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Łodzi:

Rocznie 6 rb., półrocznie 3 rh., kwartalnie 1 r~
kop., mieslęcznie 50 k13p.
Za odnoszenie do demu 10 kop. mieslf;cznle.
Z

przesyłką poczto~:

'Rocznie 7 rb. 20 kop., półrocznie rb. 3 k@p. 6~
kwartalnie rb. 1 kop. 80, mies i ęcznie 60 koµ .
Zagra nicą miesi ę cznie rb. 1.
Ogłoszenia:

południu,
dla prenumeratorów.

Wychodzi codziennie po
W soboty z dodatkami iłustrowanemi
R~dakcja

świąt uroc:zystych.
„
Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

oprócz niedz·iel i

..
„

..

Nadesłane na 1 stronicy 50 !wp. za

wiersz lub jego miejsce, wśród tekstn
60 k~.. r;;klamy po tekście 15 kcp„ 11ekrologja
15 kop •• Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamretscowe
po 12 k0p. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia mał1
1 l pól kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmnle.
10 wyrazów.

Ogłoszenia

„Gazeta" drukuje tylko w

języku

polskim

ulica Widtewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-'2'.:':). Administracja Przejazd nr. 1 (Telefon 20-3{1). Rlikopisów drobnych redakcja nie zwraca. Nr. skrzynki pocztowej 570
Interesantów

Filje kantoru:

sprawach

redakcyjnych

przyjmuje się od 2 tlo 4-Widzewska 106a.

Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny. :: Zduł\aka Weta, l{slęg!rnla Welenowsltie2;o ;:
Ale!u.u11ndrów 1 skład apteczny J. Auerbacha.
f1W'WA4

Teat~..~~~SKI :~„

F

„Serce nie sługa"

Ne 16.

Dz ii
wieez.

KONCERT
BUFET tbficie

w doborowy wybór przekąsek • . PI WO bnnvaru
„Waldsebleschen", i pilzeńskie.

PrlY lokalu ~ala bilar!IGwi iłliłt 1abia2tt\V. y; ~e~~ir~'?d~ ~~~tr !f:g:::e~~
~

Piotrkowska 17. Tel. 22·31.

1017-20-3

Wspaniale urządzony lokal podług nowoczr.snych najnowszych wymagań.

wszelkie zamówienia do tlomów wvhonvw11 sie

cenuth.

pO najniższvcb
Codziennie KONCERT kwartetu Filharmonji.
Poleca się Szanownej Publiczności za .zarzl}d Józef Pa!ejows·ki.

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

Dowódcy okrętów, znajdują
cych się obecnie na wodach czarnogórskich z wielką łatwością na ten
krok zdecydować się mogą bez po·
mocy. a nawet wbrew wsze.lkiej dyplomacji.

Austro -

Francja a blokada.
własna).

.
-.-

Bd go~z. 1Wi2U.

za~atrzony

D

289-25-3

trio

dobrze
zgi;anego

Staurant„·Ba·r Imp"'naI

(Kor.

ri

,Janna Małiuewikf

D~n. 1· li li li~U U
/W.I

mr_ _ _mi:llll._-.:ru-iillmli•raiwnillliil:i-reilllilfi~:!ilwwwl.!

~

wie cz.

i

tragedji

„~ łDzielna
ft BD~ WIUHI"
Nr. I.
~

Jutro

#WM

&ii± *WOMHDWM+A

nrninrnw!I" !:::. ,,Intryga i miłość''
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Pah)aniee, Biuro Dzienników, A. Wadz:yńskie2:o. Zamkowa 23.
•W &M

Teatr „POPULARNY''
W piątek
I-szy występ

w

Węgry zaproponowały

Francji udział w demonstracji przeciwko wojowniczemu Czarnogórzu.
Niec~tnie Francja dała swe zezwolenie na demonstrację, w której
wziąć udział zgod~iła sie jedynie po
odpowiecłniem porozumieniu
się z
Rosją.
Prasa francuska, dobrze poinformowana o sytuacji, również była temu
przeciwną. Lecz głos jej
stał się głosem
wołającego na puszczy. Francuski krążownik „ Edgar
Quinet" został wysłany do Antiwari.
Mocarstwa neutralne urządzają
w czasie wojennym blokadę wybrzeży jednej
ze stron wojujących ~
rzeczywiście, fakt podobny nie ma
swego precedensu w historj i nowożytnej.
Słusznie też rozumuje prasa francuska, uważając. że podobna
ólokada nie ma charakteru pokojowego wystąpienia, że, przeciwnie,
jest pogwałceniom neutralności, jest
wzięciem udziału w wojnie.
Jeżeli Petersburg jest dalekim
od zamiaru szkodzenia najżywotIJie.i

Francaskie sfery dyplomatyczne
znakomicie zdawały sobie sprawę,
dokąd prowadzi polityka monarchii
anstrowęgierskiej.
W Paryżu wiedziano dobrze, że demonstracja flot
mocarstw europejskich może ustą
pić miejsca blokadzie, od której krok
jeden do okupacji.
-·
szym interesom

państw bałkańskich.

M~lYKl IRIYilYHHA

dalekim od tego zamiaru jest i Paryż. Francja do tego
stopnia mało zwraca uwagi na poli-.
tyczne wskazania Austro-Węgier, że
rząd francuski niedawno zaakceptował zakulisową operacię finansową
na korzyść Serbji-mianowicie bankierzy paryscy wysłuii do skarbu
serbskiego 30 miljonów w formie za„
datku, umówionego przy zawieraniu
kon~aktu na koncoajo kclajowe w
prowincjach, świeżo przez serbów
zdobytych.
Dyplomacja francuska uważa demonstrację floty i blokadę,
mającą
ua cełu ""Z.muszenie czamogórców i
1erbów do zaprzestania szturmu Skutari, za conajmniej przedwczesną,
ponieważ Skutari jeszcze nie zostało
zdobytem.
Jeżeli Europa życzyła sobie, aby
związkowcy nie rozpoczynali szt ur·
mu Skuta.ri, to, według zdenia ol·
brzymiej większości prasy fraucuskiej,
należało
protestować
przed kilku
miesiącami, jak to np. miała zamiar
uczynić, lecz nio
uczyniła Austrja
w sprawie zajęcia . przez serbów
Sandżaku Nowobazarskiego.
Dziś, po
pięciomiesięcznem oblężeniu Skqtari, rozkazują serbom
j czarnogórcom
zaprzestać operacji
wojennych. Rozkaz ten jest do tego
stOi'nia niesprawiedliwym, że francu ski opinja publiczna nie może go
przyj~ć przychylnie. ·w yrazem uczuć
Francji są liczne protesty różnych
sfor fra;:cuskich po wysłaniu krążo
wnika .. Edgar Quinet" na wody
czarnogórskie·
D.
to

również

„Mandaty kame''.
Ministerjum sprawiedliwości śpiesznie
9pracowuje dla Izb ustawodawczych projekt orawa o mandata.eh kt:lrnych oraz
projekt prawa o niezwłocznem rozważ1rni11
niektórych spraw.
Zasady projektu Ulitanowienia manda.
tów karnych, clotąd w pnwie rosyjsldem
nieznanych, są następujące:
Powziąwszy ] d(rniesienia policji przekonanie o dosłmtecznem uzasadnieniu wi·
ny danej osoby, sędzia ma prawo !!kazać
tę osobę na areezt d0 jednego miesia,ca
lub na grzywnę do 100 rubli, nie prze·
prowadzając rozprawy sądowej, to jest nie
badając oskarżonego, ani świadków.
Postanowienie E\tdziego w tym razie

nazywa

1i~

„mandatem karnym' 1 czyli
„mandatem s11dowym'' i lrnmunikuje Bifl
natychmiast zarówno policji, która wezc~ę·
ła sprawę, jak i osobie skazanej.
Skazany oraz policja mogą w ciągu
siedmiu dni zażądać, ażeby sprawa została przeprO\JJadzona pr!Zed będzią trybem zwykłym, to jest z wysłuchaniem oskarżonego i świadków.
Jeżeli w ciągu powyższych dni sied·
miu takie żądanie nie będzie zgłoszone,
wówczas mandat karny nabiera ·prawnej
mocy sądowego wyroku i podlega wykonaniu; jeżeli iaś żąd·ania to będzie zgło·
1zone w ciągu pomienionych dni siedmiu,
wówcz3s mandat karny traci moc i za·
miast niego obowiązywać będzie zwykły
wyrok sądowy, który Zafadnie po rvz·
prawie.

Drugi projekt: o trybie rozważania tak
zwanych spraw „niet. w łocznych" polega
na tem, Qe jeżeli poliCJi zaieży na ~pośpie·
chu, to sama policja api-suje i dor:~cza danej osobie wezwanie, IJ)y t11 osoba zaraz
zjawiła si~ do sędziego.
S~dzia rozważa takie sprawy poza
zwykłą koleją spraw, to jest uatl'chmiast

Nr· 86.
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2.
po zjawieniu się w sądzie oskarżoneg<>,
świadków i policji.
Ogłoszony w t.rm wypadku wyrok Bę·
dziego ~taje się po trzech dniach prawomocny, o ile w ciągu trzech dni skazany
nie odwoła się do wyższej instancji.
rozwa•
Powyższy tryb niezwłocznego
żauia spraw i orzekania mandatów kar·
nych, zapożyczony z prawodawstw zacho·
dnich, ma na celu ułatwienie policji walki
z muiejs;,,emi przekroczeniami prawa i po·
rzi1dku publk z nego.

