując u siebie w domu. Fachow
wykształ zbytoesne. Robotę srebie11.ąnaby
wamy. Prospekt na tąduie, nłączł,jąo
7 k. ms.rk~.
1'0WARZ1STWO MASZYN DO

"'""llQ]~~J,.l'-flI

I ul. Zachodnia NQ 31

że

zawiadamia,
w miejscowej sali lieytacyjnej pt>zy ul. Zachodniej Ni 31 ·
w dniu 7-go ma.ja. (24 kwietnia.)
19!3 r. i dni Dlł.stępnych odf>ywać siq

LI

CV

W. GÓ

T A,;C J A

sprzedaż z11.stawów z obydwóch
oddziałów we wla.ś'Ciwym czasie nie·

prolongowanych. Podcza.R trwania li·
cytacji, p»ołongata z.a.stawów na
wysta wiony~h. miejsca. mieć
nie
Wyka.z 1Utt zastawów, podlegajl}cych sprzedaźy będzie ogłos:rnny w ga..zecie „Rozwój".
1222-3-2
1215-1()-...2

WIĄZANIA.

I fl4J':JI;;• ......... .

SKI

SZEWC

„

na

<t

THOMAS H. WHITTICK·KUllAU i Ko.
Petersburg, Ne..iskl 40/42 818

II Ul. Pasaż- Majera NQ 11

~

100

,--~~--·~
;"' Gwarancia zarobku so Rs.·-mleslęcz.
-···

LOMBARD

„ 1przedaż
"'
w będzie.
n·
,

SUI<NA
PIOTRKOWSKA

WaFszawskie Akcyjne Towarzy·
stwo Pożycz~owe ·

W Oddział
W Oddział

ił:..
W
QI
ta:..
w
\91
Q/

SKŁAD

~

'9eeeeeeeeeeeeee~~eeee-fłl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
J,1-7.,....,....,....„~~·
~~·l'W"'· ~~~~ .............„~

do nabycia
u

Mikolajewska 32.
Poleca Sz. klijenteli obuwie wykwintne w wielkim wyborze po cenach

przystępnych •

.

Firma nagrodzona wielkim medalem
1238-15-1

złotym na wystawie
mieślniczo-Przemysłowej w lodzi.

Rze·

Zak'!ad f'otocI~
nry f.1--0nyma,: ·"

·KUSZE~

db

,

~ gaze.tcrrotJdi,

9'rosnC?kiórr>. Qi..nnikóro i t.p.
1

- -

SZKICE RYSUNKI
w ki2rt.t.nRu. modIUJm
RETUSZE
MASZYłf
z royk.oitcwii.em.
ef~tonm.errk