ciągnąca się sprawa
!Jublina do Bełżca, która

Od lat kil ku

poetycL..iej myśli i wyzwoleniem ~ ~aterjal
oych wi„zów Lformalnych. „ Wyrazić! -woła
Chełma.
Na studja co do nowej kolei asygnowa- Beethoven, wzywajllO Dlł pomoc Sł e w o przy
no 40,000 rb; uowa linja posiadać będzie oko• końcu eymfonji; nie mogąc juz 11amym dźwi~
kiem instrumentalnym odtworzyó uczueiowego
ło 200 wfon;t.
nastroju, 11osługuje się słowem pieśni, jako
-o~
plaetycznym środkiem wyrazu.
Tak więc doczekała się Łódź „premiery•
epokowego arcydziełl!, na którego wystawie·
nie pozwolić sobie mogl\ wybrane stołeczne
miasta, kultywujące muzykę w wielkim zakresie, i w tem miejscu należy podkreślić za•
IX symfcnja Beethovena. W v1ykonaniu sługę p. Zdzisława Birnbauma, który wywarszaw1skiej orkiestry Filharm.
wdzięczając się ia serdeczue przyjęcia w na·
mieście, tak godnie sezon koncertowy
11zem
W przeciwieństwie do Mozarta, którego
zakończył.
gel'ljusz wystrzelił nagle przecudownem kwieWykonanie symfonii hyło oczywiście na
ciem przedwczesnej dojrza.łuści, rozwijał si~
zadania, Zaać było, iż dyrektor
wysokości
talent Beethovena stopniowo od pit>rwszych
przygotował dzieło z ogromną sta·
Birnbauw
niepozornych błysków do przebogatych obja·
był wczoraj·
w1en twórczych, tryskających światłem naj- rannośc:ią i podziwienia godny
biorąc pod· uwagę ze·
artystyczny,
wynik
szy
uduchowienia. Dlatego można w
głębszego
chóralny, bądź co bądź, amatorski za
spół
twórczości Beethovena poprowadzić pnącq się
Bardzo poprawnie
wyj.ątkiem kilku solistów.
odrozwojową,
linję
szczytom
ku
od poziomu
„Szylłerowska oda do R:!·
kwartf:lt:
wyszedł
zwierciadlającą wewnętrzny proces duchowego
w wykonaulu pali E. Birnbaumówny,
dości"
dojrz9wnnia.
orar, pp. Ruka i Leone,
\Vilgockiej
Comtekoncercie
Zestawieuie na wczorajszym
choć nie brzmiał imponująco na skutek nie·
l·ej i IX-ej (ostatniej) symfonji Beethovena
donośnego, aczkolwiek przyjemnego w
dość
?.e wzg'lęd:i ua tę rozwojową
włilśn ie
było
głosu p. Rukn oraz p. Wilgockiej,
brzmieniu
twórcy bardzo inte.re·
linję nieśmiertelnego
Srebrzysty głos
była niedysponowana.
która
Bojące i tern prawdopodobnie kierował Się p.
iskrzył się na kanwie to·
Birnbaumówny
p.
Zdzisław Birnbaum, układając program wezo.
nów orkiestrowych zwłaszcza w górnym re·
rajszy.
a p, Leone wykazał głos ładny w
jestrze,
O ile muzyka I-ej syrnfonji jest jeszcze
niższej skali.
salonowej wytworności,
sztuką
błyskotliwą
Najlepiej stosunkowo wyszła niezmiernie
przejętej od Mozarta, to w III-ej znajdujemy
podwójna fuga - nielada popis dla
trudna
już monumentalny stylsymfoniczny genialnego
chóru.
mistrzl'I, który na gruzach przeszłości wznol3i
Cały zespół przyjmowany był bardzo ser•
nowy gmach twórczy. Odtąd każda symfo·
a dyrektor Birnbaum owacyjnie.
decznie,
n)a jest manifestacją wewnętrznych jego przeF. Halpern.
7.yć i odruchem nastrojowego napięcia chwili.
Całe życie trawiła Beethovena erotyczna tę·
skuota za sercem ~obiety, któraby zdolała
na szczyty jego twórczej potęgi:
się
wspiąć
nie pozwoliło mu na zaspokojenie tej
życie
Zamościa

b12rlzie

przeprowadzonn. odnoia do

Zestrady i sceny.

budoutwowy kc.lei z
najbliższe polączeuie Warszawy ze
rzyć ma
Lwowem, weszła jak już wiadomo w nowe
stadjnm.
Mianowicie minister komunikacji RuchRadzie ministrów projekt
prv.edstawił
łow
przeprowad·lenia kosztem skarbu studjów nad
linji z Lublina pzzez Zamość i Toma·
trasą
szów Lubehki · do Behr.a z odnogą z Zamo·
ścia do Chełma.
K oszt stu djów obliczono na 40 ,000 rubli.
W memorjale do tego projektu rniuisterjum
komunikacji przy pomina, że kilku przedsię
bior c ów pry watnyc h prowadziło już stndja
kolei od stacji Warszawa-Kowelska do granicy austrjackiej, ale studja te nie były skoń
czon e.
Tymczasem współc~esnn sytuacja politycwa u twierdziła pogląd rządowy, że budowa
uowy eh kolei pry watnyeh nie jest pożądana
w l\. rók stwie P olakiem wog6le, a zwłaszcza
w pasie pogm niczuym. Dlatego konieczne
jest, zdaniem ministerju m, przeprowadzenie tęsknoty.
kolei tomaszow s kiej kosztem skarbu.
Drugiem źródłem gnębil\cych zmagali i
Należy przypomnieć, że już przed ro· mrocznego zwątpienia
była powolna utrata
kiem ministerj11m kolei w \Viedniu na zapy- słuchu. Pod wrażeniem tego nieszczęścia spi·
tanie z Petnsbnrga oświadczyło gotowość sał Beethoven w 1802 roku (w 32 roku ży
połączenia l i11 ji L\\ Ów-B eUoc z granicą ro- cia) w liście · do braci całą grozę awego po·
eyjsl.ą i przeprowadzenia na nich potrzebnych łożenia, a oto fragment ~ tego listu:
adaptacji.
"Nie wiele brnklo, bym kres był poloNowa kolej, o ile dojdzie do skutku, bę· żył t&ki.e mu życiu. Lecz tylko ona!-sztnka
dzie miilła, jak wiado m o, wielkie zn aczenie wstrzymafa mnie od tego kroku, gdyż c:m·
przemysłowe i handlow e dla lubelskiego, ogól- łem, że nie
śmiem porzucić świnta tak dinno-uarodowe zaś dla Gal icji,
go, dopóki nie wyśpiewam tego wszystkiego,
\V sprawie owej kolei otrzymaliśmy wczo· co gra tajemna muzyka w mojej duszy".
rnj telegram następując y :
wola do życia i uśmiechem
Zwyciężyła
PETERSBURG. Ministerjum komunika- promiennej aureoli ozlociła jego twórózość.
cji wniosło do Dumy ostntecinie oprncowany Z tego uastroju wyrosła V-ta symfouja i naprojekt połączenia odnogi kowelskiej kolei stąpił przełomowy kres tragicznej szarpaniny
nadwiśla11skid1 z sieeią kolei austrjackich. duchn: Beet.hoven-mnzyk przeobraził ei~ w
Nowa linja kolrjowa ma się zaczyuać w Lu- natchnionego wieszcza.
blinie, przechodzić przez Zamość, Tomaszów
Syrnfonja IX-ta jest wzlotem ku szczykończyć w Bełżcu, prnyczem od tom
Lubelski
wysubtelnion<>j do ostatecznych grnr.ic

Z za kordonu.

O „Pochód na Wawelu Szymanowskiego.
Wniesi.ono do Sejmu petycję o przyznanie 100 tysięcy koron na wykonanie „Pochodu na Wawel", dzieła Wacława Szymanowskiego. Imieniem komitetu petycję podpi·
sali minister Dlugosz, prof. Jawors1'i i dr~
l{orzeniowski,

-o-

Z lit\vy i Rusi.
W sprawie

Be eł ho en.
II.

(Dokończenie.),

Jako dogmat prz)•jęta przez niego forma
nie tylko, że w niczem i nigdzie nie skrępa•
owszemwała orlich lotów jego fantazji, jakby jedynie po to zda wała się być st wo·
rzor.a, aby stać się godnym płomiennego ge·
uiuszu zbiornikiem jego nieśmiertelnych inwencji.
Ten to „ klasyczny romantyzm" Beetho •
veoa jell!t owym jedynym widomym punktem
oparcia dla muzykologa, zajętego rozwiąza·
niem kwestji, pod jaką też kategorję zjawisk
ma być podciągnięty ów tytan, jakie miejsc~
ma mu udzielić historja muzyki.
Bo gdybyśmy zaprnguęli wniknąć w samo
podłoże twórczości Beethovena, innemi sło·
wy - objąć ogrom jego genius:r.u, ogrom
tego, co poza wszelkimi "klasycyzmami" i
„romantyzmami" bytuje, wypadłoby nam jedno
z dwojga: alho poprostu uezygnować ze
wszelkich dyalektycznych sposobów rozważa·
nia wartości jego dzieł, oddająo się natomiast
odczuwaniu jego
wyłącznie beipośredniemu
muzyki i błogosławiąc przytem los, o ile ob·
darzył on nas organizacją, godną, aby się stnó
uczestniczką tej niesłychanej w dziejach sztu·
ki biesir..dy artystycznej, - albo też, biorąo
sobie za przewodników Schopenhauera i ·wa.
gnera, spróbować wznieść się na · zawrotne
wyżyny ich natchnionej metafizyki, skąd twory Beethovena ukażą się nam przełamane
w tak nitizwykłym pryzmncie myślowym, o
jakim operująca powszeduiemi kategorjnmi,
mieć nie
pojęcia
Mjmniejszego
krytyka
może.

„

Wiadomo, jak olbrzymi!!. rolę w filozofji
Schtlptnhauera odgrywa sztuka wogóle, muzy-

szczególności.

W

myśl

tej niezmiernie

głębold~j filozofji dzieło sztuki, jako 2jawieko powstałe ze zdolności geniuszu do czystej
kontemplacji świata i poimania ostamiego w
wyzwala
niezależnern od woli wyobrażeniu,

uniwersytetu.

-o-

ZXrólestwa.
Z

rzeźni,

(d) Tow. eksploatujące rzeźnia
wystąpiło z propozycją uzyskania
rzeźni w Sosnowcu.

miejskie
dzierżawy

Napaidy pod Radomskiem.

Na jadących szosą z Przedborza do
Radomska 6 kupców: Szamela Okręta, Jo.
•ka Blumenzona, Szlamę Gliksmana, W.
Ch. Kup~rintza, Abrabnma Aby Raherta i
Abrahama Markowski ego w lesie, należą
cym do majątku Chełmo, napadli . trzej
uzbrojeni w brauningi bandyci i zrabowali

im około 500 rb.
Wystrzeliwszy kilka razy w powietrze,
znikn~li w gąs:i:czu leśnym. '
Natychmiast rozpoczęte śledztwo wy•
kryło pewne ślady, za którymi idąc, dokonaua kilku aresztown1'i zarówno w Czę·
atochowie, jak w Przedborzu.
Nadto w Częstochowie dokonano we
ul. Stradomskiej w
środę obławy przy
mieszkaniu rodziny jednego z bandytów w
domach familijnych fabryki Peltzerów, gdzie
kilka godzin
się, że bandyta na
okazało
przed obławą bu wił przez kilka tylko
minut.
trwahl. około 6 god zin i zaObława
rzeczo·
kończyła się zabraniem do wodÓ\\
wych, oraz aresztownniam krewoych ban·
dy ty.
Morderstwo Y4 rulyszZ.{o-t,"lie.

baudyci

z Włodowic
Powracający z fabryki
Niedawno kurator okręgu wileńskiego
sprawa uniwersytetu ?.decydo· pod My~zkowem, st. kolei warszawsko·
po· wi e deńskiej .znflleźli na drodze dwóch
prędzej i
waną byłaby bez porównania
a
myślnie, gdyby w~zystkie miasta na Litwie i mężczyzn, z których jeden już zmarł,
Rusi porozumiały si0 między sobą i zgodnie drugi dogorywnł.
Zawiadomiono władze, wszczęły śledz·
zdecydowały się na jerłno mi11sto.
Gd,y zwrócono się do prezydenta Wi?ua two, które wykazało, iż zabójc~ był nie·
z zapytaniem, czv istoieje zamiar zebrania się jaki Jan Ż:ll'ski.
wyra11ił się, że

1#%1Sili&6&

ka w

wileńskiego

przed1tawicieli miast, zdecydowania kwestjip. Węsławaki zakomunjkował, łe podobny
~azd przedstawicieli kraju dla 1deoydowania
wyboru miasta w którum ma .byó uniwersytet odbywał się w Wilnie przy udziale pn:edatawicieli miast, wchodzą.cych w 1kład wiL
okręgu naukowego, za Stołypina.
Wtedy zebrali się przedstawiciele mia ~ t,
ziemian, zakłauów nnukowy;ib i prz<:lmy sl o •
wo· handlowych i rozważywszy 1prawc, wybri.·
li Wilno.
Nieobecny był tylko przedstawiciel m i li~
skiego ziemstwa. I
Sprawa zdawała si~ ju~ zdecydowaną ,
lecz obecnie za kaźdym razem, gdy Wilno
wznawia starania o otwarcie uniwersytetu w
Wilnie, inne miasta występuj!\ z podobuemiż
staraniami.
Wobec tego zarzl\d Wilna jest beg.
silny.
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Oczywiśc:ie stopień, w jakim muzyka. pozalety
może,
wyrazić to, co wyrnzić
całkowicie od osoby kompozytora, od wymia·

trnfi

ru jego genjuszu.
I jeżeli niezbyt głęboka organizacja twórnas z wiQzów tejże woli, objektywizującej si~ cza nu nic wi~cej, jak ua w.rraz ~łytkich obw nas samych i trzymającej nas w ciemnicy jawów woli, płytkich dązności, radośd i smutpowszedniego, oderwanego od• si.tuki, byto· ków zdobywać si~ nie może, - wielki kum·
wania.
poz_}'tor potrafi objawić nam „najskrytszą
Stąd, oddając Sil) roikosznej czynności istotę świata, wypowiedzieć najgł~bszą jego
zatapiania się w dzieło 11ztuki; jednocześnie wy· mądrość".
zbywamy się naszej indywidualności, skazanej
Takim był Beethoven.
na nieprierwaną mękę i zaczynamy JlOzna·
nastąpiła
jaźni
jego
tajnikach
W
wać świat w wyobrażeniu idealnem. Jednak, kwincydencja prawoli świata z wolą jedno·
o ile sama istota wszystkich r;ztuk pięknych, stki, a żywioł muzycwy, w którym kwin·
z wyjątkiem muzyki, nie pozwala na nio wię cydencja ta ukazała ludzkości swe oblicze,
cej, jak na naśladowanie pewnej idei, którn przez nią podniesiony został do należnej mu
kolejuo jest uiczem, jak tylko odtworzrmiem godności zwierciadła wszel!hrzeczy w· najczy·
pewnego objawu uniwersalnej woli, - o tyle stszem ich wyobrażeniu.
jedna tylko muzyka jest samej tej woli naStąd ~ nieśmiertelność i nieprzemijają
śladowaniem czyli jedynym czynnikiem, o· ca wartość tworu Beethoverui; stąd - to nie·
bjawiajj\oym samoistność wszechrzeczy.
wysłowione uczucie wyzwolenia i radości Skala harmonji dźwiękowej odpowiada w najwznioślejszem tego słowa znaczeniu, o·
stopniowanej objektywizacji woli, - tak więc pauowujące naR w miarę potegująccgo się od·
tony odpowiadają najniższemu działywania tego tworu; stąd to nieuniknione
najniższe jej
stopniowi wyrazu tej woli - przyrodzie nie- zamieranie nikłych widziadeł rzeczywistości
ograniczonej, - przechodząc następnie przez w zaezarowanym muzyką Beethovena człu·
tony te staj~ się wieku, stąd to zaludnianie się jego wyobraźni
cały szereg podwyższeń coraz to bardziej określone, wyraźne i mebli· obrazami wszechświuta w niezml\conej ich owe, odtwarzajllc kolejne następstwo objekty- snowie ,
od surowej mawizującej się i zmierzającej
z właśdwą sobie genialną przenikliwoterji ku człąwiekowi - woll; wreszcie tony dcią Wagner zauważyi, ie życie Beethovena
najwyższe, zawierające w sobie pochód me- jest prawie doszczętnie wyzuta z jakichbąrlź
lodji muzycznej - ten najwyższy szczebel u· mniej więcej jaskrawych faktów i wydarzeń;
jawnienia tej woli, to nierozwuiany rozumem drobiazgowy badac.i wypadków miałby prawdzi·
byt istoty ludzkiej.
wy klo pot z jego biografją.
Nie tylko znaczenie muzyki jako takiej,
Ale jaka bo też. strona zewnętr.znego ży
nle i rola kompozytora, mającego w swem cia mo g ła skłonić ku sobie jego, Beethovena,
rozporządzeniu uniwersalny &ywi oł dźwi ęko który nosił w sobie bezmin bogactw i nie·
wy, olbrzymieją w metatizyce S chopenhauera zrównnne piękno życia wewnętrznego?
do rozmiarów niebywałych.
Czy możliwe byłoby, aby ten człowiek,
Kom pozytor urasta tu do wielkości mędr który dostąpił szczęścia
oglądania istoty
ca, wygłaszającego najwyższą prawdę w mo· wsze<'h rzeczy, szu kał dlań rnmpełnienin w obwie; niedo s tępnej dla jego rozumu,
cowaniu z marnościami świata realnego?
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Zreszt!ł i tu nnwet strona tego świata•
którn jedna tylko mogła pociągać wielkiego
muzyka - dziedzina dźwięków - przestała
dlań istnieć z chwilą, gdy dotknęła go absolutna głuchota.
• Pozbawiony słuchu, głuchy I!lu11yk I pi·
sr.e Wagner. - Cey możemy sobie wyobrazić oślepłego malarza? Znamy za to ślepego
jasnowidza. Do Tereziana iltaje · 11ię podobny
ten ogłuchły muzyk, - do tego wieszezbia·
rza, który miast zamkniętego dlań świata zja·
wisk, wewnątrz patrzącą źrenic!\ mógł doj·
rz.eć istotę wszeiakiego zjawiska. Zp;iełk ży
cia przestal niepokoić Beethovena. Wsłuchany
w barmouję swego ducha, wielki artysta z je·
go głębin przemówił do świata, który już w
żaden sposób nie mógł d011 przemówić. I oto
wyzwolił si'J genius~ ze wszystkiego, co leża·
ło poza nim i zamlrnl\ł się całkowicie w so·
bie. Jakiś cud objawiłby się temu, ktoby
wzrokiem Tereziuna spojrzał wówazas na
Beethovena I Dojrzałby ou cały wszeehświat,
błąkający się pod postacią człowieka, - sam'ł
istność świata w powłoce . Judzkiej~ ...
Zalane światłem najgłębszej pogody du·
cha · vowstaj!\ w tym okresie jedno za drn·
giem niesłychane w dziejach muzyki arcy·
dzieła: symfonja pastoralna, symfonie A-dur
i F·dur, I wreszcie - jakby poprzedzona so·
Dziewiąta tymfonia, to syn·
natą op. III teza nie tyiko twórczości Beethovena, nle i
wszystkiego wogóle, co podnklsione do war·
muzyka instrutości kosmicznego ~ywiolu mentalna kiodykolwiekbą.dź wypowiedz\eć zdo·
fał a.
promiennym opty!lłlizrnem,
Rozświetlony
w Boga i dobro wierzący, ze wszethbytem
pogodzony dnch Beet110vena pogodził się wreszcie i z człowi e ki .: m: w bezmiernie uiewinnym motywie filrniu tej symfonji uk a zał si~
• De r reine 'I'hor•, t en sam, oo w
lurluośl'i
kilknd z iP ;:; i ą t Int ii óźui <.>j inkarnowany zostr1ł
w Parsifalu,

s

Nr· 86
Odatui

powracał

mężczyznami:

nu

z Włodawie, z dwoBentkow11kim i Jnlli·

I

Kalendarąk.

ctim.
Dziś .A.mstHege I
W drodza wynikła pomięd1y nimi
Jut... lCHcełjana.
Imiona .to11tia6akle1 11at• lłelhkwa
Bprzeczka, a następnie bójk1.1, podczas lltórej Żarski zadał Bentkowskiemu tak ci~ik~ Jutro Kraaisbwa.
W schód słońca o c. ó m. 5.
ranę notem, ż@ ten wyzionął duch!\,
Zachód
•
• 6 •
l>G.
Pragnąc pozbyć się świadka wypadku,
Długość dnia
• 13 • M.
zranił śmiertelnie drugiego towarzysza Ba·
Stan pegody.-Podług ob1eTwacji Optyka B, Rit tera, ul. Piotrkowska Xi 85.
nial.a, sam zaś zhiegł.
10 ciepła
Schwytano go jednak i osadzono w TERMOMETR: Rano o g. 8.
•
Połudn. o g. 12.
2•
•
areszcie.
•
Wczorr.j o g. 8 w. I•
•
•

Z Warszawy;
Sprawa Messalówny.

W głośnym procesia p. Measalówny, artystki operetki warsznwskiaj z towarzystwem
„Gramofon• o zerwanie umowy, w nadoho·
d ;i;ą cy czwnrtek w sali tego~ Tow.
przy ul.
Nowy-Swiat ur. 30 odbędzie sit ekspertyza
przy ud~\ale ekspertów: pp.: ~Marji Sobolew·
aldej, Aleksandra Michałowskiego i Zataje•
wicZ11.
Jak wiadomo, istota sporu i»>lega na tem
t.e wenług p. Messalówny głos j&j miał być
odtwornany w eposób artystyczny na płytach
grnmofouowych, tymcia11em To>v .• Gramofo!ł"
dla oszczędności pocz~ło chwytać jej głos na
płyty zonofonowe, odtwarzające głog niearty·
stycznie.
Pełnomucnik p. M., adw, przys. Popow•
ski, wnosi, aby pozwana pod doiorem dale·
gowanego sędzittgo nnśpiewała plyty ~ramo·
fenowe, poczem biegli porównaj!\ ie płyty •
analogicznemi zouofonowemi.
dowe regentury.;>
Wobec otwarcia przy wydziale bypoiocz·

oym w Warszawie dwóch nowych poaad regentów, prezes 11ą<lu okręgowego powołuje
kandydatów na objęcie tych po&ad.
Kalldydaoi powin!li nadsyłać podania w
ciągu mltrsii\ca.
Repertuar
Teatru polskiego w Warszawie.

Wtorek, dn. 15 b. m.

.Miodowy

mie·

„Miodowy

mie•

1iąc".

Sronii, tłn,

16 b. m.

eiqo".
Czwartek da. 16 b. m. "Krakowiacy I
Górale",
Piątek dn. 18 b, m. „Miodowy mie·
11iąc• .•
Sobota dn. 19 b. m. „Miodowy mitBiqo".
Niedziela du. 20 b. m. o godz. 3 i pół
JJO poł. 8 Krnkowiaoy i Górnh1", wieczorem
• Miodowy miesiqc•.

Oczem

powinniś
wiedzieć!

W.::. lka o reform41

y

sejmowę.

Kraków, w kwietniu 1913 r.
Któż nie pamięta tego
czasu, kiedy
proletarjat galicyjski, po raz pierwszy zapukał
nieśmiało do szlachecko-sejmow ych
bram, a kiedy historJ czny „fargowiczan"br. Wojciech Dzieduszycki-odpowiedział
w sejmie: „Niech sobie na śwłeoie buru
szaleje, my tu w sejmie mamy bezpieczny
dach nad głowl)"l
Bul'za szalała!.„ Pl'oletarjat galicyjski, dzięki jednolitej akcji z proletarjatem
całego państwa austrjackiego, inicjatywa
którego nie jest zależną od galicyjskich
· obszaruików rozbija polską "targowicę" i
zdobywa sobie, nie dorosłszy klasowo, _ ...
powszechne prawo wyborcze do parlamentu,
gdy natomiast proletarjat węgierski, losy
którego ważą się w Budapeszcie, co utrud·
nia jednolitość ogólnej akcji-do dziś tako·
wego nie posiada-pomimo tylu zaciętych
walk.
To są fakta, które płyną przed nasze.
mi oczyma wartkim życia potokiem, które
nie wystrzelają, juk Minerwa z głowy Jowisza, lecz są produktem stosunków społecznych, n one nam mÓ\vią: Burza pr~
szalała! ..• Bezpieczny dach
ad głową do·
stal chorobliwej drżączki!„. Przerażony hr.
Wojciech Dziedusżycki ucieka, by więcej
nie wrócić, a na stolcu pre.zesury Koła po paru latncl:i - zasiada eksdemokrata,
kompromisowy dr. Leo ł marzy o pierogu
ministerjnlnym, dla którego zdradziłby nawet interesy całej Galicji! .• ,
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Ze •zpitala
Aleksandra. L. b)ł akazaoy na 10 lał katorgi i zbiegł.
te} Dnia 21 b. m. od~i• li11 poaie· Na stacji Graqiea oczekujący tandarmi od·
ł1taie ł~j rady po~iałewej nadsor- wietli 10 do więzienia w piotrkowie.

ezej w ctłtl reapatrzenła różnych 1praw1
dotycz,cych npitala św· Aleksandra.

Teatr „Moderne 11•

Po niefonunnej dotychczasowej dy·
rekcji teatr .Moderne" z dniem dzisiejszym
nanowo otwiera podwoje sympatyczneg•
lokalu przy ulicy Krótkiej M 1 w Grand
Hotelu.
Powierzenie kierownictwa p. Tadeuszowi Młtykowj, daje gwarancję, że teatr ten
zjedna sobie wkrótce sympatje publiczności,
ktora dawniej tak ch~tnie teatr ten odwie·

Teatr „Luna".
• Quo Vadia• naszego znakomitego pi·
1IH'za H. Sienkiewicza nietylko jako pe·
wieść, lecz i w interpretacji kinematogra·
ficznej cieszyć się zaczyaa nadzwyczajnem
powodzeniem w całej Europie. Po sukce·
aach w Krakowie, cały cykl obrazów, przy·
Minimum 1
•
wieziony został de Łe>dzi, gdzie od kilku
:BAROMETR: 766
Maximum 20
11
dni
wyw"'łuje niezwykłe .&ainteresowanie, dzała.
najwyłlej Hygromotr 79 proc. wilgoci. które atale wzrasta, gdyż wiele osób po
Obecnie teatr zol!ltał gruntownie odno·
najnlżt1j
Teatr Polaki. Dziś wiecz. „Serce 11.ie kilka razy śpieszy napawać wzrok scenami wiony, zapowiada fsEereg ulepszeń teatrał·
sługa". Jutro wiecz. „Panna Maliczew1ka".
nych i estetycznych, - odpowradajlloyeh
wzruazająoemi, przejmuj~cemi groził.
Teatr Popularny. Dziś wiecs. „Pani
najwybredniejszym
ObrM
ten
od
wyma,aniom znawców
wezoraj
dlilmonetruje
prezeeowa".
Jutro wiecz. „Intryga i miłość•.
Kinematografy. Odeon, Casino, Luna, teatr .Luna•. See ny w katakumbach, na kinematografu.
0Aza, The Bio Exp1~s, Optiqu• Par11ionne, dr nie, gdy chrześcijanie getuJ'ł si~ na
Zwracamy uwag~ na dzisiejszy proNowe interesujące programy.
łmierć, w celu wywołania większego złu· gram, zamieszczony "' ogłoszeniu.
Bibljoteka Steltełałdch. (l{lkołajew·
Nawa straż ogniowa.
1ka 59) otwarta codziennie od g. 9-oj do 8-ej dzenia, od.grywailł aię przed wzruszonym
(b)
.Administracja
fabryki nici w Widzewidzem
przy
akompanjamencie
chóru
ko§.
wieczorem, w niedaiele I iwięta oll 1-oj io
3·ei pp·
cielnego, który śpiewami g(]powiednich wie wystlłpiła do wład1 z pr-0śbą o zezwoleDie na urz,dzenie własnej fab-rycznej aira~f
Czytelnia plam Tow. „Wiedz•"• pieśni potęguje wrażenie.
(Piotrkowska 103), otwarta od Il· 6 po peł. de
ogniowej,
Z Tow. Emigracyjnego „lcau.
10 wiecz., a w niedziele i jwięta otł I:oclz. IO·ej
llieullana kradzież.
(d) W krótkim i:zasie od.będzie sit w
rano do godz .. I O-ej w.iecz.
(
d)
Złodzieje
próbują
dokonywać lira.
Muzeum nalłłci i 81Etuki. · (l'iotrk•W· Wiln;• zjazd łydow. Towarzysiw emigracyj·
dzieży nawet u ajentów
1ka nr 91), otwarte codziennie od godziny '-oj nyeh.
policji śledczej.
po południu do JO wieczorem, w niedziele l
Wołlec tego delegaci waruawskiego ko· Wczoraj, podczas przedstawienia w sali konlwięta od godziny 12-ej w połv.dnie ie IQ.ej
mitetu emigracyjnego p. Mendebohnowa i p. certowej na krześle. p. policmajstra sie.
wieczorem.
Morgenstern przybyli do ~dai celem wspól- dział pomocnik nai.zełnika wytłaiału śled·
-onego omówienia 1 miejscowym tddziałem czego, Jl· Wołodanki, obok niego zaś pewien młody człowiek, który zauważył, ~e
kwestji uczestnictwa w zjeźdllie.
Onegdaj odbyło sio posiedze.ie koDłitetu p. W. wyjął z kieszeni portfel, napełniony
miejscowego oddziału emigracyjnego Towa· banknotami, które przeglądał.
W antrakcje p. W. wyszedł do bufetu
rzyetwa .Iea" 11 udziałem dełeptów. Na po·
aiedzeniu roztrlflłsano kwestjł postulatów obu na zakąskę, a wkrótce za nim wyszedł je·
Żródło nafćiane.
Po chwili pomoonik
eddziałów oraz udzielenia dyrektyw delega· go przygodny BąSiad
naczelnika spostrzegł, że ktoś kładzie rękt
W sprawie odkrycia śródła nafty pod tom na zjazd.
Gąbinem w gnb. warszawskiej dochodzll
na·
Skonstatowano, śe działalnośó &mip-a· do kieszeni i chwyta~za pugilares-natych·
1ttpujące szezegóły.
cyjna w Królestwie jest oołler słabo ro1wi· miast smiałego r:.Gezimie11zlla schwytano i
Kawałek ziemi, na którym lodkryto jró· nitta, więkaze miasta (Piotfków, Tomaszów), osadzono w areszcie.
Jak si~ okazało, jest tofznany, między•
dło,
należał do ~ nauczyciela
żydowskiego, Die posiadają oddziałów Tow. ' emigracyjnych,
który sprzedał go włościaninowi za li-OO rb. satem uchwalono dążyć do rozwiniEJcia rucha. narodowy złodziej .hulkiel TJejzorowicz.
Rewizje i aresztowania.
W tych duiach przybyłe do Gąbina kilku emigracyjnego, oraz zjednoczenia go pod egi•
(d) W nocy z niedzieli na poniedziftłek
przedsi~bicrców z Łodzi, z adwokatem
Gło· dlł Tow. emigracyjnych.
gowskim na ćzele, Przywidli oai 1tpecjaliUchwalono czynić starania o tanie ·pasz- dokonano licznych rewi~ji i areszłowauo 38
st1?, który badał źródło wszechstronnie i etwier• porty zagraniczne. Podn>eaiono sprawę po- osób, w tej liezbie 9 posztłkiwanych przea
policję znanych złodziei.
dził obecność ropy.
łl\czenia łódzkiego ueziału Tow. emigracyjneSytematyczne sprzeniewierzeni e.
PIM zakupiono od włeścianina za 1,000 go "Ica• z oddziałem łódzkł-n Tow. dla u(d)
W fabryce Fiustera przy ul. Jnljłl·
rb. W celu eksploatowania nafty ma pow- rządzania emigracji żydowskiej, oraz postano•
aza pod nr. 28, jeden z u.rzędnilrów porzuoił
stać Tow. akcyjne.
wiono rozpo eząć szerok<\ aloon w •prawie U·
tbnowisko i wyjechał zagranic~.
świadamiania społeczeństwa e doniosłości eNowe fabryki.
Po jego wyjeiłdzie wykryto systematycs(IJ) Tu tej i przem) słowlly H. Skebulski i migracJi wobec zmienionych warunków obecne
sprzeniewierzenie
towarów.
A. \Veiwri ch otrzymali pozwolenie na Urlll• nych za pomocą prelekcji odczytów i t p.
Oparzenie.
dzeuie w Ł!ldzi fabryki pluszu.
Ze Zgromadzenia kuclHnia~rz.ów.
(n) Zamieszkała przy ul. Aleksandrow·
- :Mieszka1'.tcy tutejsi Miohał Gordin i
W czwartek, dnia 17 kwietnia, o godz.
J{adych Ka<ly5zewicz otr11ymali również po• ł po południu przy ulicy Dzielnej N 20, akie.i nr. 44, Ryfka Mośkowic1 wpadła wczozwolenie na otwurcie fabryki trykotaży.
w lokalu p. Paluszyńskiego, e<lbędzie się raj do balji napełnionej gor~ wodll.
Pomocy 11.dzieliło jej Pogotowie raiunZmniejczenie dni pracy•
ogólne kwartalne zebranie. na które urząd
(d) Administrarja fabryki Juljusza Hein- starszych zaprasza swych p. p. członków. kówe.
zla przy ul. Piotrkowskraj nr. 1041 zawiado·
Wydanie katorżnika.
- Poślizgnięcia.
miła władze i robotników iż z
powudu bra(d) Onegdaj włodze ausirjackie wydały
(ex) Wczoraj jak swykle to Bit n na1
ku obatalunków lic'lbę dni pracy redukuje do władzom rosyj<Jkim znanego bandytę Józefa w Łodzi dzieje jeżeli tylko deszcz lub śnie1
5 dni w tygodniu.
Lewandowskiego, achwytsnego w Krakowie, opadnie na nasze .kuracyin-e• trotuary-zano·

KRONIKA.

A. któż w Galic)i nie marzy sce grób, a fala, rozwijaj:teego się WÓ\l·
nieszczęsna czas kapitalizm11. któremu to „liberum vetoJ•
burza krzyżuje plany, nie daje spokojni• broniło do Polaki wstępu, pon·eważ nie daspać, bo oto 1rndchodz:} nowe wybory do ło się rozwinąć ówczeanemu mie!lzczaństwu
sejmu. Galicja, pomimo korupcji szlachec- - zmiata z powierzchni życia - Polskę i
kiej - uprzemysławia ei~ i proletarjat za- liberum veto!ozyna silniej i śmielej pl.łkać do bram sej·
Bejm galicyjski jest wla,nie tym sta·
mowych; przyczem tchórzliwe mieszczań· rym przeżytkiem i dopiero rozwój kapitałi·
stwo µodnosi powoli etrusi!l głow9, co do· zmu w Galicji - stworzy t~ siłę, która je·
wodzi, że Galicja stoi w przededniu kata· dynie b~dzie zdolną usunllć go zupełnie.
strofy, która uzmysławia się - w polsko·
Wie o tern „Targowica" szlachecka,
rusińskiej
komedji i proletarjackim dra· więc zawarowała się mocno, że nietylko
mauie.
proletarjat, ale i mieszczaństwo nie może
Gdyby mieszczaństwo chciało ei~ na mieć na sejm żadnego wpływu. Przepis
chwilQ zapomnieć ... , a pp. Daszyńscy i regulaminu sejmowego wymaga np. obecStapińscy uprzytomnieć sobie, że bawienie ności na sali 121 poelów, aby można uchwa·
się w chowanego w komisji
tymczasowej lić reform~ wyborczą. A ponieważ sejm
nie uświadomi robotnikom i cbbpom walki ma 161 posłÓ\Y, wy1tarczy więc, aby wyz • targowicą", łtlcr. zaciemni, żeby z&ezli z szło z· sali na korytarz 4:1 łargowicimn, a
niebotycznych szczytów głupiej fantazji na ich wola musi llyć narzuconą całej Gaziemi~ rzeczywistości i zajęli się grunlow- licji,
nem uświadomieniem tychże robotników i
W tym się uzmysławia „veto!" ostatohtopów, to obecna walka o sejmową re· nich .Mohikanów• s..dacheckich, którzy groformę wyborczą tnialaby bardzo doniosłe żą c:ale1 Galicji, nawet całemu państwu, że
maczenie, bo zmieniłaby jii gruntownie: nie dopuszczlł do najskromniejszej zmiany
pobiłaby targowiczan i otwarłaby Galicji ustawy wyborczej.
drogę do przemysłu a tak będzie mieć
W kemiajach obecnie wałkują si(}
tylko znaczenie dP.monstracyjne.
dwa projekty nowej ordynacji wyborczej do
Dziwne doprawdy, że na to grnntow- sejmu; hr. .Bade11iego i p. Starzyńskiego.
ne uświadomienie mas robotniczych w Ga- Oba te projekty są zbudowane na pomys·
licji nawet się nie zanosi. A gdy Si!J we- ła<'h typomi obszarniczych. A okręgi wy·
imie do ręki „Napriód"-nie mówiąc już, botcze s~ tak "geomett·ycznie" podzielono,
że jest ubogi duchem, ale zbrodnią byłoby że cale eentra przemysłowe będ!ł potopio·
poeądzić go o reprezentacje czysto-klasowej ne w f.in ·1tyzmie chłopi!kim, co ma u trud·
my!i\i robotniczej.
11 ić o;>o?.ycyjłlym iltronnictwom kandydowa•
Mimo to, ponieważ odbywają ei~ po nie, albo wykluczyć możnosć ich zwyci~·
całej Galicji demonstracy1ne zgromadzenia, StW;l.
co przeraża szlachecką targowicę, gdyż b •1.Jeż e li projekt hr. Ba<leniego jest pełen
pieczny dach nad glową może runąć, wię•! niejnsuości i [B.'Zeniłmięty aż do drobiazgów
zamier.u on~ priy uchwaleniu nowego pru· duchem ol>szncnic-zej klasowości, to projekt
jektu ordynacji wyborczej-użyć bistorycz· p. Shrzyóskiego, trzeba mu przyznać, jest
nei:o „liberum veto•r
wcale jasny i zwięzły, iJ.le tet bardziej reLiberu~ vetoł One ło wykopało Pol- akcyjny, gJzie zupełnie wyklucza si~ od

Marzy.. .

o pierogu?! Wszyscy! tylko ta

wpływu całą lwluość prncujllcą miejaką
wiejską.
Jest on cały nas:itpikowany pluralnoś
eią, proporcjonalnością i wsz~lkiemi innymi
11zlaoheckimi wymysłami. A „Slowo Polskie•, zwalczając zaciełrle projekt, hr. Ba·

deniego, nazywa go-ustami w&zechpolskich

obszarników z biskupami na czele - znaezuie demokratyczniejszym i bardziej narodowym.
Sejm, podług projektu reformy wy•
borczej, uchwalonego przez większość ko·
misji s11jmowej, ma si~ skladać: z 13 wiry•
listów, 45 obszarników, 8 posłów średniej
własności, 44: cenzusowych miejskich, 12 •
powszechnych wyborów, 5 z Izb handlo·
wych, 2 z Izb r~kodzielniczych i 99 z gmin
wiejskich.
Taki podarunek ofiaruje większoś6 sej•
mowa - klasie pracująr.ej, czyli całej lud·
ności 33 miast i miastec1ek galicyjskich
z „kurji powszechnej", która posiada wszystkiego 12 mandatów, z tego 4 posłów do•
stanll Kraków i Luów. A główne znacze·
nie tej reformy - jak mówi Daszyński poleg" ua tern, że znosi ona jawność i pośredniość glo&0wania. Daje ludowi praca·
jącemu piąti\ kurj~ z potworną geornetrjó\
wyborczlł·

Komisja

uchwaliła

IÓwnież

przyznać

kobietom czynne prawo wyborcae w kurji
wi~łkiej własności, w kurji liredniej po·

siadłol!ci

miast.
A

ziemskiej i w kurji cenzusowej

ob~zarniczo-klerykalny typ tej re•
formy wyborczej najbRrdziej uwydatma to.
że kurj.a powszechna, reprezentująca miłjon
głów obdarzy sejm 12 posłami, gdy nato·
miast wirj liści-członkowie nie z wyboru,
lecz wskutek zajmowanego 11 owtsk:l, .1
mocy statutu krnJ<>wego, - których repre.
zen tują trzej biskupi lwowscy, ksiąie biskup
krakowski, d wnj biskupi przemyscy~ biskup

4.

Nr 86.

towało
nięcia.

Pogotowie kilka

wypadków

.„.

poślizg•

- W Homlu .znwiesił wypały Cb. Ztl·
mano w.
Paaywa wyneszl\ ł.0,000 rubli.
Bliua Poałużna przeohodz\c 11li04 Ogrot.....-,1c••
(d) Sąd okręgowy piotrk0wski C}głoałł
dową poślizgnęła się i padająo złamDła
pra(e)
Bracia
Zajfertowie,
uzyskawszy po·
upadłość firmy „ Ka..zimierz Ciesiełaki i. S.ka •
wą ręk~.
zwolenie
włr.idz
.chlośnycli,
prz,'1tępuj:, do
- Przy zbiegu ulicy AndrzeJa i Piotr w Sosnowcu.
założenia fabryki epecjaln~j maay dla wy·
kowskiej poślizgnął się 70 letni Antoni Bo·
kończenill towarów. Fabryk.a mieścić się
gala, .który doznał przytem ogólnego rozld·
będzie w budynku własnym przy zbiegu
cia i ran~ czoła.~
ulic Jagiellońskiej i Prywatnej w Radogo- Niefortunny akok z tramwaju.
szczu.
Teatr Polski.
(ex) Władysław Smużczyński, malarz
Z ruohu budowlanego.
pokojowy wyskakUjl\C wczoraj z tramwaju
Z kaucelarji teatru Polskiego kornuniku(e) Wythiał budowlany piotrkowskiego
będ"cego w ruchu, upftdł bk nie s zc z ęśliwie, . J!ł nam, co nMt~puje:
rządu gubernjalnego zatwierdził plauy na
ŻA rękę w ramieniu
zwiclrnlJił.
- Dziś po cenach popularnych wybor• budowle następują-ce: Stanisława. Szymcza.·
na lekka komedja de Croizet'a, która dozBa· ka-na nadbudowę piętra na domn parte- Głód.
ła
podczas
premjery serdeezuego przy. rowym, przybudowę I pi~trowej c.zęśei
(ex) Poinstający czas dłuższy bez zaję
domu oraz komórek w Zgierzu, lgtlacego
cia i miesi'lkania Jan Widera, upadł wczoraj j~cia,
- W środę również po cenach popular- Wieczorkiewicza-nit 1 piętrową oficynę
be~ sił skutkiem głodu, przed domem nr.148
1ych .Panna Maliczewska".
drewnianą i lrnmórki w kolonjl Żubardziu i
przy ul. Widzewskiej.
- Najbliższą premjerą teatru Polskiego Jana Hildsza-na parter. dom i portjernię w
będziG zuakomita komedja Al. hr. Fredry pod Radogoszczu.
tyt. "Do~ywocie•, której dzisiejsze pokolenie
Dżuma.r
eł I przemysł.
na scenie nie widziało.
(e) Dżuma śród trzody cnlewne.j ukaDy rekcja i reżyserja dokładaj!\ wszelkich zała się w majątku G&stków, w pow. lę·
Konkurs firmy „H>iłrwićz i Synu.
starań, aby arcydzieło wielkiego pisarza otrzy· czyckim. Celem s~mie.nia. epidemji zarzą·
(b) Wczoraj w hotelu Manteufla od· mało pierw&zorzędna,
· stylową wystawę tak dzsno rozległe środki.
była się narada wi-erzycieli Upfldłej firmy
jak otrzymało pierwszorzędną obsadę, któr!l
„Lira" zgierska.
• Hurwi ~ z i Syn" zebrało się 17 wierzycieli 'tworzą p. Czechow$ka
oraz pp. Bedn11.rczyk,
(
c)
„I~ira." zg1eraka uzys.kała pozwolełódzkich i pozamiejscowych. - Dotycl1cims
Orliński, Rydzewski,. Wiślański, Łuczak w ronie gubernatora piotrkowskiego na urzą-·
wyjaśniono, że pasywa wynoszą 600000 rb.
lach głównych, w mniejszych zaś wystąpi
dzenie w r. b. 12 wiecztlrów "lJ tańcami, 6.
Wobec tego, że księgi handlowe jeszcze
cały Z!.'Spół teatru Polskiego pod reźyserjlł
widowisk teatralnych i 4: za.baw leśnych.
nie są zbilansowane, pewna cyfra aktywów I. ""Orli1\.skiego.
jeszcze nie została ustalona, lecz według
Przedstawienia amatorskie w Zgierza.
Bilety na czwartJ.owe widowisko rozpo·
Zapowiedziane na sobo.t~ i .niedz.i.elę
przy1Juszczeń wyniesie około pół miljona
częla sprzedawać kasa teatru.
rubli. Na aktywa lilłożą się 52000 rubli
ubiegł" przez tow&rzystwo muzyczno śpie·
- W sobotę na benefis utaleutowao.ego
wacze „Lira" w ~ierzu p.1·ud<eta.wieni!i
na sprze daue z licytacji towary w sklepie,
artysty p. Rodmunda dana b~dzie wyborna
któr~ k11pił wojażer Konarski.;
"Karpackich Górali" z przyezya od orgaWierzyciele wybr11li z pośród siebie pełna humoru komedja Mauryc1i1go Hennequin'a nizatorów niezależnych, odbyć się qje mop. t. ~Ula bieniec kobiet'', w której benefisant
komisję z pięciu osób, która z.ajmie się in·
gły.
Nowe terminy na dwukro~ne wysta·
wykona tytułową rolę.
kasem należności firmy.
wienie powyższej sztuki ,,.Lir1\" zapowiada
Teatr Popularny.
na 30 b. m i 1 m!lja..
Echa b a nkructwa „eh. S. Rosental
Z 3 zgierskiej kasy pegrzebewej.
Z kuncelarj i teatru Popularnego komun i·
i s-wie".
(b) Firina „Cb. S. RosentRl i Synowie•, kują nam, r.o następuje:
'c) Wcz raj w Zgierzu w lokalu to·
którn niedawno nwieeiła wypłaty, obecnie
- Dziś 1.uak.omita komedja l'l fran• warzyshva pożyczkowc-osaczędno8ciowe~o
przyetąp1b do regulacji swych długów, się· emskiego
Hennequina i Vebera nPa11.i preze- przy ulicy Dłngiej odeyło się roezn ogólgającyc11 z górą 400,000 ~-ubli, płacąc za aowa" z pp. Różański\ i Gryficz w tytułowej ne zebr1H1ie ci:łonków zgienlriej lluy po·
rubla 50 kop. Wierzyciele zgodzili się na roli.
grzebowej. ·Przewodniczył obrntimin p. Fr.
to i firma b~dzie w dalszym ciągu egzy.
Komedja ta na pierwszych iwuch przed- Lebncht, pióro tnym.:\l p. A. Ciel&eki.
stować ne tej samej skali.
W r. z. wpływy k,<i,gy wyni-O!!ły 165 r.
stawieniach zdobyła ogrtmH.I}' snkct>s, bawiąc
Echa upadłości firm7 „M. Rogozińskiu. od początku do końca tłumnie zgromadzoną 30 kop, wydatlii zaś 836 rb. 40 kop„ '!}a
(b) Wierzyci-ele upadłej fi1·my „M. Ro· publiczuość.
dzie1i. za.mknięcia rachunków ponstalo w
goziński" poczfltkowo zgadzali się na kom- We środę i czwartek 9 Jntryga i mi· kasie 275 rb. llO kop. Zap.omóg po.grzeboprtmis z firmą i proponowali moratorjum łość • Schillera.
wyeh w okresie s P'rawozd~t\'1ezym ~ypła·
pod warunkiem natychmiastowego zapła·
- Pełne próby odbywają się z wielkiej cano 12 na C'gólną sumę 566 rb. Wssokość
cenia piątej części długów. Upadła firma tr!łgedj i Schillera p. t. ,,.Dziewica Orle&Uak:\", jednej z.ipon~ o g.i, ~t n.mnie do usta~y, wyzgadzała si-ę na 8-letuie moratorjum, lecz która ukaże się w piątek 11 pierwuym wy- Msiła od 2D do UO t·'.1. Od r,o• :r.ątl;u zał1:1·
wierz)- ciele nie chcieli się zgodzić i wy· stępem znakomitej artystki Stanisławy Wy· żetiia kasy do du~:\ 1 fjty.cinia r. b., t. j.
1tąpili do E.ądu o ogłoszenie konkursu . ..
w ciąu lat ośmiu wpłynęło składek od
.sockiej w rtili Joanny d'Arc.
Niewypłacalności.
Szt uka powyższa ukaże eię po raz pierw- exłonków 5706 rb. 4.5 kop. Z snmy tej
W Berdyczowie zawiesiła wypłaty Ruch· szy w Królestwie, ze wzgl~dów bowiem cen· wydatkowm~n na zaporo.ogi J>•!!;Hlol~We
Ja Libvw, właścicielka wielkiego ~kłńdu ma. zuralnyob była zabronioną, ro przedstawieniu 3512 rb. 70 k(}p„ resrt·1 z,{lś, t. i. 2253 rb.
11ufakturowego.
jej na scenie, ~ występ tak ztrnkomi~ego go- 75 kop, znajduj"' się na procencie w agierścia., jakim jest Stanisława Wysocka powinien ·skiem towarzystwie pożyezkowe-ggzezędn~
Pasywa wynouą 250,000 rubli.
- W Sta.wrapołu lrnukukim zawiesił ścif\gnąć tJumy widzów na piątkowi\ pre· ściowern.
mjer'ę.
Spra\vozdnnie to og6lne zebranie zawypłaty Piotr Piotrowicz Sineuko.
Pasywa wyll08zą. 30,000 rubli.
- W1rnbotę po południu po cenach naf- twierdziło bez d}'~kusji.
Zarząd kasy,
lrtt}ry st1m0wią pp.: H
- W Rezirne (geuunbska gnb.) zawie· niźszych „Jarmark małżeński•.
Turrzyński,
sił wypłaty Abram J. N11delman.
Pudłowski i .A..
Cielecki
pozostawi<mo w tym składzie uadał.
Pasywa wynoszą 20,000 rubli.

Teatr, muzyka i sztuka.

.

Hand

,

p.

rr.

~rnowski, biskup ~tanisławs-ki

i t. d., maj11

13 mandatów.
Tę reform~ wyborczą

w ogólnych

ża

rysach przyjęła więkaz-0lć komjaji sejmowej
ł zeawało się, te „ Tugowfoa • w imieniu
&ejmu aprobaje tę reformę. Gdzietam! -Donła ostatnio wiadomość, że biskupi-szl,acłl·
mee i · biurokraei ośVri&dczyli kategorycz.nie,
Iż nie będą za reformą wyborczą głosowali.

Klerykalno· kOD9erwatywno- weze.cbpol-

32 walecznych członków
Sejmu będzie Ojczyznę.„ b1·onić, przed reformą wyborczą„. na. koryt11rzacb. Niech
tyje liberum veto!
W tym stanie rzeczy zbierający aię w
następnym tygodniu Sejm, zbierze się właś
~iwie po to, aby ten Sejm rozwiitz11ć i nowe
„ybory przeprowadzić wedle starej ordy·
'1acji wyborczej. A WB.ZJStko to odbyć się
Ma na końcu maja, co świadczy, że Galicja
'toi w przededniu wielkich zaburzeu, bo,
cboe proletarjat galicyjski nie jest jeszcze
klasowo uświadomiony i jako taki nie plilj·
tnuje w zupełności reformy w:rborczej, lecz
mimo to, zbiera si~ na zgromadzeniach
llemonstracyjnych i protestuje przeciw kle·
tykalno-szlaeheckim · gwałtom.
Od trz~h stuleci gnębiła szlachta
ska Targowica!

~olska i

~ozwinąć

klerykalizm chlopów, nie dała się
mieszczaństwu!

Dziś, ciż sami

tiie dają się rozwinąć w Ga-łicji mieszcza.ń
itwu - przemysłowi, skazuje miljony pra.·
eujących - na głód i nędzę i by zamydlić
mianują te11 czyn tłumaczą zachłannością Ru·

robotnikom oczy -

narodo-wym i
1inów.

J. S ... Ku.law- ski.

Z sali obrad.

Ukarana gmi.na.

uły

n\esp'Odziewanie.

że wi-zyła ta ma.
wpłynie niewą~pliwie

rza,

etmlru i
Fł'ancją

pog.ien]e

Gazł'ta

Ga.ulo zazna~
donio-1tle znaczenie i
na zaciśnienie stoprzyiaźni pomiędzy

Anglją.

i

Clłoł"eba Papie-ża.

PARYZ-KoŁa
prywn.tne donoszą 1
Rzymu, ż.e 1ttan zdrowia Pap-ieża iet:·t o
wiele groźniejszy, aniżeli do.nasz~ binlet1 ~
ny. Serce jest poważnie zaata.kowane. s~ 
kretai:z stanu Me1·i Cle Van wykreślił oB&biieie z biuletynu różne szczególy, aby
nie niepokoić ludności.
Kardynał Vannutelli otrzymał rozkaz
opatrzenia Papieża ostatnierni sakramentami.

Napad na tur1stów.

METZ-Dzisiejszy wieczorowy „Lotz.
Anz." donolii: na dworcu. kolejowym w
Nancy napadł tłum na niemieckich tury·
st6w, znęcając się nad nimi. Dzięki inter·
werrcjl naczelnika stacji, turyści zdołali
ujść cało.

Wiec.
LWÓW-Odbył się tutaj olbrzymi wiee

w pałacu !portowym, na któryrr. było obecnych 12 ty1~cy osób. Pr~emawiuH po.sło·
wie: Stapiński, redaktor „Wieku Nowego•,
MH inni. Przyjęto
rezolurrę za retorm!ł ·
wyborcJaą i pneoiw
wywłaszczeniu
prus •

lriemu.
Statut krajowy.
LWÓW-Kemig.ja ritforllly. wyborczej
prz)·~h u oatatniem posiedaeniu 60 para·
grafów statutu krajowego.

Wojna na

Bałkanach.

Czarnotrórze i

ze

Slcd'łari.

„ Wieuer allg. Ztg."

WIEDEN".
Mikołaj

dotrn•i

zaprzestał

dotychczas O·
biegania Skuiari i trwa w zamillrze bomb1trdowaufa nuda! miasta bez [lOinO.Cy ze Htrony
aerbsltiej.
WIEDEN. Z Cetynji donoszą: Odetąpie
nNI wojsk serbsfi:i<ib z pod Skutari wywarło
iaknajgorsze wraien ie na us~o!!obienie czarnogarc6w, kt•rzy z oora~ większą uiech~cil\
i<JżywAją się o królu Mikołnfu i ełlłej jggo
król

nfe

dynnstji.
PA.RYŻ.

Z Cetynji donoszą: Obiega
pecmimn pogróżek ze i.trony
czarnogórcy dz~ś mają roz·
z pod Slmtari.
Przerwany dowóz żywności dla lud·
naści czarnogór::i.kiej został przj:wrócony.
,Jak słychać, w razje odstąoienia czar•
nogórców, Sk.utari zaj'ijte . zostanie przez
zbiorową załogę państw europej;;kieh.
że
króla Mikołaja,
poeząć o@wYÓ~

tu pogfos!ra,

Pod

Czataidżą.

C z ataldży donoszą, ż& bułg rzy
wznowili swoją czyn·
no~ć woj~tłuą,
wzmacniają
okopy i usta·
wiają dziab oblężnicze. W kołach wojsko·

KONS'rANTYNOPOL-Z

wych są„tią,

ie bułgarzy

Czataldżę, fi nas~pni1:1

usilują

uderzyć

:.::dobyć

na Kon·

slantynopol.

Ostatnie telegramy.
(Telegramy specjalne „Gazety
LódzkiejU)

(cl) Gubernatol' piotrlrnv.Bki Bałożył
Zlłrowie Papieża..
1094 rb. 40 kop. ka.ry pi'tl'1ti.ęźl'lej na gminę
Xe stowarzyszenia zawodowego
Olsztyn, gub. piotrkowskiej. Ka.ra ta bęclz"is
RZYM. Jak dl>nOSZfl z kół watykań.
watążkarzy.
.
użyta na wynagrodzenie za straty, spowoakicb, kryzy• w chorobie Pa.pieza. minął. Le·
W ubiegłą sobotę odbyło si~ miesięczne dowane przez sz~jkę bandytów, ukrywają
1ebranie stownrzyszenre zawotlowet:o w11tąź· cych się po-Oez-a1 rorewolucyjn,ych lZas9w kar!llti ma.ią nadzieję utrzymania Papieza przy
łyciu.
Febra ustnb zuJtełnie.
karzy w lokalu własnym pr~y ul. Zielonej w obrębie rzeczonej ~miny.
nr. 32, przy udziale 100 ctłoaków.
-0Bójka francuzów z ni&mcami.
Po1iedzenie zagaił prezes atow:.irzyue.
PARYŻ. „Echo de Paris• przynosi szcz.e·
nia p. Gustaw Kampel. sekretarz stowarzyg6łowy opis zajść w Nancy.
Jak twierdzi
IZEtnia p. Kazimierz kTurkiewil!z odeyytd
piemO"
w
noey
z
niedzieli
na
poniedziałek
lilprawozdanie kasowe » cziałalności za jeden
11.'el. agencji Wat z dnia 14 kwiet,nia.
mieaiąo nowego ~arz\du.
niemoy, obecni na przedstawieniu patrjotycz·
Na zebraniu poruszano niektóre sprawy
nem w teatrze zaczęli gwizdać, wobec czego
Zmiana służby'.
swiązane z rozwojem sto warzy11ze11ia a
mia·
Około 40 młodych
PErrERSBURG.
Wiceminis.ler
oświ~y wyrzuc.0110 ich z sa~i
nowicie ęsksrbno 1ię ria to że, ci przed11tabaron
Tanbe
przechodr.i
do
sfo:ilby
dyploma.ra.ncu?.ó.w
nimścih>
jednoeae.śnie
teatr i na U·
wici$le z pośród członli:ćw, któny 1przedają
tycznej.
Mówią, że bę-ct~ie mhrnowany am· licy rozpoczę.ł;i flię bójka.
Niemcy
schronili
marki w fabryhcb, mają trudności, gdyż
basn.dorem w Londynie na mięjAce chorego
muszą chodzić od jednego do drugiego, za11ię do poblizkiej kawiarni, gdzie bójka trwa·
miast aby każdy sam kupował 111arkę-, łatwifij hr. nf'O.!' K"ndorfa,
ła w dalszym
ciągu.
Po pewnym czasie
Co kcsztłllj~ Dum~'l
bowiem każdemu par.ę minut sk'acić na to,
niemców wyrzucouo rowniet z kawiarni, po·
jak jednemu całe godziny p•liwifcać. I w oPETERSBURG.
Komi&ja guspoducza
góle zwracano się do czfo.nków, aby więcej Dumy obliczyła, źe Du.ma w roku zaszłym ko· c~m ud&li ailj 11.a dwo.r11ec• Zajścia na dworcu
interesowali się sprawami stowarzyszenin,gdyź sztowała dwa i p~ł miljo11a rubli, z czego są :ljll atle.
Pogrreb Morg;ma.
to leiy w ich własnym intere&ie.
posłowie otnywaii dwa m:iljouy rubfi,
peł
miljona
kosztowała kantJelarj.ll.
-oNOWY-JORK-Pogrzeb Pi-erponta MorSwajk dorożkarz,,
gana GJ:dbył się z wi-elką wspaniałościl}.
KIJOW. Wskutek wyihlnia prae2 ra.dę Tye-iączne tłumy towan1szyły orsZ'akowi.
miejskł\
poatanowienia
obowią:mjącego
o
Odczyt. Towarzystwo kT&ewie11ia oświa.· wprowadzeniu newego typu powoxów d oroif· Wieńce wie.ziom> na kilku powozach.
ty zawiadami11, że w Jltedzłeł~ 20 b. m. o g. karskich na gumewych kub.eh i z górnem
llłJt•ećT a•ś.cie.
4 pe poł. w lokalu !"'ZY ulicy Mikohjewskjej pokryciem, zas-trajko.wali wszyscy dorożkarze.
BERLIN'-„Lak~l A.łflfli.ger" d"Onosi, te
M 11 prof. Gustaw B1rnmfeld wygłosił od·
Kenfiakata „Swiata".
cesan rosyjgJd i Il.ról a11giel.i!ki, którzy S\
cżyt "O Adamie Mickiewiczu•.
KRAKOW. - SkonfiskO\\"llOO nS"wiat 4 .kuzynami ki. Ktun~\:mdikiag0:, przyb~lł
Bilety wej~cia oti 10 do 80 kop., dla
warszawski za artykuł o Sfuwianach i Au·
czlonków 5 kop.
na ślub jego z ke. L1.1izą do ~i'lina.
11trji.
-o-

TeIe gr am y,

ZawiadDnlienia.

~... e

• Anglji.

WJRDEN- ~fodomości o zapowiedzraMj wi1yci& Poincarego w Londynie przy·

Delepei Turcji..

KONS'f'.~Wl"'Y'N'OPGL.

prlyj~ci11

dyµWm:styezeem

Na wezornjszgm

zawi.adomiono

N. 86.

.OAl!TA tODJXA•-15 kwietnia 1911 r.

uraędowo .rząd

turecW o treści noty, jak• tł.óry swój referat aakolia7ł &,daniem przy• przeciwko pnedłożeniu i całej polityce anii·
mocarstwa J>aństwom bałkań· nania odpowiedniaj 1umy.
polskiej.
skim.
Konserwatysta Weutel ohri11dcza •it
Naat~pnie, po przemówieniu postępowca
Jako delegaci pokojowi zostanlł wyała·
również za przedło!eniem i wzywa do konty• Kiodlera, który !!Wałcza dowody posła Wen·
ni !l ramieBia Turcji Hakki·pnHa, Retzyd
D uowania ~łityki antipolakiej,ponieważ odi
tła, popierajflcego wielklł własno~ć i dowodzi,
pasza i ambasador turecki w Rzymi •
pien· od niej polaoy uwdali by za 1hboii te własność drobna witeej produkuje, zabiera
Wczoraj zamianowanQ takie delegatów do
rądu.
głos minister rolnictwa Sohorlemer, który okomisji finansowej w Paryżu.

1om

w~czyły

Rozpatr~anie

przedłożania

wolnomyśl·

centrowców i

polaków,

nych.

'·
Skutki strajków.

PARY~. Strajk belgijski daje się
także odczuwać w północnej Francji. W
Valentianne większa część
fabryk · ata·
nęła, ponieważ

ro!J.otnicy,

belgijczycy po·

Narodowy liberał Glaaen <iświadc1ył sit 'wiadcza, łe rząd będzie popierał politykt rzucili pracę. W północnej Francji pracuje
riwnie~ 1a pnyjtoiem przedłoienia, pod tym kolonizacyjo11i i zbada, w myśl wniosku posła ogółem koło 80000 robotników belgijskich,
jednk tylko warunkiem, aby to były ostat• Fiereka, coby ait 1tało gdyby komisja kolo·
nie funtluHe aa cele kol•Bincji.
nizacyjua nie iatniala.
INŹYNIER
17-26-1
Centrowiec, hr. Bpeo puaoiway jelł
Po przem-Owieniu innych poeł6w, a w ich
OBROŃCA PATENTOWY
prodłożeniu, jake uatawie wyj,tkowej,
Jlezbie posła polskiego Korfantego, komi1ja
Petersburg- Wozniesienskij Prospekt 20
Berlin - Potsdamerstrasse N 5.
Mówca. bardzo enenricznie wr·„ n11if' 1wh ·' '\'I.la fundusz antipolski przeciwko gło·

komiejl

kolonizacyjnej.

BERLIN. Komisja finan1owa Hj.mu ~-
na nocnem poaiedzaaiu przedłołe

KAZIMIERZ OSSOWSKI

J!atrywała

nia komi1ji kolonizacyjnej, ktera Ż\da 230
miJjOnów marek na cele kolonisacyjne.
Referował wolnokon;:: <>rwntv<lt:ł, Fierek.
lmi!R!1i.l
"
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Najpiękniejszy

teatr

w Królest\\>ie

Codziennie
•-'

QlJO \/AblS?
Dramat w 6

-

Passe-·partout nie waiae

Orkiestra Konc.
w

połączeniu

„s e x t e t"
z chórem.

Od dziś do piątku program nadzwyczajny!- Między

Miłość na
'J

,,OAZA''
róg

Głównej
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•

•
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Harrisonem w
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Perfumeria ..,_
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Violette de Parrne.

S'""ad
....

~

~''
•

~

główny

Masy do

·

Mydła

Wody kolońskie.

podłóg „Jaśniej ałońóa„.
do pr nia.

CENY UMł~Rll~WA~E.

'""'"~"'"""''~""·~ ·~~

Pi1tr\{ow1ki ~d
w dn. 27 marca at. st. 1913 r.

l.ł\

„,,
~

. . . . . . . ~"""'"""".~"''Ci

~kr~1ow1

postanowił:

żnik(iw.

naznaczyć członka S\du A, P. Lewitakie•
go, a kuratorem upadłości adwokata przyaięg.fego W. Miasala.
NiniejszB; decyzję S11;du opublikować, w ustanowionym porz11;dku i opatrzyć takową rygorem uatychmiastowcj wykonalności. Kurator 11.dw. przya.

komisarzem

Wojciech Missala•

Sędzia komisarz masy upadłości Zygm1mta Pniowera wzywa wiertycieli tejże masy, aby w dniu 10/28 kwietnia r . b, o godz. 1 w poł11duie
stawili Ilię osobiście, lub przez pełno:m.ocników w Piotrkowie, w gmachu
Sf!idu (.Okręgowego, celem wyboru p.otrójnej liGty kandydatów na syn-

dyków.

B~dzia

komisarz

A. P. Lewitski
ś

ił\

I.I\

Zachodnia il.

~P

W'

~~~~~~:-~ 2N;, 13.

H~~I~

"'
~tł

11'.l'J

•

•

~?

Piegi,
opaleniznę,
wągry usuwa

plamy, pryszcze,
radykalnie i udelika·
tnfa cer~

KREM
Cena za słoik 50 kop. i 75 kop.

tylko w składach apteozn .
,,, ~ądać
Nawrot Nr. 54 i Konstan•
Q/
tynowska 75.
Q~

956-1

.:•~
~'!

'•~

W

in

""
•
....- o!I

.:.:..

li
.ail

W

Ceny nizkie.
Ceny nizkie ~'1)
~.L·~.L·~·~·.L.·4::~..L·.L··~!C:.c>~~~~~C:~;C'°~~
~~~~~~~""'~~~~~~~~~~~

Materjały

~luki

z nat.

wywleraj~cy potęi:na -wrażenie no. każdym widzu.

a wa

&

........ ~~~c

... c:

„o „:ii.
r. c:

Najtańsza

na

i nknie

JCl

„ta

z:o

firma para•

Ili:

soli i lasek

hurtowo i na arszyny po cenach

fabrycsnycb a takze

resztki,
fartuchv nlpatollJe
i inne poleca LINDEMAN Wólczań11ka

m.

R. Outmana,

Łódź,

akuratnie.

„Oziris I Gumgalln"

najlepsze wszechświatowe wisty do obuwia; żądać wszę
dzie. Reprezentant M. Bła•
szczyński,

Widzewska
Nr. 82.

m.ężezysn

paszpor t
Z aginął
Szyszki, wyda.ny

1237-16-1

f'

Do

Józefa
gminy Rzożnia
pewiatu Nowo-Radomskiego, gub. piotrlrnwskiej.
1107-3-1
na. i!ufE}

wynajęcia

2, 3, 4 pokojowo

MIESZKANIA
komfortowe ze wszystkiemi
wygodami od 1 lipca

Zawadzka 9.

~

1246-3-1

w dobrym stanie.
,,PERFEKT".
Sprzedam magelul. Staro-Zarzewska
24,
uznany przez
che·
Wiadomość:

1105-3-1

zgubił

paszport, wyJandQJlyJochman
z mag. m, Brzeziny, gub. piotr-

pilln• pele~y h&-- kowskhij.
1106-3-l
tuio. Piotrkowska~ ~~ł!!\~
m.iess.kc.nia 1a.
ltLM-S-1 ~V'&' V011~

Dlaj6"Jlie

L.

Dzielna Nr. 13.

131, wejście z Nr. 129 II p. poleca na nadchodz11;cy sezon wielki
wybór parasoli i lasek, oraz wykony·
19. Handlują,eym rabat.
wa wnelkie reperacje stara.nnie i
1217-25-8

indezy tnrator ad'W. przys.

Wojciech Missala

południu.

,,Córka niewiadoma"
W sp an. dram. w kol.,

Zawiadamia, te
I
wysyła si12 każdemu franco. Naliiona warzyw i kwiatów najśwież·
Hych zbiorów. Cebulki i fl.nce to wio111nnego sadzenia w do
borowych odmianach.
z
k.
W Salwa

•1
~

firmy

~=~·:~!·~~i::.::; piękne zdjęcia

Główna NQ 51.
PP!ottrkkowska NN!! 76. (Gó
R
k)
10 r owska Q 306
rny yne .
cennik nasion na sezon bież~cy opuścił pr•••

'-'~ '-'~

l) ogłosić upadłoiłc łódzki•mu fa.brykantowi Zygmuntowi Pniowe•
lic~ poczB;tek upadłości .od dn. 20 sierpnia <2 wrześr..ia) 1912 roku,
2) opieczętować m11.jątek upadłego wszędzie, gdzie takowy się znajduje.
8) usadzić Zygmanta Pniowera w warszawskielil więzieniu db dłu
a11dzią

FILJEi

li\

i&\. iA~

PQWi,

'>

Pozalem mnóstwo obr.

Dzielna .Ni 4. ··'· Telefon N! 14-99.

/.ł~ ~

i.~
POLECA SIĘ Szanown. eJ Pubhcznośc1 D. Markus. ł
.
·~E~~~'"~~4':E~~;:eC:~~C:~:C:~ .

....

roli.

•

'-Ul

włosk.

demonstrowany będzie wstrząsający i sensacyjny dramat w 3·ch

JA.

/.&~
'-'

1

dnych art.

!'>--·""""·~·~~·"""·""""·~·~·""""·~·~·"~~·~·~·"""~·~·""""·~·~

hurtowo i detalic.1nie
I.I\ :
Piotrkowska 115. Tel. 21-79.
• li Na wiosenny Hzon przygotowałem wielki Hpa.1 : :
•
l) p fi·;~tf~ółwk:
~ PudryMródin e i koa metyki.
•
o 1k1 1J0 e
,.•
y 1a toa 1etowe.
a.
2) .!lpej11ki fijołek
Wody kwiatowe.
'-"

•łównej

dzieła

W wykonaniu pierwszorzę·

o godz. 4 po

-;;:si;;;! C.'•t r:;>w-s~!7~~~~1""~"'-"'"'l

i

. . ~~~~~~~
'P0707.7:;,·-~·-·7

-·

Tomsen i

r~~~~~

,;~;:·i

Początek

w wykonaniu arłyliltów sceny królewskiej w Kopenhadze z: Ewą

i PfotrkowskitJ

wiekopomnego

Heun~a ~i~nmewiua

sztuki"

ołtarzu

częściach według

najpoważniejszych

mików jako nieszkodliwy i najlepszy
środek do prania bielizny.
Żądać
wszędzie.
Paczka I& kop.. Zastępcy we wszystkich miastach poszukiwani.
skład: Karola 28

52-2

Ł6dź,

W. KNAPSKI.

N. 86.

-

•

~;;.ovo\ł\D1:·.„ W dalszym ciągu demonstrow. jest

Arcydzieło
wykonańe

- -.ztuki kinem·a.tograficznej

tow· „Cines" w~zymie, kosztem 2 miljonów lir

powieści

podług

Henryka Sienkiew icza
.w 6-iu

częściach,

2800 metrów

dlugości.

Ceny miejsc od 40 ko •
Początek przedstavJień:

o g. 4, 6, 8 i 10 wiecz.

-

P·ierwsze przedstawienie po cenach zwyczajnych.
Pass9·P.a.rłout nieważne.

Powi«:kszona ork·estra i chór.
.

•

'

.

'

N.

8~

.~A ł.~DZKA•-15 kwietnia 191! r.

7

·1EAT
Krót a N! I ( rand Hotel).
Pod kierunkiem osobistym Tadeusza

-

•zz

=zt

Dziś

T?łP'W

ettrt

Sołłyka.

.

~-~~

rrr=n:vt"s==::r=·

tm

-

Ti'łł?"ił"nmBrMR"B

dnia 15 kwietnia 1913 r.

Po gruntQwnej restauracji i wprowadzeniu ulepszeń teałrałłtych i estetycznych, odpowiadających najwybredniejszym wymaganiom Szanownych naszych bywalców. Dziś punktualnie o godz. 4 i pół p. p. teatr

„MOD .RNE"

_

·.1
ot iera swe ipodwoje ,li
~
"i

'-,

..,_.••

Program nadzwyczajny od dnia 15 do 19 kwietnia wł. ·• .1

wzruszający dramat osnuty na tle życia współczesn. w 3 częściach.

A jednak kocham
Ślttb

;1~

cię

z nieprawdziwego zdarze1 ia
G

u

melodramat.

komiczne.

ostatnie wy:padki chwili.

-•

Nr. 86.

.OMETA tODZKA•-15 kwietnia 1913 r.

eeeseassi'
~
Dzi'
„
.
Swiat a ensacia ~ ·
ss~as

~

.

m

Dyrekcja S.

De

Jedyny egzemplarz w 6 częściach
ł))
2800 metr. długości

Sliwiński.

•
trwa 2
onstr- wanie

u
Naj\VS:pani.alszy dra1nat kinematograficzny wszech czasów!

:podług powieści

odz. 30 minut

Henryka.

Q)
Q)
Q)

sa·en~;śl\Wl.CZaa
.i'\c

u

Początek przedstawień o godz. 2-ej, 4 i pół, 7-ej i 9 i pół w.
Orkiestra 12 osób.
Kasa otwarta od 10 do 12 rano i od 2 do 9 wiecz.
\Vszystkie miejsca nurmerowanea
Passe-partout

Ceny miejsc od 45 k. do 1.50 kop.

.Pierwsza lecznica lekarzy specjalistów
dla przychodzących chorych
45.

Piotrkowska 45 (róg Zielon2j).

Telef. 30-13.

i nerwowe Dr. I. SZWARGWASSER od 10 - 11 i 4 1/ 2 - 5 1/ 2 codziennie.
skórne i wene1„yezne Dr. 1.. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
1 1/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór,
dzieci miejsce porad dla matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-2 po poł.
i
chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
kobiece Dr. l'il. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
10 rano~
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 oczu Dr. B. DONCHIN Niedziela, piątek, sol:ota od 1 - 2 po południu.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp
.
'
nosa, uszu 1 gardła Dr. C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 _ 10 rano.

Wewnętrzne

Choroby
Choroby
Choroby
Choroby
Choroby
Choroby

Analizy krwi, wydzielin. moczu.

Badanie mamek.

Porada 50 kop.

nieważne •

Zawadzka 12.

Średnia .N! 2.

Choroby skóry, wtosów i weneryczne,
.Kosmetyka lekarska.
Przyjmuje od i2-2 i 5-B Panie od
· 4-5 (osobna poczekalnia.), w niedzielft
do 4 po południu

Specjalista chorób skórnych i wenerycznych (kosmetyka. leka.ub twarzy
i

włosów).

Przyjmuje oi 9-2, od 4 i

pół

do. 9 w,

~ss~~s~g~~~~~~~~~~9~ss~

Precz z chlorkiem!
Pożądana nowości
fabryka myi!la. i przetworów chemicznych w Łodzi polec& najnowszy
nagrodzony os ta. t n i o
p~o11zek do pra.·
srebrnym naJ medalem
1'
11.1a pod nazwą
Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi. „Perborel" zastę
puje w zupełności chlorek i sodę w praniu, oszcz12dza. czas, p-rac'2 i my
dło. „Pe&"llorol" nadaje bieliźnie śnieżn~ białość, dezyufekuje j~ i

PERBOROL''

eszczędza tkaninę.

L. Schroter

Pańska

Nr. 54.

Żądać we wszystkich mydlarniach i składach aptecznych.

Dr. l. PRYBULSll

Dr. L. l<laczkin

PołudDio"11a M 2.
Telefon NI 13-59.
Choroby skórne, włosów, we•
neryczne, moczopłciowe i nie•
mocy płciowej.

KONSTANTYNOWSKA 11.
Sy!lłhilis, skór!lle, weneryczne

LECZENIE SYPHILISU EHRLICH·
HATA 606 (wśródżylnie) i 914.

Przyjmuje od S-1 rano i od 5-8

Ulica

~rzyjmuje

od 8-1 r. i od 4 - 8 pp.,
panie od 5 - E: pp.
Dla pań oddzielll.a pocze-lrnlnia. 162. 6

~r. Ark. fiDMen,ern

Nawrot 38, tel, 20·10!!

akuszerja, choroby wewnętrzne
od 9 i

pół

rano

i

5-7 po

poł.

choroby dró-g moczowych.

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-RA'fA 606.

wiecz., dla dam osolma poczekalnia
ltd 4-5. W niedziele i święta tylko
do 1 rano.

744-100-5.

Dr. Karol Blum
Specjalista. chorób gardła, nosa,
uszu i zboczeń mowy (jąkanie,
seplenienie i t. d.) podług :metody
rof. Gut:ii:manna z Berlina,
Godziny przyj~ć: od. to i pół do 12
i pół' i od 6 do 7-ej wiecz.

Piotrkows.'<a 165 (róg

św.

Anny

Telefon 13. 52.

Dr. Rosenblatt
Lódź,

Piotrkowska M 35,
Telefon 19·84,

Chortby uszu, nosa i
Od 10 - 11 r. i 5 - 7 po
dziele od 10-11 r.

gardła,

poł,

w n ie711-2-4

~~~99~~seeeeeeee€eeeee

Doskonały

I

w s111aku

„.Koniak Imperial''
Żądać wszędzie.

837-20-27

